जजिललल्हा ननल्हानल्हालन, जिळगल्हाव भरतती प्रकक्रिनल्हा - 2018
“लघल
घ लेखक (ननिमनि शलेणती)” पदल्हाचले इइंग्रजिती व मरल्हाठठी शघतललेखनि (Dictation Test)
पररीकलेचले ननिकल्हालल्हाबल्हाबत सघचनिल्हा

दद.31/07/2018
दद.28/07/2018 व 29/07/2018 ररोजिती “लघल
घ लेखक (ननिमनि शलेणती)” पदल्हासल्हाठठी
घलेणनल्हात आललेलनल्हा इइंग्रजिती व मरल्हाठठी शत
घ ललेखनि पररीकलेत मरल्हाठठी टइंकललेखनि पररीकलेसल्हाठठी पल्हात
ठरललेलनल्हा उमलेदवल्हारल्हाइंचले निल्हावल्हाचती नल्हादरी खल्हालरीलप्रमल्हाणले जिल्हालरीर करणनल्हात नलेत आलले .

सदरचती

नल्हादरी जजिललल्हा ननल्हानल्हालन, जिळगल्हावचले ससचनिल्हा फलकल्हावर तसलेच जजिललल्हा ननल्हानल्हालन, जिळगल्हावचले
सइंकलेतसस्थळ
(i) https://districts.ecourts.gov.in/jalgaon
(ii) https://ecourts.gov.in./jalgoan व

(iii) https://court.mah.nic.in नल्हावर उपलबब्ध करुनि दलेणनल्हात नलेत आलले.
(1)

मरल्हाठठी टइंकललेखनि पररीकलेकररीतल्हा पल्हात ठरललेलनल्हा सदर उमलेदवल्हारल्हाइंचती जजिललल्हा व सत
ननल्हानल्हालन, जिळगल्हाव नलेस्थले मरल्हाठठी टइंकललेखनिल्हाचती पररीकल्हा सइंगणकल्हावर दद.05/08/2018
ररोजिती सकल्हाळती 9.30 वल्हाजिलेपल्हासनि
स घलेणनल्हात नलेईल.
वलेळलेवर लजिर रलल्हावले.

सबब उमलेदवल्हारल्हाइंनिती बबनिचक
घ पणले

भरतती प्रकक्रिनलेचनल्हा कल्हानर्यक्रिमल्हानिस
घ ल्हार मरल्हाठठी टइंकललेखनि पररीकलेत

इइंग्रजिती टइंकललेखनि पररीकलेकररीतल्हा पल्हात ठरललेलनल्हा उमलेदवल्हारल्हाइंचती दद.05/08/2018 ररोजितीच
इइंग्रजिती टइंकललेखनि पररीकल्हा जजिललल्हा व सत ननल्हानल्हाल, जिळगल्हाव नलेस्थलेच घलेणनल्हात नलेणल्हार
आलले.
(2)

सदर पररीकलेस लजिर रल्हालतल्हाइंनिल्हा उमलेदवल्हारल्हानिले आपललेसरोबत लहॉल नतककट आणणले जिरुररीचले
आलले.

(3)

मरल्हाठठी टइंकललेखनि पररीकलेपव
घ र्वी उमलेदवल्हारल्हाइंचती ओळख तपल्हासणनल्हात नलेणल्हार असलनल्हामळ
घ ले
उमलेदवल्हारल्हाइंनिती पररीकलेचनल्हा ननिनरोजजित वलेळलेपघवर्वी पररीकल्हा ककदल्हावर उपजसस्थत रल्हालणले आवशनक
आलले.

(4)

मरल्हाठठी टइंकललेखनि चल्हाचणती पररीकलेबल्हाबत उमलेदवल्हारल्हाइंनिल्हा वलेगळले बरोलल्हावणती पत पल्हाठववणनल्हात
नलेणल्हार निल्हालरी नल्हाचती उमलेदवल्हारल्हाइंनिती निनोंद घनल्हावती.

DISTRICT COURT, JALGAON -- RECRUITMENT - 2018

List of Candidates Eligible for "Marathi Typing Test" to be held on
05/08/2018 for Recruitment of "Stenographer (Lower Grade)"
Exam Centre for Marathi Typing Test : District and Sessions Court, Jalgaon
Time of Marathi Typing Test : 9.30 a.m. onwards
The candidates to take note that no separate Call Letters for Marathi Typing Test will be
sent to them.
Sr.No.

Shortlist
Sr.No.

DCR

Steno_Reg_ID

1

7

DCR

93914

RAHUL HIRALAL BARI

2

14

DCR

194937

NITIN SHANKAR BARI

3

17

DCR

259167

ULHAS VISHNU MAHAJAN

4

23

DCR

385707

CHANDRAKANT NARAYAN MAHALE

Name of Candidate
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