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कजल्हाकििारी िायालय वाकशम
अनुिांपा सामायीि प्रकतक्षा र्ट- ि सुचीवर प्रकतक्षे त असलेल्या
उमेदवाराांबाबतची कदनाांि-30/11/2020 अखे र ची जेष्ठता यादी
अ.क्र. उमेदवाराांचे नाव व
पुर्ण पत्ता

1

मृत्यु वैद्यकिय

प्रिरर् प्राप्त झालेल्या

अनुिांपा

जात प्रवर्ण

िारर्ास्तव

िायालयाचे नाव

उमेदवार म्हर्ुन

व जन्म तारीख

सेवाकनवृत्तीचा

नोंद झाल्याचा

कदनाांि

कदनाांि

श्रीमती सुननता महादे व नगरी

वैद्यनकय कारण

उपसंचालक भुमी

रा.दे वदत्त नगर (बाकडे वाडी),

31/05/1998

अनभले ख, अमरावती

23/8/2005

गोसावी

शैक्षर्ीि पात्रता

इतर
पात्रता

12 वी पास

19/02/1976

कृ षी पदनवका
संगणक

हनुमान व्यायाम शाळे जवळ, अमरावती
2

पंकज पांडुरंग सोनोने
रा.पंकज ननवास, शांतीननकेतन

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता,

22/12/2003

अकोला पाटबंधारे मंडळ,

सोसायटी,वाघापुर नज. यवतमाळ
3

श्री. मनोज गोवधधन पवार
रा.लवना, पो.दाभा, ता. मंगरुळपीर, नज. वानशम

1/7/2006

महार (अ.जाती)

12 वी पास

01/09/1986

अकोला
मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता,

10/08/2005

सावधजनीक बांधकाम मंडळ,

5/7/2006

गोंड (अ.जमाती)

12 वी पास

संगणक

12 वी नापास

टायपींग इंग्रजी-40,

14/07/1979

अकोला
4

श्रीमती कनवता भारत उईके

मृत्यु

उपसंचालक भुमी

द्वारा- श्री. वसंतराव मसराम

25/04/2006

अनभले ख, अमरावती

मृत्यु

सावधजनीक बांधकाम,

03/03/2006

कायालय, वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता,

24/11/2006

गोंड (अ.जमाती)
09/06/1983

मराठी-30, संगणक

रा.फत्तेपरु वाडी, द्वारका नगर,
मोठी उमरी, अकोला
5

श्री. नदपक अशोक शेळके
रा. नालंदा नगर, नचखली रोड, वानशम

6

श्री.अनजत सुखदे व पखाले
रा.मालेगाव नज.वानशम

7

कु.संगीता शंकर थे र
रा.बेलखेड पो.पोटी ता.मंगरुळनपर

01/02/2008

सा.बा.मंडळ अकोला

मृत्यु

सहा.अनधक्षक अनभयंता

23/10/2007

सा.बा.मंडळ अकोला

मृत्यु

पोलीस अनधक्षक वानशम

18/12/2006

कुणबी

12 वी पास

01/12/1987
24/03/2008

बौध्द (अजाती)

2/6/2008

कुणबी (इ मा व)

10 वी पास

23/11/1978
12 वी पास

01/05/1987

नज.वानशम
8

श्रीमती माधुरी मोहन हमाने
रा.इंगोले लेआऊट नसव्हील लाईन वानशम

21/08/2009

8/10/2009

नलगडे र इ मा व
24/07/1978

11 वी पास

शेरा
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अ.क्र. उमेदवाराांचे नाव व
पुर्ण पत्ता

मृत्यु वैद्यकिय

प्रिरर् प्राप्त झालेल्या

अनुिांपा

जात प्रवर्ण

िारर्ास्तव

िायालयाचे नाव

उमेदवार म्हर्ुन

व जन्म तारीख

सेवाकनवृत्तीचा
कु.न प्रतीभगवान सानप
रा.श्रीस्वामी समथध केंद्र वाडध क्र.4 मालेगाव

मृत्यु
22/10/2010

नज.वानशम
10

श्री.नदनेश पंजाबराव घनघाव
रा.पो.पपजर ता.बार्शशटाकळी नज.अकोला

इतर
पात्रता

नोंद झाल्याचा

कदनाांि
9

शैक्षर्ीि पात्रता

कदनाांि
सहा.अनधक्षक अनभयंता

14/07/2011

वानशम पाटबंधारे मंडळ

वंजारी (भजड)

बी ए पास

14/05/1991

30 संगणक

वानशम
मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

10/02/2011

सा.बा.मंडळ अकोला

टं कलेखन
इंग्रजी-30,40 मराठी-

23/08/2011

मातंग (अ.जा.)

बी ए बी एड

टं कलेखन

25/05/1982

एम.ए.

इंग्रजी-30,40 मराठी-30
संगणक

11

श्री.सुमीत सुधाकर माळवे

मृत्यु

पोलीस अनधक्षक वानशम

3/10/2011

31/08/2011
12

श्री.नकशोर आत्माराम अवचार
रा.पो.नरसोड ता.नरसोड नज.वानशम

13

श्री.स्वप्नील छगन नगरी
रा.संतोषी माता मंनदर नगरी यांची पबल्डीग

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

04/09/2011

सा.बा.मंडळ अकोला

मृत्यु

स.आ.म.वानशम आयुक्त

21/07/2009

मत्स्य व्यवसाय यांचे

पुरोनहत पेट्रोल पंपासमोर माले गाव नज.वानशम
14

श्री शेखर शांताराम गवई
रा.पो.फैजलपुर ता.मेहकर नज.बुलढाण

टाकणकार

10 वी पास

संगणक

बी ए पास

संगणक

10 वी पास

संगणक

20/05/1987
10/1/2012

कुणबी (इ मा व)
28/03/1984

23/05/2012

गोसावी (भजब)
14/02/1992

कायालय वानशम
मृत्यु
19/06/2011

अ.अ.अन्वेशन मंडळ

13/12/2012

अमरावती

महार (अ जा)

बी.एस.सी.

24/08/1988

का.अ.पा.प्र.अन्वेशन नवभाग
15

श्रीमती अननता ज्ञानेश्वर नाळे

मृत्यु

वानशम
अ.अ.ल.पा.(स्था.स्तर
मंडळ

रा.पुसद ता.पुसद नज.यवतमाळ

28/10/2011

अमरावती) का अ ल पा वी

9/1/2013

फु लमाळी (इ मा व)

10 वी पास

09/06/1978

स्था स्तर नवभाग वानशम
16

श्री. गणेश मदन माळोदे
रा.नकन्हीराजा ता.मालेगाव नज.वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

07/08/2012

सा.बा.मंडळ अकोला

20/04/2013

तेली इ मा व
01/04/1986

12 वी पास

संगणक

शेरा
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अ.क्र. उमेदवाराांचे नाव व
पुर्ण पत्ता

मृत्यु वैद्यकिय

प्रिरर् प्राप्त झालेल्या

अनुिांपा

जात प्रवर्ण

िारर्ास्तव

िायालयाचे नाव

उमेदवार म्हर्ुन

व जन्म तारीख

सेवाकनवृत्तीचा
श्रीमती रुपाली महे श पस्तापुरे
व्दारा अनंत अनभनव टं कले खन संस्था, शहर

मृत्यु

इतर
पात्रता

नोंद झाल्याचा

कदनाांि
17

शैक्षर्ीि पात्रता

कदनाांि
सा.बा.न .ववानशम

15/12/2014

04/09/2013

वाणी

बी ए पास

16/02/1988

पेठ, सत्यनारायण टॉकीज रोड, वसमत
नज.पहगोली
18

श्री.अमर नारायण कदम
रा.नकन्हीराजा ता.मालेगाव नज.वानशम

मृत्यु

तहनसल कायालय मालेगाव

24/12/2014

01/05/2012

आंध (एस टी)

12 वी पास

11/06/1996

संगणक
टं कलेखन मराठी-30
इंग्रजी-30,40

19

श्री. शुभम आनंदराव दे शपांडे
रा.बाजोरीया नगरी, कौलखेड रोड, पहगना

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता , वानशम

03/07/2013

पाटबंधारे मंडळ वानशम

6/2/2015

ब्राम्हण

12 वी पास

संगणक

01/08/1994

फाटा, अकोला नज. अकोला
20

श्री. सनतष मधुकर पाचपील्ले
रा. पुंजाजी नगर, तपोवन ता. मंगरुळपीर, नज.

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

10/02/2014

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

6/2/2015

कुणबी (इमाव)

12 वी पास

16/02/1981

संगणक टं कलेखन
इंग्रजी-30,40 मराठी 30

वानशम मो. नं. 9689324630
21

श्री. नवष्णु रामदास जमाले
रा. सोमठाणा पो. उं बडा बाजार ता.कारं जा नज.

मृत्यु

उपवनसंरक्षक अकोला,

14/08/2014

वननवभाग अकोला

23/02/2015

कुणबी

12 वी पास

12/04/1994

वानशम
22

श्री. नवलास लक्ष्मण कोल्हे
रा. भुर, ता. मंगरुळपीर, नज. वानशम

23

श्री. मनोज सुभाष चव्हाण
रा. कळं बा पो. कसुरा, ता. बाळापुर, नज.

मृत्यु

उपवनसंरक्षक अकोला,

14/11/2013

वननवभाग अकोला

मृत्यु

सावधजनीक बांधकाम,

25/03/2014

कायालय, वानशम

23/02/2015

आंध

12 वी पास

03/06/1980
16/04/2015

पारधी

11 वी पास

31/121998

अकोला
24

श्रीमती सुनंदा श्रीकृ ष्ण वगरे
रा. दे ऊळगाव, ता. पातुर, नज.अकोला

25

कु. अंजली अंबादास दांदळे
रा.लक्ष्मीनगर, डाबकी रोड, अकोला, नज.
अकोला

मृत्यु

लघु पाटबंधारे नवभाग

26/4/2014

क्र.3 वानशम

मृत्यु

कायधकारी अनभयंता

09/08/2014

लघु पाटबंधारे नवभाग वानशम

10/6/2015

कुणबी (इमाव)

12 वी पास

19/6/1980
6/8/2015

कुणबी(इमाव)

नडप्लोमा इन नसव्हील

17/08/1995

इंनजनीयरींग, बी.ई.
नसव्हील-2018

संगणक

शेरा
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अ.क्र. उमेदवाराांचे नाव व
पुर्ण पत्ता

मृत्यु वैद्यकिय

प्रिरर् प्राप्त झालेल्या

अनुिांपा

जात प्रवर्ण

िारर्ास्तव

िायालयाचे नाव

उमेदवार म्हर्ुन

व जन्म तारीख

सेवाकनवृत्तीचा
श्री.रोशन रतनराव सरक
रा. कारं जा, ता. कारं जा, नज. वानशम

मृत्यु

इतर
पात्रता

नोंद झाल्याचा

कदनाांि
26

शैक्षर्ीि पात्रता

कदनाांि
तहनसल कायालय कारं जा

18/09/2015

30/08/2014

धनगर

12 वी पास

09/02/1989

वाहन चालक परावाना
(LMV)

27

श्री. गजानन मधुकर वाढे कर
ु ाजार, ता. मंगरुळपीर, नज. वानशम
शेलब

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

04/09/1999

सावधजनीक बांधकाम मंडळ,

9/10/2015

तेली (इ मा व)

बी.ए. पास

01/01/1991

टं कलेखन
इंग्रजी-40 मराठी-30

अकोला
28

श्री. अनभजीत नमनेश पनबेकर
रा. राजनी नवहीर जवळ, शुक्रवार पेठ, वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

06/08/2014

सावधजनीक बांधकाम मंडळ,

9/10/2015

सोनार (इमाव)

12 वी पास

04/11/1984

अकोला
29

कु. हषाली रपवद्र पाटील
रा. रमाबाई चौक, नभमनगर जुने शहर अकोला

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

04/11/2013

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

10/2/2016

महार (अ.जाती)

12 वी पास

13/10/1997

संगणक टं कलेखन
मराठी-30 इंग्रजी-30,40

ता. नज. अकोला
30

अमीन शाह हु सेन शाह
ु ाजार ता.मंगरुळनपर नज.वानशम
रा.शेलब

31

श्री.उमेश बंडु वानखडे
रा.संभाजी नगर नदग्रस ता.न दग्रसनज.यवतमाळ

32

श्री.दशधन सुभाष खंदारकर
रा.पो.भारत माध्यनमक शाळे च्या बाजुस लोणी

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

20/12/2014

सा.बा.मंडळ अकोला

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

21/12/2014

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

09/11/2010

सा.बा.मंडळ अकोला

10/3/2016

फकीर

13/04/2016

कुणबी (इ मा व)

श्री.अतीश सुखदे व सावळे
रा.पांगरी कुटे ता.मालेगाव नज.वानशम

34

श्री. नकशोर सहदे व लाहे
रा. बंजारा कॉलनी, कारं जा लाड, नज. वानशम
मो. नं. 9527979695

संगणक

12 वी पास

संगणक

28/02/1988
5/7/2016

सोनार

स्थापत्य

15/03/1987

अनभयांत्रीनक

नाक्याजवळ नरसोड नज.वानशम
33

बी कॉम पास

27/07/1984

पदनवका उतीणध
मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

06/10/2015

सा.बा.मंडळ अकोला

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता

03/02/2003

महाराष्ट्र नजवन प्रानधकरण,
अकोला

28/03/2016

बौध्द

12 वी पास

09/11/1988
24/03/2017

कुणबी (इमाव)
4/7/1977

टं कलेखन
मराठी-30 इंग्रजी-30,40

12 वी पास

टं कलेखनइंग्रजी -30
संगणक

शेरा
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अ.क्र. उमेदवाराांचे नाव व
पुर्ण पत्ता

मृत्यु वैद्यकिय

प्रिरर् प्राप्त झालेल्या

अनुिांपा

जात प्रवर्ण

िारर्ास्तव

िायालयाचे नाव

उमेदवार म्हर्ुन

व जन्म तारीख

सेवाकनवृत्तीचा
सौ.मननषा मोहन कड
रा.सावरगाव बडे ता.नज.वानशम
36

श्री. भागवत नवजय दे शमुख रा.साखरखे डा, ता.
पसदखेड राजा, नज. बुलढाणा

37

मो.
. 9158321718
श्री. नंप्रशां
त अरुण पाटील रा.ता. मानोरा नज.
वानशम

इतर

शेरा

पात्रता

नोंद झाल्याचा

कदनाांि
35

शैक्षर्ीि पात्रता

कदनाांि

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

02/04/2015

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

14/7/2011

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

मृत्यु

अनधक्षक अनभयंता वानशम

20/12/2015

पाटबंधारे मंडळ, वानशम

24/10/2017

मराठा

बी ए पास

संगणक

10 वी पास

संगणक

10/08/1986
20/7/2019

मराठा
05/04/1994

5/9/2019

तेली

बी.ई.

05/02/1993

इलेक्टॉनीक्स

संगणक

नटप:- वरील अनुकंपा सामायीक प्रनतक्षा यादी गट-क बाबत उमेदवारास आक्षेप हरकती असल्यास या कायालयास लेखी स्वरुपात माहे नडसेंबर अखे रपयंत सादर कराव्यात.

आदे शान्वये

Page 1

कजल्हाकििारी िायालय वाकशम
अनुिांपा सामायीि प्रकतक्षा र्ट- ड सुचीवर प्रकतक्षे त असलेल्या उमे दवाराांबाबतची कदनाांि-30/11/2020 अखे र ची जेष्ठता यादी
मृत्यु वैद्यकिय
अ.क्र.

उमेदवाराांचे नाव

िारर्ास्तव सेवा

व पुर्ण पत्ता

कनवृत्तीचा
कदनाांि

श्री. भास्कर भागवत भावे
1

रा. शुक्रवार पेठ, माहु र वेस,
वाशशम
श्री. स्वयंशदप शामसुंदर वानखडे

2

रा. ससदखेड ता. बार्शशटाकळी,
शि. अकोला

3

श्री. अिय शविय धोटे
रा. शुक्रवार पेठ, वाशशम

मृत्यु
25/08/1998

रा. पांगरी धनकुटे , ता.

पोलीस मुख्यालयासमोर,
वाशशम

मृत्यु
28/09/2008

म्हर्ुन

जात प्रवर्ण

नोंद झाल्याचा

व जन्म तारीख

अशधकारी वाशशम

13/7/1977

सहाय्यक संचालक,

बौध्द

आरोग्य सेवा

10/3/2005

(शहवताप), अकोला

ल.पा.स्था.स्तर उ.शव.
मानोरा

मंडळ अकोला

05/03/1986

वगग-8 वा पास

10 वी पास

अ.िाती
कुणबी
29/1/2007

30/08/1986

वगग-9 वा पास

इमाव
4/7/2007

अशधक्षक अशभयंता,
सावगिनीक बांधकम

शै क्षर्ीि पात्रता

कदनाांि
बुरुड

कायालय, वाशशम

मृत्यु

अनुिांपा उमेदवार

शिल्हा अशधक्षक, कृ षी

29/04/2006

श्रीमती कमल बापुराव ढोणे
5

िायालयाचे नाव

सावगिनीक बांधकाम,

मालेगाव, शि. वाशशम
रा.गव्हाणकर नगर,

झालेल्या

मृत्यु

शेख रफीक शेख अिीि
4

प्रिरर् प्राप्त

15/5/2008

मुस्लीम
30/01/1982
मराठा
23/09/1984

वगग-4था पास

10 वी पास

इतर
पात्रता

शे रा
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मृत्यु वैद्यकिय
अ.क्र.

उमेदवाराांचे नाव

िारर्ास्तव सेवा

व पुर्ण पत्ता

कनवृत्तीचा
कदनाांि

श्रीमती मशनषा शवनायक कोल्हे
6

प्रिरर् प्राप्त
झालेल्या
िायालयाचे नाव

अनुिांपा उमेदवार
म्हर्ुन

जात प्रवर्ण

नोंद झाल्याचा

व जन्म तारीख

कदनाांि

अशधक्षक अशभयंता,

रा. शालीकराम डु बल
ु े बायपास

मृत्यु

सावगिनीक बांधकम

रोड, शहापुर ियमल्हार शकराणा

20/11/2009

मंडळ

दुकान मंगरुळपीर

5/1/2011

श्री. भागवत संतोषराव काकडे

11/5/2012

अन्वेषन अमरावती

06/012/2012

शवभाग, वाशशम
पंढरी प्रकाश िाधव
8

रा. दापुरी खु. ता. शरसोड, शि.
वाशशम

9

श्री. प्रशवण सुभाष खोडे
मु. पो. वाशशम ता. शि. वाशशम

मराठा
17/08/1977

10 वी पास

अकोला
अ.अ.पा.प्र.िलसंपदा

7

शै क्षर्ीि पात्रता

मृत्यु शदनांक

अ.अ.सावग.बांधकाम

23/2/2012

मंडळ, अकोला

2/8/2013

शिल्हा शशक्षण संस्था
वाशशम

31/4/2014

26/03/2015

कुणबी
24/09/1983

कुणबी 1/1/1988
भंगी
12/12/1984

10 वी पास

9 वी पास

वगग-9 वा पास

श्री. श्रीकांत वैिनाथ शनिामपुरे
10

रा सवे नं.208 एफ आर एच
नं.5 धनश्री नगर वाडी
नांदेड ता. शि. नांदेड

मृत्यु

तहशसल कायालय

28/07/2014

वाशशम

20/02/2018

कामटी
13/07/1999

12 वी पास

इतर
पात्रता

शे रा
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मृत्यु वैद्यकिय
अ.क्र.

उमेदवाराांचे नाव

िारर्ास्तव सेवा

व पुर्ण पत्ता

कनवृत्तीचा
कदनाांि

कु. पुिा प्रेमससग राठोड
11

रा.ईलखी पो. अनससग, ता. शि.
वाशशम

प्रिरर् प्राप्त
झालेल्या
िायालयाचे नाव

मृत्यु

तहशसल कायालय

08/05/2017

वाशशम

मृत्यु

सावगिनीक बांधकाम

29/9/2016

मंडळ अकोला

अनुिांपा उमेदवार
म्हर्ुन

जात प्रवर्ण

नोंद झाल्याचा

व जन्म तारीख

शै क्षर्ीि पात्रता

इतर
पात्रता

कदनाांि
20/02/2018

बंिारा
11/11/1997

12 वी पास

श्री. पंकि भानुदास गाडे कर
12

रा.एस.डी.ओ. ऑफीस समोर,
शसव्हील लाईन वाशशम

22/5/2018

तांबट
03/09/1992

12 वी पास

ता शि वाशशम
श्री. अंकुश संिय सरोदे
13

रा. शचखली, ता. दारव्हा, शि.
यवतमाळ
श्री. आकाश सोपान रािगुरु

14

रा. शसव्हील लाईन, योिना
पाकग, वाशशम
श्री शक्रश धमेन्र बंगारे

15

रा. मन्नाससग चौक,
ढोरदवाखान्याच्या मागे , वाशशम

मृत्यु
28/03/2017
मृत्यु
19/05/2015

अशधक्षक अशभयंता,
वाशशम पाटबंधारे

2/8/2018

मंडळ, वाशशम
अशधक्षक अशभयंता,
वाशशम पाटबंधारे

4/9/2018

मंडळ, वाशशम

मृत्यु

तहशसल कायालय,

21/07/2012

मानोरा

5/11/2018

कुणबी
30/03/1997
चांभार (अ.िा.)
22/03/1998

मन्नवार
03/11/2018

12 वी पास

संगणक
टायपींग मराठी-30

12 वी पास

इंग्रिी-40

टायपींग मराठी-30
12 वी पास

इंग्रिी-40

शे रा

Page 4
मृत्यु वैद्यकिय
अ.क्र.

उमेदवाराांचे नाव

िारर्ास्तव सेवा

व पुर्ण पत्ता

कनवृत्तीचा
कदनाांि

श्रीमती ताईबाई शदलीप भगत
16

रा. श्री. समथग शाळे समोर, सुंदर
वाटीका, वाशशम

रा. लाखाळा वाशशम, ता. शि.

झालेल्या
िायालयाचे नाव

मृत्यु

तहशसल कायालय,

09/12/2016

वाशशम

श्री. अमोल गिानन सपपळदे
17

प्रिरर् प्राप्त

अनुिांपा उमेदवार
म्हर्ुन

जात प्रवर्ण

नोंद झाल्याचा

व जन्म तारीख

वाशशम

अमरावती शवभाग,

इतर
पात्रता

कदनाांि
बौध्द
27/5/2019

25/05/1981

4 थी उत्तीणग

अ.िाती

शशक्षण उपसंचालक
मृत्यु 02/1/2016

शै क्षर्ीि पात्रता

3/6/2019

अमरावती

तेली
27/12/1983

टायपींग मराठी 30,
12 वी पास

इंग्रिी-30,40 वाहन
चालक परवाना

श्री. संशदप ियराम ठाकरे
18

रा. खरोळा, ता. शि. वाशशम
ह.मु. गव्हाणकर नगर, वाशशम

मृत्यु 01/02/2018

अ.अ.वाशशम पाटबंधारे
मंडळ, वाशशम

3/6/2019

कुणबी
15/6/1990

12 वी पास

ता.शि.वाशशम
श्री. अशवनाश रमेश मनवर
19

रा. कृ ष्णा कॉलनी, भारत नगर

मृत्यु

तहशसल कायालय,

िवळ, रे ल्वे शसग्नल, कारं िा

20/05/2018

मानोरा

मृत्यु

उपशवभागीय अशधकारी

18/06/2019

बौध्द
14/06/1993

टायपींग मराठी 30,
12 वी पास

संगणक

ता. कारं िा शि. वाशशम
श्रीमती संघशमत्रा संतोष इंगळे
20

रा. मैत्रेय बुध्द शवहारािवळ,
िेतवन नगर, धोबी खदान
अकोला ता शि अकोला

शदनांक23/3/2018 यांचे कायालय वाशशम

20/9/2019

बौध्द
08/07/1986

इंग्रिी-30,40

12 वी पास

शे रा

Page 5
मृत्यु वैद्यकिय
अ.क्र.

उमेदवाराांचे नाव

िारर्ास्तव सेवा

व पुर्ण पत्ता

कनवृत्तीचा
कदनाांि

अशनकेत गिानन वानेरे
21

रा. साई नगर, डाबकी रोड,
अकोला
श्री. अमर गिानन पवार

22

रा.रामनगर, शरसोड, ता. शरसोड
शि. वाशशम

23

शदनांक03/09/2018

रा. िेल क्वॉटग र, वाशशम

शदनांक-

रा.पो. गंगानगर, वाडग क्र.2
मालेगाव ता. मालेगाव, शि.
वाशशम
श्री. अिुगन शदनकरराव घुगे

25

मृत्यु

मृत्यु

श्री. सुशील महादे व कंकाळ

रा.कुरळा, पो. डव्हा, ता.
मालेगाव, शि. वाशशम

झालेल्या
िायालयाचे नाव

24/12/2018
मृत्यु
शदनांक27/06/2015
मृत्यु
शदनांक17/05/2002

अनुिांपा उमेदवार
म्हर्ुन

जात प्रवर्ण

नोंद झाल्याचा

व जन्म तारीख

नागपुर

ग्रा.पं. शनवडणुक
शाखा, शि.का. वाशशम

शै क्षर्ीि पात्रता

इतर
पात्रता

कदनाांि

अपर कामगार आयुक्त,

शद.27/10/2018

कु. शुभांगनी मनोहर ठाकरे
ता. शि. वाशशम

24

मृत्यु

प्रिरर् प्राप्त

2/12/2019

3/12/2019

माळी
01/08/1999
कुणबी
31/07/2001

10 वी पास

10 वी पास

संगणक

12 वी पास

संगणक

12 वी पास

संगणक

कारागृह
उपमहाशनरीक्षक यांचे
कायालय

4/1/2020

महार (SC)
29/09/1999

पुवग शवभाग नागपुर
तहशसल कायालय,
माले गाव
तहशसल कायालय,
माले गाव

4/3/2020

11/3/2020

महार (SC)
29/06/2000
वंिारी (भिड)
07/03/2000

टं कलेखन
12 वी पास

इंग्रिी 30,40
मराठी-30

कटप:- वरील अनुकंपा सामायीक प्रशतक्षा यादी गट-ड बाबत उमेदवारास आक्षेप हरकती असल्यास या कायालयास ले खी स्वरुपात माहे शडसेंबर अखेरपयंत सादर कराव्यात.
आदे शान्वये

शे रा

