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जािहरात . 33/2016                                                  मलुाखत िदनांक :- 5 फे वुारी, 2018 
         
िव ािपत पद - 1
आर ण – अमागास – 1 
               

  सदर पदावरील िनयु तीकरीता आयोग खालील उमेदवाराची िशफारस करीत आहे. 
अ. . िशफारस . व उमेदवाराचे नाव मलुाखत मांक वगवारी शेरा

1 1. Shamkant Barku Deore 2 OBC
 (NCL NO) OPEN - 1

           

िटपा:   1.  िशफारसपा  ठरले या उमेदवारां या सव माणप ांबाबतची स यास यता तपासनू नंतरच

यां या सदर पदावरील िनयु तीबाबतचा िनणय घे या या अटी या अधीन राहून सिचव,

महारा  शासन, मराठी भाषा िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िशफारस कर यात येत आहे.

              2.    िशफारसपा  उमेदवाराने िशफारसप  ा त झा यानंतर पढुील कायवाहीसाठी सिचव, महारा

शासन, मराठी भाषा िवभाग मं ालय, मुंबई यां याशी संपक साधावा. 

                                 3.  िशफारसपा  उमेदवाराचे िशफारसप  यां या ोफाईल म ये उपल ध क न दे यात येईल.
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    गणुव ायादी - 

                                        

अ. उमेदवाराचे नाव लग वगवारी

या
वगवारीसाठी
उमेदवाराचा

िवचार हावा ती
वगवारी

िशफारस/शेरा
मलुाखतीचे

गणु
म.ु . टोकन

.

1 Shamkant Barku Deore M OBC OPEN OPEN - 1 52 2 2

2 Jadhav Ashok Dnyaneshawar M OPEN OPEN No Post
Available 48 1 1

3 Ganesh Waman Patil M NT(C) OPEN No Post
Available 45 3 3

4 Vinayak Balaji Biradar M OPEN OPEN No Post
Available 42 4 4



                                                                                           मलोआ/पंधरा
   पदनाम –  सहायक सिचव ,(राजपि त)  महारा  रा य मराठी िव वकोश िन मती मंडळ, 

मराठी िव वकोश काय लय वाई,  गट -  ब (जािहरात .  -  33/2016)

आयोगाकडून िव ािपत पदसं या व िशफारस केले या उमेदवाराची यां या मळु

वग नसुार िवगतवारी.

वगवारी िव ािपत पदसं या िशफारस िशफारस केले या
उमेदवारांची यां या मळु

वग नसुार सं या
अराखीव 1 1 --
अराखीव(मिहला) -- -- --
अराखीव(मिहला) 
against

-- --- ---

अराखीव(खेळाडू) -- --- ---
अराखीव(मा.सै.) -- --- ---
अजा --
अजा (मिहला) -- --- ---
अजा (खेळाडू) -- --- ---
अजा (मा.सै.) -- --- ---
अज -- --- ---
अज (मिहला) -- --- ---
िवजा(अ) -- --- ---
भ.ज.(ब)(मिहला) -- --- ---
भ.ज.(क) -- --- ---
भ.ज.(ड) -- --- ---
िवमा  -- --- ---
इमाव  -- --- 1
 इमाव (मिहला) -- --- ---
इमाव (खेळाडू) -- --- ---
इमाव (मा.सै.) -- --- ---
 इमाव िवकलांग 
(अ पद टीृ )

-- --- ---

एकुण 1 1 1

                                                           राजन बा. खोत                
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