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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

2

3

4

1

3.6.2005

तहदसल कार्ाालर्,
घनसावांर्ी

कै .दिलीप सरु र्लाल
र्ैस्वाल-तलाठी

2

17.6.2005

1

3

4

13.4.2006

30.8.2006

अधिक्षक अधियंता व
कै .पाडं ु रंग ग्यानजु ी छडीदार,
प्रशासक लािक्षेत्र धवकास
गँगमन
प्राधिकरण औरंगाबाद
काययकारी अधियंता
सा.बा.धविाग जालना

कै .दगडु सांडु जािव,
टोळकर

सहाय्र्क अदिक्षक
कै .सिु ाम भोर्ीराम भिर्े
अदभर्ांता र्ाांदत्रकी मांडळ
पहारे करी
(उ.स) नाांिेड

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

10

11

12

13

इ.मा.व

B.A

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

मल
ु गा

अ.जा.

H.S.C

मल
ु गा

अ.जा.

S.S.C, HSC संगणक इग्रं जी
टंकलेखन ३०

अ.र्ा.

H.S.C व सर्ां णक, इग्रां र्ी र्ाांदत्रकी भवन नाांिेड
टांकलेखन ३०
दलपीक पिावर

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

8

23.9.2004

श्री.सतां ोष दिलीप र्ैस्वाल
स्वामी समर्ा नर्र र्ालना

मुलर्ा

18.12.2004

श्री.कृ ष्णा पाडं ु रंग छडीदार
रा.अकोला देव ता.जाफ्राबाद

25.09.2005

श्री.राहुल दगडु जािव,
रा.के दारखेडा, ता. िोकरदन
धज.जालना

05.02.2006

कु.रे खा सिु ाम भिर्े,व्िारा
अदनल बांडेवार सवोिर् नर्र
सेलु दर्.परभणी

आिेश क्र.2012/मशाकादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
1/आस्र्ा-1/ससेभ/ सीआरआहे.
21 दि.14.06.2012

अदिक्षक अदभर्ांता
मुलर्ी

र्ा.क्र.९६१/ सन २०१५

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

आिेश- र्ा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्र्ा-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दि.22.05.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

पिस्र्ापना

5

05.09.2006

उपदवभार्ीर् अदिकारी
परतुर

कै .शे.रदशि अव्िुल
ईसफ
ु , दशपाई

21.08.2006

शे ख रईस शे.रदशि,
रा.परतुर,दर्.र्ालना

मुलर्ा

खुला

H.S.C,TYPING-MAR
& ENG-30 ,MS-CIT

6

22.12.2006

धजल्हा शल्य धिधकत्सक
सामान्य,रुग्णालय जालना

कै .मेघा उत्तमराव पाटाळे
(मेघा धनमयळ)
अधिपररिाररका

16.11.2006

श्री.मकरंद अधनल धनमयळ (धपपल्स
बँक कॉलनी जालना)

मल
ु गा

इ.मा.व

S.S.C

7

10.4.2007

तहदसल कार्ाालर् मांठा

कै .दहवाळे र्नािान
दलांबार्ी,दशपाई

05.11.2006

श्री.आनिां र्नािान दहवाळे ,घारे
कॉलनी मांठा दर्.र्ालना

मुलर्ा

अ.र्ा.

H.S.C
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महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

आिेश क्र.2012/मशाकादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
1/आस्र्ा-1/ससेभ/ सीआरआहे.
21 दि.14.06.2012

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

11

12

13

आिेश क्र.लेखा-1/1594
दि.26.02.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

8

19.05.2007

तालक
ु ा धनररक्षक िमु ी
अधिलेख िोकरदन

कै .कडुबा रामदेव कुदर
िमु ापक

17.11.2006

श्री.िागवत कडुबा कुदर,
रा.म.ु बोरगावं , जा. पो.धसपोरा
बाजार ता.िोकरदन धज.जालना

मल
ु गा

खल
ु ा

H.S.C, TYPING MAR30व ENG-40 MS-CIT

21.06.2007

अदिक्षक अदभर्ांता
औरांर्ाबाि पाटबांिारे
मांडळ औरांर्ाबाि

कै .बाळकृष्ण र्णपत
रामिासी,दलपीक

14.10.2006

श्री.महेश बाळकृष्ण रामिासी,
पाांर्ारकर नर्र,अशोका
ढाब्र्मार्े र्ालना

10

9.1.2008

तहदसल कार्ाालर्
भोकरिन

कै .रार्ेश रतीलाल राणे,
तलाठी

11

07.02.2008

समादेशक, रा.रा.पो. बल क्र. कै .िगवान रामधसहं राजपतु
३जालना
सहा पो.उ.धन

9

12

13

10.3.2008

15.03.2008

उपदवभार्ीर् अदिकारी
र्ालना

उपदवभार्ीर् अदिकारी
परतुर

कै .तुकाराम कोडीबा
िळवी, तलाठी

कै .िेदविास अांबािास
ससाणे तलाठी

मुलर्ा

खुला

डी.सी.ई (स्र्ापत्र्)

अिीक्षक अदभर्ांता
औरांर्ाबाि
पाटबिारे मांडळ
कदनष्ठ दलपीक

3.11.2007

श्रीमती सरोर् रार्ेश राणे, बी42 नार्नर्र दसि
ां े कॉलनी
औरांर्ाबाि

पत्नी

अ.र्ा. वेिता
प्रमाणपत्र

H.S.C, TYPING MAR30व ENG-40

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश- र्ा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्र्ा-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दि.22.05.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

15.10.2007

श्री.धवशाल िगवान राजपतु

मल
ु गा

B.COM

10.8.2007

श्री.सदु नल तक
ु ाराम िळवी
रा.उस्मानपेठ, अलापुर
ता.भोकरिन दर्.र्ालना

मुलर्ा

S.S.C (वाहनचालक
परवाना)

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश- र्ा.क्र.2014/
मशाका-1/आस्र्ा-1/
अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दि.22.05.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

15.10.2007

श्री.दवद्यासार्र िेदविास
ससाणे रा.स्वामी समर्ा
मांदिराच्र्ा मार्े अांबड
दर्.र्ालना

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

र्ा.क्र.२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/दलपीक/प्रक्र
५६दिनाांक ५.०१.२०१६

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

मल
ु र्ा

खुला

अ.र्ा.
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S.S.C

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1
14

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

2

3

4

13.06.2008

उपसच
ां ालक सामार्ीक
वदनकरण र्ालना

कै .अनांत र्नािान चौिरी
सवेक्षक

अदिक्षक अदभर्ांता
औरांर्ाबाि पाटबांिारे
मांडळ आरैर्ाबाि

कै .साहेबराव भार्र्
ु ी
लोहकरे हर्ेरी कारकुन

शेरा

8

10

11

12

13

इ.मा.व

H.S.C

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

01.08.2007

श्री.मुर्र अनांत चौिरी,
रा.म.ु खुलताबाि,दर्.
औरांर्ाबाि

मुलर्ा

28.02.2008

श्री.मांदर्त साहेबराव
लोहकरे,रा.नतु न वसाहत
पोलीस कॉलनी र्वळ अांबड
दर्.र्ालना

15.10.2005

श्रीमती वैशाली बापुराव
बार्ुल घर क्रां.1-12-79
घाटी,र्ौतमनर्र मकाई र्ेट
औरर्ाांबाि

15.05.2008

शे ख अय्र्ुब शे.कय्र्ुम काझी
पुरा र्ालना

श्री.प्रवीण मािवराव (महाद)ु
साळवे,म.ु धिंिगव्हाण
पो.माजलगावं ,धज.बीड

17.07.2008

16

दवशेष दर्ल्हा
01.09.2008 समार्कल्र्ाण अदिकारी
र्ालना

कै .बापुराव दत्रांबकराव
बार्ुल र्ृहपाल

17

दवशेष दर्ल्हा
01.09.2008 समार्कल्र्ाण अदिकारी
र्ालना

कै .शे ख कय्र्ुम शे ख
लाला सफाईर्ार

18

31.03.2009

धविाग्रीय कृ षी सहसंिालक कै .महादु गोपाळराव साळवे
औरंगाबाद
कृ षी सहाय्यक

23.06.2001

21.5.2009

धविाग्रीय कृ षी सहसंिालक
औरंगाबाद

श्री.राजेंद्र हररहरराव
26.06.1999 मगरे ,रा.बौध्दनगर जवाहर कॉलनी
औरंगाबाद

19

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

मर्त दिनाांक

मर्ताशी
नाते

15

कै .हररहर श्रीपतराव मगरे
धलधपक

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

वनरक्षक पिावर र्ा.क्र./सावदवर्ा/आस्र्ा/30/ दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
दनर्ुक्ती
2013.14दि.07.4.14
आहे.
सहार्क अदिक्षकअदभर्तां ा
र्ाांचेकडील पञ र्ा क्र
दनर्क्ु ती िेण्र्ात आलेली
औपाम/ां लेखा-१/६१५९
आहे.
दिनाांक २१.११.२०१६ सिां भा
पञ

खुला

B.A & TYPING ENG40 ,MAR-30

अ.र्ा.

M.A,TYPING MAR30,MS-CIT

समार् कल्र्ाण
दवभार्-र्ृहपाल
पिावर दनर्ुक्ती

मा.आर्ुक्त समार् कल्र्ाण
आर्ुक्तालर् महाराष्र राज्र् दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
पुणे र्ाांचे दि.14.01.2008 चा
आहे.
आिेश

मुलर्ा

अ.र्ा.

H.S.C, TYPING MAR30व ENG-40 MS-CIT

समार् कल्र्ाण
दवभार्-र्ृहपाल
पिावर दनर्ुक्ती

दवभार्ीर् समार् कल्र्ाण
दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
अदि.औरांर्ाबाि र्ाांचे
आहे.
दि.24.08.2011 चा आिेश

मल
ु गा

अ.जा.

S.S.C.,MS-CIT

मल
ु गा

अ.जा.

S.S.C

मुलर्ा

मुलर्ी
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

20

18.06.2009

तहधसल कायायलय िोकरदन

कै .गणेश दत्तात्रय धगरी,
मंडळ अधिकारी

03.04.2009

श्री.दग्रु यश गणेश धगरी, अरुणोदय
कॉलनी बीड बायपास, दत्तमंधदर
जवळ औरंगाबाद

मल
ु गा

ि.ज.ब

B.COM

महसल
ू धविाग
तलाठी पदावर

05.09.2009

अदिक्षक अदभर्तां ा
औरांर्ाबाि पाटबांिारे
मांडळ आरैर्ाबाि

कै .मनोहर सखारामपतां
वाखारखर हर्ेरी
सहाय्र्क

06.06.2008

श्री.मदनष मनोहरराव
वाखारकर,रा.प्लॉट न.ां 77
हररराम नर्र बीड बार्पास
औरांर्ाबाि

27.11.2009

कामर्ार उपआर्ुक्त
औरांर्ाबाि, मालर्ीपरु ा
स्टे शनरोड आरैंर्ाबाि

कै .महमि सलीम शेख
दलपीक

26.11.2008

महमि अल्ताफ शेख रा.अब्िी
मिां ी,िौलताबाि
ता.दर्.औरांर्ाबाि

मल
ु र्ा

खल
ु ा

S.S.C

1.12.2009

तहदसल कार्ाालर् मांठा

कै .सभ
ु ाष नार्ोराव
पेठकर, दलपीक

23.09.2009

श्री.दर्रीष सभ
ु ाष पेठकर
रा.परतुर सदां मत्र कॉलनी
तहदसल कार्ाा लर्ाच्र्ा
पाठीमार्े ता.परतुर दर्.र्ालना

मुलर्ा

खुला

B.COM

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

08.12.2009

दवशेष भुसपां ािन
(र्ावठाण)र्ालना

कै .अशोक र्ोदवांिराव
िेशमुख, म.ां अ.

खुला

B.SC, TYPING MSCIT

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

21

22

23

24

22.05.2000

श्री.कृष्णा अशोकराव िेशमुख

मुलर्ा

मुलर्ा

खुला
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जा.क्र.2014/मशका-1/आस्था- धनयक्ु ती देण्यात आलेली
1/ससेि/प्र.क्र. धद.22.05.2014
आहे.

सहार्क अदिक्षकअदभर्ांता
र्ाांचेकडील पञ र्ा क्र दनर्क्ु ती िेण्र्ात आलेली
औपाम/ां लेखा-१/६१५९
आहे. माञ नोकरी
दिनाांक २१.११.२०१६ सिां भा
दस्वकारली नाही
पञ

B.E(ELE.)

क्र
दलपीक टांकलेखक काउआ/औबाि/आस्र्ा/दनआ दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
पिावर
/अांनूकां/१/११४७/दिनाांक
आहे.
३०.१२.२०१४
र्ा.क्र.2014/मशका1/आस्र्ा-1/ससेभ/प्र.क्र.
दि.22.05.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

र्ा.क्र.2014/मशाकादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
1/आस्र्ा-1/ससेभ/प्र.क्र
आहे.
/कादव-219दि.07.07.2014

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

25

26

2

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

4

09.03.2010

उपदवभार्ीर् अदिकारी
परतुर

कै .रार्ाराम नानाभाऊ
र्ाढवे, तलाठी

10.05.2010

तहदसल कार्ाालर्,
बिनापुर

कै .सख
ु निां खडां ु र्ी इच
ां े कर
दलपीक

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

8

26.07.2002

श्री.सदतश उफा िािाराव
रार्ाराम र्ाढवे रा.सालर्ाांव
ता.परतुर दर्.र्ालना

20.12.2009

श्री.दनलेश सख
ु ानिां इच
ां े कर
मुक्तेश्वर कॉलनी र्ालना

मुलर्ा

मुलर्ा

कै .िनार्ी दभकार्ी
र्ाटोळे ,पोलीस हवालिार

6.9.2005

श्री.रार्ेश िनार्ी
र्ाटोळे ,रा.र्वळखेळ
मुलर्ा
ता.िेऊळर्ाांवरार्ा दर्.बुलढाणा

इ.मा.व

अ.र्ा.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

10

11

12

13

बी.ए मराठी टार्दपर्ां ३०,इग्रां र्ी टार्दपर्ां -४०,
MS-CIT

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

र्ा.क्र.२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/तलाठी/प्रक्र
५६दिनाांक ५.०१.२०१६

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

H.S.C, TYPING

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

र्ा.क्र.२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/दलपीक/प्रक्र
५६दिनाांक ५.०१.२०१६

दनर्क्ु ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

र्ा.क्र.आस्र्ा-1/अनक
ू ां पा
मादहती/2014/9810
दि.25/11/2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

र्ा.क्र.2014/मशका1/आस्र्ा-1/ससेभ/प्र.क्र.
दि.22.05.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

समािेशक राज्र्
राखीव
पोलीस बल
एच.एस.सी. टार्दपर् 30मराठी, इग्रां र्ी व एमएसर्ट क्र.३ र्ालना
सीआर्टी
र्ेर्े भोर्न सेवक
पिावर दनर्ूक्ती

27

07.06.2010

समािेशक,रा.रा.पो.बल
क्र.3 र्ालना

28

21.06.2010

तहदसल कार्ाालर्
भोकरिन

कै .रामदकशन हररचांद्ग
कादशि दलपीक

23.2.2010

श्री.अशोक रामदकशन कादशि
रा.साक्षालदपांप्री ता.दर्.दबड

मल
ु र्ा

खल
ु ा

M.B.A

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

29

21.6.2010

तहदसल कार्ाालर्
भोकरिन

कै .अदनल ित्तात्रर्
िेशमुख,दलदपक

4.3.2010

श्री.अदभदर्त अदनलराव
िेशमुख,रा.ता.पाटोिा, दर्.दबड

मुलर्ा

खुला

B.C.A ,MS-CIT

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

र्ा.क्र.2014/मशाकादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
1/आस्र्ा-1/ससेभ/प्र.क्र
आहे.
/कादव-219दि.07.07.2014

14.7.2010

तहदसल कार्ाालर्
घनसावांर्ी

कै .र्र्न्नार् हरर बार्ुल
मांडळ अदिकारी

11.6.2010

सदचन र्र्न्नार् बार्ुल,
माळीर्ल्ली मेहरबाबा
मांदिराच्र्ा मार्े अांबड
दर्.र्ालना

मुलर्ा

अ.र्ा.

B.A, MS-CIT

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

र्ा.क्र.2014/मशाकादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
1/आस्र्ा-1/ससेभ/प्र.क्र
आहे.
/कादव-219दि.07.07.2014

30

भ.र्.क वेिता
प्रमाणपत्र

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक

अ.र्ा.

S.S.C

दवक्रीकर
सहआर्ूक्त
औरांर्ाबाि

अपर दवक्रीकर आर्ूक्त
नादशक क्षेत्र र्ाांचेकडील
आिेश दि.04.04.2015

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

मल
ु गा

खल
ु ा

H.S.C , MS-CIT

मल
ु गा

ि.ज.ड.

H.S.C

महसल
ू दवभार्
तलाठी पिावर

र्ा.क्र.२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/तलाठी/प्रक्र
५६दिनाांक ५.०१.२०१६

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे.

तत्रां दशक्षण सच
ां ालक
दव.आ.का.औ.बाि
र्ाांचेकार्ाालर्ाचे
क्र.३०.०३.२०१६ अन्वर्े
दनर्ुक्ती दिली

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
आहे. र्ट ड सवां र्ाात

11.02.2008

श्रीमती सरु े खा नारार्ण
कुरील,रा.लक्ष्मीनारार्ण पुरा
मस्तर्ड र्ालना

पत्नी

कै .धहमं तराव िोंडीराज
देशमख
ु प्रयोगशाळा
सहाय्यक

29.04.2009

श्री.सदानंद धहमं तराव
देशमख
ु ,वरपडु कर धनवास
श्री.मोठा मारोती देशमख
ु गल्ली
परिणी

कै .नामदेव धकसनराव
टाकरस प्रयोगशाळा
सहाय्यक

21.05.2009

श्री.नारायण नामदेव
टाकरस,टाकरस धनवास रे स्ट
हाऊस समोर सेल.ु धज.परिणी

12.04.2010

श्री.अक्षर् सि
ु ीर िेशमुख
रा.ग्रणपती र्ल्ली मेन रोड
अांबड

मल
ु र्ा

खल
ु ा

H.S.C

12.01.2010

श्री.गोधवद कडुबा
धगते,रा.संिाजीनगर प्लॉट नं.53
बालाजी मंधदराजवळ जालना

मल
ु गा

ि.ज.ड

B.A.M.S

09.08.2010

32

26.7.2010

अधिक्षक अधियतं ा
गुणधनयंत्रण मंडळ धसिंन
िवन पररसर, औरंगाबाद

33

26.7.2010

अधिक्षक अधियंता
गुणधनयंत्रण मंडळ औरंगाबाद

19.08.2010

उपदवभार्ीर् अदिकारी
परतुर

कै .सि
ु ीर लक्ष्मणराव
िेशमुख तलाठी

18.11.2010

काययकारी अधियंता
सा.बा.धविाग जालना

कै .कडुबा िोडीबा
धगते,वररष्ठ धलपीक

प्राचार्ा शा.तांत्र दनके तन
र्ालना

13

8

कै .कुरील नारार्ण
बद्गीप्रसाि दशपाई

26.04.2011

12

7

दवदक्रकर उपआर्ुक्त
नार्पुर क्षेत्र नार्पुर

36

11

6

4

35

10

5

3

34

शेरा

र्ात प्रवर्ा

2

31

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

मर्त दिनाांक

मर्ताशी
नाते

कार्ाालर्ाचे नाव

1

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

कै .शांकर र्णपत साळवे,
पहारे करी

21.01.2008

दवर्र् शांकर साळवे,रा.वरुड
ब.ु ता.र्ाफ्राबाि दर्.र्ालना

मुलर्ा

अ.र्ा.
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H.S.C

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

4
कै .िनधसंग मगनधसंग
राजपतु सहाय्यक
लेखाधिकारी

37

20.09.2011

कोषागार अधिकारी जालना

38

01.08.2011

उपसंिालक िजु ल सवेक्षण
कै .जीवन प्रिाकरराव
यंत्रणा औरंगाबाद
गोसावी, तांधत्रक अधिकारी

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

8

10

11

12

13

पत्नी

धवजाअ

H.S.C संगणक व इग्रं जी
टंकलेखन ३० मराठी टंकलेखन
३०

मल
ु गा

जैन

B.A, MS-CIT

जा.क्र.२०१५/मशाका१/आस्था१/अकंपा/तलाठी/प्रक्र
५६धदनांक ५.०१.२०१६

धनयक्ु ती देण्यात आलेली
आहे.

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

12.09.2010

श्रीमती संधगता िनधसंग राजपतु ,
धनमायण हाउुधसगं सोसायटी प्लॉट
न.ं 26 जळगाव रोड हसयल
ु
औरंगाबाद

3.6.2011

कु.स्नेहा जीवन गोसावी,घर.न.413- शक
ं ंु तला धनवास जैन
मंधदरासमारे जोहरीवाडा आरैं गाबाद

39

20.8.2011

उपधविागीय अधिकारी परतुर

कै .गोधवंद लक्ष्मणराव
उफाड,तलाठी

3.5.2011

श्री.अमोल गोधवंदराव उफाड

मल
ु गा

खल
ु ा

H.S.C

महसल
ू धविाग
तलाठी पदावर

40

12.10.2011

तहधसल कायायलय जालना

कै .रमेश रामराव देशपांडे,
धशपाई

20.8.2011

श्री.मयरु रमेशराव देशपाडे,

मल
ु गा

खल
ु ा

B.A.MSCIT, TYPING

महसल
ू धविाग
धलपीक पदावर

जा क्र २०१६/मशाका१/आस्था-१/अकंपा कावी
धदनांक १५.०९.२०१६

धनयक्ु ती देण्यात आलेली
आहे.

41

27.9.2011

धवधक्रकर आयक्त
ु (आस्था) कै .प्रशातं ररावाअप्पा वाजगे
नागपरु क्षेत्र नागपरु
,धलपीक

22.06.2009

श्रीमती सवु णयलता प्रशांत
वाजगे,व्दारा वामनअप्पा
धलंबारे ,एन-11बी-18/4,. सेटर
हडको औरंगाबाद

पत्नी

खल
ु ा

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

धवसाहआ (व्हॅट प्रशा)
औरंगाबाद कर
सहाय्यक

क्र.आस्था३/धवलीपी3/14/अनक
ू ं पा
धनयक्ू ती/32/ब-320
धद.26.06.2014

धनयक्ु ती देण्यात आलेली
आहे.

42

18.10..2011

पोलीस अधिक्षक कायायलय
जालना

कै .सदं ेश गायकवाड,
िालक पोधश/567

08.06.2010

श्रीमती आशा संदेश गायकवाड

पत्नी

िजड (वंजारी)

H.S.C

43

02.12.2011

काययकारी अधियंता
सा.बा.धविाग-2 जालना

कै .गोपीनाथ बाळु राठोड,
टोळकर

18.07.2011

रमेशिंद्र गोपीनाथ राठोड

मल
ु गा

धवजाअ

S.S.C
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

4

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

8

10

11

12

13

मुलर्ा

इ.मा.व

H.S.C

आरोग्र् कमाचारी र्ा
पिावर

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

26.8.2008

अमोल दसताराम वखरे

44

17.1.2012

दर्ल्हा शल्र् दचदकत्सक कै .दसताराम सतां ुकराव
सामान्र्,रुग्णालर् र्ालना
वखरे

45

16.5.2012

उपकाययकारी अधियंता लघु
पाटबंिारे (स्थाधनकस्तर)
जालना

कै .मािव होणाजी जािव

12.11.1999

गजानन मािवराव जािव

मल
ु गा

लमाणी

H.S.C, MS-CIT व
टायधपंग इग्रं जी ३० व मराठी ३०

46

6.7.2012

उपधविागीय अधिकारी
जालना

कै .दत्तात्रय िळ
ु बाजी ढाकरे

18.6.2011

श्री.पंकज दत्तात्रय ढाकरे

मल
ु गा

एस.टी

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

47

18.7.2012

कायायलय अधिक्षक
कै .राजाराम लक्ष्मण
उपसि
ं ालक िधू म अधिलेख
गाडेकर, धलपीक-िोकरदन
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

05.07.2008

कुमारी धसमा राजाराम गाढेकर

मल
ु गी

खल
ु ा

H.S.C, DED

48

कायायलय अधिक्षक
18.07.2012 उपसंिालक िधू म अधिलेख
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

05.1.2009

श्री.िागवत कंु डधलकराव सरुु ं ग,

मल
ु गा

खल
ु ा

H.S.C

49

कायायलय अधिक्षक
कै .शे.जाफर अली शे.अमीर
18.07.2012 उपसि
ं ालक िधू म अधिलेख
अली,धलपीक-जालना
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

30.04.2010

शेख मोईन शे.जाफर अली,

मल
ु गा

खल
ु ा

H.S.C

कै .कुडधलक रामधकशन
सरु ं ग,िमापक-परतुर
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र्ा.क्र.दर्दहअर्ा/आस्र्ा/अनु
दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
कांपा/नेमणुक/३३आहे.
४०/१४दिनाांक ०७.०१.२०१४

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

8

10

11

12

13

मल
ु गा

इमाव

B.A उत्तीणय. TYPING
MAR-30, MS-CIT तसेि
IIT िी सवेव्हर धडग्री

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

4

5

6

7

कै .अशोक तळ
ु शीराम
िंदन,धशपाई-जालना

22.05.2010

श्री.अमोल अशोक िंदन, गवळी
मोहल्ला,जनु ा जालना
ता.धज.जालना

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

50

कायायलय अधिक्षक
18.07.2012 उपसि
ं ालक िधू म अधिलेख
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

51

08.11.2012

तहधसलदार जाफ्राबाद

कै .लक्ष्मण हारजी पवार,
मंडळ अधिकारी

24.08.2012

श्री.प्रधवण लक्ष्मण पवार

मल
ु गा

धवजाअ

H.S.C

52

08.11.2012

प्र.प्रािायय शासकीय
तंत्रधनके तन जालना

कै .मनोहर धवश्वनाथ
स्वामी,सािेकार

30.09.2006

श्री.पंकज मनोहर स्वामी,

मल
ु गा

इमाव

H.S.C. TYPING MAR30 ENG-40

31.12.2012

श्री.आधशष अधवनाश दाणी

मल
ु गा

खल
ु ा

M.S.C.Computer typin
Eng. 40 व Marathi 30 ,
MS-CIT

मल
ु गा

खल
ु ा

S.S.C

मल
ु गा

धवमाप्र

H.S.C , ITI

53

28.1.2013

54

13.2.2013

अधिक्षक वेतन व िधवष्य
कै .अधवनाश पोपटराव
धनवायह धनिी पथक (मा.)
दाणी, वररष्ठ धलधपक
जालना
सहाय्यक अधिक्षक यांधत्रकी कै .धफरोजखॉन पठाण,वाहन
मंडळ (उ.सं.)नांदेड
िालक

25.10.2008 श्री.अमजदखॉन धफरोजखॉन पठाण

कै .शंकर रामिाऊ
गायकवाड,धशपाई

31.01.2013

श्री.राहुल शंकर गायकवाड,
इद्गं प्रस्थ नगर सा.बा.धनवासस्थाने
जालना ता.धज.जालना

55

08.03.2013

काययकारी अधियंता
सा.बा.ं धविाग जालना

56

05.11.2012

अिीक्षक जायकवाडी
प्रकल्प मंडळ औरंगाबाद

कडुबाळ नामदेव
ठोकळ,धशपाई

5.2.2008

एकनाथ कडुबाळ ठोकळ,

मल
ु गा

खल
ु ा

11 TH

57

05.11.2012

अिीक्षक जायकवाडी
प्रकल्प मडं ळ औरंगाबाद

कोंडीबा शंकरराव
दगु यमवार,िौकीदार

27.12.2009

शंकर कोंधडबारा दगु यमवार

मल
ु गा

धवमाप्र

B.A
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

10

58

07.12.2013

काययकारी अधियंता (सा.बा)
मागय प्रकल्प धविाग जालना

बाळकृ ष्ण धवठठलरांव
सानप कधनष्ठ अधियतं ा

13.03.2013

धववेक बाळकृ ष्ण सानप

मल
ु गा

वंजारी

H.S.C

02.04.2014

अधवनाश तारािंद िव्हाण
रा.रामनगर ता.अबं ड धज.जालना

मल
ु गा

धव. जा.अ

H.S.C, ,MS-CIT,TypingEng

59

17.06.2014

तहधसलदार,अंबड

कै .तारािदं कन्हु िव्हाण
धलपीक,तहधसल
कायायलय,अंबड

60

07.08.2014

अिीक्षक,जायकवाडी
प्रकल्प मडं ळ औरंगाबाद

कै .कूमार जळबा िळ
ु े
(मक
ु ादम)

09.11.2011

श्री.सदं ीप कृ ष्णकूमार िळ
ु े

मल
ु गा

अ.जा

11 वी पास

61

07.08.2014

अिीक्षक,जायकवाडी
प्रकल्प मडं ळ औरंगाबाद

कै .पांडूरंग किरूबा पंिांगे
(धलपीक)

24.07.2011

श्री.आनदं पाडं ू रंग पािगं े

मल
ु गा

अ.जा

Bsc Fy

62

07.08.2014

अिीक्षक,जायकवाडी
प्रकल्प मडं ळ औरंगाबाद

कै .श्रीराम नामदेव कांबळे
(मजरू )

03.11.2012

श्री.धवनोद श्रीराम कांबळे

मल
ु गा

अ.जा

B.A

63

07.08.2014

सा. प्र. धविाग धजल्हाधिकारी कै .प्रिाकर आश्रजू ी मापारी
कायायलय,जालना
(अ.का)

31.05.2014

श्री.पवन प्रिाकर मापारी

मल
ु गा

खल
ु ा

एि.एस.सी, पॉलटेक्नीक
धडप्मोला

64

20.08.2014

65

15.09.2014 तहधसलदार परतूर धज.जालना

काययकारी अधथयंता
सावयजधनक बािं काम
धविाग,जालना

कै .एस.डी.लाढकर
(स्थापत्य अधियत्रं ीक
सहायक)

05.08.2013 श्री.अधिजीत सखारामराव लाठकर

मल
ू गा

खल
ु ा

बी.कॉम

कै .शे.हधफज अ.रशीद
(वाहनिालक)

23.07.2014

मल
ु गा

खल
ु ा

S.S.C (वाहनिालक परवाना)

शे.अब्दल
ू अधतक अ..हफीज
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

8

10

11

12

13

मल
ू गा

अ.जा.

H.S.C मराठी टायधपगं -40
,इग्रं जी टायधपंग-40, MS-CIT

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

4

5

6

7

कै .सदु शयन तात्याराव खरात
(अ.का)

08.09.2014

श्री.सधू नल सदु शयन खरात

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

66

20.09.2014 तहधसलदार परतूर धज.जालना

67

07.10.2014

तहधसलदार िोकरदन
धज.जालना

कै .सिु ाषधसंग सख
ु लाल
राजपतू (तलाठी)

18.03.2014

श्री.िेतनधसंग सिु ाषधसंग राजपतू

मल
ु गा

धव.जा.अ

एम.ए

68

24.03.2015

काययकारी अधियंता
लिधु संिन(जसंिारण)
धविाग जालना

कै .अनतं ा प्रिाकरराव
िमायधिकारी (धशपाई)

21.12.2014

श्री.श्रीधनवास अनंता िमायधिकारी

मल
ू गा

खल
ु ा

B.B.A, M.B.A

69

03.05.2013

तहधसलदार अंबड धज जालना

कै नवनाथ पंडु धलकराव
गायकवाड (तलाठी)

5.11.2012.

श्री तुषार नवनाथ गायकवाड

मल
ु गा

खल
ु ा

बी. ए.

70

22.05.2015

सहय्यक संिालक व
सरकारी अधियोक्ता
कायायलय,जालना

कै .राजेंद्र गंगािर तूरूकमारे
(धलपीक)

14.10.2014

श्रीमती मधनषा राजेंद्र तूरुकमारे

पत्नी

अ.जा

एम.ए.डी.एड

71

12.06.2015

काययकारी अधियतं ा,
सा.बा.धविाग क्र(२) जालना

कै .इदं मू ती रमेश पवार

18.09.2014

श्री.अधनल रमेश पवार

मल
ु गा

अ.जा.

बी.ए.धव्दतीय वषे

72

26.06.2015

तहधसलदार घनसावंगी

कै .अशोक फधकरिदं गोरे ल
(तलाठी)

01.01.2014

श्री.सधतश अशोक गोरे ल

मल
ु गा

अ.ज

S.S.C
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शा धन धद ११.०९.१९९६
अन्वये वयास धदनांक
२६.०४.२०१५ रोजी १८ वषे
पणु य झालेने नाव समाधवष्ट
करण्यात आलेले आहे
(१५.०५.२०१५)

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

4

73

स्वीर् सहार्क अपर
06.07.2015 दवक्रीकर आर्ूक्त नादशक
क्षेत्र नादशक

74

05.11.2015

75

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

8

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

10

11

12

13

कै .िनरार् र्ूमानीराम
र्ूप्ता

27.04.2014

श्रीमती सपना िनरार् र्ूप्ता

पत्नी

वाणी

एम.एस सी

तहधसलदार िोकदरन धज
जालना

कै बालाजी रामिाऊ
तळे कर (तलाठी)

29.11.2014

श्री अमोल बालाजी तळे कर

मल
ु गा

कुणबी

बी ए कृ षी

07.01.2016

काययकारी अधियंता सा बां
क्र २ जालना

कै नामदेव जमला िव्हाण

01.09.2015

श्री धलंबा नामदेव िव्हाण

मल
ु गा

बंजारा

एि एस सी व MSCIT

76

11.03.2016

धजल्हा परु वठा अधिकारी
जालना

कै रधवंद्र रामराव देशपांडे
(धशपाई)

29.11.2015

श्री राहुल रधवद्रं देशपाडं े

मल
ु गा

खल
ु ा

एस एस सी उत्तीणय

77

05.04.2016

उपसि
ं ालक िधु म अधिलेख
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

कै इदं बु ाई िानदु ास
गायकवाड

08.05.2012

श्री अशोक िानदु ास गायकवाड

मल
ु गा

अ जा

BA, MSW

78

05.04.2016

उपसि
ं ालक िधु म अधिलेख
कै धवनोद के शवराव यादव
औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद

27.01.2013

श्रीमती रुपाली धवनोद यादव

पत्नी

खल
ु ा

एि एस सी

79

04.05.2016

पोदलस अदिक्षक र्ालना

कै सोनार्ी र्शवांता
खलसे

18.01.2015

श्री रदवरार् सोनार्ी खलसे

मुलर्ा

माळी
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एच एस सी उत्तीणा

कर सहार्क पिावर

दवशेष दवक्रीकर आर्ुक्त मुांबई
र्ाांचेकडील आिेश क्र आस्र्ा५/२०१३/२०१४/अनुकांपा दनर्ुक्ती दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
२०१६/१६/ब-१६७मुांबई दिनाांक
२९.०१.२०१६

पोलीस अदिक्षक र्ाांचे
कार्ाालाचे आिेश
दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली
दिनाांक२६.०७.२०१६ अन्वर्े
आहे
दनर्क्ु ती दिली

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1

2

कार्ाालर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

3

4

मर्त दिनाांक

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

5

6

7

8

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

शेरा

10

11

12

13

80

10.05.2016

तहधसलदार मंठा धज जालना

कै अरुण वनगुजर (तलाठी)

28.09.2012

श्री अरधवंद अरुण वनगुजर

मल
ु गा

ओबीसी

एि एस सी उत्तीणय व MSCIT

81

11.05.2016

पोधलस अधिक्षक जालना कै अशोक अधिमान मोराळे

30.03.2015

श्री धदपक अशोक मोराळे

मल
ु गा

वंजारी

एि एस सी उत्तीणय

82

19.07.2016

कै .शंकर सख
ु देव नागवे
(अ.का)

14.05.2016

श्री धवकास शंकर नागवे

मल
ु गा

ओबीसी
(कुणबी)

बी.एस.सी. व MSCIT व
मराठी टंकलेखन ३० व इग्रं जी
टंकलेखन ४०

83

20.07.2016

कै .श्री जळबा धहरामण
थोरात (मदतनीस)

29.11.2012

श्री सरु े श जळबा थोरात

मल
ु गा

अनसु धु ित जाती
(नवबौध्द)

एस.एस.सी.उत्तीणय

84

20.07.2016

कै .श्री गणेश आबाजी मोटे
(मदतनीस)

25.10.2014

श्री रधवंद्र गणेश मोटे

मल
ु गा

मातंग

एस.एस.सी.उत्तीणय व
MSCIT

20.07.2016

सहायक अधिक्षक
अधियतं ा,याधं िकी
मंडळ,नांदेड

कै .श्री सजेराव दगड्र घल
ु े
(मदतनीस)

श्री धवठ्ठल सजेराव घल
ु े, प्लॉट नं
६५, बाळकृ ष्ण नगर,धवजय िौक,
29.06.2015
गारखेडा पररसर , ता धज
औरंगाबाद ४३१००९

मल
ु गा

खल
ु ा

बी.एस.सी.उत्तीणय

28.09.2016

तहधसलदार जालना
धज.जालना

कै .धकशोर खैराती वाघमारे
(तलाठी)

कु नम्रता धकशोर वाघमारे , रा
मोदीखाना नगरपररषद शाळे च्या
मागे जवाहर बागेजवळ अधमत
हॉटेल जवळ जालना

मल
ु गी

िांिार (एस सी)

बी ए व MSCIT

85

86

तहधसलदार िोकरदन
धज.जालना
सहायक अधिक्षक
अधियतं ा,यांधिकी
मडं ळ,नादं ेड
सहायक अधिक्षक
अधियंता,यांधिकी
मडं ळ,नादं ेड

24.11.2015
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शा धन धद ११.०९.१९९६
अन्वये वयास २४.०६.२०१५
रोजी १८ वषे पणु य झालेने नाव
समाधवष्ट करण्यात आलेले
आहे

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-क मिील अनुकांपा उमेिवाराांची सामादर्क दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्तावानूसार
प्रस्ताव प्राप्त
अ.क्र.
दिनाांक
1
87

88

2

शेरा

8

10

11

12

13

मल
ु गा

खल
ु ा

बी ए व MSCIT

मल
ु गा

खल
ु ा

एस.एस.सी.

र्ात प्रवर्ा

4

5

6

7

कै . श्री पाडं ु रंग रामिाऊ
िमु ाळ (अव्वल कारकुन)

30.07.2016

श्री िनराज पाडं ु रंग िमु ाळ रा
तेलगांव ता. िारुर धज बीड

19.06.2015

श्री.धदलीप सदु ामराव दािाडे
रा.म्हाडा कॉलनी, घर क्र ४४,
धजल्हा पररषद शाळे च्या जवळ
जनु ा जालना

3

31.12.2016 तहधसलदार परतरु धज.जालना

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश
क्रां.दिनाांक

मर्त दिनाांक

मर्ताशी
नाते

कार्ाालर्ाचे नाव

18.10.2016 तहधसलदार परतुर धज जालना

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा
दवभार्ाचे नाव.

अनक
ुां ां पा तत्वावर नेमणक
ु
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

कै .श्री.सदु ाम रामिाऊ
दािाडे (वाहनिालक)

धदनाक
ं १८.०६.२०१६
नसु ार अजय दाखल

स्वाक्षरीत/दर्ल्हादिकारी र्ालना
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