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३. या कायाभलयाेी अधिसे
ु ना जा.्.२०१७/मााका-१/आस्था-१/अंकपा-गट- क/ज.स/ु ्रश.्./काविदद. ०१.०७.२०१७

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा.्.२०१७/मााका-१/आस्था-१/अंकपा-गट-क/ज.स/ु ्रश.्./कावि-/१६
जजल्हाधिका ी कायाभलय,जालना
ददनांक १६.०८.२०१७

अधिसच
ु ना

जालना जजल्हा महसुल आस्थापनि ील महसुल विभागाेी गट क मिील अनंकंपा ेमदिा ाेी

ददनांक २२.०८.२००५ त
्रशमसध्द

०१.०७.२०१७ या कालाििीेी अदयाित ्रशाथममक ्रशितक्षासे
ु ी संदमभभय ् ३ अधिसे
ु नव्दा

कुनन सद ेी अधिसुेना ्रशमसध्द ााल्या ददनाकांपासुन १५ ददिसां्या आत ल ी स्िुनपात आि्यक ्या

पु ाव्या्या कागदपंांसह संधंधित कायाभलय ्रशमु

यांेमाफतभत या कायाभलयाक

मद
ु तीत दा ल क ाित ि

विदहतमुदती नंत ्रशाप्त ाालल आक्षप अजभ विेा ात घतल जा्ा नाहीत अस िनदे ा ददलल होत.
सद

संधंधित कायाभलय ्रशमु

्रशितक्षासुेीि

काही आक्षप ्रशाप्त ाालल असुन ्यात दुन
ु स्ती क यात आलली आह. तसे

यांेक ील आक्षप िन ं क असल्यामु

या कायाभलयान ददनांक ०१.०७.२०१७

ोजी ्रशमसध्द

कलली अधिसुेनत काही धदल कुनन जालना जजल्हा महसुल आस्थापनि ील महसुल विभागाेी गट क मिील
अनुकंपा ेमदिा ांेी अंितम ्रशितक्षासुेी या अधिसुेनव्दा अंितम कुनन ्रशमसध्द क यात यत आह.
सद अधिसे
ु ना ही www.jalna.nic.in या संकतस्थ ाि ्रशमसध्द क यात य.ल.

प्रतिलीपी
१.
२.
३.
४.
५.

मा.विभागीय आयुक्त,औ ं गाधाद यांना मादहतीस्ति सविनय साद
ाा ा्रशमु

-------------------------------------

ेपविभागीय अधिका ी जालना/भोक दन/अंध /प तं

तहमसलदा अंध /घनसािंगी/धदनापु /जालना/जाफ्राधाद/भोक दन/प तु /मंठा
िनि नस्ती.

स्िाक्ष ीत/जिल्हाधिरा ी िालना

अनुकंपा गट

क महसुल विभाग यादी
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

1

2

3

4

5

6

7

1

02.06.2005

तहदसल कार्ाा लर्
घनसावांर्ी

कै .दिलीप सरु र्लाल
र्ैस्वाल-तलाठी

23.09.2004

श्री.सतां ोष दिलीप र्ैस्वाल स्वामी
समर्ा नर्र र्ालना

मल
ु र्ा

2

05.09.2006

उपदवभार्ीर्
अदिकारी परतुर

3

10.04.2007

तहदसल कार्ाा लर्
मठां ा

कै .दहवाळे र्नािान
दलबां ार्ी,दशपाई

4

03.01.2008

तहदसल कार्ाा लर्
भोकरिन

5

10.03.2008

6

7

कै .शे.रदशि अव्िुल ईसफ
ु ,
21.08.2006
दशपाई

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

8

10

11

12

13

इ.मा.व

बी.ए.

महसल
ू दवभार् तलाठी आिेश क्र.2012/मशाका-1/आस्र्ादनर्क्ु ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पिावर
1/ससेभ/ सीआर-21 दि.14.06.2012

मुलर्ा

खुला

एच.एस.सी

05.11.2006

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

मुलर्ा

अ.र्ा.

एच.एस.सी

कै .रार्ेश रतीलाल राणे,
तलाठी

03.11.2007

श्रीमती सरोर् रार्ेश राणे,बी-42
नार्नर्र दसि
ां े कॉलनी औरांर्ाबाि

पत्नी

अ.र्ा.

एच.एस.सी MS-CIT

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश- र्ा.क्र.२०१४/मशाका१/आस्र्ा-१/अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दि.२२.०५.२०१४

उपदवभार्ीर्
अदिकारी र्ालना

कै .तुकाराम कोडीबा
िळवी,तलाठी

10.08.2007

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

मुलर्ा

खुला

एस.एस.सी
MS-CIT (वाहनचालक
परवाना)

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश- र्ा.क्र.२०१/मशाका१४/आस्र्ा-१/अकांपा/दलपीक/प्र.क्र. दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
दि.२२.०५.२०१४

08.04.2008

उपदवभार्ीर्
अदिकारी परतुर

कै .िेदविास अांबािास
ससाणे तलाठी

15.10.2007

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

मुलर्ा

अ.र्ा.

एच.एस.सी मराठी टार्दपांर्30 ,इग्रां र्ी टार्दपांर्-30,
MS-CIT

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश र्ा क्र
२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/दल दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पीक/प्र क्र ५६ दिनाांक ०५.०१.२०१६

18.06.2009

तहदसल कार्ाा लर्
भोकरिन

कै .र्णेश ित्तात्रर्
दर्री,मांडळ अदिकारी

03.04.2009

श्री.िुग्राश र्णेश दर्री,अरुणोिर्
कॉलनी बीड बार्पास,ित्त
मांदिरार्वळ औरांर्ाबाि

मुलर्ा

भ.र्.ब

बी.कॉम

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर
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महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश- र्ा.क्र.२०१४/मशाका१/आस्र्ा-१/अकांपा/दलपीक/प्र.क्र.
दि.२२.०५.२०१४

शेख रईस शे.रदशि,रा.परतुर,
दर्.र्ालना

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

महसल
ू दवभार् तलाठी आिेश क्र.2012/मशाका-1/आस्र्ादनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पिावर
1/ससेभ दि.14.06.2012

र्ा.क्र.२०१४/मशका-१/आस्र्ा१/ससेभ/प्र.क्र. दि.२२.०५.२०१४

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

8

01.12.2009

तहदसल कार्ाा लर्
मांठा

कै .सभ
ु ाष नार्ोराव
पेठकर,दलपीक

23.09.2009

श्री.दर्रीष सभ
ु ाष पेठकर
मु.बाहेसरु ा,ता.कांिार दर्.नाांिेड

मुलर्ा

खुला

बी.कॉम

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर

र्ा.क्र.२०१४/मशका-१/आस्र्ा१/ससेभ/प्र.क्र. दि.२२.०५.२०१४

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

9

08.12.2009

दवशषे भुसपां ािन
(र्ावठाण)र्ालना

कै .अशोक र्ोदवांिराव
िेशमुख,मां.अ.

22.05.2000

श्री.कृष्णा अशोकराव िेशमख
ु

मल
ु र्ा

खल
ु ा

बी.एस्सी

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर

र्ा.क्र.2014/मशाका-1/आस्र्ा1/ससेभ/प्र.क्र /कादव219दि.07.07.2014

दनर्क्ु ती िेण्र्ात आलेली आहे.

10

09.03.2010

उपदवभार्ीर्
अदिकारी परतरु

कै .रार्ाराम नानाभाऊ
र्ाढवे,तलाठी

26.07.2002

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

मुलर्ा

इ.मा.व

बी.ए मराठी टार्दपांर्30,इग्रां र्ी टार्दपांर् 40,
MS-CIT

20.12.2009

श्री.दनलेश सख
ु ानांि इच
ां ेकर
मुक्तेश्वर कॉलनी र्ालना

मुलर्ा

अ.र्ा.

एस.एस.सी MS-CIT

महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

आिेश र्ा क्र
महसल
ू दवभार् तलाठी
२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/त दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पिावर
लाठी/प्र क्र ५६ दिनाांक ०५.०१.२०१६
आिेश र्ा क्र
२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/दल दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पीक/प्र क्र ५६ दिनाांक ०५.०१.२०१६

11

07.05.2010

तहदसल कार्ाा लर् कै .सख
ु नांि खांडुर्ी इच
ां े कर
बिनापुर
दलपीक

12

21.06.2010

तहदसल कार्ाा लर्
भोकरिन

कै .रामदकशन हररचांद्ग
कादशि दलपीक

23.02.2010

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

मुलर्ा

खुला

एम.बी.ए

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर

र्ा.क्र.२०१४/मशका-१/आस्र्ा१/ससेभ/प्र.क्र. दि.२२.०५.२०१४

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

13

21.6.2010

तहदसल कार्ाा लर्
भोकरिन

कै .अदनल ित्तात्रर्
िेशमुख,दलदपक

04.03.2010

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

मुलर्ा

खुला

B.C.A

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर

र्ा.क्र.2014/मशाका-1/आस्र्ा1/ससेभ/प्र.क्र /कादव219दि.07.07.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

14

14.7.2010

तहदसल कार्ाा लर्
घनसावर्ां ी

कै .र्र्न्नार् हरर बार्ुल
मडां ळ अदिकारी

11.06.2010

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

मुलर्ा

अ.र्ा.

बी.ए.

महसल
ू दवभार् तलाठी
पिावर

र्ा.क्र.2014/मशाका-1/आस्र्ा1/ससेभ/प्र.क्र /कादव219दि.07.07.2014

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

1

2

3

4

5

6

7

15

19.8.2010

उपदवभार्ीर्
अदिकारी अांबड

कै .सि
ु ीर लक्ष्मणराव
िेशमुख तलाठी

12.04.2010

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

16

16.08.2011

उपदवभार्ीर्
अदिकारी परतुर

कै .र्ोदवांि लक्ष्मणराव
उफाड,तलाठी

3.5.2011

17

13.09.2011

तहदसल कार्ाा लर्
र्ालना

कै .रमेश रामराव
िेशपाांडे,दशपाई

18

06.07.2012

उपविभागीय
अविकारी जालना

कै .दत्तात्रय िळ
ु बाजी ढाकरे

तहवसलदार जाफ्राबाद

कै .लक्ष्मण हारजी
पिार,मंडळ अविकारी

24.08.2012

तहवसलदार अंबड वज
जालना

कै ताराचंद कान्हु चव्हाण
(वलपीक)

02.04.2014

कै .प्रभाकर आश्रजू ी मापारी
(अ.का)

31.05.2014

श्री.पिन प्रभाकर मापारी

मल
ु गा

खल
ु ा

कै .शे.हविज अ.रशीद
(िाहनचालक)

23.07.2014

शे.अब्दल
ू अवतक अ..हिीज

मल
ु गा

खल
ु ा

19

20

03.11.2012

17.06.2014

21

07.08.2014

सा. प्र. विभाग
वजल्हाविकारी
कायाालय,जालना

22

15.09.2014

तहवसलदार परतूर
वज.जालना

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

8

10

11

12

13

मुलर्ा

खुला

B.SC

आिेश र्ा क्र
महसल
ू दवभार् तलाठी
२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/त दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पिावर
लाठी/प्र क्र ५६ दिनाांक ०५.०१.२०१६

श्री.अमोल र्ोदवांिराव उफाड

मुलर्ा

खुला

एच.एस.सी

आिेश र्ा क्र
महसल
ू दवभार् तलाठी
२०१५/मशाका१/आस्र्ा१/अकांपा/त दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.
पिावर
लाठी/प्र क्र ५६ दिनाांक ०५.०१.२०१६

20.08.2011

श्री.मर्ुर रमेशराव िेशपाडे,

मुलर्ा

खुला

बी.ए.

18.06.2011

श्री.पक
ं ज दत्तात्रय ढाकरे

मल
ु गा

एस.टी

बी.सी.ए.उत्
तीर्ण, टायप ग
िं 
इिंग्रजी४०वमराठी३०
एच.एस.सी.उत्तीर्ण,

श्री.प्रविण लक्ष्मण पिार

मल
ु गा

विजाअ

टायप ग
िं इिंग्रजी४०व
मराठी३०
एच.एस.सी.उत्तीर्ण

श्री अविनाश ताराचंद चव्हाण

मल
ु गा

सिंगर्कवइिंग्रजी

वि जा

टायप ग
िं ३०

बी.ई.उत्तीणा,
सगं णक ि मराठी टायवपगं -30
इग्रं जी टायवपंग-40
एस.एस.सी (िाहनचालक
परिाना)
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महसल
ू दवभार्
दलपीक पिावर

र्ा क्र २०१६/मशाका-१/आस्र्ा१/अकांपा कावी दिनाांक
१५.०९.२०१६

दनर्ुक्ती िेण्र्ात आलेली आहे.

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

1

2

3

4

5

6

7

23

20.09.2014

तहवसलदार परतूर
वज.जालना

कै .सदु शान तात्याराि खरात
(अ.का)

08.09.2014

श्री.सवू नल सदु शान खरात

मल
ू गा

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

8

10

11

12

13

अ.जा.

बी ए , मराठी टायवपंग-40
,इग्रं जी टायवपगं -40, MSCIT
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दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

1

2

3

4

5

6

7

24

07.10.2014

तहवसलदार भोकरदन
वज.जालना

कै .सभु ाषवसंग सख
ु लाल
राजपतू (तलाठी)

18.03.2014

श्री.चेतनवसंग सभु ाषवसंग राजपतू

मल
ु गा

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

8

10

11

12

13

वि.जा.अ

एम.ए ि संगणक

5.11.2012.

श्री तुषार निनाथ गायकिाड

मल
ु गा

खल
ु ा

01.01.2014

श्री सवतश अशोक गोरे ल

मल
ु गा

एस.टी

एस एस सी उत्तीणा

श्री अमोल बालाजी तळे कर

मल
ु गा

कुणबी

कृ वष पदिीका

श्री राहुल रविंद्र देशपांडे

मल
ु गा

खल
ु ा

एस एस सी उत्तीणा टंकलेखन
मराठी-३० ि इग्रं जी-४०

मल
ु गा

ओबीसी

एच एस सी उत्तीणा ि
MSCIT

मल
ु गा

एच एस सी ि MSCIT ि
कुणबी
मराठी टंकलेखन ३० ि इग्रं जी
ओबीसी
टंकलेखन ४०

03.05.2013

तहवसलदार अंबड वज
जालना

26

26.06.2015

तहवसलदार घनसािंगी कै अशोक िकीरचंद गोरे ल
वज जालना
(तलाठी )

27

05.11.2015

तहवसलदार भोकदरन कै बालाजी रामभाऊ तळे कर
29.11.2014
वज जालना
(तलाठी)

28

11.03.2016

वजल्हा परु िठा
अविकारी जालना

29

10.05.2016

तहवसलदार मंठा वज.
जालना

कै अरुण िनगुजर (तलाठी)

28.09.2012

श्री अरविंद अरुण िनगुजर

30

18.07.2016

तहवसलदार भोकरदन
वज.जालना

कै .शंकर सख
ु देि नागिे
(अव्िल कारकुन)

14.05.2016

श्री विकास शंकर नागिे

18.07.2016

तहवसलदार जालना
वज.जालना

कै .वकशोर खैराती िाघमारे
(तलाठी)

कै रविद्रं रामराि देशपाडं े
(वशपाई)

शैक्षदणक पात्रता

बी.ए. ि संगणक ३.
टंकलेखन मराठी-३० ि
इग्रं जी-४०

25

31

कै निनाथ पंडु वलकराि
गायकिाड (तलाठी)

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

29.11.2015

कु नम्रता वकशोर िाघमारे , रा
मोदीखाना नगरपररषद शाळे च्या मागे
24.11.2015
जिाहर बागेजिळ अवमत हॉटेल
जिळ जालना

मल
ु गी

चांभार (एस
सी)
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बी ए ि MSCIT

शा वन वद ११.०९.१९९६ अन्िये
ियास वदनांक २६.०४.२०१५ रोजी
१८ िषे पणु ा झालेने नाि समाविष्ट
करण्यात आलेले आहे
(१५.०५.२०१५)

शा वन वद ११.०९.१९९६ अन्िये
ियास २४.०६.२०१५ रोजी १८
िषे पणु ा झालेने नाि समाविष्ट
करण्यात आलेले आहे

दर्ल्हादिकारी कार्ाालर् र्ालना
र्ालना दर्ल्हा महसल
ु आस्र्ापनेवरील महसल
ु दवभार्ाची र्ट-क सवां र्ाा तील अनुकांपा उमेिवाराांची दिनाांक०१.०७.२०१७अखेरची अांदतम प्रदतक्षासच
ु ी दिनाांक-22.08.2005 नांतरचे प्राप्त अर्ा /प्रस्ताव
अ.क्र.

प्रस्ताव प्राप्त
दिनाांक

कार्ाा लर्ाचे नाव

मर्त कमाचारर्ाांचे नाव
व पिनाम

मर्त दिनाांक

अनुकांपा तत्वावर नेमणुक
दमळणेसाठी अर्ा करणारर्ा
नातेवाईकाांचे नाांव व पत्ता

मर्ताशी र्ात प्रवर्ा
नाते

शैक्षदणक पात्रता

दनर्ुक्ती कोणत्र्ा
दवभार्ास िेण्र्ात
आली त्र्ा दवभार्ाचे
नाव.

अनांकुपा दनर्ुक्ती आिेश क्रां.दिनाांक

शे रा

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

32

14.10.2016

तहवसलदार परतुर वज
जालना

कै . श्री पांडुरंग रामभाऊ
िमु ाळ (अव्िल कारकुन)

30.07.2016

श्री िनराज पांडुरंग िमु ाळ रा तेलगांि
ता. िारुर वज बीड

मल
ु गा

खल
ु ा

बी ए ि MSCIT

33

30.12.2016

तहवसलदार परतुर
वज.जालना

कै .श्री.सदु ाम रामभाऊ
दाभाडे (िाहनचालक)

श्री.वदलीप सदु ामराि दाभाडे
19.06.2015 रा.म्हाडा कॉलनी, घर क्र ४४, वजल्हा
पररषद शाळे च्या जिळ जनु ा जालना

मल
ु गा

मराठा खल
ु ा

एस.एस.सी.

गायकिाड

वदनांक १८.०६.२०१६ नसु ार अजा
दाखल

स्िाक्षरीत/-

दर्ल्हादिकारी र्ालना करीता

Page 6 of 6
Coll.jalna-iii/Anukam jeshtha yadi -2014

