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1 श्री मयुरेश 
भालचंद्र घाटे

आय/5, पावहतीनगर, 
एसजीएम कॉलेज 
समोर, धवदयानगर, 
सैदापूर,  ता.कराड -
415124

औ.प्र.संस्था, 
कराड

13 एधप्रल 
2012

13 जुन 1993 12 वी  
Feb.2010

हहदु वाणी/ सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री भालचंद्र 
शंकर घाटे, 

पुणहवळे धनदेशक

16 एधप्रल 
2011

या कायालयाचे काया.आदे.क्र.अ-1/आस्था/अनुकंपा /2020/5955 
धद.09/12/2020 अन्वये औ.प्र.संस्था लोणंद येथे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे. तथापी सदर उमेदवार धनयुक्तीच्या 
धठकाणी हजर झालेला नाही. सबब धनयुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याने 
अनुकंपा यादीतुन नाव कमी करण्यातआले असलेबाबत या कायालयाचे 
पत्र क्र.अ-4/आस्था/अकंपा/ 2021 /1911 धद.05/03/2021 अन्वये 
कळधवण्यात आले आहे

2 श्री प्रसाद 
मारुती 
देवकाते

धहरकणी हौसींग 
सोसायटी, हशदे नगर, 
जुनी सागंवी, पुणे-27

औ.प्र.संस्था, 
माळेगाव

14 धडसेंबर 
2012

14 जुन 1994 12 वी 
Feb.2010

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री मारुती 
अप्पाजी 
देवकाते, 

धशल्पधनदेशक

26 सप्टेंबर 
2012

या कायालयाचे काया.आदे.क्र.अ-1/आस्था/ अनुकंपा/2020/5937 
धद.10/12/2020 अन्वये औ.प्र.संस्था लोणावळा येथे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे. तथापी सदर उमेदवार धनयुक्तीच्या 
धठकाणी हजर झालेला नाही सबब धनयुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याने 
अनुकंपा यादीतुन नाव कमी करण्यातआले असलेबाबत  पत्र क्र.अ-
4/आस्था/अकंपा/ 2021 /1912 धद.05/03/2021 अन्वये कळधवण्यात 
आले आहे

3 श्री प्रयाग 
भाऊसाहेब 
पन्हाळे

बी-7, धनझणेश्वर गाडहन, 
लेन नं. 32- बी, मोती 
बेकरीच्या मागे, धायरी, 
पुणे 411041

औ.प्र.संस्था, 
औध

01 सप्टेंबर 
2014

11 ऑगस्ट 1992 12 वी 
Feb.2010

नवबैध्द      
SC

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री भाऊसाहेब 
ज्ञानोबा पन्हाळे, 
धशल्पधनदेशक

30 मे 2014 या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6874 धद.23/11/2021 
अन्वये शा.ता.धव.खेड  येथे कधनष्ठ धलपीक पदावर 
धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

सहसंचालक, व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण, प्रादेधशक कायालय, पुणे-5

संचालनालय मंुबई याचंे  पत्र क्र.11/ आस्था/2009/3193 धद.13/09/2009 च्या पत्रान्वये या धवभागातील  वतेनश्रेणी 5500-9000 या वतेनश्रेणीत वतेन घेतलेल्या धदवगंत कमहचा-याचं्या पाल्यानंा अनुकंपा धनयुक्ती नाकारण्यात आली होती परंतु शा. धन. धद. 27 मे 2016  
मुदा क्र. 2 मधील सेवा प्रवशे धनयमाच्या तरतूदी नुसार व मॅट मंुबई यानंी धद.19.12.18 रोजी श्री धव.धव. दळवी याचे न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने 5500-9000 या वतेनश्रेणीतील पाल्यानंा अनुकंपा प्रधतक्षा सुचीमध्ये समाधवष्ठ करण्यात येत आहे.

धदनाकं 01 जुलै 2022 रोजीची   पुणे धवभागातील गट-क ची एकधत्रत अनुकंपा तत्वावर शासन सेवते धनयुक्तीबाबतची सामाधयक प्रधतक्षासूची.
पधरधशष्ट - ड

प्रतीक्षासूची मधील उमेदवाराचे नाव व 
पत्ता

2
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4 श्री अधभषेक 
दत्तात्राय 
पंगुडवाले

डी-607, धसल्व्हर नाईन 
सोसायटी, देहू आळंदी 
रोड, डी-माटह जवळ, 
मोशी,  पुणे-412105

औ.प्र.संस्था, 
कोल्हापूर

30 मे 2015 30 सप्टेंबर 1996 10 वी  Mar. 

2012

हहदू गवळी सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्रीमती प्रभावती 
दत्तात्राय 

पंगुडवाले, 
धशल्पधनदेशक

30 मे 2008 या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6873 धद.23/11/2021 
अन्वये शा.ता.धव.मोहोळ  येथे कधनष्ठ धलपीक पदावर 
धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

5 कु.तेजस्स्वनी 
धदलीप काबंळे

मु.पो. पेठवडगाव, ता. 
हातकणंगले, धज. 
कोल्हापूर - 416112

औ.प्र.संस्था, 
सागंली

06 सप्टेंबर 
2016

02 माचह 1998 12वी 
Feb.2016

धहदू महार/ 
SC

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री धदलीप 
सदाधशव काबंळे, 
धटप्पणी सहाय्यक

08 फेब्रवारी 
2008

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6872 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था, धशराळा  येथे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

6 श्री.प्रशातं 
बाबुराव 
सोनवणे

ब्लॉक नं.152, मातृछाया 
धनवास, म्हाडा कॉलनी, 
बाशी, धज.सोलापूर

औ.प्र.संस्था 
बाशी

28 सप्टेंबर 
2016

13 जुन 1991 धडप्लोमा  इन 
मेकॅ. इंधज. 
Jan 2014

हहदु वजंारी सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री बाबुराव 
फधकरा सोनवणे, 

धशल्पधनदेशक

15 जुलै 
2016

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6880 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था, तासगाव येथे सहाय्यक 
भाडंारपाल पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

7 श्री.तुषार 
धदपक कंुभार

बी 2/5, साई स्नेह पाकह , 
एस टी कॉलनी जवळ, 
जुनी सागंवी, पुणे -27

औ.प्र.संस्था,(
मुलींची) 
औंध,पुणे 7

12 जुन 2017 25 जुलै 1990 बी.ई.मेकॅधनक
ल ,

इ.मा.व. सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री.धदपक 
ज्ञानेश्वर कंुभार, 
वधरष्ठ धलपीक

28 माचह 
2017

शासन धनणहय धद. 21/09/2017 मधील मुद्दा क्र. (5)(इ) मधील 
तरतुदी नुसार श्रीमती वदंना कंुभार धदवगंत कमहचा-याची 
पत्नी या धनमशासकीय सेवते कायहतर आहेत सबब त्याचंे नाव 
अनुकंपा प्रधतक्षासूची मधून वगळण्यात आले असल्याचे या 
कायालयाचे पत्र अ-4/आस्था/अनुकंपा/2021/2072 
धद.10/03/2021 अन्वये कळधवण्यात आले आहे.

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जून 2017  नुसार  गट "क " पदाचंे (सेवाप्रवशे) धनयम 2017  अन्वये धनयम क्र.3 खंड (च) नुसार शासन राजपञात प्रधसध्द होणा-या धदनाकंापूवी अनुकंपा तत्वावर धनयुक्तीसाठीच्या 
प्रधतक्षायादीत अंतभूहत केलेल्या उमेदवारानंा माध्यधमक शालातं परीक्षा प्रमाणपञ हीच शैक्षधणक अहहता धारण करीत असलेले उमेदवार

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जून 2017  नुसार  गट "क " पदाचंे (सेवाप्रवशे) धनयम 2017 अन्वये   धद. 06 जुन 2017 पासुन  धनयम क्र.2(ख) नुसार धलपीक-टंकलेखक या पदासाठी पदवी याचा अथह संधवधधक 
धवदयाधपठाची कोणत्याही शाखेतील पदवी हकवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणनू घोधषत केलेली अन्य कोणतीही अहहता लागु राहील
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8 श्री मनोज 
आनंदा गवारे

ओंमकार धनवास, 
कोंडीबा लाडंगे मागह 
धावडे वस्ती, भोसरी, 
पुणे 410039

औ.प्र.संस्था, 
औध

21 जुन 2017 20 सप्टेंबर 1986 12 वी   ITI-
ET, NCTVT 

2006-07

हहदु मराठा/ 
खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री आनंदा 
धवठोबा गवारे, 
धशल्पधनदेशक

12 जानेवारी 
2017

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-1/आस्था/अनुकंपा/2021/6879 
धद.23/11/2021 अन्वये औ.प्र.संस्था, फलटण येथे सहाय्यक 
भाडंारपाल पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

9 श्री राजेश 
शंकर 
इंदलकर

मु.पो कळंब,े 
ता.धज.सातारा

औ.प्र.संस्था, 
सातारा

02 ऑगस्ट 
2017

26 ऑक्टो. 1983 बी ई         
April 2005

- सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री शंकर 
साहेबराव 
इंदलकर, 
धशल्पधनदेशक

26 एधप्रल 
2017

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6878 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था, सागंली येथे सहाय्यक 
भाडंारपाल पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

10 श्री सौरभ 
काधलदास 
काळे

शुभश्री, रो हाऊस, 
युधनट नं.4, अरुण 
सरनाईक नगर, 
कोल्हापूर

औ.प्र.संस्था, 
कोल्हापूर

1 03 नोव्हेंबर 
2017

07 माचह 1999 धडप्लोका 
मेकॅ इंधज. 
Jun 2017

हहदु जोशी सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री काधलदास 
श्रीरंग काळे, 
धशल्पधनदेशक

11 माचह 
2017

 या कायालयाचे पत्र क्र. अ-4/आस्था/अनुकंपा/2021/2409 
धद.24.3.2021 अन्वये कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्स्थत 
राहणेबाबत कळधवले होते परंतु सदर उमेदवार अनुपस्स्थत 
होता.

11 श्री. शाहीद 
नवाबखान 
पठाण

57 ए बी वींग, रौनक 
रेधसडेन्सी, हचचवड, पुणे 
411019

औ.प्र.संस्था, 
घोडेगावं

03 माचह 2018 05 नोव्हेंबर 
1988

बी ई इले. 
May 2015

मुस्लीम 
/खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री नवाबखान 
जमेशरखान 
पठाण, 
धशल्पधनदेशक

17 नोव्हेंबर 
2017

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6877 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था, भदुरगड येथे सहाय्यक 
भाडंारपाल पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

12 श्री सुभाष 
पंडीत लाडंगे

रा. आंबेगल्ली वडणगे, 
ता.करवीर, 
धज.कोल्हापूर

धज.व्य.धश.व 
प्रधश काया. 
कोल्हापूर

16 ऑक्टोबर 
2018

20 ऑगस्ट 1994 बी ई धसव्हील 
May 2018

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री पंडीत 
रामचंद्र लाडंगे, 
कधनष्ठ धलपीक

07 ऑगस्ट 
2017

या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6876 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था पन्हाळा येथे सहाय्यक भाडंारपाल 
पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.



अ.क्र. उमेदवाराशी 
संबंधधत मुळ 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सूची 

मधील 
क्रमाकं

प्रधतक्षासूची 
मध्ये नाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनाकं

जन्मतारीख शैक्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाचे नाव 

खुला

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनाकं व 

क्रमाकं

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याचे नाव व 

पदनाम

मुत्यु धदनाकं शेरा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

प्रतीक्षासूची मधील उमेदवाराचे नाव व 
पत्ता

2

13 श्री धवशाल 
हनुमंत 
नवधगरे

मु.पो.हपपळे खालसा 
(धुमाळ), पो.धहवरे 
159,गाढव लोळी 
गावठाण  ता.धशरुर, 
धज.पुणे 412208

औ.प्र.संस्था, 
धशरुर

16 नोव्हेंबर 
2018

29 माचह 1988 12 वी  ITI 
धफटर            

Aug 2010

हहदु गुरव/ 
इमाव

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री हनुमंत 
कोंडीबा नवधगरे, 
चतुथहश्रेणी सेवक

01 ऑगस्ट 
2016

 या कायालयाचे पत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6875 धद.23/11/2021 
अन्वये औ.प्र.संस्था, बाशी  येथे सहाय्यक भाडंापाल 
पदावर धनयुक्ती देण्यात आली आहे.

14 श्रीमती 
धवजया 
धकरण शेडगे

प्लॅट नं. बी6, भषूण 
अपाटहमेंन् ट, शाहू 
काफलनी, गल्ली नं.1, 
कमीन्स कॉलेज जवळ, 
कव ेनगर, पुणे 411052

शा.तां.धव. 
पुणे

2 29 नोव्हेंबर 
2018

25 जुन 1980 एम कॉम बी 
एड MS-CIT 
 May 2004

हहदु महार/ 
अजा

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री धकरण सुदाम 
शेडगे, पुणहवळे 

धशक्षक

24 सप्टेंबर 
2018

15 श्री. अधतक 
बापु जगताप

प्लॅट नं. 15/बी, धनर्ममती 
क्लाधसक्स, गणेश नगर, 
हपपळे धनलख, पुणे 
411027

शा.तां.धव. 
पुणे

3 15 धडसेंबर 
2018

22 माचह 1991 बी ई संगणक 
May 2012

हहदु मराठा/ 
खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री जगताप बापू 
धोंडीबा, पुणहवळे 
धशक्षक

15 ऑगस्ट 
2018

16 श्री ऋधषकेश 
गजानन बोधे

प्लॅट नं. 14, रामचंद्र 
कॉलनी, तामजाई नगर, 
सातारा

औ.प्र.संस्था, 
महाबळेश्वर

4 18 धडसेंबर 
2018

29 जाने. 2000 धडप्लोका 
मेकॅ इंधज. 
May 2018

हहदु हशपी/ सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री गजानन 
शंकर बोधे, 
वधरष्ठ धलपीक

21 नोव्हेंबर 
2012

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-3 
धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार धलपीक हकवा 
सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा 
प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये समाधवष्ट करण्यात येत आहे.

17 श्री चेतन 
काळूराम 
जाधव

मु.पो. आंबळे, ता.धशरुर, 
धज.पुणे

औ.प्र.संस्था, 
हपपरी-
हचचवड

5 04 फेब्रवारी 
2019

30 जुलै 1994 10 वी ITI 
नक्कारागीर 
May 2018

हहदु मागं 
/एससी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री काळूराम 
बनाजी जाधव,  
धशल्पधनदेशक

09 नोव्हेंबर 
2018

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-3 
धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार धलपीक हकवा 
सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा 
प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये समाधवष्ट करण्यात येत आहे.

18 श्री अधभजीत 
अंबादास हशदे

मु.पो. उदापुर, ता. 
जुन्नर, धज. पुणे

औ.प्र.संस्था, 
माधणकडोह

6 20 सप्टेंबर 
2019

30 सप्टेंबर 1992 बीई जुलै 
2017

हहदु माळी/ 
ओबीसी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री अंबादास 
नामदेव हशदे, 
चतुथहश्रेणी सेवक

13 जुन 
2019



अ.क्र. उमेदवाराशी 
संबंधधत मुळ 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सूची 

मधील 
क्रमाकं

प्रधतक्षासूची 
मध्ये नाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनाकं

जन्मतारीख शैक्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाचे नाव 

खुला

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनाकं व 

क्रमाकं

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याचे नाव व 

पदनाम

मुत्यु धदनाकं शेरा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

प्रतीक्षासूची मधील उमेदवाराचे नाव व 
पत्ता

2

19 श्री संदीप 
नामदेव 
सणगर

30/2, सामराज 
कॉम्प्लेक्य, नाळे 
कॉलनी, कोल्हापूर 
416007

औ.प्र.संस्था, 
कोल्हापुर

7 15 ऑक्टोबर 
2019

30 ऑगस्ट 1989 बीए माचह 
2012

हहदु सणगर/ 
एनटी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्रीम. नंदा 
नामदेव सणगर, 
चतुथश्रेणी सेवक

13 धडसेंबर 
2018

20 श्री नरेंद्र 
तानाजी ताबंे

मु.पो.जेऊर, ता.पुरंदर, 
धज.पुणे

औ.प्र.संस्था, 
लोणंद

8 23 जानेवारी 
2019

09 सप्टेंबर 1989 एम ए May-
2013 / ITI 

2008

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री तानाजी दादा 
ताबंे, क.धलपीक

02 जुन 
2019

21 श्रीमती 
वशैाली 
हणमंत 
अवघडे

रुम नं.333, आर्मशवाद 
धनवास, नधवन नायडू 
गणेश मंधदराजवळ, 
थॉमस कॉलनी, देहूरोड, 
ता.हवलेी, धज.पुणे

औ.प्र.संस्था, 
औध, पुणे

9 27 धडसेंबर 
2019

23 एधप्रल 1984 वी ए ऑक्टो 
2008

हहदु मागं/ 
एससी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री हणमंत 
सुयहकातं 

अवघडे, प्रधश 
अधधकारी

12 सप्टेंबर 
2019

धदवगंत कमहचारी याचंे धनयुक्ती प्राधधकारी कायालय 
संचालनालय मंुबई याचंे पत्र क्र.व्यधशप्र-2021/ 
आस्था-2/प्र.क्र.46/अनुकंपा/का-4 
धद.29/09/2021 अन्वये अनुकंपा धनयुक्ती जेष्ठता 
सूचीत नाम समाधवष्ठ करणेबाबतचा सुचना प्राप्त 
झालेल्या आहेत.

22 श्री साथहक 
संजीव कोळी

साथहक बंगला, मारुती 
मंधदरा जवळ, गाव गाभा, 
तारदाळ, 
ता.हातकणंगले, 
धज.कोल्हापूर 416121

औ.प्र.संस्था, 
धशरोळ

10 20 जानेवारी 
2021

25  एधप्रल 1998 बीई (Elect.) 
Oct-2020

हहदु कोळी/ 
ओबीसी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री संजीव केशव 
कोळी, 
धश.धनदेशक

29 नोव्हेंबर 
2019

23 श्री सौरभ 
धवठोबा 
लडकत

रा.च-होली, बु., 
ता.हवलेी, धज.पुणे

औ.प्र.संस्था, 
माळेगाव

11 22 जानेवारी 
2021

05 जुलै 1999 10 वी-
March 

2016, ITI 
(Elect.) July-

2018

हहदु माळी/ 
ओबीसी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री धवठोबा 
तुकाराम 
लडकत, धश. 
धनदेशक

08ऑक्टोबर 
2020

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार 
धलपीक हकवा सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे 
शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये 
समाधवष्ट करण्यात येत आहे.



अ.क्र. उमेदवाराशी 
संबंधधत मुळ 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सूची 

मधील 
क्रमाकं

प्रधतक्षासूची 
मध्ये नाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनाकं

जन्मतारीख शैक्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाचे नाव 

खुला

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनाकं व 

क्रमाकं

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याचे नाव व 

पदनाम

मुत्यु धदनाकं शेरा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

प्रतीक्षासूची मधील उमेदवाराचे नाव व 
पत्ता

2

24 श्री प्रथमेश 
प्रकाश बागडे

222/2, प्लॉट नं.15, 
सुयहनगर, हुडको 
कॉलनी, सोनारमळा, 
सागंली

औ.प्र.संस्था, 
सागंली

12 08 फेब्रवारी 
2021

08 जुलै 1999 12 वी- फेब्र. 
2017, ITI 

SMW- 
Aug2018

हहदु चाभंार/ 
एससी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री प्रकाश 
शामराव बागडे

22 जुन 
2011

श्रीमती जयश्री बागडे यानंी धद.05/11/2011 रोजी अजह सादर केलेला 
होता तथापी सदर अजह धवधहत मुदतीत प्रादेधशक कायालयास  प्राप्त न 
झाल्याने धनयुक्ती नाकारण्यात आलेली होती तथापी सदर प्रकरणी 
गठीत सधमती माफह त संबंधीतानंी धवधहत मुदतीत अजह सादर केला 
असल्याने, सहानुभतूीपूवहक धवचार व्हावा अशी धशफारस केली आहे. 
सबब, सदर उमेदवाराचे नाव कागदपत्र पुतहतेच्या धदनाकंास 
प्रधतक्षासूचीमध्ये समाधवष्ट करण्यात आले आहे

25 श्री योगेश 
चंद्रकातं 
सणगर

मु.पो.माले, ता.पन्हाळा, 
धज.कोल्हापुर

औ.प्र.संस्था, 
पन्हाळा

13 11 मे 2021 15 ऑगस्ट 1993 धडप्लोमा इन 
इलेक्टीकल 
इंधज. 2020

हहदु सणगर/ 
एनटी-सी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री चंद्रकातं 
धदनकर सणगर,

12 धडसेंबर 
2020

श्री धनलेश चंद्रकातं सणगर याचंे धद.13/10/2021 रोजी 
धनधन झाल्यात्याचंे ऐंवजी श्री योगेश चंद्रकातं सणगर याचंे 
नावा प्रधतक्षासुचीमध्ये समाधवष्ठ करण्यात आलेले आहे.

26 कु. धशवाली 
अधजत हशदे

सव्हे नं-138, 
श्रीरामनगर, बी-4/16, 
औध, पुणे- 411067

औ.प्र.संस्था, 
मुलींची औध 

पुणे

14 16 जुन 2021 15 मे 1991 बीई (ENTC)  
मे-2017

हहदु मराठा/ 
ओपन

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्रीमती माधुरी 
अधजत हशदे, 
धश.धनदेशक

12 एधप्रल 
2021

27 श्री धपयुष 
संजय घुमे

फलॅट नं.4, प्रताप 
हाईटस, लेन नं.4 क, 
उजवी भसुारी कॉलनी, 
पौड रोड, कोथरुड, पुणे 
411038

शासकीय 
ताधंत्रक 

धवदयालय 
पुणे

15 17 जुन 2021 01 ऑक्टो.1996 10 वी-
March 

2016, ITI 
(Elect.) मे-

2015

हहदु भोई/ 
एनटी-बी

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री संजय 
सुयहकातं घुमे, 
चश्रसेवक

30 एधप्रल 
2021

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार 
धलपीक हकवा सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे 
शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये 
समाधवष्ट करण्यात येत आहे.

28 श्री अधमत 
रमेश जाधव

39, औध रोड, धशलाबाई 
बाराथे वस्ती, खडकी, 
पुणे 20

प्रादेधशक 
कायालय पुणे

16 28 जुन 2021 17 मे 1988 12 वी-Oct. 
2011, ITI 

(SMW) जुलै-
2005

हहदु मराठा/ 
Open

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री रमेश धवठ्ठल 
जाधव, चश्रसेवक

24 मे 2021 धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार 
धलपीक हकवा सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे 
शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये 
समाधवष्ट करण्यात येत आहे.

29 श्री गणेश 
राजाराम 
पडवळ

बी 18, गुरुधवश्व हाईट्स, 
यशवतं कॉलनी, 
धवदयानगर, सैदापूर, 
कराड, धज.सातारा  
415124

औ.प्र.संस्था, 
कराड

17 23 जुलै 2021 26 जुलै 1998 बी कॉम मराठा     
खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री राजाराम 
धजजाबा पडवळ, 

व.धल.

25 मे 2021



अ.क्र. उमेदवाराशी 
संबंधधत मुळ 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सूची 

मधील 
क्रमाकं

प्रधतक्षासूची 
मध्ये नाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनाकं

जन्मतारीख शैक्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाचे नाव 

खुला

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनाकं व 

क्रमाकं

धनयुक्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याचे नाव व 

पदनाम

मुत्यु धदनाकं शेरा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

प्रतीक्षासूची मधील उमेदवाराचे नाव व 
पत्ता

2

30 श्री मयुरेश 
धदपक खोत

पाश्वह धनवास, दत्त नगर, 
मागह क्र.4, धवश्रामबाग, 
सागंली

औ.प्र.संस्था, 
सागंली

18 23 सप्टेंबर 
2021

26 माचह 1994 धडप्लोमा इन 
मेकॅ इंधज.

जैन चतुथह 
खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

धदपक शामराव 
खोत, 

धश.धनदेशक

22 एधप्रल 
2021

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार 
धलपीक हकवा सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे 
शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये 
समाधवष्ट करण्यात येत आहे.31 श्री मानव 

उत्तम नलगे
699, इ- वाडह, पदमा 
पथक, लाईनबाजार, क 
बावडा, कोल्हापुर 
416006

औ.प्र.संस्था, 
कोल्हापुर

19 25 ऑक्टोबर 
2021

03 ऑक्टोबर 
2003

10 वी , ITI 
PPO

मराठा     
खुला

सहसंचालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पुणे

श्री उत्तम 
जयहसगराव 

नलगे, चश्रसेवक

22 जुन 
2021

धश. व सेवा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भाडंारपाल, भाडंार 
धलपीक हकवा सहाय्क भाडंारपाल गट - क या पदाचे 
शैक्षधणक अहहतेबाबत च्या सेवा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्ये 
समाधवष्ट करण्यात येत आहे.

सही/- सही
(सी.ए.धननाळे)
सहसंचालक,

व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण,
प्रादेधशक कायालय, पुणे-5

 
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (एन.डी.झावरे)

सहा.संचालक

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (बी.के.कोळेकर) (डी.सी.नेवसे)
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक कायासन अधधकारी पयहवके्षीय अधधकारी


