
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 
उमेदिारांकरीता सिवसाधारण सचुना 

 

1) लेखी पवरक्षा ही 100 गणुांची असले, त्यामध्ये 50 िस्तवुनष्ठ बहुपयायी प्रश्नांचा समािशे असले, प्रत्यके 
प्रश्नास 02 गणु असतील, वनगवेिव्ह गणुात्मक पध्दत असणार नाही. उमेदिारांने अचकु उत्तर 
प्रश्नपविकेमध्य ेनमदु करायच ेआहे.  

2) पवरक्षा कें द्रामध्य ेप्रिशे वमळविणेकामी हे प्रिशेपि पवरक्षचे्या िळेी सोबत आणणे आिश्यक आहे. प्रिशे पि 
वशिाय पवरक्षा कें द्रामध्य ेप्रिशे वदला जाणार नाही. पवरक्षा कक्षामध्ये फक्त उमेदिारांस प्रिशे वदला जाईल 
यांची उमेदिारांनी नोंद घ्यािी.   

3) पवरक्षसे यतेे िळेेस ओळखीचा परुािा म्हणनु स्िता:च ेअधार कार्व, वनिर्णकु आयोग ओळखपि, पासपोिव, 
पनॅकार्व, िाहन परिाना यापकैी कोणतेही एक मळु ओळखपि जिळ बाळगाि.े अजािरील नाि प्रिशे 
पिामध्य ेनमदु करण्यात यते असल्याने, ओळखपिािरील नाि हे जुळण ेअपवेक्षत आहे. तस ेन झाल्यास 
प्रिशे नाकारला जाईल.  

4) उमेदिारांनी एका पके्षा जास्त सिंगातनु अजव केला असले तर उमेदिार ज्या सिंगाच्या पवरक्षा आसन 
क्रमांकािर बसनू पवरक्षा देईल, त्या सिंगाकरीता उमेदिार ग्राहय धरण्यात यईेल. इतर सिंगाकरीता अजव 
सादर केलेल्या, सिंगाकरीता सदरील उमेदिार हा गरैहजर म्हणनु ग्राहय धरण्यात यईेल. 

5) एकापके्षा जास्त पदाकरीता अजव केलेला असले तर ज्या पदांच्या आसन क्रमांकािर पवरक्षा वदली जाईल 
त्या पदाकरीता सबंवधत उमेदिार हा ग्राहय धरला जाईल. 

6) उमेदिारांनी पवरक्षचे्या वनयोवजत िळेेपिूी 01 तास अगोदर पवरक्षा कें द्रािर हजर रहाि.े 
7) पवरक्षा हॉलमध्य ेसिव उमेदिारांना 20 वमनीिे अगोदर उपस्स्थत राहणे अवनिायव आहे. 
8) उमेदिारांने पवरक्षकेरीता फक्त काळया शाईचे बॉलपने िापराि.े इतर कोणत्याही रंगाचे अथिा शाईच ेपने 

िापरता यणेार नाही. 
9) पवरक्षचे्या िळेी पवरगणकासारख्या कोणत्याही साधनाचा उपयोग करण्यात सक्त मनाई आहे. 
10) वर्जीिल र्ायरी, पजेर, मायक्रोफोन, मोबाईल, स्मािव फोन, स्मािव घर्याळ इ. सारखी दूरसचंार साधने 

पवरक्षा कें द्राच्या पवरसरात तसचे पवरक्षा कक्षात आणण्यास ि स्िता: जिळ बाळगण्यास सक्त मनाई आहे. 
11) पवरक्षा कें द्रािर तपासणीअंती नाकरलेले (उदा:वर्जीिल घर्याळ, मोबाईल, ब्लू-िूथ, िॉलेि/पसव, 

इलेक्रॉवनक िस्तू) अथिा इतर कोणत्याही प्रकारच े अनावधकृत साधन / सावहत्य अथिा उमेदिारांनी 
पवरक्षा कें द्रािर सोबत आणलेले सावहत्य (बगॅ, मोबाईल ि इतर सावहत्य) सरुवक्षत वठकाणी ठेिण्याची 
जबाबदारी सपंणूवपण े उमेदिारांची रावहल. त्याचसोबत पवरक्षा कक्षाच्या/केद्रांच्या बाहेर ठेिलेल्या 
सावहत्यांची जबाबदारी कायालय अथिा पवरक्षा केद्रांची राहणार नाही यांची उमेदिारांनी प्रामखु्याने नोंद 
घ्यािी. 

12)  लांब पल्यािरुन प्रिास करणा-या उमेदिारांनी अत्यतं काळजीपिुवक प्रिासाचे वनयोजन कराि,े जणेेकरुन 
वनधावरत िळेेमध्य ेपवरक्षा केद्रांमध्य ेपोहोचणे शक्य होईल. त्याचसोबत रहदारीचा विचार करुन प्रिासाच े
वनयोजन कराि.े 

13)  उमेदिारांनी स्िता:च्या जबाबदारीने ि स्िखचाने पवरक्षसे वनधारीत िळेेत उपस्स्थत रहाि.े 
14)  पवरक्षा सपंल्यािर उमेदिारांनी प्रश्नपविका सचं हा कक्षातील पयविके्षकाकरे् जमा करािते. 
15)  लेखी पवरक्षचेा वनकाल ि पदभरतीच्या पढुील बाबी हया वजल्हा पवरषद अवधकृत सकेंतस्थळािर प्रवसध्द 

करण्यात यईेल यांची उमेदिारांनी नोंद घेण्यात यािी. 



 

15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 
पवरक्षा - प्रिशे पि 

 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 01 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mohite Payal Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 02 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ambure Rani Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 03 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Rojmeri Pravin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 04 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jankar Abhijeet Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 05 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sawant Ranjeet Ajit 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 06 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Boddu Priyanka Raghunath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 07 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Sawant Vaishali Mahendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 08 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Harshad Harichandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 09 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gadade Balaji Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 10 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Pushpak 

Chandrashekhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 11 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Shrikant Annasahab 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 12 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rupnar Shubhangi Santosh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 13 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawre Laxmi Parmeshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 14 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Minakshi Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 15 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lokhande Jyoti Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 16 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Aproj Yasin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 17 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lambure Shukriya Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 18 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Panchal Ganesh Gurunath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 19 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranjne Smeyek Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 20 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Shrishail Sewalal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 21 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Shailesh Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 22 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jethithor Vaishali Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 23 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Sarika Eknath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 24 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Pradhnya Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 25 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Matolkar Umarani 

Khanderao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 26 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kumbhar Punam Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 27 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Afroj Jhulfikar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 28 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khirsagar Rupali Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 29 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Rajni Shrikant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 30 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ansar Bushara Mahmad 

अर्ज सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 31 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Pradhnya Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 32 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Mayadevi Jivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 33 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Mayadevi Jivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 34 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Adhatrao Vidya Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 35 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Adhatrao Vidya Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 36 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mathpati Anita Malayya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 37 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kumbhar Ganesh Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 38 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Stifan Jems 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 39 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Misalolu Narsinh Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 40 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aawtade Sanjivani 

Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 41 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Fulari Sneha Chanrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 42 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Swati Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 43 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Swati Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 44 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Zhende Arti Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 45 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Zhende Arti Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 46 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sayyad Karishma Jafar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 47 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Devkate Priyanka Mallappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 48 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khule Mohini Digamber 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 49 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mahule Sweta Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 50 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Mayuri Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 51 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Sandesha Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 52 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Takpere Pratiksha Vittharao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 53 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gurav Shivraj Balbhim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 54 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mote Sadhna Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 55 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madhure Raghu Sayyana 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 56 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Puja Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 57 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tamboli Mahirun Husen 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 58 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dane Usha Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 59 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dane Usha Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 60 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Nalanda Narendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 61 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Nalanda Narendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 62 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Talwar Chandrakala 

Mahanigappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 63 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ughde Pravin Anand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 64 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shingade Nitin Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 65 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Bhadange Onkar Kiran 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 66 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhadange Akash Kiran 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 67 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Kiran Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 68 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lamture Dipali Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 69 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhale Lakshmi Bharat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 70 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Sandhyarani 

Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 71 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Shantabai Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 72 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Baswant Punam Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 73 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Baswant Punam Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 74 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Baswant Punam Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 75 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Sranajali Dinesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 76 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Damini Raja 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 77 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Parit Vijay Golhal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 78 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Shubham Balram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 79 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Supriya Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 80 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhusare Ashish Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 81 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghodke Rupali Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 82 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Swati Soudagar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 83 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Cholle Anjali Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 84 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pandhare Om Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 85 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rajure Onkar Surykant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 86 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Shubham Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 87 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ubale Renuka Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 88 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aawad Uma Bhagwat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 89 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lohar Yogeshwari Dhananjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 90 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Divekar Swati Mallesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 91 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chandanshive Rohini 

Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 92 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Anuradha Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 93 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bawche Chaitanya Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 94 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Sneha Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 95 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulmule Saga Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 96 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Misalelu Manali Martand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 97 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Doke Ashwini Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 98 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Kanchan Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 99 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwade Madhuri Goutam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 100 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadechur Afroj Mh. Salim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 101 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghodke Sagar Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 102 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kairamkonda Dipali 

Krushnahari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 103 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bandichode Lalita 

Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 104 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koli Dropati Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 105 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhadange Abhishek Shital 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 106 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Amrapali Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 107 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Sumita Surybhan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 108 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonkamble Renuka Sidram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 109 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bansode Bhagyshree 

Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 110 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Diksha Siddheshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 111 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waichal Minakshi Damodar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 112 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kumbhar Avinash Tanaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 113 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghangekar Kanchan Navnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 114 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghangekar Kanchan Navnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 115 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Haloli Vijay Vithoba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 116 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nadaf Afrin Likayatali 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 117 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Thorat Kalpana Jalindar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 118 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Thorat Kalpana Jalindar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 119 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Bhadange Vishal Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 120 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Yadav Swapnali Aoudumber 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 121 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jagtap Srushti Bajarang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 122 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Deshmukh Sonali Balaso 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 123 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Ambubai Sardar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 124 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Inamdar Anuradha Bharat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 125 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salgar Lakshman Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 126 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hakke Lakshmi Nandkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 127 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sable Amrapali Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 128 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madiwal Vidyashri Shrimant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 129 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Harale Tushar Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 130 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Sunanda Appasha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 131 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Naiknaware Sanskruti Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 132 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Smita Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 133 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhulgunde Vijaymala 

Bapurao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 134 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bharti Shivkumar Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 135 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surywanshi Viraj Vikrant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 136 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chunge Jayashri Shimurti 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 137 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawre Shilesh Rajkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 138 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhawne Sudhir Surykant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 139 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lohar Pankaj Dhananjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 140 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tamboli Parwin Yasin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 141 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirke Ketan Milind 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 142 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pardeshi Roshni Rakesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 143 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Senewad Uma Rajaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 144 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Mahantavva 

Basavanappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 145 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Mahantavva 

Basavanappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 146 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhise Bhagyshri Dyandev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 147 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bedre Anand Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 148 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wale Akash Babasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 149 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Ashwini Abasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 150 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Durga Avinash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 151 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Mahadevi Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 152 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vyavahare Reshma Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 153 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vyavahare Sushma Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 154 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rawde Manisha Avinash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 155 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Udanshiv Amit Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 156 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghodke Reshma Bhairu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 157 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Priyanka Sidram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 158 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gadhve Manisha Bhairu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 159 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ingle Sanjeev Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 160 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sayyad Anjum Karim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 161 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shivsharan Srushti 

Bhimashankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 162 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhosle Sulakshana Satish 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 163 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Reddi Kanchan Viliyam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 164 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Shubhda Mahendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 165 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Anuja Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 166 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jankar Abhijeet Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 167 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Salgar Arvind Ambadas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 168 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Pradhnya 

Parmeshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 169 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gadgi Lata Saibaba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 170 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Daigade Swapna Adhnyan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 171 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Anuja Gorakh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 172 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Rahul Vikas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 173 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Saiyyad Shahin Rashid 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 174 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Shobha Kashinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 175 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Namrata Ganesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 176 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Namrata Ganesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 177 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Daigade Swapna Adhnyan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 178 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chandanshive Amruta 

Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 179 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhuite Aishwarya Dagdu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 180 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandagale Jaya Sarjerao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 181 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Vikas Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 182 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Ashwini Limbaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 183 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kharat Dipali Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 184 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lade Abhishek Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 185 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lade Aditi Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 186 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Magade Rutuja Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 187 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Parve Suman Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 188 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Yasmin Sadik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 189 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kshirsagar Vidya Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 190 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Karlekar Sanskruti Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 191 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kondgule Shruti 

Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 192 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghone Anuja Shahaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 193 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Kapase Ratan Chagan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 194 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Zadbuke Gajanan Vaijinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 195 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghamare Guruprasad 

Narshing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 196 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kairamkonda Dipali 

Krushnahari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 197 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Badshaha Mulani javed 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पत्र 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 198 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salunake Mohini Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 199 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jagdale Manisha Kundlik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 200 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chavan Anjali Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 201 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hause Pankaj Udhavrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 202 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Karde Rohini Ramdas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 203 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bedkute Rani Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 204 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rautrao Ranjana Mallikarjun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 205 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwade Kajal Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 206 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Aishwarya 

Vishvanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 207 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kambale Pradnya Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 208 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Sujata Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 209 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Bhaghree Gurappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 210 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gawali Shila Jagannath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 211 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khade Akash Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 212 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Deshmane Vaishnavi 

Dhyaneshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 213 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Devkate Dhyaneshwar 

Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 214 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hange Shashank Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 215 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Fad Hanumant Jagannath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 216 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kaspate Sanket Birudev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 217 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Sumit Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 218 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Tejashri Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 219 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Nikita Dhondopant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 220 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Munde Swati Aashruba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 221 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Munde Swati Aashruba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 222 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Pallavi Kalyan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 223 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Ankita Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 224 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Varsha Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 225 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maniyar Fatema Akbar 

Pasha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 226 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kokni Ravita Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 227 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwade Punam Aba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 228 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Thembre Daivhala Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 229 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sathe Sonal Nandkishor 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 230 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadase Sonali Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 231 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Telange Balaji Vitthalrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 232 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Seema Hiralal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 233 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wadadekar Poonam Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 234 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rasanbhaire Rajshree 

Parmeshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 235 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Birajdar Sudeshna Shirish 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 236 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mutekar Renuka Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 237 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bansode Sonali Bhanudas 

अर्ज सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 238 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bansode Sonali Bhanudas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 239 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bobe Prachiti Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 240 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Swati Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 241 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Favade Apurva kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 242 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Swpnali Babasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 243 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Taktode Rajshree Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 244 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhumaknale Vaibhav Satish 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 245 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Pratibha Sahebrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 246 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gholave Pallavi Kalidas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 247 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kate Vidhyadhar Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 248 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khatavkar Ashwini Arunrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 249 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Madiha Mohsin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 250 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Deshpande Sandip  Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 251 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Holpade Jyoti Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 252 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mahamuni Rahul 

Vishvambhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 253 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Pratiksha Amoghsiddh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 254 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Amol Somanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 255 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nagore Suhasini Shiromani 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 256 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhere Vitthal Angad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 257 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shelake Ganesh Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 258 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Lusi Samson 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 259 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lagad Sonali Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 260 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nimbalkar Monali Sharnappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 261 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Reshma Yashawant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 262 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nagargoje Jayshri Bhimrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 263 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhwar Varsha Balbhim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 264 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhwar jyoti Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 265 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Ashwini Shivaling 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 266 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sutar Aishwarya Shivanand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 267 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Nikita Bajrang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 268 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tele Akshay Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 269 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Adagale Swapnali Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पत्र 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 270 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tambe Vaishali Someshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 271 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tamboli Sahil Makbul 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 272 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bawche Rekha Arjun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 273 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bijle Pratibha Chandu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 274 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khambale Dipali Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 275 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khambale Dipali Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 276 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Walwadkar Onkar Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 277 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mochi Renuka Jakappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 278 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Changan Tejashri Dashrath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 279 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gawde Vaishali Rajaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 280 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Naik Puja Narayan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 281 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwade Yogesh Balu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 282 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhatane Shambudev Govind 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 283 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Varsharani Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 284 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shikhre Punam Hariba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 285 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tupsoundar Archana Avinash 

अर्ज सादर केलेला 
प्रिगव Sc 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 286 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Payal Mahesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 287 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Shridevi Kalyan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 288 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Seeta Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 289 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Gaikwad Upasana Shmuwel 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 290 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Torne Swapnali Dyandev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 291 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Pradhnya Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 292 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Londhe Archana Snatan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 293 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bagwan Mujibarhiman Tolan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 294 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Metkar Chandrakant 

Manohar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 295 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salunkhe Kajal Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 296 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Prashant Tanaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 297 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Manjeli Rajashri Vyankappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 298 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Payal Mahesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 299 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Sandya Dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 300 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Geetanjali Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 301 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Geeta Ram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 302 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Geeta Ram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 303 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Sujata Channapa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 304 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mhetre Sujata Channapa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 305 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bagade Mangesh Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 306 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane Dhanshri Popat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 307 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Naiknaware Ravina Goutam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 308 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Parbatrao Sonali Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 309 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kashid Ganesh Madhukar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 310 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ashtul Mansi Sharad 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 311 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmode Shrikrushn 

Shrikant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 312 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dunghav Rupali Kalidas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 313 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vijapure Safiya Altaf 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 314 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Akshta Sudhir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 315 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nile Yogita Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 316 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Beldar Kalpana Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 317 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhwar Ashwini Sayasrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 318 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wanwe Pawan Sakharam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 319 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Dattraj Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 320 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Dattraj Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 321 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Dattraj Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 322 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gade Dattraj Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 323 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Medkar Dhananjay Haribhau 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 324 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Shyam Vilas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 325 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranpise Samadhan Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 326 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranpise Samadhan Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 327 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranpise Samadhan Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 328 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranpise Samadhan Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 329 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Mohini Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 330 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Varsha Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 331 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wagh Akshay 

Rajendrakumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 332 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sutar Shawarsidha Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 333 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghdarikar Anand 

Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 334 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sutar Samrudhi Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 335 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Tukaram Haridas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 336 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Adarsh Ningesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 337 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Markad Anita Shirkant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 338 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Markad Varsha Shrimant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 339 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lawte Jayashri Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 340 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sathe Priyanka Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 341 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Komal somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 342 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Gaikwad Rebeka Vaibhav 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 343 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wanwade Fulchand Sheshrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 344 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pande Pravin Madanlal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 345 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jathar Manju Manikrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 346 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhuriyabans Sapna Bhailal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 347 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Reshma Vasant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 348 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulla Sohel Appasab 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 349 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhuttargaokar Rasika 

Vijaykumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 350 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Naik Reena Jayprakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 351 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawara Aruna Fulsing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 352 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Naiknaware Supriya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 353 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Trupti Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 354 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Thorat Rutuja Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 355 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonavne Tejasvini Sandipan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 356 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonavne Tejasvini Sandipan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 357 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Samreen Firoj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 358 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Altaf Rauf 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 359 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Mubin Akabar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 360 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Nilofar Babulal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 361 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Iliyas Babulal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 362 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Puja Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 363 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pote Dropada Chandar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 364 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Somanath Nandraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 365 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Pravina Nandraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 366 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Futane Prachi Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 367 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Jyotsna Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 368 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Uppalwar Anita Chandryya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 369 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Pallavi Vikas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 370 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghodake Pragati Shivajirao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 371 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandare Satvshila Arjun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 372 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tapare Sudhir Vishwnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 373 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Avachar Rajnandini 

Shrikisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 374 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Somanath Khandu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 375 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Sunanda Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 376 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madane Kajal Dashrat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 377 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Metakari Mayuri Bandu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 378 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Sohan Shahaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 379 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Puja Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 380 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulani Rijwana Ramjan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 381 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Panbude Sarita Ganpat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 382 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bali Sandhyarani Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 383 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि George Neha Edwin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 384 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Nikita Shravan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 385 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mene Vidhya Bhavan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 386 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Awdhute Nikita Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 387 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Ikram salim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 388 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mundhe Kalpana Kushindar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 389 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Awate Ratnamala Vaijinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 390 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kambale Pritam Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 391 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tate Sneha Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 392 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalekari Dolly James 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 393 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Sangharsh Parshuram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 394 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhendekar Ganesh Sampat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 395 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Koli Sushama Bhimashankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 396 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aware Snehal Bapurao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 397 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmode kiran Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 398 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Falake Puja Pravin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 399 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Alat Monika Ghorakh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 400 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Takale Ravikiran Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 401 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Rohini Sadhu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पत्र 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 402 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mungale Abhijit Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 403 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Janne Lata Laxman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 404 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Birajdar Dundesh Sangppa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 405 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Buddhe Mahananda Vilas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 406 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gosavi Priyanka Vishnudas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 407 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gosavi Minakshi Aamr 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 408 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Katakdhond Swapnil 

Rajkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 409 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ohol Priya Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 410 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Munde Nita Digambar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 411 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kambale Sachin Mallappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 412 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Utarande Rupali Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 413 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dahihande Priyanka Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 414 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sayyad Julekha SaifanSab 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 415 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Faimida Rijvan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 416 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dudhanikar Yogesh 

Chandrkant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 417 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koli Renuka Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 418 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Avinash 

Revanshidha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 419 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Arjun Ganesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 420 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane Komal Bapu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 421 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghate Aadesh Abhaykumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 422 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vhatkar Parshuram 

Mallinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 423 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chandshive Rushikesh 

Aoudumber 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 424 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Anupama Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 425 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirke Rohini Uddhav 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 426 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pardeshi Sneha Narsinha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 427 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sutrave Gayatri Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 428 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Talbhandare Sukeshini 

Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 429 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khirsagar Diksha Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 430 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khirsagar Pragti Arunkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 431 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Puja Hanumant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 432 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalburge Prakash Chagan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 433 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghodke Sonali Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 434 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Govardhan Umesh Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 435 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Dipali Baburao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 436 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Trupti Limbraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 437 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Danane Chandrakala 

Bhagwat 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 438 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kore Vijaya Kashinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 439 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Shamim Rafik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 440 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khilare Shital Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 441 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Shital Rajabhau 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 442 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Pramila Motiram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 443 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Ranpise Swami Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 444 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ranpise Swami Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 445 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Magade Shital Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 446 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mahindrakar Ishika Dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 447 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rupnawar Kishor Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 448 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pandhare Nirmala Krushna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 449 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pandhare Nirmala Krushna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 450 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhaygude Kajol Ananda 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 451 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bandgar Changuna Hariba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 452 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Shubhangi Kailas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 453 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Bebisaroja 

Girajappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 454 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Acharya Saurabh Shrihari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 455 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Acharya Saurabh Shrihari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 456 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirsare Amit Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 457 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Payal Rajendra Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 458 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madne Lakshman Indrajit 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 459 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Swapnil Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 460 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sitapure Sonabai Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 461 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Surekha Lalsing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 462 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Jyotsna Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 463 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vhanmane Nailabai 

Lakshman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 464 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Galande Snehal Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 465 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bandgar Ahilya Bapurao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 466 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gadkari Kshitij Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 467 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Sathe Saraswati Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 468 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadam Annapurna Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 469 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lute Shivshankar Lakshaman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 470 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Upadhe Sahasrafhani 

Dhanyakumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 471 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wamne Priyanka 

Shivlingappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 472 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Ujwala Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 473 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandekar Mallikarjun Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 474 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Huchangounda Aishwarya 

Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 475 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Morale Komal Manohar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक SN - 476 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Morale Komal Manohar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 01 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Umbrani Sudeep Vishvanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 02 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vadavrao Mandar Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 03 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Akshaykumar 

Khajappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 04 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Methalwad Madhaw Datta 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 05 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kasbe Shubham Udhav 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 06 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pathan Sohel Shoukat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 07 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koli Sanketkumar Madhukar 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 08 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koti Yallapa Basavraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 09 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bagwan Aman Mahamad 

Isak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 10 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kedare Mangesh Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 11 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Akash Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 12 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ramgallu Dyaneshwar 

Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 13 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Madhur Vijaykumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 14 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Chetan Rajkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 15 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Solankar Ruturaj Surykant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 16 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Solankar Ruturaj Surykant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 17 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Salim Rafik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 18 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Ansar Amir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 19 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Birajdar Dinesh Ambanna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 20 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vijapur Vinay Vaijinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 21 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Paithane Yogesh Pratap 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 22 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulla Jamir Nabiso 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 23 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gawade Kiran Kantilal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 24 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sakat Vishwas Babu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 25 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bandgar Dipak Audumbar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 26 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Ganesh Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 27 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aadlinge Jotiba Bapurao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 28 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nikambe Bhujang Dashrath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 29 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Nadit Dattatraya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 30 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shelar Amolkumar Ramhari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 31 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghuge Amol Narayan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 32 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Shashikant Vasudev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 33 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kasbe Suraj Dharmraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 34 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Saifanali Riyaj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 35 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Shubham Babu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 36 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Londhe Anand Rajaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 37 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bongale Dhanaji Devidas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 38 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sathe Sambhaji Abhiman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 39 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Waluj Nitin Vasant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 40 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Igulkar Shivtej Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 41 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhise Pawan Baban 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 42 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chatla Sandip Dattatraya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 43 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Pratik Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 44 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Manesh Lakshman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 45 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aoute Shahaji Babanrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 46 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Shon Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 47 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bandpatte Sunil Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 48 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Pravin Dagdu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 49 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadam Onkar Jaychandara 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 50 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Mohit Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 51 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lankeshwar Atul Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 52 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kendre Shrikrushna 

Prabhakarao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 53 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Mahiboob Jainuddin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 54 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Andhale Santosh Keshavrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 55 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Satish Satwaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 56 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Sarthak Bharat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 57 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Akshay Arvind 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 58 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ansari Aarif Faiyaj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 59 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kannade Maheshwar 

Panchakshri 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 60 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandekar Shubham 

Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 61 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kotiwale Anil Kalyani 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 62 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aaiwale Shirkant Kaheppa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 63 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Potdar Shrishail Iranna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 64 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Mahabole Tukaram Shatappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 65 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Sidhnagesh Dattatraya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 66 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Shubham Sarjerao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्िर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 67 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tambe Amit Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 68 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gorve Praamod Bitu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 69 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Inamdar Jamir Isak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 70 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulla Aslam Kutubuddin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 71 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Suraj Popat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 72 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dawre Bharat Vishwnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 73 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Usama Mahiboob 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 74 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Revansiddha Lakshman 

Bhusappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 75 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koli Avinash Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 76 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Atul Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 77 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bangi Mh. Shafi A. Hamid 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 78 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dodtale Raviraj Shelesidha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 79 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vitekar Ravikant Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 80 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lamture Pramod 

Uttamkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 81 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Landge Krushna Bhimrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 82 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hotkar Viki Bansidha 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 83 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane Rakesh Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 84 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tamboli Shoukatali 

Mahamad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 85 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khirsagar Amar Vilas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 86 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Devkule Suhas Satywan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 87 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Devkule Sandesh Satywan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 88 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Yogesh Syamsundar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 89 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Mh. Gous A. Arif 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 90 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Bidbag Vishal Devidas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 91 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarvgoad Sourabh 

Satishkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 92 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Arekar Chandrakant Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 93 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Satish Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 94 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kulat Bhushan Krushna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 95 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Indikar Abubakar Md. 

Husain 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 96 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Indikar Abubakar Md. 

Husain 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 97 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Komawar Yogesh Anilrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 98 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Dyaneshwar Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 99 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Dyaneshwar Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 100 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Pramod Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 101 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mukane Shivanand 

Sidramappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 102 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmode Ganpat Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 103 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonone Narendra Vishnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 104 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonone Ashish Vishnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 105 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Magdum Vijay Surykant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 106 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Warade Nitin Ramprasad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 107 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Asef Aslam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 108 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chandanshiv Abhishek 

Pramod 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 109 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khudawand Ashraf 

Khudabaksh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 110 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirsi Shantanu Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 111 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kulkarni Ajinkya Shamkarn 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 112 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Markad Akshay Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 113 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tonpe Amol Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 114 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kanki Akash Nagraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 115 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kagde Pravin Pramod 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 116 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pardhe Vishal Tanaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 117 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalshetti Mayur Iranna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 118 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Afjal Ahmad 

Mh.Ayub 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 119 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kanna Vivek Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 120 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhande Jayesh Dhanraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 121 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kawade Nagesh Masaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 122 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bableshwar Lakshmikant 

Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 123 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Padule Nitin Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 124 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghare Gouraw Ramrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 125 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhokre Dipak Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 126 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Borate Sunil Popat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 127 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kasbe Shubham Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 128 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sardankar Jayprasad 

Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 129 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wadavrao Sharad Anand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 130 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Santosh Kailas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 131 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chatla Sandip Dattatraya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 132 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aatawale  Avinash Vishal 

Dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 133 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shitole Rushikesh Narayan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 134 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Shitole Ajit Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 135 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Vikas Umakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 136 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Raut Shreyas Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 137 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lagad Sagar Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 138 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Ravindra Kundlik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 139 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Amol Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 140 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gadekar Atish Dada 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 141 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mulla Azad Salim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 142 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madgundi Harish Maryappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 143 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Guwhade Suresh Maroti 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 144 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mujawar Himash Jawed 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 145 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Gajanan Laxmanrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 146 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Agarkhed Ravishankar 

Mahesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 147 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhaltadak Sudam Gajanan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 148 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhaltadak Sudam Gajanan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 149 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalshetti Pratik Iranna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 150 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Ganesh Vishvanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 151 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bagvan Aman Mohmadisaq 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 152 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kulkarni Avadhut Raghunath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 153 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kolekar Ajay Vishnu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 154 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kothimbire Akshay Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 155 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khirsagar Shekhar Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 156 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hake Shankar Appasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 157 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kolampalli Javid A.Sattar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 158 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Ritesh Pritesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 159 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patole Sagar Shashikant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 160 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhosle Lakhan Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 161 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gawali Pritam Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 162 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gujare Sudhir Hariba 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 163 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhage Nilesh Kantilal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 164 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Parit Sidhivinayak Mallinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 165 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chamare Rohit Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 166 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Nitin Pralhad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 167 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Nitin Pralhad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 168 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Duse Chetan Chandrkant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 169 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Vijay Parasram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 170 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pawar Mahesh Ajay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 171 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Arvind Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 172 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalbande Sandip Baliram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 173 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Oge Yuvraj Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 174 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salgar Bhairvnath Apparao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 175 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sontakke Pralhad Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 176 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Yasin A.Alim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 177 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ainwale Pranav Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 178 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kusale Dheeraj Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 179 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhire Sachin Bapu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 180 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jikar Lalit Gangadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 181 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Jikar Kunal Gangadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 182 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Prakshale Pardunya Vishnu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 183 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nagargoje Navnath 

Audumbar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 184 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mashal Prathmesh Sudhir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 185 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mashal Prathmesh Sudhir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 186 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gore Pratap Pandit 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 187 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pande Shrikant Santosh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 188 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandhare Tukaram 

Pandhari 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 189 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rode Goutam Bhanudasrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 190 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mashal Prathmesh Sudhir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 191 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Vishal Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 192 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Saiprasad Sangram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 193 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kalyani Mahiubub Umar 

Farukh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 194 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gore Pratap Pandit 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 195 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Paparkar Idranil Nandkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 196 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chalwade Shivraj Mallesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 197 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dawkar Pavan Prataprao 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 198 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dawkar Pavan Prataprao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 199 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Munde Ranjit Lahu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 200 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirsat Rupesh Dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 201 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhurke Shubham Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 202 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Pravin Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 203 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Chavan Vishal Netaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 204 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Andhale Ramnath Sominath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 205 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Zadbuke Yuvraj Chidanand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 206 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aapate Bhushan Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT B 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 207 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gajakosh Nataraj Yuvaraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 208 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Changan Ulhas Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 209 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kore Sagar Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 210 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Dipak Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 211 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Umar Mahamadgous 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 212 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mashal Prathmesh Sudhir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 213 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mule Siddheshwar Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 214 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ambhore Anil Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 215 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Lahaji Farhan Chaush 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 216 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Raut Pravin Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 217 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane  Raviraj Mukund 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 218 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane Ashish Mukund 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 219 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonwane Ashish Mukund 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 220 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patel Faijal Rabbani 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 221 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Aoudumber Vishnu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 222 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Adesh Arvind 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 223 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Adarsh Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 224 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Telang Mallesha Sudarshan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 225 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sontakle Sharnappa 

Basawanna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 226 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Aadke Ganesh Kailaskumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 227 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pande Sushil Shankarprasad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 228 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Inchke Sachin Lakshman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 229 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Anil Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 230 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wagh Motilal Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 231 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Garje Amol Dhondiram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 232 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wade Thomson Vilsan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 233 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bansode Sagar Nanasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 234 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhise Ramchandra Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 235 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirke Soumitra Shripad 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 236 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Koli Rajshekhar Appasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 237 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hainal Pratik Sidram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 238 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Guram Nachiket Sriniwas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 239 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bagwan Abdul Wahab Mo. 

Iqbal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 240 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gosavi Vishal Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 241 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Vilas Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 242 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Durgi Sagar Nainganna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 243 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sayyad Samir Musa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 244 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Vijaykumar Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 245 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Pravin Ghansing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 246 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Mayur Muniraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 247 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Janrao Sandip Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 248 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Sinnure Sachin Basawaraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 249 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwagod Amol Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 250 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Pandurang Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 251 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tarapurkar Akshay 

Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 252 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Limkar Malhar Vivek 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 253 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kekade Prathamesh Bharat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 254 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Ajij Kondaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 255 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Vishal Lakshman 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 256 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Misal Sachin Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 257 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Viki Goutam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 258 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Amar Goutam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 259 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Anand Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 260 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghuge Kapil Sarjerao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 261 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pujari Satyajit Appasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 262 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chandanshive Ashok Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 263 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pathan Ashpak Amir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 264 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jamgekar Rohit Sopan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 265 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhalerao Sachin Digamber 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 266 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Avishka Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 267 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Kirtipal Babasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 268 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Shivaji Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 269 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि kumbhar Manoj Gurling 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 270 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sangle Prameshwar Vinayak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 271 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shivsharan Satish Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 272 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Bhong Khandu Datta 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 273 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Amit Shirish 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 274 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Santosh Govind 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 275 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jagale Samuwel Mark 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 276 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhalke Basavraj Virbhadra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 277 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chawan Mangesh Digambar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 278 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmare Karan Sudhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 279 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Javheri Shubham 

Surendrsing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 280 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shembale Dhanajay Eknath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 281 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Savant Suhas Datta 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 282 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mali Ravi Basalingappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 283 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nikalaje Gajanan Ankushrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 284 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Ganesh Ekanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 285 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadam Sumedh Vijaykumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 286 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Karake Sachin Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 287 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Ravi Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 288 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gudeli Govind Shridhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 289 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mashalkar Rohit Tippanna 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 290 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gunderao Rohitkumar 

Digambar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 291 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Masne Sandip Dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 292 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Thalange Bhimashankar 

Manojkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 293 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhandare Madhav 

Gangadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 294 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Kambale Dipak Ravsaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 295 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Sachin Rajaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 296 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kambale Suraj Suryabhan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 297 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kale Nitin Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 298 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sangepag Harekrishna 

Sudhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 299 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Nafad Javed Hasamoddin 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 300 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhandari Shubhan Krishnat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 301 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Tamboli Umar Jilani 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 302 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hambarde Pradip 

Vishwanath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 303 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vadverao Nitin Shekhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 304 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gare Pankaj Ananta 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 305 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhujabal Pandurang 

Chandrkant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 306 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gajakosh Rushikesh 

Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 307 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bansode Anil Pradip 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 308 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Birajdar Samarth Satgouda 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 309 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Ajaykumar Rajkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 310 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Survase Umesh Daulat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 311 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khan Arbaj Yusuf 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 312 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chavan Lalit Guman 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 313 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salgude Prashant Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 314 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Salgude Prashant Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 315 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sonad Ramesh Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 316 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaigawali Shubham Ambadas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 317 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dhole Ranveer Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 318 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sindagikar Shrikant 

Nishikant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 319 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kajale Mahesh Balbhim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 320 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Survase Rahul Daulat 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 321 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rakh Ramraje Baburao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 322 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jagtap Shivkumar Narayan 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 323 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Nitin Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 324 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Burange Atmaram Limbraj 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 325 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chavan Shidhant Vijaykumar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 326 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Sanjay Hanumant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 327 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Swami Vishal Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 328 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinge Aman Parshuram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 329 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patane Ajit Kashariya 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 330 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khamitkar Shubham 

Shivdatta 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 331 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kakram Noorahmed 

Mahmadhusain 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 332 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sapkal Ashish Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् 

सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 333 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhise Santosh Vikas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 334 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Jadhav Sachin Shivram 

अजव सादर केलेला 
प्रिर्ग Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 335 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadam Shrikant Suryajirao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 336 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kadam Mahesh Kerbaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 337 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Marewad Vishal Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 338 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि More Shivkumar Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 339 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Birajdar Shivsharan 

Sidharam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 340 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Karajgi Suraj Chanrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 341 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Vyavhare Avinash Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 342 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sathe Manmath Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 343 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gorve Sachin Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 344 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gholve Shubham Dadasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT D 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 345 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shirse Amit Jyotirao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 346 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Ashok Sudhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 347 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Azruddin salim 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 348 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Chinnur Arjun Basveshar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 349 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Malge Ranjit Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 350 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Ajay Indrajit 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 351 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Waghmode Sudarshan 

Navnath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 352 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Deshmukh Ramesh Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 353 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Hirapure Prathmesh Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 354 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bhosle Prashant Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 355 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dudhani Nikhil Nigappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 356 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shinde Shivraj Balaji 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 357 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mahadik Anand Wasantrao 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष््र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 358 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Mane Govind Pundlik 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 359 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maniyar Soyaf Zhakir 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 360 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Sakhre Santosh Shivappa 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापुर पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 361 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shendge Yogesh Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 362 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sasane Sagar Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 363 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madane Onkar Narendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 364 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Urade Shubham Rajendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 365 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Maske Ranjikant Shahu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 366 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khurne Ganesh Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 367 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kupkar Atul Lalasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव EWS 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 368 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Shaikh Nawaj Mh. Javed 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 369 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pandhre Karan Dadaso 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 370 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Pandhare Abhijit Nanaso 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव NT C 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 371 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamle Ajay Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 372 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Dandge Vaishnav Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 373 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Ghante Vishwajit Vidyanand 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव ST 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 374 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khandagale Himalay 

Yashwant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 375 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Khyade Sumit Sidharam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 376 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gaikwad Rushikesh Vithal 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 377 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sarwade Vishal Sanjog 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 378 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Harshad Haridas 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 
तथा सदस्य सवचि 

15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 
आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 

 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 379 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Kamble Akash Murlidhar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 380 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Bamne Ganesh Sidharam 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 381 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Gawade Ramling Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 382 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Acharya Ajit Mahendra 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 383 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Acharya Pankaj Sidharth 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 384 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांच ेनाि Wadavrao Prasad Rajesh 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 385 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Sakhre Anand Damu 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 386 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Rathod Kiran Kashinath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव VJNT 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 387 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Madanawale Suraj Kisansing 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 388 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Surwase Ganesh Raghunath 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव OBC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 389 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Moon Ashwin Bhoremana 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पत्र 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 390 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Patil Anil Madhukar 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव Open 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
15 वित्त आयोग पदभरती लेखी पवरक्षा सन 2022-23 

पवरक्षा - प्रिशे पि 
 

पवरक्षा आसन क्रमांक MPW - 391 

उमेदिारांने 
फोिो 

वचिकिािा 
उमेदिारांचे नाि Wede Sagar Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रिगव SC 

पवरक्षा तारीख ि िार वदनांक :- 02/10/2022      िार रवििार 

उमेदिार स्िाक्षरी पवरक्षा िळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 िाजपेयवन्त 

पवरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पवरसर, सोलापरु पयविके्षक स्िाक्षरी 
 

 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी 

तथा सदस्य सवचि 
15 वित्त आयोग पदभरती वनिर् सवमती 

आरोग्य विभाग, वज.प.सोलापरु. 
 
 
 

विप :- उमेदिारांसाठी पवरक्षा विषयक असलेल्या सचुना सरुिातीच्या पानािर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रिशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यािी. 

 

  
 

महाराष्र शासन - सािवजवनक आरोग्य विभाग 
वजल्हा आरोग्य अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 


