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मा. उपसतचव, महाराष्र शासन, सामान्य प्रशासन तवभार्, मांत्रालय, मादाम कामा मार्म, हु िात्मा राजर्ुरु चौक, मुांबई 400 032 याांचेकडील पत्र क्र.
अकांपा - 1217/प्र.क्र. 182/का.8, तदनाांक 23/01/2018 अन्वये अनुकांपा ित्वावर तनयुक्िीबाबिच्या सामातयक प्रतिक्षासूचीचे ठािे -पालघर तवभाजन
पुवाश्रमीचा ठािे तजल्हा (ठािे व पालघर एकतत्रि)
तदनाांक 22/08/2005 नांिरची र्ट-क सांवर्ाची सामाईक प्रतिक्षासूची
सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

844

845

अधीक्षक अभियंता ठाणे
(सा. बां.) मंडळ ठाणे

अधीक्षक अभियंता ठाणे
(सा. बां.) मंडळ ठाणे

27
3/10/2005

28
04-10-05

कै. वसंत नारायण
पाटीलखेडे, कारकून

3

846

भविाग, ठाणे, ता. कृ . अ.

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

05/08/2004

31/03/2008

मु. पो. ता. मोखाडा, भि. ठाणे,

रुपांतभरत आस्थापना

मुलगा

कै. वसंत भिकािी गोतरणे ,

श्री. प्रभदप वसंत गोतारणे, मु.

कारकून रुपांतभरत

18/07/2005

31/01/2011

आस्थापना

पो. न्यािंाळे , ता. िव्िंार, भि.

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10
10 वी,

श्री. वैिव वसंत पाटीलखे डे,
28/09/1980

वायरमन कोसस,
एम एस सी

हिंदु कुणबी इमाव भनयुक्ती

आय टी
12 वी, एम एस
25/07/1982

ठाणे, मुलगा

सी आय टी,
मराठी व इंग्रिी

नवबौद्ध

अ.िा. भनयुक्ती

टं कले खन
प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष सिंसंचालक,

भविागीय कृ षी
सिंसंचालक, कोंकण

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

15
20-10-05

कै. वसंत काळु कोदे , कृ षी
पयसवेक्षक

कोंकण भविाग, ठाणे यांचे कायालयाकडील पत्र

श्री. संतोष वसंत कोदे , मुलगा,
19/03/2005

31/05/2006

मु. आंबेघर, पो. सुकसाळे , ता.

10/03/1980

बी.ए.

भवक्रमगड

पालघर

अ.ि.
मल्िंार कोळी

िा.क्र. अनुकंपा-भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक 07/03/2018
पत्रान्वये भदनांक 18/06/2013 अन्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळ, ठाणे,
प्रादे भशक मनोरुग्णालय आवार, ठाणे (प)
400 604 यांचे कायालयाकडील पत्र
4

847

उपसंचालक, आरोग्य सेवा
मंडळ, मुंबई, ठाणे

23/10/2005

कै. अभनल कृ ष्णा अभिंवले,
अवैद्यकीय सिंाय्यक

23/10/2005

31/05/2019

श्रीम. भशतल अभनल अभिंवले

18/04/1983

12 वी पास

खुला

िा.क्र.
आस्था/अनुकंपा/नेमणुक/13570/18,
भदनांक 28/02/2018 चे पत्रान्वये
भदनांक 16/09/2013 चे आदे शान्वये
भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .
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5

6

7

2

848

तलासरी

6

849

850

1412-05

स्थाभनक स्तर, मंडळ ठाणे

भवकास अभधकारी, कोंकण
िवन, नवी मुंबई

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

कै. दादन धामोडे , भिप
चालक

श्री. संभदप दादन धामोडे ,
14/01/2003

31/05/2008

मुलगा, मु. पो. कुिे, ता.

01/01/1981

तलासरी

एच.एस.सी.
कृ षी पदवी

सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे

अ.ि.

कोकणा

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपाभनयुक्ती/भलभपक/कृ भष-01/03/1510/2018,
भदनांक 07/03/2018 अन्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

1

अधीक्षक अभियंता, ल.पा.

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
7

1

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग, ठाणे, ता. कृ . अ.

उमे दवाराची

प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष

भविागीय कृ षी
5

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

25- कै. सु. प. काबाडी, भशपाई

03/04/2005

31/08/2020

12-05

1

25- कै. सुरेश वासुदेव तांडेल,

12-05

कृ षी सिंाय्यक

श्री. रोिंीत सुभनल काबाडी,
मुलगा

िा.क्र.ल.पा.स्था-स्तरमं आ-32789
09/05/1990

10 वी पास

इमाव

भनयुक्ती

श्री. योगेश्वर सुरेश तांडेल,
07/10/1999

31/12/2001

मुलगा, मु. पास्थळ, ता.

भद.31/12/2012 अन्वये भलभपक म्िंणुन

उद्योग सिं संचालक, कोंकण भविाग
26/11/1984

12 वी पास

इमाव

पालघर

ठाणे यांचेकडील भदनांक 19/06/2017
चे आदे शान्वये भलभपक पदावर भनयुक्ती

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे

8

851

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे, (सं
गा रा ऊ बोरीवली)

26/12/2005

कै. सोपान रा. पाटील,
वनरक्षक

यांचेकडील भदनांक 22/02/2018 चे

कु. संध्या रामचं द्र पाटील,
28/04/2005

(बिंीण) रा. भदघाशी, ता.

15/02/1982

बी.ए.

इमाव

भिवंडी

पत्रान्वये कु. संध्या पाटील यांना अपात्र
ठरभवणे त आले ने यादीतुन नांव कमी
करणे बाबत मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे
यांचे कायालयाने कळभवले आिंे .

9

10

852

853

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे,
वन्य प्राणी ठाणे

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक िव्िंार

26/12/2005

26/12/2005

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
11

854

भवकास अभधकारी, कोंकण
िवन, नवी मुंबई

01/10/2006

कै. मुकंु द गोहवद भवशे,
भशपाई

कै. यशवंत सोमा मौळे ,
वनरक्षक

कै. लखमा काकडया
िुरकूड, मिूर

श्री. भदनेश मुकंु द भवशे,
12/05/2005

(मुलगा), मु. बेडीस, गांव, पो.

25/04/1979

बी.ए.

इमाव

25/03/1985

दिंावी पास

हिंदु कोकणा

06/06/1986

दिंावी पास

अ.ि.

मळे गांव, ता. शिंापूर
कु. भदपक यशवंत मौळे
24/07/2005

(मुलगा), मु. पो. भवक्रमगड,
रोभिंदास नगर
श्री. सुरेश लखमा िुरकूड,

20/07/2005

31/12/2001

(मुलगा), मु. पो. तलासरी,
पाटीलपाडा, ता. तलासरी

भदनांक 15/12/2012 अन्वये वनरक्षक
पदावर भनयुक्ती

भदनांक 30/06/2014 अन्वये भलभपक
पदावर भनयुक्ती
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4

5

6

7

2

भवशेष पोभलस
12

855

मिंाभनरीक्षक, कोंकण
पभरक्षेत्र, कोंकण िवन

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

28/08/1985

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

एम. ए.

खुला प्रवगस

शै क्षतिक
पात्रिा

कु. भसमंभतका नरें द्र वत्स,
1

12- कै. नरें द्र पांडुरंग वत्स,

1-2006

वभरष्ठ भलभपक

31/12/2005

31/10/2017

(मुलगी), मु. वडगांव, पो.
वेश्वी, ता. अभलबाग, भि.

भदनांक 03/06/2014 अन्वये भनयुक्ती

रायगड
अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )

13

857

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

कै. अरुण पुरुषोत्तम बडवी,
29

खानसामाभनयभमत

श्री. चं द्रकांत अरुण भबडवी,
07/11/2005

31/05/2014

06-02-2006 आस्थापना

मुलगा, मु. वाहशद, ता.

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

12 वी, भवज्ञान,
30/04/1984

शिंापूर, भि. ठाणे

एम एस सी

हिंदु वैश्य वाणी

आय टी

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
14

858

भवकास अभधकारी, कोंकण

02/10/2006

िवन, नवी मुंबई

कै. दत्तात्रय रामचं द्र मोकल,
दुग्धशाळा पभरचर

शासन भनणस य 20 मे 2015 अन्वये,

श्री. सुरि दत्तात्रय मोकल, मु.
26/04/2005

14/10/2005

पो. साई, ता. पनवेल, भि.

13/11/1980

12 वी पास

इमाव

रायगड

मयत अनुकंपा उमेदवार सभतश दत्तात्रेय
मोकल यांच्याऐविी सुरि दत्तात्रेय
मोकल यांच्या नावाची नोंद करणें त
आली आिंे .

कु. रश्मी आनंद िाधव,
15

859

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे,
उपवनसंरक्षक ठाणे

02/10/2006

कै. अनंत तातू िाधव,
वनरक्षक

(मुलगी), मु. पो. 2/144, बी

09/07/2003

आर. सी. चाळ, मोतीशािं

30/11/1987

10 वी पास

अ.िा.

लेन, माझगांव मुंबई-10
कायसकारी अभियंता,
16

860

रायगड, पाटबंधारे भविाग2, कोंकण िवन

6

3- कै. ब्रम्िंािी नाना सावंत,

4-2006

कभनष्ठ भलभपक

28/05/2005

31/05/2024

श्रीम. श्रद्धा ब्रम्िंािी सावंत,
(पत्नी)

10 वी पास,
28/02/1971

इंग्रिी

खुला

वयातून बाद

टं कले खन 30
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे,
राज्य उत्पादन शुल्क िवन, पभिंला
माळा, चें दणी कोळीवाडा, भमठबंदर रोड,

कु. भदप्ती सुरेश डाऊर, के.
17

861

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

1
3005-06

कै. सुरेश केशव डाऊर,
िवान

17/08/2005

31/08/2009

एल-5, ए/6, रुम नं. 6,
सेक्टर-2, ई-कळं बोली, नवी
मुंबई

ठाणे (पूव)स 400 603 यांचे
26/10/1985

12 वी पास

इमाव

कायालयाकडील पत्र क्रमांक इएसटी
112018/1459/कक्ष-5/584, ठाणे,
भदनांक 03 माचस 2018 अन्वये अधीक्षक
राज्य उत्पादन शुल्क उपनगरे यांच्या
आस्थापनेवर भलभपक-टं कले खक पदावर
भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .
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अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,
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पत्ता व नािे
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9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे
मंडळ, ठाणे, हसचन िवन, 3 रा मिला,

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
18

862

पाटबंधारे मंडळ,

59

कै. मोतीराम नथू िोईर,

ठाणे/िातसा कालवा

30-5-2006

मिुर (रु.अ.आ.)

श्री. अभतश मोतीराम िोईर, मु.
31/05/2005

30/06/2023

धोंडावडवली, पो. दुगाड, ता.

कोपरी वसािंत, ठाणे (पु) 400 603,
14/12/1986

बी.ए.

इमाव

भिवंडी (मुलगा)

भविाग क्र. 1 शिंापूर

यांचेकडील पत्र क्र. ठापामं/अनुकं2018/प्र.क्र.8/आ-1/776/सन 2018,
भदनांक 03/03/2018 अन्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
19

863

पाटबंधारे मंडळ,

श्री. धनंिय रमाकांत
60

लघुपाटबंधारे भविाग,

09- कै. रमाकांत केशव
06-06

झुंझारराव, मोिणीदार

24/03/2006

31-03-06

कळवा, ठाणे

झुंिारराव, (मुलगा),
डोळखांब, ता. शिंापूर, भि.

30/12/1978

बी.ए.

12/06/1978

12 वी पास

हिंदु-मराठा खुला भद. 13/08/2013 अन्वये भनयुक्ती

ठाणे
श्रीम. िारती रमेश हशदे

20

864

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक ठाणे

15/06/2006

कै. रमेश आनंद हशदे ,
वनरक्षक

(पत्नी), न्यु िंायस्कूलच्या

24/01/2006

मागे, घनशाम दळवी चाळ नं.

अ.िा.

fभद. 15/12/2012 अन्वये वनरक्षक
पदावर भनयुक्ती

5, रुम नं. 8, कल्याण

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे
मंडळ, ठाणे यांचेकडील भद.

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
21

865

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे/
कायसकारी अभियंता सुया

06/06/2029

कै. गणपत रुपिी िाधव,
मुकादम

श्री. काळु राम गणपत िाधव,
01/01/2006

30/05/2011

मु. वांगिे , पो. तवा, ता.

15/03/1988

एस.एस.सी

डिंाणू, भि. ठाणे (मुलगा)

कालवा भविाग 1

हिंदु मल्िंार

03/03/2018 चे पत्रान्वये श्री. काळु राम

कोळी

िाधव यांनी नोकरीची आवश्यकता

अ.ि.

नसल्याचे स्ट ँप पेपरवर भलिंू न भदल्याने
प्रभतक्षा यादीवरुन नांव कमी करण्यात
आले असल्याचे कळभवले आिंे .
अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )

22

866

अधीक्षक अभियंता ठाणे
(सा. बां.) मंडळ ठाणे

30

3106-06

कै. मधूकर उदरु पवार,
रुपांतभरत आस्थापना

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

श्री. अरुण मधूकर पवार,
29/05/2005

31/05/2014

मु.पो. बळे गाव, ता. मुरबाड,
भि. ठाणे, (मुलगा)

15/08/1984

12 वी
कलाशाखा

हिंदु कुणबी इमाव

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
23

867

भवकास अभधकारी, कोंकण

कै. अंतोन रामा घरत,
10/06/2006 मंडळ भनरीक्षक, शा. दु.

िवन, नवी मुंबई

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

31/03/2012

वसा. गोवे.

तलनासरी, बारातपाडा, पो.

शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10
12 वी पास,

कु. सुवणा अंतोन घरत, मु.
06/06/2002

उमे दवाराची

11/11/1988

तलासरी

एम एस सी
आय टी

अ.ि.

उत्तीणस, मराठी
टं कले खन 30

24

25

868

870

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक िव्िंार

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

10/12/2006

31

871

(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

मंडळ, मुंबई, ठाणे / आ.

7-06

मिूर, रुपांतभरत आस्थापना

31/07/2006

से. (भिंवताप) ठाणे
भविागीय कृ षी सिं
27

872

संचालक, कोंकण भविाग,

21

कै. अनंत बाबुराव
गायकवाड

29- कै. भवलास वामन उराडे ,

09-2006

ठाणे, ता.कृ .अ. वाडा

वनरक्षक

17- कै. तुकाराम पांडू म्िंात्रे,

उपसंचालक, आरोग्य सेवा
26

कै. भनवृत्ती दािी भनपूते,

कृ षी पयसवेक्षक

श्री. कांचन भनवृत्ती भनपूते
15/05/2006

(मुलगा), रा.मु.पो.गारगांव ,

08/07/1986

10 वी पास

07/09/1981

11 वी

इमाव

ता. वाडा, भि. ठाणे
श्री. मनेश तुकाराम म्िंात्रे, मु.
02/11/1986

गोवे, पो. सरवली, ता. भिवंडी,
भि. ठाणे, (मुलगा)

हिंदु आगरी
इमाव

श्री. मिंें द्र अनंत गायकवाड,
07/01/2006

मु. पो. केळवे, ता. पालघर,

31/01/2021

श्रीम. करुणा भवलास उराडे ,
(पत्नी), मु. पो. ता. वाडा

ठाणे यांचे कायालयाकडू न भद.
14/04/2013 अन्वये भनयुक्ती
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळ, ठाणे,

30/06/1976

एस.एस.सी

अ.िा.

भि. ठाणे

11/05/2006

अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां.) मंडळ

यांचे कायालयाने भदनांक 12/11/2008
अन्वये भनयुक्ती भदली

20/05/1972

एस.एस.सी

अ.िा.

15/05/1985

12 वी पास

भव.िा.अ.

भदनांक 03/02/2012 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

श्री. संभदप दशरथ धारवाडकर,
भविागीय कृ षी सिं
28

873

संचालक, कोंकण भविाग,

22
12-10-06

ठाणे

कै. दशरथ रामा
धारवाडकर, पिंारे करी

(मुलगा), रा. संत ज्ञानेश्वर
06/09/2006

31-11-2021

नगर, पाईप लाईन नवतरुण
चाळ, 62/26 वागळे इस्टे ट

भदनांक 18/06/2013 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

ठाणे
कु. स्वप्नाली भसद्धाथस
उपसंचालक िुभम
29

874

अभिले ख, कोंकण प्रदे श,
मुंबई

1

कै. भसद्धाथस कुरुळकर,
16-10-06

भनमतानदार,

कुरुळकर द्वारा अरुण शा.
24/12/2003

चव्िंाण, 1/1, पारसनाथ
उपाध्ये चाळ, िोगेश्वरी पूव,स
मुंबई 60

भदनांक 02/04/2013 अन्वये पोलीस
18/04/1985

12 वी पास

हिंदु-मराठा खुला मिंासंचालक, मुंबई कायालयामध्ये
भलभपक-टं कले खक पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

श्री. भसताराम िाणू पालवी,
30

875

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक िव्िंार

25/10/2006

कै. िाणू सोमा पालवी,
वनपाल

(मुलगा), रा. वडोली

27/05/2006

भचरे चापाडा, ता. िव्िंार, भि.

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे
25/05/1976

10 वी पास

अ.ि.

ठाणे
प्रकल्प अभधकारी
31

876

एकात्त्मक आभदवासी

1

कै. दामू काळू टोकरे ,
02-11-06

भवकास प्रकल्प िव्िंार

कामाठी

16/04/2004

01/05/2020

श्री. कभपल दामु टोकरे , मु. पो.
दािेरी, ता. िव्िंार

यांचे कायालयाकडील भदनांक
28/02/2018 चे पत्रान्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

09/04/1983

10 वी पास

अ.ि.

भदनांक 07/01/2010 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न वगस -4 पदी भनयुक्ती

प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प, िव्िंार, भि. पालघर,
डिंाणू नाभशक बायपास रोड िवळ,

प्रकल्प अभधकारी
32

877

एकात्त्मक आभदवासी

07/12/2006

भवकास प्रकल्प िव्िंार

कै. बाबुराव चं दर पवार,
स्वयंपाकी

25/07/2006

31/07/2015

श्री. प्रभवण बाबुराव पवार,
मुलगा

27/06/1988

10 वी पास

हिंदु वारली

िव्िंार, ता. िव्िंार, भि. ठाणे 401 603
यांचेकडील पत्र, भदनांक 07/03/2018
चे पत्रान्वये भनयुक्ती शासकीय आश्रम
शाळा गुिंीर येथे भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

उपसंचालक व्यवसाय
33

878

भशक्षण व प्रभशक्षण
प्रादे भशक काया बांद्रा (पु)

1

कै. श्री. वामन बाबािी
18-12-06

पवार, प्रयोगशाळा पभरचर

04/03/2006

श्री. प्रशांत वामन पवार, मुलगा

24/02/1974

10 वी पास

उपसंचालक व्यवसाय शिक्षण व
प्रशिक्षण प्रादे शिक कायाालय, 49,
खेरवाडी, अशलयावर जंग मागा,
खेरवाडी, वांद्रे (पूव)ा , मंबई-51 यांचे
कायाालयाकडील पत्र क्रमांक
प्राकामं/आस्था/अनकंपा/2018/का1(ब)
/1325, ददनांक 09/03/2018 अन्वये
सदर कमाचा-याचे आडनाव जाधव
असे असून औ.प्र.संस्था ठाणे येथे
कनिष्ठ लिपीक पदावर नियुक्ती.
सध्या औ.प्र.संस्था तिासरी येथे
काययरत असल्याचे उपसंचािक,
व्यवसाय लिक्षण प्रलिक्षण प्रादे लिक
कायायियािे दद. 09/03/2018 चे
पत्रान्वये कळवविे आहे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

उपसंचालक आरोग्य सेवा,
34

879

मंडळ मुंबई, ठाणे /
उपसंचालक आ.से. मुंबई

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

श्री. कोस्तुब मिंें द्र पंभडत, रा.
18/12/2006

कै. मिंें द्र माधव पंभडत,
कभनष्ठ तांभत्रक सिंाय्यक

01/09/2006

14/06/2022

मंडळ, ठाणे

श्री. कॉम्प्ले क्स, सी/5,
हसिंगड िंौ. सो. आधारवाडी

भदनांक 10/07/2016 अन्वये ग्रामीण
08/07/1991

10 वी पास

इमाव

िेल रोड, कल्याण (प)

रुग्णालय, मनोर भि. पालघर येथील
भरक्त पदी कभनष्ठ भलभपक या पदावर
भनयुक्ती.
अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )

35

880

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

32

(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

श्री. अमोल दत्तात्रेय माच्छी,

19-

21/11/2004

12-06

30/04/2019

मु. पो. चं दीगाव (माच्छीपाडा)

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

12 वी, एम एस
14/05/1988

ता. डिंाणू, भि. ठाणे / मुलगा

सी आय टी

हिंदु माच्छी इमाव

पास

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

35 अ

881

36

882

उपभविागीय अभधकारी
ठाणे

1
20-12-06

उपसंचालक, आरोग्य
सेवा, मंडळ मुंबई, ठाणे, /

27/12/2006

मरु, उल्िंासनगर

कै. यशवंत घोलप, तलाठी

कै. शारदा भवलास साळवी,
अभधपभरचारीका

10/12/2002

30/09/2007

13/06/2006

30/04/2016

श्री. राकेश यशवंत घोलप, रा.
धसई, ता. मुरबाड, भि. ठाणे

24/05/1988

12 वी पास

इमाव

21/10/1985

बी.ए.

खुला

31-03-2011 उपभविागीय अभधकारी
भिवंडी येथे भनयुक्ती

कु. स्नेिंल भवलास साळवी,
घर नं. 86/543, मिंाराष्र िंौ.
सो. बोडस , अंबरनाथ (प)

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे
अभधक्षक अभियंता, ठाणे
37

883

पाटबंधारे मंडळ,
ठाणे/कायस-अभि. सुया

62

कै. िंाषम अब्दुल रिाक

30-12-06

शेख, क.भल.

मंडळ ठाणे यांचेकडील आदे श

कु. भनळोफर िंाशम शेख,
16/10/2006

30/06/2017

मु.पो. सुयानगर, ता. डिंाणू,

17/10/1986

12 वी पास

भि. ठाणे (मुलगी)

कालवा भव-1

मुसलमान तेली

क्र.ठापामं/आ.1/धा.क्र.817/4163/सन

खुला

2014, भद.16/8/2014 अन्वये का.अ,
िातसा धरण भविाग क्र.1 येथे भलभपक
टं कले खक पदावर भनयुक्ती

सन 2007
श्री. बाळकृ ष्ण काभशराम
38

884

अभधक्षक अभियंता संकल्प
भचत्र मंडळ कोकण िवन

1

02- कै. काभशराम कृ ष्णा
01-07

चव्िंाण, लोिंमुद्रक

07/08/1997

31/08/2002

चव्िंाण, (मुलगा), मु.
बेलपाडा, से-3, पो. खारघर,
ता. पनवेल

10/11/1969

एस.एस.सी
पास

हिंदु न्िंावी

वयातून बाद
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

13/12/1988

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. प्रमोद वसंत यादव, रा.
39

885

अभधक्षक अभियंता संकल्प

1

भचत्र मंडळ कोकण िवन

02- कै. वसंत बळवंत यादव,
01-07

भशपाई

26/03/2006

31/05/2011

भशवओम क्लासीक फ्लॅट
119, सेक्टर-20, बेलापूर,
नवी मुंबई, (मुलगा)

40

886

उपभविागीय अभधकारी
िव्िंार भविाग िव्िंार

1

कै. प्रिु रामहसग राठोड,

17-02-07

भशपाई

श्री. भवनोद प्रिु राठोड, रा.
27/06/2006

30/06/2022

फताडे वाडी, ता. दभक्षण

01/10/1987

सोलापूर, भि. सोलापूर

एस. एस. सी.
पास

हिंदु लमाण

भनयुक्ती

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे
कायसकारी अभियंता
41

887

िातसा धरण भविाग
क्रमांक -1 िातसानगर

2

कै. बुधािी कचरु िोईर,

20-02-07

चौकीदार

श्री. िगवान बुधािी िोईर,
09/10/2006

(मुलगा), मु. सावरशेत, पो.

मंडळ, ठाणे यांचे कायालयाकडील
05/04/1975

10 वी पास

हिंदु - कुणबी

सरलांबे, ता. शिंापूर

कडील आदे श क्रमांक 351 सन 2015
भदनांक 12/06/2015 अन्वये
वािंनचालक म्िंणून भनयुक्ती.
अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
42

888

पाटबंधारे मंडळ,

64

िलभवद्युत प्रकल्प

21- कै. गिानन भवष्णू चन्ने,

02-07

व.भल.

श्री. योगेश गिानन चन्ने,
02/11/2006

31/07/2013

मु.पो. आटगांव, ता. शिंापूर,

01/03/1986

भि. ठाणे (मुलगा)

अन्वेषण उपभविाग क्र. 1

भवज्ञान शाखा
पदवीधर

हिंदु बौद्ध
अ.िा.

अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श
क्र.24, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/150
भद.9/4/2015 अन्वये भलपीक
टं कले खक पदी भनयुक्ती
कायसकारी अभियंता, िातसा धरण
व्यवस्थापन भविाग, िातसानगर यांचे
कायालय, िातसा प्रकल्प वसािंत,

कायसकारी अभियंता
43

889

िातसा धरण भविाग
क्रमांक -1 िातसानगर

िातसानगर, ता. शिंापूर, भि. ठाणे

श्री. शंकर िंरी दरोडा,

1

25/03/1987

26-02-07

(मुलगा), रा.मु.कुठारे , पो.

04/01/1987

12 वी नापास

हिंदु ठाकूर

साकडबावता, शिंापूर

यांचेकडील पत्र भदनांक 09/03/2018
अन्वये अनुकंपा अिस मुदतीत म्िंणिे 1
वषाच्या आत सादर न केल्यामुळे मंडळ
कायालयाकडू न सदर अनुकंपा
उमेदवाराचे नाव वगळण्यात येत
असल्याचे कळभवले आिंे .

भिल्िंा शल्यभचभकत्सक
44

890

मध्यवती रुग्णालय,
उल्िंासनगर-3

01/03/2007

कै. रमेश पूरण मटोभलया
शस्त्रभक्रया गृिं पभरचर

भदनांक 01/06/2015 अन्वये कक्षसेवक

कु. रोशन रमेश मटोभलया,
08/10/2006

31/08/2012

(मुलगा), रा. सेंरल िंॉस्पीटल,
उल्िंासनगर-3

27/08/1989

10 वी पास

हिंदु रािपूत

या पदावर भिल्िंा शल्यभचभकत्सक
मध्यवती रुग्णालय, उल्िंासनगर-3 या
पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

भिल्िंा मभिंला व बाल भवकास
अभधकारी, ठाणे, भिल्िंाभधकारी
कायालय आवार, दुसरा मिला,
भनयोिन िवन, कोटस नाका, ठाणे (प)

भिल्िंा मभिंला व बाल
45

891

भवकास अभधकारी ठाणे,

2

चरई ठाणे (प)

2603-07

कै. वैशाली के. गायकवाड,
मृत्यु सेभवका

07/09/2006

01/06/2014

श्री. नरें द्र कृ ष्णकुमार
गायकवाड, (मुलगा)

21/11/1981

12 वी पास

अ.िा.

400 601 यांचेकायालयाकडील पत्र क्र.
िा.क्र. भिमबाभवअठा/आस्था/अनुकंप
माभिंती/ 2017-18/भदनांक
08/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक
02/11/2012 च्या आदे शान्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

उपसंचालक ले खा व
46

892

कोषागारे , कोकण भविाग,

श्री. परे श रामचं द्र मोिंरे , ए3

05- कै. श्रीम. भशला रामचं द्र
05-07

नवी मुंबई

मोिंरे , उपलेखापाल

19/12/2006

31/03/2011

3/304, श्री. रामप्रसाद
भबल्ल्डग, भटळक चौक,

03/10/1983

12 वी पास

इमाव

कल्याण, भि. ठाणे
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे
यांचे कायालय, मायक्रो वेव्िं टॉवर, बारा

47

893

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक ठाणे

25/05/2007

कै. हचतामण लक्ष्मण
घोलप, वनरक्षक

श्री. िंरे श हचतामण घोलप,
13/12/2002

(मुलगा), मु.पो.घसई, ता.

बंगला एभरया, कोपरी ठाणे (पुव)स
22/07/1988

12 वी पास

इमाव

मुरबाड, भि. ठाणे

यांचेकडील िा.क्र. कक्ष-7 (3) / 12/
आस्था/1806, भदनांक 22/02/2018
चे पत्रान्वये भद. 15/12/12 अन्वये
भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .

अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )
मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

12 वी कला,
48

894

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

33

12- कै. अंभकत कमाल शेख,
06-07

भशपाई, भनयभमत आस्थापना

श्री. ताभिंर अंभकत शेख, रा.
13/06/2005

31/05/2022

वाहसद, दिंागांव रोड, ता.
शिंापूर, (मुलगा)

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.

मराठी
11/12/1988

टं कले खन 30
श.प्र.भम.,
इले क्टीशन

मुसलमान तेली

ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 चे पत्रान्वये अधीक्षक
अभियंता, ठाणे (सा.बां.) मंडळ ठाणे
यांचे कायालयाकडू न भद. 01/06/2014
अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

भिल्िंा मभिंला व बाल
49

895

भवकास अभधकारी ठाणे,

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

18/08/1989

10 वी पास

हिंदु - कैकाडी

26/03/1988

12 वी पास

ले वा पाटील

14/06/1999

10 वी पास

09/09/1988

12 वी पास

इमाव

07/06/1977

12 वी नापास

हिंदु मराठा

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. अभवनाश एस.
2
14-06-07

चरई ठाणे (प)

कै. ए. सी. गायकवाड,
काळिीवािंक

13/02/2007

01/09/2023

गायकवाड, (मुलगा),
उमेदपूर, सेटलमेंट कॉलनी नं.
2, सोलापूर
श्री. भबपीन भविय पाटील,

50

896

उपसंचालक, सामाभिक

20

वनीकरण, ठाणे

15/06/07

कै. भविय सखाराम पाटील

3578, म्युभनभसपल पाकस,

10/02/2007

रामभनवास भब. िूसावळ, भि.

संबंभधत कायालयाने भद. 1512/12
अन्वये भनयुक्ती भदली आिंे .

िळगांव
51

897

52

898

53

899

सिंाय्यक मत्स्यव्यवसाय

1

कै. नाविी लक्ष्मण िोये,

संचालक ठाणे (पालघर)

09-07-07

भशपाई

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक शिंापूर

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक िव्िंार

17/07/2007

20/07/2007

कै. सुरेश आंबो पडवळ,
वनपाल

कै. िंभरिाऊ मिंादे व मोरे ,
वनपाल

श्री. अरुण लक्ष्मण िोये,
29/10/2006

31/05/2026

(मुलगा), रघुनाथ अपाटस मेंट

संबंभधत कायालयाने भद. 23/01/2009
अन्वये भनयुक्ती भदली आिंे .

डिंाणू फोटस

श्री. सभचन सुरेश पडवळ,

28/08/2007

(मुलगा), मु. कुल्िंे , ता. शिंापूर

54

900

भशक्षण व प्रभशक्षण
प्रादे भशक काया बांद्रा (पु)

2

कै. अभवनाश शंकर
27-07-07

चाळके, सुतारकाम भनदे शक

(मुलगा), मु.पो. कुडू स, ता.
वाडा, भि. ठाणे

चाळके, (मुलगा), रा.बी.-9,
27/07/2006

31-11-16

ताराराणी सोसायटी, आचायस

09/02/1983

12 वी पास

खुला

मराठे कॉले ि समोर, चें बरू
मुंबई-71

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
55

901

65

कै. रािेंद्र सखाराम तामोरे ,

ठाणे/कायस-अभि. सुया

31-07-07

अनुरेखक

कालवा भव-1

10/02/2007

30/06/2019

कासा केंद्र मोतीराम बकाल
मागस, प्राथभमक आरोग्य केंद्र,
कासा ता. डिंाणू (मुलगी)

उपसंचािक व्यवसाय लिक्षण व
प्रलिक्षण प्रादे लिक कायायिय, 49,
खेरवाडी, अलियावर जंग मागय,
खेरवाडी, वांद्रे (पव
ू )य , मंब
ु ई-51
यांचे कायायियाकडीि पत्र क्रमांक
प्राकामुं/आस्था/अिुकंपा/2018/का1
(ब)/1325, ददिांक 09/03/2018
चे पत्रान्वये औ.प्र.संस्था िहापूर
येथे कनिष्ठ लिपीक तथा
भांडारलिपीक पदावर नियुक्ती
अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय

कु. प्रीती रािेंद्र तामोरे , मु.पो.

पाटबंधारे मंडळ,

अन्वये भनयुक्ती भदली आिंे .

श्री. भविय िंभरिाऊ मोरे
06/03/2007

श्री. स्वत्प्नल अभवनाश
उपसंचालक व्यवसाय

संबंभधत कायालयाने भद. 1512/12

03/03/1990

एस.एस.सी.

हिंदु मांगेला

पास

(अ.ि.)

अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श
क्र.118, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/418,
भद.23/7/2015 अन्वये भलपीक
टं कले खक पदी भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

भविागीय कृ षी सिं
56

902

संचालक, कोंकण भविाग,

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

19/11/1987

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

एस.एस.सी.

इमाव

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. रामकृ ष्ण िगवान हपपळे ,
25

27- कै. िगवान बाबुराव हपपळे ,
08-07

ठाणे

वािंनचालक

30/07/2007

31/05/2016

गोकुळ नगर, ए-18, ओमकार
आळी, िुना आग्रा रोड, ठाणे

भदनांक 24/11/2014अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

(प) (मुलगा)
अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )
मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

57

904

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

34
11-09-07

कै. भकसन गोहवद िावर,
मिूर रुपांतभरत आस्थापना

श्री. संभदप भकसन िावर, रा.
08/08/2005

31/05/2017

नेिंरोली (डोंगरपाडा), ता.

01/06/1987

10 वी

वाडा, भि. ठाणे (प), (मुलगा)

हिंदु वारली
(अ.ि.)

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक
13/03/2011 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

श्री. भविय िास्कर चव्िंाण,

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी
58

905

कायालय, भिल्िंाभधकारी

17/09/2007

कायालय आवार ठाणे

59

906

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

अभधक्षक अभियंता, उत्तर
60

907

कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प
मंडळ, कळवा

908

िातसा धरण भविाग

35

62

909

अभिले ख, कोंकण प्रदे श,
मुंबई

कै. शाम बाबुराव भशरसाट,

27-09-07

कभनष्ठ भलभपक

9

कै. शाभलनी रमेश

30-10-07

30/04/2022

(मुलगा) चे रोबा नगर, वैशाली
भनवासाच्या मागे, कोनगाव,

भदनांक 16/11/2013 अन्वये आरोग्य
15/09/1989

12 वी पास

हिंदु बंिारा

सोनावणे, कभनष्ठ भलभपक

19/09/2006

08/11/2006

31/12/2022

31/05/2014

श्रीम. िारती शाम भशरसाट,
मु.पो.ता. वाडा, भि. ठाणे, पत्नी

श्री. पंकि रमेश सोनावणे,
(मुलगा)

कमसचारी पदावर संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

10 वी,
25/01/1971

16/06/1980

एम.एस.सी.आ

अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां.) मंडळ
हिंदु-मिंार

ठाणे यांचे कायालयाकडू न भद.

य.टी. उत्तीणस

28/09/2016 अन्वये भनयुक्ती

10 वी पास,

दक्षता पथक, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव.

इंटरभमभडएट
भचत्रकला

अ.िा.

ठाणे यांचेकडील भद. 25/03/2013 च्या
आदे शान्वये भनयुक्ती

परीक्षा

22/10/2007

क्रमांक -1 िातसानगर

उपसंचालक िुभम

आरोग्य सिंाय्यक

07/01/2007

ता. भिवंडी

कायसकारी अभियंता
61

कै. िास्कर मांगु चव्िंाण,

कै. गणपत पांडुरंग सोनारे ,
मदतनीस

श्री. यशवंत गणपत सोनारे , मु.
16/03/2007

30/11/2028

सारं गपुरी, पो. सरळांबे, ता.

01/03/1988

12 वी पास

इमाव

06/10/1981

10 वी

टोकर कोळी

शिंापूर

श्रीम. मभनषा प्रमोद सोनावणे,
4
27-11-07

कै. प्रमोद भविय सोनावणे

04/04/2007

रा. आनंद भविंार, 3/106,
खारे गांव रे ल्वे क्रॉहसग िवळ,
कळवा (प), (पत्नी)

भदनांक 23/05/2015 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भलभपक पदावर भनयुक्ती

भदनांक 02/04/2013 अन्वये पोलीस
मिंासंचालक, मुंबई कायालयामध्ये
भलभपक-टं कले खक पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

उपसंचालक िुभम
63

910

अभिले ख, कोंकण प्रदे श,

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

29/05/1985

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

हिंदु मिंार

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. प्रभदप नरे श आभिंरे ,
5

27- कै. नरे श भशवराम आभिंरे ,
11-07

मुंबई

भशरस्तेदार

मुलगा, रा. श्री. भसध्दीभवनायक

05/01/2007

रे भसडें सी, बी/402, रे ल्वे

भदनांक 02/04/2013 अन्वये राज्य
उत्पादन शुल्क कायालयामध्ये भलभपकटं कले खक पदावर भनयुक्ती

फाटकािवळ, भटटवाला पूवस

ख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे
यांचे कायालय, मायक्रो वेव्िं टॉवर, बारा
64

911

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक िव्िंार

12/01/2007

कै. गोकुळ भशवराम
भनकम, वनरक्षक

श्रीम. कांता गोकुळ भनकम
11/05/2007

(पत्नी), लामि, पो. अनगांव,

बंगला एभरया, कोपरी ठाणे (पुव)स
05/07/1974

12 वी पास

इमाव

ता. भिवंडी, भि. ठाणे

यांचेकडील िा.क्र. कक्ष-7 (3) / 12/
आस्था/1806, भदनांक 22/02/2018
यांचे कायालयाने भद.21/12/12 अन्वये
भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .

65

913

अप्पर भवक्रीकर आयुक्त,
ठाणे क्षेत्र ठाणे

3

01- कै. धमसराि माधव
12-07

भशरसाट, भलभपक

श्री. सुदाम धमसराि भशरसाट,
21/05/2002

31/08/2021

मु. भगतेवाडी, पो. हचचोळी,

25/07/1989

12 वी पास

अ.िा.

ता. पाथडी, भि. नगर (मुलगा)
प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक आभदवासी

प्रकल्प अभधकारी
66

915

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

12/02/2007

कै. रमण लाशा मौले,
(प्राथ. मुख्याध्यापक)

11/05/2007

श्री. िरत लाशा मौले , मु.
चांिरशेत, ता. िव्िंार

भवकास प्रकल्प यांचेकडील भद.
12/03/1980

12 वी पास

अ.ि.

07/03/2018 चे पत्रान्वये शासकीय
आश्रमशाळा ओझर येथे भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे
यांचे कायालय, मायक्रो वेव्िं टॉवर, बारा

67

916

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक ठाणे

श्रीम. आभदती चं द्रशेखर
12/10/2007 कै.चं द्रशेखर तुकाराम सणस

14/08/2007

सणस, (पत्नी), मु.पो. भिवंडी,
भि. ठाणे

बंगला एभरया, कोपरी ठाणे (पुव)स
20/06/1981

10 वी पास

खुला

यांचेकडील िा.क्र. कक्ष-7 (3) / 12/
आस्था/1806, भदनांक 22/02/2018 चे
पत्रान्वये भद.21 /12/12 अन्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .
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अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

(दुबार नोंद गट-क मध्ये अ.क्र. 32 /
877) प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक
प्रकल्प अभधकारी
68

917

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

आभदवासी भवकास प्रकल्प, िव्िंार, भि.
4

कै. बाबूराव चं द्रकांत पवार,

10-12-07

(स्वयंपाकी)

श्री. प्रभवण बाबुराव पवार, मु.

25/07/2006

गुंि, पो. खुपरी, ता. वाडा

27/06/1988

12 वी पास

अ.ि.

पालघर, डिंाणू नाभशक बायपास रोड
िवळ, िव्िंार, ता. िव्िंार, भि. ठाणे
401 603 यांचेकडील पत्र, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वये भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

69

70

918

919

उपभविागीय अभधकारी
ठाणे

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक शिंापूर

श्री. भकरण ज्ञानेश्वर कदम, रा.
12/10/2007 कै. ज्ञानेश्वर कदम, तलाठी

30/07/1998

30/04/2014

खडे गोलवली, भवठ्ठलवाडी,

30/07/1989

12 वी पास

अ.िा.

8/1/1886

12 वी पास

अ.िा.

ता. कल्याण. (मुलगा)

12/12/2007

कै. अंकुश भवठ्ठल धनगर,
वनरक्षक

कु. पल्लवी अंकुश धनगर,
22/08/2007

(मुलगी), मु. पो. सांपगाव, ता.
शिंापूर

भदनांक 12/09/12 तलाठी उ.भव.अ.
िव्िंार भनयुक्ती

भदनांक 28/01/2013 अन्वये उप
वनसंरक्षक शिंापूर येथे पदस्थापना

प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प, िव्िंार, भि. पालघर,
डिंाणू नाभशक बायपास रोड िवळ,
प्रकल्प अभधकारी
71

920

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

2
15/12/07

कै. बाळू रामा काळण
(कामाडी)

िव्िंार, ता. िव्िंार, भि. ठाणे 401 603
02/03/2007

-

श्री. भनले श बाळू काळण

11/12/1985

12 वी पास

अ.ि.

यांचेकडील पत्र िा.क्र. अकंपा2018/प्र.क्र. /का.1(3) 1577, भदनांक
07/03/2018 अन्वये शा.आ. शाळा
गारगाव येथे स्वयंपाकी पदी भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .
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सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प, िव्िंार, भि. पालघर,
डिंाणू नाभशक बायपास रोड िवळ,
प्रकल्प अभधकारी
72

921

एकात्त्मक आभदवासी

18/12/07

भवकास प्रकल्प िव्िंार

कै. सोमा मिंादू गारे ,
(स्वयंपाकी)

श्री. भवलास सोमा गारे , रा.
12/06/2007

शेलारपाडा, पो. गोमघर, ता.

िव्िंार, ता. िव्िंार, भि. ठाणे 401 603
11/10/1988

12 वी पास

अ.ि.

मोखाडा (मुलगा)

यांचेकडील पत्र िा.क्र. अकंपा2018/प्र.क्र. /का.1(3) 1577, भदनांक
07/03/2018 अन्वये शा.आ. शाळा
कुझे , ता. भवक्रमगड येथे स्वयंपाकी पदी
भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .

73

922

उपभविागीय अभधकारी
ठाणे

अभधक्षक अभियंता, भवशेष
74

923

प्रकल्प अभधकारी, नवी
मुंबई

अभधक्षक अभियंता, भवशेष
75

924

प्रकल्प अभधकारी, नवी
मुंबई

20/12/07

2
25/12/07

कै. सुिाष केदारे , भशपाई

श्री. अत्श्वन सुिाष केदारे ,

31/10/2006

मुलगा

06/03/1989

10 वी पास

अ.िा.

01/06/1975

बी.ए.

हिंदू आगरी इमाव

श्री. सुरेश दत्तु साळुं खे, मु.
कै. दत्तू चरु साळुं खे, मिूर

18/07/2007

31/10/2007

नावाळी, पो. दभिंसर, ता.भि.
ठाणे, (मुलगा)

श्री. भदलीप तुकाराम पाटील,
6

कै. तुकाराम बेमटया

30/12/2007 पाटील, गवंडी

28/01/2007

31/08/2008

पो.वाशी, घर नं. 407,
पनवेल, ता. नवी मुंबई, ठाणे,

9 वी वािंन
05/04/1976

(मुलगा)

चालक
पदासाठी

76

925

दभक्षण भविाग, मुं.8,

हिंदू आगरी इमाव

मागणी

अभधक्षक कल्याण भिल्िंा
कारागृिं

32 2/1/2008

रक्षक

21/08/2007

दत्त कुटीर, बी-कॅ बीन रोड,
गौराबाई चाळ, घर नं. 1587,
अंबरनाथ

01/11/1981

10 वी पास

अभधक्षक अभियंता यांचे भद.
26/04/2012 चे आदे शान्वये भनयुक्ती

भविाग क्र. 3 पनवेल अंतगसत रा.म.
उपभविाग, कोंकणिवन येथील भद.
28/07/2014 रोिी भनयुक्ती

श्री. ज्योती दादासािंे ब िाधव,
कै. दादसािंे ब उद्धव िाधव,

भनयुक्ती

कायसकारी अभियंता, मागस भवकास

सन 2008

कारागृिं उपमिंाभनरीक्षक,

भदनांक 12/09/12 तिंभसल उल्िंासनगर

खुला
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
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कममचाऱ्याचा
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जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

77

2

926

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

38
5/1/08

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

श्री. भप्रतेश भदनेश पाटील,

कै. भदनेश दत्तू पाटील,
चौकीदार, भनयभमत

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

16/05/2003

31/12/2020

आस्थापना

िाग्यश्री भनवास, रु. 3 आझाद
चौक, खारीगांव, कळवा,

अ.अ. ठाणे सा.बां. मंडळ या
01/04/1988

10 वी

(मुलगा)

हिंदू आगरी इमाव

कायालयाकडील आदे श क्र. 661, भद.
17/10/16 अन्वये क. भलभपक पदावर
भनयुक्ती

दुबार नोंद अ.क्र. 66/915 तसेच
प्रकल्प अभधकारी, एकात्त्मक आभदवासी
78

927

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

01/06/2008

कै. रमण लक्ष्मण मौले, प्रा.
मुख्याध्यापक

11/05/2007

30/11/2028

श्री. िरत रमण मौले, मु.रा.
आयने, ता.िव्िंार

12/03/1980

12 वी पास

भवकास प्रकल्प यांचेकडील भद.
07/03/2018 चे पत्रान्वये शासकीय
आश्रमशाळा ओझर येथे भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

प्रकल्प संचालक व
79

928

अभधक्षक अभियंता
खारिूमी भवकास मंडळ

28/1/2008

कै. भदनेशचं द्र म. मेिंता,
शा.अ.

(मुलगा), 39, स्वामीभनत्यानंद,

22/10/2006

रो. िंाऊस, लोकमान्य नगर,

ठाणे

930

बं. मंडळ, ठाणे/कायस.अभि.

67

िातसा धरण भविाग क्र. 1

6/2/08

िातसानगर

खारिूमी भवकास मंडळ ठाणे यांचे
23/4/76.

बी.ई. (इंस्रमेंट)

कै. अनंत शंकर भवशे,
भशपाई

नाव वगळणे त आल्याचे कळभवले आिंे .

श्री. समीर अनंत भवशे, रा.
11/11/2000

31/01/2023

काबारे , पो. आवरे , ता.
शिंापूर, भि. ठाणे (मुलगा)

कायालयाकडील पत्र भद. 28/3/2001
अन्वये श्री. मेिंता यांचे वयोभधक्यामुळे

पालघर

अभधक्षक अभि. ठाणे पा.
80

प्रकल्प संचालक व अभधक्षक अभियंता

श्री. ज्योहतद्र भदनेशचं द्र मेिंता,

िा.क्र. ठापामं/आ.1/धा.क्र.82426/08/1990

12 वी पास

हिंदू कुणबी इमाव 6084/सन 2015, भदनांक 2/12/2015
भलभपक-टं कले खक पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
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मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या
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6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,
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पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे

81

931

भिल्िंा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी

12
15/2/08

कै. भदनकर पांडूरंग पाटील,
कृ षी सिंाय्यक

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपा-

श्री. िंषसल भदनकर पाटील,
28/11/2007

31/03/2021

मु.पो. भदघाशी, ता. भिवंडी,

30/01/1991

10 वी पास

इमाव

(मुलगा)

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक
05/03/2011 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .
प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे

भविागीय कृ षी सिं
82

932

संचालक, कोंकण भविाग,

03/11/2008

ठाणे

कै. िगवान नारायण
साबळे , कषी सिंाय्यक

श्री. आनंद िगवान साबळे ,
29/06/2001

31/12/2017

मु. पो. वाडा, ऐनशेत वाडा,

20/03/1988

ता. वाडा (मुलगा)

12 वी कृ षी
पदवी

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपाइमाव

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वये कृ भष सेवक
पदावर भनयुक्ती भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
83

933

भवकास अभधकारी, कोंकण

01/04/2008

िवन, नवी मुंबई

84

934

तिंभसल कायालय तलासरी

1
25/2008

935

भवकास अभधकारी, कोंकण
िवन, नवी मुंबई

कर्शशत्र चालक

कै. सदाभशव धोंडू तरे ,
तलाठी

श्री. अशोक वसंत खरपडे ,
01/01/2006

31/05/2007

मुलगा, मु. कुझे मशा पाडा,

01/02/1982

बी.ए.

अ.ि.

14/11/1990

12 वी पास

अ.ि.

06/11/1988

12 वी पास

खुला

ता. तलासरी

14/04/2006

31/05/2017

श्री. िुषण सदाभशव तरे , मु.पो.
पोभशरी, ता. वाडा (मुलगा)

कु. पल्लवी उदय कुलकणी,

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
85

कै. वसंत दसमा खरपडे ,

01/04/2008

कै. उदय अनंत कुलकणी,
वभरष्ठ सिंाय्यक

02/02/2005

30/08/2013

(मुलगी), 26, चकाला
खेडेराव िवन, पी. ॲन्ड िी.
प्लाझा समोर अंधेरी (पूव)स

भद. 12/09/12 तिंभसल कायालय
शिंापूर भनयुक्ती
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7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,
ठाणे, हसचन िवन, 3 रा मिला, कोपरी
वसािंत, ठाणे (पु) 400 603, यांचेकडील

अभधक्षक अभियंता
86

936

श्री. प्रभवणकुमार भदनकर

पाटबंधारे मंडळ,

68

िलभवद्युत प्रकल्प

5/4/2008

कै. भदनकर यशवंत
कोंडे कर, वािंन चालक

21/10/2007

30/06/2014

अन्वेषण क्र. 1 (ई) दे वरुख

कोंडे कर, मु.पो. यमिे , ता.
कागल, भि. कोल्िंापूर

पत्र क्र. ठापामं/अनुकं-2018/प्र.क्र.8/आ-

12 वी सायन्स
16/09/1984

(मुलगा)

भडप्लोमा
म ॅकॅ भनकल

1/776/सन 2018, भदनांक 03/03/2018

हिंदू मराठा खुला

अन्वये अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय
अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श
क्र.19, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/112,

इंभिभनअर

भद.1/3/2016 अनुसार भलपीक-टं कलेखक
पदी िंिर न झाल्याने भनयुक्ती रद्द करुन
प्रभतक्षायादीवरुन नांव कमी करण्यात
आल्याचे कळभवले आिंे .

प्रकल्प अभधकारी
87

937

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

88

938

89

939

90

940

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

अभधक्षक ठाणे मध्यवती
कारागृिं, ठाणे

उपवनसंरक्षक शिंापूर
वनभविाग शिंापूर

3
10/4/08

37
16/4/08

22/4/2008

05/07/2008

कै. यशवंत दे ऊ आंबात

28/09/2007

श्री. चं द्रकांत यशवंत आंबात

03/06/1988

श्री. नवनीत गिानन माच्छी,
कै. गिानन भशमग्या माच्छी

14/09/1997

31/12/2009

मु.पो. चं दीगाव (माच्छीपाडा),

िंवालदार

कै. अंकुश भवठ्ठल धनगर,
वनरक्षक

01/03/2008

31/03/2013

22/08/2007

31/05/2018

कु. शर्शमला भविय बनसोडे ,
(मुलगी)

अ.ि.

अ.अ. ठाणे सा.बां. मंडळ या

10 वी,
06/06/1985

ता. डिंाणू, भि. ठाणे, (मुलगा)

कै. भविय अप्पा बनसोडे ,

12 वी पास

एम.एस.सी.आ हिंदू माच्छी इमाव
य.टी. उत्तीणस

कायालयाकडील आदे श क्र. 655, भद.
14/10/16 अन्वये क. भलभपक पदावर
भनयुक्ती

11/11/1987

10 वी पास

अ.िा.

08/01/1986

12 वी पास

अ.िा.

भदनांक 03/11/2014 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडु न भलभपक पदावर भनयुक्ती

श्रीम. पल्लवी अंकुश धनगर,
(मुलगी), मु.पो. साठगांव, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे

दुबार नोंद अ.क्र. 70, भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे
कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपाभविागीय कृ षी सिं
91

941

संचालक, कोंकण भविाग,
ठाणे, ता.कृ .अ. मुरबाड

28
9/5/08

कै. िंभरश्चं द्र मालु डोंगरे ,
अनुरेखक

श्रीम. िंषसदा िंभरश्चं द्र डोंगरे ,
11/10/2007

31/08/2023

(पत्नी), मु.पो. सरळगांव, ता.

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/06/1971

एस.एस.सी.

इमाव

मुरबाड, भि. ठाणे

01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वे भदनांक
119/12/2014 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

कु. शशांक मोिंन िाधव,
92

942

अभधक्षक ठाणे मध्यवती
कारागृिं, ठाणे

05/12/2008

कै. मोिंन ज्ञानू िाधव,
िंवालदार

12/02/2008

31/8/2015.

(मुलगा), रा. ठाणे मध्यवती
कारागृिं वसािंत रुम नं. 73

07/11/1989

10 वी पास

खुला

ठाणे.

उपसंचालक ले खा व
93

943

कोषागारे , कोकण भविाग,
नवी मुंबई

4
15/5/08

कै. अशोक भदवाण िामरे ,
उपलेखापाल

सिंसंचालक ले खा व कोषागारे ,

कु. भनले श अशोक िामरे , रा.
04/10/2007

PP

भवठ्ठलवाडी, ता.कल्याण, भि.

19/04/1992

10 वी पास

अ.ि.

ठाणे, (मुलगा)

यांचेकडील आदे श
क्र.ससंलेको/कोंभव/आस्था/नव.भन/अनुकं
पा/20153622 भद.7 नोव्िंे 2015
अन्वये भनयुक्ती

अभध. अभि. ठाणे पाटबंधारे
94

945

मंडळ, / िलभवद्युत प्रकल्प
अन्वेषण भविाग क्र. 1

69
29/5/2008

कै. गलहसग रायहसग
वंिारी, सिंा. िांडारपाल

27/01/2008

28/02/2016

िातसानगर

95

946

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक डिंाणू

भविागीय माभिंती
96

947

कायालय, कोंकण भविाग,
नवी मुंबई

अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय

श्री. भविय गलहसग वंिारी,
रा. िरवाडे , मु.पो.
चाळीसगांव, भि. िळगांव

01/06/1982

10 वी पास

ला. बंिारा
(भव.िा.)

(मुलगा)

06/03/2008

कै. नरें द्र सुखदे व तामोरे ,
वनक्षेत्र सवेक्षक

(मुलगा), मु.पो. धाकटी,

18/05/1986

डिंाणू, ता. डिंाणू, भि. ठाणे

12 वी पास
सवेअर कोसस

भवमाप्र मांगेला

श्री. सैय्यद फैिल सय्यद
1
15/6/08

कै. सैयद रोशन अब्दुल
कादीर, माभिंती सिंाय्यक

04/03/2008

31/03/2014

रोशन (मुलगा), रा. अचस ना
पल
ॅ े स, बी-हवग, 103, अनंद
कोळीवाडा, मुंब्रा, भि. ठाणे

क्र.67, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/509,
भद.16/9/2016 अन्वये भलपीक
टं कले खक पदी भनयुक्ती

श्री. भमलींद नरें द्र तामोरे
04/01/2008

अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श

04/06/1986

बी.कॉम.

खुला मुत्स्लम

भदनांक 24/05/2013 अन्वये
वनसंरक्षक िव्िंार येथे पदस्थापना
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

26/05/2008

31/9/2015.

क्रमाांक
1

2

97

948

अपर भिल्िंाभधकारी ठाणे,
मु. िव्िंार

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9
30/12/1981

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

अ.ि.

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. गणे श दगडू वळवी,
07/07/2008 कै. डी. िी. वळवी, अ.का.

(मुलगा), भशवनेरी नगर,
िाधव चाळ, िव्िंार.

भद. 12/09/12 तिंभसल कायालय वाडा
भनयुक्ती
प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे

भविागीय कृ षी सिं
98

949

संचालक, कोंकण भविाग,
ठाणे

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपा-

श्री. नरें द्र श्रीमंत माने ,
30
8/7/2008

कै. श्रीमंत रामचं द्र माने ,
पिंारे करी

20/05/2008

31/05/2021

(मुलगा), रा. आनंद नगर,
मिंाराष्र िंौ. बोडस िवळ, घर

17/10/1985

12 वी पास

भव.िा.अ.

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक

नं. 2378 अंबरनाथ (प)

19/12/2014 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे, वनवृत्त ठाणे
यांचे कायालय, मायक्रो वेव्िं टॉवर, बारा

श्री. प्रभतक ज्ञानेश्वर गिेवार,
99

950

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे,
सं.गां.रा.ऊ. बोरीवली

15/7/08

कै. ज्ञानेश्वर माधवराव
गिेवार, वनरक्षक

(मुलगा), रा. भविय उद्धव

28/04/2005

भनराळी, रा.लोणी बु., ता.

बंगला एभरया, कोपरी ठाणे (पुव)स
26/07/1990

10 वी पास

इमाव

रािंाता, भि. अिंमदनगर

यांचेकडील िा.क्र. कक्ष-7 (3) / 12/
आस्था/1806, भदनांक 22/02/2018 चे
पत्रान्वये भदनांक 09/10/2015 अन्वये
वनरक्षक पदावर भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

श्री. मकरं द सुभनल िाधव,
100

951

भिल्िंाभधकारी कायालय
ठाणे

24/7/8

कै. सुभनल भवठ्ठल िाधव,
भशपाई

(मुलगा), रा. भवियश्री

27/12/2007

भबल्ल्डग, सरकारी वसािंत,

14/06/1989

10 वी पास

खुला प्रवगस

15/05/1981

10 वी पास

हिंदू मिंार

20/01/1983

बी.ए.पास

हिंदु वंिारी

खो.नं.22, कोपरी, ठाणे (पू)
101

952

102

953

भिल्िंा कोषागार कायालय
ठाणे

30/7/8

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी
कायालय, भिल्िंाभधकारी
कायालय आवार ठाणे

07/08/2008

कै. रघुनाथ भसताराम
थोरात, भशपाई

कै. दे भवदास रघुनाथ
मुतडक, आरोग्य कमसचारी

श्री. रािेश रघुनाथ थोरात,

21/05/2006

(मुलगा), रा. मु. पो. ता. वाडा
श्रीम. अलका दे भवदास

07/02/2008

30/09/2034

मुतडक, (पत्नी), मु.पो.रािुर,
ता. अकोले, भि. अिंमदनगर

भद. 12/09/12 तिंभसल ठाणे भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

103

954

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

09/03/2008

30/06/2013

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
भवकास अभधकारी, कोंकण
िवन, नवी मुंबई

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
104

955

भवकास अभधकारी, कोंकण
िवन, नवी मुंबई

17
10/8/08

कै. काकड्या दे ण्या बोवा,
मिूर

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

21/04/1984

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

बी.एड

वारली अ.ि.

शै क्षतिक
पात्रिा

कु. आशा काकड्या बोवा, मु.
कुझे , बोबीपाडा, पो. तलासरी
(मुलगी)

10 वी,
18
12/8/08

कै. बाबू लक्ष्मण बेंडगा,
मिूर

05/02/2008

31/08/2013

श्री. हचतू बाबू बेंडगा, मु. कुझे ,
कोमपाडा, पो.ता. तलासरी

03/06/1987

डी.टी.पी. पास,
एम.एस.सी.आ

वारली अ.ि.

य.टी. पास
भवशेष पोलीस मिंाभनरीक्षक (कारागृिं),
दभक्षण भविाग, मुंबई-8 यांचे
कायालयाकडील

श्री. प्रथमेश प्रकाश सारं ग,
105

956

अभधक्षक ठाणे मध्यवती
कारागृिं, ठाणे

19/8/2008

कै. प्रकाश गोहवद सारं ग,
रक्षक

09/08/2006

31/8/2021.

(मुलगा), ठाणे मध्यवती
कारागृिं िेल वसािंत, रुम नं.

24/06/1990

10 वी पास

हिंदू खारवी
भव.मा.प्र.

108, ठाणे

िा.क्र./इएसटी/अनुकंपा/सामाभयकसुची/
माभिंती/क-3(1)/829/2018, भदनांक
14/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक
13/03/2013 अन्वये संबभधत
कायालयाकडु न भलभपक पदावर भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .

आयुक्त पशुसंवधसन,
106

957

मिंाराष्र राज्य, पुणे-1 यांचे

04/09/2008

कायालय

107

958

अप्पर भवक्रीकर आयुक्त,
ठाणे क्षेत्र ठाणे

6
20/8/08

कै. दत्तात्रय घा. धायवट,
पभरचर

श्री. स्वप्नील द. घायवट,
21/02/2008

(मुलगा), मु.पो. खराडे , ता.

18/07/1985

12 वी पास

अ.िा. हिंदु मिंार

22/06/1983

12 वी पास

अ.िा.

शिंापुर, भि. ठाणे

श्री. चं द्रकांत भविय िगताप,
कै. भविय नाना िगताप

10/08/2008

30/04/2017

के.एल.5/29/7, सेक्टर-2,
कळं बोली

अपर भवक्रीकर आयुक्त ठाणे यांचे भद.
6/6/12 चे आदे शान्वये भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

108

959

109

960

कायसकारी अभियंता, लघु
पाटबंधारे , कळवा-ठाणे

तिंभसलदार कायालय,
मोखाडा

24/9/2008

10/10/2008

961

स्थाभनक भनधी ले खा,

वाघचौडे , भलभपक

कै. भि बी. भकरपण, मंडळ
अभधकारी

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

07/11/1981

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

बी.ए.

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. सुिाष रािाराम वाघचौडे ,
14/05/2008

(मुलगा), रा.मु. खांडपे, पो.

भनयुक्ती आदे श पभरमंडळीय कायालयीन

कोलठाण, ता. मुरबाड

आदे श क्रमांक/147/सन 2015, भदनांक
17/12/2015

श्री. सुधीर दत्तात्रय भकरपण,
15/08/2008

31/05/2009

(मुलगा), रा. कळं बे, ता.

08/07/1978

12 वी पास

इमाव

01/10/1980

बी.ए.

हिंदू लमान बंिारा

भद. 12/09/12 तिंभसल भिवंडी भनयुक्ती

शिंापूर
श्रीम. सुनंदा संिय राठोड,

मुख्य ले खा पभरक्षक,
110

कै. रािाराम अनंत

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

10/07/2008

कोंकण िवन

कै. संिय िंं सराि राठोड,
ग्रां. पं. लेप

07/02/2008

30/06/2030

(पत्नी), रा. संत रोभिंदास सो.
फ्लॅट नं. 9, िडगांव रोड,
चाळीसगांव, भि. िळगाव

वैद्यकीय अभधक्षक, प्रादे भशक
श्री. स्वप्नील काभशनाथ शेट्टे,

उपसंचालक, आरोग्य
111

962

सेवा, मंडळ मुंबई, ठाणे,/
प्रादे भशक मनोरुग्णालय,

10/08/2008

कै. वभनता काभशनाथ शेट्टे,
हशपी

मनोरुग्णालय, ठाणे यांचे

रा. िेला िय्या चाळ, िुन्या
06/01/2007

ठाणे

30/04/2010

भशवसेना शाखे िवळ,

कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
09/10/1973

12 वी

इमाव

आस्था/प्रामरुठा/अनु. नेमणुक/18,

अलमेडा रोड, चं दनवाडी,

भदनांक 03/03/2018 अन्वये भदनांक

ठाणे

02/06/2010 अन्वये पुरुष पभरचर
पदावर भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .

वैद्यकीय अभधक्षक, प्रादे भशक
मनोरुग्णालय, ठाणे यांचे
112

963

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक ठाणे

15/10/08

कै. पुष्पा पुंडभलक वाघचौरे ,
माळी

श्री. सुभनल पुंडभलक वाघचौर,
20/07/2008

(मुलगा), मु. कळगांव, पो.
आल्याणी, ता. शिंापूर , ठाणे

कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
04/06/1983

12 वी पास

अ.िा.

आस्था/प्रामरुठा/अनु. नेमणुक/18,
भदनांक 03/03/2018 अन्वये भदनांक
02/06/2010 अन्वये पुरुष पभरचर
पदावर भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

964

सेवा, मंडळ मुंबई,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

18/05/1974

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी

खुला

शै क्षतिक
पात्रिा

श्रीम. पुिा प्रमोद िोशी, दवारा

उपसंचालक, आरोग्य
113

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

16/10/8

ठाणे,/वैयत्क्तक

कै. प्रमोद दत्तात्रय िोशी,
कभनष्ठ भलभपक

एस. एस. पाठक, 2/12 चै तन्य

09/09/2008

सिंभनवास, दत्त अळी, भटळक
चौक, कल्याण

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे,
राज्य उत्पादन शुल्क िवन, पभिंला
माळा, चें दणी कोळीवाडा, भमठबंदर रोड,

114

965

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

2
20/10/08

कै. भविय अिूसन िाधव,
दुय्यम भनरीक्षक

कु. भवशाल भविय िाधव,
18/06/2008

28/02/2009

गंगा लक्ष्मी भनवास काडीनल
शाळे िवळ वांद्रे पुवस

ठाणे (पूव)स 400 603 यांचे
31/8/85
(¨ÉÖ±ÉMÉÉ)

12 वी पास

अ.िा.

कायालयाकडील पत्र क्रमांक इएसटी
112018/1459/कक्ष-5/584, ठाणे,
भदनांक 03 माचस 2018 अन्वये धीक्षक
राज्य उत्पादन शुल्क पालघर यांच्या
आस्थापनेवर िवान या पदावर भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .
भवशेष पोलीस मिंाभनरीक्षक (कारागृिं),
दभक्षण भविाग, मुंबई-8 यांचे
कायालयाकडील
िा.क्र./इएसटी/अनुकंपा/सामाभयकसुची/

श्री. आनंद नथे हसग रािपूत,

कारागृिं उपमिंाभनरीक्षक,
115

966

दभक्षण भविाग,िायखळा,

11/06/2008

मुंबई-8

कै. नथेहसग म. रािपूत,
िंवालदार

26/02/2000

मु. िलगंगा, सो. प्लॉट नं.
126, सुरत बायपास टोल

माभिंती/क-3(1)/829/2018, भदनांक
07/06/1989

12 वी पास

खुला

नाका िवळ, साक्री रोड, धुळे

14/03/2018 अन्वये भवशेष पोलीस
मिंाभनरीक्षक (कारागृिं), दभक्षण भविाग,
मुंबई-8 यांचे कायालयाने सदर अनुकंपा
उमेदवाराचे नामभनदे शन रद्द केले आिंे.
(प्रथम अनुकंपा उमेदवाराच्या आईेचे
नांव नमूद असुन त्या वयातुन बाद
झाल्या आिंे त) असे कळभवले आिंे .

प्रकल्प अभधकारी,
116

967

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

20/11/8

कै. यशवंत दे ऊ अंबात,
कामाठी

श्री. चं द्रकांत यशवंत अंबात,
28/09/2007

(मुलगा), रा. पाली, ता. वाडा,
भि. ठाणे

03/06/1988

12 वी पास

अ.ि.

दुबार नोंद गट-क मध्ये 87/937
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे
भविागीय कृ षी सिं
117

968

संचालक, कोंकण भविाग,

12/01/2008

ठाणे, भि.कृ .अ. ठाणे

कै. शांताराम नामदे व
उमवणे , कृ षी सिंाय्यक

03/11/2005

31/05/2007

श्री. चे तन शांताराम उमवणे ,
मु. चरीब, ता. शिंापूर (मुलगा)

17/05/1983

12 वी पास
बी.एस.सी.

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपाइमाव

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 अन्वये कृ भष सेवक
पदावर भनयुक्ती भदल्याचे कळभवले आिंे .
प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे
कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपा-

भविागीय कृ षी सिं
118

969

संचालक, कोंकण भविाग,
ठाणे, ता.कृ .अ. भवक्रमगड

33
1/12/08

कै. दे वराम बाबािी धुम,
अनुरेखक

11/11/2006

31/10/2023

श्री. वैिव दे वराम धुम, रा.
वसुरी, ता. भवक्रमगड (मुलगा)

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष26/06/1987

एस.एस.सी

अ.ि. कोकणा

01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 अन्वये भदनांक
09/01/2015 रोिी संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .
भदनांक 13/03/2018 च्या आयुक्त,

वैद्यकीय अभधक्षक,
119

970

रा.काव.यो. रुग्णालय,

12/08/2008

उल्िंासनगर,3

कै. चं द्रकांत मुकं ू द झेमसे ,
रुग्णवाभिंका पभरचर

राज्य कामगार भवमा योिना यांचे

श्री. भविय चं द्रकांत झेमसे , रा.
04/11/2005

31/07/2013

शभनकुमार चाळ, रुम नं. 1,

7/12/1887

कायालयाच्या पत्रान्वये संबंभधत अनुकंपा

12 वी पास

उमेदवारास अपात्र ठरभवणें त आल्यामुळे

आयरे गांव, डोंभबवली (पू)

सदर अनुकंपा उमेदवाराचे नाव
सामाभयक प्रभतक्षसूचीतून वगळणें त येत
आिंे .
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे, राज्य
उत्पादन शुल्क िवन, पभिंला माळा, चें दणी

120

971

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

3
12/12/08

कै. मिंादे व सखाराम
दळवी, दुय्यम भनरीक्षक

कोळीवाडा, भमठबंदर रोड, ठाणे (पूव)स 400

कु. प्रशांत मिंादे व दळवी, 406/08/2008

31/05/2012

श्रीभगता भनवास, िंॉली क्रॉस
शाळे िवळ, कल्याण

603 यांचे कायालयाकडील पत्र क्रमांक

23/04/1988

12 वी पास

खुला

इएसटी 112018/1459/कक्ष-5/584,
ठाणे, भदनांक 03 माचस 2018 चे पत्रान्वये
अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क पालघर यांच्या
आस्थापनेवर िवान या पदावर भनयुक्ती
भदल्याचे कळभवले आिंे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

121

972

122

973

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

मुख्य वनसंरक्षक ठाणे
उपवनसंरक्षक शिंापूर

भिल्िंा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी

15/12/08

15
22/12/08

कै. अभनल यशवंत
कुलकणी, वनरक्षक

कै. बबन गोपाळ िुयाळ,
पिंारे करी

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

श्री. अभमत अभनल कुलकणी,

15/05/2008

(मुलगा), मु.पो.ता. शिंापूर

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

07/06/1990

12 वी पास

हिंदू ब्राम्िंण

03/03/1976

10 वी पास

अ.ि.

22/11/1970

बी.ए. पास

खुला

भद. 06/09/2014 अन्वये भनयुक्ती

इमाव

भद. 06/09/2014 अन्वये भनयुक्ती

खुला

भद. 06/09/2014 अन्वये भनयुक्ती

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. अिय बबन िुयाळ, मु.
14/09/2007

30/09/2007

टें िड
ू े , पाटील वाडी, ता.
पालघर, (मुलगा)

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर भनयुक्ती

भदनांक 12/04/2015 अन्वये भशपाई
पदावर भनयुक्ती

सन - 2009

123

974

उपभविागीय अभधकारी
िव्िंार

2
3/1/2009

कै. सभतश मोरे श्वर
हिंदुराव, तलाठी

श्रीम. उज्ज्वला सभतश
10/11/2008

31/03/2025

हिंदुराव, (पत्नी), रा. मु. न्िंावे,
पो. सासणे, ता. मुरबाड

कु. श्रद्धा चं द्रकांत डें गाने ,
124

975

तिंभसल कायालय वाडा

01/06/2009 कै. सी. एन. डें गाने , अ.का.

02/05/2008

30/09/2011

(मुलगी), रा.मु.पो. ता. वाडा,

26/03/1987

आगर आळी

12 वी पास
(सायन्स)

श्री. शशांक रािेंद्र करगांवकर,
125

976

तिंभसल कायालय तलासरी

01/09/2009

कै. रािेंद्र एस, करगांवकर,
भलभपक

17/05/2003

रा. द्वारा, रहवद्र करगांवकर,
न ॅशनल इत्न्स्टटयुट बँक ऑफ

02/06/1985

10 वी पास

म ॅनेिमेंट कोंडवा, पुणे

अभधक्षक अभियंता, उत्तर
126

977

कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प
मंडळ, कळवा-ठाणे

14/1/9

कै. रमेश सोनावणे

श्री. पंकि रमेश सोनावणे,
(मुलगा)

दुबार नोंद अ.क्र. 60

12 वी पास
16/06/1980

इंटरभमिीएट
भचत्रकला

अ.िा.

दक्षता पथक,

मुंबई पभरमंडळ, पा.भव. ठाणे यांचेकडील
भद. 25/03/2013 च्या आदे शान्वये
भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

978

समािकल्याण अभधकारी

17/1/9

ठाणे

128

979

भिल्िंाभधकारी कायालय
करमणूक कर शाखा

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

10

19/12/1999

12 वी पास

26/01/1986

बी.ए.

शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा

श्री. मिंे श भसताराम गोसावी,

भवशेष भिल्िंा
127

उमे दवाराची

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

कै. प्रभमला भसताराम
गोसावी, मदतनीस

17/05/2009

30/01/2027

(मुलगा), रा. 104, िय
भवघ्निंर को. ऑप. िंौ. सोसा.

ि.ि. (ब)
गोसावी

भदनांक 29/06/2012 अन्वये भनयुक्ती

खारे गांव, कळवा, ठाणे
श्री. भवशाल आनंद साळवे,
29/1/2009

कै. ए.टी. साळवे, भशपाई

30/12/2008

30/09/2012

(मुलगा), रा. पंभडत िय्या
चाळ, भसद्धाथस नगर, कोळशे

अ.िा.

भद. 06/09/2014 अन्वये भनयुक्ती

वाडी, कल्याण (पूव)स - 421
श्री. भप्रतेश भदनेश पाटील,
129

980

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

40
2/2/2009

कै. भदनेश दत्तु पाटील,
चौकीदार

16/05/2003

31/12/2020

िाग्यश्री भनवास, रु. 3 आझाद
चौक, खारीगांव, कळवा,

अ.अ. ठाणे सा.बां. मंडळ या
01/04/1988

10 वी

हिंदू आगरी इमाव

(मुलगा)

130

131

132

981

982

983

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

39
2/2/2009

40
2/2/2009

41
2/2/2009

कै. गणेश आत्माराम
कवळे , स्वच्छक रुपांतभरत

31/12/2024

आस्थापना

अभि. सिंाय्यक

एम.एस.सी.आ हिंदू आगरी इमाव भनयुक्ती भद. 17/10/2016
य.टी. उत्तीणस

कु. िाग्यश्री िंे मंत िाधव, रा.
07/12/2006

31/05/2020

आस्थापना

कै. भवलास भवष्णू मुळीक,

12 वी पास,
27/08/1987

खारे गांव, कळवा, मुलगा

कै. िंे मंत पुरुषोत्तम िाधव,
स्वच्छक रुपांतभरत

रघुकूळ, मराठी शाळे िवळ,

शिंापूर (ब्राम्िंण आळी) पो.

16/10/1988

12 वी

ता. शिंापूर,

25/02/2009

31/03/2015

हिंदू मराठा
(खुला)

कु. कौस्तुि भवलास मुळीक,

एस.एस.सी.

रा. घे वरचं द, बाफना चाळ, रु.

पास, भडप्लोमा

हिंदू मराठा

इन कंन्स्रक्शन

(खुला)

नं. 14, रामवाडी, डिंाणू रोड
(पु), मुलगा

17/10/16 अन्वये क. भलभपक पदावर
भनयुक्ती (दुबार नोंद अ.क्र. 77/926)

श्री. भप्रतम गणे श कवळे , रा.
22/07/2007

कायालयाकडील आदे श क्र. 661, भद.

29/08/1986

टे क्नॉलॉिी

भनयुक्ती भद. 17/10/2016

भनयुक्ती

Page 26

सामाईक
अ.क्र.
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यादीवरील
क्रमाांक

1
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सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा
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पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

03/09/2008

31/05/2017

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी भशकत

हिंदु मल्िंार

आिंे .

कोळी (अ.ि.)

शै क्षतिक
पात्रिा

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ,
133

984

ठाणे/कायस.अभि िातसा
कालवाभविाग क्र. 1

72
6/3/2009

कै. सखाराम गंगाराम
डोकफोडे , मिुर (रु.अ.आ.)

श्री. सुभनल सखाराम
डोकफोडे , मु. पोवेिी, ता.

18/07/1990

डिंाणू, भि. ठाणे, (मुलगा)

दक्षता पथक, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव.
ठाणे यांचेकडील भद. 01/03/2016 च्या
आदे शान्वये भनयुक्ती

शिंापूर
अभधक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ,
134

985

ठाणे/कायस.अभि िातसा
कालवाभविाग क्र. 1

73
6/3/2009

कु. स्नेिंा संतोष कदम, मु.पो.
कै. संतोष बाबुराव कदम

24/08/2008

31/12/2017

सूयानगर, ता. डिंाणू, भि.

05/04/1991

ठाणे, (मुलगी)

12 वी कॉमसस
भशकत आिंे

भद. 20/02/2016 रोिीच्या अधीक्षक
खुला

अभियंता ठाणे पाटबंधारे मंडळ ठाणे
यांचेकडील आदे शान्वये भनयुक्ती

शिंापूर
कायसकारी अभियंता,
135

986

पाटबंधारे भविाग क्र. 2,
कोंकण िवन

10
9/3/2009

कायसकारी अभियंता,
136

987

िातसा धरण, भविाग क्र.

18/3/2009

1, िातसा नगर,

कै. पांडुरंग गणपत थोरात,
भशपाई

कै. यशवंत मारुती राऊत,
स्थापत्ती अभि. सिंाय्यक

05/11/2008

31/08/2012

श्री. श्रीकांत पांडुरंग थोरात,
(मुलगा)

19/06/1989

12 वी पास

अ.िा.

10/02/1986

पदवीधर

इमाव

कु. प्रशांत यशवंत राऊत,
20/12/2008

मुलगा, रा.मु.पा. िातसा नगर,

दक्षता पथ, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव. ठाणे

ता. शिंापूर

138अ

987अ

कोंकण िवन, नवी मुंबई

19/03/2009

श्री. पांडुरंग एन. हशदे ,
वािंनचालक

05/08/2007

02/06/2015

रा. बी-10-05/0:1/ सेक्टर 4,
वाय.एम.सी.ए. समोर,

मा.भिल्िंाभधकारी मुंबई उपनगर
02/02/1986

बी.कॉम/
एल.एल.बी.

सी.बी.डी. बेलापूर 400 614

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
137

988

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, लघु
पाटबंधारे भविाग, कळवा

74
20/3/2009

कै. गोपाळ हलबोिी
वाघचौडे , भशपाई

31/05/2012

रा. खांडपे, पो. कोलठाणे, ता.
मुरबाड, भि. ठाणे (मुलगा)

यांचेकडील भद.15/2/2015 चे पत्रानुसार
इमाव

नोंद करण्यांत आली.
या कायालयाचे भद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये भनयुक्ती

श्री. वैिव गोपाळ वाघचौडे ,
27/12/2008

यांचेकडील भद. 01/03/2016 च्या
आदे शान्वये भनयुक्ती

श्रीमती. रोभिंणी पांडूरंग हशदे ,
मा. भविागीय आयुक्त,

भनयुक्ती

दक्षता पथ, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव. ठाणे
15/10/1980

10 वी पास

नवबौद्ध अ.िा. यांचेकडील भद. 01/03/2016 च्या
आदे शान्वये भनयुक्ती
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3
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6

7

2

व्यवसाय भशक्षण व
138

989

प्रभशक्षण प्रादे भशक
कायालय, बांद्रा मुंबई-51

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

अ.िा.

उपसंचािक व्यवसाय लिक्षण व
प्रलिक्षण प्रादे लिक कायायिय, 49,
खेरवाडी, अलियावर जंग मागय,
खेरवाडी, वांद्रे (पूव)य , मुंबई-51
यांचे कायायियाकडीि पत्र क्रमांक
प्राकामंु/आस्था/अिक
ु ं पा/2018/का1
(ब)/1325, ददिांक 09/03/2018
चे पत्रान्वये औ.प्र.संस्था दादर
येथे सहा.भांडारपाि पदावर
नियुक्ती ददल्याचे कळवविे आहे.

पात्रिा
10

कु. तुषार रािन िाले राव
3
24/03/09

कै. रािन शशीकांत
िालेराव, कायसशाळा पभरचर

23/02/2004

31/08/2018

(मुलगा) न्यु िंने सोसायटी, डी25, गोकुळ बंगल्या िवळ,

21/06/1990

10 वी सायन्स
पास

भवष्णू नगर, डोंभबवली (प)

अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय
अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
139

991

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे /
कायस.अभि. िातसा

75
4/5/09

कै. गोपाळ रामू धसाडे ,
मिुर

श्री. प्रकाश गोपाळ धसाडे , रा.
28/02/2009

31/05/2014

िातसानगर, ता. शिंापूर, भि.

क्र.70, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/371,
12/02/1982

एम.ए. पास

हिंदू कुणबी इमाव भद.19/9/2017 अनुसार भलपीक-

ठाणे (मुलगा)

कालवा भविाग शिंापूर

टं कले खक पदी िंिर न झाल्याने भनयुक्ती
रद्द करुन प्रभतक्षायादीवरुन नांव कमी
करण्यात आल्याचे कळभवले आिंे .

अधीक्षक अभियंता, व पभरमंडळीय

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
140

992

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे /
कायस.अभि. िातसा

76
4/5/09

कै. मधुकर राम दे साई,
तांभत्रक सिंाय्यक

श्री. भदत्ग्विय मधुकर दे साई,
16/02/1995

31/03/2012

भकनारी अभियंता,
993

सावसिभनक बांधकाम
भविाग, बांद्रा मुंबई

142

995

उपभविागीय अभधकारी
भिवंडी

996

2
13/5/2009

कै. सुरेश भवठ्ठल आकरशी,
भशपाई

06/05/2009 कै. यु. सी. करन, तलाठी

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे /

77

लघु पाटबंधारे भविाग,

9/6/2009

कळवा

12 वी पास

खुला

क्र.67, िाक्र.दप/पमं/मेि-3/509,
भद.16/9/2016 अन्वये भलपीक
टं कले खक पदी भनयुक्ती

श्री. भनतीन सुरेश आकरशी,
05/04/2007

31/12/2018

(मुलगा), रा.मु.पो. भशघरे , ता.

20/01/1982

12 वी पास

इमाव

12/01/1987

12 वी पास

इमाव

27/03/1986

12 वी पास

हिंदु कुणबी

मुरुड-िंभिरा, भि. रायगड
श्री. भवशाल उत्तम करन, रा.

01/04/2009

गोठे घर, ता. शिंापूर (मुलगा)

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
143

अभधकारी, मुंबई पभरमंडळ यांचे आदे श
26/01/1990

भि. कोल्िंापूर (मुलगा)

कालवा भविाग शिंापूर

141

मु.पो. नांगनूर, ता. गडहिंगणी,

श्री. रोशन िाऊ धलपे, रा.
कै. िाऊ बाबु धलपे, क.भल.

28/02/2009

31/05/2015

िातसानगर, ता. शिंापूर, भि.
ठाणे (मुलगा)

इकडील कायालयाचे आदे श भद.
06/09/2014 अन्वये भनयुक्ती
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3

4

5

6

7

20/03/2009

31/4/2023

उपवनसंरक्षक शिंापूर

22/6/2009

कै. नंदकुमार गिानन िेरे,
वनरक्षक

998

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे /

78

लघु पाटबंधारे भविाग,

25/6/2009

कै. लक्ष्मण मुकंु द घोलप,
मिूर

999

उपभनयंत्रक वैद्य मापन
शास्त्र कोंकण िवन

07/09/2009

कै. सुरेश पांडुरंग कोळी,
भशपाई

1000

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग, ठाणे, ता.कृ .अ.

35
15/7/09

कै. रं िन भसताराम संख्ये,
वािंनचालक

जन्मिारीख

8

9

जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

05/08/1974

10 वी पास

इमाव

07/03/1984

12 वी पास

हिंदु कुणबी इमाव

12/06/1991

12 वी पास

भवमाप्र

शै क्षतिक
पात्रिा

मु.पो. भिरवाडी, ता. शिंापूर,

श्री. रहवद्र लक्ष्मण घोलप, मु.
20/12/2008

31/05/2012

माभनवली, पो. टोकपडे , ता.
मुरबाड, भि. ठाणे, (मुलगा)
श्री. वैष्णव सुरेश कोळी, रा.

26/03/2007

31/05/2022

भदवाळे गांव, कोंकण िवन

भदनांक 23/03/2010 रोिी भलभपक -

(मुलगा)

भविागीय कृ षी
147

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

(पत्नी)

कळवा

146

उमे दवाराची

श्रीम. काभमनी नंदकुमार िेरे,

अभधक्षक अभियंता, ठाणे
145

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

कायालयाकडू न भनयुक्ती

श्री. रोिंन रं िन संख्ये, रा.
21/04/2008

30/04/2016

कोळगांव, पो. दापोली, ता.

10/10/1986

12 वी पास

अ.ि. कोकणा

20/07/1981

बीएससी ॲग्री

इमाव

02/09/1986

12 वी पास

खुला

29/05/1991

12 वी पास

इमाव

पालघर (मुलगा)

वसई

टं कले खक पदावर संबंभधत

भदनांक 16/04/2016 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

श्री. योगेश दौलत पाटील, रा.
मोिंन पाम्स, भबल्ल्डग नं. 4,

अप्पर भिल्िंाभधकारी
148

1001

कायालय, ठाणे, मुख्यालय

23/7/2009

िव्िंार

कै. डी. आर. पाटील,
अ.का.

03/12/2008

31/05/2012

फ्लॅट नं. 201, फेि - 3,
आंबेडकर चौक िवळ,
बदलापूर (पु), ता. अंबरनाथ,
भि. ठाणे (मुलगा)

भवशेष पोभलस
149

1002

मिंाभनरीक्षक, कोंकण
पभरक्षेत्र, कोंकण िवन

श्री. उदय मोिंन पाटील, रा.मु.
2
3/08/2009

कै. मोिंन लक्ष्मण पाटील,
नाईक

17/07/2009

31/05/2017

आग्रोली गांव, गांवदे वी मंभदरा
िवळ, पो. कोंकण िवन, नवी
मुंबई (मुलगा)
श्री. रािीव कैलास पवार,

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी
150

1003

कायालय, भिल्िंाभधकारी
कायालय आवार, ठाणे

28/05/2009

कै. कैलास तुळशीराम
पवार, आरोग्य कमसचारी

(मुलगा), घर नं. 3781,
03/11/2008

31/05/2024

कदम चाळ, भवश्वेश्वर
मंभदरािवळ खुटवली,
मु.पो.ता. अंबरनाथं

भदनांक 16/11/2013 अन्वये आरोग्य
कमसचारी पदावर संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

शेरा

जाि प्रवर्म

पात्रिा
10

11

12
अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवाठाणे,सिंकार भवद्यालयासमोर, िुना मुंबई

कायसकारी अभियंता,
151

1004

पाटबंधारे भविाग क्र. 2,
कोंकण िवन

पुणे मिंामागस कळवा - पत्श्चम भपन2
24/8/09

कै. अनंत िोमा कोळी,
व.भल.

01/06/2009

31/05/2018

श्री. वैिव अनंत कोळी,
(मुलगा)

11/01/1985

12 वी पास

खुला

400605 यांचे कायालयाकडील पत्र
िा.क्र. उकोपाप्रमं/आ1/अनुकंपा/489/2018, भदनांक
27/02018 चा पत्रान्वये भदनांक
09/04/2015 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

भविागीय व्यवस्थापक,
152

1005

एफ.डी.सी. वन प्रकल्प,

17/9/2009

भविाग ठाणे

कै. िी. डी. पवार,
वनक्षेत्रपाल

श्री. योगेश भगरीश पवार,
25/10/1996

(मुलगा), रा.मु.पो. धसई, ता.

05/01/1989

मुरबाड

12 वी पास
MS-CIT
अधीक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.

अभधक्षक अभियंता, भवशेष
153

1006

प्रकल्प मंडळ, कोंकण
िवन

मंडळ, 5 वा मिला, कोंकण िवन, नवी
18
6/10/2009

कै. केसनबाई बा. साबळे ,
मिूर

30/06/2007

31/03/2018

श्री. व्यंकट बा. साबळे ,
(मुलगा)

01/04/1976

12 वी पास

अ.िा.

मुंबई 400 614 यांचे कायालयाकडील
पत्र िा.क्र. रामं/का-3/अनुकंपा/764,
भदनांक 28/02/2018 चे पत्रान्वये उ.अ.
सा.बां. उरण येथे भनयुक्ती

श्री. भमलींद मधुकर मिंाले, रा.

अभधक्षक अभियंता,
154

1007

संकल्प भचत्र मंडळ,

7/10/2009

कोंकण िवन

भविागीय कृ षी सिं
155

1008

संचालक, फलोत्पादन
अभधकारी, पालघर

कै. मधुकर रामचं द्र मिंाले ,
भशपाई

02/02/2009

02/02/2009

156

1009

सिंा. संचालक (भिंवताप)
नवी मुंबई

प्लॉट नं. 126, भकल्ला गांव,

12 वी पास,
04/11/1982

37/
7/10/09

कै. अभनल बाळकृ ष्ण
कासारे , मदतनीस

वािंनचालक
परवाना

बेलापूर, नवी मुंबई, (मुलगा)

हिंदू बुरुड
अ.िा.

श्रीम. अंभकता अभनल कासारे ,
20/10/2008

30/06/2028

(पत्नी), रा. गव्िंे , ता. दापोली,

12/09/1974

एस.एस.सी.

अ.िा.

13/07/1976

बी.ए.

लमाण

भि. रत्नाभगरी

उपसंचालक, आरोग्य
सेवा, मंडळ मुंबई, ठाणे /

रु. नं. 101, साभिंल अपाटस मेंट,

श्रीम. सुवणा भनतीन पाटील,
11/11/2009

कै. भनतीन दशरथ पाटील,
आरोग्य सेवक

13/11/2008

30/06/2029

मु. बोईसर, (विार पाडा) रे ल्वे
फाटकासमोर, बोईसर (पूव)स ,
भि. ठाणे

भदनांक 16/04/2016 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती
भदनांक 28/07/2016 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न क. भलभपक पदावर
भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )
157

1010

अभधक्षक अभियंता, ठाणे,
सा. बां. मंडळ, ठाणे

42
20/11/09

कै. बळीराम िानू पाटील,
चौकीदार

श्री. कल्पेश बळीराम पाटील,
07/11/2008

31/05/2024

मु. भशरसाड, पो. मांडवी, ता.

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400
01/05/1990

10 वी पास

इमाव

वसई, (मुलगा)

601 यांचे कायालयाकडील आदे श
क्रमांक 654, भद. 14/10/2016 अन्वये
क. भनभपक पदावर भनयुक्ती

भविागीय कृ षी सिं
158

1011

संचालक, कोंकण भविाग,
ठाणे, ता.कृ .अ. डिंाणू

38
14/12/09

कै. सुभनल लक्ष्मण हपपळे ,
कृ षी सिंाय्यक

श्रीम. पुिा सुभनल हपपळे ,
11/09/2005

31/10/2017

मु.पो. मासवन, ता. पालघर

07/10/1991

12 वी पास

ि.ि.ड

(मुलगी)

भदनांक 16/04/2016 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

कु. शुिांगी केवलकुमार
प्रकल्प अभधकारी
159

1012

एकात्मक आभदवासी

19/12/9

भवकास प्रकल्प िव्िंार

कै. के. पी. सोनावणे,
माध्यभमक मुख्याध्यापक

सोनावणे (मुलगी), रा. रॉ.
01/11/2009

31/03/2020

िंौस. नं. 16, साई सदन, भड.

27/11/1991

िी. पी. नगर नं. 2, कामत

12 वी सायन्स
पास

इमाव

वाडे , नाभशक 10

सन - 2010
कायसकारी अभियंता,
160

1013

रायगड पाटबंधारे , भविाग
क्र. 2, कोंकण िवन

161

1014

अभधक्षक अभियंता संकल्प
भचत्र मंडळ, कोंकण िवन

13
21/1/2010

02/02/2010

कै. भवनायक मधुसदू न
धारप, व.भल.

कै. भवष्णू तुकाराम पाटोळे ,
अनुरेखक

20/10/2009

30/04/2011

कु. दशसना भवनायक धारप,
(मुलगी)

दक्षता पथक, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव.
05/03/1992

12 वी पास

खुला

आदे शान्वये भनयुक्ती

श्री. स्वप्नील भवष्णू पाटोळे ,
09/04/2009

31/05/2023

रा. वाडस नं. 2, घर नं. 44,

20/09/1991

12 वी पास

इमाव

06/01/1986

12 वी पास

अ.िा.

िोईर आळी, शिंापूर (मुलगा)

श्री. मिंें द्र भमलींद अभिंरे , रा.
162

1015

भवशेष पोभलस
मिंाभनरीक्षक, कोंकण िवन

3
3/2/2010

कै. माधवी भमलींद अभिंरे,
भशपाई

आंभबका नगर, दुगाबाबू
08/03/2008

29/02/2028

िाधव चाळ, नेिंरु रोड,
अपना बािार िवळ, मुलं ड
ू
(प) मुंबई-80

ठाणे यांचेकडील भद. 09/04/2015 च्या
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

163

1016

164

1017

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

उपसंचालक सामाभिक
वनीकरण ठाणे

उपसंचालक सामाभिक
वनीकरण ठाणे

02/05/2010

02/05/2010

कै. भिंरामन लिंानु भिंवरे ,
गवड

कै. सुदाम काभशनाथ
घोडहवदे , लागवड अभधकारी

1018

यांभत्रक मंडळ, (उ.सं.) पुणे1, कायस/अभि/या.िा. भव.

42
6/2/2010

कै. भकशोर एकनाथ ठाकूर,
भशपाई

1019

1, कायस/अभि/या.िा. भव.

जन्मिारीख

8

9

01/03/1983

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

10 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

भदनांक 10/03/2016 अन्वये संबंभधत
कायालयाने वनरक्षक पदावर भनयुक्ती
भदली आिंे .

श्री. सभचन सुदाम घे डहवदे ,
24/12/2008

31/05/2009

रा.मु.पो. धसई, ता. शिंापूर,

17/06/1982

10 वी पास

इमाव

25/07/1991

एफ.वाय.बी.ए.

इमाव

भि. ठाणे (मुलगा)

श्री. भवशाल भकशोर ठाकूर, मु.
01/03/2009

31/08/2023

खोपटे , पो. कोपरोली, ता.

अधीक्षक अभियंता, यांभत्रकी मंडळ, पुणे-

उरण, भि. रायगड (मुलगा)

अभधक्षक अभियंता,
166

पत्ता व नािे

दलखन, ता. शिंापूर (मुलगा)

कळवा

यांभत्रक मंडळ, (उ.सं.) पुणे-

उमे दवाराची

श्री. संभदप भिंरामन भिंवरे , रा.

26/01/2009

अभधक्षक अभियंता,
165

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

1 च्या भद. 1/03/2016 च्या आदे शान्वये
भनयुक्ती

श्री. सागर भशवराम िाधव, रा.
43
15/2/2010

कै. भशवराम धोंडू िाधव,
क.भल.

30/11/2005

30/04/2024

कळवा

भवशाल नगरी को.िंौ.सो.
भविय नगर, भतसगांव नाका,

19/08/1991

एफ.वाय.बी.एस
.सी.

खुला

कल्याण (पूव)स (मुलगा)
श्री. भवशाल रामिाऊ नागपूरे,

167

1020

भविागीय व्यवस्थापक, वन
प्रकल्प भविाग, ठाणे

3
15/2/10

कै. रामिाऊ परशुराम
नागपूरे, वनपाल

25/01/2010

25/01/2010

ओम अमेय अपाटस मेंट, रमेश
वाडी, बदलापूर (प), ता.

29/11/1987

बी.एस.सी.

12/03/1975

एम.ए.बी.एि

खुला

अंबरनाथ
श्री. शभशकांत रघुनाथ

प्रकल्प अभधकारी,
168

1021

एकात्त्मक आभदवासी
भवकास प्रकल्प िव्िंार

5 5/3/10

कै. सुमन रघुनाथ आवारी,
प्राथभमक भशभक्षका

31/01/2010

31/05/2011

आवारी, रा. मिंादे व पथ,
िंॉटे ल पुष्पांिली िवळ,
िव्िंार (मुलगा)

अ.ि. हिंदु
कोकणा

अपर आभदवासी भवकास आयुक्त ठाणे
यांचे भद. 29/05/12 चे आदे शान्वये
भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

कारागृिं उपमिंाभनरीक्षक,
169

1022

41

मुंबई-8/ अभधक्षक ठाणे

20/3/10

कोषागार, कोंकण भविाग,

29/03/2010

नवी मुंबई, कोंकण िवन

कै. रमेश नथु बोरकर, रक्षक

1025

42

मुंबई-8/ अभधक्षक ठाणे

20/4/2010

कायालय, भिल्िंाभधकारी

मंडळ, मुंबई, ठाणे, /

40296

मंडळ, मुंबई, ठाणे, /
प्रामरु, ठाणे

12

06/05/1990

12 वी पास

रामोशी भव.िा.अ.

कै. भसताराम दत्तु िाधव,
उपलेखापाल

01/04/1987

टी.वाय.बी.ए.

इमाव

29/01/1991

12 वी पास

खुला

कु. आदे श भसताराम िाधव,
29/10/2009

31/07/2013

(मुलगा), मु. कुरुंद, पो.
पडधा, ता. भिवंडी, भि. ठाणे

कै. नारायण िंभर मराळ,
िंवालदार

ठाणे, मध्यवती कारागृिं,

15/03/2010

कमसचारी वसािंत, बैठी चाळ,

भदनांक 13/03/2013 अन्वये संबभधत
कायालयाकडु न भलभपक पदावर भनयुक्ती

कै. धमसपाल मंगेश दोडे ,
आरोग्य कमसचारी

10/02/2009

30/11/2028

(पत्नी), भमलींद नगर, मराठी
शाळा 14 चे पाठीमागे, कॅ म्प

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,
06/11/1975

12 वी पास

हिंदु मिंार

ठाणे यांचे कायालयाकडील आदे श
भदनांक 29/01/2018 अन्वये भलभपक
पदावर भनयुक्ती

श्री. यशवंत गोपाळ परब,
05/05/2010

कै. गोपाळ यशवंत परब,
पुरुष पभरचर

28/06/2008

31/10/2016

एन.ए. मेंटल िंॉत्स्पटल
कामगार वसािंत, चाळ नं. 1

05/04/1981

बी.ए.

खुला

14/12/1986

बी.ए.

इमाव

भदनांक 02/06/2010 अन्वये पुरुष
पभरचर पदावर भनयुक्ती

ठाणे (प)
श्री. भनतीन के. पाटील, रा.

उपसंचालक, आरोग्य सेवा
1028

11

नं. 4, उल्िंासनगर

प्रामरु, ठाणे

174

10

श्रीम. ज्योती धमसपाल दोडे

उपसंचालक, आरोग्य सेवा
1027

शेरा

पात्रिा

रु.नं. 59, ठाणे (प) (मुलगा)

कायालय आवार, ठाणे

173

9

जाि प्रवर्म

शै क्षतिक

श्री. िंभरश नारायण मराळ, रा.

दभक्षण भविाग, िायखला

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी
1026

8

मंडळकर, मु.पो. ऊरावडे , ता.

मध्यवती कारागृिं

172

जन्मिारीख

द्वारा बाबासािंे ब सिंादू

13/07/2009

कारागृिं उपमिंाभनरीक्षक,
171

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

मुळशी, भि. पुणे

उपसंचालक ले खा व
1024

उमे दवाराची

श्रीम. प्रभतक्षा रमेश बोरकर,

दभक्षण भविाग, िायखला
मध्यवती कारागृिं

170

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

05/05/2010

कै. केवळ दे वराम पाटील,
पुरुष पभरचर

25/05/2007

गणे शकृ पा लोकमान्य नगर,
पाडा नं. 3, डवले नगर ठाणे
(प)

भद. 16/10/2012 अन्वये पुरुष पभरचर
या पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

व्यवसाय भशक्षण व
175

1029

प्रभशक्षण प्रादे भशक बांद्रा
मुंबई / आय टी आय

6
23/6/2010

कोयना बांधकाम मंडळ,

07/08/2010

सातारा

1031

कोयना बांधकाम मंडळ,
सातारा

जन्मिारीख

8

9

शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

उपसंचािक व्यवसाय
लिक्षण व प्रलिक्षण
प्रादे लिक कायायिय, 49,
खेरवाडी, अलियावर जंग
मागय, खेरवाडी, वांद्रे (पूव)य ,
मुंबई-51 यांचे
कायायियाकडीि पत्र क्रमांक
प्राकाम/ुं आस्था/अिुकंपा/2018
/का1(ब)/1325, ददिांक
09/03/2018 चे पत्रान्वये
औ.प्र.संस्था वसई येथे
सहा.भांडारपाि/भांडार
लिपीक पदावर नियुक्ती
ददल्याचे कळवविे आहे .

पात्रिा
10

04/03/2010

31/12/2023

नगर, भब.नं.ई-10, रुम नं.3,

30/09/1983

एच.एस.सी.

अ.िा.

23/05/1989

12 वी पास

इमाव

02/09/1976

पदवीधर

खुला

माभिंम (पु), मुंबई

कै. रामचं द्र िंरी घावट,
मुकादम

28/02/2009

(मुलगा), रा. आटगांव, ता.
शिंापूर, िंनुमान मंभदरामागे,
नारायण चौक, भि. ठाणे

उप अभधक्षक अभियंता
177

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

अंकुश रामचं द्र घावट,

उप अभधक्षक अभियंता
1030

उमे दवाराची

श्री. मनोि आनंद धानवे, शािंू
कै. आनंद सोपान धानवे

वाणगांव

176

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

13/7/2010

कै. प्रकाश अनंत दे साई,
मुकादम

गिानन प्रकाश दे साई,
01/09/2009

(मुलगा), रा. वाहशद, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

उपसंचािक व्यवसाय लिक्षण व
प्रलिक्षण प्रादे लिक कायायिय, 49,
खेरवाडी, अलियावर जंग मागय,
खेरवाडी, वांद्रे (पूव)य , मुंबई-51
यांचे कायायियाकडीि पत्र क्रमांक
प्राकामंु/आस्था/अिक
ु ं पा/2018/का1
(ब)/1325, ददिांक 09/03/2018
चे पत्रान्वये औ.प्र.संस्था
मािवण येथे कनिष्ठ लिपीक
तथा भांडार लिपीक पदावर
नियुक्ती ददल्याचे कळवविे आहे.

पात्रिा
10

व्यवसाय भशक्षण व
178

1032

प्रभशक्षण प्रादे भशक बांद्रा
मुंबई / आय टी आय

7
5/8/2010

कै. िास्कर बुध्या राऊत

12/04/2010

31/05/2030

श्री. िालचं द्र िास्कर राऊत

02/03/1990

एच.एस.सी.

अनु. िमाती

10/04/1979

बी.ए. पास

अनु. िमाती

08/07/1982

12 वी पास

ि.ि. (क)

31/03/1987

बी.ए.

अ.िा.

वाणगांव

कायसकारी अभियंता ठाणे
179

1033

खाडील पूल भविाग क्र. 1
कोंकण िवन नवी मुंबई

श्री. अण्णा श्रीरं ग लाटे ,
4
25/8/2010

कै. श्रीरं ग शंकर लाटे , मिूर

19/07/2010

1034

कोयना बांधकाम मंडळ,

(मुलगा), कोपरखै रणे , एस
एस 2 रुम ने 89 सेक्टर 5
भसडको कॉलनी नवी मुंबई

उप अभधक्षक अभियंता
180

31/05/2013

श्री. गणपत भवठू सोडनर,
29/12/2010

कै. भवठू रामा सोडनर, मिूर

21/11/2009

सातारा

(मुलगा), मु. पो. घाटघर, ता.
अकोले, भि. अिंमदनगर

कारागृिं उपमिंाभनरीक्षक,
181

1035

दभक्षण भविाग, िायखला
मुंबई-8/ अभधक्षक ठाणे

20/4/2010

कै. चांगदे व यशवंत दुपटे ,
रक्षक

भदनांक 13/03/2013 अन्वये संबभधत
09/10/2010

श्री. भनले श चांगदे व दुपटे

भनयुक्ती

मध्यवती कारागृिं
भिल्िंाभधकारी कायालय
182

1036

ठाणे / भव िू सं अ उल्िंास
खोरे ठाणे

16/3/2011

कै. प्रभवण काभशनाथ मोरे ,
अ.का.

कायालयाकडु न कारागृिं रक्षक पदावर

श्रीमती रे शम प्रभवण मोरे ,
05/02/2011

(पत्नी), रा. साईश्रद्धा भबल्ल्डग
पाचपाखाडी, ठाणे (प)

07/06/1968

12 वी पास

45 वषे पूणस झाल्याने वयातून बाद
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

31/10/1986

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

हिंदु कुणबी

शै क्षतिक
पात्रिा

सिंा. अभधक्षक अभियंता,
आधार सामग्री संकलन,
183

1037

भनयोिन व िलभवज्ञान
मंडळ, नाभशक-4/

कु. रहवद्र प्रभदप राऊत
13
21/3/2011

कै. प्रभदप रामचं द्र राऊत,
चौकीदार

(मुलगा), रा. मु. खापरी, पो.

09/12/2009

टोकावडे , ता. मुरबाड, भि.

कायसकारी अभियंता,

भद. 22/01/2015 चे आदे शान्वये क.
भलभपक पदावर भनयुक्ती

ठाणे

िलभवज्ञान प्रकल्प कळवा

श्रीमती. रोभिंणी पांडुरंग हशदे ,

मा. भविागीय आयुक्त,
183अ

1037अ

कोंकण भविाग, कोंकण

--

िवन, नवी मुंबई

श्री. पांडुरंग एन. हशदे ,
वािंनचालक

05/08/2007

02/06/2015

रा.बी-10-05/0:1/सेक्टर 4,
वाय.एम.सी.ए. समोर,

मा.भिल्िंाभधकारी मुंबई उपनगर
02/02/1986

बी.कॉम /
एल.एल.बी.

इमाव

सी.बी.डी. बेलापूर 400 614

184

1038

2

कोंकण भविाग, नवी मुंबई

26/6/06

कै. श्री. कोंडीराम यलाप्पा
सरवदे , दप्तरबंद

िा.क्र.

(मुलगा), रा. रािी कॉम्प्ले क्स
05/05/2003

31/12/2003

िवळ, रािंू ल नगर नागेवाडी,

28/05/1972

12 वी पास

बौद्ध (अ.िा.)

पेस्तम सागर, पी.एल. लोखं डे

उपकायसकारी अभियंता,
1039

िातसा धरण भविाग
क्रमांक 1 , िातसानगर
सिंआयुक्त पशुसंवधसन

186

1040

(मुख्यालय), आयुक्त
पशुसंवधसन, मिंाराष्र राज्य,
पुणे-1, यांचे कायालय

कै. श्रीपाद दत्तू बोंद्रे ,
चौकीदार

श्री. कमले श श्रीपत बोंद्रे ,
04/02/2008

सभमती, डिंाणू, भि. ठाणे

(मुलगा), मु. कुकांबे, ता.

10/07/1991

शिंापूर, भि. ठाणे

कै. श्री. िंरे श सु. ठाकरे ,
09/01/2008 पशुधन पयसवेक्षक, पंचायत

31/05/2015

12 वी पास
कला शाखा

हिंदु कुणबी

भच. िंे मंत िं. ठाकरे (मुलगा),
02/07/2007

रा. वडवली ओझरपाडा, ता.
तलासरी, भि. ठाणे

सिंसंकोभव/आस्था/अनुकंपा/कभनष्ठ
भलपीक/भनयुक्ती/अकोंस / 3873
भदनांक 23/12/2015 अन्वये भनयुक्ती

मागस, चें बरू , मुंबई-400 089

185

नोंद.
अ.क्र.138 वर नोंद आिंे . भनयुक्ती

श्री. अभनल कोंडीराम सरवदे ,
उपसंचालक, नगर रचना

यांचेकडील भद.5/2/2011 चे पत्रानुसार

02/09/1987

12 वी पास

अ.ि.
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )

187

1041

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

22/07/2010

कै. बाबू शभनवार पाटील,
मिूर रुपांतभरत आस्थापना

22/06/2008

30/10/2010

भखडकाळी, पो. पडले , ता. भि.

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

12 वी (कला),

श्री. भवश्वास बाबू पाटील, मु.
15/08/1985

ठाणे

िंलके वािंन

हिंदु आगरी

चालभवण्याचा

(इ.मा.व.)

परवाना

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 अन्वये भदनांक
17/10/2016 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

श्री. अभिलाष प्रिाकर भनकम,
188

1042

अप्पर भवक्रीकर आयुक्त,

कै. श्री. प्रिाकर िास्कर

ठाणे क्षेत्र, ठाणे.

भनकम, भलभपक

12/08/2009

24/11/2019

रा. 5/ बी साईकृ पा िंौ. सोसा.
नेतािीनगर कािुपाडा, खाडी

28/03/1993

11 वी पास

हिंदू मराठा

अपर भवक्रीकर आयुक्त ठाणे यांचे भद.
06/06/12 चे आदे शान्वये भनयुक्ती

नं. 3, कुला (प) 400 072
उदयोग संचालक, कोकण भविाग, ठाणे
189

1043

उद्योग सिं संचालक,
कोंकण भविाग, ठाणे

03/08/2010

कै. दत्तात्रय भवश्वनाथ
फडके, लघुलेखक

श्री. सुयश दत्तात्रय फडके,
07/11/2009

31/07/2014

(मुलगा), रा. भटळकआळी,

20/09/1989

रत्नाभगरी.

एच.एस.सी.
पास

यांचेकडील आदे श क्र.उससं /कोभवठा/
हिंदू ब्राम्िंण

आस्था/अनुकंपा/भनयुक्ती/
सुदफ/2014/1335 भद.16/6/2014 चे
आदे शान्वये भनयुक्ती
अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां. )

190

1044

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
(सा. बां.) मंडळ, ठाणे

30/09/2010

स्थापत्य अभि. सिंाय्यक,

मंडळ, ठाणे, स्टे शन रोड, ठाणे - 400

श्री. भकरण गणे श पाटील, रा.

कै. गणेश पद्माकर पाटील,
13/11/2008

30/06/2009

भनयभमत आस्थापना

पद्माकर भनवास आझाद चौक
खारीगांव, कळवा, ता. भि.

24/05/1979

एस.वाय.बी.ए.

हिंदू आगरी
(इ.मा.व.)

ठाणे

601 यांचे कायालयाकडील पत्र िा.क्र.
ठामं/कायासन -4/1266, भदनांक
06/03/2018 अन्वये भदनांक
17/10/2016 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

सन - 2011
कुमारी. संज्योत भनकम
191

1045

अभधक्षक अभियंता, दक्षता
पथक, कोपरी ठाणे

1

कै. श्री. संिय खंडेराव

9/03/2011

भनकम, वभरष्ठ भलभपक

26/12/2010

31/07/2013

(मुलगी), रा. 601, भक्रएभटव्िं
टॉवसस , ए हवग, लालचौकी,
कल्याण (प)

01/11/1989

12 वी पास

खुला

हिंदु

मराठा

िा.क्र. दप/मुंप/पाभव/ठाणे/201/2015,
भदनांक - 24/04/2015 अन्वये प्रभतक्षा
सूचीवरुन नाव कमी
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

कायसकारी अभियंता, ठाणे
192

1046

खाडी पूल भविाग क्र. 1,
कोंकण िवन, नवी मुंबई

5
25/4/2011

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

05/04/1985

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

10 वी पास

एस. सी. (बौद्ध)

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. रािेश सुरेश लोखं डे,
कै. सुरेश भझप्रु लोखंडे, मिूर

12/01/2011

31/07/2017

(मुलगा), रा. िंनुमान नगर,
तुिे नाका, नवी मुंबई
श्री. भप्रयेश प्रिाकर

193

1047

उपसंचालक, नगर रचना,

1

कोंकण भविाग, नवी मुंबई

13/5/2011

कै. प्र. धो. कळझुणकर,
भशपाई

07/11/2010

31/08/2014

कळझूणकर, (मुलगा), रा. पी.
डब्ल्यु डी चाळ, रुम नं. 5

िा.क्र.
08/08/1977

12 वी पास

हिंदू िंडारी

कोपरी ठाणे (पू)

सिंसंकोभव/आस्था/अनुकंपा/भशपाई/भनयु
क्ती/भप्रप्रक/3873, भदनांक
23/12/2015 अन्वये भनयुक्ती
उपसंचालक (प्रशासन), अथस व सांत्ख्यकी
संचालनालय, मुंबई, प्रशासकीय इमारत, 8

194

1048

वा मिला, मुंबई उपनगर भिल्िंा, शासकीय

श्रीम. श्रद्धा दत्ताराम भशगम,

अथस व सांत्ख्यकी
संचालनालय, म.शा. मुंबई

22

उप. भिल्िंा, वांद्रे (पु) मुंबई-

22/7/2011

कै. दत्ताराम भशगम,
वािंनचालक

(मुलगी), रा. भबल्ल्डग नं. 31,
08/02/2011

10/06/2019

रुम नं. 4, सिंकार नगर,

03/03/1992

12 वी पास

नायगाव क्रॉस रोड, वडाळा,

51

हिंदू कुणबी
(इमाव)

मुंबई-400 031

वसािंत, वांद्रे (पूव)स , मुंबई - 51 यांचे
कायालयाकडील पत्र क्र.
भिकाप/1617/अनुकंपा/16/प्रशा-2/301,
भदनांक 15/03/2018 अन्वये अथस व
सांत्ख्यकी संचालनालय येथे भद.
22/10/2012 अन्वये भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

कायसकारी अभियंता,
195

1049

यांभत्रकी िांडार व भवकास

22/07/2011 कै. श्री. बाळकृ ष्ण रामू िेरे

27/04/2011

23/08/2011 कै. श्री. रामा बाळू दरोडा

20/09/2010

भविाग, कळवा, भि. ठाणे

27/4/2011 (55
´वषे 10 मभिंने)

श्री. भवनोद बाळकृ ष्ण िेरे

16/05/1985

12 वी पास

श्री. काळू राम रामा दरोडा

02/03/1985

10 वी पास

हिंदू कुणबी
(इमाव)

कायसकारी अभियंता,
196

1050

यांभत्रकी िांडार व भवकास
भविाग, कळवा, भि. ठाणे

20/09/2010

हिंदू ठाकूर
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

भविागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प
भविाग ठाणे यांचे कायालय, वनभवकास

197

1051

भविागीय व्यवस्थापक, वन
प्रकल्प भविाग, ठाणे

25/9/2011

कै. श्री. सुदाम िाऊसािंे ब
म्िंस्के, वनरक्षक

श्री. गणे श सुदाम म्िंस्के, मु.
28/12/2010

िेऊर (बा), ता.भि.

िवन, फॉरे स्ट कॉलनी, कोपरी, ठाणे पूवस

12 वी पास
07/07/1993

अिंमदनगर

एमएससीआय

हिंदू मराठा

टी उत्तीणस

- 400 603 यांचे कायालयाकडील पत्र
क्र. िा.क्र. भवव्य/प्रभवठा/आस्था/कक्ष3/3324, भदनांक 08/03/2018 च
पत्रान्वये सन 2014 साली नेमणुक
भदल्याचे क्ळभवले आिंे .

श्री. बंडू रावसािंे ब गायकवाड,
(मुलगा), द्वारा : अभिमन्यु
प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
198

1052

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग

18

कै. रावसािंे ब नामदे व

27/09/2011 गायकवाड, व्यवस्थापक

नामदे व गायकवाड, बारबोले
08/01/2008

31/05/2015

प्लॉट, गट नं. 724/730,

17/12/1986

एस.वाय.बी.ए.

भशवशक्ती मैदानाच्या मागे,

चांिार (एस.सी.
2)

कुडूस वाडी नाका, ता. बाशी,
भि. सोलापूर 413 411

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
199

1053

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
200

1054

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग

श्री. भसताराम दे वू आडगा,
19

कै. दे वू काकडया आडगा,

27/09/2011 मिूर

10/09/2010

31/03/2010

(मुलगा), मु. वंकास,
पाटलीवाडा, पो. दापचरी, ता.

12 वी पास,
05/05/1992

डिंाणु, भि. पालघर

मराठी
टं कले खन

हिंदू वारली

उत्तीणस

श्री. अल्पेश िंभरश्चं द्र संखे
20

कै. िंभरश्चं द्र िगन्नाथ संखे,

27/09/2011 पिंारे करी

31/07/2017

31/03/2010

(मुलगा), मु.पो. पालघर,
डे अरी नं. 2, ता. पालघर, भि.
ठाणे

14/11/1992

12 वी पास

हिंदू - वंिारी
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
201

1055

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग

1056

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

01/06/1978

12 वी पास

हिंदू वारली

26/09/1992

पास अकरावी

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. सखाराम राज्या वनगा,
21

कै. राज्या भिवल्या वनगा,

27/09/2011 मिूर

20/11/2010

31/07/2017

(मुलगा), मु. कवाडा
वनंगपाडा, ता.पो.तलासरी,
भि. ठाणे

सिंभनबंधक, सिंकारी
202

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

संस्था (ले खापरीक्षण),

1

मिंाराष्र राज्य सिंकारी

30/09/2011

कै. सुभनल लिंू गायकवाड,
भशपाई

कु. ललीत सुभनल गायकवाड,
27/09/2010

30/11/2028

(मुलगा), रा. मु. पो. कंु दे वाडी,

एस.एस.सी.

ता. भनफाड, भि. नाभशक

बँक मया. मुंबई

भव.िा. (अ)

पास

संबंभधत भविागाने भद. 14/03/2012 चे
आदे शान्वये भनयुक्ती भदली

कु. भदपक सखाराम कदम, रा.
203

1057

भिल्िंाभधकारी कायालय,
आस्थापना शाखा ठाणे

07/07/2011

कै. सखाराम दे ऊ कदम,
भशपाई

9/5/2011

9/5/2011

भिल्िंाभधकारी कायालय
आवार, पी डब्ल्यु डी. चाळ,

23/4/1986

12 वी पास

25/07/1986

पास अकरावी

अ.िा.

या कायालयाचे भद. 18/05/2015 चे
आदे शान्वये भनयुक्ती

रुम नं. 4, कोटस नाका ठाणे (प)

कु. स्वाती मिंादे व िडं ग,े

सिंभनबंधक, सिंकारी
204

1058

संस्था (ले खापरीक्षण),

2

मिंाराष्र राज्य सिंकारी

30/09/2011

कै. मिंादे व मारुती िडं ग,े
भशपाई

(मुलगी) भशवनगर रभिंवाशी
22/07/2011

31/05/2012

संघ, ॲन्टॉपभिंल पोस्ट

एस.एस.सी.

ऑभफस िवळ, वडाळा (पूव)स

पणन मिंासंघ मया. मुंबई

भविागीय सिं भनबंधक कायालयात भद.
अ.िा.

पास

19/06/2013 अन्वये भनयुक्ती दे ण्यात
आली

मुंबई - 37

एफ.
205

1059

उपभविागीय अभधकारी
ठाणे भविाग ठाणे

वाय.बी.ए.,

कु. आरती काभशनाथ पवार
5 19/11/2011 कै. काभशनाथ दािी पवार

31/5/2011

(मुलगी), रा. मामनोली (कंु दे ),
ता. कल्याण, भि. ठाणे

6Â/12/1986

टं कले खन
मराठी 30,
इंग्रिी
टं कले खन 30,

हिंदू कुणबी

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी
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4

5

6

7
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पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

श्री. रािेश नवशा िावर
206

1060

प्रादे भशक दुग्धभवकास

22

अभधकारी, नवी मुंबई

21/10/2011

कै. नवशा रािंया िावर

01/01/2011

30/09/2011

(मुलगा), रा. वडवली,
पुनवससन, ता. तलासरी, भि.

1061

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

-8-

कायालय, भिल्िंाभधकारी

05/08/2008

कायालय आवार, ठाणे

23/11/2011

कै. बाळकृ ष्ण बेंडु पडवळ,
आरोग्य कमसचारी

शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

11 वी पास,
01/01/1979

ठाणे

207

उमे दवाराची

मराठी

हिंदू वारली

टं कले खन 30

(अ.ि.)

श.प्र.भम.

श्री. चे तन बाळकृ ष्ण पडवळ,
5/8/2008

30/4/2021

(मुलगा), मु. पो. धसई, ता.

09/04/1993

10 वी पास

इमाव

08/12/1988

बीएससी

भव.मा.प्र.

04/04/1984

बीकॉम

अनुकंपा उमेदवार बदलल्यामुळे

शिंापूर, भि. ठाणे

श्री. िंषसद लक्ष्मण राऊत
208

1062

प्रादे भशक दुग्धभवकास

23

अभधकारी, नवी मुंबई

05/12/2011

(मुलगा), मु. पो. घोलवड, ता.
कै. लक्ष्मण गिानन राऊत

24/08/2011

31/01/2013

डिंाणू, भि. पालघर, शंकर
मंभदर िवळ घोलवड (प)
भप.को.नं. 401602

209

210

211

1063

1064

1065

उपभविागीय अभधकारी

2-

भिवंडी भविाग भिवंडी

20/1/2012

कै. ॲन्थोनी कॅ िीटन
कोरीया, तलाठी

उपभविागीय अभधकारी

कै. भविय िंभरश्चं द्र िोईर,

ठाणे भविाग ठाणे

मंडळ अभधकारी, कल्याण

तिंभसलदार कायालय
अंबरनाथ

21/3/2012

कै. ए. के. िॉिस,
वािंनचालक

श्री. भग्रभनि ॲन्थोनी कोरीया,
07/09/2011

06/12/2034

लुडसस त्व्िंला, ता. वसई, भि.

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी

ठाणे

शासन भनणसय 20 मे 2015 अन्वये व भदनांक

श्रीमती सोनाली भितेंद्र िोईर,
30/1/2012

रा. कुडु स, ता. वाडा, भि.

13/02/1983

पालघर

12 वी पास
UET Arts

हिंदु चांिार

30/10/2011

मंदार अपाटस मेंट, लालचौकी,
उल्िंासनगर

अनुकंपा उमेदवार श्री. भितेंद्र भविय िोईर
यांचेऐविी श्रीमती सोनाली भितेंद्र िोईर यांचे
नांवाची नोंद करण्यात आली आिंे .

कु. ग्लोरी ए. िॉिस, रा.िी-2,
25/4/2011

16/03/2016 अन्वये मंिरू भटपणीनुसार , मयत

24/04/1992

दिंावी पास

भिश्चन

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी
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8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

सिंसंचालक ले खा व कोषागारे ,
सिंसंचालक, ले खा व
212

1066

कोषागारे , कोंकण भविाग
नवी मुंबई

3
27/3/2012

यांचेकडील आदे श
कै. रमेश शंकर नलवडे

04/05/2011

31/12/2025

कु. ज्योत्स्ना रमेश नलवडे

08/03/1993

12 वी पास

भव.िा.

क्र.ससंलेको/कोंभव/आस्था/नव.भन/अनुकं
पा/2012/न.क्र.70(1)/1217 भद.20
एभप्रल 2012 अन्वये भनयुक्ती

भदनांक 09/03/2015 अन्वये श्रीम. कादं बरी
भकशोर मिंािन यांचा मुलगा श्री. भवनय
भकशोर मिंािन यांना प्रादभशक सिंआयुक्त
पशुसंवधसन मुंबई भविाग, मुंबई - 400 065

213

1067

भिल्िंा पशुसंवधसन
उपायुक्त ठाणे

50
16/4/2012

कै. भकशोर सदाभशव
मिंािन

यांचे कायालयाकडू न भनयुक्ती भदल्याचे

श्रीम. कादं बरी भकशोर
08/07/2011

31/5/2022

मिंािन, (पत्नी), रा.

06/02/1973

बदलापूर, भि. ठाणे

एसवायबीए
पास

सिंआयुक्त पशुसंवधसन (मुख्यालय),

हिंदू वैश्य वाणी पशुसंवधसन आयुक्तालय, मिंाराष्र राज्य,
स्पायसर मेमोभरअल कॉलेि समोर, औंध,
पुणे 411 067 यांचे कायालयाकडील पत्र
क्रमांक एनिीओ8/(1)/अनुकंपा/219/2018, पसं-1,पुणे67,
भदनांक 12/03/2018 पत्रान्वये कळभवले
आिंे .

श्री. आनंद अरुण भतवाड,
(मुलगा), राि अपाटस मेंट,
214

1068

उपभविागीय अभधकारी
ठाणे भविाग ठाणे

6
25/4/2012

कै. अरुण शांताराम
भतवाड, तलाठी

02/12/2007

फ्लॅट नं. 309, 3 रा मिला,
बी - हवग सुभचता नगर (मागस

19/11/1983

बी. ए.

खुला

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी

क्र. 2) नाभशक िॉहगग रॅक
िवळ, ता.भि. नाभशक
धीक्षक अभियंता, रायगड सा.बां. मंडळ,
कु. कभवता दौलत अवचारे
अभधक्षक अभियंता,
215

1069

रायगड (सा.बां.) मंडळ,
नवी मुंबई

10
20/6/2012

कै. भदलीप दौलत अवचार,
अनुरेखक

5 वा मिला, कोंकण िवन, नवी मुंबई

(मुलगी), सेक्टर-4 बी27/8/2011

10/21/04, शासकीय
भनवासस्थान वसािंत, सीबीडी
बेलापूर, नवी मुंबई

05/06/1987

एम.एस.सी.
(केभमस्री)

400 614 यांचे कायालयाकडील पत्र
अ.िा.

िा.क्र. रामं/का-3/अनुकंपा/764,
भदनांक 28/02/2018 चे पत्रान्वये सदर
अनुकंपा उमेदवारास भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले .
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3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

भिल्िंाभधकारी कायालय,
216

1070

लघु पाटबंधारे 3 रा मिला

13/6/2012

ठाणे

217

218

219

220

1071

1072

1073

1074

कै. श्रीम. माया युवराि
िोईटे

27/4/2012

31/8/2019

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

5

कायालय, भिल्िंाभधकारी

14/09/10

कायालय आवार, ठाणे

05/09/12

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

6

कायालय, भिल्िंाभधकारी

29/01/11

कायालय आवार, ठाणे

05/09/12

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

7

कायालय, भिल्िंाभधकारी

29/01/11

कायालय आवार, ठाणे

05/09/12

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

10

कायालय, भिल्िंाभधकारी

12/04/12

कायालय आवार, ठाणे

05/09/12

शै क्षतिक

10
एस.एस.सी.

(मुलगा), 101, गौतम सागर

पास भडप्लोमा

सोसायटी, एदलिी रोड, चरई,

31/01/1986

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा

कु. मिंे श युवराि िोईटे

ठाणे (प) 400 601

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

उमे दवाराची

इन मेकॅभनकल

खुला

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी

इंभिभनअहरग

श्रीम. शैला भनतीन कांबळे ,
कै. भनभतन प्रिाकर कांबळे ,
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

05/07/2010

28/02/2026

(पत्नी), रा. पपली अपाटस मेंट,
घनश्याम गुप्ते रोड, डोंभबवली,

10/05/1970

बारावी पास

खुला

16/07/1988

12 वी पास

अ.िा.

30/12/1988

12 वी पास

इमाव

वयातून बाद

भि. ठाणे
श्री. सुशांत सुरेश तायडे ,
कै. सुरेश मिंादे व तायडे ,
आरोग्य कमसचारी

16/07/2010

28/02/2018

(मुलगा), अे/157 दत्ता मेघे
कॉले ि िवळ सेक्टर 2
एैरोली नवी मुंबई

कै. उमाकांत रोडया पाटील,
आरोग्य सिंाय्यक

श्री. प्रफ्फू ल उमाकांत पाटील,
09/11/2011

31/05/2021

(मुलगा), रा.मु.वारे ट, पो.
भदघाशी, ता. भिवंडी, भि. ठाणे
श्रीमती वृषाली भदलीप

कै. भदलीप शांताराम
कुलकणी, आरोग्य कमसचारी

30/01/2012

31/05/2023

कुलकणी, (पत्नी), कुलकणी
भनवास, अंभबका नगर, गोग्रास

दिंावी पास,
30/05/1971

एम एस सी

खुला

वयातून बाद

आय टी उत्तीणस

वाडी, डोंभबवली (पु), भि. ठाणे
श्रीम. रे खा भदलीप झनके,

221

1075

भिल्िंा भिंवताप अभधकारी

11

कायालय, भिल्िंाभधकारी

12/04/12

कायालय आवार, ठाणे

05/09/12

श्री. भदलीप रामचं द्र झनके,
आरोग्य कमसचारी

(पत्नी), िगदं बा अपाटस मेंट
03/02/2012

31/08/2030

2/202/सी हवग हचचपाडा रोड

दिंावी पास

अ.िा.

12 वी पास

अ.ि.

काटे मानवली कल्याण, भि.
ठाणे

अभधक्षक अभियंता, उत्तर
222

1076

20

कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प

06/02/2012 कै. अ. कोळे कर

मंडळ, कळवा ठाणे

29/09/2012

दक्षता पथक, मुंबई पभरमंडळ, पा.भव.
श्री. िारत अ. कोळे कर

01/05/1986

ठाणे यांचेकडील भद. 25/07/2016 च्या
आदे शान्वये भनयुक्ती
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मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

शेरा

जाि प्रवर्म

पात्रिा
10

11

12
प्रशासन अभधकारी, भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण भविाग, ठाणे यांचे

भविागीय कृ भष
223

1077

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग ठाणे

16/26/05/201
0
06/09/2012

कायालयाकडील पत्र िा.क्र. अनुकंपा-

श्री. भवलास मालू भशके,
कै. मालू उं द्र ु भशके, कृ षी
सिंाय्यक

23/02/2010

31/05/2010

(मुलगा), रा. नारायण गांव,
पो. मळे गांव, ता. शिंापूर, भि.

11/07/1987

12 वी पास

इमाव

भनयुक्ती/भलभपक/कृ भष01/03/1510/2018, भदनांक
07/03/2018 चे पत्रान्वये भदनांक

ठाणे

19/11/2013 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती भदल्याचे
कळभवले आिंे .

श्री. कमले श श्रीकांत हशदे ,
भविागीय कृ भष
224

1078

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग ठाणे

17/14/03/201
1
06/09/2012

कै. श्रीकांत भदगंबर हशदे ,
अनुरेखक

(मुलगा), स.नं. 5, घर नं.
06/11/2010

31/10/2015

124, केशवनगर, मुढवा

22/11/1989

12 वी पास

अ.िा.

23/08/1991

बारावी पास

हिंदू-

08/04/1983

बी.ए.

अ.िा.

09/07/1982

बी.ए.

अ.िा.

बनकर चाळ शेिारी, पुणे-

भदनांक 28/01/2017 अन्वये संबभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

411 036
भविागीय कृ भष
225

1079

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग ठाणे

19/24/02/201
2

श्री. अमरदीप सुरेश वानखे डे,
कै. सुरेश बाबूराव वानखेडे

30/11/2011

03/06/2018

06/09/2012

(मुलगा), रा. मिंादे वखीरी, ता.
अमरावती, भि. अमरावती

भदनांक 07/02/2017 अन्वये संबंभधत
कायालयाकडू न भनयुक्ती

श्री. भनतीन नामदे व अभिंरे,
226

1080

उपभविागीय अभधकारी
उल्िंासनगर

(मुलगा), ब्लॉक नं. 1001,
03/11/2012

कै. नामदे व केशव अभिंरे

11/01/2011

30/06/2012

रुम नं. 2, िाटीया चौक,
सुभवधा अपाटस मेंट समोर,

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी

उल्िंासनगर, भि. ठाणे
कु. भवशाल लिंू वाघचौडे ,

अभधक्षक अभियंता, दक्षता
227

1081

पथक, मुंबई पभरमंडळ,

09-11-2012

पाटबंधारे भविाग हसचन

(मुलगा), रुम नं. 332, रे वाळे
कै. लिंू रामचं द्र वाघचौडे

29/08/2012

31/10/2014

तलाव मुक्ती िंॉटे ल च्या मागे
यशस्वी नगर कापूरबावडी

िवन, कोपरी ठाणे

ठाणे (प)
प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता

खारिूमी भवकास मंडळ,
228

1082

ठाणे, कोपरी कॉलनी,
हसचन िवन, 4 था मिला
ठाणे (पूव)स

18
06/12/2012

कै. ियश्री कृ ष्णकांत
िानुशाली

खारिूमी भवकास मंडळ, ठाणे

श्री. नैलश कृ ष्णकांत
25/06/2010

िानुशाली (मुलगा), चार रस्ता
बोईसर रोड, पालघर, भि. ठाणे

13/06/1986

बी.ई.
(इले क्रीकल)

खुला

यांचेकडील आदे श क्र.खािुभवमं/आ1/1522 भद. 25/6/2014 चे
आदे शान्वये भनयुक्ती परं तु मुदतीत िंिर
न झाल्याने नाव वगळणे त येत आिंे .
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा
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कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम
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सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

26/12/1991

12 वी पास

इमाव

20/08/1985

12 वी नापास

अ.ि.

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. मकरं द िगदीश आचारी,
उपसंचालक िूमी
229

1083

अभिले ख कोंकण प्रदे श
मुंबई

12
8/8/2012

(मुलगा), प्लॉट नं. 58, म्िंाडा
कै. िगदीश लक्ष्मण आचारी

20/03/2011

कॉलनी, अलं कार टॉकीि
रोड, किसत, ता. किसत, भि.
रायगड

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
230

1084

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

9
23/10/2012

कै. काभशनाथ भिकािी
वाघमारे

श्री. युवराि काभशनाथ
13/04/2007

वाघमारे , मु.पो. ता. िव्िंार,
(गोरवाडी), भि. ठाणे

एभरया, ठाणे (पूव)स

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
231

1085

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

15
23/10/2012

कै. सुरेश शंकर चौधरी,
वनरक्षक

09/05/2007

श्री. भविय सुरेश चौधरी, रा.
माळ, ता. शिंापूर, भि. ठाणे

28/11/1988

एस.एस.सी.
पास

खुला

भदनांक 28/01/2013 अन्वये उप
वनसंरक्षक शिंापूर येथे पदस्थापना

एभरया, ठाणे (पूव)स
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
232

1086

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

20
23/10/2012

कै. भलयाकत कासम
पठाणे, वनरक्षक

श्री. आवेश भलयाकत पठाण,
24/12/2008

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
1087

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

22
23/10/2012

कै. शंकर पांडुरंग मोभिंते,
वनपाल

1088

वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

पास

खुला

चौल िोवाळे , पो. चौल, ता.

28/03/1986

बी.कॉम

ि.ि.(ब)

31/03/1973

12 वी पास

गोसावी

अभलबाग, भि. रायगड

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
234

एस.एस.सी.

श्री. गणे श शंकर मोभिंते, मु.
27/02/2009

एभरया, ठाणे (पूव)स

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो

17/01/1984

िव्िंार, भि. ठाणे

एभरया, ठाणे (पूव)स

233

मु. रािेवाडी, पो. नांदगाव, ता.

श्रीमती वषा रािेंद्र भगरी, द्वारा
23
23/10/2012

कै. रािेंद्र सुिाष भगरी,
लेखापाल

14/12/2008

श्री. शारदानंद भवष्णुपंत बन,
मु. तळे गांव, पो. आरळ, ता.
वसमत, भि. हिंगोली

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती
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अ.क्र.

प्रतिक्षा
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1
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पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
235

1089

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

कै. समीर शांताराम

23/10/2012

पाटे कर, वनरक्षक

19/03/2009

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

रा. रुम नं. 6, िॉन सपाय
चाळ, क्रांतीनगर, बेिंराम बाग

30
23/10/2012

कै. लक्ष्मण काकडया िोरे ,
वनपाल

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

बी.कॉम, इंग्रिी
18/10/1986

रोड, िोगेश्वरी (प) मुंबई

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
1090

उमे दवाराची

श्रीमती सुभप्रया समीर पाटे कर,
25

एभरया, ठाणे (पूव)स

236

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

40 श.प्र.भम.
एम एस सी

खुला

यशवंतनगर, ता. भवक्रमगड,

29/04/1978

बी.ए.

04/07/1988

एम.एस.सी.आ

अ.ि.

भि. ठाणे

एभरया, ठाणे (पूव)स

पदावर संबंभधत कायालयाकडू न भनयुक्ती

आय टी

श्री. संतोष लक्ष्मण िोरे , रा.
04/06/2009

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर संबंभधत कायालयाकडू न भनयुक्ती

श्री. संदीप घनश्याम पाटील,
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
237

1091

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

203, गायत्री िंोम
31
23/10/2012

कै. घनश्याम खंडराम
पाटील, वनरक्षक

17/09/2009

एभरया, ठाणे (पूव)स

को.ऑ.िंौ.सो. साईबाबा
मंदीरासमोर, सानेवाडी,

बारावी पास,
इमाव

य.टी.

बदलापूर (प), ता. अंबरनाथ,

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर संबंभधत कायालयाकडू न भनयुक्ती

भि. ठाणे
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
238

239

1092

1093

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

श्री. भितेंद्र सोमनाथ दे शमुख,
32
23/10/2013

कै. सोमनाथ गणपत
दे शमुाख, वनपाल

28/02/2009

3, पोस्ट िेके ग्राम, ठाणे (प)

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे

श्री. ित्स्मन अकबरखांन

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

33
23/10/2013

कै. अकबरखान िंु सेन
पठाण, लेखापाल

12/01/2009

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

पठाण, (मुलगी), मु. पो. डिंाणू
रोड (मसोली), ता. डिंाणू, भि.

31/05/1987

16/10/1980

बारावी पास
(कॉमसस )

12 वी पास

खुला

खुला

ठाणे

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
1094

अपाटस मेंट, लोकमान्य नगर नं.

एभरया, ठाणे (पूव)स

एभरया, ठाणे (पूव)स

240

मु. पो. 202, ओमसाई

34
23/10/2013

कै. अशोक बाबुरव पाटील,
वनरक्षक

श्री. अभमत अशोक पाटील,
12/02/2009

मु.पो. मोराळे , ता. पलस, भि.
सांगली

19/08/1989

बारावी पास
(भवज्ञान)

खुला

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर संबंभधत कायालयाकडू न भनयुक्ती

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर संबंभधत कायालयाकडू न भनयुक्ती
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3

4

5

6

7

2

1095

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

37

कै. भगरवर भशवबिंादुर

23/10/2014 हसग, वनरक्षक

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

39

कै. प्रमोद वामन कोचुरे,

23/10/2014 भशपाई

1098

वेव्िं टॉवर, बारा बंगला

40

कै. भशवराम शंकर चव्िंाण,

23/10/2015 वनरक्षक

40
23/10/2016

उप वनसंरक्षक डिंाणू
1099

भविाग, डिंाणू आगर रोड,

01/02/2013

डिंाणू, भि. ठाणे

कोयना बांधकाम मंडळ,
246

1100

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

बारावी पास
(कॉमसस )

खुला

भदनांक 28/02/2018 रोिी भनयुक्ती

अपाटस मेट िवळ, नेरळ, ता.

06/02/1989

पदवी
(वाभणज्य)

अ.िा.

101
श्री. मिंे श शंकर चव्िंाण
09/03/2010

कै. भवष्णू बापू आतकरी,
वनरक्षक

कै. अभवनाश कमळाकर
पाटील, भलभपक

(मुलगा), मु.पो. नारोळी, ता.

31/10/1990

बारामती, भि. पुणे

टी.वाय.बी.एस.
सी.

रामोशी

श्री. स्वप्नील भवष्णू आतकरी
29/06/2011

(मुलगा), एकता नगर, ऐनशेत

18/03/1991

एसएससी पास

अ.ि.

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती

21/05/1986

बी.कॉम

इमाव

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती

08/02/1988

10 वी पास

अ.िा.

रोड, मु.पो.ता. वाडा, भि. ठाणे

एभरया, ठाणे (पूव)स

245

17/08/1990

किसत, भि. रायगड, भपन-410

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
244

िंौ.सो. भस. ब्लॉक, सी टाईप,

रािेंद्रगुरु नगर, नाकोडा
23/07/2010

एभरया, ठाणे (पूव)स

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो

9

शै क्षतिक

श्री. भविय प्रमोद कोचुरे,

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
1097

8

उमे दवाराची

उल्िंासनगर-3, भि. ठाणे

एभरया, ठाणे (पूव)स

243

जन्मिारीख

2 रा मिला, रुम नं. 12,

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
1096

पत्ता व नािे

(मुलगा), सेंच्युरी रे ऑन
07/01/2010

एभरया, ठाणे (पूव)स

242

उमे दवाराची

श्री. भविय भगरवर हसग

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
241

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

श्री. प्रणय अभवनाश पाटील
15/12/2012

(मुलगा), मु. नवली, पालघर
(पुव)स , ता. पालघर, भि. ठाणे

श्री. भनले श पंडीत उबाळे ,
8
02/08/2006

कै. पंडीत उबाळे

(मुलगा), घर नं.1213,
पंचभशल नगर, हिगार, ता.भि.
अिंमदनगर

भदनांक 18/11/2013 अन्वये वभरष्ठ
भलभपक पदी सातारा हसचन मंडळाकडू न
भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

247

1101

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

कोयना बांधकाम मंडळ,
हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

कोयना बांधकाम मंडळ,
248

1102

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

कोयना बांधकाम मंडळ,
249

1103

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

कोयना बांधकाम मंडळ,
250

1104

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

कोयना बांधकाम मंडळ,
251

1105

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा

9
01/11/2006

12
13/03/2007

19
23/01/2008

25
24/11/2008

39
17/07/2012

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

22/04/1982

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

बी.ए.बी.एड

हिंदू - कुणबी

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री. भवश्वनाथ भवठ्ठल गवाळे
कै. भवठ्ठल गवाळे

(मुलगा), श्रीराम नगर, मु.पो.

भदनांक 18/11/2013 अन्वये वभरष्ठ

वाहशद, ता. शिंापूर, भि. ठाणे

कै. शिंािी घोलप

श्री. भगरीष शिंािी घोलप,
(मुलगा), मु. काटे माभनवली

भनयुक्ती

भदनांक 30/12/2014 अन्वये भलभपक27/09/1986

10 वी पास

हिंदू - कुणबी

(मुलगा), मु.पो. पऱ्िंे ,

24/01/1986

12 वी पास

हिंदू - कुणबी

28/08/1989

12 वी पास

अ.िा.

18/01/1981

12 वी पास

हिंदू - कुणबी

बळे गाव, ता. मुरबाड, भि. ठाणे

कै. रमेश गव्िंाणे

श्रीमती िंषसदा रमेश गव्िंाणे,
मु. पो. ता. शिंापूर, भि. ठाणे

श्री. भकशोर िानु िेरे,
कै. िानु िेरे

(मुलगा), मु.पो. भबरवाडी, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे

टं कले खक पदी सातारा हसचन
मंडळाकडू न भनयुक्ती

श्री. भकरण वसंत मोिंपे,
कै. वसंत मोिंपे

भलभपक पदी सातारा हसचन मंडळाकडू न
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

1106

ठाणे, कोपरी कॉलनी,
हसचन िवन, 4 था मिला

253

1107

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

अभधक्षक अभियंता ठाणे
254

1108

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे
अभधक्षक अभियंता ठाणे

255

1109

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

अभधक्षक अभियंता ठाणे
256

1110

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

अभधक्षक अभियंता ठाणे
257

1111

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

अभधक्षक अभियंता ठाणे
258

1112

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

19
11/12/2013

कै. चं द्रकांत काभशनाथ
घरत, वभरष्ठ भलभपक

श्री. तेिस चं द्रकांत घरत,
04/11/2012

(मुलगा), रा. नवली, िंोळी

खारिूमी भवकास मंडळ, ठाणे
08/07/1994

12 वी पास

इमाव

नाका, ता. पालघर, भि. ठाणे

ठाणे (पूव)स

अभधक्षक अभियंता ठाणे

उमे दवाराची

प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता

खारिूमी भवकास मंडळ,
252

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

यांचेकडील आदे श क्र.खािुभवमं/आ1/2054 भद.2/9/2014 चे आदे शान्वये
भनयुक्ती

45
11/11/2010

46

कै. रािेश दामोदर िाधव,
चौकीदार (भनयभमत

08/07/2007

31/05/2031

आस्थापना)

कै. भशवराम भवठ्ठल पाटील,

03/12/2010

(रुपांतभरत आस्थापना)

47

कै. मनोिंर भवठ्ठल मोरे ,

शैक्षभणक पात्रतेत वाढ झाल्याने गट ड

श्रीम. रािेश्री रािेश िाधव,
रा. नांभदठणे, पो. मिंापोली,

09/06/1975

बी.ए.

इमाव

ता. भिवंडी, भि. ठाणे, (पत्नी)

31/05/2015

(मुलगा), रा. भखडकाली, पो.

15/04/1987

बी.कॉम

इमाव

04/07/1990

12 वी पास

खुला

20/10/1985

10 वी पास

इमाव

पडले , ता. भि. ठाणे
श्रीमती पुनम मनोिंर मोरे ,

26/05/2011 रोलर चालक

07/06/2010

31/10/2016

(मुलगी), रा. रामवाडी
(भनवळी), पो. आनगाव, ता.
भिवंडी, भि. ठाणे

48
13/07/2010

49
12/09/2011

श्री. योगेश मधूकर खाडे

कै. मधुकर बाबू खाडे ,
मिूर (रुपांतभरत

29/04/2009

31/05/2023

आस्थापना)

कै. भविय गणपत िोईर,
स्था.अ.स.

50

कै. वसंत भिवा पाटील,

20/10/2011

मिूर रुपांतभरत आस्था

(मुलगा), मु.पो.मळे गाव
(नारायणगाव), ता. शिंापूर,
भि. ठाणे
श्री. वैिव भविय िोईर

26/08/2008

31/05/2010

(मुलगा), मु.पो. नेिंरोली, ता.

23/07/1976

वाडा, भि. ठाणे

एस.वाय.बी.कॉ
म

अ.िा.

श्री. भवकास वसंत पाटील,
01/05/2007

31/03/2022

(मुलगा), मु.पो.
भखडकाळ/पडले , ता.भि. ठाणे

वगळू न समाभवष्ट व भदनांक
14/10/2016 अन्वये भनयुक्ती

श्री. रोशन भशवराम पाटील,
09/02/2010

च्या यादीतील नोंद अ.क्र. 63/1048

31/05/1992

10 वी पास

इमाव
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अभधक्षक अभियंता ठाणे
259

1113

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे
अभधक्षक अभियंता ठाणे

260

1114

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे
अभधक्षक अभियंता ठाणे

261

1115

(सा. बां.) मंडळ, स्टे शन
रोड, ठाणे

1116

हसचन िवन, कृ ष्णानगर,
सातारा
उपभविागीय अभधकारी

263

1117

तथा उपभविागीय
दं डाभधकारी भिवंडी

29/11/2012

1118

िातसा धरण क्र. 1

कै. डी. एल. थोरावडे ,
भशपाई

02/04/2012

30/04/2023

03/12/2012

कै. बुधािी िानू िोईर, मिूर

1119

पभरक्षण) मुंबई भविाग,

सिंकारी संस्था (ले खा
पभरक्षण) मुंबई भविाग,
नवी मुंबई

जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

23/09/1987

10 वी पास

अ.िा.

07/04/1992

11 वी उत्तीणस

भव.मा.प्र.

06/02/1984

12 वी पास

इमाव

09/05/1988

बी.ए.

ि.ि.(क)

15/11/1991

12 वी पास

अ.ि.

19/11/1993

12 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

(मुलगा), रुम नं. 26,
पी.डब्ल्यु.डी. कॉलनी, कोपरी,

ठाणे
श्री. रहवद्र मालू दवणे,
53
14/02/2013

कै. मालूिाऊ दवणे, मिूर

04/10/2012

30/06/2014

(मुलगा), उमवणे पाडा, पो.
डोळखांब, ता. शिंापूर, भि.
ठाणे
श्री. कृ ष्णा रामा धरणे,

16/03/2013

3

कै. रामा येस ु धरणे, मिूर

(मुलगा), रा. घाटघर, ता.

कै. रामचं द्र नागो गोवारी,

कै. बािंू आप्पा गडभिंरे ,
मदतनीस

श्री. संकेत रामचं द्र गोवारी,
04/06/2012

31/01/2021

(मुलगा), रा. चांदीप, पो.
माडवी, ता. वसई, भि. ठाणे

कै. पद्महसग नरहसग

18/06/2013 िाधव, ले .प.

(मुलगा), मु.पो. िातसानगर,

कै. भदपक मधुकर धोत्रे,

25/06/2013 उ.ले .प.

आदे शान्वये तनयुक्िी

ता. शिंापूर, भि. ठाणे

08/10/2012

30/06/2017

(मुलगा), मु.पो. पेरणे फाटा,
लक्ष्मी नगर भनवास, ता.

10 वी पास
10/11/1987

भडप्लोमा

ि.ि. (ब)

इंभिभनअरींग

िंवेली, भि.पुणे

2

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे

श्री. सुभनल बाळू गडभिंरे ,
31/12/2012

श्री. गणे श पद्महसग िाधव,
1

8698313165

अकोले, भि. अिंमदनगर

25/03/2013 तलाठी

20/05/2013

09/03/2012

भविागीय सिंभनबंधब,
1120

9

हचधीपाडा, ता. भिवंडी, भि.

नवी मुंबई

266

8

(मुलगा), रा. पालीवली, पो.

16/07/2011

भविागीय सिंभनबंधब,
265

जन्मिारीख

श्री. मिंे श बुधािी िोईर,
52

िातसानगर

सिंकारी संस्था (ले खा

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

ठाणे (पुव)स

कायसकारी अभियंता
264

उमे दवाराची

श्री. प्रशांत धोंडीराम थोरावडे ,
51

कोयना बांधकाम मंडळ,
262

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

श्रीमती भदपाली भदपक धोत्रे,
27/03/2013

31/10/2029

(पत्नी), नाना मास्तर नगर,
किसत, भि. रायगड

भविागीय सिं भनबंधक कायालयात भद.
20/06/1973

बीएससी

खुला

19/06/2013 अन्वये भनयुक्ती दे ण्यात
आली
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

267

1121

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

कोयना बांधकाम मंडळ,
हसचन िवन, कृ ष्णानगर,

खाडी पुल भविाग क्र. 1,

15/06/2013

कोंकण िवन, नवी मुंबई

269

1123

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9
23/12/1981

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

एसएससी पास

इमाव

शै क्षतिक
पात्रिा

कै. िानू रामा भवशे

20/06/2012

रा. रातआंधळे , ता. शिंापूर,
भि. ठाणे

कायसकारी अभियंता ठाणे
1122

उमे दवाराची

श्री. नरें द्र िानु भवशे , (मुलगा),
06/10/2013

सातारा

268

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

कै. िास्कर बुधािी बडे ,
चौकीदार

उपभविागीय अभधकारी

कै. मंदा ियराम उबाळे ,

ठाणे भविाग ठाणे

भशपाई

बीएससी

श्री. सागर िास्कर बडे ,
21/05/2008

(मुलगा), मु. बडे पाडा, ता.

23/05/1992

शिंापूर, भि. ठाणे

टं कले खन
एमएससीआय

इमाव

टी

श्री. प्रभवण ियराम उबाळे ,
07/08/2011

(मुलगा), मु.पो. सावरोली, ता.

07/06/1992

12 वी पास

अ.िा.

शिंापूर, भि. ठाणे

या कायालयाचे तद.18/5/2015 चे
आदे शान्वये तनयुक्िी

1
श्री. भवशाल भविय िाधव,

या
270

1124

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

मुलगा, रा. गंगालक्ष्मी भनवास

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

क्रमांक:इएसटी112008/8144/पाच,

कै.भविय िाधव

18/06/2008

28/02/2009

झाल्याचा
भदनांक

कार्शडनल शाळे च्या बािुला

ठाणे भदनांक 26/6/2014 अन्वये
31/08/1985

एस.एस.सी.

अ.िा.

स्थानापन्न िवान या पदावर भनयुक्ती

भटचसस कॉलनी, बांद्रा (ई)

(दुबार नोंद गट-क वर अ.क्र. 114/965

मुंबई-51

)

4/9/2013
2
या
271

1125

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

श्री. प्रशांत मिंादे व दळवी,

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

कै.मिंादे व सखाराम दळवी

06/08/2008

31/05/2012

झाल्याचा

मुलगा, रा.4/श्री. गीता भनवास
िंॉली क्रॉस शाळे िवळ

23/04/1988

एफ.
वाय.बी.कॉम

हिंदू मराठा

भचकनघर, कल्याण (प), ठाणे

भदनांक
4/9/2013
3

श्री.सुिंास दत्ताराम हशदे ,

या
272

1126

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

(मुलगा)

कायालयाकडे
अिस प्राप्त
झाल्याचा
भदनांक
4/9/2013

कै.श्री.डी.टी.हशदे

01/02/2009

31/03/2013

रा.ियअंबेमाता

सोसायटी,चाळ
न.1,रु.नं.12,स्वामी समथस
मंभदर मागे खडकपाडा
कल्याण (प)

02/08/1981

10 वी पास

हिंदू मराठा

भनयुक्ती (दुबार नोंद गट-क अ.क्र.
120/971)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

24/09/1993

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

10 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

5
या
273

1127

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

श्री.िावेश भिमराव

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

बांगर,(मुलगा)
कै.श्री.बी.एच.बांगर

30/09/2009

28/02/2014

झाल्याचा

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क पालघर

रा.घर.क्र.4366,नवीन
बालािी नगर, अंबरनाथ (प)

भदनांक

यांच्या आस्थापनेवर िवान या पदावर
भनयुक्ती

भि.ठाणे

4/9/2013
4

10 वी पास

या
274

1128

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

कायालयाकडे
अिस प्राप्त
झाल्याचा

कै.श्री.दे वचं द परसराम
राठोड

09/12/2009

30/11/2018

श्री.योगेंद्र दे वीचं द राठोड
(मुलगा)

07/06/1982

बी.ए.बी.एड.

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
हिंदू बंिारा

या पदावर भनयुक्ती

एम.बी.ए.एम.ए.

भदनांक

उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवर िवान

ए.

4/9/2013
6
या
275

1129

अभधक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

कै.श्री.रमेश नाना पाबाळे

31/05/2013

झाल्याचा

श्री.भविय रमेश पाबाळे
(मुलगा)

05/01/1992

10 वी पास

हिंदू धनगर
(ि.ि.क.)

भदनांक
4/9/2013
1

श्रीमती.आरती गणे श

या
276

1130

सिं भिल्िंा भनबंधक वगस-1,
(भनम्नश्रेणी), ठाणे (ग्रामीण)

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

हशदे ,पत्नी
कै.गणेश शांताराम हशदे

21/01/2008

भनरं कारी िवन िवळ

झाल्याचा

या
1131

प्रकल्प भविाग, ठाणे

झाल्याचा
भदनांक
23/9/2013

बी.कॉम

हिंदू मराठा

(मुलगा), रा. साई नगरी,
कै. अभनल आनंदा वाघ

30/03/2012

31/05/2017

चं द्रकांत कोळी चाळ, रुम नं.
10, चें दणी कोळीवाडा ठाणे
(पूव)स

टं कले खक/3286-90/2016 , भदनांक
30/03/2016 अन्वये भलपीक
टं कले खक पदावर भनयुक्ती

कु. पंकि अभनल वाघ

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

11/09/1970

फॉऊंडे शन िवळ ठाणे पत्श्चम

20/9/2013
8

277

िा.क्र.सभिभन/ठाणे(ग्रा) /भलपीक-

चं दनवाडी कौशल्या

भदनांक

भविागीय व्यवस्थापक, वन

रा.सिंयोग

अपाटस मेंट गणे शवाडी,संत

24/09/1986

एच.एस.सी.
पास

अ.िा. हिंदू मिंार
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

4

5

6

7

2

3

या
उपभविागीय अभधकारी
278

1132

कायालय, भिवंडी, भविाग
भिवंडी

झाल्याचा

1133

सिंसंचालक, नगर रचना,

14/07/2012

30/06/2023

कोंकण भविाग, नवी मुंबई

09/05/2012

31/05/2039

उल्िंासनगर-3

अिस केल्याचा

12

साई बाबा, अपाटं , 201 A

06/02/1973

बी.ए.

अ.िा.

रा.बंकलगी,पो.आिंे रवाडी,ता.

12/01/1986

11 वी पास

अ.ि.

413215
श्रीमती.रत्ना संिय
सरोदे ,पत्नी,

या
कायालयाकडे

11

द.सोलापूर,भि.सोलापूर भपन-

3
मध्यवती रुग्णालय,

10

पत्नी
कै.परसप्पा फाकेरप्पा कोळी

26/09/2013

1134

9

शेरा

पात्रिा

श्रीमती.सभवता परसप्प कोळी,

भदनांक

280

8

जाि प्रवर्म

शै क्षतिक

कात्रप बदलापुर (पुव)स पत्नी

कायालयाकडे
झाल्याचा

जन्मिारीख

हवग भट.व्िंी. टॉवर नाईकनगर,

भदनांक

अिस प्राप्त

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

चोपडे , रा. साई प ॅराडाइि
कै.अरहवद नारायण चोपडे

14/09/2012
या
279

उमे दवाराची

श्रीमती.मिंानंदा अरहवद

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

रा.भशवशक्ती अपाटस मेंट,बीकै.संिय अनंत सरोदे

16/07/2007

31/10/2015

हवग,रु.नं.18,मॉडे ल इंत्ग्लश

18/11/1968

स्कूल

भदनांक

एस.वाय.बी.कॉ
म

खुला प्रवगस

वयातून बाद

समोर,कोळशेवाडी,कल्याण

21/10/2013

पूवस

9
या
281

1135

श्री.मयुर चं द्रकांत

मध्यवती रुग्णालय,

कायालयाकडे

कै.चं द्रकांत द.गवळीकर,

उल्िंासनगर-3

अिस केल्याचा

भशपाई

14/05/2011

31/03/2015

भदनांक

गवळीकर,मुलगा रा.मराठा
सेक्शन,32 बॅरे क नं.1419

11/10/1985

बी.ए.पास

खुला

िवळ,उल्िंासनगर-4

21/10/2013
11
या
282

1136

शासकीय प्रसुतीगृिं व

कायालयाकडे

कै.श्याम बेचर परमार,

दवाखाना, उल्िंासनगर-4

अिस केल्याचा

सफाई कागमार

भदनाक
21/10/2013

श्री.चमन श्याम परमार,मुलगा
01/06/2012

31/10/2020

रा.गुिराथी पाडा,बॅरे क
नं.,कुला कॅ म्प,उल्िंासनगर-5

भदनांक 27/08/2015 अन्वये मध्यवती
12/04/1984

12 वी पास

भिं.िंगी

रुग्णालय, उल्िंासनगर-3, भि. ठाणे येथे
कक्षसेवक पदावर भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

12
या
283

1137

मध्यवती रुग्णालय,
उल्िंासनगर-3

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

श्री.भववेक िंरी लकडे ,मुलगा
कै.श्री.लक्ष्मी िंरी लकडे

04/06/2012

भदनांक

31/05/2015

रा.भशल्लोत्तर,पो.धसई,ता.शिंा

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,
12/01/1985

बी.ए.पास

इ.मा.व.

ठाणे यांचे कायालयाकडील आदे श
भदनांक12/01/2018 अन्वये क.भलभपक

पूर,भि.ठाणे

पदावर भनयुक्ती

मंडळ कायालयीन आदे श क्र. 17

21/10/2013
20
6-11-2013

284

1138

प्रकल्प संचालक व

या

कु.रे श्मा भवठठल कांबळे ,

अभधक्षक अभियंता,

कायालयाकडे

रा.भडफेन्स

खारिूमी भवकास मंडळ,

अिस प्राप्त

ठाणे

झाल्याचा

कै.भवठठल कोंडीबा कांबळे

24/11/2012

िंौ.सोसायटी,सुिाष टे कडी,

13/08/1990

बी.ए.पास

अ.िा.

उल्िंासनगर-4,भि.ठाणे

7/12/2013
या

285

1139

कायालयाकडे

ठाणे, मुख्यालय िव्िंार,

अिस प्राप्त

कै.िगदीश पांडूरंग पाटील,

तिंभसलदार कायालय

झाल्याचा

पिंारे करी

िव्िंार

भदनांक
12/12/2013

कु.अभिषेक िगदीश पाटील,
21/07/2013

रा.िांिुळभविंी,ता.िव्िंार,भि.
ठाणे (मुलगा)

2015 अन्वये भनयुक्ती दे ण्यात आले ली
आिंे .

भदनांक

भिल्िंा पुरवठा अभधकारी

िा.क्र.खािुभवमं/आ-1/2054/ भद.8-1-

02/02/1990

10 वी पास

अ.ि.
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

मा.अपर भवक्रीकर आयुक्त, ठाणे क्षेत्र
ठाणे यांचेकडील भद.15/7/2014,
12/11/2014 व भद.18/11/2014
रोिीचे पत्रानुसार त्यानी मागणी
या

केले प्रमाणे मुळ अिस त्यांचे कायालयास

कायालयाकडे
286

1140

अपर भवक्रीकर आयुक्त,

अिस प्राप्त

ठाणे क्षेत्र ठाणे

झाल्याचा

कु.चे तन दशरथ संखे,मुलगा
कै.दशरथ गोपाळ संखे

रा.207 साई आभशवाद

16/04/2013

अपाटस मेंट,लोकमान्य नगर

भदनांक

इकडील कायालयाचे पत्र
21/05/1990

12 वी पास

हिंदु वंिारी

पालघर

क्र.सामान्य/कक्ष/
टे -3/आस्था/ अनुकंपा/बा.को.नं. एल
1416465 662589 भद.4/12/2014

14/11/2013

अन्वये मुळ अिस परत करणे त आला
आिंे . अपर भवक्रीकर आयुक्त, ठाणे
यांचेकडील भद. 04/12/2014 पत्रान्वये
सामाभयक प्रभतक्षा यादीवरुन नाव
वगळणें त आले आिंे .

27
26/8/2013
अभधक्षक अभियंता, उत्तर
287

1141

कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प
मंडळ, कळवा ठाणे

या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त

श्री.रुपेश एकनाथ

भद. 21/04/2014 रोिीच्या अ.अ.,

पाटील,मुलगा

उत्तर कोंकण पाटबंधारे मंडळ कळवा,

रा.एम.आय.सब
कै.एकनाथ दादू पाटील

26/05/2013

झाल्याचा
भदनांक
16/11/2013

31/05/2013

भडव्िंीिन,क्लास ए-

ठाणे यांचेकडील पत्रान्वये रुपेश एकनाथ
08/06/1988

बी.ए.

खुला

पाटील याचे नाव रायगड भिल्िंयाच्या

1/1,िंायड्रो

यादीत 27/67 या क्रमांकावर असल्याने

कॉलनी,दभिंवली,ता.किसत,भि.

सदर नांव वगळणे बाबत भवनंती केल्याने

रायगड

नाव वगळणें त येत आिंे .

35
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
288

1142

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त

श्री.बाळू रामिंरी भमसाळ,
कै.रामिंरी सोपान भमसाळ,
वनमिूर

16/10/2009

भदनांक

मुलगा
रा.पातलीपाडा,पो.सॅन्डोि

07/03/1992

12 वी पास

खुला

01/06/1975

बी.ए.

अ.ि.

भदनांक 09/10/2015 अन्वये वनरक्षक
पदावर भनयुक्ती

बाग,ता.भि.ठाणे

10/12/2013
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
289

1143

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

36
या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त
भदनांक
10/12/2013

श्रीमती.भनमसला काभशनाथ
कै.काभशनाथ कमा िरसट,
वनमिूर

30/01/2010

िरसट,मुलगी
रा.नवापाडा,संिय गांधी
राष्रीय उद्यान बोरीवली

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

2

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

4

5

6

7

3
मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे

290

1144

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

38
या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

05/05/1990

12 वी पास

अ.ि.

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती

17/05/1980

12 वी पास

इ.मा.व.

भदनांक 28/02/2018 अन्वये भनयुक्ती

10/11/1994

10 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

श्री.संिय चं द्रकांत िुसार,
कै.चं द्रकांत सोमा िुसार,
वनमिूर

मुलगा

29/03/2010

रा.उधवा,बाबनपाडा,तलासरी,
भि.ठाणे

भदनांक
10/12/2013
42

मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे
291

1145

(प्रा) वनवृत्त ठाणे, मायक्रो
वेव्िं टॉवर, बारा बंगला
एभरया, ठाणे (पूव)स

या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त

श्री.बाळू िंभर घरत,मुलगा
कै.िंभर चाऊ घरत , वनमिूर

09/07/2011

मु.कािगांव,पो.धसई,ता.शिंापू
र,भि.ठाणे

भदनांक
10/12/2013
31

कायसकारी अभियंता व
292

1146

उपसंचालक, पाटबंधारे
संशोधन व भवकास
संचालनालय, पुणे-1

या
कायालयाकडे
अिस प्राप्त
झाल्याचा

कु.प्रणव प्रिाकर
कै.प्रिाकर बाबू कांबळे ,
आरे खक

कांबळे ,मुलगा
16/09/2012

31/10/2021

रा.4/अे,रु.नं.406,प्रभतक्षा
नगर न्यू म्िंाडा कॉलनी,सायन

भदनांक

कोळीवाडा, मुंबई-22

4/01/2014
कायसकारी अभियंता,
293

1147

राष्रीय मिंामागस, वसई
खाडीपूल वसोवा, कोंकण

कु.सौरि गणे श
1

कै.गणेश ताराचं द
बावीस्कर, भशपाई

03/04/2013

िवन, नवी मुंबई

30/09/2025

बावीस्कर,मुलगा रा.सी/318 आर्शटस्ट त्व्िंले ि सेक्टर-

मुख्य अभियंता, रा. मिंामागस (सा.बां.)
27/11/1987

12 वी पास

भव.मा.प्र.

8,सी.बी.डी.नवी मुंबई

या
294

1148

कायालयाकडे

भशक्षण व प्रभशक्षण

अिस प्राप्त

प्रादे भशक कायालय, मुंबई

झाल्याचा
भदनांक
9/01/2014

कै.िंनुमंत गणपत भपतांबरे

12/12/2011

श्री.रुपेश िंनुमंत भपतांबरे

आदे श, िा.क्र. मुअराम/का-4
(आस्था)/ भनयुक्ती 01/03/2016

15
सिंसंचालक, व्यवसाय

कोकण िवन, मुंबई यांचेकडील भनयुक्ती

06/06/1991

12 वी पास

इ.मा.व.
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

1149

तिंभसलदार कायालय
मोखाडा

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

कै.मिंें द्र ओंकार केदार

29/12/2013

भदनांक

को.ऑ.िंौ.सो. भल.,सागर
नगर,िाईबाई शाळा

शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10
भडप्लोमा 3
वषस) Diploma

11/09/1995

in Electrical

अ.िा.

Engineering,

रोड,काटे माभनवली कल्याण

20-02-2014

उमे दवाराची

(10 वी पास +

रा.बी-301,लक्ष्मण

कायालयाकडे
अिस प्राप्त

उमे दवाराची

कु.रोभिंत मिंें द्र केदार, मुलगा

या
295

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

B.SC.

पुवस - 421 306

Marathi
typing 30

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
296

1150

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत

1
अिस प्राप्त

कै.भवनायक शांताराम

भदनांक

शेटये , वरीष्ठ भलभपक

01/07/1991

कु.िागृती भवनायक शेटे,
मुलगी

18/10/1980

बी.एस.सी.पास

इ.मा.व.

25/07/1979

10 वी पास

मुस्लीम पुढारले ले

15/05/1976

10 वी पास

अ.ि.

14/9/2012

असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
297

1151

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत

2
अिस प्राप्त
भदनांक

कै.वाय.पी.कुरे शी, मेस्त्री

15/03/1994

कु.काभशब युसफ
ु कुरे शी,
मुलगा

14/09/2012

असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
298

1152

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत
असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

3
अिस प्राप्त
भदनांक
14/09/2012

कै.भवठठल म.सकपाळ,
चौकीदार

03/08/1977

श्री.संिय भवठठल सकपाळ,
मुलगा
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

मिंादु गणपत िेरे, चौकीदार

03/03/2000

25/10/2000

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

श्री.सुभनल मिंादू िेरे, मुलगा

श्री.छबील एकनाथ हशदे

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

29/05/1982

12 वी

इ.मा.व.

01/09/1975

12 वी पास

खुला

28/11/1984

12 वी पास

इ.मा.व.

शै क्षतिक
पात्रिा

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
299

1153

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत

5
अिस प्राप्त
भदनांक
14/09/2012

असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
300

1154

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत

8
अिस प्राप्त
भदनांक

कै.एकनाथ सोपान हशदे ,
चौकीदार

14/09/2012

असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
301

1155

(भद. 01/11/1979 पूवी
शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत
असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)

15
अिस प्राप्त
भदनांक
14/09/2012

कै.िारती िास्कर सरोदे ,
वरीष्ठ भलभपक

28/02/2000

श्री.श्रीकांत िास्कर सरोदे ,
मुलगा
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

28/12/1982

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

भव.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

कायसकारी अभियंता,
मिंाराष्र िीवन प्राभधकरण
प्रकल्प भविाग अंबरनाथ.
302

1156

(भद. 01/11/1979 पूवी

अिस प्राप्त

शासकीय सेवेत लागले ल्या
व म.िी.प्रा. मध्ये सेवेत

कु.सभतश सौदािी सांगळे ,

16
भदनांक

कै.सौदािी पांडूरंग सांगळे ,
मुकादम

भशवकृ पा अपाटस मेंट, रुम नं.
19/02/2004

002, गायत्री दशसन च्या मागे,
फातीमा शाळे िवळ, बेलवली

14/09/2012

बदलापूर (प)

असतांना भदवंगत झाले ले
कमसचारी)
28
सिंाय्यक अधीक्षक
303

1157

अभियंता, उत्तर कोंकण
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,

भद. 21/04/2014 रोिीच्या अ.अ.,

31/01/2014

उत्तर कोंकण पाटबंधारे मंडळ कळवा,

या
कायालयाकडे

श्री.प्रभतक नरे श पाटील,
कै.नरे श नारायण पाटील

19/11/2013

31/05/2024

अिस प्राप्त

कळवा, ठाणे

रा.वाकरुळ, पो.कामाली,

ठाणे यांचेकडील पत्रान्वये प्रभतक नरे श
27/03/1991

12 वी पास

हिंदू कोळी

ता.पेण, भि.रायगड

यादीत37/81 या क्रमांकावर असल्याने

झाल्याचा

सदर नांव वगळणे बाबत भवनंती केली

भदनांक

आिंे .

4/3/2014
श्री.भववेक लिंू सावंत, मुलगा
उपभिल्िंाभधकारी व सक्षम
304

1158

प्राभधकारी, उल्िंासनगर

रा.दे नागणे श
02/04/2014 कै.श्रीमती.ियश्री लिंू सावंत

14/01/2014

28/02/2015

नागरी संकुलन, ठाणे

को.ऑ.िंौ.सो.प्लॉट. नं.6,

23/07/1985

बी.एस.सी.

हिंदू मराठा

पभिंला माळा,भमठबंदर रोड,
अष्टभवनायक चौक, ठाणे (प)
(12 वी पास)

305

1159

अिस प्राप्त

तिंभसलदार कायालय
डिंाणू

भदनांक

कु.अश्वीनी गंगाधर गवळी,
कै.गंगाधर सोमािी गवळी

04/02/2013

09-04-2014

31/05/2014

मुलगी रा.पालघर,

B.A. मराठी
12/08/1990

ता.पालघर, भि.ठाणे

टायहपग 30,

अ.ि.

इंग्रिी टायहपग
30 व 40

कायालय अभधक्षक,
306

1160

उपसंचालक िूमी
अभिले ख, कोंकण प्रदे श ,
मुंबई

10

श्री.भकरण अशोक िावरे ,

3/4/2014
अिस प्राप्त
भदनांक
21/04/2014

पाटील याचे नाव रायगड भिल्िंयाच्या

मुलगा
कै.अशोक बुटा िावरे

06/08/2012

रा.भत्रमुती

कॉम्पले क्स, गंगा अपाटस मेंट,
रु.नं.21, 6 वा माळा, सेक्टर6, कामोठे ,पनवेल

20/10/1986

बी.ए.

अ.िा.
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3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

भविागीय सिंभनबंधक,
307

1161

सिंकारी संस्था,
(ले खापरीक्षण) मुंबई
भविाग,नवी मुंबई

भिल्िंा शल्यभचभकत्सक,
308

1162

मध्यवती रुग्णालय
उल्िंासनगर-3

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

25/10/1995

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

12 वी पास

अ.िा.

शै क्षतिक
पात्रिा

कु.रुभचता अशोक िाधव,

2
अिस प्राप्त
भदनांक

मुलगी रा.म्िंारळ सोसायटी
कै.अशोक बापू िाधव

14/04/2005

30/06/2026

भनयुक्ती/2057/सन 2015 - भशपाई
पदावर भनयुक्ती

पो.वरप, ता.कल्याण,भि.ठाणे
श्री.रोशन रमेश माटोलीया,

2
िस प्राप्त भदनांक

िा.क्र. भवसभन (ले प)/आस्था-2/अनुकंपा

मुरबाड रोड,रुम नं343,

20/03/2014

12/12/2006अ

साधना िंॉटे लच्या मागे,

भदनांक 01/06/2015 अन्वये कक्षसेवक

मुलगा रा.सेंरल िंॉस्पीटल
कै.श्री.रमेश पूरण माटोभलया

08/10/2006

31/08/2012

एरीया, सेंरल पोलीस स्टे शन

िात दशसक
27/08/1989

11 वी

कंरोल रुन समोर रुम

13/06/2014

या पदावर भिल्िंा शल्यभचभकत्सक

कागदपत्र िोडले मध्यवती रुग्णालय, उल्िंासनगर-3 या
नािंीत

न.697/4, उल्िंासनगर-3

पदावर भनयुक्ती (दुबार नोंद गट-क
अ.क्र. 44/890)
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे,
राज्य उत्पादन शुल्क िवन, पभिंला

12-09-2008
309

1163

अधीक्षक ,राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

अिस प्राप्त
भदनांक

माळा, चें दणी कोळीवाडा, भमठबंदर रोड,

श्रीमती.सुनीता अरुण बोरोले ,
कै.श्री.अरुण कौभतक
बोरोले ,भलभपक

09/09/2008

10/10/2019

18/6/2014

पत्नी रा.22-अ, गोकूळधाम,
भत्रमुती को-ऑप-सोसायटी

ठाणे (पूव)स 400 603 यांचे
08/02/1970

बी.कॉम

हिंदू भब.मा.

डोंभबवली (पत्श्चम) भि.ठाणे

कायालयाकडील पत्र क्रमांक इएसटी
112018/1459/कक्ष-5/584, ठाणे,
भदनांक 03 माचस 2018 चे पत्रान्वचये
अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ठाणे
यांच्या आस्थापनेवर भनयुक्ती भदल्याचे

उपसंचालक िूभम
310

1164

अभिले ख, कोकण प्रदे श,
मुंबई

311

1165

15/4/2013
अिस प्राप्त
भदनांक

अधीक्षक अभियंता, मुंबई

05/07/2014
1

बांधकाम मंडळ, चें बरू

23/06/2014

मुंबई
(कायसकारी अभियंता, ठाणे
खाडी पूल भविाग क्र.1,
कोकण िवन)

कळभवले आिंे .

12

अिस प्राप्त
भदनांक

श्री.भफरोि शब्बीर शेख
कै.शब्बीर उस्माण शेख
(हपिारी) भशपाई

30/03/2013

01/06/2021

(हपिारी) मुलगा,
रा.मोखाडा,

11/10/1990

12 वी पास

मुसलमान
(हपिारी)

ता.मोखाडा,भि.ठाणे
12 वी भवज्ञान
कै.मिंादू नारायण खरात,
मुकादम

25/04/2013

31/08/2013

कु.प्रभतिा मिंादू खरात, मुलगी

07/01/1989

व
एम.एस.सी.आ
य.टी उतीणस

31/10/2014

सन - 2015

अ.िाती
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11

12

पात्रिा
10

अधीक्षक अभियंता, मुंबई
बांधकाम मंडळ, चें बरू
312

1166

मुंबई
(कायसकारी अभियंता, ठाणे

02/01/2015

कै.भनतीन काभशनाथ िोशी,
वभरष्ठ भलभपक

कु.वैिव भनतीन िोशी

22/09/2013

भशक्षणाबाबतची माभिंती संबंभधत
21/06/1995

कायालयाकडू न मागभवण्यांत आली आिंे
भद.11/5/2015

खाडी पूल भविाग क्र.1,
कोकण िवन)
उपभविागीय अभधकारी
313

1167

कायालय, डिंाणू भविाग

कु.िान्िंवी सुरेश पाटील
02/03/2015 कै.सुरेश यशवंत पाटील

30/09/2014

रा.पारोळ, ता.वसई,

डिंाणू

06/05/1991

एच.एस.सी.

27/04/1986

बी.ए.

14/09/1993

एच.एस.सी.

05/09/1990

एस.एस.सी.

अ.िा.

03/05/1977

एच.एस.सी.

अ.ि.

भि.पालघर

सिंाय्यक अधीक्षक
अभियंता आधार सामग्री
314

1168

संकलन, भनयोिन व
िलभवज्ञान मंडळ,नाभशक -

30
18/3/2015

कै.सुिाष भिकािी पाटील

21/08/2014

-

श्री नरें द्र सुिाष पाटील
रा.परळी ता.वाडा भि.पालघर

हिंदु कुणबी

4
कु.दे वेंद्र रामचं द्र सावंत
मा. भविागीय आयुक्त,
315

1169

कोकण भविाग, कोंकण

रा.302/अे, ियेश अपाटस मेंट,
01/06/2015 कै.आर.डी. सावंत

21/03/2014

(ओम शबरी सोसा.)

िवन, नवी मुंबई

भदनदयाळ रोड, ठाकूरवाडी,
डोहबवली (प)

316

1170

सिं संचालक, नगर रचना,

4

कोकण भविाग, नवी मुंबई

06-06-2015

कै.रमेश बाळू पवार

11/10/2014

28/02/2019

कु.रुपेश रमेश पवार

श्रीमती भवमल मोिंन दरे कर
317

1171

भिल्िंाभधकारी कायालय,
ठाणे आस्थापना शाखा

रा.606, पंचरत्न टॉवर,
29/06/2015 कै.मोिंन सखाराम दरे कर

29/05/2015

भसनेम ॅक्स समोर, खडकपाडा,
कल्याण (प) ता.कल्याण,
भि.ठाणे
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अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,
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जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

दुबार नोंद - या कायालयाकडील गट-ड
च्या सा.प्र.सूचीमध्ये अ.क्र.193 वर नोंद
घे तली आिंे . प्रादे भशक पभरविंन
318

1172

प्रादे भशक पभरविंन
कायालय , ठाणे

15/06/2015

कै. यशवंतराव अमृतराव
बेरडे

अभधकारी, ठाणे यांचेकडील भद. 29
18/12/2011

श्री. भदनेश यशवंत बेरड

03/05/1977

एस.एस.सी.

इ.मा.व.

सप्टें बर, 2018 चे पत्रान्वये सदर
अनुकंपा उमेदवाराचे नाव या
कायालयाकडील गट-ड च्या
सा.प्र.सूचीमध्ये ठे वण्यात यावे, असे
कळभवले आिंे .
दुबार नोंद - या कायालयाकडील गट-ड
च्या सा.प्र.सूचीमध्ये अ.क्र 194 वर
नोंद घे तली आिंे . प्रादे भशक पभरविंन

श्री. िंभरश अशोक िाधव,
319

1173

प्रादे भशक पभरविंन
कायालय , ठाणे

15/06/2015 कै. अशोक यशवंत िाधव

साईनाथ नगर, सावंत स्टोसस

01/06/2012

समोर, लुइसवाडी वागळे

अभधकारी, ठाणे यांचेकडील भद. 29
18/05/1994

एस.एस.सी.

खुला

सप्टें बर, 2018 चे पत्रान्वये सदर
अनुकंपा उमेदवाराचे नाव या

इस्टे ट ठाणे वेस्ट ठाणे

कायालयाकडील गट-ड च्या
सा.प्र.सूचीमध्ये ठे वण्यात यावे, असे
कळभवले आिंे .

श्रीम. वैिवी प्रशांत

भविागीय सिंभनबंधक,
320

1174

सिंकारी संस्था,
(ले खापरीक्षण) मुंबई

15/09/2015 कै. पी. एस. सोनपाटकी

20/03/2015

31/12/2034

भवकास अभधकारी, मुंबई

23/02/1981

बी. कॉम.

खुला

श्री. रभवकांत काथोड
25

भविाग, नवी मुंबई

पाटील, दुध संकलन

या कायालयाकडील आदे श
भद.16/03/2016 अन्वये भनयुक्ती
दे ण्यात आली

डोंभबवली (प)

प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
1175

भबल्डींग, रुम नं.2, ठाकुरवाडी
नं. 1, पंडीत भदनदयाळ रोड,

भविाग,नवी मुंबई

321

भविागीय सिं भनबंधक, सिंकारी संस्था,

सोनपाटकी, अत्ग्नदे वीकृ पा

कु. नेिंाल रभवकांत पाटील,बी24/05/2009

पयसवेक्षक

31/05/2130

10/7, 0.3 सेक्टर 3,

01/06/1996

12 वी उत्तीणस

कुणबी इ.मा.व.

06/06/1996

12 वी उत्तीणस

इ.मा.व. कुणबी दुबार नोंद (गट-क मध्ये 294/1148)

सी.बी.डी. बेलापुर,

व्यवसाय भशक्षण व
322

1176

प्रभशक्षण, प्रादे भशक
कायालय, 49, खे रवाडी,
वांद्रे पु. , मुंबई

7

श्री. िंनुमंत गणपत भपतांबरे ,
चतुथस श्रेणी कमसचारी

12/12/2011

कु. रुपेश िंनुमंत भपतांबरे
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8

9

व्यवसाय भशक्षण व
323

1177

प्रभशक्षण, प्रादे भशक
कायालय, 49, खे रवाडी,

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10
एस. एस. सी.

9

श्री. युसफ
ु दाउद शेख,
चतुथस श्रेणी कमसचारी

31/10/2013

कु. आसीम युसफ
ु शेख

06/06/1993

वांद्रे पु. , मुंबई

भडप्लोमा इन
ऑटो मोबाईल

इ.मा.व.

इंभिभनअहरग

कायसकारी अभियंता
श्री. दशरथा पांडुरंग िगत, रा.

िलभवदयुत प्रकल्प,
324

1178

श्री. पांडुरंग िैतु िगत

अन्वेषण भविाग क्र. 1

07/03/2015

वेटा, पो. साकडबाव, ता.

वािंन चालभवण्याचा परवाना असल्याने
12/10/1986

एस.एस.सी.

अ.ि.

शिंापुर, भि. ठाणे

िातसानगर, ता शिंापुर,

आिंे .

भि. ठाणे
उप वनसंरक्षक, शिंापुर
325

1179

कु. गणे श नाना सुपे, मु. पो.

वनभविाग, शिंापुर , भि.

कै. श्री. नाना शंकर सुपे

19/09/2015

31/05/2018

ठाणे

1180

31/03/1989

S.Y.M.A.

शिंापुर, भि. ठाणे

अप्पर कामगार आयुक्त,
326

कसारा, तानािी नगर, ता.

(मिंादे व कोळी)
अ.ि.

कु. ले खा अभित िंोळकर,

कामगार िवन, से-20, ई

कै. श्रीम. िारती अभित

ब्लॉक, वांद्रे - कुला संकुल,

िंोळकर, भलभपक, कल्याण

चें दणी कोळीवाडा, िंोळकर

03/03/2015

िंाऊस, दत्त मंभदराच्या मागे,

वांद्रे, मुंबई -51

09/07/1996

(एच.एस.सी.)
बी.कॉम

भव.मा.प्र.

ठाणे प.

सन - 2016
प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
327

1181

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग, नवी मुंबई

27

कै. िरत बल्लू धोडी, कृ षी
सिंाय्यक वगस 4

श्री. अभनकेत िरत धोडी, रा.
20/08/2007

31/05/2026

उमरोली, चौकी पाडा, ता. भि.

15/04/1994

पालघर.

कृ षी तंत्रज्ञान
पदभवका

हिंदु -धोंडीया -15

कु. भनकेश सदानंद बागराव,
328

1182

तिंभसलदार कायालय,
मुरबाड

मुलगा, मु. माऊली नगर
कै. सदानंद दशरथ बागराव

20/09/2015

मंगलमुती भबल्ल्डग, ब्लॉक नं.

26/10/1993

बी.एस.सी.

हिंदू - मराठा

201 (संिािी नगर) पो.
मुरबाड, भि. ठाणे.

329

1183

तिंभसलदार कायालय,
कल्याण

कै. श्री. रहवद्र िंभरश्चं द्र
05/02/2016 पाटील, भलपीक, भनवडणूक
शाखा

मभनष रहवद्र पाटील, मुलगा,
03/01/2016

31/05/2017

मु.पो. दुगाड, ता. भिवंडी, भि.
ठाणे

उमेदवाराचे नाव गट क मध्ये नोंदभवले ले

PGDMIS &
28/11/1983

B.Sc (Agri)
पास

हिंदू - कुणबी
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3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

वनसंरक्षक (वन्यिीव),
330

1184

ठाणे यांचे कायालय
लालबिंादूर शास्त्री मागस,

11/12/2015

कै. श्री. काळु राम धोंडू
गोदडे , अभधसंख्य वनमिूर

िलभवज्ञान प्रकल्प भविाग,
कळवा (ठाणे) अंतगसत

वनभविाग यांचे कायालय,

8

9

जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

26/06/1995

एच.एस.सी.

हिंदु - कुणबी

14/02/1991

एच.एस.सी.

हिंदु -चांिार

शै क्षतिक
पात्रिा

ियेश वासुदेव ियकर,
31

कै. श्री. वासुदेव भकसन

भद. 29-12-15 ियकर, भशपाई

26/06/2015

28/02/2023

मुलगा, कोपरी कॉलनी, सुया
भबल्ल्डग, हसचन िुवन
ऑभफस िवळ, ठाणे (पु)

उपवनसंरक्षक, शिंापूर
1186

जन्मिारीख

उमे दवाराची

तानसा, ता. शिंापूर, भि. ठाणे.

उपभविाग, ठाणे

332

पत्ता व नािे

मुलगा, रा. िावसा, पो.

कायसकारी अभियंता
1185

उमे दवाराची

भदपक काळु राम गोदडे ,
14/05/2015

नौपाडा, ठाणे 400 602

331

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

भद. 21-05-15

ठाणे

कै. श्री. रािेंद्र मनोिंर
खोलम, वनरक्षक

कु. अक्षय रािेंद्र खोलम,
15/03/2011

मुलगा, रा. शिंापूर, कासार

30/04/1997

आळी

12 वी पास,
(कॉमसस )/इमाव

हिंदु - सोनार

10 वी

333

1187

अधीक्षक अभियंता,
यांभत्रकी मंडळ, नाभशक

60
भद. 31-1215

पास+एअर

श्री. िंरे श मिंादे व शेडगे,
कै. मिंादे व शंकर शेडगे,
िोडारी

मु.पो. चांढवे बुद्रक
ु , ता. मिंाड,

11/04/2015

भि. रायगड - 402 301,

श्री. समोद मिंादे व शेडगे यांचे भनधन

कंडीशहनग
31/12/1993

(मुलगा)

आभण

झाल्यामुळे या कायालयाकडील भद.
हिंदु मराठा

मिंादे व शेडगे यांचे नावाची नोंद करणे त

मेकॅभनक्स

आली

प्रमाणपत्र
12 वी पास,
प्रादे भशक दुग्धव्यवसाय
334

1188

भवकास अभधकारी, मुंबई
भविाग, नवी मुंबई

28

कै. लखमा वनशा बोबा,
वैयत्क्तक पद मंिरु

श्री. रामिी लखमा बोबा,
14/09/2015

30/06/2017

मुलगा, मौिे वंकास, ता.
डिंाणू, भि. पालघर

(MS-CIT)
12/04/1991

12/7/2017 चे पत्रान्वये श्री. िंरे श

रे भििरे शन

पास, सुरक्षा
रक्षक प्रभशक्षण
व प्रशस्त पत्र

हिंदु-वारली
(एस.टी.)
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2

भविागीय आयुक्त कोंकण
1189

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

06/07/1994

बी-कॉम

हिंदु-मराठा

17/01/1987

पदवीधर

हिंदु-मराठा

20/02/1998

दिंावी

अ.िा.

01/10/1992

बी.ई.

हिंदू-कुणबी

01/02/1987

बी.ए. डी. एड

इ.मा.व.

शै क्षतिक
पात्रिा

कु. अपणा भशवािी उकोिी,

भविाग यांचे कायालय,
335

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

कै. भशवािी सतबा उकोिी,

कोकण िवन, 1 ला

वािंनचालक

मिला, नवी मुंबई-400

मुलगी, कशीश प्लाझा -1
02/06/2015

बी.हवग, फ्लॅट नं. 204, दुसरा
माळा, िरी मरी मंदीर समोर,

614

तीसगांव, कल्याण (पुव)स ठाणे

सौ. प्रज्ञा साईनाथ हशदे ,
अधीक्षक अभियंता, उत्तर
336

1190

14

कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प
मंडळ कळवा (ठाणे)

मुलगी, साईचं द्र सोसायटी,
कै. ज्योती भविय हपपळे

23/12/2015

04/02/2016

30/06/2016

बी/202, आरती बेकरीच्या
मागे, स्टे शन रोड, कळवा,
ठाणे- 400605

तिंभसलदार तथा कायसकारी
337

1191

दं डाभधकारी शिंापूर यांचे

01/07/2015

कायालय

कै. िास्कर भशवराम
िाधव, िंमाल कम त्स्वपर

कु. अक्षय िास्कर िाधव,
16/06/2015

मुलगा मु. लािंे , ता. शिंापूर,
भि. ठाणे
कु. पंकि बुधाराम भदनकर,

उपभविागीय दं डाभधकारी,
338

1192

ठाणे भविाग, ठाणे यांचे

कै. बुधाराम गोहवद
15/02/2011

कायालय, ठाणे

भदनकर, तलाठी, सिा

मुलगा, रा. डी - 102,
07/01/2011

कळवा

बद्रीधाम, रे ल्वे फाटकािवळ,
वासुंद्री रोड, मांडा पत्श्चम, ता.
कल्याण, भि. ठाणे

कै. रोिंीत रािेंद्र

उपभविागीय दं डाभधकारी,
339

1193

कल्याण भविाग, कल्याण
यांचे कायालय, ठाणे

07/07/2016

खडकबाण, तलाठी,
तिंभसलदार कायालय
कल्याण

श्रीम. भशतल रोिंीत
07/06/2016

खडकबाण, रा. मुरबाड, ता.
मुरबाड, भि. ठाणे
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2

340

1194

भविागीय कृ भष
सिंसंचालक, कोंकण
भविाग, ठाणे
भविागीय कृ भष
341

1195

सिंसंचालक, कोंकण
भविाग, ठाणे

56
15-12-15

58
22-02-2016

कै. रािकुमार प्रिाकर
पुसाळकर

कै. प्रभदप भिंरामण मिंािन

08/08/2014

31/07/2021

09/12/2015

30/06/2020

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

उमे दवाराची

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

श्री. अभित रािकुमार
पुसाळकर

श्री. दे वेंद्र प्रभदप मिंािन

उमे दवाराची
शै क्षतिक

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

30/12/1991

बी.ए.

29/07/1991

बी.ए.

02/05/1997

बारावी पास

खुला / ब्राम्िंण

इमाव /
ले वापाटीदार

सन - 2017
श्री. मनोिंर भकसन िाधव,रा.

भविागीय सिंभनबंधक,
342

1196

सिंकारी संस्था, कोकण

2 भद.22/12/16

भविाग, नवी मुंबई

343

1197

अधीक्षक राज्य उत्पादन
शुल्क, ठाणे

कै.भकसन भिकािी िाधव,
वािंनचालक

27/09/2012

31/03/2014

के.एल.5/26/13, सेक्टर 2,
कळं बोली, ता. पनवेल, भि.

अनुसभू चत िाती

रायगड

22/11/2016

कै. पुरषोत्तम अनािी
तायडे , दुय्यम भनरीक्षक

कु. मयुर पुरुषोत्तम तायडे , रा.
17/12/2015

31/07/2023

104, भवनायक अपाटस मेंट,
नवरे नगर, अंबरनाथ (पूव)स ,

01/08/1992

12 वी उत्तीणस

अनुसभु चत िाती

भि. ठाणे
उपसंचालक िूभम
344

1198

अभिले ख, कोकण प्रदे श,

श्री. संदेश ज्ञानेश्वर िोईर, रा.

कै. ज्ञानेश्वर नामदे व िोईर,
26/2017

मुंबई

भशपाई, उपअधीक्षक िूभम

घ. नं.793, करावे गाव,

21/09/2001

ता.भि. ठाणे, नवी मुंबई-

अभिलेख ठाणे

345

1199

यांचे कायालय,

बी. कॉम.

04/01/1990

बी. कॉम.

400705 (मुलगा)

अधीक्षक अभियंता,
यांभत्रकी मंडळ नाभशक

04/01/1990

श्री. भवनोद मिंे श िोशी, रा.
22

त्र्यबंकरोड, वेदमंभदरसमोर,

कै. मिंे श प्रल्िंाद
िोशी,भशपाई

28/04/2016

6/960 शासकीय कमसचारी

-

वसािंत वांद्रे पूव,स मुंबई- 400

ओ.बी.सी.

051

नाभशक
सिं भिल्िंा भनबंधक वगस-1,
346

1200

तथा मुद्रांक भिल्िंाभधकारी

2

कै. भवलास नारायण नाटे कर

08/01/2010

09/01/2020

श्री. वैिव भवलास नाटे कर

14/02/1997

बारावी पास

खुला

ठाणे (ग्रामीण)

उपभविागीय अभधकारी,
347

1201

ठाणे भविाग, ठाणे यांचे
कायालय, ठाणे

श्री. अभमत अशोक मधाळे ,

कै. अशोक भपरािी मधाळे ,
29/09/2016 मंडळ अभधकारी मुंब्रा,
ता.भि. ठाणे

24/09/2016

(मुलगा), डी/3, अथवस पाकस,
पोखरण रोड नं. 1, ठाणे, गाव
ठाणे (एम कॉपस), ता.भि. ठाणे

09/08/1983

बी.एस.सी.

मिंार (SC37)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

अधीक्षक अभियंता यांचे
कायालय, रायगड
348

1202

कै. एकनाथ बाळाराम

38

मिला, कोकण िवन, नवी

उपअभियंता,

जन्मिारीख

8

9

जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

22/04/1989

बी.ए.पास

हिंदु-आगरी

25/05/1988

एस.एस.सी.

01/11/1992

बी.ई.

08/02/1993

बारावी पास

08/05/1991

बी.ए.बी.एड

शै क्षतिक
पात्रिा

गायकवाड, मु. वरचे ओवळे ,
ता. पनवेल, भि. रायगड,

कै. श्री. अनंता कान्िंा

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,
1203

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

(मुलगा)

िवन, नवी मुंबई

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
349

15/09/2015

08/08/2016 सा.बां.उपभविाग, कोंकण

मुंबई - 400 614

उमे दवाराची

श्री. योगेश एकनाथ

गायकवाड, गवंडी,

(सा.बां.) मंडळ, 5 वा

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

धापशी, मिूर, पालघर

79

हसचन िवन, 3 रा मिला,

29-

कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

04-2017

400 603

पाटबंधारे भविाग, मनोर
अंतगसत िातसा कालवा

श्री. संभदप अनंता धापशी, मु.
22/02/2017

आंिाण, पो. कोंढाण, ता. भि.
पालघर, (मुलगा)

उपभविाग क्र. 10,

मल्िंार कोळी
(अ.ि.)

धोंडावडवली

अपर कामगार आयुक्त
यांचे कायालय, कोकण
350

1204

भविाग, मुंबई कामगार
िवन, ई ब्लॉक, सी-20,
बांद्रा-कुला संकुल, बांद्रा

कै. संिय बाबुराव हशदे ,

3,

दुकाने भनरीक्षक, कामगार

भद.
03/05/2017

उपआयुक्त ठाणे यांचे

कु. रुभचरा संिय हशदे , 205,
06/11/2016

धन्यवाद सोसा., धोबी आळी,

खुला

चरई, ठाणे (प) , (मुलगी)

कायालय

(पुव)स , मुंबई
अधीक्षक अभियंता,
351

1205

राष्रीय मिंामागस मंडळ,
बांद्रा (पुव)स , मुंबई - 400
051

भद.
01/06/2017

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,
352

1206

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

कु. केतन भशवािी पाटोळे , सी-

कै. भशवािी कृ ष्णा पाटोळे ,

5

वािंनचालक, कायसकारी
अभियंता, राष्रीय मिंामागस

2, पी.डब्लू.डी. कंपाऊंड,
08/10/2016

गोकुळनगर, ठाणे (प) 400

मंडळ यांचे कायालय

भद.
30/01/2017

घाटघर उदं चन िलभवद्युत
प्रकल्प, गुणभनयंत्रण
उपभविाग क्र. 4, चोंढे

एस.सी.
(हिंदु - मांग)

601, (मुलगा)

कै. धोंडु दे वू वाघ, मिूर,

122

नवनीत मोटर समोर,

श्री. गोरख धोंडु वाघ, रा.
25/05/2016

घाटघर, ता. अकोले, भि.
अिंमदनगर, (मुलगा)

हिंदु - ठाकर
(अ.ि.)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

क्रमाांक
1

2

भवशेष पोलीस
मिंाभनरीक्षक [कारागृिं]
353

1207

यांचे कायालय, दभक्षण
भविाग, िायखळा, मुंबई

41

भद.

07/06/2016

354

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

केदारे ,वभरष्ठ भलभपक,

21/02/2016

कल्याण भिल्िंा कारागृिं

1209

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

1210

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

84, भद.
26/08/2010

1211

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा
10

31/05/2019

अपाटस मेंट, डवले नगर,

अभियांभत्रकी
11/06/1993

भसत्व्िंल

हिंदु-मिंार, अ.िा.

पदभवका

87, भदनांक :

14/08/2009

िातसा कालवा

08/10/2010

90, भदनांक :
07/04/2011

मदरकल, मु.पो. िातसा
गोठे घर वसािंत, शिंापूर,

बी.कॉम

01/05/1992

बी.कॉम

30/01/1990

बारावी उत्तीणस

(इ.मा.व)

हिंदु-कुणबी
(इ.मा.व)

मु.203, आभदनाथ कॉलेि,
28/05/2009

शंकर मास्तर चाळ, िुना
िेंडीपाडा, अंबरनाथ (प),

िातसानगर

ता. अंबरनाथ, भि. ठाणे

कै. मधुकर नौशा गांगोडे ,

श्री. मनोि मधुकर गांगोडे ,

सवेक्षण उपभविाग, वाडा

16/06/1990

हिंदु-कुणबी

श्री. स्टीफन सुधीर कदम,

उपभविाग क्र. 1 (अ),

भशपाई, लघु पाटबंधारे

बी.ए.

ता. शिंापूर, भि. ठाणे,

स्थापत्य अभियांभत्रकी
सिंाय्यक, िातसा धरण

02/10/1991

श्री. आनंद सुिाष

मदरकल, स्थापत्य
अभियांभत्रकी सिंाय्यक,

मु. पो. आवरे , ता. शिंापुर,
भिल्िंा-ठाणे,

कै. सुधीर बाबुराव कदम,

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

357

13/07/2009

उपभविाग क्र. 4, वाहसद

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

9

शै क्षतिक

श्री. उद्धव परशुराम दे सले,

कै. सुिाष गुरुभसद्धप

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

356

8

पाडा नं. 3, लोकमान्य

मुरबाड

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

भशपाई, लघुपाटबंधारे

15/06/2010 सवेक्षण उपभविाग,

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

355

जन्मिारीख

रा. अ/301, साईवंदन

कै. सुभनल मोभतराम

कै. परशुराम गौरु दे सले,
82, भद.

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

नगर, ता. भि. ठाणे, (मुलगा)

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

1208

उमे दवाराची

कु. भवशाल सुभनल केदारे,

8

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

18/08/2010

मु.पो. डें गाचीमेट, ता.
िव्िंार, भि. ठाणे

भिश्चन (खुला)

हिंदु-ढोर कोळी
(अ.ि.)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

358

1212

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

92, भदनांक :

कै. बाळु पांडुरंग

19/05/2011 सापळे ,चौकीदार

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,
हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

360

1214

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

361

1215

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

10

15/09/1984

बारावी उत्तीणस

शै क्षतिक

पळशीण, पो. खडी, ता.

जाि प्रवर्म

शेरा

11

12

पात्रिा

शिंापूर, भि. ठाणे

हिंदु-कुणबी
(इ.मा.व)

कै. तानािी मारुती

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

1213

उमे दवाराची

श्री. भवनोद बाळू सापळे , मु.
27/05/2010

400 603

359

उमे दवाराची

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

94, भदनांक :
13/10/2011

िाधव, कभनष्ठ यांभत्रकी
सिंाय्यक, लघु पाटबंधारे

श्री. अमोल तानािी िाधव,
17/06/2011

सवेक्षण उपभविाग,

मु. साबळे वाडी, पो.

बारावी

हिंदु-मराठा

अनुत्तीणस

(खुला)

15/06/1990

बी.ए. उत्तीणस

हिंदु - मराठा

18/12/1990

बारावी उत्तीणस

25/07/1985

वेण्णानगर, ता.भि. सातारा

िव्िंार

श्री. वैिव दत्तात्रय कदम,

कै. दत्तात्रय शंकर कदम,
95, भदनांक : तारतंत्री, िातसा धरण
02/01/2012 उपभविाग क्र. 1 (अ),

मु. करं िावडे , पो.
21/10/2011

ठाणे, ,िन्मतारीख :

िातसानगर

15/06/1990

कै.सुकर धाविी टोकरे ,
97, भदनांक : मुकादम, िातसा कालवा
19/01/2012 उपभविाग क्र. 10,
धोंडावडवली

आनगांव, ता. भिवंडी, भि.

श्री. रुपेश सुकर टोकरे , मु.
10/04/2011

पो. तलवाडा, ता.
भवक्रमगड, भि. ठाणे

हिंदु-वारली
(अ.ि.)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

कै.प्रभदप नारायण

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

362

1216

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

99, भदनांक :
04/04/2012

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

363

1217

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

27/11/2011

भविाग, कोंकण प्रदे श,

कै.पंडीत कारिारी
100, भदनांक : दराडे ,पंपचालक, िातसा
01/06/2012 धरण उपभविाग क्र. 1

जन्मिारीख

8

9

जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

15/03/1992

12 वी उत्तीणस

हिंदु - सोनार

05/12/1981

बी.ए. उत्तीणस

शै क्षतिक
पात्रिा

रुम नं. 3, िंडार गल्ली,
एल.िे. रोड, माभिंम, मुंबई-

श्री. सभचन पंडीत दराडे ,
25/03/2012

मु.पो. िातसानगर, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे

(ई), िातसानगर

400 603

पत्ता व नािे

उमे दवाराची

400 016

नवी मुंबई

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

उमे दवाराची

श्री. प्रसाद प्रभदप कारे कर,

कारे कर, आरे खक श्रेणी 3, का.अ. संकल्पभचत्र

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

हिंदु - वंिारी
(ि.ि.ब.)

श्री. राकेश रामचं द्र नेमाणे ,
अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

364

1218

104, भदनांक

हसचन िवन, 3 रा मिला,

:

कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

03/08/2013

400 603

ओम नम: भशवाय

कै.रामचं द्र सखाराम
नेमाणे , मिूर, िातसा
कालवा उपभविाग क्र.

अपाटस मेंट, ियभदप शाळे च्या
07/06/2012

बािूला, कारगील नगर,

एस.एस.सी.

हिंदु - मराठा

उत्तीणस

(खुला)

24/05/1982

बी.ए. उत्तीणस

हिंदु - वंिारी

06/04/1994

बारावी उत्तीणस

26/07/1984

मनवेल पाडा रोड, भवरार

10, धोंडावडवली

(पूव)स , ता. वसई, भि.
पालघर

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

365

1219

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

कै. शंकर भकसन नागरे ,
106, भदनांक

15/10/2013 उपभविाग क्र. 1 (अ),

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

366

1220

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

श्री. रहवद्र शंकर नागरे ,
06/07/2013

कै. खोडा माविी परमार,
110, भदनांक

सफाई सेवक, िातसा

27/05/2014 धरण उपभविाग क्र. 1
(अ), िातसानगर

मु.पो. िातसानगर, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे

िातसानगर

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

खानसामा, िातसा धरण

श्री. अभनल खोडा परमार,
22/03/2013

मु. पो. िातसानगर, ता.
शिंापूर, भि. ठाणे

हिंदु - रुखी
(िंगी) (अ.िा.)
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सामाईक
अ.क्र.

प्रतिक्षा
यादीवरील
क्रमाांक

1

ज्या कायालयाकडू न

सांबांतिि

मयि शासकीय

मयि शासकीय

मयि शासकीय

प्रस्िाव प्राप्ि झाला त्या

कायालयाचा

कममचाऱ्याचे नाांव व

कममचाऱ्याचा मृत्यू

कममचाऱ्याचा

कायालयाचे नाांव

जेष्ठिा क्रमाांक

पदनाम

तदनाांक

सेवातनवृत्ती तदनाांक

3

4

5

6

7

2

अधीक्षक अभियंता, ठाणे
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

367

1221

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

कै. आभरफ अिंमद शेख,
113, भदनांक

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

368

1222

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)

1223

हसचन िवन, 3 रा मिला,
कोपरी वसािंत, ठाणे (पु)
400 603

पत्ता व नािे

जन्मिारीख

8

9

उमे दवाराची
जाि प्रवर्म

शेरा

10

11

12

15/04/1994

बी.कॉम उत्तीणस

मुस्लीम खुला

18/02/1989

दिंावी उत्तीणस

14/02/1994

दिंावी उत्तीणस

शै क्षतिक
पात्रिा

घर नं. 728/302, आस्मा
मंिील, 3 रा मिला, िुना
गौरी पाडा, दगारोड, भिवंडी

श्री. केतन भवष्णू सांबरे , मु.
सातीवली, पो. ढे काळे ,
26/09/2014

ता.भि. पालघर, िन्मतारीख
: 18/02/1989, 10 वी

धोंडावडवली

मल्िंार कोळी
(अ.ि.)

उत्तीणस
श्री. सभमर फभकर शेख, मु.

अधीक्षक अभियंता, ठाणे

369

मिूर, िातसा कालवा

31/07/2015 उपभविाग क्र. 10,

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

25/10/2013

कै.भवष्णू भबस्तीर सांबरे ,
114, भदनांक

उमे दवाराची

कुमारी नेिंा आभरफ शेख,

उपभविाग क्र. 4, वाहसद

400 603

पाटबंधारे मंडळ, ठाणे,

आरे खक श्रेणी-3,

09/03/2015 िातसा कालवा

अनुकांपा उमे दवाराचे नाांव,

कै. फभकर मोिंम्मद शेख,
115, भदनांक

िडयंत्रचालक, िातसा

26/08/2015 धरण उपभविाग क्र. 1
(अ), िातसानगर

पो. िातसानगर, ता.
23/03/2013

शिंापुर, भि. ठाणे,
िन्मतारीख :
14/02/1994, 10 वी
उत्तीणस

मुस्लीम खुला
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