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जजल्हाधिका ी कािाभलि,जालना
ददनाुंक

अधिसच
ु ना

१६.०८.२०१७

जालना जजल्हा आस्थापनभ ील गट ड मिील अनक
ं ुं पा ेमदभा ाेी सामायिक ्रशयिक्षा

िादी ददनाुंक २३.०८.२००५ ि ०१.०७.२०१७ अख
सुंदमर्भि ् ३ अधिसेनव्दा

िा कालाभिीेी अदिाभि ्रशाथममक ्रशयिक्षासेी

्रशमसद कुनन सद ेी अधिसेना ्रशमसद ााल्िा ददनाकाुंपासन १५

ददभसाुं्िा आि लखी स्भुनपाि आभ्िक ्िा प ाव्िा्िा कागदपञाुंसह सुंबधुं िि कािाभलि ्रशमख

िाुंेमार्भि िा कािाभलिाकड मदिीि आक्षप दाखल क ाभि, भ िभदहिमदिी नुंि ्रशाप्ि ाालल आक्षप
अजभ िभेा ाि घिल जा्ा
सद

नाहीि, अस यनदे ा ददलल होि.

्रशयिक्षासेीभ

सुंबधुं िि कािाभलि ्रशमख िसे सुंबधुं िि अनकुंपा ेमदभा

िाुंेकडील आक्षप िभदहि मदिीि िा कािाभलिास ्रशाप्ि ाालल्िा आक्षपाेी पिभिा कुनन, जालना
जजल्हािील गट ड सुंभगाभिील अनकुंपा ेमदभा ाुंेी ददनाुंक २३.०८.२००५ ि ददनाुंक ०१.०७.२०१७ िा
कालाभिीेी

सामायिक अुंयिम ्रशयिक्षासेी िासोबि्िा िभभ ्पञाि अुंयिम क िाि िि आह.

सद अधिसेना ही www.jalna.nic.in िा सुंकिस्थळााभ ्रशमसद क िाि ि.ल.

प्रतिलीपी

१. मािभर्ागीि आिभि.,औ ुं गाबाद िाुंना मादहिीस्िभ सिभनि साद

२. ााखा्रशमख
ं ----------------------------------------------- जज. जालना जालना िाुंना अनपालनास्िभ
३. ेपिभर्ागीि अधिका ी जालना/प िं /अुंबड/र्ोक दन/

४. िहमसलदा अुंबड/बदनाप /जालना/र्ोक दन/प ि /जाफ्राबाद/घनसाभुंगी/मुंठा
५. यनभडनस्िी

स्वाक्षरीतीि/-

जिल्हाधिराती िालना रतीिा

अनुंकपा गट ड सामायिक िादी
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दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

09.09.2003

श्री.कपील मधक
ु र मोकळे ,
रा.भिर्दर्यिी कॉलिी संिाजी
िगर जालिा ता.भज.जालिा

6 र्ी

बांधकाम भर्िागात भर्पाई
पदार्र भिर्क्ू ती

कार्यकारी अभिर्ंता, जालिा
र्ांचेकडील आदेर् -जा.क्र./
आस्था /2/1614 का.आदेर्
क्र.117 भद.08.05.2015

भिर्क्ू ती भदलेली आहे.

भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा भर्पाई
पदार्र भिर्क्ू ती
भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा भर्पाई
पदार्र भिर्क्ू ती

जा क्र/भजअकृ अ/आस्था-२/गट
ड/अिक
ु ं पा/३४/२०१५ भदिांक
२५.०५.२०१५
जा क्र/भजअकृ अ/आस्था-२/गट
ड/अिक
ु ं पा/३४/२०१५ भदिांक
२५.०५.२०१५

1

कार्यकारी अभिर्ंता
कै .मधक
ु र भसताराम मोकळे ,
16.08.2005
सार्यजभिक बा.भर्िाग जालिा
टोळकर

2

02.09.2005

भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा

कै .दोलत खाि बिेखाि पठाण
भर्पाई

3

02.09.2005

भजल्हा अभधक्षक कुषी
अभधकारी जालिा

कै .रुस्तम र्ामिरार् गार्कर्ाड

4

कार्यकारी अभिर्ंता
24.03.2006 औरंगाबाद पाटबंधारे भर्िाग कै .राजकुमार दर्ािंदजी ओझा
औरंगाबाद

5

09.5.2006

अभधक्षक अभिर्तं ा
औरंगाबाद पाटबंधारे भर्िाग
आरै गाबाद

कै .अर्ोक रामकृ ष्ण
र्ंकरपाल भर्पाई

6

अभधक्षक अभिर्तं ा
05.07.2006 औरंगाबाद पाटबंधारे भर्िाग
औरंगाबाद

कै .र्र्र्ंत रंगिाथ
सातभदर्े,अिल
ु ेखक

इम्तीहाज खाि दौलत खाि पठाि
05.03.2005
रा.आरबमोहल्ला अंबड
ता.अंबड भज.जालिा
भितीि रुस्तमरार्
27.07.2005
गार्कर्ाड,रा.ब्राम्हणगार्
ता.भज.परिणी
27.10.2005

श्रीमती िारती राजकुमार ओझा,
रा.रामिगर ता.भज.जालिा

श्रीमती राजश्री अर्ोक
र्क
ं रपाल,रा.अंबड रोड पाण्र्ाची
13.02.2006
टाकी,सैभिकी र्ाळे च्र्ा उत्तरे स
जिु ा जालिा

08.01.2006

सभचि र्र्र्ंत सातभदर्े,
रा.िामका र्साहतीच्र्ा मागे
अभहल्र्ािगर म.ु पो.ता. बैजापरु
भज.औरंगाबाद

मल
ु गा

अ.जा

मल
ु गा

खल
ु ा

9 र्ी

मल
ु गा

इ.मा.र्

8 र्ी

पत्िी

खल
ु ा

भिर्क्ु ती देण्र्ात आलेली आहे

भिर्क्ु ती देण्र्ात आलेली आहे

11र्ी

अजयदार र्ांचे आजभमतीस अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे
र्र् हे 45 र्षायपेक्षा जास्त 45 र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े
असल्र्ामळ
अपात्र
ु े अपात्र

अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे 45
र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े अपात्र

अजयदार र्ाचं े आजभमतीस अजयदार र्ाचं े आजभमतीस र्र् हे
र्र् हे 45 र्षायपेक्षा जास्त 45 र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े
असल्र्ामळ
अपात्र
ु े अपात्र

अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे 45
र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े अपात्र

पत्िी

अ.ज

9 र्ी

मल
ु गा

अ.जा

9 र्ी

वैधमापन शास्त्र ववभागात

7

29.07.2006

सहाय्र्क दनर्ांत्रक वैध
मापक शास्त्र र्ालना

कै .दसध्िार्ा दभमसेन
साळवे,छात्रसहाय्र्क

श्रीमती रांर्नाबाई दसध्िार्ा
साळवे, रा.बाळापुर
28.11.2005
ता.दसल्लोड ह.म.ु र्र्दभमनर्र
टाऊन हॉल औरांर्ाबाि

पत्नी

अ.र्ा
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7 वी

र्रा.क्र १९७६ दिनाांक
३०.०३.२०१२

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

8

20.09.2006

उपर्िसरं क्षक र्िभर्िाग
औरंगाबाद

कै .श्रीराम आण्णासाहेब
खरात, र्िरक्षक

02.08.2002

श्री.कमलाकर श्रीराम खरात,
रा.ढोमराई ता.गेर्राई भज.भबड

मल
ु गा

9

22.11.2006

भजल्हा र्ल्र् भचभकत्सक
सामान्र्, रुग्णालर् जालिा

कै .भर्जर् पंढरीिाथ पदार
सफाई कामगार

23.4.2006

भितीि भर्जर् पदार, रा.पखोरा
पो.बोडाळा ता.गंगापरु ,
भज.औरंगाबाद

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी

10

04.01.2007

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .जर्राम तुळर्ीराम र्ेताळ,
टोळकर

30.05.2006

श्री बबि जर्राम र्ेताळ रा
ढोपडेश्र्र भज जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी
िापास

11

04.01.2007

कार्यकारी अभिर्तं ा
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .कडुबाई उत्तरे श्वर
कोळी,टोळकर

09.07.2006

सतीर् उत्तरे श्वर कोळी
रा.िोकरदि भज.जालिा

मल
ु गा

भर्.मा.ि

10 र्ी
िापास

03.05.2006

श्री.दशवार्ी त्र्र्बां कराव
आर्ळे ,रा.कुचरवटा
दर्.र्ालना

इ.मा.व

दर्ल्हा दहवताप(आरोग्र्
10 वी
दवभार्)आरोग्र्
कमाचारी पिावर

दर्दहका र्ालना र्ा.क्र.
आस्र्ा-अुनकांपा/
नेमणुक/443/ 49/10
दि.03.02.2010

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

19.01.2007

श्री.ित्ता कचरु रावर्ी
र्ाधव,रा.वसध
ुां रा नर्र
र्ालना ता.दर्.र्ालना

12

13

24.5.2007

08.08.2007

दर्ल्हा दहवताप अदधकारी कै .त्र्र्ांबकराव र्ानकीराम
र्ालना
आर्ळे , आरोग्र्सेवक
उपसच
ां ालक भुर्ल
सवेक्षण दवकास र्ांत्रणा
र्ालना

कै .कचरुरावर्ी आनांिा
र्ाधव,पहारे करी

मुलर्ा

मुलर्ा

खुला

9 वी

भुर्ल सवेक्षण
र्ा.क्र.वभुवै/भुसदवर्/ां बीड/आ
औरांर्ाबाि दवभार् र्ट
स्र्ा दिनाांक १३.१२.२०१६
ड सवां र्ाात

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

कार्ाकारी अदभर्ांता, र्ालना
बाांधकाम दवभार्ात र्ाांचेकडील आिेश -र्ा.क्र./
दशपाई पिावर दनर्ूक्ती आस्र्ा /2/1612 का.आिेश
क्र.115 दि.08.05.2015

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

14

31.09.2007

कार्ाकारी अदभर्ांता
सा.बा.दवभार् र्ालना

कै .ित्तु पापन्ना र्वळी
,दशपाई

22.11.2005

सभ
ु ाष ित्तु र्वळी सावार्दनक
बाांधकाम पररसर िुर्ाा माता
मांदिरार्वळ र्ालना

मुलर्ा

भ.र्.ब

5 वी

15

31.09.2007.

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .र्ेषरार् उमाजी पैठणे

31.7.2006

श्री.राजेर् र्ेषरार् पैठणे
रा.लक्कडकोट डॉ.रुणर्ाल समोर मल
ु गा
र्ाघमारे र्ांचा र्ाडाPage 2 of 11

अ.जा.

9 र्ी
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दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

01.02.2008

दर्ल्हा शल्र् दचदकत्सक
सामान्र्,रुग्णालर् र्ालना

कै .सभ
ु ाष नरसय्र्ा तोटे ,
कक्षसेवक

30.12.2007

सदु नल सभ
ु ाष तोटे ,
रा.मोिीखाना र्ालना

9 वी

सामान्र् रुग्णालर्ात
कक्षसेवक पिावर

सामान्र् रुग्णालर् र्ालना
र्ाांचेकडील आिेश र्ा क्र
/आस्र्ा/२५४९ दिनाांक
०७.०३.२००८

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

23.12.2007

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

मुलर्ा

एस.सी/ माांर्

16

मुलर्ा

अ.र्.

17

11.9.2012

तहदसलिार र्ालना

कै .आसाराम कडुबा
काांबळे , दशपाई

18

21.08.2008

दर्ल्हा उपदनबांधक
सहकारी सस्ां र्ा र्ालना

कै .तुकाराम फुला राठोड,
सहकार अदधकारी

03.05.2008

श्रीमती शदशकला तुकाराम
राठोड, रा.खडकी,ता.शे णर्ाांव
दर्.दहांर्ोली

पत्नी

दव.र्ा.अ

19

30.8.2008

दवशेष दर्ल्हा समार्
कल्र्ाण अदधकारी र्ालना

कै .र्णेश पाांडुर्ी
दसरसाठ,दशपाई

4.6.1998

श्री.रदव र्णेश दसरसाठ
रा.र्र्दसर्ां पुरा औरांर्ाबाि

मुलर्ा

अ.र्ा

20

दवशेष दर्ल्हा समार्
30.08.2008
कल्र्ाण अदधकारी र्ालना

कै .सदु नल तुकाराम
र्ार्कवाड,दशपाई

29.12.2002

श्रीमती सदां र्ता सदु नल
र्ार्कवाड रा.मोतीबार्ेमार्े
रमाबाई नर्र र्ालना
ता.दर्.र्ालना

पत्नी

21

01.10.2008

कै .काकासाहेब िारार्ण
फुके ,जर्ाि

13.10.2006

श्रीमती अलका काकासाहेब
फंु के , भिमखेडा ता.फुलंब्री
भज.औरंगाबाद

पत्िी

20.04.2003

मर्रु भर्िोदरार् डोंगरे ,रा.डोंगरे
भिर्ासी,आिंद स्र्ामी मंभदराच्र्ा
मागे जिु ा जालिा

22

03.03.2009

सह आर्क्त
ु राज्र् उत्पादि
र्ल्ु क म.राज्र् पणु े

भर्क्षण उपसंचालक
औरंगाबाद भर्िाग औरंगाबाद

कै .भर्िोद लक्ष्मण्रार्
डोंगरे ,भर्पाई

मल
ु गा

8 वी

र्ा कार्ाा लर्ाचे आिेश क्र
दशपाई पिावर महसल
ु
२२१६/मशाका-१/आस्र्ादवभार् तहदसल
१/अकांपा/प्रक्र ७१ दिनाांक
कार्ाालर् र्ाफ्राबाि र्ेर्े
०८.१२.२०१६

श्री रत्नाकर काांबळे र्ाांनी दिनाांक
२४.०३.२००८ रोर्ी अर्ा सािर
के लेला असल्र्ाने नाव समादवष्ट

दर्ल्हा उपदनबांधक र्ा.क्र.दर्उदन/आस्र्ा/अनु/ररप/
दनरक्षर सहकारी सस्ां र्ा र्ालना भ/१७०५/१४
दशपाई पिावर
दि.०८.०९.२०१४

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

8 वी

दि.08.01.2010 रोर्ीच्र्ा
समार् कल्र्ाण दवभार् आिेशान्वर्े अन्वर्े सफाईर्ार
पिावर दनर्क्ु ती

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

अ.र्ा

4 र्ी

दि.19.11.2009 रोर्ीच्र्ा
समार् कल्र्ाण दवभार्
आिेशान्वर्े अन्वर्े
स्वर्ांपाकी पिावर दनर्ुक्ती

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

खल
ु ा

7 र्ी
जा.क्र. भर्उस/आस्था१/२०१५काभर्
७८८८/९४भदिांक
०८.०६.२०१५ अन्र्र्े गट क
संर्गायत भिर्क्ु ती भदली

भिर्क्ू ती भदलेली आहे.

इ.मा.र्
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5 र्ी

भर्क्षण उपसंचालक
औरंगाबाद

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

09.06.2009

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .ििभु मर्ा गुलाब
भिमा,टोळकर

24.09.2006

आसलम ििभु मर्ा
देर्मख
ु ,म.ु पो.र्रफळ ता.परतुर
भज.जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

9 र्ी

29.06.2009

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .बाबु आश्रु तार्डे ,टोळकर

22.06.2007

श्री.साहेबरार् बाबरु ार्
तार्डे,रा.चिेगार् ता.बदिापरु
भज.जालिा

मल
ु गा

अ.ज

6 र्ी

25

29.06.2009

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .गोपीचंद आिंदा
म्हस्के ,भर्पाई

23.07.2007

कु.र्ैर्ाली गोपीचंद
म्हस्के ,रा.देर्मतु ी ता.भज.जालिा

मल
ु गी

अ.जा.

9 र्ी

बांधकाम भर्िागात भर्पाई
पदार्र भिर्क्ू ती

कार्यकारी अभिर्ंता, जालिा
र्ांचेकडील आदेर् -जा.क्र./
आस्था /2/1611 का.आदेर्
क्र.114 भद.08.05.2015

भिर्क्ू ती भदलेली आहे.

26

29.06.2009

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .राजेंद्र रामरार् भपसे,कभिष्ठ
भलभपक

16.09.2007

श्रीमती उषाबाई राजेंद्र
भपसे,रा.भर्रे गार् ता.िोकरदि
भज.जालिा

पत्िी

खल
ू ा

4 थी

27

20.7.2009

कार्यकारी अभिर्तं ा
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .अर्ोक एल. दािाडे

22.3.2008

राहुल अर्ोक दािाडे
रा.इद्गं िस्तिगर जालिा

मल
ु गा

अ.जा

10 र्ी
िापास

28

31.07.2007

सह भजल्हा भिबंधक र्गय-1
भिम्िश्रेणी जालिा

कै .र्ालीकरार् उखडे
देर्रे ,भर्पाई

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी

29

21.08.2009

भजल्हा र्ल्र् भचभकत्सक
सामान्र्,रुग्णालर् जालिा

कै .रार्साहेब िामदेर् जाधर्
भर्पाई

पत्िी

खल
ु ा

4 थी

30

24.08.2009

काय्रकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै . चंद्रकांत गोकुळदास
मोरे ,स्र्च्छक

मल
ु गा

अ.जा

8 र्ी

23

24

श्री.राहुल र्ालीकरार्
13.12.2005 देर्रे ,रा.गारखेडा ता.िोकरदि
भज.जालिा
श्रीमती जिाबाई रार्साहेब
02.08.2009
जाधर्,रा.क्लसा डार्रगार्
ता.िोकरदि भज.जालिा
श्री.भकर्ोर चंद्रकांत मोरे ,रा.सम्राट
07.05.2007
अर्ोक िगर,जिु ा जालिा
भज.जालिा
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र्ा कार्ायलर्ास िस्तार् िाप्त भदिांक
१७.०८.२००९
सामान्र् रुग्णालर्ात
कक्षसेर्क पदार्र

सामान्र् रुग्णलर् जालिा र्ांचे
आदेर् क्र ९५०७-१० भदिाक
ं
३१.०५.२००९

भिर्क्ु ती देण्र्ात आलेली आहे

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

27.11.2004

श्रीमती संभगता राम
जाधर्,रा.धगंु डे,हातगार्
ता.अबं ड भज.जालिा (ह.म.ु
कै काडीगल्ल्ली म.ु पो. ता.िमु
भज.उस्मािाबाद श्री भदलीप मािे
र्ांचे भिर्ास)

पत्िी

भर्.जा.अ

7 र्ी

र्ा कार्ायलर्ास िस्तार् िाप्त भदिाक
ं
०८.०९.२००९

कै .बाबरु ार् रंगिाथ
घोडके ,र्ाहिचालक

22.10.1991

श्री आिंदा बाबुरार् घोडके c/o
रमेर् भर्ठठलरार् कोचेकर
गांधीिगर रोहिर्ाडी रोड जालिा
भज.जालिा

मल
ु गा

अ.जा

10 र्ी
िापास

भजल्हा अभधक्षक कृ षी जा क्र/भजअकृ अ/आस्था-२/गट
मळ
ु अजय िाप्त भदिाक
ं २७.११.२००९
अभधकारी जालिा भर्पाई ड/अिक
ु ं पा/३४/२०१५ भदिांक
भिर्क्ु ती देण्र्ात आलेली आहे
पदार्र भिर्क्ू ती
२५.०५.२०१५

श्रीमती मक्त
ु ाबाई भकसिरार्
सोलाट,रा.ता.बंड भज.जालिा

पत्िी

ि.ज.क

5 र्ी

अजयदार र्ांचे आजभमतीस अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे
र्र् हे 45 र्षायपेक्षा जास्त 45 र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े
असल्र्ामळ
अपात्र
ु े अपात्र

मल
ु गा

र्ाल्मीक
अ.जा.

6 र्ी

भद.08.01.2010 रोजीच्र्ा
आदेर्ान्र्र्े अन्र्र्े सफाईगार
पदार्र श्री.मभिष ईश्र्रभसंग
लहोट भिर्क्ु ती

खला

5 र्ी

इ.मा.र्

8 र्ी

खल
ु ा

9 र्ी

अ.जा

8 बी

31

17.03.2006

सह भजल्हा भिबंधक र्गय-1 कै .राम सखाराम जाधर्,कभिष्ठ
भिम्िश्रेणी जालिा
भलभपक

भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा

32

18.01.2010

33

14.12.2009 उपभर्िागीर् अभधकारी परतरु

कै भकसिरार् सैिाजी
सोलाट,तलाठी

04.02.2009

34

भर्र्ेष भजल्हा समाज कल्र्ाण
14.12.2009
अभधकारी जालिा

कै .इैश्वरभसंग सोमाराम
लोहट,सफाईगार

श्री.मिीष इश्वरभसगं लोहट
23.05.2009 रा.छोटा मरु लीधर िगर उस्मािपरु ा
औरंगाबाद

35

26.03.2010

36

17.06.2010 तहभसल कार्ायलर् घिसार्ंगी कै .मक
ु े र् र्ंकर हरणे, भर्पाई

19.10.2009

37

अभधक्षक अभिर्ंता
14.10.2010 औरंगाबाद पाटबंधारे भर्िाग
औरंगाबाद

कै .िास्कर एकिाथ
बडसल,मजरु

29.03.2010

38

28.12.2010

कै .भिमरार् कचरु थोरात,मजरु

19.11.2009

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .राधाभकसि िािािाऊ
लोढे,टोळकर

27.10.2009

श्री.दामोधर राधाभकर्ि
मल
ु गा
लोढे,रा.बोरखेडी ता.भज.जालिा
श्री.मंगेर् र्ंकर हरणे,
रा.साखरखेडो,ता.भसंदखेडराजा
िाऊ
भज.बुलढाणा
श्री.गणेर् िास्कर
बडसल,रा.तारगल्ली पैठण
मल
ु गा
ता.पैठण भज.औरंगाबाद
श्री.महेंद्र भिमरार्
थोरात,रा.के ळीगव्हाण
मल
ु गा
Page
5
of
11
ता.बदिापरु ,भज.जालिा
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समाज कल्र्ाण भर्िाग

अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे 45
र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े अपात्र

भिर्क्ू ती भदलेली आहे.

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

39

24.01.2011

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .श्रीमंत कंु डभलक
भमसाळ,भलभपक

21.04.2010

श्रीमती भललाबाई श्रीमंत
भमसाळ,म.ु .जािेफळ दािाडी
पो.जर्ळखेडा ब.ु ता.िोकरदि
भज.जालिा

पत्िी

खल
ु ा

40

01.02.2011

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .रति भर्श्विाथ
र्ाघमारे ,टोळकर

28.05.2010

श्री.भिकि रति र्ाघमारे

मल
ु गा

-

41

07.02.2011

उपसच
ं ालक
सामाभजकर्भिकरण भर्िाग
जालिा

कै .र्ादर्रार् पाटीलबा
र्ाघ,सा.बाधकाम मजरु

26.09.1999

श्री.र्ातं ीराम र्ादर्रार्
र्ाघ,म.ु पो.र्रुळ बु ता.िोकरदि
भज.जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

7 र्ी

42

31.03.2011

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .र्ेख फारुख म.हुसेि,भर्पाई

13.12.2008

र्ेख समीर फारुख महम्मद हुसेि
रा.जालिा ता.भज.जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

7 र्ी

43

30.04.2011

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .सय्र्द छोटु सय्र्द
जाफर,चालक

25.1.2011

सय्र्द अफ्रोज सय्र्द छोटु
रा.सा.बा.कॉटयर दगु ायमाता
मदं ीरासमोर जालिा
ता.भज.जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

7 र्ी

44

19.07.2011

भजल्हा अभधक्षक
कृ षीअभधकारी जालिा

कै .रमेर् सदु ंरलाल
कांबळे,भर्पाई

06.02.2010

श्री.सभु र्ल रमेर् कांबळे

मल
ु गा

अ.जा

9 र्ी

45

11.08.2011

काय्रयकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .र्ेख गणीर्ेख
र्ेरर्ाजी,टोळकर

22.02.2011

र्ेख बाबु र्ेख गणी रा.ता.अंबड
भज.जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

4 थी

46

11.08.2011

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .अर्ोक सदु ाम
पर्ार,टोळकर

04.11.2010

श्री.सिु ाष अर्ोक पर्ार
रा.म.ताडं ा ता.अबं ड भज.जालिा

मल
ु गा

अ.जा

4 थी
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9 र्ी

अजयदार र्ाचं े आजभमतीस अजयदार र्ाचं े आजभमतीस र्र् हे
र्र् हे 45 र्षायपेक्षा जास्त 45 र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े
असल्र्ामळ
अपात्र
ु े अपात्र

भर्पाई र्ा पदार्र

जा क्र भजअकृ अ/आस्था२२/अकंपा-िरती/७३/२०१६
भदिांक ०२२.०९.२०१६

अजयदार र्ांचे आजभमतीस र्र् हे 45
र्षायपेक्षा जास्त असल्र्ामळ
ु े अपात्र

भिर्क्ु ती देण्र्ात आलेली आहे

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

47

22.09.2011

भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा

कै .र्ेख िरु र्ेख र्सु फ
ु कृ षी
सहाय्र्क

19.10.2010

र्ेख जार्ेद र्ेख िरु गट
ि.ं 37,प्लॉट िं.50,अबरार
कॉलिी भबड बार्पास औरंगाबाद

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी
िापास

48

25.11.2011

उपभजल्हाभधकारी िसु ंपदाि
इ.र्.द,भज.अ.कार्ायलर्
जालिा

कै .भदपक बळीराम काबं ळे,
भर्पाई

02.12.2010

श्रीमती लताबाई भदपक
कांबळे,रा.इभं दरािगर जिु ा जालिा

पत्िी

अ.जा.

49

02.01.2012

भजल्हा अभधक्षक कृ षी
अभधकारी जालिा

कै .भर्र्ाजी भर्ठोबा कस्तुरे,

01.03.2011

भर्ठ्ठल भर्र्ाजी कस्तुरे

मल
ु गा

इ.मा.र्

एस.एस.सी

50

12.01.2012

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .चतरभसंग भर्श्विाथ
भहर्ाळे ,चौभकदार

09.10.2011

श्रीमती राभधका चतरभसंग
भहर्ाळे ,रा.सा.बा.ं पररसर
ता.भज.जालिा

पत्िी

एस.सी/
मांग

9 र्ी

51

17.01.2012

भजल्हा र्ल्र् भचभकत्सक
सामान्र्,रुग्णालर् जालिा

कै .अभिल भश्रपत
म्हस्के ,आरोग्र् सेर्क

04.01.2011

श्री.भर्िोद अभिल म्हस्के ,
रा.भसडको एि-6 औरंगाबाद

मल
ु गा

एस.सी.

10 र्ी
िापास

52

19.03.2012

तहभसल कार्ायलर् जालिा

कै .र्े.रईस र्े.मेहबबु अली
,भर्पाई

02.01.2012

श्री.र्ेख सलीम र्ेख
रईस,रा.र्ासकीर् क्र्ाटयर जालिा

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी
िापास

मल
ु गा

खल
ु ा

बी.ए.

आरोग्र् भर्िाग

जा.क्र.सारुजा/आस्था4/299/14 भद.04.03.2014
अन्र्र्े भर्पाई पदार्र भिर्क
ु ती

भिर्क्ू ती भदलेली आहे.

मल
ु गा

एि.टी.बी

एस.एस.सी

53

02.04.2012

भजल्हा र्ल्र् भचभकत्सक
सामान्र्,रुग्णालर् जालिा

कै .ज्ञािेश्वर अितं रार् भर्दं े

18.08.2011

महेर् ज्ञािेश्वर भर्ंद,े
रा.भसध्दीभर्िार्क भर्हार घर
ि.ं 24 संदु रर्ाडी जालिा रोड
औरंगाबाद

54

12.4.2012

सहाय्र्क आर्क्त
ु मत्स्र्
व्र्र्सार् जालिा

कै .उत्तम मारोती हरणे,
भर्पाई

26.12.2011

गणेर् उत्तम हरणे, रा.घृष्णेश्वर
कॉलिी जाधर्र्ाडी औरंगाबाद
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दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

55

4.8.2012

कार्यकारी अभिर्ंता
सार्यजभिक बा.भर्िाग जालिा

कै .रमेर् बाबुरार् राजभगरे ,

1.3.2012.

श्री.रभर्ंद्र रमेर् राजभगरे ,भिर्दर्यभि
कॉलिी,संिाजी िगर जालिा

मल
ु गा

एस.सी

8 र्ी

56

7.1.2013

उपभजल्हाभधकारी िसु ंपादि
कै .िामदेर् कंु डलीक पाडं र्,
(कृ ष्णाखोरे ), भज.अ.कार्ायलर्
भर्पाई
जालिा

29.5.2012

श्रीमती िंदा िामदेर् पांडर्,भकती
हॉटेल समोर,मच्छी बाजार जर्ळ
अंबड रोड जालिा

मल
ु गी

एस.सी

9 र्ी

57

06.02.2013

कार्ायकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .बन्सी जर्ाजी टेकाळे ,
टोळकर

08.01.2012

श्री.रमेर् बन्सी टेकाळे ,

मल
ु गा

खल
ु ा

7 र्ी

58

06.02.2013

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .जगन्िाथ परसराम
तळे कर,मजरु

01.05.2012

श्री.दर्रथ जगन्िाथ तळे कर,

मल
ु गा

खल
ु ा

12 र्ी

59

11.03.2013
िाप्त भदिाक
ं

कार्यकारी अभिर्ंता
सा.बा.भर्िाग जालिा

कै .श्रीमती िर्ागबाई आण्णा
जार्ळे

19.08.2012

श्री.अर्ोक आण्णा जार्ळे ,
रा.आडगार् जार्ळे ता.पैठण
भज.औरंगाबाद

मल
ु गा

मराठा

9 र्ी

60

25.04.2013

तहभसलदार अंबड

श्री.अक्षर् कै लास
आडेकर,रा.पेंर्िपरु ा कॉलेज रोड
जालिा

मल
ु गा

मन्िेरर्ालु

9र्ी

61

07.05.2013

दर्ल्हा शल्र्
दचदकत्सक,सामान्र्
रुग्णालर् र्ालना

कै .दवर्र् नवलदसर्ां दशांि,े
आरोग्र् कमाचारी वर्ा-3

श्रीमती लताबाई दव.दशांिे

पत्नी

रार्पुत

5 वी

07.05.2013

दर्ल्हा शल्र्
दचदकत्सक,सामान्र्
रुग्णालर् र्ालना

कै .र्णेश दिर्बां र
िुडके कर,कक्षसेवक

62

कै .कै लास रामगोपाल आडेकर 21.10.2003

04.04.2010

27.07.2010

श्रीमती रे खा र्णेश िुडके कर

पत्नी

सोनार
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9 वी

दनर्ुक्ती िेण्र्ता आली

आरोग्र् दवभार्

र्ा.क्र.सारुर्ा/आस्र्ा4/299/14 दि.04.03.2014
अन्वर्े लक्ष सेवक पिावर
दनर्ुकती

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

63

07.05.2013

दर्ल्हा शल्र्
दचदकत्सक,सामान्र्
रुग्णालर् र्ालना

असलमबेर् हुसेन
बेर्,बाहर्रुग्ण सेवक,

04.12.2010

श्रीमती शमीना असलमबेर्

पत्नी

खुला

अदशदक्षत

आरोग्र् दवभार्

र्ा.क्र.सारुर्ा/आस्र्ा4/299/14 दि.04.03.2014
अन्वर्े बाहर् रुग्ण सेवक
पिावर दनर्ुकती

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

64

भजल्हा र्ल्र्
07.05.2013 भचभकत्सक,सामान्र् रुग्णालर्
जालिा

श्री.ज्ञािेश्वर र्ामरार् मापारे

14.12.2010

पांडुरंग ज्ञािेश्वर मापारे

मल
ु गा

धिगर

11 र्ी

7 वी

सामान्र् रुग्णालर्ात
कक्षसेवक पिावर

सामान्र् रुग्णालर् र्ालना
र्ाांचेकडील आिेश र्ा क्र
/आस्र्ा/११२९/९८ दिनाांक
३०.०८.२०१४

दनर्क्ू ती दिलेली आहे .

कार्ाकारी अदभर्तां ा, र्ालना
बाांधकाम दवभार्ात र्ाांचेकडील आिेश -र्ा.क्र./
दशपाई पिावर दनर्ूक्ती आस्र्ा /2/1613 का.आिेश
क्र.116 दि.08.05.2015

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

पोलीस प्रदशक्षण कें द्र
र्ालना भोर्नालर्
सेवक पिावर दनर्ूक्ती

दनर्ूक्ती दिलेली आहे .

65

07.05.2013

दर्ल्हा शल्र्
दचदकत्सक,सामान्र्
रुग्णालर् र्ालना

श्री.दवष्णु दभमराव रोटे,कक्ष
सेवक

09.02.2005

श्री.शे.खालेि शे.चााँि पाशा

मुलर्ा

खुला

8 वी

04.01.2011

श्री.प्रदवण दवष्णु रोटे
रा.घाटी क्वाटा स ,र्ालना
ता.दर्.र्ालना

पत्नी

अ.र्ा

66

09.05.2013

कार्ाकारी अदभर्ांता
सा.बा.दवभार् र्ालना

शे ख चााँि शेख पाशा हुसेन
(वैद्यदकर् कारणास्तव
सेवादनवृत्त)

67

23.04.014

प्राचार्ा,पोलीस प्रदशक्षण
कें द्र,र्ालना

कै .सख
ु िेव र्णपत वाळके

12.03.2013

श्री.अदनल सख
ु िेव वाळके

मुलर्ा

(O.B.C)

12 वी व
Ms-cit

68

10.7.2014

दर्ल्हा शल्र् दचकीत्सक
सामान्र् रुग्णालर्,र्ालना

कै .सरु ेशराव आनांिराव
मरकड

23.12.2013

श्रीमती अदनता सरु ेशराव
मरकड

पत्नी

खुला

7 वी

69

15.07.2014

कोषागार अभधकारी,जालिा

कै .रामभकर्ि आत्माराम
भिकाळजे

06.04.2013

श्रीमती आरुणा रामभकर्ि
भिकाळजे

पत्िी

मातंग

8 र्ी
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र्ा.क्र.आस्र्ा-२/वर्ा४/भोर्नालर्सेवक/
दनर्ूक्ती/२०१४

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आली

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

70

07.08.2014

भजल्हा कृ भष
अभधकारी,जालिा

कै .बालाजी सदु र्यि पाटोळे
(भर्पाई)

05.08.2013

श्री.सदु र्यि बालाजी पाटोळे

मल
ु गा

भिश्चि

9 र्ी

71

12.12.2014

अधीक्षक राज्र् उत्पादि
र्ल्ु क,जालिा

कै .श्रीकृ ष्ण कुरमय्र्ा पटिम
(भलपीक)

24.05.2013

श्रीमती पार्यती श्रीकृ ष्ण पटिम

पत्िी

भहदं -ू मोची

5 र्ी

72

05.05.2015

दर्ल्हा शल्र् दचकीत्सक कै .शे ख इदद्रस शेख नदर्र
सामान्र् रुग्णालर्,र्ालना
(धोबी)

29.10.2014

कु.रे शमा इदद्रस शेख

मल
ु र्ी

मस्ु लीम धोबी

5 वी

73

05.05.2015

भजल्हा र्ल्र् भचकीत्सक
सामान्र् रुग्णालर्,जालिा

कै .हौसाबाई मोतीलाल पंडुरे
कक्षसेर्क

28.10.2014

श्री.उमेर् मोतीलाल पंडुरे

मल
ु गा

कहर (ि.ज.क)

बी.ए.

74

17.05.2016

भजल्हा सांभयर्की कार्ायलर्
जालिा

कै दर्रथ बोलकर

23.12.2014

श्रीमती संभगता दर्रथ बोलकर

पत्िी

ओबीसी माळी पाचर्ी पास

75

14.07.2016

सहार्क अभधक्षक अभिर्तं ा कै श्री र्ाल्मीक महादू िरर्डे
र्ांभिकी मंडळ िांदेड
(स्र्च्छक)

13.12.2014

श्री धम्मभदप र्ाल्मीक िरर्डे

मल
ु गा

महार

10 र्ी
अित्ु तीणय

76

03.08.2016

अपर भर्भक्रकर आर्क्ु त
िाभर्क क्षेि िाभर्क

कै .श्रीमती भर्मल रमेर् घोरपडे
(भर्पाई)

27.08.2015

श्री भर्पल
ु रमेर् घोरपडे

मल
ु गा

मांग (एस सी)

10 र्ी
उत्तीणय

77

22.08.2016

अभधक्षक अभिर्तं ा,
औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ
औरंगाबाद

कै . श्री चंद्रकीरण कुबेर
(र्ाहिचालक)

08.05.2015

श्री िदीप चंद्रकीरण कुबेर

मल
ु गा

खल
ु ा

10 र्ी
अित्ु तीणय

78

22.09.2016

सहार्क अभधक्षक अभिर्ंता कै . श्री र्ेख गर्ासोद्दीि र्ेख
र्ांभिकी मंडळ िांदेड
हाजीभमर्ॉं (र्ाहिचालक)

08.12.2014

श्री र्ेख सभलम र्ेख गर्ासोद्दीि

मल
ु गा

मस्ु लीम

10 र्ी
अित्ु तीणय
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भहर्ाळे

दनर्क्ु ती दिली

दर्ल्हादधकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हर्ातांर्ातचे शासकीर् कार्ाालर्ातील र्ट-ड मधील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक ०१.०७.२०१७ अखेरची सामादर्क अांदतम एकदत्रक प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक -22.08.2005 नांतरचे प्राप्त
अर्ा/प्रस्ताव
दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव व
पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुांकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणासाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी
नाते

र्ात प्रवर्ा

शै क्षदणक
पात्रता

दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां .
दिनाांक

शेरा/ पुताता

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

79

03.11.2016

भजल्हा र्ल्र् भचकीत्सक
सामान्र् रुग्णालर्,जालिा

कै .श्री संदु र संपतरार् भहर्ाळे,
(भर्पाई)

18.05.2016

श्री सभचि संदु र भहर्ाळे

मल
ु गा

एस सी

दहार्ी
उत्तीणय

स्वाक्षरीत/-

दर्ल्हादधकारी र्ालना
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