
 

 

सामा�य ूशासन 
वभाग �ज�हा प�रषद अकोला 
 

अब तबार पऽाचा बमांक व 

 दनांक 

तबारक!या"चे नाव 

पदनाम प$ा 

तबारक!या"चा 

मोबाईल 

बमांक 

तबार संबंधी 
वभाग, 

काया"लय  

तबार*चा थोड-यात 
वषय शेरा 

1 799 , 18/02/2019 ौी.आर.के.देशमुख 


वःतार अिधकार* 

पंचायत सिमती, 

बाळापूर 

 उप मु?यकाय"कार* 

अिधकार* (पंचायत) 

�ज�हा प�रषद अकोला  

उप मु?यकाय"कार* अिधकार* 

(पंचायत) �ज�हा प�रषद 

अकोला ौी. ौीराम कुळकणC 

यांचेवर ूशासकDय 

िशःतभंगाची काय"वाह* 

करणेबाबत. 

 

2 917, 21/02/2019 सिचव , अEयF 

महाराG राHय 
वःतार 

अिधकार* (पंचायत-

समाजक�याण व 

आयआरड*पी) संघटना, 

अमरावती �ज�हा 

शाखा अकोला 

 उप मु?यकाय"कार* 

अिधकार* (पंचायत) 

�ज�हा प�रषद अकोला  

मा.मु?य काय"कार* अिधकार* 

यांचे िनदLशाला केराची 

टोपली दाख
वणाM या तसेच 

चकुDची काय"पEदती 

करणाM या उप मुकाअ माप 

यांचे आढावा सभांवर 

ब हंकार टाकणेबाबत 

 

3 1164, 08/03/2019 ौी.नारायण शामराव 

लांडे रा.सांगवी 

(जोमदेव) पो.देगांव 

ता.बाळापूर �ज.अकोला  

 उप मु?यकाय"कार* 

अिधकार* (पंचायत) 

�ज�हा प�रषद अकोला  

ौी.पी.Tह*.दधे 
वःतार ु

अिधकार* (पं) पं.स.अकोला 

यांचेवर ूशासकDय व 

िशःतभंगाची काय"वाह* 

होणेबाबत 

 

4 22, 27/02/2019 ौी.रामदास बलदेव 

लांडे, व इतर रा.पारस 

 काय"कार* अिभयंता 

मामीण पाणी पुरवठा 

सन 2008/09 मधील 

पारस गावातील महाजल 

 



 

 

ता.बाळापूर �ज.अकोला  
वभाग �ज.प.अकोला  योजनेची मो-का पाहणी 

कWन ता!काळ चौकशी 

कWन अहवाल िमळणेबाबत 

तबार 

5 26/02/2019  ौी.सुिशल सातींगे, 

मु.पो.हातगाव 

ता.मुित"जापूर 

�ज.अकोला 

 उप मु?य काय"कार* 

अिधकार* (मा.पं.) 

�ज�हा प�रषद अकोला  

उपोषण मागे घेई पयZत खोटे 

आ[ासन देणारे गट 
वकास 

अिधकार* जी.पी. अगतL 

मुित"जापूर यां\यावर 

ता!काळ काय"वाह* 

करणेबाबत. 

 

6 25/02/2019 ौी.तुळशीराम काकड 

रा.मोझर पो.खेडा" 

ता.मुित"जापूर 

�ज.अकोला  

 कृ
ष 
वकास अिधकार* 

�ज�हा प�रषद अकोला  

पंचायत सिमती मुित"जापूर 

गट 
वकास अिधकार* तसेच 

कृ
ष अिधकार* पं.स.यांनी 

केले�या ॅ`ाचार व 

िनयमबाहय कामकाज 

के�याूकरणी !यांचेवर 

शासन िनण"यानुसार 

फौजदार* काय"वाह* 

करणेबाबत. 

 

7 28/02/2019 कु.अिनता मधकुरराव 

दांदळे 

7588566400 िशFण 
वभाग 

माEय.�ज.प.अकोला  

िशFक समायोजनामEये 

बदली िनयुbD आदेश 

िमळणेबाबत. 

 

8 13/03/2019 ौी.एस.एस.
व[ंभरे व 

इतर - शायसेम शेिनंग 

सeटर अकोट 

 �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

शायसेम शेिनंग सeटर अकोट 

येथील सव" कम"चाM यांना 

पुनिन"युbD िमळfयाबाबत 

 



 

 

9 11/01/2019 ौी.सं दप सदानंद व 

इतर 5 रा.तुलंगा 

बु.ता.पातुर �ज.अकोला 

 उप मु?य काय"कार* 

अिधकार* (माप) 

�ज�हा प�रषद अकोला  

शेतरः!याचे िनकृg दजा"चे 

काम ठेकेदाराकडुन 

झा�याबाबत. 

 

10 15/10/2018 अिनस खान युनुस 

खान व इतर 

रा.िशवनी, अकोला 

 िशFणािधकार* (ूाथ.) 

�ज.प.अकोला  

जावक बमांक 120 ते 124 

बमांकावर अूुवल  दले�या 

िशFकांची नावे लेखी 

ःवWपात िमळणेबाबत. 

 

11 13/03/2019 ौी.महeh जगद*शूसाद 

तरडेजा न.पा.जवळ, 

अकोट �ज.अकोला  

9096746001 गट 
वकास अिधकार* 

पंचायत सिमती अकोट  

शासकDय िनधीचा अपहार 

ूकरणी 
वiठल महादेव 

गावंडे रा.मरोडा ता.अकोट 

यां\या 
वWEद  दाखल 

करणेबाबत तसेच अपहार 

केलेली र-कम वसुल 

करणेबाबत. 

 

12 928 , 14/01/2019 सौ.सुिनता गौतम 

इंगळे मा.पं.सदःया व 

इतर रा.बोरमळ* 

ता.बािश"टाकळ* 

�ज.अकोला  

 गट 
वकास अिधकार* 

पंचायत सिमती 

बािश"टाकळ* 

मामपंचायत बोरमळ* 

शेलगांव येथील रोजगार हमी 

योजने\या िसंचन 
वह*र*चे 

कामाबाबत  दनांक 

15/03/2019 रोजी ू!यF 

चौकशीबाबत. 

 

13 13, 13/02/2019 ौी. दपकराज डjगरे, 

राHयाEयF बॅकवड" 

-लास �रझवLशन 

ूोट-शन अ ॅ�ड 

अ ॅ-शन फोस" 

 मु?य लेखा व 
व$ 

अिधकार* 

�ज.प.अकोला 

/सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

अकोला �ज�हा प�रषदेत 

बनावट कागदपऽाTदारे, 

ःवातंlय सैिनकांचे 

नामिनदLिशत पा�य nहणुन 

किनg सहाoयक पदावर 

 



 

 

एnpलॉईल 

असोिसएशन म.रा. 

ूितक नगर, हातगांव 

ता.मुित"जापूर  

लबाड*ने नोकर* िमळवून 

शासनाची फसवणूक 

के�याबrल  (ौी.चhंशेखर 


व[नाथ एकघरे, सहा.लेखा 

अिधकार* यांचेबाबत तबार) 

14 21/01/2019 गुलाम सरवर गुलाम 

महोnमद रा.◌् िशवणी 

व इतर  

9767230782 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज�हा प�रषद 

अकोला  

आशा एHयुकेशन सोसायट* 

अकोला र�ज.नं. /6087 

5274- अEयFाﾠव 

सदःयावर काय"वाह* 

करणेबाबत  

 

15 03/11/2018 ौीराम महादेव भांगे 

रा.हातोला 

ता.बािश"टाकळ* 

�ज.अकोला 

7499720044 पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला  

मौजे हातोला ता.बािश"टाकळ* 

�ज.अकोला येथील मालम$ा 

बमांक 517 या मालम$ेचा 

नमुना 8 मEये शकुंतला 

मा�णक वानखडे  हने 1000 

चौ.फुट 
वकत घेतलेला 

मालम$ा ब.517 खोटा व 

बनावट के�याबrल सिचव 

मामसेवक हातोला यांचेवर 

कडक काय"वाह* होfयाबाबत 

तबार 

 

16 14/01/2019 अEयF फुलचदं पाट*ल 

व इतर तथा संचालक 

मंडळ व�रg ूाथिमक 


वuा मं दर शाळा 

9766961988 िशFण 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

व�रg ूाथिमक 
वuामंद*र 

शाळा अदंरा संःथेला न
वन ु

सुसHय ूशासकDय इमारत 

बांधनु देणेबाबत. 

 



 

 

अदंरा ताु .बाळापूर 

�ज.अकोला व इतर  

17 15/03/2019 ौी.अशोक गोपालिसंग 

चुगंडे, सहा.िशFक 

�ज.प.शाळा गोरेगांव 

पं.स.मुित"जापूर 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला  

खडं*त कालावधीतील वेतन 

अदा कWन संबंधीत 

कालावधी िनयिमत सेवा 

कालावधी करणेबाबत. 

 

18 15/03/2019 ौी.रामकृंण 

ख.ुसावळे, 

से.िन.अिधFक ओम 

हॉःपीटल सोसायट* 

जगदंबा मं दरासमोर 

गोरFण रोड अकोला 

9158281512 िशFणािधकार* 

ूाथ/मु?य लेखा व 


व$ अिधकार* 

�ज.प.अकोला 

पाचTया वेतन आयोगा\या 

Tयाजाची र-कम W.4711/-

(W.चार हजार सातशे अकरा 

फb) िमळणेबाबत. 

 

19  02/03/2019 ौीमती गुंफाबाई 

शंकरराव डjगरे, 

रा.वाडेगांव ता.बाळापूर 

�ज.अकोला 

 गट 
वकास अिधकार* 

पंचायत सिमती, 

बाळापूर  

 द.28/02/2019 नोट*स 

ब.63/2019 \या माम 


वकास अिधकार* 

मा.पं.वाडेगांव यांनी 

गैरकायदेशीर व शासन 

िनण"या 
वWEद व वर*g 

अिधकाM या\या आदेशा
वWEद 

 दले�या अ�यायकारक 

नोट*सला ःथगीती देणेबाबत. 

 

20 18/01/2019 ौी.ूमोद शंकरराव 

डjगरे सदःय 

मा.प.वाडेगांव, 

ता.बाळापूर �ज.अकोला  

9422163571  14 Tया 
व$ आयोगा\या 

िनधी मEये वाडेगांव मा.प.चे 

सरपंच सौ.लआमीबाई 


वजयकुमार िचंचोलकर व 

 



 

 

माम
वकास अिधकार* 

ौी.ड*.एस.अभंोरे यांनी 

अपहार व 

अिनयिमततेबाबत.  

21 16/03/2019 ौी.ूभाकर राजे[र 

Wमाले से.िन.िशFक 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला 

सन 2012 पासुन िनवडौणेी 

ूलं
बत असणेबाबत 

 

22 16/03/2019 ौी.िनतीन शेषराव 

गोपनारायण रा.खेकड* 

पो.आगर 

ता.�ज.अकोला 

 �ज�हा मामीण 
वकास 

योजना अकोला 

माझे ःवतःचे नावाने 

ूधानमंऽी आवास योजने 

अतंग"त सन 2017/18 मEये 

घरकुलाचा मला प हला हyा 

िमळाला असुन तेTहापासुन 

घरकुलाचे अनुदान देfयास 

टाळाटाळ कर*त 

अस�याबाबत  

 

23 16/01/2019 ौी.ूभाकर Wमाले 

सेिन िशFक व 

ौी.जे.एस.मालोकार 

आरोzय सेवक 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला/ �ज�हा 

आरोzय अिधकार* 

�ज.प.अकोला  

संगणक अह"ता ूमाणपऽ 


व हत मुदतीत सादर न 

के�यामुळे चालू असले�या 

वसुलीस ःथगती देfयाबाबत. 

 

24 16/03/2019 ौी.र
वंh वामनराव 

ढोरे, आलेवाड* 

पो.देवर* ता.अकोट 

�ज.अकोला 

 ग
वअ पं.स.अकोट/ 

पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

मौजे आलेवाड* 

मा.पं.काया"लयात खाजगी 

रः!याचे नjद घेणे, तसेच 

ख�ुया जागेचे वाटणीपऽ, 

ख�ुया जागेची खरेद* व 

नjदणी बाबत तबार अज" 

 

25 15/01/2019 ौी.ूमोद शंकरराव 9422163571 गट 
वकास अिधकार* वाडेगांव मा.प.सरपंच  



 

 

डjगरे, सदःय 

मा.पं.वाडेगांव  

पं.स.बाळापूर/ पंचायत 


वभाग �ज.प.अकोला  

सौ.लआमीबाई 
वजयकुमार 

िचचंोलकर तथा 

मा.
व.अ. ङएस.अभंोरे यांनी 

सन 2018  मEये 

शासना\या प�रपऽकानुसार 

मा.प.\या वतीने 

महारपुWषां\या जयं!या 

साजM या न करता 

महापुWषांचा अवमान 

के�यामुळे !यांचे 
वWEद 

 दनांक 19/01/2019 पयZत 

कठोर काय"वाह* करणेबाबत. 

26 16/03/2019 ौी.ौी कसन ौीराम 


पंपळकर 

स.िश.�ज.प.शाळा 

जऊळखेड 

बु.पं.स.अकोट 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला  

सन 2013 पासुन 

च}टोपाEयाय वेतनौणेी 

लागू होfयास पाऽ 

असतांनाह* व तसा ूःताव 

देवूनह* च}टोपाEयाय 

वेतनौणेी लागू न 

झा�याबाबत तसे ती लागू 

करfयबाबत. 

 

27 05/03/2019 ौी.पुWषो$म गुलाबराव 

दहे (माजी पोलीस 

पाट*ल) मु.दापुरा 

पो.मन~दा ता.ते�हारा 

8975339587 काय"कार* अिभयंता 

बांधकाम �ज.प.अकोला 

मु?यमंऽी माम सडक योजने 

माफ" त जे.सी.बी.मशीनने 

अध"वट खोदलेली नाली 

अितबमण हटवून दापुरा 

गावातील ःटॉप पासुन पोहरा 

 



 

 

ना�यापय"त खोदfयात येऊन 

पूण" करावी व येणाM या 

पावसाचे पाणी पोहरा 

ना�यात काढावे. 

28 16/03/2019 ौी.वासुदेव भाऊराव 

िचपडे 

स.िश.�ज.प.शाळा 

वडगांव मeढे 

पं.स.अकोट 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला 

थकDत वेतन िमळfयाचे 

आदेश होfयाबाबत तसेच 

सेवा खडं*त कालावधी 

िनयिमत होfयाबाबत. 

 

29 15/03/2019 ौी.संजय ओंकारराव 

एकDरे 

स.िश.�ज.प.ूा.म.शाळा 

केळ*वेळ* पं.स.अकोट 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला  

ूलं
बत वेतनवाढ थकबाकD 

िमळणेबाबत व ूलं
बत 

ठेवलेली चटोपाEयाय 

वेतनौणेी लागू करणेबाबत. 

 

30 16/03/2019 सौ.सुनंदा सुरेश बुटे 

स.िश.�ज.प.शाळा 
पंूी 

 ड-कर प.स.अकोट 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला 

सन 2014 पासुन 

च}टोपाEयाय वेतनौणेी 

लागू होfयास पाऽ 

असतांनाह* तसेच सहा 

वेळाﾠूःताव देवूनह* 

च}टोपाEयाय वेतनौणेी 

लागू न झा�याबाबत तसे ती 

लागू करfयाबाबत. 

 

31 16/03/2019 ौी.िनलेश मा�णकराव 

बहाकर, स.अEयापक, 

�ज.प.व�रg ूाथ.मराठ� 

शाळा एदलापूर 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला 

सन 2016 पासून\या थकDत 

वेतनवाढ* व 

 द.17/06/2016 ते 

 द.14/04/2017 पयZतचे 

 



 

 

पं.स.अकोट थकDत वेतनाबाबत  

32 25/01/2019 ौी.ौावण मधकुरराव 

इंगळे स.िश.  

 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज.प.अकोला  


वषय िशFक िनयुbDमEये 

पदःथापना देऊन सेवा 

करfयाची संधी िमळणेबाबत 

 

33 16/03/2019 कु.मeघा मा.िसरसाट 

स.िश.शहापूर 

ता.अकोट  

 िशFणािधकार* ूाथ 

�ज.प.अकोला 


वषय िशFक nहणुन 

पदःथापना िमळणेबाबत. 

 

34 14/03/2019 ौीमती अलका सोपले, 

अEयFा अकोला 

�ज�हा शासनमा�य 

टंकलेखन, लघुलेखन 

आ�ण संगणक 

टाय
पंग संःथाची 

संघटना, अकोला 

 िशFणािधकार* 

माEयिमक, 

�ज.प.अकोला 

 द.06/02/2019 रोजी 

मा.िशFणािधकार* माEय 

अकोला काया"लयात  दले�या 

तबांर*वर आजपयZत कुठलीह* 

काय"वाह* न झा�याबाबत. 

 

35 213/2019  कैलास नारायण डांगे 

मा.प.कम". हवरखेड 

 पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

मामसेवकाची पदो�नती 

करfयाबाबत 

 

36 268/2019 

30/10/2018 

िनतीन कािशनाथ 

शां ड�य, 

 सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

अनुकंपा ूकरणात �रb पदे 

भWन �याय िमळणेबाबत 

 

37 1097/2018 

16/06/2018 

िनतीन �ाने[र जाधव  सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

ूितFा याद*वर*ल अनुकंपा 

त!वावर िनयुbD 

िमळणेबाबत 

 

38 मं-116/2016 (आ-9) 

24/06/2016 

र
वंh पुWषो$म दधेु  सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

�रट यािचका 

ब.1080/2009 अ�वये 

!वर*त काय"वाह* कWन 

�याय िमळणेबाबत 

 



 

 

39 110/2016 (आ-9) 

22/02/2016 


वiठल महादेवराव 

गावंडे 

 सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  


वपीन मधकुर कमा
वसदार 

किन सहा.यांचे अनुकंपा 

िनयुbD संदभा"त करावया\या 

कारवाईबाबत जे माग"दश"न 

मािगतले आहे !यावर 

करावया\या काय"वाह*बाबत. 

 

40 33/2019 

24/06/2018 

ौी.सुिनल दशरथ 

बोहडे, बाळापूर 

 पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

मोद*सरकार\या आदेशाला 

ितलांजली देऊन ःवतः\या 

अिधकाराचा दWपयोगु  

करणारा मामसेवक राठोड 

यांचेवर कारवाई करणेबाबत 

 

41 332/2018 

14/03/2018 

तुषार भारतीय, 

सभापती 

 सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

ौी.�रतेश भाःकर �Fरसागर, 

िशपाई यांची बदली 

�ज.प.भंडारा येथनु 

�ज.प.अमरावती येथे 

होणेबाबत 

 

42 107/2019  ौीम.एस.अ◌े.भगत, 

मा.सेवक अकोला 

 पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

ौी. दपक इंगळे, 
व.अ.पं.हे 

अकोला शा�रर*क 

शोषणासाठ� मानिसक देत 

अस�याबाबत. 

 

43 468/2016 (आ-9)  पाणी पुरवठा व 

ःव\छता 
वभाग 

 सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  


वनोद पुWषो$म तायडे, 

किन. सहा. यांचे तबार*पऽ  

 

44 532/2017 (आ-9) 

14/03/2017 

अशोक रा.लाड  सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

�ज.प.अकोला येथे अनुकंपा 

त!वावर पदभरती 

करणेबाबत 

 



 

 

45 मुमंस-66 07/10/2015 भारतीय जनता पाट�  सामा�य ूशासन 


वभाग �ज.प.अकोला  

अकोला �ज.प.मEये सरळ 

नोकर भरतीमEये  

 

46 //2017/3295 ँयाम एच.वावरे  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

  

47 //2017/3146 ूफु�ल धांडे 1  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

इं दरा आवास योजना  

48 //2018/6157 अशोक द$ुजी लबदे  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

ूधानमंऽी आवास योजना   

49 //2017/3577 बाबुराव पांडुरंग अबगड  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

इं दरा आवास योजना   

50 //2017/5008 िनलेश िभकाजी रेठे  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

  

51 /◌ॄ/2017/206 वासुदेव ॄnहाणद िगर*  �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

घरकुलाबाबत  

52 /◌ॄ/2017/245 वासुदेव ॄnहाणद िगर*   �ज�हा मामीण 
वकास 

यंऽणा �ज.प.अकोला  

  

53 08/03/2019 सौ.उिम"ला अनंत 

जवंजाळ 

सहा.िश.�ज.प.ूा.मराठ� 

शाळा वा�पी 

पं.स.बािश"टाकळ* 

 िशFणािधकार* (ूाथ) 

�ज.प.अकोला 

समुपदेशनाने िमळालेली 

पदःथापना रr करणे व 

पतीप�ी एकऽीकरण अतंग"त 

पदःथापना िमळणेबाबत 

 

54 माच" 2019 ौी.अशोकराव शामराव 

तायडे, मा.प.सदःय व 

इतर बोरगांव मंजू 

ता.�ज.अकोला 

 माम पंचायत बोरगांव 

मंजू संबंधीत 
वभाग 

पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

मामपंचायत बोरगांव मंजु 

येथे मािसक सभे\या वेळ* 

ूोस डंग न िलह*ताच 

प ह�या पानावर सदःयांनी 

 



 

 

सहया न के�यामुळे !या 

!या वाड"तील जनतेचे कामे 

होत नस�याबाबत व माम 

सभेबाबत 

55 18/03/2019 ौी.रामराव जयराम 

ढवळे, मामःथ व इतर 

बोरगांव मंजु 

ता.�ज.अकोला 

 मामपंचायत बोरगांव 

मंजू संबंधीत 
वभाग 

पंचायत 
वभाग 

�ज.प.अकोला 

मामपंचायत बोरगाव मंजू 

पं.स.अकोला येथील िनकृg 

दजा"चे कामाचे तबार*वर 

मा.पालकमंऽी महोदय यांनी 

पाच वेळा चौकशीचे िनदLश 

देऊन सुEदा चौकशी 

अिधकार* सहा म ह�यांपासुन 

कामाची चौकशी न करता 

संबंधीत कम"चाM यांची 

पाठराखण कर*त 

अस�याबाबत 
 

 

56 18/03/2019 कु.िश�पा युगeh 

अबंळकार स.िश. 

�ज.प.व�रg ूाथ.शाळा 

खडंाळा प.स.ते�हारा  

9511818957 िशFणािधकार* ूाथ 

�ज.प.अकोला 

िशFक दज��नती मEये 

झाले�या अ�यायाबाबत 

 

57 09/03/2019 ौी.बंडु महादेव सोळंके 

व इतर ,वरोड*  

9075759778 काय"कार* अिभयंता 

बांधकाम �ज.प.अकोला 

वरोड* येथील दिलतवःती 

सुधार योजना अतंग"त 

रः!याचे बांधकाम अितशय 

िनकृ` दजा"चे कWन लाखो 

Wपयांचा ॅ`ाचार 

 



 

 

के�याबाबत 

58 10/01/2019 ौीमती शहनाज 

िसEद*कD मो.शफDकD 

मो.शफDक िसEद*कD 

सह.िश.�ज.प.शाळा 

मलकापूर उ◌ुद" 

 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज.प.अकोला 

वेतन िमळणेबाबतचे आदेश 

होणबाबत 

 

59 08/03/2019 चऽै  बयेशन 

प~लीसीट* पुणे 

 �ज�हा आरोzय 

अिधकार* 

�ज.प.अकोला 

वॉल पeट*ंग कामाचे देयक 

िमळणेबाबत 

 

60 15/03/2019 ौी.ूकार पंढर*नाथ 

बुंदे 

 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज.प.अकोला 

मा.उ\च �यायालयाचे 

आदेशानुसार पदःथापना 

िमळाले�या शाळेवर 

िनयिमत काय"रत ठेवfयाचे 

आदेश िमळणेबाबत 

 

61 14/03/2019 कु.उHवला िनव$ृीनाथ 

सरनाईक 

स.िश.�ज.प.शाळा 

रायखेड पं.स.ते�हारा 

 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज.प.अकोला  

मा.उ\च �यायालयाचे 

आदेशानुसार पदःथापना 

िमळणेबाबत               

 

62 15/03/2019 कु.मेघा गो.खवले, 

स.िश.�ज.प.शाळा 

रायखेड, पं.स.ते�हारा  

 िशFणािधकार* 

ूाथ.�ज.प.अकोला 

�ज�हांतग"त बदली 

िमळणेबाबत 

 

63 07/03/2019 सौ.Hयोती रामकृंण 

मेतकर मा.पं.तुलंगा 

खदु" ता.पातुर 

�ज.अकोला 

 समाज क�याण 

अिधकार* 

�ज.प.अकोला  

मौजे तुलंगा येथील दिलत 

वःती अतंग"त झाले�या 

िसमeट बाँ बट र!याबाबत. 

 



 

 

64 14/03/2019 ौीमती िचऽा स 

मखमले िनलं
बत 

मु.अ.पं.स.पातुर 

 िशFणािधकार* ूाथ 

�ज.प.अकोला 

तीन म ह�याचे आत 

िनलं
बत कम"चाM यांस 

पुनःथा
पत करfयाचे 

शासनाचे िनदLश असतांनाह* 

मला मागील दोन वषा"पासुन 

पुनःथा"
पत केले नस�याने 

�याय िमळणेबाबत. 

 

65 28/01/2019 ौी.भारत तुळशीराम 

तायडे, कारंजा 

ता.बाळापूर  

 पं.स.बाळापूर संरपंच माम कारंजा रम. हे 

माझे वर अ�याय कर*त 

असुन मला जाितयवाद* 

वागणूक देत असfयाबाबत 

 

 


