


अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

1 0 अमर चं कांत नलवडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.03.2018 16.06.1986 सातारा 18.10.2017 18.10.2017
(मानीव िदनांक 
22.03.1999)

09.10.2017 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

17.02.2018
2 0 िदलीप पांडुरंग कामत पु सरळसेवा खलुा ा हण अहमदनगर 31.12.2018 15.06.1987 -- -- -- 05.02.2001 िद. 14.11.2013 

पासनू बडतफ
3 0 रणिजत सग तानू सग चौहान पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर चं परू 30.06.2018 27.06.1988 वध 04.09.2014 21.06.2002

(मानीव िदनांक 
19.03.2001)

07.06.2002 इ.मा.व. 
(ख ी)
वैधता

सेवािनवृ

4 0 अशोक सोनाजी सकपाळ पु सरळसेवा अ.जा. महार मुंबई 30.09.2022 15.06.1988 09.02.2001 05.02.2001
5 0 राजमह मद नरूमह मद राजे पु सरळसेवा खलुा मु लम अहमदनगर 31.05.2024 15.06.1989 ठाणे ामीण 11.06.2018 01.04.2013

(मानीव िदनांक 
09.02.2001)

12.10.2012 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.09.2017

िद. 14/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
6 0 भुजंग द ा य कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30.09.2019 15.06.1989 सोलापरू ामीण 06.04.2017 09.02.2001 05.02.2001 िद. 01/7/2019 रोजी 

पोिन., पदावर हजर

7 0 िदपक िव ल मरुकुटे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव ठाणे 31.01.2019 15.06.1989 ठाणे शहर 09.07.2015 08.02.2001 05.02.2001

8 1 संजयकुमार दामोदर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवा पाटील मुंबई 30.04.2023 15.06.1989 नागपरू ामीण 22.02.2016 22.02.2016
(मानीव िदनांक 
14.02.2001)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 30.03.2017

9 2 काश यामराव सपकाळे पु सरळसेवा अ.ज. टोकरे कोळी जळगांव 31.05.2024 16.07.1990 नागरी ह क संर ण, 
धळेु पथक

02.06.2017 31.10.2002 30.04.2001
(30.10.2002)

वैधता माणप  सादर 
केलेले नाही.

10 3 िनत सग कुमार सग पाटील पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जळगांव 31.07.2022 15.06.1990 नागरी ह क संर ण, 
परभणी पथक

23.07.2018 15.10.2001
(मानीव िदनांक 
24.06.2001)

08.10.2001 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.02.2003

11 0 गोिपनाथ ल मण च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.05.2020 10.06.1991 रायगड 17.03.2002 25.02.2002 बडतफ 
आदेश 

िद.09.07.2015
12 4 संतोष आ माराम मोरे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. ठाकूर बलुढाणा 31.03.2025 10.06.1991 अमरावती शहर 08.09.2017 26.02.2002 25.02.2002 अवैध

13 0 अजय रतन सग परमार पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा अहमदनगर 31.05.2026 10.06.1991 मुंबई शहर 24.01.2015 10.03.2002 25.02.2002 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

01.08.2018
14 0 संजय नाना जगताप पु सरळसेवा अ.जा. बौ द मुंबई 30.09.2024 15.08.1992 31.08.2002 02.07.2002 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
04.10.2017

15 0 िकशोर िव वनाथ गायके पु सरळसेवा िव.जा. - अ नावाडी नािशक 30.09.2027 15.08.1992 मुंबई शहर 02.07.2015 26.04.2016
(मानीव िदनांक 
15.07.2002)

21.10.2015 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

01.08.2018

01.01.2020 रोजीची महारा  पोलीस दलातील िन:श  सहायक पोलीस िनरी कांची अंितम (Final) सेवा ये ठता यादी



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 
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पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

16 0 जवान सग राम सग गौड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा अहमदनगर 31.05.2019 15.06.1988 मुंबई शहर 17.08.2016 20.06.2017
(मानीव िदनांक 
13.06.2003)

02.05.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक  04.08.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018

17 0 संजय शंकरराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2020 15.06.1988 मुंबई शहर 15.06.1989 19.06.2003 20.05.2003 िद. 10/06/2019 
रोजीचे पोिन., पदाचे 

आदेश

िनधन

18 5 सिचन हदरुाव वाझे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 28.02.2027 15.06.1990 मुंबई शहर 12.07.2000 20.06.2003 20.05.2003 सेवेत पनु: थािपत 
कर यात आले आहे

19 6 रमेश महादेव वाघमारे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.08.2022 15.08.1992 मुंबई शहर 17.08.1993 23.12.2004 20.12.2003 िव.मा. वग तनू 
िदनांक 15.06.1995 

रोजी सेव ये ठता 
पनु:िन चत

20 0 र व  िशवलाल सोनवणे पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी जळगांव 31.12.2029 01.04.1995 हगोली 22.02.2016 22.02.2016
(मानीव िदनांक 
23.02.2004)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.10.2017

पोिन पदो. 
01.08.2018

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018

21 7 िदपक राजाराम शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30.06.2025 15.08.1992 ठाणे शहर 13.10.2016 27.07.2006
(मानीव िदनांक 
30.12.2005)

18.05.2006 मानीव िदनांक आदेश 
िदनांक 13.06.2007

22 0 चंद ूजनादन ठाकूर पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर नािशक 31.01.2018 01.03.1983 पणेु शहर 19.05.2006 पोलीस िनरी क 
पदो नती

23 0 राम ानोबा चेवले पु सरळसेवा खलुा रे ी लातरू 31.03.2024 15.08.1992 23.05.2012 23.10.2007 13.07.2007 ठाणे शहर - या 
काय सनाचे 

आ थापनेवर नाहीत.
24 0 िवलास िशवाजी जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2026 15.08.1992 नागरी ह क संर ण, 

ठाणे ामीण
15.12.2015 15.12.2015

(मानीव िदनांक 
15.09.2007)

08.12.2015 मानीव िदनांक आदेश 
िदनांक 19.04.2018

िद. 25/10/2018 
रोजी पोिन., पदावर 

पदो नती
25 0 मा ती सोपान सराटे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2023 15.08.1992 मुंबई शहर 27.06.2016 23.09.2011

(मानीव िदनांक 
19.11.2007)

26.08.2011 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.09.2018

िद. 19/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
26 8 िवजय िव ण ुपगारे पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 30.11.2024 01.04.1995 नािशक शहर 11.06.2016 18.11.2013

(मानीव िदनांक 
29.11.2007)

03.08.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 04.05.2017

27 9 अिनल केशव जगताप पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 30.04.2025 01.04.1995 नािशक शहर 07.07.2017 08.11.2008 09.10.2007 वैध
28 10 मनोहर पंढरीनाथ इडेकर पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 31.12.2024 01.04.1995 अहमदनगर 07.06.2016 02.01.2008 29.10.2007 वैध
29 11 केल सग सोना या पावरा पु सरळसेवा अ.ज. पावरा नंदरुबार 31.05.2023 02.12.1996 जळगांव 21.08.2014 12.11.2011

(मानीव िदनांक 
28.11.2007)

31.10.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.07.2018

30 12 राजेशकुमार रामकृ ण गाठे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकूर बलुढाणा 30.11.2029 22.03.2000 वािशम 08.07.2017 29.11.2014 09.09.2014 वैध

31 13 वसंत ल मण पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31.05.2022 15.08.1992 मुंबई शहर 30.06.2008 30.06.2008 31.05.2008 गु हा दाखल कर यात 
आला आहे



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला
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अिभ ाय

32 14 शहादखान दडाकखान पठाण पु सरळसेवा खलुा मु लम अहमदनगर 31.07.2027 15.09.1993 औरंगाबाद ामीण 12.07.2017 19.06.2008 31.05.2008 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती िद. 
22/08/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

33 15 दीपक कृ णा डेकाटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी चं परू 31.07.2021 15.09.1993 नागपरू ामीण 03.06.2017 24.06.2008 31.05.2008 वैध िदनांक 20.08.2013 
या आदेशा वये 

बडतफ कर यात 
आले होते.

34 0 सरु  वैजनाथ जाधव पु थानाप न खलुा मराठा
35 0 शामु ीन सलाउ ीन स यद पु थानाप न खलुा मु लम मुंबई 31.12.2008 सेवािनवृ
36 0 िवनायक िव वंभर िबहाडे पु थानाप न इ.मा.व. सोनार अकोला 31.01.2025 31.05.2008
37 0 अमतृ उकंडराव जाधव पु थानाप न खलुा ठाणे 29.03.1995 ठाणे शहर 31.05.2008
38 16 मोद िदनकर पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा रायगड 31.10.2029 01.04.1995 नवी मुंबई 15.06.2016 21.11.2011 

(मानीव िदनांक 
11.06.2008)

14.11.2011 मानीव िदनांक आदेश 
िदनांक 03.11.2017

39 0 संजय म हारराव नबाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2025 01.04.1995 नागपरू शहर 18.09.2015
(मानीव िदनांक 
16.02.2009)

25.06.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.12.2015

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद.

40 0 सधुीर नर सहिगरी गो वामी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी यवतमाळ 30.06.2024 01.04.1995 वध 03.05.2014 21.07.2008 31.05.2008 वैध पोलीस महासंचालक 
यांचे आदेश . 

पोमसं/11अ/22/8/स
पोिन गो वामी/ 

47/2016, 
िद.06.05.2018 
अ वये स तीने 

सेवािनवृ
41 17 सरेुश रामचं  नागरे पु सरळसेवा अ.जा. मातंग को  हापरू 30.11.2024 02.12.1996 सांगली 19.02.2011 15.07.2008 31.05.2008 को हापरू पिर. अशी 

बदली झाली होती 
परंत ुअ ाप हजर 

नाहीत
42 0 िशवाजी अ णा डोईफोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.03.2027 15.08.1992 परभणी 30.06.2018 20.02.2009 16.01.2009 वैध िद. 25.10.2018 

अ वये पोिन., पदावर 
पदो नती

पोलीस िनरी क, 
नांदेड

(परभणी येथनू 
कायमु त- 

31.10.2018)
43 18 िववेक जयाजी शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.10.2026 15.09.1993 नागपरू शहर 20.08.2009 01.01.2009 वध  येथनू 

िद.18.03.2014 रोजी 
कायमु त, 

अनिधकृतपणे गैरहजर
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44 0 रामदास राजाराम शेळके पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2026 01.04.1995 पणेु ामीण 03.06.2014 23.03.2011 01.01.2009 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
45 0 मोद िवनायक भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30.09.2030 01.04.1995 01.01.2009 पोलीस उप िनरी क, 

मुंबई शहर
46 0 िवजयकुमार अिधकराव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31.05.2027 01.04.1995 मुंबई शहर 01.04.1995 04.03.2016

(मानीव िदनांक 
24.02.2009)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 16.10.2018

िद. 22/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
47 0 दयानंद ब ा नायक पु सरळसेवा खलुा ा हण उडीपी 31.07.2025 01.04.1995 महामाग सरु ा पथक 

(संल न-मुंबई शहर)
16.05.2018 17.04.2018 

(मानीव िदनांक 
25.01.2009)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.05.2018

िद. 25.10.2018 
रोजी पोिन., पदावर 

पदो नती
48 19 राजीव यादवराव शेजवळ पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा ठाणे 30.09.2025 01.04.1995 नवी मुंबई 15.06.2017 09.01.2009 01.01.2009

49 0 िदपक गणुवंतराव इंगोले पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी मुंबई 31.01.2024 01.04.1995 रा य गु तवात  
िवभाग, भंडारा

01.02.2016 13.01.2016
(मानीव िदनांक 
31.08.2009)

मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 23.03.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 
28.07.2017 

कायमु त- 
16.08.2017

50 20 कैलास रामदास सांगळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.06.2030 02.12.1996 मुंबई शहर 27.09.1999 15.10.2009 11.08.2009 वैध
51 0 हाद ब सीपंडीत घोडके पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2024 02.12.1996 मुंबई शहर 13.07.2016 06.01.2017

(मानीव िदनांक 
01.09.2009)

02.12.2016 पोलीस िनरी क 
पदो नती ,

िदनांक 17.02.2018
52 0 चं सग मोहन सग च हाण पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ राजपतू भामटा बलुढाणा 28.02.2019 01.07.1999 वैध पोलीस उप िनरी क, 

बलुढाणा
53 21 अमोल चं कांत गवळी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ब गवळी उ मानाबाद 28.02.2030 22.03.2000 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
16.06.2016 11.01.2009 ◌़ वैध

54 22 मोरे वर ल मण पदाम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड चं परू 30.06.2027 16.04.2001 रा य गु तवात  
िवभाग, चं परू

14.06.2017 22.01.2009 01.01.2009 वैध िद. 05/09/2018 
रोजी सपोिन., पदाची 

मा.ता.
55 0 िववेक शांताराम सोनावणे पु  सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30.04.2029 01.04.1995 नागपरू ामीण 09.06.2017 08.05.2013 02.06.2009 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

56 23 अिनल इं सेन घगुल पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 29.02.2028 02.12.1996 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

01.07.2016 21.08.2009 11.08.2009 वैध

57 0 नंदकुमार िव ण ूदधुाळ पु  सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.09.2030 02.12.1996 धळेु 15.09.2015 26.08.2009 11.08.2009 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती ,

िदनांक 17.02.2018
58 0 िवलास मा ती घाग पु सरळसेवा खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2018 02.12.1996 ठाणे शहर 04.07.2008 21.08.2009 11.08.2009
59 0 काश सखाराम महाजन पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. फुलमाळी जळगांव 31.07.2021 1.07.1999 धळेु 17.08.2009 11.08.2009 बडतफ

60 0 मु ताक अहमद शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम धळेु 31.07.2017 01.07.1999 पणेु शहर 11.08.2009

61 0 वा मक पाटलोबा ितडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी परभणी 30.06.2018 01.07.2009 नागपरू शहर 19.02.2016 14.08.2009 11.08.2009 वैध सेवािनवृ
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62 24 ाने वर तकुाराम करचे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लोणारी पणेु 30.04.2020 22.03.2000 सोलापरू ामीण 01.06.2012 25.08.2009 11.08.2009 वैध

63 0 संजीव रामचं  पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू 31.05.2027 02.07.1994 को हापरू 11.08.2009 बडतफ

64 0 संिदप िव ल जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.01.2021 01.07.1999 मुंबई शहर पोलीस िनरी क 
पदो नती

65 25 ानोबा अजनुराव देवकते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर परभणी 31.12.2031 22.03.2000 पोलीस िश ण 
क , नागपरू

12.02.2019 20.08.2009 11.08.2009 वैध

66 26 िवलास हिर चं  जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.09.2027 16.04.2001 मुंबई शहर 30.04.2016 23.04.2016 11.08.2009 वैध

67 27 राज  तकुाराम हुलावळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 28.02.2027 16.04.2001 ठाणे ामीण 01.03.2014 22.08.2009 11.08.2009

68 0 अिभम य ुअजनु पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 31.05.2018 16.04.2001 मुंबई शहर 16.04.2002 27.08.2009 11.08.2009 पोलीस िनरी क 
पदो नती ,

िदनांक 17.02.2018
69 0 जग नाथ पांडुरंग काळे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 30.06.2020 16.04.2001 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
30.05.2016 21.08.2009 11.08.2009 पोलीस िनरी क 

पदो नती ,
िदनांक 28.07.2017

पो क, नानवीज -

70 28 आ हाद िदनानाथ टबलुकर पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी मुंबई 30.11.2027 01.04.1995 नागपरू शहर 26.05.2011 िद. 29.10.2011 
पासनू अनिधकृतपणे 

गैरहजर
71 0 गणुवंत रावसाहेब मोरे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव उ मानाबाद 31.10.2018 03.10.2000 सेवािनवृ
72 0 सभुाष अजनु माने पु थानाप न िव.जा. - अ कैकाडी पणेु 31.01.2012 30.04.2001 25.01.2011 सेवािनवृ
73 29 उमाकांत कािशराम सरोदे पु थानाप न इ.मा.व. सतुार गडिचरोली 31.05.2020 30.04.2001 नागरी ह क संर ण, 

गडिचरोली पथक
27.06.2018 21.08.2009 11.08.2009 वैध

74 30 भा कर तापराव शदे पु थानाप न अ.ज. ठाकूर जळगांव 31.08.2020 30.04.2001 ठाणे शहर 31.05.2016 17.06.2012 11.08.2009 या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

75 0 गजानन िकसन वासेकर पु थानाप न इ.मा.व. तेली चं परू 30.09.2019 30.04.2001 वध 16.09.2014 29.08.2009 11.08.2009 वैध िद. 25/09/2019 
रोजी पोिन., हजर

76 31 अशोक गणपत कोलते पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव औरंगाबाद 31.05.2022 30.04.2001 परभणी 25.02.2014 24.10.2011 01.03.2011 वैध परभणी येथनू नांदेड 
येथे बदली. अ ाप 

कायमु त नाही.
77 0 जॉन उ म शेलार पु थानाप न खलुा ि चन अहमदनगर 30.06.2022 30.04.2001 औरंगाबाद शहर 01.03.2011
78 32 अशोक मलुचंद गौड पु थानाप न अ.ज. ग ड आजमगड 31.10.2021 30.04.2001 मुंबई शहर 27.04.2001 06.05.2011 01.03.2011
79 0 िवर सग िभम सग ठाकूर पु थानाप न अ.ज. ठाकूर बलुढाणा 31.05.2018 30.04.2001 परभणी 18.02.2014 02.07.2015 22.06.2015 वे छासेवािनवृ ी िद. 

31.12.2017
80 0 जयंत रावजी गंगावणे पु थानाप न भ.ज. - ब ठ कर सधदुगु 30.11.2022 30.04.2001 मुंबई शहर 24.05.2001 21.01.2015 01.03.2011 वैध िद. 25.10.2018 

रोजी पोिन., पदावर 
पदो नती
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81 33 मनोहर दाद ुकोळी पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव को  हापरू 31.12.2023 30.04.2001 नागरी ह क संर ण, 
को हापरू

30.05.2016 11.08.2009 11.08.2009

82 0 शंकर दगडु मोकल पु थानाप न अ.जा. महार नािशक 31.05.2019 30.04.2001 नािशक ामीण 03.08.2017 01.03.2011 01.03.2011 वैध
83 0 जग नाथ द ा य क डुलकर पु थानाप न खलुा लगायत सातारा 31.05.2018 30.04.2001 मुंबई शहर 13.05.2018 28.08.2009 01.03.2011
84 0 राधे याम रामायण पाल पु थानाप न भ.ज. - क धनगर िबहार 28.02.2021 30.04.2001 नागपरू ामीण 13.06.2017 15.10.2014 01.03.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
01.08.2018

85 0 गोवधन छोटुराम राजपतु पु थानाप न िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30.11.2019 30.04.2001 08.06.2011 26.05.2011 िद.08.06.2015 
पासनू 

वे छासेवािनवृ
86 0 िम लद बाजीराव सोनावणे पु थानाप न अ.जा. महार सातारा 31.05.2020 30.04.2001 मुंबई शहर 16.04.2000 08.07.2011 26.05.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
01.08.2018

87 0 मान सग जय सग कोचाळे पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.07.2018 30.04.2001 मुंबई शहर 26.05.2011 िदनांक 02.04.2015 
रोजी िनधन

88 0 मह मद रफीक अबबुकर 
जमादार

पु थानाप न खलुा मु लम सांगली 30.06.2019 30.04.2001 मुंबई शहर 16.01.2016 07.07.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

17.02.2018
89 0 िदप शांताराम राणे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.06.2018 30.04.2001 मुंबई शहर 01.05.2001 08.07.2011 26.05.2011
90 0 सभुाष हिरभाऊ ीरसागर पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.10.2019 30.04.2001 04.06.2011 26.05.2011 िदनांक 20.02.2016 

रोजी िनधन

91 0 िव वास रावसाहेब नबाळकर पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31.01.2018 30.04.2001 नािशक ामीण 20.08.2014 27.07.2011 26.05.2011 सेवािनवृ
92 0 देिवदास पलाल पवार पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.03.2021 30.04.2001 अहमदनगर 07.06.2016 03.06.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
01.08.2018

जळगांव
93 0 द ा य पंढरीनाथ पवार पु थानाप न इ.मा.व. शपी औरंगाबाद 30.06.2024 30.04.2001 जळगांव 01.04.2015 31.03.2015

(मानीव िदनांक 
30.05.2011)

09.03.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 17.10.2017

िद. 04/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
94 0 रमेश मा तीराव गायकवाड पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 31.07.2018 01.01.2002 बीड 23.08.2014 11.08.2011 26.05.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश, 

िदनांक
पोलीस िनरी क 
पदो नती िदनांक 
31.07.2018

95 0 साद िव ण ुिपतळे पु थानाप न इ.मा.व. सोनार र नािगरी 31.08.2022 01.01.2002 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 16.06.2011 26.05.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

96 0 सरेुश केशव नाईक पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.11.2018 01.01.2002 मुंबई शहर 01.06.2001 27.10.2011 26.05.2011
97 0 मधकुर हिर चं  चौधरी पु थानाप न इ.मा.व. तेली जळगांव 31.10.2018 01.01.2002 मुंबई शहर 30.04.2001 09.07.2011 26.05.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

98 0 अिनल बबनराव माळी पु थानाप न इ.मा.व. माळी मुंबई 30.09.2018 01.01.2002 मुंबई शहर 28.04.2001 08.07.2011 26.05.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

01.08.2018
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99 0 शाहुराजे िनवृ ी मुंढे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी पणेु 31.10.2020 01.01.2002 नवी मुंबई 26.05.2011
100 0 सिुनल रामचं  खटावकर पु थानाप न इ.मा.व. शपी सातारा 31.07.2018 01.01.2003 मुंबई शहर 01.05.2001 08.07.2011 26.05.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

101 0 िदलीप पांडुरंग कोयंडे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2018 01.01.2003 26.05.2011 वे छासेवािनवृ  
िद.21.01.2011

102 0 नंदिकशोर िव ण ुतावडे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.07.2018 01.01.2003 मुंबई शहर 03.02.2015 01.07.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

17.02.2018
103 33-अ भा कर िनवृ ी गोरवे पु सरळसेवा अ.जा. होलार पणेु 31.03.2030 01.04.1995 नागपरू शहर 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध

104 34 लिलतकुमार गो वद दळवी पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2022 01.01.2003 मुंबई शहर 15.05.2001 20.07.2011 26.05.2011
105 0 राज  नारायण िनकम पु थानाप न इ.मा.व. माळी पणेु 30.04.2019 01.01.2003 मुंबई शहर 01.01.2003 08.07.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

106 0 कमलाकर महादेव फ डके पु थानाप न इ.मा.व. वै यवाणी सधदुगु 31.10.2019 01.01.2003 ठाणे शहर 04.06.2018 19.11.2011 26.05.2011 िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
107 0 आनंद बाळाजी पाताडे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2030 01.01.2003 26.05.2011 पोलीस उप िनरी क, 

मुंबई शहर
108 0 अिजत द ाराम जाधव पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.05.2023 01.01.2004 मुंबई शहर 01.05.2001 10.12.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

109 35 ारकू महाद ूग दके पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.05.2026 01.01.2004 नागपरू ामीण 29.08.2014 06.06.2011 26.05.2011 वैध
110 0 संजय सदािशव सागवेकर पु थानाप न इ.मा.व. सोनार र नािगरी 31.08.2026 01.01.2004 मुंबई शहर 15.06.2007 09.06.2012 26.05.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018

111 0 सधुाकर िव ल काकडे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.09.2027 01.01.2004 मुंबई शहर 26.05.2011 िद. 19.11.2008 
पासनू 

वे छासेवािनवृ
112 36 सोन ूसोमा ओटवणेकर पु थानाप न अ.जा. चांभार सधदुगु 31.05.2022 01.01.2004 सधदुगु 04.06.2018 07.10.2011 26.05.2011 वैध या काय लया या िद. 

09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

113 0 िदलीप हणमंतराव माने पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 30.06.2024 01.01.2004 26.05.2011
114 0 देिवदास मधकुर कुनगर पु थानाप न भ.ज. - क हटकर नािशक 30.09.2022 01.01.2004 पणेु शहर 09.06.2011 09.06.2011 26.05.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
01.08.2018

115 0 वासदेुव महादेवराव डाबरे पु थानाप न इ.मा.व. तेली 28.02.2022 01.01.2004 रा य गु तवात  
िवभाग

26.05.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 
28.07.2017

कायमु त- 
01.08.2017
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अिभ ाय

116 0 संजय सदुाम खेडेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी मुंबई 31.05.2026 01.06.2004 मुंबई शहर 05.07.2006 10.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

117 0 उ म गो वदराव च े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बीड 30.04.2023 01.06.2004 लातरू 01.06.2017 21.10.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

04.03.2019
118 37 सोमद  गो वदराव खंदारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. नवबौ परभणी 31.05.2025 01.06.2004 लोहमाग मुंबई 24.07.2018 14.12.2011 26.09.2011 वैध

119 38 सितश मातड घोटेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 31.05.2025 01.06.2004 नािशक शहर 01.06.2016 05.10.2011 26.09.2011

120 0 संजय जीवन पतंगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. शपी सोलापरू 30.11.2025 01.06.2004 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

04.06.2016 15.11.2011 26.09.2011 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
121 0 संजय महादेव जाधव पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2027 01.06.2004 ठाणे ामीण 26/09/2011 26.09.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
28.02.2019

122 0 ानदेव िभमराव बजबळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लोणारी सांगली 31.05.2018 01.06.2004 मुंबई शहर 08.10.2011 08.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

17.02.2018
123 39 भा कर हंबीरराव कोकरे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2026 01.06.2004 मुंबई शहर 25.09.2008 10.12.2011 30.09.2011 वैध

124 40 अंसाराम सटवाजी आगरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी बीड 31.03.2024 01.06.2004 रा य गु तवात  
िवभाग, मालेगांव

06.06.2016 17.10.2011 26.09.2011 वैध

125 0 अिजत ध िडराम दळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली पणेु 31.12.2022 01.06.2004 पपरी- चचवड 15.08.2018 16.01.2012 26.09.2011 वैध िद. 30/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
126 41 बाळासाहेब साहेबराव शदे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. ठाकर सोलापरू 31.05.2023 01.06.2004 पणेु शहर 20.02.2014 26.09.2011 26.09.2011

127 41-अ गलुाब द तगीर रमजान 
इनामदार

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 31.05.2028 01.06.2004 ना.ह.सं., मुंबई 16.09.2019 05.10.2011 26.09.2011 या काय लयाचे िद. 
07.05.2019 या 
आदेशा वये ी. 

इनामदार यांना शासन 
सेवेत पनु थािपत 

कर यात आले आहे

128 42 गोरख िदनकरराव दरेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2022 01.06.2004 दहशतवाद िवरोधी 
पथक, पणेु

30.05.2016 01.11.2011 26.09.2011

129 0 िदपक तकुाराम सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2026 01.06.2004 ठाणे शहर 07.06.2016 13.10.2011 26.09.2011 िद. 05/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
130 43 िशवाजी सोमाजी गायकवाड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 31.12.2027 01.06.2004 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
26.05.2017 06.06.2012 26.09.2011

131 44 िवजय यशवंत महाजन पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. फुलमाळी जळगांव 31.10.2025 01.06.2004 पणेु शहर 02.06.2008 15.10.2011 26.09.2011 वैध सेवेतनू बडतफ 
क यात आले आहे
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132 45 िकरण ानदेव साळवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 31.10.2022 01.06.2004 लोहमाग, नागपरू 21.09.2018 24.10.2011 26.09.2011

133 0 िदलीप द ा य लांडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.10.2022 01.06.2004 पालघर 01.08.2014 15.11.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती 

िद.17.02.2018
कायमु त -

134 0 मधकुर ल मण धान पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार औरंगाबाद 30.06.2020 01.06.2004 उ मानाबाद 14.07.2017 03.10.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

25.02.2019
135 0 िदगंबर भवानी शदे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2023 01.06.2004 उ मानाबाद 01.08.2017 27.09.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती 
िद.17.02.2018

कायमु त - 
03.04.2018

136 0 मगन हना मेहते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार धळेु 31.05.2022 01.06.2004 अमरावती ामीण 05.04.2012 19.01.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िद. 
28.07.2017

कायभार - 
िद.09.08.2017

137 0 तकुाराम शंकर कोयंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.07.2027 01.06.2004 भंडारा 14.02.2017 14.02.2017 
(मानीव िदनांक 
27.09.2011)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 08.11.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018

138 46 सजुाता आ माराम वारंग ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.03.2028 01.06.2004 मुंबई शहर 20.05.2017 10.12.2011 26.09.2011

139 0 िवजय भात मालचे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल जळगांव 31.10.2029 01.06.2004 मुंबई शहर 20.08.2015 30.10.2011 26.09.2011 िद. 16/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
140 0 अ ण भिगरथ परदेशी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. परदेशी नािशक 30.09.2025 01.06.2004 अहमदनगर 10.06.2016 01.11.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती 
िद.17.02.2018

कायमु त -
141 0 िदलीप िव वनाथ ितडके पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2024 01.06.2004 पोलीस िश ण 

क , जालना
20.07.2017 30.09.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती िदनांक 
01.08.2018
कायमु त- 

04.08.2018
142 0 शांत रामचं  माने पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा को  हापरू 31.10.2024 01.06.2004 मुंबई शहर 05.08.2006 04.10.2015 

(मानीव िदनांक 
09.12.2011)

26.09.2011 मानीव िदनांक आदेश, 
िद.

िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
143 0 िव वजीत तापराव सयुवंशी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 28.02.2021 01.06.2004 मुंबई शहर 12.03.2005 10.12.2011 26.09.2011 िदनांक 09.10.2012 

रोजी िनधन
144 0 संदीप शांताराम िशवले पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 31.07.2031 01.06.2004 पालघर 01.08.2014 29.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती, िदनांक 
17.02.2018
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145 47 संजय महादेव अिहवळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 31.10.2024 01.06.2004 मुंबई शहर 06.06.2016 24.11.2011 26.09.2011

146 0 वैजनाथ िकसनराव मुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी परभणी 31.10.2028 01.06.2004 नांदेड 28.06.2016 13.07.2015
(मानीव िदनांक 
29.09.2011)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.11.2017

िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
147 0 िव वनाथ ल मण राठोड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ लमाण बंजारा सोलापरू 31.05.2020 01.06.2004 सोलापरू ामीण 17.06.2016 17.10.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती िदनांक 
01.08.2018

कायमु त-
148 0 राज  कािशनाथ शपी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. शपी जळगांव 31.05.2018 01.06.2004 अहमदनगर 07.06.2016 01.10.2011 26.09.2011 वैध

149 48 शिशकांत बाप ुरोकडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सांगली 30.04.2030 01.06.2004 रा य गु तवात  
िवभाग

02.06.2017 01.10.2012 26.09.2011 वैध

150 0 िवजयकुमार िव ल वाकसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2025 01.06.2004 पोलीस िश ण 
क , नागपरू

29.08.2015 10.01.2017 07.01.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.11.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 

01.08.2018 
कायमु त िद. 
28.08.2018

151 0 सिुनल गजानन थोपटे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.09.2025 01.06.2004 नवी मुंबई 14.02.2014 08.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018
(कायमु त-

29.08.2018)
152 0 संजय शेषराव अढाऊ पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.05.2025 01.06.2004 नागपरू ामीण 22.06.2018 24.10.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
01.08.2018
(कायमु त-)

153 0 बाळकृ ण नारायण च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी सातारा 31.05.2019 01.06.2004 मुंबई शहर 12.03.2005 18.12.2011 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

154 0 िव वनाथ िदगंबर नाईकवाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव परभणी 31.05.2020 01.06.2004 नांदेड 06.06.2017 10.11.2011 26.09.2011 वैध िद. 15/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
155 0 िदलीप िव वास गायकवाड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 30.09.2028 01.06.2004 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
26.09.2011 िदनांक 03.01.2012 

रोजी िनधन
156 0 अनंत िनवृ ी न टे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर पणेु 31.08.2023 01.06.2004 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
08.02.2017 06.07.2011 26.05.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश 

िदनांक 12.10.2017
पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
01.08.2018

157 49 आनंदराव आ पाराव नगदळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू 31.05.2020 01.06.2004 पोलीस िश ण 
क , जालना

01.08.2017 20.10.2011 26.09.2011

158 0 िकशोर वसंतराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 30.11.2020 01.06.2004 मुंबई शहर 09.12.2011 09.12.2011 05.10.2011 िद. 11/09/2019 
रोजी पोिन., पदाचे 
पदो नतीचे आदेश
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िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

159 0 िदपक बाजीराव ग धळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी नािशक 30.11.2028 01.06.2004 07.10.2011 िनधन

160 0 अकबर अ दलु करीम पटेल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम नािशक 31.05.2023 01.06.2004 धळेु 29.08.2014 17.11.2011 26.09.2011 िद. 27/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
161 50 रामचं  जग नाथ बांदेकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2022 01.06.2004 नागपरू शहर 15.08.2015 16.10.2012

(मानीव िदनांक 
10.10.2011)

16.05.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती िदनांक 
17.02.2018
(आदेश र )

162 51 राज ुभाऊराव खाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जालना 30.06.2030 01.06.2004 बलुढाणा 13.06.2016 10.09.2013 08.08.2013 वैध

163 0 देवानंद रघनुाथ लोणारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द यवतमाळ 31.01.2021 01.06.2004 नागपरू ामीण 07.06.2016 10.11.2011 26.09.2011 वैध िद. 30/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
164 0 राज  चं कांत सावंत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा रायगड 30.06.2022 01.06.2004 मुंबई शहर 01.12.2016 26.09.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

165 0 अशोक कृ णाजी माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार को  हापरू 30.11.2021 01.06.2004 पणेु शहर 20.02.2014 07.10.2011 26.09.2011 वे छासेवािनवृ  
िद.31.07.2016

166 0 अिन  सोपानराव काकडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा बीड 31.05.2026 01.06.2004 अमरावती शहर 20.06.2017 01.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

167 0 राज सग शंकर सग परदेशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ परदेशी भामटा नािशक 31.05.2020 01.06.2004 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नािशक

07.06.2016 11.04.2012 26.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 

01.08.2018 
(16.08.2018)

168 0 बाळु नामदेव पोटकुले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.08.2027 01.06.2004 पणेु शहर 16.06.2018 03.01.2013 26.09.2011 वैध िद.01.07.2018 ते 
30.06.2019 पयत 
सपोिन पदाचे मळु 
वेतनावर ठेवणेची 

िश ा

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

169 0 िनवृ ी िव वनाथ आ हाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.10.2018 01.06.2004 महामाग सरु ा पथक 26.09.2011 वैध िदनांक 27.07.2015 
रोजी िनधन

170 0 धनंजय महादेव सायरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. बारी अमरावती 30.11.2024 01.06.2004 चं परू 22.08.2016 03.03.2012 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती, िदनांक 

17.02.2018
(कायमु त-

03.04.2018)
171 0 संतोष द ाराम सावंत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा मुंबई 31.08.2022 01.06.2004 मुंबई शहर 28.07.2010 10.12.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

172 52 यशवंत रामभाऊ वायाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.05.2027 01.06.2004 नािशक शहर 21.02.2014 20.10.2011 28.09.2011 वैध

173 0 काश ध डु जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2021 01.06.2004 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

03.06.2016 29.05.2012 
(मानीव िदनांक 
17.10.2011)

10.04.2012 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.11.2017

िद. 02/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
174 53 अिधकराव बाप ुहजारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2025 01.06.2004 मुंबई शहर 03.04.2008 07.04.2012 09.11.2011 वैध

175 0 िकरणकुमार िदगंबरराव धोपाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. जैन नागपरू 30.06.2025 01.06.2004 ग िदया 29.05.2014 29.05.2014 08.10.2014 शहीद : 
िदनांक 30.05.2005

पोलीस िनरी क 
28.07.2017

176 0 सधुीर सोमनाथ डोबारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. वारली ठाणे 31.12.2023 01.06.2004 मुंबई शहर 28.06.2017 20.05.2012 10.04.2012 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018

177 0 िभमराव गणपत वे हळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 31.03.2020 12.06.2009
(मानीव िदनांक 
01.06.2004)

औरंगाबाद शहर 29.05.2017 28.01.2016
(मानीव िदनांक 
29.09.2011)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.10.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 

01.08.2018  
(उ मानाबाद येथे 

कायमकुत)
178 0 गोरखनाथ पोपटराव गांगडु पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.12.2025 10.12.2007

(मानीव िदनांक 
01.06.2004)

जळगांव 30.06.2017 29.12.2012
(मानीव िदनांक 
19.10.2011)

20.11.2012 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.10.2017

िद. 25.10.2018 
रोजी पोिन., पदावर 

पदो नती
179 0 धनिवजय तकुाराम लगडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2022 18.08.1992 मुंबई शहर 27.03.2006 पोलीस िनरी क,

मुंबई शहर
180 0 िवजय भाकर िनकंुभ पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी नािशक 31.08.2021 15.06.1988 रा य गु तवात  

िवभाग
िद.22.04.2014 

रोजी िनधन
181 0 िवजयकुमार बाबरुाव लांबतरेु पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 28.02.2022 15.06.1989 ठाणे शहर 17.07.2017 27.12.2011 14.11.2011 वैध िद. 12.07.2019 

रोजी पोिन., पदावर 
पदो नती

182 0 बाबा गजाननराव पावसेकर पु थानाप न इ.मा.व. सोनार यवतमाळ 30.06.2015 01.01.2005 भंडारा 21.05.2012 03.05.2012 सेवािनवृ
183 0 ीकांत नामदेव कंठ पु थानाप न अ.जा. महार सातारा 30.06.2020 01.01.2005 मुंबई शहर 02.02.2002 12.09.2014

(मानीव िदनांक 
12.10.2011)

28.08.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 13.10.2017

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

184 0 संजय मोतीलाल झवेरी पु थानाप न खलुा परदेशी नािशक 30.06.2021 01.01.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

16.06.2014 15.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-

23.08.2018)
185 0 सिलम अमर चाऊस पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मु लम उ मानाबाद 31.03.2032 01.04.2005 पणेु शहर 21.02.2014 17.10.2011 26.09.2011 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

186 0 िव म िवलास च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.05.2034 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

187 0 सतीश िशवाजी खेडेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2035 01.04.2005 वे छासेवािनवृ

188 0 सिरता सजराव भोसले ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ सातारा 31.05.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

189 0 रणिजत दादा िशरसाठ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार धळेु 31.05.2032 01.04.2005 यवतमाळ 28.06.2017 26.06.2017 
(मानीव िदनांक 
15.10.2011)

07.01.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 30.01.2018

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018
(कायमु त-)

190 0 नंदकुमार रामहरी गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2029 01.04.2005 धळेु 16.07.2018 09.12.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

191 0 िनतीन िदगंबर काकडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.03.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 13.05.2016 21.11.2011 26.09.2011 िनधन
22.11.2019

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

192 0 िवजय यामराव ढमाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
17.02.2018
(कायमु त-)

193 0 िवजय अिभम य ूतायडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी जळगांव 29.02.2032 01.04.2005 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
(कायमु त-)

194 54 नकुल िस ाम पा यामने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव सोलापरू 28.02.2033 01.04.2005 पपरी- चचवड 15.08.2018 27.11.2012 08.11.2012 अवैध

195 0 िवजय रघनुाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार ठाणे 31.03.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 30.09.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018
(कायमु त-)

196 0 म छ  तकुाराम सरुवसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा बीड 31.07.2034 01.04.2005 जालना 18.08.2014 20.10.2011 26.09.2011 पोलीस िनरी क 
पदो नती 

िद.17.02.2018, 
नांदेड 09.03.2018

197 55 िजत  िव ल कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2027 01.04.2005 लातरू 20.09.2016 12.09.2014
(मानीव िदनांक 
03.10.2011)

24.07.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 13.11.2017

198 0 काश वसंत पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ र नािगरी 31.03.2029 01.04.2005 ठाणे ामीण 22.10.2011 22.10.2011 05.10.2011 वैध पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018
(कायमु त-)



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

199 0 गणेश पंडीतराव ताठे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 28.02.2035 01.04.2005 पोलीस िश ण 
क  जालना

09.07.2018 13.10.2017
(मानीव िदनांक 
11.12.2011)

16.09.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.12.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018

(02.08.2018)
200 0 राजेश िभमराव पकुळे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर सातारा 31.12.2035 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 16.10.2013

(मानीव िदनांक 
17.10.2011)

03.08.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 17.10.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.01.08.2018 

कायमु त िद. 
23.08.2018

201 0 िनतीन अंकुश माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2033 01.04.2005 सांगली 14.06.2017 27.09.2011 26.09.2011 िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
202 0 सिचन वसंत सावंत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2034 01.04.2005 रा य गु तवात  

िवभाग
04.06.2016 10.12.2011 26.09.2011 िद. 11/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

203 56 नवनाथ अजनु घगेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.04.2034 01.04.2005 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

26.07.2018 09.08.2014
(मानीव िदनांक 
11.12.2011)

29.05.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.10.2017

या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

204 0 िवजय देवराम मतुडक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.03.2030 01.04.2005 ठाणे शहर 08.06.2016 11.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 11/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
205 0 मनोज मा ती पवार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ब भोई रायगड 31.01.2024 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 11/09/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

206 0 िकरण ीराम शािल ाम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण पणेु 31.05.2037 01.04.2005 सातारा 15.06.2018 23.10.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

207 0 जगदीश सीताराम शेलकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी जळगांव 31.05.2030 01.04.2005 नािशक शहर 19.07.2016 26.09.2011 26.09.2011 वैध िद. 03/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
208 0 संतोष रमेश शदे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2033 01.04.2005 मुंबई शहर 23.11.2016 05.04.2012 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

209 0 राज  पंजाबराव गोडसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 28.02.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 11.07.2014 13.10.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

210 0 उ म बंडू िरकामे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2028 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 14/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

211 0 बाळकृ ण िदनकर घाडीगांवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2031 01.04.2005 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

मुंबई

11.09.2014 15.12.2011 26.09.2011 िद. 11/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
212 0 सखुदेव मािणक पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2025 01.04.2005 ठाणे शहर 30.07.2018 27.09.2011 26.09.2011 िद. 18/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

213 0 िवजय ानोबा जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी पणेु 30.04.2027 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

214 57 शिशकांत यशवंत सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 30.09.2032 01.04.2005 को हापरू 14.07.2014 14.07.2014
(मानीव िदनांक 
09.12.2011)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.05.2016

215 0 िफरोजखान अ वरखान पठाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम धळेु 31.08.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 30.05.2009 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

216 0 सिुजत हदरुाव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2033 01.04.2005 ग िदया 24.06.2018 12.12.2011 26.09.2011 िद. 11/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
217 0 द ा य नामदेव मसवेकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

218 0 रंगराव बाबरुाव सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा वंजारी अकोला 31.03.2028 01.04.2005 अहमदनगर 17.09.2018 03.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
219 0 उ मान चादँ शेख पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मु लम नांदेड 31.05.2029 01.04.2005 परभणी 21.08.2014 11.10.2011 05.10.2011 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

220 0 समीर अ लाब  फणीबंद पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 30.04.2035 01.04.2005 मुंबई शहर 17.06.2015 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

221 0 शांत अनंतराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 28.02.2030 01.04.2005 पणेु ामीण 27.05.2017 27.09.2011 26.09.2011 िद. 21/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
222 0 राकेश िव ल हांडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 31.05.2036 01.04.2005 पणेु ामीण 11.06.2018 27.09.2011 26.09.2011 िद. 16/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

223 0 लोकेश महादेव कानसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.10.2033 01.04.2005 र नािगरी 01.07.2016 20.03.2012 26.09.2011 िद. 12/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

224 0 सदेुश वसंत आजगांवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली सधदुगु 28.02.2027 01.04.2005 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

03.06.2016 18.01.2012 26.09.2011 वैध िद. 02/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
225 0 अिनल मोहनदास बेहराणी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा सधी जळगांव 31.12.2032 01.04.2005 नंदरुबार 23.08.2018 26.09.2011 26.09.2011 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

226 0 िवनोद सदािशव कालेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. शपी ठाणे 31.03.2029 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 02/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
227 0 भारत अमग डा पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा लगायत सोलापरू 31.07.2029 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

228 0 मंगेश ल मण हांडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2031 01.04.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

01.06.2013 26.09.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

229 0 अ दलु रौफ गनी शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम अहमदनगर 31.01.2027 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

230 0 मनोज तळुिशराम केदारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली वािशम 31.05.2035 01.04.2005 बीड 30.08.2018 30.09.2011 26.09.2011 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
231 0 अशोक ीधर उगले पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 02.06.2012 

(मानीव िदनांक 
10.12.2011)

26.09.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 04.05.2017

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

232 0 वीण सजराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2031 01.04.2005 सातारा 07.06.2017 27.09.2011 26.09.2011 िद. 29/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
233 0 ाने वर ल मण वारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 31.08.2033 01.04.2005 धळेु 19.08.2014 20.11.2012 26.09.2011 वैध िद. 23/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

234 0 कुमार गलुाबराव घाडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.11.2033 01.04.2005 सोलापरू ामीण 09.06.2018 04.11.2011 26.09.2011 िद. 05/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
235 0 संदेश नरहरी चकोर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2029 01.04.2005 नािशक शहर 25.02.2014 16.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 08/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

236 0 संजय पांडुरंग पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.10.2029 01.04.2005 मुंबई शहर 01.06.2018 10.11.2011 26.09.2011 िद. 11/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

237 0 मनोज चांगोराव गभणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली भंडारा 30.11.2033 01.04.2005 भंडारा 19.06.2017 25.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

238 0 मोद देवराम पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 30.06.2032 01.04.2005 लोहमाग, मुंबई 25.06.2018 19.10.2011 05.10.2011 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
239 0 राज ूथान सग च हाण पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ लमाण पणेु 31.05.2032 01.04.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
पणेु

26.06.2015 15.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
240 0 संतोष नारायण भंडारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 31.10.2037 01.04.2005 नंदरुबार 10.01.2016 16.09.2011 26.09.2011 िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

241 0 राज  हनमुंत करणकोट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. िनरहाली सोलापरू 31.01.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 18.11.2011 18.11.2011 26.09.2011 िद. 11/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
242 0 मोद सदुाम कंुभार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कंुभार पणेु 31.12.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 05.10.2011 वैध िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

243 0 िनतीन िशवदास पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2031 01.04.2005 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

31.05.2017 26.09.2011 26.09.2011 िद. 13/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
244 0 संजय ल मण गायकवाड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 28.02.2030 01.04.2005 ठाणे शहर 15.07.2015 26.09.2011 26.09.2011 िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

245 0 यशवंत गणपतराव िनकम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2028 01.04.2005 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

25.06.2015 15.10.2011 26.09.2011 िद. 05/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
246 0 मकंुुद यंकटेश यादव पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2029 01.04.2005 मुंबई शहर 01.01.2008 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

247 0 अशोक नाना घगेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.07.2028 01.04.2005 सीबीआय, 
ईओड य,ू मुंबई

04.08.2017 21.05.2012 26.09.2011 वैध सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश 15.06.2017

िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
248 0 िवनोद माधवराव पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा जळगांव 28.02.2034 01.04.2005 धळेु 04.06.2016 30.10.2011 26.09.2011 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

249 58 महेश ाने वर िगरमे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.10.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 वैध

250 0 र व  मान सग कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2031 01.04.2005 को हापरू 09.02.2016 08.08.2012 22.11.2011 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला
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िनरी क 
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तारीख
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तारीख
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पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

251 0 महेश मा ती पाटणकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.06.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 18.11.2011 18.11.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

252 0 िव ल ल मण आडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा वै य सधदुगु 31.08.2028 01.04.2005 मुंबई शहर 07.06.2016 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

253 0 िवजय बाबासाहेब दंडवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2031 01.04.2005 नवी मुंबई 08.08.2018 10.12.2011 26.09.2011 िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
254 0 राम िकसन िदवेकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कंुभार बलुढाणा 30.06.2029 01.04.2005 ठाणे ामीण 21.06.2018 01.05.2012 26.09.2011 वैध िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

255 59 उ म मधकुर जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2029 01.04.2005 उ मानाबाद 07.07.2015 27.09.2011 26.09.2011 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

256 0 कैलास देिवदास वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी धळेु 29.02.2032 01.04.2005 नािशक शहर 19.07.2016 26.09.2011 26.09.2011 वैध िद. 08/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
257 0 िनतीन िव वासराव नेहुल पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2030 01.04.2005 पणेु शहर 02.03.2014 04.10.2011 26.09.2011 िदनांक 31.03.2016 

रोजी िनधन

258 0 तकुाराम महाद ुपादीर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर रायगड 31.05.2027 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 09.12.2011 05.10.2011 वैध िद. 06/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
259 0 िदपक अनंत सावंत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सधदुगु 29.02.2028 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

260 0 सिुनल भानदुास भाबड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2030 01.04.2005 धळेु 02.06.2016 05.11.2011 26.09.2011 वैध िद. 27/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
261 0 सरेुखा शरद घाग

(सरेुखा धम जी पोळ)
ी खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 30.06.2033 01.04.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
पणेु

30.05.2016 13.10.2011 26.09.2011 िद. 01/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
262 0 िवनोद भु घगेु पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 30.06.2032 01.04.2005 नागरी ह क संर ण, 

सोलापरू पथक
01.07.2015 11.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 01/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

263 0 मरुलीधर रामराव खोकले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी परभणी 31.03.2031 01.04.2005 पणेु शहर 20.02.2014 17.10.2011 30.09.2011 वैध िद. 23/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

264 0 िबलाल अहमद अिम ीन शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम धळेु 31.01.2031 01.04.2005 मुंबई शहर 29.06.2015 26.09.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

265 0 सरेुश मा ती वसेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 30.06.2034 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 09/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
266 0 अ ण कािशनाथ धनवडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2033 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 01.07.2012 26.09.2011 िद. 19/11/2019 रोजी 

पोिन., पदावर हजर

267 0 िजत  हिरभाऊ कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.07.2028 01.04.2005 महामाग सरु ा 
पथक, पणेु ामीण

20.06.2016 05.10.2011 26.09.2011 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
268 0 वीण हिर चं  भगत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. आगरी ठाणे 30.09.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 वैध िद. 21/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

269 0 सिुशल िजवबा परब पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.06.2028 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 01/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
270 0 मनोज एकनाथ शेडगे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 31.05.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

271 0 दारा सग दौलत राजपतू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31.05.2027 01.04.2005 बलुढाणा 08.02.2013 08.02.2016 
(मानीव िदनांक 
15.11.2011)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.11.2017

272 0 उ म सीताराम वाळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2023 01.04.2005 सोलापरू ामीण 29.05.2016 01.11.2011 05.10.2011 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
273 0 संतोष सग िहरा सग ठाकूर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा राजपतू बलुढाणा 31.07.2027 01.04.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नागपरू घटक
11.07.2016 19.10.2011 26.09.2011 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

274 60 िकसन योतीराम खंडाते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड नागपरू 31.12.2029 01.04.2005 चं परू 09.07.2018 19.10.2011 26.09.2011 वैध िद.14.03.2017 
पासनू णिनवेदन

275 0 िनतीन शंकर शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 21/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
276 61 चंद ु ावण िभ ल

(चं कांत ावण अिहरे)
पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. िभ ल धळेु 31.05.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 09.07.2014

(मानीव िदनांक 
10.12.2011)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.10.2017

277 0 िवजय पांडुरंग पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2031 01.04.2005 ठाणे ामीण 21.06.2014 06.11.2011 26.09.2011 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

278 0 िजत  पांडुरंग कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2032 01.04.2005 मुंबई शहर 25.01.2017 30.01.2013 20.07.2012 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.06.2014

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

279 62 नयना शेखर पोहेकर ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अकोला 31.03.2029 01.04.2005 पोलीस िश ण 
क , अकोला

30.05.2016 06.10.2011 26.09.2011 वैध

280 0 सिुनल मिहपत सोळसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मातंग नािशक 31.05.2024 01.04.2005 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग

05.06.2017 03.10.2011 26.09.2011 वैध िद. 22/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
281 0 इरफान अ वर शेख पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मु लम पणेु 31.05.2029 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011 िद. 16/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

282 0 घन: याम स यदास नायर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण केरळ 30.10.2035 01.04.2005 मुंबई शहर 24.07.2015 28.09.2011 26.09.2011 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

283 0 िवकास जग नाथ भुजबळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.07.2029 01.04.2005 सोलापरू ामीण 26.06.2018 05.01.2012 26.09.2011 वैध िद. 25/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
284 63 सिचन शामराव मोरे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा र नािगरी 30.06.2028 01.04.2005 मुंबई शहर 31.12.2005 10.12.2011 26.09.2011

285 0 संिदप िवलासराव जगताप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2031 01.04.2005 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग

19.06.2018 01.11.2011 05.10.2011 वैध िद. 
09/08/2019रोजी 
पोिन., पदावर हजर

286 0 वीण िव वनाथ कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2028 01.04.2005 अहमदनगर 05.07.2018 03.11.2011 05.10.2011 िद. 02/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
287 64 यनुसु गलुाब मलुाणी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कसाई सातारा 31.12.2031 01.04.2005 नागपरू शहर 23.07.2016 01.10.2011 26.09.2011 वैध

288 0 ीशैल िस म पा गजा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू 31.05.2031 01.04.2005 नागपरू शहर 07.07.2016 07.10.2011 26.09.2011 िद. 11/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
289 0 िवनोद कृ णा पवार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा र नािगरी 31.12.2020 01.04.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बहृ  मुंबई

26.06.2015 10.12.2011 26.09.2011 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
290 0 शिमम अहमद शेख पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मु लम पणेु 31.07.2028 01.04.2005 सोलापरू ामीण 17.01.2017 05.10.2011 26.09.2011 िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

291 0 बळीराम सग शंकर सग परदेशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ परदेशी भामटा नािशक 31.08.2027 01.04.2005 मुंबई शहर 13.10.2015 13.10.2015
(मानीव िदनांक 
01.11.2011)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.11.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती 

िद.31.08.2019
292 0 पांडुरंग कमळु मवाळ पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा अहमदनगर 31.01.2029 01.04.2005 रा य गु तवात  

िवभाग, सटाणा
11.06.2018 02.01.2012 14.11.2011 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

293 65 काश राधाकृ ण वां े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ओतारी नांदेड 31.12.2026 01.04.2005 रा य गु तवात  
िवभाग, नांदेड घटक

27.12.2017 27.12.2017 26.09.2011
(कायमु तीचे 
आदेश िदनांक 
13.12.2017 )

294 0 नर  जगनराव वानखेडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.11.2026 01.04.2005 नागपरू शहर 04.06.2017 06.01.2012
(मानीव िदनांक 
05.11.2011)

17.11.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.04.2017

िद. 12/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

295 0 िवनोद दयाळू िदघोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब िधवर नागपरू 31.01.2037 01.04.2005 नांदेड 11.12.2014 05.11.2011 26.09.2011 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
296 0 शांत जनादन मोिहते पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सधदुगु 30.06.2035 01.04.2005 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
25.11.2015 17.12.2011 26.09.2011 िद. 11/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

297 0 बालाजी मा ती दिहफळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी लातरू 31.03.2030 01.04.2005 मुंबई शहर 05.07.2017 24.01.2012 26.09.2011 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

298 0 भरत सग काळ सग पराडके पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल धळेु 30.06.2024 01.04.1995 नािशक शहर 21.04.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क
299 0 सिचन िशवाजीराव इंगवले पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.07.2036 01.07.2005 मुंबई शहर 23.06.2013 01.06.2012 10.04.2012 िद. 29/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

300 0 संतोष गुंडा पा डोके पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2037 01.07.2005 सांगली 31.05.2017 01.06.2012 10.04.2012 बदलीवर कायमु त 
िदनांक 11.05.2019 

नवी मुंबई

िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
301 66 िवनय रामचं  बिहर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.05.2032 01.07.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
औरंगाबाद

06.06.2016 25.04.2012 10.04.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

302 0 गीताराम ल मण शेवाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.11.2030 01.07.2005 रायगड 30.05.2016 14.11.2012 12.10.2012 िद. 11/09/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

303 0 उ हास प ाकर भुसारी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नागपरू 31.01.2036 01.07.2005 नागपरू शहर 12.07.2018 12.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
304 0 मेघना रामचं  बरुांडे ी सरळसेवा इ.मा.व. शपी सांगली 31.10.2033 01.07.2005 रायगड 06.06.2016 23.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 03/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

305 0 रामचं  हिर चोपडे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2033 01.07.2005 नवी मुंबई 22.06.2013 30.05.2012 10.04.2012 िद. 27/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

306 0 चं शेखर िव ल सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा बलुढाणा 30.06.2037 01.07.2005 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

22.06.2017 13.04.2012 10.04.2012 िद. 12/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
307 0 हषवधन शंकरराव बारवे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2033 01.07.2005 रायगड 20.08.2014 10.04.2012 10.04.2012 िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

308 0 सिचन िदनकर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.01.2034 01.07.2005 को हापरू 11.06.2018 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
309 0 िदनेश िव लराव झांबरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.01.2030 01.07.2005 वध 16.06.2012 06.06.2012 17.05.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

310 0 सािरका िव ल अिहरराव ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगांव 31.05.2036 01.07.2005 नािशक शहर 01.05.2016 12.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 02/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
311 0 िकरण रावसाहेब वानखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.10.2035 01.07.2005 अमरावती ामीण 07.10.2016 05.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 14/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

312 0 र व  गणुवंतराव मगर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.10.2030 01.07.2005 रा य गु तवात  
िवभाग, मालेगांव

06.06.2016 05.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
313 0 िवनय भाऊराव कणसे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2031 01.07.2005 रा य गु तवात  

िवभाग, ठाणे
05.04.2013 05.04.2013 10.04.2012 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

314 0 मोद मािणकराव घ गे पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार चं परू 31.05.2033 01.07.2005 नागपरू शहर 19.06.2017 19.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
315 0 िस दे वर दगडू जंगम पु सरळसेवा इ.मा.व. जंगम सातारा 31.05.2032 01.07.2005 रा य गु तवात  

िवभाग, बीड
12.07.2017 26.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

316 0 िव ल नर सहल ूबैनवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2032 01.07.2005 मुंबई शहर 10.06.2017 10.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
317 0 सदुाम िनवृ ी भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 31.05.2018 01.07.2005 नािशक शहर 07.06.2016 18.04.2012 10.04.2012 वैध
318 0 शांत वामनराव काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2032 01.07.2005 सोलापरू ामीण 14.06.2018 27.04.2012 10.04.2012 िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

319 0 तापराव ब सी कोलते पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2020 01.07.2005 पणेु ामीण 28.06.2018 17.04.2012 10.04.2012 िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
320 0 शरद शंकरराव मेमाणे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.03.2033 01.07.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
मु यालय

29.05.2017 23.04.2012 10.04.2012 िद. 14/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

321 0 सतीश हदरुाव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2035 01.07.2005 को हापरू 12.06.2018 30.05.2012 10.04.2012 िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
322 0 रिविकरण तकुाराम दरवडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी धळेु 31.08.2032 01.07.2005 पणेु शहर 20.02.2014 12.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

323 0 िगरीषकुमार िव वासराव 
िदघावकर

पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.03.2033 01.07.2005 सातारा 12.06.2018 18.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
324 0 अिजत बाळकृ ण ि पटेु पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.05.2033 01.07.2005 सोलापरू ामीण 11.09.2014 18.04.2012 10.04.2012 िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

325 0 िव ल सदािशव साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.12.2032 01.07.2005 पणेु शहर 20.02.2014 18.04.2012 10.04.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
326 67 अ णकुमार ल मण लोहार पु सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार सातारा 31.12.2030 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 22/08/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

327 68 राज ुब सीलाल रसेडे पु सरळसेवा अ.ज. नाईकडा ठाणे 30.06.2035 01.07.2005 जळगांव 20.08.2014 18.04.2012 10.04.2012
328 0 संतोष बळीराम पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2034 01.07.2005 पपरी- चचवड 15.08.2018 01.06.2012 10.04.2012 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

329 0 िवलास आनंदराव सरोदे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.03.2020 01.07.2005 पणेु शहर 05.06.2014 11.04.2012 10.04.2012 िद. 09/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
330 0 यामसुंदर मधकुरराव टाक पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार हगोली 31.10.2032 01.07.2005 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
02.06.2016 18.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

331 0 िनतीन दौलतराव पगार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2038 01.07.2005 बीड 09.06.2018 17.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
332 0 िवण िनळकंठ सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2035 01.07.2005 मुंबई शहर 04.03.2016 18.04.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

333 0 अिभजीत सभुाष देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.08.2036 01.07.2005 सांगली 01.06.2017 18.04.2012 10.04.2012 िद. 29/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
334 0 महेश मधकुरराव भोरटेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.10.2030 01.07.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
धळेु

02.06.2016 23.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 23/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
335 0 नारायण ानोबा स ते पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.09.2024 01.07.2005 पपरी- चचवड 15.08.2018 18.04.2012 10.04.2012 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
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िनरी क 
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दावा
वैधता

अिभ ाय

336 69 िदपक ल मण बरडे पु सरळसेवा अ.जा. मातंग पणेु 31.07.2033 01.07.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

07.06.2016 30.04.2012 10.04.2012

337 0 गणेश नारायण कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2033 01.07.2005 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नागपरू

07.06.2017 18.04.2012 10.04.2012 िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
338 0 उदय सह यामराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2034 01.07.2005 लातरू 10.07.2015 21.04.2012 10.04.2012 िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

339 0 िवकास रामलाल थोरात पु सरळसेवा खलुा मराठा जळगांव 30.06.2020 01.07.2005 लोहमाग  औरंगाबाद 15.06.2018 19.04.2012 10.04.2012 िद. 17/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
340 0 संिगता पांडुरंग भोसले

(केतकी िकरण खोत)
ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2037 01.07.2005 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
18.06.2018 27.04.2012 10.04.2012 िद. 12/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

341 0 िकशोर िह मतराव शेळके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.07.2034 01.07.2005 अकोला 20.06.2013 01.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 15/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
342 0 मकंुुद मधकुर ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.03.2031 01.07.2005 अमरावती ामीण 23.08.2014 14.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 14/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

343 0 मा ती केदारी पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2035 01.07.2005 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

06.06.2016 19.04.2012 10.04.2012 िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
344 70 िनतीन नानाजी उईके पु सरळसेवा अ.ज. ग ड नागपरू 31.12.2031 01.07.2005 भंडारा 13.06.2016 28.04.2012 10.04.2012 वैध
345 0 याम भरत वानखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी वािशम 31.07.2031 01.07.2005 नागपरू शहर 01.07.2017 19.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

346 0 िकशोर जयवंतराव परवते पु सरळसेवा इ.मा.व. कोहळी भंडारा 31.05.2032 01.07.2005 ग िदया 19.12.2016 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 16/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
347 0 दगुश अशोक शेलार पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट पणेु 30.04.2032 01.07.2005 र नािगरी 14.06.2018 30.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 11/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

348 0 यामल वीण सावंत
( यामल सधुाकर दांडेकर)

ी सरळसेवा खलुा आगरी रायगड 30.06.2036 01.07.2005 मुंबई शहर 27.05.2017 24.04.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

349 71 देव सग बहादरु सग ठाकुर पु सरळसेवा खलुा राजपतू नांदेड 31.10.2034 01.07.2005 बलुढाणा 25.06.2018 12.04.2012 10.04.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती
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350 0 योती बाळासाहेब (िव ाधर) 
देशमखु

ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2034 01.07.2005 नागरी ह क संर ण, 
नवी मुंबई

25.03.2015 04.05.2012 10.04.2012 िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
351 72 तापराव अशोक भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.11.2036 01.07.2005 सातारा 26.06.2018 10.04.2012 10.04.2012
352 0 अमर सह आनंदराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2030 01.07.2005 मुंबई शहर 28.06.2007 16.07.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

353 0 योतीराम गणपती पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.12.2026 01.07.2005 सातारा 27.06.2018 11.04.2013 25.02.2013 वैध िद. 21/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
354 0 संिगता वीण जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2032 01.07.2005 ग िदया 20.04.2017 20.04.2017 

(मानीव िदनांक 
17.04.2012)

07.01.2017        मानीव िदनांक 
आदेश, िदनांक       

27.11.2017 

िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

355 0 जय सग यशवंत पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2018 01.07.2005 सांगली 10.06.2015 30.05.2012 10.04.2012 सेवािनवृ
356 0 वैजनाथ िस म पा उपासे पु सरळसेवा खलुा लगायत नवी मुंबई 31.10.2023 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012 िद. 14/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

357 0 अमोल पांडुरंग चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.08.2036 01.07.2005 ठाणे शहर 24.02.2014 17.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
358 0 वैभव य ल पा पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2031 01.07.2005 अकोला 24.02.2016 22.02.2016

(मानीव िदनांक 
20.04.2012)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.01.2018

िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
359 0 चं शेखर तकुाराम म के पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली भंडारा 31.08.2020 01.07.2005 नागपरू ामीण 10.06.2016 28.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 16/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

360 0 संतोष महादेव कसबे पु सरळसेवा अ.जा. मांग सोलापरू 31.08.2033 01.07.2005 बलुढाणा 17.12.2018 17.12.2018
(मानीव िदनांक 
19.04.2012)

30.11.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.01.2019

िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
361 0 वै णवी उदय सग पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.12.2036 01.07.2005 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
22.07.2015 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 27/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

362 0 धनंजय िव ल पगळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.01.2035 01.07.2005 को हापरू 16.07.2017 19.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
363 0 पु षो म वामन चोबे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2034 01.07.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
चं परू

25.05.2017 30.07.2012 10.4.2012 िद. 09/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
364 0 अ णा पंढरीनाथ सगुावे ी सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.01.2035 01.07.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नांदेड घटक
03.06.2014 12.04.2012 10.04.2012 िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 
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िठकाण
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िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

365 0 आराधना यशवंत पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.03.2030 01.07.2005 रा य गु तवात
िवभाग, मुंबई

07.06.2016 18.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
366 0 राजेश सदुाम यादव पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 31.03.2032 01.07.2005 बलुढाणा 10.04.2018 10.04.2018

(मानीव िदनांक 
15.04.2012)

17.02.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.09.2018

पदो नती  
10.06.2019

िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

367 0 सिुनल द ा य शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 30.09.2033 01.07.2005 ठाणे ामीण 04.06.2018 10.04.2012 10.04.2012 िद. 09/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
368 0 काशकुमार खंडेराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.10.2019 01.07.2005 अहमदनगर 05.07.2018 10.04.2013 

(मानीव िदनांक 
18.04.2012)

22.03.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.11.2017

पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
21.08.2017

369 0 संिदप प ाकरराव येडेपाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.05.2036 01.07.2005 रायगड 06.06.2017 18.04.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

370 73 समीर सयुकांत गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2034 01.07.2005 को हापरू 02.06.2016 19.04.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती 
दे यात आ याचे 

आदेश िद. 
11/10/2019 अ वये 
र  कर यात आले 

आहे
371 0 माधवी रघनुाथ चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगांव 30.04.2035 01.07.2005 नािशक ामीण 01.06.2016 24.07.2012 10.04.2012 वैध िद. 14/06/2019 

रोजी रोजी पोिन., 
पदावर हजर

372 0 सधुाकर राम देडे पु सरळसेवा अ.जा. मांग उ मानाबाद 31.12.2035 01.07.2005 सांगली 03.05.2016 20.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 11/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
373 74 योगेश आबासाहेब देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.07.2034 01.07.2005 अहमदनगर 29.08.2018 14.07.2012 10.04.2012
374 0 सीताराम मंजाजी मेहे े पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 28.02.2033 01.07.2005 जालना 24.06.2015 20.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

375 0  मंजषुा मधकुर भोसले
(मंजषुा िनलेश बंड)

ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.09.2034 01.07.2005 र नािगरी 04.06.2018 10.05.2012 10.04.2012 िद. 09/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
376 0 िवजय सखुदेव पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.07.2031 01.07.2005 ठाणे शहर 01.03.2014 12.04.2012 10.04.2012 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

377 0 सषुमा संदीप सोनावणे
(सषुमा िव वास येवले)

ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31.10.2034 01.07.2005 नागरी ह क संर ण, 
मुंबई पथक

06.06.2016 24.05.2012 10.4.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
378 0 सरेु  जग नाथ गरड पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30.06.2035 01.07.2005 पालघर 04.08.2016 07.05.2012 10.04.2012 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

379 0 गजानन कृ णा मात डकर पु सरळसेवा खलुा ा हण को  हापरू 30.09.2019 01.07.2005 रा य गु तवात  
िवभाग, सधदुगु

30.05.2016 02.05.2012 10.04.2012 िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
380 0 आबासाहेब आनंदराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2030 01.07.2005 रायगड 19.08.2014 16.04.2012 10.04.2012 िद. 28/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

381 0 शैलेश महादेवराव शेळके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.11.2035 01.07.2005 अमरावती ामीण 01.03.2014 14.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
382 0 सोमनाथ द ा य जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2036 01.07.2005 रायगड 11.06.2016 18.04.2012 10.04.2012 िद. 06/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

383 0 धनाजी िव ल जळक पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.07.2035 01.07.2005 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

07.06.2016 27.06.2013 10.04.2012 वैध िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
384 0 अभय भाकर हारोळकर पु सरळसेवा खलुा ा हण सधदुगु 31.08.2023 01.07.2005 पोलीस िश ण 

क , खंडाळा
12.06.2016 18.04.2012 10.04.2012 िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

385 0 महादेव पांडुरंग आचरेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 31.10.2030 01.07.2005 रायगड 24.02.2014 16.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 23/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
386 0 सौरिभ शरदचं  पवार ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2030 01.07.2005 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
02.06.2012 02.06.2012 10.04.2012 िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

387 0 वैभव सधुाकर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2035 01.07.2005 हाडा ितिनयु ती 01.09.2015 30.05.2012 10.04.2012 िद. 15/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
388 75 गोर  बबन पालवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.04.2025 01.07.2005 उ मानाबाद 07.06.2016 13.04.2012 10.04.2012 वैध
389 0 िवनोद भालेराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2033 01.07.2005 धळेु 09.01.2017 09.10.2012 10.04.2012 वैध िद. 11/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

390 0 जय ी अिनल नेरलेकर
(जय ी एम.कुलकण )

ी सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 31.05.2035 01.07.2005 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.06.2014 04.05.2012 10.04.2012 िद. 03/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
391 0 िदगंबर पांडुरंग सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सांगली 30.06.2033 01.07.2005 पणेु शहर 27.06.2013 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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392 0 बाळासाहेब रामचं  बनकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 30.06.2030 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

393 0 पांडुरंग िव लराव फाडे पु सरळसेवा अ.ज. अंध वािशम 31.05.2032 01.07.2005 अमरावती ामीण 10.07.2018 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 23/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
394 0 संजय ल मण सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.03.2037 01.07.2005 नवी मुंबई 25.06.2013 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

395 0 िव वासराव मा ती कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2020 01.07.2005 रा य गु तवात  
िवभाग, सोलापरू

30.05.2016 18.04.2012 10.04.2012 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
396 0 संभाजी गोरखनाथ कटारे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बीड 31.08.2034 01.07.2005 लातरू 19.12.2018 18.12.2018

(मानीव िदनांक 
30.05.2012)

30.11.2018 वैध िद. 21/01/2019 रोजी 
मा.ता. चे आदेश

िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
397 0 संजय शांताराम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2034 01.07.2005 नवी मुंबई 06.07.2013 30.05.2012 10.04.2012 वैध मानीव िदनांक आदेश 

िद. 21/01/2019
िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
398 0 वैशाली रावसाहेब पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.07.2034 01.07.2005 सातारा 15.10.2016 15.04.2012 10.04.2012 िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

399 0 कंुदन योतीराम जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.12.2031 01.07.2005 ठाणे ामीण 16.06.2014 16.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 25/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
400 0 संजयकुमार चं कांत चौगलेु पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 30.06.2033 01.07.2005 अमरावती शहर 27.06.2006 14.04.2012 10.04.2012 शहीद िदनांक 

15.01.2011
िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
401 0 उमाकांत अनंत शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट पणेु 30.04.2035 01.07.2005 रा य गु हे अ वेषण 

 िवभाग
22.06.2018 17.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 12/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

402 0 कांचन प ाकरराव पांडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.12.2032 01.07.2005 अमरावती शहर 22.06.2013 13.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
403 0 क याण ल मणराव फुलारे पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव सोलापरू 31.05.2019 01.07.2005 मुंबई शहर 14.06.2010 20.05.2012 10.04.2012 वैध
404 76 वैशाली िभकू मोरे ी सरळसेवा अ.जा. नवबौ ठाणे 28.02.2031 01.07.2005 सीबीआय, एसीबी, 

मुंबई
02.05.2016 27.04.2012 10.04.2012 वैध सीबीआय ितिनयु ती

405 0 ीकृ ण चं कांत पोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी सांगली 31.12.2020 01.07.2005 सातारा 04.06.2016 27.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
406 0 यवुराज संभाजी हांडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.08.2033 01.07.2005 पणेु ामीण 11.06.2018 30.05.2012 10.04.2012 िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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407 0 िवण गो वदराव डांगे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.07.2033 01.07.2005 वध 29.06.2018 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
408 77 राज ूिभकाजी पाचोरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.03.2032 01.07.2005 नवी मुंबई 17.02.2014 22.04.2012 10.04.2012 वैध
409 0 आनंद पांडुरंग मगर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2020 01.07.2005 महामाग सरु ा 

पथक, अहमदनगर
11.12.2018 06.09.2012 10.04.2012 मसपु येथे बदली झाली 

आहे
िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
410 0 संजय नामदेव चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 30.06.2033 01.07.2005 रा य गु तवात  

िवभाग,अमरावती
18.06.2016 01.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

411 0 भाऊराव ीधर िबराजदार पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव उ मानाबाद 30.04.2034 01.07.2005 सोलापरू ामीण 08.07.2014 27.03.2013 
(मानीव िदनांक 
30.05.2012)

25.02.2013 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.11.2017

िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
412 0 तेज वनी अिभजीत कदम ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.10.2034 01.07.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
02.06.2014 27.04.2012 10.04.2012 िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

413 0 िदप घन: याम साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2030 01.07.2005 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

07.07.2015 20.04.2012 10.04.2012 िद. 10/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
414 78 राजेश िशव सग जाधव पु सरळसेवा अ.ज. ठाकुर बलुढाणा 31.08.2033 01.07.2005 नवी मुंबई 01.07.2013 30.05.2012 10.04.2012
415 79 मोद िनवृ ी उलमाले पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी वािशम 31.01.2035 01.07.2005 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नांदेड

30.05.2016 11.06.2012 10.04.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

416 0 संजय नामदेव ढो नर पु सरळसेवा इ.मा.व. तलवार कानडी नािशक 30.09.2030 01.07.2005 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

04.01.2017 20.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
417 80 चं कांत मा ती सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.07.2034 01.07.2005 पणेु शहर 27.06.2013 30.05.2012 10.04.2012
418 0 अ ण िशवदास सगुावकर पु सरळसेवा अ.जा. मातंग पणेु 31.05.2033 01.07.2005 नािशक ामीण 10.04.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
21.08.2017

419 0 बाळु लबाजी भुमकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2018 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012
420 0 संजय िभका च हाण पु सरळसेवा अ.ज. पारधी धळेु 30.06.2035 01.07.2005 नंदरुबार 18.04.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
04.08.2017

421 0 िव वनाथ िकशनराव झुंजारे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार वािशम 31.05.2028 01.07.2005 औरंगाबाद शहर 15.06.2017 02.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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422 0 काश नारायण िनकम पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2021 01.07.2005 रायगड 11.06.2014 20.04.2012 10.04.2012 िद. 20/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
423 0 र व  मु ताराम शदे पु सरळसेवा अ.जा. ढोर अहमदनगर 31.05.2033 01.07.2005 औरंगाबाद ामीण 30.05.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
18.08.2017

424 0 कांतीलाल शंभ ूशहाणे पु सरळसेवा अ.जा. मांग उ मानाबाद 30.09.2019 01.07.2005 लातरू 25.04.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
05.08.2017

425 0 सिुनल िव लराव गाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.12.2034 01.07.2005 पणेु शहर 21.06.2013 01.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 12/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
426 0 सिुनल शंकर लोमटे पु सरळसेवा इ.मा.व. पाटीदार नािशक 30.04.2031 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

427 0 मनोहर िहरालाल कोरेटी पु सरळसेवा अ.ज. माडीया ग ड गडिचरोली 31.01.2033 01.07.2005 चं परू 26.04.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
01.08.2017

428 0 राज  सीताराम चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार पणेु 31.05.2019 01.07.2005 पणेु शहर 12.07.2017 04.05.2012 10.04.2012 िद. 31/05/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
429 0 िदलीप भानदुास पोले पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 30.04.2018 01.07.2005 नागरी ह क संर ण 04.05.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
12.09.2017

430 0 संतोष शंकर शेजाळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.07.2034 01.07.2005 मुंबई शहर 07.11.2013 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
431 0 सरेुश नारायण घाडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2020 01.07.2005 सातारा 03.09.2014 23.04.2012 10.04.2012 िद. 29/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

432 81 िगरीधर नकुल यादव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 31.07.2033 01.07.2005 पणेु शहर 08.09.2013 01.06.2012 10.04.2012 वैध सेवेतनू बडतफ 
क यात आले आहे

433 0 मािणक यवुराज प की
(मािणक वसंतराव पाटील)

ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2036 01.07.2005 सीबीआय, एसीबी, 
नागपरू

04.01.2018 12.04.2012 10.04.2012 सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश िद. 

19.12.2017

िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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434 0 उ वल अ ण वै ी सरळसेवा खलुा ा हण सोलापरू 28.02.2037 01.07.2005 रा य गु तवात  
िवभाग, पणेु

21.08.2017 17.04.2012 10.04.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

435 0 र व  द ा य पाटील पु सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 30.06.2034 01.07.2005 ठाणे ामीण 08.06.2018 01.06.2012 10.04.2012 िद. 26/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
436 0 िदलीप िदगंबर सागर पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी उ मानाबाद 31.01.2034 01.07.2005 पोलीस िश ण 

क , जालना
11.06.2018 13.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

437 0 संतोष िशवाजी गोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सोलापरू 30.06.2033 01.07.2005 पणेु शहर 20.06.2013 01.06.2012 10.04.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
438 0 िबपीन पोपटराव शेवाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2033 01.07.2005 बीड 13.09.2018 19.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

439 0 रमेश गोिपनाथराव सोलापरेु पु सरळसेवा खलुा लगायत नांदेड 31.05.2033 01.07.2005 हगोली 16.07.2018 19.04.2012 10.04.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
440 0 सरोजना भगवानराव मोकलीकर ी सरळसेवा खलुा लगायत नांदेड 30.06.2034 01.07.2005 ठाणे ामीण 22.06.2015 22.06.2015 10.04.2012 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

441 0 राज  जग नाथ मगर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.11.2024 01.07.2005 पणेु शहर 05.06.2014 03.05.2012 10.04.2012 िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
442 82 फु ल हनमुंतराव अंकुशकर पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नांदेड 30.06.2036 01.07.2005 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नांदेड घटक
27.05.2016 22.04.2012 10.04.2012

443 0 महादेव ई वर पा त दले पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.01.2024 01.07.2005 पणेु शहर 22.06.2015 17.07.2012 10.04.2012 िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
444 83 सोमनाथ बाजीराव नाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2033 01.07.2005 पणेु शहर 21.06.2013 01.06.2012 10.04.2012 िद.28.10.2017 

पासनू िनलंिबत
445 0 तपन देवराम को हे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 28.02.2033 01.07.2005 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, अकोला
22.06.2015 18.04.2012 10.04.2012 िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

446 0 तकुाराम दादासाहेब जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2019 01.07.2005 लोहमाग, पणेु 04.06.2017 02.07.2012 10.04.2012 िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
447 0 योगेश िशवाजी कामाले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.09.2034 01.07.2005 नंदरुबार 30.07.2018 29.12.2012 10.04.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

448 0 िशतलकुमार रामनाथ ब लाळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी औरंगाबाद 30.06.2034 01.07.2005 बीड 05.06.2017 19.04.2012 10.04.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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449 0 अशोक रामचं  जाधव पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31.05.2020 01.07.2005 पोलीस िश ण 
क , नागपरू

03.05.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
13.10.2017

450 84 िवजय सह भगवान सह चौहान पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा पणेु 30.06.2027 01.07.2005 मुंबई शहर 27.06.2006 20.05.2012 10.04.2012 वैध

451 0 शांत िव वनाथ मसराम पु सरळसेवा अ.ज. धान ग िदया 31.05.2033 01.07.2005 नागपरू ामीण 12.07.2018 30.05.2012 10.04.2012 वैध िद. 10/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
452 0 िमनल द ा य कोळेकर ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2035 01.07.2005 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग
30.05.2012 10.04.2012 रागिुव येथे 

िद.24.05.2016 
अ वये बदली

पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
31.07.2017

453 0 हनमुंत लछम ना उरलाग डावार पु सरळसेवा िव.मा. . मु नरुवार नांदेड 31.05.2030 01.07.2005 नागपरू शहर 18.08.2012 10.04.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 

28.07.2017
कायमु त- 

09.08.2017
454 0 शहाजी नारायण पवार पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.05.2025 30.04.2001 सोलापरू शहर 13.02.2013 12.10.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
28.07.2017

कायमु त- 
10.08.2017

455 0 वसंत गणपत गोरे पु थानाप न इ.मा.व. माळी 30.09.2012 01.01.2005 20.11.2012 सेवािनवृ
456 0 संिदप िकसनराव शगटे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.11.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
पणेु ामीण 04.12.2012 20.11.2012 िद. 13/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

457 0 िव ल शंकर पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी सातारा 30.06.2037 10.12.2007
(01.07.2005)

पणेु शहर 10.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
458 85 िवशाल भुलाल जय वाल पु सरळसेवा इ.मा.व. कलाल यवतमाळ 31.01.2035 10.12.2007

(01.07.2005)
पो. .क.नागपरू 02-08-19 27.11.2012 20.11.2012 वैध या काय लया या 

िदनांक 09/07/2020 
या आदेशा वये 

पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

459 0 मोद गोर  पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2033 10.12.2007
(01.07.2005)

नवी मुंबई 10.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
460 0 जयवंत रघनुाथ सातव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी धळेु 31.08.2033 10.12.2007

(01.07.2005)
नािशक ामीण 14.06.2017 01.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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461 0 मह कुमार अ यतुराव सालके पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2032 10.12.2007
(01.07.2005)

18.03.2013 01.03.2013 महारा  कृषी सेवेत 
िनवड झा याने 
कायमु त िद. 
07.06.2013

462 0 अ ण नामदेव पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2035 10.12.2007
(01.07.2005)

नवी मुंबई 13.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 िद. 18/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
463 0 बबन िदलीप जगताप पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.07.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
नवी मुंबई 13.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

464 0 रमेश नारायण चांदीवडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. ितलोरी कुणबी र नािगरी 28.02.2031 10.12.2007
(01.07.2005)

पणेु शहर 10.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
465 0 बाळु रिसक भरणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.05.2029 10.12.2007

(01.07.2005)
सातारा 07.12.2012 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 14/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

466 0 िनतीन अशोक मगर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.03.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

अहमदनगर 22.06.2017 27.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
467 0 शहाजी आकाराम िनकम पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
को हापरू 29.05.2017 18.04.2013 20.11.2012 िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

468 0 अिवनाश िदनकर पोवार पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2032 10.12.2007
(01.07.2005)

महामाग सरु ा 
पथक, को हापरू

29.05.2017 17.01.2013 20.11.2012 िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
469 0 गोपाळ सधुाकर उंबरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार बलुढाणा 31.05.2030 10.12.2007

(01.07.2005)
अहमदनगर 22.06.2017 03.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

470 0 िशवाजी राजाराम पाळदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2030 10.12.2007
(01.07.2005)

जळगांव 23.08.2018 1.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

471 0 सिचन द ा य वांगडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2035 10.12.2007
(01.07.2005)

नािशक ामीण 04.07.2017 01.12.2012 20.11.2012 िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
472 0 पु षो म उ दवराव खाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 28.02.2030 10.12.2007

(01.07.2005)
चं परू 28.06.2018 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

473 0 िववेकानंद सखाराम राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी अमरावती 30.11.2032 10.12.2007
(01.07.2005)

अमरावती ामीण 06.06.2017 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 14/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
474 0 िनिमष माधवराव मेहे े पु सरळसेवा इ.मा.व. भावसार नांदेड 31.07.2035 10.12.2007

(01.07.2005)
जालना 06.06.2017 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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475 0 अभय मरुलीधर अ टेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2033 10.12.2007
(01.07.2005)

अमरावती ामीण 22.06.2018 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
476 86 मोद द ा य भातनाते पु सरळसेवा इ.मा.व. कलाल नांदेड 31.12.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
बलुढाणा 22.07.2017 03.02.2014 20.11.2012 वैध मानीव तारीख करण

477 0 संजय िव लराव सहाणे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31.08.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

बीड 09.06.2017 04.12.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
478 87 िववेक सरेुश पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2033 10.12.2007

(01.07.2005)
बीड 06.06.2018 24.01.2013 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नतीचे 

आदेश िद. 
20/06/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

479 0 राजेशकुमार वासदेुव थोरात पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.07.2030 10.12.2007
(01.07.2005)

रायगड 04.06.2018 04.12.2012 20.11.2012 िद. 04/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
480 0 िव ल िशवाजी दराडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.05.2035 10.12.2007

(01.07.2005)
को हापरू 30.07.2015 09.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

481 0 मकेुश वासदेुवराव गावंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.08.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

अमरावती ामीण 08.08.2018 01.03.2013 20.11.2012 िदनांक 25.01.2019 
रोजी िनधन

482 0 गोर नाथ जयराम जैद पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30..04.2030 10.12.2007
(01.07.2005)

ठाणे शहर 11.10.2012 20.04.2013 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
483 0 साथक काश नेहते पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवा-पाटील औरंगाबाद 30.06.2033 10.12.2007

(01.07.2005)
नािशक ामीण 10.06.2017 13.09.2013 03.08.2013 वैध िद. 14/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

484 0 अ ण पांडुरंग फेगडे पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवा-पाटील जळगांव 30.06.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

ठाणे ामीण 12.06.2017 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

485 0 परमे वर बंकटराव कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.03.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

औरंगाबाद ामीण 02.01.2019 04.12.2012 20.11.2012 िद. 05/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
486 0 वसंत जग नाथ स े पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.06.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
नवी मुंबई 13.10.2012 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 19/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

487 0 शांत िदगंबरराव ब डेकर पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नांदेड 31.05.2029 10.12.2007
(01.07.2005)

औरंगाबाद ामीण 20.11.2012 पोलीस उप िनरी क, 
औरंगाबाद ामीण

488 0 भगवान बाबासाहेब डांगे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2032 10.12.2007
(01.07.2005)

औरंगाबाद ामीण 19.06.2017 27.08.2013 03.08.2013 िद. 11/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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489 0 अजय कवडुजी अिहरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कलार चं परू 31.01.2035 10.12.2007
(01.07.2005)

नागपरू ामीण 09.06.2016 14.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
490 0 मोद मारोतराव कठाणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.10.2031 10.12.2007

(01.07.2005)
पणेु शहर 19.10.2012 05.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 09/10/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

491 88 मनोजकुमार अशोकचंद राठोड पु सरळसेवा अ.ज. ठाकुर औरंगाबाद 31.05.2032 10.12.2007
(01.07.2005)

जळगांव 27.08.2018 29.12.2012 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

492 0 राज  जळबाजी माने पु सरळसेवा अ.जा. बौ 10.12.2007
(01.07.2005)

03.08.2013 िनधन

493 0 िदनेश सखाराम तायडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अकोला 31.12.2035 10.12.2007
(01.07.2005)

र नािगरी 26.08.2014 31.12.2012 20.11.2012 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
494 0 योगेश  आ माराम देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.12.2034 10.12.2007

(01.07.2005)
नािशक शहर 19.10.2012 11.01.2014 31.12.2013 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

495 0 सिुनल पंजाबराव अंबलुकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.06.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

बलुढाणा 06.07.2018 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
496 89 िदलीप ीपतराव पाटील पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.06.2020 01.01.2006 मुंबई शहर 01.01.2006 26.05.2012 20.11.2012
497 0 िशवाजी रामराया काळे पु थानाप न अ.ज. पारधी सोलापरू 31.05.2023 01.01.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, सोलापरू
11.02.2016 01.06.2012 10.04.2012 वैध स तीने सेवािनवृ  िद. 

15.12.2017
(आदेश िद. 

23.11.2017)
498 90 दयानंद शंकरराव तरळ पु थानाप न अ.जा. महार को  हापरू 30.04.2020 01.01.2006 मुंबई शहर 01.12.2005 30.01.2013 20.11.2012 वैध
499 0 िहरालाल बबनराव जाधव पु थानाप न िव.जा. - अ कैकाडी सातारा 30.09.2018 01.01.2006 मुंबई शहर 20.03.2002 30.01.2013 20.11.2012
500 0 अिकल इ ाहीम स यद पु थानाप न खलुा मु लम परभणी 30.06.2024 01.01.2006 नागपरू शहर 07.08.2016 07.12.2012 20.11.2012 िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

501 0 रामहरी माधवराव जाधव पु थानाप न खलुा मराठा बीड 30.09.2018 01.01.2006 औरंगाबाद ामीण 22.02.2014 04.12.2012 20.11.2012 सेवािनवृ
502 0 नारायण महादेव पडवळ पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.11.2026 01.01.2006 मुंबई शहर 05.03.2002 30.01.2013 20.11.2012 िद. 20/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

503 0 बाळिशराम बारकु शदे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.06.2020 01.01.2006 सातारा 15.06.2018 15.12.2012 20.11.2012 िद. 09/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
504 0 मोहन तकुाराम चाळके पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.11.2025 01.01.2006 ठाणे शहर 24.07.2018 29.11.2012 20.11.2012 िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

505 0 रघनुाथ अजनु जोशी पु थानाप न अ.ज. ठाकर सधदुगु 31.08.2018 01.01.2006 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

22.07.2017 02.06.2013 20.11.2012 आहे सेवािनवृ



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

506 0 सरु  राजाराम जाधव पु थानाप न खलुा मराठा 30.04.2015 01.01.2006 मुंबई शहर 20.11.2012 सेवािनवृ
507 0 काश सखाराम पा टे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.03.2018 01.01.2006 मुंबई शहर 01.12.2005 30.01.2013 20.11.2012
508 0 अनंत यशवंत सपकाळ पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.05.2018 01.01.2006 मुंबई शहर 03.08.2015 13.11.2013 

(मानीव िदनांक 
29.01.2013)

11.09.2013 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 22.02.2018

509 0 िदपक योतीराम पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2032 01.09.2006 सांगली 21.06.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
510 0 संदीप भटू पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.10.2039 01.09.2006 ठाणे शहर 24.02.2014 14.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

511 0 सीमा सिचन गायकवाड
(सीमा भगवान िदसले)

ी सरळसेवा खलुा मराठा वािशम 31.01.2041 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

27.05.2016 02.12.2012 20.11.2012 िद. 18/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
512 91 मधकुर सदािशव थोरात पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2039 05.09.2006 पणेु शहर 03.10.2013 03.10.2013 20.11.2012 िद.08.11.2016 

पासनू िनलंिबत
513 0 पांडुरंग दादासाहेब सारंगकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 31.05.2035 01.09.2006 ग िदया 01.12.2012 20.11.2012 िदनांक 22.04.2013 

रोजी िनधन

514 0 सभुाष सदािशव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2038 01.09.2006 अहमदनगर 05.07.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
515 0 िगता मोतीचंद बागवडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कासार सांगली 30.04.2042 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
11.05.2015 05.12.2012 20.11.2012 िद. 30/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

516 0 संतोष अशोक पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31.05.2036 01.09.2006 लातरू 18.06.2018 30.11.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
517 0 संदीप नारायण देशमाने पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सातारा 31.03.2040 01.09.2006 पणेु शहर 20.02.2014 15.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

518 0 रणिजत िवलासराव भोईटे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.10.2040 01.09.2006 पणेु शहर 09.10.2013 09.10.2013 20.11.2012 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
519 0 राणी ल मण परुी ी सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी उ मानाबाद 01.09.2006 मुंबई शहर 20.11.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
520 0 सिचन सीताराम सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.05.2037 01.09.2006 जळगांव 18.06.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 11/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

521 0 िव ा िभमराव जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2035 01.09.2006 सांगली 18.06.2018 19.03.2013 20.11.2012 िद. 10/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

522 0 अजय माल खरडे पु सरळसेवा अ.ज. पावरा नंदरुबार 30.09.2036 01.09.2006 01.01.2013 20.11.2012 राजीनामा -
आयआरएस सेवेत 

िनयु ती
523 0 सेवानंद वामनराव वानखडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 31.08.2034 01.09.2006 बलुढाणा 08.06.2014 14.12.2012 20.11.2012 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
21.12.2017

524 0 िजत  िभमराव सपकाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. धोबी जळगांव 28.02.2039 01.09.2006 धळेु 03.06.2017 25.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 29/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
525 0 फु ल रमेश वाघ पु सरळसेवा अ.जा. महार मुंबई 31.10.2034 01.09.2006 ठाणे ामीण 18.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
13.11.2017

526 0 राज ी गणपतराव आडे ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 31.05.2039 01.09.2006 औरंगाबाद शहर 03.12.2012 20.11.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
17.09.2017

527 0 बबन मा ती आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.12.2036 01.09.2006 नवी मुंबई 21.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
528 0 उमेश नानाजी पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा जळगांव 30.11.2036 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, धळेु
02.06.2016 12.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

529 0 भरत तकुाराम शडगे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 31.10.2031 01.09.2006 मुंबई शहर 20.11.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
17.09.2017

530 0 सिचन पांडुरंग गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.12.2036 01.09.2006 ठाणे शहर 08.07.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

531 0 क है यालाल पुंडिलक शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.12.2036 01.09.2006 मुंबई शहर 15.06.2011 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

532 0 संजय द ाराम सातपतेु पु सरळसेवा इ.मा.व. वै य वाणी मुंबई 31.01.2022 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 20.11.2012 20.11.2012 िद. 13/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

533 0 आनंदा नारायण पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.03.2035 01.09.2006 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

06.06.2017 30.11.2012 20.11.2012 िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
534 0 सिचन वसंतराव स ते पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2038 01.09.2006 रायगड 07.06.2017 08.01.2013 20.11.2012 िद. 27/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

535 0 बाबाराव िदनकर अवचार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.08.2038 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

अकोला

22.04.2018 17.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
536 0 ितभा हादराव िबरारी ी सरळसेवा इ.मा.व. शपी नािशक 31.03.2038 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
08.06.2017 06.03.2017 20.11.2012 वैध िद. 24/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

537 0 मौसमी सभुाष पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2039 01.09.2006 महारा  सायबर 
व म.अ. .िव.

06.06.2016 29.01.2013 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

538 0 सं ाम आ माराम शेवाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2038 01.09.2006 सांगली 19.12.2012 03.12.2012 20.11.2012 िद. 18/11/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
539 92 ारका िव वनाथ डोखे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.11.2032 01.09.2006 महामाग सरु ा 

पथक, अहमदनगर
02.06.2016 02.12.2012 20.11.2012 वैध

540 0 संदीप अशोक भोसले पु सरळसेवा अ.जा. बौ सातारा 31.12.2038 01.09.2006 07.05.2013 16.01.2013 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
19.08.2017

541 0 हेमंत िव वासराव ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.06.2038 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग

01.06.2017 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 18/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
542 0 जयपाल मािणकराव िहरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2037 01.09.2006 जळगांव 06.04.2016 01.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 09/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

543 0 संजीवकुमार द ा य झाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुळे काडगी नांदेड 30.04.2034 01.09.2006 को हापरू 29.05.2017 06.09.2013 20.11.2012 वैध िद. 25/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
544 0 सीमा मनोहर दाताळकर ी सरळसेवा खलुा ा हण बलुढाणा 30.06.2034 01.09.2006 अकोला 29.05.2017 17.12.2012 20.11.2012 िद. 17/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

545 0 योगेश शंकरराव आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 28.02.2039 01.09.2006 पपरी- चचवड 15.08.2018 29.12.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
546 0 राहुल रमेश िशरे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली यवतमाळ 30.04.2036 01.09.2006 नागपरू शहर 02.07.2018 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

547 0 बबन रामदास पसुाटे पु सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 31.01.2025 01.09.2006 भंडारा 09.07.2016 09.07.2016
(मानीव िदनांक 
07.12.2012)

20.11.2012 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 03.11.2018

िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
548 0 संतोष एकनाथ खेतमाळस पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.06.2040 01.09.2006 पणेु शहर 06.09.2013 06.09.2013 20.11.2012 वैध िद. 02/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

549 0 महादेव नारायण वाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.12.2038 01.09.2006 27.09.2013 20.11.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
21.08.2017

550 0 वीण अशोक को हे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.04.2039 01.09.2006 रायगड 25.06.2018 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 14/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
551 0 मता िवजय सह पाटील

( मता बाबरुाव पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.09.2035 01.09.2006 पणेु ामीण 11.06.2018 13.12.2012 20.11.2012 िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

552 0 िवजय बाळकृ ण माडये पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30.04.2025 28.12.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.08.2017 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

553 0 िनलम िव म पाटील 
(िनलम िवलास जमदाडे)

ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2038 01.09.2006 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

12.06.2015 18.03.2013 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
554 0 राहुलकुमार द ा य पवार पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2039 01.09.2006 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग
03.01.2013 20.11.2012 पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
31.07.2017

555 0 उ म ता याबा सयुवंशी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी सातारा 31.01.2032 01.09.2006 पोलीस िश ण 
क , तरुची सांगली

01.12.2012 20.11.2012 पोलीस िनरी क 
पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
556 0 िकशोर सदािशव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2034 27.12.2007

(01.09.2006)
र नािगरी 14.06.2018 23.11.2012 20.11.2012 िद. 13/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

557 0 िवजय बळीराम यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2037 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

31.05.2017 07.12.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
558 0 रंगनाथ यंबक धारबळे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31.05.2038 01.09.2006 धळेु 01.09.2018 29.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

559 0 िववेक बाळासाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2039 01.09.2006 सांगली 30.05.2017 20.12.2012 20.11.2012 िद. 12/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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560 93 दादाभाऊ साहेबराव पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.03.2034 01.09.2006 नवी मुंबई 15.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध
561 0 गजानन महादेव घाडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2038 01.09.2006 नवी मुंबई 22.02.2014 29.01.2013 20.11.2012 िद. 23/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

562 0 वष  सभुाष काळे ी सरळसेवा खलुा ा हण उ मानाबाद 31.07.2040 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.12.2012 02.12.2012 20.11.2012 िद. 02/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
563 0 वा मक ाने वर शादलु पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार धळेु 31.05.2029 01.09.2006 नािशक शहर 24.12.2012 24.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

564 0 उ व क डीबा डमाळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.12.2035 01.09.2006 नवी मुंबई 11.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
565 0 कुमार रामचं  कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2036 01.09.2006 को हापरू 04.05.2016 09.08.2013 20.11.2012 िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

566 94 राहुलकुमार अ ण पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.10.2038 01.09.2006 जळगांव 09.06.2017 07.01.2013 20.11.2012 वैध
567 0 अिनल शंकर थोरवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी रायगड 31.12.2025 01.09.2006 मुंबई शहर 13.06.2014 01.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 20/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

568 0 सलील बाळकृ ण भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2039 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

30.05.2016 28.11.2012 20.11.2012 िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
569 0 सहुास रामराजे पारेकर पु सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 31.01.2032 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 19.06.2013 शिहद िदनांक 

26.10.2008 
िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
570 0 रिफक रजाकिमया ँस यद पु सरळसेवा खलुा मु लम बीड 31.12.2038 01.09.2006 नांदेड 09.07.2018 06.12.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

571 95 िकरण बाजीराव शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.06.2038 01.09.2006 अहमदनगर 02.06.2016 01.01.2013 20.11.2012 वैध
572 0 िश पा दादाभाऊ पवार ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.01.2036 01.09.2006 नवी मुंबई 15.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 िद. 12/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

573 0 सिवता भाऊसाहेब घनवट ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.04.2040 01.09.2006 लोहमाग, पणेु 04.07.2015 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
574 0 णाल साजिु न मु ला ी सरळसेवा इ.मा.व. कसाई को  हापरू 29.02.2040 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
25.06.2015 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 18/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

575 0 सपना योगेश ीरसागर ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी पणेु 30.06.2040 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

07.11.2016 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 08/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
576 0 सिुनता सिुनल साळंुखे

(सिुनता ल मण रोकडे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. परीट सातारा 31.05.2040 01.09.2006 पणेु ामीण 20.11.2017 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 14/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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577 0 िनतीन पांडुरंग भोयर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 30.09.2031 01.09.2006 पणेु शहर 09.06.2012 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
578 0 वीण मधकुरराव काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.04.2035 01.09.2006 नागपरू शहर 29.06.2011 09.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

579 0 नागेश िनवृ ी मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2040 01.09.2006 नािशक शहर 12.01.2013 12.01.2013 20.11.2012 िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
580 0 रोिहणी ल मणराव पोतदार ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार लातरू 31.07.2042 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग
31.05.2018 10.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

581 0 आशालता नाथा वाळ बे
(आशालता गणेश खापरे)

ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी ठाणे 31.08.2039 01.09.2006 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

18.06.2015 31.01.2013 29.01.2013 वैध िद. 29/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
582 0 वैशाली मोतीराम देवघरे

(वैशली उमेश गोरडे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी नागपरू 30.11.2035 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, िभवंडी
25.5.2017 15.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

583 0 चं शेखर संजय देशमखु पु सरळसेवा खलुा ा हण सातारा 30.09.2038 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 12.04.2013 शिहद िदनांक 
08.10.2009
 गडिचरोली

िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
584 0 राकेश आनंदराव चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगांव 31.05.2038 01.09.2006 नंदरुबार 09.06.2015 27.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 05/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

585 0 िकरणकुमार िभमराव खेडकर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.10.2037 01.09.2006 धळेु 02.06.2017 24.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 12/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
586 96 अजय सधुीर कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण सोलापरू 31.07.2034 01.09.2006 मुंबई शहर 21.06.2013 30.11.2012 20.11.2012
587 0 चं कांत िवनायक जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2035 01.09.2006 पपरी- चचवड 15.08.2018 30.11.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

588 0 सिुनल हंसराज पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.09.2032 01.09.2006 जळगांव 25.08.2018 03.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
589 0 अशोक सदािशव फ ले पु सरळसेवा इ.मा.व. लगायत को  हापरू 31.10.2034 01.09.2006 नवी मुंबई 01.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 बडतफ 

आदेश 
िद.14.12.2017

590 0 मोद अशोकराव बडाख पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.04.2039 01.09.2006 ठाणे ामीण 01.02.2012 14.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

591 0 समाधान िकसन चवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 31.10.2035 01.09.2006 पणेु ामीण 01.07.2018 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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592 0 अमोल आबासाहेब देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2039 01.09.2006 नवी मुंबई 24.08.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
593 0 राज कुमार िव वनाथ सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सातारा 31.10.2031 01.09.2006 पालघर 20.06.2017 31.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

594 0 शभुांगी अिमतराव देशमखु ी सरळसेवा खलुा ा हण नांदेड 28.02.2038 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नागपरू

06.01.2015 30.11.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
595 97 अिनल गणपत परजणे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.03.2035 01.09.2006 जालना 06.06.2017 29.11.2012 20.11.2012
596 0 सरुज ानदेव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.06.2034 01.09.2006 पणेु शहर 27.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

597 0 योती संजय राजेिशक ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सातारा 31.03.2027 01.09.2006 पणेु शहर 14.08.2015 15.04.2014 20.11.2012 वैध िद. 15/10/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
598 0 ितभा शाली ाम चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. दोडेगजुर जळगांव 30.09.2038 01.09.2006 नंदरुबार 16.06.2014 20.11.2012 नायब तहसीलदार 

पदावर िनयु ती 
(िद.28.04.2015)

599 0 नीता च भुज िमसाळ ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.01.2037 01.09.2006 रा य गु हे अ वेषण 
 िवभाग

19.06.2018 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 20/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
600 0 वाती अजनु डोके ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.07.2035 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, पणेु
27.06.2018 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

601 0 संजीवन िव लराव िमरकले पु सरळसेवा इ.मा.व. ये लम लातरू 30.04.2026 01.09.2006 उ मानाबाद 14.06.2016 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 16/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
602 0 मोद संतोषराव पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा जळगांव 31.08.2028 27.12.2006 बीड 24.06.2018 11.09.2013 11.09.2013 िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

603 98 िव ल िशवाजी शगटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2031 27.12.2006 पणेु शहर 17.06.2013 03.12.2012 20.11.2012

604 0 अिनता रामचं  िहवरकर
(अिनता िदप िनकंुभ)

ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2035 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

06.06.2016 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

605 0 मंजषुा अर वद भोगले ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.03.2040 01.09.2006 ठाणे शहर 14.01.2013 14.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 18/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
606 0 राज  गिहनीनाथ खेडकर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.07.2031 01.09.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बहृ  मुंबई

07.06.2017 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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607 0 महेश कृ णराव ढवाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2028 27.12.2006 पणेु ामीण 23.07.2015 09.10.2013 20.11.2012 िद. 29/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
608 0 गज  रघनुाथ पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.04.2038 01.09.2006 जळगांव 26.08.2017 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 09/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

609 0 मंगेश नंदकुमार जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2039 01.09.2006 लोहमाग, पणेु 08.06.2015 02.12.2012 20.11.2012 िद. 11/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
610 0 सतीश ओंकारराव पाटील

(संतोष ओंकारराव गाठे)
पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.12.2035 01.09.2006 अकोला 02.06.2016 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

611 0 संभाजी बापरुाव पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.08.2038 01.09.2006 जालना 07.06.2018 24.11.2012 20.11.2012 िद. 11/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
612 0 रोिहणी िवजय सोनार ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नािशक 31.05.2040 01.09.2006 ठाणे शहर 09.06.2011 15.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

613 0 रणिजत  सयुकांत आंधळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.12.2030 01.09.2006 नािशक ामीण 19.06.2015 02.02.2013 20.11.2012 वैध िद. 16/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
614 0 नागनाथ शंकर अयलाने पु सरळसेवा इ.मा.व. ये  लम लातरू 28.02.2037 01.09.2006 सोलापरू शहर 14.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 12/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

615 0 िदप बाळासाहेब सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2037 01.09.2006 रायगड 17.06.2016 08.05.2013 16.01.2013 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
616 0 चं शेखर मोहनराव यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.09.2039 01.09.2006 सोलापरू ामीण 02.02.2013 29.01.2013 20.11.2012 सेवापु तक अ ा त िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

617 99 अ ण िभमराव देवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2029 01.09.2006 सोलापरू शहर 05.01.2013 05.01.2013 20.11.2012
618 0 संतोष रामचं  मटुकुळे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.05.2033 01.09.2006 नवी मुंबई 17.06.2013 23.11.2012 20.11.2012 िद. 23/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

619 100 िकरणकुमार भगवानराव बकाले पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर बलुढाणा 30.04.2035 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

रायगड

04.06.2016 04.01.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

620 0 मा ती िभवसेन खेडकर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2037 01.09.2006 सातारा 12.06.2018 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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621 0 राज  शंकरराव यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2033 01.09.2006 सधदुगु 06.06.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 27/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
622 101 िगरीषा अ यदुय नबाळकर ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2039 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.05.2016 02.12.2012 20.11.2012

623 0 िवजयमाला महादेव पवार ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.09.2041 01.09.2006 पणेु शहर 30.05.2014 03.12.2012 20.11.2012 िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
624 0 िवकास च नवीर दडुरे पु सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 31.10.2037 01.09.2006 पणेु ामीण 26.02.2016 26.02.2016

(मानीव िदनांक 
05.12.2012)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.12.2018

िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
625 0 रमेश शेषराव ताले पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.01.2030 27.12.2006 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
30.05.2016 05.12.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

626 0 सधुाकर मरुिलधर बावकर पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30.11.2034 01.09.2006 लातरू 24.07.2013 30.11.2012 20.11.2012 िद. 14/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
627 102 िवनोद जग नाथ चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.06.2034 01.09.2006 उ मानाबाद 13.06.2018 01.12.2012 20.11.2012 वैध
628 0 मिनषा हेमंत पाटील

(मिनषा बाजीराव धामणे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.06.2038 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, ीरामपरू
22.06.2015 01.12.2012 20.11.2012 िद. 18/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

629 0 अ वनी मंगेश जगताप ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2039 01.09.2006 पणेु शहर 06.07.2018 03.12.2012 20.11.2012 िद. 02/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
630 0 सवुण  िनतीन हुलवान

(सवुण  िकसन पाटोळे)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.01.2040 01.09.2006 पणेु ामीण 30.06.2014 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

631 0 संजय बाबरुाव पजुारी पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर को  हापरू 30.06.2026 01.09.2006 ठाणे शहर 01.06.2016 05.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
632 0 राज ी िशवराम बाळगी

(राज ी ीिनवास गोरे)
ी सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 30.06.2031 01.09.2006 लोहमाग, मुंबई 18.02.2014 01.01.2013 20.11.2012 िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

633 0 िसमा राजाराम सवु ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2041 01.09.2006 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग

08.06.2017 02.12.2012 20.11.2012 िद. 26/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
634 0 संभाजी अिभम य ुगायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2037 01.09.2006 सातारा 1.06.2017 30.11.2012 20.11.2012 िद. 19/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

635 0 संतोष ीमंत घोळवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.03.2032 01.09.2006 पणेु शहर 10.05.2016 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
636 0 संिदप उ मराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.06.2037 01.09.2006 जळगांव 11.06.2015 12.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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637 0 राजेश शेटुबा राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण  सातारा 30.06.2039 01.09.2006 पणेु शहर 23.07.2018 17.01.2013 20.11.2012 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
638 0 वष  ल मण देशमखु ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.10.2038 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.05.2016 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 29/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

639 0 मह  मधकुर काळडोके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2035 27.12.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

31.05.2017 30.01.2013 20.11.2012 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
640 0 भगवान कािशराम वडतकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.04.2038 01.09.2006 िवशेष सरु ा िवभाग, 

औरंगाबाद घटक
29.05.2017 22.03.2013 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

641 0 संभाजी िभवा ड गळे पु सरळसेवा  खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2024 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

01.12.2013 13.01.2013 20.11.2012 िद. 12/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
642 0 अर वद अ ण ड गरिदवे पु सरळसेवा अ.जा. 30.06.2040 01.09.2006 औरंगाबाद शहर 02.12.2013 10.10.2013 सहायक िव ीकर 

आयु त हणनू 
िनयु ती

643 0 आिदनाथ आनंद गावडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2033 01.09.2006 नवी मुंबई 07.05.2015 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
644 0 धनंजय िव म पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.12.2032 01.09.2006 नंदरुबार 06.06.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

645 0 िव ल सभुाषराव पोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. ये  लम लातरू 30.04.2039 01.09.2006 नािशक शहर 12.01.2013 12.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 12/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
646 0 भै  अंत ुतळेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2026 01.09.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
र नािगरी

04.06.2016 03.12.2012 20.11.2012 िद. 08/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
647 0 कृ णचं  केशवराव शदे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2028 27.12.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
औरंगाबाद

06.06.2015 29.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 23/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
648 0 िनळकंठ राजाराम जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31.10.2032 01.09.2006 पणेु ामीण 23.08.2014 27.11.2012 20.11.2012 िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

649 0 तापराव िवनायकराव भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2029 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

भंडारा घटक

17.04.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 04/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
650 0 िव ण ुद ा य केसरकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2037 01.09.2006 पणेु शहर 24.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 िद. 24/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

651 0 मोिहनी िवजय सोनार ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नािशक 31.05.2040 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, ठाणे शहर

07.06.2018 27.02.2013 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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652 0 चं कांत महादेव यादव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2023 01.09.2006 ठाणे शहर 06.06.2016 29.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 23/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
653 0 नवनाथ शंभु जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31.10.2040 01.09.2006 रायगड 06.06.2016 08.01.2013 20.11.2012 िद. 27/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

654 0 िशतल अ ण शडगे ी सरळसेवा अ.जा. मांग पणेु 30.09.2039 01.09.2006 नवी मुंबई 07.01.2019 11.12.2012
(एनबीआर)

26.04.2013 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
655 0 गजानन रामदास तामटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार अमरावती 31.08.2036 01.09.2006 नागपरू ामीण 07.06.2017 11.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

656 0 दगु  नारायण चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगांव 28.02.2038 01.09.2006 ठाणे शहर 24.02.2014 16.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 29/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
657 0 संिगता संपतराव देवकाते ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.05.2041 01.09.2006 पणेु शहर 11.06.2018 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 03/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

658 0 गणेश जग नाथ जामदार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी  अहमदनगर 31.12.2034 01.09.2006 औरंगाबाद ामीण 24.09.2013 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 16/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
659 0 सभुाषचं  नारायण मारकड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.11.2035 01.09.2006 र नािगरी 13.06.2018 04.07.2015 

(मानीव िदनांक 
31.12.2012)

30.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.01.2018

पदो नती  
10.06.2019

िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

660 103 िकशोर जग नाथ शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2032 28.12.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 05.07.2013 20.11.2012

661 104 ाने वर ीराम आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2037 01.09.2006 ठाणे शहर 01.06.2017 06.02.2013 16.01.2013
662 0 अनु ी संपत बोराडे

(अनु ी अमोल सतुार)
ी सरळसेवा इ.मा.व. सतुार नािशक 31.12.2035 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग
15.06.2018 03.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

663 105 राज  आनंदा मगदमु पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2034 01.09.2006 सोलापरू ामीण 28.06.2017 28.11.2012 20.11.2012
664 0 रोिहणी मंगेश देशमखु ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.01.2040 01.09.2006 मुंबई शहर 02.06.2014 02.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

665 0 सनंुदा ई तारीजी देशमखु ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली भंडारा 31.10.2040 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, नागपरू

24.06.2016 28.11.2012 20.11.2012 िद. 23/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
666 0 राजन शंकरराव जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2022 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग, रायगड
05.06.2017 02.12.2012 20.11.2012 िद. 29/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
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तारीख
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आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

667 0 राहुल बाबासाहेब गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी औरंगाबाद 31.08.2039 01.09.2006 िवशेष सरु ा िवभाग, 
औरंगाबाद घटक

10.06.2016 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
668 0 द ा य यवुराज िनकम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2036 01.09.2006 जळगांव 25.06.2016 12.12.2012 20.11.2012 िद. 09/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

669 106 शांतीकुमार रावसाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा जैन को  हापरू 31.01.2038 01.09.2006 अमरावती ामीण 30.01.2016 30.11.2012 20.11.2012 िनलंिबत
670 0 िनतीन रामनाथ फटांगरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.10.2038 01.09.2006 ठाणे शहर 24.02.2014 04.12.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

671 0 सोनाली ाने वरराव गु हाणे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली अमरावती 31.03.2039 01.09.2006 वािशम 25.02.2014 10.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 13/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
672 0 जय ी रामचं  िचवडशे ी ी सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 28.02.2037 01.09.2006 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
28.05.2014 30.11.2012 20.11.2012 िद. 20/08/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

673 0 शिशकांत तकुाराम मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2039 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 12.04.2013 शिहद िदनांक 
04.10.2010

गडिचरोली

िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
674 0 धनंजय मदनराव शदे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा र नािगरी 31.10.2029 01.09.2006 मुंबई शहर 04.07.2014 30.11.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

675 0 या मन शरीफ इनामदार ी सरळसेवा खलुा मु लम पणेु 31.03.2039 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, मुंबई

06.05.2019 06.12.2012 20.11.2012 िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
676 0 सतीश हनमुंत जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.09.2027 01.09.2006 नवी मुंबई 22.02.2014 02.12.2012 20.11.2012 िद. 02/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

677 0 िव ल रामा खणेु पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 31.05.2017 01.09.2006 लातरू 05.12.2012 20.11.2012 सेवािनवृ
678 0 मता शंकर सतुार ी सरळसेवा इ.मा.व. पांचाळ सांगली 30.09.2040 01.09.2006 सोलापरू शहर 26.03.2018 02.12.2012 20.11.2012 िद. 12/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

679 0 िदपाली आ पासाहेब खरपे
(िदपाली राहुल पाटील)

ी सरळसेवा खलुा लगायत सातारा 31.07.2037 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

मु यालय

21.04.2014 29.04.2013 20.11.2012 िद. 11/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
680 107 रंगराव पांडुरंग पवार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 30.06.2031 27.12.2006 रायगड 08.06.2015 09.10.2013 02.08.2013 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती 
दे यात आ याचे 

आदेश िद. 
11/10/2019 अ वये 
र  कर यात आले 

आहे
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दावा
वैधता

अिभ ाय

681 0 िदलीप रंगनाथ तारे पु सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 31.08.2034 01.09.2006 नांदेड 17.06.2014 13.12.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
682 0 संभाजी ल मण यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा रायगड 30.06.2038 01.09.2006 पालघर 08.06.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 27/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

683 0 घन: याम जयवंत बळप पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2039 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

13.06.2016 03.01.2013 20.11.2012 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
684 0 जय काश कािशनाथराव गु े पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी हगोली 30.09.2035 01.09.2006 पालघर 30.05.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 15/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

685 0 कैलास चं कांत देशमाने पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सातारा 31.07.2038 01.09.2006 अहमदनगर 04.06.2016 17.05.2013 16.01.2013 वैध िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
686 0 िवनोद उ मराव घोळवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 31.10.2038 01.09.2006 सोलापरू ामीण 14.06.2018 04.12.2012 20.11.2012 िद. 06/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

687 0 ीगणेश साहेबराव कानगडेु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2033 01.09.2006 पणेु ामीण 11.06.2018 30.11.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
688 0 िम लद मधकुर काथे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी मुंबई 31.10.2029 01.09.2006 एनआयए 23.05.2016 19.08.2013 20.11.2012 एनआयए ितिनयु ती 

आदेश 
िद.04.03.2016

िद. 14/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
689 0 हिरदास रामचं  िक लेदार पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2031 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

690 0 वासदेुव िभमराव मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2036 01.09.2006 नवी मुंबई 20.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 23/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
691 0 अजय हेमराज भुसारी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी भंडारा 31.12.2035 01.09.2006 यवतमाळ 06.06.2016 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

692 0 अिनता पांडुरंग खेडकर ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.06.2035 01.09.2006 पणेु शहर 19.02.2014 15.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
693 0 िशतल नाथराव मुंडे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी परभणी 30.06.2040 01.09.2006 ठाणे शहर 07.12.2012 07.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

694 0 मह  पंढरी कदम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 30.09.2034 01.09.2006 पणेु शहर 16.01.2014 30.11.2012 20.11.2012 िद. 03/12/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
695 0 अ वनी जयकुमार ब े ी सरळसेवा िव.मा. . को टी को  हापरू 30.04.2037 01.09.2006 नागरी ह क संर ण 06.07.2015 05.06.2013 20.11.2012 िद.11.04.2016 

पासनू बेप ा
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696 0 बापरुाव नवनाथ गावडे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर सातारा 31.05.2040 01.09.2006 नवी मुंबई 27.02.2014 20.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 29/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
697 0 आनंद रावसाहेब लोकरे पु सरळसेवा अ.जा. 31.01.2035 01.09.2006 नागपरू पिर े 25.03.2013 25.02.2013 बडतफ - आदेश िद. 

18.02.2014
698 0 राजाराम महादेव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2026 01.09.2006 नागरी ह क संर ण, 

सधदुगु पथक
06.06.2016 07.05.2013 20.11.2012 िद. 14/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

699 0 तापराव तकुाराम कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2034 01.09.2006 नवी मुंबई 01.07.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
700 0 िशवाजी बाजीराव कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2025 01.09.2006 अहमदनगर 05.07.2018 15.12.2012 20.11.2012 िद. 01/07/रोजी 

पोिन., पदावर हजर
701 108 हिमद चादँ शेख पु सरळसेवा खलुा मु लम अहमदनगर 30.04.2027 01.09.2006 औरंगाबाद ामीण 10.06.2017 18.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती िद. 
22/08/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

702 0 मता धनराज वासिनक ी सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 30.09.2040 01.09.2006 भंडारा 11.12.2018 11.12.2018
(मानीव िदनांक 
09.01.2013)

30.11.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 29.12.2018 

पदो नती  10. 
06.2019

िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

703 0 सभुाष नग पा चौगलेु पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.01.2024 01.09.2006 सातारा 04.06.2016 08.12.2012 20.11.2012 िद. 27/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
704 0 िनलीमा िवजय चोपडे ी सरळसेवा इ.मा.व. लेवा-पाटील अकोला 31.01.2035 01.09.2006 पणेु शहर 28.11.2017 21.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

705 0 अिनल मा ती मळेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2032 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 िद. 22/08/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

706 0 उमेश आनंदराव धमुाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.11.2025 01.09.2006 सोलापरू ामीण 28.05.2016 03.12.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
707 0 सिरता कृ णा गावडे ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31.07.2036 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग
18.06.2015 29.01.2013 20.11.2012 िद. 18/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

708 0 नंदकुमार मोहनराव कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.05.2036 01.09.2006 नवी मुंबई 20.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
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पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

709 0 अंजली भाकर खरे ी सरळसेवा खलुा ा हण औरंगाबाद 31.12.2039 01.09.2006 नागरी ह क संर ण, 
पणेु पथक

11.06.2018 02.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

710 0 काश देव सग गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. चांभार जालना 30.06.2034 01.09.2006 बीड 20.11.2012 नायब तहसीलदार 
पदावर िनयु ती 

(िद.28.04.2015 )
711 0 मिनषा मंगेशराव कदम ी सरळसेवा अ.जा. नवबौ नांदेड 31.05.2037 01.09.2006 नांदेड 09.01.2013 09.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

712 0 िस े वर बगु पा पजुारी पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.10.2033 01.09.2006 नवी मुंबई 26.06.2013 20.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
713 0 गजानन कामाजीराव 

क याणकर
पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.05.2036 01.09.2006 हगोली 15.06.2018 29.11.2012 20.11.2012 िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

714 0 संजय गुंडा च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2034 01.09.2006 पणेु शहर 20.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 पणेु शहर येथनु 
कायमु त

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

715 0 काश पांडुरंग कावळे पु सरळसेवा अ.जा. ढोर बीड 31.08.2040 01.09.2006 ठाणे शहर 12.06.2018 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

716 0 अर वद नगरमलजी महष पु सरळसेवा खलुा ा हण अमरावती 31.10.2034 01.09.2006 नागपरू शहर 30.07.2017 01.12.2012 20.11.2012 िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
717 0 सिुनल हाद तावडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2023 01.09.2006 नािशक ामीण 03.06.2014 15.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

718 0 समाधान द ा य च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2041 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, गडिचरोली

05.07.2017 04.12.2012 20.11.2012 िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
719 0 उ हास गलुाबराव कदम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30.04.2034 01.09.2006 नवी मुंबई 19.06.2013 31.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

720 0 तृ ती गंगाधरराव देशमखु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.12.2037 01.09.2006 को हापरू 07.07.2015 27.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
721 0 पृ वीराज अिजत सग घोरपडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2036 01.09.2006 नवी मुंबई 24.08.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

722 0 राजेश सीताराम परदेशी पु सरळसेवा खलुा राजपतू पणेु 31.05.2026 01.09.2006 15.12.2012 20.11.2012 िदनांक 30.07.2015 
रोजी िनधन
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723 0 शांताराम तापराव घोरपडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2038 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 12.04.2013 शहीद िदनांक 
21.05.2009

गडिचरोली

िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
724 0 िवनोद िव ण ूपाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2028 01.09.2006 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, पणेु
02.06.2014 02.12.2012 20.11.2012 िद. 29/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

725 109 अजय आ माराम जगताप पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31.05.2040 01.09.2006 पालघर 19.08.2014 12.12.2012 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

726 0 छगन शंकर कापसे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2027 01.09.2006 पणेु शहर 23.02.2014 24.12.2012 20.11.2012 िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
727 0 दीप मरुलीधर पाटील पु सरळसेवा अ.ज. टोकरे-कोळी जळगांव 30.06.2038 01.09.2006 28.11.2012 20.11.2012 पोलीस उप अधी क 

पदावर िनयु ती
728 0 अमोल मािणकराव देवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2037 01.09.2006 पणेु शहर 20.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 िद. 06/11/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

729 0 जा लदर आनंदा तांदळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2025 01.09.2006 नागपरू शहर 27.08.2018 05.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
730 0 नामदेव गणपतराव शदे पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर परभणी 31.05.2034 01.09.2006 को हापरू 29.05.2017 09.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

731 0 राहुल सोमनाथ खताळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2038 01.09.2006 नवी मुंबई 06.05.2016 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
732 0 श मला िशवाजी सतुार ी सरळसेवा इ.मा.व. सतुार को  हापरू 31.01.2040 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
23.08.2014 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

733 110 िनलेश िभकन गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.01.2036 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, डहाणू

09.06.2017 28.11.2012 20.11.2012 वैध

734 0 सिचन अशोक इंगोले पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी वािशम 30.11.2036 01.09.2006 पालघर 09.06.2017 18.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 18/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
735 0 बिबता सधुाकर वाकडकर ी सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 28.02.2033 01.09.2006 पोलीस िश ण 

क , लातरू
06.06.2015 22.11.2012 20.11.2012 िद. 18/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

736 0 िनतीनकुमार अजाबराव 
चचोळकर

पु सरळसेवा इ.मा.व. धोबी वािशम 31.07.2040 01.09.2006 नांदेड 04.06.2018 27.06.2013 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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737 0 भाऊराव पुंडिलकराव घगेु पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी वािशम 30.09.2034 01.09.2006 अकोला 23.08.2014 27.08.2013 03.08.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.03.2015 

पदो नती िद. 
10.06.2019

िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर

738 0 मधकुर मरुलीधर साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2027 01.09.2006 पणेु शहर 20.06.2012 06.12.2012 20.11.2012 पणेु शहर येथनु 
कायमु त

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

739 0 सधुाकर शंकर यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा र नािगरी 31.12.2027 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग, कोकण घटक

26.05.2016 08.01.2013 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
740 0 सरेुश मा ती घोलप पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2023 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
01.06.2017 01.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

741 0 संतोष बाबरुाव खेडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.06.2028 01.09.2006 पणेु शहर 04.06.2017 28.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 12/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
742 0 हेमंत बाळू कडाळकर पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.05.2030 01.09.2006 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
15.06.2018 10.02.2014 11.09.2013 िद. 05/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

743 111 सिुनता मानाजी शदे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 31.12.2034 01.09.2006 पोलीस महासंचालक 
काय लय, मुंबई

03.06.2016 07.12.2012 20.11.2012 वैध

744 0  संतोष रमेश काटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.10.2039 01.09.2006 पणेु शहर 06.06.2014 27.06.2013 20.11.2012 िद. 23/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
745 0 सिवता परशरुाम माळी

(सिवता क हैयालाल शदे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी को  हापरू 31.12.2039 01.09.2006 मुंबई शहर 06.08.2017 10.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

746 0 तकुाराम रघनुाथ नलावडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.09.2033 01.09.2006 नािशक शहर 26.06.2013 21.11.2012 20.11.2012 िद. 20/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
747 0 धनंजय रामराव फराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.06.2036 01.09.2006 जालना 08.06.2018 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 01/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

748 0 किवता नारायण इसारकर ी सरळसेवा इ.मा.व. सतुार नागपरू 31.10.2031 01.09.2006 ितिनयु तीवर 
सी.बी.आय, एसीबी, 

नागपरू

26.04.2018 24.12.2012 20.11.2012 वैध सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश िद. 

05.02.2018

िद. 13/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
749 0 संिगता शंकर पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नंदरुबार 31.05.2031 01.09.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नंदरुबार

30.05.2017 14.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
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750 0 देवयानी यामराव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.07.2038 01.09.2006 नािशक ामीण 05.07.2018 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 19/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
751 0 संतोष तमराव साबळे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31.08.2035 01.09.2006 नािशक शहर 01.07.2016 01.01.2013 20.11.2012 िद. 12/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

752 0 केतन कािशनाथ राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.05.2037 01.09.2006 नािशक शहर 24.12.2012 24.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
753 0 मायादेवी ता याराव दणके ी सरळसेवा अ.जा. मातंग अहमदनगर 30.06.2039 01.09.2006 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
01.06.2016 16.09.2014

(मानीव िदनांक 
30.01.2013)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 22.01.2019

िद. 13/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
754 0 अतलु केशवराव डहाके पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली अमरावती 31.05.2034 01.09.2006 नािशक शहर 19.02.2014 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

755 0 भारती क डीबा मोरे ी सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 29.02.2032 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 16/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
756 0 रिव ीहरी पाटील (सानप) पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी परभणी 31.07.2031 01.09.2006 औरंगाबाद ामीण 15.06.2018 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 12/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

757 0 हाद चंदरराव सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30.09.2027 01.09.2006 उ मानाबाद 07.06.2016 01.12.2012 20.11.2012 िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
758 0 तषुार मरुलीधर अढावु पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 30.06.2034 01.09.2006 जळगांव 17.07.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

759 0 िसमा सधुीरकुमार ढाकणे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 28.02.2039 01.09.2006 सोलापरू शहर 04.06.2017 15.09.2013 16.01.2013 वैध िद. 20/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
760 0 मह सग संभाजीराव नबाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2035 01.09.2006 सातारा 26.06.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

761 112 कैलास नामदेव राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.05.2034 01.09.2006 पणेु शहर 15.06.2015 16.03.2013
(मानीव िदनांक 
05.12.2012)

25.02.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 25.09.2018

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती िद. 
22/08/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

762 113 उप  धनंजय गलुडेकर पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31.07.2036 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 12.04.2013 शिहद िदनांक 
01.02.2009



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

763 114 िललाधर शेषराव तसरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वध 31.12.2022 01.09.2006 वािशम 30.06.2017 06.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नतीचे 

आदेश िद. 
20/06/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

764 0 िदलीप नारायणराव जय सगकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली यवतमाळ 31.08.2022 01.09.2006 पणेु शहर 20.06.2015 26.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
765 0 वामन पंढरीनाथ बंदेवाड पु सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी लातरू 30.06.2025 01.09.2006 औरंगाबाद शहर 16.6.2016 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 23/099/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

766 0 नग पा रंगा पा चौखंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2035 01.09.2006 पणेु ामीण 01.07.2018 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
767 0 शांत जानराव कावरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2038 01.09.2006 बलुढाणा 14.06.2018 08.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 18/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

768 115 संजय कृ णकांत तांदळुवाडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. वाणी सातारा 31.03.2027 01.09.2006 नािशक शहर 09.06.2013 13.01.2013 20.11.2012 वैध

769 0 काश िव ल धडे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ सांगली 30.06.2035 01.09.2006 सधदुगु 29.06.2018 25.10.2013 02.08.2013 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
770 0 अिजनाथ िव लराव कािशद पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2024 01.09.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
औरंगाबाद

28.01.2016 22.11.2012 20.11.2012 िद. 05/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
771 0 िवलास बालक िख  लारे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ परभणी 31.12.2026 01.09.2006 पोलीस िश ण 

क , जालना
13.06.2016 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 13/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

772 116 एकनाथ गंगाराम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.06.2027 01.09.2006 औरंगाबाद ामीण 07.06.2013 03.12.2012 20.11.2012 वैध
773 0 बळवंत ल मीकांत पेडगांवकर पु सरळसेवा खलुा ा हण हगोली 31.12.2022 01.09.2006 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नांदेड

10.06.2015 10.12.2012 20.11.2012 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
774 0 गो वद बाबरुाव पांढरे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30.11.2026 01.09.2006 सोलापरू शहर 01.06.2017 04.05.2013 16.01.2013 वैध िद. 20/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

775 117 आनंद काश पेडणेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी मुंबई 30.09.2034 01.09.2006 ठाणे शहर 12.12.2018 30.11.2012 20.11.2012 वैध ठाणे शहर येथे बदली 
आदेशाधीन  पदो नती  

10.06.2019

776 0 राज  नारायण होळकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.07.2031 01.09.2006 जळगांव 16.06.2017 11.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 03/08/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

777 0 िकरण राजेश जाधव ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.09.2035 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

778 0 पु पा शांत िकदत
(पु पा वैजनाथ पवार)

ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2039 01.09.2006 सातारा 20.08.2014 02.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

779 0 बबन भागोजी येडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.05.2026 01.09.2006 सातारा 07.06.2017 14.08.2013 03.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

780 0 पांडुरंग यंकाजी गवते पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.07.2027 01.09.2006 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नांदेड घटक

03.06.2016 19.08.2013 03.08.2013 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

781 0 संजय राजाराम धमुाळे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ सांगली 30.06.2024 01.09.2006 सधदुगु 13.06.2016 14.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
782 0 मह  सदुाम नालकुल पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.03.2039 01.09.2006 गडिचरोली 20.11.2012 12.04.2013 शहीद िदनांक 

04.10.2010
गडिचरोली

िद. 10/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
783 0 शांत केशव लांगी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी रायगड 30.11.2028 01.09.2006 रा य गु तवात  

िवभाग
13.06.2018 29.12.2012 20.11.2012 िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

784 0 वष  चं पाल दंिडमे ी सरळसेवा इ.मा.व. येलम औरंगाबाद 30.06.2035 01.09.2006 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

लातरू

18.08.2018 05.12.2012 20.11.2012 िद. 26/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
785 0 िवनोद हणमंतराव इ जपवार पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.08.2038 01.09.2006 जालना 09.12.2013 02.12.2013

(मानीव िदनांक 
29.11.2012)

10.10.2013 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.01.2018

िद. 18/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
786 0 िव वास रामचं  पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.05.2034 01.09.2006 नवी मुंबई 26.06.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

787 0 यशवंत सटवा कदम पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31.07.2027 01.09.2006 औरंगाबाद ामीण 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
788 0 सभुाष पांडुरंग उ हाळे पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 30.06.2032 01.09.2006 यवतमाळ 06.10.2015 29.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

789 0 आ पासाहेब गणपती मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2020 01.09.2006 पणेु शहर 05.06.2017 04.10.2013 20.11.2012 िद. 15/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 
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आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

790 0 काश मेहरबान राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 30.11.2023 01.09.2006 दहशतवाद िवरोधी 
पथक, मुंबई

01.06.2016 03.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 24/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
791 0 सरेुश नामदेवराव साबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 29.02.2024 01.09.2006 उ मानाबाद 30.07.2014 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 12/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

792 0 सरुज द ा य ब े पु सरळसेवा अ.जा. खाटीक सातारा 30.04.2038 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.06.2016 31.01.2013 16.01.2013 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

793 0 सोमनाथ रंगनाथ ल ढे पु सरळसेवा अ.जा. मांग अहमदनगर 31.05.2025 01.09.2006 नािशक ामीण 07.06.2016 08.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

794 0 अ मता िजत  मनोहर ी सरळसेवा अ.जा. महार वािशम 31.07.2034 01.09.2006 वािशम 06.06.2017 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 22/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
795 0 गजानन मारोतराव देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.12.2031 01.09.2006 सांगली 18.06.2018 29.08.2013 20.11.2012 वैध िद. 28/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

796 0 नामदेव रामिकशन जाधव पु सरळसेवा अ.जा. मांग बीड 31.05.2024 01.09.2006 ठाणे शहर 06.03.2014 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

797 0 िवकास सजराव लोकरे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 30.09.2034 01.09.2006 ठाणे शहर 05.07.2013 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

798 0 िकशोरकुमार िभला सग परदेशी पु सरळसेवा इ.मा.व. परदेशी जळगांव 31.07.2039 01.09.2006 नािशक ामीण 16.08.2018 10.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

799 0 अमोल महादेवराव माळवे पु सरळसेवा अ.ज. टाकणकार अमरावती 30.09.2037 01.09.2006 बलुढाणा 02.06.2018 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 25/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
800 0 भगवान सटवाजी बेले पु सरळसेवा अ.ज. अंध हगोली 31.08.2031 01.09.2006 नागपरू शहर 26.07.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 26/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

801 0 संपत ल मण ल ढे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.05.2024 01.09.2006 नािशक शहर 26.05.2016 01.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

802 0 पु पलता संपतराव मंडले ी सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सांगली 31.05.2038 01.09.2006 सांगली 15.06.2018 04.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 28/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर



अ. . सेवा ये ठता 
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जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

803 0 गणेश नामदेवराव खंडाते पु सरळसेवा अ.ज. ग ड वध 31.03.2037 01.09.2006 नागपरू ामीण 06.09.2018 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
804 0 ममता कुसोबा नंदागवळी ी सरळसेवा अ.जा. महार ग िदया 31.12.2031 01.09.2006 नागरी ह क संर ण, 

पणेु
05.07.2018 20.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती

805 0 मेघा पांडुरंग इंगलेु ी सरळसेवा अ.जा. खाटीक मुंबई 31.05.2041 01.09.2006 मुंबई शहर 04.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

806 0 अिनल हाद जांबरेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2023 01.09.2006 ठाणे शहर 20.02.2014 01.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

807 0 चं शेखर ाकर हाडके पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सातारा 30.11.2027 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

24.05.2016 02.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

808 0 राजेश नारायण रामाघरे पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी अमरावती 30.09.2037 01.09.2006 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

14.06.2017 28.08.2013 20.11.2012 वैध िद. 11/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
809 0 अिभषेक रामचं  डाके पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी लातरू 31.07.2037 01.09.2006 सांगली 07.07.2018 01.12.2012 20.11.2012 िद. 01/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

810 0 ीकृ ण हाद पवार पु सरळसेवा अ.ज. पारधी अकोला 28.02.2022 01.09.2006 अमरावती शहर 26.10.2017 08.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 06/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
811 0 सभुाष क डीराम जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.04.2021 01.09.2006 नंदरुबार 12.06.2017 11.07.2013 20.11.2012 िद. 19/07/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

812 0 चं शेखर पंजाबराव कडु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.06.2024 01.09.2006 रा य गु तवात  
िवभाग

02.07.2016 10.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 21/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
813 0 राज  पंढरीनाथ गुंजाळ पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार अहमदनगर 30.11.2039 01.09.2006 नवी मुंबई 04.07.2013 01.12.2012 20.11.2012 िद. 25/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

814 0 चेतन िव वासराव चौगलेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2032 01.09.2006 सोलापरू शहर 21.02.2014 28.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 19/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
815 0 संदेश अ ण कजळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ सातारा 31.12.2033 01.09.2006 पणेु शहर 29.06.2013 30.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 17/06/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर
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816 0 जय ी अर वद जयकर ी सरळसेवा इ.मा.व. शपी नवी मुंबई 28.02.2031 01.09.2006 नागरी  ह क 
संर ण, ठाणे ामीण

24.05.2017 11.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 30/06/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
817 118 नंदिकशोर ीकृ ण नागलकर पु सरळसेवा इ.मा.व. भावसार यवतमाळ 31.03.2020 01.09.2006 अकोला 26.02.2014 26.11.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 

आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नतीचे 

आदेश िद. 
20/06/2019 या 

आदेशा दारे र  
कर यात आले आहे

िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

818 119 संजय शांताराम केदारे पु सरळसेवा अ.जा. बौ मुंबई 30.09.2028 01.09.2006 नागपरू शहर 16.07.2016 12.03.2013 25.02.2013 वैध
819 0  पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 30.06.2023 01.09.2006 लातरू 10.06.2018 05.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 16/10/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

820 0 अिनल यादवराव मांडवे पु सरळसेवा अ.जा. बु ड अमरावती 31.08.2022 01.09.2006 चं परू 09.06.2017 08.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नतीचे 

आदेश
821 0 शांत कमलाकर महाजन पु सरळसेवा खलुा  ा हण  पणेु 30.04.2030 27.12.2006 मुंबई शहर 14.09.2007 30.01.2013 20.11.2012 िद. 25/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

822 0 मंगल यामराव मोढवे ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.05.2035 01.09.2006 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

03.06.2017 02.12.2012 20.11.2012 िद. 10/06/2019 या 
आदेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

823 0 िरजवाना गलुाब नदाफ ी सरळसेवा इ.मा.व. पजारी सातारा 31.08.2037 01.09.2006 को हापरू 11.06.2014 14.12.2012 20.11.2012 वैध िद. 01/07/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
824 0 बाबासाहेब दाद ुकोळी पु थानाप न िव.मा. . कोळी को  हापरू 30.06.2025 30.04.2001 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग, नािशक
28.05.2012 22.02.2012 पोलीस िनरी क

825 0 भरत कृ णाजी हामणुकर पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 31.01.2016 01.01.2006 मुंबई शहर 03.05.2012 सेवािनवृ
826 0 संदीप केशव खोमणे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर पणेु 30.09.2034 01.07.2005 गडिचरोली 26.09.2012 नायब तहसीलदार 

पदावर िनयु ती- िद. 
11.10.2012 

कायमु त
827 0 सयुकांत खाशाबा थोरात पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.09.2019 01.01.2007 महामाग सरु ा 

पथक, ठाणे ामीण
15.06.2018 01.11.2014 20.11.2012 िद. 10/09/2019 

रोजी पोिन., पदावर 
हजर

828 0 संजय रण सगराव शदे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 28.02.2019 01.01.2007 मुंबई शहर 21.09.2007 30.01.2013 20.11.2012
829 0 गणपत नारायण वारे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.11.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 01.12.2005 26.03.2014 20.11.2012 वैध
830 120 धनंजय तकुाराम गवस पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 28.02.2021 01.01.2007 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
15.06.2018 19.12.2012 20.11.2012 िद. 30/12/2019 या 

आादेशा वये पोिन., 
पदावर पदो नती
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831 121 भालचं  ल मण धरुी पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2020 01.01.2007 रा य गु तवात  
िवभाग, मुंबई

08.08.2017 30.01.2013 20.11.2012 िद. 30/12/2019 या 
आादेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

832 0 िवलास परशरुाम मडव पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2021 01.01.2007 30.01.2013 20.11.2012 िद.28.04.2014 
रोजी िनधन

833 0 संजय गणपत दळवी पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2019 01.01.2007 मुंबई शहर 06.12.2003 29.01.2013 20.11.2012 िद. 30/12/2019 या 
आादेशा वये पोिन., 

पदावर पदो नती

834 122 िदपक सु ाव नाईक पु थानाप न खलुा मराठा कारवार 31.01.2021 01.01.2007 ठाणे शहर 22.09.2015 10.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

835 123 सहुास शांताराम सरफरे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2021 01.01.2007 मुंबई शहर 09.11.2006 30.01.2013 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

836 0 र निदप राजाराम नाईक पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2019 01.01.2007 मुंबई शहर 20.11.2012 वे छासेवािनवृ  
िद.31.10.2017

837 124 मधकुर पांडुरंग यादव पु थानाप न अ.जा. नवबौ पणेु 31.05.2022 01.01.2007 मुंबई शहर 03.01.2007 30.01.2013 20.11.2012 वैध
838 125 राज  सखुलाल कोहरे पु थानाप न िव.मा. . गोवारी ग िदया 31.01.2020 01.01.2007 रा य गु तवात  

िवभाग, नागपरू
06.06.2016 29.12.2012 20.11.2012 वैध

839 126 संतोष बाबरुाव दळवी पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.05.2023 01.01.2007 मुंबई शहर 16.08.2006 11.09.2015 
(मानीव िदनांक 
06.12.2012)

20.11.2012 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.11.2017

या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

840 0 ेमराज वाड या नाईक पु थानाप न अ.ज. िभ ल धळेु 31.01.2019 01.01.2007 मुंबई शहर 21.06.2018 06.12.2012 20.11.2012 वैध
841 0 कमलाकर संभाजी मगुळे पु थानाप न खलुा मराठा उ मानाबाद 30.06.2018 01.01.2007 06.12.2012 20.11.2012
842 0 अिजत शंकर जाधव पु थानाप न अ.जा. बौ र नािगरी 31.01.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 09.11.2006 30.01.2013 20.11.2012
843 0 मधकुर िव ल काकडे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 28.02.2018 01.01.2007 पणेु ामीण 26.05.2017 02.12.2012 20.11.2012
844 127 अजाबराव कोठीरामजी नेवारे पु थानाप न िव.मा. . गोवारी नागपरू 30.06.2024 01.01.2007 नागपरू ामीण 16.11.2018 28.05.2013 20.11.2012 वैध
845 0 जय थ राजाराम कंुभार पु थानाप न इ.मा.व. कंुभार सधदुगु 30.06.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 21.09.2006 30.01.2013 20.11.2012
846 128 िदलीप ीरंग पवार पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.10.2024 01.01.2007 मुंबई शहर 16.08.2006 06.02.2013 20.11.2012 या काय लया या 

िदनांक 09/07/2020 
या आदेशा वये 

पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती
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847 129 रामचं  नारायण वारे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2023 01.01.2007 ठाणे शहर 26.05.2016 31.01.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

848 130 कमल माधव ननावरे ी थानाप न इ.मा.व. माळी सातारा 30.06.2026 01.01.2007  पोलीस िश ण 
क  मरोळ

28.07.2017 30.01.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

849 131 आनंदा िव ण ूबागडी पु थानाप न भ.ज. - ब भोई को  हापरू 28.02.2026 01.01.2007 मुंबई शहर 10.01.2006 30.01.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

850 132 ीरंग बाप ूसणस पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.05.2023 01.01.2007 मुंबई शहर 01.01.2007 21.01.2013 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

851 133 शहाजी कारभारी िशरोळे पु थानाप न खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2025 01.01.2007 रायगड 03.06.2016 25.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

852 134 िवजय काका ठाकर पु थानाप न अ.ज. ठाकर सोलापरू 31.05.2026 01.01.2007 मुंबई शहर 03.04.2008 21.01.2015 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

853 135 पांडुरंग नारायण सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2026 01.01.2007 मुंबई शहर 01.01.2007 30.01.2013 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती
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854 136 बाबाराम ल मण शदे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.11.2027 01.01.2007 मुंबई शहर 23.08.2017 11.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

855 137 मा ती ानदेव नाईकडे पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 31.05.2025 01.01.2007 नवी मुंबई 03.04.2014 30.01.2013 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

856 138 राजेश कृ णा मयेकर पु थानाप न इ.मा.व. भंडारी र नािगरी 30.11.2027 01.01.2007 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

23.06.2015 30.01.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

857 139 अतलु माधवराव जाधव पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.06.2031 01.01.2007 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

02.06.2017 04.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

858 0 बाळू रामचं  देसाई पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 01.01.2006 29.01.2013 20.11.2012
859 0 िदलीप रामचं  घाग पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.03.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 21.09.2006 30.01.2013 20.11.2012
860 139-अ सिुनल तानाजी ब छाव पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.मा. . कोळी नािशक 31.10.2027 01.06.2004 नंदरुबार 01.03.2016 01.03.2016

(िद. 
28.11.2011)

13.01.2016 वैध िद. 16/10/2019 
अ वये सपोिन., 

पदाची मा.ता. मंजरू
861 0 चं शेखर शंकर भोईर पु थानाप न िव.मा. . कोळी रायगड 30.04.2019 01.01.2007 नवी मुंबई 28.11.2011 28.11.2011

(मानीव िदनांक 
28.05.2013)

26.09.2011 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

862 0 पु षो म जोग ुनाईक पु थानाप न खलुा मराठा कारवार 28.02.2018 01.01.2007 मुंबई शहर 19.01.2016 07.12.2012 20.11.2012
863 140 काकासाहेब आ माराम बग पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.01.2020 01.01.2007 ठाणे शहर 26.07.2011 17.04.2012 10.04.2012
864 0 रमेश हिर चं  इंगोले पु थानाप न अ.जा. महार चं परू 31.03.2023 01.01.2007 पोलीस िश ण 

क , नागपरू
11.08.2017 06.06.2012 10.04.2012 वैध पोलीस िनरी क 

पदो नती आदेश, 
िद.28.07.2017 

कायमु त-
03.08.2017

865 141 योती चं कांत गडकरी ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी को  हापरू 30.09.2036 10.12.2007 पणेु शहर 05.12.2012 05.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

गअुिव., येथे बदलीवर 
कायमु त



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

866 142 संजय राजाभाऊ ठगे पु सरळसेवा खलुा वाणी औरंगाबाद 31.03.2038 10.12.2007 पणेु शहर 06.12.2012 06.12.2012 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

पणेु ामीण येथे 
बदलीवर कायमु त

867 143 िवणकुमार ानदेव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.06.2036 10.12.2007 रायगड 05.07.2018 21.02.2013 20.11.2012 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

868 144 बजरंग िव वनाथ चौगलेु पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार सोलापरू 31.05.2024 10.12.2007 नािशक ामीण 24.08.2018 01.12.2012 20.11.2012 वैध

869 145 वै णवी सरेुश पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.07.2039 10.12.2007 रा य गु तवात  
िवभाग, को हापरू

11.06.2018 03.06.2013 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

870 146 वाती गो वदराव पवार ी सरळसेवा इ.मा.व. धोबी नािशक 30.06.2036 10.12.2007 नाहसं लातरू 08.06.2017 16.09.2013 03.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

871 147 र व  शांताराम गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी नािशक 31.12.2031 10.12.2007 सोलापरू ामीण 10.07.2017 20.12.2012 20.11.2012 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

872 148 अजय राजाराम शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30.04.2030 15.09.1993 रा य गु तवात  
िवभाग

03.06.2013 03.06.2013 26.02.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

873 149 उदय अ ण सोयसकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी अकोला 30.06.2036 01.01.2009 वािशम 21.02.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

874 150 द ा य िशवाजीराव िनकम पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2040 01.01.2009 सोलापरू ामीण 07.06.2016 10.09.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

875 151 िशवाजी द ा य गरुमे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 30.06.2038 01.01.2009 बीड 11.09.2013 11.09.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

876 0 सं ाम पंढरीनाथ गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2040 01.01.2009 -- 08.08.2013 02.08.2013 वन पिर े  अिधकारी 
हणनू  िनयु ती 
(राजीनामा-

01.12.2016)
877 152 वैशाली राज  पवार

(वैशाली संपतराव रासकर)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.11.2036 01.01.2009 ठाणे शहर 17.09.2018 20.08.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 

िदनांक 09/07/2020 
या आदेशा वये 

पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

878 153 तृ ती द ा य सोनावणे ी सरळसेवा िव.मा. . को टी जळगांव 31.12.2041 01.01.2009 सातारा 14.06.2016 30.09.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

879 154 रेखा द ा य ल ढे ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.07.2040 01.01.2009 ठाणे ामीण 04.06.2013 04.06.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

880 155 बाबासाहेब दगडु बोरसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार औरंगाबाद 31.08.2039 01.01.2009 जालना 01.08.2017 03.09.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

881 156 अचना सदािशव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.07.2038 01.01.2009 पणेु शहर 09.06.2018 21.09.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

882 0 िवनोदकुमार सदािशव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.07.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 16.10.2013 02.08.2013 नायब तहसीलदार 
पदावर िनयु ती 

(िद.28.04.2015 )
883 157 सिचन चं कांत यादव पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सोलापरू 30.06.2036 01.01.2009 बलुढाणा 27.01.2016 24.10.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 

िदनांक 09/07/2020 
या आदेशा वये 

पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

884 158 ीकांत यामराव नबाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30.06.2039 01.01.2009 फोस वन 12.05.2012 03.08.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

885 159 आनंद अशोक कोकरे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2039 01.01.2009 पालघर 08.06.2018 21.10.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

886 160 राहुल पांडुरंग देशपांडे पु सरळसेवा खलुा ा हण सांगली 28.02.2038 01.01.2009 सोलापरू ामीण 08.06.2018 25.08.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

887 161 र व  पांडुरंग खांडेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.12.2038 01.01.2009 सोलापरू ामीण 04.06.2016 03.08.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

888 161-अ समीर नवनाथ बारवकर पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सोलापरू 31.03.2041 01.01.2009 दहशतवाद िवरोधी 
पथक, मुंबई

04.01.2017 03.08.2015 
(मानीव िदनांक 
26.10.2013)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.01.2018

या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

889 162 िभमजी हदरुाव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2041 01.01.2009 सोलापरू शहर 26.10.2013 26.10.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

890 163 जनादन सभुाष साळंुखे पु सरळसेवा भ.ज. - ब जोशी सातारा 31.07.2038 01.01.2009 सोलापरू शहर 13.09.2013 13.09.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

891 163-अ सहुास भाऊराव च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण बंजारा लातरू 31.05.2042 01.01.2009 नागपरू शहर 06.02.2016 04.02.2016 
(मानीव िदनांक 
24.08.2013)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.02.2018

या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

892 163-ब िवकास दगडोबा देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 31.03.2038 01.01.2009 पणेु शहर 01.01.2019 31.05.2018
(मानीव िदनांक 
16.10.2013)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.01.2019

893 164 र व  बाब ुपवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 या काय लया या िद. 
09/07/2020 या 
आदेशा वये पोलीस 

िनरी क पदावर 
पदो नती

894 165 गणेश मधकुर हायदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर धळेु 28.02.2042 01.01.2009 नंदरुबार 11.06.2016 11.10.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

895 166 अजनु अ बास पटले पु सरळसेवा अ.ज. पावरा नंदरुबार 31.05.2034 01.01.2009 नंदरुबार 11.09.2017 22.08.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

896 167 र व  भानदुास कळमकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.01.2041 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 17.10.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

897 168 जयपाल सह नाथे सह िगरासे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा धळेु 31.01.2041 01.01.2009 नवी मुंबई 21.09.2013 24.08.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

898 169 अवतार सग ठाकुर सग च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.01.2043 01.01.2009 अहमदनगर 27.08.2018 14.08.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

899 170  शरद बाबरुाव जोगदंड पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31.05.2040 01.01.2009 औरंगाबाद शहर 27.05.2017 17.10.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

900 171 मिनषा भागवत कािशद ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2040 01.01.2009 नवी मुंबई 10.06.2017 13.08.2013 02.08.2013 या काय लया या 
िदनांक 09/07/2020 

या आदेशा वये 
पोलीस िनरी क 
पदावर पदो नती

901 172 िबर पा ध िडबा भुसनरु पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर सांगली 31.05.2034 01.01.2009 सोलापरू शहर 27.09.2013 27.09.2013 02.08.2013 वैध
902 173 राज  आनंदराव बनसोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बीड 31.05.2039 01.01.2009 औरंगाबाद ामीण 15.06.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
903 174 िकशोर बळीराम जनुघरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.01.2041 01.01.2009 बलुढाणा 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
904 175 अिनल आ माराम देवडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.05.2039 01.01.2009 सोलापरू ामीण 17.04.2016 03.08.2013 02.08.2013
905 176 पोपट बबन धायत डे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर पणेु 30.06.2038 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
906 177 मिनषा बाळकृ ण राऊत ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.10.2036 01.01.2009 नािशक शहर 13.06.2018 14.08.2013 02.08.2013
907 178 अिनल िशवाजी माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28.02.2041 01.01.2009 सांगली 02.07.2018 03.10.2013 02.08.2013
908 179 योगेश रघ ुघोरपडे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.10.2036 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 23.10.2013 02.08.2013
909 180 सिुजतकुमार तकुाराम गुंजकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अकोला 30.11.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.10.2013 02.08.2013 वैध
910 181 संतोष बापरुाव तांबे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.01.2040 01.01.2009 औरंगाबाद ामीण 15.06.2018 23.08.2013 02.08.2013
911 182 शैलजा मह  बोबडे

(शैलजा सदानंद सावंत)
ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.03.2040 01.01.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
03.06.2017 22.09.2013 02.08.2013

912 183 हमत भगवानराव माने-पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2039 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

28.06.2018 02.10.2013 02.08.2013

913 184 सरेुश रामे वर ह के पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.01.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 14.11.2013 02.08.2013
914 185 सरु  यादवराव धमुाळे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31.05.2040 01.01.2009 पणेु शहर 14.06.2018 21.09.2013 11.09.2013
915 186 अमर अिनल मराठे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार मुंबई 31.08.2038 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 02.04.2014 02.08.2013 वैध
916 187 सिचन गणपतराव हे े पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सांगली 31.01.2039 01.01.2009 लोहमाग, नागपरू 18.12.2018 24.08.2013 02.08.2013 वैध
917 188 िवलास कािशनाथ राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.05.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
918 189 िव ल िवरा पा चौगलेु पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.08.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.11.2013 02.08.2013
919 190 िकशोर जग नाथराव पवार पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर जालना 31.08.2037 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

920 191 शरद आसाराम िझने पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.01.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 23.10.2013 23.10.2013 02.08.2013
921 192 िवकास िकसन नाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.12.2039 01.01.2009 सोलापरू ामीण 14.06.2018 26.08.2013 02.08.2013
922 193 चं हार मान सग गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2040 01.01.2009 नवी मुंबई 21.10.2013 21.10.2013 02.08.2013
923 194 िदपक अंबादास बोरसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2039 01.01.2009 अहमदनगर 27.08.2018 26.08.2013 02.08.2013
924 195 भुषण यादवराव बरुाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी भंडारा 31.07.2041 01.01.2009 नािशक शहर 12.07.2017 20.08.2013 02.08.2013 वैध
925 196 चं कांत संभाजी वाबळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2039 01.01.2009 सोलापरू शहर 26.10.2013 26.10.2013 02.08.2013
926 197 सिुशलकुमार अंकुशराव  शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2041 01.01.2009 सीबीआय, एसीबी 30.06.2017 19.08.2013 02.08.2013 सीबीआय ितिनयु ती 

आदेश िद. 
15.06.2017

927 198 चेतना धनराज चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2038 01.01.2009 नवी मुंबई 16.02.2018 02.08.2013 02.08.2013 वैध
928 199 अशोक रामल ूभंडारे पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 28.02.2038 01.01.2009 ठाणे शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
929 200 अिभजीत द ा य मडके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.03.2043 01.01.2009 नवी मुंबई 02.06.2016 02.10.2013 11.09.2013
930 201 मोहन बाळासाहेब भोसले पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31.10.2040 01.01.2009 पोलीस िश ण 

क , बाभळगांव, 
लातरू

19.06.2019 13.08.2013 02.08.2013 वैध

931 202 योगेश भालचं  वेळापरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कासार सांगली 30.06.2041 01.01.2009 सोलापरू शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
932 203 मनोज राम सग बहुरे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30.06.2041 01.01.2009 औरंगाबाद शहर 28.05.2016 06.11.2013 02.08.2013 वैध
933 204 िवकास आनंद कानिप लेवार पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नागपरू 29.02.2040 01.01.2009 नागपरू ामीण 28.05.2016 23.08.2013 02.08.2013 वैध
934 205 मीना बळीराम तोटेवाड ी सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 28.02.2042 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग
26.06.2015 23.09.2013 02.08.2013 वैध

935 206 महेश नामदेव मे ाम पु सरळसेवा अ.ज. ग ड यवतमाळ 31.05.2039 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

06.06.2016 07.09.2013 02.08.2013

936 207 सजराव यामराव कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार को  हापरू 30.04.2033 01.01.2009 पालघर 10.06.2016 17.10.2013 02.08.2013 वैध
937 208 सधुीर अजनु च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2037 01.01.2009 लातरू 14.08.2013 14.08.2013 02.08.2013
938 209 िदलीप रामचं  च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.01.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.12.2013 02.08.2013 वैध
939 210 मोद गो वदराव बानबले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.12.2032 01.01.2009 भंडारा 02.07.2018 28.08.2013 02.08.2013
940 211 जग नाथ आनंदराव जानकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2043 01.01.2009 महामाग सरु ा 

पथक, को हापरू
23.06.2016 26.10.2013 02.08.2013 वैध

941 212 जय ी ित पती मालावत
(जय ी गणपतराव आडे)

ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 30.11.2041 01.01.2009 मुंबई शहर 03.11.2012 21.09.2016 
(मानीव िदनांक 
25.09.2013)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.11.2017

942 213 गणेश िवलास कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सातारा 31.08.2041 01.09.2009 ठाणे शहर 22.10.2013 22.10.2013 02.08.2013 वैध
943 214 ऋिषकेश संपत पवळ पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी पणेु 30.04.2039 01.01.2009 सोलापरू शहर 05.07.2017 02.11.2013 02.08.2013 वैध
944 215 वीण वसंतराव नाचणकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अमरावती 30.06.2035 01.01.2009 लोहामाग, नागपरू 09.07.2018 03.09.2013 02.08.2013 वैध
945 216 मा ती ानदेव जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2037 01.01.2009 सांगली 07.06.2018 02.10.2013 02.08.2013
946 217 अिवराज अ ण कुराडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार को  हापरू 30.11.2042 01.01.2009 ठाणे शहर 22.10.2013 22.10.2013 02.08.2013
947 218 गजानन शंकर कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2041 01.01.2009 सातारा 04.06.2016 12.11.2013 02.08.2013
948 219 अशोक तकुाराम जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण नांदेड 30.06.2039 01.01.2009 नांदेड 14.06.2018 25.09.2013 02.08.2013 वैध
949 220 अचना मा ती पजुारी

(अचना अिभमान पाटील)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर मुंबई 30.06.2043 01.01.2009 मुंबई शहर 12.07.2015 15.11.2013 18.10.2013

950 221 शरद दामोदर ज हाड पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 30.04.2039 01.01.2009 औरंगाबाद ामीण 08.01.2017 07.09.2013 02.08.2013 वैध
951 222 दीप अ ण पोवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार को  हापरू 30.06.2043 01.01.2009 जालना 15.06.2018 21.10.2013 02.08.2013 वैध
952 223 िववेकानंद बलिभमराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31.05.2040 01.01.2009 परभणी 05.06.2018 24.09.2013 02.08.2013
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953 224 भोजराज िव ण ूिमसाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.01.2037 01.01.2009 मुंबई शहर 19.08.2013 19.08.2013 02.08.2013
954 225 महेश िवजयराव क डावार पु सरळसेवा खलुा कोमटी यवतमाळ 31.05.2037 01.01.2009 चं परू 15.09.2014 17.10.2013 02.08.2013
955 226 पाली वसंतराव पोहनकर ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.01.2043 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
अमरावती घटक

12.04.2018 31.08.2013 02.08.2013 वैध

956 227 शंकर िकसनराव  शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2037 01.01.2009 जालना 02.06.2018 16.08.2013 02.08.2013
957 228 सागर चं कांत िटळेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी ठाणे 30.06.2042 01.01.2009 पालघर 12.07.2017 19.08.2013 02.08.2013
958 229 िव वास सभुाष जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2037 01.01.2009 ठाणे शहर 24.10.2013 24.10.2013 02.08.2013
959 230 अिजत पोपटराव गािवत पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.01.2035 01.01.2009 ठाणे शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
960 231 राहुलकुमार मोहनराव िखलारे पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी सातारा 31.12.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
961 232 ल मीकांत नारायणराव साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2037 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013

962 233 संदीप िव ल पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.12.2041 01.01.2009 नवी मुंबई 02.06.2016 13.08.2013 02.08.2013
963 234 िनलेश जग नाथ जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2038 01.01.2009 पपरी- चचवड 15.08.2018 24.09.2013 02.08.2013
964 235 अंकुश भालचं  चतामण पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2036 01.01.2009 नवी मुंबई 06.08.2018 19.08.2013 02.08.2013
965 236 िवशाल काशराव काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2037 01.01.2009 नागपरू शहर 08.06.2017 17.10.2013 02.08.2013 वैध
966 237 िवजय बाबा घेरडे पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31.12.2037 01.01.2009 औरंगाबाद शहर 10.09.2013 10.09.2013 02.08.2013 वैध
967 238 कुमारगौरव माधवराव धाडवाड पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 29.02.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 02.11.2013 02.08.2013 वैध

968 239 सिुनल अजनु गवळी पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 30.04.2039 01.01.2009 पणेु शहर 25.07.2014 25.10.2013 02.08.2013 वैध
969 240 बडेसाहब इलाही नाईकवाडे पु सरळसेवा खलुा मु लम को  हापरू 30.11.2041 01.01.2009 र नािगरी 08.06.2016 31.10.2013 02.08.2013
970 241 मोद संभाजी शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट सांगली 30.11.2035 01.01.2009 नवी मुंबई 21.10.2013 21.10.2013 02.08.2013 वैध
971 241-अ सहुास मा तीराव वाकचौरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.12.2038 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नािशक घटक
02.02.2017 02.02.2017 

(िद. 
26.08.2013 
मा. ता. मंजरू)

07.01.2017 वैध या काय लया या िद. 
06.03.2020 अ वये 

मा. ता. मंजरू

972 242 अिनल िकसन गजुर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2037 01.01.2009 सातारा 19.06.2018 26.08.2013 02.08.2013
973 243 दीप ीपती पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2038 01.01.2009 पालघर 08.06.2018 09.08.2013 02.08.2013
974 244 गो वद सयाजी जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2028 01.01.2009 पणेु शहर 25.11.2018 16.10.2013 02.08.2013
975 245 शांत भालचं  पोतदार पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार उ मानाबाद 31.08.2038 01.01.2009 नवी मुंबई 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
976 246 समीर सरेुश अिहरराव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.12.2037 01.01.2009 ठाणे शहर 30.09.2013 30.09.2013 02.08.2013 वैध
977 247 रणिजत नारायण माने पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.07.2036 01.01.2009 सोलापरू शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013
978 248 संिगता तळुिशदास पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 31.10.2035 01.01.2009 को हापरू 01.06.2017 03.10.2013 11.09.2013
979 249 िवनायक हिर चं  कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण नांदेड 30.06.2037 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
980 250 संजीव कृ णा फुलपगारे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई धळेु 31.03.2036 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.11.2013 02.08.2013 वैध
981 251 माधवराव बळीराम रोकडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी धळेु 31.12.2025 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग
11.06.2018 12.08.2013 02.08.2013 वैध

982 252 पंकज सयु काश उदावंत पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार जालना 31.01.2038 01.01.2009 बीड 01.11.2013 01.11.2013 02.08.2013 वैध
983 253 सागर बाबासाहेब इंगोले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.06.2034 01.01.2009 अमरावती ामीण 30.06.2018 21.08.2013 02.08.2013 वैध
984 254 िदनेश यंबकराव लबडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.06.2040 01.01.2009 नागपरू शहर 03.09.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
985 255 संभाजी िशवाजीराव काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2035 01.01.2009 को हापरू 01.07.2018 27.08.2013 02.08.2013
986 256 विनता कृ णा कदम 

(विनता ीकांत धमुाळ)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2038 01.01.2009 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग
19.06.2018 21.09.2013 02.08.2013

987 257 समाधान नागनाथ च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 29.02.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 22.10.2013 02.08.2013
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988 258 र व  ताबाजी जेधे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2036 01.01.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

अमरावती

14.06.2017 31.08.2013 02.08.2013

989 259 संदीप देिवदास िगते पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 29.02.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.10.2013 02.08.2013 वैध
990 260 महादेव ब ुवान गोमारे पु सरळसेवा इ.मा.व. ये  लम लातरू 31.05.2039 01.01.2009 लातरू 27.06.2018 20.10.2013 02.08.2013 वैध
991 0 सिुनल कािशनाथ साखरे पु सरळसेवा खलुा लगायत उ मानाबाद 31.12.2028 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग
08.10.2013 02.08.2013 िद.30.12.2014 रोजी 

राजीनामा
992 261 पु षो म श ु न अहेरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2040 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
भंडारा

26-08-19 08.08.2013 02.08.2013 वैध

993 262 िनतीन ल मणराव देशमखु 
(ठाकरे)

पु सरळसेवा खलुा मराठा अकोला 30.09.2039 01.01.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

हगोली

01.06.2016 28.08.2013 02.08.2013

994 263 अिमत िसडराम ताड पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.10.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
995 264 राहुल उखाराम सोनवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2040 01.01.2009 नवी मुंबई 06.06.2016 03.10.2013 02.08.2013 वैध
996 265 दीप र व  बने पु सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30.09.2030 07.03.2009 मुंबई शहर 17-07-16 13.07.2016 

(मानीव िदनांक 
19.08.2013)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.11.2017

997 266 अिमत आनंदराव यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2043 01.01.2009 फोस वन 01.11.2013 19.08.2013 02.08.2013
998 267 सरेुश राधािकशन उनवणे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार औरंगाबाद 30.06.2038 01.01.2009 बीड 15-06-19 13.08.2013 02.08.2013 वैध
999 268 दशरथ भानदुास वाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2040 01.01.2009 सोलापरू ामीण 08.06.2018 18.08.2013 02.08.2013 वैध सेवापु तक 

काय लयास अ ा त
1000 0 दीप रामचं  खाटमोडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.10.2018 01.01.2009 पणेु शहर 04.06.2018 24.10.2013 02.08.2013
1001 269 िवजय ानदेव िदघे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 28.02.2034 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1002 270 गजानन वसंत कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.01.2038 01.01.2009 सांगली 16.06.2016 26.08.2013 02.08.2013
1003 271 मह  राजाराम शेलार पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.11.2039 01.01.2009 रायगड 03.06.2016 18.06.2014 29.05.2014
1004 272 शभुांगी मकंुुद कोरडे 

(शभुांगी सयुभान िदवेकर)
ी सरळसेवा अ.जा. बौ औरंगाबाद 31.08.2041 01.01.2009 पोलीस िश ण 

क , अकोला
19.01.2019 14.08.2013 02.08.2013 वैध

1005 273 सरूज गनी मलुाणी पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम कसाई सांगली 31.10.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 21.07.2014 21.07.2014 02.08.2013 वैध

1006 274 आनंद कवडू िपदरूकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 30.11.2037 01.01.2009 यवतमाळ 26.02.2014 07.08.2013 02.08.2013 वैध
1007 275 िवरयानी बाळकृ ण कदम ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2043 01.01.2009 बीड 04.06.2018 19.08.2013 02.08.2013
1008 276 अ ण रामराव दोरकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब वासदेुव को  हापरू 31.12.2024 07.03.2009 सोलापरू शहर 08.09.2013 08.09.2013 02.08.2013 वैध
1009 277 फुलचंद भगवानराव मगडे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.08.2037 19.02.2009 जालना 13.06.2018 25.09.2013 02.08.2013
1010 278 मंगेश िभमराव काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी भंडारा 31.10.2038 01.01.2009 चं परू 26.10.2013 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1011 279 साधना शंकरराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2038 01.01.2009 पपरी- चचवड 15.08.2018 06.08.2013 02.08.2013
1012 280 किवता बनकट पवार 

(किवता अिभजीत भोसले)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2042 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, ठाणे
27.05.2016 23.08.2013 02.08.2013

1013 281 मोनाली शंकर घरटे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 31.07.2039 01.01.2009 रा य गु तवात  
िवभाग

21.09.2013 21.09.2013 11.09.2013 वैध

1014 282 सतीश िशवाजीराव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2040 01.01.2009 औरंगाबाद शहर 24.06.2018 23.10.2013 02.08.2013
1015 283 सिुनल हणमंतराव रेिजतवाड पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नांदेड 31.12.2041 01.01.2009 लातरू 14.08.2013 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1016 284 सधुाकर भाऊ सग आडे पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण बंजारा परभणी 31.10.2035 01.01.2009 हगोली 14.10.2013 14.10.2013 02.08.2013 वैध
1017 285 ा (िशतल) राज  च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2043 01.01.2009 को हापरू 02.06.2017 06.08.2013 02.08.2013
1018 286 िम लद काळू साबळे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.10.2038 01.01.2009 पणेु ामीण 12.06.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
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1019 287 अिजत बाळकृ ण जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 28.02.2039 01.01.2009 पणेु ामीण 18.06.2018 21.10.2013 02.08.2013
1020 288 सो याबाप ूब सी देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार अहमदनगर 31.01.2030 07.03.2009 मुंबई शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1021 289 जयवंत राघव राव राजरुकर पु सरळसेवा खलुा ा हण परभणी 30.06.2038 01.01.2009 नवी मुंबई 01.06.2017 15.10.2013 07.10.2013
1022 290 मिनषा बाळासाहेब जगताप ी सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30.06.2039 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
24.05.2017 02.09.2013 02.08.2013

1023 291 सिचन ल मण पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2038 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
1024 292 मह  सखुदेव अंभोरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ वािशम 31.10.2036 01.01.2009 चं परू 28.06.2016 30.10.2013 02.08.2013 वैध
1025 293 नीरज पंजाबराव चौधरी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.08.2039 01.01.2009 ठाणे शहर 09.01.2017 14.09.2013 28.08.2013

1026 294 िदपाली िकसनराव अढाव ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.10.2038 01.01.2009 पोलीस िश ण 
क , खंडाळा

25.06.2018 21.09.2013 02.08.2013

1027 295 प लवी वीणकुमार गगुळे
(प लवी रोिहत मेहेर)

ी सरळसेवा खलुा जैन अहमदनगर 31.05.2042 01.01.2009 पणेु शहर 19.02.2014 08.09.2013 02.08.2013

1028 296 ि यांका महेश शेळके
(ि यांका बाबरुाव डांगे)

ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.03.2042 01.01.2009 को हापरू 18.07.2014 02.10.2013 11.09.2013

1029 297 गौरी आ माराम मोरे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.12.2039 01.01.2009 नवी मुंबई 13.06.2013 06.08.2013 02.08.2013
1030 298 मोद अंबादासराव ीरसागर पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.08.2038 01.01.2009 पपरी- चचवड 02.06.2014 23.08.2013 02.08.2013
1031 299 जनादन िभकन सोनावणे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर जळगांव 31.05.2039 01.01.2009 नािशक ामीण 08.11.2014 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1032 300 भारत साहेबराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2039 01.01.2009 सातारा 31.07.2018 29.08.2013 02.08.2013
1033 301 सिचन आनंदराव हंुदळेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.09.2041 01.01.2009 सोलापरू ामीण 08.06.2017 13.08.2013 02.08.2013
1034 302 िव विजत भगवानराव धोडके पु सरळसेवा अ.जा. खािटक पणेु 30.06.2039 01.01.2009 सातारा 08.06.2018 13.08.2013 02.08.2013 वैध पो.अ., सातारा यां या 

िद. 16/11/2019 या 
प ासोबत ा त 

सेवापु तका या थम 
पृ ठावरील त व न 
न द घे यात आली 

आहे

1035 303 सिचन भरत कोथिमरे पु सरळसेवा अ.जा. खािटक पणेु 31.03.2035 01.01.2009 ठाणे शहर 21.08.2013 21.08.2013 02.08.2013 वैध
1036 304 र व  बबनराव नाईकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. धोबी यवतमाळ 31.01.2034 01.01.2009 चं परू 03.07.2017 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1037 305 िवनोद मारोतीराव सलगरकर पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 30.11.2040 01.01.2009 नांदेड 03.06.2016 13.08.2013 02.08.2013 वैध या काय लया या िद. 

06/03/2020 या 
आदेशा वये आडनांव 
बदल कर यात आले 

आहे.
1038 306 अमोल सयुकांत कडू पु सरळसेवा खलुा मराठा र नािगरी 31.10.2036 01.01.2009 एनआयए 23.05.2016 19.08.2013 02.08.2013 एनआयए ितिनयु ती 

आदेश िद. 
04.03.2016

1039 307 साईनाथ िस ाथ हगिमरे पु सरळसेवा भ.ज. - ब नाथपंथी अहमदनगर 30.11.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 17.10.2013 02.08.2013 वैध
1040 308 िनतीन उ मराव ले हरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. धोबी अमरावती 31.03.2034 01.01.2009 वध 28.09.2018 27.10.2013 02.08.2013 वैध
1041 309 गजानन अंकुश चोरमले पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.08.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
1042 310 शबनम िनजाम शेख

(शबनम नरूमह  मद जमादार )
ी सरळसेवा इ.मा.व. मु लम दज को  हापरू 31.12.2042 01.01.2009 पणेु शहर 12.07.2018 22.01.2014 02.08.2013

1043 311 ऋिषकेश भाऊसाहेब अिधकारी पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31.10.2037 01.01.2009 पणेु ामीण 12.08.2017 18.11.2013 02.08.2013
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अिभ ाय

1044 312 िव विजत भाऊसाहेब जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.03.2040 01.01.2009 पणेु शहर 22.09.2014 22.10.2013 02.08.2013
1045 313 िशवानंद शिशकर देवकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर बलुढाणा 31.01.2036 01.01.2009 जालना 06.06.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1046 314 नर  िव ल िनसवडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 30.06.2035 01.01.2009 नागपरू शहर 01.07.2016 29.11.2013 11.09.2013 वैध
1047 0 नारायण िव ल देव खकर पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार सातारा 28.02.2027

(राजीनामा-
31.01.2017)

08.03.2009 25.08.2013 02.08.2013 िद. 31.01.2017 या 
आदेशा वये राजीनामा 
मंजरू कर यात आला.

1048 315 ीराम देवरावजी लंबाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.11.2034 01.01.2009 भंडारा 13.06.2018 24.09.2013 02.08.2013 वैध
1049 316 धनंजय सजराव मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 06.11.2013 02.08.2013
1050 317 काश आ माराम अिहरे पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 28.02.2038 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
मु यालय

29.05.2017 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1051 318 पंकज पंडीतराव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2036 01.01.2009 बीड 19-06-19 08.08.2013 02.08.2013
1052 319 सिुनल सरेुश खाटपे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 15.10.2013 02.08.2013
1053 320 दाजी हिरबा गडदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.12.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 21.10.2013 02.08.2013 वैध
1054 321 िव वंभर अजनुराव प लेवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2040 07.02.2009 नांदेड 06.06.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1055 322 सिुनल नारायण पवार पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल धळेु 31.05.2034 07.02.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1056 323 संदीप सभुाष भारती पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ पणेु 31.07.2037 01.01.2009 नांदेड 05.06.2014 12.08.2013 02.08.2013 वैध
1057 324 नर  गजाननराव ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.05.2038 01.01.2009 अमरावती ामीण 04.10.2013 04.10.2013 11.09.2013 वैध
1058 325 दादाराम सभुाष करंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.10.2039 01.01.2009 नागपरू शहर 10.07.2017 09.11.2013 02.08.2013
1059 326 सिुनता शांतीनाथ आडमठेु 

(सिुनता संदीप नवले)
ी सरळसेवा खलुा जैन सांगली 30.04.2041 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग
04.06.2017 30.09.2013 02.08.2013

1060 327 िनलेश गोर नाथ बडाख पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.12.2039 01.01.2009 पणेु ामीण 25.06.2018 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1061 328 सरु  गोपाळराव बेलखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 30.09.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1062 329 बयाजीराव शंकर कुरळे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.10.2040 07.02.2009 नागपरू शहर 11.03.2019 24.09.2013 02.08.2013
1063 330 सरुज पु षो म ब डे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.12.2035 01.01.2009 अमरावती ामीण 08.02.2019 19.08.2013 02.08.2013 वैध
1064 331 माधरुी सिचन जाधव 

(माधरुी तानाजी मोरे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2043 01.01.2009 सातारा 10.06.2017 16.10.2013 02.08.2013 िद. 28.09.2017 या 

आदेशा वये नांवात 
केलेला बदल 
अिभलेखावर

1065 332 िनलेश देिवदास सरुडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31.01.2041 01.01.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

चं परू

17-06-19 17.09.2013 02.08.2013 वैध

1066 333 हानंद िव लराव सयुवंशी पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 30.06.2036 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2013 01.10.2013 02.08.2013
1067 334 रिव यामराव नागोसे पु सरळसेवा िव.मा. . गोवारी भंडारा 31.05.2038 01.01.2009 नागपरू शहर 06.07.2018 15.09.2013 02.08.2013 वैध
1068 335 ीिनवास गंगाराम रोयलावार पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नांदेड 30.11.2038 01.01.2009 नांदेड 20.08.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1069 336 मान सग संभाजी पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.09.2037 01.01.2009 मुंबई शहर 25.10.2013 25.10.2013 02.08.2013
1070 337 शांत सरेुश पांडे पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार सातारा 30.04.2038 01.01.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
22.06.2017 18.10.2013 02.08.2013 वैध

1071 338 िम लद हादराव खोपडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2040 01.01.2009 जालना 02.06.2018 10.08.2013 02.08.2013
1072 339 अतलु िशवदास येरमे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 31.05.2042 07.02.2009 औरंगाबाद ामीण 09.08.2017 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1073 340 संजय सभुाष शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.10.2038 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 06.11.2013 02.08.2013 वैध
1074 341 िकशोर सोमनाथ मानभाव पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2038 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नािशक घटक
07.06.2018 25.09.2013 11.09.2013 वैध



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

1075 342 वीण राजाराम धमुाळ पु सरळसेवा अ.जा. मातंग हगोली 30.06.2036 01.01.2009 परभणी 06.07.2018 04.10.2013 11.09.2013 वैध
1076 343 नंदकुमार काश मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2039 01.01.2009 को हापरू 13.10.2013 13.10.2013 02.08.2013
1077 344 स यवान मधकुर हाके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2036 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, उ मानाबाद
06.06.2018 22.09.2013 11.09.2013 वैध

1078 0 कांतीलाल जग नाथ पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा धळेु 31.12.2024
(िनधन िदनांक 
09.06.2017)

08.03.2009 21.09.2013 02.08.2013 िद. 09.06.2017 
रोजी िनधन

1079 345 सीताराम सोपान फड पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2028 07.03.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 25.10.2013 02.08.2013
1080 346 काश पांडुरंग माशाळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.03.2035 01.01.2009 सोलापरू शहर 26.10.2013 26.10.2013 02.08.2013 वैध
1081 347 गणपत सावजी राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.07.2022 07.03.2009 उ मानाबाद 07.07.2017 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1082 348 वीण वासदेुवराव वांगे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली अकोला 31.08.2039 01.01.2009 लोहमाग, नागपरू 09.06.2018 03.09.2013 02.08.2013 वैध
1083 349 िस ाथ दगडू कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2036 01.01.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
30.05.2017 14.08.2013 02.08.2013

1084 350 संतोष उ म जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2040 01.01.2009 नवी मुंबई 21.08.2013 21.08.2013 02.08.2013
1085 351 िवजयकुमार उदयभान ूडोके पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2035 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बहृ  मुंबई

27.06.2014 16.10.2013 02.08.2013

1086 352 सतीश द ाराम मह ले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.07.2033 01.01.2009 नागपरू शहर 15.07.2017 12.08.2013 02.08.2013 वैध
1087 353 ीिनवास भगवान देशमखु पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.08.2039 07.02.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1088 354 धनंजय कंुडिलक कापरे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2025 19.03.2009 पणेु ामीण 26.06.2018 26.10.2013 02.08.2013 वैध
1089 354-अ अिनल गणपत िसरसाट पु सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 30.11.2033 07.02.2009 वािशम 14.06.2018 20.05.2016

मा.ता.मंजरू - 
19/08/2013

02.08.2013 या काय लया या िद. 
17/10/2019 अ वये 

मा.ता. मंजरू
1090 355 भरत वासदेुवराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.03.2026 08.03.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 14.11.2013 02.08.2013 वैध
1091 356 िवनोद यामलाल रहांगडाले पु सरळसेवा इ.मा.व. पोवार नागपरू 31.08.2035 01.01.2009 चं परू 07.07.2018 16.08.2013 02.08.2013 वैध
1092 357 िवशाल शंकरराव पादीर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.05.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 28.05.2016 24.06.2014

(मानीव िदनांक 
17.08.2013)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.02.2017

1093 358 स यद िजलानी कादर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम अहमदनगर 31.01.2027 08.03.2009 ठाणे शहर 26.02.2014 17.08.2013 02.08.2013

1094 359 सोमनाथ वसंत वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.01.2040 01.01.2009 सांगली 12.06.2017 26.08.2013 02.08.2013
1095 360 सितश िहरजी गािवत पु सरळसेवा अ.ज. मावची नंदरुबार 31.07.2038 01.01.2009 अहमदनगर 15.09.2018 23.10.2013 02.08.2013
1096 360-अ याम आिदनाथ आपेट पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.12.2036 16.02.2009 पोलीस िश ण 

क , नागपरू
09.08.2018 04.12.2014 

(िद. 
15.10.2013 िह 

मा.ता. मंजरु)

02.08.2013 या काय लयाचे 
िद.11.10.2019 

अ वये मा.ता. मंजरु 
कर यात आली आहे.

सेवा ये ठता कं. 
सधुारीत करणे.

1097 361 शैल  बाबा भुरन पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी नवी मुंबई 31.10.2032 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.12.2013 02.08.2013 वैध
1098 362 अमोल िनवृ ी मोरे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 30.06.2041 01.01.2009 ठाणे शहर 24.04.2018 19.08.2013 02.08.2013
1099 363 रे मा बाबालाल मलुाणी ी सरळसेवा इ.मा.व. मु लम कसाई सांगली 29.02.2040 01.01.2009 पोलीस िश ण 

क , तरुची सांगली
20.07.2015 10.10.2013 11.09.2013 सेवा ये ठता कं. 

सधुारीत करणे.
1100 364 गौरव कृ णराव गावंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.09.2040 07.02.2009 नागपरू ामीण 08.02.2017 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1101 365 किपल कच  गेडाम पु सरळसेवा अ.जा. महार गडिचरोली 31.08.2034 01.01.2009 भंडारा 02.07.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1102 366 मोहन मािणक बोरसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.07.2031 01.01.2009 अहमदनगर 27.08.2018 28.08.2013 02.08.2013
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1103 367 राजेश ांती खेरडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अमरावती 30.06.2034 01.01.2009 दहशतवाद िवरोधी 
पथक, मुंबई

15.06.2017 14.08.2013 02.08.2013 वैध

1104 368 अतलु मरुलीधर भोस पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.10.2038 01.01.2009 पणेु ामीण 13.06.2018 26.10.2013 02.08.2013 वैध
1105 369 िनतीन भा करराव कािशकर पु सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31.07.2035 01.01.2009 परभणी 07.06.2017 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1106 370 शकीर मसुा पटेल पु सरळसेवा खलुा मु लम सातारा 31.05.2034 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
1107 371 नाथा ान ूघाग पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2036 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 15.10.2013 02.08.2013
1108 372 अमर सह रंगराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.03.2034 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 14.11.2013 02.08.2013
1109 373 सिुनल चं कांतराव नाईक पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर नांदेड 31.10.2039 01.01.2009 नांदेड 20.08.2018 25.09.2013 02.08.2013 वैध
1110 374 बाजीराव द ा य सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.10.2021 07.03.2009 को हापरू 05.07.2015 23.08.2013 02.08.2013
1111 0 अर वद रमेशराव िवखे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.05.2035 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग 27.01.2014 27.01.2014 02.11.2013 िश ण िवभागात वग-

2 पदावर िनयु ती 
झा याने राजीनामा- 

31.08.2014

1112 375 िवनोद मनोहर मे ेवार पु सरळसेवा िव.मा. . को टी नांदेड 31.12.2037 01.01.2009 लातरू 07.06.2018 24.08.2013 02.08.2013 वैध
1113 376 समशेर हयातखा ँतडवी पु सरळसेवा अ.ज. तडवी िभ ल जळगांव 31.08.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 24.09.2014 02.08.2013 वैध
1114 377 िनतीन जग नाथ कंडारे पु सरळसेवा भ.ज. - ब ओतारी धळेु 31.01.2035 01.01.2009 नािशक शहर 19.01.2016 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1115 378 िव म गलुाबराव मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.12.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 04.07.2017 20.08.2013 02.08.2013
1116 379 संिगता रामदास राऊत ी सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 28.02.2037 01.01.2009 अहमदनगर 25.02.2014 08.08.2013 02.08.2013 वैध धळेु येथे बदली 

आदेशाधीन
1117 380 धनाजी भगवान िपसाळ पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार सांगली 31.05.2025 07.03.2009 सांगली 05.05.2016 23.08.2013 02.08.2013
1118 381 अर वदकुमार दशरथ कतलाम पु सरळसेवा अ.ज. ग ड ग िदया 30.06.2038 07.02.2009 चं परू 21.02.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1119 382 अ दलुहक मोह मदगौस देसाई पु सरळसेवा खलुा मु लम सांगली 31.12.2040 07.02.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013

1120 383 िशवराज जगदीशराव हे े पु सरळसेवा िव.मा. . को टी बीड 30.09.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 14.11.2013 11.09.2013 वैध
1121 384 वैशाली िकसनराव आढाव ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.12.2034 01.01.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, अमरावती
12.06.2017 14.08.2013 02.08.2013 वैध

1122 385 सहुास दौलत चौधरी पु सरळसेवा अ.ज. माना चं परू 29.02.2040 01.01.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

वध

07.05.2018 18.10.2013 02.08.2013 वैध

1123 386 गणेश भालचं  माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2039 01.01.2009 ठाणे ामीण 23.08.2013 23.08.2013 02.08.2013 वैध
1124 387 संदीप अिभम य ूबागलु पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी नािशक 31.05.2036 01.01.2009 ठाणे शहर 30.09.2013 30.09.2013 02.08.2013
1125 388 िव वास शंकर भा कर पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 28.02.2026 07.03.2009 नागपरू शहर 22.07.2016 12.09.2013 02.08.2013 वैध
1126 389 सिचन मरुलीधर खैरनार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.12.2040 01.01.2009 नािशक शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1127 390 िवजय िभमराव नाईक पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 30.06.2035 01.01.2009 नागपरू शहर 18.07.2018 07.09.2013 02.08.2013 वैध
1128 391 िनतीन भानदुास इं ाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. ये  लम लातरू 31.08.2038 01.01.2009 नांदेड 04.11.2013 04.11.2013 02.08.2013 वैध
1129 392 हेमंतकुमार साहेबराव भामरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2041 07.02.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नािशक

02.07.2015 19.08.2013 02.08.2013 वैध

1130 393 जंबाजी रामचं  भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2028 07.03.2009 सधदुगु 16.03.2017 07.10.2013 02.08.2013
1131 394 िवशाखा बजरंग झडे 

(िवशाखा आनंदराव जाधव)
ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी सांगली 31.10.2041 07.03.2009 ठाणे शहर 26.08.2014 08.10.2013 02.08.2013 वैध

1132 395 मोतीराम तळुिशराम िनकम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.06.2024 07.03.2009 लातरू 04.07.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1133 396 भागनाथ जग नाथ आढाव पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2026 07.03.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 कोरोनामळेु िनधन
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1134 397 घन: याम रघनुाथ ब लाळ पु सरळसेवा खलुा ा हण अहमदनगर 30.06.2037 05.01.2009 सातारा 09.06.2018 16.08.2013 02.08.2013
1135 398 गणेश साद मरुलीधर भरते पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सातारा 31.03.2035 07.02.2009 सांगली 03.07.2018 25.08.2013 02.08.2013
1136 399 दीपक बाळनाथ िभताडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.04.2040 01.01.2009 नवी मुंबई 26.09.2013 26.09.2013 02.08.2013 वैध
1137 400 पोपट िदगंबर कराडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार अहमदनगर 31.05.2024 08.03.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.10.2013 02.08.2013 वैध
1138 0 मनेगनी िनवृ ी माशाळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2019 08.03.2009 सोलापरू शहर 18.07.2018 22.09.2013 11.09.2013 वैध
1139 401 नंदकुमार रामराव कचे पु सरळसेवा खलुा येलम लातरू 31.01.2025 07.03.2009 पणेु शहर 17.12.2018 30.01.2014 02.08.2013
1140 402 बाजीराव तकुाराम पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2020 07.03.2009 पणेु शहर 07.07.2018 16.07.2015 

(मानीव िदनांक 
27.08.2013)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.02.2018

1141 403 राहुल हिरभाऊ खटावकर पु सरळसेवा िव.मा. . को टी बीड 30.06.2036 01.01.2009 औरंगाबाद शहर 23.08.2013 23.08.2013 02.08.2013 वैध
1142 404 रमाकांत ध डीराम पांचाळ पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नांदेड 30.04.2026 07.03.2009 नांदेड 06.06.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1143 405 िवलास लबाजी कदम पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31.03.2030 07.03.2009 ठाणे शहर 26.02.2014 17.08.2013 02.08.2013 वैध
1144 406 अ ण सखाराम राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी वािशम 31.08.2025 07.03.2009 अमरावती ामीण 22.06.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1145 407 अचना नारायण जाधव ी सरळसेवा अ.जा. बौ बलुढाणा 31.05.2038 01.01.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बलुढाणा

06.06.2018 01.11.2013 02.08.2013 वैध

1146 408 संदीप िशवाजी सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013
1147 409 ओमकांत आनंदराव चचोळकर पु सरळसेवा खलुा लगायत वाणी यवतमाळ 30.04.2040 01.01.2009 हगोली 02.06.2018 19.08.2013 02.08.2013

1148 410 शांत जग नाथ पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार सांगली 31.12.2042 01.01.2009 ठाणे शहर 03.06.2017 06.11.2013 02.08.2013 वैध
1149 411 िव ल महादेव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2038 01.01.2009 अहमदनगर 05.07.2018 13.08.2013 02.08.2013
1150 412 िकरण शांताराम पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2038 01.01.2009 नंदरुबार 05.07.2018 13.08.2013 02.08.2013
1151 413 िव म सह द ा य कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2038 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 10.07.2014 02.08.2013
1152 414 संजय ानोबा च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण बंजारा लातरू 31.12.2041 01.01.2009 पणेु शहर 13.06.2016 26.10.2013 02.08.2013 वैध
1153 415 कुमार सग रामचं  राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सातारा 30.04.2035 01.01.2009 चं परू 29.05.2017 29.08.2013 02.08.2013 वैध
1154 416 राहुल बाबलुाल मोरे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई जळगांव 31.12.2040 01.01.2009 लोहमाग, नागपरू 31.08.2018 16.08.2013 02.08.2013 वैध
1155 417 ओम बापरुाव वंगाटे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 30.06.2040 01.01.2009 मुंबई शहर 25.10.2013 25.10.2013 02.08.2013
1156 418 समाधान सजराव पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2036 01.01.2009 लोहमाग,नागपरू 06.03.2017 19.10.2013 02.08.2013
1157 419 अशोक कंठाळू कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. मांग बलुढाणा 31.12.2033 01.01.2009 अमरावती ामीण 08.08.2018 18.10.2013 11.09.2013
1158 420 िदनेश िदगंबर सोनसकर पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार अकोला 30.11.2038 01.01.2009 नांदेड 01.01.2010 13.08.2013 02.08.2013 वैध
1159 421 बाळासाहेब सदािशव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2039 05.01.2009 सोलापरू शहर 24.10.2013 24.10.2013 02.08.2013
1160 422 धनंजय भगवंत कवडे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सोलापरू 30.06.2038 07.02.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1161 423 र व  मधकुरराव िशवरामवार पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी वािशम 31.03.2038 06.01.2009 यवतमाळ 12.06.2018 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1162 424 सिुनल रावसाहेब पुंगळे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31.07.2036 01.01.2009 परभणी 04.10.2013 04.10.2013 02.08.2013
1163 425 द ा य सखाराम शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.11.2040 01.01.2009 पणेु शहर 21.06.2017 11.10.2013 02.08.2013
1164 426 सदानंद िकसनराव येरेकर पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31.12.2039 01.01.2009 हगोली 05.06.2018 21.08.2013 02.08.2013 वैध
1165 427 गणेश आ पाराव वायकुळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.12.2035 01.01.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
01.07.2015 16.10.2013 02.08.2013 वैध

1166 427-अ अमोल िकशनराव शेळके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर हगोली 31.08.2022 07.03.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 04.03.2016
मा.ता. मंजरू - 
05/09/2013

13.01.2016 या काय लया या िद. 
17/10/2019 अ वये 

मा.ता. मंजरू
1167 428 हिरदास एकनाथ जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2036 01.01.2009 पोलीस िश ण 

क , तरुची सांगली
06.08.2018 25.08.2013 02.08.2013

1168 429 विनता िस पा कुलकण ी सरळसेवा खलुा लगायत वाणी को  हापरू 31.07.2040 01.01.2009 सधदुगु 15.09.2019 19.09.2013 11.09.2013
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1169 430 पाली साद देशमखु
( पाली संजय िमणचे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.03.2042 01.01.2009 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग

19.06.2018 22.09.2013 02.08.2013

1170 431 अमर सरेुशराव चोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.11.2040 01.01.2009 बलुढाणा 15.06.2018 18.10.2013 11.09.2013 वैध
1171 432 िभकुलाल भालचं  वडदे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार औरंगाबाद 29.02.2024 08.03.2009 उ मानाबाद 29.08.2014 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1172 433 संजय मा ती िपसे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2039 01.01.2009 न ल िवरोधी 

अिभयान, नागपरू
05.06.2018 13.08.2013 02.08.2013 वैध

1173 434 बाबासाहेब मनोहर िनकम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.01.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1174 435 राहुल रामजी कटावणी पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल जळगांव 30.04.2039 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1175 436 देिवदास रघनुाथ घोडे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.12.2033 05.01.2009 नवी मुंबई 18.02.2014 28.08.2013 02.08.2013 िनलंिबत
1176 437 खु  बा िनला च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण उ मानाबाद 31.05.2025 07.03.2009 लातरू 21.06.2017 19.11.2013 02.08.2013 वैध
1177 438 सरेुश दयु धन सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी को  हापरू 30.06.2036 01.01.2009 मुंबई शहर 01.01.2010 19.10.2013 02.08.2013 वैध
1178 439 जयंत भरत िशरसाठ पु सरळसेवा अ.ज. टोकरे कोळी जळगांव 31.12.2038 01.01.2009 अहमदनगर 29.08.2018 21.01.2014 02.08.2013
1179 440 मोद हादराव पाचकवडे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार अमरावती 30.11.2034 01.01.2009 यवतमाळ 28.01.2016 29.08.2013 02.08.2013 वैध
1180 441 गोर नाथ बाळासाहेब बनकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.03.2022 07.03.2009 लोहमाग, मुंबई 22.08.2013 22.08.2013 02.08.2013 वैध
1181 442 पवन जयराम चौधरी पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.12.2039 01.01.2009 ठाणे ामीण 28.05.2016 28.05.2016 02.08.2013 वैध
1182 0 सीताराम भाऊ दारकंुडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी 31.05.2016 07.03.2009 औरंगाबाद शहर 14.01.2016 14.01.2016 

(मानीव िदनांक 
22.10.2013)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.12.2017

1183 443 सभुाष मािणक ठाकूर पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर जळगांव 31.05.2026 07.03.2009 महामाग सरु ा 
पथक, चाळीसगांव

06.09.2017 10.02.2014 02.08.2013

1184 444 रमेश बावा वळवी पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 30.06.2033 01.01.2009 नािशक शहर 13.06.2014 13.06.2014 02.08.2013 वैध
1185 445 शाहुराज संभाजीराव रणवरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2043 01.09.2009 पालघर 10.06.2016 23.10.2013 02.08.2013
1186 446 सिचन अंबादास परुािणक पु सरळसेवा खलुा ा हण बीड 31.01.2038 01.09.2009 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
04.01.2017 16.10.2013 02.08.2013

1187 447 अतलु सदािशव लंबे पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.05.2039 01.09.2009 नवी मुंबई 24.08.2017 30.09.2013 11.09.2013
1188 448 राहुल सदािशव राख पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 30.09.2039 01.09.2009 नवी मुंबई 01.06.2016 21.10.2013 02.08.2013 वैध
1189 449 िवशाल चं कांत खैरे पु सरळसेवा अ.जा. बु ड अहमदनगर 31.03.2036 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1190 450 वीण वीर सग पाडवी पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 30.06.2038 01.09.2009 नािशक ामीण 31.05.2017 19.10.2013 02.08.2013 वैध
1191 451 सिचन सदािशव पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.05.2043 01.09.2009 सोलापरू शहर 19.06.2016 11.10.2013 02.08.2013 वैध
1192 452 संदीप परमे वर धांडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.06.2041 01.09.2009 सोलापरू ामीण 06.06.2016 30.09.2013 02.08.2013
1193 453 िस वा गिहनीनाथ जायभाये ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 30.06.2042 01.09.2009 पालघर 01.06.2017 30.09.2013 02.08.2013 वैध
1194 454 िनलेश र व  देसले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.08.2043 01.09.2009 ठाणे शहर 08.06.2015 21.10.2013 02.08.2013
1195 455 अर वद िनवृ ी घोडके पु सरळसेवा अ.जा. बौ परभणी 31.12.2037 01.09.2009 नागपरू शहर 23.06.2016 25.12.2013 02.08.2013 वैध
1196 456 शिशकांत ीराम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2032 01.09.2009 नागपरू शहर 16.08.2015 19.08.2013 02.08.2013 वैध
1197 457 अिभषेक ल मण शदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.10.2042 01.09.2009 ठाणे शहर 09.09.2016 14.10.2014 03.02.2014 वैध
1198 458 द ा य बबन धमुे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2043 01.09.2009 नवी मुंबई 02.06.2016 29.09.2013 11.09.2013 वैध
1199 459 उ म ान ूभजनावळे पु सरळसेवा अ.जा. होलार सोलापरू 30.04.2039 01.09.2009 सातारा 11.09.2018 09.08.2013 02.08.2013 वैध
1200 460 सरदार बळीराम नाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.07.2036 01.09.2009 नवी मुंबई 21.06.2016 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1201 461 ि ती मोहन श े 

(ि ती अतलु लंबे)
ी सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31.07.2041 01.09.2009 पणेु शहर 23.08.2018 22.11.2013 02.08.2013

1202 462 िकरण वसंतराव चौगले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 29.02.2040 01.09.2009 नागपरू शहर 06.09.2013 06.09.2013 02.08.2013 वैध
1203 463 उमेश अंबादास िगते पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.07.2042 01.09.2009 नवी मुंबई 29.07.2016 07.11.2013 02.08.2013 वैध
1204 464 मनोहर दौलतराव पगार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.06.2036 01.09.2009 नंदरुबार 27.05.2016 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1205 465 रे मा बाळासाहेब कंुभार ी सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार को  हापरू 31.05.2038 01.09.2009 ना.ह.सं., को हापरू 21-08-19 23.10.2013 02-08-13 वैध
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1206 466 किवता तकुाराम वाडकर ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2043 01.09.2009 ठाणे शहर 16.10.2013 02.08.2013 ठाणे शहर येथे बदली 
आदेशाधीन

1207 467 सयुमोहन नारायणराव 
बोलमवाड़

पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 30.09.2013 30.09.2013 02.08.2013 वैध

1208 468 िकरण हिरभाऊ रासकर ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.06.2041 01.09.2009 नागपरू शहर 27.10.2016 07.10.2013 02.08.2013
1209 469 िदनेश सखुदेवराव दहात डे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.07.2038 01.09.2009 नागरी ह क संर ण, 

वध  पथक
24.06.2017 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1210 470 ऋिषकेश कृ णात घाडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2043 01.09.2009 नवी मुंबई 17.06.2016 31.10.2013 02.08.2013
1211 471 भुजंग िव लराव गोडबोले पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 28.02.2042 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नांदेड घटक

17.04.2018 06.03.2014 02.08.2013 वैध

1212 472 गज  पांडुरंग राऊत पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.08.2040 01.09.2009 नागपरू शहर 22.07.2016 05.09.2013 02.08.2013 वैध
1213 473 रणिजत िव ण ूजाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.05.2016 08.08.2013 02.08.2013
1214 474 ीकांत रमेश िनचळ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.07.2038 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
अमरावती

02.05.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध

1215 475 अमर नामदेव काळंगे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2041 30.08.2009 नागपरू शहर 05.03.2016 28.2.2016  
(मानीव िदनांक 
23.10.2013)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.03.2018

1216 476 गोरखनाथ िशधोजीराव घाग पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 23.10.2013 02.08.2013
1217 477 मकेुश मरुलीधर ढगे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.04.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 09.06.2016 21.10.2013 02.08.2013 वैध
1218 478 सितश र व  बोराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.05.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 29.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1219 479 सदुशन सदुाम गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 30.04.2044 01.09.2009 नागपरू शहर 17.07.2016 15.11.2013 02.08.2013 वैध
1220 480 द ाजी महादेव खपेुरकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2040 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.06.2017 16.10.2013 02.08.2013

1221 481 बालाजी अंकुश कुकडे पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30.06.2040 01.09.2009 पीटीसी, लातरू 19.06.2019 13.08.2013 02.08.2013
1222 482 संतोष चं कांत म तदू पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.05.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1223 483 संजय सभुाष परदेशी पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी सोलापरू 31.05.2041 01.09.2009 नागपरू शहर 25.09.2014 10.10.2013 11.09.2013
1224 484 िभमा संभाजीराव नरके पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31.12.2040 01.09.2009 नागपरू शहर 02.11.2017 30.09.2013 02.08.2013
1225 485 संतोष सोपान चौधरी पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2044 01.09.2009 सातारा 06.06.2016 19.09.2013 02.08.2013
1226 486 मदृलुा मनोज नाईक 

( वाती भोकरे)
ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई पणेु 31.10.2039 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नािशक

02.06.2016 26.08.2013 02.08.2013 वैध

1227 487 द ा य गोपाळराव बाकारे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 30.04.2044 01.09.2009 सधदुगु 06.08.2016 11.01.2014 02.08.2013 वैध
1228 488 िबिपन सभुाष इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 31.05.2040 01.09.2009 अमरावती शहर 01.06.2017 27.10.2013 02.08.2013 वैध
1229 489 गणेश सभुाष िगरी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी अहमदनगर 31.08.2040 01.09.2009 नािशक ामीण 20.07.2017 20.07.2017 

(मानीव िदनांक 
12.12.2013)

06.07.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.05.2018

1230 490 अिजत पोपट कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सोलापरू 30.09.2041 01.09.2009 सोलापरू शहर 18.06.2016 12.10.2013 02.08.2013 वैध
1231 491 रेवचंद खशुाल सगनजडेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी भंडारा 31.12.2039 01.09.2009 वध 26.06.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1232 492 िकरण मािणकराव िबडवे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी औरंगाबाद 31.05.2038 01.09.2009 औरंगाबाद ामीण 18.02.2019 21.09.2013 02.08.2013 वैध
1233 493 पंढरीनाथ वैजनाथ कांडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.07.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.11.2013 02.08.2013 वैध
1234 494 वीण तानाजी नावडकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2042 01.09.2009 मुंबई शहर 18.06.2016 29.10.2013 02.08.2013
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1235 495 चं कांत काळुराम चौधरी पु सरळसेवा अ.जा. मांग पणेु 30.09.2041 01.09.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

02.06.2016 10.10.2013 02.08.2013 वैध

1236 496 अिमतकुमार रोिहदास मनेल पु सरळसेवा िव.मा. . को टी अहमदनगर 31.10.2036 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1237 497 िवजयानंद प ाकर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2043 01.09.2009 सोलापरू शहर 31.05.2017 08.11.2013 02.08.2013
1238 498 िशतल अशोक घोगरे ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2044 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, पणेु
04.06.2016 05.10.2013 02.08.2013

1239 499 िच रंजन वासदेुवराव चांदरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी यवतमाळ 31.03.2037 01.09.2009 रा य गु तवात  
िवभाग, नागपरू

12.06.2017 02.08.2013 02.08.2013 वैध

1240 500 अनंत ानदेव भंडे पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर परभणी 28.02.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 28.06.2017 30.09.2013 02.08.2013 वैध
1241 501 पंडीत हनमुंतराव रेिजतवाड पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नांदेड 31.07.2043 01.09.2009 पणेु शहर 05.06.2018 13.08.2013 02.08.2013 वैध
1242 502 दीपमाला सरेुशराव भडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वध 31.05.2044 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, अमरावती
02.06.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1243 503 रिविकरण ाने वर नाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.04.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 19.12.2013 02.08.2013
1244 504 अिभजीत हनमुंतराव अभंग पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.06.2044 01.09.2009 महामाग सरु ा 

पथक, पणेु ामीण
25.06.2016 29.10.2013 02.08.2013 वैध

1245 505 सं ाम सग दामोदर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.06.2042 01.09.2009 बलुढाणा 27.01.2016 27.01.2016 
(मानीव िदनांक 
22.10.2013)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 13.11.2017

1246 506 ाने वर रावणराव कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.10.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013
1247 507 अिमता काश जयपरूकर ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली वध 30.06.2041 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, नागपरू
03.05.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1248 508 हणमंतराव महादेव ननावरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2042 01.09.2009 पणेु शहर 17.06.2016 02.11.2013 02.08.2013
1249 509 अशोक उमाजी शरमळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 28.02.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013 वैध
1250 510 सितश अंबादास चाबकु वार पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.07.2043 01.09.2009 ठाणे शहर 01.06.2016 29.09.2013 11.09.2013 वैध
1251 511 अिनल संभाजी कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 02.09.2014 28.08.2014
1252 512 सशुांत बंडोपंत च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा बेळगांव 31.12.2039 01.09.2009 को हापरू 24.08.2015 12.09.2013 02.08.2013
1253 513 ि तम पंडीतराव चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली धळेु 31.05.2039 01.09.2009 ठाणे शहर 22.10.2013 17.102.13 02.08.2013 वैध
1254 514 अिरफा बादशाह लांडगे

(अिरफा जावेद मु ला)
ी सरळसेवा इ.मा.व. मु लम कसाई सांगली 31.12.2040 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
पणेु

06.06.2016 09.10.2013 07.10.2013 वैध

1255 515 रिव उदय राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 31.01.2037 01.09.2009 वध 22.06.2018 07.08.2013 02.08.2013 वैध
1256 516 राज  जग नाथ पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 26.10.2016 28.08.2013 02.08.2013
1257 517 हिरभाऊ गो वदराव कुलवंत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31.07.2038 01.09.2009 वािशम 21.02.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1258 518 पेश िदगंबर नाईक पु सरळसेवा इ.मा.व. आगरी रायगड 31.08.2041 01.09.2009 नवी मुंबई 17.06.2016 17.06.2016 29.05.2014 वैध
1259 519 यवुराज अशोक नां े पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.07.2037 01.09.2009 महामाग सरु ा 

पथक, पणेु ामीण
28.06.2018 20.09.2013 02.08.2013 वैध

1260 520 सागर ानदेव िनकम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.03.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 08.01.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1261 521 उमेश दादासाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2040 01.09.2009 पालघर 22.06.2018 24.08.2013 02.08.2013
1262 522 रामदास बाबरुाव शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.08.2041 01.09.2009 ठाणे शहर 01.06.2017 11.03.2014 02.08.2013
1263 523 नंदिकशोर नारायण जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 29.02.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 27.12.2013 02.08.2013 वैध
1264 524 पंकज द ा य दांडगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.01.2041 01.09.2009 नागपरू शहर 17.07.2016 30.09.2013 02.08.2013 वैध
1265 525 सिरता मंजाबाप ूभांड ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.05.2043 01.09.2009 धळेु 15.06.2016 05.11.2013 02.08.2013 वैध
1266 526 गती रावसाहेब अडसरेु ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.11.2042 01.09.2009 ठाणे शहर 17.07.2018 30.08.2013 02.08.2013
1267 527 भावती यंबक एकुरके ी सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 28.02.2039 01.09.2009 चं परू 03.07.2018 28.08.2013 02.08.2013
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1268 528 योगेश रघनुाथ तांदळे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.06.2042 01.09.2009 जळगांव 04.06.2016 10.10.2013 02.08.2013 वैध
1269 529 शभुांगी एकनाथराव वानखेडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.01.2038 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
04.05.2016 14.09.2013 11.09.2013 वैध

1270 530 सोनम मोहन पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. आगरी ठाणे 31.07.2045 01.09.2009 ठाणे शहर 15.06.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1271 531 ताप पांडुरंग दराडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी पणेु 31.05.2043 01.09.2009 पालघर 20.06.2016 11.10.2013 02.08.2013
1272 532 वीण बाजीराव खंडारे पु सरळसेवा अ.जा. बौ अकोला 31.03.2038 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बलुढाणा

18.08.2014 12.09.2013 02.08.2013 वैध

1273 533 संतोष जग नाथ माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2042 01.09.2009 ठाणे शहर 08.06.2016 18.06.2014 29.05.2014
1274 534 अजनु केशव घोडेपाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.05.2039 01.09.2009 पणेु ामीण 15.06.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1275 535 गजानन खंडेराव जोगदंड पु सरळसेवा अ.जा. ढोर लातरू 31.03.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1276 536 संदीप भाकरराव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.05.2040 01.09.2009 यवतमाळ 09.03.2017 09.03.2017

(मानीव िदनांक 
08.08.2013)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 23.03.2017

1277 537 आसाराम एकनाथ शेटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 28.02.2039 01.09.2009 पणेु शहर 30.05.2017 08.08.2013 02.08.2013 वैध
1278 538 मनोजकुमार बाळासाहेब माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2038 01.09.2009 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
04.07.2017 20.10.2013 02.08.2013

1279 539 िव ल गंगाराम नावडे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1280 540 सीमा हंबीरराव अडनाईक ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2042 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
ठाणे

13.06.2017 20.08.2013 02.08.2013

1281 541 िदलीप बबन काळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 30.11.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013 वैध
1282 542 सिुशला गो वद को हे ी सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2040 01.09.2009 उ मानाबाद 22.07.2015 22.09.2013 02.08.2013 वैध
1283 543 नर  भाऊसाहेब पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2035 01.09.2009 ठाणे शहर 12.07.2016 18.09.2013 02.08.2013 वैध
1284 544 सहुास सरेुश आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.01.2043 01.09.2009 रायगड 06.06.2016 11.09.2013 02.08.2013 वैध
1285 545 याम मथरुादास बनसोडे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31.07.2037 01.09.2009 वािशम 12.06.2018 03.10.2013 11.09.2013 वैध
1286 546 अचना अ णराव दसुाणे ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार जळगांव 31.07.2045 01.09.2009 पालघर 02.07.2018 15.10.2013 02.08.2013 वैध
1287 547 कंुदन तकुाराम गावडे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर पणेु 31.12.2041 01.09.2009 रायगड 14.06.2016 11.10.2013 02.08.2013 वैध
1288 548 देिवदास अशोक हंडोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.12.2041 01.09.2009 ठाणे ामीण 20.06.2016 20.11.2013 02.08.2013 वैध
1289 549 िजत  यवुराज पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2041 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
हगोली

07.06.2016 29.10.2013 11.09.2013

1290 550 राम िव वनाथ पोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 30.06.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1291 551 सिचन िशवाजी िशक पु सरळसेवा भ.ज. - ब ग धळी सोलापरू 30.09.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 10.07.2016 12.12.2013 02.08.2013 वैध
1292 552 याम गो वदराव ग हाणे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.03.2041 01.09.2009 नागपरू ामीण 02.07.2018 12.11.2013 02.08.2013
1293 553 िवजयकुमार पांडुरंग सरनाईक 

(कांबळे)
पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.05.2036 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 21.10.2013 02.08.2013 वैध

1294 554 महेश जयराम महाले पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा पालघर 30.09.2044 01.09.2009 नागरी ह क 
संर ण,नािशक पथक

06.11.2017 15.11.2013 02.08.2013 वैध

1295 555 सीमा मधकुर ढाणे
(सीमा िदपक सकंुडे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2043 01.09.2009 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

मु यालय

26.06.2015 16.10.2013 02.08.2013
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1296 556 गीता कच  खंदारे 
(नीता िनतीन गायकवाड)

ी सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31.08.2039 01.09.2009 पणेु शहर 15.06.2012 07.10.2013 02.08.2013 वैध बदलीवर कायमु त

1297 557 व ना िसदा पा शहापरूकर ी सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी अहमदनगर 31.03.2040 01.09.2009 औरंगाबाद ामीण 23.02.2014 17.08.2013 02.08.2013 वैध
1298 558 िवजय िवनायक जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013
1299 559 मोिहनी शांत लोखंडे

(मोिहनी रमेश काळे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली अहमदनगर 31.03.2038 01.09.2009 रागिुव., मुंबई 25.09.2013 25.09.2013 11.09.2013 वैध

1300 560 िनलेश मनोहर कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ पणेु 31.07.2039 01.09.2009 अहमदनगर 20.06.2017 03.08.2013 02.08.2013 वैध
1301 561 अिभषेक िदलीप पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.09.2042 01.09.2009 धळेु 28.06.2016 15.11.2013 02.08.2013 वैध
1302 562 िवनायक िवलास पाटील पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.04.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 04.12.2016 02.10.2013 02.08.2013
1303 563 सिचन िगरधारी पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 31.07.2041 01.09.2009 पो. .क.नागपरू 15-06-19 06.11.2013 02.08.2013 वैध
1304 564 सभुाष मरुलीधर िशनगारे पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 30.09.2040 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग
01.06.2017 16.10.2013 02.08.2013 वैध

1305 565 अचना बाळासाहेब सतुार ी सरळसेवा इ.मा.व. पांचाळ को  हापरू 28.02.2043 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 08.07.2014 02.08.2013 वैध
1306 566 दीप िशवाजीराव सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2042 01.09.2009 नवी मुंबई 10.06.2016 29.10.2013 02.08.2013
1307 567 सधुीर आबासाहेब जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 21.08.2015

(मानीव िदनांक 
24.10.2013)

17.09.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 31.10.2017

1308 568 िकरण देिवदास आहेर पु सरळसेवा इ.मा.व. कासार परभणी 31.05.2042 01.09.2009 औरंगाबाद ामीण 05.06.2017 29.10.2013 11.09.2013 वैध
1309 569 राज  एकनाथराव दैफळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30.06.2036 01.09.2009 पणेु शहर 05.07.2019 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1310 570 अमोल मारोतराव कचोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 29.02.2044 01.09.2009 नागपरू शहर 06.05.2016 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1311 571 मंगेश नंदिकशोर मजगर पु सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 31.07.2039 01.09.2009 नािशक शहर 04.06.2016 02.11.2013 02.08.2013 वैध
1312 572 मंगेश प ाकर मोहोड पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.05.2036 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
अकोला

28.08.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1313 573 मंगेश गणपतराव देसाई पु सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31.05.2039 01.09.2009 को हापरू 01.02.2016 27.08.2013 02.08.2013
1314 574 गणेश हिर चं  काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2039 01.09.2009 पीटीसी, जालना 20.06.2014 01.10.2013 02.08.2013
1315 575 गज  रमेश ीरसागर पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली वािशम 30.09.2040 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
यवतमाळ

18.04.2018 09.01.2014 31.12.2013 वैध

1316 576 वैशाली मािणकराव ढाले ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली वध 31.10.2038 01.09.2009 चं परू 05.09.2014 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1317 577 सोनाली मोहन पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2043 01.09.2009 सोलापरू ामीण 21.03.2017 30.09.2013 07.08.2013 वैध
1318 578 अतलु जग नाथ दिहफळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.07.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1319 579 राहुल िव वासराव देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.04.2035 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 17.10.2013 02.08.2013
1320 580 सिचन हदरुाव सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2039 01.09.2009 पो के सांगली 22.06.2016 08.02.2016 

(मानीव िदनांक 
14.09.2013)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.02.2018

1321 581 िवशाल िवलास पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2041 01.09.2009 सांगली 15.06.2018 13.09.2013 02.08.2013
1322 582 िशवाजी रामराव भांडवलकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.06.2039 01.09.2009 नागपरू ामीण 05.07.2018 14.09.2013 02.08.2013
1323 583 सिचन सभुाष गवळी पु सरळसेवा खलुा मराठा बलुढाणा 31.07.2039 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
औरंगाबाद

10.06.2016 25.09.2013 02.08.2013

1324 584 शेषराव भरत शेळके पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 28.02.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1325 585 किवता िवलास सतुार ी सरळसेवा इ.मा.व. सतुार को  हापरू 31.01.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1326 586 अमोल शंकर कादबाने पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2040 01.09.2009 सोलापरू ामीण 29.05.2017 02.12.2013 02.08.2013
1327 587 राय सग मारोती पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2038 01.09.2009 र नािगरी 02.06.2017 19.08.2013 02.08.2013
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1328 588 संदीप नाना पाटील पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी को  हापरू 31.10.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 31.07.2016 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1329 589 सिुनता अिभजीत भोर

(सिुनता हणमंत जाधव)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2039 01.09.2009 नवी मुंबई 19.09.2016 15.10.2013 02.08.2013

1330 590 अ वनी संतोष पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 28.02.2039 01.09.2009 लोहमाग मुंबई 13.07.2017 08.08.2014 
(मानीव िदनांक 
01.10.2013)

24.07.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 04.05.2017

1331 591 मह  गोरख सयुवंशी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी जळगांव 30.09.2038 01.09.2009 वध 26.06.2018 01.10.2013 02.08.2013 वैध
1332 592 िवलास नानाजी ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2035 01.09.2009 धळेु 05.07.2018 08.08.2013 02.08.2013 वैध
1333 593 शरद पांडुरंग जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1334 594 सतीशचं  शंकरराव राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ गोर बंजारा औरंगाबाद 31.07.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1335 595 संदीप भा कर काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी बलुढाणा 31.07.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1336 596 मोदकुमार शांत जगदेव पु सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 31.01.2040 31.08.2009 ठाणे शहर 28.01.2013 17.10.2013 02.08.2013 वैध
1337 597 उ  मेश राम लग िथटे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2039 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
14.06.2017 08.08.2013 02.08.2013

1338 598 वष  अंबादास वंजारी ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली अमरावती 31.07.2036 01.09.2009 अमरावती ामीण 12.06.2018 02.09.2013 02.08.2013 वैध
1339 599 मनोज सजराव शदे पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर अहमदनगर 30.11.2041 01.09.2009 नािशक शहर 08.07.2015 06.11.2013 11.09.2013 वैध
1340 600 स यिजत सधुाकर ताईतवाले पु सरळसेवा िव.मा. . साळी नािशक 30.11.2041 01.09.2009 औरंगाबाद ामीण 27.09.2016 11.10.2013 02.08.2013 वैध
1341 601 िजत  भाकर कंुवर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.03.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 15.10.2013 02.08.2013 वैध
1342 602 महेश यशवंत मांडवे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2043 01.09.2009 नािशक ामीण 07.06.2016 10.10.2013 02.08.2013
1343 603 नर  यामराव डंबाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.03.2035 01.09.2009 अमरावती ामीण 08.06.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध
1344 604 वैभव सावता माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 28.02.2042 01.09.2009 सोलापरू शहर 04.06.2016 10.09.2013 02.08.2013 वैध
1345 605 समीर रंगनाथ केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2040 01.09.2009 गडिचरोली 26.07.2018 08.11.2013 02.08.2013 वैध
1346 606 सं कृती सरुज गरुव 

(चं कला ताप पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2041 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
मु यालय

27.05.2016 23.12.2013 11.09.2013 िद.13.12.2016 
पासनू गैरहजर

1347 607 शंकर मनोहर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.03.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 14.11.2013 11.09.2013 वैध
1348 608 अिजत महादेव जाधव पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अहमदनगर 30.06.2041 01.09.2009 ठाणे शहर 02.08.2016 05.09.2013 02.08.2013
1349 609 जयंत वासदेुव गाडेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2039 01.09.2009 महामाग सरु ा पथक 07.06.2016 14.09.2013 02.08.2013

1350 610 वैशाली वसंतराव साळवे ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.05.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 30.11.2011 14.11.2013 11.09.2013 वैध
1351 611 अनािमका अिनलराव िमझ परेु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.07.2044 01.09.2009 नागरी ह क संर ण, 

नागपरू ामीण
06.08.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध

1352 612 िनलेश एकनाथराव केळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.01.2039 01.09.2009 बीड 23.06.2017 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1353 613 माधवी िशवाजी राजेकंुभार ी सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार उ मानाबाद 31.07.2041 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, भायंदर
09.04.2015 21.09.2013 11.09.2013 वैध

1354 614 चं शेखर रामदास चवरे पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नंदरुबार 31.12.2042 01.09.2009 ग िदया 11.10.2013 11.09.2013 02.08.2013 वैध
1355 615 अमतृ ल मण पवार पु सरळसेवा भ.ज. - ब नाडीवाले सातारा 30.04.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1356 616 योिगता सभुाषराव चाफळे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अमरावती 31.01.2041 01.09.2009 ला िव., नागपरू 31.05.2016 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1357 617 संदीप सयुकांत रासकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार अहमदनगर 30.06.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1358 618 अतलु िनवृ ी िनकम पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2039 01.09.2009 सांगली 10.06.2016 21.10.2013 11.09.2013
1359 619 सभुाष िकसनराव बारसे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नांदेड 30.06.2040 01.09.2009 भंडारा 02.07.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
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1360 620 िवशाल एकनाथ चंदनिशवे पु सरळसेवा अ.जा. बौ सांगली 30.11.2043 01.09.2009 मुंबई शहर 18.06.2016 15.11.2013 02.08.2013 वैध पो.अ., भंडारा यांचे 
िद. 14/11/2019 चे 

प ा वये सीवीसी 
सादर केली आहे

1361 621 भागोजी प ाकर चोरमले पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर बीड 30.06.2039 01.09.2009 परभणी 11.07.2015 05.10.2013 02.08.2013 वैध
1362 622 राखी सखाराम गेडाम ी सरळसेवा अ.ज. ग ड चं परू 31.03.2041 01.09.2009 नागपरू शहर 06.07.2017 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1363 623 सिचन गोकुळ सग परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा नािशक 30.06.2038 01.09.2009 अमरावती ामीण 08.06.2018 04.10.2013 02.08.2013 वैध
1364 624 जगदीश जनादन गोपाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.07.2042 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
पणेु

21.06.2016 11.10.2013 02.08.2013 वैध

1365 625 अतलु संजय केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.09.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1366 626 संजय हिरभाऊ तरलग ी पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2037 01.09.2009 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
18.10.2016 23.09.2013 02.08.2013 वैध

1367 627 बाळासाहेब ल मण राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.08.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 21.06.2017 23.09.2013 02.08.2013
1368 628 गो वद बाबरुाव बोराडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2032 01.09.2009 पालघर 22.06.2018 08.10.2013 02.08.2013 वैध
1369 629 ीकांत यंकटराव ड गरे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 31.10.2042 01.09.2009 बीड 15.06.2018 26.03.2014 02.08.2013
1370 630 िशतल महादेवराव मा टे ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई अकोला 30.06.2036 01.09.2009 यवतमाळ 28.07.2017 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1371 631 संदीप बाबलुाल मोरे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई जळगांव 31.01.2038 01.09.2009 ठाणे शहर 26.08.2013 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1372 632 िशतल तापराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2041 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, महारा  
रा य, पणेु

02.06.2017 11.10.2013 07.10.2013

1373 633 हिरष सभुाष ठाकूर पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर जळगांव 31.10.2039 01.09.2009 पणेु शहर 02.05.2018 13.06.2015 02.08.2013
1374 634 गजानन सह गरुदयाल सह 

बायसठाकूर
पु सरळसेवा खलुा राजपतू लातरू 31.03.2039 01.09.2009 नागरी ह क संर ण, 

वािशम पथक
08.09.2017 21.09.2013 02.08.2013

1375 635 मंगेश ं जा शदे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 31.07.2036 01.09.2009 ठाणे शहर 03.06.2017 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1376 636 सतीश पु षो म चवरे पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार नागपरू 31.07.2038 01.09.2009 यवतमाळ 28.06.2018 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1377 637 अनरुाधा नानासाहेब धमुाळ ी सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30.06.2042 01.09.2009 गडिचरोली 21.01.2019 23.10.2013 02.08.2013
1378 638 भरत पंढरीनाथ क हाडे पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.01.2042 01.09.2009 महामाग सरु ा पथक 16.09.2017 27.10.2013 02.08.2013 वैध

1379 639 सिचन ल मण कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सोलापरू 31.12.2040 01.09.2009 रा य पोलीस िनयं ण 
क , मुंबई

12.01.2017 11.09.2013 02.08.2013 वैध

1380 640 अमोल काश येलमर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2044 01.09.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

13.11.2013 28.02.2017
(मानीव िदनांक 
15.10.2013)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.08.2018

1381 641 सधुीर द ा य सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी उ मानाबाद 31.05.2041 01.09.2009 लातरू 03.06.2016 23.10.2013 02.08.2013 वैध
1382 642 िवशाल िव ल गायकवाड पु सरळसेवा भ.ज. - क कैकाडी सोलापरू 31.05.2043 01.09.2009 मुंबई शहर 23.07.2017 19.08.2013 02.08.2013 वैध
1383 643 संजय मा ती लाड पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1384 644 संपतराव साहेबराव राऊत पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 31.05.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1385 645 द ा य िकसन गुंड पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 07.11.2013 02.08.2013
1386 646 िनलेश द ा वाघमारे पु सरळसेवा भ.ज. - ब ग धळी सोलापरू 31.08.2037 01.09.2009 पपरी- चचवड 15.08.2018 11.11.2013 11.09.2013
1387 647 अचना कडू बोदडे ी सरळसेवा अ.जा. बौ नािशक 31.03.2040 01.09.2009 पणेु शहर 16.09.2019 09.10.2013 02.08.2013 वैध
1388 648 आनंद गंगाधर कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 30.09.2038 01.09.2009 बलुढाणा 11.07.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध
1389 649 पंकज हाद भालेराव पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31.12.2037 01.09.2009 नािशक ामीण 24.11.2015 21.10.2013 02.08.2013 वैध  
1390 650 िकरण िशवाजी ल ढे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.05.2042 01.09.2009 पणेु शहर 02.06.2016 25.10.2013 02.08.2013 वैध
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1391 651 िकरण भानदुास कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31.01.2040 01.09.2009 बलुढाणा 09.10.2018 04.10.2013 02.08.2013 वैध
1392 652 शांत कंुडिलक नागिटळक पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31.07.2035 01.09.2009 सातारा 27.06.2018 13.11.2013 11.09.2013 वैध
1393 653 िदलीप रामा मसराम पु सरळसेवा अ.ज. ग ड अमरावती 31.05.2036 01.09.2009 यवतमाळ 25.10.2013 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1394 654 यशोधरा िदगंबर मनेु वर ी सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31.07.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013 वैध
1395 655 समाधान भा कर वाघ पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.05.2037 01.09.2009 धळेु 03.06.2016 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1396 656 आकाश आनंदराव  शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.07.2040 01.09.2009 अमरावती ामीण 18.06.2018 15.10.2013 02.08.2013 वैध
1397 657 अतलु अ णासाहेब मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2039 01.09.2009 सोलापरू शहर 30.05.2017 19.10.2013 02.08.2013
1398 658 सािरका िनवृ ी उबाळे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली पणेु 30.09.2038 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
19.02.2014 21.09.2013 02.08.2013 वैध

1399 659 संतोष अजनु शेळके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.08.2035 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 25.02.2014 02.08.2013 वैध
1400 660 वाती हनमुंतराव धापटे ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.07.2039 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
08.06.2016 08.08.2013 02.08.2013

1401 661 िधर सग गो वद सग िबलवाल पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30.11.2039 01.09.2009 बलुढाणा 29.01.2016 29.01.2016 
(मानीव िदनांक 
10.10.2013)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 28.12.2017

1402 662 िनसग ध डीराम ओतारी पु सरळसेवा भ.ज. - ब ओतारी को  हापरू 30.04.2040 01.09.2009 अमरावती शहर 11.09.2013 11.09.2013 02.08.2013 वैध
1403 663 मिनष मोहन पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव को  हापरू 31.05.2040 01.09.2009 पणेु शहर 08.06.2018 23.09.2013 02.08.2013 वैध
1404 664 िजत  सरेुश ठाकूर पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर औरंगाबाद 28.02.2042 01.09.2009 पालघर 06.06.2016 27.10.2013 02.08.2013 वैध
1405 665 सिुनता गोरखनाथ िमसाळ ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.12.2037 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
01.06.2017 13.09.2013 02.08.2013 वैध

1406 666 शांत राजाराम संदे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.10.2038 01.09.2009 अकोला 22.12.2013 11.09.2013 वैध
1407 667 क याणी केवलराम हुमणे ी सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 31.07.2039 01.09.2009 सीबीआय, एसीबी, 

नागपरू
10.05.2016 17.09.2013 02.08.2013 वैध

1408 668 िदपक िदनकर जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2044 01.09.2009 सोलापरू ामीण 06.06.2016 17.09.2013 02.08.2013
1409 669 मनोहर रामा कारंडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.01.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 09.06.2016 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1410 670 सोमनाथ द ा य पवार पु सरळसेवा अ.ज. ठाकूर पणेु 31.01.2041 01.09.2009 अकोला 29.01.2018 23.09.2014 02.08.2013
1411 671 रामकृ ण पहाड सग जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा बलुढाणा 31.05.2037 01.09.2009 लोहमाग, नागपरू 28.07.2017 30.04.2014 02.08.2013 वैध
1412 672 योती अंबादास िव लेकर ी सरळसेवा अ.जा. खािटक यवतमाळ 30.11.2038 01.09.2009 वािशम 28.10.2013 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1413 673 िनिशकांत सरु  रामटेके पु सरळसेवा अ.जा. महार भंडारा 30.11.2039 01.09.2009 चं परू 07.07.2018 28.08.2013 07.08.2013 वैध
1414 674 द ा य स यवान देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1415 675 संदीप उ मराव एकाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 30.06.2042 01.09.2009 यवतमाळ 12.07.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध
1416 676 वशृाली िकसन जेधे ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.11.2040 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
26.09.2013 26.09.2013 11.09.2013

1417 677 उ वलकुमार वासदेुव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 12.07.2018 30.09.2013 02.08.2013 वैध
1418 678 सरेुखा मोतीराम च हाण ी सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण लातरू 31.05.2041 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
20.01.2016 13.08.2013 02.08.2013 वैध

1419 679 रणिजत पंडीत नलावडे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.12.2040 01.09.2009 ठाणे शहर 21.10.2016 12.11.2013 02.08.2013
1420 680 सागर िशवाजी कावळे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31.10.2042 01.09.2009 रायगड 11.06.2016 07.11.2013 02.08.2013
1421 681 सिुमत रामदास परतेकी पु सरळसेवा अ.ज. ग ड नागपरू 31.03.2040 01.09.2009 नागपरू शहर 30.06.2016 07.08.2013 02.08.2013 वैध
1422 682 िदपक रमेश वळवी पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.05.2039 01.09.2009 बलुढाणा 18.10.2013 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1423 683 तेजस तळुिशदास नलवडे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई पालघर 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 10.08.2017 12.04.2017 07.01.2017
1424 684 राहुल वसंतराव तसरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ अमरावती 28.02.2041 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
अमरावती

20.06.2015 30.10.2013 02.08.2013 वैध

1425 685 अमोल अशोक िमसाळ पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी अहमदनगर 31.08.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 17.10.2013 02.08.2013 वैध
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1426 686 अिनता शांत कदम
(अिनता रामदास कांबळे)

ी सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 31.03.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 13.11.2013 02.08.2013 वैध

1427 687 िदपाली बाळासाहेब मोटे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.12.2044 01.09.2009 पणेु शहर 25.08.2014 26.11.2013 02.08.2013 वैध
1428 688 सागर िशवाजीराव ग ड पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.01.2039 01.09.2009 पणेु शहर 16.07.2018 13.11.2013 02.08.2013
1429 689 योगेश नारायणराव मेहुणकर पु सरळसेवा खलुा ा हण औरंगाबाद 31.07.2041 01.09.2009 धळेु 15.06.2016 06.11.2013 02.08.2013
1430 690 बाळु संपती जाधवर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 30.06.2038 01.09.2009 वािशम 02.07.2018 04.10.2013 02.08.2013 वैध
1431 691 शरद मरुलीधर शेळके पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 28.02.2042 01.09.2009 ठाणे शहर 05.07.2017 06.11.2013 02.08.2013
1432 692 िकशोर गोरख तावडे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई धळेु 31.08.2037 01.09.2009 अमरावती ामीण 04.07.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1433 693 िनलेश बाळासाहेब करे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.05.2040 01.09.2009 ठाणे शहर 03.06.2016 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1434 694 धन ी आनंदराव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.12.2039 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग
01.06.2017 23.08.2013 02.08.2013 वैध

1435 695 िदपक दगडू पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.12.2041 01.09.2009 नंदरुबार 06.06.2016 13.08.2013 02.08.2013 वैध
1436 696 महादेव उ म भारसाकडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.05.2039 01.09.2009 अकोला 20.07.2018 29.10.2013 02.08.2013 वैध
1437 697 सशुांत मधकुर वराळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.03.2041 01.09.2009 र नािगरी 15.10.2016 06.01.2014 11.09.2013 वैध
1438 698 िशव साद माधवराव क े पु सरळसेवा खलुा वाणी नांदेड 31.05.2040 01.09.2009 नांदेड 31.05.2017 01.11.2013 02.08.2013
1439 699 शरद सभुाष मरे पु सरळसेवा इ.मा.व. ये  लम लातरू 31.03.2041 01.09.2009 नांदेड 14.06.2016 27.10.2013 02.08.2013 वैध
1440 700 रामदास िव ल शेवते पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2041 01.09.2009 पणेु शहर 17.06.2016 01.11.2013 02.08.2013 वैध
1441 701 गजानन महादेव बनसोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.06.2042 01.09.2009 पपरी- चचवड 15.08.2018 02.11.2013 02.08.2013 वैध
1442 702 मकु दा बाप ुवाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.07.2039 01.09.2009 वािशम 14.06.2018 14.11.2013 02.08.2013 वैध
1443 703 गंगाधर मा तीराव मदुीराज पु सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी नांदेड 31.07.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013 वैध
1444 704 संदीप खंडेराव मोदे पु सरळसेवा अ.ज. अंध नांदेड 30.04.2041 01.09.2009 उ मानाबाद 11.08.2018 19.08.2013 02.08.2013 वैध
1445 705 मान सग बाळासाहेब डुबल पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 28.02.2038 01.09.2009 नागपरू शहर 24.02.2017 24.03.2014 31.12.2013
1446 706 भावना अशोक धमुाळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.12.2036 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नागपरू

12.06.2015 18.10.2013 02.08.2013 वैध

1447 707 अ वनी छानबास ूकोळी ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी को  हापरू 30.06.2045 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1448 708 सिचन पोपटराव शेवाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.03.2035 01.09.2009 नवी मुंबई 08.06.2018 21.10.2013 02.08.2013 वैध
1449 709 धीरज द ा य च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 31.08.2036 01.09.2009 यवतमाळ 10.10.2013 10.10.2013 02.08.2013 वैध
1450 710 सभुाष िभमराव दधुाळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.04.2039 01.09.2009 बलुढाणा 22.06.2018 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1451 711 योगे वर िवठोबा पारधी पु सरळसेवा इ.मा.व. पोवार पणेु 30.04.2042 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
भंडारा

03.06.2016 10.10.2013 02.08.2013 वैध

1452 712 योगेश मकंुुद गरुव (येवलकर) पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव नािशक 30.06.2037 01.09.2009 ठाणे ामीण 01.06.2017 13.11.2013 02.08.2013 वैध

1453 713 अलका भा कर िनकाळजे ी सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 31.07.2038 01.09.2009 बलुढाणा 18.06.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध
1454 714 िवनोद  िहरा सग आडे पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 31.12.2040 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग 
मु यालय

17.04.2018 18.10.2013 02.08.2013 वैध

1455 715 अ वनी बबन ननावरे ी सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31.05.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 23.10.2013 02.08.2013
1456 716 सरु  श ु न अहेरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2035 01.09.2009 अमरावती ामीण 08.06.2018 18.10.2013 02.08.2013 वैध
1457 717 संिजवनी संपतराव थोरात ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2039 01.09.2009 नागपरू शहर 30.06.2016 31.10.2013 02.08.2013
1458 718 िकरण सदािशव गायकवाड 

(चाहेर)
पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30.11.2036 01.09.2009 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
19.06.2017 25.11.2013 11.09.2013

1459 719 अमोल आनंदराव मंडलकर पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.05.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 23.10.2013 02.08.2013 वैध
1460 720 ताप सग नागु सग बहुरे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जालना 31.07.2040 01.09.2009 औरंगाबाद ामीण 06.06.2017 08.10.2013 02.08.2013 वैध
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1461 721 वषृाली िव ण ुपाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31.01.2041 01.09.2009 पणेु शहर 17.06.2019 17.08.2013 02.08.2013
1462 722 व नील कत  उनावणे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी अहमदनगर 31.08.2042 01.09.2009 ग िदया 15.01.2015 13.01.2015 02.08.2013 वैध
1463 723 सं ाम रमेश थोरात पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 23.11.2013 11.09.2013
1464 724 अलका दामोदर सरग ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 30.06.2037 01.09.2009 पणेु शहर 28.08.2012 21.09.2013 02.08.2013 बदलीवर कायमु त
1465 725 ीराम मोटाभाऊ पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा नािशक 30.06.2041 01.09.2009 नािशक शहर 29.06.2016 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1466 726 िनमला शंकर पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.09.2041 01.09.2009 ठाणे शहर 24.02.2014 21.08.2013 02.08.2013
1467 727 उ रा अ ण जाधव ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी सातारा 31.07.2038 01.09.2009 पणेु शहर 23.06.2018 09.09.2013 02.08.2013 वैध
1468 728 राहुल मरुलीधर जगदाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.11.2037 01.09.2009 वािशम 18.02.2016 14.10.2014 02.08.2013 वैध
1469 729 पाली ताराचंद मेमाणे 

( पाली संिदप माळी)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी नंदरुबार 30.06.2036 01.09.2009 लोहमाग, पणेु 16.06.2019 09.06.2014

(मानीव िदनांक 
02.10.2013)

29.05.2014 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 1612.2017

बदलीवर कायमु त

1470 730 िनतीन कांतीराम गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार नािशक 30.06.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 05.11.2013 02.08.2013 वैध
1471 731 िवनायक बाळासाहेब कोळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी को  हापरू 31.10.2041 01.09.2009 पणेु शहर 02.06.2016 31.10.2013 02.08.2013 वैध
1472 732 नेहल भानदुास पवार ी सरळसेवा िव.जा. - अ वडार सोलापरू 29.02.2040 01.09.2009 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
बृ ह  बई

07.06.2017 16.10.2013 02.08.2013 वैध

1473 733 िनतीनकुमार िवनायक पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.11.2035 01.09.2009 ठाणे शहर 02.10.2013 02.10.2013 02.08.2013 वैध
1474 734 गज  हाद लोहार पु सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार सांगली 31.01.2040 01.09.2009 को हापरू 26.05.2017 20.09.2013 11.09.2013 वैध
1475 735 िव ा पोपटराव जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.09.2040 01.09.2009 को हापरू 02.06.2017 18.08.2013 02.08.2013
1476 736 संजय न थ ुगवई पु सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 30.11.2037 01.09.2009 अकोला 13.07.2018 28.10.2013 02.08.2013 वैध
1477 737 योगेश मोहन च हाण पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.01.2038 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, सातारा
03.06.2016 01.10.2013 02.08.2013 वैध

1478 738 राजकुमार प ाकर पजुारी पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 31.08.2040 01.09.2009 परभणी 14.06.2018 06.09.2013 02.08.2013 वैध
1479 739 राजकुमार रामचं  खडके पु सरळसेवा अ.जा. खािटक सोलापरू 30.04.2037 01.09.2009 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
09.06.2016 01.10.2013 02.08.2013

1480 740 िशतल यवुराज मदने ी सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सातारा 30.04.2043 01.09.2009 ठाणे शहर 16.10.2018 07.11.2013 07.10.2013 वैध
1481 741 वाती रामनाथ खेडकर ी सरळसेवा भ.ज. - क वंजारी अहमदनगर 31.12.2042 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 25.10.2013 02.08.2013 वैध
1482 742 काश कच  सदगीर पु सरळसेवा अ.जा. होलार नािशक 31.07.2041 01.09.2009 जळगांव 13.06.2016 20.11.2013 02.08.2013 वैध
1483 743 िवशाल पुंडलीकराव नांदे पु सरळसेवा अ.ज. अंध बलुढाणा 31.07.2036 01.09.2009 अकोला 14.07.2014 02.11.2013 02.08.2013 वैध
1484 744 जहािँगर मकबलु मलुानी पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लीम-कसाब सोलापरू 28.02.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.07.2016 28.10.2013 02.08.2013

1485 745 शांत भागवत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.07.2035 01.09.2009 उ मानाबाद 27.08.2013 27.08.2013 02.08.2013 वैध
1486 746 अ वनी काश गोड ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2043 01.09.2009 रा य गु तवात  

िवभाग, मुंबई
10.06.2013 07.08.2013 02.08.2013 नागरी ह क संर ण 

िवभागात बदली 
आदेशाधीन

1487 747 गजानन कािशनाथ मेहे े पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31.03.2042 01.09.2009 अमरावती शहर 24.10.2013 24.10.2013 02.08.2013 वैध
1488 748 पिुनत कािशनाथ कुलट पु सरळसेवा खलुा मराठा अकोला 31.10.2041 01.09.2009 नागपरू शहर 29.10.2018 31.08.2013 02.08.2013
1489 749 अतलु गोवधन वर पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 30.06.2042 01.09.2009 अमरावती शहर 25.10.2014 25.10.2014 02.08.2013 वैध
1490 750 अिवनाश एकनाथ पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.11.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013
1491 751 िनलेश बबन तांबे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.03.2042 01.09.2009 नवी मुंबई 10.06.2016 22.10.2013 02.08.2013
1492 0 संिदप अशोक पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.04.2043 01.09.2009 20.11.2013 02.08.2013 वन े  अिधकारी 

हणनू िनयु ती
1493 752 काकासाहेब वसंतराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 28.02.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 18.09.2015

(मानीव िदनांक 
16.10.2013)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 24.10.2018
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1494 753 वैभव नामदेव पानसरे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.12.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 03.08.2015
(मानीव िदनांक 
21.10.2013)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 29.11.2018

1495 754 देिवदास बालाजीराव मपुडे पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.05.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 19.10.2013 02.08.2013 वैध
1496 755 पनुम अशोक जाधव ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.05.2035 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 17.10.2013 02.08.2013 वैध
1497 756 शभुदा तापराव मोरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.04.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 16.10.2013 02.08.2013 वैध
1498 757 वीणकुमार देवा पा कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.12.2037 01.09.2009 सांगली 15.06.2017 05.10.2013 02.08.2013 वैध
1499 758 संतोष रमाकांत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.01.2039 01.09.2009 परभणी 09.06.2018 20.09.2013 02.08.2013 वैध
1500 759 गणेश िदनकर िपसाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 21.10.2013 02.08.2013
1501 760 िनलकंठ घन यामजी कुकडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 30.06.2037 01.09.2009 चं परू 10.08.2018 24.10.2013 02.08.2013 वैध
1502 761 महेश ल मीकांत कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण बीड 31.07.2040 01.09.2009 नािशक शहर 09.05.2016 14.11.2013 02.08.2013
1503 762 हनमुंत िभमराव डोपेवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.07.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 17.08.2013 17.08.2013 02.08.2013 वैध
1504 763 सरुज िव ण ुचंदनिशवे पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 30.04.2039 01.09.2009 सांगली 30.07.2015 02.10.2013 11.09.2013 िद.18.04.2017 

पासनू िनलंिबत
1505 764 िवलास वसंत सतुार पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार को  हापरू 31.03.2041 01.09.2009 मुंबई शहर 19.08.2013 19.08.2013 02.08.2013
1506 765 आनंद महादेव पगारे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द बीड 31.03.2038 01.09.2009 पणेु शहर 01.06.2014 14.08.2013 02.08.2013 वैध
1507 766 सिुनल अजनु गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31.01.2039 01.09.2009 पालघर 01.06.2017 19.08.2013 02.08.2013 वैध
1508 767 यवुराज राम ु हटकर पु सरळसेवा अ.जा. ढोर को  हापरू 31.05.2037 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 21.10.2013 02.08.2013 वैध
1509 768 अिनल िशवराम राऊत पु सरळसेवा अ.ज. कोलम यवतमाळ 31.05.2038 01.09.2009 यवतमाळ 08.06.2015 26.08.2013 02.08.2013 वैध
1510 769 मिनषा भाकर धान ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2042 01.09.2009 ठाणे ामीण 01.06.2017 06.08.2013 02.08.2013
1511 770 जनादन भाऊलाल शेवाळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार औरंगाबाद 30.06.2036 01.09.2009 बलुढाणा 26.01.2016 26.01.2016

(मानीव िदनांक 
22.10.2013)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 28.11.2017

1512 771 साद शंकरराव वाघरे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द नांदेड 31.12.2040 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 22.10.2013 02.08.2013 वैध
1513 772 िम लद सखुदेवराव तायडे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31.10.2036 01.09.2009 नागपरू शहर 09.02.2018 07.08.2013 02.08.2013 वैध
1514 772-अ िनशांत अिजत देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा अकोला 31.07.2043 01.09.2009 नागरी ह क संर ण, 

अमरावती
01.04.2017 13.08.2013 02.08.2013 या काय लया या िद. 

13/03/2019 या 
आदेशा वये मळु गांव 

बदल यात आला 
आहे.

1515 773 साद अजनु राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. परीठ सांगली 31.05.2036 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 15.10.2013 02.08.2013 वैध
1516 774 िनमला भानदुास िक  नाके ी सरळसेवा अ.ज. धान यवतमाळ 31.07.2041 01.09.2009 वध 30.07.2018 28.08.2013 02.08.2013 वैध
1517 775 हषराज सभुाषराव अळसपरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 29.02.2044 01.09.2009 अकोला 02.06.2016 01.08.2015 

(मानीव िदनांक 
15.10.2013)

30.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.04.2018

1518 0 अशोक महादेव रामटेके पु थानाप न अ.जा. महार गडिचरोली 31.08.2018 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, गडिचरोली

21.11.2013 21.11.2013 18.11.2013 वैध सेवािनवृ

1519 0 थवारदास दयाल उराडे पु थानाप न अ.जा. बौ चं परू 31.01.2019 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, चं परू

18.12.2013 18.12.2013 18.11.2013 वैध

1520 0 अशोक भव सध ुिब वास पु थानाप न खलुा बंगाली गडिचरोली 28.02.2019 30.01.2010 गडिचरोली 30.01.2010 07.01.2014 18.11.2013 वैध
1521 776 मोितराम गो वद साबळे पु थानाप न अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2020 30.01.2010 मुंबई शहर 07.06.2003 10.09.2014 18.11.2013 वैध
1522 0 रंगनाथ कािशनाथ गाडे पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.07.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 31.05.2017 03.04.2014 18.11.2013
1523 0 उमेश शंकर यादव पु थानाप न अ.ज. महादेव कोळी सातारा 31.10.2021 30.01.2010 पणेु शहर 18.11.2013 पोलीस उप िनरी क 

िद. 20.11.2014 
रोजी िनधन
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1524 0 शोभा रघनुाथ पडवळ ी थानाप न खलुा मराठा सोलापरू 31.12.2016 30.01.2010 16.12.2013 18.11.2013 सेवािनवृ
1525 0 रामचं  दशरथ देवकाते पु थानाप न अ.जा. चांभार सोलापरू 31.05.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 05.06.2015 01.07.2014 18.11.2013 वैध
1526 0 यामराव य ल पा नाईक पु थानाप न िव.जा. - अ 31.05.2017 30.01.2010 नागपरू शहर 18.11.2013 सेवािनवृ
1527 0 कृ णा बाप ुकमते पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2019 30.01.2010 सांगली 26.05.2017 13.12.2013 18.11.2013
1528 0 नंद ुब चमुल नारंग पु सरळसेवा खलुा सधी पणेु 31.10.2016 15.09.1993 पोलीस िश ण क  

खंडाळा
04.01.2014 27.12.2013

1529 0 िकशोर पांडुरंग चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार पणेु 31.05.2020 15.09.1993 पणेु शहर 25.06.2014 पोलीस िनरी क, 
नागपरू शहर 
(कायमु त 

26.04.2016)
1530 0 संिदप जग नाथ ढाबळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नािशक 31.03.2040 01.01.2009 नांदेड 25.06.2014 िदनांक 27.07.2015 

रोजी अपघाती िनधन

1531 0 संतोष ल मण भ गळे (माळी) पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.09.2040 01.01.2009 पणेु शहर 21.07.2018 23.08.2014 25.06.2014 वैध 04/10/2019 रोजी 
नगरपािलका गट-ब 

पदात जू

सेवा ये ठता . 0 
करणे

1532 777 महेश रामदास महाजन पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी मुंबई 31.03.2033 01.01.2009 रा य गु तवात  
िवभाग

05.06.2018 13.06.2014 29.05.2014 वैध पदो नती नाकारली 
सऩ 2012 - सन 

2013 या 
िनवडसचूीवर पु हा 
िवचार कर यात 

आला.
1533 778 संजय आकाराम हा गडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.10.2039 01.09.2009 को हापरू 24.11.2017 24.02.2016 

(मानीव िदनांक 
09.07.2014)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 22.02.2018

1534 779 िरयाझ मिह ीन स यद पु थानाप न खलुा मु लीम धळेु 31.01.2021 30.01.2010 मुंबई शहर 01.10.2014 01.10.2014 29.05.2014
1535 0 िवजय सखाराम िभसे पु थानाप न अ.जा. मांग सातारा 31.01.2018 30.01.2010 नवी मुंबई 02.08.2013 31.05.2014 29.05.2014
1536 0 अर वद हादराव सराफ पु थानाप न खलुा ा हण नागपरू 28.02.2019 30.01.2010 पोलीस िश ण 

क , नागपरू
01.08.2018 03.06.2014 29.05.2014

1537 0 िशव लग पा गु पाद पा जमादार पु थानाप न िव.मा. . कोळी सोलापरू 31.12.2019 30.01.2010 सोलापरू शहर 31.05.2014 31.05.2014 29.05.2014 वैध

1538 0 राज कुमार िभमराव जाधव पु थानाप न िव.जा. - अ कायकडी सोलापरू 28.02.2019 30.01.2010 सातारा 19.09.2014 19.09.2014 29.05.2014 वैध
1539 780 उमाकांत गणपत झरकर पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.08.2021 30.01.2010 गडिचरोली 29.05.2014 29.05.2014 08.10.2014 शिहद 

िदनांक 
22.05.2005

1540 781 अर वद रणिजत सग रघवंुशी पु थानाप न खलुा राजपतू चं परू 31.07.2022 30.01.2010 नागपरू शहर 25.06.2015 09.06.2014 29.05.2014
1541 0 मनोहर बळीराम रौितया पु थानाप न अ.ज. कोळी नागपरू 31.12.2019 30.01.2010 नागपरू ामीण 14.11.2014 14.11.2014 29.05.2014 वैध
1542 0 िवजय भारतराव मंडिलक पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव धळेु 31.08.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 23.11.2004 01.04.2015 29.05.2014 वैध
1543 0 राज  जग नाथ िभसे पु थानाप न इ.मा.व. तेली सातारा 30.06.2019 30.01.2010 लोहमाग, मुंबई 13.07.2017 10.07.2014 29.05.2014 वैध
1544 0 शु ाचाय यशवंत माने पु थानाप न खलुा मराठा 30.11.2017 30.01.2010 मुंबई शहर 29.05.2014
1545 0 गोकुळ आनंदा गांगडु पु थानाप न अ.जा. महार नािशक 28.02.2018 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, नािशक
13.06.2016 16.06.2014 29.05.2014 वैध सेवािनवृ

1546 0 सभुाना पोमाना नाईक पु थानाप न अ.ज. बेरड को  हापरू 30.06.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 24.04.2003 09.07.2014 29.05.2014 वैध
1547 782 श बीर मेहमदू तडवी पु थानाप न अ.ज. तडवी जळगांव 31.05.2020 30.01.2010 मुंबई शहर 22.06.2018 25.06.2014 29.05.2014 वैध
1548 0 श बीर महा  तडवी पु थानाप न अ.ज. तडवी जळगांव 31.01.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 26.05.2008 15.08.2014 25.06.2014 वैध
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1549 0 िनवृ ी गो वद एकांडे पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.09.2015 30.01.2010 बीड 26.06.2014 25.06.2014 सेवािनवृ
1550 783 ल मण देवाजी सो ने पु थानाप न अ.ज. कोळी म हार औरंगाबाद 28.02.2020 30.01.2010 जालना 10.06.2017 02.11.2014 29.05.2014
1551 0 मरुलीधर रघनुाथ नवले पु थानाप न इ.मा.व. माळी पणेु 30.04.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 30.01.2010 10.07.2014 29.05.2014
1552 0 बाबलुाल हरचंद बावी कर पु थानाप न अ.जा. चांभार जळगांव 31.03.2018 30.01.2010 जळगांव 13.06.2014 06.06.2014 29.05.2014 सेवािनवृ
1553 784 ीहरी भगवानजी गौरकार पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी चं परू 31.03.2020 30.01.2010 गडिचरोली 06.08.2018 29.05.2014 29.05.2014 वैध
1554 785 मरुलीधर जयराम गाडामोडे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी चं परू 31.07.2023 30.01.2010 यवतमाळ 05.03.2016 05.03.2016 

(मानीव िदनांक 
04.06.2014)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 28.11.2017

िद. 26/05/2020 
रोजी वे छा 
सेवािनवृ ी 
वकारली आहे

1555 0 ल मण महादेव फुलझेले पु थानाप न इ.मा.व. तेली चं परू 30.06.2018 30.01.2010 वध 30.05.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध
1556 786 िवलास दामोदर ग जेवाड पु थानाप न भ.ज. - ब बेलदार चं परू 30.06.2020 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, अहेरी
30.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 वैध

1557 787 शाहुराज महादेव िभमाळे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव लातरू 31.08.2022 30.01.2010 उ मानाबाद 19.04.2016 03.06.2014 29.05.2014 वैध
1558 0 राज कुमार आिद यकुमार 

ठाकुर
पु थानाप न खलुा ठाकुर चं परू 30.06.2023 30.01.2010 नागपरू ामीण 16.06.2017 09.06.2014 29.05.2014 वे छासेवािनवृ  

िदनांक 20.02.2018
1559 0 रामदास भागवत अवारे पु थानाप न भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2018 30.01.2010 सोलापरू शहर 01.10.2017 08.07.2014 29.05.2014 वैध सेवािनवृ
1560 788 चं कांत जनादन चचघरे पु थानाप न िव.मा. . को टी नागपरू 28.02.2020 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2017 07.06.2014 29.05.2014 वैध िव.मा. .(को टी) 

जाती दावा वैधता 
माणप  सादर केले 
आहे. यानसुार 

सेवा ये ठता सधुािरत 
कर यात येईल.

1561 0 नर  संपतरावजी ब े पु थानाप न इ.मा.व. तेली नागपरू 31.03.2018 30.01.2010 नागपरू शहर 29.08.2014 24.06.2014 29.05.2014 वैध
1562 0 घन याम वासदेुव झरेु पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.03.2019 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, चं परू
09.07.2015 28.06.2014 29.05.2014 वैध

1563 789 जलालउ ीन नजमु ीन स यद पु थानाप न खलुा मु लीम अकोला 31.05.2021 30.01.2010 बलुढाणा 25.08.2014 17.06.2014 29.05.2014
1564 0 संभाजी पांडुरंग भोईटे पु थानाप न भ.ज. - ब भोई सातारा 31.10.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 04.06.2013 10.07.2014 29.05.2014 वैध
1565 0 िनलेश पनुा िनकम पु थानाप न िव.मा. . कोळी धळेु 31.05.2018 30.01.2010 नंदरुबार 05.07.2017 05.07.2017 24.07.2014 सेवािनवृ
1566 790 मह सग राजबाल सग ठाकुर पु थानाप न अ.ज. ठाकुर बलुढाणा 28.02.2020 30.01.2010 वध 04.01.2017 09.12.2014 29.05.2014
1567 0 िशवाजी िवठोबा पवार पु थानाप न िव.जा. - अ बेलदार सातारा 31.03.2018 30.01.2010 ठाणे शहर 01.03.2012 02.07.2014 29.05.2014 वैध
1568 791 स यद एैफाजउ ीन स यद 

मोिहनु ीन
पु थानाप न खलुा मु लीम यवतमाळ 30.06.2023 30.01.2010 वध 10.06.2017 04.06.2014 29.05.2014

1569 792 ल मण कवडुजी हांडे पु थानाप न अ.जा. चांभार चं परू 31.10.2020 30.01.2010 नागपरू शहर 17.08.2015 31.05.2014 29.05.2014 वैध
1570 793 सिुनल सरेुश भवार पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव सातारा 30.11.2025 30.01.2010 ठाणे शहर 11.08.2014 11.08.2014 24.07.2014 वैध
1571 794 र व  गणपत बाबर पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.01.2025 30.01.2010 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग
25.06.2018 18.06.2014 29.05.2014

1572 0 बळीराम ीपतराव नागरगोजे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 31.07.2023 30.01.2010 जळगांव 14.07.2014 14.07.2014 29.05.2014 िदनांक 07.06.2017 
रोजी िनधन

1573 0 िदगंबर नामदेव गंधेवार पु थानाप न इ.मा.व. ग धळी चं परू 30.06.2019 30.01.2010 गडिचरोली 19.07.2018 13.10.2014 29.05.2014 वैध
1574 795 यशवंत िकसन राऊत पु थानाप न अ.जा. बौ -महार गडिचरोली 30.04.2022 30.01.2010 नागपरू शहर 14.06.2018 18.06.2014 29.05.2014 वैध
1575 0 रामचं  धम जी कंुधाडकर पु थानाप न इ.मा.व. तेली गडिचरोली 31.03.2018 30.01.2010 ग िदया 07.06.2016 15.01.2015 29.05.2014 सेवािनवृ
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1576 796 धम जी दादाजी सरुजागडे पु थानाप न इ.मा.व. सावतेली गडिचरोली 31.08.2021 30.01.2010 गडिचरोली 29.05.2014 29.05.2014 08.10.2014 शिहद 
िदनांक 

31.10.2005
1577 0 रामचं  नाग ुपवार पु थानाप न भ.ज. - ब वडार नािशक 31.01.2016 30.01.2010 नािशक ामीण 29.05.2014 सेवािनवृ
1578 797 भुम ना मा ती आचेवाड पु थानाप न इ.मा.व. पेरकेवाड नांदेड 31.07.2022 30.01.2010 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.06.2014 22.06.2014 29.05.2014 वैध

1579 0 रामचं  खशुाबा कोथे पु थानाप न खलुा 30.01.2010 मुंबई शहर 29.05.2014 िद. 26.09.2016 
रोजी िनधन

1580 0 अ दलु मजुाज तडवी पु थानाप न अ.ज. िभ ल जळगांव 31.03.2019 30.01.2010 ठाणे शहर 02.07.2014 02.07.2014 29.05.2014 वैध
1581 0 िवनोद अमतृ च हाण पु थानाप न खलुा मराठा ठाणे 31.05.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 30.01.2010 10.07.2014 29.05.2014
1582 0 वसंत गणपत वायदंडे पु थानाप न अ.जा. मातंग सातारा 30.06.2019 30.01.2010 पालघर 01.09.2014 26.06.2014 29.05.2014 वैध
1583 798 ि जपाल सग राजबाल सग 

ठाकुर
पु थानाप न अ.ज. ठाकुर बलुढाणा 30.06.2023 30.01.2010 यवतमाळ 09.06.2016 29.03.2015 29.05.2014

1584 799 चरणदास बाजीराव पदाम पु थानाप न अ.ज. राजग ड गडिचरोली 31.12.2021 30.01.2010 पोउमिन काय लय, 
गडिचरोली कॅ प, 

नागपरू

28.05.2017 03.06.2014 29.05.2014 वैध

1585 0 वामन भगवान देशमखु पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.03.2019 30.01.2010 गडिचरोली 07.07.2018 -- 29.05.2014 वैध पोलीस उप िनरी क
1586 0 काश झलुाल बोरसे पु थानाप न अ.ज. टोकरे-कोळी धळेु 30.04.2018 30.01.2010 उ मानाबाद 07.07.2017 23.06.2014 29.05.2014
1587 0 िवजयकुमार हरी कदम पु थानाप न अ.जा. नवबौ द सधदुगु 30.09.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 08.06.2016 24.06.2014 29.05.2014 वैध
1588 800 बजरंग शामराव कापसे पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.05.2020 30.01.2010 सातारा 26.06.2017 09.06.2014 29.05.2014
1589 0 नंदिकशोर भाकर कुलकण पु थानाप न खलुा ा हण धळेु 30.06.2018 30.01.2010 24.07.2014 वे छासेवािनवृ  

िदनांक 20.05.2017

1590 0 चं शेखर अजनु वाघाडे पु थानाप न अ.ज. नागपरू 31.07.2017 30.01.2010 गडिचरोली 29.05.2014 29.05.2014 08.10.2014 शिहद 
िदनांक 06.06.2005

1591 801 र व  सयु जी बांबळे पु थानाप न अ.ज. महादेव कोळी पणेु 31.05.2025 30.01.2010 ठाणे शहर 05.08.2014 05.08.2014 24.07.2014 वैध
1592 0 निस ीन रफीयो ीन शेख पु थानाप न खलुा मु लीम नािशक 31.05.2019 30.01.2010 नािशक शहर 05.07.2017 07.02.2017 29.05.2014
1593 802 उ म कृ णा माने पु थानाप न िव.मा. . कोळी सांगली 31.08.2023 30.01.2010 पणेु शहर 09.09.2019 03.08.2015 

(मानीव िदनांक 
16.06.2014)

24.07.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.03.2018

1594 803 िदलीप बाळु तळपे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2025 30.01.2010 सांगली 07.07.2014 07.07.2014 29.05.2014 वैध
1595 0 बारकू सखुदेव कारकुड पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2025 30.01.2010 पणेु शहर 29.05.2014 पोलीस उप िनरी क
1596 804 भालचं  द ा य शदे पु थानाप न िव.मा. . कोळी पणेु 31.05.2026 30.01.2010 पणेु ामीण 09.06.2018 30.05.2014 29.05.2014 वैध
1597 805 संजय िशवाजीराव ठाकुर पु थानाप न अ.ज. ठाकुर लातरू 30.06.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 19.07.2003 10.07.2014 29.05.2014 वैध
1598 0 काश िव ल माने पु थानाप न भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 29.05.2014 िदनांक 12.04.2016 

रोजी िनधन

1599 806 र व  दशरथराव येरचे पु थानाप न अ.ज. राजग ड चं परू 30.06.2027 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, नागपरू

26.05.2017 03.06.2014 29.05.2014 वैध

1600 807 िवनायक गजानन देवरे पु थानाप न अ.ज. कोळी धळेु 31.05.2020 30.01.2010 रा य पोलीस िनयं ण 
क , मुंबई

25.05.2017 24.06.2014 29.05.2014 वैध 
(िवशेष 
मागास 

वग)
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1601 808 भगवान नारायण बरुासे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 28.02.2026 30.01.2010 सातारा 17.06.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध
1602 809 शंकर बाबरुाव चौधरी पु थानाप न खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2021 30.01.2010 मुंबई शहर 16.03.2017 07.06.2014 29.05.2014
1603 0 अ णासाहेब मा ती तोडकर पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2015 30.01.2010 मुंबई शहर 24.07.2014 सेवािनवृ
1604 810 मोद भाऊराव िवचारे पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 30.11.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 02.11.2017 09.07.2014 29.05.2014
1605 811 संजय जान ुसावंत पु थानाप न अ.जा. बौ द र नािगरी 30.11.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 18.12.2003 10.07.2014 29.05.2014
1606 812 नामदेव एकनाथ माने पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.05.2020 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
02.06.2016 17.06.2014 29.05.2014

1607 813 रमेश िदगंबर भंडारे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव सोलापरू 31.12.2024 30.01.2010 महामाग सरु ा पथक 25.03.2017 20.06.2014 29.05.2014

1608 0 बाळु ओंकार सोनावणे पु थानाप न िव.जा. - अ वडार नािशक 31.05.2018 30.01.2010 धळेु 12.06.2014 12.06.2014 29.05.2014 वैध
1609 814 चं कांत गणपत लाड पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव रायगड 30.04.2022 30.01.2010 र नािगरी 30.05.2016 27.07.2014 29.05.2014 वैध
1610 815 राजकुमार रामन क जेवाड पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव लातरू 31.05.2020 30.01.2010 लातरु 22.08.2018 19.09.2014 29.05.2014 वैध
1611 816 सयुकांत चं कांत होगले पु थानाप न खलुा मराठा उ मानाबाद 30.06.2020 30.01.2010 उ मानाबाद 30.07.2017 26.06.2014 29.05.2014
1612 817 शांत ीधर कणेरकर पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2028 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
23.07.2014 23.07.2014 29.05.2014

1613 0 नामदेव मा ती खंडारे पु थानाप न अ.जा. ढोर सांगली 31.05.2019 30.01.2010 नवी मुंबई 01.07.2014 01.07.2014 29.05.2014 वैध
1614 818 साहेबराव मगन राठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.12.2021 30.01.2010 बीड 01.07.2014 01.07.2014 29.05.2014 वैध
1615 819 कैलास शंकर नाडे पु थानाप न अ.जा. मांग औरंगाबाद 31.07.2021 30.01.2010 जालना 14.02.2017 13.06.2014 29.05.2014 वैध
1616 0 िदनकर पनुाजी दराडे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 31.05.2018 30.01.2010 बीड 11.06.2017 12.06.2014 29.05.2014 वैध
1617 820 िववेक िवनायकराव पशनवार पु थानाप न खलुा कोमटी यवतमाळ 31.12.2028 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014
1618 0 स यद चादँ स यद लाल पु थानाप न खलुा मु लीम औरंगाबाद 28.02.2019 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
18.01.2016 09.06.2014 29.05.2014

1619 821 रावसाहेब िभमराव िकत कर पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 30.06.2020 30.01.2010 नािशक ामीण 23.06.2014 23.06.2014 29.05.2014 वैध
1620 822 राजेश िदगंबर लाखोले पु थानाप न इ.मा.व. सोनार औरंगाबाद 29.02.2020 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, अहमदनगर
11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014 वैध

1621 0 सीताराम सखाराम शेगोकार पु थानाप न अ.जा. चांभार बलुढाणा 30.11.2018 30.01.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

औरंगाबाद

08.06.2015 05.06.2014 29.05.2014 वैध

1622 823 शामकांत रामराव पाटील पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.08.2023 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 18.06.2013 25.06.2014 29.05.2014
1623 0 िकसन दल सग राठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.05.2020 30.01.2010 29.05.2014 िद.20.02.2015 

पासनू 
वे छासेवािनवृ

1624 824 ीकांत चं कांत उबाळे पु थानाप न अ.जा. बौ द औरंगाबाद 31.10.2020 30.01.2010 बीड 09.06.2014 07.06.2014 29.05.2014 वैध
1625 825 सदुाम िकसन वारे पु थानाप न अ.जा. महार बलुढाणा 31.05.2021 30.01.2010 औरंगाबाद ामीण 15.07.2017 10.06.2014 29.05.2014 वैध
1626 826 गोरखनाथ रंगनाथ जाधव पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 30.06.2021 30.01.2010 नागरी ह क संर ण, 

औरंगाबाद पथक
21.06.2018 30.05.2014 29.05.2014 वैध

1627 827 परमे वर वामनराव जावळे पु थानाप न अ.जा. महार बीड 31.07.2021 30.01.2010 अहमदनगर 05.07.2018 27.08.2014 24.07.2014 वैध
1628 828 िदपक देिवदास खंडारे पु थानाप न अ.जा. महार अकोला 31.12.2021 30.01.2010 बीड 26.06.2017 02.08.2014 24.07.2014 वैध
1629 828-अ मोह मद अ दलु शकील कुरेशी पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 30.06.2022 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
05.08.2017 19.01.2017

(िद. 
10.06.2014 िह 

मा. ता. मंजरू)

07.01.2017 या काय लया या िद. 
27.01.2020 अ वये 

मा. ता. मंजरू

1630 829 मु तफा शेख अकमल पु थानाप न िव.जा. - अ छ परबांद जालना 31.01.2023 30.01.2010 बीड 11-06-19 25.09.2014 29.05.2014
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1631 830 वामनराव िकसनराव गाडेकर पु थानाप न भ.ज. - ड लोहार औरंगाबाद 31.05.2022 30.01.2010 ग िदया 29.05.2014 29.05.2014 08.10.2014 शिहद
िदनांक 

30.05.2005
1632 831 स यद स ार स यद हुसेन पु थानाप न खलुा मु लीम औरंगाबाद 30.04.2021 30.01.2010 औरंगाबाद ामीण 21.11.2017 10.06.2014 29.05.2014
1633 832 िवजय शेषराव तपेु पु थानाप न अ.जा. मांग औरंगाबाद 31.10.2024 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
02.06.2016 30.05.2014 29.05.2014 वैध

1634 833 साहेबराव नामदेव कांबळे पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 31.12.2024 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 16.07.2016 10.07.2014 29.05.2014 वैध
1635 0 कच  भानदुास वानखरे पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31.05.2018 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 27.07.2017 09.06.2014 29.05.2014 सेवािनवृ
1636 834 िदलीप कच  िशरसाठ पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 28.02.2023 30.01.2010 जळगांव 29.02.2016 05.06.2014 29.05.2014 वैध
1637 835 राजाभाऊ पा च हाण पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा जालना 30.06.2023 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
17.08.2015 24.07.2014 24.07.2014 वैध

1638 836 वसंत उ म पवार पु थानाप न अ.ज. पारधी जळगांव 31.03.2024 30.01.2010 अहमदनगर 06.09.2018 05.06.2014 29.05.2014
1639 0 अशोक पुंजाजी मािहरे पु थानाप न अ.जा. महार जळगांव 31.12.2018 30.01.2010 नािशक शहर 01.06.2016 07.06.2014 29.05.2014 वैध
1640 0 र व  पंढरीनाथ गरबडे पु थानाप न अ.जा. महार जालना 31.03.2019 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
02.06.2016 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1641 837 िव ल सग छगन सग रजपतू पु थानाप न िव.जा. - अ राजपतू  भामटा औरंगाबाद 30.06.2020 30.01.2010 जालना 16.08.2014 16.08.2014 29.05.2014 वैध

1642 838 सरेुश कडुबा भाले पु थानाप न अ.जा. मांग औरंगाबाद 31.10.2022 30.01.2010 जालना 13.10.2018 06.06.2014 29.05.2014 वैध
1643 0 फा ख अली मह मद इ ाहीम 

खान
पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 30.06.2018 30.01.2010 नांदेड 16.06.2014 16.06.2014 29.05.2014

1644 839 अशोक िवनायक आ हाड पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2021 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 07.06.2014 07.06.2014 29.05.2014 वैध
1645 840 रावसाहेब सांडूजी िशरसाठ पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 28.02.2022 30.01.2010 जालना 25.06.2015 11.08.2014 24.07.2014 वैध
1646 0 अिनल बापरुाव जाधव पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 31.08.2018 30.01.2010 नांदेड 11.07.2014 11.07.2014 29.05.2014 वैध सेवािनवृ
1647 841 रोिहदास छगनराव िनकम पु थानाप न अ.ज. िभ ल औरंगाबाद 30.06.2021 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, परभणी क
04.09.2018 17.06.2014 29.05.2014 वैध

1648 842 देवचंद फिकरा राठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 30.06.2020 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध
1649 843 नामदेव कपरु सग चौहान पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.10.2022 30.01.2010 महामाग सरु ा 

पथक, औरंगाबाद
22.06.2016 09.07.2014 29.05.2014 वैध

1650 844 ल मण शेषराव मुंडे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी परभणी 30.06.2021 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, जालना

29.07.2018 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1651 845 शांतीलाल गेण ूराठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा जालना 31.03.2023 30.01.2010 औरंगाबाद शहर 01.06.2016 09.06.2014 29.05.2014 वैध
1652 0 रमेश गणपतराव शदे पु थानाप न इ.मा.व. हावी औरंगाबाद 31.01.2018 30.01.2010 नांदेड 03.03.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध
1653 846 सिलम बिशर पठाण पु थानाप न खलुा मु लम अहमदनगर 31.05.2024 30.01.2010 बीड 09.02.2016 14.07.2014 25.06.2014
1654 847 कािशनाथ हसराज पवार पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.05.2025 30.01.2010 बीड 13.06.2014 13.06.2014 29.05.2014 वैध
1655 848 अशोक ध डीबा पवार पु थानाप न खलुा मराठा जालना 31.01.2027 30.01.2010 बीड 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014
1656 849 सिुनल मोतीराम मेढे पु थानाप न अ.जा. नवबौ औरंगाबाद 31.10.2025 30.01.2010 अहमदनगर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014 वैध
1657 0 कडुबा सीताराम पदार पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2018 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, औरंगाबाद
03.03.2016 04.08.2014 29.05.2014 सेवािनवृ

1658 0 भाऊसाहेब आनंद कदम पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2018 30.01.2010 बीड 06.07.2015 30.07.2014 24.07.2014 सेवािनवृ
1659 850 सरेुश कडुबा गणोरकर पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31.01.2024 30.01.2010 जालना 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014
1660 851 याम बाबरुाव आकोसकर पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव उ मानाबाद 31.05.2022 30.01.2010 नागरी ह क संर ण, 

लातरू
14.07.2017 16.10.2014 29.05.2014

1661 852 िदनकर रघनुाथ शडे पु थानाप न इ.मा.व. माळी गडिचरोली 31.01.2024 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, गडिचरोली

19.06.2016 21.07.2014 29.05.2014 वैध
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1662 853 सधुीर द ा य इंगे पु थानाप न खलुा ा हण औरंगाबाद 31.03.2026 30.01.2010 बीड 25.04.2018 25.04.2018
(मानीव िदनांक 
09.07.2014)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 25.09.2018

1663 854 जयवंत गो वद दखंुडे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 10.07.2014 29.05.2014
1664 855 मंगेश गंगाराम जाधव पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 14.10.2014 25.06.2014
1665 0 अशोक पांडुरंग हदळेकर पु थानाप न इ.मा.व. तेली सधदुगु 31.07.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 11.07.2014 29.05.2014 वैध
1666 856 द ा य गुंडू गोरे पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 29.02.2020 30.01.2010 मुंबई शहर 31.05.2007 01.04.2015 29.05.2014
1667 857 चं कांत गो वद घाग पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.12.2022 30.01.2010 ठाणे ामीण 29.06.2016 29.08.2014 29.05.2014
1668 858 अशोक रघनुाथ रासकर पु थानाप न इ.मा.व. माळी सातारा 31.10.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 30.01.2010 19.07.2014 29.05.2014 वैध
1669 0 रमेश तकुाराम सोनावणे पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 30.06.2018 30.01.2010 जळगांव 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 सेवािनवृ
1670 0 शेरखा ँदौलतखा ँपठाण पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 31.03.2019 30.01.2010 नागरी ह क संर ण, 

औरंगाबाद शहर
22.08.2014 20.06.2014 29.05.2014

1671 859 राज ूशंकर लोखंडे पु थानाप न अ.जा. बौ पणेु 31.10.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 02.08.2014 29.05.2014 वैध
1672 860 िशवाजी मािणकराव पासलकर पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.03.2026 30.01.2010 मुंबई शहर 03.12.2004 11.07.2014 29.05.2014

1673 861 राजेश साहेबराव शदे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2027 30.01.2010 जळगांव 02.03.2019 04.03.2016 
(मानीव िदनांक 
01.06.2014)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश 
िदनांक 07.06.2016

कसरुी अहवालाव न 
नािशक पिर े  बदली 

आदेशाधीन

1674 862 काश रामचं  दडे पु थानाप न िव.मा. . को टी र नािगरी 31.03.2024 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

27.05.2016 01.06.2014 29.05.2014 वैध

1675 863 अर वद ला या पा कांबळे पु थानाप न अ.जा. बौ सांगली 30.11.2028 30.01.2010 को हापरू 09.06.2018 16.06.2014 29.05.2014 वैध
1676 864 संजय महादेव सवु पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 14.08.2014 29.05.2014
1677 865 अर वद हिर चं  चौगलेु पु थानाप न अ.जा. ढोर सांगली 31.01.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 24.02.2004 04.08.2014 29.05.2014 वैध
1678 866 सदािशव तकुाराम सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2026 30.01.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
01.07.2015 23.08.2014 25.06.2014 िद. 20.01.2018 

अ वये मा.ता.
1679 867 अ याज यसुफु पटेल पु थानाप न खलुा मु लम सातारा 31.05.2026 30.01.2010 मुंबई शहर 29.06.2015 22.11.2014 24.07.2014
1680 868 िव सन मे वन रॉि ज पु थानाप न खलुा ि चन कन टक 30.11.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 01.08.2018 24.06.2014 29.05.2014
1681 869 संजय नरहरी राणे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 07.03.2017 07.06.2014 29.05.2014
1682 870 िदपक िव ल शदे पु थानाप न खलुा मराठा ठाणे 30.04.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 30.01.2010 10.07.2014 29.05.2014
1683 871 यामराव ई वरा सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 31.05.2026 30.01.2010 मुंबई शहर 16.03.2017 07.06.2014 29.05.2014
1684 872 िम लद गणेश नागावकर पु थानाप न अ.जा. चांभार रायगड 31.03.2027 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
21.05.2010 02.06.2014 29.05.2014 वैध

1685 873 राम महादेव मांगले पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 30.04.2022 30.01.2010 नवी मुंबई 06.06.2014 29.05.2014 लोहमाग मुंबई येथनू 
कायमु त िदनांक 

31.05.2019
1686 874 रामदास िनवृ ी आवटे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.06.2024 30.01.2010 महामाग सरु ा 

पबक, ठाणे ामीण
18.03.2016 11.07.2014 29.05.2014

1687 875 सिुनल ल मण देशमखु पु थानाप न खलुा मराठा नािशक 30.11.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 08.10.2014 08.10.2014 29.05.2014
1688 876 िकशोर राजाराम सवु पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.01.2025 30.01.2010 फोस वन 21.12.2013 11.12.2014 29.05.2014
1689 877 मोहमदशिफक खाजाहुसेन 

बागवान
पु थानाप न खलुा मु लम िवजापरू, 

कन टक
30.09.2027 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
03.06.2016 04.06.2014 29.05.2014

1690 878 सिुनल चंद ूतांबे पु थानाप न अ.जा. बौ र नािगरी 31.10.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 15.06.2018 01.10.2014 29.05.2014 वैध
1691 879 अशोक यादवराव च हाण पु थानाप न भ.ज. - ब भोई औरंगाबाद 31.01.2023 30.01.2010 बीड 23.03.2015 14.03.2015 29.05.2014 वैध
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1692 880 अिनल अंकुश िशक पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014
1693 881 र व  पांडुरंग काळभोर पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.04.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 23.06.2017 07.06.2014 29.05.2014
1694 882 बाळकृ ण एकनाथ देसाई पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.07.2022 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
01.11.2016 20.09.2014 29.05.2014

1695 883 सधुीर पांडुरंग दळवी पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 30.04.2023 30.01.2010 लेाहमाग, मुंबई 02.10.2014 02.10.2014 29.05.2014
1696 884 िफरोज मबुारक पटेल पु थानाप न खलुा मु लम सातारा 30.06.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 15.07.2014 29.05.2014
1697 885 गणेश गंगाराम सावडकर पु थानाप न अ.जा. चांभार र नािगरी 30.04.2026 30.01.2010 मुंबई शहर 01.01.2015 01.01.2015 29.05.2014
1698 886 िवलास बळीराम खेडेकर पु थानाप न भ.ज. - ब हद ूगवळी र नािगरी 31.08.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 17.07.2014 29.05.2014 वैध
1699 887 वहाब अ दलु करीम शेख पु थानाप न खलुा मु लम सांगली 31.08.2025 30.01.2010 मुंबई शहर 15.06.2016 17.06.2014 29.05.2014
1700 888 सरेुश जग नाथ ठ बरे पु थानाप न भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2026 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
22.06.2017 08.06.2014 29.05.2014 वैध

1701 889 राज  वसंत त डवळकर पु थानाप न इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 28.02.2021 30.01.2010 मुंबई शहर 18.10.2014 18.10.2014 29.05.2014
1702 890 सरु  कारभारी घेगडमल पु थानाप न अ.जा. बौ नािशक 30.09.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 30.01.2010 09.08.2014 29.05.2014 वैध
1703 891 िदपक िभकाजी शेलार पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 31.08.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 06.03.2004 17.07.2014 29.05.2014
1704 892 राज  रघनंुदन यादव पु थानाप न खलुा यादव उ र देश 29.02.2024 30.01.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, ठाणे
06.01.2015 06.01.2015 24.07.2014

1705 893 िदपक गणपत िगरकर पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2024 30.01.2010 पालघर 09.06.2017 30.07.2014 24.07.2014
1706 894 अिनल पांडुरंग पाटील पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 30.04.2027 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 10.07.214 29.05.2014
1707 895 सभुाष गणपत दासरवाड पु थानाप न अ.ज. िभ ल नांदेड 30.11.2024 30.01.2010 बीड 12-06-19 22.09.2014 29.05.2014 अ ा त जात माणप  

पडताळणीकिरता 
ताव सादर

1708 0 लकुास मातड गायकवाड पु थानाप न खलुा ि चन 30.09.2014 30.01.2010 मुंबई शहर 29.05.2014
1709 896 शिशकांत रामचं  जाधव पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.06.2020 30.01.2010 मुंबई शहर 18.07.2016 30.09.2014 24.07.2014
1710 0 शेखर वसंत गरुव पु थानाप न इ.मा.व. गरुव सातारा 31.07.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 16.06.2017 

(मानीव िदनांक 
09.07.2014)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 19.12.2017

1711 0 राजाराम ध डीबा पाटील पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 28.02.2018 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 10.07.2014 29.05.2014
1712 0 अ ण सीताराम खोपकर पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 17.07.2014 29.05.2014
1713 897 अिनल वसंत सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2020 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
26.05.2016 02.06.2014 29.05.2014

1714 898 व ताद जग ूिवरकर पु थानाप न भ.ज. - क धनगर सातारा 31.05.2020 30.01.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

31.07.2017 07.06.2014 29.05.2014 वैध

1715 899 गो वद िव ल लाड पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2022 30.01.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

मुंबई

25.05.2017 02.06.2014 29.05.2014

1716 0 अिनल ध डू सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 29.05.2014 पोलीस उप िनरी क
1717 0 गो वद नामदेवराव मदने पु थानाप न अ.जा. खािटक नागपरू 30.06.2018 30.01.2010 लोहमाग, नागपरू 06.06.2017 13.06.2014 29.05.2014 वैध सेवािनवृ
1718 0 दीप अंकुशराव ड गरे पु थानाप न अ.जा. बौ द नागपरू 31.01.2018 30.01.2010 नागपरू ामीण 28.04.2017 09.06.2014 29.05.2014 वैध सेवािनवृ  

िद.31.01.2018
1719 900 संजय आबाजी भोसले पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 13.06.2014 13.06.214 29.05.2014
1720 0 कैलास कृ णा शदे पु थानाप न िव.जा. - अ वडार सोलापरू 30.04.2026 30.01.2010 महामाग सरु ा 

पथक, ठाणे
29.05.2014 िदनांक 03.11.2017 

रोजी िनधन

1721 901 धम  िव ण ुआवारे पु थानाप न अ.जा. बौ द पणेु 31.10.2026 30.01.2010 मुंबई शहर 02.10.2014 02.10.2014 25.06.2014
1722 902 अनंत एकनाथ जाधव पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 31.12.2023 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 09.07.2014 29.05.2014
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1723 903 िदपक िशवराम बागवे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.05.2022 30.01.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, मुंबई

11.07.2017 30.06.2015
(मानीव िदनांक 
24.06.2014)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.12.2018

1724 904 िवजय नारायण सपकाळ पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.09.2024 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 04.03.2016 
(मानीव िदनांक 
25.06.2014)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.01.2018

1725 0 समाधान राजाराम धंदरे पु थानाप न अ.ज. अंध बलुढाणा 30.06.2019 30.01.2010 यवतमाळ 24.08.2014 07.06.2014 29.05.2014 वैध
1726 905 मान सग िकसन च हाण पु थानाप न अ.ज. पारधी बलुढाणा 31.07.2020 30.01.2010 बलुढाणा 02.07.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध
1727 906 द ा गो वदराव क े पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 31.12.2026 30.01.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
06.06.2016 07.06.2014 29.05.2014 वैध

1728 907 सरेुश क ला पा च हाण पु थानाप न अ.ज. पारधी सोलापरू 31.05.2024 30.01.2010 सांगली 01.03.2016 01.03.2016 03.02.2016 वैध
1729 908 उदय गणपत देसाई पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 31.03.2027 30.01.2010 सांगली 11.06.2018 24.06.2014 29.05.2014
1730 909 जनादन वसंत पाटील पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 30.11.2020 30.01.2010 महामाग सरु ा 

पथक, नवी मुंबई 
(पळ पे)

29.06.2015 02.07.2014 29.05.2014

1731 910 दादासाहेब द ा य एडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 31.03.2039 12.09.2010 ठाणे शहर 03.07.2014 03.07.2014 29.05.2014

1732 911 अिजतकुमार चं कांत शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर सातारा 30.09.2035 12.09.2010 रायगड 01.06.2017 18.09.2014 29.05.2014

1733 912 िरतेश र नाकर आहेर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.01.2033 12.09.2010 एनआयए 
( ितिनयु ती )

01.07.2017 04.07.2014 29.05.2014 वैध एनआयए ितिनयु ती 
आदेश 

िद.06.05.2017
1734 913 िदपाली भुषण कुलकण  

(िदपाली िदलीप पहाडी)
ी खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा ा हण ठाणे 31.07.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.08.2014 29.05.2014

1735 914 धम  िव ण ुआवारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2041 12.09.2010 ठाणे शहर 18.06.2018 30.06.2014 29.05.2014 वैध

1736 0 िव ण ुपांडु राठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.05.2037 12.09.2010 25.06.2014 िदनांक  
16.04.2015 रोजी 

िनधन
1737 915 द ा य गो वद कोळेकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.मा. . को टी सातारा 30.09.2037 12.09.2010 सांगली 07.06.2018 07.06.2014 29.05.2014 वैध

1738 916 उमाकांत सधुाकर गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार धळेु 31.05.2039 12.09.2010 नािशक ामीण 02.06.2017 30.05.2014 29.05.2014 वैध

1739 917 दीप मध ुअतलुकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नागपरू 30.06.2037 12.09.2010 ग िदया 28.01.2019 30.05.2014 29.05.2014 वैध

1740 918 काश रमेश मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2038 12.09.2010 पणेु शहर 23.02.2016 14.09.2014 25.06.2014

1741 919 संतोष भाऊ खडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.10.2039 12.09.2010 नािशक शहर 25.02.2016 15.09.2014 25.06.2014

1742 920 चेतन महादेव मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत को  हापरू 31.05.2034 12.09.2010 पणेु शहर 15.02.2016 12.08.2014 25.06.2014

1743 921 िवर  िव ण ुच हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.11.2034 12.09.2010 पणेु शहर 17.06.2014 19.06.2014 29.05.2014

1744 922 भालचं  सभुाष ढवळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.04.2039 12.09.2010 पणेु शहर 09.02.2016 31.08.2014 25.06.2014
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िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
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जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

1745 923 वीण पांडुरंग पांडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब बेलदार अमरावती 31.12.2038 12.09.2010 नवी मुंबई 07.05.2016 25.06.2014 25.06.2014 वैध

1746 924 िरयाजउ ीन हिसमउ ीन काझी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सातारा 30.04.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 19.08.2014 25.06.2014

1747 925 मयरु उ हास वैरागकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग पणेु 31.05.2041 12.09.2010 पणेु ामीण 11.06.2018 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1748 926 समीर गौस शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सोलापरू 31.08.2039 12.09.2010 आ थक गु हे शाखा, 
महारा  रा य

26.12.2018 22.11.2014 25.06.2014 आ थक गु हे िवभाग 
येथे बदली आदेशाधीन

1749 927 िवनायक नामदेव गो हे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी ठाणे 31.05.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.03.2017 
(मानीव िदनांक 
03.06.2014)

07.01.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.11.2017

1750 928 मह  पुंजाराम जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब नाथजोगी औरंगाबाद 31.03.2036 12.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2018 19.06.2014 29.05.2014 वैध

1751 929 ाने वर गणपत गावशेते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.08.2014 25.06.2014

1752 930 गु द  गोरखनाथ मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर पणेु 31.07.2038 12.09.2010 पणेु शहर 02.10.2012 10.06.2014 29.05.2014 बदलीवर कायमु त

1753 931 गणेश आ पासाहेब भामरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 30.06.2040 12.09.2010 ठाणे ामीण 04.06.2018 30.05.2014 29.05.2014

1754 932 महेश िवजय पारकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30.04.2036 12.09.2010 सीबीआय, 
बीएसएफबी

01.09.2016 03.07.2014 29.05.2014 सीबीआय ितिनयु ती

1755 933 हषल द ा य च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 31.03.2040 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

18.11.2015 13.10.2014 25.06.2014

1756 934 नागेश अंबादास परुािणक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण बीड 30.04.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.08.2014 25.06.2014

1757 935 जगदीश हाद परदेशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ परदेशी भामटा नािशक 30.06.2040 12.09.2010 जळगांव 30.06.2014 30.06.2014 29.05.2014 वैध

1758 936 याम रामचं  पवरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2033 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

अहमदनगर

14.06.2017 02.07.2014 29.05.2014

1759 937 योगेश रामचं  पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पालघर 31.10.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 14.12.2017 08.08.2014 25.06.2014

1760 938 िवज  िव ण ुधरुत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . गाबीत सधदुगु 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1761 939 गोकुळ रामदास महाजन पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.01.2036 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

16.12.2012 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1762 940 िव ांत पृ वीराज पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2041 12.09.2010 बलुढाणा 04.07.2015 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1763 941 शंकर साध ुसलगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30.04.2038 12.09.2010 पणेु शहर 23.07.2018 07.07.2014 29.05.2014 वैध

1764 942 रहीम गफार शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम बलुढाणा 31.01.2036 12.09.2010 वािशम 15.06.2014 15.06.2014 29.05.2014

1765 943 काश कृ णा होवाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 31.12.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 01.07.2014 25.06.2014 वैध
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दावा
वैधता

अिभ ाय

1766 944 हणमंत रामचं  गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2037 12.09.2010 सातारा 06.07.2017 04.07.2014 25.06.2014 वैध

1767 945 पु पा रामदास िनमसे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 28.02.2038 12.09.2010 नािशक शहर 01.07.2014 01.07.2014 25.06.2014

1768 946 राज  धम  उिशरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ नािशक 31.05.2036 12.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, को हापरू

04.06.2018 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1769 947 नरेश िव ण ुच हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.10.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 12.09.2010 04.08.214 29.05.2014

1770 948 सिलम शहानरू नदाफ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सांगली 30.04.2040 12.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2018 19.06.2014 29.05.2014

1771 949 िनलेश बबन वाजे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2037 12.09.2010 भंडारा 21.05.2019 16.06.2014 29.05.2014 वैध

1772 950 संदीप बबनराव वेदपाठक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार सोलापरू 31.12.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग

05.07.2014 05.07.2014 29.05.2014 वैध

1773 951 महेश बाबासाहेब सागडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण बीड 28.02.2038 12.09.2010 ठाणे ामीण 20.06.2018 01.06.2014 29.05.2014

1774 952 सखाराम सटवाजी मोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. ढोर बीड 31.05.2036 12.09.2010 नागपरू शहर 28.06.2017 23.06.2014 29.05.2014 वैध

1775 953 िदलीप द ा य गाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2027 12.09.2010 पणेु शहर 11.06.2018 12.06.2014 29.05.2014

1776 954 तानाजी द ा य रोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2036 12.09.2010 ठाणे शहर 08.02.2016 16.08.2014 25.06.2014

1777 955 गोरख ानोबा कंुभार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार सातारा 31.12.2036 12.09.2010 नागपरू शहर 29.06.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध

1778 956 राज  बाबरुाव कोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी को  हापरू 30.06.2038 12.09.2010 फोस वन 13.11.2015 29.06.2014 29.05.2014 वैध

1779 957 सतीशकुमार चं कांत राऊत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30.04.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 19.07.2014 29.05.2014 वैध

1780 958 बाबासाहेब सीताराम थोरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 31.05.2029 12.09.2010 वध 18.06.2017 16.06.2017 
(मानीव िदनांक 
09.07.2014)

07.01.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.12.2017

1781 959 केशव यशवंत वाबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2040 12.09.2010 ग िदया 27.07.2014 27.07.2014 29.05.2014

1782 960 बाबरुाव नारायण राऊत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.08.2035 12.09.2010 अमरावती शहर 18.06.2014 18.06.2014 29.05.2014 वैध

1783 961 अ फाक अहमद नरू अहमद 
शेख

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सोलापरू 31.03.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

1784 962 ल मण मा ती गावंड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क सगर पणेु 30.09.2034 12.09.2010 अमरावती शहर 21.06.2014 21.06.2014 29.05.2014 वैध

1785 963 अतलु सरेुश अडुरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार र नािगरी 31.01.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 23.07.2014 29.05.2014

1786 964 िनतीन शांताराम राठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण मुंबई 31.12.2040 12.09.2010 नवी मुंबई 13.10.2016 29.05.2014 29.05.2014 वैध

1787 965 गणेश अर वद जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014
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1788 966 अशोक रामदास काकवीपरेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार नािशक 31.05.2036 12.09.2010 नािशक शहर 01.07.2017 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1789 967 सतीश िशवाजी शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी सोलापरू 31.07.2035 12.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, सोलापरू

26.05.2017 07.06.2014 29.05.2014 वैध

1790 968 िनतीन पुंडिलकराव पतंगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा हगोली 30.06.2035 12.09.2010 यवतमाळ 24.08.2014 13.06.2014 29.05.2014

1791 969 बाबासाहेब भा कर डुकले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर हटकर नािशक 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 28.07.2014 29.05.2014 वैध

1792 970 संदीप िवनायक बवुा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी सोलापरू 28.02.2043 12.09.2010 पणेु शहर 10.02.2016 28.07.2014 25.06.2014 वैध

1793 971 िदपक वसंत िशखरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 31.07.2030 12.09.2010 नवी मुंबई 03.05.2016 29.05.2014 29.05.2014 वैध

1794 972 अिजत महादेव ग धळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी पणेु 30.04.2036 12.09.2010 ठाणे शहर 02.06.2018 01.06.2014 29.05.2014

1795 973 वीण िवजय खराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . गाबीत सधदुगु 30.11.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 19.07.2014 29.05.2014

1796 974 मकंुुद सखुदेवराव कवाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. टाकणकार अमरावती 30.04.2040 12.09.2010 अमरावती ामीण 02.02.2016 12.07.2014 29.05.2014 वैध

1797 975 सिुनल िवलास पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

1798 976 राज  हातारबा िटकेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.08.2031 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

01.06.2016 16.07.2014 29.05.2014

1799 977 मकंुुद कािशनाथ पालवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.01.2033 12.09.2010 पणेु ामीण 01.06.2017 06.06.2014 29.05.2014 वैध िद.29.06.2018 
पासनू िनलंिबत

1800 978 मोद अ ण पोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . साळी सांगली 31.10.2039 12.09.2010 पणेु ामीण 15.06.2018 30.06.2014 29.05.2014 वैध

1801 979 िनतीन दगडू पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा औरंगाबाद 31.10.2038 12.09.2010 नािशक ामीण 20.08.2014 05.06.2014 29.05.2014

1802 980 िजत  बळवंत कचरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 30.09.2040 12.09.2010 सीबीआय, एससीबी 30.06.2017 31.05.2014 29.05.2014 सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश 

15.06.2017
1803 981 वीण अशोक िदनकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. मांग अहमदनगर 31.12.2035 12.09.2010 परभणी 24.06.2016 05.06.2014 29.05.2014 वैध

1804 982 शांत जग नाथ जमुडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार चं परू 31.03.2036 12.09.2010 गडिचरोली 14.02.2019 03.07.2014 29.05.2014 वैध गडिचरोली पिर े  
बदली आदेशाधीन

1805 983 हनमुंत मधकुर ीरसागर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.07.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध

1806 984 िवशाल सभुाष राजे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार सातारा 31.08.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 13.07.2018 04.07.2014 29.05.2014 वैध

1807 985 शी ताजु ीन इनामदार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सांगली 31.08.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1808 986 पवन तापराव देसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी धळेु 28.02.2037 12.09.2010 जळगांव 05.03.2019 12.07.2014 29.05.2014 वैध

1809 987 िदपक तकुाराम महाडीक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.12.2040 12.09.2010 नवी मुंबई 07.11.2016 29.05.2014 29.05.2014
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1810 988 मंगेश (मरुलीधर) िभमराव बोरसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 31.05.2035 12.09.2010 ठाणे शहर 16.06.2014 16.06.2014 29.05.2014

1811 989 राजेश िदगंबरराव गवळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार जालना 30.06.2033 12.09.2010 अहमदनगर 05.07.2018 13.06.2014 29.05.2014 वैध

1812 990 शंकर सग चु नीलाल राजपतू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा नािशक 31.07.2038 12.09.2010 अहमदनगर 20.06.2017 18.08.2014 29.05.2014 वैध

1813 991 िवकास तळुिशदास जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2042 12.09.2010 सांगली 16.06.2018 03.06.2014 29.05.2014

1814 992 िव ल द ा य मोहोळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.08.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 23.07.2014 29.05.2014

1815 993 िशवाजी भ  अिहरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ धळेु 28.02.2030 12.09.2010 नािशक शहर 27.07.2017 16.06.2014 29.05.2014

1816 994 फरीदखान हुरखान खान पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम जळगांव 30.06.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.08.2014 29.05.2014

1817 995 संदेश सरेुश पालांडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2039 12.09.2010 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

07.11.2016 23.08.2014 25.06.2014

1818 996 अजय िवजय घोसाळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 28.02.2035 12.09.2010 ठाणे शहर 26.05.2016 01.07.2014 29.05.2014

1819 997 संदीप मोतीलाल बडगजुर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा धळेु 31.07.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.11.2011 22.08.2014 29.05.2014

1820 998 सिचन पांडुरंग राणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2039 12.09.2010 नवी मुंबई 10.06.2017 29.05.2014 29.05.2014

1821 999 वैशाली खशुालराव च हाण ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ बलुढाणा 31.08.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 28.07.2014 29.05.2014 वैध

1822 1000 दगुश म ना साद दबेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण ठाणे 31.03.2020 12.09.2010 ठाणे शहर 07.08.2018 25.06.2014 29.05.2014

1823 1001 नरेश रमेश रणधीर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार जळगांव 31.05.2030 12.09.2010 यवतमाळ 02.02.2015 30.06.2014 25.06.2014 वैध

1824 1002 िवनोद सजराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2034 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1825 1003 संदीप जनादन येळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2041 12.09.2010 पणेु ामीण 01.07.2018 08.07.2014 29.05.2014 वैध

1826 1004 सतीश संभाजी वाळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.11.2029 12.09.2010 पणेु शहर 11.12.2018 04.06.2014 29.05.2014

1827 1005 िस ाम महादेव मेहे े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

1828 1006 िकरण तकुाराम उंदरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.04.2040 12.09.2010 सोलापरू ामीण 21.03.2017 26.06.2014 29.05.2014 सोलापरू ामीण यांनी 
यांचे 

िद.14.09.2018
1829 1007 िनरज जग नाथ उबाळे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. मांग सातारा 28.02.2039 12.09.2010 सांगली 29.06.2017 15.09.2014 24.07.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 

िदनांक 24.11.2017

1830 1008 िनतीन बबन ल ढे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ पणेु 30.06.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014
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1831 1009 सिचन संभाजी ख डरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2039 12.09.2010 नवी मुंबई 01.06.2016 29.05.2014 29.05.2014

1832 1010 िव वास सभुाषराव पु लरवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली नागपरू 31.07.2036 12.09.2010 नागपरू ामीण 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1833 1011 गोरखनाथ िव ल शेळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा बीड 31.05.2024 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 02.06.2016 11.06.2014 29.05.2014 िद.31.12.2017 
पासनू िनलंिबत

1834 1012 िवजय नामदेव खेडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.04.2035 12.09.2010 नवी मुंबई 21.06.2018 21.06.2014 29.05.2014 वैध

1835 1013 संतोष सदािशव शेवाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.05.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2014 18.06.2014 29.05.2014 दहशतवाद िवरोधी 
पथक येथे बदली 

आदेशाधीन
1836 1014 दीप गोपीनाथ सालेकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा रायगड 30.06.2025 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1837 1015 गणपत वन या तुंबडा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. वारली ठाणे 31.12.2040 12.09.2010 ठाणे शहर 07.11.2016 10.07.2014 29.05.2014 वैध

1838 1016 संदीप िव ल िनगडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 28.02.2039 12.09.2010 ठाणे ामीण 07.06.2018 23.06.2014 29.05.2014

1839 1017 गणेश कािशनाथ पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.04.2032 12.09.2010 फोस वन 02.11.2013 03.06.2014 29.05.2014

1840 1018 गोपाळ बाबरुाव भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014

1841 1019 सिुनल जग नाथ जातक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 29.02.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 27.07.2014 29.05.2014

1842 1020 पु पक बाळकृ ण इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लगायत तेली पणेु 31.12.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1843 1021 अिभजीत अशोक शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 01.06.2014 01.06.2014 29.05.2014

1844 1022 सिचन अशोक जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ रायगड 30.04.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

1845 1023 राजेश िवजय ग  जाल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली पणेु 31.08.2041 12.09.2010 नवी मुंबई 28.07.2016 29.05.2014 29.05.2014 वैध

1846 1024 राज ूसंपत सवु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 31.07.2027 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014 वैध

1847 1025 रामे वर गलुाबराव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.11.2030 12.09.2010 अकोला 26.06.2017 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1848 1026 संजय नामदेव चौधर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी पणेु 30.06.2037 12.09.2010 पालघर 13.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1849 1027 वीण िव वनाथ पवळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.10.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1850 1028 सिचन नामदेव गवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . साळी सातारा 30.06.2038 12.09.2010 पणेु शहर 08.02.2016 28.06.2014 25.06.2014 वैध

1851 1029 िनतीन गजानन िमरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी र नािगरी 30.11.2030 12.09.2010 उ मानाबाद 01.06.2016 01.06.2016 
(मानीव िदनांक 
30.05.2014)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 30.1.2018
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1852 1030 संतोष कािशनाथ पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2037 12.09.2010 नवी मुंबई 06.08.2018 30.05.2014 29.05.2014

1853 1031 सिलम यसुफु खान पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सातारा 31.07.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1854 1032 िव ांत अशोकराव सगणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अमरावती 28.02.2039 12.09.2010 गडिचरोली 20.01.2019 08.07.2014 29.05.2014 वैध गडिचरोली पिर े  
बदली आदेशाधीन

1855 1033 शेखर राजाराम शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.11.2033 12.09.2010 पणेु शहर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014

1856 1034 िदलीप हादराव तेजनकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जालना 31.03.2030 12.09.2010 बीड 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014

1857 1035 उमेश पु षो म सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.08.2014 29.05.2014

1858 1036 िवकास तकुाराम भारमल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014 वैध

1859 1037 िम लद दशरथ नागपरेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . हलबा नािशक 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 21.01.2015 29.05.2014

1860 1038 ल मण िशवाजीराव उिकड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी सातारा 30.06.2030 12.09.2010 पणेु शहर 23.06.2018 05.08.2014 29.05.2014

1861 1039 काकासाहेब वसंत पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू 30.11.2037 12.09.2010 सांगली 15.06.2018 14.06.2014 29.05.2014

1862 1040 राजेश गो वद चंदगुडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 02.08.2014 29.05.2014

1863 1041 अरशु ीन िचरागु ीन शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम नािशक 31.10.2033 12.09.2010 लोहमाग, मुंबई 20.06.2018 21.07.2014 29.05.2014

1864 1042 अजय िकरण लगनरूकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार को  हापरू 30.11.2042 12.09.2010 नागपरू शहर 22.06.2017 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1865 1043 शरद शंकर कंुभार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार सातारा 30.04.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 18.11.2014 29.05.2014 वैध

1866 1044 राज ूरामचं  ठुबल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.12.2035 12.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 08.09.2014 25.06.2014 वैध

1867 1045 शांत िचमणराव भरते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी जळगांव 31.10.2036 12.09.2010 नागपरू शहर 02.11.2016 23.06.2014 29.05.2014 वैध

1868 1046 एकनाथ क डाजी ढोबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 30.06.2027 12.09.2010 जळगांव 08.08.2016 16.06.2014 29.05.2014

1869 1047 देव  बाबरुाव राठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सातारा 30.06.2037 12.09.2010 सोलापरू ामीण 08.06.2018 06.06.2014 29.05.2014

1870 1048 ीशैल रामचं  िचवडशे ी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू शहर 31.05.2032 12.09.2010 पणेु शहर 05.06.2018 18.06.2014 29.05.2014

1871 1049 िदपक िकशोर पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा जळगांव 31.07.2040 12.09.2010 यवतमाळ 30.09.2014 30.09.2014 25.06.2014 वैध

1872 1050 संदीपकुमार नारायण बोरसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा धळेु 30.06.2041 12.09.2010 नािशक ामीण 20.08.2014 01.06.2014 29.05.2014

1873 1051 वीण िभला पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.01.2037 12.09.2010 अहमदनगर 20.06.2017 25.06.2014 29.05.2014 वैध
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1874 1052 धनंजय राजाराम माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.03.2033 12.09.2010 नवी मुंबई 29.05.2014 29.05.2014 29.05.2014

1875 1053 िवशाल िवलास माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी को  हापरू 31.05.2041 12.09.2010 नागपरू शहर 11.02.2016 29.07.2014 29.05.2014 वैध

1876 1054 हिरषकुमार भाऊसाहेब बोराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जालना 30.09.2037 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 25.04.2018 25.06.2014 29.05.2014

1877 1055 िवशाल रमेश गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 30.11.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 26.09.2014 29.05.2014 वैध

1878 1056 मनोज सग कले वर सग च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा लातरू 28.02.2041 12.09.2010 ठाणे शहर 23.08.2014 23.08.2014 25.06.2014

1879 1057 आिशष सरेुश इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली वािशम 31.08.2038 12.09.2010 यवतमाळ 25.06.2018 04.06.2014 29.05.2014 वैध

1880 1058 अर वद संभाजी पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नांदेड 31.05.2034 12.09.2010 नागपरू शहर 30.01.2016 28.01.2016
(मानीव िदनांक 
30.05.2014)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 12.09.2018

1881 1059 पशरुाम िव ण ुकोरके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.01.2038 12.09.2010 सोलापरू ामीण 17.07.2014 17.07.2014 29.05.2014

1882 1060 िकशोर पोपट साळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर नािशक 28.02.2042 12.09.2010 रायगड 26.06.2014 26.06.2014 29.05.2014 वैध

1883 1061 िललाधर पांडुरंग पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 30.11.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 31.01.2016 21.08.2014 29.05.2014

1884 1062 अिनल नथरुाम गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार रायगड 30.04.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

1885 1063 राकेश रामदास पगारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार ठाणे 31.05.2037 12.09.2010 पालघर 28.05.2015 30.05.2014 29.05.2014 वैध

1886 1064 केशव ध डीबा वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नांदेड 30.06.2039 12.09.2010 नागपरू शहर 01.07.2017 10.06.2014 29.05.2014

1887 1065 शांत समाधान सपकाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर जळगांव 31.05.2036 12.09.2010 बलुढाणा 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014 वैध

1888 1066 संदेश यशवंत मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2040 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

02.07.2014 02.07.2014 29.05.2014

1889 1067 केशव िभमराव ठाकरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2038 12.09.2010 अमरावती ामीण 14.07.2017 14.07.2014 29.05.2014 वैध

1890 1068 सिुनल वसंत िबले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 11.07.2014 29.05.2014

1891 1069 गणेश सधुाकर पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 28.02.2039 12.09.2010 पणेु शहर 08.02.2016 20.08.2014 25.06.2014

1892 1070 वीण मोहन पाटील (वायदंडे) पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सातारा 30.04.2037 12.09.2010 को हापरू 01.07.2015 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1893 1071 िनतीन र व  महािडक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गवळी र नािगरी 30.06.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 06.06.2017 26.11.2014 24.07.2014 वैध

1894 1072 अिवनाश पांडुरंग जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सांगली 30.11.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 01.08.2014 29.05.2014 वैध
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1895 1073 सतीश पांडुरंग कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 28.02.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014

1896 1073-अ अभय शरद पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.09.2041 13.09.2010 बलुढाणा 25.05.2018 23.05.2018
(मानीव िदनांक 
25.06.2014)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.01.2019

1897 1074 जयपाल सग िवजय सग 
अिहरराव

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा राजपतू नंदरुबार 30.11.2038 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग 
नागपरू घटक

17.04.2018 01.10.2014 29.05.2014

1898 1075 सोपान आबासाहेब नांगरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2037 12.09.2010 नवी मुंबई 25.02.2016 25.06.2014 25.06.2014

1899 1076 रघनुाथ वसंत शेगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 30.09.2034 12.09.2010 नािशक शहर 09.06.2014 09.06.214 29.05.2014 वैध

1900 1077 मा ती िशवराम सांगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.01.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 18.07.2014 29.05.2014 वैध

1901 1078 सरेुश पंडीत माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर औरंगाबाद 31.12.2035 12.09.2010 अहमदनगर 05.07.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध

1902 1079 संदीप िभमराव गंगावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सातारा 31.08.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 08.08.2014 29.05.2014 वैध

1903 1080 ाने वर मकंुुदराव भेदोडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 29.02.2036 12.09.2010 नागपरू शहर 06.07.2016 17.07.2014 29.05.2014 वैध

1904 1081 अ ण द  ूघोडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2032 12.09.2010 पणेु शहर 23.06.2018 26.06.2014 29.05.2014

1905 1082 जगदीश मधकुर पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी जळगांव 30.04.2038 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 25.04.2018 25.06.2014 29.05.2014 वैध

1906 1083 दीपकुमार नागनाथ पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2040 12.09.2010 पणेु ामीण 26.01.2016 25.06.2014 29.05.2014 वैध

1907 1084 भुषण मकंुुदलाल दायमा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मारवाडी 
ा हण

औरंगाबाद 28.02.2042 12.09.2010 ठाणे शहर 29.06.2015 20.06.2014 29.05.2014

1908 1085 अिनल ल मणराव गावंडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली नांदेड 28.02.2034 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

परभणी

08.06.2015 02.06.2014 29.05.2014 वैध

1909 1086 वीणकुमार सोनबाराव साळंुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.01.2037 12.09.2010 ठाणे ामीण 13.06.2014 13.06.2014 29.05.2014

1910 1087 िनळकंठ मािणक राठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.05.2024 12.09.2010 पणेु ामीण 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध

1911 1088 कमलाकर नर सह ग ीमे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. ये  लम लातरू 30.04.2037 12.09.2010 नांदेड 17.06.2018 02.07.2014 29.05.2014 वैध

1912 1089 मोद संपतराव सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.04.2039 12.09.2010 ठाणे शहर 17.06.2017 10.07.2014 29.05.2014 वैध

1913 1090 उ म सजराव माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2030 12.09.2010 ठाणे शहर 21.06.2014 21.06.2014 29.05.2014 लोहमाग, मुंबई येथे 
बदली आदेशाधीन

1914 1091 इिलयास अकबर स यद पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. मु लम मोिमन सोलापरू 30.06.2038 12.09.2010 को हापरू 19.06.2015 05.06.2014 29.05.2014 वैध

1915 1092 देव  माताफेर सग ठाकूर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ठाकूर नागपरू 31.05.2039 12.09.2010 चं परू 04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014
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1916 1093 रामदास रघनुाथ पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2040 12.09.2010 नागपरू शहर 28.06.2017 04.08.2014 29.05.2014

1917 1094 भरत िदनकर घोणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1918 1095 ज बर बादशहा तांबोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. मु लम 
तांबोळी

सोलापरू 30.04.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 16.07.2014 29.05.2014 वैध

1919 1096 महेश मा ती काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध

1920 1097 यवुराज रघनुाथ खाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी पणेु 30.04.2037 12.09.2010 को हापरू 31.05.2017 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1921 1098 मा ती िनवृ ी शेळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नांदेड 31.12.2028 12.09.2010 बीड 19.08.2014 08.06.2014 29.05.2014

1922 1099 मा ती तकुाराम नेवसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.07.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 01.08.2014 29.05.2014 वैध

1923 1100 गणेश िव णपंुत लोकरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2035 12.09.2010 पणेु ामीण 03.06.2015 04.06.2014 29.05.2014

1924 1101 िवशाल वासदेुव आरोसकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सधदुगु 31.08.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 16.08.2014 25.06.2014 वैध

1925 1102 घन याम बाबासाहेब सोनवणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2038 12.09.2010 औरंगाबाद शहर 30.07.2017 20.07.2014 29.05.2014 वैध

1926 1103 मह  वासदेुव सावडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार र नािगरी 30.11.2037 12.09.2010 यसुीटीसी 26.12.2014 26.12.2014 29.05.2014 वैध

1927 1104 गणेश गंगाराम अंधे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली मुंबई 30.09.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.06.2015 29.05.2014 वैध

1928 1105 कृ णा भगवान भोये पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा ठाणे 30.06.2038 12.09.2010 र नािगरी 03.07.2014 03.07.2014 29.05.2014 वैध

1929 1106 िशवचरण कािशनाथ पांढरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर जळगांव 31.07.2039 12.09.2010 नािशक ामीण 04.06.2016 03.06.2014 29.05.2014 वैध

1930 1107 िनतीन दौलत पगार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2038 12.09.2010 नवी मुंबई 09.06.2018 03.07.2014 29.05.2014 वैध

1931 1108 सदुशन भा कर च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

1932 1109 सदुशन बाळकृ ण गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बु ड र नािगरी 30.09.2032 12.09.2010 रायगड 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014 वैध

1933 1110 अनजुा ानदेव राजगु ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार ठाणे 31.07.2040 12.09.2010 ठाणे शहर 17.06.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध

1934 1111 चं कांत िस ाम माळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सांगली 30.06.2037 12.09.2010 सातारा 08.06.2018 08.06.2014 29.05.2014 वैध

1935 1112 िनतीन द ा य ढेरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . साळी पणेु 30.06.2035 12.09.2010 र नािगरी 07.06.2016 22.07.2014 29.05.2014 वैध

1936 1113 शांत रामचं  चौगलेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सांगली 30.11.2040 12.09.2010 नागपरू शहर 10.07.2017 17.06.2014 29.05.2014

1937 1114 अ ण राम थोरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.03.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 30.06.2011 13.07.2014 29.05.2014
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1938 0 नरेश महादेवराव पपळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार चं परू 31.08.2033 12.09.2010 29.05.2014 िदनांक 18.03.2017 
रोजी िनधन

1939 1115 सिचन सदािशव माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.09.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 09.07.2014 22.07.2014 29.05.2014

1940 1116 कुमार भगवान दराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.05.2034 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

लातरू

01.06.2016 16.06.2014 29.05.2014 वैध

1941 1117 मनोज रामचं  सतुार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार को  हापरू 31.05.2042 12.09.2010 नागपरू शहर 16.04.2015 29.06.2014 29.05.2014 वैध

1942 1118 िवनोद रमेश तांबोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तांबोळी ठाणे 31.05.2033 12.09.2010 रायगड 05.07.2018 13.06.2014 29.05.2014

1943 1119 िवशाल वसंत िगरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31.07.2037 12.09.2010 नािशक शहर 22.06.2014 22.06.2014 29.05.2014 वैध

1944 1120 गोकुळ नागोराव सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नांदेड 31.01.2037 12.09.2010 बलुढाणा 12.06.2018 04.07.2014 29.05.2014

1945 1121 समीर काश लोणकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गवंडी अहमदनगर 31.12.2037 12.09.2010 फोस वन 31.10.2013 03.06.2014 29.05.2014

1946 1122 िवनोद िबिभषण शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2036 12.09.2010 पणेु शहर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014

1947 1123 पांडुरंग गणपत िपठे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.03.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.08.2014 29.05.2014 वैध

1948 1124 िनतीन सखाराम िगजे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 30.04.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

1949 1125 म छ  िगरजाबा िदवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार औरंगाबाद 30.04.2029 12.09.2010 नािशक ामीण 01.06.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध

1950 1126 संजय हंबीरराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 31.08.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

1951 1127 संजय अर वद दवणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . मांगेला ठाणे 31.10.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध

1952 1128 िवजय पांडुरंग ग ड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2032 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

11.07.2014 11.07.2014 29.05.2014

1953 1129 योगेश चं कांत पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लेवा पाटील जळगांव 30.06.2035 12.09.2010 नािशक शहर 28.08.2018 01.06.2014 29.05.2014 वैध

1954 1130 वािहद अकबर पठाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 31.12.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

1955 1131 िवजय रामचं  आढाव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.10.2028 12.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, अमरावती

19.06.2017 08.07.2014 29.05.2014 वैध

1956 1132 द ा य बळीराम काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी उ मानाबाद 30.06.2040 12.09.2010 उ मानाबाद 06.06.2018 03.06.2014 29.05.2014 वैध

1957 1133 भाकर दशरथ जोशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.11.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2018 26.11.2014 24.07.2014 वैध

1958 1134 काश नारायण सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ औरंगाबाद 31.03.2026 12.09.2010 पालघर 01.06.2017 29.05.2014 29.05.2014 वैध
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1959 1135 उमेश रमेश ग ड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सातारा 30.09.2039 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 13.02.2015 29.05.2014 वैध

1960 1136 रोशन बाबलुाल िशरसाठ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ अकोला 30.06.2034 12.09.2010 चं परू 23.06.2018 02.06.2014 29.05.2014 वैध

1961 1137 गजानन गलुाबराव पाटेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . साळी अकोला 30.06.2029 12.09.2010 परभणी 04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध

1962 1138 अिवनाश कािशनाथ जगताप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.08.2033 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 22.07.2014 29.05.2014

1963 1139 सिचन िभमराव जाधवर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.01.2041 12.09.2010 मुंबई शहर 12.10.2015 31.07.2014 29.05.2014 वैध

1964 1140 िनवृ ी िभमराव बोराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर जालना 31.08.2038 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

वािशम

03.07.2015 26.06.2014 29.05.2014 वैध

1965 1141 आनंद केशवराव झोटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 30.04.2029 12.09.2010 बीड 11.06.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध

1966 1142 अजय ावण आकरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली ग िदया 31.12.2038 12.09.2010 अमरावती ामीण 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

1967 1143 जिमल अहमद रिहम शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम अकोला 30.06.2025 12.09.2010 अमरावती ामीण 04.07.2017 09.06.2014 29.05.2014

1968 1144 िवनोद िव ल माळवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ ठाणे 31.01.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014 वैध

1969 1145 सशुांत सोपान बंडगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 30.09.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध

1970 1146 सिुनल बळवंत माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.08.2014 29.05.2014

1971 1147 यामराव तकुाराम पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 13.07.2014 29.05.2014

1972 1148 सिचन बळीराम शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.10.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 03.07.2018 09.07.2014 29.05.2014

1973 1149 संदेश अ ण मांजरेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 31.12.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.06.2014 29.05.2014

1974 1150 मनवीर द ु सग परदेशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ परदेशी भामटा नािशक 31.12.2035 12.09.2010 नािशक शहर 27.08.2018 01.06.2014 29.05.2014 वैध

1975 1151 िनतीन चं कांत खडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2036 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

01.06.2017 06.06.2014 29.05.2014

1976 1152 अशोक रावसाहेब िगते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जालना 31.07.2039 12.09.2010 द.िव.प., नांदेड 10.09.2018 15.07.2014 29.05.2014 वैध

1977 1153 अशोक पोपटराव लांडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 30.11.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014

1978 1154 संतोष बबनराव न टे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.08.2014 29.05.2014 वैध
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1979 1155 कॅिल टस ब ॅ ट ट िडमेलो पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ि चन सातारा 31.05.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

03.10.2017 30.06.2014 25.06.2014

1980 1156 योगेश दामोदर पगारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.03.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 18.06.2018 25.06.2014 29.05.2014 वैध

1981 1157 महेश महादेव तोरसकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 28.02.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

1982 1158 मह  दादासाहेब दोरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी सांगली 31.07.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014 वैध

1983 1159 योगेश गंगाधर ठाकूर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकूर धळेु 31.08.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 23.01.2015 29.05.2014

1984 1160 कैलास ध डबाजी वानखेडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग अमरावती 31.10.2039 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

30.06.2018 02.07.2014 29.05.2014 वैध

1985 1161 संजय बाबासाहेब देशमखु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

1986 1162 संतोष वैजनाथ क े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी लातरू 31.01.2039 12.09.2010 नांदेड 04.07.2017 06.06.2014 29.05.2014 वैध

1987 1163 वैभव िशवाजी काटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2041 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014

1988 1164 सतीश सखाराम कवणकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी र नािगरी 31.05.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 28.06.2014 29.05.2014

1989 1165 िवलास आसाराम शेळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा औरंगाबाद 30.04.2029 12.09.2010 नािशक शहर 07.06.2014 07.06.2014 29.05.2014

1990 1166 सिुनल भाकर ीरसागर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार सांगली 31.05.2031 12.09.2010 सातारा 08.06.2017 07.06.2014 29.05.2014

1991 1167 शौकत र जाक इनामदार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 30.04.2036 12.09.2010 फोस वन, मुंबई 14.06.2018 29.05.2014 29.05.2014

1992 1168 सं ाम िशवाजी ताटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2042 12.09.2010 यवतमाळ 31.07.2014 31.07.2014 29.05.2014

1993 1169 सशुांत गणपत सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2038 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

09.07.2014 09.07.2014 29.05.2014

1994 1170 अिनल कािशनाथ जयकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. फुलमाळी सातारा 31.05.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014 वैध

1995 1171 अनंत िभमसेन शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.06.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

1996 1172 हिरष ल मणराव मकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब लोहार अमरावती 31.08.2040 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

18.06.2018 26.06.2014 29.05.2014 वैध

1997 1173 िवनोद दादाजी गोडबोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार चं परू 31.10.2040 12.09.2010 गडिचरोली 14.02.2019 03.07.2014 29.05.2014 वैध

1998 1174 िदलीप भगवंत इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.07.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

1999 1175 योती द ा य िहबारे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ि य भावसार मुंबई 30.04.2037 12.09.2010 द.िव.प., मुंबई 28.06.2018 17.06.2014 29.05.2014
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2000 1176 वीणकुमार यवुराज बांगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 30.06.2040 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, बीड

16.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध

2001 1177 िदपक नामदेव जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.10.2032 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

02.07.2015 27.07.2014 29.05.2014 वैध

2002 1178 गौरीशंकर ावण पाबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई बीड 30.04.2041 12.09.2010 बलुढाणा 01.08.2014 01.08.2014 29.05.2014 वैध

2003 1179 वीण उ मराव शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2034 12.09.2010 नािशक शहर 27.06.2018 01.06.2014 29.05.2014 वैध

2004 1180 महेश िव ण ुपाटील (डुकरे) पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.07.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2005 1181 िनलीमा मनोहर जाधव 
(िनलीमा संदीप देसाई)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 03.11.2014 29.05.2014

2006 1182 सधुाकर कृ णा िशतप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.05.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

2007 1183 संतोष संपत तोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ चरण बंजारा परभणी 31.10.2028 12.09.2010 सीबीआय, एसीबी, 
मुंबई

23.02.2018 08.08.2014 25.06.2014 सीबीआय ितिनयु ती
12.01.2018

2008 1184 संदीप संभाजी कावकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गवंडी सोलापरू 31.05.2039 12.09.2010 पणेु शहर 01.02.2016 15.07.2014 25.06.2014 वैध

2009 1185 रिवराज दादासाहेब जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.12.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 07.06.2016 17.07.2014 29.05.2014

2010 1186 िकरण िव ल सरुसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी धळेु 31.01.2035 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, नािशक

06.08.2015 01.06.2014 29.05.2014 वैध

2011 1187 सिचन िनवृ ी सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार उ मानाबाद 31.10.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014 वैध

2012 1188 दयानंद िव ल सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 28.02.2041 12.09.2010 मुंबई शहर 15.02.2016 22.09.2014 25.06.2014

2013 1189 सिुनल साहेबराव जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा द डे गजुर जळगांव 31.05.2037 12.09.2010 पालघर 18.06.2015 18.06.2014 29.05.2014

2014 1190 राज  गणेश मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई धळेु 30.11.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

2015 1191 र व  आबासाहेब मोिहते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सोलापरू 31.01.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 01.06.2018 18.07.2014 29.05.2014 वैध

2016 1192 सदुाम भाऊसाहेब भागवत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2037 12.09.2010 जालना 01.06.2016 05.06.2014 29.05.2014

2017 1193 िवजय रखमा शगाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.11.2039 12.09.2010 अमरावती ामीण 16.07.2014 16.07.2014 29.05.2014 वैध

2018 1194 रेवणिस  तकुाराम ठगले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

16.04.2018 11.07.2014 29.05.2014

2019 1195 यनुसु उ मान शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 31.05.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 18.07.2014 29.05.2014

2020 1196 संतोष जानकीराम खांडेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर नािशक 30.06.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध
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2021 1197 संतोष रामचं  कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

2022 1198 संजय शांताराम बांगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2031 12.09.2010 ठाणे ामीण 18.06.2014 18.06.2014 29.05.2014

2023 1199 शािहद स यद पठाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. मु लीम कसाई सातारा 31.07.2036 12.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 07.06.2014 29.05.2014 वैध

2024 1200 संतोष िव लराव दरेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी परभणी 31.05.2039 12.09.2010 चं परू 27.06.2017 21.07.2014 29.05.2014 वैध

2025 1201 राहुल कामाजी सयुतळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ हगोली 30.06.2039 12.09.2010 औरंगाबाद शहर 12.06.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2026 1202 ल मण यंकटराव क े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30.06.2038 12.09.2010 बीड 23.06.2017 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2027 1203 शरद चं कांत सवु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.01.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 01.08.2018 12.07.2014 29.05.2014

2028 1204 सिचन संतराम काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी बीड 30.06.2038 12.09.2010 पणेु ामीण 28.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध

2029 1205 देिवदास जग नाथ चोपडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी औरंगाबाद 31.07.2033 12.09.2010 नागपरू शहर 23.06.2017 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2030 1206 गिहनीनाथ सजराव गमे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

2031 1207 शेखर उ म मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सातारा 28.02.2026 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध

2032 1208 संजय उमेशपाल सग पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा राजपतू गडिचरोली 31.07.2034 12.09.2010 गोिदया 09.06.2017 30.05.2014 29.05.2014

2033 1209 महेश वसंतराव ीराव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी नंदरुबार 28.02.2041 12.09.2010 नवी मुंबई 23.10.2017 29.05.2014 29.05.2014 वैध

2034 1210 संतोष सरेुश साळंुके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. परीट पणेु 30.06.2037 12.09.2010 सातारा 11.07.2018 16.06.2014 29.05.2014 वैध

2035 1211 राहुल पंढरीनाथ फुला पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली नािशक 31.07.2037 12.09.2010 जळगांव 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध

2036 1212 मह  वसंत चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली जळगांव 31.12.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 09.06.2018 26.06.2014 29.05.2014 वैध

2037 1213 िनतीन िवजयकुमार बोधे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2031 12.09.2010 पणेु शहर 01.07.2018 09.07.2014 29.05.2014 नाहस., येथे बदलीवर 
ित ािधन

2038 1214 जगदीश िदनकर प हाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.07.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

2039 1215 अमोल हिरदास भगत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 28.06.2014 29.05.2014

2040 1216 िकरण सभुाष पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. नािभक सातारा 30.06.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 29.07.2014 29.05.2014 वैध

2041 1217 सधुीर िशवनाथ वम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. बारी नागपरू 31.07.2038 12.09.2010 भंडारा 11.04.2014 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2042 1218 वसंत िव ल देवकाते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर लातरू 30.09.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध
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2043 1219 गज  भानदुासराव सरोदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . साळी बीड 31.01.2038 12.09.2010 परभणी 04.02.2016 26.06.2014 29.05.2014 वैध

2044 1220 र व  लबाजी शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बीड 30.06.2040 12.09.2010 बीड 26.06.2018 21.07.2014 29.05.2014 वैध

2045 1221 सदािशव नागोराव भडीकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग औरंगाबाद 31.07.2027 12.09.2010 नािशक शहर 01.08.2017 16.06.2014 29.05.2014

2046 1222 राजेश द  ूखांडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.11.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

2047 1223 संतोष तानाजी बोराटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 30.06.2039 12.09.2010 ठाणे शहर 09.06.2016 13.11.2015 29.05.2014 वैध

2048 1224 हमत मांगोलाल जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार जळगांव 30.09.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2049 1225 गणेश चं कांत गरुव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव नंदरुबार 31.01.2039 12.09.2010 नािशक ामीण 16.03.2016 04.07.2014 29.05.2014 वैध

2050 1226 मारोती ीराम मुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी लातरू 31.05.2040 12.09.2010 बीड 13.06.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2051 1227 सरु  शंकरराव डांगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.01.2031 12.09.2010 नागरी ह क संर ण, 
सांगली पथक

01.12.2017 01.06.2014 29.05.2014

2052 1228 संतोष िनवृ ी शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 30.04.2033 12.09.2010 नािशक शहर 05.07.2018 09.06.2014 29.05.2014 पोलीस आयु त, 
नािशक शहर यांचे 

िदनांक 04.01.2019 
चे आदेशा वये 

िनलंिबत
2053 1229 काश चं कांत सावंत पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.08.2014 29.05.2014

2054 1230 राहुल रामचं  पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.04.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014

2055 1231 िनलेश पांडुरंग माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ कैकाडी पणेु 31.03.2039 12.09.2010 नवी मुंबई 27.06.2014 27.06.2014 29.05.2014 वैध

2056 1232 शेख शकील शेख लाल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम नांदेड 31.12.2028 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 04.06.2016 05.06.2014 29.05.2014

2057 1233 यामकुमार परमे वर ड गरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 31.10.2034 12.09.2010 बीड 21.06.2018 01.06.2014 29.05.2014

2058 0 गणेश सावता अडसळू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 29.05.2014 िद. 03.05.2017 
रोजी सेवेतनू बडतफ

2059 1234 वीण जनादन मोिहते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 28.02.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 26.05.2016 04.06.2014 29.05.2014

2060 1235 फु ल देिवदास िगते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी वािशम 31.07.2040 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 
नागपरू घटक

17.04.2018 04.07.2014 29.05.2014 वैध

2061 1236 िजत  बापसुाहेब भारती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी अहमदनगर 31.01.2039 12.09.2010 मुंबई शहर 05.06.2017 30.05.2014 29.05.2014 वैध

2062 1237 म हारी िकसन कोकरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सातारा 31.07.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध
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2063 1238 अ ज य चं कांत तांबडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी सोलापरू 30.06.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध

2064 1239 िशवाजी अ णा पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.03.2033 12.09.2010 पालघर 05.06.2017 23.08.2014 29.05.2014 वैध

2065 1240 रंजन रघनुाथ सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2039 12.09.2010 नागपरू शहर 03.07.2017 20.07.2014 29.05.2014

2066 1241 बाळासाहेब रामनाथ कनावडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.06.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014

2067 1242 िव वास आनंदराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.03.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

2068 1243 मा ती रामचं  पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.05.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

2069 1244 मान सग आनंदराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2037 12.09.2010 पालघर 20.08.2014 12.06.2014 29.05.2014 वैध

2070 1245 िवलास शांताराम मते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 31.03.2024 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, पालघर

12.06.2017 16.06.2014 29.05.2014

2071 1246 साबाजी गो वद नाईक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

2072 1247 देिवदास दादाराव इंगोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अमरावती 30.09.2026 12.09.2010 नािशक शहर 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2073 1248 गणेश सखुदेव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी धळेु 29.02.2036 12.09.2010 जळगांव 05.07.2018 05.07.2018 29.05.2014 वैध

2074 1249 सरेुश उ मराव थोरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर बीड 31.12.2035 12.09.2010 परभणी 06.06.2014 06.06.2014 29.05.2014 वैध

2075 1250 िजतेश चं शेखर शगटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

2076 1251 अनंत ल मण रावराणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.03.2016 
(मानीव िदनांक 
23.06.2014)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.11.2017

2077 1252 िशवाजी महादेव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.04.2037 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

06.06.2018 23.06.2014 29.05.2014

2078 1253 हनमुंत पांडुरंग कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार पणेु 30.04.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014

2079 1254 संतोष रंगराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.01.2042 12.09.2010 को हापरू 16.07.2014 16.07.2014 29.05.2014

2080 1255 धनंजय िच रंजन पोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. नामदेव शपी सातारा 31.01.2036 12.09.2010 ठाणे ामीण 13.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2081 1256 काश अिधकराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.07.2037 12.09.2010 अहमदनगर 04.06.2017 17.08.2014 25.06.2014

2082 1257 िदपक मोतीलाल ब े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार अहमदनगर 31.05.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 28.06.2014 29.05.2014 वैध

2083 1258 राज  सरुज साद गु ता पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा परदेशी अमरावती 31.10.2035 12.09.2010 नागरी ह क संर ण, 
नागपरू पथक

02.07.2014 02.07.2014 29.05.2014
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2084 1259 नाग ुनारायण उगले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.06.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.08.2014 29.05.2014 वैध

2085 1260 संतोष तकुाराम जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2034 12.09.2010 ठाणे शहर 07.06.2018 31.05.2014 29.05.2014

2086 1261 िदपाली उदय जाधव
(िदपाली मोहनराव साळोखे)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2034 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

19.06.2018 19.06.2014 29.05.2014

2087 1262 सभुाष शंकर पजुारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर को  हापरू 30.06.2036 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, ठाणे

01.06.2018 30.05.2014 29.05.2014

2088 1263 रमेश ीधर भाबल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . गािबत सधदुगु 30.04.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 23.07.2014 29.05.2014 वैध

2089 1264 उ मराव संजय भापकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2039 12.09.2010 सातारा 26.06.2018 16.07.2014 29.05.2014 वैध

2090 1265 गणेश बाळकृ ण खारगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . देवांग को टी अहमदनगर 31.08.2037 12.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 08.06.2014 29.05.2014 वैध

2091 1266 िव वास रोिहदास पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2026 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 08.01.2017 25.07.2015 29.05.2014 वैध

2092 1267 मंजषुा शंकरराव सानप ी खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 30.04.2036 12.09.2010 उ मानाबाद 06.07.2015 03.08.2014 29.05.2014 वैध

2093 1268 णय ल मण काटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 30.06.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

2094 1269 शांत रमेश गावडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.06.2037 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 21.07.2014 29.05.2014

2095 1270 मा ती शंकर आंधळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2037 12.09.2010 ठाणे शहर 13.06.2014 13.06.2014 29.05.2014 वैध

2096 1271 मंगला उ वराव वाकडे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ अकोला 31.10.2031 12.09.2010 बलुढाणा 27.08.2014 09.07.2014 25.06.2014 वैध

2097 1272 इ तेकारअली मझु फरअली 
स यद

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम धळेु 30.09.2042 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
जळगांव घटक

27.01.2017 05.06.2014 29.05.2014

2098 1273 हेमचं  भुजंग खोपडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2032 12.09.2010 पणेु शहर 27.05.2017 07.06.2014 29.05.2014

2099 1274 बळीराम आनंदराव सतुार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार को  हापरू 31.05.2030 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 09.07.2014 29.05.2014

2100 1275 नागेश खंडू भा कर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2037 12.09.2010 गोिदया 09.06.2017 30.056.2014 29.05.2014 वैध

2101 1276 शकील रशीद शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम जळगांव 31.10.2033 12.09.2010 नािशक ामीण 05.07.2018 28.07.2014 29.05.2014

2102 1277 िदलीप रामचं  माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.03.2035 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

30.07.2016 16.08.2014 29.05.2014

2103 1278 िववेक आनंद दाभोळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सधदुगु 31.08.2036 12.09.2010 नवी मुंबई 06.08.2018 31.05.2014 29.05.2014

2104 1279 िदपक िवलास िगरमे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.01.2039 12.09.2010 नािशक शहर 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध

2105 1280 सिुनलकुमार पंढरीनाथ काकडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 30.04.2030 12.09.2010 जालना 24.06.2015 04.06.2014 29.05.2014 वैध
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2106 1281 रमेश नारायण खणेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.08.2033 12.09.2010 पणेु ामीण 02.06.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध

2107 1282 क डीबाप ूमान सग गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 25.06.2014

2108 1283 िफरोजखान उ मानखान पठाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम परभणी 30.09.2032 12.09.2010 नांदेड 13.06.2017 02.06.2014 29.05.2014

2109 1284 शरद काका वायदंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सांगली 30.09.2026 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 18.07.2014 29.05.2014 वैध

2110 1285 िव ांत शंकर िशरसाठ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी सोलापरू 31.08.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 19.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

2111 1286 सभुाष नामदेव साबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.04.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2112 1287 िजत  िकसनराव बोबडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.03.2037 12.09.2010 नागपरू शहर 28.06.2017 20.07.2014 29.05.2014 वैध

2113 1288 काश पु षो मराव राऊत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी वध 30.06.2030 12.09.2010 यवतमाळ 24.08.2014 03.06.2014 29.05.2014

2114 1289 सभुाष आबा जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी सातारा 31.03.2034 12.09.2010 रायगड 20.06.2018 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2115 0 सिचन ताप शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2042 12.09.2010 बलुढाणा 10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014 अपघाती िनधन 
िदनांक 06.01.2019

2116 1290 ीकांत सजराव शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.08.2036 12.09.2010 गडिचरोली 07.08.2018 29.05.2014 29.05.2014

2117 1291 िवजय पांडुरंग कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी पणेु 31.10.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 16.04.2013 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2118 1292 कैलास िभकू डाबेराव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पारधी अकोला 31.10.2032 12.09.2010 लातरू 01.07.2015 12.06.2014 29.05.2014 वैध

2119 1293 िशतल दयानंद भालेकर ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ि चन सातारा 30.11.2038 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

19.06.2018 16.06.2014 29.05.2014

2120 1294 लहू देिवदास तावरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार बीड 31.05.2033 12.09.2010 यवतमाळ 13.06.2014 13.06.2014 29.05.2014 वैध

2121 1295 िकशोर सखाराम आ हळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2027 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014

2122 1296 राज ूसहाद ूनरवडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2032 12.09.2010 पालघर 21.06.2018 29.05.2014 29.05.2014

2123 1297 संजय रामचं  डौर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2033 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक,  सधदुगु

30.05.2016 14.07.2014 29.05.2014

2124 1298 रोिहत रमेश सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 30.06.2038 12.09.2010 सीबीआय, एसटीएफ 21.07.2016 05.07.2014 29.05.2014 सीबीआय ितिनयु ती
30.06.2017

2125 1299 भा दासराव पुंडगे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार परभणी 30.09.2039 12.09.2010 नांदेड 12.06.2014 12.06.2014 29.05.2014 वैध

2126 1300 अनंत एकनाथ कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ रायगड 31.03.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2127 1301 संतोष िभमराव शेगांवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ अकोला 30.06.2033 12.09.2010 वध 15.06.2015 21.06.2014 29.05.2014 वैध
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2128 1302 िकरण दामोदर दांडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी बलुढाणा 31.08.2042 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 12.06.2018 12.06.2014 29.05.2014 वैध

2129 1303 अिनल मकंुुदराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पारधी अमरावती 31.12.2038 12.09.2010 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.06.2017 29.05.2014 29.05.2014 वैध

2130 1304 िकशोर यमाजी तोरणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.05.2028 12.09.2010 लातरू 12.06.2017 03.06.2014 29.05.2014 वैध

2131 1305 पराग अशोक उकाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी सधदुगु 31.05.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 16.07.2014 29.05.2014

2132 1306 रिव गोपाळराव राजलुवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. शपी वािशम 30.09.2037 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

गडिचरोली घटक

17.04.2018 02.07.2014 29.05.2014 वैध

2133 1307 वीण महादेव भू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . मांगेला ठाणे 31.03.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 15.06.2018 03.12.2014 24.07.2014 वैध

2134 1308 िनतीन िव म पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.12.2034 12.09.2010 नािशक शहर 22.06.2018 01.06.2014 29.05.2014 वैध

2135 1309 बाळु चं भान वंजारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध यवतमाळ 30.11.2033 12.09.2010 ठाणे शहर 12.06.2017 06.01.2015 24.07.2014

2136 1310 अिमत रामचं  पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.11.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 21.04.2015 29.05.2014 वैध

2137 1311 संतोष िशवराम साळंुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2138 1312 धनराज दौलत िनळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर जळगांव 31.08.2038 12.09.2010 नंदरुबार 05.07.2018 08.07.2014 29.05.2014 वैध

2139 1313 बाजीराव देिवदास नाईक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.10.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014 वैध

2140 1314 शैला शंकर कोरडे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014

2141 1315 संतोष काश खानिवलकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2040 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2142 1316 ल मण िभल ूराठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 30.11.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

31.05.2017 16.06.2014 29.05.2014 वैध

2143 1317 अमोल राजाराम च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.09.2035 12.09.2010 सधदुगु 27.06.2015 19.06.2014 29.05.2014

2144 1318 िवजयकुमार रामचं  अंबरगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सांगली 31.03.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 20.10.2014 29.05.2014

2145 1319 मोद अशोक खटके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2038 12.09.2010 पणेु शहर 10.02.2016 30.06.2014 25.06.2014 वैध

2146 1320 अिभजीत नारायण सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी जळगांव 29.02.2040 12.09.2010 नािशक शहर 11.07.2015 17.07.2014 29.05.2014 वैध

2147 1321 संजय आनंदा िनकंुभ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ जळगांव 30.04.2033 12.09.2010 पणेु शहर 07.06.2018 14.06.2014 29.05.2014 वैध

2148 1321-अ गोरख कािशनाथ चौधर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी पणेु 30.04.2038 13.09.2010 यवतमाळ 05.06.2017 05.06.2017
मा.ता. मंजरू - 
27/07/2014

07.01.2017 वैध या काय लया या िद. 
18/10/2019 अ वये 

मा.ता. मंजरू
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2149 1322 िवनोद काश तेजाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.01.2037 12.09.2010 धळेु 06.07.2018 29.05.2014 29.05.2014 वैध

2150 1323 जयवंत मधकुर पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा उ मानाबाद 30.04.2035 12.09.2010 पणेु शहर 07.06.2018 19.06.2014 29.05.2014

2151 1324 शांत बाळकृ ण सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.10.2032 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक, मुंबई

01.06.2016 29.07.2014 24.07.2014

2152 1325 शरद पांडुरंग सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 27.07.2014 29.05.2014

2153 1326 नंदिकशोर हिर चं  ीरसागर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण सातारा 30.09.2038 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, पालघर

26.06.2016 30.05.2014 29.05.2014

2154 1327 राज  शंकर जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सांगली 31.12.2028 12.09.2010 नवी मुंबई 01.06.2016 05.08.2014 29.05.2014 वैध

2155 1328 सरेुश बाब ूचोरट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.01.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 08.12.2014 29.05.2014

2156 1329 अतलु चैतरामजी मोहनकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई अमरावती 30.06.2036 12.09.2010 वािशम 18.06.2018 02.07.2014 29.05.2014 वैध

2157 1330 संतोष हाद नाटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सोलापरू 30.09.2028 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 15.07.2014 29.05.2014 वैध

2158 1331 संजय गणपत शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.12.2031 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

02.07.2015 12.07.2014 29.05.2014

2159 1332 रणिजत स यवान पठारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.06.2036 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

16.04.2018 12.07.2014 29.05.2014

2160 1333 शांत ानदेव शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.10.2037 12.09.2010 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.07.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2161 1334 िवकास सोपान जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग पणेु 31.10.2034 12.09.2010 सातारा 18.06.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध

2162 1335 िवनीत िदलीप कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 31.05.2038 12.09.2010 मुंबई शहर 08.06.2017 08.07.2014 29.05.2014

2163 1336 अिनल अशोक देवळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2035 12.09.2010 नवी मुंबई 30.06.2018 16.06.2014 29.05.2014

2164 1337 नवनाथ हनमुंत चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी बीड 30.06.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2165 1338 सभुाष तातोजीराव शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.05.2026 12.09.2010 मुंबई शहर 08.08.2017 01.06.2014 29.05.2014

2166 1339 िवजय ब सीलाल अिहरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा राजपतू नंदरुबार 30.11.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 03.06.2017 10.07.2014 29.05.2014

2167 1340 िनतीनचं  सरु सग राजकुमार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा राजपतू भामटा अमरावती 31.07.2034 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

02.06.2017 01.06.2014 29.05.2014

2168 1341 द ा य राजाराम सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.08.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 27.07.2014 29.05.2014

2169 1342 सरेुश गंगाराम साळंुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2022 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

08.07.2014 08.07.2014 29.05.2014
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2170 1343 चं शेखर बजरंग गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.08.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014

2171 1344 िव वास काश भगारिदवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 31.12.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 20.06.2011 18.06.2014 29.05.2014 वैध ठाणे शहर कायमु त - 
03.05.2019

2172 1345 वीण शंकर पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. आगरी रायगड 31.05.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2173 1346 सिचन ल मण च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग पणेु 31.10.2038 12.09.2010 बलुढाणा 20.07.2018 16.07.2014 29.05.2014 वैध

2174 1347 जयदीप सयुकांत काटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2037 12.09.2010 पालघर 22.06.2018 10.07.2014 29.05.2014

2175 1348 योगेश दगडू तांबोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.10.2037 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

02.06.2018 25.06.2014 29.05.2014

2176 1349 िवशाल िशवाजी जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2036 12.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

11.07.2014 11.07.2014 29.05.2014

2177 1350 भाकर केशवराव िशऊरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग नांदेड 31.05.2038 12.09.2010 नवी मुंबई 08.06.2018 15.07.2014 29.05.2014 वैध

2178 1351 मोद नामदेव गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सातारा 31.10.2026 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 18.07.2014 29.05.2014 वैध

2179 1352 आितश सरेुश वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2037 12.09.2010 सीबीआय, एसटीएफ 21.02.2018 29.05.2014 29.05.2014 सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश

05.02.2018
2180 1353 क णाशील परबत तायडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. बौ जळगांव 31.05.2035 12.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नंदरुबार

01.06.2017 02.06.2014 29.05.2014 वैध

2181 1354 गणपत धन सग जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण बंजारा नांदेड 31.08.2029 12.09.2010 उ मानाबाद 04.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध

2182 1355 वाय सग राऊ पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.05.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 29.05.2017 07.06.2014 29.05.2014

2183 1356 महेश िशव लग भािवक ी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ कैकाडी सोलापरू 31.01.2031 12.09.2010 सोलापरू ामीण 08.06.2017 01.06.2014 29.05.2014

2184 1357 शांत तळुिशराम काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 30.06.2026 12.09.2010 रायगड 12.09.2018 01.08.2014 29.05.2014

2185 1358 ल मण माधवराव क े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 30.06.2039 12.09.2010 न ल िवरोधी 
अिभयान, नागपरू

09.10.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2186 1359 गणेश मधकुर कानडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. वै य वाणी र नािगरी 30.06.2033 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

17.04.2018 12.07.2014 29.05.2014

2187 1360 गौतम भुजी इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अकोला 30.06.2038 12.09.2010 बलुढाणा 26.06.2018 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2188 1361 संभाजी बाबरुाव बनसोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ सांगली 31.05.2026 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध

2189 1362 चा  चं ीकाराम भारती ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार ठाणे 31.05.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 05.02.2015 29.05.2014 वैध

2190 1363 सषुमा छबरुाव पाटील ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ नािशक 31.05.2037 12.09.2010 ठाणे शहर 23.06.2012 13.07.2014 29.05.2014 वैध
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2191 1364 आनंद भाकर अनगल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण सोलापरू 30.06.2034 12.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, सोलापरू

19.06.2015 23.06.2014 29.05.2014

2192 1365 गंगाधर िदगंबरराव देवडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार नांदेड 31.07.2036 12.09.2010 नवी मुंबई 08.06.2018 16.06.2014 29.05.2014 वैध

2193 1366 िवजय दामोदर कशोधन पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण नागपरू 31.07.2028 12.09.2010 नागपरू शहर 28.07.2017 28.07.2017 24.07.2014

2194 1367 भगवान बाप ू शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2034 12.09.2010 सांगली 09.11.2017 26.06.2014 29.05.2014 वैध

2195 1368 महेश पाटीलबा आंधळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2035 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 01.07.2015 17.09.2014 29.05.2014 वैध

2196 1369 िवजय चतामण इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ जळगांव 29.02.2024 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 20.08.2014 29.05.2014 वैध

2197 1370 दीप मोहन पगारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ नािशक 31.03.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 22.07.2014 29.05.2014 वैध

2198 1371 िवजयकुमार म हारराव 
चणकर

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सोलापरू 31.03.2033 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2199 1372 शांताराम यानबा डंबाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.11.2035 12.09.2010 नािशक शहर 27.06.2018 02.06.2014 29.05.2014 वैध

2200 1373 िमतेश मदन केणी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी ठाणे 31.12.2031 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

सधदुगु

03.07.2015 28.08.2014 25.06.2014 वैध

2201 1374 शेषराव ल मणराव िनतनवरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मातंग परभणी 31.07.2031 12.09.2010 अमरावती ामीण 24.08.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध

2202 1375 िवजय राम ूपाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी ठाणे 30.09.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2203 1376 दीप सभुाष शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर को  हापरू 30.11.2037 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध

2204 1377 सभुाष शंकर सामंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार को  हापरू 31.12.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध

2205 1378 साईनाथ द ा य रामोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2036 12.09.2010 औरंगाबाद ामीण 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध

2206 1379 िववेक सोपान पडघान पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार वािशम 30.06.2038 12.09.2010 अमरावती ामीण 29.06.2018 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2207 1380 मनोहर पांडुरंग सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नांदेड 31.05.2025 12.09.2010 ठाणे शहर 20.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध

2208 1381 उमेश भानदुास सपकाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी सातारा 31.08.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.03.2016 25.06.2014 वैध

2209 1382 िशवाजी िव वनाथ ल करे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. परीट नांदेड 31.07.2032 12.09.2010 यवतमाळ 27.08.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध

2210 1383 संजीवकुमार होनाजी नबाळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार जळगांव 31.03.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2211 1384 ल मण बंडू च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा जळगांव 31.05.2038 12.09.2010 ठाणे शहर 21.06.2016 25.06.2014 29.05.2014 वैध

2212 1385 राजेश दादा काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 30.09.2025 12.09.2010 जळगांव 03.06.2016 10.09.2014 24.07.2014 वैध
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2213 1386 वीण बाबरुाव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.01.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 29.07.2014 29.05.2014

2214 1387 िदपक बाबरुाव देशमखु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.09.2031 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 04.08.2014 29.05.2014

2215 1388 द ा य बाळु कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.12.2029 12.09.2010 सांगली 09.06.2018 06.06.2014 29.05.2014

2216 1389 महेश मधकुर जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 30.04.2036 12.09.2010 नवी मुंबई 20.06.2018 25.06.2014 29.05.2014

2217 1390 साहेबराव पांडुरंग बव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 28.02.2037 12.09.2010 पालघर 01.09.2014 01.09.2014 24.07.2014 वैध

2218 1391 मह  चं कांत घाग पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2032 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2219 1392 अजब सग िहरालाल जारवाल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30.06.2035 12.09.2010 औरंगाबाद शहर 02.06.2017 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2220 1393 अमोल शंकर काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 30.09.2039 12.09.2010 पणेु शहर 02.04.2016 11.07.2014 29.05.2014

2221 1394 िदनेश नबाजीराव सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.07.2029 12.09.2010 ठाणे शहर 25.01.2016 30.07.2015
(मानीव िदनांक 
19.06.2014)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.02.2017

2222 1395 िनतीन मधकुरराव घोळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी अमरावती 31.05.2041 12.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014 वैध

2223 1396 सिचन कािशराम जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ र नािगरी 31.03.2040 12.09.2010 अमरावती ामीण 02.07.2018 27.06.2014 29.05.2014 वैध

2224 1397 मनोज िवलास गजुर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई सधदुगु 31.08.2036 12.09.2010 सीबीआय, एसीबी, 
मुंबई

23.07.2014 29.05.2014 वैध सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश

02.02.2019
2225 1398 िवनोद शंकर कडलग पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा नािशक 31.10.2037 12.09.2010 ठाणे शहर 09.06.2018 02.07.2014 29.05.2014

2226 1399 ीशैल महादेव कोळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.05.2036 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2227 1400 राजद  दगडू कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार को  हापरू 31.03.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 24.07.2014 29.05.2014 वैध

2228 1401 गोपाळ िशवशरण उपा याय पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण उ र देश 30.06.2034 12.09.2010 अमरावती ामीण 09.06.2016 02.06.2014 29.05.2014

2229 1402 गंगाधर ध डीभाऊ घावटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.04.2030 12.09.2010 पणेु शहर 14.06.2018 21.10.2014 24.07.2014

2230 1403 अजय बबन कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सांगली 31.10.2034 12.09.2010 मुंबई शहर 20.07.2015 31.08.2014 25.06.2014 वैध

2231 1404 महादेव बाबरुाव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सोलापरू 31.07.2029 12.09.2010 मुंबई शहर 20.06.2011 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2232 1405 समुेध रामचं  खोपीकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 29.02.2032 12.09.2010 नवी मुंबई 21.06.2016 29.05.2014 29.05.2014

2233 1406 िवनोद वसंत िशवडीकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी मुंबई 31.08.2020 12.09.2010 मुंबई शहर 16.06.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध
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2234 1407 संजय शंकर लोखंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सांगली 28.02.2026 12.09.2010 महामाग सरु ा 
पथक, पालघर

23.06.2016 01.06.2014 29.05.2014 वैध

2235 1408 िवशाल अशोक गजरमल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ पणेु 31.10.2037 12.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

01.06.2016 18.06.2014 29.05.2014 वैध

2236 1409 अमोल काश दाभाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.07.2041 12.09.2010 ठाणे शहर 09.06.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2237 1410 राजकुमार तकुाराम वानखडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अकोला 31.10.2024 12.09.2010 नागपरू शहर 02.06.2018 31.05.2014 29.05.2014 वैध

2238 1411 रेवनाथ क डीबा डमाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.03.2038 12.09.2010 नांदेड 22.07.2014 22.07.2014 29.05.2014 वैध

2239 1412 आिशष मधकुर ल हांगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी नािशक 31.10.2036 12.09.2010 बलुढाणा 14.06.2014 14.06.2014 29.05.2014 वैध

2240 1413 बालाजी वसंतराव येवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2035 12.09.2010 हगोली 07.06.2014 07.06.2014 29.05.2014 वैध

2241 1414 राजेश अशोकराव परुी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी परभणी 31.07.2039 12.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नागपरू

18.04.2018 03.07.2014 29.05.2014 वैध

2242 1415 संजय िस े वर माळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 30.04.2035 12.09.2010 मुंबई शहर 26.06.2011 10.07.2014 29.05.2014

2243 1416 ाने वर मनोहरपंत नालट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली अमरावती 28.02.2023 12.09.2010 नागपरू शहर 04.04.2019 01.06.2014 29.05.2014 वैध

2244 1417 अिवनाश सत लग पा 
नडिवनकेरी

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सोलापरू 31.05.2041 12.09.2010 मुंबई शहर 31.01.2016 15.07.2014 25.06.2014 वैध

2245 1418 िवशाल रामभाऊ राजवाडे
(िवशाल रामभाऊ बनकर)

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.01.2037 12.09.2010 नवी मुंबई 27.06.2018 01.07.2015 22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.11.2015

2246 1419 िकरण र व  भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सांगली 30.04.2033 12.09.2010 को हापरू 06.06.2018 01.07.2015 
मानीव 

िद.09.07.2014

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 19.04.2018

2247 1420 महेश बाळासाहेब टाक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार अहमदनगर 30.06.2034 12.09.2010 बीड 20.01.2016 19.01.2016 
(मानीव िदनांक 
09.07.2014)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.05.2018

2248 1421 क पना बाबाजी सावंत ी सरळसेवा खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 07.08.2014 29.05.2014
2249 1422 सागर िशवाजी पानमंद पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.06.2044 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2250 1423 रईसा रसलूसाब शेख ी सरळसेवा इ.मा.व. म लम जलुाहा सातारा 28.02.2043 20.09.2010 सोलापरू शहर 22.08.2013 24.09.2014 24.07.2014

2251 1424 महेश सभुाष तांबे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार ठाणे 30.04.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध
2252 1425 तेज ी िदलीप पाचपतेु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.04.2044 20.09.2010 अहमदनगर 05.07.2018 15.10.2016 29.05.2014
2253 1426 बालाजी गो वदराव शेडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2254 1427 संतोष वसंत तासगांवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2255 1428 िवजया दावल ूपंधरे ी सरळसेवा अ.ज. धान यवतमाळ 31.12.2045 20.09.2010 यवतमाळ 28.07.2017 11.06.2014 29.05.2014 वैध
2256 1429 ब ीनाथ िकसन सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 30.06.2038 20.09.2010 अमरावती शहर 06.06.2016 02.06.2014 29.05.2014 वैध
2257 1430 अनपुमा िवनायक जगताप ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.08.2044 20.09.2010 नागपरू शहर 25.10.2016 26.06.2014 29.05.2014 वैध
2258 1431 िशवराम राजाराम तगुावे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 30.04.2040 20.09.2010 पालघर 04.06.2015 17.06.2014 29.05.2014 वैध
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2259 1432 िदगंबर गजानन िबडवे पु सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 31.08.2039 20.09.2010 पणेु शहर 09.07.2019 09.07.2014 29.05.2014
2260 1433 संदीप ल मण पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2042 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, भायंदर
13.06.2018 17.06.2014 29.05.2014 वैध

2261 1434 बाळासाहेब ल मण रोकडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.01.2039 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014

2262 1435 िवकास ाने वर राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.06.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2263 1436 तकुाराम रावसाहेब नबाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.09.2041 20.09.2010 नवी मुंबई 02.07.2017 14.07.2014 29.05.2014

2264 1437 शांत द ा य अ नछ े पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली को  हापरू 31.01.2037 20.09.2010 नागपरू शहर 02.10.2018 13.06.2014 29.05.2014 वैध
2265 1438 रामदास छबरुाव पालवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी जालना 30.06.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 20.07.2017 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2266 1439 राजकुमार पंढरीनाथ भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.01.2042 20.09.2010 सोलापरू ामीण 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2267 1440 परवेज रमजान िशकलगार पु सरळसेवा भ.ज. - ब मु लम 

िशकलगार
सातारा 30.11.2045 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध

2268 1441 तानाजी शंकर भोगम पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.07.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2269 1442 समुैया मसुाभाई बागवान ी सरळसेवा इ.मा.व. बागवान पणेु 30.11.2043 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
26.06.2015 02.08.2014 24.07.2014 वैध

2270 1443 अिजत न थ ूसावळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.08.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 10.07.2014 29.05.2014
2271 1444 जयेश पांडुरंग ठाकूर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 20.07.2014 29.05.2014
2272 1445 अतलु ीधर भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू शहर 30.04.2039 20.09.2010 सोलापरू ामीण 12.06.2018 29.05.2014 29.05.2014
2273 1446 ितभा गलुाब तांदळे

( ितभा िशवाजी धो े)
ी सरळसेवा िव.जा. - अ वडार पणेु शहर 28.02.2042 20.09.2010 पणेु शहर 02.06.2016 12.08.2014 29.05.2014 वैध

2274 1447 जय ी िद वजय पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2041 20.09.2010 सांगली 03.12.2016 26.06.2014 29.05.2014
2275 1448 सतीश िवर  वळवी पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 30.09.2038 20.09.2010 यवतमाळ 22.06.2014 16.06.2014 29.05.2014 वैध
2276 1449 गणेश कृ णा वनारे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.07.2039 20.09.2010 अकोला 23.05.2016 01.07.2014 25.06.2014 वैध
2277 1450 महेश सजन माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी औरंगाबाद 31.01.2041 19-09-10 नंदरुबार 31.07.2018 16.08.2014 29.05.2014 वैध
2278 1451 ि यांका सरेुश हा े ी सरळसेवा इ.मा.व. आगरी नवी मुंबई 30.06.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 10.07.2014 29.05.2014
2279 1452 समाधान महाद ूवाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.04.2043 20.09.2010 नािशक शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2280 1453 समाधान कंुडिलक वाठोरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ बलुढाणा 31.10.2043 20.09.2010 वािशम 23.08.2014 23.08.2014 29.05.2014 वैध
2281 1454 महेश बाळासाहेब लांडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30.06.2041 20.09.2010 परभणी 12.06.2014 12.06.2014 29.05.2014 वैध
2282 1455 सधुीर आनंदराव तोरडमल पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.04.2044 20.09.2010 पणेु ामीण 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2283 1456 क पना ेम सग राठोड ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 30.06.2044 20.09.2010 उ मानाबाद 24.06.2017 09.06.2014 29.05.2014 वैध
2284 1457 सािरका सोपान जाधव 

(सािरका िवजय िनकम)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 13.11.2013 10.07.2014 29.05.2014

2285 1458 शरद रामचं  गारे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.04.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 14.07.2014 29.05.2014 वैध
2286 1459 अमोल नंदकुमार साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2039 20.09.2010 सधदुगु 06.06.2016 14.07.2014 29.05.2014
2287 1460 रोिहणी तकुाराम शेवाळे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2043 20.09.2010 पणेु शहर 13.11.2013 29.05.2014 29.05.2014
2288 1461 वीण पुंडिलक साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2039 20.09.2010 नािशक ामीण 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014
2289 1462 रेखा चं कांत घनवट ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2038 20.09.2010 ठाणे शहर 05.06.2016 21.06.2014 29.05.2014
2290 1463 राज ूर जाक पठाण पु सरळसेवा खलुा मु लम अहमदनगर 31.01.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 25.06.2014
2291 1464 अिजत देिवदास िवसपतेु पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार जळगांव 30.04.2042 20.09.2010 बीड 30.07.2014 30.07.2014 25.06.2014 वैध
2292 1465 फु ल पंडीतराव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2042 20.09.2010 ठाणे शहर 03.10.2011 14.02.2015 29.05.2014 लोहमाग, मुंबई बदली 

आदेशाधीन, 
25.10.2018 रोजी 
ठाणे शहर कायमु त

2293 1466 देव  सयुकांत शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.01.2036 20.09.2010 नािशक ामीण 05.07.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध
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2294 1467 अमोल रमेशराव नांदेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट अमरावती 30.09.2037 20.09.2010 सीबीआय, एसीबी, 
पणेु

19.06.2018 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2295 1468 सदुशन मरुलीधर पोतदार पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार को  हापरू 30.06.2043 20.09.2010 पालघर 25.08.2014 25.08.2014 25.06.2014 वैध
2296 1469 राहुल तकुाराम वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.05.2041 20.09.2010 जळगांव 01.02.2016 16.06.2014 29.05.2014 वैध
2297 1470 मह  बाबरुाव वाघ पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28.02.2045 20.09.2010 नवी मुंबई 31.08.2014 31.08.2014 29.05.2014
2298 1471 िकरण भारत पावसे पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट सोलापरू 31.07.2040 20.09.2010 पणेु शहर 15.02.2016 30.08.2014 25.06.2014 वैध
2299 1472 संजय सजण ब बले पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.12.2041 19.09.2010 सातारा 07.06.2017 02.06.2014 29.05.2014
2300 1473 अिमत बळीराम वानखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.05.2043 20.09.2010 बलुढाणा 27.07.2017 23.08.2014 29.05.2014 वैध
2301 1474 सरेुखा संजय धस

(सरेुखा रामराव नागरगोजे)
ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.09.2034 20.09.2010 बीड 04-06-19 07.06.2014 29.05.2014 वैध

2302 1475 वैशाली अ ुबा यमपरेु ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.07.2040 20.09.2010 जालना 12.06.2014 12.06.2014 29.05.2014
2303 1476 िनलेश भानदुास गावंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 28.02.2042 19.09.2010 भंडारा 23.06.2018 16.07.2014 29.05.2014 वैध
2304 1477 िशवदास िनवृ ी लहाने पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.08.2038 20.09.2010 लातरू 03.06.2014 03.06.2014 29.05.2014 वैध
2305 1478 संदीप मोद यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2044 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2306 1479 मिनषा संदीप जाधव

(मिनषा शंकर माने)
ी सरळसेवा िव.जा. - अ कैकाडी पणेु 31.12.2044 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, ठाणे ामीण
19.06.2018 29.06.2014 29.05.2014 वैध

2307 1480 संतोष मोहनराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2040 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 01.06.2014 29.05.2014
2308 1481 िनतीन िभमराव च हाण पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.10.2041 20.09.2010 अकोला 10.02.2019 14.08.2014 24.07.2014 वैध
2309 1482 माधवी समाधान वाघ 

(माधवी िवजय बोरसे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.10.2044 20.09.2010 नािशक शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध

2310 1483 ा अशोक वायदंडे ी सरळसेवा अ.जा. मातंग नािशक 31.08.2040 20.09.2010 औरंगाबाद शहर 23.08.2018 01.08.2014 29.05.2014 वैध
2311 1484 कुणाल भगवान मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.12.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 23.08.2016 28.08.2014 29.05.2014
2312 1485 पंकज एकनाथराव बोडसे 

(बोरसे)
पु सरळसेवा भ.ज. - ब दारपागारी अमरावती 30.06.2040 20.09.2010 गडिचरोली 06.04.2019 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2313 1486 यंकटे वर सु ीव आलेवार पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 31.05.2044 20.09.2010 परभणी 06.06.2017 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2314 1487 वष  नारायण शदे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 28.02.2041 20.09.2010 पणेु शहर 03.10.2011 28.06.2014 29.05.2014 वैध बदलीवर कायमु त
2315 1488 ि जेश भाकर शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट सोलापरू 31.05.2039 20.09.2010 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.01.2016 11.10.2014 25.06.2014 वैध

2316 1489 अिवनाश पांडुरंग पोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी सोलापरू 31.10.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 18.07.2014 29.05.2014 वैध
2317 1490 उ व राय सग खाडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सातारा 31.05.2039 19.09.2010 पणेु ामीण 16.03.2016 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2318 1491 योगेश जग नाथ राजगु पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार औरंगाबाद 30.09.2041 20.09.2010 धळेु 05.07.2018 06.06.2014 29.05.2014 वैध
2319 1492 समाधान सरेुश पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.08.2042 20.09.2010 जळगांव 23.08.2014 23.08.2014 29.05.2014 वैध
2320 1493 भालचं  मा तराव देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2039 20.09.2010 को हापरू 06.06.2018 23.06.2014 29.05.2014
2321 1494 सागर सोमनाथ िढकळे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31.03.2045 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 21.08.2014 25.06.2014
2322 1495 सधुीर समाधान वाघ पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जालना 31.12.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2323 1496 मोद ल मण नलावडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2040 20.09.2010 पणेु शहर 04.07.2014 04.07.2014 29.05.2014
2324 1497 वीण चं शेखर वामी पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 28.02.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 12.07.2014 29.05.2014
2325 1498 ीराम क याणराव का हेरकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014

2326 1499 वाती तकुाराम कांदळकर ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.01.2045 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, नािशक 

ामीण

28.06.2018 21.07.2014 29.05.2014 वैध

2327 1500 संतोष बळीराम शेटे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 31.05.2039 20.09.2010 नवी मुंबई 01.06.2017 02.06.2014 29.05.2014 वैध
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2328 1501 वष  अ ण तावडे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार धळेु 30.06.2045 20.09.2010 पणेु शहर 05.11.2018 15.08.2015 
(मानीव िदनांक 
10.06.2014)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 28.11.2017

2329 1502 िदपाली भागवत िनकम ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30.11.2041 20.09.2010 औरंगाबाद शहर 08.06.2014 08.06.2014 29.05.2014 वैध
2330 1503 उ वल यादवराव इंगोले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.08.2043 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
08.06.2018 18.08.2014 29.05.2014 वैध

2331 1504 हिरष बाळकृ ण काळसेकर पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सधदुगु 30.11.2040 20.09.2010 नवी मुंबई 10.06.2014 10.06.2014 29.05.2014 वैध
2332 1505 सागर सरेुश शपी पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी धळेु 31.08.2042 20.09.2010 जळगांव 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2333 1506 भावना गोर नाथ महाजन 

(भावना देवराम जाधव)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी धळेु 31.05.2043 20.09.2010 नािशक शहर 13.06.2013 14.06.2014 29.05.2014 वैध

2334 1507 अिवनाश आनंदराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2039 20.09.2010 ठाणे ामीण 08.08.2014 08.08.2014 25.06.2014
2335 1508 धनंजय सावताराम ढोणे पु सरळसेवा अ.ज. ठाकर उ मानाबाद 31.05.2037 20.09.2010 सोलापरू ामीण 06.07.2014 06.07.2014 29.05.2014
2336 1509 बालाजी रामराव भंडे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 28.02.2042 20.09.2010 नांदेड 28.06.2016 02.06.2014 29.05.2014
2337 1510 मिनषा दिुनयाराज जोशी ी सरळसेवा िव.मा. . गाबीत सधदुगु 30.06.2041 20.09.2010 ठाणे शहर 03.06.2018 30.05.2014 29.05.2014
2338 1511 मोहन फिकरा सरोदे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30.09.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 13.07.2014 29.05.2014
2339 1512 बाळासाहेब िशवाजी माने पु सरळसेवा िव.जा. - अ कैकाडी सोलापरू 30.09.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 12.07.2014 29.05.2014
2340 1513 शरद ानदेव भुतेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30.04.2042 20.09.2010 बीड 20.06.2018 09.06.2014 29.05.2014
2341 1513-अ प जा वीण माने

(प ा तम ना अलागुंडी)
ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 11.06.2018 11.06.2018

(मानीव िदनांक 
04.06.2014)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.01.2019

2342 1514 गोिपका बाजीराव कोडापे ी सरळसेवा अ.ज. ग ड चं परू 30.11.2041 20.09.2010 नागपरू शहर 26.06.2015 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2343 1515 संदीप सखुदेव व हाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.08.2043 20.09.2010 नािशक शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2344 1516 सारंग कृ णराव िमराशी पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी नागपरू 28.02.2042 20.09.2010 यवतमाळ 25.08.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2345 1517 िव ल अ ण शेलार पु सरळसेवा अ.जा. मांग बीड 31.05.2036 20.09.2010 सातारा 26.06.2018 19.06.2014 29.05.2014
2346 1518 महादेव हनमुंतराव मांजरमकर पु सरळसेवा खलुा वाणी नांदेड 28.02.2042 20.09.2010 नांदेड 22.06.2018 04.06.2014 29.05.2014

2347 1519 चै ाली हाद साबळे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2046 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

27.06.2014 27.06.2014 29.05.2014 ◌़◌़◌़

2348 1520 अिजत रामराव झांझणु पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2045 20.09.2010 नवी मुंबई 25.08.2014 25.08.2014 29.05.2014
2349 1521 ितभा धनंजय जोगळेकर ी सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 31.01.2046 20.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
11.07.2014 25.07.2014 24.07.2014

2350 1522 सिुचत पंिडत ठाकरे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव मुंबई 30.06.2044 20.09.2010 जळगांव 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014 वैध
2351 1523 राज ूजानराव भारसाकळे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई बलुढाणा 30.06.2038 20.09.2010 अकोला 08.02.2016 28.06.2014 25.06.2014 वैध
2352 1524 हणमंत सोमा ि रसागर पु  सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सांगली 31.10.2038 20.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014 वैध
2353 1524-अ रेखा सागर संकपाळ ी सरळसेवा अ.जा. चांभार को  हापरू 30.09.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 04.12.2018 04.12.2018

(मानीव िदनांक 
17.06.2014)

17.05.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 25.01.2019

2354 1525 िवनायक नामदेव देवकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.11.2038 20.09.2010 पणेु ामीण 26.06.2018 18.06.2014 29.05.2014 वैध
2355 1526 शैलेश सिुनलराव शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी को  हापरू 30.06.2042 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
23.06.2016 03.09.2014 29.05.2014 वैध

2356 1527 सपना आनंदराव िनरंजने ी सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 30.06.2039 20.09.2010 वध 03.07.2017 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2357 1528 यवुराज बळवंत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.05.2042 20.09.2010 पणेु शहर 04.07.2019 02.07.2014 29.05.2014 वैध
2358 1529 सहुास मधकुर राऊत पु सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 31.07.2036 20.09.2010 नािशक ामीण 19.08.2014 13.06.2014 29.05.2014 वैध
2359 1530 हषद अ ण गा लदे पु सरळसेवा अ.जा. खािटक सातारा 30.04.2038 20.09.2010 सोलापरू ामीण 07.06.2017 21.06.2014 29.05.2014 वैध
2360 1531 शैलेश लहुजी ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. पोवार भंडारा 31.07.2041 20.09.2010 यवतमाळ 27.08.2014 03.06.2014 29.05.2014 वैध
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2361 1532 राहुल बाळासाहेब िगरमकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.05.2042 20.09.2010 पणेु शहर 04.07.2018 27.06.2014 29.05.2014 वैध
2362 1533 कैलास जयवंत टोकले पु सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सांगली 30.06.2041 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2363 1534 सभुाषचं  दौलत पो तरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी र नािगरी 29.02.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 16.07.2014 29.05.2014 वैध
2364 1535 सिु या सागर शदे

(सिु या नंदराज भोईटे)
ी सरळसेवा अ.जा. चांभार सातारा 31.05.2047 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 20.06.2014 29.05.2014

2365 1536 सोमनाथ िव ण ुलांडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.11.2042 19.09.2010 सातारा 27.08.2014 27.08.2014 29.05.2014
2366 1537 सषुमा पंढरीनाथ माळी ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी सोलापरू 30.11.2041 20.09.2010 पणेु शहर 07.08.2019 22.07.2014 29.05.2014 वैध
2367 1538 िनलेश भै यासाहेब करंदीकर पु सरळसेवा अ.जा. बु ड वािशम 31.10.2040 20.09.2010 अमरावती ामीण 22.06.2017 14.06.2014 29.05.2014 वैध
2368 1539 प लवी हिरहर कुलकण ी सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 31.05.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014
2369 1540 िम लद लालासाहेब झोडगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.07.2040 20.09.2010 लोहमाग, पणेु 20.06.2019 30.06.2014 29.05.2014 वैध
2370 1541 िवनायक अनंत कारेगांवकर पु सरळसेवा खलुा लगदर जालना 31.01.2040 20.09.2010 बलुढाणा 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014
2371 1542 सहारा राजाआिमन शेख मसतुी

(सहारा इ बाल शेख)
ी सरळसेवा इ.मा.व. मु लम दज सांगली 31.03.2042 20.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
16.07.2013 25.08.2014 25.06.2014 वैध

2372 1543 नागेशकुमार कैलास चातरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.05.2045 20.09.2010 अमरावती ामीण 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध

2373 1544 कैलास िव ण ूगवते पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30.04.2037 20.09.2010 ग िदया 07.03.2017 07.03.2017 
(मानीव िदनांक 
11.06.2014)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 11.12.2017

2374 1545 प लवी रामचं  झांझणु
(प लवी अतलु जगदाळे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.10.2040 20.09.2010 पणेु शहर 03.10.2011 11.06.2014 29.05.2014 नागरी ह क संर ण 
बदली आदेशाधीन

2375 1546 सिुनता शंकर अथणे ी सरळसेवा िव.मा. . को टी को  हापरू 31.10.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014
2376 1547 संिगता हिरभाऊ मांढरे ी सरळसेवा भ.ज. - ब धीवर भंडारा 30.11.2044 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
11.06.2018 04.07.2014 29.05.2014 वैध

2377 0 संदीप रमेश भांड पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.10.2037 20.09.2010 गडिचरोली 02.06.2016 29.11.2014 
(मानीव िदनांक 
04.07.2014)

29.05.2014 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.12.2017

वेगव धत पोिन 
पदो नत आदेश 

िद.20.04.2018 
िद.29.04.2018 

पासनू कायरत
2378 1548 ओम काश यामराव सोनट के पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 31.03.2040 20.09.2010 नागपरू शहर 10.07.2018 08.07.2014 29.05.2014 वैध

2379 1549 गणेश यंकटराव कराड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.07.2044 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2380 1550 ि ती सरेुश ताठे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2044 20.09.2010 अमरावती ामीण 12.06.2014 12.06.2014 29.05.2014 वैध
2381 1551 अिभजीत मधकुर जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2044 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 21.08.2014 29.05.2014
2382 1552 अिभजीत साहेबराव मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.06.2043 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014
2383 1553 िद ती मरुलीधर जोशी ी सरळसेवा खलुा ा हण यवतमाळ 30.04.2042 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग], 
अमरावती

25.04.2018 24.06.2014 29.05.2014

2384 1554 राजवंत बाबरुाव आठवले पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 30.09.2040 20.09.2010 बलुढाणा 04.10.2019 10.07.2014 29.05.2014 वैध
2385 1555 ा चं कांत देशमखु ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30.04.2042 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, मु यालय
20.06.2018 25.06.2014 29.05.2014

2386 1556 िनरंजन रोिहदास रणवरे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सातारा 31.05.2044 20.09.2010 पणेु ामीण 23.06.2018 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2387 1557 बोधन मा ती येजारे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2043 20.09.2010 ठाणे शहर 07.06.2014 28.06.2014 29.05.2014
2388 1558 शभुांगी ल मण आगाशे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली यवतमाळ 30.06.2044 20.09.2010 अमरावती ामीण 04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2389 1559 अतलु मा ती सोनावणे पु सरळसेवा अ.जा. ढोर मुंबई 31.07.2037 20.09.2010 ठाणे शहर 25.06.2018 28.07.2014 29.05.2014
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2390 1560 र नदीप बाबासाहेब जोगदंड पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 30.11.2044 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2391 1561 बाजीराव जग नाथ ढेकळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.07.2038 20.09.2010 सातारा 26.06.2018 30.06.2014 29.05.2014
2392 1562 राहुल गोपाळ लोखंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी सांगली 31.10.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 16.07.2017 01.07.2014 29.05.2014 वैध
2393 1563 शैलेश उ वराव गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2041 20.09.2010 नागपरू शहर 04.02.2019 10.07.2014 29.05.2014 नागपरू शहर येथे 

बदली आदेशाधीन, 
अ ाप कायमु त नाही.

2394 1564 संदीप अंकुश जमदाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.08.2044 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2395 1565 मनिमत िवलास राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी सांगली 31.07.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2396 1566 इं िजत िशवाजीराव वधन पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 30.06.2040 20.09.2010 सोलापरू ामीण 02.07.2014 02.07.2014 25.06.2014 वैध पो.अ.सोलापरू ा. 

यांनी िद. 
26.12.2018 अ वये 

बदल केले आहे.

2397 1567 सिचन कािशनाथ िशरसाठ पु सरळसेवा अ.जा. महार नंदरुबार 29.02.2040 20.09.2010 धळेु 05.07.2018 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2398 1568 छायाताई सरेुश येलकेवाड

(छायाताई दौलतराव वेलादी)
ी सरळसेवा अ.ज. ग ड चं परू 30.09.2043 20.09.2010 ना.ह.सं., चं परू 10.11.2016 04.08.2014 29.05.2014 वैध

2399 1569 ि ती बलभीम ढमाळ
(ि ती स यजीत च हाण)

ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.09.2040 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, ठाणे ामीण

05.03.2018 16.06.2014 29.05.2014

2400 1570 ित पती अशोक राणे पु सरळसेवा अ.ज. पारधी धळेु 30.09.2039 20.09.2010 अकोला 24.08.2014 30.06.2014 29.05.2014 वैध
2401 1571 धनाजी बाळासाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2042 19.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, पणेु
02.06.2016 27.01.2016

(मानीव िदनांक 
19.06.2014)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.07.2018

2402 1572 िनता िनवृ ी उबाळे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली पणेु 30.06.2036 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, नािशक 

ामीण

09.06.2016 19.06.2014 29.05.2014 वैध

2403 1573 िशतल हषल चौगलेु
(िशतल तानाजी माळी)

ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.11.2045 20.09.2010 ठाणे शहर 15.06.2018 25.06.2014 29.05.2014 वैध

2404 1574 िदपक एकनाथ बरकले पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2044 20.09.2010 नवी मुंबई 11.07.2017 11.07.2017 29.05.2014
2405 1575 किपल पुंजाराम शेळके पु सरळसेवा अ.जा. बौ नांदेड 30.06.2042 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नांदेड

31.05.2017 17.06.2014 29.05.2014 वैध

2406 1576 पाली काश तारगे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.04.2044 20.09.2010 मुंबई शहर 04.07.2017 02.07.2014 29.05.2014
2407 1577 िवजय रमेशराव र नपारखी पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार बलुढाणा 29.02.2044 20.09.2010 वािशम 23.08.2014 23.08.2014 29.05.2014
2408 1578 अिनल भालचं  जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 02.08.2014 29.05.2014
2409 1579 सोनतुाई िवजयराव झामरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2046 20.09.2010 अमरावती शहर 07.02.2019 20.07.2014 29.05.2014 वैध अमरावती शहर बदली 

आदेशाधीन
2410 1580 तृ णा ावण गोपनारायण ी सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 30.06.2039 20.09.2010 नािशक ामीण 20.08.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2411 1581 गणेश िशवाजी ह के पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.06.2040 20.09.2010 पणेु ामीण 07.06.2014 07.06.2014 29.05.2014
2412 1582 सिचन अशोक बागलु पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी नािशक 31.03.2043 20.09.2010 जळगांव 11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014 वैध
2413 1583 रणिजत पांडुरंग गलांडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.09.2040 20.09.2010 नािशक ामीण 23.08.2018 17.06.2014 29.05.2014
2414 1584 ेमा िव नेश पाटील 

( ेमा सजराव पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2045 20.09.2010 पणेु शहर 29.06.2018 01.07.2014 29.05.2014

2415 1585 संदीप बाळु सहाणे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.07.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 12.08.2014 12.08.2014 29.05.2014
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2416 1586 अंजली  ल मणराव ज धळे ी सरळसेवा अ.जा. बौ नांदेड 30.11.2040 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

01.06.2016 09.07.2014 29.05.2014 वैध

2417 1587 द सुाहेब रमाकांत ल ढे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31.12.2040 20.09.2010 ठाणे ामीण 20.06.2018 09.06.2014 29.05.2014
2418 1588 कांचन काशराव सलुभेवार ी सरळसेवा अ.जा. बु ड यवतमाळ 31.12.2043 20.09.2010 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
08.06.2017 03.06.2014 29.05.2014 वैध

2419 1589 र मी ध डीराम पांगशे ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव ठाणे 30.09.2046 20.09.2010 नागरी ह क संर ण, 
मु यालय, मुंबई

10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2420 1590 सजराव मा ती खाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2040 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014

2421 1591 िवकास द ा य बडवे पु सरळसेवा िव.मा. . साळी को  हापरू 31.01.2044 20.09.2010 पणेु ामीण 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2422 1592 शांत संपतराव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2042 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
02.07.2014 02.07.2014 29.05.2014

2423 1593 उमाजी तकुाराम राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 30.06.2044 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2424 1594 तानाजी नामदेव कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार को  हापरू 31.01.2041 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
01.07.2014 01.07.2014 29.05.2014 वैध

2425 1595 सधुीर रामदास धायरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2041 20.09.2010 पालघर 01.06.2017 26.06.2014 29.05.2014 वैध
2426 1596 िवनोद बाळकृ ण वाकडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2042 20.09.2010 ग िदया 11.08.2014 11.08.2014 24.07.2014
2427 1597 बालाजी ध डीराम साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2040 20.09.2010 पणेु शहर 18.06.2018 28.08.2014 29.05.2014
2428 1598 सतीश कवडुजी फरकाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.06.2038 20.09.2010 अमरावती ामीण 24.08.2014 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2429 1599 िवनोद उ मराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.04.2037 20.09.2010 ठाणे ामीण 26.07.2018 25.06.2014 29.05.2014
2430 1600 मनोज दादासाहेब पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.11.2043 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2431 1601 िनतीन सदुाम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.04.2039 20.09.2010 अकोला 24.08.2014 30.06.2014 29.05.2014 वैध
2432 1602 िनतीन भागवत फळफळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2042 20.09.2010 पालघर 01.06.2017 07.06.2014 29.05.2014
2433 1603 मु तफा इ माईल शेख पु सरळसेवा खलुा मु लम लातरू 31.12.2040 20.09.2010 उ मानाबाद 12.07.2017 02.07.2014 25.06.2014
2434 1604 हषल िवनायकराव एकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.12.2043 20.09.2010 नागपरू ामीण 09.03.2016 20.08.2014 29.05.2014 वैध
2435 1605 िनिखल जनादन फ टग पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली चं परू 29.02.2040 20.09.2010 बलुढाणा 25.08.2014 03.06.2014 29.05.2014 वैध
2436 1606 अ मता बाळासाहेब पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.05.2044 20.09.2010 महामाग सरु ा 

पथक, अहमदनगर
15.03.2018 04.07.2014 29.05.2014

2437 1607 संदीप खशुालराव धोबे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 30.04.2040 20.09.2010 चं परू 23.06.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध
2438 1608 चै ाली सतीश गवळी ी सरळसेवा अ.ज. ठाकर पणेु 30.11.2045 20.09.2010 अमरावती ामीण 27.01.2016 18.08.2014 25.06.2014 वैध
2439 1609 दशरथ य ला पा िवटकर पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार पणेु 31.10.2039 20.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
02.07.2017 21.02.2015 29.05.2014 वैध

2440 1610 तेज वनी बाबरुाव िगरसावळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 30.11.2042 20.09.2010 अमरावती ामीण 25.08.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2441 1611 शरद उ मराव शेवाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 31.12.2036 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नािशक घटक
19.06.2018 30.06.2014 29.05.2014

2442 1612 ि यांका व नील अवधतू
(ि यांका नंदकुमार खोत)

ी सरळसेवा खलुा लगायत सातारा 31.12.2043 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग,पणेु

02.11.2018 29.05.2014 29.05.2014

2443 1613 सिवता हाद वाहुळे ी सरळसेवा अ.जा. महार हगोली 31.07.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 26.05.2017 29.06.2014 29.05.2014
2444 1614 सरेुश िभकमभाऊ िशरसाठ पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30.04.2042 20.09.2010 जळगांव 12.02.2016 15.07.2014 25.06.2014
2445 1615 बालाजी तळुिशदास भांगे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 30.06.2039 20.09.2010 को हापरू 16.07.2017 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2446 1616 धम  यंबकराव जोशी पु सरळसेवा भ.ज. - ब नंदीवाले जळगांव 31.01.2043 20.09.2010 नागपरू ामीण 13.08.2014 13.08.2014 29.05.2014 वैध
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2447 1617 योती बाप ूपाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.03.2037 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग

31.05.2017 07.06.2017 29.05.2014 वैध

2448 1618 िवनोद बापरुाव च हाण पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 30.06.2044 20.09.2010 उ मानाबाद 12.07.2016 01.08.2015 29.05.2014 वैध िनलंिबत
2449 1619 शरद चांगदेव दराडे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.12.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 13.07.2016 30.06.2014 25.06.2014 वैध
2450 1620 कमलेश िवलास सोनट के पु सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 31.03.2041 19.09.2010 भंडारा 04.02.2016 21.08.2014 25.06.2014 वैध
2451 1621 िवशाल काश नजारे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी सांगली 31.05.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध
2452 1622 नयना िवलास देवरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.10.2044 20.09.2010 नंदरुबार 11-06-19 11.09.2014 06.09.2014 वैध
2453 1623 ांती मोहनराव जाधव

( ांती सारंग पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014

2454 1624 आरती महावीर नां ेकर ी सरळसेवा खलुा जैन सांगली 31.10.2044 20.09.2010 को हापरू 16.07.2014 16.07.2014 29.05.2014
2455 1625 अशोक नवनाथ माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी उ मानाबाद 31.05.2039 20.09.2010 लातरू 17.08.2017 13.08.2014 29.05.2014 वैध
2456 1626 राजेश काश गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2039 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
27.06.2014 27.06.2014 29.05.2014

2457 1627 ा अमर सग देशमखु
( ा तानाजी लोखंडे)

ी सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 31.05.2037 20.09.2010 को हापरू 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014 वैध

2458 1628 किवता बाळु मसुळे ी सरळसेवा भ.ज. - ब कोलाटी सोलापरू 31.01.2045 20.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

पणेु

01.06.2017 02.06.2014 29.05.2014 वैध

2459 1629 िदिपका तकुाराम ज जाळ ी सरळसेवा इ.मा.व. शपी सांगली 30.11.2045 19.09.2010 सातारा 30.11.2015 23.01.2015 25.06.2014 वैध
2460 1630 संभाजी िशवाजी गोलांडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2042 20.09.2010 पणेु शहर 04.07.2018 01.07.2014 29.05.2014
2461 1631 सतीश वसंतराव उमरे पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 31.01.2046 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2462 1632 सषुमा चं कांत बावी कर ी सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी यवतमाळ 30.04.2037 20.09.2010 यवतमाळ 19.06.2018 05.06.2014 29.05.2014 वैध
2463 1633 िवकास मा ती घनवट पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.10.2039 20.09.2010 जळगांव 18.09.2018 01.07.2014 29.05.2014 वैध
2464 1634 िगतांजली तकुाराम बाबर ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2044 20.09.2010 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग
19.06.2018 18.06.2014 29.05.2014

2465 1635 राहुल गौतम वाढवे पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 31.03.2042 20.09.2010 वािशम 15.06.2014 15.06.2014 29.05.2014
2466 1636 पंकज िशवराम उकंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.12.2038 20.09.2010 नागरी ह क संर ण, 

अकोला
04.07.2014 04.07.2014 29.05.2014 वैध

2467 1637 संतोष आ पाराव घोडके पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 30.06.2040 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 29.07.2014 29.07.2014 25.06.2014 वैध
2468 1638 शांत ानोबा आरदवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 30.11.2040 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 12.06.2014 29.05.2014 वैध
2469 1639 फु ल भाकर कदम पु सरळसेवा अ.जा. बौ को  हापरू 30.06.2045 20.09.2010 पणेु ामीण 15.06.2018 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2470 1640 योती िवजय मेढे ी सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 31.08.2044 20.09.2010 पणेु शहर 15.06.2018 04.06.2014 29.05.2014 वैध
2471 1641 पाली देवाजी बावनकर ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली भंडारा 30.04.2040 20.09.2010 गडिचरोली 14.02.2019 12.07.2014 29.05.2014 वैध गडिचरोली पिर े  

बदली आदेशाधीन
2472 1642 र व  हिरभाऊ अिहरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.07.2042 20.09.2010 नवी मुंबई 06.12.2016 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2473 1643 न ता जानराव जाधव ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा अमरावती 31.08.2046 20.09.2010 नागपरू शहर 30.06.2017 09.07.2014 29.05.2014 वैध
2474 1644 संदीप पुंडिलकराव गाडे पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी अकोला 31.08.2042 20.09.2010 बलुढाणा 23.08.2014 23.08.2014 29.05.2014 वैध
2475 1645 सकेुिशनी बालकदास लोखंडे ी सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 30.11.2042 20.09.2010 नागपरू शहर 11.01.2019 18.06.2014 29.05.2014 नागपरू शहर येथे 

बदली आदेशाधीन, 
अ ाप कायमु त नाही.

2476 1646 धमराज तकुाराम सोनके पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार पणेु 29.02.2040 20.09.2010 रायगड 12.05.2016 25.06.2014 29.05.2014 वैध
2477 1647 िनतीन मकेुश बडगजुर पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा पणेु 29.02.2044 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2478 1648 सागर बाळासाहेब जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी मुंबई 31.01.2043 20.09.2010 ठाणे शहर 06.07.2014 06.07.2014 29.05.2014
2479 1649 मंदािकनी मा तराव चोपडे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.05.2044 20.09.2010 नवी मुंबई 15.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध
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2480 1650 राहुलकुमार ीधर राऊत पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी को  हापरू 28.02.2045 20.09.2010 यवतमाळ 09.02.2017 09.02.2017 
(मानीव िदनांक 
08.08.2014)

07.01.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 02.02.2018

िनलंिबत-
28.06.2018

2481 1651 अिजतकुमार एकनाथ खटाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.01.2039 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 07.06.2014 29.05.2014
2482 1652 वीण देवाजी बोरकुटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.10.2039 20.09.2010 चं परू 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध
2483 1653 पायल सखुदेव चौधरी

(पायल अमेय पंचभाई)
ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2044 20.09.2010 पणेु शहर 26.06.2014 26.06.2014 29.05.2014

2484 1654 िदपक वसंत ड ब पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.01.2044 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2485 1655 सतीश मा ती पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2039 20.09.2010 सातारा 26.06.2018 19.07.2014 25.06.2014
2486 1656 ानदेव यामराव पायघन पु सरळसेवा इ.मा.व. बारी बलुढाणा 31.01.2044 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2487 1657 सरोिजनी सयुकांत च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2039 20.09.2010 को हापरू 05.03.2016 29.07.2014 25.06.2014
2488 1658 िवशाल मरुलीधर खलसे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी नागपरू 31.12.2038 20.09.2010 यवतमाळ 28.06.2018 03.06.2014 29.05.2014 वैध अमरावती ामीण 

कायमु त
2489 1659 संदीप पांडुरंग वाघमारे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 17.07.2014 29.05.2014
2490 1660 शारदा जानकू वालकोळी ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.11.2042 20.09.2010 पणेु शहर 07.10.2018 20.06.2014 29.05.2014 वैध
2491 1661 शांत यशवंत ठवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कलार ग िदया 31.08.2044 20.09.2010 नागपरू ामीण 23.08.2014 23.08.2014 29.05.2014 वैध
2492 1662 योिगता कािशनाथ भार ाज ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 30.04.2038 20.09.2010 वािशम 08.06.2016 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2493 1663 िनलेश सरेुश लोधी पु सरळसेवा इ.मा.व. परदेशी जळगांव 29.02.2040 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
जळगांव

13.08.2018 17.06.2014 29.05.2014 वैध

2494 1664 सिचन पांडुरंग जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.01.2043 20.09.2010 अहमदनगर 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2495 1665 गणेश सोपान वाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30.09.2042 20.09.2010 सांगली 10.10.2014 18.09.2014 26.07.2014 वैध
2496 1666 म छ  कृ णा अड लग पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.04.2044 20.09.2010 पणेु शहर 08.06.2014 08.06.2014 29.05.2014
2497 1667 शरद राधाकृ ण गोड पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30.04.2036 20.09.2010 अहमदनगर 13.06.2014 13.06.2014 29.05.2014
2498 1668 शिशकांत ाने वर अवघडे पु सरळसेवा अ.जा. मांग ठाणे 31.12.2039 20.09.2010 पालघर 19.06.2018 20.06.2014 29.05.2014 वैध
2499 1669 रोिहत ध यकुमार िदवसे पु सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.03.2046 20.09.2010 सोलापरू शहर 10.09.2014 10.09.2014 24.07.2014
2500 1670 अमोल पंजाबराव इंगोले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31.05.2040 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
वािशम घटक

17.4.2018 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2501 1671 मनोज हाद सोनवलकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 30.06.2043 20.09.2010 सांगली 21.08.2014 20.08.2014 29.05.2014 वैध
2502 1672 िचमणाजी वैजनाथ क े पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 28.02.2037 20.09.2010 सोलापरू ामीण 26.06.2017 09.06.2014 29.05.2014
2503 1673 मनोहर कडू वानखेडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार जळगांव 30.09.2042 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2504 1674 अचना संभाजी पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2045 20.09.2010 आ थक गु हे िवभाग, 

महारा  रा य
02.07.2018 10.06.2014 29.05.2014

2505 1675 सरेुश चम  म ामी पु सरळसेवा अ.ज. मिदया गडिचरोली 30.09.2036 20.09.2010 नागपरू ामीण 10.03.2016 21.08.2014 25.06.2014 वैध
2506 1676 मीना िदलीप नाईक ी सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार पणेु 31.07.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 16.08.2014 29.05.2014 वैध
2507 1677 िशरीष काकासाहेब माणगावे पु सरळसेवा खलुा जैन िदगंबर को  हापरू 31.05.2042 20.09.2010 सोलापरू ामीण 09.05.2016 17.07.2014 29.05.2014
2508 1678 िव ु लता िशवाजी च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.06.2041 20.09.2010 पणेु शहर 10.06.2014 10.06.2014 29.05.2014
2509 1679 सिुनल ल मण जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.06.2043 19.09.2010 सातारा 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2510 1680 ीकांत तानाजी इंगवले पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.01.2044 20.09.2010 को हापरू 08.06.2019 21.08.2014 29.05.2014
2511 1681 ब ीनारायण बाबासाहेब तांबे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31.05.2040 20.09.2010 नागपरू शहर 01.09.2018 03.06.2014 29.05.2014
2512 1682 िवनोद िदलीप च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30.04.2043 20.09.2010 अहमदनगर 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

2513 1683 िकशोर सदुाम वानखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2036 20.09.2010 नागरी ह क संर ण, 
बलुढाणा

15.02.2016 17.07.2014 25.06.2014 वैध

2514 1684 शांत रामराव जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सातारा 31.03.2038 20.09.2010 रायगड 21.06.2018 19.07.2014 29.05.2014 वैध
2515 0 बजरंग हदरुाव देसाई पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.09.2035 20.09.2010 चं परू 29.05.2014 उप िवभागीय पोलीस 

अिधकारी पदावर 
िनयु ती कायमु त- 

03.07.2018
2516 1685 माधरुी शहाजी ताठे ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2046 20.09.2010 पणेु शहर 23.09.2014 10.06.2014 29.05.2014
2517 1686 मालती मोतीलाल कायटे ी सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31.05.2042 20.09.2010 बलुढाणा 19.02.2016 03.06.2014 29.05.2014 वैध
2518 1687 सनंुदा पुंडिलक पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.08.2042 20.09.2010 जळगांव 05.07.2018 13.08.2014 29.05.2014 वैध
2519 1688 पंकज अजनु पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार सोलापरू 30.06.2038 20.09.2010 पणेु शहर 11.06.2018 18.07.2014 25.06.2014 वैध
2520 1689 राहुल रामदास तरकसे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31.05.2039 20.09.2010 लातरू 03.06.2014 03.06.2014 29.05.2014 वैध
2521 1690 भा य ी िदलीपराव जाधव

(भा य ी अिमतकुमार पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2043 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, सांगली
03.06.2016 28.10.2014 29.05.2014

2522 1691 व नील िवजयकुमार घ गडे पु सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 30.06.2043 20.09.2010 सांगली 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2523 1692 पंिडत बाबासाहेब सोनवणे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.08.2042 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2524 1693 सिचन तकुाराम ब े पु सरळसेवा इ.मा.व. खािटक सातारा 31.10.2037 20.09.2010 ठाणे शहर 06.06.2014 06.06.2014 29.05.2014 वैध
2525 1694 शैलेशकुमार िशवराव पा 

नगदळी
पु सरळसेवा भ.ज. - ब हलबा पणेु 31.05.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 12.07.2014 29.05.2014 वैध

2526 1695 िवशाखा िव लराव धळेु ी सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 30.09.2041 20.09.2010 बीड 10.06.2014 10.06.2014 29.05.2014 वैध
2527 1696 सिुनता पराव पवार - राजपतु ी सरळसेवा अ.ज. पारधी अमरावती 30.06.2042 20.09.2010 ठाणे शहर 05.01.2017 26.06.2014 29.05.2014
2528 1697 योगेश दगडू देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.06.2036 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 20.08.2014 29.05.2014
2529 1698 आिशष राजाराम जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. नािभक को  हापरू 31.10.2041 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014 वैध

2530 1699 राहुल यंबक शेजवळ पु सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 31.05.2041 19.09.2010 नंदरुबार 10.07.2014 24.06.2014 25.06.2014 वैध
2531 1700 महेश हणमंत िवधाते पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30.11.2043 20.09.2010 सोलापरू ामीण 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2532 1701 आरती बापरुाव खेतमाळीस ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी अहमदनगर 31.03.2045 20.09.2010 पणेु शहर 04.02.2016 18.07.2014 25.06.2014
2533 1702 िदलीप िव ल जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ कैकडी पणेु 31.03.2038 20.09.2010 ठाणे शहर 06.06.2014 06.06.2014 29.05.2014 वैध
2534 1703 अपण  हिरदास हटकर ी सरळसेवा अ.जा. ढोर पणेु 31.07.2037 20.09.2010 ठाणे शहर 17.06.2014 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2535 1704 मायादेवी सकुुमार काळगावे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28.02.2043 20.09.2010 सांगली 21.06.2018 30.06.2014 29.05.2014
2536 1705 योती िदवाकर कांबळे

( योती पवनकुमार वानखडे)
ी सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30.11.2042 20.09.2010 रायगड 08.07.2014 08.07.2014 29.05.2014 वैध

2537 1706 वीण देविकसन तळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी अकोला 31.12.2043 20.09.2010 अमरावती ामीण 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2538 1707 वाती नारायणराव केदार ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30.11.2044 20.09.2010 पणेु शहर 03.07.2014 03.07.2014 25.06.2014 वैध
2539 1708 िदनकर भा कर सयु पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.12.2042 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2540 1709 सािरका वसंत खैरनार ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30.09.2040 20.09.2010 जळगांव 02.09.2014 06.06.2014 29.05.2014 वैध
2541 1710 अिवनाश अशोक येवला पु सरळसेवा इ.मा.व. वाणी नािशक 30.04.2044 20.09.2010 नािशक शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2542 1711 काश वसंत पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2038 20.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2014 19.06.2014 29.05.2014
2543 1712 अमोल काश कोरडे पु सरळसेवा अ.जा. बु ड ठाणे 31.08.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2544 1713 गणेश अशोक ीरसागर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.09.2043 20.09.2010 पणेु ामीण 20.08.2014 20.08.2014 29.05.2014
2545 1714 पंकज ीधर िगरी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी सातारा 31.12.2038 20.09.2010 रायगड 07.06.2017 11.09.2014 24.07.2014 वैध
2546 1715 वैभव ीरंग पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2045 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014
2547 1716 िजत  नागेश वरे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 30.06.2041 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
10.07.2014 10.07.2014 29.05.2014 वैध
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2548 1717 यशवंत िव ल बारवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.06.2041 20.09.2010 बीड 26.09.2014 26.09.2014 24.07.2014
2549 1718 िव ांत िवजयकुमार बोधे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी लातरू 31.05.2042 20.09.2010 सोलापरू ामीण 07.06.2017 10.07.2014 25.06.2014 वैध
2550 1719 व नाली रामचं  देवकाते ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2044 20.09.2010 सोलापरू शहर 01.08.2013 30.06.2014 29.05.2014 वैध
2551 1720 पवन मधकुर चौधरी पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2043 20.09.2010 सांगली 25.08.2014 20.08.2014 29.05.2014
2552 1721 अिनलकुमार भानदुास मगरे पु सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31.08.2042 20.09.2010 िवशेष सरु ा 

िवभाग,औरंगाबाद 
घटक

01.06.2017 23.08.2014 25.06.2014 वैध

2553 1722 कमलेश िकशोर खंदारे पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 31.08.2040 20.09.2010 वािशम 15.06.2014 15.06.2014 29.05.2014 वैध
2554 1723 गलुाब तकुाराम बाचेवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.12.2038 20.09.2010 हगोली 21.06.2014 21.06.2014 29.05.2014 वैध
2555 1724 योती पांडुरंग डमाळे ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.10.2041 19.09.2010 पणेु ामीण 09.06.2014 09.06.2014 29.05.2014 वैध
2556 1725 अ लम मकुितल खितब पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम कसाई को  हापरू 30.06.2036 20.09.2010 ठाणे शहर 19.06.2014 16.06.2014 29.05.2014

2557 1726 नीता मोतीलाल कायटे ी सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30.04.2045 20.09.2010 जळगांव 01.09.2018 02.06.2014 29.05.2014 वैध
2558 1727 चं कांत दरया पा कोळी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. कोळी को  हापरू 30.04.2039 20.09.2010 ठाणे शहर 20.06.2014 20.06.2014 29.05.2014

2559 1728 काश यंकटराव वाघमारे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव लातरू 31.12.2044 20.09.2010 सोलापरू ामीण 17.07.2015 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2560 1729 िकशोर मनोहर डोईजड पु सरळसेवा खलुा वाणी सांगली 31.08.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 09.07.2014 29.05.2014
2561 1730 िवकास मोहन िखरेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 31.05.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 13.06.2016 19.07.2014 25.06.2014 वैध
2562 1731 सािरका दशरथ कोडापे ी सरळसेवा अ.ज. ग ड अमरावती 31.07.2040 20.09.2010 जळगांव 22.08.2014 06.06.2014 29.05.2014 वैध
2563 1732 परशरुाम हणमंत कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31.03.2044 20.09.2010 को हापरू 21.08.2014 21.08.2014 25.06.2014 वैध
2564 1733 गणेश गो वद पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 31.10.2042 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2565 1734 सरुज बाबासाहेब बनसोडे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 30.04.2043 20.09.2010 को हापरू 08.06.2019 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2566 1735 अिजत सग अमतृ सग राजपतू पु सरळसेवा खलुा राजपतू धळेु 31.03.2042 20.09.2010 लोहमाग, नागपरू 02.06.2017 17.06.2014 29.05.2014
2567 1736 उमेश हणमंत माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सांगली 31.01.2042 20.09.2010 पणेु शहर 08.02.2016 02.09.2014 25.06.2014 वैध
2568 1737 अ वनी रामचं  कुसरुकर ी सरळसेवा िव.मा. . को टी सातारा 31.05.2039 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नवी मुंबई

13.07.2015 22.07.2014 29.05.2014 वैध

2569 1738 रिविकरण अ ण डोरले पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014
2570 1739 योती िदलीप कांबळे ी सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30.11.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 11. 07.2014 11.07.2014 29.05.2014
2571 1740 आशतुोष िववेक च हाण पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ पणेु 31.08.2043 20.09.2010 सांगली 11.09.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2572 1741 वाती हनमुंतराव सयुवंशी ी सरळसेवा अ.जा. बु ड सांगली 30.09.2042 20.09.2010 को हापरू 21.06.2018 11.07.2014 29.05.2014 वैध
2573 1742 कंुदन साहेबराव गाडे पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 28.02.2033 20.09.2010 सोलापरू ामीण 16.06.2014 16.06.2014 29.05.2014 वैध
2574 1743 बजरंग बाळु झडे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सांगली 31.10.2042 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 19.06.2014 29.05.2014 वैध
2575 1744 अिवनाश भुजंगराव खंदारे पु सरळसेवा अ.जा. बौ नांदेड 29.02.2036 20.09.2010 परभणी 09.09.2014 09.09.2014 24.07.2014 वैध
2576 1745 अमोल नवनाथ पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2040 20.09.2010 परभणी 05.06.2014 05.06.2014 29.05.2014
2577 1746 समीर राज  कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार सातारा 31.07.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2578 1747 सिुनल भाऊराव वाघ पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 30.09.2042 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014
2579 1748 सिचन भुपाळराव बनसावडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सांगली 31.05.2039 20.09.2010 पणेु शहर 15.04.2016 28.08.2014 25.06.2014 वैध
2580 1749 संदीप िजजाबाराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.12.2040 20.09.2010 नंदरुबार 18-08-19 17.06.2014 29.05.2014 वैध
2581 1750 हनमुंत गो वद ओउळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2039 20.09.2010 ठाणे शहर 02.04.2016 10.11.2014 25.06.2014
2582 1751 अिनता मारोती वराडे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.03.2039 20.09.2010 ना.ह.सं., औरंगाबाद 19.09.2018 12.06.2014 29.05.2014 वैध
2583 1752 काजल चं कांत भोसले ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 01.04.2015 29.05.2014
2584 1753 यवुराज िशवाजी सालगडेु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.11.2039 20.09.2010 ठाणे शहर 03.01.2011 14.06.2014 29.05.2014 लोहमाग,मुंबई बदली 

आदेशाधीन,
2585 1754 योती ल मण भारमल ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 28.02.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 13.06.2016 07.12.2014 29.05.2014 वैध
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2586 1755 काश ल मण झोडगे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव जळगांव 31.05.2039 20.09.2010 अकोला 16.07.2014 16.07.2014 25.06.2014 वैध
2587 0 िवनोद मरुलीधर पाचपोळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अकोला 30.06.2040 20.09.2010 चं परू 29.05.2014 िदनांक 11.09.2016 

रोजी  िनधन
2588 1756 सरेुश िव ल भोये पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 30.06.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध
2589 1757 उमा राजेश गवळी

(उमा रामचं  कांबळे)
ी सरळसेवा अ.जा. महार जालना 30.06.2041 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, नािशक
23.06.2015 05.06.2014 29.05.2014 वैध

2590 1758 िदपमाला िवलास िहरे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 31.07.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 13.01.2015 29.05.2014 वैध
2591 1759 रणिजत सग धन सग परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31.10.2036 20.09.2010 पालघर 07.06.2014 29.05.2014 वैध
2592 1760 सजुाता िकशनराव शानमे ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी उ मानाबाद 30.04.2045 20.09.2010 पणेु शहर 05.06.2018 05.06.2014 29.05.2014
2593 1761 जयमाला वसंत वसावे ी सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.05.2043 20.09.2010 ठाणे शहर 18.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध
2594 1762 र व  आ पा मांजरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2044 20.09.2010 पणेु ामीण 04.06.2014 04.06.2014 29.05.2014
2595 1763 गजानन नारायणराव कडाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.12.2035 20.09.2010 नवी मुंबई 21.06.2018 10.06.2014 29.05.2014 वैध
2596 1764 िनतीन मधकुरराव थेटे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30.09.2041 20.09.2010 सोलापरू ामीण 08.06.2018 06.06.2014 29.05.2014
2597 1765 रामदास शंकर गोपाळ पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोपाळ नािशक 30.06.2038 20.09.2010 नवी मुंबई 22.06.2018 10.07.2014 25.06.2014 वैध
2598 1766 म छ  नवनाथ नागरगोजे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.05.2036 20.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

औरंगाबाद घटक
19.06.2018 17.06.2014 29.05.2014 वैध

2599 1767 िनतीन पांडुरंग च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सधदुगु 31.05.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 28.06.2017 11.07.2014 29.05.2014
2600 1768 सिुशलकुमार अशोक भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014
2601 1769 जबेुर अहमद चादँसाहेब मजुावर पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम मजुावर सोलापरू 31.07.2044 20.09.2010 पणेु शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध

2602 1770 िकशोरकुमार जगत सग राजपतू पु सरळसेवा खलुा राजपतू भामटा अकोला 31.08.2042 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, अमरावती

06.06.2018 23.08.2014 29.05.2014

2603 1771 सयुकांत दादाराव मारोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.11.2037 20.09.2010 नवी मुंबई 21.06.2018 30.05.2014 29.05.2014 वैध
2604 0 मता िदलीपराव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.05.2044 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, पणेु
11.06.2014 11.06.2014 29.05.2014 वैध 31/08/2019 रोजी 

राजीनामा
2605 1772 नवनाथ िविभषण रानगट पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31.05.2040 20.09.2010 पणेु ामीण 23.08.2017 03.10.2014 24.07.2014 वैध
2606 1773 सिवता मारोतीराव कलटवाड ी सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.10.2035 20.09.2010 परभणी 03.07.2017 09.06.2014 29.05.2014 वैध
2607 1774 सदुशना कािशनाथ परमाणे

(सदुशना राहुल जगताप)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2046 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014

2608 1775 शैलजा सजराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2040 20.09.2010 को हापरू 17.05.2018 13.06.2014 29.05.2014
2609 1776 सतीश भुजी इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ अकोला 31.08.2040 20.09.2010 अमरावती शहर 26.06.2014 26.06.2014 29.05.2014 वैध
2610 1777 नीता राहुल तायडे

(नीता अशोकराव अधडेु)
ी सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 30.09.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 15.08.214 29.05.2014

2611 1778 संदीप अ णासाहेब येडाळे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ सांगली 31.07.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 01.07.2014 29.05.2014 वैध
2612 1779 अिमतकुमार संभाजी पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.10.2043 20.09.2010 सांगली 01.09.2014 25.08.2014 29.05.2014 वैध
2613 1780 देिवदास राजाराम सांगळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.03.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध
2614 1781 अिसफ वहाब बेग पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम पजारी को  हापरू 30.06.2037 20.09.2010 पालघर 06.06.2018 19.06.2014 29.05.2014 वैध

2615 1782 अतलु शांताराम आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2044 20.09.2010 मुंबई शहर 21.08.2014 21.08.2014 29.05.2014 वैध
2616 1783 पाली आनंदा पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2043 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
27.06.2014 27.06.2014 29.05.2014

2617 1784 संदीप गो वद फणसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.10.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 11.07.2014 29.05.2014 वैध
2618 1785 भारती देवराव गरुनलेु ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी चं परू 30.04.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 11.06.2018 17.09.2014 29.05.2014 वैध
2619 1786 शभुांगी आ माराम सयुवंशी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.12.2042 20.09.2010 जालना 03.02.2015 18.06.2014 29.05.2014 वैध
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2620 1787 वाती चं कांत जगताप ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 25.08.2014 29.05.2014
2621 1788 सिचन शािलकराव साळंुखे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.03.2044 20.09.2010 नािशक ामीण 22.08.2014 22.08.2014 29.05.2014 वैध
2622 1789 जयदीप कृ णा गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31.07.2042 20.09.2010 नािशक शहर 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2623 1790 सतीश कािशराम आडे पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 31.07.2042 20.09.2010 अमरावती ामीण 05.01.2016 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2624 1791 ाज ता हाद पवार ी सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा नािशक 31.03.2044 20.09.2010 मुंबई शहर 01.07.2015 18.09.2014 24.07.2014 वैध
2625 1792 अिमत िशवाजी िशतोळे पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोला सांगली 31.07.2040 20.09.2010 सोलापरू ामीण 15.06.2016 08.10.2014 24.07.2014 वैध
2626 1793 ि यांका मह  कांबळे ी सरळसेवा अ.जा. महार सातारा 31.07.2045 20.09.2010 लोहमाग, मुंबई 18.09.2018 22.09.2014 24.07.2014 वैध
2627 1794 िदलीप मालन चंदन पु सरळसेवा भ.ज. - ब को हाटी अहमदनगर 31.03.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 29.06.2017 23.09.2014 24.07.2014 वैध
2628 1795 सोपान सोनाजी िच मप ले पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव लातरू 30.06.2040 20.09.2010 नागपरू शहर 26.07.2015 10.07.2015 

(मानीव िदनांक 
21.08.2014)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.01.2018

2629 1796 अ वनी िकसनराव शडगे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.08.2044 19.09.2010 पणेु ामीण 18.06.2018 09.12.2014 24.07.2014 वैध
2630 1797 दयानंद मरुलीधर सरवदे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31.03.2040 20.09.2010 लोहमाग, नागपरू 05.09.2018 31.07.2014 24.07.2014 वैध
2631 1798 सोपान भीमा भाईक पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.08.2039 20.09.2010 लोहमाग, औरंगाबाद 16.08.2018 11.08.2014 24.07.2014 वैध

2632 1799 जीवन ध डुजी भातकुले पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 31.07.2041 20.09.2010 नागपरू शहर 19.07.2018 31.07.2014 24.07.2014 वैध
2633 1800 भगवान दशरथ कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार मुंबई 31.05.2039 20.09.2010 पणेु शहर 14.08.2017 18.09.2014 24.07.2014 वैध
2634 1801 सहुास रामदास घोडके पु सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 31.05.2038 20.09.2010 नागपरू शहर 12.07.2018 05.09.2014 24.07.2014 वैध
2635 1802 िवनायक देिवदासराव जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 31.01.2036 20.09.2010 वािशम 17.08.2014 17.08.2014 24.07.2014 वैध
2636 1803 वैशाली िभमाशंकर पवार ी सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31.12.2041 20.09.2010 ना.ह.सं.,जालना 11.09.2018 28.07.2014 24.07.2014 वैध
2637 1804 िकशोर महाद ूझो टग पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 30.06.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 29.11.2018 07.08.2014 24.07.2014 वैध
2638 1805 शकंुतला िवलास वागलगावे

(शकंुतला महाद ूसरुवसे)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 28.02.2045 20.09.2010 सांगली 10.08.2014 07.08.2014 24.07.2014 वैध

2639 1806 अशोक हनमुंत हुलगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.10.2039 20.09.2010 यवतमाळ 03.11.2014 03.11.2014 24.07.2014 वैध
2640 1807 िकशोर बाबरुाव बोधिगरे पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 31.07.2043 20.09.2010 परभणी 06.06.2017 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2641 1808 नालंदा सुंदरराव लांडगे ी सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31.05.2043 20.09.2010 जालना 02.10.2014 02.10.2014 24.07.2014 वैध
2642 1809 व नील तेजराव इ जपवार पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलू नांदेड 30.06.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 21.08.2014 24.07.2014 24.07.2014 वैध पोउपिन पदावर 03 

वष किरता पदावनत
2643 1810 आनंद गणपत ईकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब ओड नांदेड 30.11.2038 20.09.2010 ितिनयु तीवर 

सी.बी.आय. एसीबी, 
पणेु

01.01.2018 08.08.2014 24.07.2014 वैध सीबीआय ितिनयु ती 
आदेश िद. 

22.12.2017
2644 1811 मह  अशोक वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. मांग नािशक 31.10.2039 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
ठाणे

30.05.2016 27.08.2014 24.07.2014 वैध

2645 1812 महेश िभकाजीराव च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सांगली 31.07.2042 20.09.2010 सीबीआय, एसीबी, 
पणेु

21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध

2646 1813 िश पा िवनायकराव भारदे ी सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 30.09.2041 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, अमरावती

02.06.2017 06.09.2014 24.07.2014 वैध

2647 1814 संजय िव ल िबडवाल पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31.08.2040 20.09.2010 नािशक शहर 07.12.2015 15.09.2014 24.07.2014 वैध
2648 1815 शोभा तातोबा खरात ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2039 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 26.09.214 24.07.2014 वैध
2649 1816 मनिजत सग ताप सग च हाण पु सरळसेवा अ.ज. पावरा नंदरुबार 31.08.2043 20.09.2010 जळगांव 10.09.2014 10.09.2014 24.07.2014 वैध

2650 1817 का तक गलुाबराव कालापाड पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोपाळ वािशम 31.01.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 05.10.2011 12.10.2014 24.07.2014
2651 1818 संिगता शिशकांत माने

(संिगता गणपती खोत)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर को  हापरू 28.02.2037 20.09.2010 को हापरू 28.06.2018 01.08.2014 24.07.2014 वैध
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2652 1819 िनतीन ता याजी केराम पु सरळसेवा अ.ज. धान सांगली 30.09.2036 20.09.2010 सधदुगु 27.08.2014 27.08.2014 24.07.2014 वैध
2653 1820 िनतीन केडू खैरनार पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.04.2040 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
मु यालय

24.01.2017 24.01.2017 24.07.2014 वैध

2654 1821 राहुल रंगराव ब े पु सरळसेवा िव.मा. . साळी को  हापरू 31.01.2042 20.09.2010 नागपरू ामीण 15.06.2019 02.09.2014 24.07.2014 वैध
2655 1822 रेखा हिर चं  खजरेु ी सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 31.10.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 12.10.2014 24.07.2014 वैध
2656 1823 मेघा बबन इराळे ी सरळसेवा िव.जा. - अ वडार पणेु 31.05.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 03.10.2014 24.07.2014
2657 1824 आिशष केवलराम गजिभये पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 31.07.2043 20.09.2010 वध 26.06.2018 20.08.2014 24.07.2014 वैध
2658 1825 द ा य राजाराम मदने पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.08.2039 20.09.2010 पणेु शहर 01.12.2015 14.10.2014 24.07.2014 वैध
2659 1826 सयुश भानदुास जोशी पु सरळसेवा भ.ज. - ब जोशी पणेु 31.05.2045 20.09.2010 पणेु शहर 08.12.2015 21.08.2014 29.05.2014
2660 1827 अजय ल मण गोराड (धलुा) पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2043 20.09.2010 पणेु ामीण 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2661 1828 िमला काश गवळी ी सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 10.12.2014 24.07.2014 वैध
2662 1829 व नल सरेुश लोखंडे पु सरळसेवा अ.जा. मांग सोलापरू 31.05.2043 19.09.2010 को हापरू 08.06.2018 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2663 1830 संतोष द िगरी गोसावी 

(इनामदार)
पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी सातारा 30.06.2041 19.09.2010 सातारा 06.07.2017 20.10.2014 24.07.2014 वैध

2664 1831 रामचं  तकुाराम करपे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.03.2042 20.09.2010 नािशक ामीण 01.06.2016 17.11.2014 24.07.2014 वैध
2665 1832 अचना सपुडू पाटील ी सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जळगांव 30.09.2037 20.09.2010 औरंगाबाद ामीण 16.06.2017 11.09.2014 24.07.2014 वैध
2666 1833 राकेश िभमराव साखरकर पु सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 30.04.2044 20.09.2010 पालघर 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2667 1834 संदीप अशोक हजारे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी को  हापरू 31.10.2040 20.09.2010 गडिचरोली 10.06.2016 27.09.2014 24.07.2014 वैध
2668 1835 बाप ुबाळासाहेब पगळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 29.02.2044 20.09.2010 पणेु शहर 11.08.2014 11.08.2014 24.07.2014 वैध
2669 1836 अ मता पु षो म नगराळे ी सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 30.04.2042 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
यवतमाळ

06.07.2015 28.08.2014 24.07.2014 वैध

2670 1837 संदीप आनंद कामत पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30.06.2041 20.09.2010 लातरू 29.08.2014 29.08.2014 24.07.2014 वैध
2671 1838 सिुजत उदय कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार वािशम 30.09.2042 20.09.2010 अमरावती ामीण 23.08.2014 23.08.2014 24.07.2014 वैध
2672 1839 हनमुंत लगा पा काकंडकी पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2043 19.09.2010 सातारा 26.08.2014 26.08.2014 24.07.2014 वैध िनलंिबत 

िद.19.06.2016
2673 1840 वैभव अिभमान मारकड पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.05.2042 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग
23.09.2014 23.09.2014 24.07.2014 वैध सोलापरू ामीण येथे 

बदली आदेशाधीन
सेवापु तक अ ा त

2674 1841 सिुनल िकसन माने पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2039 20.09.2010 नांदेड 17.11.2014 17.11.2014 24.07.2014 वैध
2675 1842 ताप भोज पा पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.08.2040 20.09.2010 नवी मुंबई 20.06.2018 06.09.2014 24.07.2014
2676 1843 िवशाल गजानन जाधव पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार पणेु 31.10.2038 20.09.2010 गडिचरोली 23.08.2017 19.08.2014 24.07.2014 वैध
2677 1844 वीण पांडुरंग बनगोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी सोलापरू 30.06.2044 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2678 1845 अर वद बाळू काटे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.08.2044 20.09.2010 पणेु ामीण 21.08.2014 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2679 1846 पजूा महादेव खांडेकर ी सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31.08.2045 20.09.2010 अमरावती शहर 23.06.2018 27.08.2014 24.07.2014 वैध
2680 1847 संघर क नामदेवराव भगत पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 30.11.2038 20.09.2010 यवतमाळ 08.06.2015 19.08.2014 24.07.2014 वैध
2681 1848 िववेक जय सग कावले पु सरळसेवा अ.जा. मांग सांगली 30.06.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 09.06.2016 19.09.2014 24.07.2014 वैध
2682 1849 िकरण तकुाराम उंडे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.07.2038 20.09.2010 मुंबई शहर 25.06.2015 15.08.2014 24.07.2014 वैध
2683 1850 िवशाल कडू बोदडे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31.07.2035 20.09.2010 नागरी ह क संर ण, 

जळगांव
06.02.2016 16.09.2014 24.07.2014 वैध

2684 0 सात पा तकुाराम वाघमोडे पु थानाप न भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2018 15.10.2010 उ मानाबाद 24.07.2014 वे छासेवािनवृ ी 
िदनांक 05.04.2017

2685 0 मधकुर गोरख सातोटे पु थानाप न भ.ज. - ब भोई धळेु 31.03.2018 15.10.2010 नंदरुबार 19.08.2014 19.08.2014 24.07.2014 सेवािनवृ
2686 0 नाना महादेव महानवर पु थानाप न भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2019 15.10.2010 सोलापरू शहर 05.06.2017 29.12.2014 24.07.2014 वैध
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2687 0 दादाभाऊ यंबक पाट पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.05.2019 15.10.2010 ठाणे शहर 04.07.2017 09.09.2014 24.07.2014
2688 1851 सदेुश महादेव लोखंडे पु थानाप न अ.जा. चांभार सोलापरू 30.06.2021 15.10.2010 मुंबई शहर 11.09.2014 11.09.2014 24.07.2014
2689 1852 आनंद कािशनाथ वाडकर पु थानाप न अ.जा. चांभार सधदुगु 30.09.2021 15.10.2010 मुंबई शहर 12.06.2017 25.06.2015 

(मानीव िदनांक 
11.09.2014)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 27.06.2018

2690 1853 राज  महादेव सोहनी पु थानाप न अ.जा. नवबौ सांगली 31.05.2023 15.10.2010 मुंबई शहर 31.05.2017 11.09.2014 24.07.2014 वैध
2691 1854 महादेव यामराव टेकाम पु थानाप न अ.ज. ग ड नागपरू 30.06.2021 15.10.2010 नागपरू शहर 10.09.2018 19.08.2014 24.07.2014 वैध
2692 0 मोरे वर डोमाजी मे ाम पु थानाप न अ.जा. महार गडिचरोली 30.09.2019 15.11.2010 ग िदया 10.06.2017 15.08.2014 24.07.2014 वैध
2693 1855 आनंद मनोरंजन किवराज पु थानाप न अ.जा. नमो ु गडिचरोली 30.06.2023 13.12.2010 नागपरू ामीण 31.05.2017 26.09.2014 24.07.2014  पो.िश. पदात खु या 

वग तनू िनवड
2694 1856 ाने वर नंदिकशोर उराडे पु थानाप न अ.जा. महार गडिचरोली 31.07.2024 13.12.2010 नागपरू शहर 02.07.2018 24.09.2014 24.07.2014 वैध
2695 1857 गो वद भुजंगराव आदटराव पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव उ मानाबाद 30.06.2025 13.12.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, सोलापरू
26.05.2017 02.08.2014 24.07.2014 वैध

2696 1858 यशवंत काळू चौरे पु थानाप न अ.ज. कोकणा नािशक 30.04.2020 27.12.2010 लोहमाग, मुंबई 01.08.2018 13.08.2014 24.07.2014 वैध
2697 1859 िदलीप धान या पाडवी पु थानाप न अ.ज. िभ ल धळेु 31.05.2020 27.12.2010 ठाणे शहर 16.07.2018 25.08.2014 24.07.2014 वैध
2698 1860 तकुाराम गंगाराम जोशी पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.06.2026 10.03.2011 ठाणे शहर 24.07.2018 25.08.2014 24.07.2014
2699 1861 भरत क डीराम बलै या पु थानाप न भ.ज. - ब कहार औरंगाबाद 30.04.2027 10.03.2011 जालना 02.06.2016 26.07.2014 24.07.2014 वैध
2700 1862 बाबा पांडुरंग बनसोडे पु थानाप न अ.जा. महार सातारा 31.07.2020 10.03.2011 ठाणे शहर 16.11.2017 28.08.2014 24.07.2014
2701 0 मोहन िभमराव मंडले पु थानाप न िव.जा. - अ बेरड लातरू 30.04.2018 10.03.2011 परभणी 07.09.2014 07.09.2014 24.07.2014 वैध सेवािनवृ
2702 1863 अिनल सखाराम कदम पु थानाप न अ.जा. नवबौ सधदुगु 28.02.2025 10.03.2011 मुंबई शहर 25.06.2015 11.08.2014 24.07.2014
2703 1864 चं कांत िबरदेव शेडगे (शेटके) पु थानाप न अ.जा. खािटक को  हापरू 30.09.2024 10.03.2011 नागरी ह क संर ण, 

को हापरू पिर े
28.08.2014 16.08.2014 24.07.2014 वैध

2704 1865 सिुनल िशवाजी माने पु थानाप न िव.मा. . कोळी सातारा 31.07.2020 10.03.2011 महामाग सरु ा 
पथक, पणेु ामीण

15.06.2017 01.09.2014 24.07.2014 वैध

2705 0 मोतीराम चां ा वसावे पु थानाप न अ.ज. िभ ल धळेु 31.05.2019 10.03.2011 नािशक ामीण 26.06.2015 15.08.2014 24.07.2014 वैध
2706 1866 अर वद को या वळवी पु थानाप न अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.03.2021 10.03.2011 धळेु 09.07.2015 30.08.2014 24.07.2014 वैध
2707 1867 जयराम बबन लाडके पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.06.2020 10.03.2011 ठाणे शहर 08.11.2017 08.11.2017

(मानीव िदनांक 
11.08.2014)

09.10.2017 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 03.11.2018

2708 1868 रामा जैत ूध डगा पु थानाप न अ.ज. वारली ठाणे 30.06.2025 10.03.2011 र नािगरी 22.06.2016 11.08.2014 24.07.2014 वैध
2709 1869 सभुाष बाबरुाव च हाण पु थानाप न अ.ज. पारधी सोलापरू 31.05.2024 21.04.2011 सोलापरू शहर 22.05.2017 17.08.2014 24.07.2014 वैध वे छासेवािनवृ  

िद.01.04.2018
2710 1870 तकुाराम य ल पा जमादार पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव सोलापरू 31.05.2023 21.04.2011 सोलापरू शहर 28.01.2016 21.08.2014 24.07.2014 वैध
2711 0 माधव िभमाजी नरवणे पु थानाप न अ.जा. ढोर परभणी 30.04.2018 21.04.2011 ठाणे शहर 21.04.2011 23.03.2015 24.07.2014 वैध
2712 1871 मदन सग ल मण सग पवार पु थानाप न िव.जा. - अ परदेशी भामटा औरंगाबाद 31.03.2020 21.04.2011 जालना 31.08.2018 25.01.2017 07.01.2017 वैध िद. 04.10.2018 

अ वये सपोिन., 
पदाची मा.ता.

2713 1872 भरत लबचंद राठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 30.11.2020 21.04.2011 औरंगाबाद शहर 13.09.2018 14.08.2014 24.07.2014 वैध
2714 1873 अशोक मान सग धवु पु थानाप न अ.ज. ग ड नागपरू 31.07.2021 21.04.2011 नागपरू शहर 01.03.2017 07.08.2014 24.07.2014 वैध
2715 1874 िशवचरण यंबक पेठे पु थानाप न िव.मा. . कोळी अकोला 31.05.2022 21.04.2011 नागपरू शहर 10.09.2018 24.06.2015 24.07.2014 वैध
2716 1875 पु षो म जंगलजूी बावनकर पु थानाप न भ.ज. - ब भोई धीवर नागपरू 31.08.2020 21.04.2011 नागपरू शहर 26.06.2015 14.08.2014 24.07.2014 वैध
2717 0 मधकुर यशवंत पोळेकर पु थानाप न भ.ज. - ब गोसावी रायगड 31.10.2018 21.04.2011 र नािगरी 12.06.2017 11.08.2014 24.07.2014 वैध
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2718 1876 अ ण शांताराम जाधव पु थानाप न अ.जा. महार सधदुगु 30.11.2022 21.04.2011 महामाग सरु ा 
पथक, र नािगरी 

घटक

18.06.2018 27.10.2014 20.10.2014 वैध

2719 1877 िदगंबर अशोकराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगांव 30.09.2044 20.09.2010 धळेु 23.08.2014 24.12.2014 12.12.2014 वैध न ल त भागातील 
अ यु कृ ट 

कामिगरीब ल 
वेगव धत पदो नती

2720 1878 िवजय पांडुरंग पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकुर ठाणे 30.09.2023 16.04.2001 रा य गु तवात  
िवभाग, िभवंडी

28.05.2016 30.06.2015 22.06.2015 वैध

2721 1879 शेषराव यंकटराव आदटराव पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव उ मानाबाद 29.02.2020 30.01.2010 उ मानाबाद 16.11.2017 01.12.2015 22.06.2015 अ ा त ताव सादर केला 
आहे.

2722 1880 नेहा काश हेतर ी सरळसेवा िव.मा. . देवांग को टी को  हापरू 31.12.2045 20.09.2010 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2723 1881 द ाजीराव सरेुश देसाई पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2040 20.09.2010 अमरावती शहर 16.07.2015 16.07.2015 22.06.2015
2724 1882 बालाजी मारोतराव चंदेल पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.10.2038 20.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग
25.07.2017 01.06.2017

(मानीव िदनांक 
01.07.2015)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 19.12.2018

2725 1883 सिचन नानासाहेब बंडगर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31.05.2042 20.09.2010 सोलापरू शहर 14.08.2017 03.08.2015 22.06.2015 वैध
2726 1884 िसकंदर बाबालाल भालदार पु सरळसेवा खलुा मु लम सातारा 30.06.2025 15.09.1993 नवी मुंबई 04.07.2015 04.07.2015 22.06.2015
2727 0 संतोष िव लराव वैरागडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली चं परू 31.01.2029 01.04.1995 मुंबई शहर 07.01.2016 07.01.2016 22.06.2015 पोलीस िनरी क 

पदो नती िद. 
24.05.2016

2728 1885 िजत  भाकर िनकंुभ पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी धळेु 31.05.2030 02.12.1996 मुंबई शहर 02.12.1997 04.08.2015 22.06.2015 वैध िद. 21.02.2018 
अ वये सपोिन., 
पदाची मा.ता.

2729 0 रामभाऊ िकसन खराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 30.04.2018 03.01.1997 अमरावती शहर 23.06.2015
(मानीव िदनांक 
17.08.2009)

22.06.2015 पोलीस िनरी क, 
िदनांक 02.01.2017

2730 0 हदेव सखाराम शेळके पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.05.2030 02.12.1996 नागपरू पिर े 22.06.2015 पोलीस िनरी क, 
अमरावती ामीण

2731 0 स यद इमाम स यद याकुब पु थानाप न इ.मा.व. छ परबंद जालना 31.05.2018 30.04.2001 जालना 15.11.2017 18.07.2015 22.06.2015 सेवािनवृ
2732 1886 िवजय आ माराम सोनट के पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. माळी परभणी 31.05.2024 01.06.2004 मुंबई शहर 02.02.2017 03.08.2015 22.06.2015 वैध

2733 0 संतोष बबन कोतवाल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 28.02.2034 01.04.2005 22.06.2015 नवी मुंबई - कायरत 
नाहीत

2734 1886-अ अ ण सदािशव मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30.06.2034 10.12.2007
(01.07.2005)

बलुढाणा 01.06.2018 30.05.2018
(मानीव िदनांक 
01.07.2015)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 06.05.2019

ये ठता  मांक 
तपासणे

2735 1886-ब गौरव िशवाजीराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2039 10.12.2007 औरंगाबाद पिर े िद. 01.07.2015 
िह मा.ता. मंजरू

17.02.2018 या काय लयां या 
िदनांक 06.03.2020  

अ वये मा.ता.मंजरू
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2736 0 सिुनल चं कांत गायकवाड पु थानाप न अ.ज. ठाकर सोलापरू 31.10.2020 30.01.2010 लातरू 07.08.2015 07.08.2015 22.06.2015 िदनांक 05/07/2019 
या आदेशा वये  

िदनांक 03/08/2019 
रोजी वे छा 
सेवािनवृ ी

2737 1887 अनरुाधा गौतम भोसले ी सरळसेवा अ.जा. नवबौ सातारा 30.11.2040 20.09.2010 पणेु शहर 29.07.2017 18.08.2015 22.06.2015 वैध
2738 1888 संभाजी नारायण गरुव पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव सांगली 30.04.2043 20.09.2010 नवी मुंबई 05.12.2016 30.06.2015 30.06.2015 वैध
2739 1889 अचना पंढरीनाथ द डकर ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2045 20.09.2010 पणेु शहर 11.06.2019 01.07.2015 22.06.2015
2740 1890 िस े वर लोकडे वर कैलासे पु सरळसेवा खलुा लगायत नांदेड 31.08.2040 19.09.2010 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
25.01.2016 25.01.2016

(मानीव िदनांक 
07.09.2015)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 29.11.2018

2741 1891 चं कांत उ म पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.07.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 10.09.2015 07.09.2015 22.06.2015 वैध
2742 1892 योगेश यामराव चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगांव 31.05.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 14.07.2015 05.07.2015 22.06.2015
2743 1893 मोनाली मोद चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.06.2037 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नागपरू

09.07.2015 09.07.2015 30.06.2015 वैध

2744 1894 संजय वसंत जगताप पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 31.10.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 06.08.2015 22.06.2015 वैध
2745 1895 यवुराज काश सरनोबत पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2041 20.09.2010 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
सधदुगु

01.06.2016 04.08.2015 22.06.2015

2746 1896 साईनाथ अ ुबा िगते पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी जालना 31.12.2045 20.09.2010 औरंगाबाद शहर 26.08.2014 03.07.2015 30.06.2015 वैध
2747 1897 द ा य अ ण लांडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2041 20.09.2010 नागपरू शहर 07.03.2017 10.02.2017 22.06.2015
2748 1898 नंदाताई रंगराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.04.2045 20.09.2010 सधदुगु 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015
2749 1899 सीमा हाद जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 10.09.2015 22.06.2015
2750 1900 वष  कृ णराव कदम ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.08.2041 20.09.2010 महामाग सरु ा 

पथक, नािशक
27.07.2018 03.07.2015 22.06.2015

2751 1901 सरूज संभाजी सरुोशे पु सरळसेवा खलुा मराठा यवतमाळ 31.12.2040 20.09.2010 नागपरू शहर 26.07.2015 26.07.2015 22.06.2015
2752 1902 मिनषा वसंत घोडके ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.08.2045 20.09.2010 नािशक शहर 09.11.2012 04.07.2015 22.06.2015
2753 1903 कृपाली मधकुर बोरसे (चं ा ेय) ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी धळेु 31.10.2043 20.09.2010 ठाणे शहर 05.06.2018 03.06.2015 22.06.2015 वैध

2754 1904 ीिनवास शांताराम चेवले पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 31.10.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 23.07.2016 22.06.2015
2755 1905 बलभीम अशोक ननवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31.12.2043 20.09.2010 पणेु शहर 18.07.2015 18.07.2015 30.06.2015 वैध
2756 1906 िनशा रमेश चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. गजुर जळगांव 31.10.2043 20.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, ठाणे
20.06.2015 09.11.2015 22.06.2015 वैध

2757 1907 िमनल गो वदराव नाईक ी सरळसेवा खलुा ा हण बीड 30.11.2045 20.09.2010 पणेु शहर 03.10.2011 01.07.2015 22.06.2015
2758 1908 पाली आ पासाहेब कावडे ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2044 20.09.2010 नागरी ह क संर ण, 

गडिचरोली
27.06.2018 19.11.2015 22.06.2015

2759 1909 वष  अ ण  शदे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली पणेु 30.09.2036 20.09.2010 र नािगरी 14.09.2016 01.07.2015 22.06.2015 वैध
2760 1910 िमला पोपटराव द डकर ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.10.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 17.08.2015 22.06.2015
2761 1911 ि या मधकुर बागलु ी सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार जळगांव 31.10.2044 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 20.10.2015 22.06.2015 वैध
2762 1912 सािरका गंगाधर थोरात ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30.06.2039 20.09.2010 नागपरू शहर 05.08.2017 13.08.2015 22.06.2015
2763 1913 िनतीन िनवृ ी कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार को  हापरू 31.07.2040 20.09.2010 नागपरू शहर 01.07.2017 10.07.2015 22.06.2015
2764 1914 महेश पंढरीनाथ गरुव पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव सोलापरू 31.08.2045 20.09.2010 मुंबई शहर 21.08.2014 11.09.2015 22.06.2015 वैध
2765 1915 सिुजत िशवाजी बडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.04.2044 20.09.2010 बीड 11-06-19 04.07.2015 30.06.2015 वैध
2766 1916 भात दशरथ मानकर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.09.2040 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 25.01.2016 22.06.2015 वैध
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2767 1917 भगवान भरत नाईकवाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी लातरू 31.05.2041 20.09.2010 बीड 07.08.2015 07.08.2015 30.06.2015 वैध
2768 1918 सतीश ीराम डेहनकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.11.2038 20.09.2010 नागपरू शहर 27.07.2015 16.07.2015 22.06.2015
2769 1919 अंकुश द  ूबोराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.04.2038 20.09.2010 नािशक ामीण 05.06.2017 02.02.2016 

(मानीव िदनांक 
14.10.2015)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 19.12.2017

2770 1920 उमेश महादेव दंिडले पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.12.2043 20.09.2010 सागली 01.08.2015 24.07.2015 30.06.2015 वैध
2771 1921 उमेश चध ूसोनावणे पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल धळेु 28.02.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 03.08.2015 22.06.2015 वैध
2772 1922 राज  संभाजी चौधरी पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30.04.2039 20.09.2010 सोलापरू ामीण 15.06.2017 14.10.2015 22.06.2015
2773 1923 सोमनाथ अभंगराव पारवे-

पाटील
पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30.04.2042 20.09.2010 नागपरू ामीण 30.09.2015 30.09.2015 22.06.2015

2774 1924 आिशषकुमार असराजी अडसळू पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.08.2041 20.09.2010 नािशक ामीण 04.06.2016 03.08.2015 22.06.2015 वैध

2775 1925 राजीव सजराव शेटके-पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2044 20.09.2010 ठाणे ामीण 24.02.2016 24.02.2016 
(मानीव िदनांक 
15.07.2015)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 18.12.2017

2776 1926 वनमाला कृ णराव पारधी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.08.2042 20.09.2010 चं परू 16.07.2015 15.07.2015 22.06.2015 वैध
2777 1927 संदीप सरेुश बोराडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.04.2043 20.09.2010 ठाणे शहर 14.07.2015 14.07.2015 30.06.2015 वैध

2778 1928 सिचन आनंदराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31.05.2038 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 30.09.2015 22.06.2015 वैध
2779 1929 नारायण अ ुबा िमसाळ पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.11.2042 20.09.2010 पणेु शहर 27.08.2014 11.07.2015 30.06.2015 वैध
2780 1930 मालोजीराव बाळासाहेब देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2044 19.09.2010 सातारा 06.08.2015 06.08.2015 30.06.2015

2781 1931 िवकास िव वनाथ अडागळे पु सरळसेवा अ.जा. मांग पणेु 31.05.2039 20.09.2010 अमरावती शहर 03.02.2016 30.09.2015 22.06.2015 वैध
2782 1932 सरोिजनी िवलास पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2043 20.09.2010 सांगली 09.11.2017 23.09.2015 22.06.2015
2783 1933 राघव  िवलास ल ढे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2041 20.09.2010 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
31.05.2016 23.06.2015 22.06.2015 दिवप येथे बदली 

िद.31.05.2016
2784 1934 मिनषा क याणराव मु मकर ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.09.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 31.12.2012 05.11.2015 22.06.2015 वैध
2785 1935 चं कांत बाबासाहेब कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31.03.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 03.08.2015 22.06.2015 वैध
2786 1936 वाती सधुाकर गवारे ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.03.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 02.12.2015 22.06.2015 वैध
2787 1937 अमर िवजय सह पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2041 20.09.2010 यवतमाळ 25.07.2015 25.07.2015 22.06.2015
2788 1938 हेमंत िवजय बडाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवा पाटीदार जळगांव 31.01.2043 20.09.2010 नािशक ामीण 30.06.2015 26.06.2015 22.06.2015 वैध
2789 1939 किवता सखाराम पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.05.2043 20.09.2010 अमरावती शहर 16.07.2015 16.07.2015 22.06.2015
2790 1940 शांत आनंदा पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.06.2043 20.09.2010 सांगली 21.08.2014 11.07.2016 30.06.2015
2791 1941 नंदिकशोर महादेवराव काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.07.2039 20.09.2010 अमरावती ामीण 25.07.2015 25.07.2015 22.06.2015 वैध
2792 1942 मिुनर इ माईल मु ला (पाटील) पु सरळसेवा इ.मा.व. कसाब सांगली 30.04.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 07.09.2015 22.06.2015

2793 1943 धनंजय मकंुुद देवडीकर पु सरळसेवा खलुा ा हण सोलापरू 31.03.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 06.04.2016 22.06.2015
2794 1944 हेमंत अ णराव कडूकार पु सरळसेवा इ.मा.व. धोबी यवतमाळ 30.06.2038 20.09.2010 जळगांव 20.08.2014 05.07.2015 22.06.2015 वैध
2795 1945 अिभजीत भा करराव अिहरराव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 29.02.2036 20.09.2010 अमरावती ामीण 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

2796 1946 िव ण ुबबन आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.06.2044 20.09.2010 ठाणे शहर 21.08.2014 15.07.2015 30.06.2015 वैध
2797 1947 िदपा िवर सग रंधवा ी सरळसेवा खलुा िशख सोलापरू 30.06.2041 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 17.10.2015 22.06.2015
2798 1948 संजय यवुराज ीरसागर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2043 20.09.2010 सांगली 03.08.2015 15.07.2015 30.06.2015
2799 1949 काश ल मण लगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 30.04.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 24.10.2015 22.06.2015 वैध
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2800 1950 वासंती िव वनाथ जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.08.2042 20.09.2010 रा य गु तवात  
िवभाग, सांगली

26.05.2017 27.07.2015 22.06.2015

2801 1951 बाबासाहेब हिर चं  काकडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2044 20.09.2010 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नांदेड

02.05.2018 15.07.2015 30.06.2015

2802 1952 नवनाथ रघनुाथ गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी लातरू 31.08.2045 20.09.2010 सोलापरू ामीण 01.08.2015 01.08.2015 30.06.2015
2803 1953 संजय सह ताप सह िब  ा पु सरळसेवा खलुा राजपतू पणेु 31.12.2020 20.09.2010 पणेु शहर 10.01.2016 03.08.2015 22.06.2015
2804 1954 सपना िनलकंठराव िशवणकर

(सपना अतलु देवतळे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.04.2041 20.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 13.07.2015 22.06.2015 वैध

2805 1955 संदीप अ णाजी ग डाणे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 30.06.2039 20.09.2010 लोहमाग, नागपरू 11.06.2017 28.08.2015 22.06.2015 वैध
2806 1956 िशतलकुमार मा ती को हाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2042 20.09.2010 सोलापरू शहर 16.06.2016 16.06.2016 

(मानीव िदनांक 
08.07.2015)

13.01.2016 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.02.2018

2807 1957 संगम िव वनाथ गरुसळे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी र नािगरी 31.12.2043 20.09.2010 मुंबई शहर 15.11.2018 17.02.2016 13.01.2016 वैध
2808 1958 अमोल पांडुरंग ढोले पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30.06.2039 20.09.2010 सीबीआय, एसीबी, 

मुंबई
31.12.2018 11.03.2017 

(मानीव िदनांक 
08.07.2015)

07.01.2017 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.12.2017

2809 0 अशोक शंकर यादव पु थानाप न इ.मा.व. हावी सातारा 31.07.2018 15.10.2010 मुंबई शहर 12.07.2011 14.04.2016 22.06.2015 वैध सेवािनवृ
2810 1959 बळवंत साहेबा णा जमादार पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव उ मानाबाद 31.12.2024 15.10.2010 परभणी 29.06.2017 07.07.2015 22.06.2015 वैध
2811 0 सहुास अनंत यादव पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.06.2019 15.10.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 15.09.2015 22.06.2015
2812 1960 पांडुरंग दशरथ िख लारे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.05.2021 15.10.2010 मुंबई शहर 20.04.2016 20.04.2016 22.06.2015
2813 1961 सधुाकर गोपाळ राऊत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2021 15.10.2010 र नािगरी 25.11.2015 25.11.2015 22.06.2015
2814 0 वासदेुव िव ाम पाटील पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2019 15.10.2010 मुंबई शहर 19.04.2016 05.12.2015 22.06.2015
2815 1962 अशोक िभकाजी जावडेकर पु थानाप न इ.मा.व. कंुभार सधदुगु 30.04.2020 15.10.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 12.12.2015 22.06.2015 वैध
2816 1963 रईस मिुश ीन काझी पु थानाप न खलुा मु लम धळेु 31.07.2022 15.10.2010 नंदरुबार 16.06.2017 11.07.2015 22.06.2015
2817 1964 सिुनल गजानन झरुमरेु पु थानाप न इ.मा.व. बराई गडिचरोली 31.03.2022 13.12.2010 चं परू 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध
2818 1965 िदलीप बाबरुाव कंुदोजवार पु थानाप न इ.मा.व. पांचाळ गडिचरोली 31.10.2024 13.12.2010 ग िदया 19.06.2017 27.07.2015 22.06.2015 वैध िनलंिबत 

िद.18.08.2017
2819 1966 िकशोर पु षो म चोरगे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2025 27.12.2010 उ मानाबाद 17.07.2015 12.07.2015 22.06.2015
2820 1967 िदलीप तकुाराम नाईक पु थानाप न खलुा मराठा कारवार 31.03.2024 27.12.2010 मुंबई शहर 17.04.2004 07.07.215 22.06.2015
2821 1968 जयवंत कृ णा जगताप पु थानाप न इ.मा.व. हावी सातारा 30.06.2024 27.12.2010 नवी मुंबई 02.06.2017 26.06.2015 22.06.2015
2822 1969 शमी गणेश रानावडे ी थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.06.2026 27.12.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 25.08.2015 22.06.2015
2823 1970 िवजय केशव च हाण पु थानाप न इ.मा.व. तेली र नािगरी 28.02.2027 15.10.2010 मुंबई शहर 04.06.2013 08.03.2016

(मानीव िदनांक 
03.08.2015)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 20.01.2018

2824 1971 रंजना तानाजी साळंुखे ी थानाप न भ.ज. - ब नाथपंथी सातारा 31.01.2026 27.12.2010 मुंबई शहर 01.07.2004 11.08.2015 22.06.2015 वैध
2825 0 श ु न िदनकर राणे पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 28.02.2027 27.12.2010 मुंबई शहर 01.12.2016 02.08.2015 22.06.2015 अपघाती िनधन

िदनांक 05.03.2018
2826 1972 िजत  मा ती साळंुखे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.12.2025 10.03.2011 मुंबई शहर 01.07.2009 05.08.2015 22.06.2015
2827 1973 अिनल वासदेुव घाडीगांवकर पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.08.2024 10.03.2011 मुंबई शहर 13.07.2017 16.07.2016 22.06.2015
2828 1974 िनतीन िदनकर उ ेकर पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 30.06.2030 10.03.2011 मुंबई शहर 17.03.2004 06.07.2017 22.06.2015
2829 1975 संजय िव ण ुपाटील पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2027 10.03.2011 मुंबई शहर 17.03.2004 03.08.2015 22.06.2015
2830 0 उ म वसंत मोरे पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 31.05.2028 10.03.2011 मुंबई शहर 22.06.2015 िदनांक 23.07.2015 

रोजी िनधन
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2831 0 अनंत हनमुंत जगताप पु थानाप न खलुा मराठा उ मानाबाद 30.09.2018 10.03.2011 बीड 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015
2832 1976 सभुान उ मान शेख पु थानाप न खलुा मु लम सधदुगु 30.06.2024 10.03.2011 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
11.09.2017 03.08.2015 22.06.2015

2833 1977 तानाजी एकनाथ सांगळे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.06.2025 10.03.2011 मुंबई शहर 10.03.2011 03.08.2015 22.06.2015 वैध
2834 0 शिशकांत अनंत जोशी पु थानाप न खलुा ा हण सोलापरू 31.08.2018 10.03.2011 सोलापरू शहर 14.07.2017 26.06.2015 22.06.2015 वे छासेवािनवृ  

िद.28.02.2018
2835 1978 चं शेखर मोना पा सतुार पु थानाप न इ.मा.व. सतुार सोलापरू 30.04.2021 10.03.2011 महामाग सरु ा 

पथक, उ मानाबाद
16.06.2017 15.07.2015 22.06.2015 वैध

2836 1979 बाबासाहेब जग नाथ पवार पु थानाप न िव.जा. - अ लमाण उ मानाबाद 30.04.2028 10.03.2011 ठाणे ामीण 30.11.2015 30.11.2015 22.06.2015 वैध
2837 0 वाजँा मोईनु ीन शेख पु थानाप न खलुा मु लम उ मानाबाद 31.12.2019 10.03.2011 सोलापरू शहर 10.06.2011 29.10.2016 22.06.2015
2838 1980 कृ णा मोतीराम ह ीमारे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी ग िदया 31.08.2022 10.03.2011 भंडारा 31.05.2016 10.07.2015 22.06.2015 वैध
2839 0 अंिबका साद िशवद  शु ला पु थानाप न खलुा ा हण यवतमाळ 31.07.2018 10.03.2011 यवतमाळ 25.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 सेवािनवृ
2840 0 िकशोर लालजी सरोदे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी वध 31.10.2018 10.03.2011 यवतमाळ 25.08.2015 25.08.2015 22.06.2015 वैध
2841 1981 गणपत पांडुरंग ग दके पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.08.2020 10.03.2011 लोहमाग, मुंबई 02.06.2016 15.12.2015 22.06.2015 वैध
2842 1982 अिनल मा ती परब पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 30.04.2020 10.03.2011 रा य गु तवात  

िवभाग
10.07.2015 22.06.2015 22.06.2015

2843 1983 संजय िशवरामजी खोकले पु थानाप न िव.मा. . साळी नागपरू 30.06.2025 21.03.2011 नागपरू ामीण 11.08.2015 11.08.2015 22.06.2015 वैध
2844 0 अिवनाश सीताराम घाग पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2018 21.04.2011 मुंबई शहर 06.12.2005 03.08.2015 22.06.2015 सेवािनवृ
2845 0 सभुाष जग नाथ बांदेकर पु थानाप न इ.मा.व. वै य वाणी सधदुगु 30.04.2018 21.04.2011 मुंबई शहर 21.04.2011 18.08.2015 22.06.2015
2846 0 जय सग गाझी सग कजागवाले पु थानाप न इ.मा.व. लोधी सोलापरू 31.05.2019 21.04.2011 सोलापरू शहर 06.10.2015 06.10.2015 22.06.2015 वैध

2847 0 िवजयदास मारोती पोटे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी चं परू 31.01.2024 21.04.2011 भंडारा 07.06.2017 08.07.2015 30.06.2015 वैध िदनांक 19.05.2019 
रोजी िनधन

2848 0 औदुंबर राम लग मोरे पु थानाप न खलुा मराठा सोलापरू 31.01.2018 21.04.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नांदेड

13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015

2849 1984 हिर चं  बळीराम दळवी पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.07.2022 21.04.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, क याण

30.05.2017 29.06.2015 22.06.2015 वैध

2850 0 राजाराम योतीराम जगताप पु थानाप न अ.जा. महार पणेु 31.05.2018 21.04.2011 ठाणे शहर 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध
2851 1985 िवजय पुंडिलक देशमखु पु थानाप न खलुा मराठा नािशक 30.09.2025 21.04.2011 बीड 11-06-19 05.07.2015 22.06.2015
2852 0 अशोक गणपत कंुभार पु थानाप न इ.मा.व. कंुभार सांगली 31.05.2019 21.04.2011 ठाणे शहर 20.01.2016 20.01.2016 13.01.2016 वैध
2853 1986 िनसार अ वर स यद पु थानाप न खलुा मु लम नािशक 30.04.2023 21.04.2011 नािशक ामीण 02.07.2015 30.06.2015 22.06.2015
2854 0 उदय गलुाब सग दीि त पु थानाप न िव.जा. - अ राजपतू भामटा 28.02.2021 21.04.2011 22.06.2015 पोउपिन पदावर 

कायरत (जाती दावा 
वैधता माणप  नाही)

2855 1987 मोद नागोरावजी पाटील पु थानाप न इ.मा.व. तेली वध 31.03.2023 21.04.2011 महामाग सरु ा 
पथक, अमरावती 

ामीण

16.06.2017 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2856 0 िदलीप फकीराजी वाढणकर पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी वध 31.12.2018 21.04.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ग िदया

06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2857 1988 रामजी देवनाथ ठाकूर पु थानाप न खलुा ठाकूर नागपरू 31.12.2020 21.04.2011 नागपरू शहर 07.12.2018 15.07.2015 22.06.2015
2858 1989 यशवंत संभाजी रा े पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 30.11.2023 21.04.2011 अहमदनगर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015
2859 1990 कमल उ म िनरभवणे पु थानाप न अ.जा. बौ जळगांव 31.01.2024 21.04.2011 मुंबई शहर 22.03.2016 23.07.2015 22.06.2015 वैध



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

2860 1991 जग नाथ नारायण फुलवाडकर पु थानाप न खलुा लगायत वाणी औरंगाबाद 30.09.2027 21.04.2011 नागरी ह क संर ण, 
सातारा पथक

01.06.2016 29.06.2015 22.06.2015

2861 1992 िवलास ल मणराव 
ताटीक डलवार

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली हगोली 30.06.2041 19.06.2011 नािशक ामीण 02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

2862 1993 महेश (ब याबा) ई वर जानकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सातारा 31.08.2040 19.06.2011 जळगांव 09.07.2015 09.07.2015 22.06.2015 वैध

2863 1994 खंडेराव तळुिशराम रंजवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब लोहार उ मानाबाद 31.05.2038 19.06.2011 नािशक ामीण 02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

2864 1995 अनंत भ  अिहरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार धळेु 30.04.2038 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 31.10.2015 22.06.2015 वैध

2865 1996 म छ नाथ जय काश गरुव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव सोलापरू 30.06.2038 19.06.2011 सोलापरू शहर 14.04.2016 02.08.2015 22.06.2015 वैध

2866 1997 िवशाल जय सग टकले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2041 19.06.2011 नािशक ामीण 02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015

2867 1998 संदीप भगवान पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 28.02.2041 19.06.2011 अहमदनगर 03.08.2015 03.08.2015 22.06.2015

2868 1999 शांत साहेबराव मंडले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ रामोशी पणेु 30.09.2038 19.06.2011 महामाग सरु ा 
पथक, सातारा

27.05.2017 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2869 2000 पंजाबराव जानकीराम राठोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा अकोला 30.06.2035 19.06.2011 धळेु 05.06.2017 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2870 2001 उ कष अशोक वझे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . मांगेला ठाणे 31.05.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 19.03.2012 20.08.2015 22.06.2015 वैध

2871 0 दीप जग नाथ सरुळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी मुंबई 30.09.2032 19.06.2011 मुंबई शहर 22.06.2015 िदनांक 19.10.2015 
रोजी िनधन

2872 2002 िदपक गो वद गंधाले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली सातारा 30.11.2036 19.06.2011 जळगांव 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2873 2003 िवजय एकनाथ गोळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 28.02.2038 19.06.2011 मुंबई शहर 21.01.2010 29.06.2015 22.06.2015

2874 2004 मनीष महादेव को हटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार गडिचरोली 30.04.2039 19.06.2011 नवी मुंबई 01.07.2015 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2875 2005 कमलेश अनंत जठार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. वै य वाणी सधदुगु 30.09.2041 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 11.08.2015 22.06.2015 वैध

2876 2006 वीण मोहन कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2038 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

र नािगरी

01.06.2016 03.07.2015 22.06.2015

2877 2007 सिचन नामदेव ब े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2038 19.06.2011 जळगांव 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015

2878 2008 वपन हिरलाल िब वास ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा बंगाली गडिचरोली 31.05.2025 19.06.2011 ठाणे ामीण 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015

2879 2009 मनोज गणपतराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 31.10.2039 19.06.2011 जळगांव 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2880 2010 गणेश अजनु मुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.10.2040 19.06.2011 उ मानाबाद 29.08.2018 25.01.2016 
(मानीव िदनांक 
04.07.2015)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.12.2017
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2881 2011 संदीप उ मराव दनुगहू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जालना 31.10.2038 19.06.2011 नािशक ामीण 30.06.2015 30.06.2015 22.06.2015

2882 2012 संतोष िव वनाथ इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार यवतमाळ 31.08.2033 19.06.2011 यवतमाळ 09.06.2017 13.07.2015 22.06.2015 वैध

2883 2013 आिशष साहेबराव रोही पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी नागपरू 31.07.2040 19.06.2011 जळगांव 07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध

2884 2014 जा लदर आिदक पळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सातारा 31.03.2037 19.06.2011 नािशक ामीण 02.06.2016 04.07.2015 22.06.2015 वैध

2885 2015 संपत रंगनाथ िचमटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 30.03.2012 02.08.2015 22.06.2015

2886 2016 अमोल िदलीप द ड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.12.2040 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , नागपरू

05.02.2016 06.02.2016 22.06.2015 वैध

2887 2017 शांत नानाजी केदार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. माना गडिचरोली 31.08.2040 19.06.2011 चं परू 05.04.2015 12.07.2015 30.06.2015 वैध

2888 2018 अिनल रामचं  िभसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. मांग पणेु 31.05.2033 19.06.2011 ठाणे शहर 09.07.2015 09.07.2015 22.06.2015 वैध

2889 2019 वैभव ई वर वामी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. जंगम सोलापरू 31.12.2040 19.06.2011 पणेु ामीण 07.06.2018 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2890 2020 िकरण वसंतराव पगारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी धळेु 31.01.2034 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 10.09.2015 22.06.2015 वैध

2891 2021 िनतीन मधकुर चौगलेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 30.09.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015 वैध

2892 2022 संतोष ल मण सपाटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी भंडारा 28.02.2035 19.06.2011 ग िदया 09.08.2018 23.06.2015 22.06.2015 वैध

2893 2023 द ा य महादेव दराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 30.06.2038 19.06.2011 पणेु ामीण 30.11.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2894 2024 सिचन गौतमराव तायवाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नागपरू 30.06.2041 19.06.2011 अमरावती ामीण 29.01.2016 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2895 2025 र व  न थजुी कौरती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड नागपरू 28.02.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2896 2026 परशरुाम मनोहर ल ढे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार पणेु 30.06.2038 19.06.2011 ठाणे ामीण 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2897 2027 सिचन बाळासाहेब तडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सातारा 31.03.2038 19.06.2011 ठाणे शहर 07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध

2898 2028 सिचन चं कांत सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.03.2038 19.06.2011 नािशक शहर 04.06.2016 10.07.2015 22.06.2015

2899 2029 िनतीन कृ णराव चरडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी वध 31.03.2040 19.06.2011 अमरावती ामीण 06.06.2016 08.02.2016 
(मानीव िदनांक 
03.08.2015)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 26.12.2017

2900 2030 हनमुंत लहान ुगायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 31.03.2035 19.06.2011 जळगांव 08.06.2016 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2901 2031 महेश िशवाजी बोळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 30.06.2038 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 22.09.2015 22.06.2015 वैध

2902 2032 सहुास नाना माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 01.06.2013 13.08.2015 22.06.2015
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2903 2033 वैशाली िशवाजी जगदाळे
(वैशाली अमतृ भोसले)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.09.2041 19.06.2011 पणेु शहर 06.07.2018 11.07.2015 22.06.2015

2904 2034 संजय जगदेवराव नाईक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ अकोला 30.04.2029 19.06.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

07.06.2014 30.06.2015 22.06.2015

2905 2035 तषुार गलुाब गोगावले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.11.2036 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 28.08.2015 22.06.2015

2906 2036 िनतीन भाकर सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार जळगांव 31.05.2040 19.06.2011 ठाणे शहर 13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015

2907 2037 अतलु ावणजी तवाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी भंडारा 30.06.2038 19.06.2011 ग िदया 20.06.2018 02.07.2015 22.06.2015 वैध

2908 2038 संदीप सीताराम राजपतू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा जालना 31.01.2040 19.06.2011 ठाणे शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2909 2039 िनतीन िशवाजी पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नवी मुंबई 30.06.2033 19.06.2011 सोलापरू शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015

2910 2040 िदपक आबाजी कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 25.08.2015 22.06.2015

2911 2041 मोद पंजाबराव चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31.03.2036 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ग िदया

24.07.2015 24.07.2015 22.06.2015 वैध

2912 2042 िदगंबर दाउजी कोपरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ अहमदनगर 31.01.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध

2913 2043 प प ुयािसन कादरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ छ परबंद नािशक 30.09.2037 19.06.2011 अहमदनगर 02.06.2016 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2914 2044 िकरण रखमा सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30.06.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 11.08.2015 22.06.2015 वैध

2915 2045 रमेश मले या चता कदी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. प शाली सोलापरू 31.07.2036 19.06.2011 सोलापरू शहर 02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

2916 2046 काश अजनु पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.07.2034 19.06.2011 रायगड 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 सेवापु तक रा पती 
पदककिरता पोमसं 

काय लयात
2917 2047 याम िवनायकराव बवुा पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ब गोसावी सोलापरू 31.10.2037 19.06.2011 सोलापरू ामीण 01.08.2017 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2918 2048 शांत अ ण खरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 30.06.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 14.10.2015 22.06.2015 वैध

2919 2049 संतोष शंकर रासम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 28.02.2035 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 01.09.2015 22.06.2015

2920 2050 शांत िदलीप मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.06.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 29.08.2015 22.06.2015

2921 2051 संदीप सु ाव गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर पणेु 28.02.2034 19.06.2011 नवी मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

2922 2052 िव वास रघनुाथ पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2036 19.06.2011 ठाणे ामीण 25.06.2018 06.07.2015 22.06.2015

2923 2053 धनराज र व  भाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. खािटक सातारा 30.06.2042 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 07.10.2015 22.06.2015 वैध
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2924 2054 ेमानंद दादाराव का े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर अमरावती 31.05.2039 19.06.2011 अकोला 24.12.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2925 2055 अशोक आ पाराव चवरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.09.2037 19.06.2011 उ मानाबाद 25.06.2016 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2926 2056 र व  भाऊ उ ेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 31.01.2029 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

05.06.2014 06.07.2015 22.06.2015

2927 2057 िनलेश अनंत मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2037 19.06.2011 ठाणे शहर 03.06.2018 22.06.2015 22.06.2015

2928 2058 फा गनु रामदास घोडमारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. माना गडिचरोली 31.10.2034 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नागपरू

10.07.2015 10.07.2015 30.06.2015 वैध

2929 2059 र व  िभमाशंकर फड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2033 19.06.2011 ठाणे शहर 06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2930 2060 काश मा तीराव वानखेडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग अमरावती 30.06.2036 19.06.2011 जळगांव 02.06.2016 03.07.2015 22.06.2015

2931 2061 जय कुमार भै यालाल भोयर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. हलबा भंडारा 30.11.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 16.08.2015 16.08.2015 22.06.2015 वैध

2932 2062 नंदकुमार बाळासाहेब कजळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.05.2037 19.06.2011 ठाणे शहर 13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015

2933 2063 म छ  रामहिर केकाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2037 19.06.2011 नवी मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

2934 2064 िशवाजी गणपत काठे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.06.2042 19.06.2011 नवी मुंबई 08.06.2015 08.06.2015 22.06.2015 वैध

2935 2065 राकेश द ा य गवळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गवळी र नािगरी 30.04.2038 19.06.2011 मुंबई शहर 27.01.2016 27.01.2016 22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 21.03.2018

2936 2066 आनंद नारायण शहाणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार बलुढाणा 30.06.2037 19.06.2011 नवी मुंबई 03.08.2015 03.08.2015 22.06.2015

2937 2067 मंगल सग मोहन च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा रायगड 31.08.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 11.09.2015 22.06.2015 वैध

2938 2068 गणेश कौितक जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार जळगांव 31.05.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 15.09.2015 22.06.2015 वैध

2939 2069 अ ण मािणक पढार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जळगांव 31.08.2037 19.06.2011 नवी मुंबई 30.07.2018 31.07.2015 22.06.2015 वैध

2940 2070 जमीर अ दलु गनी नाईक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम को  हापरू 30.06.2036 19.06.2011 नवी मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015

2941 2071 उमेश बापरुाव मुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अकोला 31.05.2036 19.06.2011 नवी मुंबई 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2942 2072 कैलास रामदासजी वानखेडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अमरावती 30.06.2028 19.06.2011 नवी मुंबई 28.06.2015 28.06.2015 22.06.2015 वैध

2943 2073 कंुदन ल मण सोनोने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई नािशक 31.05.2038 19.06.2011 नािशक शहर 06.06.2017 14.01.2016 13.01.2016 वैध िद. 07.09.2018 
अ वये सपोिन., 
पदाची मा.ता.

2944 2074 भा कर वैजनाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब नाथपंथी 
डवरी गोसावी

सोलापरू 30.07.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.06.2011 01.03.2016 22.06.2015 वैध
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2945 2075 शैलेश सदािशव सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.12.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 30.09.2012 28.08.2015 22.06.2015

2946 2076 पवन अशोक भगारिदवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 30.06.2033 19.06.2011 नवी मुंबई 28.06.2015 28.06.2015 22.06.2015 वैध

2947 2077 राज ूमधकुर तडवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. तडवी िभ ल जळगांव 31.05.2031 19.06.2011 नवी मुंबई 09.07.2015 09.07.2015 22.06.2015 वैध

2948 2078 महावीर मालबा जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2038 19.06.2011 नवी मुंबई 07.08.2015 07.08.2015 22.06.2015

2949 2079 िवनोद गलुाब िगरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी नागपरू 31.12.2040 19.06.2011 नागपरू शहर 16.04.2016 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2950 2080 िहत  मारोती रायपरेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार गडिचरोली 28.02.2035 19.06.2011 भंडारा 10.07.2015 10.07.2015 30.06.2015 वैध

2951 2081 र व  नारायण पगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर नािशक 30.06.2036 19.06.2011 अहमदनगर 05.07.2018 21.07.2015 22.06.2015 वैध

2952 2082 गणेश जय सग धामणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार बलुढाणा 30.04.2038 19.06.2011 पणेु शहर 01.06.2014 04.07.2015 22.06.2015 वैध

2953 2083 ल मण बळीराम ढगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार वािशम 28.02.2035 19.06.2011 पणेु शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

2954 2084 बाळासाहेब गंगाराम आघाव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.05.2036 19.06.2011 बीड 25-06-19 26.06.2015 22.06.2015 वैध

2955 2085 कृ णकुमार राज साद ितवारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण नागपरू 31.03.2038 19.06.2011 चं परू 27.04.2016 16.07.2015 22.06.2015

2956 2086 संजीव ल मण भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.07.2029 19.06.2011 सोलापरू शहर 31.07.2015 31.07.2015 22.06.2015

2957 2087 वीण िभकाजी रणिदवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 31.03.2038 19.06.2011 महामाग सरु ा 
पथक, पणेु ामीण

09.10.2017 10.07.2015 22.06.2015

2958 2088 िटकाराम ई वर थाटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर चं परू 30.09.2038 19.06.2011 ठाणे ामीण 11.07.2015 11.07.2015 22.06.2015 वैध

2959 2089 ाने वर पंढरीनाथ पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 31.12.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 21.06.2014 19.05.2016 22.06.2015

2960 2090 रामअवतार ीराम यादव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा गोपाळ नागपरू 30.09.2039 19.06.2011 फोस वन 16.03.2016 01.02.2016 13.01.2016

2961 2091 अिनल ताराचंद मे ाम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नागपरू 31.08.2032 19.06.2011 नागपरू शहर 27.08.2018 08.07.2015 22.06.2015

2962 2092 सलीम अिझम च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली अमरावती 30.09.2040 19.06.2011 अमरावती ामीण 08.06.2017 30.06.2015 22.06.2015 िनलंबीत - 
15/02/2020

सेवेत पनु थािपत - 
12/05/2020

2963 2093 वामन बापरुाव बेले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध औरंगाबाद 31.10.2037 19.06.2011 औरंगाबाद शहर 02.11.2015 02.11.2015 22.06.2015 वैध

2964 2094 मु ताक क यमु खान पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम ठाणे 31.07.2041 19.06.2011 मुंबई शहर 03.05.2013 07.08.2015 22.06.2015

2965 2095 नवनाथ दामोदर लहानगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.05.2037 19.06.2011 ठाणे ामीण 04.07.2015 04.07.2015 22.06.2015 वैध
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2966 2096 ई वर िवजय च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा नागपरू 31.03.2038 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

अकोला

02.02.2016 17.08.2015 22.06.2015 वैध

2967 2097 भाकर कारभारी िनकम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 30.06.2033 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नािशक

21.07.2015 21.07.2015 22.06.2015

2968 2098 रामदास झुंबर मुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.06.2040 19.06.2011 पणेु शहर 14.08.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2969 2099 उमेश िकसन इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.09.2034 19.06.2011 मुंबई शहर 11.08.2015 11.08.2015 22.06.2015

2970 2100 भाकर ीराम कावले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नांदेड 30.06.2036 19.06.2011 रा य गु तवात  
िवभाग

26.05.2017 09.07.2015 22.06.2015

2971 2101 ाने वर तकुाराम ध डे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नवी मुंबई 31.08.2036 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

नािशक

14.07.2015 02.07.2015 22.06.2015

2972 2102 िववेकानंद सरेुशचं  भारती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी जालना 31.05.2033 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

परभणी

30.01.2016 22.06.2015 22.06.2015 वैध

2973 2103 महेश द ा य जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 06.11.2015 30.06.2015 22.06.2015 वैध

2974 2104 वीणकुमार स  ुकांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 30.09.2032 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 01.09.2015 22.06.2015 वैध

2975 2105 भुषण राजाराम आडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. रामोशी सातारा 31.07.2032 19.06.2011 पणेु शहर 29.06.2018 03.08.2015 22.06.2015

2976 2106 अशोक चं भान दामले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.01.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 14.10.2015 22.06.2015 वैध

2977 2107 सिचन गोरखनाथ कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 04.08.2015 22.06.2015

2978 2108 वीण िकसन आवटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. होलार ठाणे 31.07.2038 19.06.2011 नागपरू शहर 01.04.2016 03.08.2016 22.06.2015

2979 2109 वैभव वासदेुव मोसमकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ सधदुगु 31.03.2036 19.06.2011 ठाणे शहर 09.06.2017 20.11.2015 22.06.2015 वैध

2980 2110 िदपक जया गािवत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. गािवत नंदरुबार 31.05.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 22.07.2016 22.06.2015 वैध

2981 2111 उमेश नानासाहेब ल ढे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.05.2036 19.06.2011 पणेु शहर 20.11.2015 09.07.2015 22.06.2015

2982 2112 केदारनाथ मािणकराव पालवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जालना 31.07.2040 19.06.2011 बीड 10-06-19 09.11.2015 22.06.2015 वैध

2983 2113 अर वद जहाग ूवळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.05.2035 19.06.2011 ठाणे शहर 25.12.2018 01.07.2015 22.06.2015 वैध

2984 2114 िनलेश मारोतराव चवरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब बेलदार वध 30.06.2037 19.06.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, अमरावती

06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2985 2115 पु षो म ीरंग देवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2039 19.06.2011 पणेु शहर 18.06.2018 07.07.2015 22.06.2015
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2986 2116 नर  भाकर पदोर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. धान यवतमाळ 30.06.2031 19.06.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, अमरावती

06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

2987 2117 िमलन िवलासराव पगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर को  हापरू 31.12.2033 19.06.2011 ठाणे शहर 16.11.2015 16.11.2015 07.11.2015 वैध

2988 2118 अजनु गु दाल पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ गौर बंजारा जळगांव 31.05.2035 19.06.2011 पपरी- चचवड 08.09.2018 08.09.2015 22.06.2015 वैध

2989 2119 सिचन िव ल कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.09.2036 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 05.09.2015 22.06.2015 का. . 5 चे िद. 
27/05/2015 चे 

आदेश
2990 2120 अ दलु मािजद उ मान शेख पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मु लम सोलापरू 31.08.2038 19.06.2011 उ मानाबाद 21.06.2016 13.07.2015 22.06.2015

2991 2121 अ दलु जावेद अ दलु रहेमान 
शाह

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ मु लम 
छ परबंद

जळगांव 31.01.2038 19.06.2011 ठाणे शहर 22.06.2015 06-07-15 22.06.2015 वैध

2992 2122 राजेश देवराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार चं परू 31.12.2033 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

03.08.2015 03.08.2015 22.06.2015 वैध

2993 2123 तकुाराम पोपट िनसरड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.07.2034 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ मुंबई

02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

2994 2124 योगेश शिशकांत घारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30.04.2039 19.06.2011 गडिचरोली 14.06.2016 14.10.2015 22.06.2015 वैध

2995 2125 िवनोद मुंगसाजी झळके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध वािशम 30.06.2036 19.06.2011 यवतमाळ 27.01.2016 27.01.2016 
(मानीव िदनांक 
05.07.2015)

13.01.2016 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 28.11.2017

2996 2126 शमवेुल द रुाव वानखडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अकोला 31.08.2026 19.06.2011 लोहमाग, नागपरू 29.07.2015 29.07.2015 22.06.2015 वैध

2997 2127 शैल  िशवराम च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. नािभक मुंबई 30.04.2030 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

2998 2128 िकरण काकासाहेब मतकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2032 19.06.2011 महामाग सरु ा पथक 07.07.2015 22.06.2015 लोहमाग, मुंबई येथनू 
कायमु त िदनांक 

15.05.2019
2999 2129 वैशाली मरुलीधर तोटेवार ी खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ब बेलदार नागपरू 31.12.2034 19.06.2011 पणेु शहर 04.06.2018 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3000 2130 नवनाथ पांडुरंग पवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.05.2033 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3001 2131 महादेव िकसनराव ढाकणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 31.05.2032 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

औरंगाबाद

27.04.2018 07.07.2015 22.06.2015

3002 2132 पंकजकुमार िवनय च े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अमरावती 31.05.2039 19.06.2011 लोहमाग, नागपरू 15.07.2015 15.07.2015 22.06.2015 वैध

3003 2133 हिरदास महादेव डोळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.08.2036 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 04.07.2015 04.07.2015 22.06.2015 वैध

3004 2134 सतीश सरेुश कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार को  हापरू 31.03.2033 19.06.2011 पणेु शहर 01.09.2015 28.08.2015 22.06.2015 वैध
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3005 2135 वीण नारायण फणसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.01.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015

3006 2136 बाप ुमा ती रायकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 30.06.2034 19.06.2011 पणेु शहर 07.06.2018 01.07.2015 22.06.2015

3007 2137 सोमनाथ पांडुरंग गगजे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2037 19.06.2011 नािशक शहर 01.09.2017 07.07.2015 22.06.2015 वैध

3008 2138 राज ूवसंत महानोर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 30.09.2035 19.06.2011 पणेु ामीण 06.06.2017 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3009 2139 पु पा गोपाळ पाटील ी खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.05.2033 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
औरंगाबाद घटक

26.06.2015 26.06.2015 22.06.2015 वैध

3010 2140 िव ण ुबाप ूभोये पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 29.02.2032 19.06.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

3011 2141 अमर अंबादास धंदर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नागपरू 31.10.2036 19.06.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, नागपरू

26.05.2017 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3012 2142 िजत  बाबरुाव गाडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर चं परू 31.10.2038 19.06.2011 गडिचरोली 04.09.2018 30.07.2015 22.06.2015 वैध

3013 2143 चेतन सग बबन सग च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ठाकूर चं परू 28.02.2038 19.06.2011 गडिचरोली 25.12.2018 22.08.2015 22.06.2015

3014 2144 गणेश कुमार फुलकवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कवार गडिचरोली 31.05.2036 19.06.2011 नागपरू शहर 20.06.2017 30.06.2015 30.06.2015 वैध

3015 2145 सरेुश गणपत चोपडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 30.04.2029 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 21.06.2018 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3016 2146 संपत नामदेव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2025 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015

3017 2147 राहुल बाबरुाव कारभारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत वाणी उ मानाबाद 31.03.2039 19.06.2011 लेाहमाग, मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015

3018 2148 िनतीन िवजय वडते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 31.05.2041 19.06.2011 लोहमाग, नागपरू 13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015 वैध

3019 2149 वैभव आनंदराव गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सातारा 31.07.2040 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , खंडाळा

09.07.2016 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3020 2150 िवरसेन मखुा  चहांदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार गडिचरोली 30.11.2036 19.06.2011 चं परू 12.07.2015 10.07.2015 30.06.2015 वैध

3021 2151 संदीप ल मण शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.07.2038 19.06.2011 मुंबई शहर 31.03.2012 01.07.2015 22.06.2015

3022 2152 संत ूराम ूच हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 30.06.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 10.09.2015 22.06.2015 वैध

3023 2153 गजानन वसंत वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी बलुढाणा 28.02.2039 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

औरंगाबाद

16.07.2015 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3024 2154 िवनोद ल मण च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 31.01.2038 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

औरंगाबाद

07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध
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3025 2155 संजय भगवानदास सिदगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क सनगर सांगली 31.10.2033 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

03.07.2015 03.07.2015 22.06.2015 वैध

3026 2156 सरेुश िनवृ ी यमगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 31.05.2039 19.06.2011 रायगड 09.06.2017 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3027 2157 र व  सखाराम नरोटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर औरंगाबाद 29.02.2032 19.06.2011 पालघर 03.06.2016 20.08.2015 22.06.2015 वैध

3028 2158 साद मािणक लोणारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोपाळ नािशक 30.06.2031 19.06.2011 पणेु शहर 26.07.2016 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3029 2159 संतोष नारायण गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ कैकाडी अहमदनगर 30.06.2039 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

04.06.2018 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3030 2160 िकसन गोिपनाथ राख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.12.2034 19.06.2011 िवशेष सरु ा 
िवभाग,जळगांव 

घटक

30.06.2015 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3031 2161 मोद राम सग परदेशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ परदेशी भामटा मुंबई 28.02.2030 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

01.07.2015 01.07.2015 22.06.2015 वैध

3032 2162 संजय िव ल च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी सातारा 31.05.2030 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 25.08.2015 22.06.2015 वैध

3033 2163 सिुनल काश िनगडुकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सधदुगु 30.06.2039 19.06.2011 पणेु शहर 09.07.2015 09.07.2015 22.06.2015 वैध

3034 2164 िनतीन ल मण नम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म हार कोळी ठाणे 31.07.2031 19.06.2011 पणेु ामीण 26.06.2018 02.07.2015 22.06.2015 वैध

3035 2165 ल मण िनवृ ी सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर जळगांव 31.05.2040 19.06.2011 पणेु शहर 28.07.2017 09.07.2015 22.06.2015 वैध

3036 2166 राज ूदेवबा अलदार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 31.10.2032 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 02.08.2015 22.06.2015 वैध

3037 2167 दीप िदनकर दपुते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सातारा 31.05.2032 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 08.09.2015 22.06.2015 वैध

3038 0 राज ूरमेश चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . गवारी अमरावती 30.06.2034 19.06.2011 वध 22.06.2015

3039 2168 कुणाल अजनु पवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 30.09.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 14.10.2015 22.06.2015 वैध

3040 2169 अिनल भगवान कंकाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अकोला 31.10.2038 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3041 2170 िशवानंद बाळा पा कंुभार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार सोलापरू 31.05.2037 19.06.2011 को हापरू 27.06.2018 26.06.2015 22.06.2015 वैध

3042 2171 िवशाल राजाराम पाटोळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सातारा 31.08.2039 19.06.2011 लोहमाग, पणेु 18.04.2012 29.06.2015 22.06.2015 वैध

3043 2172 पु षो म अजाबराव देशमखु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.04.2033 19.06.2011 नवी मुंबई 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3044 2173 यनुसु चादँ शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम जालना 30.04.2041 19.06.2011 नागपरू शहर 05.03.2019 07.07.2015 22.06.2015

3045 2174 रोिहदास हिरभाऊ गवारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.10.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 03.08.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध
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3046 2175 समाधान वसंत िबले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2038 19.06.2011 सांगली 15.06.2018 01.07.2015 22.06.2015

3047 2176 मोद बाबरुाव रणशेवरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ नािशक 31.10.2027 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 15.11.2015 22.06.2015 वैध

3048 2177 संजय देिवचंद पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा जालना 29.02.2036 19.06.2011 लातरू 02.01.2017 12.07.2015 22.06.2015 वैध

3049 2178 राज ूभागवत लोखंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गाडी लोहार अहमदनगर 30.09.2034 19.06.2011 नािशक ामीण 17.07.2017 03.07.2015 22.06.2015 वैध

3050 2179 राज  गजाननराव तेलतुंबडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 31.08.2035 19.06.2011 सोलापरू ामीण 02.06.2016 06.07.2015 22.06.2015

3051 2180 अिनल जयराम रायपरेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार गडिचरोली 31.01.2033 19.06.2011 पालघर 15.07.2015 15.07.2015 30.06.2015 वैध

3052 2181 सतीश मधकुर बनसोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब धीवर नागपरू 31.03.2039 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नागपरू घटक

13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015 वैध

3053 2182 सिुनल राजाराम लोखंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31.03.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 03.07.2015 04.08.2015 22.06.2015

3054 2183 संदीप सहदेव आराख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार औरंगाबाद 31.08.2035 19.06.2011 जळगांव 06.01.2017 09.07.2015 22.06.2015 वैध

3055 2184 संजय साजण कांदळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर नािशक 31.12.2037 19.06.2011 मुंबई शहर 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015

3056 2185 ता याराव पाजी भालेराव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सोलापरू 30.04.2038 19.06.2011 लातरू 14.07.2017 02.07.2015 22.06.2015 वैध

3057 2186 देवाजी पाटी नरोटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. माडीया गडिचरोली 31.03.2037 19.06.2011 नागपरू शहर 14.08.2015 07.07.2015 30.06.2015 वैध

3058 2187 िदपक िदनकर बग पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.10.2035 19.06.2011 पणेु शहर 09.09.2019 14.07.2015 22.06.2015

3059 2188 िवशाल चं भान पोळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग वािशम 31.12.2036 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , अकोला

15.03.2016 03.08.2015 22.06.2015 वैध

3060 2189 राजेश कािशनाथ खोपकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार मुंबई 30.04.2027 19.06.2011 ठाणे ामीण 02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

3061 2190 मह  िव ल परुी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी र नािगरी 31.05.2032 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 15.08.2015 22.06.2015 वैध

3062 2191 समीर बशीर मलुाणी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम पणेु 31.12.2034 19.06.2011 मुंबई शहर 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015

3063 2192 सिुनल महादेव िगरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31.08.2032 19.06.2011 परभणी 18.07.2015 18.07.2015 22.06.2015 वैध

3064 2193 देव  िहरामण वंजारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार भंडारा 28.02.2029 19.06.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 
नागपरू घटक

18.04.2018 18.07.2015 22.06.2015 वैध

3065 2194 पंिडत राम सग पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा जळगांव 31.05.2030 19.06.2011 मुंबई शहर 11.07.2015 11.07.2015 22.06.2015 वैध

3066 2195 िदपक हिर जोगदंड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बीड 31.10.2030 19.06.2011 रायगड 15.06.2018 06.07.2015 22.06.2015 वैध
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3067 2196 सिचन हादराव पुंडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार वािशम 30.04.2038 19.06.2011 बीड 20.07.2015 20.07.2015 22.06.2015 वैध

3068 2197 मोहन भानदुास डेरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार यवतमाळ 31.01.2024 19.06.2011 नागपरू शहर 12.06.2018 10.09.2015 22.06.2015 वैध

3069 2198 अ सार िरयाझ शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम मुंबई 30.09.2033 19.06.2011 पणेु शहर 01.11.2015 04.07.2015 22.06.2015

3070 2199 मोद ई वर कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी मुंबई 30.09.2040 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

07.07.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध

3071 2200 राहुल एकनाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार औरंगाबाद 31.01.2032 19.06.2011 औरंगाबाद शहर 02.01.2017 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3072 2201 सरेुश पांडुरंग डांगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2037 19.06.2011 लातरू 03.01.2017 05.07.2015 22.06.2015

3073 2202 गजानन िभमराव जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ बलुढाणा 31.08.2033 19.06.2011 बीड 06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3074 2203 वामन काळु ठाकरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 31.05.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 22.06.2015 22.06.2015

3075 2204 राकेश ल मण पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 28.02.2035 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 08.08.2015 22.06.2015 वैध

3076 2205 भरत राजाराम दराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.01.2035 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 30.10.2015 22.06.2015 वैध

3077 2206 ल मण रामदास गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 30.06.2037 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015 वैध

3078 2207  राहुल साहेबराव पखाले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ वािशम 31.07.2037 19.06.2011 ला िव., नांदेड 11.06.2016 30.07.2015 22.06.2015 वैध

3079 2208 संजय भानदुास पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.10.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 30.09.2015 22.06.2015

3080 2209 राकेश जीवन जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण सोलापरू 31.10.2035 19.06.2011 सोलापरू शहर 25.07.2018 03.08.2015 22.06.2015

3081 2210 सरेुश जग नाथ काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 31.05.2020 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

02.07.2015 02.07.2015 22.06.2015 वैध

3082 2211 राजाराम कािशराम तडवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पावरा धळेु 31.05.2036 19.06.2011 बीड 30.06.2017 04.07.2015 22.06.2015 वैध

3083 2212 सधुाकर जीवन कोकोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड गडिचरोली 30.04.2029 19.06.2011 नागपरू शहर 22.08.2015 10.06.2014 24.05.2014 वैध

3084 2213 रमेश गंगाराम लािहगडेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी सातारा 28.02.2029 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015

3085 2214 राजेश बाबरुाव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2039 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 01.09.2015 22.06.2015

3086 2215 जगदीश चंद ूवळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.05.2035 19.06.2011 लोहमाग, मुंबई 06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3087 2216 साद िकसनराव सळु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 30.06.2033 19.06.2011 मुंबई शहर 21.03.2012 09.07.2015 22.06.2015 वैध

3088 2217 जीवन जयवंत बाबर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ सोलापरू 31.08.2031 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 14.08.2015 22.06.2015 वैध
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3089 2218 राज  तळुिशराम गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार ठाणे 31.01.2035 19.06.2011 मुंबई शहर 20.03.2012 17.09.2016 
(मानीव िदनांक 
03.08.2015)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 08.11.2017

3090 2219 अनंत बधुाजी गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ ठाणे 30.06.2034 19.06.2011 मुंबई शहर 20.06.2012 03.08.2015 22.06.2015

3091 2220 महादेव नामदेव पडघन पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार वािशम 31.12.2037 19.06.2011 यवतमाळ 25.07.2015 25.07.2015 22.06.2015 वैध

3092 2221 संतोष मोघा मुंढे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.09.2040 19.06.2011 मुंबई शहर 11.08.2015 26.06.2015 22.06.2015 वैध

3093 2222 अिमत (पांडुरंग) नरहरीराव घलेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30.04.2042 19.06.2011 पणेु शहर 03.02.2016 03.02.2016 13.01.2016 वैध

3094 2223 िवलास बधुाजी जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म हार कोळी ठाणे 30.04.2038 19.06.2011 पालघर 15.06.2018 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3095 2224 शांत देिवदास िगते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी वािशम 31.07.2038 19.06.2011 यवतमाळ 18.07.2015 18.07.2015 22.06.2015 वैध

3096 2225 गजानन मा ती तडसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध यवतमाळ 31.07.2027 19.06.2011 वािशम 15.06.2018 04.07.2015 22.06.2015 वैध .पोमसं/5/10/पोउिन
-खाससे-ितसरी संधी/ 
37-2012/2018, 

िदनांक 02.04.2018 
अ वये सधुािरत

3097 2226 गणेश तळुिशराम पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पारधी जळगांव 31.05.2033 19.06.2011 नंदरुबार 05.07.2018 23.06.2015 22.06.2015 वैध

3098 2227 सोिनया भगवान गोसावी ी खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी पणेु 30.04.2034 19.06.2011 पोलीस िश ण 
क , खंडाळा

16.11.2015 07.07.2015 22.06.2015 वैध .पोमसं/5/10/पोउिन
-खाससे-ितसरी संधी/ 
37-2012/2018, 

िदनांक 02.04.2018 
अ वये सधुािरत

3099 2228 यशवंत िशतकुराजी िकचक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गवळी गडिचरोली 30.04.2035 19.06.2011 भंडारा 10.07.2015 10.07.2015 30.06.2015 वैध .पोमसं/5/10/पोउिन
-खाससे-ितसरी संधी/ 
37-2012/2018, 

िदनांक 02.04.2018 
अ वये सधुािरत

3100 2228-अ अभय भा कर दंडग हाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. अिहर सोनार जळगांव 31.12.2033 19.06.2011 परभणी 24.06.2017 03.02.2016
मा.ता. मंजरू - 
10/07/2015

13.01.2016 वैध या कायलया या िद. 
18/10/2019 अ वये 

मा.ता. मंजरू
3101 2229 िशवाजी उ म बडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी मुंबई 31.05.2030 19.06.2011 नािशक ामीण 08.09.2017 01.10.2015 22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 

िदनांक 26.12.2015

3102 0 ई वर ल मण नाईक पु थानाप न िव.जा. - अ बेरड को  हापरू 31.05.2018 01.07.2011 मुंबई शहर 21.04.2006 05.08.2015 22.06.2015 वैध
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3103 0 अशोक िवठोबा मंडले पु थानाप न िव.जा. - अ रामोशी सांगली 30.06.2018 01.07.2011 मुंबई शहर 17.07.2009 03.08.2015 22.06.2015
3104 0 रमाकांत महादेव कदम पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 30.04.2019 01.07.2011 मुंबई शहर 21.04.2006 03.08.2015 22.06.2015
3105 0 काश मनोहर नलावडे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.01.2019 01.07.2011 रा य गु तवात  

िवभाग
31.12.2005 14.07.2015 22.06.2015

3106 2230 राज ूमहादेव भरते पु थानाप न िव.मा. . देवांग को टी ठाणे 31.03.2020 01.07.2011 मुंबई शहर 21.04.2006 03.08.2015 22.06.2015
3107 2231 िवजय िकसन उकाड पु थानाप न िव.मा. . को टी र नािगरी 31.10.2021 01.07.2011 मुंबई शहर 01.04.2006 22.06.2015 22.06.2015 वैध
3108 0 मनोज मनोहर चणेुकर पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव रायगड 31.12.2019 01.07.2011 मुंबई शहर 04.11.2016 15.08.2015 22.06.2015 वैध
3109 2232 जयवंत नवस ूदामले पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.06.2021 01.07.2011 मुंबई शहर 14.06.2012 19.10.2015 22.06.2015 वैध
3110 2233 सिुनल पंढरीनाथ दवणे पु थानाप न िव.मा. . मांगेला ठाणे 31.07.2020 01.07.2011 मुंबई शहर 01.07.2011 03.08.2015 22.06.2015 वैध
3111 2234 बाळु मनाजी मु हे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2024 01.07.2011 पणेु शहर 13.10.2015 13.10.2015 22.06.2015 वैध
3112 0 संभाजी ल मण िबरांजे पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 31.10.2020 01.07.2011 मुंबई शहर 03.08.2015 26.08.2015 22.06.2015 18/11/2019 रोजी 

वे छा सेवािनवृ ी
3113 0 रघनुाथ महादेव पाटील पु थानाप न खलुा मराठा सांगली 31.05.2018 01.07.2011 मुंबई शहर 25.04.2006 23.11.2015 22.06.2015
3114 0 िवजय ध डीराम घाडगे पु थानाप न खलुा मराठा रायगड 28.02.2018 01.07.2011 मुंबई शहर 14.06.2010 03.08.2015 22.06.2015
3115 0 र व  गंभीर िचनावले पु थानाप न इ.मा.व. तेली जळगांव 31.08.2018 01.07.2011 मुंबई शहर 15.06.2018 10.07.2015 22.06.2015 वैध
3116 0 िव वनाथ धनाजी पजुारे पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31.12.2019 01.07.2011 मुंबई शहर 01.07.2011 06.08.2015 22.06.2015
3117 2235 रघनुाथ रामचं  नबाळकर पु थानाप न िव.जा. - अ वडार सोलापरू 31.05.2022 01.07.2011 मुंबई शहर 14.06.2010 02.08.2015 22.06.2015 वैध
3118 2236 संभाजी रामचं  मोिहते पु थानाप न िव.जा. - अ वडार सातारा 30.04.2024 01.07.2011 मुंबई शहर 01.07.2011 15.09.2015 22.06.2015 वैध
3119 2237 िशवाजी िव ण ुघाडगे पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.05.2020 01.07.2011 मुंबई शहर 06.12.2005 23.11.2015 22.06.2015
3120 2238 दादाराव ल मणराव धोटे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31.01.2020 01.07.2011 रा य गु तवात  

िवभाग, अमरावती
10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

3121 0 महे वर महाद ूगािवत पु थानाप न अ.ज. िभ ल धळेु 30.06.2018 01.07.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

09.07.2015 09.07.2015 22.06.2015 वैध सेवािनवृ

3122 2239 बापसुाहेब ीपतराव साळे पु थानाप न भ.ज. - क धनगर नािशक 31.05.2022 01.07.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015 वैध

3123 0 अ ण कृ णराव पुंड पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी वध 31.03.2019 01.07.2011 महामाग सरु ा 
पथक, यवतमाळ

02.07.2017 25.01.2016 22.06.2015 वैध

3124 0 गणेश मधकुर काळे पु थानाप न इ.मा.व. माळी वध 31.03.2022 01.07.2011 भंडारा 22.08.2015 14.08.2015 30.06.2015 िदनांक 02/8/2019 
आदेशा वये िद. 

02/08/2019 रोजी 
म यानंतर वे छा 

सेवािनवृ ी
3125 2240 सरेुश आनंदा खाडे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.07.2025 01.07.2011 बीड 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध
3126 2241 दीपकुमार घन: याम चोपडे पु थानाप न अ.जा. महार पणेु 31.10.2022 01.07.2011 पणेु शहर 01.08.2015 01.08.2015 22.06.2015
3127 0 उमर स यद अली पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 31.07.2018 01.07.2011 जालना 10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015
3128 2242 अजयकुमार ल मीनारायण पांडे पु थानाप न खलुा ा हण बीड 30.04.2021 01.07.2011 परभणी 18.07.2015 18.07.2015 22.06.2015

3129 0 राज  पंढरीनाथ मोरे पु थानाप न इ.मा.व. सोनार धळेु 30.04.2018 01.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, नािशक

20.06.2016 06.07.2015 22.06.2015 वैध सेवािनवृ

3130 0 रज़ाक नामदार तडवी पु थानाप न अ.ज. तडवी िभ ल जळगांव 31.05.2018 01.07.2011 लोहमाग मुंबई 29.06.2015 29.06.2015 22.06.2015 वैध सेवािनवृ
3131 0 िदनकर सयुभान गवांदे-पाटील पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31.01.2018 01.07.2011 लाचलचुपत 

ितबंधक िवभाग, 
नांदेड

13.07.2015 13.07.2015 22.06.2015

3132 2243 िसकंदर समशेरखान पठाण पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 30.06.2020 01.07.2011 औरंगाबाद शहर 08.06.2018 11.07.2015 22.06.2015
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3133 2244 देवराम भाऊ रढे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30.06.2021 01.07.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

30.06.2015 30.06.2015 22.06.2015 वैध

3134 0 िवजय नामदेव देशमखु पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.03.2018 01.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, नागपरू

10.07.2015 10.07.2015 22.06.2015 वैध

3135 2245 मोद हिर रणधीर पु थानाप न इ.मा.व. सोनार जळगांव 30.04.2021 01.07.2011 मुंबई शहर 01.06.2017 01.06.2017 
(मानीव िदनांक 
12.07.2015)

22.06.2015 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.03.2018

3136 2246 िदलीप आसाराम हुड पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30.04.2020 01.07.2011 पोलीस िश ण 
क , नागपरू

08.12.2018 12.07.2015 22.06.2015 वैध

3137 2247 ाने वर ल मण फाटक पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.01.2028 01.07.2011 मुंबई शहर 01.06.2017 01.06.2017 
(मानीव िदनांक 
12.07.2015)

22.06.2015 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 01.03.2018

3138 2248 शेख रहेमान शेख रसलुसाहब पु थानाप न खलुा मु लम उ मानाबाद 31.01.2021 01.07.2011 नांदेड 31.07.2017 10.12.2015 22.06.2015
3139 2249 गौसो ीन िझयाउ ीन स यद पु थानाप न खलुा मु लम नांदेड 31.12.2020 01.07.2011 बीड 08.07.2015 08.07.2015 22.06.2015
3140 0 िम लद सग फुल सग सोळंके पु थानाप न अ.ज. टाकणकार अकोला 30.09.2019 01.07.2011 अमरावती शहर 23.06.2015 23.06.2015 22.06.2015 वैध वे छासेवािनवृ  

िदनांक 16.07.2018

3141 0 सिुनल महादेव ढोक पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी वध 31.03.2022 01.07.2011 नागपरू शहर 22.06.2015 िवसिुव येथनू अ ाप 
कायमु त कर यात 

आलेले नाही.
3142 0 मोद सीताराम पपळे पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा पालघर 31.08.2019 01.07.2011 मुंबई शहर 29.06.2015 29.07.2015 22.06.2015 वैध
3143 2250 मखु  इ तारी आगेवार पु थानाप न भ.ज. - क धनगर गडिचरोली 30.06.2022 01.07.2011 चं परू 24.08.2015 24.08.2015 22.06.2015 वैध
3144 2251 पुंडिलक तळुिशराम म के पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.03.2023 01.07.2011 चं परू 04.07.2015 04.07.2015 22.06.2015 वैध
3145 2252 मोहन देवरावजी मांढरे पु थानाप न भ.ज. - क धीवर यवतमाळ 31.12.2024 01.07.2011 नागपरू शहर 03.01.2018 30.06.2015 30.06.2015 वैध
3146 2253 सयुभान माधव सेलोटे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.05.2020 01.07.2011 गडिचरोली 21.12.2017 30.06.2015 30.06.2015 वैध
3147 0 शेख अहमद शेख ई माईल खान पु थानाप न खलुा मु लम नांदेड 31.10.2018 01.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
06.07.2015 06.07.2015 22.06.2015

3148 0 अशोक तकुाराम लाटकर पु थानाप न अ.जा. चांभार नांदेड 31.01.2019 01.07.2011 नांदेड 14.06.2018 06.07.2015 22.06.2015 वैध
3149 0 सं ाम सग बाबु सग च हाण पु थानाप न खलुा राजपतू भामटा भंडारा 30.06.2019 01.07.2011 नागपरू ामीण 02.07.2015 01.07.2015 22.06.2015 मा. मुंबई उ च 

यायालय, खंडपीठ 
नागपरू यािचका . 
4253/2013 आदेश

3150 0 ाने वर िव लराव ड गरे पु थानाप न खलुा मराठा उ मानाबाद 30.09.2018 01.07.2011 महामाग सरु ा 
पथक, लातरू

23.02.2017 26.06.2015 22.06.2015 पोलीस िश ण क  
लातरू

3151 0 तकुाराम यामराव पाटील पु थानाप न खलुा मराठा धळेु 31.03.2016 01.01.2007 नािशक पिर े 22.06.2015
3152 2254 महेश रामे वर वामी पु सरळसेवा अ.जा. बेडा जंगम लातरू 31.05.2035 01.09.2006 पणेु शहर 16.10.2015 16.10.2015 29.08.2015
3153 0 रमाकांत हनमुंतराव नागरगोजे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30.06.2025 01.06.2004 13.01.2016 पोलीस उप िनरी क

3154 0 केशव मा ती स दरमल पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बीड 31.05.2017 01.07.1999 13.01.2016 सेवािनवृ

3155 0 काश पु षो म सयुवंशी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी नािशक 30.06.2017 01.06.2004 मुंबई शहर 13.01.2016 सेवािनवृ

3156 0 चं कांत ीरंग सयुवंशी पु थानाप न इ.मा.व. हावी सातारा 31.10.2023 01.06.2004 मुंबई शहर 03.05.2016 03.05.2016 13.01.2016 पोलीस िनरी क 
पदो नती िद. 
01.08.2018
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3157 2255 परबत िभमराव च हाण पु थानाप न िव.जा. - अ बेलदार रायगड 31.07.2020 01.01.2006 ठाणे शहर 18.05.2016 18.05.2016 13.01.2016 वैध
3158 2256 क पना अंबादास ब ासे 

क पना िकरण जाधव
ी खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. तेली नािशक 31.08.2038 01.09.2009 मुंबई शहर 14-02-16 26.02.2016 13.01.2016

3159 2257 वीण िव णपंुत मुंडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.05.2040 01.09.2009 वध 09.02.2016 07.02.2016 13.01.2016 वैध
3160 2258 सिुनल ाने वर लांघी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी पणेु 30.06.2039 01.09.2006 नागपरू ामीण 03.05.2016 03.05.2016 13.01.2016 वैध
3161 2259 अिनल नामदेव भंडारी पु सरळसेवा िव.मा. . देवांग को टी सोलापरू 31.05.2024 01.09.2006 नागपरू शहर 11.06.2018 11.06.2018 13.01.2016 वैध
3162 0 महादेव आनंदा पवार पु थानाप न िव.जा. - अ लमाणी उ मानाबाद 31.03.2016 31.01.2010 13.01.2016 सेवािनवृ
3163 0 अजनु आनंदराव जाधव पु थानाप न अ.ज. ठ कर सांगली 31.10.2018 30.01.2010 सांगली 08.06.2017 21.01.2016 13.01.2016 वे छासेवािनवृ  

िदनांक 30.04.2018

3164 0 भाकर माधव कांबळे पु थानाप न अ.जा. महार उ मानाबाद 28.02.2017 30.01.2010 13.01.2016 सेवािनवृ
3165 2260 सिचन द ा य यादव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 28.02.2040 01.09.2009 वध 17.03.2017 16.03.2017 13.01.2016 वैध
3166 0 देवराम रामभाऊ बु ड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.05.2019 30.01.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 03.03.2016 13.01.2016 वैध

3167 0 भानदुास ीरंग िकत पडुाव पु थानाप न अ.जा. महार सातारा 31.05.2016 30.01.2010 13.01.2016 सेवािनवृ
3168 0 अनंत िशवराम जाधव पु थानाप न अ.जा. महार सधदुगु 30.06.2021 19.09.2010 रा य गु तवात  

िवभाग, मुंबई
09.06.2017 01.02.2016 13.01.2016 वैध 22/08/2019 रोजी 

िनधन
3169 2261 संजय अनंत पवार पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 30.11.2022 19.09.2010 मुंबई शहर 17.03.2004 04.03.2016 13.01.2016
3170 2262 रघनुाथ िशवाजी कळके पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31.01.2032 19.09.2010 चं परू 19.04.2016 19.04.2016 13.01.2016 वैध

3171 2263 फाितमा आबालाल बागवान ी सरळसेवा इ.मा.व. बागवान को  हापरू 31.08.2041 19.09.2010 मुंबई शहर 03.10.2011 22.07.2016 13.01.2016 वैध
3172 2264 सिुनल केशव हा गडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 28.02.2038 19.09.2010 सांगली 16.06.2016 18.02.2016 13.01.2016 वैध
3173 2265 मता तोतारामजी हसाये ी खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी अकोला 30.06.2039 19.09.2010 अमरावती ामीण 28.01.2016 28.01.2016 13.01.2016 वैध

3174 0 हनमुंत रामचं  शदे पु थानाप न खलुा मराठा सातारा 31.05.2016 10.03.2011 13.01.2016 सेवािनवृ
3175 2266 राहुल रामधन जाधव पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ बंजारा अकोला 30.04.2038 19.06.2011 अमरावती शहर 30.01.2016 30.01.2016 13.01.2016 वैध

3176 2267 सिुनल पांडुरंग सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार मुंबई 30.04.2033 19.06.2011 नागपरू शहर 29.04.2016 22.06.2015 13.01.2016 वैध

3177 0 तळुिशराम तकुाराम धमुाळ पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.06.2018 19.06.2011 जालना 11.02.2016 11.02.2016 13.01.2016 सेवािनवृ
3178 0 िगरीधर ानोबा कांबळे पु थानाप न अ.जा. महार नांदेड 31.05.2017 19.06.2011 13.01.2016 सेवािनवृ
3179 2268 काश ानदेव यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.04.2024 15.06.1988 महामाग सरु ा 

पथक, र नािगरी
22.01.2016 22.01.2016 13.01.2016

3180 2269 ाने वर बबन काटकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2024 04.04.2000 लोहमाग, मुंबई 23.08.2016 23.01.2016 13.01.2016
3181 0 िवजयकांत िव णपंुत दीि त पु सरळसेवा खलुा ा हण पणेु 30.09.2016 15.08.1992 13.01.2016 सेवािनवृ
3182 2270 जयवंत यशवंत जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.10.2034 01.09.2006 सांगली 10.04.2016 10.04.2016 13.01.2016
3183 2271 िनलेश कारभारी भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.12.2039 01.09.2009 मुंबई शहर 27.08.2010 27.04.2016 13.01.2016 वैध
3184 2272 सिुनल हाद सोळंुके पु सरळसेवा अ.ज. टोकरे कोळी जळगांव 31.05.2036 01.09.2009 अकोला 28.01.2016 28.01.2016 13.01.2016
3185 2273 मनोज दशरथ लांडगे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द जालना 30.11.2040 01.09.2009 यवतमाळ 10.03.2016 10.03.2016 13.01.2016 वैध
3186 0 काश बाबलुाल ठाकूर पु थानाप न अ.ज. 31.03.2017 30.01.2010 मुंबई शहर 13.01.2016 सेवािनवृ
3187 0 िदलीप िभकोबा खैरे पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.01.2016 30.01.2010 13.01.2016 सेवािनवृ
3188 2274 भगवान हरी जाधव पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 30.06.2022 30.01.2010 मुंबई शहर 31.05.2003 04.03.2016 13.01.2016 वैध
3189 0 राज  भ  वािडले पु थानाप न भ.ज. - ब भोई धळेु 30.06.2018 30.01.2010 ठाणे शहर 13.01.2016 पोलीस उप िनरी क 

पदात सेवािनवृ
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3190 0 धनाजी बबुासाहेब जाधव पु थानाप न खलुा मराठा उ मानाबाद 31.05.2018 30.01.2010 उ मानाबाद 18.05.2018 18.05.2018 13.01.2016 सेवािनवतृ 
िद.31.05.2018

3191 0 नेहल हिरहर कुलकण ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.03.2045 19.09.2010 अमरावती पिर े 13.01.2016 पोलीस उप िनरी क - 
िदनांक 20.01.2016 
पासनू अनिधकृतपणे 

गैरहजर

3192 2275 तृ ती बाजीराव बोराटे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.11.2042 19.09.2010 पपरी- चचवड 15.08.2018 21.01.2016 13.01.2016 वैध
3193 2276 चं कांत रामकृ ण महाजन पु थानाप न इ.मा.व. फुलमाळी जळगांव 30.09.2024 15.10.2010 मुंबई शहर 03.12.2004 04.03.2016 13.01.2016
3194 0 तळुिशराम ल मण घारे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.05.2016 10.03.2011 13.01.2016 सेवािनवृ
3195 2277 राजेश तकुाराम राठोड पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 30.09.2021 10.03.2011 परभणी 20.07.2018 01.08.2016 13.01.2016 वैध
3196 2278 र व  भै  होडगे पु थानाप न खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2020 15.06.2011 मुंबई शहर 15.06.2011 04.03.2016 13.01.2016
3197 2279 दीप रामनाथ िगते पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क वंजारी नािशक 31.05.2026 19.06.2011 मुंबई शहर 09.06.2017 04.03.2017 13.01.2016 वैध

3198 2280 ई वर संभाजी हनवते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. माना गडिचरोली 31.10.2026 19.06.2011 नागपरू शहर 28.06.2017 18.01.2016 13.01.2016 वैध

3199 2281 अनपुमा भाकर खरे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण औरंगाबाद 30.11.2034 19.06.2011 ठाणे शहर 19.06.2017 07.03.2016 13.01.2016

3200 0 मनोहर रामचं  भंडारी पु थानाप न िव.मा. . को टी र नािगरी 30.11.2017 01.07.2011 मुंबई शहर 13.01.2016 सेवािनवृ
3201 0 अ ण सग कमल सग परदेशी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ परदेशी भामटा जळगांव 30.04.2019 01.07.2011 ठाणे शहर 02.02.2016 02.02.2016 13.01.2016 वैध

3202 0 िदलीप गंगाधर जगदाळे पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31.10.2018 01.07.2011 जालना 02.06.2016 11.02.2016 13.01.2016
3203 0 मोह मद सभुान तडवी पु थानाप न अ.ज. िभ ल जळगांव 31.05.2016 01.07.2011 13.01.2016 सेवािनवृ
3204 2282 यशवंत तळुिशराम नैताम पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. ग ड गडिचरोली 31.05.2020 28.10.2005 गडिचरोली 11.02.2019 07.02.2016 13.01.2016

3205 2283 अंकुश िशवाजी माने पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31.03.2047 26.09.2011 पणेु ामीण 26.05.2017 26.05.2017 21.11.2016 वेगव धत पदो नती
3206 2284 िजवन हदरुाव माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2046 26.09.2011 सातारा 09.12.2016 30.11.2016 21.11.2016 वेगव धत पदो नती
3207 2285 जयवंत राजाराम जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.01.2048 01.10.2012 पणेु शहर 18.06.2016 29.12.2016 21.11.2016 वेगव धत पदो नती
3208 2286 संदीप पुंजा मंडिलक पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.06.2047 01.10.2012 गडिचरोली 01.12.2016 01.12.2016 21.11.2016 वैध वेगव धत पदो नती
3209 2287 िवलास ीमंतराव मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31.08.2043 01.10.2012 जालना 28.11.2017 12.12.2016 21.11.2016 वेगव धत पदो नती

3210 0 याम मनोहर सोनपरोते पु सरळसेवा िव.मा. . हलबा अमरावती 31.07.2026 17.08.1992 07.01.2017 िद.01.03.2018 
अ वये पदो नती 

आदेश र
3211 0 सोमनाथ शंकर िदवाकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब रावळ नािशक 30.06.2018 17.08.1992 07.01.2017 पोलीस उपिनरी क 

संवग त सामावनू 
घेतलेले नाही.

3212 2288 िमलन बाळकृ ण कोयल पु सरळसेवा िव.मा. . मु नरुवार मुंबई 31.01.2024 01.04.1995 यवतमाळ 27.01.2017 27.01.2017 07.01.2017
3213 0 काश अ य पा मु नाळे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव को  हापरू 31.05.2027 01.04.1995 07.01.2017 िद. 01.03.2018 

अ वये पदो नती 
आदेश र

3214 0 यार सग हर सग मानलवी पु सरळसेवा अ.ज. िभलाला बलुढाणा 30.04.2024 01.04.1995 07.01.2017 जाती दावा वैधता 
माणप  सादर केले 

नाही
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3215 0 संजय ीरसागर वाघमारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. नवबौ सातारा 31.12.2026 01.04.1995 07.01.2017 िवभागीय चौकशी 
आदेशीत

3216 2289 कमलिजत सग इं िजत सग 
िध लन

पु सरळसेवा खलुा िशख नांदेड 31.05.2030 02.12.1996 ग िदया 23.03.2017 23.03.2017 07.01.2017

3217 2290 राहुलकुमार धनाजी नाईक पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल धळेु 31.05.2033 02.12.1996 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

10.08.2018 10.08.2018 07.01.2017 पपरी - चचवड 
बदलीवर कायमु त - 
िदनांक 22.05.2019

3218 0 सिुनल पांडुरंग बलशेटवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवार नांदेड 30.06.2032 02.12.1996 नागपरू शहर 07.01.2017 िद.01.03.2018 
अ वये पदो नती 

आदेश र
3219 0 रावसाहेब दगडू पवार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.05.2023 01.06.2004 यवतमाळ 03.02.2017 03.02.2017 07.01.2017 वैध वे छासेवािनवृ  

िद.31.10.2017
3220 2291 यवुराज शांताराम हसकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. वारली ठाणे 31.05.2031 01.06.2004 भंडारा 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017 वैध

3221 0 िनतीन भ यालाल पाली पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकुर अकोला 31.01.2034 01.04.2005 07.01.2017 वे छािनवृ
िदनांक 31.07.2018

3222 2292 र व  पंढरीनाथ जाधव पु थानाप न अ.ज. ठाकर पणेु 28.02.2026 01.01.2006 गडिचरोली 07.01.2017 07.01.2017 07.01.2017 शिहद 
िद.30.04.2002

3223 0 िदपक मधकुर कंुभारे पु सरळसेवा अ.ज. हलबा नागपरू 31.05.2032 01.09.2006 07.01.2017 िद. 01.03.2018 
अ वये पदो नती 

आदेश र
3224 0 अमर शंकर वाघमारे पु थानाप न अ.जा. बौ द सांगली 31.05.2021 01.01.2007 07.01.2017 णिनवेदन पोउिन 

मुंबई शहर
3225 2293 र व नाथ कृ णा भंडारे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.06.2027 01.01.2009 यवतमाळ 14.03.2017 14.03.2017 07.01.2017 वैध
3226 2294 अिभिजत अर वद भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.01.2036 01.01.2009 ग िदया 20-01-20 20-01-20 07.01.2017 पोलीस आयु त, 

ठाणे शहर यांनी िद. 
12/03/2018 

अ वये पनु: थािपत 
कर यात आले आहे.

3227 2295 िभमराव ानदेव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 30.06.2037 20.09.2010 नागपरू शहर 02.02.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध
3228 2296 सवुण  मारोतीराव देगलरूकर ी सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलु नांदेड 30.11.2042 20.09.2010 मुंबई शहर 14.07.2017 14.02.2017 07.01.2017
3229 0 शकील अ दलु पठाण पु थानाप न खलुा मु लम पणेु 30.06.2018 21.04.2011 िवशेष सरु ा िवभाग 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017
3230 0 िवलास ाने वर बोपटे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. कोळी महादेव अकोला 31.07.2037 19.06.2011 07.01.2017 िद. 01.03.2018 

अ वये पदो नती 
आदेश र

3231 2297 िव ण ूअजनु तांदळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 31.05.2034 19.06.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
नािशक घटक

13.02.2017 13.02.2017 07.01.2017

3232 2298 नंदकुमार दशरथ आयरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब ग धळी को  हापरू 30.06.2040 19.06.2011 यवतमाळ 09.02.2017 09.02.2017 07.01.2017 वैध
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3233 0 राज  म नु सग ठाकूर पु थानाप न अ.ज. ठाकुर नागपरू 30.11.2019 01.07.2011 महामाग सरु ा 
पथक, नागपरू ामीण

20.06.2016 27.08.2018 07.01.2017

3234 2299 नाना पंढरीनाथ इंगळे पु थानाप न इ.मा.व. धोबी औरंगाबाद 30.11.2022 01.07.2011 औरंगाबाद शहर 01.02.2017 01.02.2017 07.01.2017 वैध
3235 0 स यद आजम स यद यसुफु पु थानाप न खलुा मु लम नांदेड 30.11.2019 01.07.2011 हगोली 24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017
3236 0 फा ख समद शेख पु थानाप न खलुा मु लम अहमदनगर 31.08.2019 01.07.2011 लोहमाग, मुंबई 11.04.2018 12.05.2017 07.01.2017
3237 2300 वा मक नारायण खेनट पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.05.2020 01.07.2011 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
15.05.2017 07.01.2017 07.01.2017

3238 2301 संजय नारायण कुलकण पु थानाप न खलुा ा हण सोलापरू 30.06.2020 01.07.2011 लोहमाग, मुंबई 10.09.2017 07.02.2017 07.01.2017
3239 0 उदय रतन साळवी पु थानाप न खलुा ि चन सोलापरू 31.08.2019 01.07.2011 यवतमाळ 16.05.2017 16.05.2017 07.01.2017 मुंबई शहर येथे कायरत

3240 0 मनोज सखुदेव खो ागडे पु थानाप न अ.जा. महार चं परू 30.06.2024 01.07.2011 गडिचरोली 07.01.2017 िवसिुव अहेरी येथनू 
अ ाप कायमु त 

कर यात आलेले नाही.

3241 2302 स यद अिरफ स यद अ दलु 
रहेमान

पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 30.06.2023 01.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, औरंगाबाद

01.06.2017 01.06.2017 07.01.2017

3242 2303 शहाजी पोपट माने पु थानाप न िव.जा. - अ वडार सातारा 31.5.2020 01.07.2011 महामाग सरु ा 
पथक, 
रायगड

22.06.2018 07.02.2017 07.01.2017

3243 0 िकशोर तळुिशराम इंगळे पु थानाप न अ.जा. महार अमरावती 30.06.2017 01.07.2011 अमरावती ामीण 04.03.2017 04.03.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3244 0 अ ण ाने वर डोईफोडे पु थानाप न इ.मा.व. तेली अमरावती 31.05.2017 01.07.2011 अमरावती ामीण 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3245 0 गोकुळ फकीरा पाटील पु थानाप न खलुा मराठा जळगांव 31.05.2017 01.07.2011 ठाणे शहर 07.01.2017 सेवािनवृ
3246 2304 रमेश महा  च हाण पु थानाप न िव.जा. - अ बंजारा जळगांव 31.05.2023 01.07.2011 धळेु 15.02.2017 15.02.2017 07.01.2017 वैध
3247 2305 सधुम िवनायक सावंत पु थानाप न खलुा मराठा सधदुगु 31.03.2028 01.07.2011 ठाणे शहर 06.09.2018 15.09.2017 07.01.2017
3248 2306 र व  एकनाथ बागलु पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 31.05.2023 01.07.2011 जळगांव 16.02.2017 16.02.2017 07.01.2017 वैध
3249 0 ीिनवास हनमुंतराव खांडेकर पु थानाप न भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30.04.2021 01.07.2011 भंडारा 07.01.2017 जाती दावा वैधता 

माणप  सादर केलेले 
नाही

3250 2307 सरेुश वसंतराव भाले पु थानाप न खलुा ा हण औरंगाबाद 31.01.2025 01.07.2011 नांदेड 17.03.2017 17.03.2017 07.01.2017
3251 0 पंढरीनाथ सांडूजी बोलकर पु थानाप न इ.मा.व. माळी औरंगाबाद 30.09.2019 01.07.2011 जालना 01.02.2017 01.02.2017 07.01.2017 वैध
3252 2308 कैलास जग नाथ सपकाळ पु थानाप न इ.मा.व. सतुार औरंगाबाद 31.07.2020 01.07.2011 बीड 21.01.2017 21.01.2017 07.01.2017 वैध
3253 2309 शेख अहेमद शेख लाल पु थानाप न खलुा मु लम औरंगाबाद 30.04.2023 01.07.2011 परभणी 20.01.2017 20.01.2017 07.01.2017
3254 2310 सिुनल बाजीराव लहाने पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 30.11.2025 01.07.2011 नांदेड 23.02.2017 23.02.2017 07.01.2017
3255 2311 िगरीधर पांडुरंग ठाकूर पु थानाप न अ.ज. ठाकुर नांदेड 31.07.2021 01.07.2011 उ मानाबाद 06.03.2018 06.03.2018 07.01.2017 अ ा त जात वैधता 

माणप  
पडताळणीकिरता 

ताव सादर 
कर यात आला 

आहे.
3256 0 बजरंग राजू सग बाडीवाले पु थानाप न अ.ज. ठाकुर सोलापरू 31.12.2024 01.07.2011 07.01.2017 िद.02.07.2018 

अ वये पदो नती 
आदेश र



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला
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िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
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पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3257 0 शिशकांत जयवंत वाघमारे पु थानाप न अ.जा. मांग सांगली 30.06.2023 01.07.2011 07.01.2017 िद.01.03.2018 
अ वये पदो. आदेश 

र  (नाकारली)
3258 2312 ऑग टीन सीमावँ फन डीस पु थानाप न खलुा ि चन सधदुगु 31.01.2022 01.07.2011 नागपरू शहर 05.08.2017 05.08.2017 07.01.2017
3259 2313 द ा य साध ूबदक पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.05.2024 01.07.2011 िवशेष सरु ा 

िवभाग,नागपरू
12.06.2017 08.06.2017 07.01.2017

3260 0 पंडीत शंकरराव मुंढे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी परभणी 28.02.2019 01.07.2011 नांदेड 04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध
3261 0 हैदर शहाद ूतडवी पु थानाप न अ.ज. तडवी िभ ल जळगांव 31.05.2018 01.07.2011 नवी मुंबई 06.02.2016 07.01.2017 07.01.2017 वैध
3262 2314 िदलीप सखुदेव इंगळे पु थानाप न अ.ज. कोळी म हार औरंगाबाद 31.10.2022 01.07.2011 नांदेड 07.03.2017 07.03.2017 07.01.2017
3263 2315 िवजयकुमार मरुलीधर धमुाळ पु थानाप न भ.ज. - ब ग धळी सधदुगु 30.06.2029 01.07.2011 ग िदया 04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध
3264 2316 स यवान बाब ूकदम पु थानाप न अ.जा. महार सधदुगु 28.02.2023 01.07.2011 नागपरू शहर 08.05.2018 08.05.2018 07.01.2017 वैध
3265 2317 ीकांत राचा पा पांढरे पु थानाप न िव.मा. . को टी बेळगांव 30.06.2020 01.07.2011 पोलीस िश ण 

क , मरोळ
28.06.2018 09.02.2017 07.01.2017 वैध

3266 2318 चतामण िव ल अहेर पु थानाप न अ.ज. कोकणा नािशक 30.06.2021 01.07.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध

3267 2319 बबन दाम ूमोह डुळे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.05.2022 01.07.2011 वध 24.01.2017 22.01.2017 07.01.2017 वैध
3268 0 िवनोद यंबक देशमखु पु थानाप न खलुा मराठा अमरावती 31.10.2019 01.07.2011 यवतमाळ 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017
3269 0 भाऊराव रघजुी शडे पु थानाप न अ.ज. माना चं परू 31.01.2017 01.07.2011 नागपरू पिर े 07.01.2017 सेवािनवृ
3270 0 रघनुाथ जग नाथ हाडपे (शेटे) पु थानाप न भ.ज. - क धनगर जळगांव 31.08.2017 01.07.2011 मुंबई शहर 23.02.2017 23.02.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3271 0 राज  भागवत आहेर पु थानाप न अ.जा. बौ द औरंगाबाद 31.12.2017 01.07.2011 नािशक शहर 07.01.2017 07.01.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3272 0 मा ती रघनुाथ मुंढे पु थानाप न भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31.05.2017 01.07.2011 07.01.2017 पोलीस उप िनरी क 

पदात सेवािनवृ
3273 0 द ाराम वामनराव जाधव पु थानाप न खलुा मराठा नािशक 31.08.2017 01.07.2011 07.01.2017 सेवािनवृ
3274 0 आ पा भगवान कंुभार पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी सांगली 30.06.2017 01.07.2011 सातारा 14.04.2017 14.04.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3275 2320 मोहंमद यनुसु मोह मद मसुा पु थानाप न खलुा मु लम नांदेड 31.07.2020 01.07.2011 महामाग सरु ा 

पथक, 
अकोला

29.06.2018 02.02.2017 07.01.2017

3276 0 शरद कािशनाथ बांगडे पु थानाप न भ.ज. - ब लोहार अमरावती 30.11.2017 01.07.2011 अमरावती ामीण 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध सेवािनवृ
3277 0 महेश अंबादास नरवणे पु थानाप न अ.जा. ढोर हगोली 31.10.2018 01.07.2011 अमरावती शहर 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध
3278 0 नंदिकशोर ीकृ ण सालफळे पु थानाप न इ.मा.व. भावसार अमरावती 31.03.2018 01.07.2011 अमरावती ामीण 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध सेवािनवृ
3279 0 सिुनल िव णपंुत लोखंडे पु थानाप न खलुा ा हण जालना 30.11.2019 01.07.2011 रा य गु तवात  

िवभाग, नागपरू
28.01.2017 28.01.2017 07.01.2017

3280 2321 गोपाळ ज या वळवी पु थानाप न अ.ज. िभ ल धळेु 31.01.2021 01.07.2011 नागपरू शहर 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध
3281 2322 अिनल राजाराम आळंदे पु थानाप न िव.मा. . को टी सातारा 31.05.2025 01.07.2011 चं परू 22.07.2017 22.07.2017 07.01.2017 वैध
3282 2323 िवजयकुमार िशवशंकर बादोले पु थानाप न खलुा लगायत उ मानाबाद 30.06.2025 01.07.2011 नागपरू शहर 17.03.2017 11.03.2017 07.01.2017

3283 0 िदलीप दामोदर जगताप पु थानाप न इ.मा.व. हावी धळेु 31.05.2017 01.07.2011 अहमदनगर 18.03.2017 18.03.2017 07.01.2017 सेवािनवृ
3284 0 काश देवराम नाणेकर पु थानाप न खलुा मराठा पणेु 31.10.2017 01.07.2011 07.01.2017 सेवािनवृ
3285 0 नागनाथ रंगनाथ गवळी पु थानाप न अ.जा. चांभार सोलापरू 30.11.2019 01.07.2011 मुंबई शहर 22.09.2011 05.06.2017 07.01.2017 वैध
3286 0 हनमुंत गंगाराम जोशी पु थानाप न भ.ज. - ब जोशी पणेु 30.06.2017 01.07.2011 मुंबई शहर 07.01.2017 जाती दावा वैधता 

माणप  सादर केलेले 
नाही.

3287 2324 भ ूगंगाधर ठाकरे पु थानाप न इ.मा.व. हावी परभणी 31.05.2022 01.07.2011 नागपरू ामीण 14-09-19 13-09-19 07.01.2017 वैध
3288 2325 राजाराम ीरंग ीरसागर पु थानाप न अ.जा. मांग उ मानाबाद 31.05.2022 01.07.2011 नागरी ह क संर ण, 

पणेु पथक
20.03.2017 20.03.2017 07.01.2017 वैध
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3289 0 सरेुश गंगाराम ग दके पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.05.2019 01.07.2011 लेाहमाग, मुंबई 04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध
3290 0 िदलीप आनंदराव पोटे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.11.2017 01.07.2011 अमरावती ामीण 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध सेवािनवृ
3291 0 िदलीप शंकरराव पेटे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30.09.2019 01.07.2011 अमरावती ामीण 07.07.2018 15.03.2017 07.01.2017 वैध
3292 2326 शांत मधकुर कलकोटवार पु थानाप न इ.मा.व. शपी अमरावती 31.03.2020 01.07.2011 अमरावती ामीण 08.02.2017 08.02.2017 07.01.2017 वैध
3293 2327 अंबादास तकुाराम सनुगार पु थानाप न िव.मा. . कोळी सोलापरू 31.07.2023 01.07.2011 भंडारा 18.06.2017 18.06.2017 07.01.2017 वैध
3294 0 िव ल महाद ूभागडे पु थानाप न अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.10.2023 01.07.2011 नंदरुबार 20.06.2017 20.06.2017 07.01.2017 िद. 22/11/2019 

रोजी िनधन
3295 2328 ल मण पचंद वाकडे पु थानाप न अ.ज. टोकरे कोळी धळेु 31.05.2024 01.07.2011 नागपरू शहर 07.03.2017 11.02.2017 07.01.2017
3296 2329 िवजय शंकर च हाण पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सांगली 31.03.2042 31.07.2011 नवी मुंबई 01.06.2017 03.03.2017 07.01.2017

3297 2330 मोद आबासाहेब गावडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3298 2331 मोरे वर महादेव धनवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2041 31.07.2011 ग िदया 11.04.2017 11.04.2017 07.01.2017

3299 2332 संतोष आ माराम जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2043 31.07.2011 ग िदया 16.02.2017 16.02.2017 07.01.2017

3300 2333 राजकुमार कािशराम डुणगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली सोलापरू 30.06.2040 31.07.2011 ग िदया 08.02.2017 08.02.2017 07.01.2017 वैध

3301 2334 सिचन सधुाकर जगताप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा लातरू 31.01.2043 31.07.2011 गडिचरोली 14.02.2017 14.02.2017 07.01.2017

3302 2335 शामराव गु दास काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.09.2041 31.07.2011 ग िदया 19.02.2017 19.02.2017 07.01.2017

3303 2336 संतोष राजाराम अंिबके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.03.2035 31.07.2011 चं परु 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017

3304 2337 सिचन नेिमनाथराव ढोके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कासार नांदेड 30.11.2039 31.07.2011 ग िदया 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017 वैध

3305 2338 वीण आबासाहेब काळुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.05.2041 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

11.06.2018 15.03.2017 07.01.2017

3306 2339 गजानन ानदेव पडळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 30.09.2035 31.07.2011 गडिचरोली 14.02.2017 14.02.2017 07.01.2017 वैध

3307 2340 दादा शंकर गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 30.06.2039 31.07.2011 चं परू 11.04.2017 11.04.2017 07.01.2017

3308 2341 संजय गणपत च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 31.07.2038 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

03.09.2018 16.06.2017 07.01.2017 वैध

3309 2342 सिुशल िवनायकराव बोबडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी अमरावती 31.12.2039 31.07.2011 पणेु शहर 03.05.2017 04.03.2017 07.01.2017

3310 2342-अ िदपक रंगराव म के पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.07.2041 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

26.07.2018 26.07.2018
(मानीव िदनांक 
11.03.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3311 2343 रमेश सखाहरी गज पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 28.02.2041 31.07.2011 ग िदया 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017

3312 2344 द ा य ध डीराम गरुव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव को  हापरू 30.09.2042 31.07.2011 वध 15.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध महामाग सरु ा पथक 
येथे बदली आदेशाधीन
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3313 2345 गणेश रामदास धमुाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.10.2037 31.07.2011 ग िदया 11.03.2017 11.03.2017 07.01.2017

3314 2346 िजत  आ माराम चांदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2038 31.07.2011 वध 14.06.2017 13.06.2017 07.01.2017

3315 2347 सितश मोतीराम गवई पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द बलुढाणा 31.08.2037 31.07.2011 ग िदया 11.04.2017 11.04.2017 07.01.2017 वैध

3316 2348 शैलजा व पकुमार जानकर
(शैलजा हुकमचंद दराडे)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सातारा 31.05.2041 31.07.2011 सीबीआय, एसीबी, 
मुंबई

27.09.2018 09.05.2017 07.01.2017 वैध

3317 2349 िकरण भुजंगराव देशमखु 
(गाढवे)

पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.09.2040 31.07.2011 गडिचरोली 26.03.2017 26.03.2017 07.01.2017

3318 2350 रामे वर ध डुजी कायंदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 31.12.2034 31.07.2011 नांदेड 20.01.2017 20.01.2017 07.01.2017 वैध

3319 2351 शांत मकंुुद पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 29.02.2036 31.07.2011 ग िदया 12.03.2017 12.03.2017 07.01.2017

3320 2352 सिचन गो वद गावडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31.07.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 14.07.2017 12.03.2017 07.01.2017

3321 2352-अ सिचन शामराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2042 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

25.07.2018 20.04.2018
(मानीव िदनांक 
12.03.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3322 2353 िशवशंकर रमेश  भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब जोशी पणेु 31.05.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 04.06.2017 11.03.2017 07.01.2017 वैध

3323 2354 िनतीन सीताराम सावंत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2041 31.07.2011 ग िदया 12.03.2017 12.03.2017 07.01.2017

3324 2355 िजत  दशरथ झोमण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 31.05.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 05.02.2012 26.10.2017 07.01.2017

3325 2356 िहरामण उ म भोये पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा नािशक 31.07.2038 31.07.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
 नािशक घटक

04.05.2017 04.05.2017 07.01.2017 वैध

3326 2357 रामे वर भाकर दराडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.09.2039 31.07.2011 गडिचरोली 04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध

3327 2358 बळीराम रामदास बंदखडके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर नांदेड 30.11.2039 31.07.2011 हगोली 07.03.2017 07.03.2017 07.01.2017 वैध

3328 2359 अंजली मेवा सग राजपतू ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा राजपतू औरंगाबाद 30.06.2041 31.07.2011 गडिचरोली 03.07.2017 20.04.2017 07.01.2017

3329 2360 भारत एकनाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी नािशक 31.08.2035 31.07.2011 मुंबई शहर 25.08.2017 12.02.2017 07.01.2017 वैध

3330 2361 अिवनाश िकसन वनवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2037 31.07.2011 ठाणे शहर 03.06.2017 04.03.2017 07.01.2017 वैध

3331 2362 सरेुश महादेव अित े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2033 31.07.2011 ठाणे शहर 11.06.2018 31.01.2017 07.01.2017

3332 2363 िशतल पांडुरंग जाधव ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 30.04.2037 31.07.2011 पणेु शहर 25.06.2019 28.04.2017 07.01.2017

3333 2364 अ दलु कादर यािसन मिलक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम धळेु 30.04.2038 31.07.2011 चं परू 03.02.2017 03.02.2017 07.01.2017
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3334 2365 आसाराम चतामण मनोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर धळेु 31.03.2038 31.07.2011 लोहमाग, मुंबई 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017 वैध

3335 2366 यवुराज द  ूदळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.03.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 13.06.2018 08.06.2017 07.01.2017

3336 2367 िववेक शिशकांत नावकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सोनार र नािगरी 31.07.2036 31.07.2011 ग िदया 12.03.2017 12.03.2017 07.01.2017

3337 2368 अमोल बबन शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सोलापरू 30.09.2041 31.07.2011 चं परू 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध

3338 2369 अिवनाश मा ती मते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.08.2041 31.07.2011 ग िदया 19.02.2017 19.02.2017 07.01.2017 वैध

3339 2370 सिचन िकसनराव ललेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अकोला 31.10.2042 31.07.2011 यवतमाळ 12.06.2018 04.03.2017 07.01.2017 वैध

3340 2371 व नील जयवंत साळंुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार रायगड 31.01.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 08.06.2018 08.06.2017 07.01.2017 वैध

3341 2372 िम लद िशवाजी पाठक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण नांदेड 31.01.2036 31.07.2011 गडिचरोली 02.04.2017 02.04.2017 07.01.2017

3342 2373 काश गोकुळ बोरसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार जळगांव 31.07.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 14.07.2014 21.05.2017 07.01.2017 वैध

3343 2373-अ यवुराज िदनकर पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.04.2043 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

26.07.2018 26.07.2018
(मानीव िदनांक 
11.03.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3344 2374 िवजय िभमराव सांडभोर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 14.07.2017 11.03.2017 07.01.2017

3345 2375 संदीप गणपत च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 30.06.2041 31.07.2011 ग िदया 20.04.2017 20.04.2017 07.01.2017 वैध

3346 2376 कैलास सांडू घ े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई बलुढाणा 31.05.2036 31.07.2011 अमरावती ामीण 06.03.2017 06.03.2017 07.01.2017 वैध

3347 2377 र व  कािशनाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. फुलमाळी धळेु 28.02.2039 31.07.2011 जळगांव 02.02.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध

3348 2378 मोद केशरीचंद बघेले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. पोवार ग िदया 31.07.2036 31.07.2011 ग िदया 04.08.2018 04.03.2017 07.01.2017 वैध

3349 2379 िवनोद एकनाथ बदक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2037 31.07.2011 औरंगाबाद शहर 09.04.2018 09.04.2018 
(मानीव िदनांक 
09.03.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश 
िदनांक 09.05.2018

3350 2380 सिचन नाथाराम लोखंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लगायत तेली सातारा 28.02.2042 31.07.2011 लोहमाग, मुंबई 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017

3351 2381 अशोक सखाराम बोरसा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा ठाणे 30.11.2038 31.07.2011 न ल िवरोधी 
अिभयान,
 नागपरू

10.04.2017 10.04.2017 07.01.2017 वैध

3352 2382 शांत रमेश पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.05.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2017 24.03.2017 07.01.2017 वैध

3353 2383 गो वद शामराव पांडव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31.08.2032 31.07.2011 यवतमाळ 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध

3354 2384 अिजत आ माराम कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 30.04.2039 31.07.2011 ग िदया 09.06.2017 24.03.2017 07.01.2017
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3355 2385 मदन सग राय सग घणुावत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31.10.2039 31.07.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

18.01.2017 18.01.2017 07.01.2017 वैध

3356 2386 िदगंबर माधवराव गायकवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग उ मानाबाद 31.12.2040 31.07.2011 सोलापरू ामीण 08.06.2017 16.02.2017 07.01.2017

3357 2387 सागर सोमनाथ गोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.07.2043 31.07.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 14.03.2017 14.03.2017 07.01.2017 वैध

3358 2388 िदगंबर सभुाष शपी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. शपी जळगांव 31.05.2041 31.07.2011 नंदरुबार 08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध

3359 2389 िदपक शंकर जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.01.2038 31.07.2011 ग िदया 07.04.2017 07.04.2017 07.01.2017

3360 2390 िवजयमाला धमराम च हाण ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 30.06.2042 31.07.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

09.02.2017 09.02.2017 07.01.2017 वैध

3361 2391 संतोष महादेव कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सोलापरू 31.01.2043 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 18.04.2017 07.01.2017 वैध

3362 2392 सिुशल र व  सकपाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव मुंबई 30.06.2042 31.07.2011 िवशेष कृती दल, 
नागपरू

30.03.2017 30.03.2017 07.01.2017

3363 2393 सधुीर महादेव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा मुंबई 31.07.2040 31.07.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 02.03.2017 02.03.2017 07.01.2017

3364 2394 हनमुंत गंगाधरराव पांचाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार नांदेड 30.06.2034 31.07.2011 परभणी 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध

3365 2395 राजेश बाळू महाला पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोकणा ठाणे 31.01.2039 31.07.2011 नवी मुंबई 19.06.2018 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3366 2396 िवजय गणपत वाघमारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द को  हापरू 30.06.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 08.05.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध

3367 2397 िदलीप नामदेव खेडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.05.2035 31.07.2011 धळेु 01.02.2017 01.02.2017 07.01.2017 वैध

3368 2398 अमोल भाकरराव बारापा े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी अमरावती 31.01.2039 31.07.2011 यवतमाळ 28.01.2017 28.01.2017 07.01.2017 वैध

3369 2399 िजत  परशरुाम कोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी मुंबई 31.10.2032 31.07.2011 मुंबई शहर 05.07.2018 01.07.2017 07.01.2017 वैध

3370 2400 सरेुश पांडुरंग साळंुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 28.02.2039 31.07.2011 गडिचरोली 26.03.2017 26.03.2017 07.01.2017

3371 2401 इरफान इ ाहीम नदाफ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. मु लम पजारी सांगली 31.12.2042 31.07.2011 लोहमाग, मुंबई 13.08.2017 01.02.2017 07.01.2017

3372 2402 भा कर राज ना पु ली पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . प शाली सोलापरू 31.07.2039 31.07.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

09.02.2017 09.02.2017 07.01.2017 वैध

3373 2403 सिचन अंकुश राऊत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. परीट पणेु 31.01.2040 31.07.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 12.03.2017 12.03.2017 07.01.2017 वैध

3374 2404 िवजय म हारी िख लारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द रायगड 31.01.2034 31.07.2011 मुंबई शहर 16.08.2017 17.04.2017 07.01.2017 वैध

3375 2405 सिुनल हादराव पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गवळी बलुढाणा 30.06.2029 31.07.2011 अमरावती ामीण 02.02.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध

3376 2406 िशवाजी सभुाषराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गरुव औरंगाबाद 31.05.2040 31.07.2011 परभणी 25.01.2017 25.01.2017 07.01.2017 वैध
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3377 2407 मोद पांडुरंग इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 31.07.2038 31.07.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध

3378 2408 भषूण मािणकराव पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव क याण 31.08.2041 31.07.2011 नवी मुंबई 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3379 2409 र व  गोवधन सांगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ लमाण बीड 30.11.2039 31.07.2011 नांदेड 13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध

3380 0 सभुाष शंकर च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा औरंगाबाद 30.11.2040 31.07.2011 07.01.2017 पोलीस उप िनरी क 

3381 2410 शांत आबाराव आवारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2039 31.07.2011 ठाणे शहर 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017

3382 0 लखन अजनु रासकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सातारा 31.05.2037 31.07.2011 िवशेष सरु ा 
िवभागातनू अ ाप 
कायमु त नाहीत

07.01.2017 िद. 04.03.2017 
अ वये सोलापरू ते 
मुंबई -पोलीस उप 

िनरी क
3383 2411 िदलीप मनोहर राठोड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ गौर बंजारा जळगांव 30.04.2039 31.07.2011 अहमदनगर 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3384 2412 सहुास हनमुंतराव खरमाटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब वंजारी सांगली 31.11.2024 31.07.2011 ठाणे ामीण 02.03.2017 02.03.2017 07.01.2017 वैध

3385 2413 भुवने वर तळुिशराम घनदाट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार नािशक 30.11.2031 31.07.2011 पालघर 04.07.2017 19.01.2017 07.01.2017 वैध

3386 2414 सिुनल रामभाऊ बडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.12.2038 31.07.2011 नांदेड 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017 वैध

3387 2415 मा ती साहेबराव कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.10.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3388 2416 िकरण रमेश खरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 28.02.2043 31.07.2011 मुंबई शहर 03.10.2017 20.03.2017 07.01.2017 वैध

3389 2417 अ ण ब ी साद नागरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 30.06.2037 31.07.2011 नांदेड 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3390 2418 महांतेश पंचा री कोणदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत सोलापरू 28.02.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017

3391 2419 िनतीन आबाजी आंधळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30.06.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 25.03.2017 25.03.2017 07.01.2017 वैध

3392 2420 नामदेव िशवाजी म े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. ये  लम लातरू 30.06.2039 31.07.2011 नांदेड 14.03.2017 14.03.2017 07.01.2017 वैध

3393 2421 संतोष चं कांत कोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी को  हापरू 31.07.2038 31.07.2011 सधदुगु 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017 वैध

3394 2422 अतलु सभुाष चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली जळगांव 30.09.2041 31.07.2011 ठाणे शहर 27.01.2017 27.01.2017 07.01.2017 वैध

3395 2423 बालाजी मदनराव वै पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी बलुढाणा 31.08.2037 31.07.2011 औरंगाबाद ामीण 09.06.2017 13.04.2017 07.01.2017 वैध

3396 2424 िशव साद पांडुरंग पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 30.06.2033 31.07.2011 सधदुगु 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017

3397 2425 अमर बक कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.03.2042 31.07.2011 लोहमाग, पणेु 29.01.2018 16.03.2017 07.01.2017
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3398 2426 राहुल बाजीराव भंडारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सांगली 31.05.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2010 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3399 2427 संतोष द ा य जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2035 31.07.2011 पालघर 08.06.2018 07.01.2017 07.01.2017

3400 2428 दीप एकनाथ सरफरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.08.2035 31.07.2011 ठाणे शहर 02.06.2018 08.01.2017 07.01.2017

3401 2429 जिमरो ीन अिमरो ीन शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम हगोली 31.08.2038 31.07.2011 ठाणे शहर 13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017

3402 2430 संजय ध डीराम िबडगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर नािशक 30.04.2036 31.07.2011 नािशक शहर 27.06.2018 25.01.2017 07.01.2017 वैध

3403 2431 िनतीन आ पासाहेब खंडागळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार औरंगाबाद 31.03.2042 31.07.2011 नांदेड 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017 वैध

3404 2432 िनलेश पंडीत पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जळगांव 31.05.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 27.03.2017 27.03.2017 07.01.2017

3405 2433 कैलास जयवंत कोडग पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 31.01.2038 31.07.2011 सांगली 06.06.2018 07.01.2017 07.01.2017

3406 2434 रतन राम व प खंडेलवाल ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मारवाडी ठाणे 28.02.2034 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3407 2435 कंुदा नामदेव गावडे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 31.05.2032 31.07.2011 पपरी- चचवड 08.09.2018 07.01.2017 07.01.2017

3408 2436 शंकर ीराम वाघमोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर जालना 30.06.2039 31.07.2011 हगोली 24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017 वैध

3409 2437 िशतल कुमार पाटील ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा जैन को  हापरू 28.02.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 23.02.2017 23.02.2017 07.01.2017

3410 2438 अशोक यंबक वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जालना 31.05.2038 31.07.2011 ठाणे शहर 08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017

3411 2439 सितश िदनकर िनकम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2037 31.07.2011 ठाणे ामीण 07.06.2017 30.01.2017 07.01.2017

3412 2440 दयानंद रघनुाथ जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव ठाणे 31.01.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 11.08.2017 07.01.2017 वैध

3413 2441 काश तकुाराम सतुार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार को  हापरू 28.02.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 21.03.2017 07.01.2017

3414 2442 सरेुश एकनाथ मांटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 31.12.2037 31.07.2011 नांदेड 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3415 2443 म हारी दगु दास िशवरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब वैदु जालना 30.06.2041 31.07.2011 नांदेड 26.01.2017 26.01.2017 07.01.2017 वैध

3416 2444 रामे वर दगडुजी मोताळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. धोबी औरंगाबाद 28.02.2035 31.07.2011 नािशक ामीण 05.07.2018 10.03.2017 07.01.2017 वैध

3417 2445 बाबासाहेब िव ल िमसाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.12.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3418 2446 सोहम काश राजाराम पाडवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31.07.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध

3419 2447 महेश बाप ूकाळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी सोलापरू 31.12.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध
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3420 2448 अजयकुमार दशरथ कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.03.2041 31.07.2011 एन.आय.ए., नवी 
िद ली

01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3421 2449 िवजय गणपतराव रामोड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म नेरवारलु नांदेड 31.12.2037 31.07.2011 परभणी 24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017 वैध

3422 2450 सरेुश पंडीत वळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पावरा नंदरुबार 31.03.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3423 2451 शिशकांत िव लराव कारकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.05.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3424 2452 िदपक द ा य कारंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2041 31.07.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

अहमदनगर

21.05.2018 04.03.2017 07.01.2017

3425 2453 राकेश सरेुश कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी र नािगरी 31.12.2040 31.07.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु घटक

08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध

3426 0 संदीप वसंत सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2040 31.07.2011 पालघर 11.06.2018 25.01.2017 07.01.2017 वैध िनधन

3427 2454 सिचन सीताराम आं े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 30.09.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.10.2018 25.01.2017 07.01.2017

3428 2455 िदपक पुंडिलक सरोदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा नािशक 28.02.2040 31.07.2011 ठाणे शहर 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017

3429 2456 अजय नंदकुमार च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.11.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3430 2457 अमोल वामनराव सातोदकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण नािशक 31.12.2039 31.07.2011 नांदेड 19.07.2017 23.05.2017 07.01.2017

3431 2458 पंकज िनवृ ी घाटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली पणेु 30.09.2041 31.07.2011 ठाणे ामीण 23.01.2017 23.01.2017 07.01.2017 वैध

3432 2459 सिुनल सरेुश बडगजुर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा बडगजुर जळगांव 31.07.2039 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017

3433 2460 सोहन सरेुशराव कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.12.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 24.02.2017 07.01.2017

3434 2461 माधव मा ती कोरंटलू पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार नांदेड 31.07.2039 31.07.2011 हगोली 26.03.2018 26.03.2018 
(मानीव िदनांक 
09.03.2017)

17.02.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 09.05.2018

3435 2462 सोमनाथ वसंत शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31.05.2040 31.07.2011 नांदेड 14.03.2017 14.03.2017 07.01.2017 वैध

3436 2463 मबुारक नबीलाल शेख पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम सोलापरू 31.05.2040 31.07.2011 लोहमाग, नागपरू 19.03.2018 19.03.2018
(मानीव िदनांक 
29.01.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 05.09.2018

3437 2464 गज  महादेव पालवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.07.2043 31.07.2011 ठाणे ामीण 17.07.2017 12.02.2017 07.01.2017 वैध

3438 2465 िवजय भा कर काजारी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 31.05.2038 31.07.2011 नवी मुंबई 22.06.2018 29.01.2017 07.01.2017

3439 2466 गणपत रघनुाथ परचाके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. परधान चं परू 31.08.2039 31.07.2011 नवी मुंबई 14.03.2017 14.03.2017 07.01.2017 वैध

3440 2467 साहेबा पुंडिलक पोटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.05.2035 31.07.2011 ठाणे ामीण 02.02.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3441 2468 अमोल कृ णात कदम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.06.2040 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3442 2469 योगेश अशोक जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.04.2038 31.07.2011 सधदुगु 06.03.2017 06.03.2017 07.01.2017 वैध

3443 2470 पनूम भागवत केदार ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार जळगांव 30.11.2040 31.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग

01.03.2017 01.03.2017 07.01.2017 वैध

3444 2470-अ संजय शांताराम भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 31.07.2035 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

26.07.2018 26.07.2018
(मानीव िदनांक 
07.03.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3445 2471 सिुनता िव वासराव काळे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.07.2038 31.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग, जालना

04.06.2018 06.02.2017 07.01.2017 वैध

3446 2472 चं सेन बापरुाव पालकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा बीड 30.04.2035 31.07.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

बहृ  मुंबई

07.03.2017 07.03.2017 07.01.2017

3447 2473 सरुजकुमार य ल पा राजगु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सोलापरू 30.06.2039 31.07.2011 पणेु शहर 23.06.2018 25.01.2017 07.01.2017 वैध

3448 2474 यशवंतराव बापरुाव शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.03.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3449 2475 सिचन मनोहर कापसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द र नािगरी 30.09.2035 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3450 2476 फु ला शामराव िशक ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 31.08.2040 31.07.2011 रा य गु तवात  
िवभाग

30.01.2019 06.02.2017 07.01.2017

3451 2477 नंदकुमार गजानन कोळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . कोळी को  हापरू 30.11.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3452 2478 सिचन सयुकांत मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 31.10.2037 31.07.2011 नवी मुंबई 02.05.2017 02.05.2017 07.01.2017

3453 2479 िदलीपकुमार बधुा वेडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 31.10.2040 31.07.2011 रायगड 10.08.2017 10.08.2017 07.01.2017 वैध

3454 2480 मंदार भाकर परुी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी अमरावती 31.07.2040 31.07.2011 गडिचरोली 20.02.2019 09.01.2017 07.01.2017 वैध गडिचरोली पिर े  
बदली आदेशाधीन

3455 2481 ीकृ ण संभाजी नावले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 30.09.2042 31.07.2011 ठाणे शहर 01.05.2012 25.01.2017 07.01.2017 लोहमाग, मुंबई बदली 
आदेशाधीन

3456 2482 संतोष बाळकृ ण कणसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.07.2036 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3457 2483 सिचन सोपान राखुंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी चं परू 31.12.2038 31.07.2011 वध 23.06.2018 09.01.2017 07.01.2017 वैध वध  .िवचौ/क -
10/िनलंबन/ सपोिन 

राखुंडे/2018/5504  िद. 
13.08.2018 अ वये िद. 

06.08.2018 पासनू 
िनलंिबत

3458 2484 ल मण बाप ुकारंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर पणेु 31.05.2035 31.07.2011 मुंबई शहर 07.03.2017 07.03.2017 07.01.2017 वैध

3459 2485 रामिकशन तकुाराम नांदगांवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध हगोली 30.06.2040 31.07.2011 नांदेड 21.03.2017 21.03.2017 07.01.2017 वैध
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3460 2486 सिुनल राजाराम कारंडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.05.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3461 2487 सिुनल मा ती कारोटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव पणेु 31.01.2040 31.07.2011 नवी मुंबई 11.04.2017 11.04.2017 07.01.2017 वैध

3462 2488 शेख गफार शेख खलील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम परभणी 30.06.2038 31.07.2011 लातरू 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017

3463 2489 िकरणकुमार नामदेव वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 28.02.2039 31.07.2011 ठाणे शहर 06.06.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध

3464 2490 िवलास पंडीत पवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा जळगांव 31.05.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 27.03.2017 27.03.2017 07.01.2017 वैध

3465 2491 सयुकांत दगडू पारटकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर परभणी 28.02.2041 31.07.2011 मुंबई शहर 15.04.2017 25.04.2017 07.01.2017 वैध

3466 2492 िवकास काश भगारिदवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 30.11.2036 31.07.2011 लोहमाग, मुंबई 23.06.2017 23.06.2017 07.01.2017

3467 2493 राजकुमार साय सग पाडवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल नंदरुबार 30.06.2041 31.07.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

04.02.2017 04.02.2017 07.01.2017 वैध

3468 2494 संजय पुंडिलकराव खंडारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अमरावती 31.08.2031 31.07.2011 अकोला 05.03.2017 05.03.2017 07.01.2017 वैध

3469 2495 शांत मा ती मोरखाने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 31.07.2035 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3470 2496 अिवनाश महादेव उपासे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर नागपरू 30.06.2033 31.07.2011 नागपरू ामीण 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017 वैध

3471 2496-अ िवकास िकसन मोरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.10.2038 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

25.07.2018 25.07.2018
(मानीव िदनांक 
25.01.2017)

17.02.2018 मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3472 2497 बाळासाहेब िवजय जगताप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग सोलापरू 31.10.2031 31.07.2011 मुंबई शहर 31.12.2017 31.12.2017 07.01.2017 वैध

3473 2498 मनोजकुमार हुबालाल जापती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार जौनपरु 28.02.2031 31.07.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

ठाणे

11.12.2018 04.04.2017 07.01.2017 वैध

3474 2499 सधुीर बाबरुाव िनकम पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.01.2037 31.07.2011 नवी मुंबई 25.01.2017 25.01.2017 07.01.2017

3475 2500 िनतीन भुजंगराव थोरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा औरंगाबाद 31.03.2040 31.07.2011 नवी मुंबई 27.03.2017 27.03.2017 07.01.2017

3476 2501 सधुीर भाकर बोरकुटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 31.03.2040 31.07.2011 चं परू 22.04.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध

3477 2502 अमोल िदनकर धस पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.05.2043 31.07.2011 बीड 26.07.2017 10.04.2017 07.01.2017 वैध

3478 2503 राज  केशवराव मुंढे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 30.04.2036 31.07.2011 नांदेड 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध

3479 2504 शरद र व  ढोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी सातारा 30.06.2038 31.07.2011 नवी मुंबई 13.01.2017 13.01.2017 07.01.2017 वैध

3480 2505 संदीप बबन घगेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 28.02.2039 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

06.03.2017 06.03.2017 07.01.2017 वैध
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3481 2506 देव  िभमराव ओ हळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार उ मानाबाद 31.01.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 23.02.2017 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3482 2507 कृ णा बबन मेखले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव बीड 31.07.2037 31.07.2011 नवी मुंबई 02.03.2017 02.03.2017 07.01.2017 वैध

3483 2508 िशव काश भाकर मळेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा जालना 31.03.2039 31.07.2011 नांदेड 21.01.2017 21.01.2017 07.01.2017

3484 2509 सिचन अ ण िशखरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सातारा 31.07.2040 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3485 2510 िशवाजी पांडुरंग देवकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30.06.2042 31.07.2011 मुंबई शहर 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017

3486 2511 संजय िशवलाल शपणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार बलुढाणा 28.02.2039 31.07.2011 वािशम 01.02.2017 01.02.2017 07.01.2017 वैध

3487 2512 िदनेश एकनाथ च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगांव 31.01.2040 31.07.2011 मुंबई शहर 13.02.2017 13.02.2017 07.01.2017

3488 2513 लालासाहेब भगवानराव डाके पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30.06.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017

3489 2514 करीमखान स लारखान पठाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम हगोली 30.06.2037 31.07.2011 नांदेड 07.03.2017 07.03.2017 07.01.2017

3490 2515 शांत सभुाष िशक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी सातारा 30.04.2040 31.07.2011 नवी मुंबई 12.06.2017 12.06.2017 07.01.2017 वैध

3491 2516 संदीप गो वद माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 30.06.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017

3492 2517 िवजयकुमार गो वदराव कावळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. ढोर लातरू 31.05.2035 31.07.2011 नवी मुंबई 04.04.2017 04.04.2017 07.01.2017 वैध

3493 2518 सोन ुसरेुश दळवी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 30.09.2036 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 28.07.2017 07.01.2017

3494 2519 सरेुश देवमा डांबरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.09.2039 31.07.2011 ठाणे शहर 01.04.2017 01.04.2017 07.01.2017

3495 2520 ीकृ ण बाप ुपारधी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पारधी धळेु 31.01.2041 31.07.2011 नािशक ामीण 14.09.2017 18.04.2017 07.01.2017 वैध

3496 2521 िवजय काशराव च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30.09.2038 31.07.2011 यवतमाळ 23.03.2017 23.03.2017 07.01.2017

3497 2522 सगुत नाथराव पुंडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द परभणी 31.05.2036 31.07.2011 यवतमाळ 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017 वैध

3498 2523 िवजयकुमार गोरख शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.07.2039 31.07.2011 पणेु शहर 19.06.2018 10.04.2017 07.01.2017

3499 2524 संजय बाबरुाव अिहरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल नािशक 30.11.2040 31.07.2011 औरंगाबाद ामीण 29.11.2017 13.06.2017 07.01.2017 वैध

3500 2525 ानोबा नाथराव फड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी परभणी 30.06.2038 31.07.2011 अकोला 04.07.2017 25.01.2017 07.01.2017 वैध

3501 2526 अमर िशवाजी ढगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को  हापरू 31.07.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 21.04.2017 07.01.2017

3502 2527 गणेश केशव धो ट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लोणारी नािशक 31.01.2036 31.07.2011 लाचलचुपत 
ितबंधक िवभाग, 

औरंगाबाद

06.02.2017 06.02.2017 07.01.2017
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िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3503 2528 खंडू मरुलीधर घगेु पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.08.2035 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3504 2529 संजोग कैलास ब छाव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31.05.2034 31.07.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 24.04.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध

3505 2530 गोकुळ िदनेश भोई पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब भोई जळगांव 31.08.2039 31.07.2011 मुंबई शहर 10.02.2017 10.02.2017 07.01.2017 वैध

3506 2531 ाने वर िभमराज कुकलारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 31.12.2039 31.07.2011 बीड 21.06.2018 08.01.2017 07.01.2017

3507 2532 काश रामचं  शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. बौ द नािशक 30.11.2035 31.07.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

26.06.2014 27.01.2017 07.01.2017 वैध

3508 2533 संजय द ाराम तोटेवाड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म नेरवारलु नांदेड 31.01.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध

3509 2534 पांडुरंग िदगंबर भारती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी हगोली 31.07.2037 31.07.2011 नांदेड 13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध

3510 2535 राज ूसखुदेव साळवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 31.12.2034 31.07.2011 यवतमाळ 05.03.2017 05.03.2017 07.01.2017 वैध

3511 2536 अिवनाश ाने वर माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सोलापरू 30.11.2038 31.07.2011 सोलापरू ामीण 30.06.2018 07.01.2017 07.01.2017

3512 2537 अ ोबा लबाजी घाटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. अंध हगोली 30.06.2039 31.07.2011 नांदेड 26.01.2017 26.01.2017 07.01.2017 वैध

3513 2538 पोपट ध डू झोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. कोळी महादेव नािशक 30.09.2033 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3514 2539 हेमंत नामदेव राऊत पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.12.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 25.05.2017 25.05.2017 07.01.2017

3515 2540 कैलास बु ाजी ितरमारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार पणेु 31.12.2028 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 01.03.2017 07.01.2017 वैध

3516 2541 वीण तम जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा वािशम 31.12.2043 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3517 2542 हेमंत अशोक पालवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.03.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3518 2543 महेश एकनाथराव माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.04.2037 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

07.06.2018 07.01.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3519 2544 अिनल कवडूजी कुमरे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड गडिचरोली 30.06.2035 31.07.2011 ग िदया 08.02.2017 08.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3520 2545 संजय िवलास खंडागळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 30.11.2037 31.07.2011 मुंबई शहर 15.04.2017 15.04.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3521 2546 नारायण रतन एक शगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.11.2040 31.07.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

09.02.2017 09.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3522 2547 हाद भानदुास िगते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2036 31.07.2011 नांदेड 08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3523 2548 अमोल सभुाष गवळी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31.08.2038 31.07.2011 लोहमाग, पणेु 15.07.2017 03.03.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3524 2549 केशव नाना दडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर बीड 30.06.2036 31.07.2011 नवी मुंबई 03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3525 2550 व नील सदुाम लाटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी ठाणे 31.07.2041 31.07.2011 नवी मुंबई 16.06.2016 07.01.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3526 2551 संतोष जग नाथ कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार सांगली 31.08.2038 31.07.2011 मुंबई शहर 16.02.2017 16.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3527 2552 राज ूद राव वटाणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. म नेरवारलु परभणी 31.03.2036 31.07.2011 यवतमाळ 06.03.2017 06.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3528 2553 शेषराव िकसनराव खटाणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. गजुर बीड 30.06.2032 31.07.2011 औरंगाबाद शहर 24.06.2018 16.03.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3529 2554 अिनल सखाराम कु ं दकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कंुभार परभणी 31.05.2035 31.07.2011 लातरू 07.02.2017 07.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3530 2555 िदपक हिरभाऊ खरात पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार अहमदनगर 30.04.2028 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3531 2556 जहांिगरअली जाहेदअली स यद पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मु लम जळगांव 31.05.2034 31.07.2011 मुंबई शहर 01.05.2012 23.02.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3532 2557 िवजयकुमार द ा कांबळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार परभणी 31.05.2037 31.07.2011 नांदेड 13.09.2017 13.09.217 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3533 2558 अभय खंडेराव दाभाडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 30.11.2035 31.07.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

14.05.2018 09.02.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3534 2559 शांत संपत तायडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार बलुढाणा 30.06.2032 31.07.2011 रायगड 09.06.2017 09.06.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3535 2560 चांगदेव बाबासाहेब सजगणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सातारा 30.06.2038 31.07.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

03.07.2018 23.02.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3536 2561 सिुमत िवर  खैरकार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार वध 31.10.2036 31.07.2011 चं परू 24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3537 2562 िशवाजी माधवराव देवकते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर नांदेड 31.05.2030 31.07.2011 परभणी 25.07.2017 23.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3538 2563-अ सिुनल बाबरुाव दिहभाते पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31.01.2032 31.07.2011 वध 18.07.2018 18.07.2018 
(िद. 

31.01.2017 िह 
मा. ता. मंजरु)

17.02.2018 या काय लया या िद. 
29.01.2020 अ वये 

मा. ता. मंजरू

3539 2564 आनंदराव िशवाजी काळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 31.07.2034 31.07.2011 पालघर 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3540 2565 आशा पांडुरंग भांगे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी बीड 30.06.2038 31.07.2011 औरंगाबाद शहर 09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3541 2566 िवशाल नागेशराव बहा रे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नांदेड 30.06.2037 31.07.2011 परभणी 24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3542 2567 िव वास आबाजी भाबड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी मुंबई 31.10.2038 31.07.2011 पणेु शहर 01.06.2019 06.03.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3543 2568 द ा अंकुश भोसले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31.12.2034 31.07.2011 मुंबई शहर 16.06.2017 01.02.2017 07.01.2017 आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार
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अिभ ाय

3544 2569 वीण िवलास च हाण पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार को  हापरू 31.05.2040 31.07.2011 मुंबई शहर 01.08.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध आदेश . 
पोमसं/5/10/खाससे-

ितसरी संधी/37-
2012/2018, िदनांक 
02.04.2018 या 
सेवा ये ठतेनसुार

3545 2570 हषदा बाळासाहेब दगडे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.07.2044 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

01.03.2017 01.03.2017 07.01.2017 वैध

3546 2571 मनोज ीराम चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वध 28.02.2041 26.09.2011 अमरावती ामीण 13.02.2017 13.02.2017 07.01.2017 वैध
3547 2572 राहुल धम सग च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा चं परू 31.07.2038 26.09.2011 गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
27.02.2017 07.01.2017 07.01.2017 वैध

3548 2573 सोहन सखाराम पेचे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.03.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 31.01.2017 31.01.2017 07.01.2017
3549 2574 ीकांत माधवराव इंगोले पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 30.06.2040 26.09.2011 यवतमाळ 20.07.2018 28.01.2017 07.01.2017
3550 2575 मधकुर द ा धतुराज पु सरळसेवा अ.जा. बौ परभणी 30.11.2039 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3551 2576 िश पा गणपतराव दथुडे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द परभणी 31.01.2047 26.09.2011 मुंबई शहर 10.02.2017 10.02.2017 07.01.2017 वैध
3552 2577 ेमनाथ शंकर ढोले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी ठाणे 31.12.2040 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, मुंबई
29.06.2017 08.01.2017 07.01.2017 वैध

3553 2578 अिभजीत तानाजी नेवसे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.01.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 23.01.2017 23.01.2017 07.01.2017 वैध
3554 2579 िशतल िभमराव बामणे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सातारा 30.06.2045 26.09.2011 नवी मुंबई 17.02.2017 17.02.2017 07.01.2017
3555 2580 अिभजीत बाळकृ ण थोरात पु सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार सातारा 31.05.2043 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3556 2581 नेहल मधकुर काटकर  

( नेहल ीधर गरुव)
पु सरळसेवा भ.ज. - क भोई सातारा 30.06.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3557 2582 िद वजय अशोक पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 20.06.2017 20.06.2017 07.01.2017
3558 2583 िश पा उ म लंबे ी सरळसेवा खलुा लगायत को  हापरू 31.07.2045 26.09.2011 पणेु शहर 04.06.2018 24.03.2017 07.01.2017
3559 2583-अ राजीव भुदास लोले पु सरळसेवा िव.मा. . देवांग को टी को  हापरू 31-08-43 26.09.2011 नागपरू ामीण 29.01.2019 28.01.2019

(िद. 
06/04/2017 
ची मानीव िद. 

मंजरू)

30.11.2018 िद. 08/05/2019 
अ वये सपोिन., 

पदाची मा.ता., मंजरू

3560 2584 ि यांका अिनलकुमार तुंडुरवार
(ि यांका िववेकराव कोटावार )

ी सरळसेवा खलुा यवतमाळ 31.08.2043 26.09.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

02.03.2017 02.03.2017 07.01.2017

3561 2585 सिु या ीमंतकुमार पवार 
(सिु या सदुशन फडतरे)

पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.07.2045 26.09.2011 नवी मुंबई 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017

3562 2586 गो वदा आनंद आरळेकर पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.12.2038 26.09.2011 नवी मुंबई 17.02.2012 07.01.2017 07.01.2017 वैध
3563 2587 संतोष गंगाराम कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 28.02.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 24.02.2017 07.01.2017 वैध
3564 2588 सागर िदलीप कंुजीर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.04.2044 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
21.01.2017 21.01.2017 07.01.2017

3565 2589 दशन सरेुश पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.05.2044 26.09.2011 लोहमाग, मुंबई 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध
3566 2590 िवराज िव ल जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.12.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 19.06.2017 19.06.2017 07.01.2017
3567 2591 अ णासाहेब नामदेव बाबर पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2043 26.09.2011 सधदुगु 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017
3568 2592 मनोजकुमार कृ णराव मानकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31.12.2042 26.09.2011 अमरावती ामीण 08.06.2017 08.06.2017 07.01.2017 वैध
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3569 0 सागर रामचं  खरे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 31.01.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 07.01.2017 िद. 27.10.2017 
रोजी िनधन

3570 2593 राज ूअशोक च हाण पु सरळसेवा भ.ज. - ब नागपंथी डवरी 
गोसावी

पणेु 31.07.2040 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध

3571 2594 पनूम जग नाथ काळे ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 30.06.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3572 2595 शभुांगी ीकांत जमदाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30.04.2045 26.09.2011 सातारा 11.02.2019 24.02.2017 07.01.2017
3573 2596 कमलेश िदनकर ब छाव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30.06.2045 26.09.2011 ग िदया 05.06.2017 12.03.2017 07.01.2017 वैध
3574 2597 जयदीप हनमुंत कळेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2045 26.09.2011 सधदुगु 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017
3575 2598 विनता बबनराव चौधरी पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 30.06.2044 26.09.2011 औरंगाबाद शहर 15.07.2017 29.06.2017 07.01.2017
3576 2599 िदपक शांताराम जमदाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2045 26.09.2011 ग िदया 08.08.2017 13.05.2017 07.01.2017
3577 2600 जगदीश नवनाथ राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी बीड 30.06.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध
3578 2601 िदपाली भरत मोरे ी सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 30.11.2042 26.09.2011 लोहमाग, पणेु 29.07.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध
3579 2602 िववेक िवजय तांबे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द ठाणे 30.06.2047 26.09.2011 मुंबई शहर 08.02.2017 08.02.2017 07.01.2017 वैध
3580 2603 अमोल सदािशव वालझाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नािशक 31.10.2038 26.09.2011 ठाणे शहर 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017 वैध
3581 2604 पौ णमा जय ीराम राखुंडे ी सरळसेवा िव.मा. . को टी पणेु 28.02.2041 26.09.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 06.04.2017 06.04.2017 07.01.2017 वैध

3582 2605 काश शांताराम लहाने पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.07.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 19.06.2017 19.06.2017 07.01.2017 वैध
3583 0 सिचन रंगनाथ इंगळे पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार पणेु 31.01.2045 26.09.2011 नवी मुंबई 07.01.2017 िदनांक 28.07.2017 

रोजी 
वे छासेवािनवृ ी

3584 2606 सरु  आ माराम राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 30.09.2039 26.09.2011 गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

09.03.2017 09.03.2017 07.01.2017 वैध

3585 2607 संतोष भागवत च हाण पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अहमदनगर 31.08.2046 26.09.2011 नवी मुंबई 25.03.2015 01.02.2017 07.01.2017 वैध
3586 2608 िदलीप गो वद पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31.03.2045 26.09.2011 रायगड 11.04.2018 29.05.2017 07.01.2017
3587 2609 िवजय हनमुंत पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 30.09.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 29.05.2017 29.05.2017 07.01.2017
3588 2610 गजानन अजनुराव बोराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी नांदेड 31.03.2045 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक, औरंगाबाद
15.06.2017 15.01.2017 07.01.2017

3589 2611 पुंजाराम बाळासाहेब सरुोशे पु सरळसेवा खलुा मराठा यवतमाळ 30.04.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017
3590 2612 सिरता महादेव लायकर ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.12.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 14.06.2017 14.06.2017 07.01.2017
3591 2613 ऋतजुा सिुनल हुशार ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई अहमदनगर 31.01.2046 26.09.2011 रा य गु हे अ वेषण 

िवभाग, पणेु
17.07.2017 07.03.2017 07.01.2017 वैध

3592 2614 अजनु हिरबा मोिहते पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार को  हापरू 28.02.2045 26.09.2011 पणेु ामीण 20.07.2017 20.07.2017 07.01.2017 वैध
3593 2615 िवजय गंगाधर रासकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31.03.2041 26.09.2011 मुंबई शहर 18.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3594 2616 िदगंबर अशोक साळंुखे (फुके) पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.07.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 23.01.2017 23.01.2017 07.01.2017

3595 2617 अचना गणेश कटके ी सरळसेवा अ.जा. ढोर पणेु 30.11.2040 26.09.2011 मुंबई शहर 22.04.2017 22.04.2017 07.01.2017 वैध
3596 2618 संदीप िव णजुी गवई पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 28.02.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 13.03.2017 13.03.2017 07.01.2017 वैध
3597 2619 कैलास फिकरबा वाघ पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी जालना 31.03.2041 26.09.2011 मुंबई शहर 11.03.2017 11.03.2017 07.01.2017 वैध
3598 2620 िशरीष नवनाथ भालेराव पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31.08.2043 26.09.2011 सायबर गु हे व 

म.अ. .िवभाग, मुंबई
25.07.2018 05.05.2017 07.01.2017 वैध

3599 2621 सिचन िशवाजी वाघ पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31.05.2040 26.09.2011 मुंबई शहर 18.09.2012 24.02.2017 07.01.2017 वैध
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3600 2622 सवुण  भाऊसाहेब राऊत ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.12.2044 26.09.2011 नवी मुंबई 29.05.2017 29.05.2017 07.01.2017 पो.आ., नवी मुंबई 
यांचे िद. 28/11/2019 

या प ासोबत ा त 
सेवापु तका या थम 
पृ ठाविरल न दनसुार 
सधुारणा कर यात 

आली आहे

3601 2623 वीण नारायण नबाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.10.2043 26.09.2011 मुंबई शहर 01.02.2017 01.02.2017 07.01.2017
3602 2624 सदािशव छंदर ढाकणे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31.05.2044 26.09.2011 चं परू 29.06.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध
3603 2625 अभय बंडू शेलार पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31.05.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 24.05.2017 24.05.2017 07.01.2017
3604 2626 माधरुी राज  पाटे ी सरळसेवा अ.जा. मातंग सातारा 31.01.2048 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 

मुंबई
24.01.2017 24.01.2017 07.01.2017 वैध

3605 2627 वष  अशोक मते ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी भंडारा 30.06.2045 26.09.2011 नागपरू ामीण 09.02.2017 09.02.2017 07.01.2017 वैध
3606 2628 गणेश जानकीराम दळवी पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी अहमदनगर 30.06.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3607 2629 मीरा वसंतराव आदमाने ी सरळसेवा इ.मा.व. कासार हगोली 31.08.2044 26.09.2011 रा य गु तवात  

िवभाग,  नािशक
01.07.2017 25.05.2017 07.01.2017 वैध

3608 2630 वषृाली कारभारी िहरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31.08.2041 26.09.2011 ठाणे शहर 26.01.2017 26.01.2017 07.01.2017
3609 2631 कैलास द  ूभगत पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31.10.2043 26.09.2011 यवतमाळ 15.03.2017 15.03.2017 07.01.2017 वैध
3610 2632 तब समू समशेर शादीवान ी सरळसेवा खलुा मु लम सांगली 31.07.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017
3611 2633 साद महादेव ड गरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31.07.2039 26.09.2011 नवी मुंबई 27.02.2017 06.02.2017 07.01.2017 वैध
3612 2634 मनोजकुमार सभुाषराव नवसरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.10.2044 26.09.2011 पोउमिन काय लय, 

गडिचरोली कॅ प, 
नागपरू

31.07.2017 29.05.2017 07.01.2017 वैध

3613 2635 िनतीन शंकरराव सोनकांबळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द परभणी 31.12.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 26.06.2017 26.06.2017 07.01.2017
3614 2636 उमेश रामकृ ण महाले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.01.2047 26.09.2011 गडिचरोली 13.07.2017 13.07.2017 07.01.2017 वैध
3615 2637 नेहा हिरदास बव ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 29.02.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 30.03.2017 30.03.2017 07.01.2017 वैध
3616 2638 अ वनी अशोक पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.03.2047 26.09.2011 नािशक शहर 05.06.2018 18.02.2017 07.01.2017
3617 2639 िवशाल अजनु इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31.01.2041 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
29.06.2017 21.03.2017 07.01.2017 वैध

3618 2640 सीता अशोकराव लोमटे ी सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31.01.2046 26.09.2011 रा य गु हे अ वेषण 
िवभाग, पणेु

29.05.2017 16.05.2017 07.01.2017

3619 2641 साई काश नर सगराव च ना पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 31.10.2041 26.09.2011 नागरी ह क संर ण, 
नांदेड

28.06.2018 17.03.2017 07.01.2017

3620 2642 शांत रामचं  कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30.09.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 19.06.2017 19.06.2017 07.01.2017 वैध
3621 2643 ितभा सजराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31.01.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 31.01.2017 31.01.2017 07.01.2017
3622 2644 संतोष घमाजी तापसे पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 30.06.2040 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 24.02.2017 07.01.2017
3623 2645 अतलु बाळासाहेब पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सांगली 31.12.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 12.09.2017 17.04.2017 07.01.2017 वैध
3624 2646 पनूम संजय पवार ी सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 31.05.2047 26.09.2011 मुंबई शहर 25.01.2017 25.01.2017 07.01.2017
3625 2647 शभुांगी रावसाहेब देशमखु ी सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31.08.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 29.05.2017 29.05.2017 07.01.2017
3626 2648 सरेुखा इरा पा ह नानवर 

(सरेुखा तकुाराम िदघे)
ी सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31.05.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 06.03.2017 07.01.2017

3627 2649 नागेश बाळू यमगर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30.09.2044 26.09.2011 सोलापरू ामीण 05.07.2018 30.01.2017 07.01.2017 वैध
3628 2650 आशतुोष िचमणराव भरते पु सरळसेवा िव.मा. . को टी जळगांव 31.08.2041 26.09.2011 फोस वन 10.07.2017 10.07.2017 07.01.2017 वैध
3629 2651 िदिपका बाजीराव डंगारणे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.09.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 09.03.2017 07.01.2017
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3630 2652 शशांक साईनाथ कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा कन टक 31.05.2043 26.09.2011 मुंबई शहर 21.06.2014 23.02.2017 07.01.2017
3631 2653 देिवदास शांताराम गजरे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31.05.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 19.06.2017 19.06.2017 07.01.2017 वैध
3632 2654 िवनया उ म कांबळे 

(िवनया िववेक पारासरु)
ी सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31.07.2047 26.09.2011 नवी मुंबई 23.03.2017 23.03.2017 07.01.2017 वैध

3633 2655 पेश एकनाथ जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30.11.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 27.02.2017 07.01.2017
3634 2656 पाली सिुनल पोळ ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.03.2042 26.09.2011 लोहमाग, मुंबई 13.02.2017 13.02.2017 07.01.2017
3635 2657 िनतीन अशोकराव कामे पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार पणेु 30.09.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 12.03.2017 12.03.2017 07.01.2017 वैध
3636 2658 ीिनवास यादिगर कामनुी पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 31.01.2043 26.09.2011 मुंबई शहर 08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017
3637 2659 शरद महादेव मे ाम पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 31.01.2045 26.09.2011 गडिचरोली 12.09.2018 05.08.2017 07.01.2017 वैध
3638 2660 र व  अ यतु पारखे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 30.06.2045 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 

पणेु घटक
29.05.2017 29.05.2017 07.01.2017 वैध

3639 2661 अजयकुमार िव लराव वाढवे पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 30.11.2044 26.09.2011 वािशम 23.03.2017 23.03.2017 07.01.2017 वैध
3640 2662 बाळासाहेब िकशनराव नाईक पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर नागपरू 31.08.2038 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 

जळगांव घटक
12.07.2017 12.07.2017 07.01.2017 वैध

3641 2663 सोनाली महादेव भरते ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 29.02.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017
3642 2664 समाधान सौदागर मागाडे पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31.05.2044 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
08.03.2017 08.03.2017 07.01.2017 वैध

3643 2665 सिवता नामदेव च हाण 
(सिवता मोद मोिहते8

ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.11.2041 26.09.2011 मुंबई शहर 16.06.2014 23.02.2017 07.01.2017

3644 2666 संदीप दादाराव इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. महार बलुढाणा 30.11.2045 26.09.2011 ग िदया 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध
3645 2667 सदानंद बबनराव देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.01.2041 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नागपरू घटक
16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017

3646 2668 सितश द ा य चौगलेु पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017
3647 2669 ितभा का हू गायकवाड ी सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 31.03.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 01.05.2017 07.01.2017
3648 2670 योिगता महादेव बोडखे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.07.2040 26.09.2011 पणेु शहर 05.06.2017 11.04.2017 07.01.2017
3649 2671 िदपक भाऊसाहेब वाकचौरे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अहमदनगर 31.07.2044 26.09.2011 अपोमसं लोहमाग, 

मुंबई
04.3.2017 04.03.2017 07.01.2017 वैध

3650 2672 सिचन गोरख थोरात पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.07.2045 26.09.2011 ग िदया 06.04.2017 06.04.2017 07.01.2017
3651 2673 द ा य रामचं  सोनवलकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31.05.2044 26.09.2011 अपोमसं लोहमाग, 

मुंबई
10.04.2017 10.04.2017 07.01.2017 वैध

3652 2674 शैल  िहलाल सग पाटील पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जळगांव 31.01.2041 26.09.2011 पोलीस िश ण 
क , मरोळ

01.03.2017 01.03.2017 07.01.2017 वैध

3653 2675 सपना ीकांत ताटे (केचे ) ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30.04.2047 26.09.2011 ठाणे शहर 16.03.2017 16.03.2017 07.01.2017
3654 2676 व नाली गंगाधर धतृराज ी सरळसेवा अ.जा. बौ द नांदेड 31.05.2045 26.09.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 11.04.2017 11.04.2017 07.01.2017 वैध

3655 2677 अिवनाश तानाजी पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.01.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017
3656 2678 सरेुखा सभुाष ज जाळ ी सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 31.07.2038 26.09.2011 मुंबई शहर 19.01.2017 19.01.2017 07.01.2017 वैध
3657 2679 पजुा वामन ब ी 

(पजुा आिद य िहरेमठ)
ी सरळसेवा खलुा ा हण सातारा 30.04.2047 26.09.2011 र नािगरी 08.06.2018 14.03.2017 07.01.2017

3658 2680 साद मालोजी ढेबे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31.03.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 02.03.2017 07.01.2017
3659 2681 भुषण नामदेव भोये पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 30.11.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.06.2017 17.06.2017 07.01.2017 वैध
3660 2682 सिुनल जग नाथ अंकोलीकर पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सोलापरू 31.07.2040 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
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3661 2683 अिनता िदपक पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. गजुर जळगांव 31.10.2038 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 
पथक

27.05.2017 27.05.2017 07.01.2017

3662 2684 र ना आ  म  सपकाळे 
(र ना सीताराम नेटके)

ी सरळसेवा अ.जा. चांभार जळगांव 31.05.2043 26.09.2011 पणेु शहर 21.07.2017 11.03.2017 07.01.2017

3663 2685-अ अचना नरेश ीरसागर
(अचना अ ण िशरसट)

ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी सोलापरू 31.10.2044 26.09.2011 लोहमाग, औरंगाबाद 19.06.2018 19.06.2018
(मानीव िदनांक 
23.02.2017)

17.02.2018 वैध मानीव िदनांक आदेश, 
िदनांक 07.01.2019

3664 2686 रणिजत बाळासाहेब च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.05.2048 26.09.2011 मुंबई शहर 07.07.2017 07.07.2017 07.01.2017
3665 2687 िकशोर िव ल शेवते पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31.01.2047 26.09.2011 मुंबई शहर 29.05.2017 29.05.2017 07.01.2017
3666 2688 सवुण  शशांक हासे

(सवुण  ब सीधर सोनावणे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31.05.2045 26.09.2011 ठाणे शहर 26.05.2017 23.02.2017 07.01.2017

3667 2689 सिचन शंकर पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28.02.2046 26.09.2011 अपोमसं लोहमाग, 
मुंबई

31.01.2017 31.01.2017 07.01.2017

3668 2690 अिजत िवलास पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.08.2036 26.09.2011 मुंबई शहर 30.01.2017 30.01.2017 07.01.2017
3669 2691 पांडुरंग बाबासाहेब लोणकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30.04.2043 26.09.2011 मुंबई शहर 18.09.2012 23.02.2017 07.01.2017 वैध
3670 2692 सिुशलकुमार पंडीत वंजारी पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सांगली 31.07.2046 26.09.2011 मुंबई शहर 21.01.2017 02.02.2017 07.01.2017 वैध
3671 2693 जगदीश संतोष देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31.01.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 10.03.2017 10.03.2017 07.01.2017 वैध
3672 2694 व नील बबनराव मासाळकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30.06.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 19.06.2017 19.06.2017 07.01.2017
3673 2695 िनलेश िशवाजी साळंुखे पु सरळसेवा अ.जा. ढोर नािशक 31.01.2042 26.09.2011 मुंबई शहर 14.03.2016 14.03.2017 07.01.2017 वैध
3674 2696 िवनायक बलवंत देसरेु पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31.01.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 17.09.2012 12.09.2017 07.01.2017
3675 0 िवनोद नागनाथ साने पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30.04.2044 26.09.2011 पणेु शहर 17.09.2012 07.01.2017 पोउपिन पदावर 

कायरत
3676 2697 अ वनी जयवंत पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30.06.2048 26.09.2011 पणेु शहर 08.08.2019 25.01.2017 07.01.2017
3677 2698 रेखा शामराव शहारे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार नांदेड 31.12.2043 26.09.2011 नांदेड 04.06.2017 04.06.2017 07.01.2017 वैध
3678 2699 संदीप अंशाबाप ू ह के पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31.07.2045 26.09.2011 मुंबई शहर 13.05.2017 13.05.2017 07.01.2017
3679 2700 चेतन नथरुाम माने पु सरळसेवा भ.ज. - ब ग धळी को  हापरू 31.01.2047 26.09.2011 दहशतवाद िवरोधी 

पथक
26.05.2017 26.05.2017 07.01.2017 वैध

3680 2701 बाप ुम हारी घोडके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31.03.2044 26.09.2011 मुंबई शहर 11.09.2012 24.02.2017 07.01.2017
3681 2702 बालाजी बिबता मसुळे पु सरळसेवा भ.ज. - ब को हाटी सोलापरू 31.07.2043 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 

नािशक घटक
03.03.2017 03.03.2017 07.01.2017 वैध

3682 2703 सिचन िव लराव कांडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 28.02.2048 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
पणेु

27.02.2017 27.02.2017 07.01.2017

3683 2704 िशवकुमार बाबरुाव गायकवाड पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 
कोळी

नािशक 31.07.2044 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

01.03.2017 01.03.2017 07.01.2017 वैध

3684 2705 तम ना कलंदर तडवी ी सरळसेवा अ.ज. मु लम तडवी जळगांव 30.06.2042 26.09.2011 िवशेष सरु ा िवभाग, 
मुंबई

06.03.2017 06.03.2017 07.01.2017 वैध

3685 2706 जय सग कंुवर सग ठाकुर पु सरळसेवा खलुा राजपतू परभणी 30.09.2021 15.09.1993 नांदेड 01.06.2017 22.03.2017 31.05.2008
(10.02.2017)

3686 2707 सधुीर बापरुाव कोडापे पु थानाप न अ.ज. ग ड भंडारा 31.10.2024 21.04.2011 वध 10.06.2016 08.08.2017 15.07.2017 वैध
3687 2708 बाळासाहेब िभमराज शदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नािशक 30.06.2043 15.10.2013 ग िदया (संल न 

गडिचरोली)
08.08.2017 08.08.2017 05.08.2017 वेगव धत पदो नती

3688 2709 ाने वर द ा य उदार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30.11.2043 15.10.2013 ग िदया (संल न 
गडिचरोली)

08.08.2017 08.08.2017 05.08.2017 वैध वेगव धत पदो नती
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3689 2710 महा  बबन परजने पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.03.2043 15.10.2013 ग िदया (संल न 
गडिचरोली)

08.08.2017 08.08.2017 05.08.2017 वेगव धत पदो नती

3690 2711 िमठू नामदेव जगदाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 29.02.2048 15.02.2014 ग िदया (संल न 
गडिचरोली)

08.08.2017 08.08.2017 05.08.2017 वैध वेगव धत पदो नती

3691 2712 राजेश ानोबा खांडवे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31.12.2050 15.02.2014 ग िदया (संल न 
गडिचरोली)

08.08.2017 08.08.2017 05.08.2017 वेगव धत पदो नती

3692 2713 नेताजी सखुदेव बंडगर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30.09.2043 15.10.2013 गडिचरोली 28.12.2017 28.12.2017 09.11.2017 वैध वेगव धत पदो नती

3693 2714 द ा य परशरुाम दराडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31.07.2047 15.02.2014 गडिचरोली 22.11.2017 22.11.2017 09.11.2017 वैध वेगव धत पदो नती
3694 2715 अमोल नानासाहेब फडतरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.07.2047 15.02.2014 गडिचरोली 22.11.2017 22.11.2017 09.11.2017 वेगव धत पदो नती
3695 2716 दशवंत सद ूपवार पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सांगली 30.09.2037 31.07.2011 17.02.2018 अ ाप कायमु त 

केलेले नाही (िश ा 
भोगत आहेत)

3696 2717 िववेक िदलीप सोनावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. सतुार जळगांव 30.09.2043 31.07.2011 नागपरू ामीण 22.09.2018 22.09.2018 17.02.2018

3697 2718 राजर न िभमसेन खैरनार पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31.12.2046 14.02.2014 गडिचरोली 05.04.2018 05.04.2018 21.03.2018 वैध वेगव धत पदो नती
3698 0 मोद अिभमान पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. नािशक 31-07-24 18-08-22 नागपरू ामीण 23.01.2019 

(मा.ता. िद. 
21/12/2005)

18.01.2019 30.11.2018 िद. 08/05/2019 
रोजी मा.ता. चे आदेश

िद. 23/09/2019 
रोजी पोिन., पदावर 

हजर
3699 2719 िवजय हदरुाव मोरे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 31-05-37 13-09-10 बलुढाणा 06.02.2019 05.02.2019 30.11.2018

3700 2720 िकत  िनळकंठ पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 30-11-43 20-09-10 जालना 30.03.2019 23.03.2019 30.11.2018

3701 2721 सोनाली सिचन रासकर
(सोनाली िशवाजी िशवरकर)

ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31.07.2044 19.09.2010 नागपरू ामीण 13.03.2019 11.03.2019 30.11.2018

3702 2722 पवन मनोहर पाटील पु सरळसेवा भ.ज.क. धनगर नािशक 31-10-44 20-09-10 अमरावती पिर े 30.11.2018
3703 2723 दयानंद हिर चं  पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सोलापरू 30-11-37 19-06-11 नांदेड पिर े 30.11.2018

3704 2724 सभुाष बाळासाहेब सानप पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज.ड वंजारी बीड 31-05-36 31-07-11 जालना 28.02.2019 13.02.2019 30.11.2018

3705 2725 संिदप िशवाजी िबरांजे पु सरळसेवा अ.जा. मांग को  हापरू 31-08-42 26-09-11 अमरावती ामीण 25.03.2019 30.11.2018
3706 2726 िदपक िशवाजी भांडवलकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31.01.2047 15.02.2014 को हापरू 10.01.2019 14.12.2018 वेगव धत पदो नती
3707 2727 नागनाथ गु िस  पाटील पु सरळसेवा खलुा सोलापरू 30-11-45 29-04-15 गडिचरोली 21.12.2018 21.12.2018 14.12.2018 वेगव धत पदो नती
3708 2728 योगेश भारत गजुर पु सरळसेवा अ.ज. चांभार पणेु 31-07-43 27-04-15 गडिचरोली 21.12.2018 21.12.2018 14.12.2018 वेगव धत पदो नती
3709 2729 उदय सग गलुाब सग दीि त पु थानाप न खलुा राजपतू औरंगाबाद 28-02-21 21-07-11 िवसिुव, औरंगाबाद 29-12-18 29-12-18 27.12.2018

3710 2730 सखाराम रखमाजी िबराजदार पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30-09-2045 13.05.2005 गडिचरोली 13-03-2019 13-03-2019 30-01-19 वैध
3711 2731 धम  महादेव मडावी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.ज. गडिचरोली 31-08-2031 15.10.2013 गडिचरोली पिर े 19-08-2019 19-08-2019 14-08-19 वैध

3712 2732 राजेश ीहरी गावळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ग ड गडिचरोली 31-08-2046 27.04.2015 गडिचरोली पिर े 19-08-2019 19-08-2019 14-08-19

3713 2733 अिभिजत बाळकृ ण पाटील पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी सातारा 30-05-2043 27.04.2015 गडिचरोली पिर े 19-08-2019 19-08-2019 14-08-19
3714 2734  रमेश  बाम या तडवी पु सरळसेवा अ.ज. िभल नंदरुबार 28/02/2033 07.01.2005 र नािगरी 23/09/2019 23/09/2019 09-11-19 …
3715 2735 मंगेश अ णराव अंधारे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/05/2039 01.01.2009 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3716 2736 िधरज काश  महाजन पु सरळसेवा इ.मा.व. गजुर जळगांव 31/03/2044 21/08/2009 नंदरुबार 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध



अ. . सेवा ये ठता 
मांक

नांव पु ष/
मिहला

िनयु ती वग जात मळू िज हा सेवािनवृ ीचा 
िदनांक

पोलीस उप 
िनरी क 
पदावर 

िनयु तीची तारीख

स या या िनयु तीचे 
िठकाण

स या या 
िनयु तीची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदाची 

तारीख

सहायक पोलीस 
िनरी क पदी 

पदो नती 
आदेशाची 

तारीख

जाती 
दावा
वैधता

अिभ ाय

3717 2737 गणे वर हंबीरराव शेटे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार औरंगाबाद 31/10/2039 31/08/2009 िवसिुव मुंबई 31/08/219 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3718 2738 भाऊसाहेब शिशकांत मगरे पु थानाप न अ.जा. महार जालना 30/06/2025 13/02/2004 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3719 2739 ीिनवास िव णदुास सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/06/2040 19/09/2010 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019
3720 2740 सिचन  वासदेुव दाभोळकर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. बौ द सधदुगु 31-12-38 19-06-11 ना.ह.सं., नागपरू 20-11-2019 20-11-2019 30-08-19 वैध

3721 2741 कृ णा अ णा धामापरूकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार र नािगरी 31-08-33 19-06-11 30-08-19 वैध

3722 2742 आनंद भानदुास बागडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार सोलापरू 31-07-40 31-07-11 30-08-19 वैध

3723 2743 िवजय िशवदास िशरसाट पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार ठाणे 31/06/2031 31-07-11 ठाणे शहर 30-08-19 वैध हजर

3724 2744 गौतम तकुाराम वावळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. महार नािशक 31-05-38 31-07-11 अहमदनगर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

3725 2745 वैशाली िशवाजी ीरसागर 
(वैशाली िवजय सरवदे)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग नािशक 31-07-39 31-07-11 30/08/2019 वैध

3726 2746 सिवता  हनमुंत भागवत ी खा यांतगत 
सरळसेवा

िव.मा. . को टी सातारा 30-06-2035 31.07.2011 पणेु शहर 18/09/2019 18/09/2019 30/08/2019 वैध

3727 2747 रमेश दामा अंधेर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. वारली ठाणे 30-04-38 31-07-11 30/08/2019 वैध

3728 2748 िव वास बाबरुाव पावरा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. पावरा धळेु 31/03/2038 08.01.2011 अहमदनगर 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

3729 2749 जगेश सखुराम मालचे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. िभ ल धळेु 31-05-2032 31.07.2011 िवसिुव 
दादर

7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध

3730 2750 आनंद नारायण बनसोडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. चांभार नांदेड 31-03-2038 31.07.2011 परभणी 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध

3731 2751 शांतीभुषण दामोदर कामत पु सरळसेवा अ.जा. महार को हापरू 31/12/2043 25/09/2011 नवी मुंबई 29-11-2019 29-11-2019 09-11-19 वैध
3732 2752 काश  कंठीराम राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा हगोली 30/06/2040 25/09/2011 पपरी - चचवड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3733 2753 िवकास गोर  अडसळु पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 30/04/2046 30/09/2011 को हापरू 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3734 2754 संतोष शामराव सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी हगोली 30/09/2042 25/09/2011 को हापरू 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
3735 2755 ीरंग तानाजी गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी अहमदनगर 30/06/2039 27/9/2011 पालघर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3736 2756 गणेश अ णासाहेब कड पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2043 26/09/2011 सातारा 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019
3737 2757 अंजना सभुाष बोराडे ी सरळसेवा अ.जा. ढोर सोलापरू 30/06/2045 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3738 2758 शभुांगी रामभाऊजी गु हाने ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली यवतमाळ 31/10/2040 25/09/2011 अमरावती शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3739 2759 राहुल रघनुाथ वरोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31/12/2044 25/09/2011 सातारा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3740 2760 र व  िकसन गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28/02/2041 25/09/2011 30/08/2019
3741 2761 स यवान ग िवद पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31-05-42 26-09-11 नािशक शहर 25-11-2019 25-11-2019 30-08-19 वैध
3742 2762 दा शंकर बग  

 ( दा  दौलत आंबले)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर को  हापरू 29/02/2044 25/09/2011 सांगली 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3743 2763 राज ी नवनाथ शदे 
(पालवी मोद काळे)

ी सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 31/10/2046 25/09/2011 लोहमाग, पणेु 02.09.2019 02.09.2019 30/08/2019 वैध

3744 2764 ाने वर भानदुास मोिहते पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार अहमदनगर 31/05/2041 30/09/2011 30/08/2019 वैध
3745 2765 चं कांत गो वद गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी अहमदनगर 31/01/2047 25/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3746 2766 राणी तकुाराम काळे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/01/2046 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3747 2767 िव ा सदािशव सयुवंशी ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30/06/2044 25/09/2011 गअुिव पणेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
3748 2768 मोद काश सवु पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30-06-2046 25/09/2011 को हापरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
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3749 2769 संजीवनी नारायण धालगडे ी सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 28/02/2047 25/09/2011 रागिुव
लातरू

4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019

3750 2770 आिशष िभमरावजी बेतल पु सरळसेवा अ.जा. महार वध 31/07/2039 25/09/2011 पो क  नागपरू 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3751 2771 महेश जय सग मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/05/2046 25/09/2011 सांगली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3752 2772 माया हमत पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31/05/2043 25/09/2019 09-11-19 वैध
3753 2773 संदीप मधकुर िशतोळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2044 26/09/2011 सातारा 1-11-2019 01-11-2019 30/08/2019 …
3754 2774 िवशाल िकसन वायकर पु सरळसेवा इ.मा.व. पणेु 30/06/2045 09.11.2011 सातारा 24/09/2019 24/09/2019 09-11-19 वैध
3755 2775 योगेश एकनाथ खटकळ पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31/01/2043 25/09/2011 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
3756 2776 ध डीराम िशवाजी वालवेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 30/06/2042 25-09-11 सातारा 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 ..
3757 2777 िदनकर कच  पगारे पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31/12/2039 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3758 2778 गौतम गंगाधर सरुवाडे पु सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 30/06/2045 29/09/2011 30/08/2019 वैध
3759 2779 अिनल मोतीराम सोनोने पु सरळसेवा अ.जा. महार वािशम 30/06/2040 29/09/2011 ठाणे ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3760 2780 वैशाली  िवलास कोरे

(ध डुबाई िवलास कोरे)
ी सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31/05/2043 25/09/2011 पी. टी. सी., नानवीज 

द ड
06-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …

3761 2781 सतीश पांडुरंग कोटकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/10/2041 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3762 2782 संदीप एकनाथ कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31/07/2041 25/09/2011 पणेु ामीण 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3763 2783 धमराज कािशनाथ बंगार पु सरळसेवा भ.ज. - क वंजारी नािशक 30/06/2042 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3764 2784 शैलेश गंगाधर बंकवाड पु सरळसेवा भ.ज. - ब गो ला नांदेड 28/02/2046 25/09/2011 लातरू 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
3765 2785 राहुल एकनाथ कोळंबीकर पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द नांदेड 31/12/2042 25/09/2011 सांगली 24/09/2019 24/09/2019 30/08/2019 वैध
3766 2786 िवनायक अिभमान लंबे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/01/2041 26/09/2011 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3767 2787 वैशाली िकशोर शदे ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/05/2045 26/09/2011 30/08/2019 …
3768 2788 संदीप ल मणराव साळंुखे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2045 25/09/2011 सांगली 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 ….
3769 2789 पंकज िवनोद कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 30/06/2046 25/09/2011 अमरावती शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
3770 2790 जय ी नामदेव कातडे

(जय ी अिमत कुलकण )
ी सरळसेवा अ.ज. महादेव 

कोळी
औरंगाबाद 28/02/2046 29/09/2011 30/08/2019 वैध

3771 2791 चेतन चं कांत थोरबोले पु सरळसेवा भ.ज. - ब ग धळी सोलापरू 31/03/2046 25/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
3772 2792 उमेश दगडु कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/08/2041 26/09/2011 बीड

नाहसं
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

3773 2793 िशवाजी बबन भोसले पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 30/09/2037 25/09/2011 सातारा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3774 2794 मधरुा राज  कोराणे ी सरळसेवा खलुा को  हापरू 30/11/2046 25/09/2011 पणेु शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019
3775 2795 िनलेश बवुाजी फुले पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31/12/2041 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3776 2796 स यराज संभाजी घलेु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/08/2045 26/09/2011 को हापरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3777 2797 अमोल कृ णाजी मडेु पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमान वध 30/04/2043 25/09/2011 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3778 2798 योती चतरु सग भाट ी खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.जा. - अ कंजारभाट को  हापरू 31/07/2043 25/09/2011 रा य िनवारण क 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध

3779 2799 िवण महादेव संपांगे पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडर सोलापरू 31/05/2046 25/09/2011 पपरी - चचवड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3780 2800 माधवी मरुलीधर म के ी सरळसेवा अ.जा. महार जालना 31/03/2048 25/09/2011 गअुिव पणेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3781 2801 नारायण मनोहर पालमप ले पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 

कोळी
उ मानाबाद 31/12/2041 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3782 2802 र व  पांडुरंग बागलु पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा धळेु 31/05/2043 25/09/2011 जळगाव 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3783 2803 संदीप िदलीप पवार पु सरळसेवा अ.जा. महार सातारा 30/04/2046 25/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
3784 2804 िवनोद चंपतराव धाडसे पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 31/08/2038 25/09/2011 पो क  

अकोला
5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध

3785 2805 छाया मारोतीराव कांबळे ी खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.जा. मांग लातरू 31/07/2042 25/09/2011 लोहमाग, पणेु 04.09.2019 04.09.2019 30/08/2019 वैध
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3786 2806 अ णासाहेब साहेबराव टापरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/07/2045 25/09/2011 पणेु शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3787 2807 राज ुबबन अ हाट पु सरळसेवा इ.मा.व. पणेु 30/06/2045 25/09/2011 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3788 2808 िवजय भागवत गोडसे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31/10/2042 25/09/2011 सातारा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

3789 2809 िवजय जग नाथ पवार पु सरळसेवा अ.जा. महार सातारा 28/02/2039 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3790 2810 सिुनल भा कर भोसले पु सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 31/08/2044 25/09/2011 सोलापरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3791 2811 पनुम भाऊराव राऊत ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 30/09/2045 25/09/2011 धळेु 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
3792 2812 मंजषुा वसंतराव हजारे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी जालना 30/11/2043 25/09/2011 गअुिव औरंगाबाद 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3793 2813 केशव रामभाउ गरेु पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/04/2041 25/09/2011 30/08/2019 …
3794 2814 अिमत पंढरीनाथ बाबर पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2043 26/09/2011 सातारा 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 …
3795 2815 अमोल िव लराव कडू पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/03/2041 25/09/2011 नांदेड पिर े 30/09/2019 30/09/2019 30/08/2019 वैध
3796 2816 पनूम दादासो बागल ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2047 25/09/2011 पो क  

खंडाळा
31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 …

3797 2817 गजानन रतन चेके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/08/2038 25/09/2011 पो क  जालना 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3798 2818 अिनल बंडु हगवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31/07/2040 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3799 2819 मिनष मनोहर वाकोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30/11/2034 26/09/2011 अमरावती शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
3800 2820 क पना रामचं  धावने ी सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 31/07/2040 26/09/2011 पो क  नागपरू 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3801 2821 रोिहत गंगाधर बबेरे पु सरळसेवा अ.जा. मु नेरवारलु नांदेड 31/07/2047 25/09/2011 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
3802 2822 अिजत सजराव गोळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/10/2044 25/09/2011 रायगड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3803 2823 िणता भा कर जगताप ी सरळसेवा अ.जा. महार अहमदनगर 30/04/2046 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3804 2824 िशवाजी शंकर भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31/12/2043 26/09/2011 पो क  खंडाळा 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
3805 2825 मेघा काश पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/10/2046 25/09/2011 सातारा 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 …
3806 2826 तृ ती नरहरी आठवले ी सरळसेवा अ.जा. महार ठाणे 31/10/2042 26/09/2011 ठाणे नाहसं 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3807 2827 िवजय दौलतराव जाधव पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30/09/2045 नांदेड 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3808 2828 राजकुमार रामग डा रकमाजी पु सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31/08/2040 25/09/2011 ठाणे ामीण 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 …
3809 2829 स यिजत रामचं  अधटराव पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी पणेु 31/01/2045 25/09/2011 मुंबई शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3810 2830 राजीव नर सगराव कमलवार पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार यवतमाळ 30/11/2043 26/09/2011 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
3811 2831 रमाकांत बाबरुाव खंडारे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द हगोली 30/09/2038 25/09/2011 वािशम 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
3812 2832 पाली जयवंतराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2045 25/09/2011 को हापरू 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …
3813 2833 सारंग िशवाजी च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/08/2045 25/09/2011 पपरी - चचवड 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 ..
3814 2834 राकेश ीराम भामरे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नािशक 31/12/2043 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3815 2835 नर  गोपाल साबळे पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 30/06/2046 25/09/2011 अहमदनगर 2-11-2019 02-11-2019 30/08/2019 वैध
3816 2836 राजीव िकसन हाके पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर बलुढाणा 31/12/2042 26/09/2011 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3817 2837 भुषण हदरुाव शदे पु सरळसेवा अ.जा. मांग सातारा 31/05/2044 25/09/2011 ठाणे शाहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
3818 2838 नाना िदपक लगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी उ मानाबाद 30/06/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3819 2839 िकरण पोपटराव मदने पु सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सातारा 30-06-42 26-09-11 30/08/2019 वैध
3820 2840 सरुज ओंकार तेलगोटे पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 30/09/2038 25/09/2011 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3821 2841 पाली संभाजी च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2046 15/09/2011 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3822 2842 रिवराज अिनल फडणीस पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2044 26/09/2011 को हापरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3823 2843 सिचन कोमल सग राऊळ पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जळगांव 30/04/2042 25/09/2011 सातारा 24/09/2019 24/09/2019 30/08/2019 वैध
3824 2844 िजतेश मनोहर कानपरेू पु सरळसेवा भ.ज. - ड भोई अकोला 29/02/2044 25/09/2011 अमरावती शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3825 2845 संदीप चैत य वसावे पु सरळसेवा अ.जा. िभ ल नंदरुबार 28/02/2042 25/09/2011 नािशक ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3826 2846 नयना िदलीप पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/04/2046 26/09/2011 गअुिव पणेु 03/09/2019* 03-09-2019 30/08/2019 ..
3827 2847 राहुल तानाजी मोरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द जालना 29/02/2048 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3828 2848 अर वद पुंडिलक राऊत पु सरळसेवा अ.जा. महार भंडारा 31/07/2045 25/09/2011 ग िदया 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
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3829 2849 िवजय मरुलीधर कोळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी जळगांव 30/11/2043 25/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
3830 2850 सिचन भाऊसाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/12/2041 25/09/2011 30/08/2019
3831 2851 द ा य पोपट गळुीग पु सरळसेवा अ.जा. होलार सोलापरू 31/07/2043 25/09/2011 पपरी - चचवड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3832 2852 सरेुश सोपानराव बनसोडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार लातरू 31/10/2038 25/09/2011 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
3833 2853 िणता सोनाजी कराळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/10/2046 25/09/2011 अकोला 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3834 2854 सागर बाबासाहेब कोते पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/07/2044 26/09/2011 नािशक ामीण 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
3835 2855 िगता कंुदन सोलंकी

(िगता शाम लालबेग)
ी सरळसेवा अ.जा. वा मकी सांगली 31/03/2045 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3836 2856 क पना ध डीराम िशरदावडे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/04/2043 26/09/2011 30/08/2019 …
3837 2857 िवजय देवराम ठाकुर पु सरळसेवा अ.जा. ठाकुर जळगांव 30/06/2038 25/09/2011 अहमदनगर 09-12-2019 09-12-2019 30/08/2019 वैध
3838 2858 राकेश सह सरेुश सह परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ परदेशी भामटा धळेु 30/11/2038 25/09/2011 जळगाव 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3839 2859 िनलेश अशोक बनकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/07/2039 17/10/2011 30/08/2019 वैध
3840 2860 मिनषा वसंतराव िहवराळे ी सरळसेवा अ.जा. महार वािशम 30/04/2042 30/09/2011 बलुढाणा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3841 2861 व नील ीधरराव तायडे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 31/07/2044 25/09/2011 वािशम 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3842 2862 ि ती रमेशराव जाधव ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 21/05/2047 26/09/2011 यवतमाळ 

पथक
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

3843 2863 िभमसेन गोरख गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 31/12/2037 25/09/2011 पालघर 10-12-2019 10-12-2019 30/08/2019 वैध
3844 2864 र निदप अंबादास गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. मातंग नांदेड 30/06/2044 25/09/2011 पणेु शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3845 2865 िधरज र नाकर बांडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम  30/06/2044 25/09/2011 बलुढाणा 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3846 2866 मािणक ताप पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 28/02/2041 25/09/2011 30/08/2019
3847 2867 नेताजी शहाजी गंधारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2043 25/09/2011 पणेु ामीण 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …

3848 2868 िशतलकुमार जयवंतराव नाईक पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 30/09/2041 25/09/2011 जळगाव 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

3849 2869 संदीप महादेव मधाले पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31/05/2040 25/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3850 2870 आनंद अशोक पवार पु सरळसेवा अ.ज. पारधी जळगांव 31/08/2039 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3851 2871 माधरुी बाळासाहेब तावरे ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2045 25/09/2011 सोलापरू ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 ..
3852 2872 सयुोग शांताराम वायकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2045 28/09/2011 गअुिव नािशक 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019
3853 2873 हदरुाव िशवाजी चौधरी पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 31/03/2042 25/09/2011 30-08-19 वैध
3854 2874 राकेश एकनाथ देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा रायगड 30/06/2042 31/12/2011 30/08/2019 …
3855 2875 िदपाली तकुाराम साबळे ी सरळसेवा अ.ज. महादेव 

कोळी
नािशक 30/06/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3856 2876 मणृालीनी िदलीप वंजारी ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 31/03/2043 28/09/2011 भंडारा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3857 2877 िनलेश नाथा बागाव पु सरळसेवा अ.जा. मांग पणेु 31/07/2043 26/09/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
3858 2878 जय ी िशवाजी वाघमोडे ी सरळसेवा भ.ज. - ब ग धळी को  हापरू 30/11/2040 25/09/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
3859 2879 सभुाष ल मण महाले पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31/05/2042 25/09/2011 रागिुव 

नंदरुबार
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3860 2880 दीप परसराम झालटे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/09/2043 25/09/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019
3861 2881 िवनोद िव वनाथ कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 29/02/2048 31/12/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
3862 2882 संदीप अनंतराव मपुडे पु सरळसेवा अ.जा. मु नेरवारलु नांदेड 31-07-41 25-09-11 मसपु, यवतमाळ 06-09-2019 06-09-2019 31-08-19 वैध
3863 2883 िशतल पांडुरग च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/08/2044 25/09/2011 रागअुके, 

गअुिव  पणेु
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019

3864 2884 शांत तकुाराम हुले पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2042 25/09/2011 सोलापरू ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 ….
3865 2885 नंदा रमेश वै य ी सरळसेवा इ.मा.व. वाणी अमरावती 31/12/2043 26/09/2011 पालघर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
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3866 2886 िनलेश िशवाजी ता पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 
कोळी

पणेु 31/10/2038 25/09/2011 सोलापरू ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध

3867 2887 स यजीत नामदेव आवटे पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी पणेु 30/04/2043 25/09/2011 सोलापरू ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3868 2888 संदीप िभमराव चोपडे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30/09/2041 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3869 2889 िव ांत िदलीप हगे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2045 25/09/2011 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019
3870 2890 िशवशांत लालासाहेब खोसे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/01/2045 26/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
3871 2891 रिव माधवराम हंुडेकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी लातरू 31/05/2041 25/09/2011 हगोली 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3872 2892 शांत द ा य बधे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30/04/2044 26-09-11 सातारा 21-11-2019 21-11-2019 09-11-19
3873 2893 बालाजी रामकृ ण ती पलवाड पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/10/2044 25/09/2011 परभणी 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
3874 2894 मदन अनंता कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31/01/2042 25/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
3875 2895 मनोज मोहन पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/01/2045 26/09/2011 पणेु ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 …
3876 2896 साधना भगवंत इंगळे ी खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. महार जळगांव 30/06/2043 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3877 2897 िजत  केशवराव आडोळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 30/06/2043 25/09/2011 बलुढाणा 30/08/2019 वैध
3878 2898 हेमंत मधकुर भंगाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवापाटीदार जळगांव 30/06/2040 25/09/2011 अहमदनगर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
3879 2899 र व  अमर सग परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ परदेशी भामटा जळगांव 28/02/2046 25/09/2011 ला. .िव.

बीड
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3880 2900 अिभजीत काकासो जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/07/2043 03-10-11 30/08/2019 …
3881 2901 राहुल भा कर रोडे पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 30/06/2045 26/09/2011 30/08/2019 वैध
3882 2902 दगु  बालाजीराव बारसे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नांदेड 31/12/2044 26/09/2011 परभणी 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
3883 2903 अलका मोहन गायकवाड ी सरळसेवा अ.जा. बौ द वािशम 30/09/2044 25/09/2011 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3884 2904 हनमुंत योतीराम हंुबे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 29/02/2044 26/09/2011 30/08/2019 …
3885 2905 वीण  िशवाजीराव नाईक पु सरळसेवा इ.मा.व. को  हापरू 31/12/2040 27/09/2011 ठाणे नाहसं 30/08/2019 ….
3886 2906 पृ वीराज योिगराज ताटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 31/05/2046 25/09/2011 सातारा 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3887 2907 िनलेश बकाराम उरकुडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली भंडारा 30/09/2040 26/09/2011 ग िदया 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3888 2908 िनता चं कांत मांडवे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2042 25/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
3889 2909 संदीप बाळासाहेब जोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/10/2044 25/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
3890 2910 अशोक संभाजी शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/05/2044 25/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध
3891 2911 अिभजीत संभाजी चौधरी पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/07/2046 26/09/2011 30/08/2019 …
3892 2912 िवण देिवदास मानकर पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/01/2044 25/08/2011 बलुढाणा 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3893 2913 ि यंका भगवान बाभळे

(ि यंका चं कांत बाबर)
ी सरळसेवा िव.मा. . को टी सोलापरू 30/04/2045 26/09/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध

3894 2914 यवुराज अर वद आठरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/04/2040 25/09/2011 नािशक ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3895 2915 मािणक आबासो डोके पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/09/2042 26/09/2011 नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 ..
3896 2916 सिुनता बबनराव पोळ ी सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी अहमदनगर 30/09/2037 25/09/2011 उ मानाबाद

नाहसं
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3897 2917 सागर तळुशीदास काटे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2045 26/09/2011 पपरी - चचवड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3898 2918 शभुांगी पंडीत पवार ी सरळसेवा अ.ज. ठाकर पणेु 31/05/2039 25/09/2011 गअुिव सातारा 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3899 2919 रे मा द तगीर सौदागर ी सरळसेवा खलुा मसुलीम लातरू 31/03/2046 25/09/2011 ला. .िव.

औरंगाबाद
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

3900 2920 राहुल अशोक पाटील पु सरळसेवा खलुा जैन चतथु सांगली 30/06/2046 25/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
3901 2921 अिनल चं कांत हटकर पु सरळसेवा अ.जा. ढोर को  हापरू 31/10/2043 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3902 2922 गजानन जलाबाजी गजभारे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. महार नांदेड 31/03/2040 26/09/2012 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3903 2923 शिशकांत सोनाजीराव शेळके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नांदेड 28/02/2043 25/09/2011 सोलापरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
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3904 2924 अ ण  गणपत घोलप पु सरळसेवा कुणबी अहमदनगर 30/06/2043 26/09/2011 ठाणे शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3905 2925 नंदिकशोर पंडीतराव सोळंके पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/06/2043 25/09/2011 सोलापरू शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
3906 2926 आनंद सग  देव सग साबळे पु सरळसेवा अ.ज. नायकडा औरंगाबाद 30/11/2043 26/09/2011 सातारा 10-12-2019 10-12-2019 30/08/2019 वैध
3907 2927 शिशकांत वामी िगरी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31/01/2045 25/09/2011 मुंबई शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3908 2928 योगेश िव वनाथ लुंगटे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर सातारा 30/11/2043 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3909 2929 अमोल िकसन माने पु सरळसेवा भ.ज. - क सांगली 30/11/2042 26/09/2011 सातारा 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
3910 2930 िनशा  गणुवंतराव बनसोड ी सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/12/2043 26/09/2011 जालना 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
3911 2931 सिूनल नानासाहेब कराळे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/12/2044 25/09/2011 औरंगाबाद शहर 2-11-2019 02-11-2019 30/08/2019 …
3912 2932 साधना मधकुर बेळगावकर ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली नािशक 30/11/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3913 2933 प लवी र व कुमार ढगे पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. मराठा  कुणबी जळगांव 30/09/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3914 2934 नर  िवनायक बैसाने पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 30/11/2042 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3915 2935 सिचन माधवराव इंगेवाड पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 30/06/2045 25/09/2011 परभणी 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3916 2936 संदीप मधकुर र ढे पु सरळसेवा भ.ज. - ब गो ला बीड 30/04/2045 25/09/2011 गडिचरोली 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3917 2937 शाम तकुाराम ह के पु सरळसेवा अ.जा. ढोर परभणी 30/11/2037 25/09/2011 पपरी - चचवड 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3918 2938 िनतेश बालाजी गोहणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/10/2044 17/10/2011 नागपरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3919 2939 वाती अकंुश यादव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2045 26/09/2011 सधदुगु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
3920 2940 रमेश बाप ूगायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. मांग सोलापरू 31/05/2042 26/09/2011 को हापरू 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3921 2941 ीमती मधरुा पुंडिलक भा कर ी सरळसेवा पो. .क .जालना 31/08/20019 31-08-2019 30-08-19 सेवा ये ठता  . देणे

3922 2942 श यजीत राज  क तरेु पु सरळसेवा अ.जा. अमरावती 30/04/2045 25/09/2011 ठाणे ामीण 30-08-2019 30-08-2019 30/08/2019 वैध
3923 2943 ीमती वष राणी द ोपंत पुंगळे ी सरळसेवा पो. .क .जालना 31-08-2019 31-08-2019 30-08-19 सेवा ये ठता  . देणे

3924 2944 िपराजी रामजी तायवाडे पु सरळसेवा अ.ज. आंध नांदेड 31/03/2041 26/09/2011 नांदेड 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3925 2945 िवकास भानदुास सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 31/05/2038 26/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
3926 2946 सितश कृ णाजी मोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. भाट को  हापरू 31/01/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3927 2947 अ वनकुमार अ णासो कागळे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/10/2040 25/09/2011 30/08/2019 …

3928 2948 शंकरराव कुमार ओलेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/06/2043 26/09/2011 सोलापरू ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
3929 2949 िणता िदपक पवार ी सरळसेवा अ.जा. िभ ल जळगांव 31/08/2042 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3930 2950 ा  बापसुाहेब देशमखु ी सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30/11/2040 15/09/2011 30/08/2019 ..
3931 2951 िच ा िकसनराव मेसरे ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई अमरावती 31/08/2042 25/09/2011 रागिुव

अमरावती ामीण
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3932 2952 मनोहर क डीराम सोनावणे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द हगोली 31/07/2038 26/09/2011 30/08/2019 वैध
3933 2953 सिुशलकुमार हाद च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा औरंगाबाद 29/02/2040 26.09.2011 उ मानाबाद 18/09/2019 18/09/2019 09-11-19 वैध
3934 2954 िनतीन पांडुरंग कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सांगली 31/01/2043 25/09/2011 नवी मुंबई 2-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
3935 2955 उमाकांत वैजनाथ पणेु पु सरळसेवा खलुा लगायत लातरू 31/05/2042 26/09/2011 उ मानाबाद 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3936 2956 िनशांत बाबासो धनवडे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 30/09/2042 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3937 2957 नीता खंडुजी गायकवाड ी सरळसेवा अ.जा. मांग औरंगाबाद 31/07/2041 29/09/2011 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
3938 2958 गौतम उ म तायडे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 31/03/2045 26/09/2011 नािशक ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3939 2959 वेता आदी यनाथ िम ा ी सरळसेवा खलुा ा हण अमरावती 31/07/2043 26/09/2011 30/08/2019 …
3940 2960 िनतीन नेताजी अतकारे पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 28/02/2041 25/09/2011 पणेु ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3941 2961 िनलेश पांडुरंग धमुाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/04/2043 26/09/2011 नवी मुंबई 30/09/2019 30/09/2019 30/08/2019 …
3942 2962 िदगंबर रंगराव अित े पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/10/2045 25/09/2011 पपरी - चचवड 4-09-2019 09-04-2019 30/08/2019 …
3943 2963 समीर सरेुश च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31-05-2047 25/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
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3944 2964 गणेश ल मण वा ळे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/10/2040 25/09/2011 नािशक ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3945 2965 सोमनाथ सदािशव पडसळकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/01/2043 25/09/2011 पणेु शहर 23-11-2019 23-11-2019 30-08-19 वैध
3946 2966 माधरुी तळुशीरामजी उंबरकर ी सरळसेवा इ.मा.व. सतुार नागपरू 30/11/2044 25/09/2011 अमरावती ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3947 2967 िव ल नामदेवराव गोळे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
अ.जा. बौ द नांदेड 31/05/2039 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3948 2968 चं कांत काश सपकाळे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगांव 30/04/2048 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3949 2969 रे मा बाबालाल मोमीन ी सरळसेवा इ.मा.व. सातारा 31/07/2045 26/09/2011 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3950 2970 क याणी ब सीलाल पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/11/2046 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3951 2971 मोद रंगनाथ भगारे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31/03/2046 25/09/2011 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
3952 2972 ममता महादेव अफुने ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली वािशम 30/09/2043 25/09/2011 नांदेड

पिर े
9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

3953 2973 राहुल  औदुंबर यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31/01/2046 26/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
3954 2974 समीर रमेश ढोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/11/2041 25/09/2011 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 …
3955 2975 यतीन मनोहर संकपाळ पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द पणेु 31/03/2043 28/09/2011 गअुिव पणेु 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3956 2976 घन याम लाले वर अंतरप पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु औरंगाबाद 30/04/2041 25/09/2011 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
3957 2977 रोिहदास रतन  गभाले पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 

कोळी
अहमदनगर 29/02/2040 25/09/2011 सांगली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

3958 2978 काश द  ुअवघडे पु सरळसेवा अ.जा. मांग सातारा 28/02/2042 25/09/2011 रा.ग.ुिव. मुंबई 01-11-2019 01-11-2019 30/08/2019 वैध
3959 2979 वैशाली िदलीपराव च हाण ी सरळसेवा अ.ज. अमरावती 30/06/2044 26/09/2011 रागिुव अमरावती

ामीण
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

3960 2980 अंबरीश संजय देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/05/2046 26/09/2011 पपरी - चचवड 23/09/2019 23/09/2019 30/08/2019 वैध
3961 2981 िशवाजीराव मा तीराव िवभुते पु सरळसेवा खलुा यलमर सांगली 31/12/2045 26/09/2011 सातारा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
3962 2982 िवनायक दामोदर आिहरे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 30/06/2042 25/09/2011 नािशक शहर 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
3963 2983 आिदनाथ महादेव खरात पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 29/02/2044 26/09/2011 सोलापरू ामीण 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
3964 2984 राज  चं कांत उसगांवकर पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट र नािगरी 30/11/2041 26/09/2011 पणेु  शहर 24-09-2019 24-09-2019 30/08/2019 वैध
3965 2985 संदीप िकसन मोरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 30/04/2039 30/09/2011 सातारा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
3966 2986 िनलेश शंकर सरदार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30/06/2044 25/09/2011 बलुढाणा 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
3967 2987 अिजत सिुनल साबळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2045 26/09/2011 रायगड 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
3968 2988 ानेश शांताराम फडतरे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2044 25/09/2011 पालघर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3969 2989 प भुषण िदगंबर गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. बौ द नांदेड 31/07/2040 25/09/2012 पपरी - चचवड 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 वैध
3970 2990 व नील िकशोर नाईक पु सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 31/01/2045 25/09/2011 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3971 2991 आशीष िमतेश काल पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी अहमदनगर 30/04/2038 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3972 2992 देिवदास िनवृ ी ढोले पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 28/02/2042 25/09/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
3973 2993 अ नपणु  शामराव म के ी सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31/01/2041 25/09/2011 गअुिव नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
3974 2994 वराज अनंत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. आगरी ठाणे 31/10/2041 25/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019
3975 2995 रामकृ ण गजानन भाकडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 28/02/2042 25/09/2011 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3976 2996 संतोष वामनराव केदासे पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30-04-2041 25.09.2011 नांदेड 20/09/2019 20/09/2019 09-11-19
3977 2997 सागर बंसीलाल कालेकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई सातारा 28/02/2042 25/09/2011 मुंबई शहर 25-09-2011 19-09-2019 30/08/2019 वैध
3978 2998 िवकास िशवाजी जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/01/2041 28/09/2011 30/08/2019 …
3979 2999 यवुराज दशरथ िगरे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31/05/2044 15/10/2011 30/08/2019 वैध
3980 3000 म छ  बाळ सग जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/10/2041 25/09/2011 30/08/2019 …
3981 3001 दगु नाथ रामनाथ साळी पु सरळसेवा भ.ज. - ब डवरी सोलापरू 31/10/2044 26/09/2011 पपरी - चचवड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
3982 3002 शिशकांत अ ण दडगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30/04/2043 25/09/2011 पपरी - चचवड 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 वैध
3983 3003 मनोज द ा य गुंड पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/12/2038 25/09/2011 30/08/2019 …
3984 3004 िकरण शिशकांत मेहेर पु सरळसेवा िव.मा. . मांगेला ठाणे 31/07/2038 25/09/2011 नवी मुंबई 1-11-2019 01-11-2019 30/08/2019 वैध
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3985 3005 अमोल रामचं  पवार पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 
कोळी

नािशक 31/01/2038 25/09/2011 जळगाव 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध

3986 3006 पंकज देव सग बारवाल पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जालना 30/09/2043 25/09/2011 औरंगाबाद शहर 2-11-2019 02-11-2019 30/08/2019 वैध
3987 3007 ाज ता सरेुश श े ी सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 30/11/2043 26/09/2011 गअुिव पणेु 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
3988 3008 िदपक नामदेवराव  वानखेडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/03/2040 25/09/2011 भंडारा 24/09/2019 24/09/2019 30/08/2019 वैध
3989 3009 आिशष िदलीप कांबळे पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई पणेु 31/07/2042 25/09/2011 सातारा 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
3990 3010 अमोल मा ती बामणे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सांगली 30/09/2043 25/09/2011 सोलापरू ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
3991 3011 गणेश िवकासराव शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. धळेु 30/11/2042 25/09/2011 30/08/2019 …
3992 3012 िवजय काश राणे पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 31/08/2042 25/09/2011 ग िदया 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
3993 3013 िवशाल िवलास गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 31/08/2042 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3994 3014 अनरुाधा दामोदर भालेराव ी सरळसेवा अ.जा. मांग औरंगाबाद 31/03/2040 25/09/2011 30/08/2019 वैध
3995 3015 राहुल पुंडलीक लाड पु सरळसेवा भ.ज. - ब वंजारी जळगाव 30/06/2040 25/09/2011 पणेु ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
3996 3016 मीरा जाल दर मरुादे

(िमरा क पेश देशमखु)
ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/10/2045 25/09/2011 30/08/2019 वैध

3997 3017 तकुाराम धम ुराठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण सातारा 31/05/2042 25/09/2011 सोलापरू ामीण 06-12-2019 06-12-2019 30/08/2019 वैध
3998 3018 अनंतराव काशीराम वडतकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/07/2040 26/09/2011 अकोला 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
3999 3019 िदनेश भाकर खैरनार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/05/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
4000 3020 िवजय आनंद नरवाडे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द हगोली 31/01/2040 25/09/2011 औरंगाबाद ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4001 3021 ीराम शेषराव जामगे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 30/11/2040 25/09/2011 रागिुव हगोली क 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4002 3022 चेतन मनोज मछले पु सरळसेवा िव.जा. - अ कंजारभाट को हापरू 31/05/2045 23/09/2011 पणेु शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4003 3023 िसकंदर िव ण ुवधन पु सरळसेवा अ.जा. महार को हापरू 30/04/2044 25/09/2011 सांगली 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
4004 3024 पराग शामराव रामटेके पु सरळसेवा अ.जा. बौ द चं परू 31/07/2044 25/09/2011 न.िव.अ., नागपरू 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4005 3025 संभाजी गोपाळ पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/03/2043 25/09/2011 अहमदनगर 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
4006 3026 योती रघनुाथ च हाण ी सरळसेवा अ.जा. महार को हापरू 31/03/2048 25/09/2011 गअुिव सधदुगु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4007 3027 िनलेश िशवाजी राजपतू पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा धळेु 31/12/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
4008 3028 सवुण  उ म कांबळे ी सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 30/04/2043 25/09/2011 गअुिव पणेु 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4009 3029 पंकज गणुवंतराव शगारे पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30/06/2042 25/09/2011 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 ….
4010 3030 मनोज गलुाब कवडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सातारा 30/06/2045 25/09/2011 न ज िवरोधी 

अिभयान नागपरू
5-10-2019 05-10-2019 30/08/2019 वैध

4011 3031 चं कांत भरत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/09/2045 25/09/2011 धळेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4012 3032 काश नाथ ुभुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/01/2042 25/09/2011 सोलापरू ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
4013 3033 मीना हमजान तडवी ी सरळसेवा अ.ज. िभ ल जळगाव 31/08/2039 25/09/2011 धळेु 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4014 3034 माधवी  कृ णाजी पाटील

(माधवी सितश पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28/02/2041 26/09/2011 पोमसं 

काय लय
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 ..

4015 3035 शालीनी शंकरराव िक नाके ी सरळसेवा अ.जा. परधान नागपरू शहर 31/07/2041 25/09/2011 रागिुव  नागपरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4016 3036 स यद मोसीनअली मझरअली पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम जलुाह परभणी 28/02/2044 25/09/2011 औरंगाबाद ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

4017 3037 सबुोध चैतराम वंजारी पु सरळसेवा अ.जा. महार नागपरू 31/07/2040 25/09/2011 भंडारा 4-09-2019 04-09-2019 30-08-19 वैध
4018 3038 अिमत यंकटेश म के पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द बीड 31/05/2040 26/09/2011 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4019 3039 मनोज रमेश बाबर पु सरळसेवा िव.मा. . को टी सांगली 31/01/2045 23/09/2011 गअुिव पणेु 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4020 3040 अ ुदेव िदलीप पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30/05/2043 26/09/2011 िवसिुव पणेु 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 …
4021 3041 आशीष हिरष वसावे पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल नंदरुबार 31/01/2042 25/09/2011 रागिुव 23/09/2019 23/09/2019 30/08/2019 वैध

4022 3042 अिनल काश लोहार पु सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार जळगाव 31/07/2042 25/09/2011 पपरी - चचवड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4023 3043 वसंत िसताराम खेताळे पु सरळसेवा अ.ज. नािशक 31/08/2044 25/09/2011 30/08/2019 वैध
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4024 3044 िस दे वर रामिकसन गोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नािशक 31/05/2046 25/09/2011 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4025 3045 शभुांगी शामसुंदर कामेगांवकर ी सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 28/02/2046 25/09/2011 गअुिव पणेु 3-09-2019 03-09-2019 30-08-19 वैध

4026 3046 सागर रंगराव वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को हापरू 31/12/2040 25/09/2011 सातारा 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4027 3047 िदनेश अशोक काशीद पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2042 25/09/2011 को हापरू 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4028 3048 पजुा िदनकर च हाण ी सरळसेवा अ.जा. महार ठाणे 30/04/2047 25/09/2011 30/08/2019 वैध
4029 3049 अिवनाश िसतारामजी मे ाम पु सरळसेवा अ.जा. महार वध 29/02/2044 25/09/2011 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4030 3050 िवजयमाला ल मणराव िर े ी सरळसेवा अ.ज. अंध हगोली 31/03/2046 25/09/2011 रागिुव यवतमाळ 

क
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4031 3051 अिनल छब ुमोरे पु सरळसेवा अ.ज. महादेव 
कोळी

अहमदनगर 28/02/2041 26/09/2011 जळगाव 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4032 3052 आिशष रमेश कवठेकर पु सरळसेवा अ.जा. महार को हापरू 30/04/2043 24/09/2011 पणेु शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4033 3053 िवर  देिवदास केदारे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी अमरावती 31/10/2043 26/09/2011 अमरावती शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
4034 3054 ृती द ा य सरोदे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार बीड 30/04/2044 25/09/2011 गअुिव पणेु 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4035 3055 कोमल तकुाराम शदे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार औरंगाबाद 31/03/2048 29/05/2014 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4036 3056 िनलेश सरेुश घोरपडे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 31/01/2047 25/09/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4037 3057 राज  पांडुरंग ीरसागर पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30/09/2042 25/09/2011 सोलापरू ामीण 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4038 3058 उ वला िभमराव वाकपांजर ी सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/10/2046 25/09/2011 रागिुव अमरावती 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4039 3059 ा रमेशराव वाडेकर ी सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 31/05/2043 26/09/2011 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4040 3060 मिनष खशुाल मानकर पु सरळसेवा अ.ज. हलबी गडिचरोली 31/03/2039 25/09/2011 ग िदया 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4041 3061 यो सना शंकरराव भांिब टे

( यो सना िवशाल ढाले)
ी सरळसेवा िव.मा. . साळी को हापरू 30/06/2047 25/09/2011 गअुिव र नािगरी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4042 3062 सिचन हैबती पोवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को हापरू 31/12/2040 01.10.2012 नाहसं ठाणे 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4043 3063 यवुराज मा ती कलगटुके पु सरळसेवा भ.ज. वडार सांगली 31/05/2042 01-10-12 लोहमाग, पणेु 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4044 3064 अबेदअली हाशमअली स यद पु थानाप न खलुा मु लीम बीड 30/06/2024 10-10-11 नवी मुंबई 09-08-2019 09-08-2019 30/08/2019
4045 3065 सभुाष ल मण सावंत पु थानाप न खलुा मराठा र नािगरी 31/01/2026 24/06/2006 िवसिुव दादर 19-11-2019 19-11-2019 30/08/2019 …
4046 3066 सरेुश गलुाबराव हावरे पु थानाप न इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31-01-20 10-10-11 नागपरू शहर 04-09-2019 04-09-2019 30-08-19 वैध
4047 3067 दादाराव क डीराम बनकर पु थानाप न अ.जा. महार औरंगाबाद 29/02/2019 10.10.2011 बीड 23-09-2019 23-09-2019 09-11-19
4048 3068 शेख मु तजीब ीन अ दलु वहाब पु थानाप न िव.जा. - अ छ परबंज बीड 29/02/2020 10.10.2011 औरंगाबाद शहर 29/09/2019 29/09/2019 09-11-19 वैध

4049 3069 तकुाराम बाळु डगे पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/08/2041 31/10/2011 30/08/2019 …
4050 3070 िरतेश ल मणराव राऊत पु सरळसेवा खलुा मराठा वािशम 31/08/2041 02.11.2011 अमरावती शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
4051 3071 अिनल लोटन वाघ पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. फुलमाळी नंदरुबार 30/06/2035 31/10/2011 नािशक ामीण 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

4052 3072 संगमनाथ माधव परगेवार पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली लातरू 31/05/2039 01.11.2011 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

4053 3073 समीर बाबासाहेब मजुावर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. मु लीम
 मजुावर

को हापरू 31/07/2035 01-11-11 30/08/2019 वैध

4054 3074 हेमंत सभुाष तोडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लगायत वाणी जळगाव 31/08/2041 31/10/2011 30/08/2019 वैध

4055 3075 समीर शांताराम वाघ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31/10/2035 31/10/2011 गअुिव धळेु 3-09-2019 09-03-2019 30/08/2019 ..

4056 3076 रणिजत शंकर मोिहते पु सरळसेवा खलुा को हापरू 31/12/2042 31/10/2011 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ..
4057 3077 संतोष शंकरराव शेकडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा परभणी 31/05/2038 16/07/2011 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
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4058 3078 महे वर अनंत तळेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सधदुगु 31/12/2041 31/10/2011 30/08/2019 …

4059 3079 थमेश काश िवचारे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा रायगड 30/04/2041 31/10/2011 30/08/2019 ….

4060 3080 नवनाथ िशवाजी काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2042 31/10/2011 30/08/2019 …
4061 3081 सिचन मगनराव िनकम पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा धळेु 28/02/2041 31.10.2011 पणेु शहर 26/09/2019 26/09/2019 09-11-19

4062 3082 योगेश िवनायकराव इंगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/08/2042 01.11.2011 अमरावती शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध

4063 3083 संजय हाद ीरसागर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी सोलापरू 31/08/2040 01.11.2011 सोलापरू शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4064 3084 सोमनाथ रंभाजी िदवटे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा अहमदनगर 30/11/2040 31/10/2011 नंदरुबार 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4065 3085 संजयकुमार रामिहत िम ा पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा ा हण नागपरू 30/04/2036 01.11.2011 वध 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 …

4066 3086 िदनेश गोपीचंद पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. लोणेपाटील नंदरुबार 30/11/2040 31/10/2011 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4067 3087 हेमंत अशोक ढोले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31/12/2043 30/10/2011 30/08/2019

4068 3088 अतलु यवुराज पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2042 31/10/2011 उ मानाबाद 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध

4069 3089 ीिनवास दगडु िभकाणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. येलम लातरू 31/10/2041 02.11.2011 परभणी 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

4070 3090 अिनल ल मण सरुवसे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/03/2043 01.11.2011 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध

4071 3091 धनराज िकसन चौधरी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली जळगाव 28/02/2034 01-11-11 30/08/2019 वैध

4072 3092 राजकुमार भाकर क े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. वंजारी पणेु 31/08/2036 01.11.2011 गअुिव बीड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4073 3093 सिचन िवजय शदे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31/01/2039 31/07/2011 पणेु ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध

4074 3094 िववेक सरेुश भोईर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी पालघर 30/04/2040 31/10/2011 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019

4075 3095 अनमोल िवनायक केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31/08/2041 31/10/2011 औरंगाबाद ामीण 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4076 3096 अिवनाश रामदास महाजन पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. फुलमाळी जळगाव 30/09/2038 31/10/2011 नवी मुंबई 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019

4077 3097 साद गणपतराव ग जेराव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. िनराळी नांदेड 30/11/2039 16/07/2011 पपरी - चचवड 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध

4078 3098 िशवराज ितिरांगराव ब े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31/01/2039 01-11-11 30/08/2019 ..

4079 3099 द ा य भानदुास पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2040 31/10/2011 30/08/2019 …

4080 3100 िवरनाथ सौदागर माने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी लातरू 31/05/2043 01-11-11 लोहमाग मुंबई 04-10-2019 04-10-2019 30/08/2019 वैध
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4081 3101 संदेश रंगनाथ गावंड पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. आगरी रायगड 31/05/2034 31/10/2011 सधदुगु 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019

4082 3102 अिमत अ ण ितवारी पु सरळसेवा खलुा ा हण अकोला 30/09/2041 31/10/2011 30/08/2019
4083 3103 अिमत अनंत भोसले पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. भंडारी र नािगरी 31/01/2040 31/10/2011 30/08/2019 वैध

4084 3104 गणेश िशवाजी तोडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी पणेु 31/08/2041 31/10/2011 30/08/2019 वैध

4085 3105 संदीप अशोक पालवे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी जळगाव 31/07/2040 01-10-11 30/08/2019 वैध

4086 3106 िववेक रामराव देशमखु पु थानाप न खलुा मराठा बलुढाणा 31/03/2037 31/10/2013 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
4087 3107 बालाजी सग कंुदन सग ठाकूर पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा राजपतू नांदेड 31/12/2043 31/10/2011 30/08/2019 …

4088 3108 अमोल सदुाम ख डे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. हावी धळेु 31/08/2041 31/10/2011 नािशक ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4089 3109 उमाकांत नेताजी महािडक पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 30/04/2044 31/10/2011 ठाणे नाहसं 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4090 3110 शंकर िशवाजी होनमाने पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सांगली 30/06/2040 31/10/2011 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4091 3111 शांत काश खेडकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सोलापरू 31/12/2040 01.11.2011 गअुिव अहमदनगर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4092 3112 िव वजीत गंगाधर कासले पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 31/03/2042 01.11.2011 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4093 3113 जीवन शांताराम मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/10/2042 01.11.2011 गअुिव नागपरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4094 3114 रघनुाथ तलुशीदास शेवाळे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर चं परू 31/10/2038 31/10/2011 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4095 3115 िवकास कृ णराव बाबर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31/01/2041 31/10/2011 पणेु शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …

4096 3116 िदपक िदलीप सरुळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. धोबी जळगाव 30/09/2041 31/10/2011 नािशक ामीण 17-12-2019 17-12-2019 30/08/2019 वैध

4097 3117 अमोल कृ णा रसाळ पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31/05/2043 01.11.2011 पणेु शहर 14/09/2019 14/09/2019 30/08/2019 …

4098 3118 िव म नारायण साळुखे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा सातारा 31/03/2043 01.11.2011 पणेु ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019

4099 3119 धनंजय द ा य मारणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा ठाणे 30/06/2040 31/10/2011 ठाणे शहर 30/08/2019 हजर

4100 3120 वीण जनादन वे ळकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी बलुढाणा 30/09/2040 01.01.2011 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4101 3121 सधुीर सयुकांत पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत 
वाणी

सोलापरू 31/07/2040 01.11.2011 सांगली 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019

4102 3122 िदगंबर कृ णा शेडगे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सातारा 31/12/2042 01.11.2011 ठाणे शहर 1-10-2019 01-10-2019 30/08/2019

4103 3123 अिमत शंकर उ ेकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा र नािगरी 28/02/2041 31/10/2011 30/08/2019

4104 3124 संभाजी िशवाजी जाधव पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा सांगली 30/06/2040 01.11.2011 पपरी - चचवड 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019
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4105 3125 िव ा िदनेश मौय
(िव ा िवठठृल काळदाते)

ी खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा उ र देश 30/11/2037 31/10/2011 सी.बी.आय मुंबई 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019

4106 3126 सागर गणपती पाटील पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा को हापरू 31/12/2042 31/10/2011 पणेु ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019

4107 3127 िब देव िनवृ ी काबगुडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/07/2042 31/10/2011 पणेु ामीण 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध

4108 3128 राहुल ल मण भोज पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. तेली सोलापरू 31/03/2041 31/10/2011 िवसिुव मुंबई 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध

4109 3129 अमोल शरद सांगळे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी अमरावती 31/12/2042 31/10/2011 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4110 3130 कैलास भारत भारती पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ब गोसावी उ मानाबाद 31/03/2042 31/10/2011 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध

4111 3131 र व  शंकरराव खैरकर पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी गडिचरोली 30/04/2042 31/10/2011 चं परू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4112 3132 उमेश महेश कोरडे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

खलुा लगायत पणेु 31/10/2037 31/10/2011 30/08/2019

4113 3133 अिमत सधुाकर हा े पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. माळी रायगड 30/06/2040 01-11-11 30/08/2019 वैध

4114 3134 अजय दशरथ गंगावणे पु खा यांतगत 
सरळसेवा

अ.ज. ठाकर सधदुगु 30/04/2030 31/07/2011 रायगड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4115 3135 िशवसंभ ई वर वामी पु खा यांतगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. जंगम नांदेड 31/05/2037 01.11.2011 परभणी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4116 3136 राजेश योितबा माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2033 31/10/2011 पणेु ामीण 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019
4117 3137 संतोष नारायण पपळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी ठाणे 30/06/2032 01.10.2012 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4118 3138 मनोज हिर चं  गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/04/2039 01-10-12 30/08/2019
4119 3139 राहुल समाधान वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/12/2041 25/09/2011 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4120 3140 बाबरुाव उ मराव बोडखे पु थानाप न खलुा मराठा औरंगाबाद 31/07/2020 10.10.2011 मुंबई शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019
4121 3141 व नील ीकांत चतल पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली अहमदनगर 30/09/2045 30/09/2012 फोस वन मुंबई 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4122 3142 िनतीन वामनराव बलीगवार पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार चं परू 31/01/2040 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4123 3143 मयरु साहेबराव भामरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/03/2045 30/09/2012 जळगाव 22/11/2019 22/11/2019 30/08/2019 वैध
4124 3144 ीकांत अकंुश पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/12/2046 01.10.2012 धळेु 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध
4125 3145 तकुाराम दादासाहेब घाडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/12/2044 30/09/2012 सोलापरू शहर 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019
4126 3146 दादासो अिनल मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2047 30/09/2012 सोलापरू शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4127 3147 िनलेश रंगनाथ कुलट पु सरळसेवा खलुा मराठा कुणबी अहमदनगर 31-01-2045 01.10.2012 मुंबई शहर 19-09-2019 19-09-2019 30-08-19
4128 3148 सोमनाथ िशवाजी पांचाळ पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार लातरू 30-11-2046 30.09.2012 पपरी - चचवड 5-09-2019 5-09-2019 30-08-19
4129 3149 र व  गलुाबराव सहारे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली यवतमाळ 31/05/2045 01-10-10 अमरावती  शहर 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4130 3150 िव वास बाळासाहेब च हाणके पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/01/2042 30/09/2012 नवी मुंबई 26/09/2019 26/09/2019 30/08/2019

4131 3151 गणेश रमेश िहवरकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी बलुढाणा 31/03/2044 01.10.2012 बलुढाणा 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4132 3152 सहुास िभमराव कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 30/06/2041 01.10.2012 पालघर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4133 3153 शरद अजनु िवपट पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/11/2047 01.10.2012 परभणी 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4134 3154 राम गो वदराव गोमारे पु सरळसेवा इ.मा.व. येलम लातरू 31/01/2047 01.10.2012 पपरी - चचवड 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4135 3155 पंकज गजानन वाघोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30/11/2042 02.10.2012 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4136 3156 तेज ी रोिहदास शदे ी सरळसेवा भ.ज. - ब जोशी ठाणे 28/02/2043 01.10.2012 ठाणे ामीण 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध
4137 3157 रामचं  शामराव पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/05/2044 30/09/2012 बीड 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019
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4138 3158 सरेुश सयाजी कोरबु पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/11/2042 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4139 3159 िवशाल अिनल पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2044 30/09/2012 पणेु शहर 28/11/2019 28/11/2019 30/08/2019 वैध
4140 3160 ाने वर नारायण अवघड पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31/08/2046 30/09/2012 औरंगाबाद शहर 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019
4141 3161 संदीप आ माराम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/07/2047 31/09/2012 यवतमाळ 21/09/2019 21/09/2019 09-11-19
4142 3162 िदपक रोिहदास भोई पु सरळसेवा भ.ज. - ब भोई जळगाव 31/07/2045 01.10.2012 ठाणे ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4143 3163 मंगेश सरेुश मोहोड पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30/06/2042 30/09/2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4144 3164 िवशाल गो वद िचटणीस पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2047 01.10.2012 ठाणे शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019
4145 3165 िशवाजी सोमे वर जायपा े पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/01/2046 01.10.2012 सोलापरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4146 3166 अिजत िदलीप तवटे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/07/2046 01-10-12 30/08/2019
4147 3167 िबर पा नाग णा लातरेू पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/05/2045 01.10.2012 पणेु ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4148 3168 िशवाजी ध डीराम करे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/04/2044 01.10.2012 सोलापरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4149 3169 मदु सर सािदक शेख पु सरळसेवा इ.मा.व. दज सांगली 31/12/2043 01-10-12 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019
4150 3170 संदेश नामदेव जाधव पु सरळसेवा अ.जा. बौ द रायगड 30/11/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
4151 3171 राहुल द ा य धमुाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/09/2042 30/09/2012 30/08/2019
4152 3172 पंकज िदनकर पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2043 01.10.2012 सांगली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4153 3173 योगेश राजकुमार खानरेु पु सरळसेवा खलुा लगायत लातरू 31/01/2046 30/09/2012 30/08/2019
4154 3174 िनतेश िवजय डोल कर पु सरळसेवा अ.जा. महार गडिचरोली 30/06/2041 01.10.2012 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4155 3175 ीिनवास कंठीराम राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 31/01/2043 01.10.2012 नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4156 3176 महादेव चं कांत शेलार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/01/2046 01.10.2012 गडिचरोली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4157 3177 िजत  नामदेव वैरागडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली गडिचरोली 31/03/2044 30/09/2012 नागपरू ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4158 3178 गजानन हाद जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/05/2042 01.10.2012 पणेु शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4159 3179 िकरण तकुाराम र दळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/10/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4160 3180 िवनोद सभुाष पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4161 3181 बालाजी बाबासाहेब सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4162 3182 सिचन िवनायक चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगाव 31/12/2045 01-10-14 30/08/2019 वैध अदयावत कायभार 

घेतला नाही
4163 3183 शांत िभमराव िनशाणदार पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31/03/2044 01-10-12 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
4164 3184 अशोक बालाजी घारगे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 30/06/2044 01.10.2012 लातरू 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019
4165 3185 सहुास परमे वर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2045 01.10.2012 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019
4166 3186 जनादन पोपट हेगडकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30/06/2043 01.10.2012 ग िदया 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
4167 3187 महेश सोपानराव इंगोले पु सरळसेवा खलुा मराठा वािशम 31/08/2045 30/09/2012 अमरावती शहर 09/09/20109 09-09-2019 30/08/2019
4168 3188 शंकर िगताराम पांढरे पु सरळसेवा िव.मा. . को टी ब ड 31/03/2044 12.10.2012 नांदेड 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4169 3189 रोिहत माधव केदार पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31/05/2047 30/09/2012 नािशक शहर 07-12-2019 07-12-2019 30/08/2019 वैध
4170 3190 ानदेव बापरुाव वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30/04/2046 01-10-12 सांगली 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
4171 3191 नर  यामराव तायडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 30-11-2043 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4172 3192 हिरभाऊ गो वदराव िबरादार पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/11/2043 01-10-12 30/08/2019
4173 3193 िनलेश ीरंग शबडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर बलुढाणा 31/08/2045 30/09/2012 वािशम 4-09-2019 04-09-2019 30-08-19 वैध
4174 3194 अमोल रामचं  कोळेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/01/2046 01.10.2012 गअुिव पणेु 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4175 3195 अशोक मा ती ड गरे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31/08/2039 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4176 3196 मंजषुा मा ती लाघरे

(सिम ा सा ा कार पाटील)
ी खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा हद ूमराठा को हापरू 31/05/2046 01.10.2012 ना.ह.सं., पणेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019

4177 3197 भरत िव लराव चापाईतकर पु सरळसेवा भ.ज. - ब गाडी लोहार जालना 28/02/2047 01.10.2012 यवतमाळ 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
4178 3198 मिनषराजे आनंदराव पठाणे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द सांगली 31/07/2043 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4179 3199 संदीप अंबादास काळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर जालना 31/07/2043 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4180 3200 सिचन पोपट धामणे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/01/2045 30/09/2012 पणेु  शहर 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019
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4181 3201 शहाजी दशरथ पनर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/07/2046 01.10.2012 अमरावती ामीण 22-09-2019 22-09-2019 30/08/2019 वैध
4182 3202 यितनकुमार मोहनभाई पाटील पु सरळसेवा खलुा लेवा गजुर नंदरुबार 31/07/2043 30/09/2012 नािशक शहर हजर 30/08/2019
4183 3203 वसंत शेषराव मळेु पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/05/2042 01.10.2012 परभणी 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019
4184 3204 िनतीन नारायण पाटकर पु सरळसेवा खलुा वाणी सातारा 31/10/2043 01-10-12 30/08/2019
4185 3205 चेतन केदारी लोखंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट को हापरू 30/06/2045 01.10.2012 पो के

मरोळ मुंबई
31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध

4186 3206 पावेल देव  बेले पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 30/04/2047 01.10.2012 पो क  नागपरू 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4187 3207 नानासाहेब (नागासो) बाळु 

सावंत (दवणे)
पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/08/2047 01.10.2012 पणेु शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4188 3208 संदीप अशोक पोमण पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30/06/2047 30/09/2012 रायगड 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4189 3209 िवनायक संजय िभलारे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2046 30/09/2012 30/08/2019 …
4190 3210 वीण िशवाजी भोसले पु सरळसेवा खलुा पणेु 30/09/2042 01.10.2012 ग.ुअ.िव.

पणेु
13-12-2019 13-12-2019 30/08/2019 ..

4191 3211 सलीम रिफक शेख पु सरळसेवा खलुा मु लम अहमदनगर 31/07/2044 30/09/2012 नवी मुंबई 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 …
4192 3212 शरदचं  सरेुशराव रोडगे पु सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 31/08/2047 30/09/2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 ….
4193 3213  िवजय मालन चंदन पु सरळसेवा भ.ज. - ब को  हाटी अहमदनगर 30/06/2045 01-10-12 पणेु शहर 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध
4194 3214 दादा कच  पवार पु सरळसेवा मराठा अहमदनगर 31/07/2047 30/09/2012 पणेु शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019
4195 3215 शहाजी संभाजी शेळके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2043 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4196 3216 िवकास गलुाबराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 28/02/2041 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4197 3217 ई वर ल मण पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31-10-45 30/09/2012 नािशक ामीण 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध
4198 3218 िवनायक नामदेव शेळके पु सरळसेवा खलुा मराठा ब ड 31/05/2042 01-10-12 नांदेड 05-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4199 3219 र व  ेम सग ठाकरे पु सरळसेवा खलुा राजपतू जळगाव 30/06/2045 03-10-12 औरंगाबाद परी े 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 …
4200 3220 सिु या सभुाष गायकवाड

(सिु या िकरण नटे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा र नािगरी 30/11/2044 01-10-12 30/08/2019 …

4201 3221 दीप बाप ूएक शगे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/08/2049 30/09/2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4202 3222 योगेश यंबक काकड पु सरळसेवा भ.ज. - क वंजारी नािशक 31/05/2040 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4203 3223 मह  पु शो म इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अमरावती 31/07/2046 01.10.2012 वध 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4204 3224 नारायण हंबीबराव तरुकंुडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2045 30.09.2012 भंडारा 26/11/2019 26/11/209 09-11-19
4205 3225 पवन अशोक नां े पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/12/2043 30/09/2012 नवी मुंबई 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4206 3226 व नील सभुाष बेडसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 30/04/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4207 3227 सिचन अशोक कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण सातारा 30/04/2042 30/09/2012 ठाणे ामीण 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 …
4208 3228 अमोल बाळासाहेब शदे पु सरळसेवा कुणबी अहमदनगर 31/03/2047 30/09/2012 नवी मुंबई 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 ..
4209 3229 सरुज िस ाम गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 31/05/2045 01.10.2012 नांदेड 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 वैध
4210 3230 अनपु शमराव वाकडे पु सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 30/06/2042 01.10.2012 ला.ल.ु .िव. मुंबई 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 वैध
4211 3231 अिनल सोन ुबागलू पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31/05/2042 01.10.2012 ला िव 

नािशक शहर
6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध

4212 3232 राहुल जगदीश घगेु पु सरळसेवा भ.ज. - क वंजारी जळगाव 31/12/2046 30/09/2012 पणेु ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4213 3233 बाबासाहेब रमेश झरेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/06/2045 30/09/2012 पणेु शहर 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 …
4214 3234 िवजय सदािशव महाले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/10/2047 01.10.2012 वािशम 27/09/2019 27/09/2019 09-11-19
4215 3235 िवनायक जय सग िशतोळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/11/2045 01-10-12 30/08/2019 ..
4216 3236 िवशाल रमेश िहवरकर पु सरळसेवा इ.मा.व. वरठी नागपरू 30/06/2045 01.10.2012 गअुिव वध 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4217 3237 आनंद िशवाजी कांगणेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/10/2045 01.10.2012 बीड 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 वैध
4218 3238 आिद य िनवृ ीराव लोणीकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी लातरू 31/01/2046 01.10.2012 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4219 3239 वैभव िजजाभाऊ नेटके पु सरळसेवा अ.जा. चांभार बीड 31/01/2045 01.10.2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4220 3240 िव म िसताराम गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. िभ ल अहमदनगर 30/06/2046 30/09/2012 पपरी - चचवड 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
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4221 3241 सशुांत गणपत िकनगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 30/06/2044 01.10.2012 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4222 3242 पंढरीनाथ िच नोड बोधनापोड पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 30/04/2046 01.10.2012 हगोली 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4223 3243 हरीष मनोहर  िशलमकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2046 01.10.2012 पणेु शहर 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 ..
4224 3244 शांत मधकुर कंडारे पु सरळसेवा भ.ज. - ब ओतारी धळेु 28/02/2046 01.10.2012 अहमदनगर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4225 3245 अ ं धती जयेश येळवे

(अ ं धती अशोकराव वारेकर)
ी सरळसेवा खलुा पणेु 31/08/2045 01-10-12 30/08/2019 …

4226 3246 लेखाजी बाजीराव शदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/03/2045 01.10.2012 पणेु शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4227 3247 अ वनी गणेश होले

(अ वनी िव ल लडकत)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/07/2045 01.12.2012 रागिुवक

गअुिव पणेु
2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

4228 3248 आनंदा रोिहदास रावडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/07/2048 01.10.2012 गअुिव पणेु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4229 3249 सिुमत सग संजय सग परदेशी पु सरळसेवा खलुा नांदेड 28/02/2045 06-10-12 30/08/2019
4230 3250 वा मक नबा कोरे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 31/10/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4231 3251 समाधान सरदार केदार पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/10/2046 01.10.2012 गअुिव नागपरू 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 ..
4232 3252 िदनकर िशवाजीराव गोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 28/02/2043 01.10.2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4233 3253 सिचन दशरथ पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी ठाणे 31/10/2040 01-10-12 30/08/2019 वैध
4234 3254 पंकज काश िनकम पु सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 28/02/2047 30.09.2012 िवसिुव दादर 18/09/2019 18/09/2019 09-11-19
4235 3255 संदीप बाळासो पाचांगणे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 31/05/2044 05-10-12 30/08/2019 वैध
4236 3256 सिुनल पांडुरंग गायकवाड पु खा यांतगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा उ मानाबाद 31/10/2046 01.10.2012 लातरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4237 3257 ीराम सग अनंत सग पडवळ पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30/09/2038 01-10-12 30/08/2019 वैध
4238 3258 मांिगलाल ज ाराम पटेल पु सरळसेवा खलुा नंदरुबार 31/01/2046 30/09/2012 पोमसं 

काय लय
20/11/2019 20/11/2019 30/08/2019 …

4239 3259 नर सह राम आनलदास पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 31/05/2039 02.10.2012 लातरू 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4240 3260 सं ाम उ दव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/06/2045 01.10.2012 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
4241 3261 अशोक नामदेव उजगरे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द परभणी 29/02/2044 01.10.2012 बीड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4242 3262 हिरदास िव लराव माने पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/09/2041 01.10.2012 पपरी - चचवड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4243 3263 अिजनाथ ओंकार मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30/06/2046 01.10.2012 वािशम 27/09/2019 27/09/2019 09-11-19
4244 3264 गणेश महादेव दळवी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सातारा 31/07/2040 01-10-12 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
4245 3265 गणेशपरुी बापपुरुी बवुा पु सरळसेवा भ.ज. - ब बवुा जळगाव 31/03/2048 30/09/2012 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4246 3266 सकेुशनी िदलीप जाधव ी सरळसेवा अ.जा. महार उ मानाबाद 28/02/2043 01.10.2012 पणेु शहर 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4247 3267 वष  िवजय ड गरे ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/03/2046 01.10.2012 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ..
4248 3268 िनिखल मु ताजी पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2048 30/09/2012 सोलापरू शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 ..
4249 3269 सतीश ीपती गोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31/10/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4250 3270 राजिकरण सखुराम मडावी पु सरळसेवा अ.ज. ग ड नागपरू 31/12/2043 01.10.2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4251 3271 राजेश हनमनंल ुमलिप लु पु सरळसेवा भ.ज. - ब गो ला नांदेड 31/03/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4252 3272 सदुशन भारत कासार पु सरळसेवा खलुा जैन कासार सोलापरू 31/07/2043 30/09/2012 30/08/2019
4253 3273 मोह मद रऊफ मोह मद

 मझर शेख
पु सरळसेवा खलुा मु लम-

छ परबंद
नांदेड 31/03/2044 30/09/2012 30/08/2019

4254 3274 िव ण ुसाहेबराव गायकवाड पु सरळसेवा िव.जा. - अ पाथरवट लातरू 30/06/2045 01.10.2012 सोलापरू शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4255 3275 रजनी बबन हंुबरकर ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/03/2044 01-10-12 30/08/2019 ..
4256 3276 िव म अकंुश बाबर पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/11/2043 01-10-12 30-08-19 …
4257 3277 धनंजय पंढरीनाथ गणगे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अहमदनगर 30/09/2042 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4258 3278 संतोष िवरभ पा यागेह ली पु सरळसेवा खलुा लगायत सोलापरू 30/06/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4259 3279 शांत भाकर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/01/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
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4260 3280 िदनेश जगदीश मळेु पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 30/06/2045 01.10.2012 परभणी 1-10-2019 01-10-2019 09-11-19
4261 3281 िवशाल बाळकृ ण मणे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/03/2044 30/09/2012 30/08/2019 …
4262 3282 जीवन अिनल िनरगडेु पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. शपी सांगली 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध

4263 3283 तषुार ओंकार बावी कर पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी धळेु 30/06/2044 02.10.2012 लोहमाग मुंबई 20/11/2019 20/11/2019 30/08/2019 वैध
4264 3284 राजकुमार नारायण ससाणे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द परभणी 31/07/2045 30/09/2012 उ मानाबाद 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4265 3285 शभुांगी द कुमार गवते ी खा यांतगत 

सरळसेवा
िव.मा. . साळी सातारा 29/02/2040 01.10.2012 ठाणे शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध

4266 3286 गणेश अर वद मगुले पु खा यांतगत 
सरळसेवा

भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 31/12/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध

4267 3287 सधुीर भाऊसाहेब मोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/04/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4268 3288 िववेकानंद िभकन रोकडे पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. फुलमाळी जळगाव 31/12/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध

4269 3289 संदीप मािणकराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2045 27/09/2013 सोलापरू शहर 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 …
4270 3290 राज  दादासाहेब तोरडमल पु सरळसेवा इ.मा.व. धनगर अहमदनगर 31/08/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4271 3291 संतोष दयानंद माने पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/11/2041 01.10.2012 सोलापरू शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …
4272 3292 मंगेश िदनकरराव कड पु सरळसेवा खलुा कुणबी नािशक 31/01/2042 30/09/2012 ठाणे ामीण 8-09-2019 08-09-2019 30-08-19 …
4273 3293 बाळासाहेब मनोहर नरवटे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 31/10/2047 01.10.2012 लातरू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4274 3294 र व  एकनाथ आळेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30/04/2043 01.10.2012 पणेु शहर 28/11/2019 28/11/2019 30/08/2019 वैध
4275 3295 िनतीन मोहन लवंडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/10/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
4276 3296 वैभव रामदास चुंबळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 28/02/2046 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4277 3297 नर  िदनकर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/08/2046 30/09/2012 पणेु शहर 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 …
4278 3298 सदुाम धमराज िशरसाट पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31/07/2047 30/09/2012 औरंगाबाद ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4279 3299 शांत देिवदास महाले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31/03/2047 01.10.2012 पपरी - चचवड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4280 3300 िनलेश िनवृ ी गोपाळचावडीकर पु सरळसेवा अ.जा. मातंग नांदेड 30/04/2046 01.10.2012 यवतमाळ 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4281 3301 भरत उ म मोरे पु सरळसेवा अ.जा. डोहोर औरंगाबाद 31/03/2043 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4282 3302 अजनु दा सग पडवळे पु सरळसेवा िव.जा. - अ मथरुालभान वािशम 28/02/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
4283 3303 सिुनल  अशोकराव गोपीनवार पु सरळसेवा िव.मा. . को टी नांदेड 31/01/2045 08.10.2012 हगोली 9-02-2019 09-02-2019 30/08/2019 वैध
4284 3304 आशा बाळु मदगे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2043 01.10.2012 मुंबई शहर 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
4285 3305 सदुशन िदनकर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 12-03-42 01-10-12 30/08/2019 …
4286 3306 अिवनाश अशोक राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ वंजारा परभणी 31/05/2046 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4287 3307 रोशन जीभाऊ देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/07/2043 01.10.2012 ठाणे ामीण 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4288 3308 राजेश यंकटराव माळेगावे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 30/06/2046 30/09/2012 पणेु शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4289 3309 गजानन कळबा मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/07/2046 10.10.2012 हगोली 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 …
4290 3310 िम लदकुमार िवनयकुमार दवणे पु सरळसेवा भ.ज. - ब पांगळु वािशम 30/09/2047 01.10.2012 बलुढाणा 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध

4291 3311 िवशाल िव ल शहाणे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार सोलापरू 30/04/2044 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4292 3312 दीप द ा य देवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/08/2042 01-10-12 30/08/2019 …
4293 3313 भै  िकसन जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/11/2042 08.10.2012 र नािगरी 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4294 3314 संदीप िशवाजी िपसे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31/05/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4295 3315 भा कर देवराव नवले पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/07/2042 01.10.2012 बीड 11-11-2019 11-11-2019 30/08/2019 ….
4296 3316 व नील ज बार सग राजपतू पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30/10/2042 30/09/2012 नािशक ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4297 3317 पनूम काश गोरे ी खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. माळी सोलापरू 30/06/2045 01.10.2012 गडिचरोली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
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4298 3318 हेमंत ीराम चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वध 31/07/2042 30/09/2012 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4299 3319 िवकास भगवान कोकाटे पु सरळसेवा अ.ज. अंध हगोली 31/05/2043 12.12.2012 परभणी 30-09-2019 30/09/2019 30/08/2019 वैध
4300 3320 समुेध चं मणी सोनोने पु सरळसेवा अ.जा. महार वािशम 30/04/2046 01-10-12 अमरावती शहर 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4301 3321 िव ल जग नाथ िपसाळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31/05/2047 01-10-12 नवी मुंबई 23-11-2019 23-11-2019 30/08/2019 वैध
4302 3322 वष  महादेव गरुव ी सरळसेवा इ.मा.व. गरुव को हापरू 31/07/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4303 3323 िदनेशकुमार िभमराव पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/03/2041 01.10.2012 गअुिव पणेु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध

4304 3324 अचलकुमार शांताराम मलकापरेु
(अचल शांताराम कपरु)

पु सरळसेवा इ.मा.व. खतरी यवतमाळ 31/03/2044 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

4305 3325 पाली भा कर शघन ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/10/2047 01.10.2012 गअुिव औरंगाबाद 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 ….
4306 3326 र व  हिरभाऊ पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/08/2042 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4307 3327 िवजय संपतराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2045 30/09/2012 30/08/2019 …
4308 3328 राहुल ानदेव अित े पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 30/06/2042 01.10.2012 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4309 3329 पांडुरंग मािणक वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31/01/2045 01.10.2012 पणेु शहर 28/11/2019 28/11/2019 30/08/2019 वैध
4310 3330 अिमत बाळासाहेब  शेटे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/06/2045 01-10-12 सोलापरू शहर 24-11-2019 24-11-2019 30/08/2019 वैध
4311 3331 यशवंत आनंदराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2043 30/09/2012 नवी मुंबई 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
4312 3332 मोद आनंदा  जाधव पु सरळसेवा खलुा को हापरू 30/04/2048 01.10.2012 गडिचरोली 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 …
4313 3333 योगेश सयुभान काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 28/02/2046 30/09/2012 ठाणे ामीण 20/11/2019 20/11/2019 30/08/2019 वैध
4314 3334 समीर रामदास करपे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31-10-2042 01.10.2012 पणेु शहर 22-11-2019 22-11-2019 30-08-19 वैध
4315 3335 िशतलकुमार अिनलकुमार

 डोईजड
पु सरळसेवा खलुा लगायत को हापरू 31-10-2044 01.10.2012 गडिचरोली

इंट सेल
12-09-2019 12-09-2019 30-08-19

4316 3336 पेश अर वद दळवी पु सरळसेवा खलुा रायगड 30-06-2043 30.09.2012 30-08-19
4317 3337 समीर नानाभाऊ चासकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2046 01-10-12 नवी मुंबई 22-11-2019 22-11-2019 30/08/2019 ..
4318 3338 भरत मोहन चंदनिशवे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30/06/2047 01.10.2012 पणेु शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4319 3339 अिवनाश बाळासाहेब रा े पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट सांगली 30/04/2044 12-10-12 30/08/2019 …
4320 3340 िम लद हिर चं  सरकटे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 30/09/2038 30/09/2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4321 3341 रोहन पंढरीनाथ खंडागळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2046 30/09/2012 सोलापरू शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …
4322 3342 अिभजीत महादेव पाटील पु सरळसेवा खलुा सांगली 31/05/2044 01.10.2012 पणेु शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 ..
4323 3343 योगेश भा कर शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2048 01-10-12 उ मानाबाद 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4324 3344 िदपक यामराव िनगळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/07/2045 30/09/2012 नवी मुंबई 22-11-2019 22-11-2019 30/08/2019 वैध
4325 3345 वीण भा कर सयुवंशी पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार जळगाव 31/03/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4326 3346 अमोल जा लदर वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द सातारा 28/02/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
4327 3347 सािजद मािजद म सरुी पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लीम पजारी नािशक 31/05/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध

4328 3348 योती योगेश कडु /कोलेकर ी सरळसेवा इ.मा.व. शपी को हापरू 31/01/2043 01.10.2012 सोलापरू शहर 24/09/2019 24/09/2019 30/08/2019 वैध
4329 3349 िरयाज सभुाष मलुाणी पु सरळसेवा इ.मा.व. मलुानी सोलापरू 30/04/2046 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4330 3350 बाळकृ ण आनंदराव नाणेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2042 02-10-12 30/08/2019 …
4331 3351 व नील अजनु वा हळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी ठाणे 30/09/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4332 3352 संदीप बापरूाव नरसाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2047 30/09/2012 वािशम 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 …
4333 3353 िकरण ानदेव कोरडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4334 3354 क याणी रामचं  धायगडेु पडोळे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/05/2047 01.10.2012 रायगड 9-02-2019 09-02-2019 30/08/2019 वैध

4335 3355 िनिखल सिुनल ब डे पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवीपाटीदार जळगाव 31/01/2046 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4336 3356 सतीश राम साद वायाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 …
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4337 3357 िवलास भा करराव हजारे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी जालना 28/02/2041 01.10.2012 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4338 3358 रोशन िबसन बावनकर पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली भंडारा 31/07/2042 01.10.2012 चं परू 9-05-2019 09-05-2019 30/08/2019 वैध
4339 3359 आनंद रामचं  िथटे पु सरळसेवा भ.ज. - क भोई सोलापरू 30/11/2039 01.10.2013 ग िदया 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 वैध
4340 3360 हेमराज ाने वर साठे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/06/2045 30/09/2012 लोहमाग मुंबई 23-09-2019 23-09-2019 30/08/2019 …
4341 3361 योगेश पुंजा सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/08/2045 30/09/2012 नागपरू शहर 29/11/2019 29/11/2019 30/08/2019 वैध
4342 3362 सागर सजराव च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/10/2045 01-10-12 ठाणे शहर 02-11-2019 02-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4343 3363 मंगेश  भागवत साळवे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/07/2046 30/09/2012 उ मानाबाद 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4344 3364 िमथनु भा कर घगेु पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी औरंगाबाद 30/06/2046 30/09/2012 अहमदनगर 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4345 3365 वीण पंडीतराव सोमवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/05/2043 01.10.2012 परभणी 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 ….
4346 3366 िनलेश कच  अपसुंदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 28-02-2045 12.10.2012 बलुढाणा 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 वैध
4347 3367 द ा य सजराव मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4348 3368 शाली दादाराव काळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30/06/2048 01.10.2012 अमरावती शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
4349 3369 सिचन अशोक कांबळे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली सांगली 31/03/2046 03-09-12 ठाणे ामीण 30-11-2019 30-11-2019 30/08/2019 वैध
4350 3370 गो वद ानदेव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 06-03-45 01-10-12 रायगड 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 ….
4351 3371 भारत िदलीप साळंुके पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 31/08/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4352 3372 सोनाली गो वदराव मे ाम ी सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 31/08/2045 02-10-12 अमरावती शहर 02-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4353 3373 सधुीर योगराज पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/10/2039 01-10-12 30/08/2019 वैध
4354 3374 िन यानंद नाथा उबाळे पु सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 30/04/2040 01-10-12 औरंगाबाद परी े 27-11-2019 27-11-2019 30/08/2019 वैध
4355 3375 अमोल बाळु माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सांगली 30/06/2044 01.10.2012 रागिुव सधदुगु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4356 3376 मयरु मोहन तेरदाळकर पु सरळसेवा      अ.जा. चांभार पणेु 31/05/2045 01.10.2012 रागिुव 

मुंबई
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध

4357 3377 िभमग डा बाळग डा पाटील पु सरळसेवा खलुा लगायत सांगली 31/01/2048 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4358 3378 गणेश िशवाजीराव सरुवसे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/08/2043 01.10.2012 औरंगाबाद ामीण 25/09/2019 25/09/2019 30/08/2019 …
4359 3379 िनलेश नानाजी वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/01/2049 30/09/2012 नंदरुबार 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4360 3380 आरती शेषराव जाधव ी सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 31/12/2047 01.10.2012 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4361 3381 राज ूसाय ना मु येपोड पु सरळसेवा अ.जा. मु नेरवारलु नांदेड 31/03/2043 01.10.2012 परभणी 3-09-2019 03/09/20196 30/08/2019 वैध
4362 3382 ीकांत सधुाकर पाटील पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/11/2041 30/09/2012 बलुढाणा 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4363 3383 िवलास वसंत कुटे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 31/12/2041 01.10.2012 ठाणे ामीण 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4364 3384 उ दव मािणक सवु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 28/02/2046 30/09/2012 रायगड 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 …
4365 3385 महेश मोहनराव येसेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/05/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4366 3386 ीकृ ण कंुडिलक गोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी उ मानाबाद 31/12/2045 01.10.2012 ठाणे शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4367 3387 शंकर मधकुर सवु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 28/02/2045 30/09/2012 औरंगाबाद परी े 27-11-2019 27-11-2019 30/08/2019
4368 3388 अिमतकुमार भुदास आ ाम पु सरळसेवा अ.ज. ग ड गडिचरोली 30/06/2040 01.10.2012 नागपरू ामीण 3-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4369 3389 हषल िवलास कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा जळगाव 31/08/2046 01.10.2012 नवी मुंबई 14-12-2019 14-12-2019 30/08/2019
4370 3390 सरेुश िकसन खरात पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30/11/2045 01.10.2012 लोहमाग मुंबई 19-11-2019 19-11-2019 30/08/2019 वैध
4371 3391 ओम सरेुशराव तोटावार पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/12/2045 06-10-12 30/08/2019 वैध
4372 3392 िवशाल  आनंदराव  माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28/02/2043 01.10.2012 नवी मुंबई 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
4373 3393 िदपक रामदास िबरारी पु खा यांतगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/03/2044 01.10.2012 जळगाव 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 वैध

4374 3394 मिनष क डीराम मोरे पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 30/09/2043 01.10.2012 ठाणे ामीण 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
4375 3395 ीकांत यानोबाराव िकरवले पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4376 3396 धरणीधर बाबा कोळेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 31/01/2049 01.10.2012 बीड 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4377 3397 िश पा मा ती यमगेकर ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 30/09/2048 01.10.2012 नागपरू शहर 25/09/2019 25/09/2019 30/08/2019
4378 3398 मोद ता यासाहेब वाघ पु सरळसेवा अ.जा. चांभार नािशक 31/10/2043 01.10.2012 अहमदनगर 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
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4379 3399 िशवशंकर गो वदराव खेडेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30/09/2044 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4380 3400 राहुल रंगनाथ ग धे पु सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी अहमदनगर 31/05/2046 01.10.2012 बलुढाणा 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4381 3401 पंडीत क याणराव ह के पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/07/2046 30/09/2012 पालघर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4382 3402 रामे वरी रामदास पांढरे ी सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी पणेु 31/12/2047 01.10.2012 लोहमाग मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4383 3403 ताईबाई ीमंत हजारे

( िणता िदगंबर भाकरे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी उ मानाबाद 31/01/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध

4384 3404 सिचन शहाजी धमुाळ पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2048 30/09/2012 रागिुव सोलापरू
ामीण

3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4385 3405 संतोष नागोराव सांगवीकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नांदेड 30/04/2044 01.10.2012 पालघर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019
4386 3406 सधुीर सरेुश कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा ठाणे 30/04/2047 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019
4387 3407 महेश देव सग मछले पु सरळसेवा िव.जा. - अ कंजारभाट को हापरू 30/09/3038 01-10-12 वािशम 23/12/2019◌़ 23-12-2019 30/08/2019 वैध
4388 3408 सतीश  आबासाहेब आ वर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बीड 31/03/2046 01.10.2012 रायगड 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 वैध
4389 3409 बाळु सदािशव घोडके पु सरळसेवा इ.मा.व. परीट सोलापरू 30/09/2045 30/09/2012 िवसिुव दादर 19-11-2019 19-11-2019 30/08/2019 वैध
4390 3410 तषुार रतन देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. मराठा  कुणबी नािशक 31/08/2046 30/09/2012 फोस वन मुंबई 01-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4391 3411 िम लद िव वनाथ फडतरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2046 30/09/2012 नवी मुंबई 22-11-2019 22-11-2019 30/08/2019
4392 3412 पांडुरंग ानदेव देवकाते पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 30/04/2046 30/09/2012 लोहमाग मुंबई 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4393 3413 राज ूआ पासाहेब ब तावाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2045 01-10-12 नागपरू शहर 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 ….
4394 3414 तषुार जगदेवराव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2043 01.10.2012 अमरावती परी े 4-12-2019 04-12-2019 30/08/2019 ….
4395 3415 िनशांत िभमराव फुलेकर पु सरळसेवा अ.ज. बौ द नागपरू 31/05/2045 01.10.2012 नागपरू ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4396 3416 अमोल गणेश गरुले पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलु नांदेड 30/09/2046 01-10-12 अमरावती परी े 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध
4397 3417 अचना ीरंग हांडे ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/04/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4398 3418 अली अहमद मेहबबु मु ला पु सरळसेवा इ.मा.व. सांगली 31/07/2044 01.10.2012 रायगड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4399 3419 शेखर ानदेव ल हे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/07/2043 01-10-12 रायगड 19-11-2019 19-11-2019 30/08/2019 वैध
4400 3420 हेमंत खंडु नागरे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/08/2046 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4401 3421 भुषण जनादन  ठोके पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/04/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4402 3422 संतोष महादेव जाधवर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 31/12/2039 01.10.2012 रागिुव लातरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4403 3423 िवजय ीकृ ण  माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी जळगाव 30/06/2043 30/09/2012 नािशक ामीण 21/11/2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध
4404 3424 सोनाली रघनुाथ मळुीक ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30/09/2043 01-10-12 30-08-19 …
4405 3425 शंकर सदािशव धायगडेु पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30/06/2045 01-10-12 नागपरू शहर 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4406 3426 तषुार िदलीप पाचपतेु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/05/2047 30/09/2012 र नािगरी 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4407 3427 िकरण ीमंत कोळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी सांगली 28/02/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4408 3428 नारायण मा ती सरोदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2044 01.10.2012 रागिुव 

मुंबई
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 ….

4409 3429 काश कच  िगते पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 ….
4410 3430 महेश िदनकर गावंडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31/08/2044 30/09/2012 अकोला 7-11-2019 07-11-2019 30/08/2019 वैध
4411 3431 काश िव म पाटील पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जळगाव 30/06/2048 01.10.2012 धळेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4412 3432 समाधान बळी कवडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2042 30/09/2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4413 3433 राज  नागनाथ चंदनकर पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 28/02/2045 01.10.2012 ठाणे ामीण 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 ….
4414 3434 सरुज शांितलाल देवकर पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2047 30/09/2012 30/08/2019 …
4415 3435 बालाजी भानदुास गायकवाड पु सरळसेवा अ.ज. मांग लातरू 28/02/2045 01.10.2012 परभणी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4416 3436 सिचन सोन पा च हाण पु सरळसेवा अ.जा. को हापरू 31/05/2042 01.10.2012 सधदुगु 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4417 3437 अिवनाश बाबासाहेब घरबडेु पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/12/2042 01.10.2012 रायगड 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
4418 3438 िवशाल िदलीप च हाण पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार पणेु 31/10/2047 01.10.2012 लोहमाग मुंबई 30-09-2019 30-09-2019 30/08/2019 वैध
4419 3439 वीण काश फडतरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/04/2047 01-12-12 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 …
4420 3440 शरय ु नारायणराव देशमखु ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2043 01.10.2012 नागपरू शहर 25/09/2019 25/09/2019 30/08/2019 ….
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4421 3441 छाया गोर नाथ केदार ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/05/2045 01-10-12 30/08/2019 …
4422 3442 उमेश यामराव बोरसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2042 30/09/2012 धळेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4423 3443 वीण जनादन सरुवाडे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगाव 31/03/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4424 3444 जग नाथ िभमराव शदे पु सरळसेवा अ.जा. महार को हापरू 31/01/2045 01-10-12 09-11-19 वैध
4425 3445 उ कष राजाराम पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2046 30/09/2012 फोस वन मुंबई 01-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 …
4426 3446 तषुार ानदेव गरुव पु सरळसेवा इ.मा.व. गरुव को हापरू 30/11/2046 30/10/2012 फोस वन मुंबई 01-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4427 3447 राम यंकटराव सरुवसे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 30/06/2042 01.10.2012 पालघर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4428 3448 क पना अशोकराव राठोड ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 30/06/2048 01.10.2012 परभणी 4-09-2019 04-09-2019 30-08-19 वैध
4429 3449 हष  िजभाउु जाधव ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी नािशक 28/02/2041 01.10.2012 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4430 3450 ई वर धरुाजी जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31/08/2045 01-10-12 30/08/2019 …
4431 3451 वैभव िभमराव कोरवते पु सरळसेवा अ.ज. ग ड गडिचरोली 31/05/2046 09.10.2012 चं परू 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4432 3452 उ वल सग नवल सग राजपतू पु सरळसेवा खलुा राजपतू जळगाव 29/02/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4433 3453 योगेश देिवदास उबाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 28/02/2047 30/09/2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4434 3454 सिुजत िशवाजीराव गडदे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31/10/2046 01.10.2012 र नािगरी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4435 3455 िनतीनकुमार संभाजीराव ग चे पु सरळसेवा अ.ज. बौ द नांदेड 31/05/2043 01-10-12 30-08-19 वैध
4436 3456 देिवदास रामदास अर ये पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी पणेु 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4437 3457 संतोष िशवाजी मढेु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/12/2045 30/09/2012 नागपरू शहर 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 …
4438 3458 गजानन यंकटराव भारती पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी नांदेड 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4439 3459 गोवधन गोर  िगरवले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2042 30/09/2012 पालघर 2-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4440 3460 संदीप सरेुश सग परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतु भामटा नािशक 31/05/2042 30/09/2012 जळगाव 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 वैध
4441 3461 िनतीन भा कर वारे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/06/2046 01.10.2012 रागिुव मु यालय

मुंबई
7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …

4442 3462 िकशोर ानदेव माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2047 30/09/2012 पालघर 2-11-2019 02-11-2019 30/08/2019 …
4443 3463 वेता चं कांत शदे ी सरळसेवा अ.जा. मांग पणेु 28/02/2047 01.10.2012 रागिुव  मु यालय 

मुंबई
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4444 3464 संतोष भाकर ितगोटे पु सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 31/05/2044 01.10.2012 धळेु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4445 3465 भषूण सरेुश  मोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/09/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4446 3466 हष  कुमार कांबळे ी सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31/12/2045 01.10.2012 रागिुव सोलापरू 

शहर
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4447 3467 ीकांत अशोक कोळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी सांगली 31/12/2040 01.10.2012 पालघर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4448 3468 गीता िवजयराव तांगडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/03/2041 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4449 3469 भारत मरुलीधर काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 29/02/2044 26/11/2013 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4450 3470 िवजय सु ाव जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ वडार को हापरू 30/04/2043 01.10.2012 र नािगरी 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 वैध
4451 3471 हनमुंत हेमंत आबासाहेब 

ढोकळे
पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/10/2045 30/09/2012 पालघर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4452 3472 मनोज िव वासराव ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/06/2043 30/09/2012 धळेु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4453 3473 वािसम इ बाल शेख पु सरळसेवा इ.मा.व. कसाब मलुानी सोलापरू 31/01/2043 30/09/2012 नवी मुंबई 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध
4454 3474 भटु भा कर पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2045 30/09/2012 नािशक ामीण 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध
4455 3475 मनोज ध डीबा कांबळे

(मनोज ध डीबा िनलंगेकर)
पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31/08/2046 30/09/2012 30/08/2019 वैध िद. 20/08/2019 या 

आदेशा वये, नाव 
बदल कर यात आला 

आहे
4456 3476 सहुास गणेशराव हाटटेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/08/2046 30/09/2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
4457 3477 मिनषा अ णा तायडे ी सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 30/06/2047 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
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4458 3478 अजय रामचं  कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सातारा 31/07/2044 01.10.2012 रागिुव मु यालय
मुंबई

3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4459 3479 िनलेश एकनाथ पपळशडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/08/2044 30/09/2012 पो क  नागपरू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4460 3480 ीिनवास गो वदराव तुंगेनवार पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी नांदेड 31/05/2044 01.10.2012 िवसिुव 

दादर
9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

4461 3481 भानसुाहेब चं कांत गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी अहमदनगर 31/05/2046 30/09/2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4462 3482 धरम सग िव ल सुंदरडे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30/09/2048 01.10.2012 जळगाव 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 ..
4463 3483 तौिसफ अहमद गनी स यद पु सरळसेवा खलुा मु लम सोलापरू 31/07/2045 01-10-12 सधदुगु 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019
4464 3484 सरला आनंदा थोरात ी सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी ठाणे 31/01/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4465 3485 िकशोर गंगाधर पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नािशक 28/02/2045 30/09/2012 जळगाव 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4466 3486 ई वर िदनकरराव वग पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 31/12/2048 12.10.2012 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4467 3487 तेज ी िव ल थोरात ी सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार अहमदनगर 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4468 3488 गजानन िदगंबर करेवाड पु सरळसेवा भ.ज. - ब गो ला नांदेड 31/01/2045 30/09/2012 यवतमाळ ा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4469 3489 हेमंत नबा पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/01/2046 01-10-12 नािशक ामीण 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4470 3490 जयेश धडुकू खलाने पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी नंदरुबार 31/08/2046 30/09/2012 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4471 3491 पंकज वसंत दाभाडे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 31/01/2048 01.10.2012 अमरावती ामीण 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
4472 3492 संतोष सोपान सोलनकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30/11/2042 01.10.2012 पालघर 4-12-2019 04-12-2019 30/08/2019 वैध
4473 3493 संतोष तकुाराम जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31-05-2046 30/09/2012 नाहसं 

अकोला
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4474 3494 रोिहत चं सेन शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2046 30/09/2012 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4475 3495 राहुलकुमार रामे वर भोळ पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/03/2048 01.10.2012 नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 ..
4476 3496 सागर संपत खंडागळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28/02/2046 01.10.2012 सधदुगु 13-12-2019 13-12-2019 30/08/2019 …
4477 3497 पांडुरंग आबासाहेब कोळपे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31/07/2045 30/09/2012 रागिुव पणेु 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
4478 3498 िवनीत अशोक घागे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31/10/2047 10.10.2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4479 3499 रेखा संभाजी भांगे ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/03/2048 12-10-12 30/08/2019 …
4480 3500 वीण सरेुश जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/07/2044 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4481 3501 हेमंत अिनल गवळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार धळेु 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4482 3502 बालाजी केरबा शगेप लु पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार नांदेड 29/02/2044 30/09/2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4483 3503 जयेश िपराजी पाटील पु सरळसेवा खलुा धळेु 31/08/2044 04.10.2012 नािशक ामीण 25/09/2019 25/09/2019 30/08/2019 …
4484 3504 अिनल अमतृ सग राजपतू पु सरळसेवा खलुा राजपतु धळेु 30/06/2047 01-10-12 30/08/2019 …
4485 3505 बालाजी ाने वर मगर पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/03/2044 01.10.2012 रागिुव िभवंडी क 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 ..
4486 3506 संतोष राजाराम कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 13-12-2019 13-12-2019 30/08/2019 ..
4487 3507 कुणाल सरेुश सपकाळे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी जळगाव 30/09/2045 01.10.2012 नािशक ामीण 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध
4488 3508 िस दे वर हेमंत आखेगावकर पु सरळसेवा खलुा ा हण अहमदनगर 30/11/2046 01.10.2012 जळगाव 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4489 3509 शहाजी भरत नरळे पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 30/06/2043 01.10.2012 रागिुव

मुंबई
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध

4490 3510 सदुशन िभकाजी दाितर पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 28/02/2043 30/09/2012 जळगाव 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 …
4491 3511 म छ नाथ गंगाधर शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/07/2047 01-10-12 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4492 3512 सषुमा रावसाहेब पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/05/2047 30/09/2012 बीड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4493 3513 हिरष शंकर भोये पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 28/02/2045 30/09/2012 जळगाव 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4494 3514 राहुल सदािशव सावंत पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/01/2045 01-10-12 30/08/2019 …
4495 3515 सतीश शािल ाम मे ाम पु सरळसेवा महार ग िदया 31/07/2044 02.10.2012 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4496 3516 सिुनता पांडुरंग िदघे ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव अहमदनगर 30/11/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4497 3517 सिम ा काश पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 30/11/2046 01.10.2012 िवशेष शाखा 

नागपरू शहर
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 ..
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4498 3518 राज  अशोक सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सांगली 31/05/2043 30/09/2012 अहमदनगर 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4499 3519 सिचन िव ल खामगळ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/10/2043 01.10.2012 रागिुव औरंगाबाद 

शहर
31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध

4500 3520 िनतीन नारायण रणिदवे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2046 01.10.2012 अहमदनगर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 …
4501 3521 िनलेश सरेुश धामणे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/08/2044 30/09/2012 30/08/2019 …
4502 3522 िनलेश शरद गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महादेव कोळी नािशक 30/09/2044 01.10.2012 जळगाव 18-12-2019 18-12-2019 30/08/2019 वैध
4503 3523 मनीष वैकंुठराव वानखेडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/05/2044 08.10.2012 पालघर 27/09/2019 27/09/2019 09-11-19
4504 3524 संतोष राज  उगलमगुले पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/04/2043 01.10.2012 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4505 3525 सतीश केरा गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2043 01-10-12 नागपरू शहर 03-12-2019 03-12-2019 30/08/2019 …
4506 3526 फु ल गणुवंतराव गाडेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी यवतमाळ 31/01/2040 01.10.2012 बलुढाणा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 ..
4507 3527 आिशष ीिनवास खांडेकर पु खा यातंगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 30/11/2044 30/09/2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध

4508 3528 वरदराज सखुदेव पारशी पु सरळसेवा अ.जा. होलार सातारा 31/05/2045 01.10.2012 रागिुव मुंबई 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
4509 3529 वीण अ णराव लगाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा अकोला 31/03/2046 01.10.2012 यवतमाळ 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4510 3530 समाधान पंडीत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. दोडे गजुर धळेु 31/03/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4511 3531 पराग शंकर ल ढे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2045 01.10.2012 नवी मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4512 3532 अतलु यामराव ठ बरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/10/2045 01-10-12 लोहमाग मुंबई 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
4513 3533 िवलास िवठोबा मोटे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31-05-44 01-10-12 नागपरू शहर 07-12-2019 07-12-2019 30-08-19 वैध
4514 3534 िदपाली बाजीराव फाळके ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4515 3535 अमोल भाऊसाहेब मोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/10/2045 30/09/2012 जळगाव 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4516 3536 संदीप वैजनाथ दिहफळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अमरावती 30/06/2043 30/09/2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4517 3537 अिभजीत शरद मोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी ठाणे 30/04/2042 01.10.2012 नवी मुंबई 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 वैध
4518 3538 अिवनाश कािशनाथ पाळदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/10/2040 09.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
4519 3539 रणिजत हणमंतराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2043 01.10.2012 नागपरू शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 …
4520 3540 िकरण पंडीत पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/10/2040 01-10-12 नािशक ामीण 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 वैध
4521 3541 भालचं  प ाकर ितडके पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी लातरू 31/05/2047 01.10.2012 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4522 3542 मंगेश द ा य बु हाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नािशक 30/11/2046 30-09-12 09-11-19
4523 3543 गणेश कािशनाथ अिहरे पु सरळसेवा अ.जा. कोकणा नािशक 28/02/2046 01.10.2012 जळगाव 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
4524 3544 अजनु रामभाऊ कुढळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31/03/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4525 3545 ीधर भागवतराव जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31/05/2043 30/09/2012 नवी मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4526 3546 नयना कैलास आगलावे ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/05/2042 01.10.2012 नािशक ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
4527 3547 अिनल िव ाम िशरोळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर धळेु 30/06/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4528 3548 सिचन अशोक धायगडेु पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31/12/2044 01-10-12 ना.ह.सं., मुंबई 19-11-2019 19-11-2019 30/08/2019 वैध
4529 3549 अजनु ध डीबा घनवट पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 28/02/2046 30/09/2012 लोहमाग मुंबई 26-09-2019 26-09-2019 30/08/2019 …
4530 3550 िवजय शंकर धमुाळ पु खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सोलापरू 31/12/2042 30/09/2012 नागपरू शहर 26/09/2019 26/09/2019 30/08/2019 …

4531 3551 पवनकुमार िहरामण भोये पु सरळसेवा अ.जा. कोकणा नािशक 30/04/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4532 3552 िनलेश रावसाहेब ईधाटे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30/11/2047 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4533 3553 िशवाजी जानराव नागवे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30/06/2044 01.10.2012 जालना 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4534 3554 िववेक अशोक पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/11/2046 11.10.2012 अहमदनगर 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4535 3555 िनलेश एकनाथ बोडखे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/04/2042 30/09/2012 नािशक ामीण 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 ..
4536 3556 िकशोर कैलास को हे पु सरळसेवा इ.मा.व. अहमदनगर 30/04/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4537 3557 सिचन अशोक लोखंडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30/04/2044 01-10-12 रागिुव मुंबई 29-11-2019 29-11-2019 30/08/2019 वैध
4538 3558 रामदास मािणक क े पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी परभणी 31/10/2039 01.10.2012 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4539 3559 महेश िदगंबर राळेभात पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 28/02/2045 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
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4540 3560 सागर सरेुश आ हाड पु सरळसेवा भ.ज.ड. वंजारी अहमदनगर 31/05/2045 01-10-12 नागपरू शहर 05-02-2020 05-02-2020 30/08/2019 वैध
4541 3561 महेश मनोहर िथटे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/01/2045 30/09/2012 30/08/2019 …
4542 3562 अिनकेत िकशोर पोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी पणेु 30/04/2044 03.09.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 …
4543 3563 िनलेश काकासो येवले पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30/11/2043 30/09/2012 रागिुव 

मुंबई
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4544 3564 मािणकराव बबन क तरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली पणेु 30/06/2044 30/09/2012 नागपरू शहर 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
4545 3565 व नाली भाऊसाहेब जायभाये ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30/06/2049 01.10.2012 रा य त ार िनवारण 

क
22/11/2019 22/11/2019 30/08/2019 वैध

4546 3566 ीराम िवलास पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2047 01.10.2012 रागिुव मुंबई 18/11/2019 18/11/2019 30/08/2019 …
4547 3567 संिदप भारत सावळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/01/2047 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4548 3568 व नील संजय केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/06/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4549 3569 सतीश कंुडिलक भांड पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 28/02/2045 30/09/2012 नागपरू शहर 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
4550 3570 सिचन उ मराव ढगे पु सरळसेवा खलुा लगायत बीड 31/01/2043 01-10-12 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 …
4551 3571 राजकुमार ानदेव बरडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2044 01-10-12 हगोली 19-12-2019 19-12-2019 09-11-19
4552 3572 मनोज अकंुशराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/07/2042 01.10.2012 नांदेड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4553 3573 मह कुमार काश गवई पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 31/12/2044 01.10.2012 वािशम 27/09/2019 27/09/219 09-11-19 वैध
4554 3574 भाऊसाहेब नामदेव वाघमोडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31/10/2041 01-10-12 30/08/2019 वैध
4555 3575 योिगता सरेुश कुदळे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30/09/2048 01.10.2012 नवी मुंबई 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4556 3576 अ वनी संभाजी पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/04/2048 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4557 3577 तेजस उ म सावंत पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द सातारा 31/08/2046 01.10.2012 भंडारा 1-10-2019 01-10-2019 30/08/2019 वैध
4558 3578 मेघाली रघनुाथ गावंडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31/08/2045 01.10.2012 वध 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4559 3579 देवद  अजनु गोडसे पु सरळसेवा इ.मा.व. लाणारी सोलापरू 30/06/2046 01.10.2012 रागिुव

बीड
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4560 3580 पु पा चं भान आरणे ी सरळसेवा अ.जा. मांग नािशक 31/10/2042 01.10.2012 नािशक ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4561 3581 जय ी िशवाजी कापसे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2044 30/09/2012 30/08/2019 …
4562 3582 अिनता मधकुर त डे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/05/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4563 3583 अमोल सु ाव तांबे पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30/04/2046 01.10.2012 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4564 3584 िशिशरकुमार कैलासराव 

देशमखु
पु सरळसेवा खलुा मराठा बलुढाणा 30/11/2045 30/09/2012 अहमदनगर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4565 3585 राहुल स यपाल िकटे पु सरळसेवा अ.जा. महार वध 31/10/2044 01.10.2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4566 3586 संगीता गंगाराम पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. आगरी रायगड 28/02/2041 01-10-12 30/08/2019 …
4567 3587 बालाजी ग िवदराव महाजन पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी नांदेड 30/11/2041 05.10.2012 लातरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4568 3588 काश राधािकसन काळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/05/2043 01.10.2012 नािशक ामीण 2-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4569 3589 गणेश वसंत पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2048 30/09/2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4570 3590 िदपक तकुाराम साळंुखे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी को हापरू 30/06/2043 30/09/2012 रागिुव मु यालय

मुंबई
21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध

4571 3591 िवजया ीकृ णराव अलोने ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अमरावती 30/06/2046 01.10.2012 रागिुव जळगाव 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4572 3592 राज  भैरवनाथ घेवडकर पु सरळसेवा खलुा मराठा बेळगाव 31/12/2042 30/09/2012 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 …
4573 3593 ाने वर काश ढवळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30/04/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4574 3594  नेहा गंगाधरराव लांडे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/10/2046 01.10.2012 ग िदया 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4575 3595 िवशाल यवुराज गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सातारा 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4576 3596 अिनकेत रावसाहेब कासार पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/01/2047 30/09/2012 30/08/2019 ….
4577 3597 ल मीकांत कैलास शेलकर पु सरळसेवा इ.मा.व. काचमाळी जळगाव 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4578 3598 जगदीश गोरख बोरसे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/04/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4579 3599 ीराम आनंदराव पडवळ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/12/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
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4580 3600 मोद ानदेव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 28/02/2046 30/09/2012 चं परू 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 ..
4581 3601 शांत नारायण मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/04/2045 01.10.2012 रागिुव मु यालय

मुंबई
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4582 3602 धीरज कौितक गवारे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/11/2045 03-09-12 30/08/2019 वैध
4583 3603 िदनेश िवलास भदाणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/09/2043 30/09/2012 नंदरुबार 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4584 3604 मा ती बळीराम शेळके पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2044 01.10.2012 नागपरू शहर 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 …
4585 3605 सिचन अशोकराव इंगळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31/05/2040 30/09/2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4586 3606 हनमुंत महादेव काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/04/2045 01-10-12 मुंबई शहर 01-10-2012 19-09-2012 30/08/2019 …
4587 3607 फु ल पोपटराव साबळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी जळगाव 31/05/2040 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4588 3608 िवण अजय सग दातरे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतु भामटा नािशक 31/05/2044 01.10.2012 अहमदनगर 20/11/2019 20/11/2019 30/08/2019 वैध
4589 3609 जीवन भगवान बोरसे पु सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 30/09/2045 01.10.2012 अहमदनगर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4590 3610 म लीनाथ दशरथ डोके पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31/12/2042 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
4591 3611 िवनोदकुमार वसंत गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी धळेु 29/02/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4592 3612 शैले  कृ णा हा े पु सरळसेवा इ.मा.व. आगरी मुंबई 31/07/2039 01-10-12 ठाणे शहर 11-10-2019 11-10-2019 30/08/2019 वैध हजर
4593 3613 वाती नामदेव नलावडे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4594 3614 सजुाता सरेुश शेळके

(सजुाता संदीप सरगर)
ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर को हापरू 31/10/2045 01-10-12 मुंबई शहर 30/08/2019 वैध राजप ानसुार नावात 

बदल कर यात आला 
आहे.

4595 3615 पेश सितश काळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/11/2045 30/09/2012 धळेु 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 वैध
4596 3616 राधीका शंकर बोराटे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2042 01.10.2012 चं परू 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 …
4597 3617 गणेश  भगवान काळे पु सरळसेवा अ.ज. पारधी सोलापरू 31/08/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4598 3618 संतोष गलुाब िमसळे पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 31/05/2049 01.10.2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4599 3619 मयरु मोहन शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/12/2046 02-10-12 30/08/2019 …
4600 3620 तृ ती जनादन शेळके ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी अमरावती 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4601 3621 रमेश शहाजी ह ीगोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. वाणी सोलापरू 31/10/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 09/09/019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4602 3622 नागेश काश मोहोड पु सरळसेवा नवबौ द यवतमाळ 28/02/2043 01.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4603 3623 िवकास हिरबा माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सोलापरू 31/07/2044 30-09-12 09-11-19 वैध
4604 3624 धीरज जयवंतराव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4605 3625 अिभजीत महादेव पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/01/2046 01-10-12 30/08/2019 ….
4606 3626 िशवाजी अिजनाथ ढवळे पु सरळसेवा भ.ज. - क पणेु 31/05/2045 30/09/2012 नवी मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4607 3627 िनिखल बबनराव िनमळ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 30/06/2041 01.10.2012 पो क  नागपरू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019
4608 3628 जय ी िकसन पाटील ी सरळसेवा  खलुा मराठा को हापरू 31/07/2043 30/09/2012 रागिुव नवी मुंबई 03/09/20109 03-09-2019 30/08/2019 …
4609 3629 क याणी राजेश वम ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नंदरुबार 31/12/2046 01.10.2012 नािशक ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4610 3630 शांत दयाराम भुते पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी भंडारा 31/01/2040 01.10.2012 गडिचरोली 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4611 3631 राहुल सखुदेव मोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/08/2043 20/09/2012 30/08/2019 …
4612 3632 राहुल िव ल ड गरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/07/2046 30/09/2012 नागपरू शहर 25/09/2019 25/09/2019 30/08/2019 …
4613 3633 वैशाली महादेव अडकुर ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/03/2045 01.10.2012 र नािगरी 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4614 3634 िनतीन र व  िशरसाठ पु सरळसेवा अ.ज. टोकरे कोळी जळगाव 31/12/2046 30/09/2012 नवी मुंबई 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
4615 3635 िश पा दामोदर िनमकर ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 28/02/2042 01.10.2012 पो क  नागपरू 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4616 3636 प ाकर शाम मुंडे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 31/10/2046 30/09/2012 नवी मुंबई 21/09/2019 21/09/2019 30/08/2019 वैध
4617 3637 गणेश रंगनाथराव वडणे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 30/06/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 … हजर
4618 3638 एकनाथ म छ  िभसे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 28/02/2043 30/09/2012 नािशक परी े 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 …
4619 3639 तषुार अमर सग च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 30/09/2045 30/09/2012 चं परू 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4620 3640 नंिदनी भा कर बनसोडे ी सरळसेवा अ.जा. नवबौ द सातारा 31/01/2046 01-10-12 09-11-19 वैध
4621 3641 ईशांत मंगेश खरोटे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार औरंगाबाद 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
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4622 3642 संतोष ीपाल आवटी पु सरळसेवा खलुा जैन चतथु सांगली 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4623 3643 िम लद द ा य भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019
4624 3644 समुंतराज बाबासाहेब भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 30/09/2044 30/09/2012 िव.स.ुशा.

नागपरू
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध

4625 3645 भा य ी गोकुळ मोढळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/01/2042 01.10.2012 आ.ग.ुशा. 
मुंबई

25/10/219 25/10/2019 30/08/2019 वैध

4626 3646 िनतीन जग नाथ शदे पु खा यातंगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/12/2041 01.10.2013 अहमदनगर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध

4627 3647 राहुल धल सग बहुरे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतु भामटा औरंगाबाद 31/10/2040 01.10.2012 लातरू 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4628 3648 राज ी द  ु शदे ी खा यातंगत 

सरळसेवा
अ.जा. ढोर सातारा 31/07/2042 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध

4629 3649 ऊ हास आ माराम राठोड पु खा यातंगत 
सरळसेवा

िव.जा. - अ बंजारा अकोला 30/06/2039 01-10-12 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4630 3650 सितश राज ना दोनकलवार पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/12/2042 06.10.2012 रागिुव 
यवतमाळ

4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

4631 3651 सिचन अशोक गवळी पु खा यातंगत 
सरळसेवा

खलुा मराठा पणेु 31/07/2044 30/09/2012 ठाणे शहर 20-09-2019 20-09-2019 30/08/2019 … हजर

4632 3652 शैल  पोपट जगदाळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/08/2045 30/09/2012 30/08/2019 …
4633 3653 योगेश मोतीराम ध गडे पु सरळसेवा अ.जा. महादेव कोळी नािशक 31/05/2043 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4634 3654 समाधान गंगाधर पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4635 3655 देिवदास उ मराव सोनावळे पु सरळसेवा खलुा वाणी परभणी 31/07/2043 30/09/2012 जालना 26-11-2019 26-11-2019 30/08/2019 …
4636 3656 सागर चं कांत गवसणे पु सरळसेवा खलुा लगायत वाणी सोलापरू 31/08/2047 01.10.2012 नवी मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4637 3657 िवनोद गलुाबराव घईुकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/05/2043 01.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4638 3658 कालग डा रघनुाथ पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2045 30/09/2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4639 3659 मान सग बबन वचकल पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4640 3660 िमथनु बाबू सग परदेशी पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतु भामटा नािशक 31/05/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
4641 3661 जीवन िवनायक राजगु पु सरळसेवा अ.जा. चांभार उ मानाबाद 30/11/2045 01.10.2012 चं परू 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4642 3662 ीराम बालाजीराव माचेवाड पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/07/2045 04.10.2012 लातरू 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4643 3663 रंगनाथ मरुलीधर जगताप पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31/05/2042 01.10.2012 उ मानाबाद 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4644 3664 व नल उ म नेवासे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/05/2044 01-10-12 09-11-19 वैध
4645 3665 वीण  आ माराम ताटे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/06/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4646 3666 िनतीन अशोकराव खाडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31/03/2046 01-10-12 नवी मुंबई 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
4647 3667 संतोष तकुाराम लोले पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 28/02/2042 30/09/2012 धळेु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4648 3668 आ णासाहेब रामराव पवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमान उ मानाबाद 31/01/2042 01.10.2012 नांदेड 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4649 3669 राहुल भाकर कोलते पु सरळसेवा िव.मा. . को टी औरंगाबाद 31/07/2047 01/10/012 बीड 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
4650 3670 अमतृा बापरुाव पटाईत ी खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. सोनार नांदेड 31/10/2045 01.10.2012 िवसिुव दादर 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध

4651 3671 पंकज ाने वर काकडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार वध 30/06/2047 01.10.2012 रागिुव बलुढाणा क 03/09/219 09-03-2019 30/08/2019 वैध
4652 3672 संदीप िनवृ ी सयुवंशी पु सरळसेवा अ.जा. सांगली 31/03/2043 04.10.2013 नागपरू शहर 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4653 3673 िशवराज गंगाराम जमदाडे पु सरळसेवा इ.मा.व. वाणी नांदेड 31/12/2040 01.10.2012 परभणी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4654 3674 तषुार मरुलीधर देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/09/2043 01.10.2012 जळगाव 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
4655 3675 अिभजीत बाळासो पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. सोलापरू 30/04/2048 01.10.2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4656 3676 नाजकुाताई पोपट पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2048 01.10.2012 नवी मुंबई 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4657 3677 अिनल जाल दर केकान पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31/01/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4658 3678 मोद वसंतराव खो ागडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कलार भंडारा 31/05/2040 30/09/2012 पो क  नागपरू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
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4659 3679 संदीप बळवंत पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/12/2044 01.10.2012 र नािगरी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4660 3680 ाने वर शंकरराव कांबळे पु सरळसेवा भ.ज. - क हाटकर लातरू 31/08/2044 01.10.2012 उ मानाबाद 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4661 3681 हाद तापराव मुंडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी हगोली 31/07/2046 30/09/2012 औरंगाबाद ामीण 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4662 3682 रमीझ हजरत मलुानी पु सरळसेवा इ.मा.व. मलुाणी पणेु 31/07/2047 30/09/2012 चं परू 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4663 3683 जयंत सबुराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4664 3684 रामचं  हिर चं  केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/07/2042 01.10.2012 लातरू 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 वैध
4665 3685 वाती एकनाथ देवडकर ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31/08/2046 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4666 3686 मंदा िव ल नेवासे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30/06/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4667 3687 िवजय ीराम आटोळे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 30/06/2046 01-10-12 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
4668 3688 दादासाहेब पांडुरंग पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/10/2042 30/09/2012 धळेु 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …
4669 3689 रमेश संपतराव खाडे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2047 30/09/2012 चं परू 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 …
4670 3690 र व  आनंदा भोरे पु सरळसेवा अ.जा. मांग को हापरू 31-01-2047 01.10.2012 गडिचरोली 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4671 3691 अिवनाश िनवृ ी केदार पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 29/02/2044 01-10-12 नंदरुबार 04-12-2019 04-12-2019 30/08/2019 वैध
4672 3692 ीनाथ ल मण महाडीक पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/07/2043 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 …. हजर
4673 3693 अशोक नारायण खरात पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31/07/2044 01-10-12 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4674 3694 सारीका िशवाजी मोरे

(सारीका नर  झांजणु)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2042 01-10-12 नवी मुंबई 22-11-2019 22-11-2019 30/08/2019 …

4675 3695 िवलास रामचं  पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2044 01-10-12 नागपरू शहर 11-12-2019 11-12-2019 30/08/2019 …
4676 3696 व नील ल मण भदाणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31/10/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4677 3697 हेमंत िव ल देवरे पु सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 31/03/2041 30/09/2012 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4678 3698 अतलुकुमार िसताराम लांडगे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/01/2046 01.10.2012 रागिुव मु यालय

मुंबई
20/11/2019 20/11/2019 30/08/2019 वैध

4679 3699 मह  अ पाजी भामरे पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/08/2046 30/09/2012 ठाणे ामीण 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4680 3700 क पना रावसाहेब सरुवसे ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/01/2045 01-10-12 30/08/2019 ….
4681 3701 सिचन अशोक पंडीत पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 28/02/2047 01.10.2012 उ मानाबाद 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 ….
4682 3702 िव ा अ ण जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2047 01.10.2012 चं परू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4683 3703 दीप नवनाथ आ हाड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30/09/2044 30/09/2012 नािशक ामीण 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 वैध
4684 3704 मोद आ पासो हावळे पु सरळसेवा खलुा जैन सांगली 31/03/2043 30/09/2012 लोहमाग मुंबई 28-11-2019 28-11-2019 30/08/2019
4685 3705 सजराव चं कांत शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31/01/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4686 3706 मदन  मकंुुदराव म के पु सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 31/03/2048 01.10.2012 िव.कृ.द कॅ प

गडिचरोली
9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …

4687 3707 माया मा ती चाटसे ी सरळसेवा अ.जा. बौ द हगोली 28/02/2042 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4688 3708 सिु या महादेव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2042 01-10-12 30/08/2019 …
4689 3709 कानोपा ा मनोहर बा सा पु सरळसेवा खलुा मारवाडी नांदेड 31/07/2044 01.10.2012 अमरावती ामीण 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 …
4690 3710 शांत राजारामजी पाटणकर पु सरळसेवा िव.मा. . साळी अमरावती 30/09/2043 01.10.2012 वध 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4691 3711 सिचन अ ण कापडणीस पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/10/2042 30/09/2012 जळगाव 22/11/2019 22/11/2019 30/08/2019 वैध
4692 3712 सलमानखानँ यसुफुखानँ पठाण पु सरळसेवा खलुा मु लीम पणेु 31/03/2048 01-10-12 30/08/2019

4693 3713 नारायण यंकटी िगते पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 31/05/2046 30/09/2012 बीड 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4694 3714 मु ता द ा य फडतरे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 हजर
4695 3715 ीराम िशवाजी करांडे पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31/12/2044 01.10.2012 सधदुगु 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4696 3716 अमोल माधव माळी पु सरळसेवा इ.मा.व. फुलमाळी जळगाव 30/04/2046 30-09-12 09-11-19 वैध
4697 3717 िवनोद यंबकराव जांभळे पु सरळसेवा अ.ज. माना नागपरू 31/12/2045 01.10.2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4698 3718 महादेव िशवाजी परुी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी परभणी 31/01/2046 01.10.2012 लातरू 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019 वैध
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4699 3719 िकशोर आनंदराव शेरकी पु खा यातंगत 
सरळसेवा

इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/05/2039 01.10.2012 नागपरू शहर 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 वैध

4700 3720 िदगंबर मारोती कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. मांग नांदेड 31/03/2047 01.10.2012 रागिुव हगोली 17/09/2019 17/09/2019 09-11-19
4701 3721 सोमनाथ तकुाराम कणवार पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 28/02/2044 30/09/2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4702 3722 शिशकांत वाळु मसुळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/04/2049 30/09/2012 नागपरू शहर 14/09/2019 14/09/2019 30/08/2019 वैध
4703 3723 सरला कािशनाथ गाडेकर ी खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा औरंगाबाद 31/0/2042 01.10.2012 परभणी 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 ..

4704 3724 वाती नामदेवराव यावले ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अमरावती 31/07/2046 01.10.2012 वध 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4705 3725 गजानन शंकरराव बोडके पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/05/2044 30/09/2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019
4706 3726 सिचन िव ल वागरे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/04/2039 01-10-12 ठाणे शहर 09-11-19 वैध हजर
4707 3727 वाती िवलास देवधर ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/03/2048 01.10.2012 नागपरू शहर 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019 ..
4708 3728 गणेश जयकर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2046 01.10.2012 मुंबई 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019
4709 3729 सितशकुमार गंगाराम खेडेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा हगोली 28/02/2042 01-10-12 30/08/2019 …
4710 3730 ई वर िव ल कोकरे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30/09/2044 01.10.2012 ठाणे शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4711 3731 अमतृा उ मराव माने ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2047 रागिुव मु यालय

मुंबई
19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019

4712 3732 वाती नामदेव हजारे
( वाती सरुज पोवार)

ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/05/2048 01-10-12 30/08/2019 ..

4713 3733 िदनकर सखाराम मुंडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/03/2046 01.10.2012 अहमदनगर 21/09/2019 21/09/2019 30/08/2019 वैध
4714 3734 सरुपाल िभकाला बारेला पु सरळसेवा अ.ज. पावरा जळगाव 31/05/2041 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4715 3735 यतीन िवनायक पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी ठाणे 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4716 3736 िवजय भरत च हाण पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी 28/02/2038 30/09/2012 िव.कृ.द कॅ प

गडिचरोली
9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध

4717 3737 ल मण रावसाहेब पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/10/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 .. हजर
4718 3738 राजवधन नामदेव खेबडेु पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 30/06/2043 01.10.2012 रागिुव 

ठाणे शहर
4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4719 3739 सं पदा महादेव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 30/09/2045 01-10-12 30/08/2019
4720 3740 िवकास मनोहर पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/01/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4721 3741 ाची दशरथ राजरुकर ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31/10/2044 01.10.2012 चं परू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4722 3742 सारीका बाबरुाव पपरे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी नंदरुबार 31/10/2038 01.10.2012 िवसिुव दादर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4723 3743 संभाजी नामदेव वडते पु सरळसेवा िव.जा. - अ लामण अहमदनगर 31/07/2046 01-10-12 औरंगाबाद परी े 27-11-2019 27-11-2019 30/08/2019 वैध
4724 3744 ाने वर कच  थोरात पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी औरंगाबाद 31/07/2040 30.09.2012 अहमदनगर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4725 3745 िवलास शहाजी नवले पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/10/2043 01.10.2012 लातरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4726 3746 िवकास राजकुमार गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2044 01.10.2012 चं परू 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 …
4727 3747 अ वनी ल मीकांत माने ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी उ मानाबाद 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 …
4728 3748 िदपाली िव वास िग े ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी लातरू 30/06/2045 01.10.2012 लातरू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4729 3749 पंडीत पांडुरंग पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को हापरू 30/09/2041 03.10.2013 नवी मुंबई 30/09/2019 30/09/2019 09-11-19
4730 3750 चं कांत सभुाष चातरेु पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली औरंगाबाद 31/10/2044 03.09.2012 िवसिुव पणेु 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4731 3751 योगेशकुमार जनादन िशरसाठ पु सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 31/08/2044 01-10-12 ठाणे शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध हजर
4732 3752 मयरेुश िभमराव शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/08/2046 01.10.2012 नागपरू शहर 16-12-2019 16-12-2019 30/08/2019 …
4733 3753 पाली भगवान कोिहनकर ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2046 01.10.2012 ठाणे ामीण 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 …
4734 3754 सिुचता उदय मंडवाले 

(सिुचता िनळकंठ जोगी)
ी खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. भावसार चं परू 30/09/2035 01.10.2012 नागपरू ामीण 20/09/2019 20/09/2019 11.09.2019 

4735 3755 चैताली तानाजी देशमखु
(चैताली शैल  पतंगे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/05/2045 01-10-12 30/08/2019
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4736 3756 रायग डा कडग डा पाटील पु सरळसेवा खलुा सांगली 30/06/2047 30/09/2012 नागपरू शहर 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 ..
4737 3757 संतोष िभमराव मनवर पु खा यातंगत 

सरळसेवा
अ.जा. महार वािशम 30/06/2041 01-10-12 30/08/2019

4738 3758 ीदेवी बळीराम पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/08/2042 01.10.2012 िनयं ण क  
हगोली

5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध

4739 3759 सागर र व  साळंुखे पु सरळसेवा भ.ज. - ब जोशी सातारा 31/08/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
4740 3760 योिगता पांडुरंग जाधव ी खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा नािशक 30/04/2044 01-10-12 ठाणे शहर 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 … हजर

4741 3761 शभुांगी मा ती मालसुरे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/04/2048 01-10-12 30/08/2019 …
4742 3762 शांत बाळासाहेब कणसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2042 01.10.2012 पणेु शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4743 3763 राज  देिवदास गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/06/2042 01.10.2012 भंडारा 8-10-2019 08-10-2019 30/08/2019 वैध
4744 3764 िदनेश ीकांत कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण उ मानाबाद 30/09/2046 01.10.2012 लोहमाग मुंबई 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4745 3765 सिवता कारभारी सावळा ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/07/2045 01.10.2012 नागपरू ामीण 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 …
4746 3766 व नील ठाकुर गावीत पु सरळसेवा अ.जा. िभल नंदरुबार 30/04/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4747 3767 मंगेश जग नाथ खांडे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 30/11/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4748 3768 संतोष ध डीराम दराडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 30/4/2044 01.10.2012 ठाणे ामीण 24/09/2019 24/09/2019 30/08/2019 वैध
4749 3769 योगेश रामचं  मोिहते पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/03/2046 30/09/2012 नागपरू शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …
4750 3770 िवलास सदुामराव चवळी पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30/04/2046 30/09/2012 िनयं ण क  

हगोली
5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …

4751 3771 शहादेव िदनकर पालवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 30/09/2047 11.10.2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4752 3772 रीजवान अ दलु शेख पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लीम सोलापरू 31/05/2044 01.10.2012 नागपरू शहर 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 …
4753 3773 सागर सदािशव ग टे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/10/2044 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4754 3774 अिजत सग रामदास देवरे पु सरळसेवा खलुा राजपतू भामटा नािशक 31/12/2047 30.09.2012 चं परू 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ..
4755 3775 ने ा नर सग जाधव ी सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा जळगाव 31/01/2043 01-10-13 30/08/2019 वैध
4756 3776 अिभनय ध डीराम पवार पु सरळसेवा भ.ज. - ब नाथपंथी डवरी 

गोसावी
सांगली 31/12/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध

4757 3777 सागर उ मराव  भा कर पु सरळसेवा अ.ज. िभ ल अकोला 30/06/2045 01.10.2012 बलुढाणा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4758 3778 मोद सदुशन रासकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31/03/2045 01-10-12 30-08-19 वैध
4759 3779 सिचन िशवाजी गायकवाड पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/01/2047 30/09/2012 30/08/2019 …
4760 3780 बाबासाहेब रावजी पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को हापरू 30/06/2042 01.10.2012 पालघर 30/11/2019 30/11/2019 30/08/2019 …
4761 3781 िनता अंबादास काळे ी खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/11/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध

4762 3782 संभाजी गणपजी पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/01/2043 30/09/2012 िवसिुव
मुंबई

04-12-2019 04-12-2019 30/08/2019 …

4763 3783 अजय महादेव िबराजदार पु सरळसेवा भ.ज. - ब को  हाटी सोलापरू 31/01/2046 01-10-12 09-11-19
4764 3784 हषल मकंुुदराव कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण औरंगाबाद 30/06/2044 30/09/2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4765 3785 गणेश वेताळ पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 ….
4766 3786 व नील ानदेव भुजबळ पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 28/02/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4767 3787 ीकांत ल मण जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4768 3788 सधुीर अंबादास च हाण पु सरळसेवा अ.ज. ठाकर अहमदनगर 30/04/2044 02-10-12 30/08/2019 वैध
4769 3789 संकेत बाळकृ ण चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. सतुार पणेु 30/09/2041 30/09/2012 नागपरू शहर 30/09/2019 30/09/2019 30/08/2019 वैध
4770 3790 सागर भगवान पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. सातारा 31/01/2044 04.10.2013 नवी मुंबई 8-09-2019 08-09-2019 30/08/2019 …
4771 3791 किवता नानासाहेब सोनवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/01/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4772 3792 िस दनाथ मा ती खांडेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 31/07/2045 01.10.2012 सोलापरू शहर 14/12/20019 14-12-2019 30/08/2019 वैध
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4773 3793 व नील र व  ठाकरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 30/09/2044 01.10.2012 अमरावती ामीण 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 वैध
4774 3794 हेमंत शंकरराव पवार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2042 30/09/2012 भंडारा 09-12-2019 09-12-2019 30/08/2019 वैध
4775 3795 व नील मा ती मांजरे पु सरळसेवा िव.मा. .   कोळी को हापरू 30/05/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4776 3796 सोमनाथ िशवाजी काळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/05/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4777 3797 मोद रामचं  जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सांगली 29/02/2044 01.10.2012 ठाणे ामीण 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 वैध
4778 3798 िनलेश िवकास सोनवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/04/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4779 3799 आबासो नंदकुमार पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2044 04.10.2013 र नािगरी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4780 3800 वाती कािशनाथ लहाणे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/04/2046 01.10.2012 ठाणे शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4781 3801 संदीप खाशाबा गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2043 04-10-13 30/08/2019 …
4782 3802 बाळासाहेब िव ण ुड गरे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/03/2042 01.10.2012 लातरू 23/09/2019 23/09/2019 30/08/2019 …
4783 3803 मधकुर ल मण मौळे पु खा यातंगत 

सरळसेवा
अ.ज. नािशक 31/12/2040 01.10.2012 र नािगरी 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध

4784 3804 द साद िकसन शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31/08/2043 01.10.2012 नागपरू ामीण 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 …
4785 3805 िदपक महादेव शे वी पु सरळसेवा इ.मा.व. सांगली 30/06/2040 30/09/2012 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4786 3806 शांत सदािशव माने पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ..
4787 3807 सरेुश शंकर का नाके पु सरळसेवा अ.ज. ग ड चं परू 31/05/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 5-09-2109 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4788 3808 अमोगिस  िबर पा ओलेकर पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/06/2041 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4789 3809 िचती भाकर गडकरी ी सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 30/06/2044 01.10.2012 भंडारा 21-12-2019 21-12-2019 30/08/2019 वैध
4790 3810 संदीप रमेश पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. लेवी गजुर जळगाव 30/06/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4791 3811 िनलेश अ ण कानडे पु सरळसेवा िव.जा. - अ वा मकी सोलापरू 30/09/2041 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4792 3812 दशन िशवाजीराव  शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 31-10-47 01-10-12 पोलीस महासंचालक 

काय लय - रा य 
िनयं ण क

31-08-19

4793 3813 मनोज दादाराव खडसे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/03/2044 01.10.2012 नागपरू ामीण 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4794 3814 वडे ना िशव लग आरसेवार पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/05/2042 01.10.2012 परभणी 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4795 3815 सिचन िवजय ढोले पु खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा पणेु 31/12/2046 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 … हजर

4796 3816 ित ा पोपट शडगे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 30/09/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4797 3817 रामदास महाजन िनरदोडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार नांदेड 31/03/2044 04.10.2012 रागिुव नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4798 3818 ीधर गंगाधरराव गु े पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी हगोली 30/06/2046 बलुढाणा 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4799 3819 समाधान गोिपनाथ बजबळकर पु सरळसेवा इ.मा.व. लाणारी सांगली 31/05/2045 01.10.2012 नागपरू शहर 17/09/2019 17/09/2019 30/08/2019 वैध
4800 3820 िकत  रमेश जावरे ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली जळगाव 31/10/2048 01-10-12 ठाणे शहर 07-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध हजर
4801 3821 मािणक भाऊसाहेब चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/03/2044 30/09/2012 नागपरू ामीण 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
4802 3822 िदपाली मान सग जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2048 30/09/2012 ठाणे शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 … हजर
4803 3823 सशुांत रामचं  पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/05/2043 01-10-12 भंडारा 31-12-2019 31-12-2019 30/08/2019 ..
4804 3824 रोशन एकनाथ कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द र नािगरी 30/11/2038 01.10.2012 रागिुव न.िव.अ.

मु यालय मुंबई
3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

4805 3825 देव  शांताराम काते पु सरळसेवा भ.ज. - ब गवळी रायगड 30/06/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4806 3826 मनोज शामराव भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2043 30/09/2012 र नािगरी 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4807 3827 समीरा महंमदरफी स यद ी सरळसेवा खलुा मु लीम को  हापरू 29/02/2044 01-10-12 30/08/2019
4808 3828 बालाजी मारोती तोटेवाड पु सरळसेवा अ.ज. म नेरवारलु नांदेड 31/05/2042 01.10.2012 लातरू 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4809 3829 यो सना काश पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/05/2044 01-10-12 नागपरू शहर 08-10-2019 08-10-2019 30/08/2019 … कायभार वकारला 

आहे
4810 3830 गोकुळ नबा जगताप पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/04/2038 01-10-12 30/08/2019 वैध
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4811 3831 िवकास जालंदर कदम पु सरळसेवा अ.ज. ठाकर पणेु 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4812 3832 वाती रघनुाथ व टे ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/10/2048 01-10-12 30/08/2019 …
4813 3833 हेमंत बाळकृ ण फड पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/04/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4814 3834 िवशाल िदपक भोसले पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/01/2046 01-10-12 नांदेड 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 ….
4815 3835 िवजय नारायण खंडागळे पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सोलापरू 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4816 3836 िनतीन हनमुंत खामगल पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर मुंबई 31/07/2044 01.10.2012 ठाणे शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4817 3837 अिवनाश अर वद शेळके पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सातारा 31/08/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4818 3838 माधरुी बाळासाहेब नेरकर ी सरळसेवा इ.मा.व. तेली नािशक 30/06/2042 01-10-12 नागपरू शहर 23/09/2019 23/09/2019 30/08/2019 वैध
4819 3839 सिचन बबनराव प े पु सरळसेवा खलुा वाणी नांदेड 31/01/2046 30/09/2012 ठाणे शहर 30/08/2019 हजर
4820 3840 ांती संदीपन िनमल ी सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31/07/2047 30/09/2012 लातरू 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 …
4821 3841 अ वनी गजानन वानखेडे

(अ वनी शाम काळे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार अकोला 30/09/2038 01.10.2012 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध

4822 3842 शांत िदलीप जाधव पु सरळसेवा अ.जा. मातंग अकोला 31/07/2046 01.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4823 3843 समाधान हमतराव चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली धळेु 30/09/2044 30/09/2012 मुंबई 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019 वैध
4824 3844 िवलासकुमार िशवकुमार सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 30/11/2042 30/09/2012 बलुढाणा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019

4825 3845 यवुराज धनराज रबडे पु सरळसेवा अ.ज. नायकडा औरंगाबाद 31/07/2047 01.10.2012 बलुढाणा 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4826 3846 पंकज अशोक बैसाने पु सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 30/11/2041 30/09/2012 भंडारा 25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 वैध
4827 3847 हिरदास  िशवराम बोचरे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 01.10.2012 ठाणे शहर 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 हजर
4828 3848 अचना हिर चं  बधु ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी अमरावती 31/12/2040 01.10.2012 आ.ग.ुशा. 

मुंबई
25/10/2019 25/10/2019 30/08/2019 वैध

4829 3849 वरांजली रामभाऊ खामकर ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 30/04/2047 30/09/2012 नागपरू शहर 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4830 3850 सीमा  जाल दर कदम ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2046 01.10.2012 पणेु शहर 27/09/2019 27/09/2019 30/08/2019 …
4831 3851 पनुम हेमंत वाणी ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31/08/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4832 3852 अिनल िसताराम मोरडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31/03/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4833 3853 अभय आ माराम चौथणकर पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 31/03/2043 01.10.2012 यवतमाळ 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध
4834 3854 राहुल मािणकराव जंजाळ पु सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 31/08/2042 01.10.2012 बलुढाणा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4835 3855 राजेश गंगाधरराव आलीवार पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 30/04/2046 30/09/2012 नांदेड 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 वैध
4836 3856 रामकृ ण  ीहिर पाटील पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी लातरू 31/07/2041 01-10-12 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4837 3857 योगेश मरुलीधर लामखडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/06/2043 30/09/2012 ठाणे शहर 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4838 3858 र व  राज  करे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 30/06/2045 01.10.2012 नांदेड 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4839 3859 संपत अशोक फडोळ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/05/2041 01-10-12 ठाणे शहर 21-11-2019 21-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4840 3860 वैशाली पु षो म स जन ी सरळसेवा इ.मा.व. हावी औरंगाबाद 31/07/2047 01.10.2012 नागपरू ामीण 21/09/2019 21/09/2019 30/08/2019 वैध
4841 3861 शांत अशोक जाधव पु सरळसेवा िव.जा. - अ कैकाडी नंदरुबार 31/01/2043 01-10-12 ठाणे शहर 06-12-2019 06-12-2019 30/08/2019 वैध
4842 3862 हदेव मा ती देशमखु पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/07/2046 30/09/2012 नागपरू ामीण 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4843 3863 पवनकुमार गोपाल ठाकुर पु सरळसेवा खलुा ठाकूर जळगाव 29/02/2044 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 ..
4844 3864 संजीव बाबरुाव खंदारे पु सरळसेवा अ.जा. अंध हगोली 30/04/2046 01.10.2012 नागपरू शहर 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4845 3865 िनशा महादेव च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/10/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4846 3866 मंजु ी शंकर घलेु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/09/2043 01.10.2012 मुंबई शहर 29/11/2019 29/11/2019 30/08/2019 वैध
4847 3867 बालाजी साऊबा कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 30/11/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4848 3868 शांत द ा य ल ढे पु सरळसेवा अ.ज. ठाकर सोलापरू 31/01/2046 01.10.2012 लातरू 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
4849 3869 संदीप दादासाहेब गोरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/06/2040 01-10-12 ठाणे शहर 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4850 3870 राज ी बाजीराव खडतळे ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31/05/2046 30/09/2012 मुंबई शहर 03-03-2017 03-03-2017 30/08/2019 वैध
4851 3871 िद ा सपंत लोकडे ी सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 30/06/2044 01.10.2012 हगोली 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4852 3872 ीकांत सात पा कांबळे पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 30/09/2040 01-10-12 नागपरू शहर 07-12-2019 07-12-2019 30/08/2019 वैध
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4853 3873 चं कला शाली ाम मेसरे ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई अमरावती 31/03/2039 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4854 3874 हषल देिवदास अिहरराव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 31/01/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
4855 3875 सरुज हनमुंत राऊत पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
4856 3876 िदपक नामदेव काळे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/09/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4857 3877 सीमा लहु चौधरी ी सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2043 01.10.2012 आ.ग.ुशा. 

मुंबई
13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 …

4858 3878 िम लद रामराव पारडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 31/03/2044 30/09/2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4859 3879 नीता तकुाराम भोसले ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 28/02/2046 01-10-12 30/08/2019
4860 3880 शभुांगी नानासाहेब वाजे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 31/12/2046 01.10.2012 नागपरू ामीण 29-11-2019 29/11/2019 30/08/2019 वैध
4861 3881 िनवास सदािशव कणसे पु सरळसेवा खलुा सातारा 31/10/2041 01.10.2012 महामाग सरु ा 

िवभाग
27/09/2019 27/09/2019 30/08/2019

4862 3882 संतोष वसंत च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ रामोशी सातारा 31/05/2047 01-10-12 ठाणे शहर 25-11-2019 25-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4863 3883 भुषण रमेश कापडनीस पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/03/2044 01.10.2012 ठाणे शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
4864 3884 वैजनाथ िव ल कुकडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 31/10/2043 01-10-12 नागपरू शहर 11-12-2019 11-12-2019 30/08/2019 वैध
4865 3885 िवजया ि शन गो वामी 

(िवजया  पांडुरंग िगरी)
ी सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी औरंगाबाद 31/05/2041 01-10-12 30/08/2019 वैध

4866 3886 पाली महादेव आगलावे ी सरळसेवा अ.जा. चांभार पणेु 30/06/2047 01-10-12 30-08-19 वैध
4867 3887 आिशष न जुी चेचरे पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी अमरावती 31/03/2043 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4868 3888 पोपट िसताराम नाळे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30/06/2046 30/09/2012 ठाणे शहर 23-11-2019 23-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4869 3889 मह  िवकास पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/07/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4870 3890 अिनल भा कर सोनवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/10/2045 30/09/2012 ठाणे शहर 17-12-2019 17-12-2019 30/08/2019 वैध
4871 3891 सवुण  रंगनाथ हांडोरे ी खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा नािशक 31/03/2045 01.10.2012 नागपरू शहर 17/09/2019 17/09/2019 30/08/2019 ….

4872 3892 शंकर भागचंद डेडवाल पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 30/06/2045 01.10.2012 नांदेड 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4873 3893 जगदीश दीपाजीराव  मलुगीर पु खा यातंगत 

सरळसेवा
भ.ज. - क हटकर नांदेड 30/06/2044 30/09/2012 ठाणे शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध

4874 3894 मोिनका चांगदेव सयुवंशी ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/11/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4875 3895 सतीश द ा य गोडसे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/11/2043 01.10.2012 चं परू 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 …
4876 3896 भारत बाळकृ ण जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी जळगाव 31/07/2045 30/09/2012 परभणी 27/11/2019 27/11/2019 30/08/2019 वैध
4877 3897 सिु या भालचं  देशमखु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/01/2044 01-10-12 ठाणे शहर 07-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 वैध हजर
4878 3898 ीकांत बाबरूाव कडु पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30/06/2042 01.10.2012 यवतमाळ 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4879 3899 िशतल िभमराव च  हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 30/06/2042 01-10-12 ठाणे 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 … हजर
4880 3900 गणेश सधुाकर बैरागी पु सरळसेवा भ.ज. - ब वै णवे बैरागी नािशक 30/09/2044 01-10-12 वध 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 वैध
4881 3901 योगेश भाकर देशमखु पु सरळसेवा इ.मा.व. रेवा गजुर जळगाव 31/01/2041 01-10-12 30/08/2019 वैध
4882 3902 ि यंका िशवराम पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2045 01-10-12 मुंबई शहर 30/08/2019 …
4883 3903 उमेश द ा य कारके पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2045 01-10-12 30/08/2019 …
4884 3904 पनुम अशोक ीवा तव ी सरळसेवा िव.जा. - अ परदेशी भामटा बलुढाणा 31/08/2043 01.10.2012 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
4885 3905 ीराम मािणकराव माळी पु खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. माळी सांगली 30/04/2044 01-10-12 ठाणे शहर 23-11-2019 23-11-2019 30/08/2019 वैध हजर

4886 3906 गणेश रमेश जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30/09/2046 ठाणे शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019
4887 3907 अमोल आनंदराव जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. हावी सांगली 31/01/2045 01.10.2012 नागपरू शहर 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 वैध
4888 3908 शरद बबन पवार पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोपाळ अहमदनगर 30/06/2043 30/09/2012 र नािगरी 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4889 3909 ीकांत वसंतराव सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2039 01-10-12 30/08/2019 …
4890 3910 मोिहनी रमा पगारे 

(मोिहनी योगेश पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30/06/2046 01-10-13 ठाणे शहर 23-09-2019 23-09-2019 30/08/2019 … हजर
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4891 3911 अलका वसंत पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/06/2043 01.10.2012 ठाणे शहर 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 वैध
4892 3912 अशोक योतीराम बोराटे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30/06/2043 01-10-12 ठाणे शहर 23-11-2019 23-11-2019 30/08/2019 वैध हजर
4893 3913 िववेक सरेुश व टे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/01/2047 01-10-12 ठाणे शहर 30/08/2019 वैध हजर
4894 3914 रिव वैजनाथराव वाहुळे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द परभणी 30/06/2042 01.10.2012 नांदेड 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4895 3915 ि यंका भुषण पवार 

(ि यंका सधुाकर शेलोळे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. धोबी जळगाव 31/05/2048 01.10.2012 िवसिुव दादर 21/09/2019 21/09/2019 30/08/2019 वैध

4896 3916 सिु या शहाजी धमुाळ
(सिु या व नील जगताप)

ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/03/2046 15/10/2012 नागपरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …

4897 3917 िरतल अशोक धनावडे 
(िरतल िव वनाथ प ले)

ी सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 28/02/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध

4898 3918 िनलेश िदवान सग वटपाळ पु सरळसेवा खलुा राजपतू बलुढाणा 31/12/2041 01.10.2012 रागिुव
जळगाव

4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 …

4899 3919 अ वनी आ माराम बावचे ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/07/2042 30/09/2012 नागपरू ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30-08-19 ….
4900 3920 केशव दगडु राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ लमाण लातरू 30/09/2044 30/09/2012 फोस वन मुंबई 01-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4901 3921 क याणी सतीश शदे ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/05/2046 30/09/2012 30/08/2019 ….
4902 3922 िनलेश बाबासाहेब खेडकर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी पणेु 31/07/2045 01-10-12 नागपरू शहर 30-12-2019 30-12-2019 30/08/2019 वैध
4903 3923 िव ा कृ णात पाटील  

(िव ा संदीप पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 …

4904 3924 ि ती माधव शडे ी सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 30/06/2048 01-10-12 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4905 3925 सं या रमेश िनकम ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/03/2049 01-10-12 30/08/2019 वैध
4906 3926 िव म सग कुमार पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 31/05/2043 01-10-02 30/08/2019 …
4907 3927 अ का शहाजीराव काळभोर 

(अलका धीरज जाधव)
ी खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा सातारा 31/05/2043 01-10-12 30/08/2019 …

4908 3928 संतोष सभुाष ह के पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/04/2043 01.10.2012 चं परू 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
4909 3929 िनशा गजानन भुते ी खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी नागपरू 30/06/2044 01.10.2012 नागपरू ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध

4910 3930 वष  पांडुरंग हगाडे ी सरळसेवा खलुा मराठा यवतमाळ 31/10/2047 01-10-12 30/08/2019 ..
4911 3931 राज ुरामराव राऊत पु सरळसेवा अ.जा. बौ द नांदेड 30/09/2041 01.10.2012 नागपरू शहर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4912 3932 रचना गोरख गु ळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/12/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4913 3933 माधरुी महादेवराव मुंडे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/08/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4914 3934 अिनल पुंजाजी आघाव पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/04/2041 30/09/2012 मुंबई शहर 01-10-2012 01-10-2012 30/08/2019 वैध
4915 3935 ताप मािणकराव नवघरे पु सरळसेवा खलुा मराठा हगोली 31/05/2042 30/09/2012 30/08/2019 …
4916 3936 िललाधर िशवाजी पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/07/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4917 3937 संिगता द ा य जाधव 

( मता संतोष सरुवसे)
ी खा यातंगत 

सरळसेवा
खलुा मराठा पणेु 31/05/2042 01-10-12 30/08/2019 …

4918 3938 सं या ीकृ ण च हाण ी सरळसेवा अ.ज. पारधी अमरावती 30/06/2047 01-10-12 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4919 3939 अमलु रामदास ब छाव पु सरळसेवा अ.जा. महार नंदरुबार 30/09/2041 01.10.2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4920 3940 मनोज द ा य गदादे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/05/2045 30/09/2012 चं परू 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4921 3941 वैशाली मदन पवार ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30/04/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4922 3942 माया  िचमासाहेब गायकवाड ी सरळसेवा खलुा मराठा नवी मुंबई 30/06/2044 24/02/2015 30/08/2019 ..
4923 3943 िरया िव ांत बोधे   

(रेखा सौदागर जाधव)
ी सरळसेवा अ.जा. महार लातरू 31/05/2042 01-10-12 30-08-19 वैध

4924 3944 पु पा रघनुाथ पालवे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/07/2046 01.10.2012 मुंबई 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019 वैध
4925 3945 िगरीश गंगाधर च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/10/2044 01-10-12 30/08/2019 ..
4926 3946 सरला गोपालराव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2041 01-10-12 30/08/2019 वैध
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4927 3947 कमल िव वनाथ शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा हगोली 31/07/2046 01-10-12 30/08/2019 ..
4928 3948 हनमुंत उ दव भगारे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2046 30/09/2012 30/08/2019 …
4929 3949 हिर चं  हणमंत गावडे पु सरळसेवा भ.ज. - क शेगर सातारा 30/06/2045 01-10-12 नागपरू ामीण 02-12-2019 02-12-2019 30-08-19
4930 3950 सारंग िवजयराव बो पीलवार पु सरळसेवा खलुा कोमटी यवतमाळ 30/06/2042 01.10.2012 यवतमाळ 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
4931 3951 सिचन तळुिशराम सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/07/2041 30/09/2012 रायगड 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 वैध
4932 3952 वैशाली अिनल गांगडु ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31/07/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4933 3953 दयानंद िवजय पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2042 01-10-12 30/08/2019 …
4934 3954 िवकास जय सग सरनाईक 

कांबळे
पु सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31/08/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध

4935 3955 भागवत रामराव बडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/03/2041 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4936 3956 अनपुमा िदलीपराव क े  

  (अनपुमा बालाजी मसुळे)
ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 31/01/2043 01.10.2012 लोहमाग

औरंगाबाद
25/11/2019 25/11/2019 30/08/2019 वैध

4937 3957 रमेश िशवाजी वावरे पु खा यातंगत 
सरळसेवा

भ.ज. - क हटकर जळगाव 30/06/2044 30/08/2019 वैध

4938 3958 मेघाताई मारोती गोरखे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी यवतमाळ 30/06/2046 01.10.2012 चं परू 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4939 3959 योगेश शरद गायकवाड पु सरळसेवा अ.ज. नािशक 30-09-2046 01.10.2012 17-12-19
4940 3960 िदपक दगडु पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी जळगाव 30/06/2040 30/09/2012 भंडारा 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 वैध
4941 3961 ांती सजराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2047 28/09/2015 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 …
4942 3962 पु पलता सभुाष वाघ ी सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 31/07/2046 02.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4943 3963 काश शामराव तायडे पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/08/2041 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4944 3964 पाली आ पासो पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/10/2042 01-10-12 30/08/2019 ….
4945 3965 व नील मा ती कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/07/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4946 3966 शभुांगी सभुषराव वाकोडे   

(शभुांगी दीप थोरात)
ी सरळसेवा अ.जा. महार अकोला 30/04/2040 01.10.2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध

4947 3967 जनेुद बाशीर खॉन पु सरळसेवा खलुा मु लम नािशक 31/01/2042 30/09/2012 30/08/2019 …
4948 3968 वष  गजानन बांबे ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 31/05/2041 30/09/2012 30/08/2019 …
4949 3969 पनुम संपतराव माने ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2046 01-10-12 30/08/2019 …
4950 3970 िशतलकुमार िनवृ ी गायकवाड पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 31/07/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध

4951 3971 गोरखनाथ उख डू सग नागलोत पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा औरंगाबाद 31/07/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध

4952 3972 गणेश पुंडिलक ल ढे पु सरळसेवा अ.जा. महार पणेु 31/07/2040 01-10-12 मुंबई शहर 29-09-2019 29-09-2019 30/08/2019 वैध
4953 3973 भुषण संभाजीराव पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30/04/2043 30/09/2012 भंडारा 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 ..
4954 3974 शांत  हनमुंतराव य मेवार पु सरळसेवा िव.मा. . प शाली नांदेड 28/02/2045 30/08/2019 वैध
4955 3975 सनुयना बळीराम सोनवणे ी सरळसेवा अ.जा. महार ठाणे 30/11/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4956 3976 ि यंका िकसनराव वासिनक ी सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 31/08/2046 01.10.2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4957 3977 माधरुी   िशवनाथ बोरसे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/09/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4958 3978 व नील अशोक पाटील पु सरळसेवा खलुा जैन सांगली 30/11/2044 30/09/2012 30/08/2019 …
4959 3979 िवजया िवलासराव हे े ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी उ मानाबाद 31/07/2045 01-10-12 नागपरू शहर 04-10-2019 04-10-2019 30/08/2019 वैध
4960 3980 गणेश अशोक केकान पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सोलापरू 31/10/2046 30/09/2012 मुंबई शहर 05-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
4961 3981 सितश महादेव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सांगली 30/06/2043 01.10.2012 नागपरू ामीण 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 …
4962 3982 छाया कडु देवरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/01/2047 01.10.2012 चं परू 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
4963 3983 अतलु सोमनाथ सानप पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/08/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4964 3984 योिगता जनादन ठाकरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/07/2044 01.10.2012 अमरावती ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4965 3985 पाली बाळासाहेब चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
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4966 3986 सोनाली रमेश फंटागरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/03/2046 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4967 3987 पवन सितश मोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 30/06/2047 01-10-12 नागपरू शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 …
4968 3988 रणजीत रघनुाथ ित पे पु सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 …
4969 3989 क पना गंगधरराव च हाण ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 29/02/2044 01.10.2012 नागपरू शहर 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ….
4970 3990 िनलीमा शाली ाम सातव ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी बलुढाणा 28/02/2045 01.10.2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4971 3991 भारत चं कांत माने पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/11/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
4972 3992 ेमलता सहदेव गोमाशे ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी वािशम 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4973 3993 ीकांत तानाजी शडगे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30/09/2044 30/09/2012 नवी मुंबई 16-12-2019 16-12-2019 30/08/2019 वैध
4974 3994 नंदा अिजतराव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 30/09/2045 10.10.2012 नागपरू ामीण 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 वैध
4975 3995 मिनष िकशोर पोटे पु खा यातंगत 

सरळसेवा
अ.जा. चांभार हगोली 30/06/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध

4976 3996 शोभा रमेश िढवरे ी सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4977 3997 िदपाली र व  देशमखु    

  िदपाली महेश भोसले  )
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2047 01-10-12 30/08/2019 …

4978 3998 योिगता मधकुर नारखेडे ी सरळसेवा इ.मा.व. लेवापाटीदार जळगाव 31/12/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4979 3999 सोनाली भगवान गोरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार अकोला 30/11/2040 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4980 4000 िनमला कृ णा भोई ी सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी नािशक 31/07/2038 01.10.2012 अमरावती ामीण 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
4981 4001 नागेश रामदास जायले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/08/2044 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4982 4002 र व  मोतीराम लांडे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली वािशम 31/01/2046 01.10.2012 बलुढाणा 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
4983 4003 महेश बाळासाहेब गावडे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/06/2045 01-10-12 30/08/2019 …
4984 4004 पनुम बाबरुाव आसवले ी सरळसेवा खलुा सांगली 30/04/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
4985 4005 पवन गो वदराव राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा यवतमाळ 30/06/2044 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4986 4006 परमे वर बाळासाहेब सोगे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी परभणी 31/05/2045 30/09/2012 30/08/2019 …
4987 4007 भगवंत ल मण चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/11/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
4988 4008 तेज ी द ाराम कदम ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी र नािगरी 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
4989 4009 अमोल ताप शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2044 01-10-12 30-08-19 …
4990 4010 आयबु श बीर संदे पु सरळसेवा खलुा मु लम सातारा 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019
4991 4011 पंढरीनाथ भा करराव मगर पु सरळसेवा खलुा मराठा हगोली 31/07/2043 01-10-12 30/08/2019 …
4992 4012 नयना जग नाथ जाधव  

(नयना काश पाटील)
ी सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 31/10/2047 01.10.2012 गअुिव मुंबई 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 …

4993 4013 वष  भाकरराव  डहाळे ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार नांदेड 30/06/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
4994 4014 सागर बाबरुाव दानडे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अमरावती 31/01/2041 01.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
4995 4015 नेहल संभाजी थोरात ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/03/2047 01.10.2012 नागपरू ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
4996 4016 सितश ाने वर सोनट के पु थानाप न इ.मा.व. तेली नागपरू 31/12/2039 30/09/2012 नागपरू ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
4997 4017 सिचन अिभमान सदाफुले पु सरळसेवा अ.जा. महार बीड 31/05/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
4998 4018 शभुांगी वासदेुवराव मोहारे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/10/2043 01-10-12 नागपरू शहर 04-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
4999 4019 ि यंका सजराव देवकर ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2049 01-10-12 नागपरू शहर 02-12-2019 02-12-2019 30/08/2019 …
5000 4020 गाय ी पंडीतराव बेडसे ी सरळसेवा अ.जा. महार धळेु 30/09/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
5001 4021 संिगता अशोक रंधे ी सरळसेवा अ.जा. महार परभणी 31/03/2043 01.10.2012 अकोला 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5002 4022 गोपी गमुान सग सोनेत पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा जालना 31/08/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5003 4023 पनूम अशोक पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/01/2047 01.10.2012 चं परू 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
5004 4024 ीरंग रामदास चतामण पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5005 4025 िदपक काशराव ढोके पु सरळसेवा अ.जा. मांग परभणी 31/12/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5006 4026 िनलम िशवाजी बाबर 

(िनलम िकरण ड गरे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2045 01.10.2012 भंडारा 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 …
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5007 4027 िकत  जाल दर माने  
(िकत  सागर जगदाळे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/11/2046 01-10-12 30/08/2019 …

5008 4028 क याणी िदपक कासोदे ी सरळसेवा खलुा मराठा जळगाव 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5009 4029 धनराज महादेव ड गरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/01/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5010 4030 पवन िविभषन यादव पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/01/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5011 4031 संदीप तकुाराम पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5012 4032 भा कर जनादन शदे पु सरळसेवा खलुा मराठा औरंगाबाद 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5013 4033 सिरता गज धर गाढे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/05/2046 01.10.2012 नागपरू शहर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
5014 4034 सयाजी बाबशुा कोळेकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी पणेु 30/06/2039 01-10-12 30/08/2019 वैध
5015 4035 िजत  राज  पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/05/2040 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5016 4036 अिनता ल मण होडगे ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 29/02/2048 01-10-12 30/08/2019 …
5017 4037 वंदना अशोक सोननेु ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 30/09/2043 01.10.2012 वध 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
5018 4038 तेज वीनी िव लराव जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5019 4039 अफजल अकबर मलुानी पु सरळसेवा इ.मा.व. मलुाणी पणेु 31/05/2040 01-10-12 30/08/2019 वैध
5020 4040 राज  िबरमल वाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर उ मानाबाद 30/06/2044 01.10.2012 चं परू 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
5021 4041 धनाजी रामा हजारे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सोलापरू 31/01/2045 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5022 4042 संतोष िव ल बोईने पु सरळसेवा िव.मा. . महादेव कोळी लातरू 31/01/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 वैध
5023 4043 रािधका यंकटराव मुंढे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नांदेड 30/11/2046 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5024 4044 ल मण  सभुाष लोकरे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/05/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
5025 4045 अिभषेक अगंद नामप ले पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30/06/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
5026 4046 अिनलकुमार गणेशराव बे े पु सरळसेवा खलुा मराठा परभणी 30/04/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5027 4047 सशुील कांतराव धोकटे पु सरळसेवा इ.मा.व. शपी नांदेड 31/05/2043 05.10.2012 चं परू 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
5028 4048 कुलदीप सभुाषचं  हटकर पु सरळसेवा अ.जा. ढोर सोलापरू 31/12/2041 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5029 4049 रािधका रामदास कोकाटे ी सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/04/2047 01-10-12 30/08/2019
5030 4050 िकशोरी िव वास माने ी सरळसेवा िव.जा. - अ कोरवी को  हापरू 30/06/2040 01-10-12 नागपरू शहर 09-12-2019 09-12-2019 30/08/2019 वैध
5031 4051 वैशाली वामन बोरसे ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई नंदरुबार 31/01/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5032 4052 िवजया पंडीत वंजारी ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी सांगली 30/11/2047 01.10.2012 नागपरू शहर 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
5033 4053 अिजनाथ िभमराव पाटील पु सरळसेवा भ.ज. - क हटकर सोलापरू 31/10/2046 01.10.2012 मुंबई 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 वैध
5034 4054 प शीला रमेश तीरपडेु  

(िशतल वन खो ागडे)
ी सरळसेवा अ.जा. महार भंडारा 30/09/2042 01.10.2012 नागपरू ामीण 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध

5035 4055 शांत िव लराव िमसाळे पु सरळसेवा खलुा लगायत नांदेड 30/09/2041 01.10.2012 नागपरू परी े 28/11/2019 28/11/2019 30/08/2019 …
5036 4056 िवनोद रामभाऊ वाघ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30/11/2046 01.10.2012 30/08/2019
5037 4057 संतोष िकसनराव जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा लातरू 30/04/2043 01.10.2012 नागपरू शहर 7-09-2019 07-09-2019 30/08/2019 …
5038 4058 मिनषा  तकुाराम गभाले ी सरळसेवा अ.जा. महादेव कोळी पणेु 30/06/2041 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5039 4059 चं कांत महादेव मेटे पु सरळसेवा िव.मा. . देवांग को टी को  हापरू 30/09/2040 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5040 4060 भरत यशवंत चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली धळेु 31/08/2047 01.10.2012 मुंबई 29-11-2019 29-11-2019 30/08/2019 वैध
5041 4061 भा ये ी शशांक कुलकण ी सरळसेवा खलुा मराठा को  हापरू 31/08/2045 01.10.2012 भंडारा 21/11/2019 21/11/2019 30/08/2019 …
5042 4062 िव म  आनंदराव पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को  हापरू 31/07/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5043 4063 त बसमु जमाल मगदमु ी सरळसेवा खलुा मु लम सांगली 31/12/2046 01-10-12 मुंबई शहर 01-10-2019 23-09-2019 30/08/2019 …
5044 4064 जयदीप मोहन जाधव पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2042 30/09/2014 30/08/2019 …
5045 4065 िनशा दीप दगडे ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/10/2041 01-10-12 मुंबई 09-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 ..
5046 4066 अमतृा साहेबराव चवरे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 31/03/2047 01.10.2012 नागपरू ामीण 11-09-2019 11-09-2019 30/08/2019 वैध
5047 4067 सरीता चं कांत लटवडेकर ी सरळसेवा अ.जा. महार को  हापरू 31/12/2043 30-09-12 30/08/2019 वैध
5048 4068 सारीका अिनल जगताप ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5049 4069 छाया दीप गजुर ी सरळसेवा इ.मा.व. भावसार बलुढाणा 30/06/2040 01.10.2012 नागपरू शहर 1-10-2019 01-10-2019 30/08/2019 वैध
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5050 4070 कुलदीप संभाजी पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/03/2043 01.10.2012 सधदुगु 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
5051 4071 अतलु रमेश तांबे पु सरळसेवा िव.मा. . साळी अमरावती 31/08/2044 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 …
5052 4072 जयंत िवजय  गायकवाड पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/11/2042 01-10-12 30/08/2019 ..
5053 4073 घन याम सरेुश बोरसे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर धळेु 30/11/2041 30/09/2012 30/08/2019 …
5054 4074 अचना ल मण शदे   

(अचना सभुाष कुदळे)
ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 31/07/2042 01-10-13 30/08/2019 वैध

5055 4075 शारदा बाळासाहेब भोपाळे ी सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/10/2043 01.10.2012 नागपरू शहर 10-09-2019 10-09-2019 30/08/2019 …
5056 4076 वैशाली िकशोर गायकवाड ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5057 4077 ल मी गंगाधर मलकुवार ी सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/03/2047 01.10.2012 नागपरू ामीण 9-10-2019 09-10-2019 30/08/2019 वैध
5058 4078 आ मा मकबलु मु ला ी सरळसेवा खलुा मु लम कसाई को  हापरू 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 …

5059 4079 देवयानी यंबक गायकवाड ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/11/2047 30/10/2012 30/08/2019 वैध
5060 4080 शालीनी वासदेुवराव िकनाके ी सरळसेवा अ.ज. परधान चं परू 30/06/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5061 4081 वैशाली न थजुी कानाके ी सरळसेवा अ.ज. परधान चं परू 30/04/2045 01-10-12 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5062 4082 सिचन सदुाम करंजकर पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/12/2042 05-10-12 30/08/2019 वैध
5063 4083 अिभजीत राज  आडके पु सरळसेवा िव.मा. . साळी जालना 31/10/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5064 4084 चं कांत हाद  घाग पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 29/02/2044 30/09/2012 30/08/2019
5065 4085 अिनल परशरुाम िच रवाड पु सरळसेवा भ.ज. - ब बेलदार नांदेड 30/11/2040 02-10-12 30/08/2019 वैध
5066 4086 शांत षीजी साखरे पु सरळसेवा अ.ज. महार गडिचरोली 30/11/2042 01.10.2012 चं परू 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019
5067 4087 कुणाल राज  कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सातारा 30/09/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5068 4088 योगेश सखुदेवराव इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. चांभार अमरावती 30/06/2049 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5069 4089 गो वद पांडुरंग चतप पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/01/2044 01.10.2012 30/08/2019 ….
5070 4090 संजय रावसाहेब पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/06/2044 01.10.2012 30/08/2019
5071 4091 रणजीत सरेुशरे ी गुंडरे पु सरळसेवा इ.मा.व. यलम लातरू 31/07/2048 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5072 4092 िवण संपतराव अ दािगरी पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी सातारा 30/04/2044 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5073 4093 शैल  नारायण औटे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/10/2046 30/09/2012 30/08/2019 …
5074 4094 शरद याम भ मे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली वध 31/07/2043 01.10.2012 नागपरू ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
5075 4095 संजय गंगाचरण कोरचे पु सरळसेवा अ.ज. ग ड नागपरू 31/03/2045 01.10.2012 भंडारा 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 वैध
5076 4096 अिनल परशरुाम राजगु पु सरळसेवा अ.जा. चांभार सोलापरू 31/05/2043 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5077 4097 मनोज िव ण ुदराडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 30/04/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5078 4098 देवाजी कुकस ुनैताम पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली गडिचरोली 30/09/2042 01-10-12 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5079 4099 िवशाल अजनु वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. सोलापरू 31/05/2042 02-05-05 30/08/2019 वैध
5080 4100 परशरुाम िकसन मराडे पु सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30/04/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5081 4101 कृणाल ि पाल रामटेके पु सरळसेवा अ.जा. महार चं परू 31/08/2040 01-10-12 30/08/2019 वैध
5082 4102 िवशाल िकसन जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/05/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5083 4103 सारीका बाबरुाव करंडे ी सरळसेवा खलुा मराठा हगोली 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 ….
5084 4104 पांडुरंग राजहंस इंगळे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अकोला 30/11/2040 01.10.2012 बलुढाणा 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5085 4105 अमोल हनमंत कुलकण पु सरळसेवा खलुा ा हण सांगली 31/01/2045 01.10.2012 30/08/2019 कोरोनामळेु िनधन
5086 4106 राज  िभमराव कंुभार पु सरळसेवा इ.मा.व. कंुभार सोलापरू 31/07/2044 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5087 4107 भारती पंडीत हावळे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/08/2043 01.10.2012 30/08/2019 …
5088 4108 िनलेश यंबकिगरी गोसावी पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी अमरावती 28/02/2039 01.10.2012 नागपरू शहर 03-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5089 4109 बालासाहेब मोहनराव तोडकर पु सरळसेवा इ.मा.व. वाणी बीड 29/02/2040 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5090 4110 जीनपाल िशवाजी वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31/10/2043 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5091 4111 िवनोद बळवंत नेवसे पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/08/2047 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5092 4112 अ ताफ अयबु मलुाणी पु सरळसेवा इ.मा.व. मलुाणी उ मानाबाद 30/04/2044 01.10.2012 30/08/2019 वैध
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5093 4113 क हैया िकशोर शदे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नंदरुबार 31/12/2046 01.10.2012 30/08/2019 वैध
5094 4114 तेजराम अजनु मे ाम पु सरळसेवा भ.ज. - ब िधवर भंडारा 28/02/2043 30/09/2012 भंडारा 1-11-2019 01-11-2019 30/08/2019 वैध
5095 4115 िमला िव ल कावळे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/04/2043 30/09/2012 मुंबई शहर 01-10-2012 27-09-2019 30/08/2019 वैध
5096 4116 चेतन बाबासो ढेकणे पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/12/2045 01.10.2012 30/08/2019 …
5097 4117 अ णा बाळासाहेब औध ी सरळसेवा खलुा वाणी सांगली 31/05/2047 01.10.2012 30/08/2019 …
5098 4118 अमोल िकशोर परुी पु सरळसेवा भ.ज. - ड गोसावी अमरावती 30/09/2044 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5099 4119 चं कांत िस ाम ममताबादे पु सरळसेवा खलुा लगायत नांदेड 31/05/2042 30/09/2012 बलुढाणा 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 …
5100 4120 राजकुमार मोतीराम हगोले पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 31/07/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5101 4121 राज ुगोपालराव च हाण पु सरळसेवा िव.जा. - अ लातरू 31/10/2040 01-10-12 30/08/2019 वैध
5102 4122 तानाजी खंडेराव ग हाणे पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोपाळ हगोली 31/01/2039 01.10.2012 वािशम 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5103 4123 िवभीषण ल मण ग हाणे पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/10/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5104 4124 सोपान िव वनाथ पाटोळे पु सरळसेवा अ.जा. मांग लातरू 30/09/2040 01-10-12 30/08/2019 वैध
5105 4125 अशोक पांडुरंग च हाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/12/2044 01-11-12 30/08/2019 …
5106 4126 अवधतू हनमंतराव वाडीकर पु सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी नांदेड 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5107 4127 सिवता िभमराव कदम ी सरळसेवा अ.जा. महार सांगली 31/01/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5108 4128 िहनाकौसार अनवरहुसैन

 कलाल
ी सरळसेवा खलुा मु लम सोलापरू 30/06/2047 01-10-13 30/08/2019

5109 4129 पनुम िशवाजी जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2048 01-10-12 30/08/2019
5110 4130 शरमा बायजा जोशी  

(श मला राज  घोडे)
ी सरळसेवा अ.ज. कोळी महादेव पणेु 30/06/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध

5111 4131 अनरुाधा काश पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/08/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5112 4132 संतोष पंढरीनाथ गंगापरुकर पु सरळसेवा अ.जा. चांभार लातरू 31/05/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5113 4133 हनमुंत काश बांगर पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी उ मानाबाद 31/12/2041 01-10-12 30/08/2019 वैध
5114 4134 भारत बाबरुाव फाण पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2044 01-10-12 सधदुगु 20-11-2019 20-11-2019 30/08/2019 …
5115 4135 अकंुश शंकरराव राठोड पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा नांदेड 30/04/2039 09-10-12 30/08/2019 वैध
5116 4136 महेश  शहाजी पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/11/2045 30/09/2012 30/08/2019 …
5117 4137 संदीप आ माराम कहाळे पु सरळसेवा अ.जा. नवबौ द बलुढाणा 31/10/2045 01.10.2012 पालघर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5118 4138 भोज लग िव ण ुदोडमीसे पु सरळसेवा इ.मा.व. लोणारी सोलापरू 31/05/2046 30/09/2012 िवसिुव दादर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 वैध
5119 4139 िश पा सधुाकर ठगे ी सरळसेवा अ.जा. महार नािशक 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
5120 4140 सौरभ कृ णा कोकाटे पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/09/2044 01.10.2012 मुंबई 20/09/2019 20/09/2019 30/08/2019 …
5121 4141 गो वद िदगंबरराव काकडे पु सरळसेवा खलुा मराठा जालना 31/01/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5122 4142 हनमुंत अगतराव वाघमोडे पु सरळसेवा भ.ज. - ब धनगर सोलापरू 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5123 4143 भुप  भालेराव देवरे पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/11/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5124 4144 संतोष भगवान बडे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बीड 31/08/2045 30/09/2012 िवसिुव दादर 31/08/219 31/08/2019 30/08/2019 वैध
5125 4145 ताप द  ुकुलथे पु सरळसेवा इ.मा.व. सोनार बलुढाणा 28/02/2039 01-10-12 30/08/2019 …
5126 4146 िववेक जग नाथ पवार पु सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 28/02/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5127 4147 अिनता अशोक पवार ी सरळसेवा िव.जा. - अ सांगली 31/08/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
5128 4148 रमेश द  ुपवार पु सरळसेवा िव.जा. - अ बंजारा परभणी 31/03/2044 01.10.2012 मुंबई 4-10-2019 04-10-2019 30/08/2019 वैध
5129 4149 ने ा  काश वकारे ी सरळसेवा िव.मा. . साळी जळगाव 31/08/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5130 4150 ाने वर ीहरी करदोरे पु सरळसेवा खलुा मराठा उ मानाबाद 31/07/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5131 4151 िदपक जनादन जाधव पु सरळसेवा इ.मा.व. माळी अहमदनगर 31/05/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5132 4152 भुप सग ेम सग राजपतू पु सरळसेवा खलुा राजपतू धळेु 31/08/2046 30/09/2012 30/08/2019 ..
5133 4153 अकंुश मोतीराम दांडगे पु सरळसेवा अ.ज. कोळी म हार जालना 31/03/2044 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5134 4154 वषृाली िदलीप वड कर ी खा यातंगत 

सरळसेवा
इ.मा.व. कुणबी चं परू 31/05/2043 02-10-12 नागपरू शहर 04-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
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5135 4155 संदीप रघनुाथ खंडागळे पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5136 4156 िवजयकुमार अिजतराव देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 30/06/2044 01.10.2012 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 ..

5137 4157 दीप अ ण अजागेकर पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/10/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
5138 4158 जय ी ल मण सांगळे ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी नािशक 31/07/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5139 4159 र नमाला बकराव सावंत ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/12/2038 01-10-12 30/08/2019 ….
5140 4160 गोरखनाथ बाबासाहेब दिहफळे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 29/02/2048 01.05.2012 िवसिुव दादर 13/09/2019 13/09/2019 30/08/2019 वैध

5141 4161 अिनता  जय सग पवार ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/03/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5142 4162 िकरण हदेव िदडवाघ पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/04/2048 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5143 4163 राज ु योनाबा  राठोड पु सरळसेवा भ.ज. - ड बंजारा नांदेड 30/11/2045 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5144 4164 सिुनत क याण घाडगे पु सरळसेवा खलुा हद ुमराठा सातारा 31/05/2045 30/09/2012 मुंबई शहर 30/08/2019 ..
5145 4165 िगतांजली वसंतराव सानप ी सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी बलुढाणा 28/02/2041 01-11-12 30/08/2019 वैध
5146 4166 सिुनल भा कर अवसरमोल पु सरळसेवा अ.जा. बौ द औरंगाबाद 31/10/2040 01.10.2012 रायगड 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
5147 4167 दीपक बालाजीराव रायवाडे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर नांदेड 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5148 4168 संदीप दीप पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सोलापरू 31/08/2046 30/09/2012 30/08/2019 …
5149 4169 जय सग नारायण पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी को हापरू 30/04/2043 01-10-12 मुंबई 12-09-2019 12-09-2019 30/08/2019 वैध
5150 4170 णीत िवजयकुमार पाराधी पु सरळसेवा अ.ज. महादेव कोळी पणेु 31/07/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5151 4171 योती अमर सयुवंशी ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 29/02/2048 01-10-12 30/08/2019 …
5152 4172 रोिहत उ रे वर चौधरी पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी सोलापरू 30/04/2048 30/09/2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5153 4173 खलील तजो ीन शेख पु सरळसेवा इ.मा.व. मु लम 

मजुावर
जळगाव 31/05/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध

5154 4174 सजुाता गलुाबराव ब सोड ी सरळसेवा अ.जा. महार यवतमाळ 28/02/2043 01.10.2012 यवतमाळ 1-09-2019 01-09-2019 30/08/2019 वैध
5155 4175 ीतीजा सरेुश ठुबे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/06/2048 01-10-12 30/08/2019 वैध
5156 4176 सारीका हर च  बागडे ी खा यातंगत 

सरळसेवा
अ.जा. महार अमरावती 31/03/2044 30/07/2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध

5157 4177 पाली रमेश दांगट ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/05/2047 01.10.2012 मुंबई 19/09/2019 19/09/2019 30/08/2019 …
5158 4178 आशा िवजयकुमार मांगरेु ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी को हापरू 30/09/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5159 4179 रोिहनी जयकर ढेरे ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5160 4180 आशा तकुाराम गायकवाड ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2042 01-10-12 30/08/2019 …
5161 4181 धन ी मािणकराव कुटमाटे ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी अमरावती 30/04/2045 02.10.2012 वध 4-09-2019 04-09-2019 30/08/2019 वैध
5162 4182 रोिहत कमलाकर नावकर पु सरळसेवा इ.मा.व. भंडारी सधदुगु 30/06/2042 01-10-12 30/08/2019 वैध
5163 4183 हिसना उ मानगणी िशकलगार ी सरळसेवा भ.ज. - ब लोहार 

िशकलगार
सांगली 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध

5164 4184 राहुल नारायण शेजवळ पु सरळसेवा अ.जा. महार अमरावती 31/07/2046 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5165 4185 िशवाजी गंगाधर सगनवाड पु सरळसेवा अ.ज. मु नेरवारलु नांदेड 31/01/2047 01.10.2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5166 4186 िनलेश िवजय पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
5167 4187 संतोष कमलाकर गजुर पु सरळसेवा खलुा ा हण अमरावती 30/06/2038 01.10.2012 नवी मुंबई 9-09-2019 09-09-2019 30/08/2019 …
5168 4188 कुलदीप अशोक कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/10/2043 01-10-12 30/08/2019 ..
5169 4189 सागर सरेुश काळे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर जळगाव 31/12/2046 30/09/2012 िवसिुव दादर 16/09/2019 16/09/2019 30/08/2019 वैध
5170 4190 िनलेश रमेश सग मोरे पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू भामटा बलुढाणा 31/12/2045 01-10-12 30/08/2019 ..
5171 4191 िवणा मधसुदुन भगत ी सरळसेवा अ.जा. बौ द अकोला 31/10/2045 01.10.2012 अकोला 31/08/2019 31/08/2019 30/08/2019 वैध
5172 4192 अिनलकुमार मोहन अठारे पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 29/02/2044 30/09/2012 30/08/2019 …
5173 4193 सधुाकर िव लराव खजे पु सरळसेवा खलुा हटकर परभणी 31/05/2042 01-10-12 30/08/2019 ….
5174 4194 िमना राज  मरे ी सरळसेवा इ.मा.व. यलम लातरू 31/12/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
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5175 4195 व नील शिशकांत िनराळे पु सरळसेवा इ.मा.व. िनराळी अकोला 31/01/2044 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5176 4196 क पना अ ण चौधरी ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/05/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5177 4197 वेता संजय घोरपडे  

( वेता रणिजत शदे)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 ..

5178 4198 धन ी आनंदराव केकलेकर ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5179 4199 िरबका भरत गावीत ी सरळसेवा अ.जा. मावची नंदरुबार 30/06/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5180 4200 संगीता शंकरराव हेल डे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नागपरू 31/08/2040 01.10.2012 यवतमाळ 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5181 4201 सं ाम नारायण पाटील पु सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2047 27/09/2013 िवसिुव दादर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019 ….
5182 4202 गौरी तानाजी जगताप ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 30/06/2049 01-10-12 30/08/2019 …
5183 4203 शैलेजा कािशनाथ कदम ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2045 01-10-12 30/08/2019 …
5184 4204 ि यंका ता यासो पाटील ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर सांगली 30/06/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
5185 4205 िव ा वामनराव राणर ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 30/11/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5186 4206 संजय आंनदराव काटीवाले पु सरळसेवा इ.मा.व. को हापरू 31/10/2039 01.10.2012 सधदुगु 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5187 4207 शभुांगी सधुाकर होळकर ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 31/12/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5188 4208 िदपाली िवलास पाटील  

(िदपाली सजराव थोरात)
ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2043 01-10-12 30/08/2019 …

5189 4209 आफरोज हकीम शेख पु सरळसेवा खलुा मु लम नांदेड 29/02/2044 01-10-12 30/08/2019 …
5190 4210 वेता िशवाजीराव पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2046 01-10-12 30/08/2019 …
5191 4211 सशूीला शामराव खरात ी सरळसेवा अ.जा. महार औरंगाबाद 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5192 4212 प लवी गोकुळ भदाणे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/03/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5193 4213 पाली राम ु खांडवी ी सरळसेवा अ.ज. कोकणा नािशक 31/12/2044 01.10.2012 नाहसं ठाणे 6-09-2019 06-09-2019 30/08/2019 वैध
5194 4214 वेतांबरी अ ण पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/12/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5195 4215 मता भुपाळ पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2043 30/09/2012 30/08/2019 …
5196 4216 शबनम इख यार मजुावर ी सरळसेवा इ.मा.व. मु लम को हापरू 31/08/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5197 4217 यवुराज द िगर इनामदार पु सरळसेवा भ.ज. - ब गोसावी सातारा 31/03/2039 01-10-12 30/08/2019 वैध
5198 4218 मयरुा महादेव जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/07/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5199 4219 अचना भोलाराम दयाळ ी सरळसेवा खलुा मराठा मुंबई 30/09/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5200 4220 जय ी आनंदराव सावंत ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/04/2047 01-10-12 30/08/2019 …
5201 4221 दारका बाबरुाव गायकवाड ी सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 31/07/2044 01-10-12 30/08/2019 ..
5202 4222 सिरता सोपान जाधव ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/07/2046 01-10-12 मुंबई शहर 07-10-2019 07-10-2019 30/08/2019 …
5203 4223 पंकज नरेश वानखेडे पु सरळसेवा अ.जा. महार जळगाव 31/03/2041 03-10-12 30/08/2019 वैध
5204 4224 व नील नंदलाल िनकम पु सरळसेवा खलुा मराठा नािशक 30/09/2048 01-10-12 30/08/2019 …
5205 4225  पनुम मगन भोई

(पनुम तषुार मोरे)
ी सरळसेवा भ.ज. - ब भोई धळेु 31/07/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध

5206 4226 शारदा नवनाथ बंडगर ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर अहमदनगर 31/12/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5207 4227 वष  मारोतराव खरसान ी सरळसेवा इ.मा.व. कोळी अमरावती 31/01/2041 01.10.2012 अमरावती ामीण 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5208 4228 किवता बाबासाहेब भुजबळ ी सरळसेवा इ.मा.व. माळी पणेु 31/08/2046 01-10-12 30/08/2019 वैध
5209 4229 अमतृा अशोकराव बोरचाटे ी सरळसेवा खलुा मराठा बीड 31/01/2043 01-10-12 30/08/2019 …
5210 4230 अचना बाळु गायकवाड ी सरळसेवा िव.जा. - अ टकारी पणेु 30/06/2044 01-10-12 मबुई शहर 29-09-2019 13-09-2019 30/08/2019 वैध
5211 4231 गणेश अशोक इंगोले पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी वािशम 31/10/2042 01.10.2012 यवतमाळ 30/08/2019 वैध
5212 4232 पनुम बापसुो गे   ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/11/2047 01-10-12 30/08/2019 …

5213 4233 अिनता मधकुर घाडगे  
(अिनता िव म साळंुखे)

ी सरळसेवा खलुा मराठा सातारा 31/12/2047 01.10.2012 गअुिव मुंबई 23/09/2019 23/09/2019 30-08-19 …
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5214 4234 वेता अर वद बे हेकर ी सरळसेवा इ.मा.व. सोनार अहमदनगर 30/04/2047 01-10-12 30/08/2019 वैध
5215 4235 अचना गणपत कोळी ी सरळसेवा िव.मा. . कोळी सांगली 30/11/2041 01.10.2012 पालघर 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
5216 4236 उ वला मा ती सातपतेु ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/11/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5217 4237 वाती बाळकृ ण येळे ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर पणेु 30/11/2045 01-01-12 30/08/2019 वैध
5218 4238 उ वला मा ती भडकमकर ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 30/09/2043 04-10-13 मुंबई 13-09-2019 13-09-2019 30/08/2019 …
5219 4239 पाली िनवास पाटोळे ी सरळसेवा खलुा मराठा को हापरू 31/08/2045 01-10-12 30/08/2019 ..
5220 4240 शभुांगी अशोक ढगे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 31/12/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5221 4241 मीना सखुदेव बकाल ी सरळसेवा भ.ज. - क धनगर औरंगाबाद 31/05/2041 30/09/2012 मुंबई शहर 02-10-2019 02-10-2019 30/08/2019 वैध
5222 4242 वष  नामदेव पाटील ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/01/2049 01-10-12 30/08/2019 वैध
5223 4243 राहुल लोटन पाटील पु सरळसेवा िव.जा. - अ राजपतू जळगाव 30/09/2047 30/09/2012 िवसिुव दादर 03/09/2019` 03-09-2019 30/08/2019 …
5224 4244 देिवदास हश चं  पालवे पु सरळसेवा भ.ज. - ड वंजारी अहमदनगर 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5225 4245 क पेश  िवजय देशमखु पु सरळसेवा खलुा मराठा जळगाव 30/06/2045 30/09/2012 30/08/2019 ..
5226 4246 वा मीक क याण तोरणे पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 31/05/2045 01-10-12 30/08/2019 वैध
5227 4247 हेमराज भगवान कोळी पु सरळसेवा िव.मा. . कोळी धळेु 31/07/2042 01.01.2012 यवतमाळ 19/11/2019 19/11/2019 30/08/2019 वैध
5228 4248 संतोष ल मणराव वाकडे पु सरळसेवा खलुा मराठा नांदेड 31/01/2042 01.10.2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
5229 4249 धनजंय नथ ुपाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी जळगाव 31/07/2045 30/09/2012 िवसिुव दादर 26/11/2019 26/11/2019 30/08/2019 वैध
5230 4250 ितक यवुराज पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी धळेु 30/04/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5231 4251 सिचन तकुाराम गाढवे पु सरळसेवा भ.ज. - क धनगर लातरू 30/11/2047 08.10.2012 िवसिुव दादर 5-09-2019 05-09-2019 30/08/2019
5232 4252 सिुनल सोपान बोडके पु सरळसेवा भ.ज. - ड हद ूवंजारी नािशक 30/09/2047 30/09/2012 30/08/2019 वैध
5233 4253 आ पासाहेब संपत िशरसाठ पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी अहमदनगर 30/04/2045 30/09/2019 30/08/2019 वैध
5234 4254 हष राणी नागेश देवरे ी सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 31/05/2043 01-10-12 30/08/2019 वैध
5235 4255 राकेश चं कांत कदम पु सरळसेवा खलुा मराठा पणेु 30/11/2043 01.10.2012 रायगड 29/11/2019 29/11/2019 30/08/2019 …
5236 4256 कुणाल िहरामण सयुवंशी पु सरळसेवा खलुा नािशक 31/01/2045 30/09/2012 30/08/2019
5237 4257 सिचन भगवान खैरनार पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी नािशक 30/06/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5238 4258 पेश ल मणराव श करगे पु सरळसेवा खलुा लगायत वाणी नांदेड 31/10/2041 30/09/2012 30/08/2019 …
5239 4259 साहेबराव राघो गजभारे पु सरळसेवा अ.जा. महार नांदेड 30/06/2042 07-10-12 30/08/2019 वैध
5240 4260 अिवनाश अ ण गडाख पु सरळसेवा खलुा मराठा अहमदनगर 30/06/2047 01.10.2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019
5241 4261 िवशाल पुंडलीक पाटील पु सरळसेवा इ.मा.व. कुणबी बलुढाणा 30/04/2044 01-10-12 30/08/2019 वैध
5242 4262 िवज  अशोक वाघमारे पु सरळसेवा अ.जा. मांग नािशक 31/03/2041 01-10-12 30-08-19 वैध
5243 4263 िनतीन शामराव ह के पु सरळसेवा अ.जा. महार सोलापरू 30/06/2043 01.10.2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5244 4264 िस दाथ केशव इंगळे पु सरळसेवा अ.जा. बौ द बलुढाणा 31/10/2043 01.10.2012 िवसिुव दादर 3-09-2019 03-09-2019 30/08/2019 वैध
5245 4265 राणी गणपती पाटील ी सरळसेवा खलुा मराठा सांगली 31/05/2046 30/09/2012 30/08/2019 …
5246 4266 राजेश केशवराव साठवणे पु सरळसेवा इ.मा.व. तेली नागपरू 31/08/2037 01.10.2012 नागपरू ामीण 2-09-2019 02-09-2019 30/08/2019 वैध
5247 4267 िसराजो ीन िनजामो ीन शेख पु थानाप न खलुा मु लीम बलुढाणा 31-01-20 17-12-19
4267 + 25 मानीव िदनांक िमळालेले सपोिन. = 

4292 ते 4631 पयत पदे िर त आहेत.
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