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नववरणपत्र-अ
य क यालय चे पनरपत्रक क्रम ांक /नर्पग/स प्रनव_स्थ .1ब/अनुकांप / 3083 /2018 नद. 13.12.2018 अन्वये प्रक नशत करण्य त आलेल्य अनुकांप त त्पुरती सूची-2018 वर प्र प्त

अ.क्र.

प्रकरण क्रम ांक

अर्जद र चे न ांव व पत

आक्षे प

3

4

1

1

अकंपा-2017/51

श्रीमती आशा संजय वरघंटे

घ्यावी.
अकंपा-2017/62

श्रीमती मे घना संजय राऊत,

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत

मु.पो.जोगीसाखरा तह. आरमोरी वज.

असून नोंद करण्यात यावी

अकंपा-2017/79

आक्षे प वरील

झ लेल्य आक्षे प नूस र दुरुस्ती

ननर करण

5

6

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .
आक्षे प म न्य
मुळ प्रवतज्ञालेखाचे प्रती आपले अनुकंपा प्रकरणाशी
संलग्न करण्यात आले

गडवचरोली. 441208,
3

त त्पुरत्य अनुकांप र्ेष्ठत सूचीनूस र प्र प्त

मी अथथशास्त्र ववषय घेवन
ू पदवीच्या परीक्षेत

रा.ताडू रवार नगर आरमोरी ता.आरमोरी उत्तीणथ झाली असल्याने सदर ववषयाची नोंद

2

आक्षे प ब बत म नहती.

श्री. अविवजत वदगांबर बन्सोड

12 वी तसेच संगणक परीक्षा उत्तीणथ केली

मु.पो.गेवधा, ता.कुरखेडा

असल्याने नोंद घेण्यात यावी

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

वज.गडवचरोली
4

अकंपा-2017/88

श्रीमती माया चंद्रशेखर डोंगरे , वाडथ क्रं.

प्रकावशत यादीवरुन सुवचत केल्याप्रमाणे

17, ओमनगर, मु.पो.ता.वज.गडवचरोली संमतीपराचे मुळ प्रवतज्ञालेख सादर करीत आहे

5

अकंपा-2017/125

श्री अविवजत शामनाथ कुंिारे

माझा मुलगा वब.ई मे क्यावनक तसेच एम बी ए

पटवारी िवन जवळ आरमोरी रोड

असून दोन वषापासून खाली आहे . तरी

गडवचरोली

महाराष्ट्रात कुठे ही जागा असल्यास नोकरी
दे ण्यात यावी

6

अकंपा-2017/144

श्री. रोशन तुळवशराम संग्रामे

आक्षे प अम न्य
प्राप्त संमतीपर हे कोटथ स्त्टॅ म्पवर वदसून येत नसल्याने
कोटथ स्त्टॅ म्पवर संमतीपर सादर करावे

एम.बी.ए. ची नोंद घेण्यात आलेली आहे . जेष्ट्ठता,प्रवगथ व
शैक्षवणक पारतेनूसार वज.प. गडवचरोली अंतगथत पदावरच
अनुकंपा तत्वावर वनयुक्ती दे ण्यात येईल

वब.ए. व टं कलेखनाची नोंद घेण्यात यावी

मु.पो.सासरा, ता.साकोली, वजल्हा

आक्षे प अांशत: म न्य

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

िंडारा
7

अकंपा-2017/149

श्री.रववद्र वसध्दाथथ मे श्राम

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत

मु.गणेश कॉलनी, वाडथ क्र. 16,

असून टं कलेखनाची नोंद करण्यात यावी

गोकुलनगर, ता.वज.गडवचरोली

आक्षे प म न्य
आपले अनुकंपा प्रकरणाशी संलग्न करण्यात आले असून
टं कलेखनाची नोंद घेण्यात आली
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3

अकंपा-2017/154

4

श्रीमती दु गा मोरे श्वर शंग्रपवार

कनस्त्रक्शन सुपरवायझर वडप्लोमा तसेच

रामनगर वाडथ क्रं 20

टं कलेखन ची नोंद घेण्यात यावी

मु.पो.ता.वज.गडवचरोली
9

अकंपा-2017/163

श्रीमती माधुरी मोरे श्वर बेसरा
गडवचरोली

अकंपा-2017/167

कु.वनशा बबनराव रामटे के,

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत

वाडथ .नं.15, गोकुळनगर, हनुमानमंदीर

असून नोंद करण्यात यावी

जवळ, गडवचरोली
11

अकंपा-2017/177

श्री संजय दादाजी कुमरे

कनस्त्रक्शन सुपरवायझर वडप्लोमा तसेच

मु.पो.घोट, ता.चामोशी, वजल्हा

टं कलेखन ची नोंद घेण्यात यावी

6

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

टं कलेखन अहथता माझ्या प्रकरणात समावेश

रा.पयडी, पो.पेंढरी, ता.धानोरा, वजल्हा करावा

10

Page 2
5

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

मुळ प्रवतज्ञालेखाचे प्रती आपले अनुकंपा प्रकरणाशी

आक्षे प म न्य

संलग्न करण्यात आले
आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

गडवचरोली
12

अकंपा-2017/179

श्रीमती चंद्रकला वकशोर पोटावी,

टं कलेखन व संगणकाची नोंद घेण्यात यावी

(वहचामी)

नोंद घेण्यात आलेली आहे .

मु.अलोनी,बामनी, ता.वज. गडवचरोली
13

अकंपा-2017/216

आक्षे प म न्य

श्रीमती संध्या वदवाकर वसडाम

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत

रा.हनुमान वाडथ क्र.1,

असून नोंद करण्यात यावी

मु.पो.ता.चामोशी, वज.गडवचरोली

आपले प्रवतज्ञालेख अनुकंपा प्रकरणाशी संलग्न करण्यात

आक्षे प अांशत: म न्य

येत आहे . तथावप कुंटू बातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय
व वनमशासकीय सेवत
े असल्याबाबत/नसल्याबाबत चे
प्रवतज्ञालेखाची प्रती जोडलेली नाही

14

15

16

अकंपा-2017/217

अकंपा-2017/243 अ

अकंपा-2017/246

श्रीमती चंद्रकुंवर रववद्र कुमरे ,

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत

रा.वाघिुमी, ता.धानोरा, वज.

असून 12 वी पास, संगणक व टं कलेखन ची नोंद

गडवचरोली

करण्यात यावी

कु.स्वाती धनपाल मे श्राम

माझी शैक्षकिक अहड ता एम.एस.सी.

रा.ककदवाई वार्ड , जुनीवर्सा रोर्,

(Zoology) असल्याने सदर अहड ता बाबतिी

मु.पो.ता.दे साईगंज, कज.गर्किरोली

नोंद घ्यावी

श्री मयुर शामराव रायपुरे,

वब.ई. कॉम्पुटर टे क्नालाजी अहथताची नोंद करावी

रा.गणेश कॉलनी, गोकुलनगर, वाडथ
नं.16, गडवचरोली, ता.वज. गडवचरोली

अहथता बाबतची नोंद घेण्यात आली असून मळ

आक्षे प म न्य

प्रवतज्ञालेखाचे प्रती आपले अनुकंपा प्रकरणाशी संलग्न
करण्यात आले
आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .
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3

अकंपा-2017/257

4

श्री शैलेश पुरुषोत्तम दमके, मु.नवेगांव,

माझे अवधकचे शैक्षणीक पारता नोंद करावी

पो.मुडझा, ता.वजल्हा गडवचरोली
18

अकंपा-2017/283

असून संगणकाची नोंद करण्यात यावी

वज. गडवचरोली
19

अकंपा-2017/402

कु. वप्रती परुजी कोठारे , मु.पो.

माझे वशक्षण वब.काम व एम काम वड. एम.एल.वट.

कुनघाडा तह चामोशी वज. गडवचरोली

कोसथ, टं कलेखन इंग्रजी 40 व मराठी 30, व
MSCIT असून नोद घेण्यात यावी

20

अकंपा-2017/407 अ

6

आक्षे प म न्य
एम.ए. ची नोंद घेण्यात आली

श्रीमती वैशाली दे वानंद कोल्हे , (पुराम) प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती सादर करण्यात येत
मु.दे उुळगांव पेा. आंधळी तह.करखेडा
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आपले अनुकंपा प्रकरणाशी संलग्न करण्यात आले असून

आक्षे प म न्य

संगणकची नोंद घेण्यात आली
आक्षे प म न्य
नोंद घेण्यात आलेली आहे .

श्री. ववनोंद ववलास उं वदरवाडे , मु.

माझा िाऊ श्री. अमोल ववलास उवदरवाडे हे

आक्षे प म न्य

थे रगांव, पो. वनमगांव तह सावली वज.

प्रा.वश. या पदावर कायथरत होते त्यांचा वद.

चंद्रपूर

14.9.2017 ला मृत्यु झाल्याने वद. 27.09.2017 ला

नेाद
ं घेवन
ू प्रथम अजाचे वदनांकापासून आपला जेष्ट्ठता

अजथ सादर केलेला होता पंरतु सदर यादीत माझे

क्रम लावण्यात आलेला आहे .

आपल्या प्रथम अजाची शहावनशा करुन आपल्या नावांची

नांवाचा समावेश वदसून येत नाही
21

अकंपा-2017/434

श्री. शुिम रमे श वन्नमवार संत

वम अज्ञान असल्याने माझ्या कुंरबातील कोणतीही

तुकडोजी वाडथ वहगणघाट वज. वधा

व्यक्ती अनुकंपा तत्वावर नोकरी वमळण्याकरीता

आक्षे प अम न्य

अजथ सादर केलेले नव्हते . पंरतु मी सज्ञान
झाल्याने अनुकंपा नोकरी करीता अजथ सादर केले
असल्याने यादीतील माझ्या नावासमोर वववहत
मुदतीनंतर अजथ सादर केल्याचे दाखवून खारीज

आक्षेपासह आपण लागणारे दस्त्तऐवज सोबत जोडलेले
नसल्याने आपला आक्षेप मान्य करता येणार नाही

करण्यात आलेले आहे . करीता याबाबत मला
आक्षेप आहे

स्व /- (डॉ नवर्य र ठोड)

स्वा/- ( फरें द्र कुत्तीरकर)

मुख्य क यज क री अनधक री
नर्ल्ह पनरषद, गडनचरोली

उप मुख्य कायडकारी अकधकारी (साप्र)
कजल्हा पकरषद, गर्किरोली
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दर्.प.गडदचरोली अांतगजत अनुकांपा तत्वावर दनयुक्ती सांबांधाने प्रलांदबत प्रकरणाांची अांदतम प्रदतक्षादधन सूदच - 2018
* अनुकांपा उमेदवाराचे एकुण प्रकरण सांख्या :- 452
* एकुण प्रकरणापै की मादहती पूणज असलेले प्रकरण सांख्या :- 137

अ.क्र

सुधारीत प्रकरण

.

क्रमाांक

1

2

1

अकांपा-2017/1

2

अकांपा-2017/2

से वेत मृत्यू पावलेल्या/ बेपत्ता/
अजज दाराचे नाांव व पता

झालेल्या कमज चाऱयाांचे नाांव व
हु द्या

3

4

श्री वत्ते डोलू पुांगाटी, मु.दहतलवाडा

मय्यत श्री डोलू मुरा पुांगाटी,

पो.ता.भामरागड दज.गडदचरोली

पदरचर

कु.मां दा माधो घुगुसकर, मु.वायगाांव

मय्यत श्री माधो सखाराम

कमज चारी

अजज दाराचे

नेमणुकीसाठी

मय्यत

कमज चाऱयाशी

अर्जदाराचा

झाल्याचा

असलेले

प्राप्त अर्ज

ददनाांक

नाते

ददनाांक

5

6

7

20.01.1994

मुलगा

23.05.1994

अकांपा-2017/3

श्री मनेश पांढरी डाांगे,

मय्यत श्री पांढरी मारोती डाांगे,

मु.मुरखळा ता.चामोशी

हजे री सहाय्यक

शेरा

8

9

वयाची 45 वर्ज पुणज झाली असल्याने अनुकांपा दनयुक्तीकरीता अपात्र

21.10.1995

मुलगी

29.11.1995

पो.येणापूर ता.चामोशी दज.गडदचरोली घुगुसकर, प्राथदमक दशक्षक

3

प्रकरण दनहाय अप्राप्त दस्ताऐवर्ाांची मादहती

वयाची 45 वर्ज पुणज झाली असल्याने अनुकांपा दनयुक्तीकरीता अपात्र

17.03.1997

मुलगा

19.05.1997

18.02.2001

मुलगा

05.11.2001 सेवा पुस्तक पानाची छायाांदकत प्रत,स्थावर मालमत्ता सांबांधी मादहती , अनुकांपा तत्वावर ज्यास

मानधन तत्वावर कायज रत असल्याने अनुकांपा दे य दनयमात बसत नाही.

दज.गडदचरोली
4

अकांपा-2017/4

श्री राजे श भारत मातेरे

द्वारा श्री

टी.एस.मातेरे, पपपळगाांव रोड

मय्यत कु.मालती दटकाराम

दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

सोदकर

दववादहत/अदववाहीतबाबत प्रां माणपत्र.

लाखाांदरू मु.पो.ता.लाांखाांदरू दज.भांडारा

5

अकांपा-2017/5

श्री श्रीकाांत रामदास पशदे

मय्यत श्री.रामदास दकसन पशदे

रा.दे ऊळगाव (कांुुडपाळ) पो.

दवस्तार अदधकारी पांचायत

01.10.2001

मुलगा

06.12.2002 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2
अपत्य असल्याबाबतचे रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे
त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

लोणार ता.लोणार दज. बुलढाणा

मालमत्ता सां बांधी मादहती, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

6

अकांपा-2017/6

श्री.दवशाल दयाराम दगरीपुांजे

मय्यत श्री.दयाराव साधुराम

डॉ.मुखजी वाडज भांडारा दज.भांडारा

दगरीपुांजे कदनष्ठ व्याख्याता

02.04.2002

मुलगा

10.02.2003 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे
आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक
पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, कुटुां बातील
कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

1

2

7

अकांपा-2017/7

3

4

श्री.प्रकाश शांकर मां ञीवार

मय्यत कु.अमक्का राजम

मु.कन्नेपल्ली पो.महागाांव ता.अहे री

सुलदशवार आरोग्य से दवका (म)

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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18.03.1998

पती
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03.04.2003 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयाचा मृत्युचा दाखला, सेवा पुस्तकाच्या
पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य

असल्याबाबतचे रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

दज.गडदचरोली

जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर
मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील
इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

8

अकांपा-2017/8

श्री.दमलींद योगराम कापगते

मय्यत श्री.योगराम जगन्नाथ

मु.पो.दे लोडा(बु) ता.आरमोरी

कापगते सहाय्यक दशक्षक

04.03.2003

मुलगा

30.04.2003 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयाचा मृत्युचा दाखला, सेवा पुस्तकाच्या
पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य

असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

दज.गडदचरोली

जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर
मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील
इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

9

अकांपा-2017/9

श्री.आदशष अशोक उईके सवोदय

मय्यत दचञलेखा तुकडोजी

वाडज नां.5 गडदचरोली

मे श्राम (सौ.दचञलेखा अशोक

27.09.2002

मुलगा

20.08.2003 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयाचा मृत्युचा दाखला, सेवा पुस्तकाच्या
पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य

असल्याबाबतचे रु 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

उईके

जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

प्राथमीक दशक्षीका

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील
इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

10

अकांपा-2017/10 श्री. स्वामी मुत्यालु जाडी

मु.अमरावती पो.रां गय्यापललुी

मय्यत राजन्ना मुत्यालु जाडी

10.11.2002

भाऊ

22.09.2003 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे

आरोग्य सेवक(पु)

त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

ता.दसरोंचा दज.गडदचरोली

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र. सां मतीपत्र व
कांटु बातील व्येक्ती नौकरीत नसल्याचे प्रमाणे पत्र.

11

अकांपा-2017/11 श्रीमती सरीता मोरारजी गावळे

मु.दजमलगटटा ता.अहे री

मय्यत मोरारजी गोंगुलुजी गावळे
पशुधन पयजवेक्षक

05.02.2004

पत्नी

11.06.2004 दोन पत्नी असल्याने दोन पत्नीचे सांमतीपत्र नाही,दोघांुाुीनीही अजज सादर केला आहे . दवहीत
जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमज चाऱयाचा मृत्युचा दाखला, से वा पुस्तकाच्या पानाची

दोन पत्नी असल्याने दोन
पत्नीचे सां मतीपत्र नाही, तसे च

छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे

अ.क्र.194 वरील प्र.क्र.821

रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा

वरील श्री. अदनल याांनी सुध्दा

दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी

आपले वडीलाचे दनधनानांतर

मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे

अनुकांपा तत्वाकरीता अजज सादर

सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय

केलेला आहे . त्यामुळे अनुकांपा

से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान

नोकरीबाबतचे न्यायालयीन

प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

वारसान प्रमाणपत्र आवश्यक

1

12

2

3

अकांपा-2017/12 श्री पांकज कैलास पलगायत,

मु.ता.चामोशी,दज.गडदचरोली

4

सौ.प्रदतभा कैलास पलगायत,
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26.02.2003

मुलगा
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08.02.2005 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे
आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर

आरोग्य सेवक(मदहला)

प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक
पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/13 श्रीमती दशल्पा दनलकांठ

श्री दनलकांठ गांगाराम ठाकरे ,

21.05.2003

पत्नी

15.02.2005 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे

ठाकरे ,मु.सामदा(कोमटी) पो.दाबगाांव प्राथदमक दशक्षक

प्राप्त अर्ानुसार दोन पतत्नी
असल्याचे ददसुन ये ते.

कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला

मक्का, ता.पोंभुणा,दज.चांदपूर.

शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,
अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र
रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत
नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे
प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/14 श्री पवन दशरथ दपलारे ,

मु.पो.ता.दे साईगांज,दज.गडदचरोली

श्रीमती इांददरा रामचांद्र

23.12.2004

मुलगा

20.12.1982

मुलगा

26.05.2006

मुलगा

27.10.2005 कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रतबाबत खातरजमा होत नाही. अजजदाराचे वडीलाचे
व्यवसाय/उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

पारधी,(सौ. इांददरा दशरथ दपलारे)
सहाय्यक दशक्षक

15

अकांपा-2017/15 श्री प्रदवण जनाधज न कनकांु टला,

श्री जनाधज न सत्यनारायण

अकांपा-2017/16 श्री मो.रजाक मो.जारीब शेख,

मु.गोकुळनगर,ता.दज.गडदचरोली

श्री मोहम्मद जारीब शेख,

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर.

केलेले अजज .

रा.अांकीसा,ता.दसरोंचा, दज.गडदचरोली कनकांु टला, प्राथदमक दशक्षक

16

10.01.2006 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर

01.07.2006 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, वयाबाबत अथज बाांध होत नाही.

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पशुपट्टीबांधक

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

(श्री.अब्दुल रजाक मो.जारीब

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

शेख,मुलगा)

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

17

अकांपा-2017/17 कु. दशरीन शेरखॉ पठाण

श्री शेरखॉ अहमदखॉ पठाण,

मु.पो.आलापल्ली ता. अहे री

वाहन चालक

दज.गडदचरोली

प्रा.आ.के.मोयाबीनेठा

08.12.2006

मुलगी
-------

03.12.2007 मादहती पुणज

पत्नी

न्यायालयाचे वारसान प्रमाणपत्र
तसे च न्यायालयीन आदे शावरुन
श्रीमती आरजुबानो याांचे
अनुकांपा प्रकरण खारीज करुन
कु. दशरीनचे नाांवे करण्यात
आलेले आहे .

18

अकांपा-2017/18 श्रीमती सदवता शांकर ढाक

श्रीमती सुनांदा गोंदूजी नवले,
पदरचर प्राआके मुरुमगाांव

02.06.1998

पती

06.12.2007 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर
केलेले अजज .

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

19

2

3

अकांपा-2017/19 श्री गणे श दवनायक मुळे

मु.पो.ता.दे साईगांज
20

अकांपा-2017/20 श्रीमती रुपी राजू मडावी मु.पो.

4

श्री व्ही.एस.मुळे, वाहन चालक,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
7

6

25.05.2007

मुलगा

04.01.2008 मादहती पुणज

अकांपा-2017/21 श्री महें द्र नेपाल क्षीरसागर

8

9

28.11.2004

पत्नी

15.05.2008 कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय सेवेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-

दज.प.बाांधकाम उपदवभाग अहे री
श्री राजू रामा मडावी, प्रा.दश.

चे कोटज स्टॅ म्पवर

काांदोळी ता.एटापल्ली दज.गडदचरोली पां.स.एटापल्ली
21
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श्री नेपाल श्रीराम दक्षरसागर,

11.05.2007

मुलगा

03.03.2008

मुलगा

श्री दवलास दशवराम गरकुलवार, 29.04.2008

पत्नी

सां पुणज प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती
आवश्यक

16.05.2008 मृतकाची पत्नी श्रीमती. दनमता नेपाल दक्षरसागर हया प्राथदमक दिदक्षका या पदावर

िा.दन. नूसार अपात्र

29.05.2008 मोठा भाऊ वन दवभागात िासदकय सेवेत कायज रत असल्यामुळे अनुकांपा दनयुक्ती साठी

न्यायालयीन प्रकरण

कायजरत आहे त. त्यामुळे मुलास अनुकांपा तत्वावर नौकरी दे ता येणार नाही.

प्रा.दश. दज.प.शा.कोचीनारा
पां.स.कोरची
22

23

अकांपा-2017/22 श्री राहु ल तुळदशराम दहागावकर वाडज श्री तुळदशराम बुधाजी

क्र.4 गोलकर मोहल्ला अहे री

दहागावकर, झडपवाला,

ता.अहे री दज.गडदचरोली.

दज.प.पसचाई उपदवभाग अहे री

अकांपा-2017/23 श्रीमती मोदहनी दवलास गरकुलवार

रा.पो.चापलवाडा ता.चामोशी

दवचार करता ये णार नाही.

04.07.2008 अजजदाराचे शैक्षणीक टी.सी. व इतर दस्तएैवज गोपीका शेट्टीवार चे नाांवे आहे. शपथपत्र सादर
करणे .

प्रा.दश. पां.स.मुलचेरा

दज.गडदचरोली
24

अकांपा-2017/24 श्री.भुषण अशोक धात्रक

म.गाांधी शाळे च्या मागे रामनगर वाडज

श्री अशोक दवठोबाजी धात्रक,

05.07.2008 कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय सेवेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-

08.05.2008

मुलगा

31.12.2007

मुलगा

16.07.2008 मादहती पूणज

श्री कादशराम दगल्ले पदा, पदरचर 04.10.2008

मुलगा

02.12.2008 मादहती पुणज

मुलगी

23.12.2008 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

चे कोटज स्टॅ म्पवर

पददवधर दशक्षक,

क्र.2 मु.पो.ता.आरमोरी दज.गडदचरोली दज.प.उ.प्रा.शा.मे डाराम
25

अकांपा-2017/25 श्री.सां जय बाजीराव मडावी

मु.पो.पझगानूर ता.दसरोंचा

श्री बाजीराव लच्चा मडावी,
पर्जुुपट्टीबांधक प.वै.द. दसरोंचा

दज.गडदचरोली
26

अकांपा-2017/26 श्री प्रभाकर कादशराम पदा

मु.पो.मोहली ता.धानोरा दज.गडदचरोली पां.स.धानोरा
27

अकांपा-2017/27 कु. पुजा समय्या दजनका रा.कोत्तूर

(आसरअली) ता.दसरोंचा

श्री शांकर दुगजय्या दजनका ,
पदरचर प्रा.आ.के.पझगानूर

दज.गडदचरोली

---------मय्यत श्री समय्या
शांकर दजनका

06.11.2008

02.08.2018

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

िा.दन. दद. 20.05.2015 चे
दनदे िान्वये यादीतील अर्जदार

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

मय्यत श्री समय्या िां कर

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे

दर्नका याांचे दनधनानांतर

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत

त्याांची मुलगी कु. पुर्ा याांचे
नाांवे प्रकरण करण्यात ये त
आहे . तथादप अर्जदार अज्ञान

प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत

असल्यास सज्ञान झालेच्या

असल्यास पती याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

ददनाांकापासून र्ेष्ठता क्रम
लागेल याची नोंद घ्यावी.
(मुळ दटपणी पृ क्र. 77-81 मा.
मु.का.अ व्दारा मान्यतेने)

1

28

2

3

4

अकांपा-2017/28 श्री बासुदेव दबमल हावलादार

श्री दबमल हावलादार, उ.श्रे.

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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6

8

23.09.2008

मुलगा

26.12.2008 मादहती पुणज

9

13.02.2008

मुलगा

30.12.2008 मादहती पूणज

18.05.2008

मुलगा

29.01.2009 मादहती पुणज

22.10.2008

पत्नी

07.03.2009 सांबदधताांना वयाची 45 वषज पूणज झाले असल्याने शा.दन. नूसार अपात्र ददसून येत आहे

27.01.2007

पत्नी

02.04.2009 एक वषाच्या वरील कालावधीनांतर अजज सादर केला आहे .दवचार करता येणार नाही असे

मु.दसमुलतला पो.पेटतळा ता.चामोशी मुख्याद्यपक दज.प.प्रा.शा.
दज.गडदचरोली
29

30

अकांपा-2017/29 श्री रुपेश रघुपती गावळे ,

श्री रघुपती दभमा गावळे ,

मु.पो.राजाराम खाांदला ता.अहे री

पशुपट्टीबांधक पशुदचदकत्सालय

दज.गडदचरोली

हालेवारा प.स.एटापल्ली

अकांपा-2017/30 श्री भूपेश तुकाराम दनकुरे

श्री तुकाराम लक्ष्मण दनकुरे ,

मु.तह. अहे री वाडज नां.5,दज.गडदचरोली हवालदार पां.स.अहे री
31

अकांपा-2017/32 श्रीमती दवजया सुरेश मोडे म

श्री सुरेश मल्लया मोडे म, प्रा.दश.

मु.सोमनुर नदवन ता.दसरोंचा

दज.प.प्रा.शा.सोमनुर

दज.गडदचरोली
32

33

अकांपा-2017/33 कु. अश्वीनी दवजय जक्कुलवार

श्री. दवजय केशवराव

रा.नवेगाांव साददक कांपदनच्या मागे

जककुलवार, वाहन चालक

तह.दज.गडदचेरोली

प्रा.आ.केंद्र पोटें गाव

अकांपा-2017/34 श्रीमती रां भाबाई एकनाथ दसडाम,

कळदवले आहे . तसे च या कायालयाचे पत्र क्रमाांक/साप्रदव/स्था-1 / प्र.क्र.619 / 6749 /10
केलेली आहे .

श्री.एकनाथ तुकाराम दसडाम

26.11.2007

पत्नी

उमीला दशवाजी कोटां ुागले,

13.06.2008

पती

19.05.2009 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर
केलेले अजज .

तह.मुलचेरा दज.गडदचरोली

अकांपा-2017/35 श्री गणे श गोपवदा साखरे

गौतम

नगर रा.पवनी ता.पवनी,

20.05.2009 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

आ.से .मदहला प्राआके रे गडी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.भुांुांडारा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

35

अकांपा-2017/36 श्री प्रशाांत सुरेश दोनाडकर

दां तश्वेरी वाडज क्र.5 श्रीहरी सलामे
याांचेघरीमु.पो.तह.धानोरा
दज.गडदचरोली

श्रीमती सुनांदा सुरेश दोनाडकर
पदरचर दज.प.हॉयस्कुल मोहली

ये णार नाही

ददनाांक 18.10.2010 अन्वये अजज स्स्वकारण्यास्तव मां जूरी प्रदान करण्यास शासनास दवनांती

रा.मोहली पो.खुदीरामपल्ली

34

सद्यातस्थतीत दनयुक्ती दे ता

20.04.2009

मुलगा

11.06.2009 मादहती पुणज.

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर.

1

36

37

2

3

अकांपा-2017/37 श्रीमती रे खा आनांदराव दोनाडकर,

4

श्री.आनांदराव मुकांु दाजी

रा. वघाळा, ता.आरमोरी, दजल्हा

दोनाडकर प्रा.दशक्षक पुचायत

गडदचरोली

सदमती चामोशी

अकांपा-2017/38 श्री दनदतन मोतीराम परशुरामकर

श्री.एम. बी.परशुरामकर प्रा.दश.
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02.12.2008

पत्नी

7
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9

06.07.2009 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे
कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

22.01.2009

मुलगा

09.07.2009 मादहती पुणज

18.03.2009

पत्नी

18.07.2009 मादहती पुणज

21.02.2009

मुलगा

05.08.2009 मादहती पुणज

10.02.2009

मुलगा

06.08.2009 सांमती पत्राबाबत खात्री पटत नाही.

मु.पपपळगाव(काहळी) ता.लाखाांदु
ू ेर पां.स.कुरखेडा
दज.भांडारा
38

अकांपा-2017/41 श्रीमती दमना पपताबांर भोयर द्वारा-श्री

श्री पपताबांर अांताराम भोयर

सां जय वरघांटे सरकारी दवाखान्याच्या प्रा.दश. पां.स.कुरखेडा
मागे, ताडू रवार नगर आरमोरी
दज.गडदचरोली
39

अकांपा-2017/42

श्री पराग सुधाकर कोराम C/O नरे श

श्री सुधाकर गणुजी कोराम उ.श्रे.

केशव आत्राम चन्काई नगर दशक्षक

मुख्याद्यापक दज.प.प्रा.शा.दे वसरा

कॉलनीबाजार तलावाच्या मागे

पां.स.धानोरा

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली
40

अकांपा-2017/43 श्री अमोल लक्ष्मण दकरां गे

मु. जाांगदा पो.मोहली ता.धानोरा

श्री एल.एम.दकरां गे प्रा.दश.
दज.प.प्रा.शा.वानचूवा

वारसान प्रदतज्ञालेखानूसार
कांु टू बातील व्यक्तीचे समतीपत्र

दज.गडदचरोली

41

अकांपा-2017/44 श्री कैलास दवश्वनाथ बन्सोड

मु.पो.ता.वडसा दज.गडदचरोली

आवश्यक

श्री दवश्वनाथ हरीदास बन्सोड,

26.11.2008

मुलगा

14.08.2009 ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचे शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

20.06.2009

मुलगा

18.08.2009 मादहती पुणज.

26.07.2009

मुलगा

05.09.2009 मादहती पुणज.

03.10.2008

पत्नी

15.09.2009 अजजदाराचे दववाहीत /अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

मजूर दज.प.पसचाई उपदवभाग
वडसा

42

43

अकांपा-2017/45 श्री सप्नील गजानन भाांडेकर

मु.पो.कुनघाडा रै . ता.चामोशी

प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.ग्लासफडज

दज.गडदचरोली

फेंडा

अकांपा-2017/46 श्री महे श वामन राऊत मु.पो.वासाळा श्री वामन नथ्थूजी राऊत केंद्र

ता.आरमोरी दज.गडदचरोली

44

श्री गजानन महारु भाांडेकर

अकांपा-2017/47 श्रीमती अदनता अांताराम दुगा

मु.पो.वानरचूवा ता.आरमोरी
दज.गडदचरोली

प्रमुख गोठनगाांव पां.स.कुरखे डा

श्री अांताराम दतमाजी दुगा,
प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.वानरचुवा

1

45

2

3

अकांपा-2017/48 श्री अांकूश राजे श्वर सां तोषवार

4

श्री राजेश्वर श्रीधर सां तोषवार
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03.05.2009

मुलगा

30.09.2009 मादहती पुणज.

9

18.06.2008

पत्नी

16.10.2009 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर

30.09.2009

पत्नी

रा.हनुमाननगर (दरलान्स टावर जवळ आरोग्य सेवक,
चामोशी ता.चामोशी दज.गडदचरोली
46

अकांपा-2017/49 श्रीमती अल्काताई रपवद्रनाथ मडावी

मु.थोटे बोडी पो.कुरां डीमाल

प्रा.आ.के.अांदकसा
श्री रपवद्रनाथ बाबुराव मडावी

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

केलेले अजज .

पशुधन पयजवेक्षक पां.स.धानोरा

ता.आरमोरी दज.गडदचरोली
47

अकांपा-2017/50 श्री. दक्रष्णा शांकरराव सपाटे

श्री शांकरराव सटवाजी सपाटे

20.10.2009

मोठा मुलगा भु.स.दव.य. दर्.प. गडदचरोली ये थे नोकरीवर आहे त. त्यामुळे अनुकांपा
नौकरी कदरता दवचार करता ये णार नाही.

मु.गोकुलनगर वाडज क्र.14 गडदचरोली वाहन चालक आरोग्य दवभाग
दज.प.गडदचरोली
48

अकांपा-2017/51 श्रीमती आशा सां जय वरघांटे

रा.ताडू रवार नगर आरमोरी

श्री सां जय मारोती वरघांटे पदरचर

04.10.2009

पत्नी

30.10.2009 मादहती पुणज.

30.04.2009

मुलगा

26.11.2009 मादहती पूणज

26.11.2009

पत्नी

10.12.2009 मादहती पुणज

न्यायालयीन प्रकरण

पां.स.आरमोरी

ता.आरमोरी दज.गडदचरोली
49

अकांपा-2017/52 कुमार आददत्य रमे श.कुळमे थे

रा.ददभना पो.जे प्रा ता.दज.गडदचरोली

50

अकांपा-2017/53 श्रीमती सुषमा मयाराम टे भुणज

मु.कोसमी-2 ता.कोरची

श्री रमेश नारायण कुळमे थे
प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.पोटे गाांव

श्री मयाराम बाबुराव टे भुणे
ग्रा.से . पां.स.अहे री

दज.गडदचरोली
51

अकांपा-2017/54 श्री. सुबीर सुभाष मदसद रा.कृष्णनगर श्रीमती गीता नरे न मसीद ,

11.12.2009 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर

21.08.2008

केलेले अजज .

पो.सोनापूर ता.चामोशी दज.गडदचरोली आरोग्य सेदवका
प्रा.आ.के.पझगानूर
52

अकांपा-2017/55 श्रीमती कुसूम भय्याजी काळबाांधे

मु.पो.ता.वडसा दज.गडदचरोली

श्री भय्याजी आनदराव काळबाांधे 06.03.2009

पत्नी

22.12.2009 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

आरोग्य पयजवेक्षक, प्रा.आ.के.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मालेवाडा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

53

अकांपा-2017/56 श्री रपवद्र मडगूजी दनकोडे मु.दोलांदा

श्री मडगूजी रामाजी दनकाडे

पो.जारावांडी ता.एटापल्ली

पदरचर, पशूवैद्यदकय दवाखाना

दज.गडदचरोली

दोलांदा

01.09.2009

मुलगा

29.12.2009 मादहती पुणज

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

54

2

3

अकांपा-2017/57 श्रीमती सुरेखा सां तोष ठाकूर

मु.पो.आष्टी ता.चामोशी

4
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22.12.2009

पत्नी

12.01.2010 मादहती पुणज

03.01.2010

मुलगा

27.01.2010 मादहती पुणज

श्री रमेश बालाजी जवादे , कदनष्ठ 30.01.2010

पत्नी

08.02.2010 मादहती पुणज.

पत्नी

22.02.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

श्री सां तोष भरुजी ठाकूर प्रा.दश.
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8

9

दज.प.प्रा.शा.पेटतळा

दज.गडदचरोली
55

56

अकांपा-2017/58 श्री दवकेस प्रभाकर मुलकलवार

श्री प्रभाकर गणपतराव

मु.पो.कुनघाडा रै . ता.चामोशी

मुलकलवार पदरचर,

दज.गडदचरोली

दज.प.पसचाई उपदवभाग चामोशी

अकांपा-2017/59 श्रीमती वषा रमे श जवादे नेहरु वाडज

गडदचरोली

सहाय्यक सा.प्र.दव.
दज.प.गडदचरोली

57

अकांपा-2017/60 श्रीमती सुगांधा इश्वर भानारकर

मु.जोगीसाखरा ता.आरमोरी

श्री इश्वर तानबा भानारकर

04.06.2007

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, (वडीलाचा उल्लांख

पदरचर प्रा.आ.के.वैरागड

नसल्याने वा त्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने ) कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय

दज.गडदचरोली

/ दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान
कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे वडील व पत्नी याांचे व्यवसाय वा नोकरी बाबतचे 100/स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख

58

अकांपा-2017/61 श्रीमती दुशांता महादे व दचवडे

रा.जटपूरा वाडज नां .1 चांद्रपूर
59

अकांपा-2017/62 श्रीमती मे घना सां जय राऊत

मु.पो.जोगीसाखरा ता.आरमोरी

श्री महादे व दवठू दचवडे दव.अ.

पत्नी

08.02.2010

पत्नी

06.03.2010 मादहती पुणज

24.01.2010

मुलगा

23.03.2010 मादहती पुणज

06.12.2008

पत्नी

12.04.2010 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर

17.02.2010

मुलगी

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

केलेले अजज .

पां.स.चामोशी
श्री सां जय महादे वराव राऊत

23.02.2010 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर

07.02.2008

ग्रा.से . पां.स.गडदचरोली

दज.गडदचरोली
60

अकांपा-2017/64 श्री. रुपेश प्रतापशहा आत्राम

रामनगर वाडज क्र.8, गडदचरोली
61

62

अकांपा-2017/65 श्रीमती दनलाबाई मानु नरोटे

श्री. प्रतापशहा शामराव आत्राम,
पदरचर, प्रा.आ.केंद्र, कोनसरी
श्री.मानु दलसू नरोटे प्रा.दश.

मु.पो.पादवमुराांडा ता.चामोशी

दज.प.प्रा.शाळा मुत्तनुर

दज.गडदचरोली

पां.स.चामोशी

अकांपा-2017/66 कु. रोशनी जगजीवन कुसराम

श्री.जगजीवन मारोती कुसराम

रा.गोंड मोहल्ला वाडज क्र.5

उ.श्रे.मु.अ.

मु.पो.ता.अहे री दज.गडदचरोली

दज.प.कें.शा.पचतलपेठ
प.स.अहे री

केलेले अजज .

28.04.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

63

2

3

अकांपा-2017/68 श्रीमती कौशल्या केशव कोकोडे

4

श्री.केशव नथ्थुजी कोकोडे

मु.पो.येंगलखे डा ता.कुरखे डा

दशक्षक दज.प.प्रा.शा.कवडे

दज.गडदचरोली

पां.स.भामरागड

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

05.07.2008

पत्नी

7
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8

9

16.06.2010 मादहती पुणज

प्रथम अर्ज पं.स. भामरागड
येथे दद. 18.12.2008 रोर्ी
सादर केले होते . पंरतु या
कायालयास प्राप्त् झालेले
नाही. त्यामुळे या
कायालयास दद. 14.06.2010
ला प्राप्तत अर्ात सदर अर्ज
र्ोडू न पुनश्च अर्ज सादर
केलेला असल्याने प्राप्तत
अर्ाचे ददनांकापासून र्ेष्ठता
क्र्रम लावण्यात आला.

64

अकांपा-2017/69 श्री.सां ददप बाबुराव इदावार

श्री.बाबुराव मुत्यालु इदावार

रा.आलापल्ली ता.अहे री

वाहन चालक, प्रा.आ.कें.

दज.गडदचरोली

पेरदमली

18.01.2010

मुलगा

16.06.2010 मादहती पुणज

प्र.क्र.679 वरील उमे दवराचा व
आपले अजज एकाच ददनाांकाचा
असून 679वरील उमे दवाराचे
पती दद. 05.07.2008 ला
आपले प्रकरणाचे पूवी मय्यत
झालेले असल्याने त्याांचा योग्य
क्रम लावून आपला नमुद क्रम
लावण्यात आलेला आहे

65

66

अकांपा-2017/70 कु. दनलीमा यशवांत गेडाम

श्री.यशवांत गणपत गेडाम

मु.नवेगाव पो.मुडझा

वायरमन दज.प.बाांध.दवभाग,

ता.दज.गडदचरोली

गडदचरोली

अकांपा-2017/71 श्री. मयुर शरद दक्रष्णापुरकर

माडा कॉलणी, कॅम्प ऐदरया

श्री.शरद एन. दक्रष्णापुरकर

25.05.2010

मुलगी

16.06.2010 दवहीत जोडपत्रावर आस्थापना अदधकारी ची स्वाक्षरी नाही,

18.07.2010

मुलगा

22.07.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ल.ले. सा.प्र.दव.दज.प.गडदचरोली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

67

अकांपा-2017/73 श्री.राहु ल प्रभाकर दशवणकर

मु.पो.मुरमाडी ता.दज.गडदचरोली

श्री. प्रभाकर पचतामण दशवणकर 13.08.2010
रोलर
चालक,दज.प.बाांध.उप.कोरची

मुलगा

31.08.2010 मादहती पुणज

1

68

2

3

अकांपा-2017/74 कु. ममता चरणदास वाढई रा.वाडज

4

श्री.चरणदास महादे व वाढई

क्र .9 रामनगर,

कदनष्ठ सहाय्यक

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली

प्रा.आ.कें.मुलचेरा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

11.04.2010

मुलगी
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8

01.09.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे

-----------------

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र

मय्यत श्री.सुदधर चरणदास वाढई

(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे

अकांपा-2017/75 श्री. आदशष दपताांबर रायपुरे

मु.पो.गुरवडा ता.दज.गडदचरोली
70

अकांपा-2017/76 श्री.अक्षय प्रकाश दोनाडकर

श्री.दपताांबर पदतराम रायपुरे

मय्यत श्री सुधीर चरणदास
वाढई याांचे दनधनानांतर
त्याांची बदहण कु.ममता याांचे

कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत

नाांवे प्रकरण करण्यात ये त

प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत

आहे . (मुळ दटपणी पृ क्र. 77-

असल्यास पती याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
69

िा.दन. दद. 20.05.2015 चे
दनदे िान्वये यादीतील अर्जदार

09.08.2010

मुलगा

08.09.2010 मादहती पुणज

11.05.2010

मुलगा

13.09.2010 मादहती पुणज

24.05.2010

पत्नी

13.09.2010 मादहती पुणज

20.05.2010

मुलगा

14.09.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

81 मा. मु.का.अ व्दारा मान्यतेने)

आरोग्य सेवक प्रा.आ.कें.वडधा
श्री.प्रकाश एम. दोनाडकर

मु.पो.पारडगाव ता.ब्रम्हपुरी दज.चांद्रपुर पदरचर पां.स.कुरखेडा
71

अकांपा-2017/77 श्रीमती भुदमका ओमप्रकाश उके

रा.खे डेगाव पो.चारभट्टी ता.कुरखे डा

श्री. ओमप्रकाश राजकुमार उके
प्राथदमक दशक्षक पां.स.कुरखेडा

दज.गडदचरोली
72

अकांपा-2017/78 श्री.सदचन नाजुकराव झाडे

श्रीमती दगता नाजुकराव झाडे

रा.महावाडा पो.दुधमाळा ता.धानोरा

आरोग्य सेदवका

दज.गडदचरोली

प्रा.आ.कें.पेरदमली

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

73

अकांपा-2017/79 श्री.अदभदजत ददगांबर बन्सोड

रा.पो.ता.भामरागड दज.गडदचरोली
74

अकांपा-2017/80 कु.मानसा कृष्णा दासरी

मु.पो.ता.दसरोंचा दज.गडदचरोली

श्री.ददगाांबर मसाजी बन्सोड

28.05.2010

मुलगा

16.09.2010 मादहती पुणज

पदरचर पांचायत सदमती,भामरागड
श्री.कृष्णा व्येंकन्ना दासरी
आरोग्य सहाय्यक(पुरुष)
प्रा.आ.कें.टे कडाताला

24.02.2009 मुलगी

18.09.2010 मादहती पुणज

प्र्थम अजज प्राआके टे कडातला,
येथे दद. 21.03.2009 रोजी
सादर केले होते. पांरतु या
कायालयास प्राप्् झालेले नाही.
दद. 18.09.2010 ला प्राप्त
अजात सदर अजज जोडू न पुनश्च
अजज सादर केलेला असल्याने
प्राप्त अजाचे ददनाांकापासून
जे ष्ठता क्र्म लावण्यात आला.

1

75

2

3

अकांपा-2017/81 श्रीमती दहराबाई मोहन गजभे

रा.गौतमनगर पवनी पो.ता.पवनी

4

श्री.मोहन अजुजन गजभे पशुधन

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

19.11.2009

पत्नी
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9

21.09.2010 सांबदधताांना वयाची 45 वर्ज पूणज झाले असल्याने िा.दन. नूसार अपात्र ददसून ये त आहे

पयजवेक्षक प.वै.द.श्रे.1 मोहु ली

सां बदधत अजज दाराचे
र्.दद.10.06.1973 असून
सां बदधताने आपल्या मुलीचे नावे

दज.भांडारा

प्रकरण करण्यास दवनांती केलेली
आहे

76

अकांपा-2017/82 श्रीमती सां घदमत्रा अरपवद शेंडे

मु.पो.मुडझा ता.दज.गडदचरोली

77

अकांपा-2017/83 श्रीमती सुदनता चांद ु मडावी

मु.हें गेवाही पो.माकंडा (कां)

श्री.अरपवद मादनकराव शेंडे

30.07.2010

पत्नी

22.09.2010 मादहती पुणज

21.06.2010

पत्नी

23.09.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

पशुधन पयजवेक्षक प.वै.द.वायगाव

श्री.चांदु दसताराम मडावी पदरचर

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स.भामरागड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

ता.मुलचेरा दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

78

79

अकांपा-2017/84 श्री.पांकज शामराव नाकाडे

श्री.ुृशामराव रामाजी नाकोडे

25.04.2010

मुलगा

08.10.2010 मादहती पुणज

25.09.2010

मुलगी

12.11.2010 मादहती पुणज

11.07.2010

पत्नी

24.11.2010 मादहती पुणज

श्री.भैयाजी दोडकु मडावी पदरचर 06.08.2010

पत्नी

24.11.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे मला 18 वषज पुणज झाले

मु.पो.कोरां भीटोला ता.अजुजनी

प्रा.दश.दज.प.प्रा.शा.झगडवाही

दज.गोंददया

पां.स.कोरची

अकांपा-2017/85 कु.सोनल सुधाकर वाघाडे

मु.गणे शपुर पो.दससी ता.आरमोरी

श्रीमती रे खा सुधाकर वाघाडे
प्रा.दश. दज.प.उ.प्रा.शा.दवदहरगाांव

दज.गडदचरोली
80

अकांपा-2017/86 श्रीमती मदनषा मनोहर राजुरवार

मु.पो.ता.चामोशी दज.गडदचरोली

81

अकांपा-2017/87 श्रीमती लदलता भैयाजी मडावी

मु.भाडदभडी (मो) पो.तळोधी(मो)
ता.चामोशी दज.गडदचरोली

श्री.मनोहर यादवराव राजुरवार
प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.दवठ्ठलपुर

दज.प.प्रा.शा.दजमलगट्टा

आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर

असल्याने आईचे नावाऐवजी

प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक

माझ्या नावाचा समावेश

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा

करण्याबाबत दवनांती

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

1

82

2

3

अकांपा-2017/88 श्रीमती माया चांद्रशेखर डोंगरे

रा.ओमनगर, वाडज नां. 17, चामोशी

4
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07.10.2010

पत्नी

24.11.2010 मादहती पुणज

23.03.2010

मुलगा

02.12.2010 मादहती पुणज

29.07.2010

पत्नी

07.12.2010 कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,

श्री.रामचांद्र मलय्या सल्लम मजुर 01.08.2010

मुलगा

08.12.2010 मादहती पुणज

मुलगा

09.12.2010 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

श्री. चांद्रशेखर उध्दव डोंगरे
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कदनष्ठ सहाय्यकपां.स.एटापल्ली

रोड, पो.ता.दज.गडदचरोली
83

अकांपा-2017/89 श्री.परशुराम शांकर गानफाडे

रा.नागपूर (छोटा) पो.पडोली

श्री.शांकर जयराम गानफाडे
पदरचर प.वै.द.पेरदमली

ता.दज.चांद्रपुर
84

अकांपा-2017/90 श्रीमती अम्रुता दवलास मे श्राम

मु.गडअहे री पो.ता.अहे री

श्री.दवलास रामचांद्र मे श्राम
प्रा.दश.दज.प.प्रा.शा.कोळसे पल्ली

दज.गडदचरोली
85

अकांपा-2017/91 श्री. व्येंकटे श्वर रामचांद्र सल्लम

वाडज क्र.4 मु.पो.ता.दसरोंचा

दज.प.बाांध उपदवभाग. अहे री

दज.गडदचरोली
86

अकांपा-2017/92 श्री सागर धनराज बाांबोळे

श्री. धनराज पत्रुजी बाांबोळे

मु.पो.आलापल्ली ता.अहे री

पदरचर प.वै.दवाखाना श्रे.1

दज.गडदचरोली

दसरोंचा

27.06.2010

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, मुलाचे वय 18 वर्ापे क्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

सज्ञान झालेवर र्ेष्ठता क्रम
लावावा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

87

88

अकांपा-2017/93 श्री. दकरण प्रभाकर चापडे

श्री.प्रभाकर पत्रुजी चापडे पदरचर

मु.हनुमान वाडज क्र.10

आरोग्य दवभाग,

पो.ता.दज.गडदचरोली

दज.प.गडदचरोली

अकांपा-2017/94 श्री.तौदसफ रमजान खॉन

मु.दसरोंचा माल, ग्राम पांचायत समोर

श्री. रमजान खॉन दाऊद खॉन

27.11.2010

मुलगा

28.12.2010 मादहती पुणज

12.11.2010

मुलगा

30.12.2010 मादहती पुणज

20.12.2010

मुलगी

11.01.2011 शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजजदाराचे

पदरचर प्रा.आ.कें.लाहे री

पो.ता.दसरोंचा दज.गडदचरोली
89

90

अकांपा-2017/95 कु. प्रदतक्षा राजें द्र धाईत

श्री.राजें द्र पाांडुरांग धाईत

मु.दशवाजी वाडज रे ल्वे स्टे शन मागे

प्रा.दश.दज.प्र.प्रा.शा.दमचगाव

वडसा(दे साईगांज) दज.गडदचरोली

झाडा पां.स.धानोरा

अकांपा-2017/96 श्री. आदशतोष अशेाक मानकर

श्री. अशोक कवडु जी मानकर

मु.मुधोली (दरठ) पो. मुधोली चक न.2 प्रा.दशक्षक प्रा.शा.दसपनपल्ली
ता.चामोशी दज.गडदचरोली

पां.स.भामरागड

दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

मुलाचे वय 18 झाल्यानांतर
त्याांचा अनुक्रांमाक बदल
करणे आवश्यक

17.10.2010

मुलगा

17.01.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती,

1

91

2

3

अकांपा-2017/97 श्रीमती वांदना प्रकाश मडावी,

4

श्री. प्रकाश आत्माराम मडावी

स्नेहनगर, वाडज क्रां 06 धानोरा रोड,

पदरचर आरोग्य दवभाग,

गडदचरोली. दज. गड

दज.प.गडदचरोली
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26.11.2010

पत्नी

7

8

19.01.2011 मादहती पुणज
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अजज दाराचे अजज दद. 2.7.18
अन्वये मुलगी कु. मोदनका दहचे
नाांवे प्रकरण करण्यास दवनांती
केलेली होती. पांरतु शा.दन.
20.05.2015 नूसार दवनांती

92

अकांपा-2017/98 श्रीमती दे वाांगणा सुखदे व पदा

मु.जामटोला पो.रामगड ता.कुरखे डा

श्री.सुखदे व मसोजी पदा

11.07.2009

पत्नी

श्री.राजू दलसू दहचामी प्रा.दशक्षक 27.06.2010

मुलगा

29.01.2011 यापूवी सादर केलेल्या अजाबाबतचा पूरावा पकवा 18 वषज पूणज झालेच्या 1 वषाचे आांत सादर
केलेले अजज .

प्रा.दश.दज.प.प्रा.शा.रामगड

दज.गडदचरोली
93

अकांपा-2017/100 श्री.सुरज राजु दहचामी

रा.झारे वाडा ता.एटापल्ली

सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे

दज.प.उ.प्रा.शाळा गट्टा

कोटज स्टॅ म्पवर,अजज दाराचे दववाहीत/ अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

दज.गडदचरोली

94

अकांपा-2017/101 श्रीमती सादरका मे घराज मे श्राम

श्री. मे घराज यादव मे श्राम

आदशवाद नगर वाडज क्र.22 इदगाहचे

प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ

मागे, चामोशी रोड, गडदचरोली

प्रा.आ.कें.अदमझा

04.02.2011 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, कुटुां बातील कोदणही

07.02.2011

पत्नी

15.02.2011 मादहती पुणज

10.09.2010

पत्नी

18.02.2011 स्थावर मालमत्ता सांबांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ता.दज.गडदचरोली
95

अकांपा-2017/102 श्रीमती ज्येाती जगदीश मडावी

मु.वलनी ता.नागभीड दज.चांद्रपूर

96

अकांपा-2017/103 श्रीमती वैशाली राजें द्र मसराम

श्री.जगदीश माधव मडावी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,(स्वघोषणापत्र- मुले अज्ञान

ग्रामसे वक पां .स.गडदचरोली

श्री. राजें द्र बळीराम मसराम

मु.गाांगोली पो.कढोली ता. कुरखे डा

आरोग्य सेवक प्रा.आ.कें.

दज.गडदचरोली

मालेवाडा

असल्याबाबत)

04.07.2010

पत्नी

09.03.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे
आदे शाची प्रत, ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

97

अकांपा-2017/104 श्री अशोक पांढरी नरोटे

श्री. पांढरी गजानन नरोटे पदरचर

रा.बोरीचक ता.आरमोरी

पशुवैद्यकीय दवाखाना रे गडी

दज.गडदचरोली

पां.स.चामोशी

30.12.2010

मुलगा

10.03.2011 मादहती पुणज

मान्य करता येणार नाही.
दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

98

2

3

अकांपा-2017/105 श्री.दवलास दवनायक कुथे

मू.पो.गेवधा ता. कुरखे डा

4

श्री.सां जय दवनायक कुथे
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8

22.02.2011

भाऊ

14.03.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,

9

12.09.2010

पत्नी

18.03.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कांत्राटी ग्रामसे वक पां .स.दसरोंचा

दज.गडदचरोली

99

अकांपा-2017/106 श्रीमती कांु दा श्रृषीजी मे श्राम

बीएसएनएल टॉवर जवळ शेगाव

श्री. श्रृषी दे वाजी मे श्राम मजुर

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, श्रीमती कांु दा याांनी आपले

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दज.प.बाांध.उपदवभाग, अहे री

टोली मु.पो.ता.आरमोरी
दज.गडदचरोली

प्रकरण मुलाचे नाांवे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

करण्याबाबत दवनांती केलेली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

आहे . तथादप शा.दन. दद.

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

20.05.2015 नूसार

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

कमज चाऱयाांचे मृत्युनांतर त्याांच्या

जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

पात्र कांु टू बीयाचे नाांव अनुकांपा

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

धारकाच्या प्रदतक्षासूचीमध्ये

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

घेतल्यानांतर
त्याांच्याऐवजी अन्य पात्र
वारसदाराचे नाांव
प्रदतक्षासूचीमध्ये घेतले जात
नाही. म्हणजे च प्रदतक्षासूचीमध्ये
नाांव बदलवण्याची तरतुद सध्या
शासन धोरणात नसल्याने दवनांती
अमान्य करण्यात येत आहे .

100

अकांपा-2017/107 श्रीमती चांदा हरी कुरसां गे

श्री. हरी रामजी कुरसां गे

11.07.2009

पत्नी

23.03.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

रा.बेळगाव ता.कोरची दज.गडदचरोली आरोग्य सेवक (पु)

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

प्रा.आ.कें.कोटगुल

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

101

अकांपा-2017/108 कु. दनमज ला सुब्बु सडमे क

(सौ. दनमज ला ददवाकर कन्नाके)
रा.लक्ष्मीपुर वाडज क्र.2 मु.पो.ता.अहे री
दज.गडदचरोली

श्री सुब्बु बक्का सडमे क मजुर
दज.प.बाांधकाम उपदवभाग अहे री

03.06.2010

मुलगी

29.03.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती,सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे

सां बदधताचे लग्न झालेले

आदे शाची प्रत, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /

असल्याने वडीलाांच्या जागेवर

दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे

अनुकांपा तत्वावर नौकरी साठी

कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे

शासन दनणज य, साप्रदव दद.

प्रमाणपत्र.

23.2.15 नुसार
कायज वाहीसांदभात या
कायालयास दस्तऐवर् सादर
करावे.

1

102

2

3

अकांपा-2017/109 कु. दधरज मधुकर वालको

4

श्री. मधुकर रामजी वालको

पांचायत सदमती, धानोरा च्या समोर

प्राथदमक दशक्षक पांचायत

मु.पो.ता.धानोरा दज.गडदचरोली

सदमती, धानोरा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

22.12.2008

पत्नी

7
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8

01.04.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान तसेच दवहीत

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मुदतीनांतर अर्ज सादर

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

103

अकांपा-2017/110 श्री हदरष दकसनजी आडु लवार

रा.दबदहटे कला पो.बोटे कसा

श्री. दकसन कादशराम आडु लवार 23.09.2007

मुलगा

प्राथदमक दशक्षक

02.04.2011

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दार दववाहीत

दवहीत मदतीनांतर अर्ज सादर

असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

ता.कोरची दज.गडदचरोली
104

105

अकांपा-2017/111 श्रीमती नैनता शरगशाहा दुगा

श्री. शारगशहा तुळशीराम दुगा

रा.येडापुर पो.रामगड ता.कुरखे डा

प्राथदमक दशक्षक

दज.गडदचरोली

दज.प.प्रा.शा.येडापुर

अकांपा-2017/112 श्री. हां सराज महादे व मोहु ले

मु.पो.ता.कोरची दज.गडदचरोली

श्री.महदे व लहानुजी मोहु ले

26.10.2009

पत्नी

02.04.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा

दवहीत मदतीनांतर अर्ज सादर

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-

तसे च दद. 28.09.2018 चे

चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत

अजान्वये मुलगा श्री. दनदशकाांत

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र

याांचे नाांवे प्रकरण करण्याबाबत

(आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

दवनांती केलेली आहे . पांरतु

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास

शा.दन. दद. 20.05.2015 नूसार

पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

कांु ट्रबातील इतर सदस्याचे नाांवे

14.12.2010

मुलगा

13.04.2011 मादहती पुणज

26.01.2008

मुलगा

27.05.2011 मादहती पुणज

19.06.2006

मुलगा

06.06.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, 02 अपत्याचे प्रमाणपत्राबाबत अथज बोध होत नसल्याने

प्रकरण करता येणार नाही

पदरचर आददवासी मुलाांचे
वस्तीगृह बेडगाव

106

107

अकांपा-2017/113 श्री. मनोज व्यांकटस्वामी दजल्लेला

श्री. व्यांकटस्वामी बजारु

रा.दसरोंचा रै . ता.दसरोंचा

दजल्लेला पदरचर प्रा.आ.कें.

दज.गडदचरोली

मन्ने राजाराम

अकांपा-2017/114 श्री. सुदनल धमा बागेल

श्री. धमा मल्ला बागेल

कांु टु बातील सवज अपत्याचे जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,

मु.गोपवदगाव ता.अहे री दज.गडदचरोली पशु.पट्टीबांधक प.वै.द.श्रे.1

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-

पां.स.भामरागड

चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

108

109

अकांपा-2017/116 श्री. एकनाथ वासुदेवराव दपत्तुलवार

श्रीमती बेबीबाई वासुदेवराव

मु.नेवेगाव पो.मुडझा

दपत्तुलवार पदरचर कृषी दवभाग

ता.दज.गडदचरोली

दज.प.गडदचरोली

अकांपा-2017/117 श्री.दवशाांत चांद्रकाांत कांु भरे

कस्तुरबा वाडज लाखाांदरु रोड जकात

श्रीमती कुसुम चांद्रकाांत कुभरे
आरोग्य सहाय्यक मदहला

नाक्याजवळ नवीन वसाहत दे साईगांज प्रा.आ.कें.कुरुड
दज.गडदचरोली

26.03.2011

मुलगा

09.06.2011 मादहती पुणज

14.06.2010

मुलगा

14.06.2011 मादहती पुणज

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

110

2

3

अकांपा-2017/118 श्री.प्रदनल जयपाल कुमरे

मु.पो.आलापल्ली ता.अहे री

4

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

श्रीमती दनमज ला बाजीराव सडमे क 13.04.2011

6

मुलगा

7

Page 16

8

01.07.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.आ.कें.दजमलगट्टा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

111

अकांपा-2017/119 श्रीमती शेवांता तुळदशराम टे काम

रा.कटां गटोला ता.कुरखे डा

श्री. तुळदशराम माधव टे काम

21.10.2009

पत्नी

13.09.2007

पत्नी

08.07.2011 कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय सेवेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर,

आरोग्य सेवक प्रा.आ.कें.वडधा

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

दज.गडदचरोली
112

अकांपा-2017/120 श्रीमती प्रदतभा राजन्ना सुरमवार

श्री. राजन्ना मदन्नया सुरमवार

11.07.2011 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2 दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर
अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

मु.पो.दामरां चा ता.अहे री दज.गडदचरोली प्राथदमक दशक्षक

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील

दज.प.उ.प्रा.शा.दामरां चा

इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

113

अकांपा-2017/121 श्री.अनमोल रतीराम चांदनखे डे

श्रीमती वैशाली चांदज
ु ी बन्सोड

C/Oश्री. परशुराम गाांगरे ड्डीवार

सहाय्यक बाल दवकास प्रकल्प

बालदवकास प्राथदमक शाळे जवळ

अदधकारी ए.बा.दव.से .यो.कुरखेडा

09.01.2011

पती

05.01.2010

मुलगा

11.07.2011 मादहती पुणज

वाडज क्र.15 मुल दज.चांद्रपुर
114

अकांपा-2017/122 श्री. अभय गोपालराव मडावी

रा.अहे री दज.गडदचरोली

श्रीमती कमल बतकय्या तलाांडे

19.07.2011 मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , स्थावर

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील

प्रा.दशदक्षका

इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /

दज.प.प्रा.शा.गोल्लाकजी

दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर
मय्यत कमज चाऱयाांचे पती
िासकीय सेवेत
नसल्याबाबतचे व से.दन.वेतन
घेत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
आवश्यक

115

अकांपा-2017/123 कु. स्नेहल गोवधज न चौधरी मु.पो.घोट

ता.चामोशी दज.गडदचरोली

श्री. गेवधज न तात्याजी चौधरी

08.06.2011

मुलगी

26.07.2011 ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखेचा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत

प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्राथदमक दशक्षक

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे

दज.प.शा.हळदवाही

वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर,

116

अकांपा-2017/124 श्री. आकाश मधुकर वाकडे

श्री. मधुकर दादाजी वाकडे

मु.पो.नवेगाव कॉम्प्लेक्स

वरीष्ठ सहाय्यक

ग्रापां.मुरखळा पो.मुळझा

ग्रा.पा.पु.दव.दज.प.गडदचरोली

ता.दज.गडदचरोली

23.06.2011

मुलगा

29.07.2011 मादहती पुणज

अजज दाराचे वय 18 वषापेक्षा कमी

1

117

118

2

3

अकांपा-2017/125 श्री अदभदजत शामनाथ कांु भारे

4

6

05.05.2010

मुलगा

04.08.2011 मादहती पुणज

श्री. कमलाकर भगवान बोटकुले 08.08.2011

मुलगा

28.09.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

श्री शामनाथ दहरामण कांु भारे
शाखा अदभयांता पांचायत सदमती,

गडदचरोली

धानोरा

मु.पो.अडयाळ(अशोक नगर)

7

5

पटवारी भवन जवळ आरमोरी रोड

अकांपा-2017/127 श्री दे वाांग कमलाकर बोटकुले

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अजज दाराचे वय 18 वषापेक्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

सहाय्यक दशक्षक पां .स.भामरागड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

ता.पवणी दज.भांडारा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

119

120

अकांपा-2017/128 श्री. सदचन गांगाधर माांडवगडे

श्री. गांगाधर शांकर माांडवगडे

वाडज क्र.2 मु.पो.ता.चामोशी

उ.श्रे.मु.अ.दज.प.उ.प्रा.शा.

दज.गडदचरोली

भोगनबोडी

अकांपा-2017/129 श्री. आदशष अदनलराव गामोटकर

आांबेकर लेआउट दशवाजी वाडज,

श्री. अदनल मनोहरराव

25.06.2011

मुलगा

14.10.2011 मादहती पुणज

02.07.2011

मुलगा

31.10.2011 मादहती पुणज

20.10.2011

पत्नी

08.11.2011

गामोटकर आरोग्य सेवक,

वरोरा, दज. चांद्रपुर
121

अकांपा-2017/130 श्रीमती दनतेश अजय सोनवणे

गोकुलनगर वाडज क्र.15 गडदचरोली

श्री.अजय दब्रजलाल सोनवणे

सांबदधत अर्जदार हे
नगरपादलका गडदचरोली ये थे

सफाईकामगार प्रा.आ.कें. वैरागड

सेवेत कायज रत असल्याने
अनुकांपा दनयुक्ती करीता पात्र

122

अकांपा-2017/131 श्रीमती वैशाली नांददकशोर बावनकर

श्री नांददकशोर दवठोबाजी

C/O वांसांतराव लक्ष्मण फटींग

बावनकर सहाय्यक दशक्षक

हनुमान नगर तुकुम, हनुमान

दज.प.प्रा.शा.मुरुमगाव

18.10.2011

पत्नी

11.11.2011 मादहती पुणज

15.04.2010

मुलगी

19.11.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे

नाही.

मां दीराजवळ चांद्रपूर
123

अकांपा-2017/132 कु.प्रदतमा केशव लोहट

मु.साखरा ता.दज.गडदचरोली

श्री. केशव तुकाराम लोहट मजुर

कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अनुकांपा

दज.प.बाांध.उपदवभाग, धानोरा

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र,

124

अकांपा-2017/133 कु.अांदकता प्रभाकर पन्नासे

मु.लगाम ता.मुलचेरा दज.गडदचरोली

श्रीमती सुनांदा प्रभाकर पन्नासे
(कु. सुनांदा महादे वराव डाफे)
आरोग्य सेदवका प्रा.आ.कें.लगाम

28.08.2011

मुलगी

25.11.2011 मादहती पुणज

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

125

2

3

अकांपा-2017/134 श्रीमती सपना दभवाजी रापांजी

मु.चांदनवेली ता.एटापल्ली

4

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

श्री. दभवाजी गोसू रापांजी आरोग्य 02.06.2011

6

पत्नी

7
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8

03.12.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

से वक प्रा.आ.कें.महागाव

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

126

अकांपा-2017/135 श्रीमती जयवांताबाई रावजी मडावी

श्री. रावजी बुधाजी मडावी

मु.दुगापूर पो.पेंढरी ता.धानोरा

प्राथदमक दशक्षक

दज.गडदचरोली

दज.प.प्रा.शा.खगी

26.01.2009

पत्नी

15.12.2011 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, ज्यास दनयुक्ती

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत
प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे
त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही
सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

127

अकांपा-2017/136 श्री. तुषार सुरेश कुथे

मु.पो.ता.कुरखे डा दज.गडदचरोली

श्रीमती वषा सुरेश कुथे

14.07.2011

मुलगा

15.12.2011 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2
अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

सहाय्यक दशदक्षका

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील

दज.प.प्रा.शा.कुदभटोला

इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत /पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र. वडील काय करतात याबाबत 20/-कोटज स्टम्पवर स्वघोषणापत्र.

128

अकांपा-2017/137 कु. ज्ञानेश्वरी रामलाल मडावी

श्री. रामलाल बोधी मडावी

31.12.2010

मुलगी

19.12.2011 मादहती पुणज

22.09.2004

मुलगी

26.12.2011 मादहती पुणज

रा.येंगाडा ता.आरमोरी दज.गडदचरोली मुख्याध्यापक दज.प.प्रा.शा.पेंढरी
129

अकांपा-2017/138 कु. मदनषा दे वराव प्रधान,

मु.पो.वघाडा, ता.आरमोरी

श्री दे वराव अजूजन प्रधान,
प्राथदमक दशक्षक

दद.22.07.2005 चे प्रथम
अजान्वये श्रीमती अदनता
(अजज दाराची आई) याांचे नावे
प्रकरण होते . पांरतू श्रीमती
अदनता याांचे अजज दद.
26.12.2011 अन्वये कु. मदनषा
चे नाांवे दवनांती केल्याने अजाचे
ददनाांकापासून त्याांचा जेष्ठता क्रम

130

अकांपा-2017/139 श्री. सां घषज बाबुलाल अांबादे

मु.पलानगाव ता.दे वरी दज.गोंदीया

श्री. बाबुलाल रोंगडु जी अांबादे
प्राथदमक दशक्षक
दज.प.प्रा.शा.बेलारगोंदी ता.कोरची

27.02.2007

मुलगा

29.12.2011 मादहती पुणज

लावण्यात आलेला आहे .
प्र्थम अर्ज ग.दि.अ.
काया.कोरची येथे दद.
18.01.2008 रोर्ी सादर केले
होते. पंरतु या कायालयास
प्राप्त् झालेले नाही. त्यामुळे
संबदधतानी या कायालयास
दद. 29.12.2011 ला सदर
अर्ज र्ोडू न पुनश्च अर्ज
सादर केलेला असल्याने प्राप्तत
अर्ाचे ददनांकापासून र्ेष्ठता

1
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2

3

अकांपा-2017/140 श्रीमती वांदना कृष्णा राऊत

4

श्री. कृष्णा नामदे व राऊत

मु. दचरचाळी ता.कुरखे डा

प्राथदमक दशक्षक

दज.गडदचरोली

दज.प.प्रा.शा.बाांधगाव
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01.09.2011

पत्नी

7
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8

9

30.12.2011 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,
अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र
रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत

पां.स.कुरखेडा

नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/141 श्री. दादाराव दवश्वनाथ समथज (सासरे ) श्री.रमे श दवश्वनाथ ददहकर

श्री. गगन रमे श ददहकर

प्राथदमक दशक्षक

मु.पो.तळोधी (नाईक) ता.दचमुर

दज.प.प्रा.शा.खेडेगाव

17.12.2005

मुलगा

दज.चांद्रपूर

03.01.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

श्री. गगन रमे श ददहकर याांना

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे

वयाची 18 वषे पुणज झालेली

त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर

नाहीत.

मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/142 श्री मयुर आनांदराव मे श्राम

दुगामाता मां दीर समोर आरमोरी

श्री. आनांदराव दामोधर मे श्राम

20.07.2011

पत्नी

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती

पदरचर पां.स.चामोशी

पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत /पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे

मु.पो.ता.आरमोरी दज.गडदचरोली

134
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अकांपा-2017/143 श्री.राजे श उध्दवराव परशुरामकर

प्रमाणपत्र.

श्रीमती वच्छलाबाई उध्दवराव

रामनगर वाडज क्र.19

परशुरामकर, पदरचर दशक्षण

ता.दज.गडदचरोली

दवभाग, दज.प.गडदचरोली

अकांपा-2017/144 श्री.रोशन तुळशीराम सां ग्रामे

रा.सासरा ता.साकोली दज.भांडारा

05.01.2012 ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचे शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजजदाराचे वय 18 वषापेक्षा कमी

श्री. तुळदशराम मळु जी सां ग्रामे

04.01.2012

मुलगा

30.01.2012 मादहती पुणज

22.07.2008

मुलगा

10.02.2012 मादहती पुणज

प्राथदमक दशक्षक

प्र्थम अजज ग.दश.अ.
काया.कोरची येथे दद.
25.03.2009 रोजी सादर केले

दज.प.उ.प्रा.शा.बोरी

होते. पांरतु या कायालयास प्राप््
झालेले नाही. त्यामुळे
सां बदधतानी या कायालयास दद.
10.02.2012 ला सदर अजज
जोडू न पुनश्च अजज सादर
केलेला असल्याने प्राप्त अजाचे
ददनाांकापासून जे ष्ठता क्र्म
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अकांपा-2017/145 श्रीमती स्स्मता महादवर बांगाले

श्री.एम.डब्ल्यु.बांगाले शाखा

F-8, शाांती अपाटज मेंट सरस्वती दवहार अपभयांता, दज.प.बाांधकाम उप
रमानगर, वेलतरोडी, रोड लोहार
समाज भवन जवळ, नागपूर
मु.पो.ता.दज.नागपूर

दवभाग, वडसा

14.01.2012

पत्नी

03.03.2012 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याचा जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

लावण्यात आला.

1

137

138

139

2

3

अकांपा-2017/146 श्रीमती कल्पना पाांदडया मट्ठामी

4

श्री.पाांदडया धानु मट्टामी

मु.वटे गट्टा ता.एटापल्ली

दनमदशक्षक, दज.प.प्रा.शा.बटे र

दज.गडदचरोली

केंद्र कसनसूर पां.स.एटापल्ली

अकांपा-2017/147 श्रीमती दवमल प्रददप बरडे

श्री. प्रददप दसतकुरा बरडे

रामनगर वाडज क्र. 20

आरोग्य सेवक (पु) पांचायत

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली

सदमती, भामरागड

अकांपा-2017/148 श्री. श्रीकाांत मोरे श्वर अलोने

मु.डु म्मे पो.ता.एटापल्ली

श्री. मोरे श्वर श्रीरां ग अलोने

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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5

6

8

02.11.2011

पत्नी

9

12.01.2012

पत्नी

07.03.2012 मादहती पुणज

06.12.2011

मुलगा

15.03.2012 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

06.03.2012 मय्यत कमजचारी दनमदशक्षक(मानधनी) पदावर कायजरत असल्याने अनुकांपा दे य नाही.

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे

सफाईगार प्रा.आ.पथक गेदा

त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी

दज.गडदचरोली

मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे
सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय
से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

140

141

142

143

अकांपा-2017/149 श्री.रपवद्र दसध्दाथज मे श्राम

श्री. दसध्दाथज मन्साराम मे श्राम

मु.गणे श कॉलनी, वाडज क्र. 16,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.

गोकुलनगर, ता.दज.गडदचरोली

शा.मारदा पां.स.गडदचरोली

अकांपा-2017/150 श्री वैभव साईनाथ जोरगलवार

श्री. साईनाथ गुरुदास

वडसा रोड, म. गाांधी दवद्यालयाचे

जोरगलवार मुख्याध्यापक

उजव्या बाजुला,, मु.पो.ता.आरमोरी

(उ.श्रे.) दज.प.शा.अरसोडा

दज.गड.

पां.स.आरमोरी

अकांपा-2017/151 श्री. आदशष तामदे व वाघरे

श्री.तामदे व श्रावण वाघरे

मु.पो.वासाळा

सहाय्यक दशक्षक,

ता.आरमोरी,दज.गडदचरोली

दज.प.हॉयस्कुल धानोरा

अकांपा-2017/152 श्री.श्रीदनवास दभमराव सडमे क

रा.हे मलकसा पो.ता.भामरागड
दज.गडदचरोली

श्री. दभमराव मुक्ता सडमे क
प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.भटपर

20.02.2012

मुलगा

16.03.2012 मादहती पुणज

02.03.2012

मुलगा

19.03.2012 मादहती पुणज

14.01.2012

मुलगा

18.04.2012 मादहती पुणज

27.09.2011

मुलगा

21.04.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

प्रकरणाची फेरतपासणी
आवश्यक

1

144

2

3

अकांपा-2017/153 श्रीमती माधुरी अतुल मे श्राम

मु.पो.चापलवाडा ता.चामोशी

4

श्री. अतुल सदादशव मे श्राम

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

03.03.2011

पत्नी
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8

30.04.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पांचायत सदमती, चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/154 श्रीमती दुगा मोरे श्वर शांग्रपवार

श्रीमती वेणु गांगाराम पालेवार

व्दारा.दुगा नांददकशार वासमवार,

आराग्य सेहाय्यीका,

समाजकल्याण वसतीगृहाच्या मागे ,

प्रा.आ.कें.राांगी

14.03.2012

मुलगी

11.05.2012 मादहती पुणज

23.04.2012

पत्नी

05.06.2012 मादहती पुणज

31.12.2011

मुलगा

22.06.2012 मादहती पुणज

21.10.2006

मुलगा

25.07.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

रामनगर वाडज क्रां 20
मु.पो.ता.दज.गडदचरोली
146

अकांपा-2017/155 श्रीमती वषा (भाग्यश्री) भोलानाथ

कुळमे थे रा.मुरखळा, पो.मुडझा

श्री.भोलानाथ सुकराम कुळमे थे
पदरचर पां.स.भामरागड

ता.दज.गडदचरोली
147

अकांपा-2017/156 श्री. राकेश तुळदशराम दुगज

श्री.तुळशीराम नानाजी दुगे

मु.पो.इांदाराम ता.अहे री दज.गडदचरोली पदरचर प्रा.आ.कें.दजमलगट्टा
पां.स.अहे री
148

अकांपा-2017/157 श्री. आदशष रामभाऊ दमसार

श्रीमती प्ररणा रामभाऊ दमसार

रा.दचखलपरसोडी पो.ता.नागदभड

आरोग्य सेदवका प्रा.आ.केंद्र

दज.चांद्रपुर

कुरखेडा

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, 28.04.2009 ला 18 वषज पुण

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

होण्या अगोदर अजज सादर

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

करण्यात आले . 18 वषज सन

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

2011 ला पुणज 1 वषाचे आांत

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

अजज सादर.

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/158 श्रीमती आशा प्रभाकर तोराम

श्री.प्रभाकर सुकरुजी तोराम

मु.पुसुकपल्ली ता.अहे री

प्राथदमक दशक्षक

दज.गडदचरोली

दज.प.प्रा.शा.मरवेली पां.स.अहे री

06.07.2006

पत्नी

30.08.2012 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/- दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर.
चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास

दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/159 श्री. मदनष टीकचांद खोब्रागडे

श्री. टीकचांद केवळराम खोब्रागडे 20.08.2012

शाांतीनगर वाडज शेगाांव पेठ वाडज क्र.

ग्राम सेवक, पांचायत सदमती,

05 मु.पो.तह आरमोरी दज.

गडदचरोली

गडदचरोली

मुलगा

01.10.2012 मादहती पूणज

1

151

2

3

अकांपा-2017/160 श्रीमती योदगता भुवनेश्वर भोयर

व्दारा श्री.अरपवद रामकृष्ण

4

श्री. भुवनेश्वर बी. भोयर पदरचर

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

04.05.2010

पत्नी

7
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8

06.10.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पांचायत सदमती, धानोरा

कोतवालीवाले, कनया दे वाजी दमसार
वाडज क्र.14, कॉम्ल्पेक्स सोनापुर,
गडदचरोली

मय्यत कमज चाऱयास 02 पत्नी
असून पदहल्या पत्नीच्या मुलानी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

तसे च २ऱया पत्नीने अनुकांपा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

तत्वासाठी अजज सादर केलेला

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

असल्याने अनुकांपा वारसा

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

बाबत न्यायालयीन पुरावा

जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

आवश्यक

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/161 श्री. दरतु नामदे व दहडको

श्री.नामदे व दहडको, प्राथदमक

मु.पो.चाांदागड ता.कुरखे डा

दशक्षक, दज.प.प्रा.शा.कोंदोळी

दज.गडदचरोली

(बुगी)

अकांपा-2017/162 श्रीमती उषा प्रकाश वेलादी

श्री. प्रकाश आनांदराव वेलादी

दज.प.कॉलनी कॉटर नां. डी-64

प्रा.दश. दज.प.शाळा लालडोंगरी

कॉम्ल्पेक्स, गडदचरोली

पांचायत सदमती, चामोशी

अकांपा-2017/163 श्रीमती माधुरी मोरे श्वर बेसरा

श्री मोरे श्वर आसाराम बेसरा,

08.03.2012

मुलगा

11.10.2012 मादहती पुणज

14.10.2012

पत्नी

29.10.2012 माहीती पूणज

24.06.2012

पत्नी

11.12.2012 मादहती पुणज

25.04.2009

पत्नी

14.12.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखेचा

रा.पयडी, पो.पेंढरी, ता.धानोरा, दजल्हा प्राथदमक दशक्षक दज.प.
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गडदचरोली

प्राथदमक शाळा दचचोली,

अकांपा-2017/164 श्रीमती अपजणा रुमाजी रायपुरे

पां.स.धानोरा
श्री रुमाजी पदतराम रायपुरे

मु.पो.गुरवळा, ता.दज. गडदचरोली

दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी

प्राथदमक दशक्षक, पां.स.दसरोंचा

मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे
सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
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अकांपा-2017/165 श्री पांकज वांदेश कुकुडकर,

श्री वांदेश कारुजी कुकुडकर,

मु.पचतलपेठ, पो.बोरी, ता.अहे री,

प्राथदमक दशक्षक, पांचायत

दजल्हा गडदचरोली

सदमती अहे री

अकांपा-2017/166 श्री अक्षय दवजय तुमराम

श्री दवजय सां भाजी तुमराम

मु.रामनगर वाडज क्र.9, रे ड्डी गोडावून

कदनष्ठ अदभयांता, पांचायत

जवळ, बायपास रोड, पोटे गाांव,

सदमती दसरोंचा

11.02.2012

मुलगा

14.12.2012 मादहती पुणज

09.02.2009

मुलगा

17.12.2012 मादहती पुणज

09.12.2012

मुलगी

18.12.2012 मादहती पुणज

मु.पो.ता.गडदचरोली
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अकांपा-2017/167 कु.दनशा बबनराव रामटे के

श्री बबनराव लक्ष्मणराव रामटे के

रा.गोकुळनगर, वाडज नां.15,

वाहन चालक, दज.प.पसचाई

हनुमानमांदीर जवळ, गडदचरोली

उपदवभाग गडदचरोली

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

159

2

3

अकांपा-2017/168 श्रीमती दमनाबाई वासुदेव कोकोडे ,

4

श्री वासुदेव येसुजी कोकोडे ,

मु.मुरखळा, पो.मुडझा, ता.दज.

कदनष्ठ सहाय्यक,

गडदचरोली

पां.स.भामरागड

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

27.01.2008

पत्नी

7
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8

9

19.12.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,
स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे
कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे
वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

160

अकांपा-2017/169 कु.नाझीया कमरुद्दीन काजी,

श्री कमरुद्दीन नसरुद्दीन काझी,

मु.पो.आष्टी (शहीद), ता.आष्टी,

वाहन चालक, प्रा.आ.केंद्र

दजल्हा वधा वाडज क्र.3

माकंडा, ता.चामोशी

11.11.2012

मुलगी

24.12.2012 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/170 श्री श्रीदनवास दक्रष्टया बांदेला

मु.दसरोंचा माल, पो.ता.दसरोंचा,

श्री दक्रष्टया पोचम बांदेला,

11.08.2012

मुलगा

11.01.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, नाते सांबधात सांबधी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कदनष्ठ अदभयांता पां .स.अहे री

दजल्हा गडदचरोली

अस्पष्टता असल्याने सबळ

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

पुरावा या कायालयास सादर

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

करावा.

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/171 श्री भरत दामोधर उसें डी,

मु.दुगापूर, पो.पेंढरी, ता.धानोरा,

श्री दामोधर जां गलू उसेंडी,

03.01.2010

मुलगा

19.01.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर

प्राथदमक दशक्षक,

प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक

दजल्हा गडदचरोली

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/172 श्री पवन शांकर तलाांडे,

श्री शांकर fभमा तलाांडे,

रा.राजाराम, ता.अहे री, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.

गडदचरोली

प्रा.शाळा पसधा, पां.स.अहे री

20.09.2011

मुलगा

29.01.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1
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2

3

अकांपा-2017/173 श्री चेतन धनराज मडावी,

4

श्री धनराज तुळदशराम मडावी,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

01.01.2013

मुलगा
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अकांपा-2017/175 श्रीमती दनमा रपवद्र चाफले,

मु.पो. पोला, ता.दज.गडदचरोली

30.01.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सांबांधी
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

प्रा.आ.पथक दवांडी, ता.आरमोरी

श्री रपवद्र सुधाकर चाफले,

8

मादहती, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

मु.पो.दे लनवाडी, ता.आरमोरी, दजल्हा आरोग्य सेवक (पुरुष),
गडदचरोली

7

05.12.2012

पत्नी

22.02.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

कदनष्ठ सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र

जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

कोरे गाांव, पां.स.वडसा

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर,
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अकांपा-2017/176 श्री पराग सुयजकाांत चाफले,

श्री सुयजकाांत पाांडुरांग चाफले

29.12.2012

मुलगा

25.02.2013 मादहती पुणज

27.12.2012

मुलगा

01.03.2013 मादहती पुणज

24.01.2013

पत्नी

01.03.2013 मादहती पुणज

06.12.2012

पत्नी

02.03.2013 मादहती पुणज

10.05.2012

मुलगा

06.03.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे

मु.पो.ता.आरमोरी, दजल्हा गडदचरोली प्राथदमक दशक्षक, दज.प.
प्रा.शाळा पां.स.धानोरा
167
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अकांपा-2017/177 श्री सां जय दादाजी कुमरे

मु.पो.घोट, ता.चामोशी, दजल्हा

मजूर, दज.प.बाांधकाम उपदवभाग

गडदचरोली

चामोशी

अकांपा-2017/178 श्रीमती अांतकला अदवनाश मुडे

मु.पो.ता.उमरखे ड, दज. यवतमाळ
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श्री दादाजी मेंगाजी कुमरे

अकांपा-2017/179 श्रीमती चांद्रकला दकशोर पोटावी,

(कु.दहचामी)

श्री अदवनाश परशुराम मुडे,
ग्रामसे वक, पां.स.कोरची

श्री दकशोर तुळदशराम पोटावी,
प्राथदमक दशक्षक

मु.अलोनी, पो.बामनी, ता.दज.
गडदचरोली
170

अकांपा-2017/180 श्री सां जय तुकाराम शेडमाके,

डॉ.गणवीर चे दवाखान्याजवळ,
हनुमानमांदीर जवळ, श्री दनबेंकर
दशक्षक याांचे घरी, मु.पो.ब्रम्हपुरी, दज.
चांद्रपूर

श्री तुकाराम कवडु जी शेडमाके,

आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

Page 24
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1
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2

3

अकांपा-2017/182 श्री कौस्तुभ सां तोष ददहकर

मु.श्रीकृष्ण दनवास, आय.टी.आय.

4

श्री सां तोष प्रभाकर ददहकर,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
7

Page 25

5

6

8

08.10.2012

मुलगा

11.03.2013 मादहती पुणज

9

16.02.2013

मुलगा

18.03.2013 मादहती पुणज

18.09.2011

मुलगी

19.03.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत,

शाखा अदभयांता पां.स.गडदचरे ाली

चौक, मु.पो.ता.दज. गडदचरोली
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अकांपा-2017/183 श्री धनांजय यशवांत काांबळे ,

मु.पो.दे लनवाडी, ता.आरमोरी

श्री यशवांत डु कूरुजी काांबळे ,
पदरचर

दजल्हा गडदचरोली
173

अकांपा-2017/184 कु.मै थाली मोहन उईके,

श्री मोहन यसाजी उईके

रा.भाकरोंडी, ता.आरमोरी,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दजल्हा.गडदचरोली

भाकरोंडी, पां.स.आरमोरी

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर.

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला,
शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,
अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र
रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत
नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/185 श्री भुषण गोपाल दहडामी,

मु.कोटगल, ता.कोरची,

श्री गोपाल चैतराम दहडामी,

03.07.2012

मुलगा

19.03.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

पशुधन पयजवेक्षक, पां.स.धानोरा

सांबदधत अर्जदारास सन
2021 ला 18 वर्ज पूणज होतात.

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.

दजल्हा गडदचरोली

100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता
असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती
दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/186 कु.दशतल सदतश दसडाम,

मु.राजराम, ता.अहे री, दजल्हा
गडदचरोली

श्री सदतश हनुमांतू दसडाम,

11.09.1997

मुलगी

प्राथदमक दशक्षक

04.04.2013

कांु टू बातील सदस्य (अर्जदाराची आईज )िासकीय/दनमिासकीय सेवेत असल्याने
अनुकांपा दनयुक्तीकरीता पात्र नाही.

-----------

कांु टू बातील सदस्य नोकरीवर
असल्याने अनुकांपा दनयुक्ती

भगतपसग चौक, शास्त्रीनगर

दे ता ये णार नाही.

तागवन डोळे तपासणी कांुेद्राजवळ,
आरमोरी तह आरमोरी दज.
176

177

गडदचरोली.

अकांपा-2017/187 श्री अांकुश डाक्रम कलसारे ,

श्री डाक्रम दे वाजी कलसारे ,

मु.पो.दे लोडा (बु.) ता.आरमोरी,

आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केंद्र

दजल्हा गडदचरोली

अडपल्लीचक, ता.मुलचेरा

अकांपा-2017/188 श्री सुदमत दयाराम गेडाम,

श्री दयाराम आत्माराम गेडाम,

रा.डोंगरतमाशी, पो.कुरुांडीमाल,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.आरमारी, दजल्हा गडदचरोली

लोहा, पां.स.अहे री

24.03.2013

मुलगा

01.04.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, (सांमती पत्र तसेच

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख अपुणज
आहे ), अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

01.10.2012

मुलगा

08.04.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे
आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक
पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

1

178

2

3

अकांपा-2017/189 श्री दवशाांत आनांदराव काकडे ,

4

श्री आनांदराव रानबाजी काकडे ,

तुळजाई दनवास दसध्ददवनायक पाकज

आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र

गल्ली क्र3 नवीन लक्ष्मीनगर चेतन

सुांदरनगर

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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5

6

8

07.04.2013

मुलगा

17.04.2013 मादहती पुणज

9

02.12.2012

मुलगा

20.05.2013 मादहती पूणज

03.05.2013

मुलगा

25.06.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे

सुपर माकंट जवळ दपपळे गुरव पुणे
179

411061
अकांपा-2017/190 श्री
दवशाल उध्दव टे काम,
मु.पो.ता.भामरागड, दज. गडदचरोली

श्री उध्दव लक्ष्मण टे काम,
पशुधन पयजवेक्षक,
पशु.वै.द.श्रेणी-1,कोठी,

180

अकांपा-2017/191 श्री कमरुद्दीन शेख मोदहद्दुन शेख,

रा.गोकुळनगर, पाणी टाकी जवळ,

पां
.स.भामरागड
श्रीमती
शादहदाबी शेख, पदरचर,

आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर

दशक्षण दवभाग, दज.प. गडदचरोली

प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक

वाडज नां.16, दजल्हा गडदचरोली

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

181

अकांपा-2017/192 श्री. अदनल मुरारजी गावडे ,

पो.तोडसा, ता.एटापल्ली,

श्री मुरारजी गोगलजी गावडे ,

05.02.2004

मुलगा

पशुधन पर्वयवेक्षक, पां.स.दसरोंचा

दज.गडदचरोली

01.07.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,शैक्षणीक पात्रताबाबत

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अजज दाराचे

तसे च अ.क्र.11 वरील प्र.क्र.

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

450 वरील श्रीमती सरीता याांनी
सुध्दा आपले पतीच्या
दनधनानांतर अनुकांपा
तत्वाकरीता अजज सादर केलेला
आहे . त्यामुळे अनुकांपा

182

183

184

अकांपा-2017/193 श्री करण ज्ञानेश्वर आांबेकर,

श्री ज्ञानेश्वर वासुदेव आांबेकर,

रा.कोसी, पो.दचनेगाांव, ता.कुरखे डा,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दजल्हा गडदचरोली

केहकाफरी, पां.स.भामरागड

अकांपा-2017/194 श्री. प्रदणत तपन दास,

श्री तपन रमे श दास,

दबयानी शाळे च्या मागे, चांद्रपूर रोड,

ग्राम दवकास अदधकारी,

गडदचरोली

पां.स.अहे री

अकांपा-2017/195 कु.अस्श्वनी खोपजद्र परचाके

श्री.खोपजद्र धोंडु जी परचाके

रा.माकंडा दे व पो.माकंडा दे व

आरोग्य सेवक

ता.चामोशी दज.गडदचरोली

प्रा.आ.कें.मुरुमगाव

28.02.2013

मुलगा

04.07.2013 सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,

नोकरीकरीता न्यायालयीन

अजज दाराचे

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती
दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, .

28.02.2013

मुलगा

06.07.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर
मालमत्ता सां बांधी मादहती, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र.

23.02.2010

मुलगी

12.08.2013 मादहती पुणज

श्रीमती अल्का खो. परचाके
(मय्यत कमज चाऱयाांची पत्नी)
याांनी दद. 22.09.2010 चे
अजान्वये श्री अमोल (मुलगा)
याांचे नावे अनुकांपा दमळण्यास
दवनांती केलेली होती . पांरतु
त्यावेळी श्री अमोल अज्ञान
असल्याने कु. अश्वीनी (मोठी
मुलगी) चे नाांवे करण्याबाबत दद.
12.08.2013 चे अजान्वये
कळदवल्याने सदर ददनाांकापासून
त्याांचे जे ष्ठता क्म लावण्यात
आलेला आहे . तथादप
अनुकांपा वारस बाबत

1

185

2

3

अकांपा-2017/196 श्री अक्षय अदनल चांचुवार,

मु.पो.भेडाळा, ता.चामोशी, दज.गड.

4

श्री अदनल नामदे व चुांचुवार,
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13.06.2013

मुलगा

13.08.2013 मादहती पुणज

22.05.2013

पत्नी

29.08.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत,

12.07.2007

मुलगा

05.09.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, अजजदाराचे

Page 27
9

पदरचर, प्रा.आ.केंद्र रे गडी,
ता.चामोशी, दज.गडदचरोली

186

अकांपा-2017/197 श्रीमती कदवता अदनल गेडाम,

रा.रामनगर कॅम्प एदरया,

श्री अदनल हदरदास गेडाम,
आरोग्य सेवक (पुरुष)

रा.गडदचरोली
187

अकांपा-2017/198 श्री अमन सां जय कानकाटे ,

C/O अरुणाबाई सुधाकर भडाांगे,

श्री सां जय शामराव कनकाटे ,

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दटपणी पृ क्र. 77-81 मा.

जवळ, मु.पो.ता.दज.गडदचरोली
अकांपा-2017/199 कु.अश्वीनी दवजय जक्कुलवार,

दनदे िान्वये अर्ज मुदतीत
घेण्यात ये त आहे . (मुळ

वांजारी मोहल्ला, लक्ष्मीनारायण मां दीर सावरगाांव,पां.स.अहे री

188

िा.दन. दद. 11.09.1996 चे

मु.का.अ व्दारा मान्यतेने)

श्री दवजय के.जक्कुलवार,

-

मुलगी

19.09.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचा-याचा मृत्युचा दाखला, सेवा पुस्तकाच्या
पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य

असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर
मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील
इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र.
189

190

अकांपा-2017/200 श्री चेतन मलय्या कोठारी,

श्री मलय्या पोचम कोठारी,

17.02.2013

मुलगा

16.09.2013 मादहती पूणज

श्री दघसु दसरु लेकामी, प्राथदमक 07.06.2013

मुलगा

26.09.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे

रा.अांदकसा, ता.दसरोंचा,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दज.गडदचरोली

गोंदवदगाांव

अकांपा-2017/201 श्री प्रशाांत दघसु लेकामी,

रा.दपपली(बुगी), पो.कसनसुर,

दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा कल्लेड,

ता.एटापल्ली, दज. गडदचरोली

पां.स.अहे री

आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा
तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत
प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

191

अकांपा-2017/202 श्री.मदनष अभ्यांकर दनकम,

श्री अभ्यांकर नारायण दनकम,

मु.पो.आमगाांव, ता.दे साईगांज,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दज.गडदचरोली .

दचखली, पां.स.कुरखेडा

--------------------------श्रीमती उषा अभ्यांकर दनकम,

03.08.2013

मुलगा

27.09.2013 शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सांबांधी मादहती,

18 वषज पुणज नाही.

1

192

2

3

अकांपा-2017/203 श्री गणे श वासुदेव वरखडे ,

4

श्री वासुदेव सखाराम वरखडे ,

मु.दनमगाांव, पो.राांगी, ता.धानोरा,

उ.श्रे.मु.अ. दज.प.प्रा.शाळा

दजल्हा गडदचरोली

कुरखेडा, पां.स.कुरखेडा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

28.10.2010

मुलगा

7
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8

9

01.10.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर
आदे शाची प्रत,मय्यत कमज चाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख ,स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

193

अकांपा-2017/204 श्री दववेक जगन्नाथ हु लके,

श्री जगन्नाथ दहरामण हु लके,

C/O श्री पुरुषोत्तम तु.उरकुडे ,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

साईबाबा मां दीर रोड, हनुमानवाडज ,

डोंगरगाांव हलबी, पां.स.दे साईगांज

25.04.2013

मुलगा

10.10.2013 मादहती पुणज

24.02.2013

मुलगा

19.10.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

ता.दे साईगांज, दज.गडदचरोली
194

अकांपा-2017/205 श्री राहु ल भजन सरकार,

रा.दववेकानांद, गडदचरोली

श्री भजन आशानांद सरकर,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

प्रा.शाळा दवहीरगाांव,

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

पां.स.गडदचरोली

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

195

अकांपा-2017/206 श्री पपेश छगनराव पोडचलवार,

श्री छगनराव दशरथ

17.09.2013

मुलगा

23.10.2013 मादहती पुणज

07.08.2013

मुलगा

29.10.2013 मादहती पुण

11.10.2013

मुलगा

29.10.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

दववेकानांद नगर, रे ड्डी गोडावून जवळ, पोडचलवार, पदरचर, प्रा.आ.केंद्र
गडदचरोली

196

197

अकांपा-2017/207 श्री अक्षय अरुण हे डाऊ,

अदमझा, पां.स.गडदचरोली

श्री अरुण रामचांद्र हे डाऊ, शाखा

मु.पो.ता.आरमोरी,

अदभयांता, दज.प.बाांधकाम,

दजल्हा गडदचरोली

उपदवभाग वडसा

अकांपा-2017/208 श्री भुषण भावपसग दुधनाांग,

श्री भावपसग दसरु दुधनाांग,

मु.पो.दबहीटे कला, ता.कोरची,

वदरष्ठ सहाय्यक (लेखा),

दज.गडदचरोली

पां.स.कोरची

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

198

2

3

अकांपा-2017/209 श्री. गुलशन सोहन कोवे,

4

श्री सोहन महारुराम कोवे,

(दद. 01.10.2016 चे अजान्वये

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

गुलशन चे नावाने)

नाांगपूर, पां.स.कोरची

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
7

5

6

24.05.2008

मुलगी

01.11.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती ,

30.05.2013

मुलगी

01.11.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,
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8

9

दवहीत मुदतीनांतर प्रकरण

-------------कु. सोनाली सोहन कोवे,
मु.पो.मुरुमगाांव, ता.धानोरा,
दज.गडदचरोली
199

अकांपा-2017/210 कु.ज्योती दौलत धुडसे,

मु.नवेगाांव (माल), पो.मुरखळा,

श्री दौलत पलगाजी धुडसे,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्राथदमक दशक्षक,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

ता.चामोशी, दजल्हा गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

200

201

अकांपा-2017/211 श्री. गणे श ददवाकर कुनघाडकर

श्री ददवाकर बाबुराव कुनघाडकर, 11.09.2013

रा.नांदनवन नगर, सायांस कॉलेज

ग्रामसे वक, ग्रा.पां.बामणी,

जवळ, चामोशी रोड, गडदचरोली

पां.स.गडदचरोली

अकांपा-2017/212 कु.केामल राजु बत्तुलवार,

श्री राजु मुतय्या बत्तुलवार,

रा.ताडगाांव, ता.भामरागड, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

गडदचरोली

कोसकांु डी, पां.स.भामरागड

मुलगा

11.11.2013 शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, अजजदाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर ,

उमे दवाराला ददनाांक
10.04.2020 ला 18 वषज पुणज
होतात.

10.05.2013

मुलगी

18.11.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

202

अकांपा-2017/213 श्री अक्षय सोमा तोप्पा

श्री सोमा डोलु तोप्पा

रा.गट्टा, ता.एटापल्ली, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक,

गडदचरोली

दज.प.प्रा.शाळा. बेसेवाडा,
पां.स.एटापल्ली

04.03.2010

मुलगा

02.12.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

203

2

3

अकांपा-2017/214 श्री अदनल गोसावी आत्राम,

4

श्री गोसावी मल्ला आत्राम

रा.अकापल्ली ता.अहे री,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दज.गडदचरोली

कोठी, पां.स.भामरागड

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

31.07.2013

मुलगा

7
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8

06.12.2013 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/215 श्रीमती काांचन मुनेंद्र दटचकुले

श्री मुनेंद्र महादे वराव दटचकुले

दक्ष रे पसडां सी प्लॅट नां .204बोप भवन

सहा.अदभयांता श्रेणी-2

चे मागे बालाघाट रोड गोपदया

पां.स.दे साईगांज

30.09.2013

पत्नी

12.12.2013 मादहती पुणज

03.10.2013

पत्नी

23.12.2013 मादहती पुणज

26.11.2013

पत्नी

24.12.2013 मादहती पुणज

02.12.2013

मुलगा

03.01.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2

441614.
205

अकांपा-2017/216 श्रीमती सां ध्या ददवाकर दसडाम

श्री ददवाकर दढवरु दसडाम

रा.हनुमान वाडज क्र.1,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

मु.पो.ता.चामोशी, दज.गडदचरोली

पोचमपल्ली (कोटा),
पां.स.दसरोंचा

206
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अकांपा-2017/217 श्रीमती चांद्रकांु वर रपवद्र कुमरे ,

श्री रपवद्र दघसुजी कुमरे

रा.वाघभुमी, ता.धानोरा, दज.

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.

गडदचरोली

प्रा.शाळा दसरकोंडा, पां.स.दसरोंचा

अकांपा-2017/218 श्री अदमत नामदे वराव राऊत

श्रीमती मां गला नामदे व राऊत

c/o योगीराज वांदन, अपाटमांुेट,

आरोग्य सेदवका, प्रा.आ.केंद्र

रुम.नां.5 तपोवन मु.पो.ता.दजल्हा

भाकरोंडी, अांतगजत

अमरावती-444601

पी.एच.यु.दवांडी

अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,
प्रमाणपत्र.

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर

सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /
याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र

209

अकांपा-2017/219 श्रीमती वैशाली राजें द्र कोतकोंडावार

श्री राजेंद्र जनाधज न

C/O श्री सां जय सां गेवार, नाईकवाडी

कोतकोंडावार,

बाांगलादे श, मारोतीच्या दे वळामागे,

वदरष्ठ सहाय्यक (दल.व.)

गुप्ता चौक, नागपूर

पां.स.आरमोरी

अकांपा-2017/220 श्रीमती रचना दे वानांद रायपुरे,

रा.गडदचरोली.

श्री दे वानांद पदतराम खोब्रागडे ,
प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा
पनबटोला,

19.1.17 अन्वये

स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे सांमतीपत्राबाबत सांभ्रम आहे

दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज

208

श्री. महें द्र राऊत याांचे अजज दद.

07.12.2013

पत्नी

15.01.2014 अजजदाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

26.12.2013

पत्नी

15.01.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

2

3

4

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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7

8

भाऊ नोकरीत असल्याबाबत अर्ात नमुद आहे .
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अकांपा-2017/221 सौ.मोदहता पुरुषोत्तम टें भुणे

श्री दनलकांठ दामाजी उां ददरवाडे

07.01.2014

मुलगी

23.01.2014

211

अकांपा-2017/222 श्री वलीमोहम्मद हाशम सय्यद

श्री सय्यद हाशम सय्यद अहमद

25.11.2013

मुलगा

27.01.2014 मादहती पुणज

05.07.2013

मुलगी

01.02.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

मु.पो.अांदकसा, ता.दसरोंचा,

Page 31

5

9

िा.दन. नूसार अपात्र

पदरचर, प्रा.आ.केंद्र अांदकसा

दजल्हा गडदचरोली
212

अकांपा-2017/223 कु.शताब्दी से वकराम दे वगडे

रा.कोरे गाांव, ता.दे साईगांज, दजल्हा

श्रीमती सुषमा से वकराम दे वगडे

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदाराचे वडीलाचे

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

आरोग्य सेवक(मदहला)

व्यवसायाबाबत प्रमाणपत्र.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

213

अकांपा-2017/224 श्रीमती लता रमनशहा सयाम

श्री रमनशहा यादवराव सयाम,

मु.पो.मालेवाडा, (चरवीदां ड)

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.कुरखे डा, दज. गडदचरोली

बोडे ना, पां.स.कोरची

15.09.2011

पत्नी

07.02.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर.

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

214

अकांपा2017/224अ
पुवीचे प्रकरण क्र.

श्रीमती रुपाली जगदीश तुलावी

श्री.जगदीश मन्साराम तुलावी

मु.पो.ता.कुरखे डा दज.गडदचरोली

प्रा.दशक्षक दज.प.उ.प्रा.कें.

01.08.2010

मुलगी

12.02.2014

मादहती पुणज

29.01.2011

आशाताई याांचे नाांवे प्रकरण

शाळा,मोलवाडा

अकांपा-2017/99

प्रकरण तपासणी अांती
29.01.2011 अन्वये श्रीमती
होते. पांरतु 12.02.2014 चे
अजान्वये मुलगी कु. रुपाली
हीचे नाांवे प्रकरण करण्याबाबत
दवनांती केल्याने सदर
ददनाांकापासून त्याांचे जे ष्ठता क्रम

215
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अकांपा-2017/225 कु.हे मलता मधुकर ठें गरे

श्री मधुकर नामदे व ठें गरे

मु.पो.वाल्मीकीनगर, ता.ब्रम्हपूरी,

वदरष्ठ सहाय्यक (दल.व.)

दज.चांद्रपूर

पां.स.कुरखेडा

अकांपा-2017/226 श्री राजे द्र नथ्यु लाटीलवार

श्री नथ्यु सुकरु लाटीलवार,

रा.मारकबोडी, पो.गुरवळा

पदरचर, प.वै.द.श्रेणी-1,

ता.दज.गडदचरोली

भाडदभडी, पां.स.चामोशी

03.03.2014

मुलगी

11.03.2014 ुांमादहती पुणज

06.03.2014

मुलगा

21.03.2014 दवहीत जोडपत्रात स्थायी कमजचाऱयाांची स्वाक्षरी नाही. शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे
प्रमाणपत्र.

लावण्यात आलेला आहे .

1

217

2

3

अकांपा-2017/227 श्री कपील शामराव मडावी,

4

श्री शामराव गोंडोजी मडावी,

रा.सावेला, पो.पोटे गाांव,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.दज.गडदचरोली

टे कडाताला, ता.दसरोंचा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

25.01.2014

मुलगा

7
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8

24.03.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/228 परे श दवलास भोयर

श्री दवलास कादशराम भोयर

मु.दसताबडी वाडज नां .5 (पटाचे मैदान

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.उच्च

जवळ) आरमोरी, दज.गडदचरोली

प्रा.शाळा आष्टा, पां.स.आरमोरी

08.01.2014

पत्नी

07.04.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/229 श्रीमती जयश्री रमे श चाांदेकर

श्री रमेश गोसाई चाांदेकर

मु.पो.पेरमीली, ता.अहे री, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.शाळा

गडदचरोली

कसनसुर, पां.स.भामरागड

21.12.2013

पत्नी

12.04.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/230 श्री दवष्णु रुदष दमसार,

श्री रुदष नामदे व दमसार

मु.तोरगाांव, पो.मौशी, ता.ब्रम्हपुरी,

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

दजल्हा गडदचरोली

दहत्तकसा, पां.स.कोरची

अकांपा-2017/231 कु.राणी गौतम गेडाम,

श्री गौतम, गांगाराम गेडाम

29.03.2014

मुलगा

21.04.2014

22.09.2013

मुलगी

25.04.2014 अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र

15.03.2014

पत्नी

रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

वाडज नां.15, हॉटे ल पॅराडाईजच्या मागे, सहाय्यक लेखा अदधकारी, दवत्त
मुल रोड, गडदचरोली
222

अकांपा-2017/232 श्रीमती पोर्वणमा सुधाकर कन्नाके

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

दवभाग, दज.प. गडदचरोली
श्री सुधाकर पी.कन्नाके,

रा.चापलवाडा, ता.चामोशी, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

गडदचरोली

कमके, पां.स.एटापल्ली

30.04.2014 मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , शैक्षणीक
पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती
दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/चे कोटज स्टॅ म्पवर,

1

223

2

3

अकांपा-2017/233 कु.पल्लवी धनांजय आबदे व,

4

श्री धनांजय नामदे व आबदे व,

मु.दवद्यानगर, झाशीराणी चौक, दपसे

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

याांच्या घराजवळ, आबदे व

बोडां गी,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
7

5

6

16.04.2014

मुलगी

12.05.2014 मादहती पुणज

20.02.2013

मुलगा

21.05.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,
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8

9

आटाचक्की, बस स्टॅ ड रोड ब्रम्हपुरी,
ता.ब्रम्हपुरी, दजल्हा चांद्रपूर
224

अकांपा-2017/234 श्री कपील गुलाब कोरे टी,

मु.पो.तळे गाांव, ता.कुरखे डा, दजल्हा

श्री गुलाबपसग कोरे टी
आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केंद्र रे गडी

गडदचरोली

अनुकांतत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

(दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

) आपले अजज दद. 8.12.15

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

अन्वये श्री. कदपल याांचे

कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे

नावाऐवजी कु. दप्रयांकाचे नाांवे

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

प्रकरण करण्याबाबत दवनांती

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

केली पांरतू शा.दन. दद.
20.05.2015 अन्वये आपली
दवनांती मान्य करता येणार नाही.
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अकांपा-2017/235 कु.पुष्पा गजानन भोयर, रा.वाकडी,

श्री.गजानन पैकाजी भोयर ,

16.06.2010

मुलगी

23.05.2014 मादहती पुणज

दद. 25.06.2010 चे अजान्वये श्री.
राकेश भोयर याांचे नावाने अनुकांपा

पो.येवली, येवली, ता.दज. गडदचरोली कदनष्ठ सहाय्यक, कृदष दवभाग,

प्र्करण होते. पांरतु (मय्यत

दज.प.गडदचरोली

कमजचाऱयाांची पत्नी श्रीमती
काांताबाई) याांचे अजज दद.
26.05.2014 नूसार कु. पुष्पा याचे
नावाने अनुकांपा दे ण्यास दवनांती
केली असल्याने सदर ददनाांकाचे
अजान्वये त्याांचे जेष्ठता क्म
लावण्यात आलेला आहे .
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अकांपा-2017/236 कुमार गौरव महें द्र सहारे ,

श्री महें द्र दहरामन सहारे

रा.शेगाांव टोली आरमोरी,

आरोग्य सेवक (पुरुष),

ता.आरमोरी, दजल्हा गडदचरोली

प्रा.आ.केंद्र दे लनवाडी अांतगजत

02.10.2013

मुलगा

28.05.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

उपकेंद्र सुकाण

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/237 कु. दप्रया भाष्कर शेडमाके,

श्री भाष्कर सां पत शेडमाके,

13.03.2014

मुलगी

03.06.2014 मादहती पुणज

10.12.2013

मुलगा

05.06.2014 स्थावर मालमत्ता सांबांधी मादहती, अजजदाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न केल्याबाबतचे

रा. ब्रम्हपुरी (भवानी वाडज , आददवासी प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा
मोहल्ला श्री. जगदीश मरस्कोल्हे याांचे माांगटा, पांचायत सदमती आरमोरी
घराजवळ) तह. ब्रम्हपुरी, दज. चांद्रपूर
228

अकांपा-2017/238 श्री चेतन लक्ष्मण भेडकी,

श्री लक्ष्मण दचन्ना भेडकी,

मु.येचली, पो.मन्ने राजराम,

प्रा.दशक्षक, दज.प.शाळा कोरे ली,

ता.भामरागड, दजल्हा गडदचरोली

पांचायत सदमती अहे री

प्रमाणपत्र.

1

229

2

3

अकांपा-2017/239 श्रीमती सुदचता योगेंद्र धानोरकर,

मु.पो.वसा, ता. दजल्हा गडदचरोली

4

श्री योगेंद्र रुदष धानोरकर,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

25.05.2014

पत्नी

7
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8

12.06.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मुरमाडी ता. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/240 श्री ओबामा हे मांतकुमार बेलेकर,

श्री हे मांतकुमार रामचांद्र बेलेकर,

रा.आष्टी, ता.चामोशी, दजल्हा

औषधी सांयोजक, प्रा.आ.केंद्र

गडदचरोली

तोडसा, ता.एटापल्ली

22.02.2010

मुलगा

13.06.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/241 श्री सदचन मासु पुडेा, रा.एटापल्ली,

ता.एटापल्ली, दजल्हा गडदचरोली

श्री मासु दसरुजी पुडो,

01.12.2013

मुलगा

20.06.2014 मादहती पुणज

30.04.2014

पत्नी

20.06.2014 कु.दन.वे.(DCPS)मांजूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे

उ.श्रे.मुख्याध्यापक, दज.प.शाळा
तुमरगुांडा

232

अकांपा-2017/242 श्रीमती दरनाताई दहरे श्वर भोगारे ,

श्री दहरे श्वर उदाराम भोगारे ,

मु.नवदतपुर, ता.अजुजनीमोर, दजल्हा

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

गोंददया

वाळवी, पांचायत सदमती

त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, ( प्रदतज्ञालेखाचे मुळ
प्रती आवश्यक)

एटापल्ली
233

अकांपा-2017/243 कुमारी येशुताई प्रकाश मे श्राम,

श्री प्रकाश कवडु जी मे श्राम,

प्राथदमक आरोग्य केंद्र दनवासस्थान

वाहन चालक, प्रा.आ.केंद्र

कुरुड, ता.दे साईगांज, दजल्हा

कुरुड, पांचायत सदमती दे साईगांज

गडदचरोली

234 अकांपा-2017/243 अकु.स्वाती धनपाल मे श्राम

रा.दकदवाई वाडज , जुनीवडसा रोड,
मु.पो.ता.दे साईगांज, दज.गडदचरोली

श्री धनपाल मसाजी मे श्राम,
केंद्र प्रमुख, इरुपटोला, ता.धानोरा

30.04.2014

मुलगी

27.01.2013

मुलगी

25.06.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

27.06.2014 माहीती पूणज
07.03.2013

यापूवीचा प्रकरण क्र. अकांपा2017/181 असून कु. स्नेहा चे
नाांवे होते. पांरतू सन -2014 ला
स्वाती चे नावे प्रकरण केले
असल्याने सदर ददनाांकापासून
जे ष्ठता क्रम लावण्यात आलेला
आहे

1
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2

3

अकांपा-2017/244 कुमार तुषार दवठ्ठल जाळे ,

4

श्री दवठ्ठल पाांडुरांग जाळे ,

रा.सोडे , ता. धानोरा, दजल्हा

पदरचर, पशुवैद्यकीय दवाखाना,

गडदचरोली

चारभट्टी, पांचायत सदमती

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

09.06.2014

मुलगा

7
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8

18.07.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, मुलाचे वय 18 वषापेक्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

कुरखेडा

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

236

अकांपा-2017/245 श्री सुहास अजय जक्कोजवार,

श्री अजय बाबुराव जक्कोजवार,

रा.अहे री, ता.अहे री, दजल्हा

प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

गडदचरोली

मोंदुमडगु, पां.स.अहे री

21.04.2013

मुलगा

22.07.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

237

अकांपा-2017/246 श्री मयुर शामराव रायपुरे,

रा.गणे श कॉलनी, गोकुलनगर, वाडज

श्री शामराव पाांडुरांग रायपुरे,

28.06.2014

मुलगा

28.07.2014 मादहती पूणज

24.07.2014

मुलगा

13.08.2014 मादहती पुणज

07.06.2014

मुलगा

21.08.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

क.सहा. लेखा, समाज कल्याण

नां.16, गडदचरोली, ता.दज. गडदचरोली दवभाग, दज.प. गडदचरोली

238

अकांपा-2017/247 श्री पराग दकशोर मे श्राम,

श्री दकशोर रामदास मे श्राम,

रा.दादासाहे ब गायकवाड चौक,

सहाय्यक आरे खक, पांचायत

आरमारे ी, ता.आरमोरी, दजल्हा

सदमती आरमोरी,

गडदचरोली
239

अकांपा-2017/248 श्री प्रे मलाल सुकलाल रणसुर,

रा.आांबेडकर वाडज , कुरखे डा,
ता.कुरखे डा, दजल्हा गडदचरोली

श्री सुकलाल बाबुलाल रणसुर,
सफाईगार, प्रा.आ.केंद्र मालेवाडा

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

240

2

3

अकांपा-2017/249 श्री सां जय गोसु मडावी,

4

श्री गोसु दागोजी मडावी,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

16.08.2014

मुलगा

7

27.08.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मु.खोकरी,पो.तुकूमनारायण केळवत, प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा
ता.अजुजनीमोर, दजल्हा गोंददया
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8

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

रे काभटाळ, पांचायत सदमती

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

एटापल्ली

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

241

अकांपा-2017/250 श्री सां केत ददलीप वाळके, रा.नवेगाांव, श्री ददलीप लक्ष्मण वाळके,

(दशवाजी नगर ग्रामसे वक कॉलोनी,

ग्रामसे वक पांचायत सदमती

ता.गडदचरोली, दजल्हा गडदचरोली

गडदचरोली

28.07.2014

मुलगा

28.08.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

242

अकांपा-2017/251 कुमार प्रदुम्य माधव वझे,

श्री माधव नय्थु वझे , पदरचर,

मु.पो.मानापुर, ता.आरमोरी, दजल्हा

पशुवैद्यकीय दवाखाना दामरां चा,

गडदचरोली

पांचायत सदमती अहे री

17.08.2014

मुलगा

28.08.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, मुलाचे वय 18 वषापेक्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

243

अकांपा-2017/253 श्री बजरां ग पुरुषोत्तम गेडाम,

रा. गडदचरोली

श्री पुरुषोत्तम पोचुजी गेडाम,

22.08.2014

मुलगा

07.06.2014

मुलगा

28.12.2014

पत्नी

12.09.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु.

100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , पत्नी चे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

वाहन चालक, बाल कल्याण
दवभाग, दज.प. गडदचरोली

244

अकांपा-2017/254 श्री अनांत बापुजी कळाांबे, मु.पो.

श्री बापुजी वारणुजी कळाांब,े

मुरखळा (माल), ता.चामोशी, दजल्हा- प्रा.दश. पांचायत सदमती मुलचेरा

01.10.2014

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत बाबतचे प्रमाणपत्र. अजज दार दववाहीत असल्यास पत्नी याांचे
व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख तसे च लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र

गडदचरोली
245

अकांपा-2017/255 श्रीमती दललाबाई अरुण सुांकटवार,

मु.गडदचरोली, दजल्हा गडदचरोली

श्री अरुण दचन्नप्पा सुांकटवार,
मजूर, दज.प.बाांधकाम उपदवभाग
गडदचरोली

04.10.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

246

2

3

अकांपा-2017/256 श्री प्रदतक सां जय ऐलावार, मु.पो.

4

श्री सां जय दवजय ऐलावार,

कस्तरबा वाडज , ता.दे साईगांज, दजल्हा

उ.श्रे.मुख्याध्यापक, दज.प.

गडदचरोली

प्रा.शाळा पुरसलगाांुेदी, पांचायत
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06.08.2014

मुलगा
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09.10.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, सादर करण्यात आलेले

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास

प्रदतज्ञालेखाची मुळ प्रती

पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

सादर कराव्यात.

सदमती एटापल्ली
247

248

249

250

अकांपा-2017/257 श्री शैलेश पुरुषोत्तम दमके,

श्री पुरुषोत्तम मदनराम दमके,

मु.नवेगाांव, पो.मुडझा, ता.दजल्हा

ग्राम दवकास अदधकारी, पांचायत

गडदचरोली

सदमती चामोशी

अकांपा-2017/258 श्री सदतश गजानन बाळे करमकर,

श्री गजानन दे वाजी

c/o श्री मुकेश रघुनाथ दक्षरसागर,

बाळे करमकर, पदरचर,

मु.इांददरानगर, पो.ता. धानोरा, दजल्हा

प्रा.आ.केंद्र आमगाांव, पांचायत

गडदचरोली

सदमती चामोशी

अकांपा-2017/259 श्री. आदशष पुरुषोत्तम रामटे के,

श्री पुरुषोत्तम पलगाजी रामटे के,

रा.वाडज क्र.21, गोकुळनगर,

पदरचर, बाांधकाम दवभाग, दज.प.

ता.दजल्हा गडदचरोली

गडदचरोली

अकांपा-2017/260 कुमार सुदमत शामराव भाांडेकर,

मु.गोपवदपुर, पो.येवली, ता.दजल्हा

श्री शामराव गणपती भाांडेकर,

22.10.2014

मुलगा

03.11.2014 मादहती पुणज

10.09.2014

मुलगा

05.11.2014 मादहती पुणज

04.10.2014

पत्नी

05.11.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती,

21.07.2013

मुलगा

28.11.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, प्रकरण एक वर्ावरील

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

उ.श्रे.मु. पांचायत सदमती चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

251

अकांपा-2017/261 श्री प्रदतक बालाजी भोयर,

मु.वाकडी, पो.येवली, ता.दजल्हा

श्री बालाजी पैकाजी भोयर,

13.04.2013

मुलगा

09.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पददवधर दशक्षक,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

252

अकांपा-2017/262 श्री इश्वर राजीराम नाहाले,

श्री राजीराम रामाजी नाहाले,

मु.पो.कुरुड, ता.दे साईगांज, दजल्हा

मजूर, दज.प.बाांधकाम उपदवभाग

गडदचरोली

गडदचरोली

12.11.2014

मुलगा

10.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.20/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख , स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती,

प्रकरण एक वर्ावरील

1

253

2

3

अकांपा-2017/263 श्रीमती श्वेता सुभाष ढोके,

4

श्री सुभाष गांगाधर ढोके,

c/o सुशाांत मादणकराव राऊत,

आ.से . प्रा.आ.केंद्र पोला, उपकेंद्र

रा.श्रीनगर सीटी बोडज , एम.एस.ई.बी.

मुडझा, ता. गडदचरोली
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25.04.2014

पत्नी
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11.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

पावर हाऊस च्या मागे, पो. एकाजुजना,

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

ता.वरोरा, दज. चांद्रपूर

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

254

अकांपा-2017/264 कुमारी प्रदतक्षा रपवद्र ठें गरे ,

श्री रपवद्र नामदे वराव ठें गरे ,

रा.मोहटोला (दकन्हाळा),

प्रा.दशक्षक, दज.प. प्रा.शाळा

पो.दवहीरगाांव, ता.दे साईगांज, दजल्हा

गोठणगाांव, पांचायत सदमती

गडदचरोली

कुरखेडा

12.02.2014

मुलगी

15.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/265 श्री शुभम नेपाल बारसागडे

श्रीमती सुलभा शेखर पराांजपे,

रा.बेडगाांव, ता.कोरची, दजल्हा

आरोग्य सेवक (मदहला) उपकेंद्र

गडदचरोली

बेडगाांव, ता.कोरची

अकांपा-2017/266 श्री दनकेश प्रभाकर हे मके,

श्री प्रभाकर जनादज न हे मके,

30.10.2014

मुलगा

20.12.2014

04.04.2014

मुलगा

23.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

मादहती पुणज

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मु.पो.ता.आरमोरी, दजल्हा गडदचरोली कदनष्ठ सहाय्यक,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/267 कुमारी हदरदासी नरें द्र दसकदार,

श्री मनोज नरें द्रनाथ दसकदार,

रा. हदरनगर, पो.गोपवदपुर,

प्रा.दशक्षक, दज.प. प्रा.शाळा

ता.मुलचेरा, दजल्हा गडदचरोली

नरें द्रपूर,

16.10.2014

बदहण

31.12.2014 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

शा.दन. साप्रदव दद.
17.11.2016 अन्वये पात्र

1

258

2

3

अकांपा-2017/268 श्री आकाश कालीदास दशलेदार

4

श्री कालीदास दसताराम

रा.गोकुलनगर, वाडज क्र. 16 ता.दज.

दशलेदार,

गडदचरोली

सफाईगार, प्रा.आ.केंद्र रे गडी,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

27.12.2014

मुलगा

7
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8

06.01.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

सांबदधतास लाड पागे अांतगजत
सफाईगार या पदावर दनयुक्ती
दे ण्यात आले आहे . त्यामुळे
अनुकांपा यादीतून वगळण्यात
ये ईल याची नोंद घ्यावी.

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
259

अकांपा-2017/269 कुमार अदमत महादे व गेडाम

श्री महादे व पत्रुजी गेडाम,

रा.वाघेझरी, पो.कसनसुर,

प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.एटापल्ली, दजल्हा गडदचरोली

रोदपनगट्टा, ता.धानोरा

13.07.2014

मुलगा

09.01.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, मुलाचे वय 18 वषापेक्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

260

अकांपा-2017/270 श्री. शुभम रमे श गेडाम,

मु.पो.आल्लापलुी तह.अहे री,

श्री. रमे श मोतीराम गेडाम,

19.01.2015

मुलगा

29.01.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली दC/O शाांताबाई

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

मारोती मडावी मसे ली वाकडी पो.

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

गुरवळा, तह.दज. गडदचरोली

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/271 श्रीमती वांदना सुयजभान जगताप,

श्री. सुयजभान श्रावण जगताप

मु.पो.तह.अहे री, वाडज क्रां 014

प्रा.दश. पां.स.एटापल्ली

पो.स्टशन समोर दज.गडदचरे ोली

दज.गडदचरे ाली

03.01.2015

पत्नी

03.02.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/272 श्री. अक्षय प्रभाकर कुळमे थे,

मु.रे श्मीपुर पो. दचत्तरां जनपुर
तह.चामोशी दज. गडदचरोली

श्री. प्रभाकर दवठठल कुळमे थे,
प्रा.दश. पां.स. मुलचेरा

29.12.2014

मुलगा

11.02.2015 मादहती पुणज

1
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2

3

अकांपा-2017/273 श्री अमन आनांदराव दतदतरमारे

रा. दवठ्ठल मां दीर वाडज क्र.1

4

श्री आनांदराव दवठोबाजी

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

09.01.2015

मुलगा

7
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8

12.02.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, मुलाचे वय 18 वषापेक्षा कमी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दततीरमारे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मु.पो.ता.आरमोरी, दजल्हा गडदचरोली कदनष्ठ अदभयांता, ग्रापापु,

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

उपदवभाग अहे री

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/274 कु. पायल सुधाकर चौधरी, आर्वशवाद श्री. सुधाकर मादणकराव चौधरी,

नगर, गडदचरोली.

12.02.2015

मुलगी

16.02.2015 मादहती पुणज

06.03.2014

मुलगा

20.02.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

वाहनचालक, प्रा.आ.के.
आरे वाडा, पां.स. भामरागड
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अकांपा-2017/275 श्री. पांकज शामराव आखाडे ,

ताडु रवार नगर आरमोरी

श्रीमती एच.व्ही. हे मके, आरोग्य

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, सदर उमे दवाराला ददनाांक

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

सहाय्यीका, प्रा.आ.के.वैरागड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

24.08.2020 ला 18 वषज पुणज
होतात.

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/276 श्रीमती वषा दकशोर मडावी, रा.

वाांगेपल्ली तह अहे री दज. गडदचरोली

श्री. दकशोर दसरु मडावी,

06.11.2008

पत्नी

23.02.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-

पशुपटटीबांधक प.वै.द. अहे री

चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता
असल्यास), ,
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अकांपा-2017/277 श्रीमती सदवता साईनाथ कुमरे .

श्री.ईशाांत कुमरे (मुलगा)

श्री. साईनाथ बारसुजी कुमरे ,

12.11.2014

पत्नी

05.03.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स.एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मु.पो.बोटलाचेरु तह.अहे री दज.

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

गडदचरोली

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/278 श्री. अक्षय पुरुषोत्तम से लोकर,

मु.पो.तह. जानी वाडज , ब्रम्हपूरी दज.
चांद्रपूर

श्री. पुरुषोत्तम सेलोकर,
ग्रा.दव.अ. पां.स. कुरखे डा

13.02.2015

मुलगा

10.03.2015 मादहती पुणज

दवहीत मुदतीनांतर अजज सादर.

1
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2

3

अकांपा-2017/279 श्रीमती भावना आबाजी बारसागडे

श्री.प्राांजल बारसागडे (मुलगा)

4

श्री. आबाजी माधव बारसागडे ,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

03.10.2014

मुलगा

7

Page 41

8

11.03.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स.अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मु.पो.नगरी तह.दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/280 कु. दनदशगांधा वामन झुरे, मु.पो.कुरुड, श्री. वामन मोदतराम झुरे,

तह.दे साइगांज दज. गडदचरोली

30.01.2015

मुलगी

14.03.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु.

100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.

प्रा.दश.पां.स. धानोरा

(अजज दार दववाहीत असल्यास पती याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर
प्रदतज्ञालेख )
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(सांभाव्य प्रकरणात श्री. प्रदतक भास्कर लोथे
बदल क्र अकांपा- रा.कन्नमवार वाडज क्र.17, गडदचरोली
2017/280/A)

पुवीचे प्रकरण क्र.

श्री. भास्कर बाबुराव लोथे, केंद्र

16.03.2015

दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

प्रमुख, प्राथदमक शाळा दुगापुर

10.03.2010 आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

पां.स.धानोरा

(श्रीमती सुदनताचे

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

16.02.2010

मुलगा

नावे प्रकरण)

अकांपा-2017/63

--------
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अकांपा-2017/281 श्री. नयुष मधुकर बोधनवार,

मु.पो.तह. एटापल्ली दज. गडदचरोली

श्री. मधुकर बालय्या बाांधनवार,

28.01.2015

मुलगा

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

24.03.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

अ.प्रा.दश. पां.स.एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/282 श्री. मधुर अशोक दनकुरे , बजरां गनगर

कॉम्पलेक्स गडदचरोली, दज.

श्री. अशोक धृवबाळ दनकुरे ,

20.02.2015

मुलगा

24.03.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पदरचर,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

274

अकांपा-2017/283 श्रीमती वैशाली दे वानांद कोल्हे ,

श्री. दे वानांद मोदतराम कोल्हे ,

मु.दे उुळगाांव पेा. आांधळी तह.करखे डा प्रा.दश. पां.स. कुरखे डा
दज. गडदचरोली

29.01.2015

पत्नी

27.03.2015 मादहती पुणज

श्रीमती सुदनता याांचे दद.
16.03.2015 अन्वये मुलाचे
नाांवे करण्याबाबत दवनांती
केल्याने दवनांती ददनाांकापासून
जे ष्ठता क्रम लावून बदल
करण्यात आला

1
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2

3

अकांपा-2017/284 श्रीमती भावना भाष्कर बुराांडे, (ढोरे )

C/Oश्री.राजीराम ढोर मु.पो.कुरुड

4

श्री. भाष्कर जगन्नाथ बुांराांडे,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

25.11.2014

पत्नी

7

Page 42

8

08.04.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स. चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

तह.दे साइगांज दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/285 श्री. अश्वशील लालाजी सहारे

मु.महावाडा नां.2 पो.मोहली,

श्री. लालाजी सहारे , आरोग्य

18.07.2014

मुलगा

09.04.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वक पु प्रा.आ.के.कढोली.

(अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर

तह.धानोरा दज.गडदचरोली
277

अकांपा-2017/286 श्रीमती लोभा ददवाकर मडावी,

मु.पो.कोनसरी तह. चामोशी दज. गड

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु.

100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.
प्रदतज्ञालेख )

श्री. ददवाकर दौलत मडावी,

12.01.2015

पत्नी

20.05.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पदरचर, प.वै.द. सोमनपल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/287 श्री. दवनोद शामराव सरपे, केवट

श्री. शामराव गणपती सरपे,

04.04.2015

मुलगा

26.05.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मोहला जवळ चामोशी दज. गडदचरोली पदरचर दज.प.बाांध.उपदवभाग,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

चामोशी

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

279 अकांपा-2017/287 अश्री. नदमत दुष्यांत टे भूणे मु.चामोशी

माल ता.आरमोरी दज.गडदचरोली

श्री दुष्यत दशवाजी टे भूणे, प्रा.दश. 25.11.2008
दज.प.प्रा.शा.मुरगाांव पां.स.धानोरा

पत्नी

13.02.2009

दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती आस्थापना अदधकाऱयामाफजत सादर केलेली नाही

03.06.2015 कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा शैक्षणीक
पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, श्री अदमत याांचे व्यवसायाचे प्रमाणपत्र . कुटूां ब

अजज दार सज्ञान असल्याने पुवीचे
प्रकरण (अकांपा-2017/31)
श्रीमती हे मलता याांचे नावे होते.

दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर

सां बदधताना दद. 03.06.2015 ला

सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

18 वषज पुणज झाले असल्याने
सदर प्रकरण मुलाचे नाांवे करुन
सज्ञान ददनाांकापासून जेष्ठता
क्रम लावण्यात आलेला आहे .

1
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2

3

अकांपा-2017/288 श्रीमती प्रे मलता ओमप्रकाश बोदे ल,े

4

श्री. ओमप्रकाश प्रे मदास बोदे ल,े

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

25.03.2015

पत्नी

7

23.06.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती

रा.इांददरानगर सादवत्रीबाई फले चोुैक पशुधन पयजवेक्षक, पां.स.
चांद्रपूर रोड मुल
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8

पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत

गडदचरोली

नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, , अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र
रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला,
शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे
प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/289 श्री. अदमत दचत्तरां जन दास,

मु.अरुणनगर तह.अजुजनी मोर दज.

श्रीमती यशोमती नरे द्रनाथ

17.04.2015

पती

27.10.2014

मुलगा

26.06.2015

मादहती पूणज

दशकदार, प्रा.दश. पां.स.मुलचेरा

गोपदया
282

अकांपा-2017/290 श्री. पवन दमरगु महा, मु.दटटोळा पो.

गटटा तह. एटापल्ली दज.गडदचरोली

श्री. दमरां गु मोहां गे महा, प्रा.दश.

29.06.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. मुलचेरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/291 श्री. अांदकत सुधाकर आचला,

श्री. सुधाकर मोडकु आचला,

-

मुलगा

03.07.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स. आरमोरी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

284

अकांपा-2017/292 श्री.आदशष भाउुराव भोयर,

श्री. भाउराव नानाजी भोयर,

मु.पो.पळसगाांव, तह.आरमोरी, दज.

पदरचर, प्रा.आ.पथक राजाराम

गडदचरोली. (C/O श्रावण डोगांरवार

(खाां)

नेहरु वाडज क्रां1 गडदचरोली)

08.06.2015

मुलगा

13.07.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
(प्रदतज्ञालेखाचे मुळ प्रती सादर करावे)

1
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2

3

4

अकांपा-2017/293 श्री. रोदहत चक्रांधर नागदे वे, मु.

श्रीमती दवमल रघुनाथ मे श्राम,

आांबेडकरनगर (कामगार नगर

आरोग्य सेवक (म) प्रा.आ.के.

झोपडपटटी) यशोधरा

आरे वाडा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

7

10.02.2010

मुलगा

16.07.2015

Page 44

8

9

सां बदधत उमे दवाराची
जन्मददनाांक 09.04.1994
असल्याने सां बदधताला ददनाांक
09.04.2012 ला 18 वषज पूणज

बुध्ददवहाराजवळ कामठी, दज. नागपूर

होतात. (शा.दन नुसार सज्ञान

7218262625

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

झालेपासुन 01 वषाचे अजज
करणे आवश्यक होते. तथादप
सां बदधतानी वयाचे 21 व्या वषी
अजज सादर केलेले आहे त्यामुळे
दवचार करता ये णार नाही.
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अकांपा-2017/294 श्री. रुपेश रमे श आवळे , मु.पो.

इांददरानगर, गडदचरोली, दज. गड.

श्री. रमे श केशव आवळे ,

19.07.2015

मुलगा

29.07.2015 मादहती पूणज

19.12.2013

मुलगा

03.08.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

पदरचर, पशुवैद्यकीय दवाखाना,
उराडी, ता. कुरखेडा

287

अकांपा-2017/295 श्री. राजे श येरा मडावी, मु.पो.

मन्ने राजाराम तह.भामरागड दज. गड

श्री. येरा पोदी मडावी, प्रा.दश.

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अजज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दज.प. प्रा.शाळा भांगारीमपेठा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

288

अकांपा-2017/296 श्री मृणाल चांद्रशेखर मे श्राम

मु.पो.वासाळा तह.आरमोरी दज.गड

श्री. चांद्रशेखर खुशाल मेश्राम

26.05.2012

मुलगा

पदरचर प्रा.आ.कें.पोटे गाव

16.08.2015

मादहती पूणज

07.01.2013

सां बदधताने दद. 7.1.13 ला अजज
सादर केलेला होता पांरतू सां बदधत
अजज दार दद. 16.08.2015 ला
सज्ञान झाले असल्याने सज्ञान
झालेच्या ददनाांकापासून जे ष्ठता
क्रम लावण्यात आलेला आहे .

289

अकांपा-2017/297 श्री. रुदषकेश राजन कुळमे थे, मु.पो

अहे री दज.गडदचरोली

श्री. राजम पोटटी कुळमे थे,

08.02.2015

मुलगा

05.09.2015 माहीती पूणज

12.12.2010

मुलगा

29.09.2015 मादहती पुणज

प.पयज. प.वै.द. पझगानुर पां.स.
अहे री

290

अकांपा-2017/298 श्री. मनोज प्रे मनाथ कुमरे

श्री प्रे मनाथ दे वाजी कुमरे

मु.फरी पो.कुरुड ता.दे साईगांज

प्राथदमक दशक्षक

दज.गउदचरोली

दज.प.प्रा.शा.मलकापुर
पां.स.चामोशी

दद. 21.05.2011 चे प्रस्तावान्ये श्रीमती
जया कुमरे (मय्यत कमज चाऱयाांची पत्नी)
चे नाांवे अनुकांपा प्र्करण होते. पांरतु
त्याांनी त्याांचे अजज दद. 28.08.2014
अन्वये वैद्यकीय सबब दाखवून मुलगा
श्री मनोज चे नाांवे अनुकांपा प्रकरण
करण्यास दवनांती केली तथादप सांबदधत
उमेदवार अज्ञान असल्याने त्याांना दद.
29.09.2015 ला 18 वषज पूणज होत
असल्याने सदर ददनाांकापासून त्याांचे
जेष्ठता क्म लावण्यात आलेला आहे .

1
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2

3

अकांपा-2017/299 श्री. गौरव गुजूजी दहचामी, मु.पो.

अयोध्यानगर, गडदचरोली

4

श्री. गुजुजी दामाती दहचामी,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

24.07.2015

मुलगा

7
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8

03.10.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. दसरोचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

292

अकांपा-2017/300 श्री. प्रफुल वासुदेव वाकडे , मु.पो.

हराांबा तह सावली दज चांद्रपूर

293

अकांपा-2017/301 कु. राणी दजवन तुमरे टी.

श्रीमती रे वताबाई दजवन तुमरे टी,

मय्यत दकशोर वासूदेव वाकडे ,

26.09.2015

भाऊ

09.10.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

DCPS मां जूरीचे आदे शाची प्रत,

श्री. दजवन रामसू तुमरे टी, प्रा.दश. 30.07.2015

मुलगी

15.10.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

प्रा.दश. पां.स. दसरोंचा

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

मु.राांुॅयपूर पो. कारवाफा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

तह.दज.गडदचरोली

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/302 श्री. दनखील मारोतराव वाटे कर, मु.

साईनगर वाडज नां04 कारां मेल स्कुल

श्री. मारोती रघुनाथ वाटे कर,

10.10.2015

मुलगा

15.10.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, ( कायालय प्रमुखाांची स्वाक्षरी नाही)

06.09.2015

पत्नी

29.10.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

प्रा.दश. पां.स. आरमे ारी

जवळ गडदचरोली
295

अकांपा-2017/304 श्रीमती रे खा राजकुमार केरामी, मु.पो. श्री. राजकुमार अांताराम केरामी,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

वेलरगोंदी तह.कोरची दज. गडदचरोली प्रा.दश. पां.सां. कोरची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/305 श्री. अदभषेक वामनराव लोखां डे,

श्रीमती साधना महादे वराव

मु.पो. 115 भाग्यश्रीनगर, मारोती

राघोते, आ.से .(म) प्रा.आ.कें.

खरबी रोड, नागपूर

दे वूळगाांव

15.08.2015

मुलगा

05.11.2015 माहीती पूणज

1
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2

3

अकांपा-2017/306 श्री. सागर श्रीधर कुमरे , मु.पो.

अडपल्ली तह मुलचेरा दज.

4

श्री. एस. एम. कुमरे , पदरचर

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

12.10.2013

मुलगा

7
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8

26.11.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

प्रा.आ.के. अडपल्ली

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

गडदचरोली

कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

298

299

अकांपा-2017/307 श्री. सागर सुदशजन माांदाांडे

श्री. सुदशजन नामदे व माांदाडे

मु.मुरखळा पो.मुळझा

ग्रामसे वक ग्रा.पां.जे प्रा

ता.दज.गडदचरोली

पां.स.गडदचरोली

अकांपा-2017/308 श्री. केतन शांकरराव घोसे , दवद्यानगर

आरमोरी, दज. गड

श्री. शांकरराव मारोतराव घोसे ,

20.10.2011

मुलगा

08.12.2015 मादहती पुणज

सां बदधताला दद 08.12.2015 ला
18 वषज पूणज झाले असल्याने
जे ष्ठता क्रमात बदल करण्यात
आला

04.10.2015

मुलगा

11.12.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान

प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे

ग्रा.से . पां.स. कुरखेडा

कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

300

अकांपा-2017/309 श्री. नरे श नामदे व सडमे क,

मु.पो.तह.एटापल्ली दज.गड

301

अकांपा-2017/310 श्री. दनणज य ओमप्रकाश दुधे,

दे लनवाडी तह. ब्रम्हपूरी, दज. गड

श्री. नामदे व दे सी सडमे क,

20.08.2015

मुलगा

16.12.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, ,

पदरचर ए.बा.दव.से .यो.एटापल्ली

श्री. ओमप्रकाश उकाजी दुधे,

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय /

दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान
कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

20.11.2015

मुलगा

17.12.2015 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/312 श्रीमती प्रदमला आनांदराव कोडाप

मु.पो. में डा , तह. कुरखे डा, दज. गड

श्री. आनांदराव रै यजू कोडाप,

10.03.2015

पत्नी

01.01.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. आरमोरी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/313 श्रीमती ददनेश्वरी चांद्रशेखर मे श्राम,

मु.दपपांळगाांव खाांबी तह. अजुनी मोर
दज.गोपदया

श्री. चांद्रशेखर लहानुजी मे श्राम,
प्रा.दश. पां.स. दसरोंचा

24.12.2015

पत्नी

01.01.2016

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे

कोटज स्टॅ म्पवर , (प्रदतज्ञालेखाचे मुळ प्रती सादर करावे )

1
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2

3

अकांपा-2017/314 श्री. स्नेहल ददलीप दचचघरे

4

श्री. ददलीप रामदास दचचघरे

टी.पााँईांट चौक, एम.आय.डी.सी.रोड,

प्राथदमक दशक्षक

नवेगाव कॉम्प्लेक्स, गडदचरोली

दज.प.प्रा.शा.नवरगाव

7588821723

पां.स.गडदचरोली

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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6

23.05.2011

मुलगा

7

Page 47

8

9

08.01.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

अजज दाराला दद. 08.01.2016

आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

रोजी 18 वषज पणज झाले

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

असल्याने जे ष्ठता क्रम

कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), बदललेला आहे .
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/315 श्री. वैभव शारां गधर कदवश्वर

रा. समाधी वाडज , सां न्मीत्र कॉन्व्हें ट

श्री शारां गधर गोपवदराव

13.01.2016

मुलगा

13.01.2016 मादहती पुणज

मय्यत कमजचारी दद. 18.7.14
पासून बेपत्ता होते. तथादप सांबदधत

कदवश्वर, प्राथदमक दशक्षक

अजजदाराने दद. 13.01.2016 रोजीचे

जवळ, चांद्रपुर

मृत्यु प्रमाणपत्र सादर केले
असल्याने त्याांचे अनुकांपा जेष्ठता
क्रम मृत्यु ददनाांकापासून लावण्यात
आलेला आहे .
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अकांपा-2017/316 श्रीमती अांजली नरें द्र बारसागडे ,

मु.पो. तह. आरमोरी दज. गडदचरोली

श्री. नरें द्र हदरदास बारसागडे ,

02.12.2015

पत्नी

25.01.2016 मादहती पुणज

27.11.2015

मुलगी

29.01.2016 अजजदाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. मय्यताचे पती याांचे व्यवसाय व इतर प्रदतज्ञालेखाचे मुळ प्रती.

20.11.2015

मुलगा

कदन.अदभ., दज.प.बाांध
उपदवभाग, चामोशी
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अकांपा-2017/317 कु. जमाइलाई एहसान सय्यद,

कु. आदफकाबाना अतरअली

नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख

सय्यद, प्रा.दश. पां.स. भामरागड
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अकांपा-2017/318 श्री. सदचन ज्ञादनददप गणवीर, मु.पो.

आरमोरी, दज.गडदचरोली

श्री. ज्ञानददप दवश्वनाथ गणवीर,

10.02.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

प्रा.दश. पां.स. एटापल्ली

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),

अकांपा-2017/319 श्री. श्रीकाांत बांडु आक्रेडीवार, मु.पो.

आष्टी दज.गडदचरोली
310

अकांपा-2017/320 कु. नयन दगरीधर डोंगरे, मु.पो.

जयगुरु कालोनी चामोशी रोछ नवीन
पाण्याच्या टाकीजवळ आष्टी,
तह.चामोशी, दज. गड.

श्री. बांडु नानय्या आक्रेडीवार,

न्यायालयीन वारसान
प्रमाणपत्र तसेच दद.
29.01.2019 ला झालेल्या

अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

सुनावणीनूसार कु. सायली चे

आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,

प्रकरण खारीर् करुन श्री.

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास

सदचन च्या नाांवे करण्यात

पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अनुकांपा वारसाबाबत

11.02.2016

मुलगा

22.02.2016 मादहती पूणज

16.08.2009

मुलगा

01.03.2016 शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय

आले.

प्रा.दश. पां.स. मुलचेरा
श्री दगदरधर सखाराम डोंगरे
ग्रा.से . पां.स.एटापल्ली

यापूवी प्रकरण श्रीमती रे खाताई

/ दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.20/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे

डोंगरे याचे होते. पांरतु त्याांचे

कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.

दनधन झाले असल्याने तसेच
दनधनापूवी त्याांचे अजज दद.
01.3.2016 चे अजान्वये
(अज्ञान ज.दद. 18.10.2004
)मुलाचे नावे करण्यात आले.

1

311

2

3

अकांपा-2017/321 श्री. सुरज जयांत भाांडेकर, व्दारा

गुरुदे व नैताम मु.पो. लाांजेडा, तह-दज

4

श्री. जयांत श्रावण भाांडेकर,
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5

6

7

15.02.2016

मुलगा

04.03.2016

08.11.2010

मुलगा

10.03.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, , कु.दन.वे.मांजूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा

8

9

मादहती पूणज

आ.से . (पु) प्रा.आ.के. अडपल्ली

गडदचरोली

312

अकांपा2017/321अ

श्री वैभव आरजू बेलसरे

.

23.08.2011 तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र रु.100/चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत

पूवीचे प्रकरण क्र.
अकांपा-2017/ 126

श्री. वैभव याचे प्राप्त
प्रमाणपत्रावरुन त्याांना दद.
10.03.2016 ला 18 वषज पुणज

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र

झालेले असल्याने शा.दन.नूसार

(आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

ते सज्ञान झालेल्या ददनाांकापासून
त्याांचा जे ष्ठता क्रम योग्यदरत्या
लावण्यात आलेला आहे .
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अकांपा-2017/322 श्री. शांशाक प्रकाश शेंडे, मु.पो.

पोदलस क्वाटज रचे मागे गणेशवाडज

श्री. प्रकाश रोदहदास शेंडे, ग्रा.से .

13.01.2016

मुलगा

11.03.2016

पां.स. चामोशी

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला,
शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे

चामोशी

18 वषज झालेवर अजज सादर
करावे

प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/323 श्री. कदपल गुलाबपसग कोरे टी

-----------------

श्री गुलाबपसग कोरे टी

20.02.2013

मुलगी

02.04.2013

दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

15.03.2016 आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील
कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केंद्र रे गडी

कु.दप्रयांका गुलाबपसग कोरे टी,

कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास

मु.पो.तळे गाांव, ता.कुरखे डा, दजल्हा

दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

गडदचरोली

(यापुवी श्री कदपल चे नावे
अजज होते . दद.14.3.16 चे
अजान्वये कु. दप्रयका चे नावे
करण्याबाबत अजज केलेला आहे .
तथादप श्री कदपल बाबत

जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.

दस्तऐवज सादर करावे अन्यथा

(अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर

िा.दन. दद. 20.05.2015

प्रदतज्ञालेख )

नूसार कु. दप्रयां का चे नाांवे
सदर प्रकरण करता ये णार
नाही.
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अकांपा-2017/324 श्री. दलदखत गणपती वैरागडे ,

स्नेहनगर वाडज क्रां 06 गडदचरोली

श्री. गणपती मारोती वैरागडे
प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा. राजे ाली

07.02.2016

मुलगा

02.04.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1
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2

3

अकांपा-2017/325 श्री. दववेक सदमर खे डेकर, मु.पो.

एटापल्ली तह. एटापल्ली, दज.

4

श्री. सदमर आनांदराव खे डेकर,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

16.02.2016

मुलगा

7
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8

02.04.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/326 श्री. प्रफुल दे दवदास रामटे के,

मु.पो.तह. आरमोरी, दज. गड
318

अकांपा-2017/327 श्री मयुर सुरेश लुथडे

श्री. दे दवदास दवठोबाजी रामटे के,

01.03.2016

मुलगा

02.04.2016 मादहती पूणज

28.03.2009

पत्नी

11.04.2016 मादहती पुणज

प्रा.दश. पां.स.आरमोरी
श्री सुरेश सुधाकर लुथडे , पदरचर

मु.पो.अडपल्ली माल ता.मुलचेरा

प्राआके अडपल्ली माल

दज.गडदचरोली

पां.स.मुलचेरा

दद. 15.04.2009 चे अजान्वये
श्रीमती छाया लुथडे चे नाांवे
अनुकांपा प्र्करण होते. पांरतु त्याांनी
त्याांचे अजज दद. 12.01.2015
अन्वये शैक्षदणक सबब दाखवून
मुलगा श्री मयुर सुरेश लुथडे याांचे
नाांवे अनुकांपा प्रकरण करण्यास
दवनांती केली तथादप सांबदधत
उमे दवार सदर ददनाांकास अज्ञान
असल्याने त्याांना दद. 11.04.2016
ला 18 वषज पूणज होत असल्याने
सदर ददनाांकापासून त्याांचे जेष्ठता
क्म लावण्यात आलेला आहे .
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अकांपा-2017/328 श्री. शुभम सां तोष दसडाम

श्रीमती उषा सांतोष दसडाम मु.पो.

श्री. सां तोष कादशनाथ दसडाम,

27.02.2016

मुलगा

20.04.2016 मादहती पुणज

26.02.2016

मुलगा

22.04.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

2012

प्रा.दश. पां.स. मुलचेरा

चौडमपल्ली तह.चामोशी दज. गड.
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अकांपा-2017/329 श्री. दसदधाांत सुबोध दे शपाांडे,

श्री. सुबोध बाळकृष्ण दे शपाांडे,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा

दद. 28.06.2019 रोजी

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/- अजज दारास 18 वषज पूणज होत

ग्रा.से . पां.स. गडदचरोली

चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत

असल्याने मादहती पूणज होताच

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे

सदर ददनाांकापासून जे ष्ठता क्रम

कोटज स्टॅ म्पवर , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

लावण्यात येईल.

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
321

अकांपा-2017/330 श्री. सुदजत श्रीराम पनबेकर, मु.पो.

तह. कोरची, दज. गडदचरोली

मय्यत दगता लक्ष्मण जुबाडे ,
प्रा.दश. पां.स. कोरची

29.03.2016

मुलगा

22.04.2016 मादहती पुणज

प्रकरण सुदजत चे नाांवे असून
काही दस्तऐवज अदभदजत चे
नाांवाचे आहे त

1
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2

3

अकांपा-2017/331 श्री. सुषमा सुदधर वसाके, रा कोढाळा

तह. दे साइगांज दज. गडदचरोली

4

श्री. सुदधर डोमाजी वसाके,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

22.03.2016

पत्नी

7
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8

05.05.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स. कोरची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/332 श्रीमती सदवता छगन रां धये, मु.

धुडेदशवणी अदमझा तह दज.

श्री. छगन पांढरी रां धये,

01.05.2016

पत्नी

17.05.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रामसे वक, पां.स. पसरोचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/333 श्री. सुदजतकुमार धमा नागोसे , रा.

पशुधन पयज. चापलवाडा, पां.स.

गडदचरोली

चामोशी

अकांपा-2017/334 कु. स्नेहा भास्कर मुनगांटीवार, मु.पो.

हरां बा, तह.सावली दज. चांद्रपूर

326

श्री. धमा दवस्तारी नागोसे ,

दवटटलगाांव, तह. दे साइग्रांज, दज.

अकांपा-2017/335 श्री. प्रणय दवनय सुरजागडे , रामनगर

श्री. भास्कर श्रावण मुनघांटीवार,

13.05.2016

मुलगा

19.05.2016 मादहती पूणज

21.05.2016

पत्नी

10.06.2016 कोटाचे वारसान प्रमाणपत्राुान्वये श्री. सुशाांत तसेच श्री. सदचन शासकीय वा दनमशासकीय
से वेत असल्याने अनुकांपा दनयुक्ती दे य नाही.

प्रा.दश. पां.स. मुलचेरा

श्री. दवनायक मनुजी सुरजागडे ,

दशवाजी महादवद्यालयाचे मागे

कदनष्ठ व्याख्याता, दज.प.कदनष्ठ

गडदचरोली

महा. गछदचरोली

21.05.2016

मुलगा

23.06.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

अकांपा-2017/336 श्री. सुरज श्रीकृष्ण गेडाम, मु. पो. घोट श्री. श्रीकृष्ण बळीराम गेडाम,

तह चामोशी दज. गडदचरोली

प्रा.ुृदश. पां.स. एटापल्ली

असल्याने अनुकांपा दनयुक्ती
दे ता ये णार नाही.

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

327

कांु टू बातील सदस्य नोकरीवर

11.06.2016

मुलगा

05.07.2016 मादहती पुणज

1
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3

अकांपा-2017/337 श्री. दमपलद नागेश्वर नैताम, मु.पो.

बोटलाचेरु तह अहे री दज.गडदचरोली

4

श्री. नागेश्वर गांगय्या नैताम, आ.

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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6

09.03.2016

मुलगा
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11.07.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

सहा. प्रा.आ.के. पेंडरी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/338 श्रीमती सदरता वेनूदास पोटावी, मु.पो. श्री. वेनूदास मन्साराम पोटावी,

राणाप्रताप वाडज , सोलांदक बाबू याांचे

27.03.2015

पत्नी

22.07.2016 मादहती पुणज

01.07.2016

पत्नी

22.07.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा. दचन्नेगाांव

घरी कुरखे डा तह कुरखेडा

330

अकांपा-2017/339 श्रीमती श्रध्दा रजदनकाांत गांडाटे ,

मु.पो. तह. चामोशी, दज. गडदचरोली

श्री. रजदनकाांत मनोहर गांडाटे ,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स.चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/340 श्रीमती सदवता पांकज गाडगे, मु.पो.

झाांशीराणी नगर आयटीआय चौक

श्री. पांकज गजानन गाडगे,

30.06.2016

पत्नी

25.07.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा. भेंडाळा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

332

अकांपा-2017/342 कुमारी प्राांजली बालाजी शेंदरे ,

श्री बालाजी नामदे व शेंदरे ,

रा. कॉमेल स्कुलचे मागे , साईनगर

ग्रामसे वक, पांचायत सदमती

वाडज क्र. 4, मु.पो.ता.दजल्हा

मुलचेरा

गडदचरोली

21.09.2014

मुलगी

11.08.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दद. 29.12.2016 चे अजान्वये

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

सां बदधतास 11.08.2016 ला 18

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

वषज पूणज झाल्योने से वा जे ष्ठता

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

क्रमात बदल करण्यात आला

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1
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2

3

अकांपा-2017/343 श्री. ददग्वीजय ददलीप कस्तुरे

4

श्री ददलीप दभकुजी कस्तुरे,

C/O रमेश खोब्रागडे , इांददरानगर,

आरोग्य सेवक (पु.), प्रा.आ.केंद्र

कोटाचे समोर, बडी,

कसनसुर अांतगजत उपकेंद्र मेढरी,

मु.पो.ता.आरमोरी, दज.गडदचरोली

ता.एटापल्ली

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

19.03.2013

मुलगा
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8

22.08.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, श्रीमती दमना ददलीप कस्तुरे,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

याांचे ददनाांक 22.08.2016 चे
अजान्वये मुलाचे नाांवे

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/344 श्री. श्रेयस मोरे श्वर गेडाम, मु.पो.

जाभांळी तह धानोरा दज. गडदचरोली

श्री. मारे श्वर चांद्रहास गेडाम,

18.06.2016

पत्नी

22.08.2016

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र,

सां बदधत उमे दवार अज्ञान ददसून
येत असल्याने सज्ञान

स्था.अ.सहा. पां.स. भामरागड

झाल्यानांतर योग्य क्रम लावण्यात
येईल
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अकांपा-2017/345 कु. ओम प्रमोद खे वले, मु.पो. बोडदा

चेक पो. दे लोडा तह आरमोरी दज.

श्री. प्रमोद दवश्वनाथ खे वले,

07.09.2015

मुलगा

24.08.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अजज दार अज्ञान असल्याने सज्ञान

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा. बेलगाांव

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

झालेवर 01 वषाचे आांत अजज
सादर करावे.

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/346 श्री. नवीन श्याम सोरते, म.पो.

श्री. श्याम रुदष सोरते, शाखा

गुलमोहर कालनी, आरमोरी रोड

अदभयांता पां.स.चामोशी

गडदचरोली

(दनलांदबत)

अकांपा-2017/347 श्री. अदमत सुखराम धूवे, मु.पो.

मकेकसा पो. बोटे कसा तह कोरची

मय्यत श्री. सुखराम मन्नु धुवे,

30.07.2016

मुलगा

24.08.2016 मादहती पुणज

15.08.2016

मुलगा

09.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कोरची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

338

अकांपा-2017/348 श्री. प्रफुल शांकर पदा, मु.पो. मोहली

तह धानोरा दज. गडदचरोली

मय्यत श्री. शांकर टें भू पदा, सहा
दशक्षक, पां.स. कुरखेउा

01.08.2016

मुलगा

15.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

सां बदधत उमे दवार अज्ञान
असल्याने सज्ञान झालेपासून 1
वषाचे आांत अजज सादर करणे
आवश्यक

1
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2

3

अकांपा-2017/349 श्री. ददपक रमे श दुगे, मु.पो. कोरे ली

पेरदमली तह अहे री दज. गडदचरोली

4

मय्यत श्री. रमे श मर्वलग्या दुगे,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

24.07.2016

मुलगा

7
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8

18.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, सां बदधताचे वय 18 वषज पूणज होत

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. भामरागड

नसल्यने सज्ञान होताच 01

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

वषाचे आांत पुनश्च अजज सादर

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

करावे.

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
340

अकांपा-2017/350 श्री. दहमाांशु भाष्कर कांु भारे, मु.पो.

रामपुरी वाडज कॅम्प एदरया गडदचरोली

मय्यत भाष्कर नकटू जी कांु भारे

09.06.2016

मुलगा

19.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. गडदचरोली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

341

अकांपा-2017/351 श्री. प्रदणत ददवाकर गद्ये वार, मु.पो.

कारमेल स्कुल जवळ, गडदचरोली

श्री. ददवाकर कवडु जी गद्ये वार,

08.07.2015

मुलगा

क.स. प्रा.आ.कें. लाहे री

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

25.09.2016 मादहती पूणज

सां बदधताला दद 25.09.2016 ला
18 वषज पूणज होत असल्याने

23.07.2015

जे ष्ठता क्रमात बदल करण्यात
करुन 25.09.2016 चे जे ष्ठता
क्रम लावण्यात आला

342
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अकांपा-2017/352 श्री. श्रावण राधाकृष्ण वनमाळी,

मय्यत राधाकृष्ण वामनराव

मु.पो. आरमोरी, ताडु रवार नगर तह

वनमाळी, वदर.सहा. ग्रापापु

आरमोरी दज. गडदचरोली

उपदवभाग गडदचरोली

अकांपा-2017/353 श्री. दनखील दवनोदराव हरडे , मु.पो.

दे साइगांज दज. गडदचरोली

मय्यत श्रीमती नदलनी दवनोदराव

04.08.2016

मुलगा

28.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

16.09.2016

मुलगा

28.09.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

हरडे , प्रा.दश. दज.प. हाय मोहली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

धानोरा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

344

अकांपा-2017/354 श्रीमती प्रदतक्षा प्रमोद रणददवे, मु.पो.

अदमझा तह दज. गडदचरोली

मय्यत प्रमोद जगन्नाथ रणददवे,
ग्रा.से . पां.स. कुरखेडा

22.09.2016

पत्नी

07.10.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1
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2

3

अकांपा-2017/355 श्रीमती शादलनी मारोती कोठारे ,

मु.पो. लाहे री पो तह भामरागड दज.

4

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

मय्यत मारोती कादशनाथ कोठारे , 24.02.2016

6

पत्नी

7

Page 54

8

20.10.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. भामरागड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

346

अकांपा-2017/356 श्रीमती शेाभा सां तोष पावरा मु.पो.

शहाना तह. शहादा दज. नांदरू बार

मय्यत सां तोष बानपसग पावरा,

29.05.2016

पत्नी

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

20.10.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

औषध दनमाण अदध. प्राआके

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दझगानूर

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/357 श्रीमती शारदा अदनल दे शपाांडे, मु.पो.

मय्यत अदनल बाबुराव दे शपाांडे,

11.10.2016

पत्नी

20.10.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

येचली पो मन्नेराजाराम तह भामरागड प्रा.दश. पां.स. भामरागड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज. गडदचरोुी

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

348

अकांपा-2017/358 श्री. दनलमनील धन्नालाल उईके

कॉलनी वाडज क्र.6 मु.पो.ता.दे वरी

श्री. डी.बी.उईके ग्राम से वक

04.05.2011

मुलगा

पांचायत सदमती कोरची

दज.गोंददया
349

अकांपा-2017/359 कु. आकाांक्षा दामा गोटा, मु.पो.

कारका कसनसूर तह एटापल्ली दज.
गडदचरोली

मय्यत दामा नेवलू गोटा, प्रा.दश.
पांचायत सदमती, एटापल्ली

25.05.2016

मुलगी

25.10.2016 जोडपत्रावर आस्थापना अदधका-याची स्वाक्षरी नाही. सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत,

25.10.2016 ला 18 वषज पूणज

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह न

झाले असल्याने जे ष्ठतात बदल

केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

करण्यात आलेले आहे

04.11.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

सांबदधत उमे दवार अज्ञान
ददसून ये त असल्यान सज्ञान
झाल्यानांतर 01 वर्ाचे आांत
अर्ज सादर करावे. प्राप्त
अर्ानूसार र्ेष्ठता क्रम
लागणार .

1
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2

3

अकांपा-2017/360 श्रीमती मालती मुकांु दा बेसरा, मु.पो.

धानोरा तह धानोरा दज. गडदचरोली

4

मय्यत मुकांु दा दहरामण बेसरा,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

31.12.2014

पत्नी

7
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8

10.11.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची

25.05.2015 आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील

पशु.पयज. पां.स. धानोरा

कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे

कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
351

अकांपा-2017/361 कु. पायल दवलास वड्डे

श्री दवलास गणुजी वड्डे , प्राथदमक 18.01.2013

मु.येडमपायली, पो.गट्टा,

दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.एटापल्ली, दज. गडदचरोली

भेंडीकनार, पां.स.धानोरा

मुलगी

21.11.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

12.10.2016

पत्नी

केल्याने जे ष्ठता क्रमात बदल
करण्यात येत आहे .

24.11.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

353

अकांपा-2017/363 श्रीमती वांदना रदवद्र गेडाम, मु.पो.

गाांधीवाडज दत्रमूती चौक तह.दज.

मय्यत रपवद्र भगवांत गेडाम,

20.09.2016

पत्नी

03.12.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

354

अकांपा-2017/364 कु. दमनल अरुण बावणे मु.पो. वाडज

क्र 3 पेट्रोलपांपाजवळ चामोशी तह
चामोशी दज. गडदचरोली

मय्यत अरुण गोमाजी बावणे,
प्रा.दश. पां.स. एटापल्ली

02.11.2016

मुलगी

चे अजान्वये कु. पायल चे

तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. अहे री

लावण्यात आलेला आहे .

नाांवाने करण्याबाबत दवनांती

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

मय्यत भगवान नामदे व दुगे,

सदर ददनाांकापासून जे ष्ठता क्रम

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

राजाराम खाांदला तह. अहे री दज. गड

असल्याने त्याांचेकडू न द.
10.11.2016 ला प्राप्त झाल्याने

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

अकांपा-2017/362 श्रीमती शारदा भगवान दुगे मु.पो.

पांरतु या कायालयास अप्राप्त

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, 21.11.2016 चे श्रीमती ललीता

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

352

25.05.2015 चे अजज
पां.स.धानेारा येथे केलेले होते .

06.12.2016 मादहती पुणज

1

355

2

3

अकांपा-2017/365 श्री. सुरेंद्र ददलीप उां ददरवाडे

मु.पा.कोढाळा ता.दे साईगांज

4

श्री.ददलीप मोतीराम उां ददरवाडे

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

18.03.2010

मुलगा

7
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8

9

08.12.2016 मादहती पुणज

अजज दार सज्ञान झालेचे 1 वषाचे
आांत अजज सादर केले असल्याने

आरोग्य सेवक प्रा.आ.कें.अदमझा

शा.दन. दद. 20.05.2015 नूसार

दज.गडदचरोली
356

अकांपा-2017/366 कु. धनश्री गजाजन कुनघाडकर,

रा.हनुमाननगर वाडज नां1 चामोशी,

नोंद घेण्यात आली

श्री. गजानन यादवराव

18.01.2015

मुलगी

14.12.2016 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती, अजजदाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार

कुनघाडकर, प्रा.दश. पां.स.चामोशी

दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

दज.गडदचरोली 9405008041
357

358

अकांपा-2017/367 श्री. दकसन प्रभु दे वकते,

प्रा. दश. पांचायत सदमती

चांद्रपूर

एटापल्ली

अकांपा-2017/368 श्री. दनलेश भगीरथ मे श्राम, मु.पो.

बेडगाांव तह कोरची दज. गड

359

मय्यत श्री. प्रभु गणपत दे वकते,

मु.पो.टे कामांडवा, तह. दजवती दज.

अकांपा-2017/369 श्रीमती सदरता जगमोहन चल्लावार,

मु.पो. तह दसरोंचा दज. गडदचरोली

मय्यत भगीरथ बळीराम मे श्राम,

08.11.2016

मुलगा

16.12.2016

06.12.2016

मुलगा

31.12.2016 मादहती पुणज

01.01.2016

पत्नी

02.01.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,

जातीबाबत प्रमाणपत्र,

क.व्या. दज.प. हाय बेळगाांव

मय्यत जगमोहन शांकर

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

चल्लावार, कदन.सहा. बाांध उप.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे

दसरोंचा

कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

360

अकांपा-2017/370 श्री. आकाश ज्ञानदे व वैतकार, मु.पो.

भाांबेरी तह. तेल्हारा दज. अकोला

मय्यत ज्ञानदे व सदादशव

26.12.2016

मुलगा

24.01.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

वैतकार, ग्रा.से . पां.स. धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

361

अकांपा-2017/371 कु.अनम आयश अ मुजीब शेख मु.

मय्यत अब्दुल मुजीब हदफज

दकदवाई वाडज , दे साइगांज तह वडसा

शेख प्रा.दश. दज.प. शाळा

दज. गडदचरोली

रावनवाडी

27.12.2016

मुलगी

03.02.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

1

362

2

3

अकांपा-2017/372 श्री. रुदतक प्रशाांत जम्बेवार, मु.पो.

दुधमाळा तह धानोरा दज.

4

मय्यत श्री. प्रशाांत नेताजी

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

23.01.2017

मुलगा

7
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18.02.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

जम्बेवार प्रा.दश. पां.स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गड9403940408

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा

18 वषज झालेवर अजज सादर
करावे

जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
363

अकांपा-2017/373 श्री. अजय कुमार रामशांकर दुधकवर, मय्यत रामशांकर रामदवलास

मु.पो. कोटगुल तह. कोरची दज.

दुधकांवर, पदरचर प्रा.आ.के.

गडदचरोली

ग्यारापती

29.12.2016

मुलगा

27.02.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे

सांबदधत मय्यत कमज चाऱयास
दोन पत्नी ददसून ये त आहे .

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
364

अकांपा-2017/374 कु. स्तुती हनमां तु पेंदाम, मु.पो.

दजमलगटटा तह. अहे री दज.

मय्यत मां दाताई सोमाजी झोरे ,

19.03.2015

मुलगी

14.03.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

आ.से . प्राआके मन्ने राजाराम

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु.

गडदचरोली

100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता
असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती
दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. अजज दाराचे
वडीलाचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख

365

अकांपा-2017/375 कु. वृषाली सां जय गादे वार, मु.पो.

झाशी राणी नगर आयटीआय चौक,
गडदचरोली तह.दज. गडदचरोली

श्री सां जय शांकर गादे वार, वाहन
चालक

03.05.2007

पत्नी

27.03.2017
--------30.06.2007

मादहती पुणज

सां बदधताना दद. 21.02.2020 ला
18 वषज पूणज होत असलयाने
भदवष्यात सदर ददनाांकापासून
सां बदधताचा जे ष्ठता क्रम लावणे.

पूवी प्रकरण श्रीमती भारती याांचे
नाांवे असल्याने त्याांचा अजाचा
ददनाांकापासून जे ष्ठता क्र लावून
प्रकरण क्र. 556 दे ण्यात
आलेला होता पांरतू सां बदधताचे
अजज दद. 27.03.2017 अन्वये
कु. वृषाली हे सज्ञान झाल्याने
त्याांचे नावे सदर प्रकरण
करण्याबाबत दवनांती केली
असल्याने सदर ददनाांकापासून
जे ष्ठता क्रम लावण्यात आलेला

1

2

3

366 अकांपा-2017/375अ कु. पुजा बाबुराव दहचामी, मु.पो.

4

श्री. बाबुराव तुळजा दहचामी

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

04.07.2016

मुलगी

7

30.03.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दपजनगुडा, (चापलवाडा) तह. चामोशी प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा.पल्ली पां.स.
दज. गडदचरोली
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कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

भामरागड

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

367

अकांपा-2017/376 श्री. स्वप्नील मनकुराम धुव,े वाडज क्रां

11 सोडे रोड धानोरा दज.गडदचरोली

श्री. मनकुराम रसलुराम धुवे,

22.04.2016

मुलगा

03.04.2017

मादहती पूणज

18 वषज पूणज 03.04.2017 ला
पूणज झाल्याने त्यानूसार जे ष्ठता

प्रा.दश. दज.प.प्रा.शा. कोसमी

क्रम लावण्यात आलेला आहे
तथादप अजज दाराचे नातेवाइकाचे
व्यवसायाबाबत पडताळणी
करणे आवश्यक

368 अकांपा-2017/376अ श्री. दवजय तुकाराम डाखोरे , मु.पो.

जाांभरुण तह. बार्वशकटाळी दज.

श्री. सां तोष तुकारात डाखोरे ,

27.04.2016

भाऊ

21/04/2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

वैद्य.अदध. प्राआके भाकरोडी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

अकोला

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

369

अकांपा-2017/377 श्री. शुभम मोरे श्वर नरोटे मु. कुथे गाांव मय्यत श्री. मोरे श्वर मदनराम

पो कारवाफा तह धानोरा दज. गड

17.08.2016

मुलगा

28.04.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

नरोटे , प्रा.दश. पां.स. आरमोरी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

370

अकांपा-2017/378 श्री. सारां ग सुरेश रामगीरवार मु .पो.

अहे री दज. गडदचरोली

मय्यत सुरेश येल्ला रामदगरवार,
पदरचर प्राआके, महागाांव, अहे री

22.10.2016

मुलगा

02.05.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

18 वषज झालेवर अजज सादर
करावे

1

371

2

3

अकांपा-2017/379 श्रीमती मां जुषा गजानन गाांगरे डडीवार

मु.पेा. कुरुड तह दे साइगांज दज. गड

4

मय्यत गजानन आनांदराव

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

29.03.2017

पत्नी

7
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8

05.05.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

गाांगरे डडीवार, पदरचर प्राआके

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

कोरगाांव प.स वडसा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

372

373

अकांपा-2017/380 श्री. प्रवेश सां तोष दत्रपाठी, मु.पो.

मय्यत सां तोष माखनलाल

13.04.2017

मुलगा

17.05.2017 मादहती पुणज

श्री. भैय्याजी धे ाांडुजी धां दरे , ग्रा.से . 13.05.2015

मुलगा

20.05.2017 शैक्षदणक पात्रता बाबतचे प्रमाणपत्र,प्रदतज्ञालेखाचे मुळ प्रती

राजेद्रवाडज दे साइगांज दजल्हा

दत्रपाठी, शाखा अदभयांता, दज.प.

गडदचरोली

बाांध उप कोरची

अकांपा-2017/381 श्री. दप्रतम भैय्याजी धां दरे ,

मु.पो.तह.आरमोरी दज.गडदचरोली

पां.स. मुलचेरा

अजज दार दद. 4.5.2017 ला 18
वषज पूणज केले असल्याने
त्याबाबतचे दद. 20.05.2014 चे
अजान्वये सां बदधताची जे ष्ठता
क्रम बदललेला आहे .

374 अकांपा-2017/382
(प्रकरण क्र. 502)

कु. दकरण रुदष परशुरामकर

श्री रुषी सदादशव परशुरामकर,

रा.पपपळगाांव (कोहळी)

सहा.दशक्षक दज.प.उ.प्रा.शाळा

ता.लाखाांदरू दज.भांडारा)

08.10.2007

मुलगी

25.05.2017 अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील वारसान प्रमाणपत्रावर
नमुद वारसानानूसार सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

दद. 29.01.2019 ला झालेल्या
सुनावणीदरम्यान श्रीमती
दललाबाई ( अजज दाराची आई)

दशरपूर

याांनी सादर केलेल्या प्रथम
अजाची प्रत शा.दन.
20.05.2015 चे पूवीचे
असल्याने प्रकरण दकरण चे नाांवे

375

अकांपा-2017/383 श्रीमती मदनषा चांद्रय्या डागला, मु.पो.

मदुमाडगु, कमलापूर तह अहे री दज.

मय्यत चांदय्या बकय्या डागला,

07.11.2016

पत्नी

27.05.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

करण्यात आलेले आहे .

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गड

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

376

अकांपा-2017/384 श्री प्रज्वल सुदनल खोब्रागडे ,

रा.हळदीमाल, ता.चामोशी

1. श्री सुदनल उध्दव खोब्रागडे ,
प्राथ.दशक्षक
2. सौ.मां दा सुदनल खोग्रागडे
(कु.मां दा दे वाजी गेडाम)
ग्रामसे वक

19.09.2003

मुलगा

31.05.2017

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे

अजज दार दद. 18.06.2016 ला

सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय

18 वषज पूणज केले असल्याने

से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे

त्याबाबतचे दद.31.05.2017 चे

प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

अजान्वये सां बदधताची जे ष्ठता

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे

प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

क्रम बदललेला आहे .

1

377

2

3

अकांपा-2017/385 श्री. वैभव दे वराव चौधरी मु.पो. तह

चामोशी ( वोडाफोन टावर जवळ)

4

मय्यत श्री. दे वराव गोंदवदा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

7

24.05.2017

मुलगा

01.06.2017

25.01.2016

पत्नी

01.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,
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8

9

मादहती पूणज

चौधरी प्रा.दुश
. पां.स. चामोशी

दज. गडदचरोली
378 अकांपा-2017/385अ श्रीमती उषा सां जय दहवराळे , लक्ष्मी

श्री सां जय कृष्णराव दहवराळे

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

नारायण मदीर समोर महाजनवाडी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

वानाडोंगरी तह पहगणा दज. नागपूर

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

379

अकांपा-2017/386 श्रीमती इांदीरा तुळशीदास जाळे

मु.पो.अरमुरकसा ता.कोरची

मय्यत तुळशीदास साजन जाळे

11.02.2003

पत्नी

03.07.2004 दवहीत जोडपत्रातील अचुक मादहती, सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायाांदकत प्रत, कु.दन.वे.मांजूरीचे प्रकरण तपासणी अांती श्री
12.06.2017 आदे शाची प्रत,मय्यत कमजचाऱयास 2 अपत्य असल्याबाबतचे रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर

प्राथदमक दशक्षक

( श्री. पांकज तुळदशदास जाळे )

पकांज चे नावाने प्रकरण केले

प्रदतज्ञालेख , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला शैक्षणीक

असून शा.दन. दद. 20.05.2015

पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता सां बांधी मादहती, अनुकांपा

नूसार दवनांती मान्य करता येणार

तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/- नाही. तसे च अजज दाराांची
चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत

वयोमयादा झाल्याची ददसून येते

प्रदतज्ञालेख रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहतबाबतचे प्रमाणपत्र.
380

अकांपा-2017/387 कु. तेजश्री खुशालराव उईके, मु.पो.

कुरां डी माल तह आरमे ारी दज. गड

मय्यत खुशालराव रामजी उईके,

23.08.2016

मुलगी

16.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कुरखे डा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

381

अकांपा-2017/388 श्री दम्रणाल जगददश काांबळे

दतवारी लेऑऊट चाांदगाव रोड,

श्री जगददश दादाजी काांबळे

02.10.2009

मुलगा

19.06.2017 मादहती पुणज

सहा.दशक्षक दज.प.हाय.एटापल्ली

जे ष्ठता क्रम बदललेला आहे

ब्रम्हपुरी पो.ता.ब्रम्हपुरी दज.चांद्रपूर
अकांपा-2017/389 श्री अदमत जयदे व उसें डी,

19.06.2017 रोजी 18 वषज पूणज
झाले असल्यने त्याांचे अनुकांपा

डॉ.सावजी याांच्या दवाखान्याजवळ

382

सां बदधताचे वय दद.

श्री जयदे व कोलु उसेंडी,

मु.काकडवेली, पो.दुधमाळा,

सहा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

ता.धानोरा, दजल्हा गडदचरोली

बोटे कसा, पांचायत सदमती कोरची

08.05.2014

मुलगा

27.06.2017

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती
पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत
नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे
वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार
दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

2

3

4

383 अकांपा-2017/389अ श्री. आकाश हां सराज येरमे, मु.पो.

श्री. हां सराज सुकरुजी येरमे ,

पेंढरी तह धानोरा दज. गडदचरोली

प्रा.दश. प्रा.शाळा कुरुमवाडा
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6

31.05.1996

मुलगा
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27.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

पां.स. एटापल्ली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

384

अकांपा-2017/390 श्री. प्रशाांत चरणदास गेडाम, मु.पो.

मय्यत चरणदास सखाराम

18.05.2017

मुलगा

28.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दोलांदा तह एटापल्ली दज. गडदचरोली गेडाम, पदरचर प्राआके

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दे चलीपेठा

शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे
लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा
जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

385

अकांपा-2017/391 कु. भैरवी मधु घोडाम, व्दारा योगेश्वर श्री मधु उरकुडा घोडाम

कांगाले याांचे घरी वाडज क्र. 10 मु.पो.

शादररीक दशक्षक

लाखनी तह लाखनी दज. भांडारा

दज.प.हॉय.एटापल्ली

17.02.2011

पत्नी

30.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,
कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, श्रीमती अचजना याांचे दवनांती

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय

नावाांने करण्यात आल्याने

वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-

जे ष्ठतात बदल झालेला आहे

चे कोटज स्टॅ म्पवर , शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे
दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी
याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

386

अकांपा-2017/392 श्री. मोनेश योगराज आलाम मु.पो.

दमचगाांव तह धानोरा दज. गड

मय्यत योगराज जगन्नाथ

02.04.2017

मुलगा

आलाम, प्रा.दश. पां.स. गडदचरोली

06.07.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

387

अकांपा-2017/393 श्री. राहु ल रामपाल मानकर,

मय्यत रामपाल आर. मानकर,

16.06.2017

मुलगा

अकांपा-2017/394 श्रीमती स्नेहल राहु ल वेलके, मु.पो.

c/o दगरधर गणुजी काांबळे
दशवाजीनगर वाडज क्र 18 कॅम्प एदरया
गडदचरोली दज. गडदचरोली

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, ,अजज दाराचे

दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी

दज. गडदचरोली
388

06.07.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे

भगतपसग वाडज , दे साइगांज तह वडसा वा.चा. प्राआके बोटे कसा

याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

मय्यत राहु ल भाष्करराव वेलके,
पां.स. धानोरा

30.05.2017

पत्नी

अजान्वये कु. भैरवी (मुलगी) चे

से वेत नसल्याबाबत प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे

07.07.2017 मादहती पुणज

1

389

2

3

अकांपा-2017/395 श्री. अदनल मारोती तलाांडे, मु.पो.

4

मय्यत अशोक मारोती तांलाडे ,
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मुलगा
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14.06.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कन्हाळगाांव, येनापूर तह चामोशी दज. पशु.पयज. पां.स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गड

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

390

अकांपा-2017/396 श्री. दवकास दकशोर दे वदगरकर,

श्री. दकशोर यशवांत दे वदगरकर,

मु.पो. आरमोरी तह आरमोरी दज.

मुख्याधापक कोटापल्ली पां .स.

गडदचरोली

दसरोंचा

07.10.2016

मुलगा

01.08.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती

पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत
आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे
कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र
रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र.
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अकांपा-2017/397 श्री. मोदहत मारोती ठाकरे , मु.

श्री. मारोती प्रकाश ठाकरे ,

24.06.2017

मुलगा

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

शासकीय दवज्ञान महा जवळ वाडज क्र प्रा.दश. दज.प. शा. रामाळा पां .स.
23 गोकुळनगर, गडदचरोली

(अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर
से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

14.08.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

चामोशी

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/398 श्री. अांशुल रमे श घोडमारे , मु.पो.

श्री. रमे श आर. घोडमारे ,

10.08.2017

मुलगा

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पटवारी भवन च्या मागे आरमे ारी रोड वदर.सहा. पांचायत दवभाग, दज.प.
गडदचरोली तह.दज. गडदचरोली

14.08.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/399 श्री. दकरण प्रभु मारबते, मु.पो.

गडदचरोली दज. गडदचरोली

श्री. प्रभु लक्ष्मण मारबते .
वदर.सहा. दशक्षण दवभाग दज.प.
गड

18.08.2017

मुलगा

29.08.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1
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3

अकांपा-2017/400 श्री. नरें द्र नारायण सडमे क, मु.

धरमपुर वाडज क्र 04 अहे री तह अहे री

4

श्री. नारायण शांकर सडमे क,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

01.08.2017

मुलगा

7

Page 63

8

31.08.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पदरचर प.वै.द. मे डपल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/401 श्री. सादहल अशोक बोलमपल्लीवार, श्री. अशोक शांकर

मु.पो. आष्टी तह चामोशी दज.

बोलमपल्लीवार, प्रा.दश. दज.प.

गडदचरोली

प्रा. शा. येल्ला पां.स. मुलचेरा

13.04.2017

मुलगा

01.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/402 कु. दप्रती पत्रुजी कोठारे , मु.पो.

श्री. पत्रु दसरुजी कोठारे , आ.से .

13.08.2017

मुलगी

06.09.2017 मादहती पुणज

05.05.2017

मुलगा

11.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कुनघाडा तह चामोशी दज. गडदचरोली प्राआके गोडलवाही पां.स. धानोरा
397

अकांपा-2017/403 श्री.मदनष दधरें द्रनाथ सरकार, मु.पो.

दचत्तरां जनपूर तह चामोशी दज. गड.

श्री. दधरें द्रनाथ भरतचांद्र सरकार

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. दचत्तरां जनपूर पां .स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/404 कुमारी काांचन मादणक मानकर,

मु.पो. कोकेवाडा (दवलोडा) तह.
भद्रावती दज. चांद्रपूर

श्री.मादणक दशवराम मानकर,
प्रा.दश.

23.04.2017

मुलगी

14.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

399

2

3

अकांपा-2017/405 कु. स्फुती राजु पांदीलवार, मु.पो.

आष्टी तह चामोशी दज. गडदचरोली

4

श्री. राजु नानाजी पांदीलवार,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

02.01.2013

मुलगी

7
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16.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

400

अकांपा-2017/406 श्री हरीश दकशोर नैताम, हनुमान वाडज श्री. दकशोर श्रावण नैताम,

आठवडी बाजार जवळ, गडदचरोली

10.09.2017

मुलगा

21.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

आ.से . पां.स. धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

तह.दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

401 अकांपा-2017/406अ श्री. अजय मां गु कोरसा, मु.दोडू र तह

एटापपल्ली दज. गडदचरोली

श्री. मां गु पैका कोरसा, प्रा.दश.

30.08.2015

मुलगा

22.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

402

अकांपा-2017/407 श्री. गजानन रोदहदास साहाळा

श्री.रादहदास धवल सहाळा

रा.कोदचनारा ता.कोरची

प्रयोगशाळा सहाय्यक

दज.गडदचरोली

दज.प.हॉय.एटापल्ली

07.10.2010

मुलगा

24.09.2017

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र सां बदधत अजज दारास दद.

29.10.2012 रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय सेवेत आहे त
पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

24.09.2017 ला सज्ञान
झाल्याने सां बदधताचा अनुकांपा
जे ष्ठता क्रम सज्ञान झालेपासून
लावण्यात आलेला आहे .

403 अकांपा-2017/407 अश्री. दवनोंद दवलास उं ददरवाडे , मु.
थे रगांव, पो. दनमगांव तह सावली दर्.
चंद्रपूर

श्री. अमोल दवलास उां ददरवाडे,
प्रा.दश दज.प. प्रा. शा. रे कनार

14.09.2017

भाऊ

28.09.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
असल्यास पत्नी चे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

404

2

3

अकांपा-2017/408 श्रीमती सां गीता नांददकशोर आत्राम,

4

श्री. नांददकशोर नामदे व आत्राम,

मु.पो. कोनसरी तह चामोशी दज.

आ.से .(पु) प्राआके कमलापूर

गडदचरोली

पां.स. अहे री

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

01.08.2017

पत्नी

7
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31.10.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

405

अकांपा-2017/409 श्री. गौरव बाजीराव दहचामी, मु.पो.

नवेगाांव (मुरखळा) वनश्री कालोनी

श्री. दकशोर बाजीराव दहचामी,

16.10.2017

भाऊ

13.11.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पदरचर, पां.स. केारची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली तह.दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

406

अकांपा-2017/410 कु. भाग्यश्री प्रमोद दशमुखे, मु.पो.

श्री. प्रमोद केशवराव दशमुखे,

आर्वशवाद नगर कॅनरा बॅक जवळ

प.दश. मा.शा.हॉय गडदचरोली

25.09.2017

मुलगी

15.11.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

चामोशी रोड गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

407

अकांपा-2017/411 श्री. दवजे न बाळकृष्ण दकरमे, मु.पो.

तह. चामोशी दज. गडदचरोली

श्री.बाळकृष्ण डोनूजी दकरमे,

10.05.2017

मुलगा

28.11.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मजुर दज.प.बाध उप चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

408

अकांपा-2017/412 श्री. से ाहन नत्थुजी शेंडे, मु.पो कोरा

तह समुद्रपूर दज. वधा

श्री. नत्थू शामराव शेंडे, प्रा.दश.

03.04.2017

मुलगा

02.12.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

मय्यत कमज चारी से वेत दनयदमत
होते पकवा कसे याबाबत
खातरजमा करावी

1

409

2

3

अकांपा-2017/413 श्री. दवजय अांताराम चौरे , मु.पो.

कोटरा तह कोरची दज. गडदचरोली

4

श्री. अांताराम केजुराम चौरे ,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

04.10.2017

मुलगा

7
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8

12.12.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कोरची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

410

अकांपा-2017/414 श्रीमती रुपादल अदनल पाकलवार

दशवाजी हाय जवळ गाांधी वाडज

श्री. अदनल दवठठलराव

17.11.2017

पत्नी

12.12.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पाकलवार ग्रा.से . पां.स. कुरखेडा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

कुरखे डा तह कुरखेडा दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

411

अकांपा-2017/415 श्री. ललीत शादलकराव दगरोले मु.पो. श्री. शादलक सदादशव दगरोले,

तह अहे री दज. गडदचरोली

11.12.2017

मुलगा

21.12.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

झडपवाला ग्रापापु उप अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

412

अकांपा-2017/416 श्री. प्रज्वल प्रदीप मे श्राम, मु.पो. तह

ब्रम्हपूरी दज. चांद्रपूर

श्री. प्रदीप श्रीहरी मे श्राम, प्रा.दश.

09.08.2017

मुलगा

26.12.2017 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान असल्याने

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

दज.प. प्रा.शाळा बेळगाांव पां.स.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

कोरची

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

413

अकांपा-2017/417 श्री. शांकर लालसाय बाकडा, मु.पो.

ताडगाांव तह भामरागड दज.
गडदचरोली

श्री. लालसाय बाकडा प्रा.दश. पां.
स अहे री (दज.प. शाळा कन्नेपली)

31.10.2017

मुलगा

15.01.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

सज्ञान झाल्यावर त्याांचा योग्य
क्रम लावणे

1

414

2

3

अकांपा-2017/418 श्री अनुज सुधाकर कोठारे ,

4

श्री सुधाकर पत्रुजी कोठारे

मु.पो.दशजनीचेक, पो.नवेगाांव रै .

प्रा.दशक्षक, दज.प.शाळा

ता.दजल्हा गडदचरोली

दमचगाांव, पांचायत सदमती धानोरा

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

08.07.2014

मुलगा

7
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8

17.01.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

,

9

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा

10.09.2014 तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सांमती पत्र रु.100/-

श्री. अनुर् याचे प्राप्त
प्रमाणपत्रावरुन त्याांना दद.

चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत नसल्याबाबत

17.01.2018 ला 18 वर्ज

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र

पुणज झालेले असल्याने ते

(आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,

सज्ञान झालेल्या

ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत

ददनाांकापासून त्याांचा र्ेष्ठता

प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे

क्रम योग्यदरत्या लावण्यात

प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/-

आलेला आहे . ( पूवीचे

स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
415

अकांपा-2017/419 श्री. अदमत दे वाजी पोटावी, मु.

येडानूर पो. मुरमुरी तह चामोशी दज.

श्री. दे वाजी सोमाजी पोटावी,

10.11.2017

मुलगा

24.01.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

प्रकरण क्र अकांपा2017/252)

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश.

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

416

अकांपा-2017/420 श्रीमती वनमाला अशोक कन्नाके

मु.पो.तह. अहे री दज. गडदचरोली

श्री. अशोक गणपत कन्नाके

27.11.2017

पत्नी

24.01.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रा.से . पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

417

अकांपा-2017/421 कु. पल्लवी दसताराम तुलावी,

मु.मां गेवाडा पो.मालेवाडा तह धानोरा

श्री. दसताराम रामजी तुलावी,

22.04.2017

मुलगी

30.01.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, 76

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कुरखे डा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

418

अकांपा-2017/422 श्री. उल्हास उत्तम दमस्त्री, मु.

दववेकानांद पूर पो.तह मुलचेरा दज.
गडदचरोली

श्री. उत्तम गोपवद दमस्त्री, प्रा.दश.
पां.स. मुलचेरा

02.12.2017

मुलगा

16.02.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान असल्याने

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

सज्ञान झाल्यावर त्याांचा योग्य
क्रम लावणे

1

419

2

3

अकांपा-2017/423 श्री. केतन मनोज वाकडे , मु.पो.

माडे मुधोली तह चामोशी दज. गड

4

श्री. मनोज चरणदास वाकडे ,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

09.02.2018

मुलगा

7

Page 68

8

27.02.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कोरची

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

420

अकांपा2017/423अ
(यापूवीचा क्रमाांक
अकांपा-2017/341 )

श्री. आददत्य चरणदास गुरनुले,

श्री. चरणदास लहु जी गुरुनुले,

मु.पो. येरकड तह. कुरखे डा दज.

प्रा.दश. दज.प्र.प्रा.शा. भाकरोंडी

गडदचरोली

में ढा

03.06.2016

मुलगा

09.03.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,
27.07.2016

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अजज दाराकडील प्राप्त

अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत बाबतचे प्रमाणपत्र.

दस्तऐवजावरुन जन्मददनाांक

अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , (अजज दार

10.03.2000 असून

दववाहीत असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

09.03.2018 ला 18 वर्ज
पुणज होत असल्याने सदर
ददनाांकापासून र्ेष्ठता क्रम
लावण्यात येत आहे .

421

अकांपा-2017/424 श्री. तुषार सुरेशराव रोकडे , रामपुरी

श्रीमती दगता केशवराव

25.03.2017

मुलगा

13.03.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, वडीलाचे व्यवसायाबाबत

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

वाडज क्र. 18 चामोशी रोड गडदचरोली काळबाांधे, प्रा.दश. पां.स. कुरखे डा

िहादनिा करणे आवश्यक

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

422

अकांपा-2017/425 श्री. रोदहत दशवराम कोलामी रा दे वदा श्री. दशवराम डु गा कोलामी

तह मुलचेरा दज. गडदचरोली

03.02.2018

मुलगा

17.03.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान असल्याने

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. मुलचेरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

सज्ञान झाल्यावर त्याांचा योग्य
क्रम लावणे

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
423

अकांपा-2017/426 श्रीमती स्वाती भुमेश्वर लोनबले ,

श्री. जागेश्वर बापुजी कावळे ,

मु.पो. नागेपली तह. अहे री दज.

मुख्याधापक दज.प. शाळा

गडदचरोली

परसलगोंदी

26.02.2018

मुलगी

26.03.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर ,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

प्रदतज्ञालेखाचे मुळ प्रती सादर
कराव्यात.

1

424

2

3

अकांपा-2017/427 श्रीमती दकरण प्रणय मे श्राम, मु.पो.

वरोरा दज. चांद्रपूर

4

श्री. प्रणय दादाजी मे श्राम, ग्रा.से .

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

11.01.2018

पत्नी

7
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8

04.04.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. दसरोचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

425

अकांपा-2017/428 श्री. अतुल मुखरुजी हु लके, मु.पो.

दे लोडा बुज तह आरमोरी दज.

श्री. सोमे श मुखरुजी हु लके,

24.12.2017

भाऊ

07.04.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ग्रामसे वक पां .स.धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/429 श्री. कृणाल मधुकर कडयाम मु.पो.

नवेगाांव तह.दज. गडदचरोली

श्री. मधुकर रामु कडयाम,

19.10.2017

मुलगा

17.04.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स.दसरोंचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/430 कु. दटना दहरामन कन्नाके, वाडज क्र.

22 तुकडोजी महाराज प्राथज ना मांदीर

श्री. दहरामण सोमाजी कन्नाके,

05.11.2017

मुलगी

23.04.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

जवळ गडदचरोली दज. गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/431 श्री. करणकुमार सुरेश शेडमाके,

मु.पो. आष्टी तह चामोशी दज.
गडदचरोली

श्री. सुरेश नामदे व शेडमाके,
प्रा.दश. पां.स. चामोशी

24.11.2017

मुलगा

11.05.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

429

2

3

अकांपा-2017/432 श्री.ईशाांत केवळराम खुरसे , मु.पो.

कांु दभटोला तह कुरखेडा दज.

4

श्री. केवळराम मोदतराम खुरसे ,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

15.10.2017

मुलगा

7
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8

15.05.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

आ.सहा. प्राआके दजमलगटटा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/433 श्री. अक्षय मुत्यमराव कोरते , मु.

बोरमपल्ली तह दसरोंचा

श्री. मुत्यमराव चांद्रा कोरते ,

10.12.2017

मुलगा

15.05.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. दसरोंचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य

दज.गडदचरोली

शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/434 श्री. शुभम रमे श वन्नमवार सां त

तुकडोजी वाडज पहगणघाट दज. वधा

कु.कल्पना आनांदराव नाडमवार, 11.09.2000

मुलगा

18.05.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

432 अकांपा-2017/434 अश्री. दवक्की बाजीराव दहचामी मु.

कृश्नार पो.तह एटापल्ली दज. गड

श्री. बाजीराव दघसा दहचामी

20.07.2011

मुलगा

22.05.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

परीचर प्राआके लगाम

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

433

अकांपा-2017/435 कु. नांदीनी दजवन बुरे, कन्नमवार नगर श्री. दजवन भावजी बुरे,

रामपूरी वाडज गडदचरोली दज. गड

औ.दन.अ. प्राआके कारवाफा
पां.स. धानोरा

15.05.2017

मुलगी

11.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

434

2

3

अकांपा-2017/436 श्री. श्यामसुांदर यशवांत उईके,

4

श्री. यशवांत पाांडूरांग उईके,

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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17.03.2018

मुलगा
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8

14.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

मु.लेंढारी तह कुरखे डा दज. गडदचरोली प्रा.दश. पां.स. धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

435

अकांपा-2017/437 श्री. हषजल पुरुषोत्तम गेडाम मु.कराडी

तह कुरखे डा दज. गडदचरोली

श्री. पुरुषोत्तम नारायण गेडाम,

26.06.2017

मुलगा

19.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्रा.दश. पां.स. कुरखे डा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

436

अकांपा-2017/438 श्री. दनदखल गणे श शेंडे, मु.पो.

श्री. गणे श तुकाराम शेंडे, आ.से .

09.05.2018

मुलगा

20.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

वासाळा तह.आरमोरी दज. गडदचरोली पां.स. धानोरा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

437

अकांपा-2017/439 कु. सुरदभ प्रभाकर ठाकरे , मु.पो.

कुडे सावली तह. ब्रम्हपूरी दज. चांद्रपूर

श्री. प्रभाकर नानाजी

17.04.2018

मुलगी

25.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

ठाकरे ,ग्रा.से. पां.स. एटापल्ली

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

438

अकांपा-2017/440 कु. प्राची प्रकाश उके, कारमे ल

शाळे च्या मागे गडदचरोली

श्री. प्रकाश उरकुडा उके ग्रा.से .
पां.स. चामोशी

07.06.2018

मुलगी

26.06.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1

439

2

3

अकांपा-2017/441 श्री. अमुल ददलीप श्रीरामुलवार,

मु.पो. तह अहे री दज. गडदचरोली

4

श्री. दददलप गणपतराव

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
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6

03.06.2018

मुलगा

7

Page 72

8

02.07.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

श्रीरामुलवार पदरचर, पां.स. अहे री

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

440

अकांपा-2017/442 श्री. प्रदतक नांद ू गरफडे , मु.पो. तह.

आरमे ारी दज. गडदचरोली

श्री. नांदु दवठठल गरफडे , आसहा 05.05.2018

मुलगा

17.07.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

प्राआके कुरुड

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
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अकांपा-2017/443 श्री. प्रफुल साांबा डु रके, मु.पो. तह

दसरोंचा दज. गडदचरोली

श्री. साांबा राजा डू रके, प्रा.दश.

21.10.2010

मुलगा

पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, दवहीत मुदतीनांतर अर्ज सादर

04.08.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. दसरोंचा

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/444 श्री. रोदहत रमे श मे श्राम मु .पो. तह.

गोकुळनगर दज. गडदचरोली

श्री. रमे श दशरथ मे श्राम, ग्रा.से .

31.07.2018

मुलगा

04.08.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

पां.स. चामोशी

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

443

अकांपा-2017/445 कु. रुपाली राजे श्वर कुमरे , मु.पो.

जारावांडी तह एटापल्ली दज. गड

श्री. राजे श्वर बाजीराव कुमरे ,
प्रा.दश. पां.स. धानोरा

04.02.2018

मुलगी

30.08.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती दयावयाची आहे त्याांचे

कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, कुटुां बातील कोदणही सदस्य
शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास),
अजज दाराचे लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर , ज्यास दनयुक्ती दयावयाची
आहे त्याचा जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबत प्रमाणपत्र, जातीबाबत प्रमाणपत्र,
अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत असल्यास
पती/पत्नी याांचे व्यवसाय व नोकरी बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

1
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2

3

4

अकांपा-2017/446 श्री. अनमोल बबन डबरे , साने गुरुजी श्री.बबन वासुदेव डबरे , दवअ

सोसायटी रे ल्वे स्टे शन रोड भद्रावती

Prepared by Z.P. GADCHIROLI 12/02/2019
5

6

06.06.2018

मुलगा

7
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8

30.08.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

9

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान असल्याने

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

(दश) पां.स. एटापल्ली

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

तह भद्रावती दज. चांद्रपूर

सज्ञान झाल्यावर त्याांचा योग्य
क्रम लावणे

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )

445

अकांपा-2017/447 श्रीमती मृणालताई मनोहर सहारे ,

श्री. मनोहर गणपत सहारे , ग्रा.से . 09.10.2018

पत्नी

29.10.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

पां.स. भामरागड

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/448 श्रीमती लता आनांदराव पोरे टी मु पो.

दचपरी तह कुरखे डा दज. गडदचरोली

श्री. आनांदराव आडकूजी पोरे टी, 13.12.2017

पत्नी

28.11.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

प्रा.दश. पां.स. धानोरा

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अकांपा-2017/449 कु. सादनया शामराव रत्नादगरी मु.पो.

रां गय्यापल्ली तह.दसरोंचा दज. गड

श्री. शामराव लक्ष्मण रत्नादगरी,

07.08.2018

मुलगी

11.12.2018 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत, अर्जदार अज्ञान असल्याने

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

प्रा.दश पां.स. कोरची

श्रीमती भारती शामराव रत्नादगरी

झालेच्या ददनाांकापासून

कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे

र्ेष्ठता क्रम लावण्यात यावा.

प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
448

अकांपा-2017/450 श्री. सुरज कृष्णदास कुमरे , मु.पो.

श्री. कृष्णदास वासूदेव कुमरे ,

06.12.2018

मुलगा

सज्ञान झालेवर सज्ञान

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,

असल्यास पती/पत्नी याांचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
से वा पुस्तकाच्या प्रथम पानाची छायाांदकत प्रत,

05.01.2019 दवहीत जोडपत्रातील अचुक पदरपुणज मादहती,

कु.दन.वे.मां जूरीचे आदे शाची प्रत, कुटूां ब दववरण पत्र, अनुकांपा तत्वावर ज्यास दनयुक्ती

दयावयाची आहे त्याांचे कुटुां बातील इतर सदस्याांचे सां मती पत्र रु.100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर,
कुटुां बातील कोदणही सदस्य शासकीय / दनमशासकीय से वेत आहे त पकवा कसे याबाबतचे
प्रदतज्ञालेख रु. 100/-चे कोटज स्टॅ म्पवर, तहदसलदार / कोटज याांचे कुटु बाचे वारसान प्रमाणपत्र
(आवश्यकता असल्यास), अजज दार दववाहीत असल्यास लहान कुटुां बाचे प्रमाणपत्र रु. 100/-चे
कोटज स्टॅ म्पवर , जन्मतारखे चा दाखला, शैक्षणीक पात्रताबाबतचे प्रमाणपत्रे , जातीबाबत
प्रमाणपत्र, अजज दाराचे दववाहीत/अदववादहत/पुनर्वववाह बाबतचे प्रमाणपत्र. (अजज दार दववाहीत
असल्यास पत्नीचे व्यवसाय बाबतचे 100/- स्टॅ म्पवर प्रदतज्ञालेख )
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अनक
ू ण प्रकरर् असलेल्या) उमेदवारांची अंनतम प्रनतक्षानिन सूची - 2018
ु ं पा तत्वावर संभाव्य ननयक्त
ु ी देण्याकरीता (माहिती पर्
निल्हा पनरर्द, गडनिरोली
अनुकंपा उमेदवारांना दे ण्यात आलेली एकुण वर्षननहाय ननयुक्ती संख्या
वर्ष

एकुण संख्या (गट-क) पदावर

सन-2016

9

सन-2017

7

* तात्पुरत्या स्वरुपात वगष-4 मध्ये वगष-3 िे अटीवर ननवड झालेले राखीव प्रकरण संख्या :- 03
* अनुकंपा उमेदवारािे प्रनतक्षानधन सूिीतील मानहती पूणष असलेले प्रकरण संख्या :- 137
* एकुण प्रकरण संख्या :-140 ( खालील नमुद उमेदवारांचे सामान्य प्रशासन शवभाग यांचे शासन शनणणय क्र. /अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ शदनांक 12.03.1997 व इतर शासन शनदे शा नूसार प्राप्त अिािे िेष्ठतेच्या नदनांकापासून तसेि अिषदार
अज्ञान असल्यािे बाबतीत ते सज्ञान झालेल्या नदनांकापासून िेष्ठता क्रम लावण्यात आलेला असून

तयांचे शैक्षशणक अहण ता, सेवाभरती शनयम, शासन शनणण यातील शवद्यमान तरतुदी इ. बाबी शवचारात घेवून संभाव्य शनयुक्तीकरीता एकुण 140 अनुकंपा

उमेदवारांची सन 2018 रोजीची प्रशतक्षाशधन सूची याव्दारे अंनतमनरत्या प्रकानित करण्यात येत आहे .)
अर्जदाराचे
अ.

सुधारीत प्रकरण

क्र.

क्रमाांक

अर्जदाराांचे सांपूणज नाांव

ददवांगत झालेल्या कमजचाऱ्ऱऱ्ऱयाचे

ददवांगत

नाांव व पद

झाल्याचा ददनाांक

४४च

4

ददवांगत/ अकाली

अर्ज

रुग्णता दनवृत्त

केल्याचा

झालेल्या

ददनाांक

अर्जदाराचा

र्ात / प्रवगज

र्न्म ददनाांक

शै क्षदणक पात्रता

इतर व्यावसायीक
अर्जता

शे रा

कमजचाऱ्ऱयाशी नाते
1
1

अकंपा-2017/17

2
कु. शिरीन िेरखॉ पठाण
मु.पो.आलापल्ली ता. अहे री
शज.गडशचरोली

2

अकंपा-2017/19

श्री गणेि शवनायक मुळे

श्री शेरखॉ अहमदखॉ पठाण,

08.12.2006

5
मुलगी

6

7

03.12.2007

13.12.1994

8
मुस्लीम

खुला

9

10

11

12 वी पास (44)

संगणक

न्यायालयाचे वारसान प्रमाणपत्र तसेच
न्यायालयीन आदे शावरुन श्रीमती

वाहन चालक

आरजुबानो यांचे अनुकंपा प्रकरण खारीज

प्रा.आ.के.मोयाबीनेठा
श्री व्ही.एस.मुळे, वाहन चालक,

करुन कु. शशरीनचे नांवे करण्यात
25.05.2007

मुलगा

04.01.2008

07.09.1987

तेली

इ.मा.व.

आलेले आहे .

7 वा पास

मु.पो.ता.दे साईगंज, शज. गडशचरोली शज.प.बांधकाम उपशवभाग अहे री
3

4

अकंपा-2017/25

अकंपा-2017/26

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

श्री.संजय बाजीराव मडावी

श्री बाजीराव लच्चा मडावी,

मु.पो. झझगानूर, ता. शसरोंचा

पिुपट्टीबंधक पिुवैद्यशकय

31.12.2007

मुलगा

16.07.2008

09.03.1990

माशडया

अनु.जमाती

9 वा पास

शज.गडशचरोली

दवाखाना शसरोंचा

श्री.प्रभाकर काशिराम पदा

श्री.काशिराम शगल्ले पदा पशरचर

04.10.2008

मुलगा

02.12.2008

12.07.1984

गोंड

अनु.जमाती

9 वा पास

श्री शबमल हावलादार, उ.श्रे.

23.09.2008

मुलगा

26.12.2008

07.05.1983

नमोिुद्र

खुला

12 वी पास

13.02.2008

मुलगा

30.12.2008

02.09.1987

गोंड

अनु.जमाती

9 वी पास

18.05.2008

मुलगा

29.01.2009

21.08.1975

माळी

इमाव

9 वा पास

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

म.पो.मोहली ता.धानोरा
शज.गडशचरोली
5

अकंपा-2017/28

श्री बासुदेव शबमल हावलादार
मु.शसमुलतला, पो.पेटतळा,
ता.चामोिी, शजल्हा गडशचरोली

6

अकंपा-2017/29

मुख्याद्यपक शज.प.प्रा.शा.

श्री. रुपेि रघुपती गावळे

श्री. रघुपती शभमा गावळे

मु.पो.राजाराम खांदला ता.अहे री

पिुपट्टीबंधक

शज.गडशचरोली
7

अकंपा-2017/30

श्री. भुपेि तुकाराम शनकुरे

श्री तुकाराम लक्ष्मण शनकुरे,

मु.अहे री वाडड नं.5 ता.अहे री

हवालदार पं.स.अहे री

शज.गडशचरोली

संगणक , DOEACC

8

अकंपा-2017/36

श्री. प्रिांत सुरेि दोनाडकर

श्रीमती सुनंदा सुरेि दोनाडकर

दं तेश्वरी वाडड क्र.5 श्रीहरी सलामे

पशरचर

20.04.2009

मुलगा

Page
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11.06.2009

30.12.1988

कुणबी

इ.मा.व.

10 वी पास

टं कलेखन इंग्रजी 40,
MS-CIT

यांचे घरी मु.पो.ता.धारोना
शज.गडशचरोली
9

अकंपा-2017/38

श्री शनशतन मोतीराम परिुरामकर

श्री.मोशतराम बोंडकु परिुरामकर

मु.झपपळगाव(काहळी) ता.लाखांदूर

प्रा.शि. पं.स.कुरखेडा

22.01.2009

मुलगा

09.07.2009

15.05.1995

कोहळी

इ.मा.व.

अकंपा-2017/41

श्रीमती शमना शपतांबर भोयर

शड.एड. MS-CIT

शवद्याशपठातुन )

शज.भंडारा
10

शब.ए. पदवी (खुल्या
मराठी इशतहास

रा. मय्यम श्री. शपतांबर अंताराम

18.03.2009

पत्नी

18.07.2009

20.10.1978

शढवर

भज-ब

12 वी पास

िारदा कॉलनी िास्रीनगर, हनुमान भोयर प्राथशमक शिक्षक

टं कलेखन इं.40 ,म.30
व संगणक प्रमाणपर

मंशदरजवळ जोगीसाखरा रोड
मु.ता.आरमोरी शज.गडशचरोली
11

अकंपा-2017/42

श्री पराग सुधाकर कोराम

श्री सुधाकर गणुजी कोराम उ.श्रे.

C/O नरे ि केिव आराम

मुख्याद्यापक

चन्काई नगर शिक्षक कॉलनी

शज.प.प्रा.िा.दे वसरा

बाजार तलावाच्या मागे

पं.स.धानोरा

21.02.2009

मुलगा

05.08.2009

23.10.1995

गेाड
ं

अनु.जमाती

शब.ए. (पदवी)

शब.ए.(कला) खुल्या
शवद्यापीठातून
प्रनतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

मु.पो.ता.शज.गडशचरोली
12

13

अकंपा-2017/45

श्रीमती िारदा शवनोद गेडाम,

मय्यम श्री शवनोद दयाराम

रा.फलेवाडड क्र. 4 गडशचरोली

गेडाम, आरोग्य सहाय्यक

श्री.स्वप्नील गजानन भांडेकर

श्री.गजानन महारु भांडेकर

मु.पो.कुनघाडा रै ता.चामोिी

प्राथशमक शिक्षक

25.08.2008

पत्नी

05.08.2009

07.11.1972

महार

अनु.जाती

10 वी पास

पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती
दे ण्यात आली.

20.06.2009

मुलगा

18.08.2009

04.11.1991

तेली

इ.मा.व.

12 वा पास

संगणक प्रमाणपर
Mscit

शज.गडशचरोली
14

अकंपा-2017/46

श्री महे ि वामन राऊत,

श्री वामन नथ्युजी राऊत, केंद्र

शज.प.ताडु रवार िाळे च्या मागे ,

प्रमुख, गोठणगांव , पं.स.कुरखेडा

26.07.2009

मुलगा

05.09.2009

01.12.1987

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MS-CIT

25.08.2009

पत्नी

24.09.2009

02.07.1978

महार

अनु.जाती

12 वी पास

MSCIT, टं कलेखन

ताडु रवार नगर आरमोरी
ता.आरमोरी, शजल्हा गडशचरोली
15

श्रीमती शनता सोमे श्वर रामटे के

मय्यत श्री सोमे श्वर बापू

रा.शववेकानंद नगर वाडड क्र.21

रामटके, ग्रामसेवक

इं.-40, म.-30

पोटे गांव रोड रे ड्डी गोडावूनच्या मागे ,

दे ण्यात आली.

मु.पो.ता.शजल्हा गडशचरोली
16

अकंपा-2017/48

पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती

श्री अंकूि राजेश्वर संतोषवार

श्री राजेश्वर श्रीधर संतोषवार

रा.हनुमाननगर (शरलान्स टावर

आरोग्य सेवक,

जवळ चामोिी ता.चामोिी

प्रा.आ.के.अंशकसा

03.05.2009

मुलगा

30.09.2009

09.12.1992

गानली

इ.मा.व.

शब.ए.(कला) खुल्या

DOEACC टं कलेखन

शवद्यापीठातून

इं.-40, म.-30

शज.गडशचरोली
17

18

अकंपा-2017/51

श्रीमती आिा संजय वरघंटे

शब.ए. पदवी (कला)

MS- CIT, DTP

रा.ताडू रवार नगर आरमोरी

श्री. संजय मारोती वरघंटे पशरचर

तसेच Additional

टं कलेखन इं.-40, म.-

ता.आरमोरी

अथडिास्र शवषय

30

घेवन
ू
10 वी पास

DOEACC

श्री अमीत भारत लोखंडे

श्री भारत मारोती लोखंडे,

मु.पो.काहाली, ता.ब्रम्हपुरी, शजल्हा

ग्रामसेवक, पं.स.मुलचेरा

चंद्रपूर

04.10.2009

14.10.2009

पत्नी

मुलगा

30.10.2009

06.11.2009

20.06.1983

22.02.1988

धोबी

बौदध

इ.मा.व.

अनु.जाती

पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती
दे ण्यात आली.

19

अकंपा-2017/52

श्री. आशदत्य रमे ि.कुळमे थे

श्री रमे ि नारायण कुळमे थे

30.04.2009

मुलगा
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26.11.2009

13.04.1998

प्रधान

अनु.जमाती

12 वी पास

26.11.2009

पत्नी

10.12.2009

30.12.1983

महार

अनु.जाती

12 वी पास

01.09.2009

मुलगा

29.12.2009

04.07.1974

मरार

इ.मा.व.

10 वी पास

रा.शदभना पो.जेप्रा ता.शज.गडशचरोली प्रा.शि. शज.प.प्रा.िा.पोटे गांव

20

अकंपा-2017/53

श्रीमती सुषमा मयाराम टें भण
ु े

श्री मयाराम बाबुराव टे भण
ु े

मु.कोसमी-2 ता.कोरची

ग्रा.से. पं.स.अहे री

टं कलेखन म.30

शज.गडशचरोली
21

22

अकंपा-2017/56

अकंपा-2017/57

श्री रझवद्र मडगूजी शनकोडे मु.दोलंदा

श्री मडगूजी रामाजी शनकाडे

पो.जारावंडी ता.एटापल्ली

पशरचर, पिूवैद्यशकय दवाखाना

शज.गडशचरोली

दोलंदा

श्रीमती सुरेखा संतोष ठाकुर,

श्री संभोष भुरुजी ठाकूर,

रा. आष्टी, ता.चामोिी, शजल्हा

प्राथशमक शिक्षक

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

22.12.2009

पत्नी

12.01.2010

20.06.1983

कुणबी

इ.मा.व.

शब.ए.(कला) खुल्या टं कलेखन इ.40 म.30
शवद्यापीठातून

MSCIT कृशष पदवीका

गडशचरोली.
23
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अकंपा-2017/58

अकंपा-2017/59

अकंपा-2017/62

श्री शवकेस प्रभाकर मुलकलवार

श्री प्रभाकर गणपतराव

मु.पो.कुनघाडा रै. ता.चामोिी

मुलकलवार पशरचर,

शज.गडशचरोली

शज.प.झसचाई उपशवभाग चामोिी

श्रीमती वषा रमे ि जवादे

श्री. रमे ि बालाजी जवादे

नेहरु वाडड क्रमांक 1 गडशचरोली

कशनष्ठ सहाय्य्क

श्रीमती मे घना संजय राऊत,

श्री संजय महादे वराव राऊत,

मु.पो.जोगीसाखरा तह. आरमोरी

ग्रामसेवक, पं.स.गडशचरोली

03.01.2010

मुलगा

27.01.2010

31.12.1989

इमाव

इ.मा.व.

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

शब.एस.सी. (Phy,
C/S, Mth

30.01.2010

पत्नी

08.02.2010

10.06.1984

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MS-CIT
प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

08.02.2010

पत्नी

06.03.2010

21.04.1982

कुणबी

इ.मा.व.

शज. गडशचरोली. 441208,

शब.ए.(कला) खुल्या टं कलेखन इं.40 म.30
शवद्यापीठातून तसेच

MS-CIT, कृशष तंर

Aditional अथडिास्र

पदशवका

शवषय घेवन
ू पदवी
26

अकंपा-2017/64

श्री रुपेि प्रतापिहा आराम,

श्री प्रतापिहा िामराव आराम,

मु.रामनगर वाडड क्र.19, ता.शजल्हा

पशरचर, प्रा.आ.केंद्र कोनसरी

24.01.2010

मुलगा

23.03.2010

23.07.1988 राजगेाड
ं

05.07.2008

पत्नी

16.06.2010

02.07.1987

अनु.जमाती

12 वी पास

इ.मा.व.

9 वी पास़

गडशचरोली
27

अकंपा-2017/68

श्रीमती कौिल्या केिव कोकोडे

श्री.केिव नथ्थुजी कोकोडे

मु.पो.येंगलखेडा ता.कुरखेडा

शिक्षक शज.प.प्रा.िा.कवडे

शज.गडशचरोली

पं.स.भामरागड

तेली

18.12.2008

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
प्रथम अजड पं.स. भामरागड येथे शद.
18.12.2008 रोजी सादर केले होते .
पंरतु या कायालयास प्राप्् झालेले
नाही. त्यामुळे या कायालयास शद.
14.06.2010 ला प्राप्त अजात सदर
अजड जोडू न पुनश्च अजड सादर केलेला
असल्याने प्राप्त अजाचे शदनांकापासून
जेष्ठता क्रम लावण्यात आला.

28

अकंपा-2017/69

श्री संशदप बाबुराव इंदावार,

मय्यत श्री बाबुराव मुत्यालू

रा.आलापल्ली, ता.अहे री, शजल्हा

इंदावार, वाहन चालक,

गडशचरोली

प्रा.आ.केंद्र पेरशमली

18.01.2010

मुलगा

16.06.2010

20.01.1989

मनेवार

खुला

10 वी पास,
प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

29
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अकंपा-2017/73

अकंपा-2017/75

अकंपा-2017/76

श्री राहु ल प्रभाकर शिवनकर,

मय्यत श्री प्रभाकर झचतामण

मु.पो.मुरमाडी, ता.गडशचरोली,

प्रभाकर, रोलर चालक,

शजल्हा गडशचरोली

शज.प.बांध.उपशवभाग कोरची

श्री. आशिष शपतांबर रायपुरे

श्री.शपतांबर पशतराम रायपुरे

मु.पो.गुरवडा ता.शज.गडशचरोली

आरोग्य सेवक प्रा.आ.कें.वडधा

श्री.अक्षय प्रकाि दोनाडकर

श्री.प्रकाि एम. दोनाडकर

मु.पो.पारडगाव ता.ब्रम्हपुरी

पशरचर पं.स.कुरखेडा

13.08.2010

मुलगा
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31.08.2010

04.08.1991

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MSCIT
प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

09.08.2010

मुलगा

08.09.2010

04.08.1999

महार

अनु.जाती

12 वी पास

11.05.2010

मुलगा

13.09.2010

28.06.1997

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

24.05.2010

पत्नी

13.09.2010

04.11.1981

महार

अनु.जाती

MSCIT

शज.चंद्रपुर
32

अकंपा-2017/77

श्रीमती भुशमका ओमप्रकाि उके,

श्री ओमप्रकाि राजकुमार उके,

रा.खेडेगांव, पो.चारभट्टी,

प्राथशमक शिक्षक, पं.स.कुरखेडा

शब.ए.(कला) खुल्या टं कलेखन इ.40 म.30
शवद्यापीठातून

MSCIT

ता.कुरखेडा, शजल्हा गडशचरोली

33

अकंपा-2017/79

श्री. अशभशजत शदगांबर बन्सोड

मय्यत श्री. शदगांबर मसाजी

मु.पो.गेवधा, ता.कुरखेडा

बन्सोड पशरचर

28.05.2010

मुलगा

16.09.2010

28.08.1993

महार

अनु.जाती

12 वी पास

संगणक

24.02.2009

मुलगी

18.09.2010

25.05.1991

बेलदार

भज-ब

12 वी पास

MSCIT टं कलेखन

शज.गडशचरोली
34

अकंपा-2017/80

कु.मानसा कृष्णा दासरी,

श्री कृष्णा व्येंकन्ना दासरी,

मु.पो.ता.शसरोंचा, शजल्हा गडशचरोली आरोग्य सहाय्यक (पुरुष),

21.03.2009

इ.30,40 व म.30

प्रा.आ.केंद्र टे कडाताला

प्र्थम अजड प्राआके टे कडातला, येथे
शद. 21.03.2009 रोजी सादर केले
होते . पंरतु या कायालयास प्राप््
झालेले नाही. शद. 18.09.2010 ला
प्राप्त अजात सदर अजड जोडू न पुनश्च
अजड सादर केलेला असल्याने प्राप्त
अजाचे शदनांकापासून जेष्ठता क्र्म
लावण्यात आला.

35
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अकंपा-2017/82

अकंपा-2017/84

अकंपा-2017/85

अकंपा-2017/86

श्रीमती संघशमरा अरझवद िेंडे

श्री.अरझवद माशनकराव िेंडे

मु.पो.मुडझा ता.शज.गडशचरोली

पिुधन पयडवक्ष
े क प.वै.द.वायगाव

श्री.पंकज िामराव नाकाडे

श्री.िामराव रामाजी नाकोडे

मु.पो.कोरंभीटोला ता.अजुडनी

प्रा.शि.शज.प.प्रा.िा.झगडवाही

शज.गोंशदया

पं.स.कोरची

कु.सोनल सुधाकर वाघाडे

श्रीमती रे खा सुधाकर वाघाडे

मु.गणेिपुर पो.शससी ता.आरमोरी

प्रा.शि.

शज.गडशचरोली

शज.प.उ.प्रा.िा.शवशहरगांव

श्रीमती मशनषा मनोहर राजुरवार,

मय्यत श्री मनोहर यादवराव

मु.चाकलपेठ, पो.मुरखळा,

राजुरवार,प्रा.शि.शज.प.िाळा

ता.चामोिी, शजल्हा गडशचरोली

शवठ्ठलपूर, ता.चामोिी

30.07.2010

पत्नी

22.09.2010

11.12.1979

महार

अनु.जाती

शब. ए. (कला)

DOEACC, टं कलेखन
इ.30 व म.30

25.04.2010

मुलगा

08.10.2010

31.05.1993

कोहळी

इ.मा.व.

शब.ए. खुल्या

डी.एड तसेच डाटा

शवद्यापीठातून

एंट्री आपरे टर कोसड

(मराठी इशतहास)
25.09.2010

मुलगी

12.11.2010

24.02.1991

कुणबी

इ.मा.व.

शब.ए.(कला)

संगणक प्रमाणपर,
टं कलेखन इ.30 व म.30

11.07.2010

पत्नी

24.11.2010

20.02.1981

पांचाळ

इ.मा.व.

10 वी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.30 व म.30

प्रतिज्ञाऱेखाच्या मल
ु प्रिी आळश्यक

39
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अकंपा-2017/88

अकंपा-2017/89

श्रीमती माया चंद्रिेखर डोंगरे , वाडड

श्री चंद्रिेखर उध्दव डोंगरे ,

क्रं. 17, ओमनगर,

कशनष्ठ सहाय्यक,

मु.पो.ता.शज.गडशचरोली

पं.स.एटापल्ली

श्री.परिुराम िंकर गानफाडे

श्री.िंकर जयराम गानफाडे

रा.नागपूर (छोटा) पो.पडोली

पशरचर प.वै.द.पेरशमली

07.10.2010

पत्नी
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24.11.2010

01.07.1982

महार

अनु.जाती

10 वी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.30 व म.30

प्रती जोडावे
23.03.2010

मुलगा

02.12.2010

15.04.1983

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MS-CIT
प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

ता.शज.चंद्रपुर
41
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अकंपा-2017/91

अकंपा-2017/93

श्री व्येंकटे श्वर रामचंद्र सल्लम,

मय्यत श्री रामचंद्र मलया

वाडड नं. 4 मु.पो.ता.झसरोंचा, शजल्हा

सल्लम, मजूर,

गडशचरोली

शज.प.बांध.उपशवभाग अहे री

श्री शकरण प्रभाकर चाफडे ,

श्री प्रभाकर परुजी चापडे ,

मु.हनुमान वाडड क्र.10, गडशचरोली

पशरचर, आरोग्य शवभाग, शज.प.

01.08.2010

मुलगा

08.12.2010

27.02.1990

मनेवार

27.11.2010

मुलगा

28.12.2010

15.06.1989 सावतेली

खुला

12 वा पास

इ.मा.व.

7 वा पास
प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

गडशचरोली
43

अकंपा-2017/94

श्री.तौशसफ रमजान खॉन

श्री. रमजान खॉन दाऊद खॉन

मु.शसरोंचा माल, ग्राम पंचायत समोर

पशरचर प्रा.आ.कें.लाहे री

समंतीपराशवषयी प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ

12.11.2010

मुलगा

30.12.2010

26.04.1992

मुस्लीम

खुला

शब.ए. (इशतहास,

MSCIT टं कलेखन

समाज)

इ.40 व म.30

10 वी पास

MSCIT

पो.ता.शसरोंचा शज.गडशचरोली
44

अकंपा-2017/97

श्रीमती वंदना प्रकाि मडावी,

मय्यत श्री प्रकाि आत्माराम

स्नेहनगर, वाडड क्रं 06 धानोरा रोड,

मडावी, पशरचर, आरोग्य शवभाग,

26.11.2010

पत्नी

19.01.2011

10.04.1979

परधान

अनु.जमाती

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

गडशचरोली. शज. गड
45

अकंपा-2017/101 श्रीमती साशरका मे घराज मे श्राम

श्री. मे घराज यादव मे श्राम

07.02.2011

पत्नी

15.02.2011

01.05.1981

शढवर

भज-ब

शब.ए.

आशिवाद नगर वाडड क्र.22 इदगाहचे प्रयोगिाळा तंरज्ञ
मागे , चामोिी रोड, गडशचरोली

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

प्रा.आ.कें.अशमझा

ता.शज.गडशचरोली
46

47

अकंपा-2017/104 श्री अिोक पंढरी नरोटे

श्री. पंढरी गजानन नरोटे पशरचर

रा.बोरीचक ता.आरमोरी

पिुवैद्यकीय दवाखाना रे गडी

शज.गडशचरोली

पं.स.चामोिी

अकंपा-2017/112 श्री हंसराज महादे व मोहु ले,

श्री महादे व लहानुजी मोहु ल,े

30.12.2010

मुलगा

10.03.2011

08.05.1993

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

14.12.2010

मुलगा

11.04.2011

01.01.1983

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

मु.पो.ता.कोरची, शजल्हा गडशचरोली पशरचर, पं.स.कोरची

48

49

अकंपा-2017/113 श्री. मनोज व्यंकटस्वामी शजल्लेला

ंंश्री. व्यंकटस्वामी बजारु

रा.शसरोंचा रै. ता.शसरोंचा

शजल्लेला पशरचर प्रा.आ.कें.

शज.गडशचरोली

मन्नेराजाराम

अकंपा-2017/116 श्री. एकनाथ वासुदेवराव शपत्तुलवार

श्रीमती बेबीबाई वासुदेवराव

मु.नेवग
े ाव पो.मुडझा

शपत्तुलवार पशरचर कृषी शवभाग

ता.शज.गडशचरोली

शज.प.गडशचरोली

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

26.01.2008

मुलगा

14.03.2012

14.03.1994

ओडी

भज-ब

27.05.2011

शब.एस.सी.
(Botony chem,
Zoology )

26.03.2011

मुलगा

09.06.2011

22.09.1979

दे वांग

शवमाप्र

9 वी पास

MSCIT

50

अकंपा-2017/117 श्री.शविांत चंद्रकांत कुंमरे

श्रीमती कुसुम चंद्रकांत कुभरे

कस्तुरबा वाडड लाखांदुर रोड जकात

आरोग्य सहाय्यक मशहला

नाक्याजवळ नवीन वसाहत

प्रा.आ.कें.कुरुड

14.06.2010

मुलगा
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14.06.2011

16.12.1990

गेाड
ं

अनू.जमाती

शब.काम (पदवी)

टं कलेखन इ.30 व
म.30 MS-CIT
प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

दे साईगंज शज.गडशचरोली
51

52

अकंपा-2017/121 श्री.अनमोल रतीराम चंदनखेडे

श्रीमती वैिाली चंदुजी बन्सोड

C/Oश्री. परिुराम गांगरे ड्डीवार

सहाय्यक बाल शवकास प्रकल्प

बालशवकास प्राथशमक िाळे जवळ

अशधकारी

वाडड क्र.15 मुल शज.चंद्रपुर

ए.बा.शव.से.यो.कुरखेडा

अकंपा-2017/124 श्री. आकाि मधुकर वाकडे

श्री. मधुकर दादाजी वाकडे

मु.पो.नवेगाव कॉम्प्लेक्स

वरीष्ठ सहाय्यक

ग्रापं.मुरखळा पो.मुळझा

ग्रा.पा.पु.शव.शज.प.गडशचरोली

09.01.2011

पती

11.07.2011

24.11.1977

महार

अनु.जाती

एम.एस.डब्लु.

संगणक व टं कलेखन
इ्ंग्रजी 40 मराठी 30
ि.प्र.मी.

23.06.2011

मुलगा

29.07.2011

15.06.1992

माना

अनु.जमाती

12 वी पास

बांधकाम पयडवक्ष
े क
तसेच टं कलेखन इ.40
व म.30 MS-CIT

ता.शज.गडशचरोली
53

54

55

अकंपा-2017/125 श्री अशभशजत िामनाथ कुंभारे

श्री िामनाथ शहरामण कुंभारे

पटवारी भवन जवळ आरमोरी रोड

िाखा अशभयंता पंचायत सशमती,

गडशचरोली

धानोरा

अकंपा-2017/128 श्री. सशचन गंगाधर मांडवगडे

श्री. गंगाधर िंकर मांडवगडे

वाडड क्र.2 मु.पो.ता.चामोिी

उ.श्रे.मु.अ.शज.प.उ.प्रा.िा.

शज.गडशचरोली

भोगनबोडी

अकंपा-2017/129 श्री. आशिष अशनलराव गामोटकर
आंबेकर लेआउट शिवाजी वाडड ,

श्री. अशनल मनोहरराव

05/05/2010

मुलगा

04.08.2011

18/12/1992

कोष्टी

शवमाप्र

पदवी (अशभयांशरकी
-यांशरकी) तसेच
एम.बी.ए

25.06.2011

मुलगा

02.05.2014

02.05.1996

खाती

भज-ब

14.10.2011

02.07.2011

मुलगा

31.10.2011

02.06.1991

ब्राम्हण

खुला

गामोटकर आरोग्य सेवक,

शब.ए. खुल्या

MSCIT टं कलेखन

शवद्यापीठातून

इ.30

शब.काम (कला)

Tally संगणक

खुल्या शवद्यापीठातून

प्रमाणपर टं कलेखन

वरोरा, शज. चंद्रपुर
56

57

इ.40 व म.30

अकंपा-2017/131 श्रीमती वैिाली नंदशकिोर बावनकर, मय्यत श्री नंदशकिोर शवठोबाजी
C/O वसंतराव लक्ष्मण फझटग,

बावनकर, प्रा.शिक्षक,

हनुमाननगर तुकूम, हनुमान मंदीर

शज.प.प्रा.िाळा मुरुमगांव,

जवळ, चंद्रपूर

ता.धानोरा

अकंपा-2017/133 कु.अंशकता प्रभाकर पन्नासे

श्रीमती सुनंदा प्रभाकर पन्नासे

18.10.2011

पत्नी

11.11.2011

19.11.1982

तेली

इ.मा.व.

10 वी पास

28.08.2011

मुलगी

25.11.2011

01.10.1996

तेली

इ.मा.व.

12 वी पास

मु.लगाम ता.मुलचेरा शज.गडशचरोली (कु. सुनंदा महादे वराव डाफे)

बाांधकाम पयजवेक्षक
कोसज डी.एङ तसेच

आरोग्य सेशवका प्रा.आ.कें.लगाम

टं कलेखन इं.40 म.30
MS-CIT, आशण Tally

58

अकंपा-2017/137 कु.ज्ञानेश्वनी रामलाल मडावी,
रा.येंगाळा, ता.आरमोरी, शजल्हा
गडशचरोली

श्री रामलाल बोंदी मडावी,
उ.श्रे.मुख्याध्यापक, पं.स.धानोरा

31.12.2010

मुलगी

19.12.2011

04.11.1991

गेाड
ं

अनु.जमाती

शब.ए. एम.ए.

टं कलेखन इं.40 म.30

(मराठी)

MS-CIT,

59

अकंपा-2017/138 कु. मशनषा दे वराव प्रधान,
मु.पो.वघाडा, ता.आरमोरी

श्री दे वराव अजूडन प्रधान,

22.09.2004

मुलगी

Page
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26.12.2011

19.01.1995

कुणबी

इ.मा.व.

प्राथशमक शिक्षक

शब.ए. ( तसेच
शब.एस.सी.
(Botony,Che,

शड.एड. MS-

शद.22.07.2005 चे प्रथम अजान्वये

CIT,टं कलेखन, Tally श्रीमती अशनता (अजणदाराची आई) यांचे
नावे प्रकरण होते. पंरतू श्रीमती अशनता
यांचे अजण शद. 26.12.2011 अन्वये कु.

Zoology)पदवी

मशनषा चे नांवे शवनंती केल्याने अजाचे
शदनांकापासून तयांचा जेष्ठता क्रम
लावण्यात आलेला आहे .

60

अकंपा-2017/139 श्री. संघषड बाबुलाल अंबादे
मु.पलानगाव ता.दे वरी शज.गोंदीया

श्री. बाबुलाल रोंगडु जी अंबादे

27.02.2007

मुलगा

प्राथशमक शिक्षक

02.12.1993

महार

अनु.जाती

शब.ए.(कला)

कुशष तंर पदवीका.
MS-CIT

29.12.2011
18.01.2008

शज.प.प्रा.िा.बेलारगोंदी

प्र्थम अजड ग.शि.अ. काया.कोरची
येथे शद. 18.01.2008 रोजी सादर केले
होते . पंरतु या कायालयास प्राप््

ता.कोरची

झालेले नाही. त्यामुळे संबशधतानी या
कायालयास शद. 29.12.2011 ला सदर
अजड जोडू न पुनश्च अजड सादर केलेला
असल्याने प्राप्त अजाचे शदनांकापासून
जेष्ठता क्र्म लावण्यात आला.

61

62

अकंपा-2017/143 श्री.राजेि उध्दवराव परिुरामकर

श्रीमती वच्छलाबाई उध्दवराव

रामनगर वाडड क्र.19

परिुरामकर, पशरचर शिक्षण

ता.शज.गडशचरोली

शवभाग, शज.प.गडशचरोली

अकंपा-2017/144 श्री. रोिन तुळशिराम संग्रामे

मय्यत श्री तुळशिराम मळू

मु.पो.सासरा, ता.साकोली, शजल्हा

संग्रामे , प्रा.शिक्षक, शज.प.िाळा

भंडारा

बोरी,

04.01.2012

मुलगा

30.01.2012

25.09.1990

कोहळी

इ.मा.व.

12 वी पास

संगणक, टं कलेखन
इ.30

22.07.2008

मुलगा

10.02.2012

03.08.1992

कोहळी

इ.मा.व.

शब.ए. (कला)

टं कलेखन मराठी-30

खुल्या शवद्यापीठातून

इंग्रजी 40

प्र्थम अजड ग.शि.अ. काया.कोरची
येथे शद. 25.03.2009 रोजी सादर
केले होते . पंरतु या कायालयास प्राप््
झालेले नाही. त्यामुळे संबशधतानी या
कायालयास शद. 10.02.2012 ला
सदर अजड जोडू न पुनश्च अजड सादर
केलेला असल्याने प्राप्त अजाचे
शदनांकापासून जेष्ठता क्र्म लावण्यात
आला.

63

64

65

अकंपा-2017/147 श्रीमती शवमल प्रशदप बरडे

श्री. प्रशदप शसतकुरा बरडे

रामनगर वाडड क्र. 20

आरोग्य सेवक (पु) पंचायत

मु.पो.ता.शज.गडशचरोली

सशमती, भामरागड

अकंपा-2017/149 श्री.रझवद्र शसध्दाथड मे श्राम

श्री. शसध्दाथड मन्साराम मे श्राम

मु.गणेि कॉलनी, वाडड क्र. 16,

प्राशि., शज.प.प्रा.िा.मारदा

गोकुलनगर, ता.शज.गडशचरोली

पं.स.गडशचरोली

अकंपा-2017/150 श्री वैभव साईनाथ जोरगलवार,

श्री. साईनाथ गुरुदास

म.गांधी शवद्यालयाचे उजव्या

जोरगलवार मुख्याध्यापक

बाजुला, मु.पो.ता.आरमोरी

शज.प.िा.अरसोडा

शज.गडशचरोली

पं.स.आरमोरी

12.01.2012

पत्नी

07.03.2012

06.03.1976

महार

अनु.जाती

10 वी पास

टं कलेखन इ.40 व
म.30 संगणक CCC

प्रशतज्ञालेखाच्या (संमतीपर,
वारसान) मुळ प्रती आवश्यक

20.02.2012

मुलगा

16.03.2012

17.10.1986

महार

अनु.जाती

12 वी पास

MSCIT संगणक
टं कलेखन मराठी 30

02.03.2012

मुलगा

19.03.2012

28.09.1994 सालेवार

शवमाप्र

शब.एस.सी.

एम.एस.सी.(पदव्युत्तर

(शवज्ञान)

पदवी) टं कलेखन
इ.40 व म.30

66

अकंपा-2017/151 श्री आशिष तामदे व वाघरे ,
मु.पो.वासाळा, ता.आरमोरी, शजल्हा

मय्यत श्री नामदे व श्रावण वघारे,

14.01.2012

मुलगा

Page
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18.04.2012

18.06.1991

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

14.03.2012

मुलगी

11.05.2012

22.10.1974

बुरुड

अनु.जाती

12 वी पास

MSCIT

सहा.शिक्षक, शज.प.हाय.धानोरा

गडशचरोली
67

अकंपा-2017/154 श्रीमती दु गा मोरे श्वर िंग्रपवार

श्रीमती वेणु गंगाराम पालेवार

व्दारा.दु गा नंदशकिार वासमवार,

आराग्य सेहाय्यीका,

समाजकल्याण वसतीगृहाच्या मागे ,

प्रा.आ.कें.रांगी

बांधकाम पयडवक्ष
े क
शडप्लोमा तसेच इंग्रजी
टं कलेखन 30 व 40

रामनगर वाडड क्रं 20

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

मु.पो.ता.शज.गडशचरोली
68

अकंपा-2017/155 श्रीमती वषा (भाग्यश्री) भोलानाथ
कुळमे थे

श्री.भोलानाथ सुकराम कुळमे थे

23.04.2012

पत्नी

05.06.2012

05.07.1978

प्रधान

अनु.जमाती

10 वी पास

टं कलेखन इ.30 व म.30

पशरचर पं.स.भामरागड

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

रा.मुरखळा, पो.मुडझा
ता.शज.गडशचरोली
69

अकंपा-2017/156 श्री राकेि तुळशिराम दु गे
मु.पा.इंदाराम, ता.अहे री, शजल्हा

श्री तुळशिराम नानाजी दु गे,

31.12.2011

मुलगा

22.06.2012

24.05.1984

महार

अनु.जाती

पशरचर, प्रा.आ.केंद्र शजमलगठ्ठा,

शब.ए.(कला)

MSCIT, कृशष

अथडिास्र

पदशवका, क्राप्ट्र

गडशचरोली

70

अकंपा-2017/159 श्री. मशनष टीकचंद खोब्रागडे

शड.एड.

शब.ए. पदवी

शङ एड टं कलेखन इ.40

िांतीनगर वाडड िेगांव पेठ वाडड क्र.

श्री. टीकचंद केवळराम खोब्रागडे
ग्राम सेवक, पंचायत सशमती,

20.08.2012

मुलगा

01.10.2012

14.01.1990

महार

अनु.जाती

(समाज,भुगोल,

व म.30 संगणक

05 मु.पो.तह आरमोरी शज.

गडशचरोली

मरा. वाड:मय)

एम.ए.(समाज)

संगणक

गडशचरोली
71

72

73

74

75

अकंपा-2017/161 श्री. शरतु नामदे व शहडको

श्री.नामदे व शहडको, प्राथशमक

मु.पो.चांदागड ता.कुरखेडा

शिक्षक, शज.प.प्रा.िा.कोंदोळी

शज.गडशचरोली

(बुगी)

अकंपा-2017/162 श्रीमती उषा प्रकाि वेलादी

श्री. प्रकाि आनंदराव वेलादी

शज.प.कॉलनी कॉटर नं. डी-64

प्रा.शि. शज.प.िाळा लालडोंगरी

कॉम्ल्पेक्स, गडशचरोली

पंचायत सशमती, चामोिी

अकंपा-2017/163 श्रीमती माधुरी मोरे श्वर बेसरा

श्री मोरे श्वर आसाराम बेसरा,

रा.पयडी, पो.पेंढरी, ता.धानोरा,

प्राथशमक शिक्षक शज.प.

शजल्हा गडशचरोली

प्राथशमक िाळा शचचोली,

अकंपा-2017/165 श्री पंकज वंदेि कुकुडकर,

पं.स.धानोरा
श्री वंदेि कारुजी कुकुडकर,

मु.झचतलपेठ, पो.बोरी, ता.अहे री,

प्राथशमक शिक्षक, पंचायत

शजल्हा गडशचरोली

सशमती अहे री

अकंपा-2017/166 श्री अक्षय शवजय तुमराम

श्री शवजय संभाजी तुमराम

मु.रामनगर वाडड क्र.9, रे ड्डी गोडावून

कशनष्ठ अशभयंता, पंचायत

जवळ, बायपास रोड, पोटे गांव,

सशमती शसरोंचा

मु.पो.ता.गडशचरोली

08/03/2012

मुलगा

11.10.2012

03.03.1997

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 वा पास

14.10.2012

पत्नी

29.10.2012

17.12.1980

गेाड
ं

अनू.जमाती

10 वी पास

24.06.2012

पत्नी

11.12.2012

15.07.1982

हलबा

अनु.जमाती

12 वी पास

MSCIT टं कलेखन
इ्ंग्रजी 40 व मराठी 30

11.02.2012

मुलगा

14.12.2012

20.03.1994

महार

अनु.जाती

12 वी पास

संगणक प्रमाणपर व
टं कलेखन इ.40 व म.30

09.02.2009

मुलगा

17.12.2012

06.08.1994

परधान

अनु.जमाती

12 वी पास

टं कलेखन इ.40 व म.30

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

76

77

78

79

अकंपा-2017/167 कु.शनिा बबनराव रामटे के,

श्री बबनराव लक्ष्मणराव रामटे के,

वाडड .नं.15, गोकुळनगर,

वाहन चालक, शज.प.झसचाई

हनुमानमंदीर जवळ, गडशचरोली

उपशवभाग गडशचरोली

अकंपा-2017/176 श्री पराग सुयडकांत चाफले,

श्री सुयडकांत पांडुरंग चाफले

मु.पो.ता.आरमोरी, शजल्हा

प्राथशमक शिक्षक, शज.प.

गडशचरोली

प्रा.िाळा पं.स.धानोरा

अकंपा-2017/177 श्री संजय दादाजी कुमरे

श्री दादाजी मेंगाजी कुमरे

मु.पो.घोट, ता.चामोिी, शजल्हा

मजूर, शज.प.बांधकाम उपशवभाग

गडशचरोली

चामोिी

अकंपा-2017/178 श्रीमती अंतकला अशवनाि मुडे
(राठोड)

श्री अशवनाि परिुराम मुडे,

09.12.2012

मुलगी
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18.12.2012

16.05.1990

महार

अनु.जाती

12 वी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

29.12.2012

मुलगा

25.02.2013

05.06.1998 सावतेली

इमाव

12 वी पास

संगणक, टं कलेखन
इ.40 व म.30

27.12.2012

मुलगा

01.03.2013

10.06.1978

परधान

अनु.जमाती

10 वी पास

बांधकाम पयडवक्ष
े क
शडप्लोमा

24.01.2013

पत्नी

01.03.2013

01.07.1988

बंजारा

शवजा -अ

06.12.2012

पत्नी

02.03.2013

25.08.1985

माडीया

अनु.जमाती

12 वी पास

कृशष पदशवका

शब.ए.खुल्या

टं कलेखन इंग्रजी 40 व

ग्रामसेवक, पं.स.कोरची

मु.पो.ता.उमरखेड, शज. यवतमाळ
80

अकंपा-2017/179 श्रीमती चंद्रकला शकिोर पोटावी,

श्री शकिोर तुळशिराम पोटावी,

(शहचामी)

प्राथशमक शिक्षक, पं.स.

मु.अलोनी,बामनी, ता.शज.

एटापल्ली

शवद्यापीठातून

मराठी 40 तसेच

(मराठी राज्यिास्र)

संगणक प्रमाणपर

10 वी पास

-

गडशचरोली
81

अकंपा-2017/182 श्री कौस्तुभ संतोष दशहकर
मु.श्रीकृष्ण शनवास, आय.टी.आय.

श्री संतोष प्रभाकर दशहकर,

08.10.2012

मुलगा

11.03.2013

20.04.1999

कलार

इमाव

िाखा अशभयंता पं.स.गडशचरे ाली

प्रतिज्ञाऱेखाच्या मुल प्रिी आळश्यक

चौक, मु.पो.ता.शज. गडशचरोली

82

अकंपा-2017/183 श्री धनंजय यिवंत कांबळे ,
मु.पो.दे लनवाडी, ता.आरमोरी,

श्री यिवंत डु कूरुजी कांबळे ,

ऴैक्षणिक पात्रिा ऴहातिऴा करिे
आळश्यक

16.02.2013

मुलगा

18.03.2013

02.08.1982

शढवर

भज-ब

पशरचर, प्रा.आ.केंद्र, अशमझा

पदव्युत्तर पदवी

शब.एङ MSCIT

(इंग्रजी, इशतहास) टं कलेखन इ.40 व म.30

शजल्हा गडशचरोली
83

अकंपा-2017/189 श्री शविांत आनंदराव काकडे ,

श्री आनंदराव रानबाजी काकडे ,

तुळजाई शनवास शसध्दशवनायक पाकड

आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र

गल्ली क्र3 नवीन लक्ष्मीनगर चेतन

सुंदरनगर

07.04.2013

मुलगा

17.04.2013

30.11.1986

धनगर

भ.ज. क

12 वी पास

टं कलेखन इ.40 व
म.30

सुपर माकंट जवळ शपपळे गुरव पुणे
411061
84

अकंपा-2017/190 श्री शविाल उध्दव टे काम,

श्री उध्दव लक्ष्मण टे काम,

मु.पो.ता.भामरागड, शज. गडशचरोली पिुधन पयडवक्ष
े क,
पिु .वै.द.श्रेणी-1,कोठी,
पं.स.भामरागड

02.12.2012

मुलगा

20.05.2013

03.08.1994

गेाड
ं

अनू.जमाती

शब.ए. (कला)

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

85

अकंपा-2017/195 कु.अश्श्वनी खोझजद्र परचाके

श्री.खोझजद्र धोंडु जी परचाके

रा.माकंडा दे व पो.माकंडा दे व

आरोग्य सेवक

ता.चामोिी शज.गडशचरोली

प्रा.आ.कें.मुरुमगाव

23.02.2010

पत्नी

Page
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12.08.2013

27.12.1988

परधान

अनू.जमाती

22.09.2010

शब.ए.(कला) खुल्या

शब.एङ DOEACC

शवद्यापीठातून

टं कलेखन इ.40 व म.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
श्रीमती अल्का खो. परचाके (मय्यत
कमडचाऱयांची पत्नी) यांनी शद.
22.09.2010 चे अजान्वये श्री अमोल
(मुलगा) यांचे नावे अनुकंपा
शमळण्यास शवनंती केलेली होती . पंरतु
त्यावेळी श्री अमोल अज्ञान असल्याने
कु. अश्वीनी (मोठी मुलगी) चे नांवे
करण्याबाबत शद. 12.08.2013 चे
अजान्वये कळशवल्याने सदर
शदनांकापासून त्यांचे जेष्ठता क्म
लावण्यात आलेला आहे . तथानप
अनुकंपा वारस बाबत स्वयं स्पष्टता

86

87

88

89

90

91

92

अकंपा-2017/196 श्री अक्षय अशनल चंचूवार,

श्री अशनल नामदे व चुंचुवार,

मु.पो.भेडाळा, ता.चामोिी,

पशरचर, प्रा.आ.केंद्र रे गडी,

शजल्हा-गडशचरोली

ता.चामोिी, शज.गडशचरोली

अकंपा-2017/200 श्री चेतन मलय्या कोठारी,

श्री मलय्या पोचम कोठारी,

रा.अंशकसा, ता.शसरोंचा,

प्राथशमक शिक्षक,

शज.गडशचरोंेली

शज.प.प्रा.िाळा गोंशवदगांव

अकंपा-2017/204 श्री शववेक जगन्नाथ हु लके,

श्री जगन्नाथ शहरामण हु लके,

C/O श्री पुरुषोत्तम तु.उरकुडे ,

प्राथशमक शिक्षक,

साईबाबा मंदीर रोड, हनुमानवाडड ,

शज.प.प्रा.िाळा डोंगरगांव

ता.दे साईगंज, शज.गडशचरोली

हलबी, पं.स.दे साईगंज

अकंपा-2017/206 श्री पपेि छगनराव पोडचलवार,

श्री छगनराव दिरथ

शववेकानंद नगर, रे ड्डी गोडावून

पोडचलवार, पशरचर,

जवळ, गडशचरोली

प्रा.आ.केंद्र अशमझा,

अकंपा-2017/207 श्री अक्षय अरुण हे डाऊ,

पं.स.गडशचरोली
श्री अरुण रामचंद्र हे डाऊ, िाखा

मु.पो.ता.आरमोरी,

अशभयंता, शज.प.बांधकाम,

शजल्हा गडशचरोली

उपशवभाग वडसा

अकंपा-2017/215 श्रीमती कांचन मुनेंद्र शटचकुले

श्री मुनेंद्र महादे वराव शटचकुले

दक्ष रे झसडंसी प्लॅट नं.204बोप भवन

सहा.अशभयंता श्रेणी-2

चे मागे बालाघाट रोड गोझदया

पं.स.दे साईगंज

441614.
अकंपा-2017/216 श्रीमती संध्या शदवाकर शसडाम

श्री शदवाकर शढवरु शसडाम

रा.हनुमान वाडड क्र.1,

प्राथशमक शिक्षक,

मु.पो.ता.चामोिी, शज.गडशचरोली

शज.प.प्रा.िाळा पोचमपल्ली

13.06.2013

मुलगा

13.08.2013

31.07.1996

सालेवार

शवमाप्र

17.02.2013

मुलगा

26.09.2013

07.04.1995

कुणबी

इ.मा.व.

नदसत नाही.

12 वी पास

शब.एस.सी.

संगणक

(Botony chem,
Zoology )
25.04.2013

मुलगा

10.10.2013

31.08.1985

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

कृशष पदशवका
प्रमाणपर, क्राप्ट
शड.एड.

17.09.2013

मुलगा

23.10.2013

17.03.1986

बेलदार

भज-ब

12 वी पास

07.08.2013

मुलगा

29.10.2013

04.11.1996

कोष्टी

शवमाप्र

12 वी पास

30.09.2013

पत्नी

12.12.2013

30.12.1974

कुणबी

इमाव

शब.एच.एम.एस.

संगणक DOEACC

(वैद्यकीय कोसड)

03.10.2013

पत्नी

23.12.2013

25.07.1982

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 वी पास

टं कलेखन व संगणक

अकंपा-2017/217 श्रीमती चंद्रकुंवर रझवद्र कुमरे ,

श्री रझवद्र शघसुजी कुमरे

रा.वाघभुमी, ता.धानोरा, शज.

प्राथशमक शिक्षक, शज.प.

गडशचरोली

प्रा.िाळा शसरकोंडा,
पं.स.शसरोंचा

कुंटू बातील कोणतीही व्यक्ती
िासकीय व शनमिासकीय सेवत
े
असल्याबाबत/नसल्याबाबत चे मुळ

(कोटा), पं.स.शसरोंचा
93

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रशतज्ञालेख
26.11.2013

पत्नी

24.12.2013

07.02.1984

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

टं कलेखन इंगजी 40 व
मराटी 30 तसेच
संगणक

94

अकंपा-2017/222 श्री वलीमोहम्मद हािम सय्यद
मु.पो.अंशकसा, ता.शसरोंचा,

श्री सय्यद हािम सय्यद अहमद

25.11.2013

मुलगा
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06.05.1987

मुस्लीम

खुला

पशरचर, प्रा.आ.केंद्र अंशकसा

शब.कॉम (खुल्या

MSCIT िेळी मेंढी

शवद्यापीठातून

पालन प्रशिक्षण व क्राप्ट

शजल्हा गडशचरोली

95 अकंपा-2017/224अ कुमारी रुपाली जगदीि तुलावी
मु.पो.ता.कुरखेडा शज.गडशचरोली

शड.एड.

श्री.जगदीि मन्साराम तुलावी

01.08.2010

मुलगी

प्रा.शिक्षक शज.प.उ.प्रा.कें.

12.02.2014

20.04.1992

गेाड
ं

अनु.जमाती

शब.ए.(कला)

शड.एड. MS-CIT

29.01.2011

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
पुवीचे प्रकरण क्र. अकंपा-2017/99

िाळा,मोलवाडा

असुन तपासणी अंती 29.01.2011
अन्वये श्रीमती आिाताई यांचे नांवे
प्रकरण होते . पंरतु 12.02.2014 चे
अजान्वये मुलगी कु. रुपाली हीचे नांवे
प्रकरण करण्याबाबत शवनंती केल्याने
सदर शदनांकापासून त्यांचे जेष्ठता
क्रम लावण्यात आलेला आहे .

96

97

अकंपा-2017/225 कु.हे मलता मधुकर ठें गरे

श्री मधुकर नामदे व ठें गरे

मु.पो.वाल्मीकीनगर, ता.ब्रम्हपूरी,

वशरष्ठ सहाय्यक (शल.व.)

शज.चंद्रपूर

पं.स.कुरखेडा

अकंपा-2017/233 कु.पल्लवी धनंजय आबदे व,

श्री धनंजय नामदे व आबदे व,

मु.शवद्यानगर, झािीराणी चौक, बस

प्राथशमक शिक्षक,

स्टॅ ड रोड ब्रम्हपुरी, ता.ब्रम्हपुरी,

शज.प.प्रा.िाळा बोडंगी,

03.03.2014

मुलगी

11.03.2014

12.12.1984

कुणबी

इ.मा.व.

पदव्युत्तर .(समाज,

कृशष पदवीका Mscit,

भुगोल )

16.04.2014

मुलगी

12.05.2014

02.01.1997

कृष्ण

खुला

12 वी पास

पक्षी

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

शजल्हा चंद्रपूर
98

अकंपा-2017/235 कु.पुष्पा गजानन भोयर, रा.वाकडी,

श्री.गजानन पैकाजी भोयर ,

पो.येवली, येवली, ता.शज.

कशनष्ठ सहाय्यक, कृशष शवभाग,

गडशचरोली

शज.प.गडशचरोली

16.06.2010

मुलगी

23.05.2014

09.07.1987

कुणबी

इमाव

25.06.2010

शब.ए. (कला)

MSCIT

खुल्या शवद्यापीठातून

शद. 25.06.2010 चे अजान्वये श्री. राकेश
भोयर यांचे नावाने अनुकंपा प्र्करण होते.
पंरतु (मय्यत कमणचाऱयांची पतनी श्रीमती
कांताबाई) यांचे अजण शद. 26.05.2014
नूसार कु. पुष्पा याचे नावाने अनुकंपा
दे ण्यास शवनंती केली असल्याने सदर
शदनांकाचे अजान्वये तयांचे जेष्ठता क्म
लावण्यात आलेला आहे .

99

अकंपा-2017/237 कु. शप्रया भाष्कर िेडमाके,

श्री भाष्कर संपत िेडमाके,

13.03.2014

मुलगी

03.06.2014

10.04.1998

परधान

अनु.जमाती

12 वी पास

रा. ब्रम्हपुरी (भवानी वाडड , आशदवासी प्रा.शिक्षक, शज.प.प्रा.िाळा
मोहल्ला श्री. जगदीि मरस्कोल्हे

टं कलेखन इंग्रजी 40 व
मराठी 30

मांगटा, पंचायत सशमती आरमोरी

यांचे घराजवळ) तह. ब्रम्हपुरी, शज.
चंद्रपूर
100

अकंपा-2017/241 श्री सशचन मासु पुडेा, रा.एटापल्ली, श्री मासु दसरुजी पुडो,

ता.एटापल्ली, शजल्हा गडशचरोली

उ.श्रे.मुख्याध्यापक,
शज.प.शाळा तुमरगुंडा

01.12.2013

मुलगा

20.06.2014

17.12.1992

माशडया

अनु.जमाती

12 वी पास (45.50)

टे क्नो ग्लोबल
युर्ननशसटी शिलांग ,
मे घालय मधील शब.ए.
पदवी

पदवी बाबत अथण बोध होत नाही. तसेच
मुळ प्रशतज्ञालेखाचे प्रती नाही

101 अकंपा-2017/243 अ कु.स्वाती धनपाल मे श्राम

रा.शकदवाई वाडण , जुनीवडसा रोड,

श्री धनपाल मसाजी मे श्राम,

27.01.2013

मुलगा
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27.06.2014

03.02.1990

महार

अनु.जाती

07.03.2013

केंद्र प्रमुख, इरुपटोला,

शब.एस.सी. ( Che,

एम.एस.सी.

यापूवीचा प्रकरण क्र. अकंपा-2017/181

Zoo, Micro

(Zoology) शब.एड

असून कु. स्नेहा चे नांवे होते. पंरतू सन -

Boilogy)

मु.पो.ता.दे साईगंज, शज.गडशचरोली ता.धानोरा

2014 ला स्वाती चे नावे प्रकरण केले
असल्याने सदर शदनांकापासून जेष्ठता क्रम
लावण्यात आलेला आहे

102

अकंपा-2017/246 श्री मयुर िामराव रायपुरे,

श्री िामराव पांडुरंग रायपुरे,

रा.गणेि कॉलनी, गोकुलनगर, वाडड

क.सहा. लेखा, समाज कल्याण

नं.16, गडशचरोली, ता.शज.

शवभाग, शज.प. गडशचरोली

28.06.2014

मुलगा

28.07.2014

08.05.1995

महार

अनु.जाती

12 वी पास (शब.ई.

MSCIT टं कलेखन

कॉम्पुटर

इ.40 व म.30

टे क्नालाजी)

गडशचरोली
103

अकंपा-2017/247 श्री पराग शकिोर मे श्राम,

श्री शकिोर रामदास मे श्राम,

रा.दादासाहे ब गायकवाड चौक,

सहाय्यक आरे खक, पंचायत

आरमारे ी, ता.आरमोरी, शजल्हा

सशमती आरमोरी,

24.07.2014

मुलगा

13.08.2014

25.04.1991

महार

अनु.जाती

105

106

107

अकंपा-2017/257 श्री िैलेि पुरुषोत्तम दमके,

ग्राम शवकास अशधकारी, पंचायत

गडशचरोली

सशमती चामोिी

श्री गजानन दे वाजी

c/o श्री मुकेश रघुनाथ शक्षरसागर,

बाळे करमकर, पशरचर,

मु.इंशदरानगर, पो.ता. धानोरा,

प्रा.आ.केंद्र आमगांव, पंचायत

शजल्हा गडशचरोली

सशमती चामोशी

अकंपा-2017/265 श्री िुभम नेपाल बारसागडे

श्रीमती सुलभा िेखर परांजपे,

रा.बेडगांव, ता.कोरची, शजल्हा

आरोग्य सेवक (मशहला) उपकेंद्र

गडशचरोली

बेडगांव, ता.कोरची

अकंपा-2017/272 श्री. अक्षय प्रभाकर कुळमे थे,
मु.रे श्मीपुर पो. शचत्तरंजनपुर

इ.40 व म.30

(B.E. civil)
श्री पुरुषोत्तम मशनराम दमके,

मु.नवेगांव, पो.मुडझा, ता.शजल्हा

अकंपा-2017/258 श्री सशतश गजानन बाळे करमकर,

MSCIT टं कलेखन

पदशवका

गडशचरोली
104

12 वी पास
अशभयांशरकी

श्री. प्रभाकर शवठठल कुळमे थे,

22.10.2014

मुलगा

03.11.2014

19.06.1988

महार

अनु.जाती

10.09.2014

मुलगा

05.11.2014

19.10.1994

तेली

इ.मा.व.

30.10.2014

मुलगा

20.12.2014

24.09.1996

महार

अनु.जाती

शब. ए. (कला)

MSCIT टं कलेखन

एम.ए. समाजिास्र

इ.40 व म.30

12 वी पास

शब.एस.सी.

MSCIT टं कलेखन

(chemy,math,phy

इ.40 व म.30

s)
29.12.2014

मुलगा

11.02.2015

01.06.1998

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

12.02.2015

मुलगी

16.02.2015

05.11.1992

कुणबी

इ.मा.व.

बॅचलर आफ

प्रा.शि. पं.स. मुलचेरा

तह.चामोिी शज. गडशचरोली
108

अकंपा-2017/274 कु. पायल सुधाकर चौधरी, आर्निवाद
नगर, गडशचरोली.

टे क्नालाजी
(केशमकल
इंशजशनयरींग पदवी

109

अकंपा-2017/278 श्री. अक्षय पुरुषोत्तम सेलोकर,
मु.पो.तह. जानी वाडड , ब्रम्हपूरी शज.

श्री. पुरुषोत्तम सेलोकर,

13.02.2015

मुलगा

10.03.2015

08.08.1995

तेली

इ.मा.व.

12 वी पास

ग्रा.शव.अ. पं.स. कुरखेडा

Mscit टं कलेखन

चंद्रपूर
110

अकंपा-2017/283 श्रीमती वैिाली दे वानंद कोल्हे ,
(पुराम) मु.दे उुळगांव पेा. आंधळी
तह.करखेडा शज. गडशचरोली

संगणक प्रमाणपर
इंग्रजी 40 मराठी 30

श्री. दे वानंद मोशतराम कोल्हे ,
प्रा.शि. पं.स. कुरखेडा

29.01.2015

पत्नी

27.03.2015

02.11.1984

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 वी पास

शड.एड.टं कलेखन,
इंग्रजी 40 मराठी 30
संगणक प्रमाणपर

111

अकंपा-2017/289 श्री. अशमत शचत्तरंजन दास,
मु.अरुणनगर तह.अजुडनी मोर शज.

श्रीमती यिोमती नरे द्रनाथ

17.04.2015

पती

Page26.06.2015
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23.09.1984

बंगाली

खुला

शिकदार, प्रा.शि. पं.स.मुलचेरा

पदवी ( गशणत

शब.पी.एड व शब.एङ

भौशतक संगणक,)

तसेच संगणक प्रमाणपर

12 वी पास

संगणक प्रमाणपर

गोझदया
112

अकंपा-2017/294 श्री. रुपेि रमे ि आवळे , मु.पो.
इंशदरानगर, गडशचरोली, शज. गड.

113

अकंपा-2017/296 श्री मृणाल चंदेिेखर मे श्राम
मु.पो.वासाळा तह.आरमोरी शज.गड

श्री. रमे ि केिव आवळे , पशरचर,

19.07.2015

मुलगा

29.07.2015

22.05.1986

ब्राम्हण

खुला

पिु . दवा., उराडी ता. कुरखेडा

श्री. चंद्रिेखर खुिाल मे श्राम

Mscit

26.05.2012

मुलगा

पशरचर प्रा.आ.कें.पोटे गाव

16.08.2015

16.08.1997

महार

अनु.जाती

07.01.2013

शब.एस.सी.

संगणक व डाटा एंट्री

(Mth,che,phy)

प्रशतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

संबशधताने शद. 7.1.13 ला अजण सादर
केलेला होता पंरतू संबशधत अजणदार शद.
16.08.2015 ला सज्ञान झाले असल्याने
सज्ञान झालेच्या शद.पासून जेष्ठता क्रम
लावण्यात आलेला आहे .

114

अकंपा-2017/297 श्री. रुशषकेि राजन कुळमे थे, मु.पो
अहे री शज.गडशचरोली

श्री. राजम पोटटी कुळमे थे,

08.02.2015

मुलगा

05.09.2015

27.11.1997

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

संगणक प्रमाणपर

02.12.2010

मुलगा

29.09.2015

29.09.1997

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

MSCIT टं कलेखन

प.पयड. प.वै.द. झझगानुर पं.स.
अहे री

115

अकंपा-2017/298 श्री. मनोज प्रमनाथ कुमरे

श्री प्रेमनाथ दे वाजी कुमरे

मु.फरी पो.कुरुड ता.दे साईगंज

प्रा. िा. िाळा.मलकापुर

शज.गउशचरोली

पं.स.चामोिी

इ.40 व म.30
21.05.2011

शद. 21.05.2011 चे प्रस्तावान्ये श्रीमती जया
कुमरे (मय्यत कमणचाऱयांची पतनी) चे नांवे
अनुकंपा प्र्करण होते. पंरतु तयांनी तयांचे अजण

28.08.2014

शद. 28.08.2014 अन्वये वैद्यकीय सबब
दाखवून मुलगा श्री मनोज चे नांवे अनुकंपा
प्रकरण करण्यास शवनंती केली तथाशप
संबशधत उमे दवार अज्ञान असल्याने तयांना शद.
29.09.2015 ला 18 वषण पूणण होत असल्याने
सदर शदनांकापासून तयांचे जे ष्ठता क्म
लावण्यात आलेला आहे .

116
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अकंपा-2017/305 श्री. अशभषेक वामनराव लोखंडे,

श्रीमती साधना महादे वराव

मु.पो. 115 भाग्यश्रीनगर, मारोती

राघोते, आ.से.(म) प्रा.आ.कें.

खरबी रोड, नागपूर

दे वळ
ू गांव

अकंपा-2017/307 श्री. सागर सुदिडन मांदांडे

श्री. सुदिडन नामदे व मांदाडे

मु.मुरखळा पो.मुळझा

ग्रामसेवक ग्रा.पं.जेप्रा

ता.शज.गडशचरोली

पं.स.गडशचरोली

अकंपा-2017/315 श्री. वैभव िारंगधर कशवश्वर
रा. समाधी वाडड , संन्मीर कॉन्व्हें ट

श्री िारंगधर गोझवदराव

15.08.2015

मुलगा

05.11.2015

23.07.1989

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

शङ. एङ संगणक
प्रमाणपर Mscit

20.10.2011

मुलगा

08.12.2015

08.12.1997

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

संगणक

13.01.2016

मुलगा

कशवश्वर, प्राथशमक शिक्षक

13.01.2016

करण्यात आला
11.07.1988

ब्राम्हण

खुला

पदव्युत्तर (वाशणज्य)

बेपत्ता

जवळ, चंद्रपुर

संबशधताला शद 08.12.2015 ला 18 वषण
पूणण झाले असल्याने जेष्ठता क्रमात बदल

29.09.2012

MSCIT टं कलेखन

मय्यत कमडचारी शद. 18.7.2004

इ.40 व म.30

पासून बेपत्ता होते. तथाशप संबशधत

असल्याने

अजडदाराने शद. 13.01.2016 रोजीचे

प्रथम अजड

मृत्यु प्रमाणपर सादर केले असल्याने
त्यांचे अनुकंपा जेष्ठता क्रम मृत्यु

31/07/2007.

शदनांकापासून लावण्यात आलेला
आहे .
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अकंपा-2017/316 श्रीमती अंजली नरेंद्र बारसागडे ,

श्री. नरेंद्र हशरदास बारसागडे ,

मु.पो. तह. आरमोरी शज. गडशचरोली कशन.अशभ., शज.प.बांध
उपशवभाग, चामोिी

02.12.2015

पत्नी

25.01.2016

03.11.1980

महार

अनु. जाती

शब.एस.सी. ( Ele,
Phy, Math)
एम.एस.डब्लु

शब.एड संगणक

120

अकंपा-2017/319 श्री. श्रीकांत बंडु आक्रेडीवार, मु.पो.
आष्टी शज.गडशचरोली

121

अकंपा-2017/321 श्री. सुरज जयंत भांडेकर, व्दारा
गुरुदे व नैताम मु.पो. लांजेडा, तह-

श्री. बंडु नानय्या आक्रेडीवार,

11.02.2016

मुलगा

Page22.02.2016
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13.09.1991

पेरकी

इ.मा.व.

प्रा.शि. पं.स. मुलचेरा

श्री. जयंत श्रावण भांडेकर,

पदव्युत्तर पदवी (एम यांशरकी अशभयांशरकी
टे क)

पदवी

15.02.2016

मुलगा

04.03.2016

27.02.1994

तेली

इ.मा.व.

शब.ई. ( Mech )

संगणक

01.03.2016

मुलगा

02.04.2016

12.07.1995

महार

अनु.जाती

पदवी (अथडिास्र

MSCIT टं कलेखन

शवषय घेवन
ू )

इ.40 व म.30

आ.से. (पु) प्रा.आ.के. अडपल्ली

शज गडशचरोली
122

अकंपा-2017/326 श्री. प्रफुल दे शवदास रामटे के,
मु.पो.तह. आरमोरी, शज. गड

123

अकंपा-2017/327 श्री मयुर सुरेि लुथडे

श्री. दे शवदास शवठोबाजी
रामटे के, प्रा.शि. पं.स.आरमोरी

श्री सुरेि सुधाकर लुथडे, पशरचर

मु.पो.अडपल्ली माल ता.मुलचेरा

प्राआके अडपल्ली माल

शज.गडशचरोली

पं.स.मुलचेरा

28.03.2009

पत्नी

11.04.2016

11.04.1998

सोनार

इ.मा.व.

12 वी पास

शद. 15.04.2009 चे अजान्वये श्रीमती

15.04.2009

छाया लुथडे चे नांवे अनुकंपा प्र्करण

12.01.2015

होते. पंरतु तयांनी तयांचे अजण शद.
12.01.2015 अन्वये शैक्षशणक सबब
दाखवून मुलगा श्री मयुर सुरेश लुथडे यांचे
नांवे अनुकंपा प्रकरण करण्यास शवनंती
केली तथाशप संबशधत उमेदवार सदर
शदनांकास अज्ञान असल्याने तयांना शद.
11.04.2016 ला 18 वषण पूणण होत
असल्याने सदर शदनांकापासून तयांचे
जेष्ठता क्म लावण्यात आलेला आहे .

124

अकंपा-2017/328 श्री. िुभम संतोष शसडाम
श्रीमती उषा संतोष शसडाम मु.पो.

श्री. संतोष काशिनाथ शसडाम,

27.02.2016

मुलगा

20.04.2016

18.08.1994

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 वी पास

प्रा.शि. पं.स. मुलचेरा

आयटीआय
इलेक्ट्राशनक्स ॲन्ड

चौडमपल्ली तह.चामोिी शज. गड.

टे क्नालॉजी, संगणक
प्रमाणपर
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अकंपा-2017/330 श्री. सुशजत श्रीराम झनबेकर, मु.पो.
तह. कोरची, शज. गडशचरोली

मय्यत शगता लक्ष्मण जुबाडे ,

29.03.2016

मुलगा

22.04.2016

25.04.1995

गवळी

भजब

प्रा.शि. पं.स. कोरची

शब.एस.सी.

संगणक प्रमाणपर

शनयुक्तीवेळी शहाशनशा करणे आवश्यक

Zoology )
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अकंपा-2017/333 श्री. सुशजतकुमार धमा नागोसे, रा.

पिुधन पयड. चापलवाडा, पं.स.

गडशचरोली

चामोिी

अकंपा-2017/336 श्री. सुरज श्रीकृष्ण गेडाम, मु. पो.
घोट तह चामोिी शज. गडशचरोली

128

श्री. धमा शवस्तारी नागोसे,

शवटटलगांव , तह. दे साइग्रंज, शज.

अकंपा-2017/338 श्रीमती सशरता वेनूदास पोटावी,
मु.पो. राणाप्रताप वाडड , सोलंशक बाबू

श्री. श्रीकृष्ण बळीराम गेडाम,

13.05.2016

मुलगा

19.05.2016

31.07.1996

गेावारी

शवमाप्र

12 वी पास

मुलगा

05.07.2016

23.04.1997

प्रधान

अनु.जमाती

27.03.2015

पत्नी

22.07.2016

25.08.1985

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास (53.23)

प्रा.ंृशि. पं.स. एटापल्ली

श्री. वेनूदास मन्साराम पोटावी,
प्रा.शि. शज.प.प्रा.िा. शचन्नेगांव

शब.ए.(खुल्या

संगणक व टं कलेखन

शवद्यापीठातून )

इ्ंग्रजी मराठी 30

यांचे घरी कुरखेडा तह कुरखेडा
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अकंपा-2017/346 श्री. नवीन श्याम सोरते, म.पो.

पिुधन व्यवस्थापन व
दु ग्धोत्पादन पदशवका

11.06.2016

ि.प्र.मी.

श्री. श्याम रुशष सोरते, िाखा

गुलमोहर कालनी, आरमोरी रोड

अशभयंता पं.स.चामोिी

गडशचरोली

(शनलंशबत)

30.07.2016

मुलगा

24.08.2016

08.04.1991

कोष्टी

शवमाप्र

10 वी पास

प्रकरण सुशजत चे नांवे असून काही
दस्तऐवज अशभशजत चे नांवाचे आहे त

(Botony chem,

शसव्हील इंशजशनयरींग
पदवी
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