
उमेदवारांना सुचना :- 

सव उमेदवारांना सु चत कर यात येते क , पोल स भरती या 2021 ह  दनांक 02/01/2023 ते 

10/01/2023 पयत मैदानी चाचणी पार पडल . सदर मैदानी चाचणी या गुणांची ता परुती याद  पोल स 

अधी क, औरंगाबाद ामीण यांच े संकेत थळावर (https://aurangabadruralpolice.gov.in/) स द 

कर यात आलेल  आहे. 

 तर  सदर गणु व इतर संबंधीत बाबतीत उमेदवार यांच े काह  आ ेप/त ार अस यास संबंधीत 

उमेदवार यांनी खाल ल पोल स अ धकार  यांना दनांक 12/01/2023 पावेतो आपला आ ेप/त ार 

न दवावा. यानंतर आले या आ ेपांचा वचार कर यात येणार नाह . याची सव उमेदवार यांनी न द 

यावी. 

संपक :- 

1) ी. काश चौगुले, पोल स उपअधी क (गहृ) औरंगाबाद ामीण. मोबाईल मांक 9022768280 

2) ी. भारत माने, पोल स उप नर क, सायबर, मोबाईल मांक 8108888352 
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