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अनु कंपा उमेदवारांची सामाईक जे ता यादी संवग - गट क
अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

अिभ ाय

10
गोसावी

11

1
1

2
3
03/09/2005 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.4081
/आ था5/अकंपा/ जेसु/06, िद.21/9/2006

4
कै.पांडुरं ग ग. िगरी, मु कादम
य.पा.िव. यवतमाळ

5
6
08/05/2005 गजानन पा.िगरी

7
मु लगा

8
9
04/05/1981 एच.एस.सी

2

14/09/2005 िवभागीय सहिनबंधक सहकारी
सं था(लेखाप र ण) अमरावती िवभाग,
अमरावती यांचे प
.िवसिन/लेप/आ था2
अनु कंपा अज/382/06 िद.13/2/2006

कै.रघु नाथ रावजी िभसे
क.िलपीक अं/िवशेष लेखा
प र क वग 1 सहक ◌ारी
सं था(बँक) यवतमाळ

29/10/2004 नर रघु नाथ िभसे रा.
वाघापु र बनकर लेआउुट
गणेश वे ड ग दु कानामागे
यवतमाळ

मु लगा

01/01/1985 एस.एस.सी

3

17/11/2005 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.4081
/आ था5/अकंपा/ जेसु/06, िद.21/9/2006

कै.उ मराव पा. जाधव हजेरी
िलपीक अ णावती क प
िवभाग, िद स

10/08/2005

िवण उ म जाधव

मु लगा

05/08/1978 11 वी पास

4

13/12/2005 उपसंचालक, भु िम अिभलेख, अमरावती
काश कवडू मांढरे , दु ती
यांचे प
.आ था3/अनु कंपा/ वग34/2007 िलपीक, तालु का िनरी क
िद.30/11/2007
भु िम अिभलेख, झरीजामणी

22/08/2005

ीमती माया काश मांढरे

प नी

23/05/1973 एस.एस.सी भोई/ भ.ज.ब.

मराठा

Page 2

अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

अिभ ाय

5

27/03/2006 िज हा िहवताप अिधकारी, यवतमाळ
यांचेकडील प
जा. ./िजिहअय/आ था/450910/07
िद24/12/2007

वामनराव िसतारामजी
तायवाड, आरो य पयवे क,
िज हा िहवताप अिधकारी
यवतमाळ

08/08/2005 तु षार वामनराव तायवाडे

मु लगा

02/10/1981 12 वी
कॉमस

6

14/06/2006 उपवनसंर क, यवतमाळ यांचे प
.उवसं(य)/क 1/आ था /1550/0708
िद.16/10/07

कै.िचंतामण ल मण
कानारकर, वनर क

05/08/2006

प नी

18/04/1978 एस.एस.सी कुणबी/ इमाव

7

26/06/2006 उपसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण
ादे िशक कायालय, अमरावती यांचे प
.आ2 / आ थाअनु कंपा /07,8618,
िद.20/12/2007

कै.राजु कवडु जी भोयर, चतु थ
ेणी कमचारी औ. .सं था
गु ंज िज.यवतमाळ

10/01/2005

ीमती वै शाली राजु भोयर

प नी

10/08/1979 एस.एस.सी कुणबी/ इमाव
.

8

17/07/2006 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ कै.सोनबा भोगाजी हटकर
यांचे प जा. .275/ विल आ /08
मजु र, सा.बां.उपिवभाग,
िद.15/1/2008
उमरखेड

27/03/2006 कु.व सला सोनबा हटकर

मु लगी

16/01/1977 एस.एस.सी
उ ीण

बौ द (अजा) िनयु

9

25/07/2006 उपवनसंर क, यवतमाळ यांचे प
.उवसं(य)/क 1/आ था /1550/0708
िद.16/10/07

16/07/2006

प नी

26/10/1971 एच.एस.
सी.

कुणबी/ इमाव 45 वष पु ण

कै.मधु कर नानाजी पंचबु दे,
िलपीक

ीमती संगीता िचंतामण
कानारकर

ीमती पु जा मधु कर पचबु दे

मांग /

अिध क
अिभयंता सावजिनक
बांधकाम मंडळ
यवतमाळ यांचे आदे श
. 206/विज आ/17
िद.8/6/2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

10

01/08/2006 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ कै. यंबक वामनराव
याचे प जा. .1667 /विल आ /07
राजु रकर,तेलवाला
िद.13/4/2007
सा.बां.उपिवभाग, पांढरकवडा

15/11/2005 सिचन यंबक राजु रकर

मु लगा

07/01/1988 एच.एस.सी

11

08/11/2006 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
कै.घन याम तु काराम रोकडे,
यवतमाळ यांचे प
.4803/ विल आ /08 चौक दार, माग क प
िद.23/9/2008
िवभाग, यवतमाळ

13/04/2003 अमरनाथ घन याम रोकडे

मु लगा

22/10/1988 12 वी
उ ीण

सोनार
(ओबीसी )

12

08/11/2006 उपसंचसालक ( शासन) अथ व सांि यक कै.मा.िझं.सु रजु स,े सांि यक
संचालनालय, मु बई यांचे प
सहायक, िज हा सांि यक
मांक/अकंपा/ 1106/ भु मरा/72/ शा2
कायालय यवतमाळ
िद.27/11/06

17/03/2006 भु पेश मारोतराव सु रजु स,े रा.
िटळकवाडी िवदभ हाउिसंग
सोसायटी , यवतमाळ

मु लगा

19/08/1983 िब.कॉम

िझंगा भोई/
एन.टी

13

10/01/2007 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ कै.भारतभू षण वामनराव
यांचे प जा. .1429 /विल आ /06
गादे वार, क.िल.
िद.17/3/2008
सा.बां.उपिवभाग, घाटंजी

18/08/2006 कु. िदपल मी भारतभू षण
गादे वार

मु लगी

11/10/1982 बी.एस.सी.
उ ीण

अिभ ाय

तेली (इमाव)

िनयु उप आयु
(पु रवठा) अमरावती
िवभाग अमरावती यांचे
प क/आकाअ/पु रवठा4/आ था/कािव694/2017 िद.9/6/2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

कै. भु दास दयाल पारगी,
मजु र सा.बां.उपिवभाग,
पांढरकवडा

19/03/2006 कैलास भ् ◌ुदास कोडापे

मु लगा

20/07/1982 एस.एस.सी
उ ीण

17/03/2001 कु.आरती र. दांडगे

मु लगी

06/07/1980 एम.ए.

14

19/01/2007 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.533/विल आ
/िद.31/1/2008

15

05/04/2007 उपसंचालक, भु िम अिभलेख, अमरावती
कै.रमे श अ णासाहे ब दांडगे,
यांचे प
.आ था3/अनु कंपा/वग34/2007 भू मापक, तालु का िनरी क
िद.30/11/2007
भू िम अिभलेख कळं ब

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

अिभ ाय

मीना

मयत कमचायाचे आडनाव
पारगी आहे व अजदार मु लगा
यांचे शालेय
द ताऐवजानु सार आडनाव
कोडापे असे िवसंगत
अस याने (अजदार) मु लाचे
याचे वडीलाचे वारस मलु गा
अस याचे यालयाकडू न
वारसा ह क माणप
कायालयास सादर कर याचे
अटीवर मु लाचे नाव अनु कंपा
ित ासु चीत समािव
कर यात येत आहे , असे
अिध क अिभयंता,
सा.बां.मंडळ यवतमाळ यांनी
कळिवले.

कुणबी/ इमाव िनयु

उप आयु
(पु रवठा) अमरावती
िवभाग अमरावती यांचे
प क/आकाअ/पु रवठा4/आ था/कािव694/2017 िद.9/6/2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

16

12/06/2007 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.275/विल आ
/08िद.15/1/2008

कै.गु लाब मे घाजी धु व, रोलर
चालक सा.बां.उपिवभाग, .1
यवतमाळ

25/02/2007 गजानन गु लाबराव धु व

मु लगा

05/12/1979 एस.एस.सी
उ ीण

ग ड (अ.ज.)

17

20/07/2007 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.1429/विल आ
िद.17/3/2008

कै.ह रभाउु गु लाबराव कडव,
क.िल. सा.बां.िवभाग,
यवतमाळ

26/04/2007 गजानन ह रभाऊ कडव

मु लगा

12/11/1980 एच.एस.सी
. उ ीण

कुणबी
(ओ.बी.सी )

18

13/08/2007 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.1541/विल आ
िद.31/8/2009

कै.चं शेखर वासु देव खडसे,
उपअिध क सा.बां. उपिवभाग
राळे गाव

20/07/2003 अिभजीत चं शे र खडसे

मु लगा

20/09/1988 12 वी पास

बौ द/ अ.जा.

19

01/09/2007 उपसंचालक, भु िम अिभलेख, अमरावती
कै.केशव वा. धोटे, मु यालय
यांचे प
.आ था3/अनु कंपा/वग34/2007 सहा यक, तालु का िनरी क
िद.30/11/2007
भु िम अिभलेख, वणी

07/04/2007 अमोल वा. धोटे

मु लगा

15/06/1982 एच.एस.सी कुणबी/ इमाव
.

20

01/11/2007 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचेकडील प
.

23/03/2007 अमोल रं गराव सोळं के

मु लगा

17/03/1988 12 वी

21

10/01/2008 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
4388/विल आ/10
िद.2/8/2010

रं गनाथ िकशन सोळं के, उ व
नगंगा क प िव. 2
उमरखेड अआ
िकसन रामजी मे टकर,
मैलमजु र, सा.बांउपिवभाग,
आण

22/11/2007 दे िवदास िकसन मे टकर,
मु लगा
रा.पण दे ऊरवाडी
मु.पो.ता.आण , िज.यवतमाळ

26/08/1975 एच.एस.सी
उ ीण

आंध

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक
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कमचा ज म िदनांक
याशी
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22

25/03/2008 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
कै.भु म ना ल छम ना
यवतमाळ यांचे प
.4803/ विल आ /08 कासावार, मजू र
िद.23/9/2008
सा.बां.िवभाग, पांढरकवडा

13/04/2004 कु. योती भु म ना कासावार

मु लगी

25/05/1975 10 वी
उ ीण

23

22/04/2008 िज हा सै िनक क याण अिधकारी,
यवतमाळ यांचेकडील प
.1166/
िजसै कका1/आ था िद.6/5/2008

03/04/2008 राहल िभमराव तायडे

मु लगा

20/01/1988 12 वी पास

24

24/04/2008 उपसंचालक भु िम अिभलेख अमरावती दे श ी.पांडुरं ग उं दराजी खंडारे
अमरावती यांचे प
किन िलपीक
.आ था3/अनु कंपा/उमे दवार/वै. ी.खंडारे / ता.िन.भु.अ.यवतमाळ
2014 िदनांक 10.9.2014

22.3.2008

25

16/07/2008 सहसंचालक थािनक िनधी लेखाप र ा, एस.टी.पासु ळकर, उपमु य
अमरावती यांचे प
लेखािधकारी कायालय,
. था.18/ब/आ था1/अकंपा/ ी.पासु ळकर/ यवतमाळ
365/अम.िद.20/4/2013

09/09/2006 अंकुश िशवशंकर
पासु ळकर, नबाबपु र,
नेरपरसोपंत, ता.नेर ,
िज.यवतमाळ

26

11/08/2008 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.1541/विल आ
िद.31/8/2009

07/09/2008 पफु ल रमे श पु री

कै.िभमराव उकंडराव तायडे ,
िशपाई, िज हा सै िनक
कायालय, यवतमाळ

कै.रमे श रतन पु री, मजु र
सा.बां.उपिवभाग मारे गाव

ी.संतोष पांडुरं ग खंडारे
रा.महानंदा नगर उमरसरा
ता.िज.यवतमाळ

जात व वग

तेली (इमाव)

महार

मु लगा

04/11/1980 पदिवधर
िब.ई
,आय.टी.
आय
स हअर

मु लगा

07/04/1990 एस.एस.सी इमाव / कुं भार

मु लगा

चांभार अ.जा.

19/07/1984 12 वी पास गासावी/ एन.टी.
(िडझेल
मे कॅिनक)

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

ेमदास श् ◌ंकर राठोड

जात व वग

27

02/09/2008 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.1541/विल आ
िद.31/8/2009

कै.शंकर िहरामण राठोड,
मजु र सा.बां.उपिवभाग पु सद

06/03/2007

28

18/09/2008 िवभागीय कृ षी सहसंचालक अम.िवभाग,
अमरावती यांचे प जा. .आ था/अ5/
अनु कंपा / 5159/2008 िद.26/11/2008

कै.सु रेश ल मण शदु रकर,
कृ षी सहायक तालु का कृ षी
अिधकारी यवतमाळ

08/08/2008 स यभामा सु रेश शदु रकर

29

15/10/2008 सहिज हा िनबंधक वग1 िन. े यवतमाळ
जा. ./आ था/ नरगडे /मािहती145/09
िद.14/1/2009

कै.महादे व वातु जी नरगडे,
िशपाई, सहिज हा िनबंधक
कायालय यवतमाळ

06/09/2008 कु. बेबी महादे व नरगडे

30

27/12/2008 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
4388/विल आ/10
िद.2/8/2010

साहे बराव संभाजी ठाकरे ,
हजेरी िलपीक,
सा.बां.उपिवभाग, महागाव

02/01/2005 राजकुमार साहे बराव ठाकरे मु लगा
मु.पो.भोजला, ता.पु सद,
िज.यवतमाळ

19/06/1988 एच.एस.सी कुणबी/ इमाव
.उ ीण

31

07/02/2009 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.1541/विल आ
िद.31/8/2009

कै.गोिवंद साद भागचंद
िखची, सा.बां.उपिवभाग
दार हा

27/11/2004 पवनकुमार गोिवंद साद
िखची

22/10/1983 10 वी पास

32

09/04/2009 अिध क अिभयंता, नांदेड पाटबंधारे
मंडळ,नांदेड यांचे प
/नांपामं/आ था2/8158 िद.3/8/2010

एस.जी.पोटफाडे

18/02/2009 सु िनल शामराव पोटफाडे

मु लगा

11/08/1978 बी.ए.,
बंजारा (िवजाअ)
एम.एस.ड
यु

प नी

मु लगी 03/12/1975 12 वी पास महार/ नवबौ द
(घट फो
टीत)

मु लगा

मु लगा

हावी/ ओबीसी

20/06/1990 एस.एस.सी एस.टी.
. पास

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

ी.दयाराम िकसन जाधव

11/08/2008

ी.गणेश दयाराम जाधव

19/08/2009

ीमती िसमा शांत
जगताप, रा.पहापळ, िज.
यवतमाळ

जात व वग

33

16/07/2009 उपसंचालक भू िम अिभलेख, अमरावती
दे श अमरावती यांचेकडील
प .आ था3/ अनु कंपा/गट क व गट
ड/2010 िद.28/9/2010

34

30/09/2009 कोषागार अिधकारी, यवतमाळ यांचे प
जा. .कोष/आ था/ अनु कंपा/7127/2012,
िद.9/11/2012

शांत मधु करराव जगताप,
िशपाई

35

08/10/2009 सावजिनक बांधकाम िवभाग यवतमाळ
यांचा ताव

नंदकुमार बालमु कुं द यादव,
09/10/2009 राहल नंदकुमार यादव
व.िल. सा.बां.िवभाग यवतमाळ

मु लगा

09/04/1988 12 वी
उ ीण

यादव गोपाल

36

26/10/2009 अ णावती क प िवभाग िद स यांचा
ताव

बबन पांडुरं गजी सरोदे
योगशाळा प रचर
अ णावती क प िवभाग,
िद स

मु लगा

29/09/1984 10 वी पास,

कुणबी/ इमाव

37

09/11/2009 सहिज हा िनबंधक वग1 िन. े यवतमाळ
ी.गंगाराम िवठठलराव
जा. ./आ था/ अिन
अ नमवाड माजी
/अ नमवाड/अर् ज/3548/09 िद.10/11/2009 दु.िन.मारे गाव

07/12/2007 संदीप बबनराव सरोदे

मु लगा

01/04/1981 एस.एस.सी बंजारा/ (िवजाअ)

प नी

25/08/1986 12 वी पास महार

आय.टी.आय
माणप

25/11/2001

ी.अिनकेत गंगाराम
अ नमवाड
रा.मु.पो.आंबु लगा ,
मा.मु खेड, िज.नांदेड

मु लगा

11/11/1990 12 वी पास

मु नेरवारलु
अ.ज.

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

38

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

09/11/2009 उपअिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ यवतमाळ यांचे प
./5174
/आ.5/यपामं/2010 िद.21/9/2010

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

सदािशव ल मण कांबळे ,
कालवा चौक दार, यवतमाळ
पाटबंधारे िवभाग यवतमळ

16/08/2009 नर सदािशव कांबळे
म.पो.वेणी(बु), ता.महागाव
िज. यवतमाळ

39

20/11/2009 सावजिनक बांधकाम परीमंडळ यवतमाळ बाबाराव दे वराव द डवार,
यांचा ताव
मु कडदम, पाटबंधारे िवभाग,
यवतमाळ

27/06/2009 अिवनाश बाबाराव द डवार,
मु.पो.येळाबारा

40

30/11/2009 अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ सु रेश द ु र नपारखी,
यांचे प . .2757/विल आ/ िद
क सेवक, सा.बां.उपिवभाग,
:18/5/2010
दार हा

30/07/2009

41

03/12/2009 बबळा क प िवभाग, िद स यांचा

17/07/2009 भू षण ल मणराव
िलखार,रा. ानिदप
कॉलनी, परशु राम पॅलेस
जवळ, अमरावती रोड, मोिश

42

23/12/2009 अ णावती क प िवभाग, िद स यांचा
ताव

10/04/2008 अजय रमे श सराफ

ताव ल मणराव वासु देवराव
िलखार, अनु रेखक, बबळा
क प िवभाग, िद स

रमे श महादे वराव सराफ,
हजेरी िलपीक, अ णावती
क प िवभाग, िद स

ी.अिनल सु रेश
र नपारखी, मु.बागवाडी,
पो.ग डगाव, ता.दार हा

मु लगा

जात व वग

14/02/1987 एस.एस.सी, महार / एस.सी.
आय.टी.आय
( ॉफटमन
िस हील)

मु लगा

मु लगा

04/10/1987 12 वी पास

हावी / इमाव

07/11/1973 िब.ए.
उ ीण

भावसार

मु लगा

15/03/1990 12 वी

को ी / िवमा

मु लगा

11/03/1981 एस.एस.सी
पास

ा हण/ खु ला

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

43

14/01/2010 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचेकडील प
/900/आ5/यपामं/10 िद. 18/2/2010

मारोती ल मण ढोले,
अधी क, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ

01/03/2010 सदानंद मारोती ढोले
रा.धानोरा बु.(अ णावती
वसाहत) ता.िद स
िज.यवतमाळ

मु लगा

29/10/1982 बी.एस.सी, नवबौ द / अ.जा

44

18/01/2010 अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.
1037/आ5/यपामं/20111 िद.22/2/2011

मालु महादु होले, कालवा
08/10/2009 ाने र मालु होले,
चौक दार, यवतमाळ पाटबंधारे
मु.पो.दराटी, ता.उमरखेड
िवभाग यवतमाळ

मु लगा

10/02/1985 बी.ए.भाग2

45

19/01/2010 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प जा. ./7178/विल आ
/10 िद.24/12/2010

पु ंडिलक िशवाजी खंदारे ,
मजु र, सां.बां.उपिवभाग,
महागाव

मु लगा

46

22/01/2010 िज हा िहवताप अिधकारी कायालय
यवतमाळ यांचे ताव प
मांक/िजिहअय/आ था/729/2016,िदनांक
17.05.2016

िदवंगत िकसनराव मु कूं दराव 10/01/2010 ी.पवन िकसनराव
अवथळे ,आरो य
अवथळे ,मंगलमु त नगर
सहायक,िज हा िहवताप
वडगाव रोड यवतमाळ
अिधकारी कायालय यवतमाळ

47

27/01/2010 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प जा. ./7178/विल आ
/10 िद.24/12/2010

सु भाष ब सीलाल जय वाल,
क.िल. सा.बां.उपिवभाग,
महागाव

27/07/2009 संदीप पु ंडिलक ख् ◌ंदारे ,
रा.धनोठा, ता.महागाव,
िज.यवतमाळ

20/10/2009 सु शांत सु भाष जय वाल,
मोतीनगर, पु सद,
िज.यवतमाळ

भोई / एन.टी.बी.

टं.ले.इं.40

मु लगा

मु लगा

27/07/1984 10 वी
उ ीण

बौ द / अ.जा.

03/06/1992 एस.एस.सी गोपाळ गवळी
.पास
एन.टी. बी.

19/01/1990 10 वी
उ ीण

कलाल

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

सु रेश यशवंत बागडे,
मदतिनस, लघु पाटबंधारे
िवभाग, पु सद

11/07/2009 कु.माध् ◌ुरी सु रेश बागडे

मु लगी

05/01/1990 12 वी पास

महार/ अ.जा.

चं कांत ल मण पोहरे ,
चौक दार, सा.बां.उपिवभाग
.1 यवतमाळ

03/01/2010 अमोल चं कांत पोहरे ,
रा.बांगर नगर, िशरभाते
लॉट, यवतमाळ

मु लगा

07/01/1984 10 वी
उ ीण

जै न / इतर

मु लगा

09/05/1987 एस.एस.सी. महार / एस.सी.

48

28/01/2010 लघु पाटबंधारे िवभाग, पु सद यांचा

49

28/01/2010 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
जा. ./7178/विल आ/10 िद.24/12/2010

50

30/01/2010 उपसंचालक भू िम अिभलेख, अमरावती
भगवान दशरथ दिहकर
यांचेकडील प के.आ था3/अनु कंपा/गटक
व गटड/2010 िद.28/9/2010 जा. .7575

12/06/2009

51

10/02/2010 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प जा. ./7178
/विल आ/10 िद.24/12/2010

06/11/2009 मंगेश ीराम बोरघरे , वाड
.3 पारवेकर नगर, कळं ब

मु लगा

15/07/1991 10 वी
उ ीण

52

25/03/2010 िज हा अिध क कृ िष अिधकारी, यवतमाळ िवर रामचं चतु र, िशपाई,
यांचे कडील प
./िजअकृ अ/ आ था/
तालु का कृ षी अिधकारी, वणी
अनु कंपा/2676 /2010 िद.29/5/2010
कायालय

09/10/2009 कु.अश् ि◌वनी िवर चतु र
भ गळे लेआऊट वाड नं.6,
वणी

मु लगी

08/10/1990 एस.एस.सी धनगर/ एन.टी

ताव

ीराम श् ◌ंकरराव बोरघरे ,
िशपाई, सा.बां.उपिवभाग,
कळं ब

ी.िवशाल भगवान दिहकर

िब.कॉम
पदिवधर
आयिपंग
मराठी
30,इं जी
30,40

तेली (इमाव)

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

53

07/05/2010 उपिवभागीय अिभयंता (स.िच.) यवतमाळ
् ◌ंबक रामचं ठाकरे
पाटबंधारे मडळ यवतमाळ यांचे प
िशपाई, लघु पाटबंधारे िवभाग
/2930/आ5/यपामं/2016 िदनांक 28/04/2016 ( था. तर)यवतमाळ

10.01.2007 कु.चै ताली ् ◌ंबक
मु लगी
ठाकरे , यंकटेश नगर आण
रोड,दार हा,ता.
दार हा,िज.यवतमाळ

07/05/1992 10 वी पास कुणबी इमाव

54

10/05/2010 अधी क, यवतमाळ िज हा कारागृ ह यांचा बाबु राव िमठु ◌ु अंभोरे ,
तावानू सार ा
हवालदार, अधी क,
यवतमाळ िज हा कारागृ ह

14/08/2009 संतोष बाबु राव अंभोरे ,
रा.साखळी, पो.िवठाळा
ता.िद स

मु लगा

05/08/1992 एच.एस.सी
.

55

15/05/2010 िन न पेनगंगा पु नवसन िवभाग, आण
यांचा ताव

भाऊराव शामराव दे शमु ख,
थम िलपीक, िन न पेनगंगा
पु नवसन िवभाग, आण

12/05/2009 अजय भाऊराव दे शमु ख संत
ाने र नगर, पु सद
िज.यवतमाळ

मु लगा

05/12/1983 एम. ही.ए
स.सी

कुणबी / इमाव

56

24/05/2010 सहा. अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
जा. ./7178/विल आ/10 िद.24/12/2010

गोपाळ ताराचंद पटले,
मदतिनस, सा.बां.उपिवभाग,
यवतमाळ

16/04/2010 गौरव गोपाळ पटले,
िव शांती नगर, िपंपळगाव,
यवतमाळ

मु लगा

01/01/1990 10 वी
उ ीण

पवार / ओबीसी

57

26/05/2010 अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ रमे श संभाजी कांबळे , वाहन
यांचे प . .5236/विल आ/11/िद.31/3/11 चालक, सा.बां.उपिवभाग,
पु सद

18/10/2009 कु. ा रमे श कांबळे
रा.महािवर वाड, पु सद
िज.यवतमाळ

मु लगी

01/10/1989 10 वी उ ीण
मराठी -30
श. ित िम. व
इं जी -30व
40 श. ित
िम
टंकलेखन

बौ द/ अ.जा.

अिभ ाय

थम अज िदनांक
13.12.2007
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

29/05/2010 िवशाल ीराम कहाळे
रा. ीरामपु र, पु सद

जात व वग

58

22/06/2010 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचेकडील प
जा. ./6795 /आ.5/यपामं/2010
िद.9/12/2010

ीराम तु काराम कहाळे ,
वरी िलपीक, ल.पा.िव.पु सद

59

07/07/2010 िज हा िहवताप अिधकारी, यवतमाळ
यांचेकडील प
.
िजिहअय/आ था/215154/10 िद.27/7/2010

ल मीकांत शामरावजी पांगशे, 20/10/2008 कु.सािनका ल मीकांत
आरो य सेवक, िज हा
पांगशे
िहवताप अिधकारी, यवतमाळ

मु लगी

06/10/1992 एच.एस.सी
.

60

30/09/2010 अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.
7002/आ5/यपामं/2010 िद.21/12/2010

ाने र कृ णराव मे ह े,
था.अिभ.सहा यक,
बे.का.िव.यवतमाळ

05/09/2010 कु.मयु री ाने र मे ह ,े
कृ षीनगर, वडगाव रोड,
यवतमाळ

मु लगी

25/11/1989 बी.एस.सी. तेली (इमाव)
भाग2 पास

61

11/10/2010 अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ अशोक िव नाथ आळणे,
यांचे प . .5236/विल आ/11/िद.31/3/11 क सेवक, सा.बां.उपिवभाग,
पु सद

19/07/2010 सितश अशोक आळणे
रा.काकडदाती, ता.पु सद,
िज.यवतमाळ

मु लगा

10/05/1991 10 वी
उ ीण

62

13/10/2010 उपअिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ यवतमाळ यांचे प
./527/आ.5/यपामं/2011 िद. 25/1/2011

19/09/2010 िदवाकर मारोती महालगावे,
िवठठलवाडी भाग .3,
निवन कॉटन माकट समोर,
यवतमाळ

मु लगा

17/12/1982 एस.एस.सी भोई/ भ.ज.ब.
. उ ीण
(एन.टी)

मारोती िझंगु जी महालगावे,
व छक, बबळा क प
िवभाग, यवतमाळ

मु लगा

02/11/1988 एस.एस.सी महार / अ.जा.
पास

माळी

मराठा

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

63

18/10/2010 िज हा िहवताप अिधकारी, यवतमाळ
यांचेकडील प
.
िजिहअय/आ था/अनु ◌ुकंपा
अज/कांबळे /891/11 िद.22/3/2011

जयदे व िव ल कांबळे , आरो य 11/09/2010 मह जयदे व कांबळे ,
सहा यक, ाथिमक आरो य
रा.कौडगाव,पो.काळी
क , आळी दौलतखान,
दौलत, ता.महागाव,
ता.महागाव
िज.यवतमाळ

64

27/10/2010 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.1060/आ.5/
यपामं/2011 िद.23/2/2011

िकशोर िकसनराव खंडरे ,
व छक, िन.पे. .िवभाग,
यवतमाळ

23/10/2009 मयु र िकशोर खंडरे ,
रा.अ णावती वसाहत,
दाभडी रोड, आण

65

03/11/2010 उप अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचेकडील प
.417/आ.5/यपामं/2011 िद.19/1/2011

काश चंपत पाठे , चौक दार,
अ. .िव.िद स

04/03/2008 कु.अचना काश पाठे ,
मु.धानोरा(बु) पा.दे उुरवाडा
ता.िद स, िज.यवतमाळ

66

16/11/2010 उपसंचालक, नगर रचना, अमरावती
कवडू केशवराव जाधव,
23/09/2010 कु.ममता कवडु जाधव,
कायालयाचे प
िनलमु क, सहायक
रा. साद नगर,
.आ था/अनु कंपा/सहसंचाअम/1291/2016, संचालक, नगर रचना,
अ िवनायक चौक,
िदनांक 26/09/2016 ा िदनांक
शासक य इमारत, यवतमाळ
वाघापु र, यवतमाळ
18/11/2016

मु लगा

मु लगा

मु लगी

मु लगी

जात व वग

अिभ ाय

26/08/1982 12 वी पास नवबौ द / अ.जा

29/08/1992 एस.एस.सी गवारी / िवमा

16/08/1989 12 वी
उ ीण

01/07/1995

िब.सी.ए.
पाट1 पास व
टायिपंग
मराठी
30,इं जी
30,40

कुणबी / इमाव सामाियक यादीत
अ. .84 वर समािव
असलेले अिनल काश
पाठे यांचे िनधन
झा यामु ळे यांची बहीण
कु.अचना काश पाठे
यांचे नाव समािव
कर यात आले.

बंजारी / िव.जा. अनु कंपा उमेदवार
ी.रवी कवडू जाधव
यांचा मृ यू झा याने
यां य बहीणीचे नाव
समािव कर यात
आले आहे.

Page 15

अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

67

23/11/2010 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ यवतमाळ सु खदे व िकसन र नपारखी,
यांचे प जा. 5259 /विल आ/11
मजु र, सा.बां.उपिवभाग .2
िद.31/3/11
यवतमाळ

27/03/2008 क याणी सु खदे वराव
मु लगी
र नपारखी, चमे डीया नगर,
लोख् ◌ंडी पु लाजवळ,
यवतमाळ

03/09/1991 10 वी
उ ीण

68

20/12/2010 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचेकडील प
जा. ./4440 /आ.5/यपामं/2011
िद.20/7/2011

30/09/2010 कु.िशतल महादे व परचाके,
रा.अडणी, ता.केळापू र

मु लगी

02/09/1983 एच.एस.सी परधान/ अ.ज.
.

69

16/01/2011 अधी क अिभयंता, सा.बां.मंडळ यवतमाळ ल मण कृ णाजी तु राणकर,
यांचे प जा. .7936/विल आ/11
सा.बां.िवभाग, पांढरकवडा
िद.29/7/2011

29/12/2010

मु लगा

07/12/1981 एस.एस.सी कुणबी/ इमाव
.

70

24/01/2011 अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ
मदन पला राठोड, व छक
यवतमाळ, यांचे प
पाटबंधारे िवभाग, यवतमाळ
जा. .2618/आ.5/यपामं/2011िदनांक11/4/2
011

06/06/2010 िदगांबर मदन राठोड,
मु लगा
मु.पा ट दे वी, पो.बोरी अरब,
ता.दार हा, िज.यवतमाळ

07/01/1979 10 वी पास बंजारी / िव.जा.

71

29/01/2011 उप अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ
िदलीप बापु राव ख् ◌ुनकर,
यवतमाळ यांचेकडील प
वाहन चालक ( .अ.अ)
जा .2804/आ.5/यपामं/2011 िद.18/5/2011 पा. .अ. िवभाग, अमरावती

29/09/2010 कु.संिगता िदलीप बापु राव
ख् ◌ुनकर, रा.आनंदनगर,
सु िनता िब ड गजवळ,
यवतमाळ

26/04/1985 बी.ए.
कुणबी / इमाव
टं.ले.इं.30,4
0
टं.ले.म.40

महादे व गंगाराम परचाके,
कालवा चौक दार, य.पा.िव.
यवतमाळ

ी.नंदिकशोर ल मण
तु राणकर, रा.वणी,
िव ामगृ ह जवळ, वणी

मु लगी

रं गारी / इमाव

अिभ ाय

Page 16

अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

72

24/02/2011 अध् ◌ी क अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िशरीष नारायण दे शपांडे,
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
मजु र, सा.बां.उपिवभाग, पु सद
जा. .5712/विल आ /11/िद.26/4/11

04/01/2011 कु.वृ षाली िशरीष दे शपांडे
ह.मु.नर दे शपांडे, घर
नं.216, एन7, िसडको,
औरं गाबाद

73

07/03/2011 अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प कमांक 924/आ.5/
यपामं/2012, िद.7/2/2012

आनंद महादे वराव सु रदु स,े
िशपाई, अ णावती क प
िवभाग, िद स

28/06/2010 िवजय आनंदराव सु रदु स,े
मु.सावंगा(बु), पो.दे उुरवाडा,
ता.िद स

74

16/03/2011 कोषागार अिधकारी, यवतमाळ यांचे प
जा. .कोष/आ था/ अनु कंपा/7127/2012,
िद.9/11/2012

ी.एम.आर.दे शपांडे,
17/12/2010 इशान मोहन दे शपांडे,
उपकोषागार अिधकार,
रा.राधानगरी, वडगाव
कोषागार कायालय, यवतमाळ
रोड, यवतमाळ

75

23/03/2011 कोषागार अिधकारी, यवतमाळ यांचे प
जा. .कोष/आ था/ अनु कंपा/7127/2012,
िद.9/11/2012

ी.वासु देव बा.नंदागवळी, 31/01/2011 ी. वीण वासु देवराव
मु लगा 31/05/1987 12 वी
नाईक, कोषागार
नंदागवळी, रा.नबाबपु र
उ ीण
कायालय, यवतमाळ
नेर

76

11/04/2011 अिध.अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ िदलीप माधवराव र नपारखी,
यांचे कायालयीन प
अनु रेखक ( .अ.आ),
जा. .25/98/आ.5/यपामं/12, िद.11/4/2012 ल.पा.िव.पु सद

मु लगी

मु लगा

14/09/1992 12 वी
उ ीण

खु ला

09/07/1982 10 वी पास भोई / एन.टी.बी.

मु लगा 18/07/1988 12 वी
उ ीण

02/06/2011 कु.पु जा िदलीप र नपारखी, मु लगी
ारा रमे श मा. र नपारखी,
हटके र वाड, शेषराव
पाटला या घराजवळ, पु सद

जात व वग

18/08/1988 12 वी
उ ीण

ा हण /
ख् ◌ुला

महार / अ.जा

सोनार /ओबीसी

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

77

30/04/2011 अधी क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
जा. .6540/आ.5/यपामं/2011
िद.24/10/2011

िवनायक सटवावराव म के,
जोडारी( .अ.आ) का.अ. ार
िनिमती व उभारणी िव. .1,
अमरावती

17/11/2010 धनंजय िवनायक म के,
मु लगा
पु लाते ले आऊट, चच जवळ,
गोिवंद नगर काला रोड,
पु सद

23/07/1988 12 वी पास हटकर
टं.ले.इं.30

78

05/05/2011 कायालयास ा कु.िदपाली काश
दे शमु ख यांचा अज

काश वसंतराव दंशमु ख,
तलाठी, तहिसल पु सद

22/06/2010 कु.िदपाली काश दे शमु ख, मु लगी
घु ले हॉ पीटल या मागे,
गांधी नगर, पु सद,
िज.यवतमाळ

21/11/1986 िब.ए.
िब.एड

79

25/05/2011 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
गजानन कृ णराव िबंड,
यवतमाळ यांचे प
सहा.आरे खक, िन.पै. .िव.
जा. .2598/आ.5/यपामं/2012 िद.11/4/2012 यवतमाळ

20/03/2011 प नाथ गजानन िबंड,
रा. जापती नगर, वडगाव
रोड यवतमाळ

मु लगा

19/11/1984 12 वी उ ीण सोनार /ओबीसी

80

20/08/2011 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.5794/आ5/यपाम/2014 िद.20.8.2014

अंबादास सु यभानजी येसनसु रे
का.अ.ल.पाट था. तर
यवतमाळ

22.8.2010

फुल अंबादास येसनसु रे
मु.पो. हसोला ता.आिण
िज.यवतमाळ

मु लगा

29/08/1984 10 वी पास गवारी / िवमा

81

20/10/2011 अिध.अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ
यांचे कायालयीन प
जा. .2598/आ.5/यपामं/12, िद.11/4/2012

गोवधन िसताराम राठोड,
31/12/2010 कु.आशा गोवधन राटोड,
मजु र, .अ.आ. अ. .िव. िद स
अ णावती वसाहत,
पो.दे ऊरवाडा, ता.िद स

मु लगी

28/09/1988 बी.ए.भाग2 बंजारी / िव.जा.
टं.ले.इं.40
टं.ले.म.30

मराठा / खु ला

एम.पी.ए.
पो ट
ॅ यु अेट

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

रामे र िवठोबा कायंदे, कृ षी
सहायक, वणी

27/03/2008

ी.ललीत रामे र कायंदे, मु लगा
ारा अरिवंद ल मण काळे ,
मु.पो.माड , ता.मारे गाव,
िज.यवतमाळ

82

31/10/2011 िवभागीय कृ षी सहसंचालक, अमरावती
यांचे प
.आ था/अ5/अनु कंपा/4457/
2011

83

09/12/2011 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ
िकशोर न थु जी खारकर,
यवतमाळ यांचे प
मजु र , पाटबंधारे िवभाग,
जा. .2598/आ.5/यपामं/2012, िद.11/4/2012 यवतमाळ

84

23/12/2011 अिध.अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यांचे प
.1824/विल आ/ 12/ िदनांक3/4/2012

85

09/01/2012 अधी क रा य उ पादन शु क यवतमाळ संघपाल बाळकृ ण ब सोड,
कायालयाचे प
जवान िन वाहन चाﾠ◌ालक,
.इएसटी.112012/2439/काअ, िद.3/7/2013 अधी क रा य पादन
श् ◌ु◌ु क यवतमाळ

22/01/2011 चेतन िकशोर खारकर,
मु.पो.गांधीनगर, घाटे ले
आऊट, पु सद

मु लगा

रामिसंग िहरामण पवार, मजु र 13/09/2011 मनोहर रामिसंग पवार,
मु लगा
सा.बां.उपिवभाग, घाटंजी
रा.कामठवाडा, िज.यवतमाळ
14/07/2011

ीमती छाया संघपाल
ब सोड, गु नानक नगर,
गोधणी रोड, यवतमाळ

प नी

जात व वग

31/10/1993 10 वी
वंजारी / भजड
उ ीण,
कृ षी
पदिवका
उ ीण सन
2010
07/12/1993 10 वा वग
पास

21/08/1984 10 वी
उ ीण

माळी/ इमाव

बंजारी / िव.जा.

03/09/1985 12 वी पास महार/अनु.जाती

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

86

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

10/01/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5
/यपामं /2012 िद.5/10/2012

िव लिसंह दशरथ िसंह ठाकुर, 05/11/2011 िदप िव लिसंह सगर
मु लगा
मजू र,यवतमाळ पाटबंधारे
(ठाकूर) मु.पसे.िशरपू र (जेन)
िवभाग, यवतमाळ
ता.मालेगाव, िज.वािशम

08/12/1985 12 पी पास

16/02/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5
/यपामं /2012 िद.5/10/2012

समाधान िभकाजी भगत,
िबनतारी यं चालक,
यवतमाळ पाटबंधारे िवभाग,
यवतमाळ

11/12/2011 पवनकुमार समाधान भगत, मु लगा
रा.पाटबंधारे वसाहत ई
(वाई), ता.िज.यवतमाळ

21/03/1985 12 वी पास

88

16/03/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5/यपामं /2012 िद.5/10/2012

बाबाराव िभकाजी बोरचाटे,
मजू र, अ णावती क प
िवभाग, िद स

30/09/2011

मु लगा

20/03/1991 12 वी पास

आंध/ अ.ज.

89

16/03/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5/यपामं/2012 िद.5/10/2012

रामा परसराम इंगोले, मजू र,
बबळा क प िवभाग,
यवतमाळ

12/02/2012 र निदप रामाजी इंगोले,
मु लगा
रा.बबळा वसाहत, थाळे गाव,
ता.बाभू ळगाव, िज.यवतमाळ

19/08/1992 12 वी पास

बौ द (अजा)

87

िवण बाबाराव बोरचाटे,
रा.सावंगा(बु) ता.िद स,
िज.यवतमाळ

वे डर (गॅस
अॅ ड इले.)
माणप ,
टं.ले.इं30,40,
टं.ले.म.30

भा.राजपु त/
खु ला

महार (अ.ज)

आय.
टी.आय.
माणप
वायरमन

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

90

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

26/03/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5/यपामं/2012 िद.5/10/2012

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

पु षो म महादे व वलोकर,
मजू र, बबळा क प िवभाग,
यवतमाळ

07/03/2012 राहल पु षो म वलोकर, मु लगा
रा.बबळा वसाहत, थाळे गाव,
ता.बाभू ळगाव, िज.यवतमाळ

09/06/1987 बी.कॉम,

10/04/2012 सु रज रामकृ ण काळे , दा मु लगा
नगर रोड, राधाकृ ण नगर
वाड .6(मु लक ), वडगाव
रोड, यवतमाळ

03/02/1988 12 वी पास, सु तार /इमाव

हावी / इमाव

भाग2 पास,
आयटीआय,
माणप
िफटर, ,
मराठी30
श. .िम

91

30/04/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
रामकृ ण चं भानजी काळे ,
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
था.अ.स.बबळा कालवे
.6636/आ.5/यपाम ◌ं/2012 िद.5/10/2012 िवभाग, यवतमाळ

92

04/06/2012 िवभागीय कृ षी सहसंचालक, अमरावती
यांचे प
.आ था/ अ5/अनु कंपा
िनयु /3595/ 2012, 29/9/2012

उ हासराव उरकुडाजी सोनु ल,े 03/10/2010 अ य उ हासराव सोनु ल,े ◌् मु लगा
कृ षी पयवे क, तालू का कृ िष
/0 ही.जे.जाउु े,
अिधकारी घाटंज् ◌ी
ो◌ॅ◌ेफेसर कॉलनी,
घाटंजी, िज.यवतमाळ

26/04/1994 10 वी
उ ीण

93

04/06/2012 िवभागीय कृ षी सहसंचालक, अमरावती
कायालयाचे प
. /आ था/अ5/अनु कंपा
िनयु / 3493/2012, िद.20/9/2012

जयभारत नामदे व रोहणे, कृ िष 24/10/2010 िजते जयभारत रोहणे,
पयवे क, तालु का कृ िष
येरावार लेआऊट, ईटावा
अिधकारी, मारे गाव
वाड, पु सद, िज. यवतमाळ

08/03/1991 12 वी
उ ीण,
कृ षी
पदिवका

मु लगा

जात व वग

माळी /
ओ.बी.सी.

तेली (इमाव)

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

94

20/06/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.6636/आ.5/
यपामं/2012 िद.5/10/2012

मु िकंदा महादे व कानडे, मजू र, 28/06/2011 आकाश मु िकंदा कानडे,
अ णवती क प िवभाग,
मु. हसणी, ता.मानोरा,
िद स
िज.वािशम

95

16/07/2012 िवभागीय सहिनबंधक सहकारी
सं था(लेखाप र ण) अमरावती िवभाग,
अमरावती यांचे प
.
िवसिन/लेप/आ था2/अनु कंपा/ 1056/2013,
िद.4/9/2013

कै.िदगंबर नारायण
वाघमारे (कंधारकर),
क.िलपीक अं/तालु का
लेखाप र क सह.सं था
उमरखेड, िज.यवतमाळ

96

14/08/2012 अिध ाता, ी.व.ना.शा.वै. महािव ालय व
ीमती निलनी अशोक शेजव,
णालय यवतमाळ कायालयाचे प
प रसेिवका, ी.व.ना.शा.वै.
क्.शावै म य/आ था3/5081 /2013/,
महािव ालय व णालय
िद.17/5/2013
यवतमाळ

23/01/2012

97

30/08/2012 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ िववेकानंद गोपाळराव
यांचे प
.6477/विल आ/12,
जांभु ळकर, सा.बां.िवभाग,
िद.21/12/2012
पांढरकवडा
11/10/2012 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ िवनोद बापु राव गोडै,
यांचे प
.6478/विल आ/12,
क.ली.सा.बां◌ं.िवभाग,
िद.21/12/2012
यवतमाळ

98

29/03/2012

जात व वग

मु लगा

25/05/1994 12 वी पास कोळी (िवमा )

ी.एम.कृ णा िदगंबर
मु लगा
वाघमारे (कंधारकर)
रा.मु.पो.सु मेध नगर, कंधार,
ता.कंधार, िज.नांदेड

13/06/1989 िब.ए.पाट2 नवबौ द / अ.जा
पास

ी.समपण अशोक शेजव

मु लगा

22/01/1990 एच.एस.सी
.

19/06/1982 अिनता िववेकानंद
जांभु ळकर, महादे व नगर,
शमा लेआऊट, पांढरकवडा

प नी

04/08/1972 12 वा वग,

22/09/2012 कु. ने◌ेहल िवनोद गोडै,
सु योग नगर, दार हा

मु लगी

ि

न/
ख् ◌ुला

महार / एस.सी.

टं.ले.इं.40,
टं.ले.म.40,
टं.ले.िह.30,

14/06/1992 12 वा वग,
टं.ले.इं.30

सोनार /ओबीसी

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

99

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

18/10/2012 िज हा श य िचक सक,सामा य
व.संजय सदािशवराव
णालय,यवतमाळ यांचे प ्
ब क ,िलिपक, ािमण
ं ./आ था/िजशिचय/1166364/2016,िदनांक णालय राळे गांव
09/12/2016

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

30/08/2012

ीमती वषा संजय
ब क ,मु.पो.ता. मारे गांव

प नी

27/07/1980

12 वी
पास,एम.एस.
सी.आय.टी.

जात व वग

कुणबी इमाव

100 22/10/2012 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ नंदलाल िकसनिसंह राजपु त,
यांचे प जा. .926 /विल आ/13/
मे ट, सा.बां.उपिवभाग, पु सद
िद.13/2/2013

03/04/2012 कु.न ता नंदलाल राजपु त, मु लगी
रा.शबाळिपंपरी

17/08/1994 एस.एस.सी राजपु त भामटा
. उ ीण

101 23/10/2012 अिध क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
िहरामण धमाजी मनवर,
मंडळ यांचे प
मांक
यवतमाळ म यम क प
2507/आ.5.यपामं.2013श् िदनांक 10/4/2013 िवभाग, यवतमाळ

10/12/2011 अजय िहरामण मनवर,
मु.िशवाजी नगर घामणी
(मानोरा), ता.मसनोरा,
िज.यवतमाळ

मु लगा

16/06/1989 12 वी पास

102 06/11/2012 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ िवलास शंकर राऊत, मजु र,
यांचे प जा. .925 /विल आ/13/
सा.बां.उपिवभाग, नेर
िद.13/2/2013

25/08/2012 सु मेद िवलास राऊत्,
रा.वटफळी, ता.नेर

मु लगा

06/12/1991

103 10/12/2012 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे कायालयीन प
.8653/आ5/यपामं/2013, िद.26/12/2013

21/10/2012 योगेश ीराम बनसोड,
मु लगा
मु.पो.इंिदरा नगर, राळे गाव,
िज.यवतमाळ

ीराम सु खदे व बनसोड,
कालवा चौक दार, यवतमाळ
पाटबंधारे िवभाग, यवतमाळ

एस.एस.सी.
उ ीण, हलके
वाहन चालक
परवाना

05/08/1980 बी.ए.पास
टं.ले.म40
टं.ले.इं40

महार / अ.जा

महार / एस.सी.

चांभार / अ.जा.

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

104 14/12/2012 आयु , म य यवसाय, मु ंबई यांचे
गु लाब ल मणराव कामठे
कायालयीन प
.म य
/ शा/153102/201/20052012, िद.7/3/2013

22/02/2012

ी.सु रज गु लाबराव कामठे

मु लगा

03/07/1983 िब.एफ.ए भोई / एन.टी.बी.
एम.एफ.ए
(पट ग)

105 31/12/2012

01/12/2012

शांत िशवनारायण राऊत
रा.िव लवाडी यवतमाळ

मु लगा

24/09/1987 12 वी पास

महार अ.जा.

106 31/01/2013 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ यवतमाळ कणु म तीराम गेडाम, मजू र,
यांचे प
.2392/ विल आ/13,
सा.बां.उपिवभाग, घाटंजी
िद.22/4/2012

10/01/2013 अमृ त कणु गेडाम,
मु लगा
रा.गु दे व वाड, घाटी, घाटंजी

18/12/1984 एच.एस.सी
उ ीण

ग ड (अ.ज.)

107 20/02/2013 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे कायालयीन प
.8653/आ5/यपामं/2013, िद.26/12/2013

रामु गु लाबराव माई्◌ंद,े
योगशाळा परीचर,
अ णावती क प िवभाग,
िद स

21/02/2012 िधरज रामु माई ं दे, अ णावती मु लगा
क प वसाहत, धानोरा बु.,
पो.दे ऊरवाडी, ता.िद स

04/11/1988 12 वी उ ीण, कुणबी / इमाव

108 01/03/2013 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे कायालयीन प
.8653/आ5/यपामं/2013, िद.26/12/2013

अजाब संभाजी िमसाळ,
व छक,यवतमाळ पाटबंधारे
िवभाग, यवतमाळ

21/10/2012 सागर अजाबराव िमसाळ

26/01/1993 12 वी
उ ीण

ादे िशक प रवहन अमरावती यांचे प
.
582/आ था/रापका/अम/15 िद.23.01.2015

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िशवनारायण सु दामजी राऊत

मु लगा

जात व वग

वाहन
चालक
परवाना

कुणबी / इमाव

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

109 19/03/2013 अिध क अिभयंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ रावसाहे ब ल मण च हाण,
यांचे प जा. .3113/
मजू र, सा.बां.उपिवभाग,
विल आ/13/िद.7/6/13
महागाव

21/02/2013 रामराव रावसाहे ब च हाण,
मु.पो.पोहंडूळ, ता.महागाव,
िज.यवतमाळ

110 05/04/2013 अिध क अिभयंता, पाटबंधारे मंडळ,
यवतमाळ यांचे प
.5747/आ5/यपामं/2013, िद.21/8/2013

14/12/2012 सौ.सायली आिशष सोमन, मु लगी
ारा ीमती सं या सु िधर
काळे , ाईड लाझा
अपाटमट, स यनारायण
लेआऊट, वडगाव, यवतमाळ

01/08/1988 िब.ए.अंतीम

111 03/05/2013 सहिज हा िनबंधक, वग1(िन. े.) यवतमाळ द य जग नाथजी मलये,
यांचे प
/ अकंपा/ िलपीक/िशपाई/ कािव िशपाई, दु यम िनबंधक
/3338/ 2013, िद.21/10/2013
ेण् ◌ी1, कायालय उमरखेड

07/02/2013 कु.रं जना द ा य मलये रा. मु लगी
से स टॅ स कॉलनी नाग
मंिदर रोड फुलचु र, ग िदया

11/07/1992 12 वी पास

हलबी / अ.ज

112 23/05/2013 अधी क अिभयंता, यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे कायालयीन प
.8653/आ5/यपामं/2013, िद.26/12/2013

03/12/2012 िगरीधर मधु कर टाके,
मु.पो.दाभी, ता.आण ,
िज.यवतमाळ

13/07/1991 12 वी
उ ीण

तेली (इमाव)

सु िधर रघु नाथराव काळे ,
भांडारपाल, िन न पै नगंगा
क प िवभाग, यवतमाळ

मधु कर वामनराव टाके,
कालवा चौक दार, यवतमाळ
पाटबंधारे िवभाग, यवतमाळ

मु लगा

मु लगा

26/03/1988 एस.एस.सी कुणबी / इमाव
उ ीण

गु रव / इमाव

पास, बी.एड
मराठी,
इं जी 30
श्. .िम.
माणप

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

113 28/05/2013 अिध क अिभयंता, सा.बां. मंडळ, यवतमाळ संजय मोरे र बढे , िशपाई,
कायालयाचे प जा. .6297/विल आ/13/ सा.बां.उपिवभाग, राळे गाव
िदनांक26/11/13

23/11/2012

ीमती माधु री संजय बढे

114 15/09/2013 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.4705/आ5/यपाम/2014 िद.8.7.2014

जात व वग

प नी

15/05/1974 एच.एस.सी कुणबी / इमाव
.

24.7.2013 राहल सु धाकर खाडे
मु.पो.पाटबंधारे वसाहत
वािशम रोड पु सद
िज.यवतमाळ

मु लगा

21/02/1990 िब.ए.
अंितम

महार अ.जा.

115 23/09/2013 उपसंचालक भु मी अिभलेख अमरावती दे श बाबाराव मारोती ट गे
अमरावती यांचे प
.आ था3/अनु.उमे दवार/2014
िद.17.01.2015

23.05.2012 मनोज बाबाराव ट गे
रा.सानेगु जी नगर वाड
.2वणी

मु लगा

17/02/1987 12 वी पास

कुणबी इमाव

116 01/10/2013 िज हा िहवताप अिधकारी यवतमाळ यांचे
प
िजिहअय/आ था/अनु कंपा/अज/ ीमती
इंगळे 2079/14 िद 12.11.2014

ी.संतोष पंिडतराव इंगळे
आरो य सेवक िज हा िहवताप
अिधकारी यवतमाळ

20.8.2013

प नी

06/01/1984 10 वा पास मराठा इसबीसी

117 11/10/2013 अिध क अिभयंता यवतमाळ पाटबंधारे
मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.1246/आ5/यपामं/2013 िद.14.02.2014

भगवान छोटेलाल मरसको हे , 29/08/2013 नर भगवान मरसको हे ,
(मजू र) बबळा क प िवभाग,
बबळा क प वसाहत,
यवतमाळ
थाळे गांव, ता.बाभु ळगांव

मु लगा

05/10/1990 एच.एस.सी

सु धाकर बळीराम खाडे मजु र
यवतमाळ पाटबंधारे िवभाग
यवतमाळ

ीमती.िमरा संतोष इंगळे
रा.उमरी खु द पो.भाटेगाव
ता.हंदगाव िज.नांदेड

गड/
एस.टी

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

118 21/01/2014 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.4913/आ5/यपाम/2014 िद.18/07/2014

119 10/02/2014 सहा.अिध क अिभयंता, सा.बां. मंडळ,
यवतमाळ यांचे प जा. . 2475
विल आ/14/ िदनांक 22.04.2014
120 20/03/2014

मा.िन.उ.िज. यांनी िटपनी वा रीत
के याव न

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

ी.रिवकांत नारायण भोयर,
थाप य अिभयांि क
सहा यक यवतमाळ म यम
क प िवभाग यवतमाळ

29/10.2013 कु.सु नयना रिवकांत भोयर, मु लगी
दारा ए.एम.सारवे,दे वांगन
कॉलनी िसंधी कॅ पजवळ
कारं जा लाड िज.वािशम

24/12/2009

धनंजय ीधर धु व,
जयिहंद चौक, अंकुश
लॉज समोर, यवतमाळ

121 21/05/2014 तहिसलदार महांगाव यांचे प
किल/आ था/अनु कंपा/कािव/453/14
िदनांक 18.12.2014

अिनल वसंतराव ख डे तलाठी

27.4.2014

122 03/06/2014 िज हा िहवताप अिधकारी यवतमाळ यांचे
प
िजिहअय /आ था /अनु कंपा
/अज/ ी.हनवते 2058/15 िद 17/11/2015

भारत मसाजी हनवते,आरो य
कमचारी,िज हा िहवताप
कायालय यवतमाळ

13/05/2014 शु भम भारत हनवते
रा.धनोडा पो.पोहंडूळ,ता.
महागांव, िज.यवतमाळ

मु लगा 22/11/1995 एच.एस.
सी

योती अिनल ख डे
प नी
रा.बनकर लेआऊट वाघापु र
टेकडी यवतमाळ
मु लगा

अिभ ाय

12/04/1991 बीई आयटी कुणबी/इमाव

काश मो.बांबल,
13/12/2013
पेश काश बांबल, मु लगा 04/09/1991 एच.एस.
क सेवक,
रा.बागवाडी,
सी
सा.बा.उपिवभाग, दार हा
पो.ग डे गाव, ता.दार हा
ीधर बापू जी धु व,
अ वल कारकुन,
िज.का.यवतमाळ

जात व वग

13/10/1983 10 वी पास

धनगर/
भजक
ग ड / एस.टी

महार अ.जा. िनयु

23/09/1997 10 वी पास बौ द अनु.जाती

आदे श
मांक/अ.का/आ था/
कािव-1135.3/2017
िद.31 ऑ ट बर 2017

िज हा िहवताप अिधकारी
यांचे प
मांक
िजिहअय/आ था/अनु कंपा
अज 341-42/17 िद.23/3/2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

123 10/06/2014 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.5438/आ5/यपाम/2014 िद.6.8.2014

ी.शंकर मलै या म छे वार
थाप य अिभयां ीक
सहा यक अ णावती क प
िवभाग िद स

10.2.2011 कु.रचना शंकर म छे वार
रा.गु लाबनगर िद स
िज.यवतमाळ

मु लगी

04/06/1996 12 वी पास

प शाली
िव.मा. .

124 30/07/2014 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.6273/आ5/यपाम/2014 िद.06/09/2014

ी.ल मण िकसन
घोरपडे ,मजु र अ णावती
क प िवभाग िद स

27.4.2014

ी.सितष ल मण घोरपडे
मु.पो.दे उुरवाडा ता.िद स
िज.यवतमाळ

मु लगा

05/05/1995 10 वा पास

आंध अ.ज.

125 07/08/2014 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.6273/आ5/यपाम/2014 िद.06/09/2014

ी. मारोती एकनाथ
गेडाम,क.िलपीक बबळा
क प िवभाग यवतमाळ

22/09/2013

ीमती र नमाला मारोती
गेडाम आदश नगर संिदप
मंगलम रोड यवतमाळ

प नी

21/06/1976 10 वी पास परधान अ.जा.

126 11/08/2014 तहिसलदार कंळं ब यांचे कडील प
किल/आ था/अनु कंपा/कािव/2007/14
िदनांक 8.12.2014

ी.शाम गोिवंदराव
िभवनकर,िशपाई तहिसल
कळं ब

25.8.2013

ी.मंगेश शाम िभवनकर
मु.काल पो.तळे गाव
ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

01/03/1993 10 वा पास

कोलाम अ.ज.

6.3.2012

ी.सौरभ सु रे ं तु म कर
रा.चांदोरे नगर मोहा
ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

07/06/1996 12 वा पास

कुणबी इमाव िनयु

127 20/11/2014 तहिसलदार राळे गाव यांचे कडील प
ी.सु रे ं गु लाबराव तु म कर
किल/तलाठी/आ था/अनु कंपा/कािव/312/ तलाठी राळे गाव
14 िदनांक 20.11.2014

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

अिभ ाय

आदे श
मांक/अ.का/आ था/
कािव-1135.2/2017
िद.31 ऑ ट बर 2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

128 19/12/2014 सहसंचालक पशु संवधन
ी.िदिलप ल मण
(मु यालय),पशु संवधन आयु ालय
आराख,वाहन चालक,िज हा
महारा रा य औध पु णे यांचे ताव प ् ◌ा पशु संवधन अिधकारी
ं .एनिजओ 8 / (1) /
िज.प.यवतमाळ
अनु कंपा/ . ं .180/16,पसं1
िदनांक17.03.2016

06.07.2005

ी.संतोष िदिलप
मु लगा
आराख,मु.पो.सािव ् ◌ीबाई
नगर वाड
नं.19,बु लढाणा,ता.िज.बु लढा
णा

21/11/1994 एस.एस.सी
संगणक

महार अ.जा.

129 26/12/2014 का.अ.सावजिनक बांधकाम िवभाग
यवतमाळ यांचे प
.2739/विल आ/15/िदनांक 20.5.15

ी.संजय मारोतराव
लाकडे ,फ टर सा.बा.यां ीक
उपिवभाग यवतमाळ

25.1.2014

ी.रोहीत संजयराव
लाकडे ,रा.बांगर नगर
यवतमाळ

मु लगा

13/04/1991 10 वा पास

कुणबी इमाव

130 29/12/2014 का.अ.सावजिनक बांधकाम िवभाग
यवतमाळ यांचे प
.2746/विल आ/15/िदनांक 20.5.15

ी.बाबाराव रामजी
गु रनु ल,े मजु र सा.बा.उपिवभाग
पांढरकावडा

4.11.2014

ी.िवकास बाबाराव
गु रनु ल,े रा.मु.पो. तेलंग
टाकळी ता.केळापु र
िज.यवतमाळ

मु लगा

131 10/02/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.7521/आ5/यपाम/2015 िद.26/10/2015

राजाराम सखाराम
कांबळे ,मजु र, यवतमाळ
पाटबंधारे िवभाग,यवतमाळ

22/04/1998 रवी राजाराम
कांबळे ,मु.पो.हडी,ता.
पु सद,िज.यवतमाळ

132 23/02/2015 कायकारी अिभयंता यवतमाळ पाटबंधारे पंजाबराव द राव
िवभाग यवतमाळ यांचे प
जाधव, था.अ.सहा.लपािव
3269/आ5/यपांम/15 िद 8.5.15
पु सद

2.2.2015

कु.िकरण पंजाबराव
जाधव,मु.आमणी
पो.ता.महांगाव

एमएससीआ
यटी पास

30/07/1984 12 वी पास

माळी इमाव

एमएससीआ
यटी पास

मु लगा

28/02/1990 10 वी पास

महार अ.जा.

मु लगी

07/08/1991 बी.ई. 8
सेिम टर

कुणबी इमाव

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

133 25/02/2015 का.अ.सावजिनक बांधकाम िवभाग
यवतमाळ यांचे प
.2747/विल आ/15/िदनांक 20.5.15

ी.सु भाष सखाराम
जोगदंडे,मैल मजु र
सा.बा.उपिवभाग पु सद

10.1.2015

ी.राजु सु भाष
जोगदंडे,रा.हष ता.पु सद
िज.यवतमाळ

मु लगा

134 27/02/2015 िन.उ.िज.यवतमाळ

रणिधर पांडुरं ग मे ाम

11.02.2015 पराग रणिधर मे ाम रा
राजाराम नगर यवतमाळ

मु लगा

03/12/1989 बी.ए

135 05/03/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.7521/आ5/यपाम/2015 िद.26/10/2015

ी. हाद बापु राव चौधरी,
मजू र अ णावती क प
िवभाग िद स

17.01.2015

मु लगा

24/03/1990 10 वी पास

कुणबी
(इमाव)

136 05/03/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.8687/आ5/यपाम/2015 िद.14/12/2015

भाकर तु ळिशराम
लोखंडे,मजु र,यवतमाळ
पाटबंधारे मंडळ यवतमाळ

09/10/2009 वै भव भाकर
लोखंडे,मु पो.दे वगीरी
नगर,दार हा,ता.
दार हा,िज.यवतमाळ

मु लगा

07/02/1997 12 वी पास

काळी िवमा

ी.अतु ल हाद चाधरी,
मु.पो.िचकली ता.दार हा
िज.यवतमाळ

05/08/1983 12 वा पास

जात व वग

अिभ ाय

बौ द अजा

मराठी 30
इं जी 40
एमएससीआ
यटी हे वी
वाहन
चालक
परवाना

एम एस सी
आय टी पास

महार अ.जा. िनयु

आदे श
मांक/अ.का/आ था/
कािव-1135.1/2017
िद.31 ऑ ट बर 2017
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अजन िव म
वरघट,मु कादम,अ णावती
क प िवभाग,िद स

18/11/2014 अशोक अजन वरघट
मु.पो. हसणी,ता.
मानोर,िज.वािशम

मु लगा

30/09/1986 िब.ए.एम. महार अ.जा.
एस.
(वै क य)

138 30/04/2015 सह िज हा िनबंधक वग1 (िन न
कैलास मारोती कोवे,किन
ेणी)यवतमाळ यांचे प
िलिपक,दु यम िनबंधक ेणी
./आ था/अनु कंपा/2357/2015,िदनांक07/ कायालय घाटंजी
10/2015

02/04/2015

ीमती आरती कैलास
कोवे,रा.िसंधी कॅ प,कवंर
नगर,आण रोड,यवतमाळ

प नी

13/01/1984 11 वी पास परधान अ.जा.

139 09/06/2015 का.अ.सावजिनक बांधकाम िवभाग
यवतमाळ यांचे प
.2766/विल आ/15/िदनांक 20.5.15

ी.नागो महादे व सोनडवले
मजु र सा.बा.िवभाग घाटंजी

11.11.2014

ी.राहल नागोराव
सोनडवले रा.खापरी
ता.घाटंजी

मु लगा

28/05/1988 12 वी पास महार अ.जा.

140 09/06/2015 िज हा िहवताप अिधकारी यवतमाळ यांचे
प
िजिहअय/आ था/अनु कंपा/अज/ ीमती
इंगळे 1326/15 िद 10.6.2015

ी.जयिसंग रामचं
राठोड,आरो य सेवक िज हा
िहवताप अिधकारी यवतमाळ

17.5.2015

ीमती.किवता जयिसंग
प नी
राठोड,रा.जेएनपाक मारोती
शो म मागे लोहारा
यवतमाळ

141 17/06/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.8687/आ5/यपाम/2015 िद.14/12/2015

गजानन वासु देवराव
सा तीकार,िबनतारी यं
चालक,यवतमाळ पाटबंधारे
िवभाग यवतमाळ

14/04/2015 अिभजीत गजानन
सा त् ◌ीकार,जु या
धमशाळे जवळ िस हील
लाईन,यवतमाळ

137 12/03/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.7521/आ5/यपाम/2015 िद.26/10/2015

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

मु लगा

जात व वग

12/09/1979 12 वी पास बंजारा (िवजाअ)

27/04/1990 12 वी पास

ा हण खु ला

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

142 25/06/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.7521/आ5/यपाम/2015 िद.26/10/2015

ऐजाज अहमद मे हताब
खॉन,चौक दार,लघ् ◌ु
पाटबंधारे िवभाग,पु सद

25/04/2015 बलीक ऐजाज अहमद
खॉन,मौलाना अ दु ल
कलाम आझाद माग
जवळ,वसंतनगर,पु सद,
िज.यवतमाळ

143 26/06/2015 उ ोग सहसंचालक अमरावती िवभाग
अमरावती यांचे प ं /उससं/ अम/
अनु.माहीती/2016/231, िद.20.02.2016

िभमराव नारायणराव
िशंगणकर,िव तार अिधकारी
(उ ोग) िज हा ािमण
िवकास यं णा,यवतमाळ

30/05/2015 आशु तोष िभमराव
मु लगा
िशंगणकर,िवठठलवाडी
लेआउट,नारायण
नगर,कठोरा रोड अमरावती

21/07/1992 एम.बी.ए.

महार अजा

144 29/08/2015 अिध क अिभयंता पाटबंधारे मंडळ
यवतमाळ यांचे प
.1098/आ5/यपाम/2016 िद.05/02/2016

सु रेश दशरथराव
ठाकरे ,वरी िलिपक,लघु
पाटबंधारे िवभाग पु सद

24/04/2015 भु षण सु रेश ठाकरे , दारा मु लगा
ी. आ.ची.
बेलसरे ,कळकरवाडी वाड
ं . 8, पु जा बकरीजवळ,वधा

17/05/1987 िब.एस.सी.

कुं भार इमाव

145 23/10/2015 तहिसलदार पु सद यांचे प
मांक/
त.आ था/कावी/641/2015,िदनांक
15.10.2015

नारायण तु काराम राठोड
तलाठी,तहिसल
कायालय,पु सद

21.09.2015 अमोल नारायण राठोड
मु लगा
समता नगर,बंजारा कॉलनी
जवळ,पु सद,ता.पु सद

13/05/1985 10 वी पास

बंजारा िवजा

मु लगा

जात व वग

18/04/1985 10 वी पास मु लीम खु ला

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

146 29/10/2015 सहायक अिध क अिभयंता
सु रेश आस ना
सावजिनकबांधकाम मंडळ यवतमाळ यांचे कुं डे टकर,मदतिनस,
प
.7564/वली आ/2015 िद.22.12.2015 सा.बा.यां ीक , उपिवभाग
यवतमाळ

10.08.2015 िधरज सु रेश
कुं डे टकर,रा.संभाजी
नगर,जयिवजय
चौक,वाघापू र,ता.िज.
यवतमाळ

147 05/11/2015 उपिवभागीय अिभयंता (स.िच.) यवतमाळ
व.सिचन दीप
पाटबंधारे मडळ यवतमाळ यांचे प
लडके,कालवा
/4154/आ5/यपामं/2016 िदनांक 20/06/2016 टपाली,कायकारी
अिभयंता,यवतमाळ पाटबंधारे
िवभाग,यवतमाळ

19/09/2015

ीमती िकरण सिचन
प नी
लडके, दारा िदगंबर
िवठठल
आवारी,मु.राळे गांव,पो.पाटा
ळा,ता.
ावती, िज.चं पू र

19/04/1987 िब.ए. दीती कुणबी इमाव
य नापास

148 18/01/2016 उपिवभागीय अिभयंता सं.िच.यवतमाळ
पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.5316/आ5/यपामं/2016 िद.12/08/2016

08/11/2015

ी.वै भव गणेश
सातपु त,े 41मिनयार
लेआऊट,साईनाथ
सोसायटी,वडगांव
रोड,यवतमाळ

15/07/1993 िब.ई.अंितम
वषाला
आहे .

16.12..2015

ीमती सु रेखा मनोज मरापे प नी
रा.पाड (न.)ता.घाटंजी,िज.
यवतमाळ

व.गणेश दे वाजी
सातपु त,े थाप य
अिभयांि क
सहायक,यवतमाळ क प
बांधकाम िवभाग,यवतमाळ

149 25/01/2016 सहायक अिध क अिभयंता
मनोज बळीराम मरापे
सावजिनकबांधकाम मंडळ यवतमाळ यांचे थाप य अिभयंता
प
.2644/वली आ/2016 िद.06.05.2016 सहा यक,सा.बा.
उपिवभाग,पांढरकवडा

मु लगा

मु लगा

15/08/1989 10 वी पास तेलंगी भट या
जमाती

20/11/1985 िब.कॉम
उ ीण

तेली (इमाव)

गड
अनु.जमाती

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

150 15/02/2016 तहिसलदार राळे गांव यांचे प
किल/आ था/कािव/72/2016 िदनांक
15.02.2016

संभा केशवराव फुलके,िशपाई, 27.02.2013 कु.सु ि मता संभा
तहिसल कायालय राळे गांव
फुलके,रा.यवतमाळ
रोड,द ापू र,ता.धामणगांव
रे वे,िज.यवतमाळ

मु लगी

20/06/1996 12 वी पास बौ द अजा

151 11/04/2016 तहिसलदार महागांव यांचे प
किल/त.आ था/कािव/96/2016 िदनांक
13/04/2016

मो.मोहीबु ल ह क
मो.िजयाउल ह क तलाठी
तहिसल कायालय महागांव

मु लगा

15/05/1983 बी.कॉम. मु लीम खु ला
भाग एक
पास

152 26/04/2016 सहायक अिध क अिभयंता,सावजिनक
बांधकाम मंडळ,यवतमाळ यांचे ताव
ं .4963/वली आ/2016,िदनांक23/
08/2016

व.नारायण ीक, णराव
08/10/2015 अिनकेत नारायण
मु लगा
आंबटकर,चौक दार, पांतरीत
आंबटकर, दारा ीमती
आ थापणा,उपिवभागीय
रं जना नारायण
अिभयंता सावजिनक
ओं बटकर,कटारीया
बांधकाम उपिवभाग राळे गांव
लेआऊट,वाड
नं.3,राळे गांव,िज. यवतमाळ

04/06/1998 12 वी पास बारी इमाव

153 02/05/2016 तहिसलदार दार हा यांचे प
किल/आ था/कािव/4068/2016 िदनांक
07.05.2016

दु लिसंग किनराम
राठोड,किन
िलिपक,तहिसल कायालय
दार हा

22/01/1998 12 वी पास बंजारा िवजा

14/04/2011 मोहमद आितब उल
ह कमहा मा फुले
वाड,माळीपु रा,पु सद
िज.यवतमाळ

26/05/2010 तु षार दु लिसंग राठोड
रा.दार हा,ता. दार हा
िज.यवतमाळ

मु लगा

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

154 31/05/2016 उपिवभागीय अिभयंता सं.िच.यवतमाळ
पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांचे प
.4482/आ5/यपामं/2016 िद.07.07.2016

ेमशंकर वासु देव
शु ला,चौक दार,कायकारी
अिभयंता,अ णावती पाटबंधारे
िवभाग,िद स

13/08/2001 कु.राखी ेमशंकर
मु लगी
शु ला,रा.बेलोरा,पो.
तु पटाकळी,ता.िद स,िज.यव
तमाळ

31/10/1993 12 वी पास

ा हण, खु ला

155 01/06/2016 िवभागीय कृ षी सहसंचालक अमरावती
िवभाग अमरावती यांचा ताव प
ं ./िवकृ सस/आ था/अ5
अनु कंपा/को हे /4124/2016,िदनांक
01.12.2016

व.अरिवंद परशराम
को हे ,कृ षी सहायक,तालु का
कृ षी अिधकारी,मारे गांव

18/04/2016

25/03/1988 12 वी पास

कुणबी इमाव

156 02/06/2016 सहायक अिध क अिभयंता,यवतमाळ
पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ यांचे प
.6991/आ5/अनु कंपा/2016,िदनांक
27.10.2016

व्. ी.◌ृशेख रहे मान शेख
जु मा, छक, कायकारी
अिभयंता, अ णावती
पाटबंधारे िवभाग िद स

24/02/2016

157 02/06/2016

अशोक गणपतराव राउुत,
नाईक

08/02/2016

सहा.अिध क अिभयंता लघु िसंचन
(जलसंधारण) मंडळ अमरावती

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

जात व वग

ी.गणेश अरिवंद
को हे ,रा.मारे गांव,ता.
मारे गांव,िज.यवतमाळ

मु लगा

ी.मोह मद जु बेर शेख
रहे मान,मो.गवळीपु रा,
िद स,ता.िद स,िज.
यवतमाळ

मु लगा

19/01/1997 12 वी पास गवळी, भ.ज.ब.

मु लगा

08/03/1988 1) एच.एस.

ी.राहल अशोक राउुत

कृ षी
पदिवका,एम.
एस.सी.आय.
टी.,टायिपंग
मराठी
30,इंग जी
30,40

सी पास
2) MS-CIT
3) इं जी
टायिपंग 40
श. ित

गवारी

अिभ ाय

Page 35

अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

158 27/06/2016 उपअिध कअिभयंता,यवतमाळपाटबंधारे मंड ीकृ ण दौलतराव
ळ,यवतमाळ
येसनसु रे,मजू र,
कायकारीअिभयंता, बबळा
पाटबंधारे िवभाग यवतमाळ

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

23/10/2015

फुल ीकृ णराव येसनसु रे मु लगा
मु.पो.राळे गाव िज.यवतमाळ

जात व वग

24/06/1991 एच.एस.सी गोवारी,
.
िव.मा. .

159 29/06/2016 सहायक अिध क अिभयंता,सावजिनक
व्. ी.रमे श डोमाजी
26/05/2016 ी.राहल रमश
मु लगा
बांधकाम मंडळ,यवतमाळ यांचे प
कटारने,मजू र,सा.बा.उपिवभाग
कटारने,मु.पो.लाडखेड,ता.दा
.6025/वली आ/2016,िदनांक 25.10.2016 ,दार हा
र हा, िज.यवतमाळ

13/11/1983 10 वी पास महार अजा

160 22/08/2016

ी.वसंतराव नाईक शासिकय वै दयिकय
महािवदयालय व णालय यवतमाळ

ीमती नंदा दु याधन कुमरे

161 04/10/2016 उपिवभागीय अिधकारी केळापू र यांचा
व.मनोज वामनराव
ताव प
/उिवअके/ किल/ त. आ था/ भगत.तलाठी धारणा,तहिसल
कािव/1032 / 2016 िदनांक 25/10/2016
कायालय
केळापू र,िज.यवतमाळ
162 06/10/2016 अिध कअिभयंता,सा.बा.मंडळयवतमाळ

14/06/2016

ी. पवन दु याधन कुमरे रा. मु लगा
मे िडकल कॉलेज कॅ पस
यवतमाळ

27/11/1988 12 वी पास परधान
अ.जमाती

06/09/2016

ी. फुल मनोज भगत,मु.पो. मु लगा
तेलंगटाकळी,ता.
केळापू र,िज,यवतमाळ

03/02/1986

बलराज भगवानदीन ीबाते, 08/10/2009 राहल बलराज ीबाते
मजू र सा.बा.उपिवभाग मारे गाव

मु लगा

12 वी पास
एम.एच.सी.आ
य.टी उत ण
इं जी
टायिपंग 30,40

महार अजा

04/10/1998 10 वा वग परदे सी धोबी
पास

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

163 21/10/2016

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

सहा. अिध क अिभयंता सावजिनक
बांधकाम मंडळ यवतमाळ

164 28/10/2016 तालु का फळरोप वाटीका व कृ षी
िचक सालय यवतमाळ

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

ीराम शंकरराव िब के
का.अ.सा.बां.िव.अंतगत
सा.बा.(यांि क ) उप.िवभाग
यवतमाळ

25/05/2016

ी.गणेश ीराम िब के

कै. ी. ीकृ ण राजाराम
मोहोड कृ षी पयवे क
तालु का फळरोप वाटीका व
कृ षी िचिक सालय यवतमाळ

23/08/2016

मु लगा

18/09/1989 1) 12 वी

जात व वग

राजपु त

पास 2) बी
कॉम भाग 1 3) MSCIT उत ण
4) मराठी
टायिपंग 30,40 5)
इं जी
टायिपंग
30,40

ी.मनोज ीकृ ण मोहोड
वै भव नगर वाड नं. 4
रा.लोहारा ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

01/05/1988 10 वी पास
12 वी पास
कृ िष
पदिवका
टंकलेखन
इं जी 30
श. .मी 40
श. .मी
मराठी 30
श. .मी
एमएससीआ
यटी

महार/अ.जाती

अिभ ाय
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अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

165 11/11/2016 उप अिध क अिभयंता यवतमाळ पाटबंधारे
िवभाग यवतमाळ

बंडु दौलतराव िशंदे

15/02/2017 अ य बंडु िशंदे पाटंधारे
वसाहत उमरसरा रोड दाते
कॉलेज जवळ यवतमाळ

166 03/12/2016 िज हा िहवताप अिधकारी यवतमाळ

िदवंगत रामदास नागोबा
18/11/2016 नागे र रामदार खंदारे
खंदारे आरो य
सहायक,िज हा िहवताप
अिधकारी कायालय यवतमाळ

167 16/05/2017

सहा.अिध क अिभयंता सावजिनक
बांधकाम मंडळ यवतमाळ

168 02/06/2017

सहा.अिध क अिभयंता सावजिनक
बांधकाम मंडळ यवतमाळ

26/03/2017 ी.गौरव अिनल सरागे
ी.अिनल नारायणराव सरागे
रा.दार हा
टेिलफोन अटे ड ट सा.बा.
उपिवभाग दार हा
िदवंगत ी.राजु महादे व
03/02/2017
ी.सु रज राजु साळु ं के
साळु ं के तेलवाला
सा.बा.(यांि क ) उपिवभाग,
यवतमाळ

169 07/08/2017

िज हा िहवताप अिधकारी यवतमाळ

िदवंगत ी.अिनल गु लाबराव
चांदेकर

22/07/2017

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

ीमती किवता अिनल
चांदेकर रा.मु.पो.भोसा
ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

मु लगा

जात व वग

18/05/1995 B.A. Final मराठा (खु ला)
year

14/07/1994 12 वी पास

एससी चांभार

मु लगा

08/01/1990 बी.कॉम
उत ण

मु लगा

24/08/1990 एच.एच.सी

मराठा

23/06/1977 िब.ए.पास

ग ड / एस.टी

प नी

रं गारी / इमाव

अिभ ाय

Page 38

अ. उमेदवाराने
ं.
अज
के याचा
िदनांक

170 20/09/2017

या कायालयाकडू न उमेदवाराचे नाव
ा झाले या कायालयाचे नाव व प
मांक

सहा.अिध क अिभयंता सावजिनक
बांधकाम मंडळ यवतमाळ

िदवंगत झाले या
कमचायाचे नाव, पदनाम व
कायालय

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता िदवंगत उमेदवाराचा िश ण
उमेदवाराचे नाव
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

िशवाजी संभाजी सु यवंशी
किन िलपीक माग क प
िवभाग यवतमाळ

26/05/2017

ी. ाने र िशवाजी
मु लगा
सु यवंशी रा.मु.पोख स (बु)
ता. उमरखेड िज.यवतमाळ

28/11/1997 1)

जात व वग

अिभ ाय

मांग अनु.जाती

एच.एस.सी
पास 2)
बांधकाम
पयवे क 1
वषाचा
िड लोमा

(डॉ. ी.राजेश दे शमु ख)
िज हािधकारी यवतमाळ

