
बृह मुंबई महानगरपािलका 
देवनार पशुवधगृह 

 
देवनार पशुवधगृहा या आ थापनेवरील पशुवै क य अिधकारी संवगाची  

सामािजक व समांतर आर णानुसार िनवडयादी 
 
 

बृह मुंबई महानगरपािलका, अित. आयु  (शहर) यांच े . अित.आयु  (शहर)/डी/5519 द.18.03.2020 अ वये खालील 
उमेदवारांची िनवड यादी जािहर कर यात येत आह.े 
 

अ.  उमेदवाराचा 
रोल न.ं 

उमेदवाराच ेनाव मेरीट 
न.ं 

वगातून 
अज सादर 

उमेदवाराचा 
वग 

ा  झालेल े
गुण (200 
पैक ) 

िनवड वग  

1. 1110000183 िनवास थंगावेलू यादव 01 खुला खुला 175 खुला 1 
 

2. 1110000204 मधुरा ीिनवास 
िव ासराव 

02 खुला खुला 170 खुला 2 
मिहला 

3. 1110000173 अिनल अ पासाहेब 
दातीर 

50 खुला भ.ज (क) 157 खुला 3 
खेळाडू 

4. 1110000108 राजरतन राजाराम 
वाघमारे 

16 अ.जा अ.जा 165 अ.जा 1 

5. 1110000454 णाली न पाल रामटेके 58 अ.जा अ.जा 157 अ.जा 2 
मिहला 

6. 1110000013 सागर अशोक जाधव 04 सा.व शै. 
मागास वग 

सा.व शै. 
मागास वग 

169 सा.व शै. 
मागास वग 1 

7. 1110000423 पूजा आ माराम जांगळे 39 सा.व शै. 
मागास वग 

सा.व शै. 
मागास वग 

159 सा.व शै. 
मागास वग 2 

मिहला 

8. 1110000271 िनवृ ी िशवाजी बबड े 05 इमाव इमाव 169 इमाव 1 

9. 1110000384 रोशनी प ाकर धुले 29 इमाव इमाव 161 इमाव 2 
मिहला 

10. 1110000117 राजकुमार मारोती 
जायभाय े

13 भ.ज (ड) भ.ज (ड) 165 भ.ज (ड) 1 

11. 1110000395 ऋिषकेश अशोक 
प वार 

18 ईड युएस ईड युएस 164 ईड युएस 1 

 

द.16.02.2020 रोजी घे यात आले या ऑनलाईन परी े या िनकालानुसार व रल उमेदवारांची देवनार पशुवधगृह खात े येथे  
पशुवै क य अिधकारी या पदाक रता िनवडयादी जािहर कर यात येत आह.े  उपरो  नमूद उमेदवारांना कळिव यात येत ेक , सदर 
पदावर िनयु  कर याकरीता मळू माणप  व यां या सा ां कत तीसह (2 संच)  द.30.06.2020 पूव  महा थापक, देवनार 
पशुवधगृह यां या कायालयात शिनवार व रिववार सोडून सकाळी 10.00 त ेसं याकाळी 6.00 या वेळेत सम  येऊन भेटाव.े आपण 
महापािलका सेवेत ये यास इ छुक नस यास तसे द.30.06.2020 पयत लेखी व पात या कायालयात कळिव यात यावे कवा या 
कायालया या E-mail ID :- gm.deonar@mcgm.gov.in वर कळिव यात यावे. आपण द.30.06.2020 पूव  या कायालयात 
हजर न झा यास सदर िनयु स इ छुक नस याच ेसमजून पुढील उमेदवाराची िनयु  कर यात येईल याची कृपया न द यावी.  
उमेदवाराची िनयु  मूळ माणप ां या पडताळणीसापे  असेल. 

 
टपः- िन:समथ ( द ांग) साठी आरि त असलेले 1 पद उपरो  त यातील पदांम ये समािव  आह.े तथािप, शासन िनणय 
. द ांग2018/ . . 114/16अ द. 29/05/2019 अ वये दले या िनदशानुसार सुधा रत पदिनि तीचा ताव शासनास 
वतं पणे सादर कर यात येणार आह.े सदर तावास शासनाची मा यता ा  झा यानंतर िन:समथ ( द ांग) साठी आरि त 

असलेले 1 पद भर याक रता वतं पणे जाहीरात दे यात येईल. तोपयत िन:समथ ( द ांग) साठी आरि त असलेले 1 पद 
खु या वगातील एकूण र  पदांमधून र  ठेव यात येत आह.े  

            सही/- 
    महा व थापक 
   देवनार पशुवधगृह 


