
पदाचे नांव :- ःटाफनस-10 दनांक 26/07/2014

अ. 
ब.

टोकन 
बं.

उमेदवारांचे नांव अिंतम 
वषा या गुणा 
ूमाणे 

िमळालेले गुण

अित र  
िश णामुळे 
िमळालेले 
गुण

अनुभवामुळे 
िमळालेले 
गुण

वषय 
ानानुसार 
िमळालेले 
गुण

एकूण गुण शेरा

1 255 वाघमारे जमनाबाई गंगाधर 70 0 0 8.5 78.5 िनवड-1

2 258 सॆतवाड सुिनता बाबुराव 60 0 0 10 70 िनवड-2

3 251 वडजे संिगता दगांबरराव 60 0 0 10 70 िनवड-3

4 249 कोलंबकर उमाभारती कमाजी 60 0 0 9.5 69.5 िनवड-4

5 244 संगेवार रेशमा रमेश 60 0 0 9 69 िनवड-5

6 225 कागदे योती मनोहर 60 0 0 8 68 िनवड-6

7 246 होळपादे योती िशवाजी 60 0 0 7.5 67.5 िनवड-7

8 254 देगुरे अिनता पांडुरंग 60 0 0 6 66 िनवड-8

9 248 स वता व ठलराव मावले 55 0 0 9 64 िनवड-9

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

 ःटाफनस पदा या मुलाखतीअंती उमेदवारांची अंितम िनवड याद



10 211 ठ बरे ौीनीवास लआमण 55 0 0 8.5 63.5

11 238 आवळे पदमावती आनंदा 55 0 0 8.5 63.5

12 256 गोरे दैवशाला माधवराव 60 0 0 3.5 63.5

13 207 भालेराव स वता ूकाश 55 0 0 8.5 63.5

ःवा र त/-

आयु
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

टप- या याद मधील अ.ब.10 ते 13 या उमेदवारांना समान गुण 
अस याने शासन िनणय ब. महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग 
शासन िनणय ब.ूािनम 2007/ू.ब.46/07/13-अ/मंऽालय,मुंबई 
द.27/2/2008 अ वये यां या अहतेबाबतची तपासणी            
द. 27/7/2014 रोजी सकाळ  10.00 वा. आयु  यांचे बठैक क  
ब.301, ितसरा माळा, नांदेड महानगरपािलका इमारत येथे कर यात 
येणार आहे.
 उमेदवारांनी यांचे शै णक अहतेबाबत, जातीबाबत, शा रर क ं या 
अपगं वाबाबत, माजी सैिनक अस याबाबत, ःवातं य सैिनकाचे पा य 
अस याबाबत व वयाबाबतची मुळ ूमाणपऽे झेरॉ स ूतीसह सोबत 
घेऊन यावीत. सदर कागदपऽे घेऊन उप ःथत न रा ह यास उमेदवारांनी 
यां या अजासोबत जोडले या कागदपऽाव नच अिंतम िनणय घे यात 
येईल.
फ  अ.ब.10 ते 13 म ये नमुद  उमेदवारांनीच कागदपऽे सोबत घेऊन 
यावीत.


