
कलम ४ (१) (a) (ix)
नमंुमपाच्ा उदान विन विभाागाातीगातील अवि अधिकाारीगाती/काम्मचारीगाती ्ांचगाती ्ादगाती

अ.क अधिकारी/ कर्मचारी
याांचचे पदनार

अधिका-याचचे व
कर्मचा-याचचे नाव

वर्म नोकरीवर रुजज
झालयाचा
ददनाांक

सांपका्मसाठठ
दररध्वनी/फॅकस/ई-

रचेल
१ आयजक् शी. ड . रारासवारी एन. १ २७/०३/२०१७ २७५६७१७१
२ उप आयजक् शी. नन्ीन काळचे १ ३१/०५/२०१८ २७५६७०६४
३ सहा. उदयान 

अधिकारी (प.)
शी. भालचांद्र रा. रवळी ३ २४/०७/२००३ २७५६७०६४

४ सहाययक लचेखाधिकारी शी. शरद रतनाकर पाटीील ३ १४/०३/१९९५ २७५६७०६४
५ उदयान अधिक्षक (प.) शी. पकाश पा. धररी ३ २०/०५/१९९७ २७७०७६६९
६ उदयान अधिक्षक (प.) शी. ववजय कक. काांबळचे ३ ०७/०५/१९९७ २७५४२४०६
७ उदयान सहाययक शीर. परनर बां. चासकर 

(करार)
३ ३०/१२/२०११ २७७०७६६९

८ उदयान सहाययक शी. पववण रु. जायरडचे 
(करार)

३ ०६/०५/२०१६ २७७०७६६९

९ उदयान सहाययक शीर. सवप्नाली ववलास 
जर्ाप (करार)

३ २९/०३/२०१६ २७८३४०६९

१० उदयान सहाययक शी. रणचेश शश. दचेशरजख 
(करार)

३ ०१/०३/२०१६ २७६५५३७०
२७६५९७४१

११ वररषठ 
शलपीक/करननरीक्षक

शी. सधचन ्जलशशदास 
्ाांडचेल

३ २९/०८/१९९६ २७५६७०६४

१२ रादह्ी 
नोंदणीकार/शलपीक

शी. अशभषचेक सजखदचेव कोळी ३ ४/१०/२००७ २७५६७०६४

१३ शलपीक टीांकलचेखक शी. शशशकाां् रारदास 
जािव

३ ९/१०/२००७ २७५६७०६४

१४ शलपीक भाांडारपाल शी. जयचेश रववांद्र बहाडकर 
(करार)

३ १५/०५/२०१२ २७५६७०६४

१५ शलपीक भाांडारपाल शी. शक्ी राररारु्ी सज्ार
(करार)

३ ११/०५/२०१२ २७५६७०६४

१६ रादह्ी 
नोंदणीकार/शलपीक

शी. ववशाल ककसन पवार 
(करार)

३ १७/०१/२०१३ २७५६७०६४

१७ रादह्ी 
नोंदणीकार/शलपीक

शी. जीवन रो. सोनवणचे 
(करार)

३ ०१/०१/२०१३ २७५६७०६४

१८ रादह्ी 
नोंदणीकार/शलपीक

शीर. काांचन काशशनाथ 
भोईर (करार)

३ ०१/०१/२०१३ २७५६७०६४

१९ वाहन चालक शी. दहरारण र रळ ३ १९/११/२०१२ २७५६७०६४
२० प्लांबर कफटीर शी. पप्पज ननवनत्ी जाखचेरचे ३ २३/०२/२०१२ २७५६७०६४
२१ शशपाई शी. पलहाद शांकर कोळी ४ २७/०१/२०११ २७५६७०६४
२२ राळी / ब.सचेवक शी.सोरनाथ दरडज रशभरचे ४ २३/०८/२०१३ २७५६७०६४
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२३ राळी / ब.सचेवक शी. राज द्र नाना साबळचे ४ २३/०८/२०१३ २७५६७०६४
२४ राळी / ब.सचेवक शी. रांरचेश रारदास दा्चे ४ १७/०८/२०१३ २७५६७०६४
२५ राळी / ब.सचेवक शी. जनाद्मन रारजी भोयचे ४ ५/१०/२०१३ २७५६७०६४
२६ राळी / ब.सचेवक शी. क कैलास खांडजजी शचेळकचे ४ १२/०८/२०१३ २७५६७०६४
२७ सफाई काररार शी. भानजदास शलांरप्पा 

रसनभ कैरचे
४ १/११/१९९१ २७५६७०६४

२८ सफाई काररार शी. ववठठल चरु जािव ४ १५/०१/१९८५ २७५६७०६४
२९ सफाई काररार शी. भरवान नारायण 

सजरवाडचे
४ १/१२/१९९२ २७५६७०६४

३० सफाई काररार शी. पलहाद नीना सजरडकर ४ १/१२/१९९२ २७५६७०६४
३१ सफाई काररार शी. बाळर शचेनफड शशरसाटी ४ १/७/१९८५ २७५६७०६४
३२ सफाई काररार शी. नर द्र पांढरीनाथ रढवी ४ ७/११/२०१२ २७५६७०६४
३३ वाहन चालक शी. िोंडिडबा बाबजराव िजराळ

(करार)
३ ०४/०६/२००८ २७५६७०६४

३४ वाहन चालक शी. राजचेश काशशनाथ पाटीील
(करार)

३ ०१/०४/२००९ २७५६७०६४

३५ वाहन चालक शी. ददनकर पभाकर रवाांडचे 
(करार)

३ ०६/१०/२०१० २७५६७०६४

३६ वाहन चालक शी. आ्चेष शश. जािव 
(करार)

३ ०१/१२/२०१२ २७५६७०६४

३७ वायररन शी. ववनोद र. नाईक 
(करार)

३ २२/१२/२०११ २७५६७०६४
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