
Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1
KRISHNA LAXMAN VENGURLEKAR

401131/

 111785
32 RUKAMINI KRISHNA VENGURLEKAR 1969 17-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

2
VITTHAL GOPAL MUNGEKAR

429434/

74557
52 JAGDISH VITTHAL MUNGEKAR 1956 16-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

3
 DATTARAM NAMDEO  PATIL

82645/

425040
51 JAYESH DATTARAM PATIL 1955 16-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

4
VAMAN ANNA GAIKWAD

16839/

37348
7 VAMAN ANNA GAIKWAD 1944 15-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

5 PARSHURAM BHAU BHOSALE 90396 45 PARSHURAM BHAU BHOSALE 1943 15-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
6 MOHAMMAD JAHIR NOOR HASAN 313320 42 MOHAMMAD JAHIR NOOR HASAN 1992 20-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
7

NARSAYYA PURUSHOTTAM SHIRIMALLA 32082 47 PURUSHOTTAM NARSAYYA SHIRIMALLA 2065 22-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
8 MALLAYYA VENKATESH BALA 32081 47 VENKATESHAM MALLAIAH BALA 2067 22-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
9 PRALHAD DAGADU SATPUTE 332691 28 PRALHAD DAGADU SATPUTE 2068 22-06-23 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
10 VIJAY TUKARAM AYRE 9159 30 VIJAY TUKARAM AYRE 1788 30-05-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
11 SUDHIR MOTILAL MITRA 115312 33 SUDHIR MOTIBHAI  MITRA 1789 30-05-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
12 RAMESH SADASHIV DESAI 123425 7 RAMESH SADASHIV DESAI 3915 30-05-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
13

BABURAO BIRAJI BHOPALE
445421/

54997
49 AMOL BABURAO BHOPALE 1808 01-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

14 SUNIL WAMAN SAWANT 86044 55 SUNIL WAMAN SAWANT 1762 25-05-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
15 SNEHLATA SADASHIV JADHAV 95229 56 SNEHLATA SADASHIV JADHAV 1862 07-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
16 ARJUN SANTRAM SHINGTE 23221 7 ARJUN SANTRAM SHINGTE 1818 02-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
17

CHANDRAKANT SHANKAR SHIGAWAN 18089 34 CHANDRAKANT SHANKAR SHIGAWAN 1817 02-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
18 GOVIND GANGARAM KAMTEKAR 129522 13 GOVIND GANGARAM KAMTEKAR 1824 02-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
19

SHANTARAM MAHADEV VARANDE
103928/

447082
52 SHANTARAM MAHADEV VARANDE 1860 07-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

20 VITHOBA DATTARAM RAWOOL 430275 5 SANCHITA SANJAY PARAB 1844 06-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
21 SHANKAR RAMU SAWANT 313369 52 SHANKAR RAMU SAWANT 1842 06-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
22 SHAMRAO BAPU SHINDE not available 11 SHAMRAO BAPU SHINDE 1835 03-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
23 GOVIND NIVRUTTI JAGTAP 91266 58 GOVIND NIVRUTTI JAGTAP 1832 03-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
24 SHIVA DADU CHIKHALE 43598 5 HIRABAI SHIVA CHIKHALE 4108 13-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक 
ववबागात ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.



25
KASHINATH SHRIPAT RAO not available

not 

available
NAMRATA LAHU SALUNKHE 1907 10-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

26 DATTARAM WAGHU HULAWALE 31153 9 DATTARAM WAGHU HULAWALE 1908 10-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
27 SHREEPATI RAMA THATE 80652 35 PARVATI SHRIPATI THATE 1916 13-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
28 SANJAY SHANTARAM MESTRY 71694 58 SANJAY SHANTARAM MESTRY 1877 08-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
29 RAJESH NARAYAN AKRE 2326 30 RAJESH NARAYAN AKRE 1876 08-06-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द
30

BHARAT DIGAMBER PURALKAR
423229/

21053
26 BHARAT DIGAMBER PURALKAR 2338 20-07-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

31
HASINABANO SHAIKH SINULLA SHIKH

465613

18008
55 HASINABANO SHAIKH SINULLA SHIKH 2714 07-09-22 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß




टिऩ :- महाराष्ट ऴासनान ेददऱेल्या ननदेऴानुसार  ददनाांक-19-12-2022 त े17-01-2023 या काऱाळधीकररता गिरणी कामिार/ळारसाच्या दबुार अजाजऩैकी कोणता अजज ग्राहय धराळा, गिरणी सांकेत क्रमाांक 
चकुीचे आहेत ळ नाळामध्ये दरुुस्ती याकरीता वळदहत मुदतीत सबल ऩुराव्यासह वळनांती अजज सादर करण्याकरीता जाहीर सुचना प्रससध्द करण्यात आऱी होती. ऩरांत ुळरीऱ तक्त्यात नमूद अजजदाराांनी 
सदर मोदहमेत ररतसर अजज सादर न करता ऩरस्ऩर आळक वळभािात ककां ळा ऩोस्टाद्ळारे अजज सादर केऱेऱे आहेत. तसेच तक्त्यात नमूद जयाांनी मोदहमेत अजज सादर केऱेऱे असतीऱ ्याांनी कायाजऱयात 
ऩुन्हा अजज सादर करण्याची अळश्यकता नाही ऩरांत ुजयाांनी उऩरोक्तत मोदहमेत अजज सादर केऱेऱे नसतीऱ ्याांनी  ददनाांक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  कायाजऱयात  उऩस्स्थत राहुन सबल ऩुराव्यासह 
वळहीत नमुन्यातीऱ अजज सादर कराळा.  अन्यथा आऩल्या अजाजचा वळचार करण्यात येणार नाही. याळी कृऩया नोंद घ्याळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयावे- (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी 
काभगाय माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 गयाप्रसाद मातादीन राजऩूत 2017019344, 

2017024177
25 ळ 15 गुऱाबचदं गयाप्रसाद राजऩूत 121 06.01.2023 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

2 सखबुाई ऱक्ष्मण साखरे 38619,

43864
नमूद नाही राजेंद्र ऱक्ष्मण साखरे 427 18.01.2023 एकाऩेऺा जास्त अजज रद्द

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक ववबागात 
ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.




टिऩ :- महाराष्ट ऴासनान ेददऱेल्या ननदेऴानुसार  ददनांक-19-12-2022 त े17-01-2023 या काऱाळधीकररता गगरणी कामगार/ळारसाच्या दबुार अजाजऩैकी कोणता अजज ग्राहय धराळा, गगरणी संकेत क्रमांक चकुीचे 
आहेत ळ नाळामध्ये दरुुस्ती याकरीता वळदहत मुदतीत सबल ऩुराव्यासह वळनंती अजज सादर करण्याकरीता जाहीर सुचना प्रससध्द करण्यात आऱी होती. ऩरंत ुळरीऱ तक्त्यात नमूद अजजदारांनी सदर मोदहमेत 
ररतसर अजज सादर न करता ऩरस्ऩर आळक वळभागात ककंळा ऩोस्टाद्ळारे अजज सादर केऱेऱे आहेत. तसेच तक्त्यात नमूद जयांनी मोदहमेत अजज सादर केऱेऱे असतीऱ ्यांनी कायाजऱयात ऩुन्हा अजज सादर 
करण्याची अळश्यकता नाही ऩरंत ुजयांनी उऩरोक्तत मोदहमेत अजज सादर केऱेऱे नसतीऱ ्यांनी  ददनांक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  कायाजऱयात  उऩस्स्थत राहुन सबल ऩुराव्यासह वळहीत नमुन्यातीऱ अजज सादर 
कराळा.  अन्यथा आऩल्या अजाजचा वळचार करण्यात येणार नाही. याळी कृऩया नोंद घ्याळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयाव-े (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी काभगाय 
माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 गणऩत फाफ ूचाांदरेकय 80036 15 गणऩत फाफ ूचाांदरेकय 2773 15.09.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
2 ळाांतायाभ फाफ ूचाांदरेकय 89400 56 ळाांतायाभ फाफ ूचाांदरेकय 2775 15.09.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
3 अयवलांद कृष्णा कदभ 33678 8 अयवलांद कृष्णा कदभ 3010 17.10.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
4 बैमायाभ ननकु ऩासी 30697 30 बैमायाभ ननकु ऩासी 3068 20.10.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
5 फफन फभाा नायकय 314689 43 फफन फभाा नायकय 3181 09.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
6 याभचांद्र याभककळोय सयोज 48811 30 याभचांद्र याभककळोय सयोज 3230 16.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
7 फाऱकृष्ण गोवलांद आईय 103188 48 फाऱकृष्ण गोवलांद आईय 3221 15.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
8  गोयखनाथ लासुदेल लायेकय 85334 32 ऩुजा गोयखनाथ लायेकय 3245 17.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
9 ददगांफय दत्तायाभ केणी 4924 15 ददगांफय द. केणी 3285 22.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी

10 धभााजी ददनकय ढभाऱ 111494 52 धभााजी ददनकय ढभाऱ 3313 24.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
11 गणऩत साहेफयाल ढभाऱ 111495 52 गणऩत साहेफयाल ढभाऱ 3314 24.11.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
12 याभरखन याभदेल दफुे 31782 40 याभरखन याभदेल दफुे 3367 02.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
13 ननलतृ्ती भपाजी कोंढाऱकय 45093 10 ननलतृ्ती भपाजी कोंढाऱकय 816 24.01.2023 नालात दरुुस्तीसाठी
14 फाऱा फाऩ ूगुयल 2017013261 32 फाऱा फाऩ ूगुयल 3384 05.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
15 गुरचांद ससतायाभ मादल 71549 27 गुरचांद ससतायाभ मादल 3489 15.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
16 मळलांत दहयाजी म्हात्रे 72239 58 मळलांत दहयाजी म्हात्रे 3523 19.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
17 याभदास फाफुयाल ताांफे 93170 30 याभदास फाफुयाल ताांफे 3524 19.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
18 आनांदा तुकायाभ भाने नभुद नाही 52 आनांदा तुकायाभ भाने 3606 28.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी
19 रक्ष्भीयाजन गांगायाभ एसरगेटी नभुद नाही 30 रक्ष्भीयाजन गांगायाभ एसरगेटी 3500 16.12.2022 नालात दरुुस्तीसाठी

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक ववबागात 
ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.




टिऩ :- भहायाष्ट ळासनान ेददरेल्मा ननदेळानुसाय  ददनाांक-19-12-2022 त े17-01-2023 मा कारालधीकरयता गगयणी काभगाय/लायसाच्मा दफुाय अजााऩैकी कोणता अजा ग्राहम धयाला, गगयणी सांकेत क्रभाांक चकुीचे 
आहेत ल नालाभध्मे दरुुस्ती माकयीता वलदहत भुदतीत सफऱ ऩुयाव्मासह वलनांती अजा सादय कयण्माकयीता जाहीय सुचना प्रससध्द कयण्मात आरी होती. ऩयांत ुलयीर तक्त्मात नभूद अजादायाांनी सदय भोदहभेत 
रयतसय अजा सादय न कयता ऩयस्ऩय आलक वलबागात ककां ला ऩोस्टाद्लाये अजा सादय केरेरे आहेत. तसेच तक्त्मात नभूद जमाांनी भोदहभेत अजा सादय केरेरे असतीर ्माांनी कामाारमात ऩुन्हा अजा सादय 
कयण्माची अलश्मकता नाही ऩयांत ुजमाांनी उऩयोक्तत भोदहभेत अजा सादय केरेरे नसतीर ्माांनी  ददनाांक 17.02.2023 ऩमतं प्र्मऺ  कामाारमात  उऩस्स्थत याहुन सफऱ ऩुयाव्मासह वलहीत नभुन्मातीर अजा सादय 
कयाला.  अन्मथा आऩल्मा अजााचा वलचाय कयण्मात मेणाय नाही. माली कृऩमा नोंद घ्माली.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयाव-े (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी काभगाय 
माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.No MILL WORKER NAME
APPLICATION  

 NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 VISHWAS  SAKHARAM PATIL 70695 32 VISHRAM SAKHARAM PATIL 2064 22-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
2

GOPICHAND DHONDI MAYEKAR 71642 58 VIJAY GOPICHAND MAYEKAR 2105 28-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
3 SHANTARAM PANDURANG 

KANGANE
332537 16 SHANTARAM PANDURANG KANGANE 1931 14-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

4 SARJERAO LAXMAN GODSE 28709 18 SARJERAO LAXMAN GODSE 1887 09-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
5 ANANDA BALU PISAL 23128 2 ANANDA BALU PISAL 1906 10-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
6

VISHWAS HANAMANTRAO PISAL 33983 30 VISHWAS HANAMANTRAO PISAL 1904 10-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
7 SAYANNA ASHANNA GUDLA 76365 51 SAYANNA ASHANNA GUDLA 1878 08-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
8 KESHAV BALU YADAV 24186 30 KESHAV BALU YADAV 1917 13-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
9

KRISHNA LAXMAN VENGURLEKAR 401131 32 RUKAMINI KRISHNA VENGURLEKAR 1966 17-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
10

PARSHURAM BHAGOJI PANDHARI 6393 32 PARSHURAM BHAGOJI PANDHARI 1693 17-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
11 SUBHASH NATHURAM SHINDE 31854 54 SUBHASH NATHURAM SHINDE 2649 26-08-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
12 MOHAN RAGHUNATH 

VENGURLEKAR
4182 47 MOHAN RAGHUNATH VENGURLEKAR 2291 15-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

13
PRAMOD DNYANDEO CHOPDEKAR 112140 11 PRAMOD DNYANDEO CHOPDEKAR 2107 28-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

14 SUBHASH BHAGWAN NAIK 25432 24 SUBHASH BHAGWAN SALSKAR 2106 28-06-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
15 NIVRUTTI TUKARAM BODAKE 129031 38 NIVRUTTI TUKARAM BODAKE 2134 01-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
16

BALKRISHAN SAKHARAM MARGAJ 77231 30 AMOL BALKRISHAN  MARGAJ 2124 01-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
17 SHRIDHAR RAMCHANDRA 

GONBARE
82950 36 SHRIDHAR RAMCHANDRA GONBARE 2126 01-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

18
KASHIRAM AMRUT BAIT 47580 37 VANITA KASHIRAM BAIT 2127 01-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

19
PRAKASH GOVIND BHOPTE 33271 28 PRAKASH GOVIND BHOPTE 2452 01-08-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

20
SHIVRAM GANGARAM NACHARE 90674 35 SHIVRAM GANGARAM NACHARE 2451 01-08-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

21 MANOHAR JAYRAM TAKKE 65874 46 SUJATA MANOHAR TAKKE 2415 28-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
22

GHANGALE HANUMANT BALU 28990 24 GHANGALE HANUMANT BALU 2388 26-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी
23

ARVIND RAMCHANDRA BAGAD 71706 58 ARVIND RAMCHANDRA BAGAD 2588 18-08-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक ववबागात 
ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.



24
NIVRUTTI DNYANDEV CHAVAN 343223 5 SANJAY NIVRUTTI  CHAVAN 2517 08-08-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

25
SURESH GANGADIN JAISWAL 319245 46 SURESH GANGADIN JAISWAL 2128 01-07-22 नाळात दरुुस्तीसाठी

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß




टिऩ :- महाराष्ट ऴासनान ेददऱेल्या ननदेऴानुसार  ददनाांक-19-12-2022 त े17-01-2023 या काऱाळधीकररता गिरणी कामिार/ळारसाच्या दबुार अर्ााऩैकी कोणता अर्ा ग्राहय धराळा, गिरणी सांकेत क्रमाांक 
चकुीचे आहेत ळ नाळामध्ये दरुुस्ती याकरीता वळदहत मुदतीत सबल ऩुराव्यासह वळनांती अर्ा सादर करण्याकरीता र्ाहीर सुचना प्रससध्द करण्यात आऱी होती. ऩरांत ुळरीऱ तक्त्यात नमूद अर्ादाराांनी 
सदर मोदहमेत ररतसर अर्ा सादर न करता ऩरस्ऩर आळक वळभािात ककां ळा ऩोस्टाद्ळारे अर्ा सादर केऱेऱे आहेत. तसेच तक्त्यात नमूद जयाांनी मोदहमेत अर्ा सादर केऱेऱे असतीऱ ्याांनी कायााऱयात 
ऩुन्हा अर्ा सादर करण्याची अळश्यकता नाही ऩरांत ुजयाांनी उऩरोक्तत मोदहमेत अर्ा सादर केऱेऱे नसतीऱ ्याांनी  ददनाांक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  कायााऱयात  उऩस्स्थत राहुन सबल ऩुराव्यासह 
वळहीत नमुन्यातीऱ अर्ा सादर कराळा.  अन्यथा आऩल्या अर्ााचा वळचार करण्यात येणार नाही. याळी कृऩया नोंद घ्याळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयावे- (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी 
काभगाय माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 दयाऴंकर वळश्ळनाथ यादळ 28368 32 दयाऴंकर वळश्ळनाथ यादळ 2807 20.09.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
2 बंससधर जगन्नाथ यादळ 90593 48 बंससधर जगन्नाथ यादळ 2949 07.10.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
3 ननळतृ्ती ज्योती माने 106748 30 ननळतृ्ती ज्योती माने 3008 17.10.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
4 ऩुंडऱीक यऱप्ऩा ऩाटीऱ 25578 1 ऩुंडऱीक यऱप्ऩा ऩाटीऱ 3006 17.10.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
5 कुम्भकरन भगळानदास यादळ 18434 40 कुम्भकरन भगळानदास यादळ 3110 31.10.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
6 महादेळ ऩांडू मांडळकर 419784 43 प्रभाकर महादेळ मांडळकर 2920 03.10.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
7 प्रकाऴ गंगाराम सऴगळण 53597 57 प्रकाऴ गंगाराम सऴगळण 3182 09.11.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
8 राधेश्याम जोखन जैसळार 116495 48 राधेश्याम जोखन जैसळार 3194 11.11.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
9 अकुंऴ राजाराम ऱाड 65062 48 अकुंऴ राजाराम ऱाड 3227 15.11.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती

10 उत्तम जजजाबा सालंुखे 90460 40 उत्तम जजजाबा सालंुखे 3282 22.11.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
11 सदगुरु चदं्रकांत मलेकर 328127 40 सदगुरु च.ं मलेकर 3369 02.12.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
12 ऩांडूरंग वळष्णू काडगे 72440 34 महेऴ ऩांडूरंग काडगे 3374 02.12.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
13 तुकाराम ऱक्ष्मण तुऩे 103307 13 तुकाराम ऱक्ष्मण तुऩे 3442 09.12.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती
14 राघोबा नामदेळ ळराडकर 5470 55 राघोबा नामदेळ ळराडकर 3504 16.12.2022 संकेत क्र.-59 ची दरुुस्ती

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक ववबागात 
ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.




टिऩ :- महाराष्ट ऴासनान ेददऱेल्या ननदेऴानुसार  ददनांक-19-12-2022 त े17-01-2023 या काऱाळधीकररता गगरणी कामगार/ळारसाच्या दबुार अजााऩैकी कोणता अजा ग्राहय धराळा, गगरणी संकेत क्रमांक चकुीचे 
आहेत ळ नाळामध्ये दरुुस्ती याकरीता वळदहत मुदतीत सबल ऩुराव्यासह वळनंती अजा सादर करण्याकरीता जाहीर सुचना प्रससध्द करण्यात आऱी होती. ऩरंत ुळरीऱ तक्त्यात नमूद अजादारांनी सदर मोदहमेत 
ररतसर अजा सादर न करता ऩरस्ऩर आळक वळभागात ककंळा ऩोस्टाद्ळारे अजा सादर केऱेऱे आहेत. तसेच तक्त्यात नमूद ज्यांनी मोदहमेत अजा सादर केऱेऱे असतीऱ ्यांनी कायााऱयात ऩुन्हा अजा सादर 
करण्याची अळश्यकता नाही ऩरंत ुज्यांनी उऩरोक्तत मोदहमेत अजा सादर केऱेऱे नसतीऱ ्यांनी  ददनांक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  कायााऱयात  उऩजस्थत राहुन सबल ऩुराव्यासह वळहीत नमुन्यातीऱ अजा सादर 
कराळा.  अन्यथा आऩल्या अजााचा वळचार करण्यात येणार नाही. याळी कृऩया नोंद घ्याळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयाव-े (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी काभगाय 
माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 प्रकाऴ मनोहर चव्हाण 95702 56 प्रकाऴ मनोहर चव्हाण 2948 07.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
2 जगन्नाथ रघुनाथ चालके 103500 57/ A जगन्नाथ रघुनाथ चालके 2977 12.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
3 बद्रीप्रसाद बैजनाथ ब्राम्हण 68555 14 बद्रीप्रसाद बैजनाथ ब्राम्हण 3009 17.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
4 ळसंत महादेळ ऱुडबे 411272 25 मंगऱा ळसंत ऱुडबे 3051 19.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
5 गोऩाल ऱक्ष्मण ऩाळसकर 69202 57 ऩाळवती गोऩाल ऩाळसकर 3052 19.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
6 ऩांडूरंग अमतृा तांबे 76266 37 ऩांडूरंग अमतृा तांबे 3007 17.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
7 गुऱाब ऴाऱम पऩजंारी 92169 28 गुऱाब ऴाऱम पऩजंारी 2921 03.10.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
8 काऱुराम रामनाथ यादळ 80751 47 काऱुराम रामनाथ यादळ 2896 28.09.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
9 ऴांताराम मल्हारी जाधळ 27534 15 ऴांताराम मल्हारी जाधळ 2897 28.09.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती

10  तुकाराम नाथा डोंगरे 108516 38 ऴशऴकांत तुकाराम डोंगरे 3193 11.11.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
11 गंगाराम बयाजी ऩळार 837 21 गंगाराम बयाजी ऩळार 3208 14.11.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
12 गोऩीनाथ सखाराम ऴलेके 97060 21 महेऴ गोऩीनाथ ऴलेके 3280 22.11.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
13 राळजी बाबाजी उदेग 46035 20 राळजी बाबाजी उदेग 3301 23.11.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
14 सोऩान रघुनाथ देऴमुख 27657 40 सागर सोऩान देऴमुख 3312 24.11.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
15 नारायण चदं ुशऴदें 56110 16 नारायण चदं ुशऴदें 3373 02.12.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
16 दबुवऱ मुन्नर चौहान 99985 36 दबुवऱ मुन्नर चौहान 3430 08.12.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
17 अमरनाथ देळनारायण ऴुक्ऱा 314945 24 अमरनाथ देळनारायण ऴुक्ऱा 3446 12.12.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती
18 सुयवकांत सखाराम घाडीगांळकर 115409 33 सुयवकांत सखाराम घाडीगांळकर 3522 19.12.2022 संकेत क्रमांक दरुुस्ती

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक ववबागात 
ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.




टिऩ :- महाराष्ट ऴासनान ेददऱेल्या ननदेऴानुसार  ददनांक-19-12-2022 त े17-01-2023 या काऱाळधीकररता गगरणी कामगार/ळारसाच्या दबुार अजावऩैकी कोणता अजव ग्राहय धराळा, गगरणी संकेत क्रमांक चकुीचे 
आहेत ळ नाळामध्ये दरुुस्ती याकरीता पळदहत मुदतीत सबल ऩुराव्यासह पळनंती अजव सादर करण्याकरीता जाहीर सुचना प्रशसध्द करण्यात आऱी होती. ऩरंत ुळरीऱ तक््यात नमूद अजवदारांनी सदर मोदहमेत 
ररतसर अजव सादर न करता ऩरस्ऩर आळक पळभागात ककंळा ऩोस्टाद्ळारे अजव सादर केऱेऱे आहेत. तसेच तक््यात नमूद जयांनी मोदहमेत अजव सादर केऱेऱे असतीऱ ्यांनी कायावऱयात ऩुन्हा अजव सादर 
करण्याची अळश्यकता नाही ऩरंत ुजयांनी उऩरोक्त मोदहमेत अजव सादर केऱेऱे नसतीऱ ्यांनी  ददनांक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  कायावऱयात  उऩस्स्थत राहुन सबल ऩुराव्यासह पळहीत नमुन्यातीऱ अजव सादर 
कराळा.  अन्यथा आऩल्या अजावचा पळचार करण्यात येणार नाही. याळी कृऩया नोंद घ्याळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयाव-े (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी काभगाय 
माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,



Sr.

No
MILL WORKER NAME

APPLICATIO

N  NO

MILL 

CODE
APPLICANT NAME

INWORD 

NO

DATE REMARKS

1 HARINATH GIRDHARI MISHRA 48793 57 LAVKUSH MISHRA 8009 29-08-22 संकेत क्रम ंक दरुुस्ती
2

PANDURANG DASHARATH KAMTE 43085 7 PANDURANG DASHARATH KAMTE 927 02-08-22 संकेत क्रम ंक दरुुस्ती
3

RAMPYARE PRAJAPATI 42827 26
RAMPYARE RAMBHAROSE 

PRAJAPATI
2131 01-07-22 संकेत क्रम ंक दरुुस्ती

    „¹ã½ãìŒ¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ( £ãã¹ãì¹ãÆ / ãäØãÀ¥ããè )

     ½ãìâºãƒÃ ØãðÖãä¶ã½ããÃ¥ã Ìã àãñ¨ããäÌã‡ãŠãÔã ½ãâ¡ß

अजजदाय माांनी नावात फदर /सांकेत क्रभाांक दरुुस्ती ककां वा एकाऩेऺा जास्त केरेरे अजज यद्द कयण्माफाफत भोहीभेत सादय न कयता आवक 
ववबागात ऩयस्ऩय सादय केरेल्मा अजाजचा तऩशिर.




टिऩ :- मह र ष्ट ऴ सन न ेददऱेल्य  ननदेऴ नुस र  ददन ंक-19-12-2022 त े17-01-2023 य  क ऱ ळधीकररत  गिरणी क मि र/ळ रस च्य  दबु र अर् ाऩैकी कोणत  अर्ा ग्र हय धर ळ , गिरणी संकेत क्रम ंक 
चकुीचे आहेत ळ न ळ मध्ये दरुुस्ती य करीत  वळदहत मुदतीत सबल ऩुर व्य सह वळनंती अर्ा स दर करण्य करीत  र् हीर सुचन  प्रससध्द करण्य त आऱी होती. ऩरंत ुळरीऱ तक्त्य त नमूद अर्ाद र ंनी 
सदर मोदहमेत ररतसर अर्ा स दर न करत  ऩरस्ऩर आळक वळभ ि त ककंळ  ऩोस्ट द्ळ रे अर्ा स दर केऱेऱे आहेत. तसेच तक्त्य त नमूद जय ंनी मोदहमेत अर्ा स दर केऱेऱे असतीऱ ्य ंनी क य ाऱय त 
ऩुन्ह  अर्ा स दर करण्य ची अळश्यकत  न ही ऩरंत ुजय ंनी उऩरोक्तत मोदहमेत अर्ा स दर केऱेऱे नसतीऱ ्य ंनी  ददन ंक 17.02.2023 ऩयतं प्र्यऺ  क य ाऱय त  उऩस्स्थत र हुन सबल ऩुर व्य सह 
वळहीत नमुन्य तीऱ अर्ा स दर कर ळ .  अन्यथ  आऩल्य  अर् ाच  वळच र करण्य त येण र न ही. य ळी कृऩय  नोंद घ्य ळी.

सोफत आवश्मक असणाये ऩुयाव-े (1) सादय केरेल्मा अजाजची ऩोच ऩावती ककां वा सादय केरेरा ववहीत नभुन्मातीर अजाजची छामाप्रत, (2) गगयणीभध्मे काभ केल्माफाफतचा ऩुयावा, (3) अजजदाय व गगयणी 
काभगाय माांच ेआधाय कार्ज, ऩॅन कार्जची छामाप्रत, (4) गगयणी काभगाय हमात नसल्मास तमाांचा भतृम ुदाखरा, (5) अजजदाय माांचा ऩासऩोिज साईज पोिो,


