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कलम ४ (१) (a) (ix) 

नमुमंपा�या उ�यान �वभागातील अ�धकार�/कम!चार� याचंी याद� 

अ.% अ�धकार�/ कम!चार� 

यांच ेपदनाम 

अ�धका-याच ेव             

कम!चा-याच ेनाव 

वग! नोकर�वर )जु 

झा,याचा 

-दनांक 

संपका!साठ0 

दरू2वनी/फॅ5स/ई-

मेल 

१ आयु�त �ी. अ�णासाहेब �मसाळ १ १८/०७/२०१९ २७५६७१७१ 

२ अ�त�र�त आयु�त 

(2) 

�ी. महावीर प&ढार( १ 19/11/2018 27567192 

३ उप आयु�त �ी. �नतीन काळे १ ३१/०५/२०१८ २७५६७०६४ 

४ उ.यान अ/धकार( �ी. च3ंकांत तायड े १ ३०/१२/१९९३ २७५६७०६४ 

५ सहा. उ.यान 

अ/धकार( (5.) 

�ी. भालच3ं रा. गवळी ३ २४/०७/२००३ २७५६७०६४ 

६ सहा9यक लेखा/धकार( �ी. शरद र=नाकर पाट(ल ३ १४/०३/१९९५ २७५६७०६४ 

७ उ.यान अ/ध?क (5.) �ी. 5काश पा. /गर( ३ २०/०५/१९९७ २७७०७६६९ 

८ उ.यान अ/ध?क (5.) �ी. @वजय Bक. कांबळे ३ ०७/०५/१९९७ २७५४२४०६ 

९ उ.यान सहा9यक �ीम. पूनम बं. चासकर 

(करार) 

३ ३०/१२/२०११ २७७०७६६९ 

१० उ.यान सहा9यक �ी. 5@वण D. जायगड े

(करार) 

३ ०६/०५/२०१६ २७७०७६६९ 

११ उ.यान सहा9यक �ीम. EवFनाल( @वलास 

जगताप (करार) 

३ २९/०३/२०१६ २७८३४०६९ 

१२ उ.यान सहा9यक �ी. गणेश �श. देशमुख 

(करार) 

३ ०१/०३/२०१६ २७६५५३७० 

२७६५९७४१ 

१३ व�रGठ 

�लपीक/कर�नर(?क 

�ी. स/चन तुल�शदास 

तांडले 

३ २९/०८/१९९६ २७५६७०६४ 

१४ व�रGठ 

�लपीक/कर�नर(?क 

�ी. बजरंग द हाडवळे ३ 06/09/1996 २७५६७०६४ 

१५ माIहती 

नJदणीकार/�लपीक 

�ी. अ�भषेक सुखदेव कोळी ३ ४/१०/२००७ २७५६७०६४ 

१६ �लपीक टंकलेखक �ी. श�शकांत रामदास 

जाधव 

३ ९/१०/२००७ २७५६७०६४ 

१७ �लपीक भांडारपाल �ी. जयेश र@व3ं बहाडकर 

(करार) 

३ १५/०५/२०१२ २७५६७०६४ 

१८ �लपीक भांडारपाल �ी. श�ती राममाDती सुतार 

(करार) 

३ ११/०५/२०१२ २७५६७०६४ 

१९ माIहती 

नJदणीकार/�लपीक 

�ी. @वशाल Bकसन पवार 

(करार) 

३ १७/०१/२०१३ २७५६७०६४ 

२० माIहती 

नJदणीकार/�लपीक 

�ी. जीवन मो. सोनावणे 

(करार) 

३ ०१/०१/२०१३ २७५६७०६४ 

२१ माIहती 

नJदणीकार/�लपीक 

�ीम. कांचन का�शनाथ 

भोईर (करार) 

३ ०१/०१/२०१३ २७५६७०६४ 
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२२ वाहन चालक �ी. Iहरामण म&गळ ३ १९/११/२०१२ २७५६७०६४ 

२३ Fलंबर Bफटर �ी. पFपु �नव=ृती जाखेरे ३ २३/०२/२०१२ २७५६७०६४ 

२४ �शपाई �ी.  5Qहाद शंकर कोळी ४ २७/०१/२०११ २७५६७०६४ 

२५ माळी / ब.सेवक �ी.सोमनाथ दगडु ग�भरे ४ २३/०८/२०१३ २७५६७०६४ 

२६ माळी / ब.सेवक �ी. राज&3 नाना साबळे ४ २३/०८/२०१३ २७५६७०६४ 

२७ माळी / ब.सेवक �ी. मंगेश रामदास दाते ४ १७/०८/२०१३ २७५६७०६४ 

२८ माळी / ब.सेवक �ी. जनादRन रामजी भोये ४ ५/१०/२०१३ २७५६७०६४ 

२९ माळी / ब.सेवक �ी. कैलास खडुंजी शळेके ४ १२/०८/२०१३ २७५६७०६४ 

३० सफाई कामगार �ी. भानुदास �लगंFपा 

रसनभैरे 

४ १/११/१९९१ २७५६७०६४ 

३१ सफाई कामगार �ी. @वठठल चD जाधव ४ १५/०१/१९८५ २७५६७०६४ 

३२ सफाई कामगार �ी. भगवान नारायण 

सुरवाड े

४ १/१२/१९९२ २७५६७०६४ 

३३ सफाई कामगार �ी. 5Qहाद नीना सुरडकर ४ १/१२/१९९२ २७५६७०६४ 

३४ सफाई कामगार �ी. बाळू शनेफड �शरसाट ४ १/७/१९८५ २७५६७०६४ 

३५ सफाई कामगार �ी. नर&3 पंढर(नाथ मढवी ४ ७/११/२०१२ २७५६७०६४ 

३६ वाहन चालक �ी. धJTडबा बाबुराव धमुाळ 

(करार) 

३ ०४/०६/२००८ २७५६७०६४ 

३७ वाहन चालक �ी. राजेश का�शनाथ पाट(ल 

(करार) 

३ ०१/०४/२००९ २७५६७०६४ 

३८ वाहन चालक �ी. Iदनकर 5भाकर गवांड े

(करार) 

३ ०६/१०/२०१० २७५६७०६४ 

39 वाहन चालक �ी. आतेष �श. जाधव 

(करार) 

३ ०१/१२/२०१२ २७५६७०६४ 

40 वायरमन 

 

�ी. @वनोद र. नाईक 

(करार) 

३ २२/१२/२०११ २७५६७०६४ 

 
    


