वर

भूवै ािनक,
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कृ .बा.जोशी माग, भूजल भवन, न.ता.वाड , िशवाजीनगर, पुणे 411 005
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पुणे ज हा पाणी गुणव ा, संिनयं ण व सव ण काय मांत गत ज हा व उप वभागीय
योगशाळाकड ल र
पुणे ज हा व उप वभागीय

पदां या भरतीसाठ

उमेदवारांची याद ...

योगशाळाकड ल पाणी गुणव ा,संिनयं ण व सव ण काय मांतगत र

दनांक 8 ऑ टोबर, 2018 रोजी

अजाची छाननीअंती अहता ा

”

पदां या भरतीकर ता पा

िस द केले या जा हरातीनूसार वह त कालावधीत

उमेदवारांची संवगिनहाय / आर णिनहाय याद

खालील

ा

कं ाट
झाले या

माणे असून, सदर पा

उमेदवारांनी दनांक 22 जानेवार , 2019 रोजी द.ु 2.00 वाजता मु य कायकार अिधकार , ज हा प रषद, पुणे यांचे
दालनात मुलाखतीसाठ उप थत राह याचे आवाहन या
अ.

पदाचे नाव

संवगिनहाय व भरावयाची
पदे

(अ.जा.) – 1

िस द प का दारे कर यात येत आहे.
पा

उमेदवाराची नावे.

1. ठोके यशपाल िनवृ ी
2. खानजोडे सं तोष आनंदराव
3. कसबे शुभम महादे व
4. जाधव

(अ.ज.) -

1.

1

रसायनी
( व.जा.अ.) -1

ती धनंजय

1. गा वत जजा धमा
2. इनवते समीर साहेबराव
-िनरं क1. नागरे लिलता गुलाबराव
2. महाजन

खुला संवग-1

णाली

काश

3. करं द कर मानसी आ द य
4. कदम चा िशला द ा य
5. पवार

(अ.जा.) – 1
2.

अनूजै वक त

(अ.ज.) -

1

( व.जा.अ.) -1

यंका

काश

1. कसबे शुभम महादेव
1. पावरा अिनल मिलक
2. भोकरे दपक महादे व
-िनरं क-

पुढील पानावर…..

// 2 //

अ.

पदाचे नाव

संवगिनहाय व भरावयाची
पदे

पा

उमेदवाराची नावे.

1. कसबे शुभम महादेव
2. खानजोडे सं तोष आनंदराव
(अ.जा.) – 1

3. पारडे सुशांत शामराव
4. तुलसे मृणाल िभमराव
5. मोरे

ा अशोक

1. जाधव वैभव माधवराव
3.

2. भोईटे गो वंद राज

योगशाळा

3. च हाण शुभम संजय

सहा यक

खुला संवग- 3 (पु ष)

4. हले
वशाल शरद
ु

5. अ ार िसं कदर गफूर
6. च हाण चेतन चं कांत
7. पावरा र वं

शे या

8. मदने िनतीन अंकुश
खुला संवग- 1

(म हला राखीव)

1. पावरा िशतल नरिसंग
2. दातीर मो हनी ध ड भाऊ
1. कसबे शुभम महादेव

4.

डाटा एं
ऑपरे ट र

2. खानजोडे सं तोष आनंदराव
खुला संवग- 2

3. दराडे मिनषा नानासो.
4. डामसे आशा ल मण
5. घोडके वन ी ओंकार

विरल पा उमे दवारांन ी सव कागदप े व शै िणक माणप ांची वयंस ा ांिकत एक त व मुळ ती तपासणीसाठी
घे ऊन िनध रीत वेळेपुव एक तास अगोदर उप थत राह याची द ता यावी.
थळ –

मु य कायकारी अिधकारी,
िज हा पिरषद, पुणे यांचे दालन.

िदनांक-

22 जानेवारी, 2019.

वेळ -

दुपारी 2.00 वाजता.

सही/सद य सिचव िनवड सिमती
तथा विर ठ भूवै ािनक
भुजल सव ण आिण िवकास यं णा, पुणे

E:Walke\ lab.recruitment.doc

सही/अ य िनवड सिमती
तथा मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद पुणे.

