
 

महाराष्ट्र शासन 

सहसचंालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण, 
प्रादेशशक कायालय, घोले रोड, पणुे - 411 005 

E-mail:est.ropune@dvet. gov.in                                                                      Phone No.25535415/16 
  

 
 

 

पणु ेशवभागाची एकशित अनुकंपा तत्वावर शनयकु्तीबाबतची सामाशयक प्रशतक्षासचूी  
 माहे जानेवारी 2022 

 
 

                      व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण, प्रादेशशक कायालय, पणु े यांच े अशधनस्थ ससं्था / कायालयातील 

सवेते असताना शदवगंत झालेल्या शासकीय कममचा-यांच्या पाि कुटंुशबयांना अनुकंपा तत्वावर त्यांच्या शकै्षशणक 

अहमतेस अनुसरुन  “गट – क” व “गट – ड” सवंगात शनयमानुसार शासकीय सवेते सामावनू घेण्यासाठी                   

शद. 31/12/2021 अखेरची तात्परुती प्रशतक्षा सचुी प्रशसध्द करण्यात यते आहे. याची सवम अनुकंपा प्रशतक्षाधीन 

उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

 
 
 
(एस.एस.जोशी)             (बी.डी.भारमळ)          (सी.एल.वानखेडे)  

सही/- 
(वाय.पी.पारगांवकर) 

 सहसचंालक, 
  व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण, 

  प्रादेशशक कायालय,पणु े
  



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

1 श्री मयरेुश 
भालचदं्र घाटे

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

औ.प्र.ससं्था, 
कराड

13 एधप्रल 
2012

13 जुन 1993 12 वी  
Feb.2010

हहदु वाणी/ सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री भालचदं्र 
शकंर घाटे, 

पणुहवळे धनदेशक

16 एधप्रल 
2011

या कायालयाच ेकाया.आदे.क्र.अ-1/आस्था/अनुकंपा /2020/5955 
धद.09/12/2020 अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था लोणंद यथेे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे. तथापी सदर उमेदवार धनयकु्तीच्या 
धठकाणी हजर झालेला नाही. सबब धनयकु्तीमध्य ेस्वारस्य नसल्याने 
अनुकंपा यादीतनु नाव कमी करण्यातआले असलेबाबत या कायालयाच े
पत्र क्र.अ-4/आस्था/अकंपा/ 2021 /1911 धद.05/03/2021 अन्वय े
कळधवण्यात आले आहे

2 श्री प्रसाद 
मारुती 
देवकाते

धहरकणी हौसींग 
सोसायटी, हशदे नगर, 
जुनी सांगवी, पणु-े27

औ.प्र.ससं्था, 
माळेगाव

14 धडसेंबर 
2012

14 जुन 1994 12 वी 
Feb.2010

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री मारुती 
अप्पाजी 
देवकाते, 

धशल्पधनदेशक

26 सप्टेंबर 
2012

या कायालयाच ेकाया.आदे.क्र.अ-1/आस्था/ अनुकंपा/2020/5937 
धद.10/12/2020 अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था लोणावळा यथेे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे. तथापी सदर उमेदवार धनयकु्तीच्या 
धठकाणी हजर झालेला नाही सबब धनयकु्तीमध्य ेस्वारस्य नसल्याने 
अनुकंपा यादीतनु नाव कमी करण्यातआले असलेबाबत  पत्र क्र.अ-
4/आस्था/अकंपा/ 2021 /1912 धद.05/03/2021 अन्वय ेकळधवण्यात 
आले आहे

3 श्री प्रयाग 
भाऊसाहेब 
पन्हाळे

बी-7, धनझणेश्वर गाडहन, 
लेन नं. 32- बी, मोती 
बकेरीच्या माग,े धायरी, 
पणुे 411041

औ.प्र.ससं्था, 
औध

01 सप्टेंबर 
2014

11 ऑगस्ट 1992 12 वी 
Feb.2010

नवबधै्द      
SC

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री भाऊसाहेब 
ज्ञानोबा पन्हाळे, 
धशल्पधनदेशक

30 मे 2014 या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6874 धद.23/11/2021 
अन्वय ेशा.ता.धव.खेड  यथेे कधनष्ठ धलपीक पदावर 
धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

सही/-

वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहा.सचंालक सहसचंालक,
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (वाय.पी.पारगांवकर)(एन.डी.झावरे)

सहसचंालक, व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण, प्रादेधशक कायालय, पणुे-5

सचंालनालय मुंबई यांच े पत्र क्र.11/ आस्था/2009/3193 धद.13/09/2009 च्या पत्रान्वय ेया धवभागातील  वतेनश्रेणी 5500-9000 या वतेनश्रेणीत वतेन घेतलेल्या धदवगंत कमहचा-यांच्या पाल्यांना अनुकंपा धनयकु्ती नाकारण्यात आली होती परंत ुशा. धन. धद. 27 मे 2016  
मदुा क्र. 2 मधील सवेा प्रवशे धनयमाच्या तरतदूी नुसार व मॅट मुंबई यांनी धद.19.12.18 रोजी श्री धव.धव. दळवी याच ेन्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषगंाने 5500-9000 या वतेनश्रेणीतील पाल्यांना अनुकंपा प्रधतक्षा सचुीमध्य ेसमाधवष्ठ करण्यात यते आहे.

धदनांक 01 जानेवारी 2022 रोजीची   पणुे धवभागातील गट-क ची एकधत्रत अनुकंपा तत्वावर शासन सवेते धनयकु्तीबाबतची सामाधयक प्रधतक्षासचूी.
पधरधशष्ट - ड

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

4 श्री अधभषके 
दत्तात्राय 
पगंडुवाले

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

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरू

30 मे 2015 30 सप्टेंबर 1996 10 वी  Mar. 

2012

हहदू गवळी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्रीमती प्रभावती 
दत्तात्राय 

पगंडुवाले, 
धशल्पधनदेशक

30 मे 2008 या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6873 धद.23/11/2021 
अन्वय ेशा.ता.धव.मोहोळ  यथेे कधनष्ठ धलपीक पदावर 
धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

5 कु.तेजस्स्वनी 
धदलीप कांबळे

म.ुपो. पठेवडगाव, ता. 
हातकणंगले, धज. 
कोल्हापरू - 416112

औ.प्र.ससं्था, 
सांगली

06 सप्टेंबर 
2016

02 माचह 1998 12वी 
Feb.2016

धहदू महार/ 
SC

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री धदलीप 
सदाधशव कांबळे, 
धटप्पणी सहाय्यक

08 फेब्रवारी 
2008

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6872 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, धशराळा  यथेे कधनष्ठ धलपीक 
पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

6 श्री.प्रशांत 
बाबरुाव 
सोनवणे

ब्लॉक नं.152, मातछृाया 
धनवास, म्हाडा कॉलनी, 
बाशी, धज.सोलापरू

औ.प्र.ससं्था 
बाशी

28 सप्टेंबर 
2016

13 जुन 1991 धडप्लोमा  इन 
मेकॅ. इंधज. 
Jan 2014

हहदु वजंारी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री बाबरुाव 
फधकरा सोनवणे, 

धशल्पधनदेशक

15 जुलै 
2016

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6880 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, तासगाव यथेे सहाय्यक 
भांडारपाल पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

7 श्री.तषुार 
धदपक कंुभार

बी 2/5, साई स्नेह पाकह , 
एस टी कॉलनी जवळ, 
जुनी सांगवी, पणुे -27

औ.प्र.ससं्था,(
मलुींची) 
औंध,पणुे 7

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

इ.मा.व. सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री.धदपक 
ज्ञानेश्वर कंुभार, 
वधरष्ठ धलपीक

28 माचह 
2017

शासन धनणहय धद. 21/09/2017 मधील मदु्दा क्र. (5)(इ) मधील 
तरतदुी नुसार श्रीमती वदंना कंुभार धदवगंत कमहचा-याची 
पत्नी या धनमशासकीय सवेते कायहतर आहेत सबब त्यांच ेनाव 
अनुकंपा प्रधतक्षासचूी मधून वगळण्यात आले असल्याच ेया 
कायालयाच ेपत्र अ-4/आस्था/अनुकंपा/2021/2072 
धद.10/03/2021 अन्वय ेकळधवण्यात आले आहे.

सही/-
(वाय.पी.पारगांवकर)

वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहसचंालक,
(एन.डी.झावरे)
सहा.सचंालक

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ)

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जून 2017  नुसार  गट "क " पदांच े(सवेाप्रवशे) धनयम 2017  अन्वय ेधनयम क्र.3 खंड (च) नुसार शासन राजपञात प्रधसध्द होणा-या धदनांकापवूी अनुकंपा तत्वावर धनयकु्तीसाठीच्या 
प्रधतक्षायादीत अंतभूहत केलेल्या उमेदवारांना माध्यधमक शालांत परीक्षा प्रमाणपञ हीच शकै्षधणक अहहता धारण करीत असलेले उमेदवार

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जून 2017  नुसार  गट "क " पदांच े(सवेाप्रवशे) धनयम 2017 अन्वय े  धद. 06 जुन 2017 पासनु  धनयम क्र.2(ख) नुसार धलपीक-टंकलेखक या पदासाठी पदवी याचा अथह सधंवधधक 
धवदयाधपठाची कोणत्याही शाखेतील पदवी हकवा शासनाने त्याच्याशी समतलु्य म्हणनू घोधषत केलेली अन्य कोणतीही अहहता लाग ुराहील



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

8 श्री मनोज 
आनंदा गवारे

ओंमकार धनवास, 
कोंडीबा लांडग ेमागह 
धावडे वस्ती, भोसरी, 
पणुे 410039

औ.प्र.ससं्था, 
औध

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

2006-07

हहदु मराठा/ 
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री आनंदा 
धवठोबा गवारे, 
धशल्पधनदेशक

12 जानेवारी 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/अनुकंपा/2021/6879 
धद.23/11/2021 अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, फलटण यथेे सहाय्यक 
भांडारपाल पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

9 श्री राजशे 
शकंर 
इंदलकर

म.ुपो कळंब,े 
ता.धज.सातारा

औ.प्र.ससं्था, 
सातारा

02 ऑगस्ट 
2017

26 ऑक्टो. 1983 बी ई         
April 2005

- सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री शकंर 
साहेबराव 
इंदलकर, 
धशल्पधनदेशक

26 एधप्रल 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6878 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, सांगली यथेे सहाय्यक 
भांडारपाल पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

10 श्री सौरभ 
काधलदास 
काळे

शभुश्री, रो हाऊस, 
यधुनट नं.4, अरुण 
सरनाईक नगर, 
कोल्हापरू

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरू

1 03 नोव्हेंबर 
2017

07 माचह 1999 धडप्लोका 
मेकॅ इंधज. 
Jun 2017

हहदु जोशी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री काधलदास 
श्रीरंग काळे, 
धशल्पधनदेशक

11 माचह 
2017

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

11 श्री. शाहीद 
नवाबखान 
पठाण

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

औ.प्र.ससं्था, 
घोडेगांव

03 माचह 2018 05 नोव्हेंबर 
1988

बी ई इले. 
May 2015

मसु्लीम 
/खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री नवाबखान 
जमेशरखान 
पठाण, 
धशल्पधनदेशक

17 नोव्हेंबर 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6877 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, भदुरगड यथेे सहाय्यक 
भांडारपाल पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

12 श्री सभुाष 
पडंीत लांडगे

रा. आंबगेल्ली वडणग,े 
ता.करवीर, 
धज.कोल्हापरू

धज.व्य.धश.व 
प्रधश काया. 
कोल्हापरू

16 ऑक्टोबर 
2018

20 ऑगस्ट 1994 बी ई धसव्हील 
May 2018

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री पडंीत 
रामचदं्र लांडगे, 
कधनष्ठ धलपीक

07 ऑगस्ट 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6876 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था पन्हाळा यथेे सहाय्यक भांडारपाल 
पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

सही/-

वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहसचंालक,
(एन.डी.झावरे)
सहा.सचंालक

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (वाय.पी.पारगांवकर)



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

13 श्री धवशाल 
हनुमंत 
नवधगरे

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

औ.प्र.ससं्था, 
धशरुर

16 नोव्हेंबर 
2018

29 माचह 1988 12 वी  ITI 
धफटर            

Aug 2010

हहदु गरुव/ 
इमाव

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री हनुमंत 
कोंडीबा नवधगरे, 
चतथुहश्रेणी सवेक

01 ऑगस्ट 
2016

 या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-
1/आस्था/अनुकंपा/2021/6875 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, बाशी  यथेे सहाय्यक भांडापाल 
पदावर धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

14 श्रीमती 
धवजया 
धकरण शडेगे

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

शा.तां.धव. 
पणुे

2 29 नोव्हेंबर 
2018

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

हहदु महार/ 
अजा

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री धकरण सदुाम 
शडेगे, पणुहवळे 

धशक्षक

24 सप्टेंबर 
2018

15 श्री. अधतक 
बाप ुजगताप

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

शा.तां.धव. 
पणुे

3 15 धडसेंबर 
2018

22 माचह 1991 बी ई सगंणक 
May 2012

हहदु मराठा/ 
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री जगताप बाप ू
धोंडीबा, पणुहवळे 
धशक्षक

15 ऑगस्ट 
2018

16 श्री ऋधषकेश 
गजानन बोधे

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

औ.प्र.ससं्था, 
महाबळेश्वर

4 18 धडसेंबर 
2018

29 जाने. 2000 धडप्लोका 
मेकॅ इंधज. 
May 2018

हहदु हशपी/ सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री गजानन 
शकंर बोधे, 
वधरष्ठ धलपीक

21 नोव्हेंबर 
2012

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-3 
धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार धलपीक हकवा 
सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच ेशकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा 
प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य ेसमाधवष्ट करण्यात यते आहे.

17 श्री चतेन 
काळूराम 
जाधव

म.ुपो. आंबळे, ता.धशरुर, 
धज.पणुे

औ.प्र.ससं्था, 
हपपरी-
हचचवड

5 04 फेब्रवारी 
2019

30 जुलै 1994 10 वी ITI 
नक्कारागीर 
May 2018

हहदु मांग 
/एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री काळूराम 
बनाजी जाधव,  
धशल्पधनदेशक

09 नोव्हेंबर 
2018

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-3 
धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार धलपीक हकवा 
सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच ेशकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा 
प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य ेसमाधवष्ट करण्यात यते आहे.

सही/-

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (एन.डी.झावरे) (वाय.पी.पारगांवकर)
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहा.सचंालक सहसचंालक,



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

18 श्री अधभजीत 
अंबादास हशदे

म.ुपो. उदापरु, ता. 
जुन्नर, धज. पणुे

औ.प्र.ससं्था, 
माधणकडोह

6 20 सप्टेंबर 
2019

30 सप्टेंबर 1992 बीई जुलै 
2017

हहदु माळी/ 
ओबीसी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री अंबादास 
नामदेव हशदे, 
चतथुहश्रेणी सवेक

13 जुन 
2019

19 श्री सदंीप 
नामदेव 
सणगर

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

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरु

7 15 ऑक्टोबर 
2019

30 ऑगस्ट 1989 बीए माचह 
2012

हहदु सणगर/ 
एनटी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्रीम. नंदा 
नामदेव सणगर, 
चतथुश्रेणी सवेक

13 धडसेंबर 
2018

20 श्री नरेंद्र 
तानाजी तांबे

म.ुपो.जऊेर, ता.परंुदर, 
धज.पणुे

औ.प्र.ससं्था, 
लोणंद

8 23 जानेवारी 
2019

09 सप्टेंबर 1989 एम ए May-
2013 / ITI 

2008

हहदु धनगर/ 
एनटी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री तानाजी दादा 
तांबे, क.धलपीक

02 जुन 
2019

21 श्रीमती 
वशैाली 
हणमंत 
अवघडे

थॉमस हॉलनी, देहूरोड, 
ता.हवलेी, धज.पणुे

औ.प्र.ससं्था, 
औध, पणुे

9 27 धडसेंबर 
2019

23 एधप्रल 1984 वी ए ऑक्टो 
2008

हहदु मांग/ 
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री हणमंत 
सयुहकांत 

अवघडे, प्रधश 
अधधकारी

12 सप्टेंबर 
2019

धदवगंत कमहचारी यांच ेधनयकु्ती प्राधधकारी कायालय 
सचंालनालय मुंबई यांच ेपत्र क्र.व्यधशप्र-2021/ 
आस्था-2/प्र.क्र.46/अनुकंपा/का-4 
धद.29/09/2021 अन्वय ेअनुकंपा धनयकु्ती जषे्ठता 
सचूीत नाम समाधवष्ठ करणेबाबतचा सचुना प्राप्त 
झालेल्या आहेत.22 श्री साथहक 

सजंीव कोळी
साथहक बगंला, मारुती 
मंधदरा जवळ, गाव गाभा, 
तारदाळ, 
ता.हातकणंगले, 
धज.कोल्हापरू 416121

औ.प्र.ससं्था, 
धशरोळ

10 20 जानेवारी 
2021

25  एधप्रल 1998 बीई (Elect.) 
Oct-2020

हहदु कोळी/ 
ओबीसी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री सजंय केशव 
कोळी, 
धश.धनदेशक

29 नोव्हेंबर 
2019

सही/-

(वाय.पी.पारगांवकर)
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहसचंालक,

(एन.डी.झावरे)
सहा.सचंालक

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ)



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

23 श्री सौरभ 
धवठोबा 
लडकत

रा.च-होली, ब.ु, 
ता.हवलेी, धज.पणुे

औ.प्र.ससं्था, 
माळेगाव

11 22 जानेवारी 
2021

05 जुलै 1999 10 वी-
March 

2016, ITI 
(Elect.) July-

2018

हहदु माळी/ 
ओबीसी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री धवठोबा 
तकुाराम 
लडकत, धश. 
धनदेशक

08ऑक्टोबर 
2020

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार 
धलपीक हकवा सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच े
शकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य े
समाधवष्ट करण्यात यते आहे.

24 श्री प्रथमेश 
प्रकाश बागडे

222/2, प्लॉट नं.15, 
सयुहनगर, हुडको 
कॉलनी, सोनारमळा, 
सांगली

औ.प्र.ससं्था, 
सांगली

12 08 फेब्रवारी 
2021

08 जुलै 1999 12 वी- फेब्र. 
2017, ITI 

SMW- 
Aug2018

हहदु चांभार/ 
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री प्रकाश 
शामराव बागडे

22 जुन 
2011

श्रीमती जयश्री बागडे यांनी धद.05/11/2011 रोजी अजह सादर केलेला 
होता तथापी सदर अजह धवधहत मदुतीत प्रादेधशक कायालयास  प्राप्त न 
झाल्याने धनयकु्ती नाकारण्यात आलेली होती तथापी सदर प्रकरणी 
गठीत सधमती माफह त सबंधंीतांनी धवधहत मदुतीत अजह सादर केला 
असल्याने, सहानुभतूीपवूहक धवचार व्हावा अशी धशफारस केली आहे. 
सबब, सदर उमेदवाराच ेनाव कागदपत्र पतुहतेच्या धदनांकास 
प्रधतक्षासचूीमध्य ेसमाधवष्ट करण्यात आले आहे

25 श्री धनलेश 
चदं्रकांत 
सणगर

म.ुपो.माले, ता.पन्हाळा, 
धज.कोल्हापरु

औ.प्र.ससं्था, 
पन्हाळा

13 11 मे 2021 07 जुन 1995 बीई 
(Chemical) 

March-2020

हहदु सणगर/ 
एनटी-सी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री चदं्रकांत 
धदनकर सणगर,

12 धडसेंबर 
2020

26 कु. धशवाली 
अधजत हशदे

सव्हे न-ं138, 
श्रीरामनगर, बी-4/16, 
औध, पणु-े 411067

औ.प्र.ससं्था, 
मलुींची औध 

पणुे

14 16 जुन 2021 12 एधप्रल 2020 बीई (ENTC)  
मे-2017

हहदु मराठा/ 
ओपन

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्रीमती माधुरी 
अधजत हशदे, 
धश.धनदेशक

12 एधप्रल 
2021

27 श्री धपयषु 
सजंय घुमे

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

शासकीय 
तांधत्रक 

धवदयालय 
पणुे

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

2016, ITI 
(Elect.) मे-

2015

हहदु भोई/ 
एनटी-बी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री सजंय 
सयुहकांत घुमे, 
चश्रसवेक

30 एधप्रल 
2021

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार 
धलपीक हकवा सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच े
शकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य े
समाधवष्ट करण्यात यते आहे.

सही/-

(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (एन.डी.झावरे) (वाय.पी.पारगांवकर)
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहा.सचंालक सहसचंालक,



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-
याच ेनाव व 

पदनाम

मतु्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

2

28 श्री अधमत 
रमेश जाधव

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

प्रादेधशक 
कायालय पणुे

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

(SMW) जुलै-
2005

हहदु मराठा/ 
Open

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री रमेश धवठ्ठल 
जाधव, चश्रसवेक

24 मे 2021 धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार 
धलपीक हकवा सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच े
शकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य े
समाधवष्ट करण्यात यते आहे.

29 श्री गणेश 
राजाराम 
पडवळ

म.ुपो.रेरुळे, ता.पाटण, 
धज.सातारा

औ.प्र.ससं्था, 
कराड

17 23 जुलै 2021 26 जुलै 1998 बी कॉम मराठा     
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री राजाराम 
धजजाबा पडवळ, 

व.धल.

25 मे 2021

30 श्री मयरेुश 
धदपक खोत

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

औ.प्र.ससं्था, 
सांगली

18 23 सप्टेंबर 
2021

26 माचह 1994 धडप्लोमा इन 
मेकॅ इंधज.

जनै चतथुह 
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

धदपक शामराव 
खोत, 

धश.धनदेशक

22 एधप्रल 
2021

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार 
धलपीक हकवा सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच े
शकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य े
समाधवष्ट करण्यात यते आहे.31 श्री मानव 

उत्तम नलगे
म.ुपो. हशगणापरू, 
ता.करवीर, 
धज.कोल्हापरू 416010

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरु

19 25 ऑक्टोबर 
2021

03 ऑक्टोबर 
2003

10 वी , ITI 
PPO

मराठा     
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. 

पणुे

श्री उत्तम 
जयहसगराव 

नलग,े चश्रसवेक

22 जुन 
2021

धश. व सवेा. धवभाग शा. धनर्.क्र .धटईडी 1191/(8174)/व्यधश-
3 धद.09/10/1991 मधील  सहाय्यक भांडारपाल, भांडार 
धलपीक हकवा सहाय्क भांडारपाल गट - क या पदाच े
शकै्षधणक अहहतेबाबत च्या सवेा प्रवशे धनयमानुसार गट क मध्य े
समाधवष्ट करण्यात यते आहे.

सही/-

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

सहा.सचंालक प्रादेधशक कायालय, पणु-े5
व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण,

सहसचंालक,
(वाय.पी.पारगांवकर)



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती साठी 
धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-यांच े
नाव व पदानाम

मतृ्य ुधदनांक शरेा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 श्री.गणेश रमेश 

वाघमारे
सतं पठे भाई, भाई 
चौक, 7 नं.शाळे 
जवळ, दाभाडे वाडा, 
पढंरपरु, धज.सोलापरु

धज.व्य.धश.व 
प्रधश.अधध. 
कायालय, 
सांगली

1 08 जुलै 2014 13 माचह 
1987

8 वी पास 
2015

हहदु मांग/ 
SC

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री.रमेश लक्ष्मण 
वाघमारे, वाहन 
चालक

19 नोव्हेबर 
2013

कागदपत्रांची पतुहता न केल्याने  सधमतीने धनयकु्तीसाठी 
अपात्र ठरधवले आहे. या कायालयाच ेपत्र क्र. अ-
4/आस्था/अकंपा/2021/1913 धद.05/03/2021 
अन्वय ेपनुश्च कागदपत्रांची पतुहता करणेबाबत 
कळधवण्यात आले आहे.

2 श्री.सधचन 
राजाराम पोवार

एकोंडी, ता.कागल, 
धज.कोल्हापरू

शा.तंञ माध्य. 
शाळा कें द्र, 
राधानगरी,धज.
 कोल्हापरू

14 जुलै 2017 21 जून 1993 10 वी      
MS-CIT

हहदु मराठा/ 
खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री.राजाराम 
तकुाराम पोवार, 
चतथुहश्रेणी सवेक

19 जानेवारी 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6882 धद.23/11/2021 
अन्वय ेशा.ता.धव.राधानगरी यथेे च.श्र.सवेक पदी 
धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

3 श्री मोधहत 
अंकुश रासकर

प्लॉट नं.5, गणेश 
कॉलोनी, तामजाई 
नगर, करंज ेतफह , 
सातारा

औ.प्र.ससं्था, 
सातारा

22 मे 2018 11 सप्टेंबर 
1999

12 वी  Feb-
2017 

हहदु माळी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

सौ मीन अंकुश 
रासकर, 
धशल्पधनदेशक

12 जुलै 2017 शासन धनणहय धद. 21/09/2017 मधील मदु्दा क्र. (5)(इ) 
मधील तरतदुी नुसार श्रीमती मीना रासकर धदवगंत 

कमहचारी यांच ेपती  धनमशासकीय सवेते कायहतर आहेत 
सबब त्यांच ेनाव अनुकंपा प्रधतक्षासचूी मधून वगळण्यात 

आले असल्याच ेया कायालयाच ेपत्र अ-
4/आस्था/अनुकंपा/2021/2073 धद.10/03/2021 

अन्वय ेकळधवण्यात आले आहे.

सही/-
(एन.डी.झावरे)
सहा.सचंालकवधरष्ठ धलपीक

2

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

सहसचंालक, व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण, प्रादेधशक कायालय, पणुे-5
पधरधशष्ट - ड

धदनांक 01 जानेवारी 2022 रोजीची   पणुे धवभागातील गट-ड ची एकधत्रत अनुकंपा तत्वावर शासन सवेते धनयकु्तीबाबतची सामाधयक प्रधतक्षासचूी.

कायालय अधधक्षक सहसचंालक,
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (वाय.पी.पारगांवकर)

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जानेवारी 2018  नुसार  गट "ड " पदांच े(सवेाप्रवशे) धनयम 2017  अन्वय े  धनयम क्र.3(एक) नुसार  धद. 6 जून 2017 च ेशासन राजपत्र प्रधसध्द होण्याच्या धदनांकापवूी अनुकंपा तत्वावर धनयकु्तीसाठीच्या 
प्रधतक्षायादीत अंतभूहन असलेल्या उमेदवारांसाठी, प्राथधमक शाळेमधून चौथ्या इयत्तचेी पधरक्षा उत्तीणह असल्याची शकै्षधणक अहहता लाग ूराहील.

महाराष्र शासन राजपञ,सामान्य प्रशासन धवभाग धद.06 जून 2017  नुसार  गट "ड " पदांच े(सवेाप्रवशे) धनयम 2017 अन्वय े  धद. 06 जुन 2017 पासनु  धनयम क्र.6(2)  नुसार /सहा.दारवान/सदेंशवाहक या पदासाठी माध्यधमक शालांत प्रमाणपञ परीक्षा उत्तीणह अहहता लाग ु
राहील



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती साठी 
धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-यांच े
नाव व पदानाम

मतृ्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

4 कु. श्रृती राजेंद्र 
गरुड

49/7, सगंमनगर, 
नॅशनल स्कुल रोड, 
जुनी सांगवी, पणुे 
411027

औ.प्र.ससं्था, 
लोणावळा

08 मे 2018 31 मे 1999 12 वी   
Feb-2017

हहदु जोशी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री राजेंद्र दामोदर 
गरुड, भांडारपाल

05 माचह 2014 या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6883 धद.23/11/2021 
अन्वय ेप्रा.का.पणुे यथेे च.श्र.सवेक पदी धनयकु्ती 
देण्यात आली आहे.

5 श्री धवशाल 
धवष्ण ूदुधाने

ब्लॉक एधरया, 
चौडेश्वरी नगर 
म.ुपो.कंुडल, 
ता.पलूस, 

औ.प्र.ससं्था, 
पलूस

06 ऑगस्ट 
2018

25 नोव्हेबर 
1999

12 वी   
Feb-2017

हहदु कोष्टी सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री दुधाने धवष्ण ू
देधवदास, चतथुहश्रेणी 
सवेक

03 मे 2014 या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6884 धद.23/11/2021 
अन्वय ेशा.ता.धव. कवठेमहंकाळ यथेे च.श्र.सवेक 
पदी धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

6 श्री पकंज 
धशवाजी इंगवले

जयहहद गल्ली, म.ुपो. 
नान्नज, ता. उत्तर 
सोलापरु, धज. 
सोलापरु 413222

औ.प्र.ससं्था, 
मंगळवढेा

15 धडसेंबर 
2018

26 जलै 
1990

12 वी  Feb-
2019

हहदू मराठा सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री धशवाजी कृष्णाजी 
इंगवले, वधरष्ठ 

धलपीक

07 जुलै 2012  या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6885 धद.23/11/2021  
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था, म.ु सोलापरु यथेे 
च.श्र.सवेक पदी धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

7 श्री प्रधतक 
नारायण रोकडे

प्लॉट नं.601 व 
602, प्लॉट नं. 29, 
धवरशवैनगर, जुळे 
सोलापरू, कामतकर 
क्लाससे जवळ 
धवजापरू रोड, 
सोलापरु  413004

औ.प्र.ससं्था, 
सोलापरु

15 धडसेंबर 
2018

04 ऑगस्ट 
2000

10 वी  Feb-
2018

हहदू मराठा सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री नारायण सभंाजी 
रोकडे, 

धशल्पधनदेशक

16 ऑगस्ट 
2014

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6886 धद.23/11/2021 
अन्वय ेऔ.प्र.ससं्था औध (खटाव)यथेे च.श्र.सवेक 
पदी धनयकु्ती देण्यात आली आहे.

सही/-
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (वाय.पी.पारगांवकर)(एन.डी.झावरे)

सहा.सचंालकवधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहसचंालक,



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती साठी 
धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-यांच े
नाव व पदानाम

मतृ्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

8 श्री प्रधवण 
रामचदं्र घोडके

19/1/8ब, हहगणे 
होम कॉलनी, 
कवनेगर, पणुे 
411052

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरू

31 धडसेंबर 
2018

12 मे 1999 12 वी पास 
Feb-16

हहदु धनगर सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री रामचदं्र धबरप्पा 
घोडके, 

धशल्पधनदेशक

04 नोव्हेबर 
2017

या कायालयाच ेपत्र क्र.अ-1/आस्था/ 
अनुकंपा/2021/6887 धद.23/11/2021 
अन्वय ेधज.व्य.धश.व प्रधश. अधध. काया. सातारा 
यथेे च.श्र.सवेक पदी धनयकु्ती देण्यात आली 
आहे.

9 श्री शमशोद्दीन 
अब्दुल कादर 
शखे

रा.मनोहर नगर, 
एस.टी.स्टॅण्ड 
समोर, सोलापरू

म.रा.तां. 
प्रशाला, 
सोलापरू

2 17 जानेवारी 
2019

01 जून 1986 6वी      
Jun-99

मसुलमान सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री अब्दुल कादर 
महंमद शखे, 

चतथुहश्रेणी सवेक

08 फेब्रवारी 
2012

शासन पत्र क्र.व्यधशअ-
2017/प्र.क्र.195/17/व्यधश-5 
धद.21/05/2018 अन्वय ेधवलंब क्षमाधपत

10 श्री सधुमत सजंय 
वडर

न्य ुसवोदय चौक, 
वडर कॉलनी, 
सांगली, ता.धमरज

औ.प्र.ससं्था, 
तकेुवाडी

3 17 जानेवारी 
2019

12 सप्टेंबर  
1996

12 वी        
Feb-15

हहदू वडार / 
धवजा(अ)

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री सजंय गणा वडर, 
कधनष्ठ धलपीक

14 एधप्रल 2018

11 श्री तषृांत अंकुश 
सोनवणे

प्लॅट नं.ई11, 
राजवेली नगर, 
इंदापरु, धज. पणूे

औ.प्र.ससं्था, 
मंदुप

4 02 फेब्रवारी 
2019

21 ऑगस्ट 
1999

10 वी 
March-15

हहदू महार/ 
अजा

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री अंकुश चोखा 
सोनवणे, 

धशल्पधनदेशक

17 नोव्हेंबर 
2018

12 श्री सौरभ रमेश 
सकट

सव्हे नं 649, 
धशवतेज नगर, 
धवबवेाडी, पणु-े
411037

औ.प्र.ससं्था, 
औध, पणुे

5 22 जुलै 2019 27 जाने. 
2001

10 वी 
March-16

हहदू मांग/ 
अजा

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री रमेश सभंाजी 
सकट, चतथुहश्रेणी 

सवेक

17 फेब्रवारी 
2018

13 श्री वदेांत 
सधुनल करंजे

347, भोईराज 
सोसायटी, सहकार 
नगर नं1, जुनी 
पोलीस चौकी जवळ, 
पणुे 411009

औ.प्र.ससं्था, 
फलटण

6 27 जानेवारी 
2020

21 माचह 2001 12 वी फेब्र-
19

हहदु भोई    
एन टी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री सधुनल हधरभाऊ 
करंज,े 

धशल्पधनदेशक

17 जुन 2013 उमेदवार सज्ञान झाल्यानंतर अजह केला.

सही/-

कायालय अधधक्षक सहा.सचंालक सहसचंालक,
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (एन.डी.झावरे) (वाय.पी.पारगांवकर)
वधरष्ठ धलपीक



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती साठी 
धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-यांच े
नाव व पदानाम

मतृ्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

14 श्री धसध्दाथह 
सतंोष कांबळे

आंबडेकर नगर, 
रुकडी, 
ता.हातकणंगले, 
धज.कोल्हापरु

औ.प्र.ससं्था, 
कराड

7 30 जानेवारी 
2020

16 सप्टेंबर 
2001

10 वी माचह-
19

हहदु महार 
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री सतंोष सभंाजी 
कांबळे , 

धशल्पधनदेशक

23 माचह 2016 उमेदवार सज्ञान झाल्यानंतर अजह केला.

15 श्री धगधरजात्मक 
धदलीपकुमार 
धबडकर

ता.ताळसदें, 
ता.हातकणंगले, 
धज.कोल्हापरु

औ.प्र.ससं्था, 
पन्हाळा

8 24 ऑगस्ट 
2020

21 मे 2001 12 वी 
फेब्रवारी 

2019

हहदु 
धलगायत 

खुला

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री धदलीपकुमार 
धनळकंठ धबडकर

17 मे 2016

16 श्रीमती कोमल 
अधनल पवार

म.ुपो.वळेे(कामथी), 
ता.धज.सातारा

औ.प्र.ससं्था, 
सातारा

9 28 ऑगस्ट 
2020

06 जुन 1996 12 वी 
फेब्रवारी 

2013

नवबधै्द 
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री.अधनल धदनकर 
पवार, चतथुहश्रेणी 

सवेक

09 ऑक्टोबर 
2019

17 श्रीम.धदक्षा अमर 
गायकवाड (सौ. 
धदक्षा रोधहत 
जाधव)

रा.उमेदपरु 
सटेलमेंट धफ कॉनी 
नं.3, धमराआई 
मंधदरा शजेारी, 
सोलापरु

म.रा.तां. 
प्रशाला, 
सोलापरु

10 04 धडसेंबर 
2020

23 नोव्हेंबर 
1994

10 वी माचह 
2010

हहदु कैकाडी 
 व्व्हजे

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री अमर नारायण 
गायकवाड, 

चतथुहश्रेणी सवेक

23 माचह 2016

18 श्रीमती वषै्णवी 
बाबाराव लोहार

रा.धहप्परगा(ताड), 
पो.यवेती, 
ता.तळुजापरू, 
धज.उस्मानाबाद-
413603

औ.प्र.ससं्था, 
पाटण

11 30 ऑगस् ट 
2021

26 जूलै 
2001

12 वी 
फेब्रवारी 

2018

हहदु लोहार 
एनटी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्रीमती शांता 
बाबाराव लोहार, 

धशल्पधनदेशक

06 जुन 2011 सज्ञान झाल्यानंतर अजह सादर केला

सही/-
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ) (एन.डी.झावरे) (वाय.पी.पारगांवकर)
वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक सहा.सचंालक सहसचंालक,



अ.क्र. उमेदवाराशी 
सबंधंधत मळु 
कायालयाचा 

पत्ता

प्रतीक्षा 
सचूी 

मधील 
क्रमांक

प्रधतक्षासचूी 
मध्य ेनाव 
दाखल 

झाल्याचा 
धदनांक

जन्मतारीख शकै्षणीक 
अहहता

मागासवगीय 
प्रवगाच ेनाव 

खुला

धनयकु्ती 
साठी 

धशफारस 
केल्याचा 
धदनांक व 

क्रमांक

धनयकु्ती साठी 
धशफारस 
कोणत्या 

कायालयात 
केली

धदवगंत कमहचा-यांच े
नाव व पदानाम

मतृ्य ुधदनांक शरेा

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

प्रतीक्षासचूी मधील उमेदवाराच ेनाव व 
पत्ता

19 श्री ऋधषकेश 
सजंय धनवडे

म.ुपो.हशगणापरू, 
ता.करवीर.धज. 
कोल्हापरु 416010

औ.प्र.ससं्था, 
कोल्हापरू

12 13 सप्टेंबर 
2021

01 जुन 1984 10वी  माचह 
2016

हहदू महार 
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री सजंय धशवाजी 
धनवडे, चतथुहश्रेणी 

सवेक

15 मे 2021

20 श्री अधवष्कार 
महेंद्र पोळ

रधववार पठे, पेंढकर 
कॉलनी, 
ता.धज.सातारा

औ.प्र.ससं्था, 
वाई

13 22 ऑक्टोबर 
2021

30 ऑक्टोबर 
2002

10 वी पास 
माचह 2019

नवबधै्द     
एससी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री महेंद्र दत्त ुपोळ, 
चतथुहश्रेणी सवेक

31 माचह 2021

21 श्री धवराज 
इंद्रजीत कुदळ

सव्हे न.ं34, फलॅट 
नं.4, धशवा हाईटस, 
यनेपरेू नगर, 
धनकवडी, पणुे 
411043

औ.प्र.ससं्था, 
धशरुर

14 20 धडसेंबर 
2021

11 नोव्हेंबर 
2003

12वी 
फेब्रवारी 

2021

हहदु कोष्टी 
एसबीसी

सहसचंालक, 
व्य.धश.व प्र. पणुे

श्री इंद्रधजत प्रभाकर 
कुदळ, भांडारपाल

26 एधप्रल 2021

सही/-

व्यवसाय धशक्षण व प्रधशक्षण,
प्रादेधशक कायालय, पणु-े5

वधरष्ठ धलपीक कायालय अधधक्षक
(वाय.पी.पारगांवकर)

सहसचंालक,
(सी.एल.वानखेडे)

सहा.सचंालक
(एस.एस.जोशी) (बी.डी.भारमळ)

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