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संदभग :- शासन अदेश DMU/2020/C.R.92/DISM-1, वदनाकं 17.05.2020 

अदेश 

 कें द्र शासनाने लॉकडाउन कालािधी मध्ये विस्थावपत मजूरानंा बसेस ि श्रवमक रेल्िनेे 

त्याचं्या गािी जाण्यासाठी परिानगी वदली अहे. त्याची मावहती एकवत्रत करण्यासाठी NDMA ने 

NMIS (National Migrant Information System) विकवसत केली अहे.  सदर मावहती एकवत्रत 

करण्यासाठी श्री. ऄवमताभ गुताताप प्रधान सवचि, गृह विशेष याचं्या ऄध्यक्षतेखाली सवमती 

ईपरोक्त संदभाधीन अदेशानुसार गठीत करण्यात अली अहे.   या सवमतीमध्ये श्री. विनय चौबे, 

पोलीस सह अयुक्त, मंुबइ शहर ि श्री. राहुल कुलकणी, ईप सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग 

याचंा समािशे अहे.  

परराज्यात जाउ आच्च्िणाऱ्या श्रवमकाचं्या मावहतीचे  व्यिस्थापन करण्यासाठी विशेषत: 

मंुबइ मधील पोलीसानंा सहाय करण्यासाठी ऄवधकच्या मनुष्यबळाची अिश्यकता अहे. सदर 

प्रयोजनासाठी मंत्रालयीन विभागातील सोबत जोडलेल्या वििरणपत्रातील ऄवधकारी/कमगचारी  

याचं्या (ज्याचंे िय 40 िषापेक्षा कमी अहे) सेिा पोलीस अयुक्त मंुबइ शहर यानंा                

वदनाकं 31.05.2020 ऄथिा पुढील अदेशापयंत ईपलब्ध करुन देण्यात येत अहेत.    

पोलीस अयुक्त, मंुबइ शहर यानंी या ऄवधकारी/ कमगचारी यानंा  पोलीस स्टेशनला 

वनयुक्ती द्यािी.  त्यानंा कामाचे िाटप कराि.े तसेच ऄन्य प्रशासकीय कामे देखील 

अिश्यकतेनुसार देण्यात यािीत.    

सदर ऄवधकारी/ कमगचारी यानंा  या अदेशाच्या वदनाकंापासून कायगमुक्त करण्यात येत 

ऄसून, मंत्रालयीन विभागानंी स्ितंत्रपणे कायगमुक्तीचे अदेश वनगगवमत करण्याची अिश्यकता 

नाही.  वनयुक्ती अदेशात नमूद केलेल्या ऄवधकारी / कमगचारी यानंी पोलीस अयुक्त, मंुबइ शहर 

याचं्या संदेशानुसार नेमणूक केलेल्या वठकाणी कतगव्यािर हजर व्हाि.े  अपत्ती व्यिस्थापन 

कायद्यानुसार या कमगचाऱ्याचंी वनयुक्ती करण्यात येत ऄसल्याने त्यानंी रुजू होणे ऄवनिायग अहे.   
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पोलीस अयुक्त, मंुबइ शहर यानंी रुजू न होणाऱ्या ऄवधकारी/ कमगचाऱ्याचंी मावहती 

तात्काळ सामान्य प्रशासन विभाग, कायासन 14-ऄ यानंा कळिािी.  रुजू न होणाऱ्या 

कमगचाऱ्यावंिरुध्द म.ना.से.(वशस्त ि ऄपील) वनयम 1979 मधील वनयम 8 ऄन्िये 

वशस्तभंगविषयक कायगिाही करण्यात येइल.  तसेच सदर ऄवधकारी/ कमगचारी भारतीय दंड 

संवहता 1860 (45) कलम 188 नुसार दंडनीय/ कायदेशीर कारिाइ करण्यास पात्र राहतील. 

सदर शासन अदेश महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202005191627146707 
ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने. 

             

         ( गजानन गुरि ) 
          ऄिर सवचि, महाराष्र शासन     

प्रवत,  

 1) मा. मुख्य सवचि, महाराष्र शासन, 
 2) ऄपर मुख्य सवचि (सेिा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मंुबइ, 
 3) ऄपर मुख्य सवचि (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
 4) प्रधान सवचि,मा. मुख्यमंत्री कायालय, मंत्रालय, मंुबइ, 
 5) ऄपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/ सवचि, सिग मंत्रालयीन विभाग 
 6) पोलीस महासंचालक, महाराष्र राज्य, मंुबइ, 
 7) पोलीस अयुक्त, मंुबइ शहर, 
 8) सह सवचि/ ईप सवचि (अस्थापना), सिग मंत्रालयीन विभाग 
 9) ईप सवचि कायासन (14), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
 10) कोविड-19 वनयंत्रण कक्ष, मंत्रालय, मंुबइ. 
 11) वनिडनस्ती (कायासन-14 ऄ) 
 

  

 

http://www.maharashtra.gov.in/


अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी याांचे नाांव पदनार् धवभागाचे नाांव

1 श्री. चां. आांडगे अवर सधचव कृधि व पदुर् धवभाग
2 श्रीर्ती धन. ए. शिंदे अवर सधचव कृधि व पदुर् धवभाग
3 श्री. र्हाधवर झेंडगे कक्ष अधिकारी कृधि व पदुर् धवभाग
4 श्रीर्ती अ. अ. जािव कक्ष अधिकारी कृधि व पदुर् धवभाग
5 श्रीर्ती र. धन. सुवे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
6 श्री धिं. चां. घुगे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
7 श्रीर्ती का. धिं. साळसकर स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
8 श्री चां. र्. दुबोले स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
9 श्री . धग. को. नारलावर स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग

10 श्री रा. बु. खोकले स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
11 श्री अ. कुां . चव्हाण स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
12 श्री इांद्रजीत घुले स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
13 श्री प्र. पा. खेडेकर स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
14 श्रीर्ती रां. प्र. गवारी स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
15 श्री के. ज जािव स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
16 श्री. रा. का. सावांत स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
17 श्री. र्ा. उ. पाटील स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
18 श्रीर्ती चांद्रकला गावीत स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
19 श्री. अ. प्र. कुडव स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
20 श्री धद. की. बैसाणे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
21 श्री भ.ु बा. शचताकोटे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
22 श्रीर्ती अधिनी नरवडे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
23 श्रीर्ती धवद्या घागरे स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
24 श्री.गौरव चव्हाण स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
25 श्री यो. धिं. येलर्ार स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
26 श्री व्यां. गां. आयलाने स.क.अ. कृधि व पदुर् धवभाग
27 श्री कुणाल धवसपुते धनम्नश्रेणी लघुलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
28 श्री सुरे्ि र्ोरे धनम्नश्रेणी लघुलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
29 श्री रोिंन बन्सोड लघु-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
30 श्रीर्ती सुजाता बाचल लघु-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
31 श्री हे. जा. गहाणे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
32 श्री पांकज यादव धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
33 श्री ना. गो. र्हाजन धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
34 श्री ज. पो. रहाांगडाले धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
35 श्रीर्ती अ. र्ां. आचरेकर धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
36 श्री यु. स. सावांत धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
37 श्रीर्ती र.प्र.नलावडे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
38 श्री.दत्तात्रय प्र.कदर् धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
39 श्रीर्ती नम्रता पांडागे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
40 श्री ह. पो. शिंदे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग

िंासन आदेिं क्र.सांकीणम 1020/प्र.क्र.62/14-अ, धदनाांक 19.05.2020 सोबतचे धववरणपत्र
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अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी याांचे नाांव पदनार् धवभागाचे नाांव

41 श्री.धनतीन ढोरे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
42 श्री स.ु अ. कोकाटे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
43 श्री र. रा. र्ांजुळे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
44 श्रीर्ती धदधपका सांतोि गव्हाणे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
45 श्री रा. र. सोनावणे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
46 श्री उ. दु. लेंडवे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
47 श्री सांधदप कोरेकर धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
48 श्रीर्ती स्वाती बने धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
49 श्री धव.त्र्य. सोनावणे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
50 श्री अ. अ. गोळवकर धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
51 श्री धन. प्र. गणवीर धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
52 श्री चांद्रकात आसोले धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
53 श्री प्र. प्र. राणे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
54 श्री. प्र. ल. खरात धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
55 श्री.दत्ता धिंविोंडू सोनटक्के धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
56 श्री.सुदिंमन बाबुलाल पवळ धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
57 श्री.धनधखल ठाकरे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
58 श्री.अतुल सोनुने धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
59 श्री.धववके र्ोरे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
60 श्री प्र. र्. साखरे धलधपक-टांकलेखक कृधि व पदुर् धवभाग
61 Smt. Swapna Nilesh Deshpande Under Secretary धवत्त धवभाग
62 Smt. Parikshita Vasant Khot Section Officer धवत्त धवभाग
63 Smt. Anushree Ashish More Section Officer धवत्त धवभाग
64 Shri. Atul Narhari Kulkarni Section Officer धवत्त धवभाग
65 Smt. Amruta Chintaman Pardhi Research officer धवत्त धवभाग
66 Shri. NITIN NAMDEV MASALE A.S.O धवत्त धवभाग
67 Shri. DEVIDAS KONDIBA ZATE A.S.O धवत्त धवभाग
68 Smt. SANGITA KANHAIYA PHADTARE A.S.O धवत्त धवभाग
69 Shri. SUNIL SHESHRAO AKHARE A.S.O धवत्त धवभाग
70 Shri. NITIN DAYAPALSING PARDESHI A.S.O धवत्त धवभाग
71 Shri. HEMANT TRAMBAK MAHALE A.S.O धवत्त धवभाग
72 Smt. AARATI BABANRAO POWAR A.S.O धवत्त धवभाग
73 Smt. VIDYARANI HAMBIRRAO PATIL A.S.O धवत्त धवभाग
74 Shri. SUBHASH SADASHIV PATIL A.S.O धवत्त धवभाग
75 Shri. VISHAL SIDDHARTH KAMBLE A.S.O धवत्त धवभाग
76 Smt. MANISHA NAVNATH MALAVE A.S.O धवत्त धवभाग
77 Smt. KAVITA GOVINDRAO KAPSE A.S.O धवत्त धवभाग
78 Smt. KALYANI NAVNATH DEOKAR A.S.O धवत्त धवभाग
79 Shri. PRADEEP KASHIRAM KHADSE A.S.O धवत्त धवभाग
80 Shri. PRATHAMESH RAMCHANDRA TANAWADE A.S.O धवत्त धवभाग
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अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी याांचे नाांव पदनार् धवभागाचे नाांव

81 Smt. SARIKA YASHWANT BABAR A.S.O धवत्त धवभाग
82 Smt. AMRUTA AJAY PATIL A.S.O धवत्त धवभाग
83 Smt. POOJA SHYAM LIMBGAONKAR A.S.O धवत्त धवभाग
84 Smt. SUJATA KESHAVRAO DHANDE A.S.O धवत्त धवभाग
85 Shri. OMKAR VIJAY KENJALE A.S.O धवत्त धवभाग
86 Shri. Shriram Purushottam Fulbandhe A.S.O धवत्त धवभाग
87 Smt. SHWETA HARSHAVARDHAN SURYAVANSHI A.S.O धवत्त धवभाग

88 Shri. Avinash Rameshwer Ganvir A.S.O धवत्त धवभाग
89 Smt. SAMINABANU ARAJAK BAGAWAN A.S.O धवत्त धवभाग
90 Shri. DILIP SOPAN SOLASE A.S.O धवत्त धवभाग
91 Smt. SNEHAL LAXMAN JADHAV A.S.O धवत्त धवभाग
92 Smt. MANDODARI APPASAHEB WAKADE A.S.O धवत्त धवभाग
93 Smt. VAISHALI BALASO RASAL A.S.O धवत्त धवभाग
94 Shri. ABHIMANYU ARJUN GAVIT A.S.O धवत्त धवभाग
95 Shri. Tushar Kishor Gambhir A.S.O धवत्त धवभाग
96 Shri. Raghuveer Sarje A.S.O धवत्त धवभाग
97 Smt. Shivale Gauri Gulab A.S.O धवत्त धवभाग
98 Shri. Vikas Kalyan Shinde A.S.O धवत्त धवभाग
99 Shri. Rohit Shivaji Sonavane A.S.O धवत्त धवभाग

100 Shri. Sandip Chandrakant Parab A.S.O धवत्त धवभाग
101 Shri. Vaibhav Tulshiram Kharabi A.S.O धवत्त धवभाग
102 Shri. Sandip Dattaram Manchekar Clerk cum typist धवत्त धवभाग
103 Smt. Harshada Tanaji Gade Clerk cum typist धवत्त धवभाग
104 Shri. BALAJI KASHINATH GULE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
105 Shri. SACHIN ROHIDAS SHELAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
106 Shri. ONKAR BALWANTRAO MASKE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
107 Shri. LAXMIKANT RAMESH NAIK Clerk cum typist धवत्त धवभाग
108 Shri. ROSHANISATESH BACHUTE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
109 Shri. VIJAY NARAYAN PAWAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
110 Smt. MANISHA SANDEEP AADE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
111 Smt. CHHAYA RAOSAHEB MANE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
112 Shri. CHANDRASHEKHAR DINKAR PARULEKAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग

113 Shri. SWAPNIL ANIL SALUNKHE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
114 Shri. MACHHINDRA ANKUSH TAWALE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
115 Smt. SMITA BALASO SHELKE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
116 Shri. GAJANAN SOMESHWAR WAGHMODE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
117 Shri. ASHISH ASHOK BHADARGE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
118 Smt. ASHWINI BHAUSAHEB MORE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
119 Shri. SIDDHESHWAR VITTHAL MORE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
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120 Smt. ASHWINI SAHEBRAO SHIRSATH Clerk cum typist धवत्त धवभाग
121 Shri. NILESH SAJJAN BARDE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
122 Smt. YUGANDHARA VITTHAL PATIL Clerk cum typist धवत्त धवभाग
123 Smt. AMBIKA SHRIRAM ROKADE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
124 Shri. KUNAL SHANKAR CHAVAN Clerk cum typist धवत्त धवभाग
125 Shri. SUVARNA DIPAK KEDARE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
126 Shri. ANIKET DILIP JADHAV Clerk cum typist धवत्त धवभाग
127 Smt. DIPALI CHANDRAKANT PARTE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
128 Smt. GEETA ASHOK KOKATE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
129 Smt. VARSHA SUKUMAR WADKAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
130 Smt. AYUSHA ANIL SHINDE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
131 Shri. MUKTAR AHEMAD SHAHA Clerk cum typist धवत्त धवभाग
132 Smt. SUJATA VIJAY PATIL Clerk cum typist धवत्त धवभाग
133 Smt. SWAPNALI SHIVAJI SARATE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
134 Shri. AMIT DASHRATH SABLE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
135 Shri. PRANIT MOHAN ZODGE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
136 Smt. PRAJAKTA SANJAY PISE (Chimatai R. Gujar) Clerk cum typist धवत्त धवभाग

137 Shri. JAYESH HEMANT BORSE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
138 Smt. VARSHA KESHAV KAKADE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
139 Smt. ANITA AMIT WAGH Clerk cum typist धवत्त धवभाग
140 Shri. HEMANT HIRAMAN BHOI Clerk cum typist धवत्त धवभाग
141 Shri. PRANAY PRADIP GADE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
142 Shri. SHIVANAND ASHOK GUDODAGI Clerk cum typist धवत्त धवभाग
143 Smt. MANISHA BALWANT SHETKE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
144 Smt. JYOTI GOPAL BALUTKAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
145 Shri. SACHIN HIRAMAN BENDKULE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
146 Smt. MADHURA KAMALAKAR RANE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
147 Smt. JYOTI BALIRAM CHAVAN Clerk cum typist धवत्त धवभाग
148 Shri. LAXMAN PRABHAKAR IPPER Clerk cum typist धवत्त धवभाग
149 Smt. ANITA RAMDHAN INGALE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
150 Shri. SADDAM INUS SHAIKH Clerk cum typist धवत्त धवभाग
151 Smt. ANUSHKA BHUSHAN KUDTARKAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
152 Smt. KAVITA BHAGAWAN TAKALE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
153 Smt. SHILPA ASHOK GOSAVI Clerk cum typist धवत्त धवभाग
154 Smt. YOGITA APPASO MANDALE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
155 Shri. SUHAS PRAKASH PATIL Clerk cum typist धवत्त धवभाग
156 Shri. VINAYAK BAJIRAO PATIL Clerk cum typist धवत्त धवभाग
157 Smt. AKSHATA SHASHIKANT MAYEKAR Clerk cum typist धवत्त धवभाग
158 Shri. SAU DHANAJI PATIL Clerk cum typist धवत्त धवभाग
159 Shri. TUSHAR SHASHIKANT JADHAV Clerk cum typist धवत्त धवभाग
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160 Shri. SUNIL MANSING VASAVE Clerk cum typist धवत्त धवभाग
161 Shri. Sagar Vasant Mane Clerk cum typist धवत्त धवभाग
162 Shri. Vivekanad Kishanrao Gond Clerk cum typist धवत्त धवभाग
163 Shri. Vinod Tulsidas Patil Clerk cum typist धवत्त धवभाग
164 Shri. Rohidas Jaysing Walke Clerk cum typist धवत्त धवभाग
165 Shri. Amit Ajmire Clerk cum typist धवत्त धवभाग
166 Smt. Preshit More Clerk cum typist धवत्त धवभाग
167 Smt. Shruti Ravindra Pimpale Clerk cum typist धवत्त धवभाग
168 Shri. Gopal Gajananrao Lokhande Clerk cum typist धवत्त धवभाग
169 Shri. Pritesh Ramchandra Ghanekar Clerk cum typist धवत्त धवभाग
170 Smt. Bharati Ramdas Pawar Clerk cum typist धवत्त धवभाग
171 Smt. Sarita Sagar Wasnik Clerk cum typist धवत्त धवभाग
172 Shri. Prashant Waghmode Clerk cum typist धवत्त धवभाग
173 Smt. Ashwini Vasant Kulkarni Steno धवत्त धवभाग
174 Smt. Shradha Hari Kulkarni Stenographer (H.G.) धवत्त धवभाग
175 Smt. Swati Dattaram Pawar Stenographer  (L.G.) धवत्त धवभाग
176 Shri. Sonaji Shivaji Gangewar Stenographer (H.G.) धवत्त धवभाग
177 Shri. Ranjit Sanjay Khairnar Stenographer (L.G.) धवत्त धवभाग
178 Shri. Pawankumar sharanappa Hatte Stenographer (L.G.) धवत्त धवभाग
179 Smt. Manisha Arun Rajkuwar Steno-typist धवत्त धवभाग
180 Smt. Sarika Suryakant Dhumal Steno-typist धवत्त धवभाग
181 Shri. Sameer Lakshuman Pawar Steno-typist धवत्त धवभाग
182 Shri. Shashank Ganeshrao kulkarni Steno-typist धवत्त धवभाग
183 Smt. Sunita Shivaji Kululwad Steno-typist धवत्त धवभाग
184 Shri. Purshottam Gopal Jhadav Peon धवत्त धवभाग
185 Shri. Prashant tanaji Hatankar Peon धवत्त धवभाग
186 श्रीर्ती धिंतल धनकर् अवर सधचव उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
187 श्रीर्ती सगुणा काळे अवर सधचव उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
188 श्रीर्ती धदपाली पाटील कक्ष अधिकारी उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
189 श्री.धवनोद िेनू राठोड सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
190 श्री.सुरेिं चरण चव्हाण सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
191 श्रीर्ती िुंभाांगी धद. सानप सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
192 श्री.र्.ना.बेडगे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
193 श्री. आकािं दहाडदे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
194 श्री.भागेिं जावळे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
195 श्री.धस.भा.हरकळ सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
196 श्रीर्ती ते. ल. शिंदे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
197 श्री.प्र.धव.िेंट्ये सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
198 श्री.गु.श्रा.बल्लाळ सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
199 श्री.प्र.सा. धिंवतरे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
200 श्री. सागर िो. पाटील सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
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201 श्रीर्ती स.ुअ.रु्सळे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
202 श्री. सधचन िो.काांबळे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
203 श्री.िंां.भ.घुले सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
204 श्रीर्ती. अधिनी अ.पोतलवाड सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
205 श्री. य.रा.ढोणे, सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
206 श्री.सां.िंां.पाटील सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
207 श्री.रधवधकरण रा.गोरे सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
208 श्री.अधर्त अ.पाटसकर सहायक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
209 श्री.िं.तु.चव्हाण स.क.अ. उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
210 श्री.अां.र.कदर् स.क.अ. उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
211 श्री.रा.धव.राजर्ाने स.क.अ. उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
212 श्रीर्ती श्र.ेअ.रे्नाने सहा.ले.अ. उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
213 श्री.तु.िंां.नारायणे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
214 श्री.प्र.ग.लोहार धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
215 श्री.र्ािव र्ा. र्ाळगे, धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
216 श्री.धव.धव.धगरगुटे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
217 श्री.अ.का.झाडखांडे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
218 श्री.धव.उ.डाांगे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
219 श्री.सा.र्.पाटील धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
220 श्री.सां.रा.पाटील धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
221 श्री.यो.रा.पाटील धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
222 श्री.अ.िंां.जािव धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
223 श्री.सधतिं कुर्ार शसग धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
224 श्री.चा.ब.काांबळे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
225 श्रीर्ती धिं.ई.धचले धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
226 श्री.धव.धव.सावांत धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
227 श्री.स.गां.वदै्य धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
228 श्री.श्या.तु.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
229 श्री.धव.जो.भलेावे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
230 श्रीर्ती ि.ए.पाटील धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
231 श्री.रा.ज्यो.राजपूत धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
232 श्री. बालाजी रु्.पुरी धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
233 श्रीर्ती िंर्ा ग.अनुसे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
234 श्रीर्ती ह.बा.पवार धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
235 श्री.रा.खा.धनकर् धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
236 श्रीर्ती धल.धद.चौिरी धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
237 श्री.रो.र.पाटील धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
238 श्री.ज.र्.ताम्हाणेकर धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
239 श्री.धव.पां.वाघर्ारे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
240 श्री.अ.धन.गरुड धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
241 श्री.स.ुधव.साबळे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
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242 श्री.रो.रा.परळकर धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
243 श्री.स.बा.जािव धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
244 श्री.र.छ.वाघ धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
245 श्री.अ.वा.बारगजे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
246 श्री.न.र्.बाहेती धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
247 श्री.धन.इ.इडेकर धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
248 श्रीर्ती ज्यो.जी.िोत्रे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
249 श्रीर्ती धव.ग.असोले धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
250 श्री.स.ुपां.कोरे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
251 श्रीर्ती िंलाका स.राणे धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
252 श्री.सां.रां.रु्गुडेकर धलधपक-टांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
253 श्रीर्ती र्ो.ग.फटाांगडे उ.श्र.ेल.ले उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
254 श्रीर्ती रु.धव.िेंळके धन.श्र.ेल.ले उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
255 श्रीर्ती सो.धव.अांडील धन.श्र.ेल.ले उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
256 श्रीर्ती र्ा.धव.धक्षरसागर धन.श्र.ेल.ले उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
257 श्री.िुं.धव.शसग लघुटांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
258 श्री.धप्र.धभ.शिंदे लघुटांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
259 श्री.उ.धव.काळगापुरे लघुटांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
260 श्री.पु.पां.सरगर लघुटांकलेखक उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
261 श्री. धकरण जािव अवर सधचव उद्योग उजा व कार्गार धवभाग
262 श्री. चेतन धनकर् अवर सधचव पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
263 श्री. गणेिं पवार अवर सधचव पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
264 श्री. राजकुां वर डफळे कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
265 श्री. रशवद्र भराटे कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
266 श्रीर्ती कोर्ल सावत सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
267 श्री. गजानन सपकाळे सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
268 श्री. धवपीन कळसकर सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
269 श्रीर्ती सुधचता सापते सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
270 श्री. प्रिंाांत धिंके सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
271 श्री. येर्ाजी िुर्ाळ सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
272 श्री. धवजय काळे सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
273 श्री. सधचन घोगरे सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
274 श्री. योगेिं पाटील सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
275 श्री. सयाजी पाटील सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
276 श्री. िुंभर् घुगे सहायक कक्ष अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
277 श्रीर्ती रुपाली गव्हाणे उच्चश्रेणी लघुलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
278 श्री. ररे्िं चौिरी लघुटांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
279 श्री. अजय नानकर धनम्नश्रेणी लघुलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
280 श्री. धद. य. साळी धनम्नश्रेणी लघुलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
281 श्री. गणेिं पाटोळे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
282 श्रीर्ती सीर्ा बारगोडे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
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283 श्री. सुधनल कसलोड धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
284 श्रीर्ती अधिनी र्ाने धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
285 श्री. प्रधवण पांडीत धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
286 श्रीर्ती धदक्षा साबळे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
287 श्री. धिंवकुर्ार र्ािंाळकर धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
288 श्री. धकरण डर्ाळे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
289 श्री. र्हेिं चौगले धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
290 श्री. कैलास राजभोज धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
291 श्री. गजानन जायले धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
292 श्री. राहुल बेलोटे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
293 श्री. प्रकािं पाटील धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
294 श्री. अनुप जाांभोळे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
295 श्री. धनतीन जािव धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
296 श्री. उरे्िं वनवे धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
297 श्रीर्ती प्राजांल सावांत धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
298 श्रीर्ती सांजना पालवणकर धलधपक-टांकलेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
299 श्रीर्ती धिंतल वारुां गसे देयक लेखापाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
300 श्री. अर्ोल फाळके रोखपाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
301 श्री. धवक्रर् शिंदे देयक लेखापाल पाणी पुरवठा व स्वच्छता धवभाग
302 श्री. प्र.धव.पाटील अवर सधचव सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
303 श्रीर्ती स्वा.स.पाटील कक्ष अधिकारी सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
304 श्री.सधचन इांगळे कक्ष अधिकारी सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
305 श्रीर् धन.र्.र्हाजन कक्ष अधिकारी सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
306 श्रीर्ती प्र.धद.चौिरी कक्ष अधिकारी सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
307 श्री.अ.ल.र्.सौदागर कक्ष अधिकारी सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
308 श्री प्र प्र सकपळ स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
309 श्रीर्ती रेश्र्ा र्.चौगुले स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
310 श्रीर्ती धप्र धव कुलकणी स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
311 श्रीर्ती सु स  शिंदे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
312 श्री र्ा ल ल्हायकर स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
313 श्री घ.ना. पाऊसकर स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
314 श्रीर्ती धिंल्पा आचायम स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
315 श्री जु ब सय्यद स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
316 श्री धनधखल पु. कान्हे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
317 श्रीर्ती तेजश्री चव्हाण स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
318 कु. वांदना प्र. दगडे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
319 श्री.सांभाजी सजेराव र्ाने स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
320 श्री.अर्ोल धदपक सस्कर 14.6.16 स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
321 श्रीर्ती सधवता घोडके 16.7.16 स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
322 श्री िनराज र्ोहनराव काांबळे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
323 श्री र्ा.अ.बांटेवाड स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
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324 श्री धविंाल पदर्ाकर देवरे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
325 कु. धदपाली ज.खोत स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
326 श्रीर्ती श्रध्दा िंां.कुरुलकर स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
327 श्री रशवद्र राजकुर्ार घोंगडे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
328 श्री सुरज धवठ्ठल घाडगे 4.4.2018 स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
329 श्री रा धभ रणिीर स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
330 श्री. अ.पाां. शिंदे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
331 रुपाली राहुल पाटील स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
332 श्री धनतेिं चांद्रकाांत जािव स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
333 श्री. स.द.देवणे स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
334 श्री.तु.फा.बटराखाये स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
335 श्री. न.आ.कदर् स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
336 श्री.प्रताप सातपुते स.क.अ. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
337 श्री.रार्दास सु कदर् धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
338 श्री.अर्ोल केरबा र्ोरे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
339 श्री.आकािं आांबेकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
340 श्री.रोहीत ररे्िं बारगुडे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
341 श्री.अर्ोल धवठ्ठल खेनट धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
342 श्री.अधनल सोनावणे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
343 श्री.सहदेव गोरखनाथ नरोडे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
344 श्री.स्वप्नील आत्र्रार् गाढवे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
345 श्री. धनलेिं पाां.भोईर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
346 श्रीर्ती विैंाली सधचन इक्के (पूवाश्रर्ीची विैंाली धवजय शिंदे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग

347 श्री.धदलीप सुरेिं धनर्से धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
348 श्री.र्नोज रघुनाथ धहवाळे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
349 श्री.रुपेिं चाांदेकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
350 श्रीर्ती िंधिंकला र्ोटे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
351 श्रीर् अशे्लिा र्ारूती आवारी धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
352 श्री.उरे्िं दे. गडशलगे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
353 श्री.सद्दार्हुसेन रु्श्ताकअली रु्लानी धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
354 श्री.अधभजीत चांद्रकाांत घोरपडे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
355 श्री.िंधिंकाांत श्रीकाांत िेंवगेकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
356 कु.अांजली ठाकरे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
357 श्री.सुिंाांत नारायण पाटील धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
358 कु.सांगीता तुकारार् पाटोळे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
359 श्री.अर्ोल अ. पारखे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
360 श्री. स.ुरा.खेडकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
361 श्री.अ.भ.ढर्ाळ धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
362 श्री.बा.ना.तुपसशर्दर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
363 श्री.धहरार्ण  धजले्लवाड धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
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364 श्री. र्यूर सूयमवांिंी धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
365 श्रीर्ती वनीता अर्ोल र्ोरे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
366 श्री.वभैव आत्र्ारार् सपकाळ धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
367 श्री.सुधनल ज. गवळी धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
368 श्री. िंरीफ र्कसूद अहर्द खान धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
369 श्रीर्ती श्रध्दा बा. खेडकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
370 श्री. सांधदपान धिंवाजीराव जगताप धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
371 श्री. िंधिंकाांत द सुयमवांिंी धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
372 श्री यिं घन:श्यार् रु्ळीक धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
373 श्री.अधवनािं रु्रलीिर ठाकरे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
374 श्री.अधर्र रधिंद बागवान धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
375 श्री.सधचन यिंवांत र्ालपेकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
376 श्री.धविंाल चांद्रकाांत धनकर् धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
377 श्री. रुपेिं कदर् धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
378 श्रीर्ती र्धनिा सु. रु्णगेकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
379 श्री.रार् स.ुचोपडे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
380 श्री.स्वार्ीनाथ भोईर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
381 श्रीर्ती धप्रयांका धसतारार् नेटके धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
382 श्री धनधखल राजू गवारले धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
383 श्री प्रणय राजेंद्र र्हाधडक धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
384 श्री.रर्ाकाांत जगन्नाथ रु्ांढे धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
385 श्री.अर्ोल भास्कर खर्ाट धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
386 कु.धदपा यादवराव राऊत धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
387 कु.सधवता र्ोरेिर सुरकर धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
388 धवकास चांदन धल टां सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
389 श्रीर् र्धनिा धस.काांबळे उ.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
390 धनलेिं सु र्ानेकर धन.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
391 श्री.कु.ओ.राजपूत धन.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
392 श्रीर् सुधर्त्रा कोळी  धन.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
393 श्रीर् बधबता धभ.पाटील धन.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
394 श्री राजकुर्ार गुांडे धन.श्र.ेल.ले. सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
395 श्री चांदू अरुण र्ोरे लघु टांकलेख्क सावमजधनक बाांिकार् धवभाग
396 श्रीर्ती सुधप्रया धक.घोटाळे कक्ष अधिकारी र्राठी भािा धवभाग
397 श्री.प्रधदप द.शभताडे स.क.अ. र्राठी भािा धवभाग
398 श्री.सुबोि सु.आांबवकर धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
399 श्री.अिंो स.ुभराटे धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
400 श्रीर्ती धप्रया दे.यादव धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
401 श्री.धभर्राव त्र्यां.गौरकर धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
402 श्रीप्रसादरा आ.पानसांबळ धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
403 श्री.सधचन काांगणे धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
404 श्रीर्ती धकरण वसांत सावांत धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
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405 श्री.धदपक सदाधिंव दळवे धल.टां. र्राठी भािा धवभाग
406 श्री. प्र.स.ुपडोळे  कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
407 श्री. च.ेरा.चव्हाण सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
408 श्री. न.रा.धनरभवणे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
409 श्री. उ.रा.परळकर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
410 श्रीर्ती सा.उ.पाटील सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
411 श्री. सा.का.खरात सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
412 श्री. भ.िं.कासले सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
413 श्री. सां.अ.िाईांजे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
414 श्री. र.आ.डेरे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
415 श्री. पो.भ.जगदाळे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
416 श्री. धव.र्.लोहार सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
417 श्री. व.ैर.डुांबरे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
418 श्री. स.स.ुनागवडे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
419 श्रीर्ती अ.स.धजरगे सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
420 श्री. रार्चांद्र पाटील सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
421 श्रीर्ती धप्र.अ.काधगनकर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
422 श्री. ल.र्ा.कसेकर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
423 श्रीर्ती ि.ेअ.घोटकर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
424 श्रीर्ती भा.आ.भोर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
425 श्री. र.पा.नाईक सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
426 श्री. प्रिंात पा.पाटकर सहाय्यक कक्ष अधिकारी िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
427 श्री. अ.पाां.पाटील उच्चश्रेणी लघुलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
428 श्री. अ.ग.लहाने धनम्नश्रेणी लघुलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
429 श्री. श्री.रा.ताटेवाड धनम्नश्रेणी लघुलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
430 श्री. ह.के.चौिरी धनम्नश्रेणी लघुलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
431 श्री. ज्ञ.ना.इांगळे धनम्नश्रेणी लघुलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
432 श्री. धव.चां.पतयान धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
433 श्रीर्ती स्व.शच.रु्ांडे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
434 श्री. कु.स.ुवीरकर धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
435 श्री. चां.बा.यादव धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
436 श्री. रा.रु्.भीगारे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
437 श्री. स.ुबा.खटावकर धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
438 श्री. स.ुपाां.पाटील धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
439 श्री. रो.रा.बडवाईक धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
440 श्री. स.ुधब.राऊळ धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
441 श्री. ना.ना.गटकाळ धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
442 श्री. दे.का.आव्हाड धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
443 श्री. धव.र्ा.वडजे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
444 श्रीर्ती ि.रा.कदर् धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
445 श्री. हे.रा.साठे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग

11/35



अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी याांचे नाांव पदनार् धवभागाचे नाांव

446 श्री. दु.दा.घोरपडे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
447 श्री. सो.र्.धिंळकर धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
448 श्री. ग.ता.वाघर्ारे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
449 श्री. स.ुधिं.िाडसे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
450 श्रीर्ती सा.र्.उजळांबे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
451 श्रीर्ती अ.अ.येवले धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
452 श्री. बा.ब.िोत्रे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
453 श्री. र्.ज.लटपटे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
454 श्रीर्ती सा.श्री.शसगनजुडे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
455 श्री. र्.श्री.जािव धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
456 श्री. गो.पुां.गुघाने धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
457 श्रीर्ती धन.र्ा.पाटील धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
458 श्रीर्ती स.सां.तौंदकर धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
459 श्री. िंांकर काांबळे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
460 श्री. सां.पां.बेारगाांवकर धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
461 श्री. सा.अ.लोखांडे धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
462 श्री. ना.र.पुटे्टवाड धलधपक-टांकलेखक िंालेय धिंक्षण व क्रीडा धवभाग
463 श्री. धविंाल र्दने अवर सधचव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
464 श्रीर्ती अ.धव. जगताप  कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
465 श्री. प्रसेनजीत कारलेकर  कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
466 श्रीर्ती गौ. रा. म्हस्के कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
467 श्रीर्ती अन्जुर् पठाण कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
468 श्री.धक.दौ.पाटील कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
469 श्रीर्ती स.ुर्.भावसार सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
470 श्री.धनधखल नागनाथ भांडारे सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
471 श्री.िुंभर् गांगािर बार्णे सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
472 श्रीर्ती धर्नल गोरड सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
473 श्री.र्.प्र.जािव सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
474 श्री.वा.र्ा.कराड सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
475 श्री. द.को.कां क सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
476 श्री.साईनाथ खवास सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
477 श्री.सो.ल.लवाांडे सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
478 श्री.प्र.िंाां.धनकर् सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
479 श्री. प्र.ग. पवार सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
480 श्रीर्ती साधरका अधनल चव्हाण सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
481 श्री.धववके भगवान राणे सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
482 श्री.वभैव सातपुते सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
483 श्री.र्ो.रा.िेंख सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
484 श्री.भिुण सोळांकी सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
485 श्री. र्.को.वाांगड सहायक कक्ष अधिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
486 श्री.धनधखल धनलकां ठ आकोसकर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
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487 श्री.ऋ.गां.भागवत धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
488 श्री.ता.धिं.धबरादर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
489 श्रीर्ती सुदिंमना  सोर्नाथ धबरादार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
490 श्रीर्ती स.ुआ.भयेुकर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
491 श्री.स.ुए.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
492 श्री.र्ा.रा.चौगुले धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
493 श्रीर्ती सी.िंां.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
494 श्रीर्ती योधगता धचधवलकर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
495 श्री.श्री.य.देिंर्ाने धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
496 श्री.धदपक गजानन गांगाळे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
497 श्री.अर्ोल बा.घुले धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
498 श्रीर्ती विैंाली का.गोल्हार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
499 श्रीर्ती प्रज्ञा वसांत होटकर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
500 श्रीर्ती प्र.र्ा.कटारे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
501 श्री.ग.र्.कदर् धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
502 श्री.आश्रु स.ुकाळबाांडे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
503 श्री.र्.र्.र्गदुर् धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
504 श्रीर्ती िं.हा.रु्जावर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
505 श्री.रो.स.ुनाईक धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
506 श्री.धव.र्.नावकार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
507 श्री.िं.प्र.पोकळे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
508 श्रीर्ती ि.र्ो.पवार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
509 श्रीर्ती वृ.ब.पाटील धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
510 श्री. सुधनल हनर्ांत पले्लवाड धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
511 श्रीर्ती जयश्री यिंवांत शसगनवाड धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
512 श्री.सां.स.ुसदार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
513 श्री. धविंाल लसर्य्या सटलावार धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
514 श्रीर्ती धप्र.ज.थारकर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
515 श्री.भिूण नांदकुर्ार ठाकूर धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
516 श्री. गणेिं धदलीप  तनपुरे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
517 श्री.स्वप्प्नल लादे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
518 श्री.सुरेिं जनािमन गायकवाड धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
519 श्री.धवजय उत्तर् बनसोडे धलधपक-टांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
520 श्रीर्ती िुं.धव.जािव धनम्नश्रेणी लघुलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
521 श्रीर्ती कल्याणी धकन्हेकार लघुटांकलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
522 श्रीर्ती र्.िों.पाांगिें धनम्नश्रेणी लघुलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
523 श्रीर्ती सुधप्रया पाटील धनम्नश्रेणी लघुलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
524 श्री.ज्ञा.र्ो.राठोड उच्चश्रेणी लघुलेखक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग धवभाग
525 Shri. Naik Suresh Dattatray Under Secretory रृ्द व जलसांिारण धवभाग
526 Smt. Vasudha Bhaiyasaheb Jadhav Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
527 Shri. Pravin Kotme Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
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528 Shri. Panshetti Mallikarjun B. Higher Grade Stenographer रृ्द व जलसांिारण धवभाग

529 Shri. Bachate Yogesh Namdeo Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
530 Smt. Dhakare Radha Ramji Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
531 Smt. Asha Dhangar Siddhu Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
532 Shri. Gawali Sunil Bhimrao Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
533 Shri. Kshirsagar Rahul Himmat Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
534 Shri. Swapnil Dattaji Pol Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
535 Shri. Sawant Vijaykumar Bharat Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
536 Smt. Warule Nivedita Lokesh Assistant Section Officer रृ्द व जलसांिारण धवभाग
537 Shri. Bharmal Bhaskar Dunda Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
538 Shri. Chawhan Kirankumar Ashokrao Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
539 Shri. Dhasal Siddharth Deepak Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
540 Shri. Galave Maruti Namdeo Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
541 Shri. Gurav Rajesh Rangarao Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
542 Shri. Kathane Dharmanand Dilip Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
543 Shri. Pagare Bhushan Prakash Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
544 Smt. Rathod Bhagyashri Ramrao Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
545 Smt. Wagh Bhagyashri Devidas Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
546 Shri. Wareshi Devendra Shankar Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
547 Smt. Yadav Jyoti Ashok Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
548 Shri. Yatewar Pritam Naresh Clerk Cum Typist रृ्द व जलसांिारण धवभाग
549 श्री भरत लाांिी कक्ष अधिकारी पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
550 श्री अधर्त भागवत कोरे उच्चश्रेणी लघुलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
551 श्री अजय रार्चांद्र गावडे सहायक कक्ष अधिकारी पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
552 श्री ज्ञानेिर अिंोकराव जािव सहायक कक्ष अधिकारी पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
553 श्री राहुल िंार्राव पवार सहायक कक्ष अधिकारी पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
554 श्री ओर्कार ढोले सहायक कक्ष अधिकारी पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
555 श्री र्युर र्ारूती शिंदे धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
556 श्री दिंमन गावडे धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
557 श्री सांधदप र्च्च्छद्र उबाळे धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
558 श्रीर्ती अपणा धवठ्ठल कोयले धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
559 श्री राहुल धदलीप सावांत धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
560 श्री अधर्त र्िुकर चव्हाण धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
561 श्री सुिीर धविनाथ चापले धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
562 श्री ओर्प्रकािं भानुदास वाबळे धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
563 श्री सागर िंांकर पाांचाळ धलधपक-टांकलेखक पयमटन व साांस्कृधतक कायम धवभाग
564 श्री.देवेंद्र पांडीत भार्रे कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
565 श्रीर्ती धप्रती रूपेिं नारखेडे कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
566 श्रीर्ती धविंाखा सधचन आढाव कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
567 श्री.सांधदप धिंवाजी र्ागाडे उच्चश्रेणी लघुलेखक जलसांपदा धवभाग
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568 श्रीर्ती धसर्ा र्ोहन धदवकेर उच्चश्रेणी लघुलेखक जलसांपदा धवभाग
569 श्रीर्ती अनुया सखारार् सावांत धनम्नश्रेणी लघुलेखक जलसांपदा धवभाग
570 श्रीर्ती धप्रयाांका बाळकृष्ण र्ाने धनम्नश्रेणी लघुलेखक जलसांपदा धवभाग
571 श्रीर्ती कल्याणी उत्तर्राव काांबळे लघुटांकलेखक जलसांपदा धवभाग
572 श्रीर्ती नाधझया अप्पासो रु्ल्ला लघुटांकलेखक जलसांपदा धवभाग
573 श्री.अर्ोल र्ांगल जािव सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
574 श्री.सोर्नाथ र्ल्हार काांबळे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
575 श्री.साधहल र्हादेव िनावडे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
576 श्रीर्ती प्रभा र्िुकर बाांगर सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
577 श्रीर्ती धप्रयाांका पराग पाटील सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
578 श्रीर्ती सोनाली रघुनाथ गावडे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
579 श्रीर्ती धप्रयाांका भास्कर धर्साळ सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
580 श्री.धदपक सुखदेव गावीत सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
581 श्रीर्ती अधिनी प्रकािं सोळांकी सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
582 श्री.अर्र रावसाहेब पवार सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
583 श्रीर्ती विा ररे्िं पाटील सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
584 श्रीर्ती धप्रयाांका र्ोहन काांबळे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
585 श्रीर्ती र्ािुरी व्यांकटराव आकुलवार सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
586 श्रीर्ती उर्ा सुधनल चौके सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
587 श्री.प्रकािं बासू राठोड सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
588 श्री.सुरज हधरभाऊ रु्नेिर सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
589 श्री.पवन ररे्िं बोंतावार सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
590 श्री.हनुर्ांत भगवान शिंदे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
591 श्री.धदप्ववजय धदलीप पाटील सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
592 श्री.रर्ाकाांत श्रीर्ांत र्ाळी सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
593 श्रीर्ती अधिनी िंांकर चाटे सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
594 श्री.उरे्िं र्हादेव अडकूर सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
595 श्री.सांधदप चांद्रकाांत जािव सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
596 श्रीर्ती सांधगता गोपाळ चौिरी सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
597 श्री.धवजय सुदार् गायकवाड सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
598 श्रीर्ती पल्लवी साहेबराव बच्छाव सहायक कक्ष अधिकारी जलसांपदा धवभाग
599 श्री.भिूण केदारनाथ िाांडे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
600 श्रीर्ती ज्योती नार्देव रु्ळीक धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
601 श्री.अधभजीत अरुण दाांडेकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
602 श्री.िनाजी रखर्ाजी दुिभाते धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
603 श्री.राहुल नानाभाऊ लोंढे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
604 श्री.सागर धर्लींद इवलेकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
605 श्री.अरुण ररे्िं पवार धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
606 श्री.राजेिं र्ोतीलाल चव्हाण धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
607 श्री.श्यार् िंांकर इांगळे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
608 श्री.भगवान सोनाजी धपसुरे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
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609 श्रीर्ती प्स्र्ता िैंलेिं र्ाने धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
610 श्रीर्ती स्वाती दत्तात्रय धसदे्दवाड धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
611 श्री. स्वप्नील सुिाकर िेंळके धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
612 श्री. गोशवद र्ारुती कदर् धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
613 श्रीर्ती अशे्लिा गोरख होवाळ धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
614 श्री.ऋधिकेिं धकरण नांदधगर् धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
615 श्री.धनतेिं बाबाराव नगराळे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
616 श्रीर्ती ज्योतीश्री धभकाजी भाांधदगरे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
617 श्री.खांडेराव युवराज आांबेकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
618 श्री.देधवदास लक्ष्र्ण राऊत धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
619 श्रीर्ती धदपाली आनांदराव खोत धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
620 श्री.धकरण रुपशसग सुलाने धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
621 श्रीर्ती विा सांजय डाके धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
622 श्री.प्रधवण अिंोक जािवर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
623 श्री.प्रकािं रार्नाथ वलैकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
624 श्री.र्ोहम्र्द अफताब हधनफ धर्यॉ. धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
625 श्री.प्रधदप र्िुकर कोळेकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
626 श्री.प्रकािं सुखदेव िंेंडगे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
627 श्रीर्ती विैंाली धवनायकराव सुयमवांिंी धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
628 श्री.रोधहदास गौतर् लोखांडे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
629 श्री.र्ािव ररे्िंराव रार्चौरे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
630 श्रीर्ती स्वाती र्ोहन घाडगे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
631 श्री.धवजय रार्चांद्र पाटील धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
632 श्री.अधनल भाऊराव डाखेारे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
633 श्रीर्ती धवणा धवष्ण ूपखाले धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
634 श्रीर्ती अधिनी धवनायक सूयमवांिंी धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
635 श्री.सांगर् रार्चांद्र चव्हाण धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
636 श्री.धकरण िंाांतारार् पाटील धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
637 श्री.आकािं कैलास ढोलेकर धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
638 श्री.श्रीकाांत धभर्ािंांकर तेली धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
639 श्री.रारे्िर अिंोकराव धपसे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
640 श्री.स्वप्नील धवजय काांबळे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
641 श्री.रधव पुरन धनकडे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
642 श्रीर्ती भपुाली हधरिचांद्र कदर् धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
643 श्री.धनतीन धिंवाजी धभसे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
644 श्रीर्ती सुधप्रया िंधिंकाांत ताांबे धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
645 श्री.नवनाथ पाांडुरांग चौगले धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
646 श्री.चेतन हधरदास वसु धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
647 श्री.अधभजीत रशवद्र पवार धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
648 श्री.सधचन राजारार् र्ासये धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
649 श्री.धजतेिं र्हेंद्र कहार धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
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650 श्रीर्ती र्धनिा चां. अपराि धलधपक-टांकलेखक जलसांपदा धवभाग
651 श्री. धव.स.ु पाटील सहायक कक्ष अधिकारी पयावरण धवभाग
652 श्री.  क.धद. धनकर् सहायक कक्ष अधिकारी पयावरण धवभाग
653 श्री. धिं.सां.अधहरे  धनम्नश्रेणी लघुलेखक पयावरण धवभाग
654 श्रीर्ती ऐ.चां.बेलखोडे  धनम्नश्रेणी लघुलेखक पयावरण धवभाग
655 श्रीर्ती घ.धव.वायांगणकर धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
656 श्री. अ.धव. पाटील धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
657 श्रीर्ती रा.णी. आांिळे धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
658 श्रीर्ती पु.धह. पवार धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
659 श्रीर्ती धच.द. काखे धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
660 श्री.  अ.स. राऊत धलधपक- टांकलेखक पयावरण धवभाग
661 श्रीर्ती धवणा बा. र्ोरे अवर सधचव नगर धवकास धवभाग
662 श्री. धववके िंां. कुां भार अवर सधचव नगर धवकास धवभाग
663 श्री. धिरज काां. अभांग कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
664 श्री. प्रधवण र्. पाटील कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
665 श्री. गजानन द. आलेवाड सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
666 श्री. अधवनािं रा. आतकड सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
667 श्री. धवजय धिं. नायकल सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
668 श्री. र्ोहसीन क. बागवान सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
669 श्री. सोफीयान रिंीद सय्यद सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
670 श्रीर्ती प्रधतभा ना. गोरडे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
671 श्री. लक्ष्र्ीकाांत दा. जािव सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
672 श्री. अधर्त दे. र्ोरे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
673 श्री. धदगांबर का. अिुरे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
674 श्री. सुभाि सु. लोंढे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
675 श्री. अधवनािं धव. आगळे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
676 श्रीर्ती सुधप्रया र्. बनकर सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
677 श्री. ऋुतुराज धिं. धनकर् सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
678 श्री. उदय कृ. घोडे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
679 श्रीर्ती तेजप्स्वनी  रा. भाांगे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
680 श्रीर्ती धिंतल धिं. भाबड सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
681 श्री. गोशवद बा. साबने सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
682 श्री. धनधतन र. हाटे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
683 श्री. राहुल अां. इथापे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
684 श्री. नांदू ि. बागुल सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
685 श्री. सांतोि ना. डोईफोडे सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
686 श्री. स्वप्प्नल अटेल सहायक कक्ष अधिकारी नगर धवकास धवभाग
687 श्री. गणेिं द. ताांबे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
688 श्री. सय्यद इम्रान सय्यद सर्र धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
689 श्री. राहुल गौ. र्ोरे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
690 श्री. धववकेानांद र्ा. धनकर् धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
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691 श्रीर्ती अनुसया धि दहात्रे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
692 श्रीर्ती सोनाली प्र. सोनसुरकर धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
693 श्रीर्ती अनघा सां. तरटे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
694 श्री. बालाजी ह. धर्रजे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
695 श्री. धरजवान चाांद िेंख धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
696 श्री. रुपाली ज. नलावडे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
697 श्री. गणेिं द. धगरार् धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
698 श्री. कुणाल ना. जािव धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
699 श्री. र्ािुरी र्. कणसे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
700 श्री. राहूल र्. रार्टेके धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
701 श्री. र्नधदप भ.ु सोखी धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
702 श्रीर्ती िुंभाांगी ज्ञा. गायकवाड धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
703 श्रीर्ती श्रीदेवी रा. शिंदे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
704 श्री. नवनाथ रो. राठोड धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
705 श्री. धवलास भ. जोपळे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
706 श्रीर्ती रधसका रा. र्ोधहते धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
707 श्री. धनखील रा. रोकडे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
708 श्री. धकरण रा. पाटील धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
709 श्री. रशवद्र ना. राठोड धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
710 श्रीर्ती दाधर्नी धव. राणे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
711 श्री. र्ांगेिं धिं. देवकर धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
712 श्रीर्ती विैंाली ब. शिंदे धलधपक - टांकलेखक नगर धवकास धवभाग
713 श्री. उरे्िं पु. कुलकणी लघुलेखक (धन.श्र.े) नगर धवकास धवभाग
714 श्री. आकािं धव. जठाळ लघुलेखक (धन.श्र.े) नगर धवकास धवभाग
715 श्री. घनश्यार् धक. लोखांडे लघुटांकलेखक नगर धवकास धवभाग
716 श्री. अर्ोल ब. गाडगे लघुलेखक (उ.श्र.े) नगर धवकास धवभाग
717 Shri Shrikrishna Baburao Pawar Under Secretarty र्हसूल व वन धवभाग
718 Shri Amol Ankush Kanase Under Secretarty र्हसूल व वन धवभाग
719 Shri Pritam kumar Vasantrao Jawale Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
720 Smt. ANUSHKA ANIRUDH  DALVI Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
721 Smt. SHWETA SHYAMRAO SAWDEKAR Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
722 Shri PRASAD RAMCHANDRA SHINDE Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
723 Shri Rajkumar Shankar Alkunte Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
724 Shri Sandip Prabhakar Kadam Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
725 Shri Sanjay Dhondu Dagale Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
726 Shri Shrikant Chakradhar Yadav Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
727 Smt. Pranali Ulhas Gosavi Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
728 Shri Pratap Sampatrao Madkar Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
729 Shri Vinod Raghunath Wase Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
730 Shri Shivnath Baliram Arsul Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
731 Shri SADANAND GOVIND MOHITE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
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732 Shri Sandip Babulal Bagul Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
733 Smt. SONALI VISHNU DHOTRE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
734 Smt. ANJALI DASHRATH RATHOD Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
735 Smt. UJJAWALA DATTATRAYA AUTADE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
736 Shri Sachin Kashinath Satkar Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
737 Shri Shrikant Madhukar Mohite Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
738 Shri KETAN SATISH KALE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
739 Shri SHANTARAM RAMCHANDRA GHOGARE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
740 Shri NILESH KASHINATH HARAD Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
741 Shri DEEPAK GANGADHAR GUNDAMWAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
742 Shri DIGAMBAR VISHNU PATIL Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
743 Shri SUNIL EKNATHRAO NIMGAONKAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
744 Shri SANDIP BHARAT PATIL Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
745 Smt. RACHANA RAGHUNATH GAVALI Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
746 Shri GANESH SUBHASH BHADANE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
747 Shri MANISH SUBARAO PATIL Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
748 Shri SHUBHAM BHAGAWAN GAIKWAD Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
749 Shri SANDIP SUKHADEV KADAM Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
750 Smt. Rupali Sahebrao Lokhande Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
751 Shri SHYAMSUNDAR SUDAM CHEPTE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
752 Shri AMRUT ASHOK PATIL Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
753 Smt. RAJSHREE RAM BHOSALE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
754 Shri OMKAR SATISH BHIWDE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
755 Shri SAGAR TANAJI PAWAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
756 Shri SWAPNEEL LAXMAN CHAUGULE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
757 Shri PRAVIN ANANDA DESAI Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
758 Shri Shankar Atmaram Khutwad Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
759 Shri Shrihari Ramdas Palhade Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
760 Shri KETAN SURESH NAVALE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
761 Shri SUNIL NARAYAN KUMBHAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
762 Shri NITIN RAGHUNATH PHIRANGE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
763 Smt. DIPALI RAVINDRANATH KAMBLE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
764 Smt. SARITA RAMDASPANT DEHANKAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
765 Shri GAUTAM MARUTI RIKIBE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
766 Shri MAHESH ASHOK LOLE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
767 Shri PRAVIN TRIBHUVAN KANDE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
768 Shri NITINKUMAR BABANRAO MAHADIK Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
769 Shri SURESH BABASAHEB KARAD Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
770 Shri RAHUL SAMPAT MEHETRE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
771 Smt. GAYATRI PRIYALKUMAR PATIL Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
772 Smt. CHETANA GOPAL DUSANE Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
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773 Smt. RESHMA SURESH KHANDEKAR Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
774 Smt. Vijaya Madhukar Hatkar Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
775 Shri Achyut Pandharinath Ippar Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
776 Shri AJAY SHANKAR RAUT Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
777 Shri Sandeeep Kamble Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
778 Shri Mangesh Tukaram Darade Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
779 Shri Sunil Balasaheb Lande Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
780 Shri Amol Shaji Gawade Assistant Section Officer र्हसूल व वन धवभाग
781 Shri TUSHAR SUBHASH SHINDE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
782 Shri PRASHANT KASHINATH LOKHANDE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
783 Shri OMPRAKASH LAKHANLAL YADAV Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
784 Smt. NILIMA RAMESH GANGODE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
785 Smt. UNNATI SANTOSH CHEULKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
786 Smt. DIPTI DNYANESH DONGARE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
787 Shri VIVEK MADHUKAR BHATKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
788 Shri ROHIT KRISHNA SURVE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
789 Shri YOGESH LAXMAN GAIKWAD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
790 Shri VIKAS DINKAR PATIL Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
791 Shri GAJANAN SUBHASH KOTGIRE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
792 Smt. PRIYANKA VIJAY KADAM Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
793 Smt. NEHA ANIL DHANVIJAY Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
794 Shri ANIKET DATTARAM RANE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
795 Smt. SUVARNA SHAMRAO CHIKRAM Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
796 Smt. RHUCHITA VIKAS DHALPE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
797 Shri KRUSHIKESH SURESH BICHADU Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
798 Smt. KARIMABANU CHHOTUMIYA SAYYAD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
799 Shri MANGESH PANDURANG BHAKTE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
800 Shri BABRUWAN BAPU SAWAT Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
801 Shri NITIN ADINATH ADSARE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
802 Shri VIJAY SHALIKRAM JADHAV Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
803 Shri SHARAD PANDURANG GHADGE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
804 Shri DAYANAND RAJEBHAU JOGDAND Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
805 Shri JAGDISH NAGENDRA KAIRAMKONDA Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
806 Shri SAGAR SHASHIKANT CHANDANSHIVE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
807 Shri TEKALE SHESHRAO ANURATH Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
808 Shri SHRIKANT KISHOR KHARAT Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
809 Smt. SAVITA NAMDEV BOKADE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
810 Smt. ASHA SUBHASH KENGALE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
811 Shri DIPAK RAM GAIKWAD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
812 Smt. ASHVINI NAGORAO HUMBE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
813 Shri GAJANAN VISHWANATH INDURKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
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814 Shri VASIM ABBAS SHAIKH Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
815 Shri AJAY PANDURANG SAWAD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
816 Smt. PRAMILA BHUJANG ROMAN Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
817 Shri GIRIDHAR ASHOK DAWARE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
818 Shri ROHIT ANANDRAO PATIL Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
819 Shri JITENDRABAHADUR KESARIPRASAD YADAV Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग

820 Smt. PRIYANKA PRATAPRAO KORDE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
821 Shri YOGESH VIJAYKUMAR RAIWAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
822 Smt. RUCHIKA RAJU NAM Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
823 Shri PRAVESH WASUDEO SIDAM Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
824 Smt. SWATI NANDKISHOR BORLE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
825 Smt. AARATEE GAJANAN GAWANDE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
826 Shri VIJAY NIVRUTTI KARANGALE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
827 Smt. RESHMA BALASAHEB JAGTAP Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
828 Shri VINOD HANMANT LIGADE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
829 Shri SIDDHESH JAYVANT JAGTAP Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
830 Shri SANTOSH ASHOK MADANE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
831 Shri SWAPNIL GANAPATI KASTURE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
832 Shri VIJAY BALIRAM MAHAJAN Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
833 Shri RAKESH RAJARAM WAGH Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
834 Shri SAGAR NANDKUMAR NERKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
835 Shri SANDEEP SANGRAM MUGAVE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
836 Shri RAHUL BALU HILE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
837 Shri PRAVIN KABU DIGOLE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
838 Shri MAHESH RAVINDRA KULKARNI Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
839 Shri RAMESHWAR PRALHAD HATE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
840 Shri SHIVPRASAD VITHOBA SHIRASAT Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
841 Smt. DIPTI SOMANATH WAGH Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
842 Smt. SUNITA SUNIL REDDY Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
843 Shri RAHUL SUDAM SHINDE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
844 Shri FIROJ BALU MULANI Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
845 Shri SUBHASH KARBHARI JAYBHAYE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
846 Shri SARANRAJ   SUBRAMANIAM Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
847 Smt. SNEHA DNYANESHWAR RATHOD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
848 Shri MANMANTHAPPA DAYANAND SWAMI Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
849 Shri PANKAJ BHANUDAS BHAVSAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
850 Shri AYAZ AZHAR SAYYED Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
851 Smt. PRAJAKTA RAJENDRA KALKUTE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
852 Shri AMOL VIJAY DEVKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
853 Smt. GITANJALI RAMDAS KHANDVI Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
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854 Shri KUMAR RAMCHANDRA KEDAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
855 Shri SANDEEP SURYAKANT JADHAV Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
856 Smt. RANI DAGADU CHIVILKAR Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
857 Shri SAGAR RAVINDRA KADU Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
858 Shri RAHULSINHA UDDHAV SAWANT Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
859 Shri SHARAD PRAKASH KHADE Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
860 Shri SANDIP SHANKAR TUMBALWAD Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
861 Smt. Nilam Nagesh Mohite Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
862 Shri Ganesh Jayram Bhere Clerk Cum Typist र्हसूल व वन धवभाग
863 Shri Pralhad V.  Nagamwad stenographer र्हसूल व वन धवभाग
864 Shri SOMSHEKHARYYA GURUMURTI HIREMATH Stenographer र्हसूल व वन धवभाग

865 Smt. SNEHA ASHOK KUTE Stenographer र्हसूल व वन धवभाग
866 Smt. POOJA YOGESH SABLE Stenographer र्हसूल व वन धवभाग
867 Shri SAMBHAJI RAOSAHEB SANGLE Stenographer र्हसूल व वन धवभाग
868 Shri AMBADAS RAOSAHEB SANGALE Stenographer र्हसूल व वन धवभाग
869 Shri CHANGDEO BHILA RATHOD Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
870 Smt. PRIYA PURUSHOTTAM BOCHKARI Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
871 Shri DHANANJAY VINOD WANI Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
872 Smt. VAIJAYANTA MAROTI AGOSHE Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
873 Shri PRAMOD LAXMAN MURHE Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
874 Smt. AADISHA SHANKAR GAGARE Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
875 Shri SHIVRAJ VIRBHADRA PATRE Steno Typist र्हसूल व वन धवभाग
876 श्रीर्ती ि.ेप्र.खडे अवर सधचव सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
877 श्रीर्ती ली.आ.सांख्ये अवर सधचव सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
878 श्रीर्ती उ.कृ.िादवड कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
879 श्रीर्ती आ.िंां.देसाई कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
880 श्री स.धिं.पाटील कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
881 श्रीर्ती धव.के.दातार लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
882 श्री. सां.च.साळुांखे लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
883 श्री. धक.िंा.भोई लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
884 श्री. ज.धव.चकोर लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
885 श्रीर्ती पु.ज.चौिरी लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
886 श्रीर्ती ि.पा.कदर् लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
887 श्री. स.अ.खरे लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
888 श्री. र्ा.श्री.खटावकर लघु लेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
889 श्री धदलीप रघुनाथ पाटील धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
890 श्रीर्ती लधवना धफलीप वगेस धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
891 श्री प्रकािं नार्देव पवार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
892 श्री धवकास भानुदास तायडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
893 श्रीर्ती रु.अां.राऊत धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
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894 श्री धव.ना.जोंिळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
895 श्रीर्ती बी.बा.फनांधडस धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
896 श्री अधिन उत्तर् ताांदुळकर धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
897 श्री धविंाल दार्ोदर खाडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
898 श्रीर्ती रे्घा राहुल इथापे (रे्घाबाई रोधहदास शिंदे) धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
899 श्री तुिार धवनायक गावडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
900 श्री ज्ञानेिर भास्कर िेंळके धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
901 श्री ज.रा.पाटील धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
902 श्री धवठ्ठल जगन्नाथ जऱ्हाड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
903 श्री धव.धव.पाटील धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
904 श्रीर्ती अ.स.ुजािव धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
905 श्री सा.स.ुराणे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
906 श्री अधनल जगन्नाथ नाठे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
907 श्री अधभधजत अिंोक भोई धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
908 श्रीर्ती  स.र्ो.धतदरे् धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
909 श्री सांतोि पाांडुरांगराव खराटे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
910 श्रीर्ती विा श्रीरार् वाकोडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
911 श्री िंधिंकाांत पांडीत खैरनार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
912 श्रीर्ती सो.रा.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
913 श्री राहुल तुकारार् िेंळके धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
914 श्री दादा भारत कौलगे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
915 श्री न.न.ब्यागलवार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
916 श्री धविंाल गजानन बरगे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
917 श्री र्ो.ल.पाांढरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
918 श्रीर्ती विा धवनोद वाडेकर (व.वा.कासारे) धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
919 श्री सां.बा.पवार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
920 श्री बालाप्रसाद परिुंरार् धिंखरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
921 श्रीर्ती स्वा.ह.पाटील (स्वा.तु.गुरव) धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
922 श्रीर्ती स.ुस.ुधिंरसाठ धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
923 श्री अधर्त अरूण गायकवाड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
924 श्री धकरण िंहादेव धनळ धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
925 श्रीर्ती स.ुज्यो.राठोड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
926 श्री र.तु.धखल्लारे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
927 श्री श्रीराज अजुमन पळसपगार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
928 श्री धतरुपती धकसन डोंगरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
929 श्रीर्ती हिमदा पे्रर्राज नाईक धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
930 श्रीर्ती धप्र.प्र.काकडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
931 श्रीर्ती स्वा.अ.रोडगे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
932 श्री भरत काळूरार् जैद धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
933 श्रीर्ती प्रधतभा धदवाकरराव र्ोरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
934 श्री रघुनाथ धदनकर आव्हाड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
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935 श्री अर्ोल बबन राठोड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
936 श्री तुकारात एकनाथ गायके धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
937 श्री श्रीकृष्ण आनांदराव बोरकर धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
938 श्री प्र.ना.कानगुडे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
939 श्री जोधतरार् ज्ञानदेव घागरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
940 श्री सांकेत भास्कर गुरसाळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
941 श्रीर्ती धर्नल सांजय रौंदळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
942 श्रीर्ती प्रगती अबन देसाई धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
943 श्री नागनाथ आधदनाथ कुां भार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
944 श्रीर्ती रांजनाबाई िोंडीरार् जािव धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
945 श्री भाविें सत्यवान पाटील धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
946 श्री रारे्िर अधभर्ान ताांदळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
947 श्रीर्ती िुंभाांगी अर्ोल पाटील (िुंभाांगी हणर्ांत पाटील) धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
948 श्रीर्ती धप्रयांका गौतर् चाटसे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
949 श्री अधभधजत र्ारुती वाघर्ळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
950 श्री राहुल र्िुकर खांडारे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
951 श्री प्रिंाांत धवठ्ठल व्हनर्ाने धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
952 श्री कैलािं िंार्राव रु्ांगरे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
953 श्री गोरक्षनाथ र्ाधणक िायतडक धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
954 श्रीर्ती ज्योती नारायण िेंरखाने धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
955 श्री प्रधवण रांगनाथ इलाग धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
956 श्रीर्ती कल्याणी गजानन नरड धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
957 श्री आप्पासाहेब भास्कर जायभाय धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
958 श्री रोधहत रर्ानाथ कणगी धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
959 श्रीर्ती अधिनी सोपान सोनार धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
960 श्री पुष्पक सुिाकर धवसपुते धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
961 श्री भ.ूर्.धवचारे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
962 श्री अशजक्य भरैू कापसे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
963 श्रीर्ती धरना सांजय धविासराव धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
964 श्री सांजय भारत जािव धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
965 श्रीर्ती रािा रारे्िर टेकाळे धलधपक-टांकलेखक सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
966 श्री बा.बा.चौरे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
967 श्री अ.र्.साखरे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
968 श्रीर्ती र्ा.कुां .एडके (र्ा.धभ.बांडगर) सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
969 श्री सां.सां.जािव सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
970 श्रीर्ती रे.प्र.गाधवत (रे.पाां.खोटरे) सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
971 श्री स.ुस.ुकुां भार सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
972 श्री प.धव.नेलेकर सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
973 श्री धन.धव.शनबाळकर सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
974 श्री धच.र.र्राठे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
975 श्री नी.िंाां.परब सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
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976 श्रीर्ती कुां .स.ुपायघन (कुां .सा.पाटील) सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
977 श्रीर्ती स्ने.स.ुलोखांडे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
978 श्रीर्ती  धन.र.सोनटक्के सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
979 श्रीर्ती धन.सा.डोंबे  (धन.धिं.गोसावी ) सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
980 श्री र्.धिं.गवारे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
981 श्री धन.बां.पोपळे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
982 श्री र्ा.व्यां.नरवाड सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
983 श्रीर्ती अ.भा.र्नवे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
984 श्री ते.ब.जािव सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
985 श्री श्री.धव.देिंरु्ख सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
986 श्रीर्ती धन.ह.सोनावणे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
987 श्री सां.रा.पवार सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
988 श्री स.सां. कदर् सहायक कक्ष अधिकारी सार्ान्य प्रिंासन धवभाग
989 श्री.धदपक पोकळे अवर सधचव गृह धवभाग
990 श्री.सांधदप ढाकणे अवर सधचव गृह धवभाग
991 श्री. ऋ.उ.कदर् कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
992 श्रीर्.रा.व.चव्हाण कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
993 श्री.बा.स.खांदारे कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
994 श्री.प्र.सा.धढकले कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
995 श्रीर्.धिं धक. यादव सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
996 श्री.यो.बा.देऊळगावकर सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
997 श्री.र्.पा.खोटरे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
998 श्री.धव. रा. यादव सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
999 श्रीर्.िं.उ.र्ळेकर (िं.चां.सावांत) सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग

1000 श्रीर्.धन.र्.काांबळे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1001 श्रीर्.व.ैना.भोय्यलू सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1002 श्रीर्.सा.भ.र्ेंढे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1003 श्री. ि.अ.जगिने सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1004 श्री.ग.स.ुगायकवाड सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1005 श्री.अ.अ.अधहवळे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1006 श्री.र.ना.वाटोरे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1007 श्री.रा.ज. सुयमवांिंी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1008 श्री.धव.य.टोर्के सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1009 श्री.कु.प्र.सरपाते सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1010 श्रीर्.र्ा.र्.गवळी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1011 श्री. श्री.द.धजरेवार सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1012 श्रीर्.धर्.क.चौिरी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1013 श्री.ग.प्र.िंांकरवार सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1014 श्री.धव.श्री.चौिरी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1015 श्रीर्.रु.िं.सोनवणे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1016 श्री.सो.भा.पांधडत सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
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1017 श्री.प्र.भा.पोच्छी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1018 श्रीर्.यो.अ.देिंरु्ख सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1019 श्री.धव.धव.ताठे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1020 श्रीर्.र्.धव.गोंिळी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1021 श्री.धव.रा.र्ोहोळकर सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1022 श्रीर्.क.क.रु्लाणी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1023 श्री.स.ुभा.टोंगे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1024 श्रीर्.वृ.र्.भयुार सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1025 श्री.प्र.धद.गवळी सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1026 श्री.ना.रा.जािव सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1027 श्री.रा.द.धिंके सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1028 श्री.व.ैर्.पाटील सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1029 श्रीर्.धद.प.परुळेकर सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1030 श्रीर्.धिं.की.यादव सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1031 श्री.धर्.र्ो.साळुांखे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1032 श्री.अ.र.ढाणे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1033 श्री.धक.स.काळे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1034 श्रीर्.अ.अ.पाटील सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1035 श्री.प्र.अ.भजुबळ सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1036 श्री.प्र.र्.गवारे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1037 श्री.सां.प्र.परीट सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1038 श्री.य.धन.थोरात सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1039 श्री.अ.ग.पवार सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1040 श्रीर्.रा.धन.नवलपुरे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1041 श्री.ग.गो.नरसाळे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1042 श्री.ओ.गो.इांदुलकर (धनलांधबत) सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1043 श्री.र्ां.र्.ढेरे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1044 श्रीर्.प्रा.अ.टाव्हरे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1045 श्रीर्.पु.व.ैदेवगुणे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1046 श्रीर्.धन.धन.शिंगाडे सहायक लेखा अधिकारी गृह धवभाग

1047 श्री.वभैव लाांडगे सहायक कक्ष अधिकारी गृह धवभाग
1048 श्री.अां.सां.बेंडके धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1049 श्री.ग.ि.हरणे धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1050 श्री.स.ुपां.वाघर्ारे धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1051 श्री.ना.प.इटेवाड धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1052 श्रीर्.काां.रा.सार्ांत धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1053 श्रीर्.र्.िंां.पाांचाळ धनम्नश्रेणी  लघुलेखक गृह धवभाग
1054 श्री.रा.अ.इांगळे उच्चश्रेणी लघुलेखक गृह धवभाग
1055 श्रीर्.धिं.उ.दातार उच्चश्रेणी लघुलेखक गृह धवभाग
1056 श्री.धभ.दे.ताांडेल धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1057 श्री.धक.ग.गोसावी धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
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1058 श्री.र्ां.र्.गाडेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1059 श्रीर्.गा.ग.र्ोरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1060 श्रीर्.आ.भा.बाांगर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1061 श्रीर्.स्वा.व.र्हाांगरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1062 श्री.भा.िंा.खार्कर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1063 श्री.कृ.क.कुकलारे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1064 श्री.अ.गो. घोडेस्वार धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1065 श्रीर्.ते.र्.र्ोरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1066 श्री.धव.ग.कुां दे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1067 श्री.ना.गां.भसुारी धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1068 श्रीर्.धिं.ल.चटे्ट धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1069 श्री.ज.ि.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1070 श्रीर्.स.धिं.लाखे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1071 श्री.न.खां.सोनकाांबळे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1072 श्री.बा.िंा.गाडले धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1073 श्री.स.धव.पाटील धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1074 श्री.र्.पु.गाधवत धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1075 श्रीर्.भा.धक.रे्श्रार् धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1076 श्रीर्.स्वा.र्.वाडेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1077 श्री.िंां.धह.भोईर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1078 श्रीर्.ते.स.ुखडसे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1079 श्री.ल.गां.पुपुलवाड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1080 श्रीर्.अां.िंा.राहेरकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1081 श्री.सां.र.बोरकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1082 श्रीर्.स.सकम लवाड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1083 श्री.आ.स.हर्ाने धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1084 श्री.धिं.सां.गजबार धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1085 श्रीर्.आ.सा.साबळे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1086 श्री.श्री.सो.जािव धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1087 श्री.अ.रा.िावणे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1088 श्री.धव.पा.र्ोरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1089 श्री.हे.सां.जािव धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1090 श्री.स.ुसो.र्ाांडवकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1091 श्री.के.ना.बोरकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1092 श्रीर्.को.धभ.बाबर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1093 श्री.िं.धल.अ.रु्ल्ला धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1094 श्री.अ.धद.काांबळे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1095 श्री.र्ो.धस.कुरेिंी धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1096 श्री.र्.पाां.बने धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1097 श्री.र्.बु. धविें धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1098 श्री.र्.धव.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
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1099 श्रीर्.रे.धक.चव्हाण धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1100 श्री.ज्ञा.िंां.कदर् धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1101 श्री.चां.खा.र्स्के धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1102 श्री.उ,स.ुराजपूत धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1103 श्री.धद.रे्.धर्से धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1104 श्री.अ.रो.रायकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1105 श्रीर्.स्वा.रा.झावरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1106 श्री.र्.अ.खाांडेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1107 श्री.भ.ुर.पाटील धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1108 श्री.ह.र.जािव धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1109 श्रीर्.गा.उ.धिंपेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1110 श्री.र्.गो.खरात धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1111 श्री.उ.स.ुराजपुत धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1112 श्रीर्.प्र.पुां.अस्वार धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1113 श्री.न.क.सय्यद धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1114 श्री.र्ां.ज.देवकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1115 श्री.सां.गां.डोंगरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1116 श्रीर्.व.ना.रोठे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1117 श्री.अ.श्री.गायकवाड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1118 श्रीर्.ज.रा.िोंगडे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1119 श्री.ऋ.धव.पांधडत धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1120 श्री.धव.ता.सांकपाळ धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1121 श्री.अ.कृ.जोगी धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1122 श्री.त.रा.पाटील धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1123 श्री.धद.धद.झरेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1124 श्री.के.बा.चोंडे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1125 श्री.स.अ.धनरगुडे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1126 श्री.धव.स.ुझाांजे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1127 श्री.ज.द.अांबलवाड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1128 श्री.ि.बा.साांगळे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1129 श्रीर्.र्.सां.र्ोरे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1130 श्री.र्ां.जा.कोळेकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1131 श्रीर्.सो.बा.राठोड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1132 श्री.धव.रा.पाटील धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1133 श्री.प्र.तु.कुां दगे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1134 श्री.ल.धद.सुरनर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1135 श्रीर्.धप्र.पां.कार्ारकर धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1136 श्री.यो.कों.नायकवडी धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1137 श्री.पां.िंां.हेकड धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1138 श्री.धव.स.ुसरदेसाई धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1139 श्री.र्करांद कानडे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
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1140 श्री.सांदेिं सपकाळ धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1141 श्रीर्.वांदना काांबळे धलधपक-टांकलेखक गृह धवभाग
1142 श्री.सर्ीर लक्ष्र्ण ढेरे कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1143 श्री. अर्ोल धभ.उगलरु्गले कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1144 श्री.ॲन्थोनी पुधलयानथ उ.श्र.ेल.ले उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1145 श्री.सुिाकर रा.काांबळे धन.श्र.ेल.ले उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1146 श्री.र्नोज धभ.काळे सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1147 श्री.र्धल्लनाथ घोंगडे सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1148 श्री.सांदीप पवार सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1149 श्री.अरुणकुर्ार सुरडकर सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1150 श्री.प्रिंाांत घोनिेंटवार सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1151 श्री.अर्ोल चव्हाण सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1152 श्री.रोधहत र.आहेर सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1153 श्री.िंरद धव.जािव सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1154 श्री.अधभिेक गाडवे सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1155 श्री.लधलत र्ौळे सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1156 श्री.चैतन्य कोष्टी सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1157 श्री.अर्ोल धभसे सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1158 श्रीर्ती जयश्री पवार सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1159 श्रीर्ती वरदा गेरा सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1160 श्रीर्ती ऋतुजा गवळी सहायक कक्ष अधिकारी उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1161 श्री.सोर्नाथ आ.पोटे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1162 श्रीर्ती प्राांजली कोरगीरे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1163 श्रीर्ती नयना अ.देिंरु्ख धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1164 श्री.अप्पासाहेब कदर् धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1165 श्रीर्ती प्राजक्ता धव.शिंदे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1166 श्रीर्ती जान्हवी कृ. टक्के धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1167 श्री.अजय का.दरेकर धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1168 श्रीर्ती गांिा धि.वदैय धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1169 श्री.सुधनल रा.कोरडे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1170 श्री.पांढरीनाथ धव.हळकुां डे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1171 श्री.राहूल ना.कुचे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1172 श्री.धनलेिं स.ुजवांजाळ धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1173 श्री.धवरवर्ा अ.जािव धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1174 श्रीर्ती नम्रता सां.राठोड धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1175 श्री.प्रधवण धज.गुरोडा धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1176 श्री.धवकास ि.शिंदे धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1177 श्री.यिंवांत िों.खरात धलधपक-टांकलेखक उच्च व तांत्रधिंक्षण धवभाग
1178 श्रीर्ती धगता यादव कक्ष अधिकारी धवधि व न्याय धवभाग
1179 श्रीर्ती व.ैपां.बोरुडे कक्ष अधिकारी धवधि व न्याय धवभाग
1180 श्री.धस.सा.घोरपडे कक्ष अधिकारी धवधि व न्याय धवभाग
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1181 श्री.स.ुदे.बोरकर अधिक्षक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1182 श्रीर्ती धस.स.ुचव्हाण अधिक्षक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1183 श्री.स.द. कस्तुरे अधिक्षक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1184 श्री. िंां.अ. पाटील सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1185 श्री.ल.रा.कानडे सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1186 श्री.कैलास औटी सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1187 श्री.स.ुब. होलरु्खे सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1188 श्रीर्ती र्.र्. ढोबळे सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1189 श्री. राकेिं पाांडे सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1190 श्रीर्ती स.बा. र्हले्ल सहायक (धवधि) धवधि व न्याय धवभाग
1191 श्रीर्ती क.ग.रे्श्रार् स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1192 श्रीर्ती धद.सां. जािव स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1193 श्रीर्ती आ.ज.रे्हेर स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1194 श्रीर्ती सो.द.बाणे स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1195 श्री.ह.श्री.काांबळे स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1196 श्रीर्ती पु.पाां. रावण स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1197 श्री.ई.बा. र्स्कले स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1198 श्री.ल.धव. बेनके स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1199 श्री.ते.बा.सूयमवांिंी स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1200 श्रीर्ती श्र.ुप्र. नळकाांडे स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1201 श्रीर्ती गौ.पाां.पाटील स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1202 श्री.रा.धत्र.चाांदगुडे स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1203 श्री.स.ुअ. र्गदूर् स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1204 श्रीर्ती रा.धद. पाटील (रो.प्र. पाटील) स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1205 श्री.अ.अ.र्ोरे स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1206 श्रीर्ती स.ुधव. तळेकर स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1207 श्री.श्री.र्.शनबाळकर स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1208 श्री.स.धभ.काळभोर स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1209 श्री.स.अ.कदर् स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1210 श्री.व.ैिं. पवार स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1211 श्री.िुं.रा. जोिंी स.क.अ. धवधि व न्याय धवभाग
1212 श्री.पां.रा. पारिी उच्चश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1213 श्रीर्ती धद.धिं. जोिंी उच्चश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1214 श्री.सां.सो.घुटे धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1215 श्री.सां.अ.रु्टकुळे धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1216 श्री.उ.र्. रे्श्रार् धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1217 श्री.अ.अ. लाडकर धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1218 श्री.धन.धव. चौिरी धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1219 श्री.रु.र्. कोलते धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1220 श्रीर्ती पू.अ. डोंगरे धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1221 श्रीर्ती पू.अ. बागूल धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
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1222 श्रीर् पूजा गालापुरे धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1223 श्रीर्ती.ज.र्. कें दे्र धनम्नश्रेणी लघुलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1224 श्री.धक.बा.काांबळे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1225 श्रीर्ती ज.नां. नेतार् धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1226 श्री.ि.ज्ञा.सोनटक्के धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1227 श्री.धक.स.ु धभसे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1228 श्रीर्ती आ.ज.काळे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1229 श्री.ल.स.रु्काडे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1230 श्रीर्ती प.का. धनर्गडे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1231 श्री.च.ेस.ु पवार धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1232 श्रीर्ती धद.र. टेर्घरे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1233 श्री.धक.सा. पाटील धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1234 श्रीर्ती र्ां.रु्ां. काळे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1235 श्री.रा.के. जािव धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1236 श्री.धव.स.ु खळे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1237 श्रीर्ती िं.ग.िेंख धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1238 श्री.ते.धद.कदर् धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1239 श्री.न.तु.र्िे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1240 श्रीर्ती को.ओ. खरटर्ल धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1241 श्री.दे.बा. सरकुां डे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1242 श्री.सा.का. भोईर धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1243 श्रीर्ती धिं.र्.गजबे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1244 श्रीर्ती अ.भ. पाटील धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1245 श्री. र्.स.ु र्ोरे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1246 श्रीर्ती तृ.पो. िस धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1247 श्रीर्ती र्ा.अ. तेलर्ोरे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1248 श्रीर्ती धद.धद. चव्हाण धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1249 श्रीर्ती पु.धर्. काांबळे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1250 श्रीर्ती पु.द. जगताप धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1251 श्री.धन.स.ु बेळगे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1252 श्रीर्ती स.ुग. काळेपाटील धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1253 श्री.ग.ना. िेंवाळकर धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1254 श्रीर्ती प्स्र्.अ. बेळगुांदकर धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1255 श्री.न.द. जािव धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1256 श्री.आ.धव. िंहापुरे धलधपक-टांकलेखक धवधि व न्याय धवभाग
1257 श्रीर्. प्र. धव. देिंरु्ख कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1258 श्री. धव. अ. जायकर कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1259 श्रीर्. सािना लोहकरे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1260 श्रीर्. धप्रयांका हेळांबे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1261 श्रीर्. वधेदका राठोड सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1262 श्री. रािेश्यार् पाांचाळ सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
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1263 श्री. धवनायक बसवांत सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1264 श्री. धनलेिं जािव सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1265 श्री. अरुन बेंडकुळे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1266 श्री. कर्लाकर दाडगे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1267 श्री. र्ािव इांद्राळे सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1268 श्री. सांकेत गायकवाड सहायक कक्ष अधिकारी सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1269 श्री. र्नोजकूर्ार लहाने धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1270 श्री. पांकज थेर धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1271 श्री. रोिंन प्रभु धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1272 श्री. दादासाहेब जटाळ धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1273 श्री. धदगांबर डोंगरे धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1274 श्री. सुधिंल गवळी धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1275 श्री. र्झर िेंख धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1276 श्री. जगदीिं देवरे धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1277 श्री. राहुल राठोड धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1278 श्री. राहुलकुर्ार पाटील धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1279 श्री. सधतिं बोडरे धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1280 श्री. धवष्णकूाांत कें दे्र धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1281 श्री. चाांगदेव आव्हाड धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1282 श्री. रधव बहुरे धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1283 श्री. रार्राव लहाने धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1284 श्री. उरे्िं काांबळे धलधपक-टांकलेखक सार्ाधजक न्याय व धविेंि न्याय धवभाग
1285 श्री. तुिार धद. राठोड कक्ष अधिकारी अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1286 श्री. सागर  स. चौिरी सहायक कक्ष अधिकारी अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1287 श्री. रशवद्र बा. बडे सहायक कक्ष अधिकारी अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1288 श्री. अतुल धभ. िनधवजय सहायक कक्ष अधिकारी अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1289 श्री. कैलास दा. खेडेकर सहायक कक्ष अधिकारी अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1290 श्री. हािंर्ी सय्यद िंोएब अधिक्षक-धन-कायमकारी 

अधिकारी
अल्पसांख्याक धवकास धवभाग

1291 श्री. धवकास श्री. नाईक उच्चश्रेणी लघुलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1292 श्रीर्ती. धनधिंगांिा सां. धनिंाणे धनम्नश्रेणी लघुलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1293 श्री. सांदीप दे. ठाकरे धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1294 श्री. धिंवराज धव. कातकडे धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1295 श्री. धजतेंद्र ला. वोरा धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1296 श्रीर्ती. स्वाती स. सूयमवांिंी धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1297 श्री. धरिभ र. गायकवाड धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1298 श्री. धनलेिं बा. धपलेना धलधपक टांकलेखक अल्पसांख्याक धवकास धवभाग
1299 श्री.रशवद्र धदगांबरराव औटे अवर सधचव आधदवासी धवकास धवभाग
1300 श्री.लधलतकुर्ार रांगनाथ िायगुडे कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1301 श्री.प्रकािं धवजय वाजे कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1302 श्री.धवजय सदाधिंव र्ोरे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
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1303 श्री.सयाजी बाजीराव पारखे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1304 श्री.पवनकुर्ार बापुराव बांडगर सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1305 श्री.सधचन श्रीपती खाांडेकर सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1306 श्री.राहूल धिंवरार् र्ोरे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1307 श्री.प्रर्ोद नागनाथ वाघर्ारे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1308 श्री.धवनायक बाळासाहेब इांगळे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1309 श्री.अजय धवठ्ठल खडे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1310 श्री.बालाजी साहेबराव धिंनगारे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1311 श्री.देवानांद िेंिराव र्हाजन सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1312 श्रीर्.कल्याणी र्हादेव साळुांखे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1313 श्रीर्.रौनक बाबासाहेब धविासे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1314 श्री.सुिंाांत बाबासो पाटील सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1315 श्रीर्.सुधचता नानासो साळुांखे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1316 श्रीर्.श्रृती सुभाि लोखांडे सहायक कक्ष अधिकारी आधदवासी धवकास धवभाग
1317 श्रीर्.रेखा र्ािवरान बुरकुले उच्चश्रेणी लघुलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1318 श्री.धविंाल नारायण वाघ उच्चश्रेणी लघुलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1319 श्री.धदनेिं िनराज काजळे धनम्नश्रेणी लघुलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1320 श्री.सांघधदप तुळिंीरार् रे्श्रार् धनम्नश्रेणी लघुलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1321 श्री.पुरुिोत्तर् नांदधकिंोर सोर्ाणी धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1322 श्री.नरेिं र्नोहर आव्हाड धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1323 श्रीर्.आरती रार्चांद्र कठाणे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1324 श्री.अधभजीत सदाधिंव डुबे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1325 श्री.दत्ता भवाणी डोईफोडे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1326 श्री.जयरार् नार्देव वरकुटे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1327 श्रीर्.नेत्राली सावळारार् साांगळे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1328 श्रीर्.रधसका अजूमन धिंरगावे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1329 श्रीर्.रुधचता धजतेंद्र दुखांडे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1330 श्री.रोधहत सोर्िर कापसे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1331 श्रीर्.िेता धदगांबर घाग धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1332 श्रीर्.सीर्ा नागेिं सावळकर धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1333 श्रीर्.धिंतल गणेिं जगदाळे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1334 श्री.िुंभर् राजेिंराव बोडखे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1335 श्री.सधचन राजेंद्र जगताप धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1336 श्रीर्.प्स्र्ता धिंवाजी ताांबेकर धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1337 श्री.उरे्िं अरृ्त घटाड धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1338 श्री.धवरेंद्र र्िुकर धहरेकर धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1339 श्री.धविंाल ररे्िं कळसे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1340 श्री.अर्र धिंरीि काांबळे धलधपक-टांकलेखक आधदवासी धवकास धवभाग
1341 श्री.प्र.पा.कोळी कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1342 श्रीर्ती प्स्र्.य.तोडकर उ.श्र.ेल.ले गृहधनर्ाण धवभाग
1343 श्री.स.ल.वाघ धनम्नश्रेणी लघुलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
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1344 श्रीर्ती रो.र.सोनुने लघुटांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1345 श्री.अ.अ.थोरात सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1346 श्री.प्र.चां.दोंड सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1347 श्री.अ.ना.लाहोरे सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1348 श्रीर्ती भावयश्री गांगािर अनपलवार सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1349 श्री.अजुमन तुकारार् झांजे सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1350 श्री.अर्ोर राऊत सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1351 श्री.धनलेिं र्ारुती काकडे सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1352 श्री.प्रधवण जगन्नाथ कुां जीर सहायक कक्ष अधिकारी गृहधनर्ाण धवभाग
1353 श्री.ज्ञानदेव धव.लाड धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1354 श्रीर्ती वीणा धविंाल सावांत धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1355 श्री.गणेिं नागनाथ घाडगे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1356 श्री.सांकेत तुकारार् नरळे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1357 श्रीर्ती र्धनिा र्ाधणक घोंगडे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1358 श्री.आनांदराव र्ारोतीराव रु्ांगल धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1359 श्रीर्ती धकती गणेिं पवार धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1360 श्री.सुरेिंकुर्ार रार्बहाद्दरू यादव धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1361 श्रीर्ती धर्नाक्षी कृष्णा सुयमवांिंी धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1362 श्री.पुरुिोत्तर् अढाऊ धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1363 श्री.अक्षय सुभाि चोले धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1364 श्री.र्हादेव र्ाधणकराव रु्ांडे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1365 श्री.दत्तात्रय बाबुराव कदर् धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1366 श्री.सांतोि रोधहदास बारगजे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1367 श्री.िंाांतारार् सांजीव घोंगडे धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1368 श्री.प्रधतक राजेंद्र परदेिंी धलधपक-टांकलेखक गृहधनर्ाण धवभाग
1369 श्रीर्ती काां.स.जगताप कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1370 श्री.श्री.रां.वाघर्ोडे कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1371 श्रीर्ती ख.फा.नाईकवडे कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1372 श्री.सो.द.िेंलार सहायक कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1373 श्री.धन.ज.पाटील सहायक कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1374 श्री.धव.उ.पाटील सहायक कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1375 श्री.अ.र्.जावळे सहायक कक्ष अधिकारी र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1376 श्रीर्ती अ.ह.िनावडे उ.श्र.ेल.ले र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1377 श्रीर्ती कु.प्र.कडतन धनम्नश्रेणी लघुलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1378 श्रीर्ती आ.अ.कोकाटे धनम्नश्रेणी लघुलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1379 श्री.स.का.रु्ल्ला धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1380 श्री.ना.भा.पांचाांगे धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1381 श्री.ह.ना.नासके धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1382 श्री.र्ां.ना.धदवाकर धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1383 श्री.पा.धिं.भोसले धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1384 श्री.सां.भा.र्शहद धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग

34/35



अ.क्र. अधिकारी/कर्मचारी याांचे नाांव पदनार् धवभागाचे नाांव

1385 श्री.रु्.ना.र्ोशवद धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1386 श्री.ओां.धव.र्ळये धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1387 श्री.व.अ.वलटे धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1388 श्रीर्ती शक.िंा.सावळकर धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1389 श्रीर्ती धज.ल.रणशिंग धलधपक-टांकलेखक र्धहला व बाल धवकास धवभाग
1390 श्रीर्ती तारा जीवा राठोड धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1391 श्रीर्ती  रे.रो.शिंदे  (रे.अ.िेंळके) धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1392 श्री राजेिं भगवान वानखेडे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1393 श्री सा.रां.गायकवाड धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1394 श्रीर्ती स.ुधब.यादव ( स.ुसां.राऊत) धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1395 श्री सां.धव.पवार धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1396 श्रीर्ती प्राची प्रकािं सोनटक्के धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1397 श्री धन.धब.रु्डे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1398 श्री र्ां.य.कुऱ्हाडे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1399 श्री द.र्.शिंगाडे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1400 श्री धव.पां.रावते धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1401 श्री सांधदप धिंवाजी बोरगे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1402 श्री प्रिंाांत र्ारुती र्ाळी धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1403 श्री अधर्त गोशवद हाांडे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1404 श्री आबासाहेब आसारार् चव्हाण धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1405 श्री अर्ोल पाांडूरांग खरात धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1406 श्रीर्ती र्धनिा अिंोक भराटे (र्धनिा गोशवद जािव) धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1407 श्री रा.स.ुसुयमवांिंी धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1408 श्री सोर्नाथ धिंवाजी सुद्रीक धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1409 श्री द.र्.जािवर धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1410 श्री धवपुल रार्दास कोठावदे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1411 श्री प्रधवण धहरार्ण काशिंदे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1412 श्रीर्ती अ.धव.जािव धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1413 श्री र्युर िंांकर सुसर धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1414 श्री वयानोबा गोशवदराव िें-हाळे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1415 श्री राजेिं सदाधिंव र्ोरे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1416 श्री धकरण रार् भोसले धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1417 श्री धवजय होनाजी तेली धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1418 श्री अधवनािं सीर्ारार् भडाांगे धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1419 श्री आयुि अरूण पुगावकर धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1420 श्री स.ुधव.पवार धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
1421 श्रीर्ती अचमना प्रकािं पाटील धलधपक टांकलेखक ग्रार् धवकास धवभाग
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