
व मिहना पासून पय◌ंत कोठे

व मिहना

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

01/01/2003 31/05/2005 पाटण 16 0 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही आहे नाही

01/06/2005 आजअखेर खटाव वडुज

01/04/2003 30/5/2005 महाबळे वर 2 0

01/06/2005 आजअखेर कोरेगांव 2 16 0

3 ीम यू.एन.साळंुखे सातारा 2
यशवंत नगर 
गडामाळ सातारा

11/06/1974 47 30/6/2032 06/03/2006 06/03/2006 15 2 06/03/2006 आज अखेर सातारा 15 2 नाही नाही
मितमंद 
मुलाचे 

पाल  आहे

नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 9552911711
बदलीतनू सुट 
िमळणेबाबचा िवनती अज 
व मितमंद मुल 

4 ीम.पाट ए.य.ु सातारा
मु.पो.हातगेघर 
ता.जावली 
िज.सातारा

27.12.1963 57 31.12.2021 04.09.2006 04.09.2006 14 8 04.09.2006 आज   अखेर पं.स.सातारा 14 8 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही ५३ वष पूण नाही 973047 9925

बदलीतनू सुट 
िमळणेबाबचा िवनती अज 
नाही 53 वष पुण सेवा 
पु तका या पानाची 
झेरॉ स नाही.

5 ीम आर.एन.स े सातारा2
गु वार पेठ 
सातारा

14/101975 46 31/10/2033    08/08/2006 12 9
4/3/2006 
8/8/2008

7/8/2008 
आजअखेर

वाई सातारा 12 9 नाही
 अपंग 

असलेबाबत 
आहे

नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 9011068980

बदलीतनू सूट 
िमळणेबाबतचा अज व 
अपंग वाचा पुरावा सादर 
केला आहे.

9922392399

9881985955

बदलीतनू सुट 
िमळणेकरीता िवनती अज 
 व कोट चा पुरावा सादर 
केला आहे.

नाही
सातारा

पिरत ता नाही नाही नाही
0

नाही नाही नाही नाही नाही
01/05/1973 48 31-05-2031 01/06/2005 01/06/2005 16

2
ीम. ही.के. बगाडे कोरेगं◌ाव-2 मु.पो.गोवली पो. 

ंगा ता 
महाबळे वर

16
0 ३१/५/२०२१ रोजी से.िन.1 ीम. ही.एच. काटकर खटाव १ मु.पो. वडुज 01/06/1963 58 31/05/2021 01/06/2005 01/06/2005

आजी /माजी सैिनक व अधसैिनक जवाना या प नी

िनरंक 

कुमारीका कमचारी

िनरंक 

वा तव जे ठते माणे इतर कमचारी

वातं य सैिनकाचा मुलगा/मुलगी/नातु/नात
िनरंक 

प ाघाताने आजारी असलेले
िनरंक 

ह.दयश ि या झालेले कमचारी
िनरंक 

ज मापासून एकच मु पड (िकडणी) असणारे/मु पड रोपण केलेले/डायिलसीस सू  असलेले कमचारी/
िनरंक 

ककरोगाने आजारी (कॅ सर) )आजारी असलेले कमचारी
िनरंक 

आजी /माजी 
सैिनक व 

अधसैिनक 
जवाना या 

प नी/िवधवा 
आहे/नाही 

(पुरा यासह)

वातं य 
सैिनकाचा 
मुलगा/मुल
गी/नातु/ना

त( 
वातं य 
सैिनक 
हयात 

असेपय◌ंत
) 

आहे/नाही 
(पुरा यासह

)

वयाची 53 
वष पुण 
झालेली 
आहेत 

(पुरा यासह
)

कमचा योन 
बदलीसाठी 
सुचिवलेली 

तीन मु यालये

कमचा याचा 
मोबाईल नंबर

शेराकमचारी वत: 
अपंग 

आहे/नाही 
(अस यास 

िस हील सजन 
यांचे माणप ्)

मितमंद 
मुलाचे 
पाल  
आहे/ 

नाही(अस
यास 

िस हील 
सजन यांचे 

माणप ्)

अपंग 
मुलाचे 

पाल  आहे 
काय 

(अस यास 
िस हील 

सजन यांचे 
माणप ्)

थेलसेिमया
िवकारग त

 मुलांचे 
पाल /ज म

जात 
गुणसु ांचे 
दोषामुळे 

उ भवणारे 
आजार 

आहे/नाही 
(आव यक
पुरा यासह)

कमचारी 
िवधवा/कु
मारीका/घ
ट फोटीत 
आहे/नाही 
(आव य

क 
पुरा यासह

)

ककरोगाने 
आजारी/प ाघाताने 

आजारी क◌ंवा 
डायिलसीस सू  
असलेले कमचारी 

दयश ि या 
झालेले क मचारी 

कवा एकच 
मु प◌ंड असणारे 
मु प◌ंड रोपण 
केलेले,म◌ंदचुा 
आजार झालेले 

कमचारी  इ. आजार 

स याचे 
मु यालयात 
हजर झालेची 

तारीख

स याचे 
काय लयात 
हजर झालेची 

तारीख

स या या 
मु यालया

तील 
सेवाकाल

यापूव  सेवा केले या काय लया या नावासह 
तपिशल (कोठून कोठे) व एकूण सेवा तेथे  

कालावधी नमुद करावा

स या या 
काय लया

तील 
सेवाकाळ

पती प नी 
शासिकय 

सेवेत असलेस 
संबंिधाताचा 
तपिशल व 

पुरावा

सातारा िज हा पिरषद सातारा एका मक बाल िवकास सेवा योजना

ामिवकास िवभागाकडील शासन िनणय मांक िजपब-414/ .112/आ था-14 िदनांक 15 मे 2014 व शासन पुरकप  मांक िजपब-4817/ .238/आ था-14 िदनांक 7 माच 2019 अ वये शासिकय  बदलीसाठी पा  असले या क मचा याची ाधा य मानुसार ता पुरती  जे ठता यादी

संवग -पयवे ीका  सन -2021

अ.नं कमचा याचे नाव काय लयाचे 
नाव

मुळ रहा याचे 
िठकाण

ज मतारीख वय सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक



व मिहना पासून पय◌ंत कोठे

व मिहना

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

आजी /माजी 
सैिनक व 

अधसैिनक 
जवाना या 

प नी/िवधवा 
आहे/नाही 

(पुरा यासह)

वातं य 
सैिनकाचा 
मुलगा/मुल
गी/नातु/ना

त( 
वातं य 
सैिनक 
हयात 

असेपय◌ंत
) 

आहे/नाही 
(पुरा यासह

)

वयाची 53 
वष पुण 
झालेली 
आहेत 

(पुरा यासह
)

कमचा योन 
बदलीसाठी 
सुचिवलेली 

तीन मु यालये

कमचा याचा 
मोबाईल नंबर

शेराकमचारी वत: 
अपंग 

आहे/नाही 
(अस यास 

िस हील सजन 
यांचे माणप ्)

मितमंद 
मुलाचे 
पाल  
आहे/ 

नाही(अस
यास 

िस हील 
सजन यांचे 

माणप ्)

अपंग 
मुलाचे 

पाल  आहे 
काय 

(अस यास 
िस हील 

सजन यांचे 
माणप ्)

थेलसेिमया
िवकारग त

 मुलांचे 
पाल /ज म

जात 
गुणसु ांचे 
दोषामुळे 

उ भवणारे 
आजार 

आहे/नाही 
(आव यक
पुरा यासह)

कमचारी 
िवधवा/कु
मारीका/घ
ट फोटीत 
आहे/नाही 
(आव य

क 
पुरा यासह

)

ककरोगाने 
आजारी/प ाघाताने 

आजारी क◌ंवा 
डायिलसीस सू  
असलेले कमचारी 

दयश ि या 
झालेले क मचारी 

कवा एकच 
मु प◌ंड असणारे 
मु प◌ंड रोपण 
केलेले,म◌ंदचुा 
आजार झालेले 

कमचारी  इ. आजार 

स याचे 
मु यालयात 
हजर झालेची 

तारीख

स याचे 
काय लयात 
हजर झालेची 

तारीख

स या या 
मु यालया

तील 
सेवाकाल

यापूव  सेवा केले या काय लया या नावासह 
तपिशल (कोठून कोठे) व एकूण सेवा तेथे  

कालावधी नमुद करावा

स या या 
काय लया

तील 
सेवाकाळ

पती प नी 
शासिकय 

सेवेत असलेस 
संबंिधाताचा 
तपिशल व 

पुरावा

अ.नं कमचा याचे नाव काय लयाचे 
नाव

मुळ रहा याचे 
िठकाण

ज मतारीख वय सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक

6
ीम मिनषा कािषनाथ 

पवार
मेढा

80 ब रिववार 
पेठ सातारा

04.04.1976 45 30.04.2034 20.08.2009 20.08.2009 11 9 20.08.2009 आज अखेर
ए बा िव से यो 
जावली

11 9 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही िवधवा होय नाही नाही नाही 9623277291
बदलीतनु सुट िमळणसाठी 
पितचे मृ यु माणप  
सादर  केले आहे.

7
ीमती कुमठेकर आर 

ही (पयवेि का)
फलटण

साखरवाडी 
फलटण

06.202.1978 42 31.01.2036 18.08.2009 18.08.2009 11 8 18.8.2009 31.5.2020 फलटण 11 8 नाही नाही नाही
 अपंग 
मुलाचं 

पालक आहे
नाही नाही नाही नाही नाही नाही --- 9975815299

बदलीतनू सूट 
िमळणेबाबत सोबत  
अपंग वाचे माणप     व 
   अज सादर केला आहे

03/03/2006 18/03/2011 कराड

19/03/2011 आजअखेर सातारा२

26/05/2000 31/05/2011 पंस वाई

01/06/2011 आजअखेर पं. स. सातारा

10 ीम. पी.पी. पाटील कराड कोयना वसाहत 
कराड

16/03/1985 35 31/03/2043 07/04/2011 07/04/2011 10 1 07/04/2011 आजअखेर कराड 9 0 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही पाटण सातारा 
खटाव

9860849469 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

ीमती एस.डी. पाटील पाटण २ मु.पो. पाटण ता 
पाटण िज सातारा

02/07/1983 37 31/07/2041 01/06/2011 01/06/2011 9 11 01/03/2006 31/05/2011 कराड 9 11 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही

01/06/2011 आजअखेर पाटण 

12
ीमती पाली 

महेशकुमार कुदळे
वाई वाई 15/10/1978 42 31/10/2036 04/07/2011 04/07/2011 9 10 04/07/2011 आजअखेर वाई 9 10 नाही वत: अपंग नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 7083408864

बदलीतनू सुट िमळणसाटी 
अपंग माणप  जोडले 

आहे.

13 ीम. बी.एस.कांिबरे जावली सातारा 04/12/1966 55 31/12/2024 04/07/2011 04/07/2011 9 10 04/07/2011 आजअखेर जावली 9 10 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
सातारा 
कोरेगांव

9767677124 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

14
ीम. ही जे कांबळे 

(पयवेि का)
फलटण

िशवथर ता 
सातारा

10.01.1979 41 30.08.2037 04.07.2011 04.07.2011 9 10 4.7.2011 31.5.2020 फलटण 8 10 नाही वत: अपंग नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
फलटण- 
सातारा

8830251319
बदलीतनू सुट िमळणसाटी 

अपंग माणप  जोडले 
आहे.

15 ीम. वष राणी आनंदा 
ओमासे

कराड सांगली 06/04/1986 34 30/04/2044 23/09/2011 23/09/2011 9 8 23/09/2011 आजअखेर कराड 9 6 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही खटाव पाटण 
सातारा

9527867170 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

16 ीम. ही. ही.कोळेकर सातारा मुपेा कोपड 01/07/1976 45 31/07/2034 31/10/2011 31/10/2011 9 7 31/10/2011 आजअखेर सातारा 9 7 होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 9922291835 आपसी बदली अज सादर

17 ीम. योती ानदेव 
देशमुख

  कराड मु.पो. कराड 11/05/1988 32 31/05/2046 31/10/2011 31/10/2011 9 3 31/10/2011 आजअखेर कराड 9 5 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही खटाव, 
कोरेगांव 

9404263657 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

18 ीम. सुि या वैभव इनामदारखटाव वडुज मुपो वडुज ख. 21/07/1978 42 31/07/2036 01/11/2011 01/11/2011 9 6 01/11/2011 आजअखेर खटाव वडुज 9 7 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही माण कोरेगांव 9552592897 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

19 ीमती लिलता सुिनल 
बुळे

वाई जु र 12.1.1976 44 31.1.2034 03.11.2011 03.11.2011 9 6 3.11.2011 31.5.2020 एबािवसेयो वाई 8 6 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही खंडाळा 9403823629

20 ीम. मालन भगवान 
पाटील

कराड
मु.पो. मळणगांव 
सांगली

06/01/1969 51 30/06/2027 11/11/2011 11/11/2011 9 6 11/11/2011 आजअखेर कराड 9 5 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही पाटण सातारा 
कोरेगाव

8669151679 बदलीसाठी िवनंती अज सादर

21 ीम. लता नंदिकशोर 
ननावरे

 मेढा मु.पो. कुडाळ 
ता. जावली िज. 

18/07/1976 45 31/07/2034 08/12/2011 08/12/2011 9 5 08/12/2011 आजअखेर जावली मेढा 9 5 नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही वाइ सातारा 7620078325 आपसी बदली अज आहे.

३१/५/२१ सेवा िनवृ

नाही नाही 9359007704

बदलीतनू सूट 
िमळणेबाबत मितमंद 
भावाचे माणप   व अज 
सादर केले आहे.

नाही नाही नाही आहे नाही 7796041449नाही नाही नाही नाही नाही नाही

29/09/1979 42

9 11 9 1101/06/201101/06/2011

9

ीम. बी.एस.साळवी

नाही नाही 9850929330

2 10 2

11

8 ीम. एल.एस.पवार सातारा शाहुपुरी सातारा 19/03/2011 1030/09/2037 19/03/2011 नही नाही नाहीनाही नाही
भाउु 

मितमंद 
आहे

नाही नाही नही

सातारा मु.पेा. रोपडे 
ता.पंढरपूर िज. 
सोलापूर

01/06/1963 58 31/05/2021



व मिहना पासून पय◌ंत कोठे

व मिहना

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

आजी /माजी 
सैिनक व 

अधसैिनक 
जवाना या 

प नी/िवधवा 
आहे/नाही 

(पुरा यासह)

वातं य 
सैिनकाचा 
मुलगा/मुल
गी/नातु/ना

त( 
वातं य 
सैिनक 
हयात 

असेपय◌ंत
) 

आहे/नाही 
(पुरा यासह

)

वयाची 53 
वष पुण 
झालेली 
आहेत 

(पुरा यासह
)

कमचा योन 
बदलीसाठी 
सुचिवलेली 

तीन मु यालये

कमचा याचा 
मोबाईल नंबर

शेराकमचारी वत: 
अपंग 

आहे/नाही 
(अस यास 

िस हील सजन 
यांचे माणप ्)

मितमंद 
मुलाचे 
पाल  
आहे/ 

नाही(अस
यास 

िस हील 
सजन यांचे 

माणप ्)

अपंग 
मुलाचे 

पाल  आहे 
काय 

(अस यास 
िस हील 

सजन यांचे 
माणप ्)

थेलसेिमया
िवकारग त

 मुलांचे 
पाल /ज म

जात 
गुणसु ांचे 
दोषामुळे 

उ भवणारे 
आजार 

आहे/नाही 
(आव यक
पुरा यासह)

कमचारी 
िवधवा/कु
मारीका/घ
ट फोटीत 
आहे/नाही 
(आव य

क 
पुरा यासह

)

ककरोगाने 
आजारी/प ाघाताने 

आजारी क◌ंवा 
डायिलसीस सू  
असलेले कमचारी 

दयश ि या 
झालेले क मचारी 

कवा एकच 
मु प◌ंड असणारे 
मु प◌ंड रोपण 
केलेले,म◌ंदचुा 
आजार झालेले 

कमचारी  इ. आजार 

स याचे 
मु यालयात 
हजर झालेची 

तारीख

स याचे 
काय लयात 
हजर झालेची 

तारीख

स या या 
मु यालया

तील 
सेवाकाल

यापूव  सेवा केले या काय लया या नावासह 
तपिशल (कोठून कोठे) व एकूण सेवा तेथे  

कालावधी नमुद करावा

स या या 
काय लया

तील 
सेवाकाळ

पती प नी 
शासिकय 

सेवेत असलेस 
संबंिधाताचा 
तपिशल व 

पुरावा

अ.नं कमचा याचे नाव काय लयाचे 
नाव

मुळ रहा याचे 
िठकाण

ज मतारीख वय सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक





बदलीसाठी िवनंती अज सादर

बदलीसाठी िवनंती अज सादर

बदलीसाठी िवनंती अज सादर

बदलीसाठी िवनंती अज सादर

बदलीसाठी िवनंती अज सादर

बदलीसाठी िवनंती अज सादर





´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ ´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ {ÉªÉÈÆiÉ EòÉä̀ äö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21.08.2009 30.5.2016 {ÉÉ]õhÉ

1.6.2016 31.5.2017 ¨É½þÉ¤É³äý·É®ú

1.6.2017 30.5.2020 ´ÉÉ<Ç

4/1/2003 30/5/2005  ¨É½þÉ¤É³äý·É®ú 

6/1/2005  +ÉVÉ+JÉä®ú EòÉä®äúMÉÉ´É2

20.08.2009
११/०८/२०२०

B ¤ÉÉ Ê´É ºÉä ªÉÉä 
VÉÉ´É±ÉÒ 

8/12/2020  +ÉVÉ +JÉä®ú पाटण क

२५/०५/२००० ०५/०६/२००८ पाटण क

०६/०६/२००८ ३१/०५/२०१९ खटाव
०१/०६/२०१९ आजअखेर सवड

०१/०६/२०१७ ३ ३०/०९/२०२५ ०१/०६/२०१७ ०५/०९/२००६

31.05.2017 B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.VÉÉ´É±É
Ò

५३ वष पूण 
असलेचा पुरावा 

आहे.

०१/०६/२०१७ आजअखेर B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.JÉÆb÷É³ý
É

०८/०९/२००३
३०/०६/२०१४ कराड

०८/०७/२०१४ आजअखेर खटाव २

 परीत ा  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ 9881985955
कोटाचा पुरावा 
जोडला आहे.

 xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ  xÉÉ½þÒ11  01/05/1973 44 5/31/2031  1/04/2003 सातारा

नाही

८८०५९५१२८४

¸ÉÒ¨É.´½þÒ.Eäò. ¤ÉMÉÉbä÷ 
B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.|É. 

 EòÉä®äúMÉÆÉ´É
¨ÉÖ.MÉÉä́ É±ÉÒ {ÉÉä. LÉÆMÉÉ 

¨É½þÉ¤É³äý¸´É®ú 
 01/06/2005 १५ 11 1/6/2005 १५

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ आहे ¨É½þÉ¤É³äý·É®úxÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

11 01.06.2017 3 ११

३

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ.+É®ú.´½þÒ. 
¦ÉhÉMÉä

B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä. 
JÉÆb÷É³ýÉ

¨ÉÖ.{ÉÉä. ¨ÉÉSÉÖiÉ®ú 
iÉÉ.¨É½þÉ¤É³äý¶´É®ú  

18.09.1967 53४

एबािवसेयो 
सवड

ीम. नंदाबाई 
बापू जमाले

6/1/2019

दय श ि या झालेले कमचारी

५ ५३ वष पूण 
असलेचा पुरावा 

आहे.
नाही नाही नाही नाही

०८/०९/२००३
नाही नाही नाही नाही ७२६३०१६९९७कराड 1/2

7/8/2014 ६ १०
२५/०५/१९६८

53 5/31/2026

नाही आहे
ीम. एस.एस. 
खाबडे

खटाव२ मु.पो. 
को ापूर

7/8/2014 ६ १०

कोटाचा पुरावा 
जोडला आहे.

नाही नाही 9422387717
जावली, 
वाई.

नाही नाही नाही नाही नाही० घट ोिटत नाहीनाही९ 06.10.1978 ४३ 31.10.2036 8/20/2009

¨ÉÖ³ý ®ú½þÉhªÉÉSÉä 
Ê`öEòÉhÉ

२ ¸ÉÒ¨É |Éä®úhÉÉ nùkÉÉ 
Eò ö̀É³äý 

BEòÉÎi¨ÉEòò 
¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ 
ºÉä́ ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉEò±{É VÉÉ´É±ÉÒ 
-¨ÉäføÉ 

¤ÉÒ 9,+Éä®úÒBÆ]õ 
®äúZÉÒbå÷ºÉÒ  

iÉÉ¨ÉVÉÉ<ÇxÉMÉ®ú  
Eò®ÆúVÉä iÉ¡Çò ºÉÉiÉÉ®úÉ

8/12/2020

ºÉä́ ÉäiÉ ¯ûVÉÖ ZÉÉ±ÉäSÉÉ 
ÊnùxÉÉÆEò

9 8/12/2020 ०

ºÉÉiÉÉ®úÉ ÎVÉ±½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ BEòÉÎk¨ÉEò ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòb÷Ò±É ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò ÊVÉ{É¤É-414/|ÉGò.112/+ÉºlÉÉ-14 ÊnùxÉÉÆEò 15 ¨Éä 2014 ´É ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÖ®úEò{ÉjÉ Gò¨ÉÉÆEò ÊVÉ{É¤É-4817/|ÉGò.238/+ÉºlÉÉ-14 ÊnùxÉÉÆEò 7 ¨ÉÉSÉÇ 2019 +x´ÉªÉä Ê´ÉxÉÆiÉÒ ¤Énù±ÉÒºÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ Eò¨ÉSÉÉªÉÉSÉÆÒ |ÉÉvÉÉxªÉGò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ता ुरती VÉä¹`öiÉÉ ªÉÉnùÒ 
ºÉǼ ÉMÉÇ - {ÉªÉḈ ÉäÊIÉEòÉ

 +.xÉÆ Eò¨ÉSÉÉªÉÉSÉä xÉÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É 

xÉÆ¤É®ú
ºÉvªÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
½þVÉ®ú ZÉÉ±ÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉä́ ÉÉEòÉ±É

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
EåòǼ ½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ +É½äþ iÉÉä 

ÊnùxÉÉÆEò

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉºÉ 
¨ÉÊiÉ¨ÉÆnù +{ÉiªÉ 

+É½äþ/ 
xÉÉ½þÒ(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

 +{ÉÆMÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä 
{ÉÉ±Éeò +É½ä EòÉ 

(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

ºÉvªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É 

VÉx¨ÉiÉÉ®úÒJÉ ´ÉªÉ ºÉä́ ÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò

ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ºÉä́ ÉÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉ½þ iÉ{ÉÊ¶É±É (EòÉä̀ ÚöxÉ EòÉä̀ äö) ´É 

Ênù´ªÉÉÆMÉ माणप  
सादर केले 
आहे.

xÉÉ½þÒ

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉäxÉ 
¤Énù±ÉÒºÉÉ`öÒ 
ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ÉÒ 
iÉÒxÉ ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉä

¨ÉåÆnÖùSÉÉ 
+ÉVÉÉ®ú 
ZÉÉ±Éä±Éä, 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉ

ºÉ 
{ÉIÉÉPÉÉiÉ, 
¾þnùªÉ¶ÉºjÉÎ
GòªÉÉ,EìòxºÉ

®úxÉä 
+ÉVÉÉ®úÒ,, 

lÉä±ÉºÉäÊ¨ÉªÉÉÊ´ÉEò
É®úMÉºiÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä 
{ÉÉ±Éeò/VÉx¨ÉVÉÉ
iÉ MÉÖhÉºÉÖjÉÉÆSÉä 
nùÉä¹ÉÉ¨ÉÖ³äý 

=nÂù¦É´ÉhÉÉ®äú 
+ÉVÉÉ®ú 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò{ÉÖ®úÉ

´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ º´ÉiÉ: 
+{ÉÆMÉ 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+ºÉ±ªÉÉºÉ 

ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ º´ÉiÉ: +{ÉÆMÉ /मितमंद मुलांचे पालक

º´ÉÉiÉÆjªÉ 
ºÉèÊxÉEòÉSÉÉ 

¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ/xÉ
ÉiÉÖ/xÉÉiÉ( 

º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò 
½þªÉÉiÉ 

+ºÉä{ÉªÉÈÆiÉ) 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

 ¶Éä®úÉ

 +ÉVÉÒ /¨ÉÉVÉÒ 
ºÉèÊxÉEò ´É 
+vÉÇºÉèÊxÉEò 
VÉ´ÉÉxÉÉSªÉÉ 

{ÉixÉÒ/Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ/EöòÖ̈ ÉÉ
®úÒEòÉ/PÉ]õº¡òÉä

]õÒiÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò 
{ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

´ÉªÉÉSÉÒ 
53 ´É¹Éæ 

{ÉÚhÉÇ ZÉÉ±ÉÒ 
+É½äþiÉ 
/xÉÉ½þÒiÉ 

({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½
þ)

{ÉiÉÒ {ÉixÉÒ 
¶ÉÉºÉÊEòªÉ 
ºÉä́ ÉäiÉ 

+ºÉ±ÉäºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉÉiÉÉSÉÉ 
iÉ{ÉÊ¶É±É ´É 

{ÉÖ®úÉ´ÉÉ

½þÉäªÉ xÉÉ½þÒ 9892815560

मु.पो.खटाव 
वडुज.

११ 6/1/2019 ११ ०१/०६/१९६८ 5/31/2026

खटाव
१ २५/०५/२०००

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒxÉÉ½þÒ31.8.2041

१ 53

21.08.2009   ºÉÉiÉÉ®úÉ      36१
 ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 

ºÉäÉxÉÉ±ÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹É 
®úhÉÊ{ÉºÉä

B¤ÉÉÊ´ÉºÉäªÉÉä ´ÉÉ<Ç ºÉÉiÉÉ®úÉ 1.6.2017 ४ 21.8.1983

नाही नाही

  - 1.6.2017 ४   -

´ÉªÉÉSÉÒ 53 ´É¹Éæ {ÉÚhÉÇ ZÉÉ±ÉÒ +É½äþiÉ 

नाही आहे नाही नाही
८९७५४०७०१२ ५३ वष पूण 

असलेचा पुरावा 
आहे.नाही

नाही नाही नाही



´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ ´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ {ÉªÉÈÆiÉ EòÉä̀ äö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¨ÉÖ³ý ®ú½þÉhªÉÉSÉä 
Ê`öEòÉhÉ

ºÉä́ ÉäiÉ ¯ûVÉÖ ZÉÉ±ÉäSÉÉ 
ÊnùxÉÉÆEò

 +.xÉÆ Eò¨ÉSÉÉªÉÉSÉä xÉÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É 

xÉÆ¤É®ú
ºÉvªÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
½þVÉ®ú ZÉÉ±ÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉä́ ÉÉEòÉ±É

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
EåòǼ ½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ +É½äþ iÉÉä 

ÊnùxÉÉÆEò

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉºÉ 
¨ÉÊiÉ¨ÉÆnù +{ÉiªÉ 

+É½äþ/ 
xÉÉ½þÒ(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

 +{ÉÆMÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä 
{ÉÉ±Éeò +É½ä EòÉ 

(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

ºÉvªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É 

VÉx¨ÉiÉÉ®úÒJÉ ´ÉªÉ ºÉä́ ÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò

ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ºÉä́ ÉÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉ½þ iÉ{ÉÊ¶É±É (EòÉä̀ ÚöxÉ EòÉä̀ äö) ´É 

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉäxÉ 
¤Énù±ÉÒºÉÉ`öÒ 
ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ÉÒ 
iÉÒxÉ ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉä

¨ÉåÆnÖùSÉÉ 
+ÉVÉÉ®ú 
ZÉÉ±Éä±Éä, 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉ

ºÉ 
{ÉIÉÉPÉÉiÉ, 
¾þnùªÉ¶ÉºjÉÎ
GòªÉÉ,EìòxºÉ

®úxÉä 
+ÉVÉÉ®úÒ,, 

lÉä±ÉºÉäÊ¨ÉªÉÉÊ´ÉEò
É®úMÉºiÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä 
{ÉÉ±Éeò/VÉx¨ÉVÉÉ
iÉ MÉÖhÉºÉÖjÉÉÆSÉä 
nùÉä¹ÉÉ¨ÉÖ³äý 

=nÂù¦É´ÉhÉÉ®äú 
+ÉVÉÉ®ú 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò{ÉÖ®úÉ

´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ º´ÉiÉ: 
+{ÉÆMÉ 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+ºÉ±ªÉÉºÉ 

ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

º´ÉÉiÉÆjªÉ 
ºÉèÊxÉEòÉSÉÉ 

¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ/xÉ
ÉiÉÖ/xÉÉiÉ( 

º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò 
½þªÉÉiÉ 

+ºÉä{ÉªÉÈÆiÉ) 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

 ¶Éä®úÉ

 +ÉVÉÒ /¨ÉÉVÉÒ 
ºÉèÊxÉEò ´É 
+vÉÇºÉèÊxÉEò 
VÉ´ÉÉxÉÉSªÉÉ 

{ÉixÉÒ/Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ/EöòÖ̈ ÉÉ
®úÒEòÉ/PÉ]õº¡òÉä

]õÒiÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò 
{ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

´ÉªÉÉSÉÒ 
53 ´É¹Éæ 

{ÉÚhÉÇ ZÉÉ±ÉÒ 
+É½äþiÉ 
/xÉÉ½þÒiÉ 

({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½
þ)

{ÉiÉÒ {ÉixÉÒ 
¶ÉÉºÉÊEòªÉ 
ºÉä́ ÉäiÉ 

+ºÉ±ÉäºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉÉiÉÉSÉÉ 
iÉ{ÉÊ¶É±É ´É 

{ÉÖ®úÉ´ÉÉ

11/17/1997 6/30/2004 कराड

7/1/2004 6/30/2014 सातारा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                आजअखेर कराड

29.10.1996 18.7.2001 ´ÉbÖ÷VÉ

19.7.2001 6.6.2008 ºÉÉiÉÉ®É 

7.6.2008 31.5.2016 ¡ò±É]õhÉ

1.6.2016  +ÉVÉ+JÉä®ú Eò®úÉb÷-1

11/11/1997 6/30/2001 एबािवसेयो कराड

7/1/2001 6/29/2012 एबािवसेयो सातारा

6/30/2012 आजअखेर कोरेगांव

20.8.2009 31.05.2016 {ÉÉ]õhÉ

01.06.2016  +ÉVÉ+JÉä®ú Eò®úÉb÷

१०
ीम. वषाराणी 
आनंदा ओमासे

Eò®úÉb÷ सांगली 9/23/2011 ९ ६ 9/23/2011 ९ ६ ०६/०४/१९८६ ३४ 4/30/2044 9/23/2011 9/23/2011 आजअखेर Eò®úÉb÷ खटाव, 
पाटण, 
सातारा xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

9527867170

आहे

११
ीम. एल एस 
बुळे

वाई
जु र ०३/११/२०११ ९ ६ ०३/११/२०११ ९ ६ १२/०१/१९७६ ४५ ३१/०१/२०३४ ०३/११/२०११ ०३/११/२०११

आजअखेर वाई खंडाळा
नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही

७०८३४०८८६४

आहे

१२ ीम. सुि या 
वैभव इनामदार

एबािवसेयो 
खटाव मु.पो.वडुज ०१/११/२०११ ९ ६ ०१/११/२०११ ९ ६ 7/21/1978 ४३ 7/31/2036 ०१/११/२०११ ०१/११/२०११ आजअखेर खटाव माण,दिहव

डी,कोरेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 9552592897 आहे

१३ ीम. मालन 
भगवान पाटील

B ¤ÉÉ Ê´É ºÉä ªÉÉä 
कराड

मु.पो. 
मळणगांव 
सांगली

11/11/2011 ९ ५ 11/11/2011 ९ ५ 1/6/1969 ५१ 6/30/2027 11/11/2011 11/11/2011 आजअखेर B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.|É.करा
ड

B¤ÉÉÊ´ÉºÉäªÉÉä 
पाटण 
सातारा 
कोरेगांव.

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ 8669151679 आहे

१४
ीम. ोती 
ानदेव 
देशमुख

B ¤ÉÉ Ê´É ºÉä ªÉÉä 
कराड मु.पो. कराड 10/31/2011 ९ ५ 10/31/2011 ९ ५ 5/11/1988 ३२ 5/31/2046 10/31/2011 10/31/2011  +ÉVÉ +JÉä®ú

B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.|É.करा
ड

एबािवसेयो 
खटाव 
कोरेगांव 
सातारा

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ 9404263657 आहे

१५ ीमती 
एल.एन. 
ननावरे

जावली मेढा मुपोकुडाळ 
ताजावली

०८/१२/२०११ ९ ५ ०८/१२/२०११ ९ ५ १७/०७/१९७६ ४५ ३१/०७/२०३४ ०८/१२/२०११ ०८/१२/२०११ आजअखेर जावली मेढा कोरेगांव

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

७६२००७८३२५

आहे

8/21/2009 5/31/2018 खटाव

6/1/2018 आजअखेर वाई 

13.11.1997 30.06.2001 Eò®úÉb÷

01.7.2001 30.06.2012 JÉÆb÷É³ýÉ

06.7.2012 आजअखेर ´ÉÉ<Ç

१८ ीमती एल बी 
जाधव फलटण मानेवाडी ता. 

फलटण ०६/०९/२०१२ ८ ८ ०६/०९/२०१२ ८ ८ ०१/०३/१९७५ ४६ ३१/०३/२०३३ ०६/०९/२०१२ ०६/०९/२०१२ आजअखेर फलटण
माण 

खटाव १ 
खटाव २

नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 9922931677 आहे

१९ ीमती िनवेिदता 
उ म कांबळे एबािवसेयो 

पाटण

कासेगांव ता. 
वाळवा सांगली २५/०७/२०१२ ८ ८ २५/०७/२०१२ ८ ८ २०/०३/१९८७ ३४ ३१/०३/१९४५ २५/०७/२०१२ २५/०७/२०१२ आजअखेर

B ¤ÉÉ Ê´É ºÉä ªÉÉä {ÉÉ]õhÉ-
2

कराड१,२

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

9673018536 आहे

वा व जे ते माणे इतर कमचारी 

८

ीम.सुलभा 
िवनायक िमसाळ

एबािवसेयो 
कोरेगांव

मु.पो. िचनके 
ता. सांगोला

6/30/2012 ८ १० 6/30/2012 ८ १० ०७/०६/१९७२ ४९ ३१/०५/२०३० 6/30/2012
सातारा 
१,सातारा २ नाही नाही नाही

खाजगी सं थेत 
ा ापक असलेचा 
पुरावा आहे.

ातं  सैिनकाचा मुलगा/मुलगी /नात/नातु 

िनरंक

नाही नाही ९८८१७४८७७४

3.6.1975

{ÉiÉÒ {ÉixÉÒ ¶ÉÉºÉÊEòªÉ ºÉä́ ÉäiÉ +ºÉ±ÉäºÉ 

७

शासिकय सेवेत 
पोलीस पदावर 
असलेचे  
माणप  सादर

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ B¨É.<Ç.¦ÉÉä<Ç]äõ Eò®úÉb÷-1 ¨ÉÖ.{ÉÉä. ºÉÉiÉÉ®úÉ 1.6.2016

नाही

आहे xÉÉ½þÒ

29.12.1996
    ºÉÉiÉÉ®úÉ       
EòÉä®äúMÉÉ´É       
जावली ´ÉÉ<Ç

नाही नाही

आहे.

नाही

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

नाही ९८२२०७७२२७

नाही नाही नाही नाही आहे 9822404094

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

नाही

५

५ 0 1.6.2016 ५

xÉÉ½þÒ6.9.1969 ५१ {ÉÖhÉä 6.7.2012

नाही

सातारा 
कोरेगाव, 
जावली

8 6.7.2012 ८

20.8.2009
xÉÉ½þÒ९

BºÉ.¤ÉÒ.EöÖòb÷iÉ®úEò®ú Eò®úÉb÷ ºÉÉiÉÉ®úÉ 01.06.2016

xÉÉ½þÒxÉÉ½þÒ

आहे

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

नाही नाही नाही

नाही नाही नाही

नाही

xÉÉ½þÒ
खाजगी सं थेत 
िश क असलेचा 
पुरावा आहे.

9860864676 आहे

नाही नाही11/30/2031

xÉÉ½þÒ

7387120740

शासिकय सेवेत 
ाथ. िश क 

पदावर असलेचे 
माणप  सादर

नाही

xÉÉ½þÒ

0 01.06.2016 ५

१७  ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ´ÉÒhÉÉ |ÉÊ´ÉhÉ 
EòÉ³äý

B¤ÉÉÊ´ÉºÉäªÉÉä ´ÉÉ<Ç ८ 30.9.2027 13.11.1997 JÉÆb÷É³ýÉ8 xÉÉ½þÒ

कराड
सातारा 
पाटण 

जावली म र
नाही नाही11/17/1997६

नाही

0 23.08.1984

ीम. एन.एस. 
घोरपडे १०६7/1/2014मु.पो. सातारा६ ४९11/25/1973१०

12/31/2037

36 31.08.2042

0 ४६ 30.6.2033

7/1/2014

8/21/2009
सातारा 
कोरेगाव,

नाही नाही नाहीीमती माधुरी 
काश घाग

एबािवसेयो 
वाई मुपो.सातारा 6/1/2018 ३ 0 नाही6/1/2018 नाही नाही नाही नाही३ 0 12/9/1979 ४२ 9421120317 आहे

१६



´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ ´É¹ÉÇÂ ¨ÉÊ½þxÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ {ÉªÉÈÆiÉ EòÉä̀ äö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

¨ÉÖ³ý ®ú½þÉhªÉÉSÉä 
Ê`öEòÉhÉ

ºÉä́ ÉäiÉ ¯ûVÉÖ ZÉÉ±ÉäSÉÉ 
ÊnùxÉÉÆEò

 +.xÉÆ Eò¨ÉSÉÉªÉÉSÉä xÉÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉSÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É 

xÉÆ¤É®ú
ºÉvªÉÉSÉä ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
½þVÉ®ú ZÉÉ±ÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É ºÉä́ ÉÉEòÉ±É

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉÉiÉ 
EåòǼ ½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ +É½äþ iÉÉä 

ÊnùxÉÉÆEò

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉºÉ 
¨ÉÊiÉ¨ÉÆnù +{ÉiªÉ 

+É½äþ/ 
xÉÉ½þÒ(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

 +{ÉÆMÉ ¨ÉÖ±ÉÉSÉä 
{ÉÉ±Éeò +É½ä EòÉ 

(+ºÉ±ªÉÉºÉ 
ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

ºÉvªÉÉSªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉÒ±É 

VÉx¨ÉiÉÉ®úÒJÉ ´ÉªÉ ºÉä́ ÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò

ªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ ºÉä́ ÉÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉºÉ½þ iÉ{ÉÊ¶É±É (EòÉä̀ ÚöxÉ EòÉä̀ äö) ´É 

Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉäxÉ 
¤Énù±ÉÒºÉÉ`öÒ 
ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ÉÒ 
iÉÒxÉ ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉä

¨ÉåÆnÖùSÉÉ 
+ÉVÉÉ®ú 
ZÉÉ±Éä±Éä, 
Eò¨ÉÇSÉÉªÉÉ

ºÉ 
{ÉIÉÉPÉÉiÉ, 
¾þnùªÉ¶ÉºjÉÎ
GòªÉÉ,EìòxºÉ

®úxÉä 
+ÉVÉÉ®úÒ,, 

lÉä±ÉºÉäÊ¨ÉªÉÉÊ´ÉEò
É®úMÉºiÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä 
{ÉÉ±Éeò/VÉx¨ÉVÉÉ
iÉ MÉÖhÉºÉÖjÉÉÆSÉä 
nùÉä¹ÉÉ¨ÉÖ³äý 

=nÂù¦É´ÉhÉÉ®äú 
+ÉVÉÉ®ú 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò{ÉÖ®úÉ

´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ º´ÉiÉ: 
+{ÉÆMÉ 

+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+ºÉ±ªÉÉºÉ 

ÊºÉ´½þÒ±É ºÉVÉÇxÉ 
ªÉÉÆSÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉÂ)

º´ÉÉiÉÆjªÉ 
ºÉèÊxÉEòÉSÉÉ 

¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ/xÉ
ÉiÉÖ/xÉÉiÉ( 

º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò 
½þªÉÉiÉ 

+ºÉä{ÉªÉÈÆiÉ) 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

 ¶Éä®úÉ

 +ÉVÉÒ /¨ÉÉVÉÒ 
ºÉèÊxÉEò ´É 
+vÉÇºÉèÊxÉEò 
VÉ´ÉÉxÉÉSªÉÉ 

{ÉixÉÒ/Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ/EöòÖ̈ ÉÉ
®úÒEòÉ/PÉ]õº¡òÉä

]õÒiÉ 
+É½äþ/xÉÉ½þÒ 
(+É´É¶ªÉEò 
{ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½þ)

´ÉªÉÉSÉÒ 
53 ´É¹Éæ 

{ÉÚhÉÇ ZÉÉ±ÉÒ 
+É½äþiÉ 
/xÉÉ½þÒiÉ 

({ÉÖ®úÉ´ªÉÉºÉ½
þ)

{ÉiÉÒ {ÉixÉÒ 
¶ÉÉºÉÊEòªÉ 
ºÉä́ ÉäiÉ 

+ºÉ±ÉäºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉÉiÉÉSÉÉ 
iÉ{ÉÊ¶É±É ´É 

{ÉÖ®úÉ´ÉÉ

२० ीम. सुमन 
अंकुश पवार

एबािवसेयो 
फलटण

मु.पो. ावी 
बु.ता. कोरेगांव ०६/०९/२०१२ ८ ८ ०६/०९/२०१२ ८ ८ ०९/११/१९७१ ४९ ३१/१०/२०३० ०६/०९/२०१२ ०६/०९/२०१२ आजअखेर एबािवसेयो 

फलटण
खटाव १,२ 
माण

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

9921520295 आहे

२१ ीम.एन बी 
भुजबळ

माण सवड

मु.पो.आसू ता. 
फलटण

०४/०९/२०१३ ७ ८ ०४/०९/२०१३ ७ ८ २६/०६/१९७२ ४९ ३०/०६/१९३० ०४/०९/२०१३ ०४/०९/२०१३ आजअखेर माण दिहवडी फलटण १ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

९११२९२३८७०

आहे

२२ सुवणा िवठठल 
कारंडे

एबािवसेयो 
कोरेगांव

मु.पो. गोरेगांव 
िनम. ता.खटाव 9/3/2013 ७ ८ 9/3/2013 ७ ८ ०२/०३/१९७९ ४२ 2/28/2037 9/3/2013 9/3/2013 आजअखेर कोरेगांव खटाव नाही

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ

7972919467 आहे

२३ ीम.एस.एस. 
कदम

एबािवसेयो 
कोरेगांव

मु.पो. 
मालगांव 
ता.सातारा

9/3/2013 ७ ८ 9/3/2013 ७ ८ २५/१०/१९७२ ४८ 10/31/2030 9/3/2013 9/3/2013 आजअखेर कोरेगांव
सातारा 
जावली 
कोरेगांव २

नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही ९९२२६६७८४६ आहे

२४ ीम. संगीता 
सुरेश सावंत

एबािवसेयो 
जावली

मु.पो.िलंब 
िवठठलवाडी 
ता.सातारा

9/3/2013 ७ ८ ०३/०९/२०१३ ७ ८ 6/28/1972 ४९ 6/30/2030 ०३/०९/२०१३ ०३/०९/२०१३ आजअखेर जावली
सातारा 
वाई 

कोरेगांव
नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही 8999752620 आहे

२५

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ BºÉ b÷Ò ºÉÖiÉÉ®ú B ¤ÉÉ Ê´É ºÉä ªÉÉä 
{ÉÉ]õhÉ-2

¨ÉÖ.{ÉÉä. ËSÉSÉxÉä®ú ´ÉÆnùxÉ 
iÉÉ ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVÉ 

ºÉÉiÉÉ®úÉ

3.9.2013 ७ 8 3.9.2013 ७ 8 27.1.1975 ४६ 31.1.2033 3.9.2013 3.9.2013  +ÉVÉ +JÉä®ú B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.|É. 
{ÉÉ]õhÉ 2

  
B.¤ÉÉ.Ê´É.ºÉä.ªÉÉä.|É.
   कराड, 

EòÉä®äúMÉÉ´É

xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ xÉÉ½þÒ 9011622116

आहे

२६
ीम. क र ा 
अ ाब  
इनामदार
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सातारा ०३/०९/२०१३ ७ ८ ०३/०९/२०१३ ७ ८ २०/०१/१९८१ ३९ ३१/०१/१९३९ ०३/०९/२०१३ ०३/०९/२०१३ आजअखेर एबािवसेयो 
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JÉÆb÷É³ýÉ ÊVÉ ºÉÉiÉÉ®úÉ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31
1

ीमती िवदया 
िव णू कोळेकर

एबािवसेयो  
सातारा

मु.पो. 
कोपड 
ता.िज. 
सातारा

10/31/2011 9 7 10/31/2011 9 7 7/1/1976 45 7/31/1934 10/30/2011 10/31/2011 आजअखेर
एबािवसेयो  

सातारा
नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही

ीमती पाली 
चं कांत वाघ

एबािवसेयो  
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मु.पो.चंचळी
 ता. 
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िज.सातारा
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