िजहािधकारी कायालयाचे वग ४ अनुकंपा िता पंजीवर िनयुकरीता ितेत असलेले उमेदवाराची यादी (सामाियक )

अ.. ताव दाखल
दनांक

ताव ा
कायालयाचे नाव

३
िज)हा म*य
वसाय िवकास
अिधकारी, चं,पूर
वनसंर%क उ!र
चं,पूर वनवृ!
चं,पूर

मृत / णता कमचा- अनुकंपा नौकरी
प!ा
नाते
ज#म तारीख
याचे नाव
करीता नामिनदिशत
चे नाव
४
५
६
७
८
.ी.सखाराम गोसाई .ी.राजु सखाराम
मु.पो0 भेजगाव तह.मुल मुलगा 29.11.1986
गेडाम
गेडाम
िज)हा चं,पूर

१
१

२
७.४.२००६

२

९.७.२००६

३

१९.७.२००६

अिध%क अAभयंता .ी.नामेदव रघुजी
चंBपूर पाटबंधारे
िनकोडे
क)प मंडळ, चं,पूर

४

२०.७.२००६

उपसंचालक भुिम
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर

५

२५.६.२००४ पोिलस अिध%क
३०.१२.२००६ चं,पूर

.ी.बाबा पवार

.ीमती िगता बाबा
पवार

६

16.11.2015
30.12.2006

.ी.नHथुजी िभवाजी
मोडक

.ीमती दपक
नHथुजी मोडक

पोिलस अिध%क
चं,पूर

.ी.िव5ल कट पेटकर .ी.िवलास िव5ल
पेटकर
.ीमती शांतकला
नामेदव िनकोडे

.ी.कEयुमखान अFबास .ीमती मेमुना
खॅा पठाण
परिवन कEयुमखॉ
पठाण

7ारा .ी.िबसेन बावणे मुलगा १८.६.१९८७
बॉ:बे ;लॉट दुगा
चौकइं दरा नगर , वाड
.९ चं,पूर
रा.िगरगाव
पDी १.५.१९७६
तह.नागिभड िज.चं,पूर

रा.घुटकाळा वाड,
.४३ मुधोळकर
कराणा दुकानाजवळ,
चं,पूर
रा.शेगाव (खुद) पो0
नागरी िज)हा च,पूर

पDी

रा.मारे गाव
आय.टी.आय.जवळ
तह.मारे गांव िज)हा
यवतमाळ

मुलगा २.११.१९८७

पDी

22.10.1975

माहे स ट"बरर-2018 अखेर

शै%णीक
अहता

जात

९
९ वी पास

१०
ढवर

११
भ.ज.ब

९ वी पास लोहार

भ.ज.ब.

६ वा पास माळी

इ.मा.व.

िनर%र

जातीचा
वग

मुलीम

खुला

पारधी

अनु.जाती

९ वी पास कु णबी

इ.मा.व.

७

३०.९.२००६ मुJय वनसंर%क
२८.१२.२००६ च,पूर वनवृ!
चं,पूर
८ ४.१०.२००६ पोिलस अिध%क
चं,पूर

रा.घटकाळा वाड,
सKाट अशोक चौक,
चं,पूर
.ी.युवराज रामाजी .ीमती िती युवराज रा.बैरन बाबानगर
मुनघाटे
मुनघाटे
चांदणी चौक, घुघुस
7ारा शंकर कामतवार
तह.िज.चं,पूर
९ १०.१०.२००६ अिध%क अिभयंता .ी.गंगाधर पLु साठोणे .ी.राजु गंगाधर
मु.पो.नेताजी वाड,
सा.बा.मंडळ चं,पूर
साठोणे
िचमूर
१० २३.४.२००७ अिध%क अिभयंता .ी.बाळकृ Nण बाबा
.ी.चं,कांत
रा.नंदोरी तह.भ,ावती
सा.बा.मंडळ चं,पूर अOकर
बाळकृ Nण अOकर िज)हा चं,पूर
११ २२.१.२००८
१२ २२.१.२००८
१३ २२.१.२००८

१४ २२.१.२००८
१५ ८.९.२००८

िज)हा अिध%क
कृ षी अिधकारी
चं,पूर
िज)हा अिध%क
कृ षी अिधकारी
चं,पूर
िज)हा अिध%क
कृ षी अिधकारी
चं,पूर
िज)हा अिध%क
कृ षी अिधकारी
चं,पूर
अिध%क अिभयंता
चं,पूर पाटबंधारे
क)प मंडळ, चं,पूर

.ी.बी.एम.नाईक

महार

अनु.जाती

९ वी पास महार

अनु.जाती

मुलगा ११.४.१९८०

९ वा पास तेली

इ.मा.व.

मुलगा १०.६.१९७७

९ वा पास सुतार

इ.मा.व.

7ारा िज)हा अिध%क मुलगा १.९.१९८३
कृ षी अिधकारी चं,पूर

१० वा
नापास

इ.मा.व.

7ारा िज)हा अिध%क मुलगा १७.५.१९८७
कृ षी अिधकारी चं,पूर

९ वी पास कु णबी

इ.मा.व.

९ वी पास गोड

अ.जमाती

.ी. रमेश सदािशव
साठवणे

.ीमती शोभा बलवंत मु.राजुरा वाड  १५ पDी ७.४.१९७७
कं गाले
िज)हा चं,पूर ( अंकुश
कायरकर यांचे राहते
घरी
.ी.नरे श सदािशव 7ारा िज)हा अिध%क मुलगा १३.९.१९८१
साठवणे
कृ षी अिधकारी चं,पूर

९ वी पास तेली

इ.मा.व.

.ी.बाजीराव येमा
चौधरी

.ी.अजय बाजीराव
चौधरी

९ वा वग

अ.जमाती

.ी.Aनबाजी बोदलुजी
राखडे

.ी.रमेश भोजराज
नाईक

.ी रमेश Aनबाजी
राखडे

.ी. .ीधर आबाजी लांडे .ी.युवराज .ीधर
लांडे
.ी.बलवंत नHथुजी
कं गाले

मुलगा २०.५.१९७१
पDी

5.7.1968

7ारा चं,पूर पाटबंधारे मुलगा २९.४.१९७७
क)प मंडळ, चं,पूर

वग ६ वा

तेली

माना

१६ ६.११.२००७

अिध%क अिभयंता .ी.म)ला पोचम आLाम .ी.राके श म)ला
सा.बा.मंडळ चं,पूर
आLाम

रा.सोमनाथपुर वाड
मुलगा १९.५.१९८५
.१२ राजुरा िज.चं,पूर

१० वी पास गRड

अ.जमाती

१७ २९.११.२००७ अिध%क अिभयंता .ी.पुंडिलक आबाजी
सा.बा.मंडळ चं,पूर गुरनुले

.ी.पुषो!म
पुंडिलक गरनुले

7ारा अिध%क अिभयंता मुलगा ५.१२.१९७७
सा.बा.मंडळ चं,पूर

८ वा वग

बौSद

अनु.जाती

१८ ७.३.२००८

अिध%क अिभयंता .ी.िशवदास फक
सा.बा.मंडळ चं,पूर आLाम

.ीमती मंगला
िशवदास आLाम

7ारा अिध%क अिभयंता पDी
सा.बा.मंडळ चं,पूर

२२.५.१९७५

९ वा वग

गRड

अ.जमाती

१९ २४.३.२००८

अिध%क अिभयंता .ी.राजा .ीराम वारके कु .उवशी राजा वारके रा.सावली तह.सावली
चं,पूर पाटबंधारे
क)प मंडळ, चं,पूर

वग ४

महार

अनु.जाती

२० २२.४.२००८

अिध%क अिभयंता .ीकांत मनोहर गUकार .ीमती वषा .ीकांत रा.जोडदेऊळ पठाणपुरा पDी
चं,पूर पाटबंधारे
गUकार
वाड, चं,पूर
क)प मंडळ, चं,पूर

वग ७ वा

माळी

इ.मा.व.

२१ ८.१२.२००८

अिध%क अिभयंता .ी.मारोती मोतीराम
सा.बा.मंडळ चं,पूर मोडक

एकोरी वाड..१
मुलगी १३.९.१९९० वग ९ वा
राजव बुSद िवहाराचे
मागे चं,पूर
.ी.गजानन रोडबाजी .ीमती िनता गजानन 7ारा िज)हा श)य
पDी १५.१०.१९८१ वग ९ वा
वाघमारे
वाघमारे
िच क*सक सा..चं,पूर

बौSद

अनु.जाती

माना

अ.जमाती

२२ १२.१२.२००८ िज)हा श)य
िच क*सक
सा..चं,पूर
२३ ५.१.२००९
अिध%क अिभयंता .ी.सुिनल वसंतराव
सा.बा.मंडळ चं,पूर चौहान

मुलगी १०.१.१९८६

१.७.१९७८

कु .िश)पा मारोती
मोडक

.ी.आिशष सुिनल
चौहान

रा.समाधी वाड, चंदपूर मुलगा २८.१२.१९९० वग ९ वा

जोहरी

खुला

.ी.रमजान नािसर
शेख

मु.पो.धाबा
तह.गRडिपपरी
िज.चं,पूर

मुलीम

खुला

२४ २९.१.२००९

अिध%क अिभयंता .ी.नािसर मोह:मद
चं,पूर पाटबंधारे िपर मोह:मद शेख
क)प मंडळ, चं,पूर

२५ ७.१०.२००९

अिध%क अिभयंता .ी.संबा रावजी िसडाम .ी.गणेश संबा िसडाम रा.वरोरा िज.चं,पूर
सा.बा.मंडळ चं,पूर

मुलगा १.१.१९७८

वग ४

मुलगा १०.३.१९७५

४ थी पास गRड

अ.जमाती

२६ १५.१०.२००९ अिध%क अिभयंता .ी.पुषो!म रघुनाथ .ी.राके श पुषो!म रा.गंजवाड चं,पूर
सा.बा.मंडळ चं,पूर मडावी
मडावी

मुलगा २५.११.१९८७ ८ वा वग

गRड

अ.जमाती

१० वी
नापास

तेली

इ.मा.व.

२७ १४.१.२०१०

अिध%क अिभयंता .ी.भाकर महागु
सा.बा.मंडळ चं,पूर साठोणे

.ी.Wटके Xर भाकर रा.नेताजी वाड, िचमूर मुलगा ७.६.१९८४
साठोणे
िज.चं,पूर

२८ १८.१.२०१०

अिध%क अिभयंता .ी.पुंडिलक लटा
चं,पूर पाटबंधारे राऊत
क)प मंडळ, चं,पूर

.ी. कशोर पुंडिलक
राऊत

मु.पो.गडीसुलY ता.मुल मुलगा १५.१०.१९८० १० वी
िज.चं,पूर
नापास

के वट

भ.ज.ब

२९ २२.१.२०१०

अिध%क अिभयंता
नागपूर पाटबंधारे
मंडळ, नागपूर

.ी.िवजय अ.कापसे

7ारा मोरे Xर धोटे
भाऊ
;लॉट .११ वाड.. १
जरीपटका नारा , नागपूर

६.३.१९८५

वग ६ वा

कु णबी

इ.मा.व.

३० १८.३.२०१०

ह!ीरोग अिधकारी .ी.डी.एस.पZदोर
रा.ह.िन.पथक राजुरा

.ीमती अिनता
दे.पZदोर

मु.पो.कु रई ता.वणी
िज.चं,पूर

१५.४.१९७१

४ वग पास परधान

३१ ५.४.२०१०

उपसंचालक भुजल
स[ह%ण आिण
िवकास यंLणा
िज.शासकय
इमारत नागपूर
वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ी.लोकभरत बहादुर

.ीमती माया
तोकबहादुर

7ारा भैEयालाल कठाणे पDी
बाजार वाड, वसंत नगर
बालाघाट रोड गR दया

.ी.पुंडिलक तुकाराम
गुळदे

.ी.चै*यराम पुंडिलक रा.पZढरी (बरड )
मुलगा १४.७.१९८७
गुळदे
ता.नागिभड िज.चं,पूर

८ वा वग

माना

अ.जमाती

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ी.का धुंडया
खो\ागडे

.ी.िजते#, का
खो\ागडे

५ वा वग

महार

अनु.जाती

३२ २२.७.२०१०
३३ २२.७.२०१०

.ी.मनोज अ.कापसे

पDी

१२.१२.१९७३ ४ था पास नेपाळी

रा.िमनझरी
मुलगा ५.५.१९८५
पो.नवरगाव
ता.Aसदेवाही िज.चं,पूर

अ.जमाती
खुला

३४ २३.७.२०१०

पोिलस अिध%क
चं,पूर

.ी. दपक िवXास
मडावी

.ीमती लता दपक
मडावी

३५ १२.७.२०१०

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ी.रिव#, म#साराम
ठाकरे

.ी.वैभव रAव#,
ठाकरे

३६ १२.७.२०१०

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर
िज)हा अिध%क
कृ षी अिधकारी
चं,पूर
वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर
अिध%क अिभयंता
चं,पूर पाटबंधारे
क)प मंडळ, चं,पूर

.ी.नरहरी वारलु
.ीमती आशा नरहरी
दडमल
दडमल
.ी.सुयभान जयराम शZडे .ी.भोजराज सुयभान
शZडे

रा.नेताजी वाड, िचमूर पDी २२.३.१९७४
िज.चं,पूर
7ारा िज)हा अिध%क मुलगा ५.६.१९७९
कृ षी अिधकारी चं,पूर

१० वी
माना
नापास
७ वा उ!ीण महार

अ.जमाती

.ी.]ानेXर िवठोबा
कोहचाडे
.ी.सुधाकर यु.ढोक

मु.पो.ता.सेलु िज.वधा

पDी

४ था उ!ीण गRड

अ.जमाती

रा.कृ Nणनगर आयकर
भवन समोर वधा

मुलगा ८.९.१९८७

१० वी
नापास

कु णबी

इ.मा.व.

रा.लोणवाही
ता.Aसदेवाही
रा.मZढामाल
पो.पळसगाव (जाट)
ता.Aसदेवाही
रा.मारोडा ता.मुल.
िज.चं,पूर

मुलगा २१.७.१९७८

१० वी
कलार
नापास
७ वा उ!ीण माळी

इ.मा.व.

३७ ५.८.२०१०
३८ ६.८.२०१०
३९ ३०.८.२०१०

४० २७.१२.२०१० वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर
४१ २७.१२.२०१० वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ीमती अनुसया
]ानेXर कोहचाडे
.ी.अमोल सुधाकर
ढोक

.ी.पितराम महादेव .ी.गणेश पितराम
मे.ाम
मे.ाम
.ी.कािशनाथ उरकु डा .ी.चंदु कािशनाथ शZडे
शZडे

४२ ४.२.२०११

अिध%क अिभयंता .ी.सुखदेव लहानु वाढई .ी.अशोक सुखदेव
चं,पूर पाटबंधारे
वाढई
क)प मंडळ, चं,पूर

४३ १०.२.२०११

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ी.भाकर सुक
भZडाळे

४४ १९.३.२०११

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

.ी..ीरं ग मंग मानकर .ी.मंगेश .ीरं ग
मानकर

.ी.योगेश भाकर
भZडाळे

रा.आयुध िनमाण
पDी १६.९.१९७४ ९ वा पास परधान
वसाहत भ,ावती
िज.चं,पूर
रा.रामपुरी पो.मंडक मुलगा २०.१२.१९९७ २ रा वग कु णबी
ता.\:हपुरी िज.चं,पूर

५.५.१९७५

मुलगा १५.१.१९७६
मुलगा १५.४.१९८५

अ.जमाती
इ.मा.व.

अनु.जाती

इ.मा.व.

वग १० वा माली
नापास

इ.मा.व.

रा. क#ही ता.Aसदेवाही मुलगा १.१.१९९५
िज.चं,पूर

९ वा उ!ीण माळी

इ.मा.व.

रा.के ळझर ता.मुल
िज.चं,पूर

८ वा
उ!ीण

भ.ज.ब

मुलगा २२.२.१९९५

ढवर

४५ ७.४.२०११

वनसंर%क चं,पूर
वनवृ! चं,पूर

४६ २९.९.२०११

अिध%क अिभयंता .ी.गोAवदा शंकर
चं,पूर पाटबंधारे
क^ाके
क)प मंडळ, चं,पूर

४७ २७.१२.२०११ ादेिशक दुधशाळा
िवकास अिधकारी,
चं,पूर
४८ १९.३.२०१२ मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
४९ १९.३.२०१२ मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
५० १९.३.२०१२ मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
५१ १९.३.२०१२ मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
५२ १९.३.२०१२ मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
५३ २१.३.२०१२ अिध%क अिभयंता
चं,पूर पाटबंधारे
क)प मंडळ, चं,पूर

.ी.भाकर धRडु रडके .ी.आकाश भाकर
रडके

.ी.महादेव गजानन
गावलकर

मु.पो.बRड ता.नागिभड मुलगा २६.६.१९९१
िज.चं,पूर

१० वी
अनु!ीण

.ी.गजानन गोिवदा मु.पो.के ळझर ता.सेलु
क^ाके
िज.वधा

मुलगा २३.१२.१९८३ १० वी
अनु!ीण

.ी.सुिनल महादेव
गावलकर

मुलगा १५.२.१९८२

रा.जलनगर चं,पूर

कु णबी

इ.मा.व.

गRड

अ.जमाती

९ वा पास हलबा

िव.मा.

.ी.तानबाजी बकाराम .ी.सुिनल तानबाजी रा.बाबपेठ वाड चं,पूर मुलगा २९.१०.१९७९ १० वी
नंदनवार
नंदनवार
नापास

को0ी

िव.मा.

.ी.ितमा बुधा भोयर

.ी.मोरे Xर ितमा
भोयर

रा.मुरमाडी पो. क#ही
ता.Aसदेवाही

मुलगा ४.३.१९८५

१० वी
नापास

ढवर

भ.ज.ब

.ी.रिव पुरशुराम
कु ळमेथे

.ीमती सुषमा रिव
कु ळमेथे

मु.पो.जानाळा ता.मुल
िज.चं,पूर

पDी

२३.३.१९७६

वग ९ वा
पास

गRड

अ.जमाती

.ी.दादाजी नारायण
दोडके

.ी.रामभाऊ दादाजी मु.पो.मदनापुर ता.िचमूर मुलगा १०.७.१९७९
दोडके

वग ९ वा
पास

माना

अ.जमाती

.ी.िव5ल िभवा
सावसाकडे

.ी.राजु िव5ल
सावसाकडे

वग ८ वा
पास

माना

अ.जमाती

कै जा

अ.जाती

रा.िवहीरगांव ता. िचमूर मुलगा ३.१२.१९८३

.ी.तारक िवNणु मंडल .ीमती अंजना तारक 7ारा अिध%क अिभयंता पDी
मंडल
चं,पूर पाटबंधारे क)प
मंडळ,चं,पूर

१०.४.१९८८

५४ २१.३.२०१२

अिध%क अिभयंता .ी.वंसता उरकु डा वाढई .ी..ीधर वंसता
चं,पूर पाटबंधारे
वाढई
क)प मंडळ, चं,पूर

५५ 18.3.2012

.ी.िवजय पोचुजी
रामटेके

५६

.ी.िभमबहादुर
मौनबहादुर गोतामे

५७
५८
५९
६०
६१
६२

मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
18.3.2012 मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
18.3.2012 मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
18.3.2012 मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
२८.८.२०१२ िज)हा श)य
िच क*सक
सा..चं,पूर
१७.९.२०१२ िज)हािधकारी
कायालय चं,पूर
८.११.२०१२ सहा.संचालक
आरोय (सेवा)
िहवताप नागपूर
२२.१०.२०१२ िज)हािधकारी
२४.५.२०१३ कायालय चं,पूर

६३ १९.६.२०१३

कोषागार
अिधकारी,चं,पूर

7ारा अिध%क अिभयंता मुलगा २७.१०.१९९१ वग ९ वा
चं,पूर पाटबंधारे क)प
पास
मंडळ चं,पूर

माळी

इ.मा.व.

कु ._योती िवजय
रामटेके

रा.जलनगर वाड, दुध
डेअरी जवळ,चं,पूर

मुलगी १.८.१९८५

वग ९ वा
पास

महार

अ.जाती

.ी.रामबहादुर
िभमबहादुर गोतामे

रा.बुSदनगर
वाड,ब)लारपूर

मुलगा ८.३.१९९१

वग ९ वा
अनु!ीण

Aशपी

इ.मा.व.

.ी.उमेश अंताराम माटे .ी.सौरभ उमेश माटे रा.हनुमान मंदीर
\:हपूरी

मुलगा २०.७.१९९५

वग १० वी कलार
नापास

इ.मा.व.

.ी.सुधाकर डोमाजी
आवळे

.ी.हषद सुधाकर
आवळे

मुलगा ११.८.१९९७

वग ८ वा
पास

महार

अ.जाती

.ी.दामोधर बळीराम
कुं भारे

.ी.अंतरी% दामोधर 7ारा िज)हा श)य
मुलगा १.१.१९९१
कुं भारे
िच क*सक सा..चं,पूर

एस.एस.सी हलबा

िव.मा.

.ी.बंडु तुरारे

.ी.आकाश बंडु तुरारे रा.वरोरा िज.चं,पूर

९ वा पास धनगर

भ.ज.क

.ी.मारोती िभमा
कु ळमेथे

.ी.मधुकर मारोती
कु ळमेथे

१० वी पास गRड

अ.जमाती

.ी.सुभाष हजारे

.ीमती िगता सुभाष रा.पो.धाबा
हजारे
ता.गRडिपपरी

पDी

५ वी पास

भ.ज.ब.

.ी.अिनल तुळिशराम
मे.ाम

.ी.िनरज अिनल
मे.ाम

मुलगा ११.७.१९९२

रा.साईबाबा वाड,
ब)लारपूर

मुलगा ८.८.१९९७

रा.वर रोड ता.राजुरा मुलगा १०.८.१९८०

7ारा कोषागार
अिधकारी चं,पूर

७.८.१९८१

दहावी
नापास

ढवर

अ.जमाती

६४ १०.७.२०१३

अिध%क अिभयंता .ी.बी.बी.दुधगवळी
सा.बा.मंडळ चं,पूर

६५ १२.८.२०१३

मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
िज)हा श)य
िच क*सक चं,पूर

६६ १२.८.२०१३
६७ २६.८.२०१३

.ी.रामदास नागो पZदाम .ी.देवानंद रामदास मु.घोट पो.गुजेवाही
पZदाम
ता.Aसदेवाही

मुलगा ६.१२.१९८८

वग ७ वा

गRड

अ.जमाती

वग ८ वा
नापास

माना

अ.जमाती

.ी.नरे #, गजानन
पौनीकर

.ी.आिशष नरे #,
पौनीकर

7ारा िज)हा श)य
मुलगा ८.१०.१९९१
िच क*सक सा..चं,पूर

१० वी
नापास

हलबा

िव.मा.

कु . ममता राजZ#B
दिहवले

रा. िचरोली ता. मुल

मुलगी 23.9.1984

9 वी पास महार

अ. जा.

.ी वसंत संभाजी टRगे कु . िशवाणी वसंत टRगे रा. वनवसाहत म. ब. मुलगी 8.10.1999
रा. अ. मुल रोज चंBपूर

8 वी पास कु णबी

इ.मा.व.

10 वी पास महार

अ. जा.

10 वी
नापास

अ. जाती

मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
कोषागार अिधकारी,
चंBपूर

७३ 18.3.2014

अ.जाती

रा.भामडेली पो.मोहलa, मुलगा ८.४.१९८८
ता.भ,ावती

६९ 15.1.2014

७२ 7.3.2014

७ वी पास महार

.ी.िवलास कRडु जी
न^ावरे

अिध%क अिभयंता .ी राजZ#B परसराम
चं,पूर पाटबंधारे दिहवले
क)प मंडळ, चं,पूर

७१ 15.1.2014

मुलगा २.१०.१९८४

.ी.कRडु जी कवडु जी
न^ावरे

६८ 14.11.2013

७० 15.1.2014

.ी.एस.बी.दुधगवळी रा.िव5लवाडा
ता.गRडिपपरी

.ी ेमदास पांडुरंग
खो\ागडे

.ी मोिहत ेमदास
खो\ागडे

रा. मुल वाड ं 16 िज. मुलगा 22.11.1997
चंBपूर

.ी काश राजु अलाम .ीमती करण काश रा. धानापूर ता.
अलाम
गRडपीपरी
.ी तुळिशराम िनखाडे .ी. राके श
तुळिशराम िनखाडे

अिध%क अिभयंता .ी पी. एल. पेदाल
सा.बा.मंडळ चं,पूर

पDी

12.12.1980

रा. पो. बामणी मुधोली मुलगा 6.8.1998
खांडेलवाल फरिनचर
जवळ त. ब)हारपुर
कु . अचना पी पेदाल रा. पोधे लेआउट बोडा मुलगी 8.7.1984
पो. एकाजुणा त. वरोरा

गRड

9 वी पास कु णबी

इ.मा.व.

9 वी पास गRड

अ. जाती

७४ 29.3.2014
७५ 12.5.2014,
10.7.2014

मुJय वनसंर%क
.ी िगरीधर खेLे
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
सह िज)हा िनबंधक .ी रतीराम अजुन
वग 1 तथा मुBांक न^ावरे
िज)हािधकारी चंBपूर

.ी. चंदन िगरीधर
खेLे

रा. कु झा ता. \:हपूरी

कु . िया रतीराम
न^ावरे

मुलगा 13.6.1994

10 वी
नापास

तेली

इ.मा.व.

सह िज)हा िनबंधक वग मुलगी 3.9.1988
1 तथा मुBांक
िज)हािधकारी चंBपूर

एच. एस.
सी.
MS-CIT

माना

अ. ज.

10 वी
नापास

ढवर

िवमु
जमाती

७६ 24.11.2014, सहायक अिध%क .ी वसंत गोमा मे.ाम
27.11.2014 अिभयंता चंBपूर
पाटबंधारे क)प
मंडळ चंBपुर
७७ 3.11.2014, अिध%क अिभयंता .ी लcमण िभमा
5.11.2014
सा.बा.मंडळ चं,पूर िसडाम

.ी िवशाल वसंत
मे.ाम

रा. नवरगांव त.
Aसदेवाही

कु . अिनता लcमण
िसडाम

रा. इं दरानगर वाड नं मुलगी 20.5.1994
17 राजुरा त. राजुरा

6 वी पास गRड

अनु.जाती

७८ 30.7.2015,
6.8.2015

कु . नं दनी नवरं ग
कु डवे

रा. िसSदाथवाड कॉलरी मुलगी 12.2.2007
रोड ब)हारशाह

3 री पास बोSद

अ. ज.

कु . योिगता रमेश
इथापे

सावजनीक बांधकाम
मंडळ चंBपूर

मुलगी 31.7.1987

10 वी
नापास

.ी सुभान मधुकर
कं चेवार
.ी जयराम गणपती
वसाके

.ी संतोश मधुकर
कुं चेवार
.ी जयपाल जयराम
वसाके

रा. चेक ब)लारपुर त.
पRभुणा
रा. भZडाळा पो. िवर
त. राजुरा

भाऊ

9 वी पास बेलदार

एन. टी. बी

4 थी पास मरार

ओ. बी.
सी.

.ी. रमेश रामाजी
हनवते

.ीमती वषा रमेश
हनवते

मु.पो. अजुनी ता. वरोरा पDी
िज. चंBपूर

12 वी पास माना

अ.जमाती

७९ 21.10.2015
८० 18.9.2015
८१ 16.3.2016
८२ 13.4.2016

मुJय वनसंर%क
.ी नवरं ग कु डवे
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
सावजनीक बांधकाम .ी रमेश िवनायक
मंडळ चंBपूर
इथापे
तहिसल कायालय
नागिभड
मुJय वनसंर%क
च,पूर वनवृ!
चं,पूर
सहाEयक िवकर
आयु अपर
िवकर आयु
नागपूर %ेL, नागपूर

मुलगा 28.1.1993

19.11.1987

मुलगा 12.4.1979
4.3.1982

मराठा

८३ 27.4.2016

सहा.अिध%क
अिभयंता चंBपूर
पाटबंधारे क)प
मंडळ चंBपूर
सहा.अिध%क
अिभयंता चंBपूर
पाटबंधारे क)प
मंडळ चंBपूर
सहा.अिध%क
अिभयंता, पाटबंधारे
क)प चंBपुर

शेख इकरम शेख इमाम शेख इ\ान शेख
इकरम

८७ 03.01.2017

उपसंचालक,भूमी
अिभलेख नागपुर
देश, नागपुर

८८ 03.04.2017

मुJय वनसंर%क
ी. रामचं ावण ी. सितश रामचं रा. राजुरा ता. राजुरा मुलगा 09.08.1993 एस.एस.सी. तेली
नापास
चंBपुर वन.चंBपुर बावणे
बावणे
अिध%क अिभयंता, .ी. गोपाल ंकटराव .ी. अमीत गोपाल रा. मंजुषा लेआऊट,
मुलगा 22.08.1992 10 वी पास कु णबी
नागपुर ादेशीक
वाढई
वाढई
रे )वे टेशन रोड,
िवdुत िन.मं.उ. ,
गवराळा, भBावती
ऊजा कामगार
िवभाग, नागपुर

८४ 06.06.2016

८५ 01.08.2016

८९ 26.05.2017
19.06.2016

.ी. पांडुरंग मारोती
मडावी

.ी. िवणोद पांडुरंग
मडावी

रा.कासमपंजा वाड
मुलगा 9.7.1987
कासमपंजा
बंग)याजवळ, वरोरा
िज. चंBपूर
मु.पो. िचखली ता. मुल मुलगा 22.11.1989
िज. चंBपुर

.ी. काश लcमण
टेकाम

.ीमती मिनषा
काश टेकाम

रा. गुंजेवाही
पDी
ता.Aसदेवाही िज.चंBपुर

03.01.1986

10 वी
नापास

.ी. िजतेश वासुदेव
चौधरी

.ीमती पाली
िजतेश चौधरी

रा. नगीनाबाग,चंBपुर
ह.मु. नवीन वसाहत
कोराडी िज. नागपुर

21.06.1992

12 वी पास माली

सह िजहा
कुसुम िनमचंद
कु. ियंका िनमचंद
िनबंधक वग 1
अलोणे
अलोणे
तथा मुांक
िजहािधकारी
चंपूर अिभयंता, ी. राजु उफ राजेश ी. मयुर राजेश
९१ 29.12.2017 अिध%क
९० 08.12.2017

04.01.2018

सावजिनक बांधकाम
मंडळ, चंBपुर

बापुराव नांदेडकर

नांदेडकर

ग#डिपपरी ता.
ग#डिपपरी
मु.पो.

पDी

7 वी नापास मुलीम

खुला

5 वा पास गRड

अ.ज.

अ.ज.

गRड

मुलगी

14.04.1984

बी.ए.

मुलगा

29.10.1992

12 वी पास महार

इ.मा.व.

ओ. बी.
सी.

अ.जा.

