अनु कंपा उमेदवारांची सामाईक जे ता यादी संवग - गट ड
अ. . उमेदवाराने िदवंगत झाले या कमचायाचे नाव,
अज के याचा
पदनाम व कायालय
िदनांक

िदवंगत
झा याचा
िदनांक

अनु कंपा िनयु करीता
उमेदवाराचे नाव

िदवंगत उमेदवाराचा
कमचा ज म िदनांक
याशी
नाते

िश ण

जात व वग

अिभ ाय

8
४ था वग

९
महार/ अ.जा.

10

१
१

2
३
30/11/2005 कै.अंकुश न थु पौिनपगारे मजु र
( .अ.आ.)बबळा कालवे िवभाग,
यवतमाळ

4
५
11/06/2004 ओम काश अं. पौिनपगारे

6
मु लगा

७
12/05/1981

२

01/02/2006

04/08/2005 यु वराज हाद जाधव
मु.पो.ध् ◌ु◌ंदी, ता.पु सद,
िज.यवतमाळ

मु लगा

07/02/1981 ४ था वग पास

बंजारा / िवजाअ

३

20/06/2006 िवलास गणपत बनगर, पहारे करी,
ी.व.ना.शा.वै.म.िव. यवतमाळ

२१/०१/२००२ भावना िवलास बनगर

मु लगी

07/05/1988

१० वा उ ीण

धनवर भज क

४

10/07/2006 कवडु िसताराम वाघाडे , मैलमजु र,
िव. .िवभाग यवतमाळ
03/08/2006 शादु लाखा महमंदखाँ, मैलमजु र,
सा.बा. उपिवभाग, उमरखेड२०००११

२३/१२/२००४ अमोल कवडु वाघ

मु लगा

05/11/1986 ७ वा वग पास

ग डगवारी/ िवमा

१९/०५/२००६ हैदरखाँ शादु लाखा

मु लगा २७/०७/१९८३ ६ वा वग पास

मु ि लम (खु ला)

६

28/09/2006 मधु कर डोमाजी ड गरे , क.िल.
ी.व.ना.शा.वै.म.िव. यवतमाळ

१९/०९/२००६

प नी

07/02/1976

७ वा पास

महार/ अ.जा.

७

07/10/2006

२५/०३/१९९९ दे वानंद रघु नाथ जाधव

मु लगा

08/01/1988

१० वी पास

बंजारा / िवजाअ

५

हाद बाचु जाधव, मजु र
का.अ.सा.बां.िवभाग पु सद

ा मधु कर ड गरे

८

16/11/2006 कै.चं भान बाळकृ ण ड गरे , िशपाई
िज.का. यवतमाळ

९

26/03/2007 बाबु लाल अम च हाण मजु र
सा.बां.िवभाग उमरखेड

२०/०९/२००६ नारायण बाबु लाल च हाण

मु लगा २८/०६/१९७२ १० वी नापास

१०

29/03/2007 कै.अंकुश शंकरराव तोडासे, िशपाई
िज हा यरोग कायालय यवतमाळ

२८/०२/२००७

प नी

२३/०१/१९७३ १० वी नापास

ग ड /अ.ज.

११

07/05/2007 रामदास फदु ती खडसे, ंथालय
सहायक, ी.व.ना.शा.वै.म.िव.
यवतमाळ

१८/०४/२००७ माधु री रामदास खडसे

प नी

२५/०१/१९७४ १० वी नापास

मातंग/ अ.जा.

१२

25/07/2007 रावसाहे ब भाऊराव आलोडे
उपसंचालक भू िम अिभलेख

18/09/2006 आकाश रावसाहे ब आलोडे ,
रा.राळे गाव, ता.राळे गाव,
िज.यवतमाळ

मु लगा

05/09/1993

७ वी पास

कुणबी /इमाव

१३

11/02/2008

19/12/2007

ीमती लता नारायण घोलगट

प नी

05/08/1970

६ वी पास

आंध / अ.ज.

१४

28/02/2008 िदपक मधु कर ◌ी◌ापतवार, तलाठी,
तहिसल कायालय, बोरीिसंह

३०/०८/२००७

ीमती सिवता िदपकराव
ीपतवार

प नी

१५/०८/१९७४ तीसरी नापास

सोनार

िनयु

१५

22/04/2008

ेमकुमार िवठठ् लराव कापसीकर,
क,िल, तहिसल कायालय उमरखेड

२१/१२/२००७

ीमती कांता ेमकुमार
कापसीकर

प नी

१६/०७/१९७५ ९ वी उ ण

महार

िनयु

१६

24/04/2008

ी.मारोतराव माधवराव उमक, प रचर
पं.स.दार हा अंतगत

ी. काश मारोतराव उमक
रा.लोहारा,ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

03/05/1982

६ वा

कुणबी/ इमाव

१७

04/06/2008 कै.द ु तु काराम सु रसावत
मजु र( .अ.आ) य.म. .िव.यवतमाळ

प नी

07/01/1972

७ वा वग

कलाल

ी.नारायण कािशराम घोलगटे

10/10/2006 घनशाम चं भानजी ड गरे

06/03/2008

ीमती क पना अंकुश तोडासे

13/02/2007 अिनता द ु सु रसावत

मु लगा

04/07/1976 ८ वा वग पास

िझंगाभोई / िव.जा.
बंजारा / िवजाअ

१८

07/06/2008 िवठठल िभवा बोरीकर, मैलमजु र,
उपिवभाग, वणी,सा.बां. पांढरकवडा
िवभागाअंतगत

२१/०५/२००८ नर िवठठल बोरीकर

मु लगा २३/०८/१९७५ ८ वा वग पास

परधान/ अ.ज.

२०

10/09/2008 सु भाष अंबादास हाके, मजु र,
सा.बां.उपिवभाग, पु सद

१७/०६/२००८ गजानन सु भाष हाके

मु लगा

09/04/1983

धनवर भज क

२१

10/10/2008 नु रमहमद खान महमद सतार,
सा.बां.िवभाग, पु सद अंतगत
उपिवभाग उमरखेड

२४/०५/२००८ िनहाल अहमद नु र महमद,
िशवाजी वाड, उमरखेड

मु लगा

10/05/1987 ८ वा वग पास

२२

29/11/2008 गजानन बापू राव पानपटटे, िशपाई,
तहिसल कायालय उमरखेड

१५/११/२००८ िमल द गजानन पानपटटे

मु लगा

11/09/1989

२३

04/07/2009

२८/०३/२००९ कु.माधु री िदप कदम

मु लगी

06/07/1989 ९ वा वग पास

कुणबी/ इमाव

२४

16/11/2009 नर बापु राव कुडमे थ,े िशपाई बबळा
कालवे िवभाग, यवतमाळ

मु लगा

07/05/1991 ७ वा वग पास

ग ड / अ.ज.

२५

23/04/2010 िभकाजी महादे व डाबेराव, र क,
यवतमाळ िज हा कारागृ ह

प नी

02/03/1980

१० वा वग
नापास

टाकोणकर (अ.ज.)

२६

25/11/2010

मु लगा

16/12/1993

८ वा वग
उ ीण

ग ड / अ.ज.

िदप दादाराव कदम, िजपचालक,
उपिवभाग यांि क , यवतमाळ

ी.शंकर पु नाजी पदोर, मजु र,
सा.बां.िवभाग, पांढरकवडा

14/07/2008 िवशाल नर कुडमे थे, ारा
ी.जगपाल शेडमाके, लॉट
नं.११ तु ळजा नगरी भाग२
वडगाव रोड, अमृ त गाडन
रे टॉरं ट मागे, यवतमाळ
२५/०१/२०१० वषा िभकाजी डाबेराव,
मु.पो.दानापू र, ता ते हारा,
िज.अकोला
23/12/2009 गजानन शंकर पदोर मु.झरी,
ता.झरी जामणी

९ वा वग

९ वी उ ण

मु ि लम (खु ला)

मराठा

िनयु

२७

20/10/2011 मधु कर बु ंडूजी कांबळे, वाहन चालक,
लघु पाटबंधारे िवभाग, पु सद

10/11/2010 सितश मधु कर कांबळे , रा.पढी,
ता.महागाव, िज.यवतमाळ

मु लगा

मु लगा

06/01/1993 ७ वा वग पास,
४० ट के
अपंग
माणप
17/09/1993 ९ वा वग पास

२८

22/11/2011 अ ण गणपतराव दोनोडे

30/04/2011

कुणबी /इमाव

२९

01/12/2011

22/02/2011 खु शाल वसंता कोवे, रा.पहर,
ता.कळं ब, िज.यवतमाळ

मु लगा

25/05/1988

ग ड / अ.ज.

३०

26/12/2011 सु भाष रामचं पाईकराव, मजु र,
यवतमाळ, म यम क प िवभाग,
यवतमाळ

04/10/2011 िनलेश सु भाष पाईकराव,
मु.मनपु र, पो.अजु ना,
ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

29/07/1984 ९ वा वग पास,
मोटार वाहन
परवाना ()

महार / एस.सी.

३१

01/02/2012 नागोराव रितराम परतेती, िशपाई,
30/10/2011 हे मंत नागोराव परतेती,
यवतमाळ पाटबंधारे िवभाग, यवतमाळ
रा.भापक , पो.हातु णा, ता.व ड,
िज.अमरावती

मु लगा

05/12/1987 १० वी नापास

ग ड (अ.ज)

३२

04/02/2012 स् ◌ु◌ाभाष केशव जाधव

प नी

15/05/1973

ी.खु शाल वसंता कोवे, व छक,
सा.बां.िवभाग, पांढरकवडा,
सा.बां.उपिवभाग राळे गाव

15/01/2012

ी.मयु र अ ण दोनोडे

ीमती व छला जाधव

३३

28/02/2012 िव णु िकसन चोपडे, मजू र,
अ णावती क प िवभाग, िद स

30/08/2011

३४

04/06/2012

07/11/2004 कु.शोभा शंकर राऊत
वेदधारीणी शाळे या मागे,बोबडे
लेआऊट िपंपळगांव रोड
यवतमाळ

ी श् ◌ंकर िझ ु राऊत वाहन चालक
लघु पाटबंधारे िवभाग पु सद

ीमती मंगला िव णु चोपडे,
रा.धानोरा कॉलनी िद स,
ता.िद स, िज.यवतमाळ

प नी

मु लगी

९ वा वग
उ ीण

महार (अ.ज)

९ वा वग पास
11/08/1973 ४ था वग पास
गु णपि का
नाही.

बंजारा / िवजाअ
कुणबी /इमाव

02/06/1977 १० वी नापास

गवारी/िवमा

३५

15/06/2012 सु रेश यादवराव बनकर, मजू र, बबळा
क प िवभाग, यवतमाळ

मंगेश सु रेश बनकर, बबळा
क प वसाहत थाळे गाव,
ता.बाभू ळगाव, िज. यवतमाळ

10/05/2012
15/08/2012 शंकर मोहन इंगळे , मु.पो.
डे हणी, ता.िद स, िज.यवतमाळ

मु लगा

12/11/1982 ७ वा वग पास

माळी (इमाव)

मु लगा

16/05/1992 १० वी नापास

आंध / अ.ज.

महार / अ.जा.

३६

16/01/2013 मोहन िकसन इंगळे , दु धशाळा
प रचारक

३७

01/02/2013 राजीव सदािशव गोवधन, िशपाई,
यवतमाळ म यम क प िवभाग,
यवतमाळ

02/03/2012 ध मर न राजीव गोवधन,
महारा लिलत कला भवन,
इंदोरा मायानगर, डॉ.हशेन या
जवळ, नागपु र

मु लगा

13/04/1990

३८

13/02/2013 तू ळशीराम सहदे व कडीले, मजू र,
सा.बां.िवभाग, पु सद अंतगत
उपिवभाग, पु सद

17/12/2012

मु लगा

20/11/1988 १० वी नापास

मांग/ अ.जा.

३९

20/03/2013 अ णराव पांडुरं ग वड् डे , चौक दार,
यवतमाळ, म यम क प िवभाग,
यवतमाळ

20/11/2012 कु.िनता अ णराव वड् डे ,
मु.कृ णापू र, ता.केळापू र

मु लगी

12/01/1989 १० वी उ ीण ,
गटड करीता
िशफारस

ग ड /अज

४०

03/05/2013 नर भाऊराव िनकाळजे,
क.िल.दु यम िनबंधक ेणी१
कायालय पसद, िज.यवतमाळ

26/02/2013

प नी

08/05/1978

९ वी पास

बौ द /(अजा)

४१

04/10/2013

13/01/2013

मु लगा

24/08/1990

७ वा

तेली/इमाव

ी रामरावजी नारायण हटवार, मजू र
यवतमाळ पाटबंधारे िवभाग यवतमाळ

िवण तु ळशीराम कडीले,
रा.पो.ता.महागाव, वाड .५,
इंिदरा नगर, महागाव,
िज.यवतमाळ

ीमती िसमा नर िनकाळजे

ी.गणेश रामराव हटवार,
मु.पो.दु धाना ता.घांटंजी
िज.यवतमाळ

१० वी पास

४२

01/11/2013

४३

ी.अिनल तु काराम मािहते, चौिकदार
बबळा क प िवभाग यवतमाळ

26/06/2013

ी. आनंद अिनल मोिहते बबळा
क प वसाहत थाळे गांव पो.
फाळगांव ता.बाभु ळगांव
िज.यवतमाळ

मु लगा

31/12/1988

७ वा

बौ द /(अजा)

29/11/2013 असदखाँन म नानखाँन, व छक
अ णावती क प िवभाग,
यवतमाळ

12/09/2013

ी.अिकबखाँन असदखाँन
दारा शेख रिसद शेख तम
साई िवहार, मि जत जवळ,
िद स

मु लगा

05/10/1990

एस.एस.सी.

मु ि लम (खु ला)

४४

09/01/2014

02/04/2013

ीमती विनता नकुलिसंग डे ,
डे नगर, उमरखेड

प नी

05/02/1977

३ री

बंजारा / िवजाअ

४५

15/05/2014 वामण मोतीराम गाडगे,मजु र िन न
पै नगंगा उपसा िसंचन िवभाग आण

11/04/2014 ल मण वामण
गाडगे,अ णावती
वसाहत,दाभडीरोउ
आण ,ता.आण ,िज.यवतमाळ

मु लगा

20/07/1993

९ वा पास

महार अजा

४६

12/06/2014 उ म नामदे वराव नाळे पाटबंधारे
मंडळ यवतमाळ

07/05/2014

ीमती ममता उ म नाडे
रा.शांतीनगर वडगांव यवतमाळ

प नी

04/05/1982

६ वी पास

माळी (इमाव)

४७

28/08/2014

ी.सदािशव आनंदराव ठवकर मजू र
िवशष क प सा.बां.िवभाग
यवतमाळ अंतगत सा.बां.उपिवभाग
आिण

05/11/2013

ी.बंटी सदािशव ठवकर
मु.िपंपरी पो.कोपरा.ता.आिण
िज.यवतमाळ

मु लगा

07/06/1987

०५ वा

कुणबी/ इमाव

४८

08/12/2014

ी.िभमराव राघो क नाके,मजु र
का.अ.सा.बा.िव.पाढं रकवडा

19/06/2014

ी. ाणसु मर िभमराव क नाके
रा.झरी जा.पो.ता.झरी जामणी
िज.यवतमाळ

मु लगा

13/02/1987

७ वा पास

ग ड अ.ज.

ी.एन.एम. डे , िशपाई, तहिसल
कायालय, िद स

िनयु

४९

30/07/2015

50

05/06/2017

51

03/08/2017

ी.नारायण चरणदास
कुडमे थे,तलाठी,तहिसल कायालय
राळे गांव

28/11/2008

ी.क, णा नारायण
कुडमे थे,रा.गोवधन
लेआउट,जु ना
उमरसरा,ता.िज.यवतमाळ

मु लगा

01/01/1997

७ वा पास

परधान/ अ.ज.

ी.लह नागोराव ढोले वाहन चालक

18/04/2017

ीमती अ णा लह ढोले बावणे
लेआउट दारका नगरी वाड नं.4
ीरामपु र पु सद

प नी

18/11/1980

10 वी नापास

आंध / अ.ज.

ी.िवजय पु ंडिलक पवार, चौक दार
उप अिध क अिभयंता (अ.का )
पाटबंधारे यवतमाळ मंडळ यवतमाळ

27/12/2016

ीमती िनिकता िवजय पावर
रा.धनके र पो.पाड ता.पु सद
िज.यवतमाळ

प नी

11/04/1981

10 वी पास

लोहार

िनयु

डॉ. राजेश दे शमु ख
िज हािधकारी यवतमाळ

