प्रपत्र 'अ'
दजल्हादधकारी कायाा लय जालना

जालना दजल्हयाांअगातचे शासकीय कायाा लयातील गट-क मधील अनुकांपा उमेदवाराांची प्राथदमक सामादयक एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी ददनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अजा /प्रस्ताव
अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

1
1

2
3.6.2005

3
तहदसल कायाालय,
घनसावांगी

2

17.6.2005

अदधक्षक अदभयतां ा व
प्रशासक लाभक्षेत्र दवकास
प्रादधकरण औरांगाबाद

कै .पाांडुरांग ग्यानज
ु ी छडीदार, गँगमन

3

13.4.2006

कायाकारी अदभयांता
सा.बा.दवभाग जालना

कै .दगडु साांडु जाधव, टोळकर

4

30.8.2006 सहाय्यक अदधक्षक अदभयतां ा
याांदत्रकी मांडळ (उ.स) नाांदेड

कै .सदु ाम भोजीराम भदगे पहारे करी

5

05.09.2006 उपदवभागीय अदधकारी परतुर

कै .शे .रदशद अव्दुल ईसफ
ु , दशपाई

6

22.12.2006

दजल्हा शल्य दचदकत्सक
सामान्य,रुग्णालय जालना

कै .मेघा उत्तमराव पाटाळे (मेघा
दनमाळ) अदधपररचाररका

7

10.4.2007

तहदसल कायाा लय मांठा

कै .दहवाळे जनाधान दलांबाजी,दशपाई

मयत ददनाांक

4
5
कै .ददलीप सरु जलाल जैस्वाल-तलाठी 23.9.2004

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

6
श्री.सतां ोष ददलीप जैस्वाल स्वामी
समथा नगर जालना

7
मुलगा

8
इ.मा.व

9
15.8.1983

10
B.A

18.12.2004

श्री.कृ ष्णा पाांडुरांग छडीदार
रा.अकोला देव ता.जाफ्राबाद

मल
ु गा

अ.जा.

02.7.1982

H.S.C

25.09.2005

श्री.राहुल दगडु जाधव,
रा.के दारखेडा, ता. भोकरदन
दज.जालना

मुलगा

अ.जा.

09.10.1983

S.S.C

05.02.2006 कु.रेखा सदु ाम भदगे,व्दारा अदनल
बांडेवार सवोदय नगर सेलु
दज.परभणी

मुलगी

अ.जा.

03.02.1984

H.S.C

21.08.2006

मुलगा

खुला

01.01.1984 H.S.C,TYPIN
G-MAR &
ENG-30 ,MSCIT

16.11.2006 श्री.मकरांद अदनल दनमाळ (दपपल्स
बँक कॉलनी जालना)

मल
ु गा

इ.मा.व

01.05.1985

S.S.C

05.11.2006

मुलगा

अ.जा.

13.06.1986

H.S.C

शेख रईस शे .रदशद,
रा.परतुर,दज.जालना

श्री.आनदां जनाधान दहवाळे ,घारे
कॉलनी मांठा दज.जालना
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अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

शे रा

11
महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

12
आदेश क्र.2012/मशाका1/आस्था-1/ससेभ/
सीआर-21
दद.14.06.2012

13

महसल
ू दवभाग
दलपीक पदावर

आदेश- जा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्था-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दद.22.05.2014

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

आदेश क्र.2012/मशाका1/आस्था-1/ससेभ/
सीआर-21
दद.14.06.2012

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

8

19.05.2007

तालक
ु ा दनररक्षक भुमी
अदभलेख भोकरदन

कै .कडुबा रामदेव कुदर भुमापक

17.11.2006

श्री.भागवत कडुबा कुदर,
रा.मु.बोरगाांव, जा. पो.दसपोरा
बाजार ता.भोकरदन दज.जालना

मुलगा

खुला

18.10.1986

H.S.C,
TYPING
MAR-30व
ENG-40 MSCIT

9

21.06.2007

अदधक्षक अदभयांता
औरांगाबाद पाटबांधारे मांडळ
औरांगाबाद

कै .बाळकृ ष्ण गणपत
रामदासी,दलपीक

14.10.2006

श्री.गणेश बाळकृ ष्ण रामदासी,
पाांगारकर नगर,अशोका ढाब्यमागे
जालना

मुलगा

खुला

14.12.1981

डी.सी.ई
(स्थापत्य)

10

9.1.2008

तहदसल कायाालय भोकरदन

कै .राजेश रतीलाल राणे , तलाठी

3.11.2007

श्रीमती सरोज राजेश राणे , बी-42
नागनगर दसध
ां े कॉलनी औरांगाबाद

पत्नी

अ.जा. 27.11.1979
वेधता
प्रमाणपत्र

H.S.C,
TYPING
MAR-30व
ENG-40

11

07.02.2008 समादेशक, रा.रा.पो. बल क्र.
३जालना

कै .भगवान रामदसहां राजपुत सहा
पो.उ.दन

15.10.2007

श्री.दवशाल भगवान राजपुत

मुलगा

17.7.1983

B.COM

12

10.3.2008

कै .तक
ु ाराम कोडीबा दळवी, तलाठी

10.8.2007

श्री.सदु नल तक
ु ाराम दळवी
रा.उस्मानपेठ, अलापुर ता.भोकरदन
दज.जालना

मल
ु गा

खल
ु ा

21.12.1979

S.S.C
(वाहनचालक
परवाना)

13

15.03.2008 उपदवभागीय अदधकारी परतुर कै .देदवदास अांबादास ससाणे तलाठी 15.10.2007

श्री.दवद्यासागर देदवदास ससाणे
रा.स्वामी समथा मांददराच्या मागे
अांबड दज.जालना

मुलगा

अ.जा.

02.04.1982

S.S.C

14

13.06.2008

उपसच
ां ालक सामाजीक
वदनकरण जालना

कै .अनांत जनाधान चौधरी सवेक्षक

01.08.2007

श्री.मुयर अनांत चौधरी,
रा.म.ु खुलताबाद,दज. औरांगाबाद

मुलगा

इ.मा.व

27.6.1988

H.S.C

15

17.07.2008

अदधक्षक अदभयतां ा
औरांगाबाद पाटबांधारे मांडळ
आरैगाबाद

कै .साहेबराव भागज
ु ी लोहकरे हजेरी
कारकुन

28.02.2008

श्री.मदां जत साहेबराव
लोहकरे,रा.नुतन वसाहत पोलीस
कॉलनी जवळ अांबड दज.जालना

मल
ु गा

खल
ु ा

15.03.1985

B.A &
TYPING
ENG-40
,MAR-30

उपदवभागीय अदधकारी
जालना
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अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

महसल
ू दवभाग
दलपीक पदावर

आदेश- जा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्था-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दद.22.05.2014

महसल
ू दवभाग
दलपीक पदावर

आदेश- जा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्था-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दद.22.05.2014

जा.क्र./सावदवजा/आस्था/
30/2013.14दद.07.4.14
च्या मादहतीनुसार
वनरक्षक पदावर दनयुक्ती

शे रा

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

16

01.09.2008 दवशेष दजल्हा समाजकल्याण कै .बापुराव दत्रांबकराव बागुल गृहपाल 15.10.2005 श्रीमती वैशाली बापुराव बागुल घर
अदधकारी जालना
क्रां.1-12-79 घाटी,गौतमनगर मकाई
गेट औरगाांबाद

मुलगी

अ.जा.

31.10.1976 M.A,TYPING
MAR-30,MSCIT

समाज कल्याण
दवभाग-गृहपाल
पदावर दनयुक्ती

मा.आयुक्त समाज
कल्याण आयक्ु तालय
महाराष्र राज्य पुणे याांचे
दद.14.01.2008 चा आदेश

17

01.09.2008 दवशेष दजल्हा समाजकल्याण कै .शेख कय्युम शेख लाला सफाईगार 15.05.2008
अदधकारी जालना

शेख अय्युब शे .कय्युम काझी पुरा
जालना

मुलगा

अ.जा.

17.04.1987

समाज कल्याण
दवभाग-गृहपाल
पदावर दनयुक्ती

दवभागीय समाज
कल्याण अदध.औरांगाबाद
याांचे दद.24.08.2011 चा
आदेश

18

31.03.2009 दवभाग्रीय कृ षी सहसच
ां ालक
औरांगाबाद

कै .महादु गोपाळराव साळवे कृ षी
सहाय्यक

23.06.2001

श्री.प्रवीण माधवराव (महादु)
साळवे,म.ु दचांचगव्हाण
पो.माजलगाांव,दज.बीड

मुलगा

अ.जा.

25.02.1988 S.S.C.,MS-CIT

19

21.5.2009

दवभाग्रीय कृ षी सहसच
ां ालक
औरांगाबाद

कै .हररहर श्रीपतराव मगरे दलदपक

26.06.1999

श्री.राजेंद्र हररहरराव
मगरे ,रा.बौध्दनगर जवाहर कॉलनी
औरांगाबाद

मुलगा

अ.जा.

10.6.1976

S.S.C

20

18.06.2009

तहदसल कायाालय भोकरदन

कै .गणेश दत्तात्रय दगरी, मांडळ
अदधकारी

03.04.2009

श्री.दुग्राश गणेश दगरी, अरुणोदय
कॉलनी बीड बायपास, दत्तमांददर
जवळ औरांगाबाद

मुलगा

भ.ज.ब

14.08.1984

B.COM

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

जा.क्र.2014/मशका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र.
दद.22.05.2014

21

05.09.2009

अदधक्षक अदभयांता
औरांगाबाद पाटबांधारे मांडळ
आरैगाबाद

कै .मनोहर सखारामपांत वाखारखर
हजेरी सहाय्यक

06.06.2008

श्री.मदनष मनोहरराव
वाखारकर,रा.प्लॉट नां.77 हररराम
नगर बीड बायपास औरांगाबाद

मुलगा

खुला

30.05.1985

B.E(ELE.)

22

27.11.2009

कामगार उपआयक्त
ु
औरांगाबाद, मालजीपुरा
स्टे शनरोड आरैंगाबाद

कै .महमद सलीम शेख दलपीक

26.11.2008

महमद अल्ताफ शेख रा.अब्दी
मांदी,दौलताबाद ता.दज.औरांगाबाद

मल
ु गा

खल
ु ा

07.02.1989

S.S.C

23

1.12.2009

तहदसल कायाा लय मांठा

कै .सभ
ु ाष नागोराव पेठकर, दलपीक

23.09.2009

श्री.दगरीष सभ
ु ाष पेठकर रा.परतुर
सदां मत्र कॉलनी तहदसल
कायाा लयाच्या पाठीमागे ता.परतुर
दज.जालना

मुलगा

खुला

10.04.1987

B.COM

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

जा.क्र.2014/मशका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र.
दद.22.05.2014
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H.S.C,
TYPING
MAR-30व
ENG-40 MSCIT

शे रा

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

दवशेष भुसपां ादन
(गावठाण)जालना

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

24

08.12.2009

25

09.03.2010 उपदवभागीय अदधकारी परतुर कै .राजाराम नानाभाऊ गाढवे, तलाठी 26.07.2002

26

10.05.2010

27

07.06.2010 समादेशक,रा.रा.पो.बल क्र.3 कै .धनाजी दभकाजी गाटोळे ,पोलीस
जालना
हवालदार

28

तहदसल कायाालय बदनापरु

कै .अशोक गोदवांदराव देशमुख, म.ां अ. 22.05.2000

कै .सख
ु नदां खडां ु जी इच
ां ेकर दलपीक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

श्री.कृ ष्णा अशोकराव देशमुख

मुलगा

खुला

01.09.1991

B.SC,
TYPING
MS-CIT

श्री.सदतश उफा दादाराव राजाराम
गाढवे रा.सालगाांव ता.परतरु
दज.जालना

मुलगा

इ.मा.व

05.01.1991

H.S.C,
TYPING

20.12.2009 श्री.दनलेश सख
ु ानदां इच
ु े श्वर
ां ेकर मक्त
कॉलनी जालना

मल
ु गा

अ.जा.

01.01.1986

H.S.C,
TYPING

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

जा.क्र.2014/मशाका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र
/कादव219दद.07.07.2014

ररट दपटीशन क्र.8825/11
अन्वये मा. न्यायालयाचे
आदेशान्वये अ.क्र.25 नाांव
नोंददवले आहे.

6.9.2005

श्री.राजेश धनाजी
गाटोळे ,रा.जवळखेळ
ता.देऊळगाांवराजा दज.बुलढाणा

मुलगा

21.06.2010

तहदसल कायाालय भोकरदन कै .रामदकशन हररचांद्ग कादशद दलपीक 23.2.2010

श्री.अशोक रामदकशन कादशद
रा.साक्षालदपप्रां ी ता.दज.दबड

मुलगा

खुला

05.10.1981

M.B.A

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

जा.क्र.2014/मशका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र.
दद.22.05.2014

29

21.6.2010

तहदसल कायाालय भोकरदन

कै .अदनल दत्तात्रय देशमुख,दलदपक

4.3.2010

श्री.अदभदजत अदनलराव
देशमुख,रा.ता.पाटोदा, दज.दबड

मुलगा

खुला

27.11.1990

B.C.A ,MSCIT

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

जा.क्र.2014/मशाका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र
/कादव219दद.07.07.2014

30

14.7.2010

तहदसल कायाालय घनसावांगी

कै .जगन्नाथ हरर बागुल मांडळ
अदधकारी

11.6.2010

सदचन जगन्नाथ बागुल,
माळीगल्ली मेहरबाबा मांददराच्या
मागे अांबड दज.जालना

मुलगा

अ.जा.

26.8.1989

B.A, MS-CIT

महसल
ू दवभाग
तलाठी पदावर

जा.क्र.2014/मशाका1/आस्था-1/ससेभ/प्र.क्र
/कादव219दद.07.07.2014

31

09.08.2010

दवदक्रकर उपआयुक्त नागपुर
क्षेत्र नागपुर

श्रीमती सरु ेखा नारायण
कुरील,रा.लक्ष्मीनारायण पुरा
मस्तगड जालना

पत्नी

अ.जा.

05.11.1970

S.S.C

कै .कुरील नारायण बद्गीप्रसाद दशपाई 11.02.2008

भ.ज.क 18.09.1991 एच.एस.सी.
वेधता
टायदपग 30प्रमाणपत्र
मराठी, इग्रां जी व
एमएस-सीआयटी
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शे रा

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

32

26.7.2010

अदधक्षक अदभयांता
गण
ु दनयत्रां ण मडां ळ दसचांन
भवन पररसर, औरांगाबाद

कै .दहांमतराव धोंडीराज देशमुख
प्रयोगशाळा सहाय्यक

29.04.2009

श्री.सदानांद दहांमतराव
देशमख
ु ,वरपडु कर दनवास श्री.मोठा
मारोती देशमुख गल्ली परभणी

मुलगा

33

26.7.2010

अदधक्षक अदभयांता
गुणदनयांत्रण मांडळ औरांगाबाद

कै .नामदेव दकसनराव टाकरस
प्रयोगशाळा सहाय्यक

21.05.2009

श्री.नारायण नामदेव
टाकरस,टाकरस दनवास रे स्ट हाऊस
समोर सेलु.दज.परभणी

मुलगा

34

19.08.2010 उपदवभागीय अदधकारी परतुर कै .सध
ु ीर लक्ष्मणराव देशमुख तलाठी 12.04.2010 श्री.अक्षय सध
ु ीर देशमुख रा.ग्रणपती
गल्ली मेन रोड अांबड

मुलगा

खुला

30.10.1992

H.S.C

35

18.11.2010

कायाकारी अदभयांता
सा.बा.दवभाग जालना

श्री.गोदवद कडुबा
दगते,रा.सभ
ां ाजीनगर प्लॉट नां.53
बालाजी मांददराजवळ जालना

मुलगा

भ.ज.ड

05.06.1986

B.A.M.S

36

26.4.2011

प्राचाया शा.तांत्र दनके तन
जालना

अ.जा.

4.4.1976

H.S.C

37

कै .कडुबा धोडीबा दगते,वररष्ठ दलपीक 12.1.2010

खुला

07.12.1986

भ.ज.ड. 02.08.1987
जातवैधता
प्रमाणपत्र

H.S.C

21.1.2008

दवजय शांकर साळवे,रा.वरुड
बु.ता.जाफ्राबाद दज.जालना

मुलगा

20.09.2011 कोषागार अदधकारी जालना
(20.9.011 अन्वये पत्नी
ऐवजी मुलगी सदां गता राजपुत)

कै .धनदसगां मगनदसगां राजपुत
सहाय्यक लेखादधकारी

12.9.2010

श्रीमती सदां गता धनदसगां राजपुत,
ऐवजी नेहा धनदसगां राजपूत, दनमााण
हाउुदसगां सोसायटी प्लॉटन.ां 26
जळगाव रोड हसाल
ु औरांगाबाद

मुलगी

38

01.08.2011 उपसच
ां ालक भुजल सवेक्षण
यांत्रणा औरांगाबाद

कै .जीवन प्रभाकरराव गोसावी,
ताांदत्रक अदधकारी

3.6.2011

कु.स्नेहा जीवन गोसावी,घर.न.4-13शांकुांतला दनवास जैन मांददरासमारे
जोहरीवाडा आरैं गाबाद

मुलगा

जैन

14.8.1987

B.A, MS-CIT

39

20.8.2011

3.5.2011

श्री.अमोल गोदवदां राव उफाड

मल
ु गा

खल
ु ा

23.7.1991

H.S.C

40

12.10.2011

तहदसल कायाालय जालना

20.8.2011

श्री.मयुर रमेशराव देशपाडे,

मुलगा

खुला

27.12.1983 B.A.MSCIT,
TYPING

41

27.9.2011

दवदक्रकर आयुक्त (आस्था)
नागपुर क्षेत्र नागपुर

श्रीमती सवु णालता प्रशाांत
वाजगे,व्दारा वामनअप्पा दलांबारे ,एन11बी-18/4,. सेटर हडको औरांगाबाद

पत्नी

खुला

07.04.1979 B.A. TYPING
MAR-30
,ENG-40

कै .रमेश रामराव देशपाांडे, दशपाई

कै .प्रशाांत ररावाअप्पा वाजगे ,दलपीक 22.06.2009
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शे रा

H.S.C , MSCIT

कै .शांकर गणपत साळवे, पहारेकरी

उपदवभागीय अदधकारी परतरु कै .गोदवदां लक्ष्मणराव उफाड,तलाठी

अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

वारस, टांकलेखक,मृत्यु
प्रमाणपत्र नाही

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

42 18.10..2011 पोलीस अदधक्षक कायाालय
जालना

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

कै .सदां ेश गायकवाड, चालक
पोदश/567

08.06.2010

श्रीमती अशा सदां ेश गायकवाड

पत्नी

भजड
(वज
ां ारी)

10.05.1976

H.S.C

43

02.12.2011

कायाकारी अदभयांता
सा.बा.दवभाग-2 जालना

कै .गोपीनाथ बाळु राठोड, टोळकर

18.07.2011

रमेशचांद्र गोपीनाथ राठोड

मुलगा

दवजाअ

01.06.1979

S.S.C

44

17.1.2012

दजल्हा शल्य दचदकत्सक
सामान्य,रुग्णालय जालना

कै .दसताराम सतां ुकराव वखरे

26.8.2008

अमोल दसताराम वखरे

मुलगा

इ.मा.व

4.6.1989

H.S.C

45

16.5.2012

उपकायाकारी अदभयांता लघु
पाटबांधारे (स्थादनकस्तर)
जालना

कै .माधव होणाजी जाधव

12.11.1999

गजानन माधवराव जाधव

मुलगा

लमाणी

20.1.1991

H.S.C

46

6.7.2012

उपदवभागीय अदधकारी
जालना

कै .दत्तात्रय धुळबाजी ठाकरे

18.6.2011

श्री.पांकज दत्तात्रय ढाकरे

मुलगा

एस.टी

11.08.1990

H.S.C
TYPING
MAR-30
ENG-40

47

18.7.2012

कायाालय अदधक्षक
कै .राजाराम लक्ष्मण गाडेकर, दलपीक- 05.07.2008
उपसच
भोकरदन
ां ालक भूदम अदभलेख
औरांगाबाद प्रदेश औरांगाबाद

कुमारी दसमा राजाराम गाढेकर

मुलगी

खुला

21.5.1992

H.S.C, DED

48

18.07.2012

कायाालय अदधक्षक
उपसच
ां ालक भूदम अदभलेख
औरांगाबाद प्रदेश औरांगाबाद

कै .कुडदलक रामदकशन
सरु ांग,भमापक-परतुर

05.1.2009

श्री.भागवत कुांडदलकराव सरुु ां ग,

मुलगा

खुला

04.08.1988

H.S.C

49

18.07.2012

कायाालय अदधक्षक
उपसच
ां ालक भूदम अदभलेख
औरांगाबाद प्रदेश औरांगाबाद

कै .शे .जाफर अली शे.अमीर
अली,दलपीक-जालना

30.04.2010

शेख मोईन शे .जाफर अली,

मुलगा

खुला

20.04.1986

H.S.C

50

18.07.2012

कायाालय अदधक्षक
कै .अशोक तुळशीराम चांदन,दशपाईउपसच
जालना
ां ालक भूदम अदभलेख
औरांगाबाद प्रदेश औरांगाबाद

श्री.अमोल अशोक चांदन, गवळी
मुलगा
मोहल्ला,जनु ा जालना ता.दज.जालना

इमाव

29.05.1990

S.S.C.
TYPING
MAR-30

51

08.11.2012

दवजाअ

23.08.1985

H.S.C

तहदसलदार जाफ्राबाद

कै .लक्ष्मण हारजी पवार, मांडळ
अदधकारी

22.05.2010

24.08.2012

श्री.प्रदवण लक्ष्मण पवार

मुलगा
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अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

शे रा

पोलीस अदधक्षक जालना
कडून पररदशष्ट ब मध्ये
प्रस्ताव सादर के लेला
नाही. शपथपत्रासह
कागदपत्रे अपुणा

वारस प्रमा.व सगां णक
प्रमा. नाही व पररदशष्ट ब
मधील भाग-2 वर
कायाा.प्रमुखाची सही नाही

अ.क्र प्रस्ताव प्राप्त
.
ददनाांक

कायाालयाचे नाव

52

08.11.2012

प्र.प्राचाया शासकीय
तत्रां दनके तन जालना

53

28.1.2013

अदधक्षक वेतन व भदवष्य
दनवााह दनधी पथक (मा.)
जालना

54

13.2.2013

सहाय्यक अदधक्षक याांदत्रकी
मांडळ (उ.स.ां )नाांदेड

55

08.03.2013

कायाकारी अदभयांता
सा.बाां.दवभाग जालना

56

05.11.2012 अधीक्षक जायकवाडी प्रकल्प
मडां ळ औरांगाबाद

57

मयत कमाचारयाांचे नाव व पदनाम

मयत ददनाांक

मयताशी जात प्रवगा जन्मददनाांक शैक्षदणक पात्रता दनयुक्ती कोणत्या
नाते
दवभागास देण्यात
आली त्या
दवभागाचे नाव.

अनांकुपा दनयुक्ती आदेश
क्रां.ददनाांक

शे रा

श्री.पांकज मनोहर स्वामी,

मुलगा

इमाव

21.08.1992

श्री.आदशष अदवनाश दाणी

मुलगा

खुला

01.09.1991 M.C.A FIRST
YEAR

कै .दफरोजखॉन पठाण,वाहन चालक 25.10.2008 श्री.अमजदखॉन दफरोजखॉन पठाण

मुलगा

खुला

01.06.1981

S.S.C

कै .शांकर रामभाऊ गायकवाड,दशपाई 31.01.2013 श्री.राहुल शांकर गायकवाड, इद्गां प्रस्थ
नगर सा.बा.दनवासस्थाने जालना
ता.दज.जालना

मुलगा

दवमाप्र

16.11.1989

H.S.C , ITI

वारस प्रमाण .मराठी व
इग्रां जी टांकलेखन प्रमा.
कागदपत्रा अपुणा

एकनाथ कडुबाळ ठोकळ,

मुलगा

खुला

25.12.1981.

11 TH

सवा कागदपत्र अपुणा

05.11.2012 अधीक्षक जायकवाडी प्रकल्प कोंडीबा शांकरराव दुगामवार,चौकीदार 27.12.2009
मांडळ औरांगाबाद

शांकर कोंदडबारा दुगामवार

मुलगा

B.A

सवा कागदपत्र अपुणा

58

07.12.2013 कायाकारी अदभयतां ा (सा.बा) बाळकृ ष्ण दवठठलराांव सानप कदनष्ठ
मागा प्रकल्प दवभाग जालना
अदभयांता

13.03.2013

दववेक बाळकृ ष्ण सानप

मल
ु गा

H.S.C

प्रदतज्ञापत्रा , वारस
प्रमाणपत्रा ,टांकलेखक व
सगां णक अहाता प्रमाणपत्र
नाही

59

17.06.2014

02.04.2014

अदवनाश ताराचांद चव्हाण
रा.रामनगर ता.अांबड दज.जालना

मुलगा

तहदसलदार,अांबड

कै .मनोहर दवश्वनाथ स्वामी,साचेकार 30.09.2006

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अजा करणारया
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

कै .अदवनाश पोपटराव दाणी, वररष्ठ
दलदपक

कडुबाळ नामदेव ठोकळ,दशपाई

कै .ताराचांद कन्हु चव्हाण
दलपीक,तहदसल कायाालय,अांबड

31.12.2012

5.2.2008

दवमाप्र 27.07.1983
(पद्मशाली
)
वज
ां ारी

20.10.1992

लम्हाणी( 25.11.1993
दव. जाती)

H.S.C.
TYPING
MAR-30
ENG-40

H.S.C, ,MSCIT,TypingEng

दजल्हादधकारी जालना
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प्रपत्र 'अ'

िज हािधकारी कायार्लय जालना
जालना िज हयांअगर्तचे शासकीय कायार्लयातील गट-ड मधील अनुकंपा उमेदवारांची प्राथिमक सामाियक एकित्रक प्रितक्षासुची िदनांक-22.08.2005 नंतरचे प्रा अजर्/प्र ताव
अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

शैक्षिणक
पात्रता

1
1

2
16.08.2005

3
4
कायर्कारी अिभयतं ा
कै .मधक
र
िसताराम
मोकळे ,
ु
सावर्जिनक बा.िवभाग जालना टोळकर

5
09.09.2003

6
ी.कपील मधक
र
ु मोकळे ,
रा.िप्रयदशर्नी कॉलनी संभाजी नगर
जालना ता.िज.जालना

7
मल
गा
ु

8
अ.जा

9
10
27.12.1987 6 वी

2

02.09.2005

िज हा अिधक्षक कृ षी
अिधकारी जालना

कै .दोलत खान बनेखान पठाण
िशपाई

05.03.2005

इ तीहाज खान दौलत खान पठान
रा.आरबमोह ला अंबड ता.अंबड
िज.जालना

मुलगा

खुला

20.01.1984 9 वी

3

02.09.2005

िज हा अिधक्षक कुषी
अिधकारी जालना

कै . तम वामनराव गायकवाड

27.07.2005

िनतीन तमराव
गायकवाड,रा.ब्रा हणगाव
ता.िज.परभणी

मुलगा

इ.मा.व

15.6.1986

8 वी

4

24.03.2006

कायर्कारी अिभयंता
कै .राजकुमार दयानंदजी ओझा
औरंगाबाद पाटबंधारे िवभाग
औरंगाबाद

27.10.2005

ीमती भारती राजकुमार ओझा,
रा.रामनगर ता.िज.जालना

प नी

खुला

4.7.1965

11वी

5

09.5.2006

अिधक्षक अिभयंता
कै .अशोक रामकृ ण शंकरपाल
औरंगाबाद पाटबंधारे िवभाग िशपाई
आरै गाबाद

13.02.2006

ीमती राजे ी अशोक
शक
ं रपाल,रा.अंबड रोड पा याची
टाकी,सैिनकी शाळे या उ रे स जनु ा
जालना

प नी

अ.ज

9 वी

6

05.07.2006

कै .यशवतं रंगनाथ
अिधक्षक अिभयंता
औरंगाबाद पाटबंधारे िवभाग सातिदवे,अनुलेखक
औरंगाबाद

08.01.2006

सिचन यशवतं सातिदवे, रा.नामका
वसाहती या मागे अिह यानगर
मु.पो.ता.बैजापुर िज.औरंगाबाद

मुलगा

अ.जा

25.12.1988 9 वी

7

29.07.2006

सहा यक िनयंत्रक वैध मापक कै .िस दाथर् िभमसेन
शा जालना
साळवे,छात्रसहा यक

28.11.2005

ीमती रंजनाबाई िस दाथर् साळवे,
रा.बाळापरु ता.िस लोड
ह.मु.जयिभमनगर टाऊन हॉल
औरंगाबाद

प नी

अ.जा

1.6.1972
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7 वी

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

11

12

शेरा/ पुतर्ता

13

अजर्दार यांचे आजिमतीस वय हे 45
वषार्पेक्षा जा त अस यामळ
ु े अपात्र

(1) अनुंकपाचा लाभ कुंटूबीयापैकी
अ य कोणीही घेतला नस याबाबतचे
प्रमाणपत्र (100 .बाँड पेपरवर)

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

7
मुलगा

8

शैक्षिणक
पात्रता

9

11

12

शेरा/ पुतर्ता

1
8

2
20.09.2006

3
उपवनसंरक्षक वनिवभाग
औरंगाबाद

4
कै . ीराम आ णासाहेब खरात,
वनरक्षक

5
02.08.2002

6
ी.कमलाकर ीराम खरात,
रा.ढोमराई ता.गेवराई िज.िबड

9

22.11.2006

िज हा श य िचिक सक
सामा य, ग्णालय जालना

कै .िवजय पंढरीनाथ पदार
सफाईकामगार

23.4.2006

मुलगा
िनतीन िवजय पदार, रा.पखोरा
पो.बोडाळा ता.गंगापुर, िज.औरंगाबाद

खुला

5.9.1988

10 वी

िनयुक्ती दे यात आलेली आहे.िज हा
श या िचिक सक सामा य ग्णालय
जालना यांचेकडुन आदेशाची प्रत
मागिवणे

10 04.01.2007

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .जयराम तुळशीराम वेताळ,
टोळकर

30.05.2006

ी.बबन जयराम वेताळ,
रा.ढोपडे र,िज.जालना

मुलगा

खुला

2.6.1975

10 वी नापास

िद.31.012.2001 नंतर तीसरे अप य
नस याबाबतचे शपथपत्र (100 .बाँड
पेपरवर) नाही. पुतर्ता करावी.

11 04.01.2007

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .कडुबाई् उ रे र कोळी,टोळकर 09.07.2006

सतीश उ रे र कोळी रा.भोकरदन
िज.जालना

मुलगा

िव.मा.प्र

15.4.1974

10 वी नापास

12 24.5.2007

िज हा िहवताप अिधकारी
जालना

कै . यंबकराव जानकीराम आगळे , 03.05.2006
आरोग्यसेवक

ी.िशवाजी यंबकराव
आगळे ,रा.कुचरवटा िज.जालना

मुलगा

इ.मा.व

19.06.1985 10 वी

13 08.08.2007

उपसंचालक भुजल सवेर्क्षण
िवकास यंत्रणा जालना

कै .कच रावजी आनंदा
जाधव,पहारे करी

19.01.2007

ी.द ा कच रावजी
जाधव,रा.वसुंधरा नगर जालना
ता.िज.जालना

मुलगा

खुला

19.01.1983 9 वी

(1) कुंटूबातील अवलंबीत असले या
यक्तीचा सांभाळ कर यास तयार
अस या बाबत शपथपत्र (100 .बाँड
पेपरवर) स र् कागदपत्रे स यप्रतीत सादर
करावे.

14 31.09.2007

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .द ु पाप ना गवळी ,िशपाई

22.11.2005

सुभाष द ु गवळी सावर्जिनक
बांधकाम पिरसर दुगार्माता
मंिदराजवळ जालना

मुलगा

भ.ज.ब

30.06.1986 5 वी

जातीचे प्रमाणपत्र नाही पुतर्ता करावी.
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10

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

13
कायार्लय प्रमुखाकडून पिरिश 1 व 2
म ये प्र ताव सादर के लेला नाही. तसेच
100 . या बॉड पेपरवर शपथपत्र सादर
के लेले नाही. ी. ीराम खरात हे
िद.02.08.2002 रोजी मयत झाले असून,
उिशराने प्र ताव का सादर के ला यां या
खल
ु ाशासह त्रटु ीची पतु र्ता कर यात
यावी.

िज हा
िजिहका जालना
िहवताप(आरोग्य जा.क्र.आ थािवभाग)
अुनकंपा/नेमणक
ु /443/49/1
0 िद.03.02.2010 आरोग्य
कमर्चारी पदावर

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

2
1
15 31.09.2007.

3
कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

4
कै .शेषराव उमाजी पैठणे

6
ी.राजेश शेषराव पैठणे
रा.लक्कडकोट डॉ. णवाल समोर
वाघमारे याच
ं ा वाडा

7
मुलगा

8
अ.जा.

9
10
01.07.1977 9 वी

16 01.02.2008

िज हा श य िचिक सक
सामा य, ग्णालय जालना

कै .सभ
ु ाष नरस या तोटे , कक्षसेवक 30.12.2007

सिु नल सभ
ु ाष तोटे , रा.मोदीखाना
जालना

मल
ु गा

अ.ज.

15.03.1974 9 वी

17 21.08.2008

िज हा उपिनबंधक सहकारी
सं था जालना

कै .तुकाराम फुला राठोड, सहकार 03.05.2008
अिधकारी

ीमती शिशकला तुकाराम राठोड,
रा.खडकी,ता.शेणगांव िज.िहगं ोली

प नी

िव.जा.अ

02.05.1976 िनरक्षर

18 30.8.2008

िवशेष िज हा समाज
क याण अिधकारी जालना

कै .गणेश पाडं ु जी िसरसाठ,िशपाई 4.6.1998

ी.रिव गणेश िसरसाठ
रा.जयिसगं पुरा औरंगाबाद

मल
ु गा

अ.जा

20.11.1986 8 वी

समाज क याण
िवभाग

िद.08.01.2010 रोजी या
आदेशा वये अ वये
सफाईगार पदावर िनयुक्ती

19 30.08.2008

िवशेष िज हा समाज
क याण अिधकारी जालना

कै .सुिनल तुकाराम
गायकवाड,िशपाई

29.12.2002

ीमती संिगता सुिनल गायकवाड
रा.मोतीबागेमागे रमाबाई नगर
जालना ता.िज.जालना

प नी

अ.जा

07.04.1983 4 थी

समाज क याण
िवभाग

िद.19.11.2009
रोजी या आदेशा वये
अ वये वयंपाकी पदावर
िनयुक्ती

20 01.10.2008

सह आयुक्त रा य उ पादन
शु क म.रा य पुणे

कै .काकासाहेब नारायण
फुके ,जवान

13.10.2006

ीमती अलका काकासाहेब फुंके ,
िनमखेडा ता.फुलंब्री िज.औरंगाबाद

प नी

खुला

1.7.1976

21 03.03.2009

िशक्षण उपसंचालक
कै .िवनोद ल मण्राव ड गरे ,िशपाई 20.04.2003
औरंगाबाद िवभाग औरंगाबाद

मयुर िवनोदराव ड गरे ,रा.ड गरे
मुलगा
िनवासी,आनदं वामी मिं दरा या मागे
जुना जालना

इ.मा.व

22.11.1988 5 वी

प्र ताव िवलंबाने सादर के यामुळे
कायार्लय प्रमख
ु ानं ी शासन िनणर्य
िद.११.०९.१९९६ अ वये कायर्वाही
करावी.

22 09.06.2009

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .ननुिमया गुलाब िभमा,टोळकर 24.09.2006

आसलम ननुिमया
देशमुख,मु.पो.वरफळ ता.परतुर
िज.जालना

मुलगा

खुला

08.05.1985 9 वी

प्र ताव िवलंबाने सादर के यामुळे
कायार्लय प्रमुखांनी शासन िनणर्य
िद.११.०९.१९९६ अ वये कायर्वाही
करावी.

23 29.06.2009

कायर्कारी अिभयतं ा
सा.बा.िवभाग जालना

कै .बाबु आ ु तायडे ,टोळकर

ी.साहेबराव बाबरु ाव
तायडे,रा.चनेगाव ता.बदनापुर
िज.जालना

मल
ु गा

अ.ज

01.12.1983 6 वी

प्र ताव िवलबं ाने सादर के यामळ
ु े
कायार्लय प्रमुखांनी शासन िनणर्य
िद.११.०९.१९९६ अ वये कायर्वाही
करावी.

5
31.7.2006

22.06.2007
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शैक्षिणक
पात्रता

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

11

12

शेरा/ पुतर्ता

13

शैक्षिणक अहर्ता कागदपत्राची पुतर्ता
करावी.

7 वी

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

2
1
24 29.06.2009

3
कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

4
5
कै .गोपीचंद आनंदा ह के ,िशपाई 23.07.2007

6
7
कु.वैशाली गोपीचंद ह के ,रा.देवमुतीर् मुलगी
ता.िज.जालना

8
अ.जा.

9
10
01.05.1994 9 वी

25 29.06.2009

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .राजद्र रामराव िपसे,किन
िलिपक

16.09.2007

ीमती उषाबाई राजद्र
िपसे,रा.िवरे गाव ता.भोकरदन
िज.जालना

खूला

05.07.1978 4 थी

(१) प्र ताव िवलंबाने सादर के यामुळे
कायार्लय प्रमुखांनी शासन िनणर्य
िद.११.०९.१९९६ अ वये कायर्वाही
करावी.व शपथपत्राची पुतर्ता करावी.

26 20.7.2009

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .अशोक एल. दाभाडे

22.3.2008

राहुल अशोक दाभाडे रा.इद्गं प्र तनगर मुलगा
जालना

अ.जा

14.05.1990 10 वी नापास

(1) अनुंकपाचा लाभ कुंटूबीयापैकी
अ य कोणीही घेतला नस याबाबतचे
प्रमाणपत्र (100 .बाँड पेपरवर) जातीचे
प्रमाणपत्र सादर करावे.

27 31.07.2007

सह िज हा िनबंधक वगर्-1
िन न ेणी जालना

कै .शालीकराव उखडेर् देवरे ,िशपाई 13.12.2005

ी.राहुल शालीकराव
देवरे ,रा.गारखेडा ता.भोकरदन
िज.जालना

मुलगा

खुला

05.07.1988 10 वी

शपथपत्राची पुतर्ता करावी

28 21.08.2009

िज हा श य िचिक सक
सामा य, ग्णालय जालना

कै .रावसाहेब नामदेव जाधव
िशपाई

02.08.2009

ीमती जनाबाई रावसाहेब
जाधव,रा.क्लसा डावरगाव
ता.भोकरदन िज.जालना

प नी

खुला

01.07.1972 4 थी

शपथपत्र व वारस प्रमाणप्रत्र इ.पुतर्ता
करावी.

29 24.08.2009

काय्रकारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै . चंद्रकांत गोकुळदास
मोरे , व छक

07.05.2007

ी.िकशोर चंद्रकांत मोरे ,रा.सम्राट
मुलगा
अशोक नगर,जुना जालना िज.जालना

अ.जा

18.01.1987 8 वी

वारसप्रमाणपत्र पुतर्ता करावी.

30 17.03.2006

सह िज हा िनबंधक वगर्-1
िन न ेणी जालना

कै .राम सखाराम जाधव,किन
िलिपक

27.11.2004

ीमती संिगता राम
जाधव,रा.धगुं डेर्,हातगाव ता.अंबड
िज.जालना (ह.मु.भुम ता.भुम
िज.उ मानाबाद)

िव.जा.अ

25.02.1977 7 वी

जातीचे प्रमाणपत्र सादर के लेले नाही.

31 18.01.2010

िज हा अिधक्षक कृ षी
अिधकारी जालना

कै .बाबुराव रंगनाथ
घोडके ,वाहनचालक

22.10.1991

ी आनंदा बाबरु ाव घोडके c/o रमेश मुलगा
िवठठलराव कोचेकर गाध
ं ीनगर
रोहनवाडी रोड जालना िज.जालना

अ.जा

14.08.1984 10 वी नापास

सवर् शपथपत्र 100 पया या बाँड
पेपरवर सादर करावी.

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

प नी

प नी
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शैक्षिणक
पात्रता

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

11

12

शेरा/ पुतर्ता

13
प्र ताव िवलंबाने सादर के यामुळे
कायार्लय प्रमुखांनी शासन िनणर्य
िद.११.०९.१९९६ अ वये कायर्वाही
करावी.

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

5
04.02.2009

6
ीमती मुक्ताबाई िकसनराव
सोलाट,रा.ता.बंड िज.जालना

7
प नी

2
1
32 14.12.2009

3
4
उपिवभागीय अिधकारी परतुर कै िकसनराव सैनाजी
सोलाट,तलाठी

33 14.12.2009

िवशेष िज हा समाज
क याण अिधकारी जालना

कै .इै रिसंग सोमाराम
लोहट,सफाईगार

23.05.2009

34 26.03.2010

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .राधािकसन नानाभाऊ
लोढे,टोळकर

35 17.06.2010

तहिसल कायार्लय घनसावगं ी कै .मुकेश शंकर हरणे, िशपाई

36 14.10.2010

कै .भा कर एकनाथ बडसल,मजुर 29.03.2010
अिधक्षक अिभयंता
औरंगाबाद पाटबंधारे िवभाग
औरंगाबाद

37 28.12.2010

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .िभमराव कच थोरात,मजुर

19.11.2009

38 24.01.2011

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै . ीमंत कुंडिलक
िमसाळ,िलिपक

21.04.2010

39 01.02.2011

कायर्कारी अिभयतं ा
सा.बा.िवभाग जालना

कै .रतन िव नाथ वाघमारे ,टोळकर 28.05.2010

40 07.02.2011

उपसंचालक
सामािजकविनकरण िवभाग
जालना

कै .यादवराव पाटीलबा
वाघ,सा.बाधकाम मजुर

शैक्षिणक
पात्रता

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

8
भ.ज.क

9
10
29.12.1983 5 वी

ी.मनीष इ रिसंग लोहट रा.छोटा मुलगा
मुरलीधर नगर उ मानपुरा औरंगाबाद

वा मीक
अ.जा.

10.1.1987

27.10.2009

ी.दामोधर राधािकशन
लोढे,रा.बोरखेडी ता.िज.जालना

मुलगा

खला

12.06.1975 5 वी

वारसप्रमाणपत्र तसेच अनुकंपाचा लाभ
कुंटुंबातील यक्तींनी घेतला
नस याबाबत शपथपत्राची पुतर्ता
करावी.

19.10.2009

ी.मंगेश शंकर हरणे,
रा.साखरखेड ,ता.िसदं खेडराजा
िज.बुलढाणा

भाऊ

इ.मा.व

19.06.1990 8 वी

मृ यु प्रमाणपत्र व वारसप्रमाणपत्र सादर
के ले नाही.पतु र्ता करावी.

ी.गणेश भा कर
मुलगा
बडसल,रा.तारग ली पैठण ता.पैठण
िज.औरंगाबाद

खुला

10.11.1987 9 वी

जातप्रमाणपत्र सादर करणे

ी.महद्र िभमराव
थोरात,रा.के ळीग हाण
ता.बदनापरु ,िज.जालना

मुलगा

अ.जा

16.06.1992 8 बी

जातप्रमाणपत्र सादर करणे

ीमती िललाबाई ीमंत
िमसाळ,म.ु .जानेफळ दाभाडी
पो.जवळखेडा बु.ता.भोकरदन
िज.जालना

प नी

खुला

13.10.1969 9 वी

मल
ु गा

-

15.06.1979

मुलगा

खुला

02.03.1973 7 वी

26.09.1999

ी.िभकन रतन वाघमारे
ी.शांतीराम यादवराव
वाघ,म.ु पो.व ळ बु ता.भोकरदन
िज.जालना
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6 वी

11

समाज क याण
िवभाग

12

शेरा/ पुतर्ता

13
कायार्लय प्रमुखांनी सादर के ले या
पिरिश ब व शाळे या दाख याम ये
तफावत अस याने, याबाबत खल
ु ासा
करावा.

िद.08.01.2010 रोजी या
आदेशा वये अ वये
सफाईगार पदावर
ी.मिनष ई वरिसंग लहोट
िनयुक्ती

शैक्षिणक अहर्ता व शपथपत्र सादर
के लेले नाहीत.

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

शैक्षिणक
पात्रता

2
1
41 31.03.2011

3
कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

4
कै .शेख फा ख म.हुसेन,िशपाई

5
13.12.2008

6
शेख समीर फा ख मह मद हुसेन
रा.जालना ता.िज.जालना

7
मुलगा

7 वी

42 30.04.2011

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .स यद छोटु स यद
जाफर,चालक

25.1.2011

स यद अफ्रोज स यद छोटु
मुलगा
रा.सा.बा.कॉटर् र दुगार्माता मंदीरासमोर
जालना ता.िज.जालना

43 19.07.2011

िज हा अिधक्षक
कृ षीअिधकारी जालना

कै .रमेश सदु रं लाल काबं ळे ,िशपाई 06.02.2010

44 11.08.2011

काय्रर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .शेख गणीशेख
शेरवाजी,टोळकर

22.02.2011

45 11.08.2011

कायर्कारी अिभयतं ा
सा.बा.िवभाग जालना

कै .अशोक सदु ाम पवार,टोळकर

46 22.09.2011

िज हा अिधक्षक कृ षी
अिधकारी जालना

47 25.11.2011

उपिज हािधकारी भुसंपदान
इ.व.द,िज.अ.कायार्लय
जालना

48

02.01.2012

िज हा अिधक्षक कृ षी
अिधकारी जालना

8
खुला

9
2.1.1995

खुला

26.11.1984 7 वी

मल
ु गा

अ.जा

12.06.1987 9 वी

शेख बाबु शेख गणी रा.ता.अंबड
िज.जालना

मुलगा

खुला

05.6.1980

04.11.2010

ी.सभ
ु ाष अशोक पवार रा.म.ताडं ा
ता.अबं ड िज.जालना

मल
ु गा

अ.जा

02.12.1979 4 थी

कै .शेख नुर शेख युसुफ कृ षी
सहा यक

19.10.2010

शेख जावेद शेख नुर गट नं.37, लॉट मुलगा
नं.50,अबरार कॉलनी िबड बायपास
औरंगाबाद

खुला

14.11.1986 10 वी नापास

कै .िदपक बळीराम कांबळे ,
िशपाई

02.12.2010

ीमती लताबाई िदपक
काबं ळे ,रा.इिं दरानगर जुना जालना

अ.जा.

30.06.1981

कै .िशवाजी िवठोबा क तुरे,

01.03.2011

ी.सिु शल रमेश काबं ळे

िवठ्ठल िशवाजी क तुरे

प नी

मुलगा

इ.मा.व

10

एस.सी.

15.5.1985

कै .शे.रईस शे.मेहबुब अली ,िशपाई 02.01.2012

ी.शेख सलीम शेख
रईस,रा.शासकीय क्वाटर् र जालना

मुलगा

खुला

14.02.1994 10 वी नापास

कै .ज्ञाने र अनंतराव िशंदे

महेश ज्ञाने र िशंदे, रा.िस दीिवनायक मुलगा
िवहार घर नं.24 सुंदरवाडी जालना
रोड औरंगाबाद

खुला

24.04.1990 बी.ए.

09.10.2011

ीमती रािधका चतरिसंग
िहवाळे ,रा.सा.बां.पिरसर
ता.िज.जालना

50 17.01.2012

िज हा श य िचिक सक
सामा य, ग्णालय जालना

कै .अिनल ि पत ह के ,आरोग्य
सेवक

04.01.2011

51 19.03.2012

तहिसल कायार्लय जालना

52 02.04.2012

िज हा श य िचिक सक
सामा य, ग्णालय जालना

18.08.2011

प नी
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13
कायार्लय प्रमुखांनी अजर्दारांकडून 100
पये बाँडवर सवर् शपथपत्र घेवनू या
कायार्लयास सादर करावे.

कायार्लय प्रमख
ु ानं ी अजर्दाराक
ं डून 100
पये बाँडवर सवर् शपथपत्र घेवनू या
कायार्लयास सादर करावे.

15.05.1979 एस.एस.सी

ी.िवनोद अिनल ह के , रा.िसडको मल
ु गा
एन-6 औरंगाबाद

कै .चतरिसंग िव नाथ
िहवाळे ,चौिकदार

12

शैक्षिणक अहर्ता व जातीचे प्रमाणपत्र
सादर के लेले नाहीत.

10.06.1981 9 वी

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

11

शेरा/ पुतर्ता

4 थी

एस.सी/
मांग

49 12.01.2012

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

िवठठल यांनी वगर्-4 साठी अजर् िदलेला
आहे.
जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे

10 वी नापास
मृ यु प्रमाणपत्र व वारसप्रमाणपत्र सादर
के ले नाही.पुतर्ता करावी.
आरोग्य िवभाग

जा.क्र.सा जा/आ था4/299/14 िद.04.03.2014
अ वये िशपाई पदावर
िनयुकती

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

2
1
53 12.4.2012

3
सहा यक आयुक्त म य
यवसाय जालना

4
कै .उ म मारोती हरणे,
िशपाई

5
26.12.2011

6
7
गणेश उ म हरणे, रा.घृ णे र कॉलनी मुलगा
जाधववाडी औरंगाबाद

8
एन.टी.बी

9
1.6.1988

10
एस.एस.सी

54 4.8.2012

कायर्कारी अिभयतं ा
कै .रमेश बाबरु ाव राजिगरे ,
सावर्जिनक बा.िवभाग जालना

1.3.2012.

ी.रिवद्रं रमेश राजिगरे ,िप्रयदशर्िन
कॉलनी,सभ
ं ाजी नगर जालना

मल
ु गा

एस.सी

6.5.1986

8 वी

शपथपत्राची पतु र्ता करावी

55 11.9.2012

तहिसलदार जालना

कै .आसाराम कडुबा कांबळे ,
िशपाई

23.12.2007

ी.र नाकर आसाराम
काबं ळे ,रा.जैनपुर
कोठारा.ता.भोकरदन िज.जालना

मुलगा

एस.सी/
मांग

11.7.1984

8 वी

सवर् कागदपत्र स यप्रतीत सादर करावे.

56 7.1.2013

उपिज हािधकारी भुसंपादन
(कृ णाखोरे ),
िज.अ.कायार्लय जालना

कै .नामदेव कुंडलीक पांडव,
िशपाई

29.5.2012

ीमती नंदा नामदेव पांडव,िकतीर्
हॉटे ल समोर,म छी बाजार जवळ
अंबड रोड जालना

मुलगी

एस.सी

20.4.1991

9 वी

सवर् कागदपत्र स यप्रतीत सादर करावे.

57 06.02.2013

कायार्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .ब सी जयाजी टे काळे , टोळकर 08.01.2012

ी.रमेश ब सी टे काळे ,

मुलगा

खुला

22.05.1976 7 वी

वारस प्रमाणपत्र, मु यु प्रमाणपत्र,
शैक्षिणक पात्रता, व सवर् शपथपत्र 100
पया या बाँडपेपरवर कायार्लय
प्रमुखांमाफर्त सादर करावेत.

58 06.02.2013

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै .दशरथ जग नाथ तळे कर,मजुर 01.05.2012

ी.दशरथ जग नाथ तळे कर,

मुलगा

खुला

24.10.1994 12 वी

59 11.03.2013
प्रा िदनाक
ं

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

कै . ीमती प्रयागबाई आ णा
जावळे

19.08.2012

ी.अशोक आ णा जावळे ,
रा.आडगाव जावळे ता.पैठण
िज.औरंगाबाद

मुलगा

मराठा

03.02.1984 9 वी

60 25.04.2013

तहिसलदार बंबड

कै .कै लास रामगोपाल आडेकर

21.10.2003

ी.अक्षय कै लास
आडेकर,रा.पशनपुरा कॉलेज रोड
जालना

मुलगा

म नेरवालु 26.06.1993 9वी

61 07.05.2013

िज हा श य
कै .िवजय नवलिसगं िशदं े,
िचिक सक,सामा य ग्णालय आरोग्य कमर्चारी वगर्-3
जालना

04.04.2010

ीमती लताबाई िव.िशदं े

प नी

राजपतु

01.06.1975 5 वी

62 07.05.2013

िज हा श य
कै .गणेश िदगंबर
िचिक सक,सामा य ग्णालय दुडके कर,कक्षसेवक
जालना

27.07.2010

ीमती रे खा गणेश दुडके कर

प नी

सोनार

21.11.1971 9 वी

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते
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शैक्षिणक
पात्रता

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

11

12

शेरा/ पुतर्ता

13

सवर् शपथपत्र 100 पया या बाँडपेपवर ,

आरोग्य िवभाग

जा.क्र.सा जा/आ था4/299/14 िद.04.03.2014
अ वये लक्ष सेवक पदावर
िनयुकती

अ.क्र. प्र ताव प्रा
िदनांक

कायार्लयाचे नाव

मयत कमर्चार्यांचे नाव व पदनाम मयत िदनांक

अनुंकंपा त वावर नेमणुक
िमळणर्साठी अजर् करणार्या
नातेवाईकांचे नांव व प ा

2
1
63 07.05.2013

3
4
5
िज हा श य
असलमबेग हुसेन बेग,बाहय ग्ण 04.12.2010
िचिक सक,सामा य ग्णालय सेवक,
जालना

6
ीमती शमीना असलमबेग

64 07.05.2013

िज हा श य
िचिक सक,सामा य ग्णालय
जालना

ी.ज्ञाने र शामराव मापारे

65 07.05.2013

िज हा श य
िचिक सक,सामा य ग्णालय
जालना

ी.िव णु िभमराव रोटे ,कक्ष सेवक 04.01.2011

66 09.05.2013

कायर्कारी अिभयंता
सा.बा.िवभाग जालना

शेख चाँद शेख पाशा हुसेन
09.02.2005
(वैद्यिकय कारणा तव सेवािनवृ )

67 23.04.014

प्राचायर्,पोलीस प्रिशक्षण
कद्र,जालना

कै .सुखदेव गणपत वाळके

68 10.7.2014

िज हा श य िचकी सक
सामा य ग्णालय,जालना

कै .सुरेशराव आनंदराव मरकड

69 15.07.2014

कोषागार अिधकारी,जालना कै .रामिकशन आ माराम िनकाळजे 06.04.2013

मयताशी जात प्रवगर् ज मिदनांक
नाते

शैक्षिणक
पात्रता

7
प नी

8
खुला

9
10
20.05.1975 अिशिक्षत

पाडं ु रंग ज्ञाने र मापारे

मुलगा

धनगर

20.12.1993 11 वी

ी.प्रिवण िव णु रोटे
रा.घाटी क्वाटर् स ,जालना
ता.िज.जालना

प नी

अ.जा

05.07.1968 7 वी

ी.शे.खालेद शे.चाँद पाशा

मुलगा

खुला

19.07.1995 8 वी

12.03.2013

ी.अिनल सुखदेव वाळके

मुलगा

(O.B.C)

10.10.1987 12 वी व Mscit

23.12.2013

ीमती अिनता सुरेशराव मरकड

प नी

खुला

10.07.1983 7 वी

ीमती आ णा रामिकशन िनकाळजे प नी

मातंग

02.01.1983 8 वी

14.12.2010

िनयुक्ती कोण या अनंकुपा िनयुक्ती आदेश
िवभागास दे यात क्रं. िदनांक
आली या
िवभागाचे नाव.

11
आरोग्य िवभाग

12
जा.क्र.सा जा/आ था4/299/14 िद.04.03.2014
अ वये बाहय ग्ण सेवक
पदावर िनयुकती

शेरा/ पुतर्ता

13

सवर् शपथपत्र 100 पया या बाँडपेपवर ,

वाक्षरीत/-

िज हािधकारी जालना करीता
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