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मर्ल्हामिकारी कार्ाालर् र्ालना

र्ालना मर्ल्हर्ातांर्ात महसुल मवभार्ाची र्ट-ड सांवर्ाातील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांमतम प्रमतक्षासुची दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा/प्रस्ताव

अ.क्र.

1

1

2

3

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

2

11.09.2012

14.12.2009

17.06.2010

कार्ाालर्ाचे नाव

3

तहमसलिार र्ालना

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

4

कै .आसाराम कडु बा
काांबळे , मशपाई

उपमवभार्ीर् अमिकारी

कै .दकसनराव सैनार्ी

परतुर

सोलाट, तलाठी

तहमसल कार्ाालर् घनसावांर्ी

कै .मुकेश शांकर हरणे,
मशपाई

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक ममळणासाठी
मर्त दिनाांक

अर्ा करणारर्ा नातेवाईकाांचे नाांव व

मर्ताशी नाते

र्ात प्रवर्ा

पत्ता

5

23.12.2007

4.02.2009

6

श्री.रत्नाकर आसाराम काांबळे ,रा.र्ैनपुर
कोठारा . ता.भोकरिन मर्.र्ालना

श्रीमती मुक्ताबाई दकसनराव
सोलाट,रा.ता. अांबड मर्.र्ालना

7

मुलर्ा

पत्नी

8

एस.सी/
माांर्

भ.र्.क

शैक्षमणक
पात्रता

10

मनर्ुक्ती कोणत्र्ा
मवभार्ास िेण्र्ात आली
त्र्ा मवभार्ाचे नाव.

11

मशपाई पिावर महसुल
8 वी

क्रां.दिनाांक

शेरा

12

13

र्ा कार्ाालर्ाचे आिेश क्र

श्री रत्नाकर काांबळे र्ाांना

२२१६/मशाका-१/आस्था-

र्ाकार्ाालर्ावेआिेश

१/अकां पा/प्रक्र ७१ दिनाांक

दिनाक अन्वेर् मनर्ुक्ती

०८.१२.२०१६

िेण्र्ात आली आहे

वर्ाची ४५ वर्षे पुणा झाले

वर्ाची ४५ वर्षे पुणा झाले

वर्ाची ४५ वर्षे पुणा झाले

असलेमुळे अनुकांपा

असलेमुळे अनुकांपा

असलेमुळे अनुकांपा

मनर्ुक्तीस अपाञ

मनर्ुक्तीस अपाञ

मनर्ुक्तीस अपाञ

मवभार् तहमसल
कार्ाालर् र्ाफ्राबाि र्ेथे

5 वी

अनुकांपा मनर्ुक्ती आिेश

श्री.मांर्ेश शांकर
19.10.2009

हरणे,रा.साखरखेडो,ता.ससिखेडरार्ा

भाऊ

इ.मा.व

8 वी

मर्.बुलढाणा
अमशमक्षत असलेमुळे दिनाांक

उपमर्ल्हामिकारी भुसांपिान
4

25.11.2011

इ.व.ि, मर्.अ.कार्ाालर्
र्ालना

कै ..दिपक बळीराम
काांबळे , मशपाई

2.12.2010

श्रीमती लताबाई दिपक
काांबळे ,रा.इां दिरानर्र र्ुना र्ालना

२२.१०.१९९४ च्र्ा
पत्नी

अ.र्ा.

शासनमनणार्ाप्रमाणे
शैक्षमणक अट मशथील
करण्र्ात आलेली आहे

5

19.03.2012

6

07.01.2013

तहमसल कार्ाालर् र्ालना

उपमर्ल्हामिकारी भुसांपिान
(कृ ष्णाखोरे ),
मर्.अ.कार्ाालर् र्ालना

कै .शे.रईस शे.मेहबुब
अली, मशपाई

कै .नामिेव कुां डलीक
पाांडव, मशपाई

2.01.2012

श्री.शेख सलीम शेख रईस,रा.शासकीर्
क्वाटार र्ालना

मुलर्ा

खुला

10 वी नापास

मुलर्ी

एस.सी

9 वी

श्रीमती नांिा नामिेव पाांडव,दकती हॉटेल
29.05.2012

समोर,मच्छी बार्ार र्वळ अांबड रोड
र्ालना
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मर्ल्हामिकारी कार्ाालर् र्ालना

र्ालना मर्ल्हर्ातांर्ात महसुल मवभार्ाची र्ट-ड सांवर्ाातील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांमतम प्रमतक्षासुची दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा/प्रस्ताव

अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाालर्ाचे नाव

1

2

3

7

25.04.2013

तहमसलिार अांबड

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

4
कै .कै लास रामर्ोपाल
आडेकर

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक ममळणासाठी
मर्त दिनाांक

अर्ा करणारर्ा नातेवाईकाांचे नाांव व

मर्ताशी नाते

र्ात प्रवर्ा

पत्ता

5

21.10.2003

6
श्री.अक्षर् कै लास आडेकर,रा.पेंशनपुरा
कॉलेर् रोड र्ालना

शैक्षमणक
पात्रता

7

8

10

मुलर्ा

मन्नेरवालु

9 वी

मनर्ुक्ती कोणत्र्ा
मवभार्ास िेण्र्ात आली

अनुकांपा मनर्ुक्ती आिेश

त्र्ा मवभार्ाचे नाव.

11

स्वाक्षरीत/मर्ल्हामिकारी र्ालना
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क्रां.दिनाांक

12

शेरा

13

