
अ. मयत सेवकाचे नाव व पद मयत िदनांक अजदार उमेदवाराच ेनांव नाते अज दाखल ता रख जात वग शै णक पा ता शरेा

1 िदगंबर एकनाथ वाघमारे  14.09.2012 ी. स यजीत दगंबर वाघमारे मुलगा 21.03.2013 अ.जाती 8 वी पास शहर हद वाढ करण

2 दगडू खडाखडे 29.06.2013 ी. मा ती दगडू खडाखडे मुलगा 18.09.2013 व.मा. . 9 वी पास शहर हद वाढ करण

3 मल ंद बाबूराव सदाफुले -िशपाई 11.06.2004 ी. थमेश मल ंद सदाफुले मुलगा 12.11.2014 अ.जाती एम एस सी ाणीशा

4 सदा शव स ाम धो े- जमादार 18.08.2014 ी. सु नल सदा शव धो े मुलगा 19.12.2014 इ.मा.व. 4 थी

5 सु नल िस ाम नायकोडी-क. े.िल. 09.11.2014 ी.कौशल सु नल नायकोडी मुलगा 11.05.2015 व.मा. . बी कॉम -1

सोलापूर महानगरपा लका

अनुकंपा त वाखाल ल मंजूर असले या करणांतील उमेदवारांची अजदाखल तारखेनुसार दनांक 31.10.2022 पयतची एक त त ायाद  दनांक 02.11.2022 रोजी स द

6 कै. स द पा यल पा कोल-ुमजूर 03.06.2015 ी.बाळकृ ण स द पा कोलु मुलगा 26.08.2015 अ.जाती 7 वी पास

7 नारायण िभम ा तंतनोल -िशपाई  09.10.2013 ी. वनायक नारायण तंतनोल मुलगा 28.10.2015 अ.जाती 8 वी पास

8 कै.अमोग स द क ल पा कांबळे- का. बगार 16.07.2012 ी. दयानंद अमोग स द कांबळे मुलगा 29.10.2015 अ.जाती 10 वी पास

9 म.रफ क बाबूलाल पठाण - क. े.िल.  05.10.2015 ी. अझहरखान म.रफ क पठाण मुलगा 10.11.2015 खुला
बी.ए.-1 चाल ू,MSCIT  
व मराठ  टाईपींग

10 कै.बापू बह  कांबळे- मजूर 01.01.2016 ी.बाळासाहेब बापू कांबळे मुलगा 14.03.2016 अ.जाती 7 वी पयत

11 च न पा िव  वनाथ काटगांवकर-पाईप िफटर 05.04.2016 ी.बसवराज च न पा काटगांवकर मुलगा 29.04.2016 खुला
बी.कॉम,MSCIT  व 
मराठ  टाईपींग

12 कै.धनराज नरस पा हे े- क. े. ल. 14.02.2005 ी. ऋषीकेश धनराज हे े मुलगा 13.06.2016 अ.जाती बी कॉम मराठ -30 
टाई पगं व MSCIT

13 व म उ म माने -िशपाई 30.09.2015 ी.मनोज व म माने मुलगा 27.06.2016 खुला बी ए- 2

14 बसवकुमार शांत ा ामी- जमादार  20.02.2008 ी.सुशांत बसवकुमार वामी मुलगा 06.10.2016 इ.मा.व. बी.एस.सी.

15 शवाजी चं कात कटकम -मजूर 23.09.2016 ी.नंरे  शवाजी कटकम मुलगा 07.11.2016 व.मा. .
बी.कॉम व आरेा य 
नर क कोस   

16 मोहन िव ू िशंदे - मजूर 30.11.2011 ी.अ य मोहन शदें मुलगा 20.11.2016 खुला 12 वी पास
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17 रतन सेनी गोडलोलू-मजूर 09.10.2015 ी. व नेश रतन गोडलोलू मुलगा 21.11.2016 अ.जाती बी ए-2

18 कै.अशोक ध डीराम वटकर- क. े. ल. 23.11.2011 ी.ओंकार अशोक वटकर मुलगा 01.12.2016 व.जा.अ. 12 वी पास

19 ी नवास नरस ा रेस -क. े.िल. 09.02.2012 ी. वणकुमार ी नवास रेस मुलगा 17.12.2016 व.मा. . बी ए-2

20 सतीश भाकर होमकर-मजूर  08.11.2016 कु.शुभदा सतीश होमकर मुलगी 20.12.2016 इ.मा.व. बीए

21 कै. यल पा भमशा रण भरे 02.11.2016 ीमती शोभा य ल पा रण भरे प नी 17.01.2017 अ.जाती 4 थी पास

22 चं कांत ाद बंडगर -िशपाई  16.08.2016 ी.अ य चं कांत बंडगर मुलगा 18.01.2017 भ.ज.(क) बी.ए.पास

23 दनेश अबा िशंदे -क. े.िल.  24.01.2014 ी.मंदार दनेश शदें मुलगा 03.02.2017 अ.जाती 8 वी पास

24 गज  दादाराव भोसले -मजूर  13.12.2016 ी. तानाजी गज  भोसले मुलगा 06.03.2017 खुला 6 वी पास

25 ीमती मंगल बाळू िमनगुले-आया  16.12.2016 ी. वशाल बाळू मनगुले मुलगा 07.03.2017 अ.जाती 8 वी पास

26 नागनाथ ंकटेश दुपारगुडे-मजूर  13.10.2017 ी. आकाश नागनाथ दपुारगुडे मुलगा 07.03.2017 अ.जाती 9 वी पास26 नागनाथ ंकटेश दुपारगुडे-मजूर  13.10.2017 ी. आकाश नागनाथ दपुारगुडे मुलगा 07.03.2017 अ.जाती 9 वी पास

27 स यिजत िव ल कांबळे - क. े.िल. 01.07.2010 ी. संक प स यजीत कांबळे मुलगा 10.03.2017 अ.जाती 9 वी पास

28 काश गणपतराव कोगें - क. े.िल.  12.05.2013 ी. ववेक काश क गे मुलगा 06.04.2017 व.मा. . 12 वी पास

29 अंबादास िभमराव हेमरे ी -मजूर 27.07.2015 ी. भुषण अंबादास हेमरे डी मुलगा 26.04.2017 अ.जाती 10 वी पास

30 आ पाराया पंिडत िबराजदार-मजूर  11.01.2017 ी.स चन आ पाराया बराजदार मुलगा 04.05.2017 खुला बी ए -1

31 राजु िशव ा िहरापुरे-क. े.िल. 26.03.2017 ी. थमेश राजु हरापुरे मुलगा 17.05.2017 खुला
बी.कॉम व आरेा य 
नर क कोस

32 नागनाथ भागा ा वाघमारे - मजुर 12.05.2017 ी.अजय नागनाथ वाघमारे मुलगा 06.07.2017 अ.जाती 10  वी पास

33 व वनाथ िशव ा मसनकर-फायरमन 03.06.2017 ी.राजू व वनाथ मसनकर मुलगा 19.08.2017 इ.मा.व. बी.कॉम

34 रमाजान रसुल शेख-िशपाई  28.10.2010 ी.सािजद रमजान शखे मुलगा 22.08.2017 खुला
बी कॉम मराठ -30 
टाई पगं MSCIT

35 रामचं  गणपंत काळे- व.मु. ले. 19.7.2017 ी.गणेश रामचं  काळे मुलगा 24.08.2017 भ.ज.(ब)
एम कॉम-2 मराठ  
टाई पगं चालू

36 कै. मला शवकुमार ईटगीकर-सहा श का 23.04.2017 ी. भाकर शवकुमार ईटगीकर मुलगा 14.09.2017 व.मा. . 10 वी पास
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37 तानाजी रंगनाथ कांबळे- मजूर 11.09.2017 ी.र वकांत तानाजी कांबळे मुलगा 23.10.2017 अ.जाती 8 वी पास

38 कै.नागनाथ राजाराम आगलाव-ेमजूर 13.07.2017 ी.नवनाथ नागनाथ आगलावे मुलगा 06.11.2017 भ.ज.(क) 8 वी पास

39 य ल पा चं कांत लोणार- चावीवाला  17.08.2017 ीमती शोभा य ल पा लोणार प नी 09.11.2017 इ.मा.व. 10  वी पास

40 वठाबाई तुकाराम  कोडुंभैरी-मजूर 28.10.2017 ी.धनाजी तुकाराम क डुभैर मुलगा 04.12.2017 खुला 9 वी पास

41 द  ुसंज ा भंडारी- िशपाई  13.04.2017 ी. ीकांत द  ुभंडार मुलगा 13.12.2017 अ.जाती 10  वी पास

42 चं कांत िस ाम वडितले-मजूर  24.10.2017 ी.स चन चं कांत वड तले मुलगा 01.01.2018 अ.जाती 12  वी पास

43 कै. राजकुमार शंकर हुण चक ट 05.11.2011 ी.सु नल राजकुमार हुण चक ट मुलगा 06.01.2018 भ.ज.(क) 12  वी पास

44 कै. भमराव मुक ंद पा बंडगर- शपाई 01.12.2009 कु.भ ती भमराव बंडगर मुलगी 17.01.2018 भ.ज.(क) बी.सी. ए.

45 चं कांत मल ा करजगी-व.मु.ले.  26.10.2017 सौ. वजयाल मी संजय जमादार ववाह त 
मुलगी 20.01.2018 इ.मा.व. बी. ए मराठ  टाईपींग

46 बाबुशा िनंबाजी बे ळे -मजूर 11.05.2018 ी. नतीन बाबुशा बे ळे मुलगा 31.05.2018 व.मा. . 12  वी पास46 बाबुशा िनंबाजी बे ळे -मजूर 11.05.2018 ी. नतीन बाबुशा बे ळे मुलगा 31.05.2018 व.मा. . 12  वी पास

47 संजय पांडूरंग गवळी-िशपाई  24.04.2018 ी.रोहन संजय गवळी मुलगा 11.06.2018 इ.मा.व.

बी कॉम,  मराठ  व 
इं जी टंकलेखन 
पर ा उ ीण  MSCIT 
कोस

48 रामल ूकुम या काड-ेमजूर  23.10.2017 ी. ी नवास रामल ूकाडे मुलगा 21.07.2018 अ.जाती 3  र  पयत

49 राजू म ं  डोलारे- े  कायकता 08.04.2018 ी.सुरज राजू डोलारे मुलगा 13.08.2018 अ.जाती 11  वी पास

50 कै.तुकाराम पार पा बराजदार-मजूर 08.01.2018 ी.अमर तुकाराम बराजदार मुलगा 17.09.2018 खुला
9 वी पास सेर कोस 
पूण

51 च न पा कुम ा े-मजूर 18.07.2018 ी.आकाश च न पा हे े मुलगा 01.10.2018 अ.जाती 12  वी पास

52 पांडूरंग नागनाथ मसाळ-मजूर 02.09.2018 ी. घन याम पांडूरंग मसाळ मुलगा 05.10.2018 खुला 4 थी पास

53 अ नल िशवराम सवगोड-मजूर 08.02.2018 ीमती अनुराधा अ नल सवगोड प नी 22.10.2018 अ.जाती 8 वी पास

54 कै.सुहास अजुन स त-ेआरो य नर क 26.06.2015 ी.गौरव सुहास स ते मुलगा 19.11.2018 खुला

12 वी पास/आरो य 
नर क कोस पास/ 

Bachelor of  civil 
engeneering
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55 म हार  वनायक शदें-मजूर 24.09.2018 ीमती गता म हार  शदें प नी 07.01.2019 अ.जाती 10 वी पास / सेर कोस

56 दल प भागवत राशरेाव -मजूर 07.01.2019 ी अ नल दल प राशरेाव मुलगा 05.02.2019 अ.जाती 8 वी पास

57 महादेव केशव ढवळे- मुकादम 05.02.2019 ी सुरज महादेव ढवळे मुलगा 02.03.2019 खुला B.E. civil 4th year

58 रमेश उ दव च ाण-रखवालदार  17.11.2018 ी अिज य रमेश च हाण मुलगा 18.03.2019 खुला 12 वी

59 गो वदं देवराव सुयवंशी - मजूर 18.02.2019 कु. शतल गो वदं सुयवंशी मुलगी 23.04.2019 अ.जाती B.E. COMP.

60 कै. राजू रेवण स द शवशरण-मजूर 27.05.2019 ी. वैभव राजू शवशरण मुलगा 14.06.2019 अ.जाती 12 वी पास व आरो य 
नर क कोस पूण

61 कै.संजय शवाजी टेके-वाहन चालक 17.06.2019 ी. वि नल संजय टेके मुलगा 09.08.2019 व.मा. . बी ई मेकॅ न कल

62
कै. नतीन स नकुमार जाधव- सनीअर 
फोरमन 19.07.2019 कु.हषाल  नतीन जाधव मुलगी 13.09.2019 इ.मा.व.

B.tech civil 
engeneering

63 कै. दल पकुमार बंडूराव पदक -क. े. ल. 22.11.2012 ी.अ भषेक दल प पदक मुलगा 14.10.2019 खुला 12 वी पास

64 कै.क याण सगं शाम सगं चौधर -गंवडी 06.07.2019 ी.सु शल क याण सगं चौधर मुलगा 22.10.2019 इ.मा.व. 12 वी पास64 कै.क याण सगं शाम सगं चौधर -गंवडी 06.07.2019 ी.सु शल क याण सगं चौधर मुलगा 22.10.2019 इ.मा.व. 12 वी पास

65 कै.सु नल राम णा आसादे-मजूर 13.06.2014 ी.कुनाल सु नल आसादे मुलगा 28.01.2020 अ.जाती 4 थी पास

66 कै. भागवत बल भम इंगळे- क. े. ल. 05.01.2020 कु. आया भागवत इंगळे मुलगी 05.02.2020 खुला बी.सी. ए.

67 कै. दप ी नवास येवलेकर-मजूर 28.11.2019 ी.रजत दप येवलेकर मुलगा 27.05.2020 इ.मा.व. बी.ए.

68 कै.यशोदा अ नल शदें- शपाई 23.03.2020 ी.अ भजीत  अ नल शदें मुलगा 14.09.2020 खुला
10 वी पास /TRANS 
driving lincence

69 कै. जनादन गो वदंराव सावंत-क. े. ल. 26.02.2020 ी. ी नवास जनादन सांवत मुलगा 23.06.2020 खुला
BE Computer Science 
& Engg

70 कै.पांडुरंग रामचं  पौळ-जमादार 15.07.2020 ी. फ े सहं पांडूरंग पौळ मुलगा 23.09.2020 खुला 9 वी पास

71 कै. अ लाब  हुसेन शखे- बगार 06.10.2019 ी.इ ाह म अ लाब  शखे मुलगा 05.10.2020 खुला 12 वी पास

72 कै.महादेव व ठल गायकवाड-मजूर 28.04.2020 ीमती सपना महादेव गायकवाड प नी 24.11.2020 अ.जाती 7 वी पास

73 के. अ वरहुसेन म.ह नफ स यद-क. े. ल 26.10.2020 ी.सा कब अ वरहुसेन स यद मुलगा 02.12.2020 खुला MSC Zoology
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74 कै.जल ल खजाभाई जहागीरदार-मजूर 07.11.2020 ी.कल म जल ल जहागीरदार मुलगा 21.12.2020 खुला

12 वी & DIPLOMA 
MANTENANCE &
REPAIRS OF 
ELECTRICAL
DOMESTIC कोस पूण

75 कै.अमुक स द नल पा हगणे-मजूर 06.06.2020 ी. ीशैल अमुक स द हेगणे मुलगा 31.12.2020 अ.जाती 3 र  पास

76 कै.ब ुवाहन वेताळ बोराड-े शपाई 08.07.2020 ी. वनोद ब ुवाहन बोराडे मुलगा 31.12.2020 अ.जाती 1 ल  पास

77 कै.बाळू शवाजी पवार-मजूर 18.12.2020 ी.जयेश बाळू पवार मुलगा 02.02.2021 अ.जाती 9 वी पास

78 कै.जनादन दबु या क ना-मजूर 11.10.2020 ी.पवन जनादन क ना मुलगा 05.02.2021 व.मा. . बी कॉम

79 कै. अ. रशीद हसनसाब शखे- माळी 20.05.2020 ी. अक ल अ. रशीद शखे मुलगा 09.02.2021 खुला 7 वी पास

80 कै.अ ण दगंबर कुलकण - क. े. ल. 22.09.2019 ी. अथव अ ण कुलकण मुलगा 06.04.2021 खुला
Diploma in computer 
Engineering 3rd  
शकत आहे

81 कै. ी नवास भालचं  कानड-ेमजूर 13.09.2015 ी. गु राज ी नवास कानडे मुलगा 08.04.2021 अ.जाती 12 वी पासमजूर गु राज मुलगा

82 कै.राज  बाबुराव सांळुख-े क. े. ल. 22.07.2020 ी.स यजीत राज  साळंुखे मुलगा 15.06.2021 खुला 10 वी पास

83 कै.गोपाळ अ ण पा जाधव-मजूर 14.04.2021 ी. रणजीत गोपाळ जाधव मुलगा 22.06.2021 व जाती अ 12 वी पास

84 कै. ल मी मा ती सलगर-मजूर 23.07.2021 ी. तुळजाराम मा ती सलगर मुलगा 22.11.2021 भ.ज.(क) BE ENTC

85 कै. जग नाथ उ दव सुरवस-ेमजूर 30.04.2022 ी. अमोल जग नाथ सुरवसे मुलगा 04.05.2022 खुला बी.ए. पास

86 कै. व णू स दे वर सुरवस-ेमजूर 16.04.2022 ीमती पुनम व णू सुरवसे प नी 02.06.2022 अ.जाती 11 वी पास
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