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1 03 जुन 2003 12 फे वारी 

1982

8 वी पास िवजा अ मा.उपसंचालक, 

भिुम अिभलेख 

पुणे

ी अशोक ता. 

पवार, किन ठ 

िलपीक

16 एि ल 2003 आर.् .सं था, कराड याचंे प  .औ संक/आ थ-

2/अनुकंपा/एटीपवार/2020/2508 िद.24/11/2020 

चे प  व ीमती पवार याचंे िद.09/11/2020 या 

अज वये ीमती पवार कृषी अिधकारी काय लया 

सातारा येथे िद.22/12/2009  पासून कायरत असले 

बाबत कळिव यात आले आहे.

2 ीमती शहनाज 

र. शेख

166, अ/3, बुधवार 

पेठ, सातारा

03 जुलै 2003 04 जुन 1977 10 वी 

नापास

मु लम मा.उपसंचालक, 

भिुम अिभलेख 

पुणे

ी आर.के. शेख 08 ऑग ट 

1999

औ. .सं था, सातारा याचंे प  .आपसंसा/आ थाअ-

3/1126 िद.11/11/2020 अ वये ीमती शेख या  

येरवडा, पुणे येथे नोकरीत असलेबाबत कळिवले आहे.

3 ीमती सुजाता 

रमेश िभसे

 म.ुपो. कुडाळ, 

ता.जावली, 

िज.सातारा 415514

शा.ता.िव. 

सातारा

17 जानेवारी 

2013

10 फे वारी 

1975

10 वी 

नापास

हदु मांग/ 

SC

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.रमेश बापूराव 

िभसे, किन ठ िलपीक

15 जून 2012  या काय लयाचे प  .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2020/675  िद.21/01/2020 

अ वये औ. .सं था दिहवडी येथे च ेसे पदावर िनयु ती 

दे यात आली आहे.

4 ी सागर 

रामचं  जाधव

म.ुपो.येवलेवाडी, 

क ढवा बु. ता.हवलेी, 

िज.पुणे 411048

औ. .सं था, 

मािणकडोह

01 एि ल 

2014

20 एि ल 

1987

10 वी 

नापास   

March-07

हदु मराठा/ 

OPEN

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी रामचं  गणपत 

जाधव, 

िश पिनदेशक

19 मे 2013 या काय लयाचे आदेश .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2020/5940 िद.08/12/2020 

अ वये औ. .सं था, लोणावळा येथे चतुथ ेणी सेवक 

िनयु ती या पदावर हजर झालेआहेत

 -sd-

2

ती ासूची मधील उमेदवाराच ेनाव व 

प ा

सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, पुणे-5

पिरिश ट - ड
िदनांक 01 जानेवारी 2021 रोजीची   पुणे िवभागातील गट-ड ची एकि त अनुकंपा त वावर शासन सेवेत िनयु तीबाबतची सामाियक ित ासूची.

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (ए.जी.गावीत)(सी.एल.वानखेडे)
सहा.संचालकविर ठ िलपीक काय लय अिध क सहसंचालक,
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

ती ासूची मधील उमेदवाराच ेनाव व 

प ा

5 ीमती लता 

अ ण येडाळे

ारा युरवराज 

अ णजी चौगले 

म.ुपो. ितटव,े 

ता.राधानगरी, 

िज.को हापूर

औ. .सं था, 

गड ह लज

04 एि ल 

2014

03 नो हेबर 

1982

5 वी हदु मांग/ 

SC

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.अ ण पंडीत 

येडाळे, चतुथ ेणी 

सेवक

06 िडसबर 

2013

या काय लयाचे आदेश .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2020/5939 िद.08/12/2020 

अ वये औ. .सं था, आजरा येथे चतुथ ेणी सेवक 

िनयु ती या पदावर हजर झालेआहेत

6 ी.गणेश रमेश 

वाघमारे

संत पेठ भाई, भाई 

चौक, 7 नं.शाळे 

जवळ, दाभाडे वाडा, 

पंढरपुर, िज.सोलापुर

िज. य.िश.व 

िश.अिध. 

काय लय, 

सांगली

1 08 जुलै 2014 13 माच 

1987

8 वी पास 

2015

हदु मांग/ 

SC

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.रमेश ल मण 

वाघमारे, वाहन 

चालक

19 नो हेबर 

2013

कागदप ाचंी पुतता न के याने  सिमतीने िनयु तीसाठी 

अपा  ठरिवले आहे.

7 ी ऋिषकेश

संजय बरगाले

नदीवसे, शा ी

चौक, कृ णा घाट

रोड, सा.कॉलनी,

िमरज-416410

औ. .सं था, 

को हापूर

29 जुन 2017 18 ऑग ट 

1998

12 वी  Feb-

16 उ ीण , 

MS-CIT 

हदु माळी/ 

इ.मा.व.

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.संजय  योतीबा 

बरगाल,े चतुथ ेणी 

सेवक

30 ऑग ट 

2014

या काय लयाचे आदेश .अ-

1/आ था/अनुकंपा/2020/5931 िद.07/12/2020 

अ वये औ. .सं था, माळेगाव येथे चतुथ ेणी सेवक 

िनयु ती या पदावर हजर झालेआहेत

8 ी.सिचन 

राजाराम पोवार

एक डी, ता.कागल, 

िज.को हापूर

शा.तंञ मा य. 

शाळा क , 

राधानगरी,िज.

 को हापूर

2 14 जुलै 2017 21 जून 1993 10 वी      

MS-CIT

हदु मराठा/ 

खुला

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.राजाराम 

तुकाराम पोवार, 

चतुथ ेणी सेवक

19 जानेवारी 

2017

 -sd-
(सी.एल.वानखेडे)

सहा.संचालकविर ठ िलपीक काय लय अिध क सहसंचालक,
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (ए.जी.गावीत)

महारा  शासन राजपञ,सामा य शासन िवभाग िद.06 जानेवारी 2018  नुसार  गट "ड " पदांचे (सेवा वशे) िनयम 2017  अ वये   िनयम .3(एक) नुसार  िद. 6 जून 2017 चे शासन राजप  िस द हो या या िदनांकापूव  अनुकंपा त वावर िनयु तीसाठी या 

ित ायादीत अंतभनू असले या उमेदवारांसाठी, ाथिमक शाळेमधून चौ या इय चेी पिर ा उ ीण अस याची शै िणक अहता लाग ूराहील.

महारा  शासन राजपञ,सामा य शासन िवभाग िद.06 जून 2017  नुसार  गट "ड " पदांचे (सेवा वशे) िनयम 2017 अ वये   िद. 06 जुन 2017 पासुन  िनयम .6(2)  नुसार /सहा.दारवान/संदेशवाहक या पदासाठी मा यिमक शालातं माणपञ परी ा उ ीण अहता लाग ु

राहील
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ती ासूची मधील उमेदवाराच ेनाव व 

प ा

9 ी मोिहत 

अंकुश रासकर

लॉट नं.5, गणेश 

कॉलोनी, तामजाई 

नगर, करंजे तफ, 

सातारा

औ. .सं था, 

सातारा

3 22 मे 2018 11 स टबर 

1999

12 वी  Feb-

2017 

हदु माळी सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
सौ मीन अंकुश 

रासकर, 

िश पिनदेशक

12 जुलै 2017

10 कु. ृती राज  

ग ड

49/7, संगमनगर, 

नॅशनल कुल रोड, 

जुनी सांगवी, पुणे 

411027

औ. .सं था, 

लोणावळा

4 08 मे 2018 31 मे 1999 12 वी   

Feb-2017

हदु जोशी सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी राज  दामोदर 

ग ड, भांडारपाल

05 माच 2014

11 ी िवशाल 

िव ण ूदुधाने

लॉक एिरया, 

चौडे री नगर 

म.ुपो.कंुडल, 

औ. .सं था, 

पलूस

5 06 ऑग ट 

2018

25 नो हेबर 

1999

12 वी   

Feb-2017

हदु को टी सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी दुधाने िव ण ू

देिवदास, चतुथ ेणी 

सेवक

03 मे 2014

12 ी पंकज 

िशवाजी इंगवले

जय हद ग ी, म.ुपो. 

ना ज, ता. उ र 

सोलापुर, िज. 

सोलापुर 413222

औ. .सं था, 

मंगळवढेा

6 15 िडसबर 

2018

26 जलै 

1990

12 वी  Feb-

2019

हदू मराठा सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी िशवाजी कृ णाजी 

इंगवले, विर ठ 

िलपीक

07 जुलै 2012 संचालनालयाचे प  .अ-4/आ था-

2/इंगवले/2019/1302 िद.01/10/2019 मधील 

सुचने नुसार यांना िद.15/12/2018 रोजी 

ित ासुचीम ये समािव  ठ कर यात आले आहे

13 ी ितक 

नारायण रोकडे

लॉट नं.301 व 

302, लगे र 

रेिसडे सी, फेज-2, 

29, िवरशैवनगर, 

भारती िवदयापीठ 

औ. .सं था, 

सोलापुर

7 15 िडसबर 

2018

04 ऑग ट 

2000

10 वी  Feb-

2018

हदू महार सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी नारायण संभाजी 

रोकडे, 

िश पिनदेशक

16 ऑग ट 

2014

 -sd-
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (ए.जी.गावीत)(सी.एल.वानखेडे)

सहा.संचालकविर ठ िलपीक काय लय अिध क सहसंचालक,
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ती ासूची मधील उमेदवाराच ेनाव व 

प ा

14 ी िवण 

रामचं  घोडके

19/1/8ब, हगणे 

होम कॉलनी, 

कवनगर, पुणे 

411052

औ. .सं था, 

को हापूर

8 31 िडसबर 

2018

12 मे 1999 12 वी पास 

Feb-16

हदु धनगर सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी रामचं  िबर पा 

घोडके, 

िश पिनदेशक

04 नो हेबर 

2017

15 ी शमशो ीन 

अ दुल कादर 

शेख

रा.मनोहर नगर, 

एस.टी. टॅ ड 

समोर, सोलापूर

म.रा.तां. 

शाला, 

सोलापूर

9 17 जानेवारी 

2019

01 जून 1986 6वी      

Jun-99

मसुलमान सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी अ दुल कादर 

महंमद शेख, 

चतुथ ेणी सेवक

08 फे वारी 

2012

शासन प  . यिशअ-

2017/ . .195/17/ यिश-5 

िद.21/05/2018 अ वय ेिवलंब मािपत

16 ी सुिमत संजय 

वडर

यु सव दय चौक, 

वडर कॉलनी, 

सांगली, ता.िमरज

औ. .सं था, 

तुकवाडी

10 17 जानेवारी 

2019

12 स टबर  

1996

12 वी        

Feb-15

हदू वडार / 

िवजा(अ)

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी संजय गणा वडर, 

किन ठ िलपीक

14 एि ल 2018

17 ी तृषांत अंकुश 

सोनवणे

लॅट नं.ई11, 

राजेवली नगर, 

इंदापुर, िज. पूणे

औ. .सं था, 

मं ुप

11 02 फे वारी 

2019

21 ऑग ट 

1999

10 वी 

March-15

हदू महार/ 

अजा

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी अंकुश चोखा 

सोनवणे, 

िश पिनदेशक

17 नो हबर 

2018

18 ी सौरभ रमेश 

सकट

स ह नं 649, 

िशवतेज नगर, 

िवबेवाडी, पुणे-

411037

औ. .सं था, 

औध, पुणे

12 22 जुलै 2019 27 जाने. 

2001

10 वी 

March-16

हदू मांग/ 

अजा

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी रमेश संभाजी 

सकट, चतुथ ेणी 

सेवक

17 फे वारी 

2018

19 ी वदेांत 

सुिनल करंजे

रा.72, कसबा पेठ, 

खाटीक ग ी, 

फलटण, िज.सातारा

औ. .सं था, 

फलटण

13 27 जानेवारी 

2020

21 माच 2001 12 वी फे -

19

हदु भोई सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी सुिनल हिरभाऊ 

करंजे, 

िश पिनदेशक

17 जुन 2013 उमेदवार स ान झा यानंतर अज केला.

 -sd-

काय लय अिध क सहा.संचालक सहसंचालक,
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (सी.एल.वानखेडे) (ए.जी.गावीत)
विर ठ िलपीक



अ. . उमेदवाराशी 

संबंिधत मळु 

काय लयाचा 

प ा

ती ा 

सूची 

मधील 

मांक

ित ासूची 

म ये नाव 

दाखल 

झा याचा 

िदनांक

ज मतारीख शै णीक 

अहता

मागासवग य 

वग चे नाव 

खुला

िनयु ती 

साठी 

िशफारस 

के याचा 

िदनांक व 

मांक

िनयु ती साठी 

िशफारस 

कोण या 

काय लयात 

केली

िदवगंत कमचा-यांचे 

नाव व पदानाम

मृ यु िदनांक शेरा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

ती ासूची मधील उमेदवाराच ेनाव व 

प ा

20 ी िस दाथ 

संतोष कांबळे

आंबेडकर नगर, 

कडी, 

ता.हातकणंगल,े 

िज.को हापुर

औ. .सं था, 

कराड

14 30 जानेवारी 

2020

16 स टबर 

2001

10 वी माच-

19

हदु महार 

SC

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी संतोष संभाजी 

कांबळे , 

िश पिनदेशक

23 माच 2016

21 ी िगिरजा मक 

िदलीपकुमार 

िबडकर

ता.ताळसंदे, 

ता.हातकणंगल,े 

िज.को हापुर

औ. .सं था, 

प हाळा

15 24 ऑग ट 

2020

21 मे 2001 12 वी 

फे वारी 

2019

हदु 

िलगायत 

OPEN

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी िदलीपकुमार 

िनळकंठ िबडकर

17 मे 2016

22 ीमती कोमल 

अिनल पवार

म.ुपो.वळेे(कामथी), 

ता.िज.सातारा

औ. .सं था, 

सातारा

16 28 ऑग ट 

2020

06 जुन 1996 12 वी 

फे वारी 

2013

नवबै द सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी.अिनल िदनकर 

पवार, चतुथ ेणी 

सेवक

09 ऑ टोबर 

2019

23 ीम.िद ा अमर 

गायकवाड (सौ. 

िद ा रोिहत 

जाधव)

रा.उमेदपुर 

सेटलमट िफ कॉनी 

नं.3, िमराआई 

मंिदरा शेजारी, 

सोलापुर

म.रा.तां. 

शाला, 

सोलापुर

17 04 िडसबर 

2020

23 नो हबर 

1994

10 वी माच 

2010

हदु कैकाडी 

  VJ

सहसंचालक, 

य.िश.व . पुणे
ी अमर नारायण 

गायकवाड, 

चतुथ ेणी सेवक

23 माच 2016

 -sd-

यवसाय िश ण व िश ण,
ादेिशक काय लय, पुणे-5

विर ठ िलपीक काय लय अिध क
(ए.जी.गावीत)
सहसंचालक,

(सी.एल.वानखेडे)
सहा.संचालक

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ)


