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वाचा : शासन िनणय,सामा  शासन िवभाग, मांक एसआर ी-2011/ . .284/12, िद. 21.10.2011 सोबतचे प  "अ'' नुसार

मुळ वग नेमणूक 
वग

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

1 1 ी. संजीव गणपती शेकडे खुला खुला 15-05-1967 22-12-1992 सरळसेवा   - 31-5-2025
एच.एस.सी., एस.आय.,  

एम.पी.ड ू.

2 2 ी.राज  नामदेव पवार भ.ज.(क). भ.ज.(क). 06-01-1966 26-08-1993 सरळसेवा   - 31-1-2024
एस.एस.सी., एस.आय., 

एल.एस.जी.डी.

िद. 
03/06/2014 

रोजी 
े ािनवृ

3 3 ी. राज  तुकाराम इंगळे अ.जा. अ.जा. 02-12-1968 14-02-1996 सरळसेवा   - 31-12-2026 बी.ए ी., एस.आय.

4 4 ी.सुभाष  िसताराम से खुला खुला 13-03-1966 11-01-2001 नामिनदशन   - 31-3-2024
एस.एस.सी., एस.आय., 

एम.पी.ड ू., 
एल.एस.जी.डी.

5 5 ी.संजय ल ण बदे इ.मा.व. इ.मा.व. 15-01-1965 18-10-2001 नामिनदशन   - 31-1-2023
एस.एस.सी., एस.आय., 

एम.पी.ड ू कोस

6 6 ी. िदनेश जग ाथ वाघुळदे इ.मा.व. खुला 06-02-1966 18-10-2001 नामिनदशन   - 29-2-2024 एच.एस.सी., एस.आय.

7 7 ी. सुधीर अवधुत पोटफोडे इ.मा.व. इ.मा.व. 23-01-1966 18-10-2001 नामिनदशन   - 31-1-2024
एस.एस.सी., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.

नवी मुबंई महानगरपािलका

" ता िन र क "
   या संवगाची िदनांक  01/01/2015  रोजीची ता ुरती े तासूची 
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8 8 ी. िवजय िव नाथ पडघन खुला खुला 13-01-1968 12-10-2001 नामिनदशन   - 31-1-2026 एस.एस.सी., एस.आय.

9 9 ी. सुधाकर रघुनाथ वडजे खुला खुला 06-02-1965 20-10-2001 नामिनदशन   - 28-2-2023 बी.कॉम., एस.आय.

10 10 ी. सुयकांत महादेव ा े इ.मा.व. खुला 12-01-1966 04-12-2002 नामिनदशन   - 31-1-2024
बी.कॉम., एम.पी.ड ू., 

एम.एस.सी.आय.टी.

11 11
ी. राजुिसंग भाविसंग 

च ाण
िव.जा.(अ) खुला 13-11-1969 03-03-2006 नामिनदशन   - 30-11-2027

बी.कॉम., एम.पी.ड ू., 
एस.आय.

12 12 ी. जयेश शांताराम पाटील इ.मा.व. खुला 06-01-1972 16-07-2006 सरळसेवा   - 31-1-2030
एच.एस.सी., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.
13 13 ी. अ ण रमेश पाटील इ.मा.व. खुला 07-08-1972 08-05-2006 सरळसेवा   - 31-8-2030 एच.एस.सी., एस.आय.

14 14 ी. िवण उ दवराव थोरात भ.ज.(क). खुला 30-04-1973 25-07-2006 सरळसेवा   - 30-4-2031
बी.ए., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.

15 15
ी. जय ी भगत 

आढळ(उगले)
अ.ज. अ.ज. 12-08-1976 29-07-2006 सरळसेवा   - 31-8-2034

बी.कॉम., एस.आय., 
एम.एस.सी.आय.टी.,  

बीपी.एङ

16 16 ी. सुषमा जेजाराम पवार अ.ज. अ.ज. 20-11-1978 22-08-2006 सरळसेवा   - 30-11-2036
एच.एस.सी., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.

17 17 ी. नरेश राजेश अंधेर अ.ज. अ.ज. 08-06-1980 13-12-2006 सरळसेवा   - 30-6-2038
बी.ए., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.

18 18 ी. िवज  पंडीत जाधव अ.जा. अ.जा. 07-09-1981 04-04-2008 सरळसेवा   - 30-09-2039
बी.ए., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.
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19 19 ी. संिदप गजानन पाटील िव.मा. . िव.मा. . 13-06-1977 31-03-2008 सरळसेवा   - 30-06-2035

बी.कॉम., एस.आय., 
एम.एस.सी.आय.टी., 
सी.सी.इन क ुटर 

अॅ ीकेशन

20 20 ी. संतोष मोतीराम देवरस भ.ज.(ब) िव.जा.(अ) 09-07-1975 03-04-2008 सरळसेवा   - 31-07-2033
एस.वाय.बी.कॉम., 

एस.आय., 
एम.एस.सी.आय.टी.

21 21
ी. शिशकांत नारायण 

राठोड िव.जा.(अ) िव.जा.(अ) 18-06-1984 05-04-2008 सरळसेवा   - 30-06-2042

एच.एस.सी., एस.आय., 
इं जी टंकलेखन 30 

श. .िम., मराठी टंकलेखन 
30 श. .िम., 

एम.एस.सी.आय.टी.

22 22 ी. पवन ल ण कोवे अ.ज. अ.ज. 11-04-1979 05-04-2008 सरळसेवा   - 30-04-2037

एस.वाय.बी.कॉम., 
एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.,ए ुके
शन ो ाम इन क ुटर 
हाडवेअर िवथ इंटरनेट

23 23 ी. राजू महादेवराव बोरकर अ.जा. अ.जा. 25-04-1970 01-04-2008 सरळसेवा   - 30-04-2028
एम.ए., एस.आय., 

एम.एस.सी.आय.टी.

24 24 ीम. किवता िव ल खरात अ.जा. अ.जा. 04-07-1975 04-04-2008 सरळसेवा   - 31-07-2033

एस.वाय.बी.ए., एस.आय., 
सी.सी.इन क ुटर 

अॅ ीकेशन इन 
अकाऊिटंग अॅ  ऑिफस 

ऑटोमेशन., 
एम.एस.सी.आय.टी.
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