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िजEहाNधकार# कायालय सांगल#
/दनांक - २९ ऑग2ट, २०१५

आदे श
२/-

उपरो9त वाचले ं. १ ते ५

चे अनुषंगाने खाल#ल रकाना ं. २ मधील नमुद

;लपक संवगातील कमचा-यास सदर आदे शावये अ"वल कारकून या संवगात पदोनती दे णेत येत
आहे . सदर कमचा-यांस पदोनती संदभात खाल#ल अट# व शतS बंधनकारक राहतील.
३/-

रकाना २ मधील सदर पदोनत कमचा-यास रकाना ४ मTये दशवलेनस
ु ार

नमूद केले पदावर पदोनतीने नयु9ती दे णेत येत आहे .
अ. .

कमचा-याचे नांव

सयाचे पद

पदोनतीने नवन

शेरा

नयु9त पद
१
१

२

३

४

Uी सुनल यशवंत

ू
;लपीक – टं कलेखक, तह;सल करमणक

पाट#ल

कायालय ;शराळा

कर

सांगल#

५
नर#Wक
शहर,

िजEहाNधकार#

कायालय

सांगल#

२

Uीमती मंगल रवंX

;लपीक – टं कलेखक,

करमणूक कर नर#Wक

गटकुळ

उपिजEहाNधकार# कायालय

;मरज

(भुसंपादन) . १, सांगल#
३

शहर,

िजEहाNधकार#

कायालय

सांगल#

Uीमती शुभांगी सुधीर ;लपीक – टं कलेखक, तह;सल

अ"वल कारकून, बजेट /

कावरे

ताळमेळ,

कायालय ;मरज

िजEहाNधकार#

कायालय सांगल#
४

Uीमती नता रमेश

;लपीक – टं कलेखक, तह;सल

अ"वल कारकून, रोहयो,

कुकडे

कायालय ;मरज

िजEहाNधकार#

कायालय

सांगल#
५

Uी राजू अशोक

;लपीक – टं कलेखक,

अ"वल कारकून, नाजक

कदम

िजEहाNधकार# कायालय सांगल#

धारणा,

िजEहाNधकार#

कायालय सांगल#
६

Uी
मडके

सं/दप

वYल ;लपीक – टं कलेखक, तह;सल
कायालय ;शराळा

संगायो अ"वल कारकून ,
तह;सल
कवठे महांकाळ

कायालय

-2१) वर#ल ;लपक यांना पदोनतीZया पदावर हजर होणेसाठC संबंNधत कायालय मख
ु ांनी ताJकाळ
कायमु9त करावे.
२) सदरची पदोनती ह# ताJपुरJया 2व[पाची असून उNचत शासक\य कारणा2तव/यायालयीन
बाब उ]वलेस पदावनत कर^यात येईल.
३) सदर आदे श िजEहाNधकार# कायालयाचे वेबसाईट (www.sangli.nic.in) वर पहाणेस उपलhध
आहे .
सदर आदे शाची अंमलबजावणी ताJकाळ करणेची आहे .

सह$/- xxx

(शेखर गायकवाड)
िज-हा.धकार$ सांगल$
त,
........................................................
........................................................

त

:-

उपवभागीय अNधकार# ............................ यांना मा/हतीसाठC व पुढ#ल कायवाह#साठC.

त

:-

तह;सलदार ................................ यांना मा/हतीसाठC व पुढ#ल कायवाह#साठC.
सह$/-XXX

िज-हा.धकार$ सांगल$ क1रता

