िजहािधकारी कायालयाचे वग

अ..

ताव दाखल
दनांक

२
१
१.२.२०००
१

२

ताव ा
कायालयाचे नाव

मृत / णता कमचा- अनुकंपा नौकरी
याचे नाव
करीता नामिनदिशत
चे नाव

४
३
िज'हा अिध. कृ षी ,ी.िवजय जुमडे
अिध. चं*पूर

अिध.अिभ. चं*पूर
पा.. मंडळ
चं*पूर
३ १६.८.२००३ सहा.अिध#क
अिभयंता, चं*पर
पाटबंधारे क'प
मंडळ
४ ४.१२.२००४ िज'हा अिध. कृ षी
अिध. चं*पूर
५ १३.१२.२००४ िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर
१७.६.२००२

३ अनुकंपा िता पंजीवर िनयुकरीता ितेत असलेले उमेदवाराचीयादी (सामाियक)
सामाियक) माहे स ट"बर-2018 अखेर

५
,ी.संजीव िवजय
जुमडे

पा

७
रा.-हगणघाट माराती मुलगा
वाड िज.वधा
६

,ी.वामनराव
,ी.सागर वामणराव रा.नागापूरे आटा
के शवराव दहगमवार दहगमवार
च1जवळ तुकुम,
चं*पूर
कु .पी.7ही.शेगमवार ,ी.शेखर
रा.हॉपीटल वाड,
किन8 िलपीक
आर.रामगुंडेवार
चं*पूर
,ी.रामभाऊ
गणपतराव तपासे
,ी.राजे?र तानबाजी
कु र वार

६ २३.१.२००६ उपसंचालक भुिम ,ी.उEव दुधकु रे
अिभेलेख , नागपूर
देश नागपूर

,ी.नंद=कशोर
रामभाऊ तपासे
कु .िव@ा राजे?र
कु र वार

नाते

ज म तारीख

शै#णीक
अहता

जात

जातीचा
वग

८

९

१०

११
इ.मा.व.

तेली

मुलगा २६.६.१९८३

बी.एस.सी I 4ा5हण खुला

दक १३.२.१९८५
पु:

बी.ई.
िड;लोमा

रा.बाबुपेठ वाड .२ मुलगा १०.११.१९७१
चं*पूर
रा.Aारा नरB *
मुलगी १२.४.१९८४
ब'लेवार , िसेदेवाही
ता.िसेदेवाही

कु .सिचन उEव दुधकु रे सिचव उGदव दुधकु रे मुलगा ८.१.१९८७
C/o =कशोर िबवडे,
;लॉट  72 जुना
Hाने?र नगर
मानेवाडा रोड,
नागपूर-440027

कुं भार इ.मा.व.

११ वी पास तेली

इ.मा.व.

बी.ए.िAतीय पCशा िव.मा.
एम एस िस ई ली
टी
बी.ए. पास
गोवारी िव.मा.
31.05.2010
वी पास I.T.I
सवअर/ सवक
ही परा पास
इं जी-40

मराठी-30,
MSCIT

७ २०.३.२००६ उपसंचालक भुिम
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर

,ी.अणराव गवाल

,ी.िवजय अणराव रा.िशवाजी कॉलनी मुलगा १४.५.१९७७
गवाल
नाचणगाव (पुलगाव)
तह.देवळी िज.वधा

११ वी पास बेलदार भ.ज.ब

८ २०.३.२००६ उपसंचालक भुिम
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर

,ी.श:ुI राठोड

,ी.चेतन श:ुI राठोड C/0 के दार घुगरे ,
मुलगा १२.३.१९७८
हनुमान ग'ली,
आनंदनगर िसताबडK
पटवधन Lाउं ड,
नागपूर
,ी.िवनोद जोगु फुं ड रा.मुडझा (जलसाई) मुलगा ९.९.१९८१
तह.45हपुरी
िज.चं*पूर
कु .भारती पुरषोम Aारा िवभागीय कृ षी मुलगी १५.८.१९८५
ढबाळे
सहसंचालक, नागपूर

एस.एस.सी. राजपुत इ.मा.व.
इं Lजी ४०,
मराठी ३०,

९ २९.३.२००६ अिध.अिभ. चं*पूर ,ी.जोगु दोडकु फुं ड
पा.. मंडळ
चं*पूर
7.4.2006
१०
िवभागीय कृ षी सह ,ी.पुषोम
संचालक नागपूर तुळिशराम ढबाळे

रा. बाडकु िनमरड
यांचे घरी , बसटॅ ड
जवळ,
मु.पो.अनखोडा ता.
चामोशK
१२ १९.७.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.बाजीराव मे,ाम ,ी.ओम बाजीराव Aारा सहा.अिध#क
चं*पर पाटबंधारे
मे,ाम
अिभयंता , चं*पूर
क'प मंडळ, चं*पूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ, चं*पूर
१३ २६.७.२००६ उपसंचालक आरोय ,ी.के शवराव तुकाराम ,ी.शांत के शवराव रा.भवानी वाड,
सेवा, मंडळ, नागपूर धान
धान
तह.45हपुरी
िज.चं*पूर
२६.७.२००६
१४
उपसंचालक आरोय ,ी.आिशम यादव
,ीमती िमना#ी
रा.िचचोडी (गुनगर)
सेवा, मंडळ, नागपूर िब?ास
आिसम िबवास
भ*ावती
११ 10.7.2006

मुQय वनसंर#क
दि#ण चंRपूर
वनवृ चं*पूर

,ी.गSिवदा नागोराव ,ी. सिचन
5हके
गSिवदराव 5हके

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.
बी.ए.भाग.१ महार

अनु.जाती

मुलगा 5.9.1986

एस.एस.सी
पास

कु नबी इ.मा.व

मुलगा १८.११.१९७७

बी.एस.सी
भाग १

महार

मुलगा ११.११.१९८४

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

पUी २०.६.१९७७

१२ वी पास नमोशु* अनु.जाती

अनु.जाती

१५ २६.७.२००६ उपसंचालक आरोय ,ी.रमेश नारायणराव ,ी.काश रमेशराव रा.जोड देऊळ वाड
सेवा, मंडळ, नागपूर खनके
खनके
.२ चं*पूर
१६ २१.१२.२००६ िश#ण उपसंचालक ,ी.रामचं* सोमाजी ,ी.नरB * रामचं*
१२.२.२००४ नागपूर िवभाग
नंदनवार
नंदनवार
नागपूर
१७ २१.१२.२००६ िश#ण उपसंचालक ,ी.,ीराम तुकाराम
१२.२.२००४ नागपूर िवभाग
ढोके
नागपूर

मुलगा २८.६.१९८१

Aारा िश#ण
मुलगा १४.१२.१९८१
उपसंचालक , नागपूर
िवभाग, नागपूर

कु .कणा ,ीराम ढोके Aारा िश#ण
मुलगी ३.७.१९८१
उपसंचालक , नागपूर
िवभाग, नागपूर

१८ १७.१.२००७ ादेिश दुधशाळा
२३.७.२००४ िवकास अिधकारी
नागपूर

,ी.खुशाल जोगोबाजी ,ी.चेतन खुशाल कडव YाZर .१२०/४
मुलगा ३०.६.१९८६
कडव
रघुजी नगर, नागपूर

१९ ७.२.२०००५ पोिलस अिध#क
३.१.२००७
चं*पूर
२० १५.७.२००५ पोिलस अिध#क
३.१.२००७
चं*पूर
२६.७.२००५
२१
पोिलस अिध#क
३.१.२००७
चं*पूर
२२ २८.७.२००५ ादेिश दुधशाळा
१७.१.२००७ िवकास अिधकारी
नागपूर

,ी.अिवनाश
बाबुरावजी काळे
,ी.साधु सदानंद
रायपुरे
,ी.सुरेश ,ावण भBडाळे

,ी.आदश अिवनाश
काळे
,ी.आितश सदानंद
रायपुरे
,ीमती उषाताई
सुरेश भBडाळे
,ी.मधुकर िवठोबाजी ,ी.िव1 मधुकर
डंभारे
डंभारे

२३ २९.७.२००५ िश#ण उपसंचालक ,ी.एन.एस.गजिभये
२१.१२.२००६ नागपूर िवभाग
नागपूर

१२ वी पास तेली

इ.मा.व.

१२ वी पास कोWी

िव.मा.

एम.ए.भाग १ भोई

भ.ज.ब

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.

रा.बाबुपठे वाड ,
मुलगा १३.१२.१९८७ १० वी पास =ढवर
चं*पूर
रा.[मीणी नगर, मुलगा १७.५.१९८३ बी.ए
महार
45हपुरी
रा =क ही ता.िसेदेवाही पUी ४.८.१९७१
१० वी पास माळी
रा.डोडाणी हाऊसचे मुलगा ११.३.१९८६
मागे, जलनगर वाड.न
१३ चं*पूर

,ी.राजानंद नामेदव Aारा िश#ण
मुलगा १.१०.१९८८
गजिभये
उपसंचालक , नागपूर
िवभाग, नागपूर

भ.ज.ब
अनु.जाती
इ.मा.व.

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

१२ वी पास महार
टंकलेखक
मराठी ३०

अनु.जाती

२४ ८.८.२००५
३.१.२००७

पोिलस अिध#क
चं*पूर

२५ १२.१.२००६ पोिलस अिध#क
३.१.२००७
चं*पूर

,ी.महादेव पराव तुळे ,ीमती वंदना महादेव िया अपाटमBट,
पUी २.७.१९७४
तुळे
कारमेल अॅकडमी
शाळे ]या मागे तुकुम,
चं*पूर
,ी.सुक कवडु वसाके ,ी.संताष सुक वसाके रा.-सदेवाही पोिलस मुलगा ८.१२.१९८१
Yाटर -सदेवाही

२६ २४.३.२००६ िवभागीय कृ षी सह ,ी.देवराव
२२.१.२००७ संचालक नागपूर
आ^मारामजी भोयर
२७ ३.६.२००६

िवभागीय कृ षी सह ,ी.देवराव संभाजी
२२.१.२००७ संचालक नागपूर
सहारे

२८ २८.१२.२००६ अिध#क रा_य
,ीमती मंदा
उ^पादन शु'क
गणपतराव गाडामोडे
चं*पूर
२९ २१.४.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.गोिवदा नागो
सा.बा.मंडळ, चं*पूर शेडमाके
३० १२.६.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.भाकर लटा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर गेडाम
३१ १४.७.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.सोपान नारायण
सा.बा.मंडळ, चं*पूर राखुंडे
३२ १७.७.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.देवाजी धुरका
सा.बा.मंडळ, चं*पूर चौधरी

,ी.योगेश देवराव
भोयर

रा.कोलारा पोW
मुलगा २२.२.१९७३
मुडझा ता.लाखनी
िज.भंडारा
,ी.राजकु मार देवराव मु.पो.शंकरपुर
मुलगा ९.५.१९८७
सहारे
ता.िचमूर िज.चं*पूर
,ी.शेखर गणपतराव रा.िव`ल मंदीर वाड, मुलगा ८.६.१९७९
गाडामोडे
चं*पूर
,ी.आनंदराव गोिवदां रा.सरडपार
शेडमाके
ता.-सदेवाही
िज.चं*पूर
,ी.सुधीर भाकर रा.भगतिसह वाड
गेडाम
.६ मुल ता.मुल
िज.चं*पूर
,ी.िनतीन सोपान रा.बंगाली कॅ 5प
राखुंडे
टॉ◌ॅफ Yाटर
.३१७ चं*पूर
,ी.सुभाष देवाजी
रा.वडोली
चौधरी
ता.गSडिपपरी
िज.चं*पूर

१२ वी पास धनगर भ.ज.क

१० वी पास माळी

इ.मा.व.

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.
१२ वी पास तेली

इ.मा.व.

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

मुलगा २१.८.१९७३

१० वी पास गSड
टायपaग ३०
इं Lजी
मुलगा ११.१०.१९८६ १० वी उीण =ढवर

अ.जमाती

मुलगा २७.१०.१९७७

१० वी पास माळी

इ.मा.व.

मुलगा १९.११.१९७५

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.
टाय-पग ३०
इं Lजी mscit

भ.ज.ब

३३ १५.११.२००६ अिध#क अिभयंता ,ी.िवजय िनलकं ठ
सा.बा.मंडळ, चं*पूर वानखेडे

कु .अनुिती िवजय
वानखेडे

३४ १५.१२.२००६ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.संगम ,ीहरी
िनमगडे

,ीमती राखी संगम
िनमगडे

३५ १९.१२.२००६ पोिलस अिध#क
चं*पूर
३६ २८.५.२००७ पोिलस अिध#क
चं*पूर
३७ १०.७.२००७ वनसंर#क उर
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.,ावण रामाजी
,ी.शरद ,ावण
मडावी
मडावी
,ी.अdदुल का=दर खान ,ी.मोहिसन खान
का=दरखान
,ी.दामोधर =कसन कु .=करण दामोधर
खो4ागडे
खो4ागडे

३८ ११.७.२००७ वै@कय शासन
अिधकारी
रा.का.िव.यो.िव.
िव.नागपूर

,ी.गजानन िवम
जुमडे

कु .वैशाली गजानन
जुमडे

३९ २१.७.२००७ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.सुधाकर लeमण
देशfतार

कु .राखी सुधाकर
देशfतार

४० २८.८.२००७ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी. शेखर नारायण
बार-सगे

,ीमती नंदा शेखर
बार-सगे

४१ ८.१०.२००७ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.लखनसाद
गंगासाद दुबे

कु .=दपमाला
लखनसाद दुबे

Aारा अिध#क
अिभयंता
सा.बा.मंडळ, चं*पूर
Aारा साव उराडे
रा.दे.गो.तुकुम वाड 
.१० चं*पूर
रा.बेलेवाडी
दे.गो.तुकुम चं*पूर
रा.जटपुरा छोटा
बाजार चं*पूर
रा.सफाईटोला
(खरपुंडी ) पोW
बोथली
ता.िज.गडिचरोली
रा.शारदा चौक
-हलांज भवानी वाड
.१६ बायपास रोड,
चं*पूर

मुलगी २३.१०.१९८६

१० वी पास महार

अनु.जाती

पUी ५.१२.१९७२

१० वी पास महार

अनु.जाती

मुलगा १९.९.१९७८

१२ वी पास गSड

अ.जमाती

मुलगा २१.५.१९८८

१० वी पास मुलीम खुला

मुलगी ६.२.१९८४

बी.ए.भाग.२ महार
mscit -

अनु.जाती

मुलगी २२.१०.१९८६

१० वी पास महार

अनु.जाती

बी.ए.

बौGद

अनु.जाती

१० वी पास महार

अनु.जाती

रा.साईबाबा वाड
मुलगी १९.७.१९७९
Aारा शेख सरताज
ब'लारपूर
रा.पोिलस लाईन
पUी २५.६.१९७१
Yाटर .बी ६९
तह.िज.चं*पूर
रा.कॉरमेल अॅकडमी मुलगी २.२.१९८१
कॉ 7हेट जवळ
अhरहंत नगर, तुकुम
चं*पूर

िब.ए.पास 4ा5हण खुला
मराठी 30
इं Lजी 30/40

४२ २९.१.२००८ अिध#क अिभयंता ,ीमती िवभा देवानंद ,ी.आिशष देवानंद
चं*पूर पाटबंधोरे गेडाम
गेडाम
क'प मंडळ ,
चं*पूर

Aारा िवजय अंडेलकर मुलगा ३०.८.१९८२
नगीनाबाग वाड .१
चोर िखडक जवळ ,
चं*पूर

बी.एस.सी.
बी.एड

महार

अनु.जाती

४३ १३.२.२००८ अिध#क अिभयंता ,ी.िवलास डकु रजुी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर गजिभये

,ी.आिशष िवलास
गजिभये

रा.पंचशील चौक
मुलगा ८.११.१९८७
इं दीरा नगर वाड .९
मुल रोड, चं*पूर

१२ वी पास बौGद

अनु.जाती

४४ १५.४.२००८ ादेिशक दुधशाळा ,ी.अण नुसाजी
िवकास अिधकारी बारापा:े
नागपूर

,ी.अपुवा अण
बारापा:े

Aारा ादेिशक
दुधशाळा िवकास
अिधकारी नागपूर

४५ १६.६.२००८ अिध#क अिभयता ,ी.लeमण िवठोबा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर धनिवजय

,ी.िiात लeमण
धनिवजय

४६ ४.७.२००८

उपसंचालक आरोय ,ी.वामन बोधाजी
सेवा, मंडळ, नागपूर तुमडे

,ी.नेताजी वामन
तुमडे

रा.नागिभड
मुलगा २७.४.१९८९
तह.नागिभड
िज.चं*पूर
मु.पो.िवहीरगाव
मुलगा
ता.सावली िज.चं*पूर

४७ ४.७.२००८

उपसंचालक आरोय ,ी.संभाजी गणपतराव ,ी.िवण संभाजी
सेवा, मंडळ, नागपूर कुं भारे
कुं भारे
,ी.सिचन देवराव
लSढे

िव@ा टॉकज जवळ मुलगा २२.११.१९८०
घुघुस तह.िज.चं*पूर

१० वी पास हलबा िव.मा.
बी.ए.एम.ए.
३० इLजी
३० मराठी
१० वी पास महार अनु.जाती
mscit १२ वी पास कु णबी इ.मा.व.
१२ वी पास कोWी
mscit

िव.मा.

रा.शिनवारी वाड, मुलगा १.१०.१९८८ एच.एस.सी चांभार अनु.जाती
अंबाळा रोड, रामटेक
िज.नागपूर
४९ १३.३.२००३ िवभागीय कृ षी सह ,ी.तुकाराम नारायण ,ी.दीप तुकारामजी रा.हवालदारपुरा
मुलगा १७.११.१९७४ बीएससी
तेली इ.मा.व.
१८.८.२००८ संचालक नागपूर
तलमले
तलमले
गुजराथी भवन समोर
(बायोलाजी)
वधा

४८ ४.७.२००८

उपसंचालक आरोय ,ी.देवराव ताराचंद
सेवा, मंडळ, नागपूर लSढे

मुलगी १६.२.१९८९

५० २४.९.२००८ अिध#क अिभयंता ,ी.अिनल मा.धकाते कु .अनु,ी अिनल
चं*पूर पाटबंधारे
धकाते
मंडळ, चं*पूर
५१ ३०.४.२००८ अिध#क अिभयंता ,ी.पांडुरंग के शव
चंदपूर पाटबंधारे वाघमारे
क'प मंडळ, चं*पूर
५२ २७.५.२००८ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ीमती बिबता
पांडुरंग वाघमारे

Aारा अिध#क
मुलगी ३०.६.१९८५
अिभयंता चं*पूर
पाटबंधारे मंडळ,
चं*पूर
रा.मBडक ता.45हपूरी पUी १०.१२.१९८६
िज.चं*पूर

,ी.रमेश सुदाम वारके ,ी.योगेश रमेश वारके Aारा बी.आर.नjावरे मुलगा २०.९.१९८७
वाघोब चौक, तुकुम,
चं*पूर

५३ ६.९.२००८

कोषागार अिधकारी ,ी.तुफा सदािशव
चं*पूर
रामटेके
३०.९.२००८
५४
अिध#क अ-भयंता ,ी.सुरेश ि,राम
चं*पूर पाटबंबधारे मालोदे
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.सिचन तुफा
रामटेके
,ी.राके श सुरेश
मालोदे

Aारा कोषागार
मुलगा ३०.४.१९८६
अिधकारी चं*पूर
Aारा सुधीर शBडे
मुलगा २७.१२.१९८९
रा.रामनगर वाड .शBडे
;लॉट चं*पूर

५५ २१.११.२००८ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
५६ १२.११.२००८ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
५७ ९.३.२००९ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.कै लास रघुनाथ
पाटील

,ी.रिव कै लास पाटील Aारा झाकर lसैन
वाड, ब'लारपूर

,ी.लटारी गंगाराम
करडभुजे
,ी.रामदास वासुदेव
खंगार

बीएससी
िAतीय

हलबा

१२ वी पास माना

बी.एस.सी.
िAतीय

िव.मा.

अ.जमाती

लेवा इ.मा.व.
कु णबी

१० वी पास महार

अनु.जाती

बी.कॉम १

इ.मा.व.

माळी

मुलगा २७.५.१९८५

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

कु .वैशाली लटारी
करडभुजे

रा.=दनदयालनगर मुलगी २५.६.१९९०
(सरकारनगर) चं*पूर

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.

,ी.गणेश रामदास
खंगार

रा.मोकासे लेऑऊट मुलगा १३.१.१९८९
जाजु हॉपीटल मागे
वरोरा

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.

५८ १.६.२००९

अिध#क अिभयंता ,ी.बाबा मारोती
चंदपूर पाटबंधारे वायदुळे
क'प मंडळ, चं*पूर

५९ १.६.२००९

पोिलस अिध#क
चं*पूर

६० १.६.२००९

पोिलस अिध#क
चं*पूर
६१ १.६.२००९ पोिलस अिध#क
चं*पूर
६२ १.६.२००९ पोिलस अिध#क
चं*पूर
६३ ११.१०.२००६ मुQय वनसंर#क
४.७.२००९ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
६४ ५.६.२००८ मुQय वनसंर#क
४.७.२००९
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.वसंत सोमाजी
भोयर

,ी.अिनल बाबा
वायदुळे

रा.चारगाव (बु.)
मुलगा १०.३.१९८२
ता.वरोरा िज.चं*पूर

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

,ीमती वंदना वसंत
भोयर

रा.बामणी
पUी १५.१.१९७३
ता.ब'लारपूर
िज.चं*पूर
रा.सावली िज.चं*पूर मुलगा २२.८.१९८७

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

रा.गांधी नगर
45हपूरी िज.चं*पूर
पोिलस Yाटर
.७५तुकुम, चं*पूर
मु.पो.चंदनखेडा
ता.fदावती
िज.चं*पूर
मु.िहरापूर पो.बोथली
ता.सावली िज.चं*पूर

मुलगा १६.१०.१९८९

१० वी पास मुलीम खुला

पUी ४.७.१९७४

१० वी पास महार

अनु.जाती

मुलगा २८.८.१९८०

१० वी पास =ढवर

भ.ज.ब

मुलगा १४.४.१९८९

१२ वी पास - माळी
mscit

इ.मा.व.

,ी.चं*कांत तुकाराम ,ी.पंकज चं*कात
गोवधन
गोवधन
,ी.नईमोmीन सैnयद ,ी.आरीफ सैnयद
नईमोmान
,ी.कै लास िनळकं ठ ,ीमती सुमन कै लास
पुसाटे
पुसाटे
,ी.माराजी गंगोजी ,ी.िवजय मारोजी
भोयर
भोयर
,ी.आबाजी िव?नाथ ,ी.तुळशीदास
सोनुले
आबाजी सोनुले

६५ १०.७.२००९ मुQय वनसंर#क ,ी.भाकर लचमnया
चं*पूर वनवृ
तंगलवार
चं*पूर
६६ १४.७.२००९ पोिलस अिध#क ,ी.रिव * सदािशव
चं*पूर
मोहीतकर
६७ १५.७.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.राम=कसण
सा.बा.मंडळ, चं*पूर भगवान िजवतोडे

१२ वी पास महार

अनु.जाती

,ी.नामदेव भाकर
तंगलवार

मु.पो.सSडो ता.राजुरा मुलगा २४.११.१९८४
िज.चं*पूर

१० वी पास गोलकर भ.ज.ब

कु .जय,ी रिव *
मोिहतकर
,ी.गुलाब राम=कसण
िजवतोडे

रा.गाडगेबाबा चौक मुलगी २५.५.१९९१
बाबुपेठ चं*पूर
रा.वडगाव पो.िखडK मुलगा १०.८.१९७६
ता.कोरपना िज.चं*पूर

१० वी पास 4ा5हण खुला
12 वी पास
mscit

कु णबी इ.मा.व.

६८ ७.८.२००९

,ी.अिनल दादाजी
गौरकार

रा.सुिम:ा नगर
तुकुम, चं*पूर

मुलगा २५.४.१९९१

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.
B.S.C.
mscit मरठी
40/30
इLजी 40

६९ १२.८.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.,ीहरी दामा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर िजवतोडे

,ी.गजानन ,ीहरी
िजवतोडे

मुलगा ३०.६.१९८०

१२ वी पास माना

अ.जमाती

७० ७.९.२००९

,ी.गणेश यादव
कु कडकर

रा.गोरे गाव
ता.नागिभड
िज.चं*पूर
मु.राजनगpा
ता.चामोशK

मुलगा १७.८.१९८३

बी.ए.१

तेली

इ.मा.व.

७१ १५.९.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.िव?ास पांडुरंग
चंदपूर पाटबंधारे देवतळे
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.रमेश िव?ास
देवतळे

रा.इटोली पो.मानोरा मुलगा १५.७.१९७३
ता.ब'लारपूर

१० वी पास तेली

इ.मा.व.

७२ १९.९.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.देवराव बाबुराव
चंदपूर पाटबंधारे चटप'लीवार
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.चंदु देवराव
चटप'लीवार

सqाट अशोकनगर
चौक , घुटकाळा
वाड,चं*पूर

मुलगा १२.८.१९८६

१० वी पास बेलदार भ.ज.ब

७३ २३.९.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.शेख अdदुल अजीज ,ी.अ.सािजश
चंदपूर पाटबंधारे शेख
अ.अिजज शेख
क'प मंडळ, चं*पूर

रा.अिजकर यांचे
घराजवळ अर-वद
नगर चं*पूर

मुलगा १०.१२.१९८६

१२ वी पास मुलीम खुला

७४ ३१.१०.२००९ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

रा.नवरगाव
ता.िसेदेवाही

मुलगा २२.९.१९८८

१० वी पास बेलदार भ.ज.ब

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

,ी.दादाजी जनादन
गौरकार

अिध#क अिभयंता ,ी.यादव िवठोबा
चंदपूर पाटबंधारे कु कु डकर
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.अशोक =कसनराव ,ी.राlल अशोक
ये'के वार
ये'के वार

७५ ६.११.२००९ पोिलस अिध#क ,ी.ेम रामसाद
चं*पूर
िनशाद
२०.११.२००९
७६
अिध#क अिभयंता ,ी.िवजय गो-वदा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर येमुलवार

,ीमती आशा ेम
िनशाद
,ी.अिनल िवजय
येमुलवार

सुभाष नगर ब'लारपूर पUी १२.३.१९८०

बी.ए.

रा.हेटी वाड -सदेवाही मुलगा १५.७.१९८९
िज.चं*पूर

१२ वी पास पCशा िव.मा.
िब.ए. उीण ली
mscit

७७ ३०.१२.२००९ अिध#क अिभयंता ,ी.देवाजी रामाजी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर को'हे

,ी.आिशष देवाजी
को'हे

िशवाजी वाड .9
राजुरा मो.न.
9595372764

मुलगा १.४.१९८०

७८ ३१.१२.२००९ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
०४.१.२०१०
अिध#क अिभयंता
७९
लघु पाटबधारे (था
तेर मंडळ नागपूर

,ी.िवठ`ल रामचं*
गायकवाड

,ी.मनोहर िव`ल
गायकवाड

नेताजी वाड िचमूर

मुलगा २९.८.१९८१

बी.ए.पास, महार अनु.जाती
MS-CIT
इं Lजी 40
मराठी 30
१० वी पास बेलदार भ.ज.ब
mscit -

,ी.hटके ?र ऋषीजी
भुजाडे

कु .ाथना hटके ?र
भुजाडे

रा.सरवती भवन
गS=दया

मुलगी ०१.०७.१९९३

१२ वी पास सोनार इ.मा.व.

८० २२.१.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.रिव * व.बो=दले
नागपूर पाटबंधारे
मंडळ, नागपूर
८१ ११.२.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.जनाधन बुधाजी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर लांजेवार

,ी.वsपाल वसंत
बो=दले

रा.रामनगर वाड
-हगणघाट िज.वधा

भाऊ ०९.१०.१९७६

१२ वी पास महार

,ी.योगेश जनाधन
लांजेवार

रा.बीडीओ Yाटर
जवळ गुजरीवाड
45हपूरी

मुलगा २०.४.१९७९

८२ १६.२.२०१० मुQय वनसंर#क ,ी.बाबुराव संभु
चं*पूर वनवृ
मडावी
चं*पूर
५.३.२०१०
८३
अिध#क अिभयंता ,ी.लeमण देवाजी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर कावळे

,ी.कवडु बाबुराव
मडावी

रा.भवानी वाड,
तह.45हपुरी
िज.चं*पूर

मुलगा २५.१२.१९८४

,ी.खुशाल लeमण
कावळे

के वट

भ.ज.ब

अनु.जाती

१० वी पास माळी इ.मा.व.
बी.ए.
इLजी 40
मराठी 30
रा.िवर (टेशन ) मुलगा ०१.०१.१९८६ १० वी पास गाडीलो भ.ज.ब
ता.राजुरा िज.चं*पूर
हार
एचएससी
mscit -

तेली

इ.मा.व.

८४ २१.४.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.नानाजी ेकnया ,ी.संजय नानाजी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर पु;पलवार
पु;पलवार

रा.पाचगाव
मुलगा ५.२.१९८२
ता.राजुरा िज.चं*पूर

एच.एस.सी

८५ २१.७.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.शंकर हनुमंराव
सा.बा.मंडळ, चं*पूर दमकSडावार

रा.इं =दरानगर
मुलगा ६.११.१९७७
गणपती चौक चं*पूर

१२ वी पास बेलदार भ.ज.ब

,ी.सिचन शंकर
दमकोडावार

८६ २१.७.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.आ^माराम देवाजी ,ी.गणपत आ^माराम रा.िवचोडा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर दहागावकर
दहागावकर
बु.ता.िज.चं*पूर

मुलगा २५.९.१९८८

बेलदार भ.ज.ब

१० वी

बौGद

अनु.जाती

परधान अ.जमाती

८७ २१.७.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.नानाजी गुलाब
सा.बा.मंडळ, चं*पूर नैताम

,ी.राके श नानाजी
नैताम

रा.खांबाडा ता.वरोरा मुलगा ५.२.१९८४
िज.चं*पूर

१० वी

८८ २८.७.२०१० मुQय वनसंर#क ,ी.वासुदेव ,ावण
चं*पूर वनवृ
गडमडे
चं*पूर
८९ ६.८.२०१० मुQय वनसंर#क ,ी.आर.एल.भोयर
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
९० ३०.८.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.जनाधन डोणुजी
चंदपूर पाटबंधारे वाकु डकर
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.िवनोद वासुदेव
गडमडे

रा.तुकुम चं*पूर

१० वी पास माना

अ.जमाती

,ी.सुरेश रामचं*
भोयर

रा.टेकेपार पो.तळोधी मुलगा २५.५.१९८१
ना. ता.िचमूर

बी.कॉम
mscit -

भ.ज.ब

कु .सुषमा जनाधन
वाकु डकर

रा.िवनायक अपाटमBट मुलगी १६.७.१९८३
हवेली गॉडन
आकाशवानी
जवळ,चं*पूर
रा.बालाजी वाड,
मुलगा २४.१.१९८१
चं*पूर

एम.एस.सी. कु णबी इ.मा.व.

९१ ३०.८.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.,ीकांत =कसनराव ,ी.चेतन ,ीकांत
चंदपूर पाटबंधारे माlरकर
माlरकर
क'प मंडळ, चं*पूर
९२ ३०.८.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.नामदेव रlजी
चंदपूर पाटबंधारे िनकोडे
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.राके श नामदेव
िनकोडे

रा.िगरगांव
ता.नागिभड
िज.चं*पूर

मुलगा १०.८.१९८०

मुलगा १८.६.१९९१

=ढवर

बी.ए.एम.ए. 4ा5हण खुला
एल.एल.बी.
एच.एस.सी

माळी

इ.मा.व.

९३ ३.११.२०१० मुQय वनसंर#क ,ी.हhरष शंकर लोणारे
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
३.११.२०१०
९४
िश#ण उपसंचालक ,ी.गजानन यादव
नागपूर िवभाग
आ:ाम
नागपूर
९५ १९.११.२०१० मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ीमती तनुजा हhरष तनुजा हhरष लोणारे पUी ८.१०.१९७६
लोणारे
7दारा वन संर#क
चंRपूर
,ी.आिशष गजानन रा.राजुरा ता.राजुरा मुलगा २८.३.१९९२
आ:ाम
िज.चं*पूर

,ी.नागसेन फकरा दुधे ,ी.िवांत नागसेन
दुधे

९६ २५.११.२०१० अिध#क अिभयंता ,ी.का l रामा परचाके ,ी.महेश का l
पाटबंधारे क'प
परचाके
मंडळ, चं*पूर
९७ २५.११.२०१० िज'हा पुशसंवधन ,ी.के .बी.अलोणे
,ी.एन.के .अलोणे
उपआयु, चं*पूर
९८ ९.१२.२०१० िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर
९९ २७.१२.२०१० मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१०० २८.१.२०११ उपसंचालक भुिम
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर
१०१ ३.२.२०११

१२ वी पास महार
mscit

अनु.जाती

१२ वी पास गSड

अ.जमाती

मु.पो.आंबेडकर वाड मुलगा ३१.१०.१९९०
. ४ सावली
ता.सावली िज.चं*पूर

१० वी पास महार

अनु.जाती

मु.पो.कु ड
ता.चामोशK
िज.गडिचरोली
हॉपीटल वाड,
िज'हा सामा य
णालया]या मागे ,
चं*पूर
रा.पवनी ता.पवनी
िज.भंडारा
मु.गडिपपरी
पो.आंबोली ता.िचमूर

मुलगा १५.७.१९९१

१२ वी पास - परधान अ.जमाती
mscit

मुलगा ६.२.१९८८

१२ वी पास महार

अनु.जाती

मुलगी ११.११.१९९२

१२ वी पास तेली

इ.मा.व.

मुलगा २९.१२.१९८१

१० वी पास

इ.मा.व.

,ी.अशोक परसरामजी
पडोळे
,ी.तुकाराम मारोती
सुयवंशी

कु .पोणमा अशोक
पडोळे
,ी.कै लासपती
तुकाराम सुयवंशी

,ी.येल;पा ितमाजी
कासले

,ी.राजु येल;पा
कासले

एरीगेशन कॉलनी
मुलगा २१.५.१९८५
गडचांदरु ता.कोरपना
िज.चं*पूर

१२ वी पास वडार

िव.जा.अ.

,ी.रिव * सुक
वाढईकर

रा.िन8ी पो.आमगांव भाऊ ३.३.१९७६
ता.पवनी िज.भंडारा

एम.ए.
mscit

इ.मा.व.

उपसंचालक आरोय ,ी.=दवाकर सुक
सेवा, मंडळ, नागपूर वाढईकर

हावी

- वरठी

१०२ ४.२.२०११

अिध#क अिभयंता ,ी.काश अजुण धारणे ,ीमती किवता
चंदपूर पाटबंधारे
काश धारणे
क'प मंडळ, चं*पूर

रा.कु कु डहेटी
ता.-सदेवाही
िज.चं*पूर

पUी १०.६.१९८०

१२ वी पास माना

अ.जमाती

१०३ ८.२.२०११

अिध#क अिभयंता ,ी.आर.बी.सावरकर ,ी.पराग रिव *
चंदपूर पाटबंधारे
सावरकर
क'प मंडळ, चं*पूर

रा.नागिभड
ता.नागिभड
िज.चं*पूर

मुलगा ६.१०.१९९१

बी.ई.
(िAतीय )

तेली

इ.मा.व.

मु.पो.-सदेवाही

मुलगा २०.१०.१९७१

10 वी पास

कु रमार भ.ज.क

मुलगा १.४.१९८९

१० वी पास - कोWी
mscit

िव.मा.

बी.कॉम
mscit

अ.जमाती

१०४ १३.४.२०११ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
३.५.२०११
१०५
अिध#क अिभयंता
आधार सामLी
संकलन िनयोजन व
जलिवHान मंडळ,
नागपूर
१०६ ९.९.२०११ अिध#क अिभयंता
गोसीखुद क'प
मंडळ, नागपूर

,ी.रामदास नारायण ,ी.गणपत रामदास
बुलवार
बुलवार

,ी.शरद भोजराज मBढे ,ी.भोजराज शरद मBढे रा.मायनी ता.मौदा
िज.नागपूर

,ी.नामेदव महादेव
कोराम

कु .पुनम नामदेव
कोराम

रा.;लॉट न २६ िब. मुलगी १.३.१९८१
िशतल अपाटमेट
वंजारी नगर , नागपूर

१०७ २४.१०.२०११ उपसंचालक आरोय ,ी.देिवदास राजाराम ,ी.तथागत देिवदास रा.गडचांदरु वाड
सेवा, मंडळ, नागपूर दिहवले
दिहवले
न.६ ता.कोरपना

मुलगा १३.७.१९९०

- गSड

बी.ए.बी.एड महार

अनु.जाती
अनु.जाती

१०८ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.बाबुराव मोतीराम कु .=द#ा बाबुराव
रामटेके
रामटेके

रा.देलनवाडी ,
मुलगी २६.१०.१९९० बी.ए.थम , महार
45हपूरी ता.45हपुरी
mscitिज.चं*पूर

१०९ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.सुधाकर गणपती
बावणे

बस टॅ ड ]या मागे
गडचांदरु

,ी.पंकज सुधाकर
बावणे

मुलगा २७.३.१९८६

बी.एस.सी. तेली
टाय-पग ३० mscit

इ.मा.व.

११० १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
१५.१२.२०११
१११
पोिलस अिध#क
चं*पूर
११२ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.वासुदेव वडकर

,ी.बळीराम कृ uणाजी ,ी.भुषण कावडकर
कावडकर
,ी.िवलास दांडेकर ,ी.वvील दांडेकर

Aारा पोिलस अिध#क मुलगा १.२.१९८४
चं*पूर
रा.नगीनाबाग िसटर मुलगा ३०.५.१९८९
कॉलनी, च*पूर

बी.ई.
तेली
इले[Zािन[स
12 वी पास वाढई

इ.मा.व.

११३ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.जाणीव गुलाबराव ,ीमती विनता
ढोणे
जाणीव ढोणे

रा.गSडिपपरी
पUी २०.१२.१९७१
ह.मु.िचचघाट
पो.आमडी बे.ता.िचमूर

१० वी पास माना

अ.जमाती

११४ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
११५ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
११६ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
१५.१२.२०११
११७
पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.िवठ`ल भांदककर ,ीमती छाया
रा.िडफे स कॉलनी
भांदककर
भ*ावती
,ी.=दपक मडावी
,ीमती लता मडावी रा.आडन स फॅ [टरी
भ*ावती
,ी.अिनE िवम ,ी.सुशील गेडाम
रा.समतानगर वाड
गेडाम
.६ नेरी उजानगर
,ी.पृxवीराज नामदेव ,ी.राजु पृxवीराज रा.गुरा]या
िचताडे
िचताडे
दवाखा याजवळ,
निगनाबाग वाड .१
चं*पूर
,ी.धम * शंकरराव ,ीमती संगीता
रा.तुकुम, चं *पूर
खंगार
धम * खंगार
,ी.अशोक तुळिशराम ,ी.चं*कांत अशोक मु.पो.नागिभड Aारा
आ:ाम
आ:ाम
मनीराम चहारे यांचे
घरी ियदशनी वाड
.५ नागिभड
संभाजी महाराजा
चौक

पUी ९.६.१९७६

१२ वी पास =ढवर

भ.ज.ब

पUी १६.९.१९७४

१० वी पास परधान अ.जमाती

मुलगा ४.११.१९८१

१२ वी पास महार

मुलगा ६.२.१९८७

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

पUी ३१.८.१९७९

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.

मुलगा १३.५.१९८८

िड;लोमा
इं िजिनअर
आयटी

११८ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
११९ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.गणेश वडकर

पो.मुतK ता.राजुरा

मुलगा १.१.१९७८

१० वी पास कु णबी इ.मा.व.

गSड

इ.मा.व.

अनु.जाती

अ.जमाती

१२० १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
१२१ १५.१२.२०११ पोिलस अिध#क
चं*पूर
१२२ २३.१.२०१२ उपसंचालक आरोय
सेवा, मंडळ, नागपूर
१२३ १.२.२०१२

उपसंचालक आरोय
सेवा, मंडळ, नागपूर

१२४ १५.२.२०१२ िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर
१२५ ३.३.२०१२

अिध#क अिभयंता
पाटबंधारे क'प
अ वेषण मंडळ,
चं*पूर
१२६ २१.४.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१२७ ९.५.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.यादव सखाराम
समथ

,ी.णय यादव समथ रा.शंकरराव तरारे
वाड .२
Lामपंचायत जवळ
बोरगाव िज.वधा
,ी. बाबुराव रण=दवे ,ी.देिवदास बाबुराव रा.=करमीटी मBढा
रण=दवे
ता.नागिभड
,ी.राlल दवडु जी लाडे ,ीमती वंदना राlल रा.गोकु लनगर
लाडे
बायपास रोड
आय.टी.आय.चौक.गड
िचरोली
,ीमती सुनंदा दुधे
कु .प'लवी रामे?र दुधे Aारा उपसंचालक
आरोय सेवा, मंडळ,
नागपूर
,ी.बाबुराव िवठोबा ,ी.सुरज बापुराव
रा.आर.आर.Yाटर सBट
वाढई
वाढई
मायके ल शाळे समोर
नगीनाबाग चं*पूर

मुलगा २.५.१९९२

१० वी पास तेली

इ.मा.व.

मुलगा ५.७.१९८१

१२ वी पास माना

अ.जमाती

पUी ३.१२.१९७९

१२ वी पास महार

अनु.जाती

मुलगी २४.१२.१९८९

१० वी पास महार

अनु.जाती

मुलगा १०.१२.१९८९

१२ वी पास माळी

इ.मा.व.

बी.ए.पास

अनु.जाती

,ी.सोमनाथ गSिवदा ,ी.िवनोद सोमनाथ रा._योितबा फु ले
मुलगा १९.७.१९८१
साखरे
साखरे
चौक मोटघरे ;लॉट
बाबुपेठ वाड चं*पर
,ी.शामरावजी
बारसुजी पचारे

,ी.अनुप शामराव
पचारे

,ी.राजे * मारोतराव ,ीमती अचना
मु;पीडवार
राजे * मु;पीडवार

,ीनगर देलनवाडी मुलगा ५.७.१९८७
ता.45हपूरी िज.चं*पूर

महार

िब.फाम
=ढवर भ.ज.ब
संगणक cco
mba/ mscit
Aारा
पUी २२.१०.१९७८ एम.ए.
बेलदार भ.ज.ब
,ी.पी.जी.पेशpीवार
बी.एड.
गजानन मंदीराजवळ,
एम.एड.
बापट नगर चं*पूर

१२८ ११.५.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१५.६.२०११
१२९
मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.अशोक लeमण
साखरकर

,ी.पेश अशोक
साखरकर

रा.राजुरा ता.राजुरा मुलगा ३१.१२.१९८८
िज.चं*पूर

१२ वी पास माळी

इ.मा.व.

,ी.महादेव मदनnया
बोरे

,ी.अर-वद महादेव
बोरे

रा.कोतागyम
मुलगा ४.१२.१९९२
एफडीसीएम कॉलनी
गेट समोर िसरSचा

१२ वी पास भोई

भ.ज.ब

१३० २२.६.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१३१ ४.७.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१३२ ८.८.२०११ मुQय वनसंर#क
१९.३.२०१२ चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१३३ ११.४.२०१२ सहा अिध#क
अिभयंता गोसीखुद
क'प मंडळ,
नागपूर
१३४ ३०.६.२०१२ कोषागार अिधकारी
चं*पूर

,ी.बालकदास महादेव ,ी.रिव * बालकदास मु.पो.शंकरपुर
मुलगा २०.६.१९८३
मे,ाम
मे,ाम
ता.िचमूर िज.चं*पूर

बी.ए.
भाग. २

अनु.जाती

,ी.तेजराव बळीराम कु .पुजा तेजराव
िचलबुले
िचलबुले

१२ वी पास तेली

इ.मा.व.

बी.ए. उीण =ढवर
mscit इLजी
30
१२ वी नापास माना

भ.ज.ब

एस.एस.सी. माळी

इ.मा.व.

रा.डॉ.सपाटे लेऑऊट मुलगी ९.६.१९९१
शनगर
मु.पो.आरमोरी
,ी.शंकर कोलबा दाते ,ी.महेश शंकर दाते रा.बगळे वाडी =क'ला मुलगा १७.७.१९८८
वाड, समथ मंदीर
भ*ावती
,ी.रमेश महादेव
,ी.िवनोद रमेश
रा.सायगाटा
मुलगा ४.१०.१९९२
दडमल
दडमल
ता.45हपूरी
,ी.राके श बालाजी
चौधरी

१३५ १८.७.२०१२ अिध#क अिभयंता ,ी.उमानखॅा
सा.बा.मंडळ, चं*पूर मुतफाखॅा पठाण

,ीमती =करण राके श रा.हनुमान मंदीर चोर पUी १.२.१९८४
चौधरी
िखडक निगनाबाग
चं*पूर
,ी.आसीफखॅ
रा.टेट बॅके]या मागे मुलगा २८.२.१९८४
उमानखॉ पठाण
वाड .१४ मुल

१३६ १८.७.२०१२ अिध#क अिभयंता ,ी.आबाजी बुधाजी
सा.बा.मंडळ, चं*पूर भोयर

कु .सुिनता आबाजी
भोयर

रा.गSडिपपरी
िज.चं*पूर

महार

अ.जमाती

बी.कॉम पास मुलीम खुला
मराठी 30
इLजी 40
mscit
मुलगी २४.१२.१९९० १२ वी पास तेली इ.मा.व.

१३७ १८.७.२०१२ अिध#क अिभयंता ,ी.शांत =कसन धोटे ,ीमती अ'का शांत ,ीमती अ'का शांत पUी १७.९.१९८१
सा.बा.मंडळ, चं*पूर
धोटे
धोटे, 7दारा अशोक
चउडु के, साती
धोपटाळा टाऊनिशप,
Yावाटर नं.34-4
राजुरा ता. राजुरा

B.A. पास कु णबी इ.मा.व.
MSCIT
पास, टाय-पग
इं Lजी-40,
मराठी-30
=द.24.03.17
चे अजानुसार
नSद घेzयात
आली.

१३८ १८.७.२०१२ अिध#क अिभयंता ,ी.िव?नाथ
सा.बा.मंडळ, चं*पूर तु.वाघमारे

,ी.रोशन िव?नाथ
वाघमारे

रा.िवर (टेशन ) मुलगा ३१.५.१९९३
ता.राजुरा िज.चं*पूर

१२ वी पास महार
संगणक

अनु.जाती

१३९ १८.७.२०१२ अिध#क अिभयंता ,ी.तुळिशराम शंकर
सा.बा.मंडळ, चं*पूर मोरे

,ी.45हानंद
तुळशीराम मोरे

रा.के के झरी ता.िजवती मुलगा ३.१.१९९१

१० वी पास मांग

अनु.जाती

१४० १८.७.२०१२ सहा.अिध#क
अिभयंता गोसीखद
क'प मंडळ,
नागपूर
१४१ ७.८.२०१२. उपसंचालक भुमी
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर
१४२ ७.८.२०१२ उपसंचालक भुमी
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर

,ी.जय-सगराव
गSिवदराव दुरबुडे

,ी.युितश जय-सग
दुरबुडे

रा.दुरबुडे, नगर
नागिभड ,
ता.नागिभड

बी.ई.तृतीय
वष

इ.मा.व.

,ी.िवनायकराव
गोपाळा नळे

कु .णाली िवनायक
नळे

रा.पठाणपुरा गेट
मुलगी 21.11.1981
िमलaद नगर,चं*पूर

एम.ए.
एड

,ी.भारत =uणाजी
िनकोडे

कु ._यो^सना भारत
िनकोडे

रा.निगनाबाग ,
मुलगी ३१.१०.१९८४
िसटर कॉलनी चं*पूर

एम.कॉम, मराठी
30, इं जी
30,40 MSCIT

मुलगा ५.४.१९९१

तेली

बी. महार
माळी

अनु.जाती
इ.मा.व.

१४३ १४.८.२०१२ सहा.अिध#क
अिभयंता गोसीखद
क'प मंडळ,
नागपूर
१४४ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१४५ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१४६ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.गणपत सुखजी
खो4ागडे

,ी.राlल गणपत
खो4ागडे

,ी.बहादुर ,ावण
मडावी

,ी.िवशंभर बहादुर
मडावी

१४७ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१४८ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.शेख अजीज शेख

१४९ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१५० १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.वसंत तुकाराम
मे,ाम

रा.गडिचरोली

मुलगा २८.७.१९८२

रा.पंचाळा
मुलगा २.५.१९९०
पो.िवहीरगाव
ता.राजुरा
,ी.आनंदराव फकजी ,ी.मोद आनंदराव रा.सुमठाण पो.आवK मुलगा १९.९.१९८८
नगराळे
नगराळे
ता.राजुरा िज.चं*पूर
,ीमती रे खा शामराव ,ी.hरतेश शामराव
वाघमारे
वाघमारे

,ी.इं 4ाहीम सार
पटेल

बी.ए.भाग १ महार अनु.जाती
इं Lजी
३०, मराठी
३०,
एच.एस.सी परधान अ.जमाती
११ वा वग
पास

महार

अनु.जाती

रा.हनुमान मंदीर
मुलगा २४.१.१९८३
वाड,बाबुलकर मंडप
डेकोरे शन]या मागे
आलाप'ली
रोड,ब'लारपूर
,ी.शेख अहमद शेख रा.द मंदीर वाड, मुलगा २१.६.१९८८
अजीज
मु.पो. ता.ब'लारपूर

एच.एस.सी. महार अनु.जाती
इं Lजी ४०,
मराठी ३०, mscit
IIT(=फटर)
एस.एस.सी मुलीम खुला

,ी.आरीफ इं 4ाहीम
पटेल

मुलगा २२.१०.१९८५

एस.एस.सी

मुलगा ८.७.१९८०

एच.एस.सी. महार अनु.जाती
इं Lजी ५०,
मराठी ३०
एच.एस.सी कं जार इ.मा.व.
भाट

रा.सैnयद मुजिमल
बाबा रिव *
वाड,कारवा
रोड,िसताबाई]या
घरामागे ब'लारपूर
,ी.इं *जीत वंसतराव रा.मारोडा ता.मुल
मे,ाम

,ी.=कसन माधवराव ,ी.िवशाल =कसनराव रा.ि,राम नगर वाड, मुलगा १३.१.१९९१
बोकडे
बोकडे
ब'लारपूर

मुलीम खुला

१५१ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१३.८.२०१२
१५२
मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१५३ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१५४ १३.८.२०१२ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
३०.१०.२०१२
१५५
सहा.अिध#क
अिभ.गोसीखद
कलप मंडळ,
नागपूर
१५६ ४.१२.२०१२ सहा.मुQय अिभयंता
गोसीखुद क'प
जलसंपदा
िवभाग,नागपूर

,ी.मुधकर िवठोबा
वाडगुरे

,ी.आिशष मधुकर
वाडगुरे

रा.बुE नगर वाड,
ब'लारपूर

,ी.भाकर शामराव ,ी.अिवनाश भाकर रा.िशवाजी
रोकडे
रोकडे
वाड,ब'लारपूर
,ी.मोरे ?र बाजीराव ,ी.हरीष मोरे ?र
आवळे
आवळे

मुलगा १४.१२.१९९२

एस.एस.सी

माळी

मुलगा २१.१०.१९८४

एच.एस.सी

सोनार इ.मा.व.

एच.एस.सी

महार

अनु.जाती

एच.एस.सी.- महार
mscit

अनु.जाती

१२ वी नापास महार

अनु.जाती

,ी.िमलaद िव?नाथ ,ी.काश िमलaद
ढोले
ढोले

रा.महाराणा ताप मुलगा ५.७.१९८९
वाड,द मंदीर समोर
ब'लारपूर
रा.साईबाबा वाड
मुलगा २९.१.१९९०
ब'लारपूर

,ी.मोतीराम
िव?नाथ शंभरकर

रा.लाखापूर
ता.45हपूरी

,ी.छबन मोतीराम
शंभरकर

,ी.यशवंत वामणराव कु .प'लवी यशवंत
मसादे
मसादे

१५७ ६.४.२०१३

सहसंचालक लेखा व ,ी.काश यादव
कोषागारे नागपूर दहीवले

,ी.शुभम काश
दहीवले

१५८ ८.५.२०१३

पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.भाउुराव गडोबाजी ,ी.मंगेश भाउुराव
मालेकर
मालेकर

१५९ ८.५.२०१३

पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.गुलाब दादाजी
काकडे

,ी.अिवनाश गुलाब
काकडे

मुलगा २८.४.१९८३

रा.देलनवाडी
मुलगी २४.८.१९९४
वाड,45हपुरी
िज.चं*पूर Aारा
,ी.,ीपादराव पांडे
रा.45हपूरी
रा.कृ uणानगर, चं*पूर मुलगा 9.4.1999

िशवाजी वाड .४
तुकुम, तलाव वाड
.४ चं*पूर
रा.तुकुम वाड .१
चं*पूर

एस.एस.सी

इ.मा.व.

4ा5हण खुला

१२ वी पास महार अ.जाती
इं लaश
३०,४०
mscit
मुलगा ११.१०.१९९२ १२ वी पास कु णबी इ.मा.व.
मुलगा ३१.८.१९८७

१२ वी पास - कु णबी इ.मा.व.
mscit

१६० ८.५.२०१३

पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.सनजीत सुयभान कु .वैशाली सुयभान
डSगरे
डSगरे

रा.चंडीका वाड,
बहीण १४.४.१९८४
पंचिशल नगर,चं*पूर

१२ वी पास महार

अ.जाती

१६१ ८.५.२०१३

पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.बलदेव सखराम
पुसाम

,ी.कु णाल बलदेव
पुसाम

Aारा ,ी.आनंदराव मुलगा २३.६.१९९३
नाट चं*छाया मंगल
काया. तुकुम,चं*पूर

१२ वी पास - गSड
mscit

अ.जमाती

१६२ ८.५.२०१३

पोिलस अिध#क
चं*पूर

,ी.गुलाबिसह
राजनाथ-सह बैस

,ी.रोशन-सह
गुलाब-सह बैस

मुलगा 25.9.1986

१२ वी पास ठाकु र

खुला

पUी ३०.७.१९८०

मुलगा २१.४.१९९३

बी.ए. - मुलीम खुला
mscit
१२ वी पास वंजारी भ.ज.ड.

पUी 2.6.1975

१२ वी पास कु णबी इ.मा.व.

मुलगा १६.४.१९७८

बी.ए.भाग.१ तेली

इ.मा.व.

मुलगा ७.१०.१९८१

पदवीधर
तेली
मराठी ३०,
इं Lजी ४०, mscit

इ.मा.व.

१६३ ८.५.२०१३
१६४ ८.५.२०१३
१६५ ८.५.२०१३
१६६ ६.६.२०१३

Aारा हhरश-सह
राम-सह च7हाण
कौश'यनगर ठवरे
हायकु ल जवळ,
नागपूर
पोिलस अिध#क ,ी.शरीफ इमाईल ,ीमती बीना शरीफ रा.िव`ल मंदीर वाड,
चं*पूर
शेख
शेख
चं*पूर
पोिलस अिध#क ,ी.धनराज =uणाजी ,ी.ितक धनराज रा.पोिलस Yाटर
चं*पूर
हेमके
हेमके
न.अ.८४ ताडोबा
रोड,चं*पूर
पोिलस अिध#क ,ी.मारे ?र
,ीमती िवशाखा
रा.पोिलस लाईन
चं*पूर
पुंडिलकराव ताजणे मोरे ?र ताजणे
Yाटर .बी १०१
चं*पूर
अिध#क अिभयंता ,ी.वासुदेव नामदेव ,ी.रामकृ uण वासुदेव रा.वाड..१५ मुल
चंदपूर पाटबंधारे कावळे
कावळे
क'प मंडळ, चं*पूर

१६७ २१.६.२०१३ सहा.अिध#क
,ी.मुरलीधर बुरांडे
अिभयंता यांि:क
मंडळ(उ.स.) नागपूर

,ी.राजेश मुरलीधर
बुरांडे

रा.निगनाबाग वाड,
चं*पूर

१६८ १०.७.२०१३ अिध#क अिभयंता ,ी.जीवन बो5मावार
सावजिनक
बांधकाम
मंडळ,चं*पूर
१६९ २५.७.२०१३ अिध#क अिभयंता ,ी.वसंता िझबल
चंदपूर पाटबंधारे वायदुळे
क'प मंडळ,चं*पूर

,ी.इं *जीत
जी.बो5मावार

१७० २५.७.२०१३ अिध#क अ-भयंता ,ी.कािशनाथ कवडु
चं*पूर पाटबंबधारे दोडके
क'प मंडळ, चं*पूर

,ी.आिशष कािशनाथ मु.पो.मोहाडी
दोडके
ता.-सदेवाही

मुलगा २४.६.१९९०

एस.एस.सी

१७१ १२.८.२०१३ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१२.८.२०१३
मुQय वनसंर#क
१७२
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.सुनील राजाराम मु.पो.कोठारी
बोनगीरवार
ता.ब'लारपुर

मुलगा २१.३.१९८४

एच.एस.सी. मादगी अ.जाती

,ीमती िती राके श रा.आय डdलु
िहवरकर
एस.कॉलनी १९
गौरव नगर नरे *
नगर जवळ,नागपूर
,ी.िवठ`ल तुकाराम ,ी.शैलेश िव`ल
रा.आठवडी बाजार
भोयर
भोयर
सोमनाथपुरा वाड
न.१३ राजुरा
,ी.मारोती जरी पोरते ,ी.,ीपाद मारोती मु.पो.िचलधाबा
पोरते
ता.पSभुणा

पUी ११.११.१९८२

एच.एस.सी

कु णबी इ.मा.व.

मुलगा ६.७.१९९२

एस.एस.सी

भोई

भ.ज.ब.

मुलगा ५.१.१९९३

एच.एस.सी

गSड

अ.जमाती

,ी.मनोहर परसराम
वाघ

मुलगा १.५.१९९५

एस.एस.सी

माना

अ.जमाती

१७३ १२.८.२०१३ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१७४ १२.८.२०१३ मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
१२.८.२०१३
१७५
मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

,ी.राजाराम पोचु
बोनगीरवार

,ी.नरे * वसंता
वायदुळे,

रा.पठाणपुरा
मुलगा 26.11.1993
देवळा]या मागे
िव?नाथ बनकर यांचे
घरी , चं*पूर
मु.पा.चारगांव
मुलगा १७.७.१९७८
बु.ता.वरोरा

,ी.राके श उमराव
िहवरकर

,ी.राके श मनोहरराव रा.मोहलK
वाघ
ता.िज.चं*पूर

१० वी पास पCशा िव.मा.
ली
एस.एस.सी. कु णबी इ.मा.व.

माना

अ.जमाती

१७६ २५.९.२०१३ अिध#क अिभयंता ,ी.रामदास पटवा
चंदपूर पाटबंधारे मोlल
क'प मंडळ,चं*पूर

,ी.पंकज रामदास
मोlल

मुलगा २०.९.१९९०

एच.एस.सी. माळी
mscit -

इ.मा.व.

मुलगा १०.८.१९९४

१० वी पास तेली
mscitमराठी ३०

इ.मा.व.

१७८ 23.10.2013 अिध#क अिभयंता ,ी महेश शालीकराम ,ीमती hरमा महेश
यांि:क
धपाडे
धपाडे
मंडळ(उ.स.) नागपूर

पUी 30.8.1988

12 वी पास
30,40

कलार इ.मा.व

१७९ 14.8.2013,

िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर

,ी राजB R राहाटे

,ीमती राजB R राहाटे रा. सावली

पUी 5.6.1976

10 वी पास

महार

अ.जा.

१८० 2.8.2013

िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर

,ी िवलास करकाडे

कु . ,धा िवलास
करकाडे

रा. वरोरा

मुलगी 21.8.1994

12 वी पास

तेली

इ.मा.व

१८१ 8.1.2014

पेालीस अिध#क
चंRपूर

,ी िम,ीलाल र#ेल

,ी गोयल अशोक
र#ेल

रा. 45हपूरी

मुलगा 18.05.1985

12 वी पास

भंगी

अ.जा.

१८२ 8.1.2014

पेालीस अिध#क
चंRपूर

,ी हhर{ंR कडु कर

,ी िवण हhरचंR
कडु कर

रा. पोिलस लाईन
Yॉटर नं. ए 154
तुकूम चंRपूर

मुलगा 9.12.1981

10वी पास
MS-CIT
इं जी 30,
मराळी 30

ना7ही

इ.मा.व.

महार

अ.जाती

१७७ ५.१०.२०१३ अिध#क अिभयंता ,ी.अर-वद बाजीराम ,ी.शुभम अर-वद
यांि:क
कामडे
कामडे
मंडळ(उ.स.) नागपूर

15.11.2013

Aारा अिध#क
अ-भयंता चं*पूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ,चं*पूर
Aारा तुळिशराम
जुमडे ह.मु.जटपुरा
वाड न.१ चं*पूर

मु िवदयािवठ

एच.एस.सी

आरो"य मी#
परा पास

१८३ 8.1.2014

पेालीस अिध#क
चंRपूर

,ी 'हाद सेलुरकर

,ी पवन 'हाद
सेलुरकर

रा. बंगाली कॅ 5प मुल मुलगा 23.8.1994
रोड चंRपूर

12 वी पास
MS-CIT

१८४ 8.1.2014
१८५ 8.1.2014

पेालीस अिध#क
चंRपूर
वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

,ी पंकज मंगल =कटे रा. गणेशनगर तुकूम
चंRपूर
,ी खुशाल िशवराम ,ी अतीश खुशाल
रा. मोरघटे ;लॉट
भसारकर
भसारकर
चांदाफोट रे 'वे
टेशन]या मागे
बाबुपेठ चंRपूर
,ी मदनnया नरसा ,ी |याम मदनnया रा. फॉरे ट कॅ लनी,
कनकम
कनकम
बुE नगर वाड
ब'हारपूर
,ी अशोक =कसन
,ी अमर अशोक
रा. फॉरे ट कॅ लनी,
कांबडे
कांबडे
बुE नगर वाड
ब'हारपूर
,ी अिनल =कसनराव ,ीमती सिवता
रा. बालाजी वाड साई
अ }कर
अिनल अ }कर
मगलकायालया जवळ
चंRपूर

१८६ 8.1.2014

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

१८७ 8.1.2014

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

१८८ 8.1.2014

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

१८९ 8.1.2014

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर

,ी िभमदास थुंळा
वानखेडे

,ी =दनेश िभमदास
वानखेडे

१९० 8.1.2014

वनसंर#क चं*पूर
वनवृ चं*पूर
िज'हा मिहला व
बाल िवकास
अिधकारी चंRपूर

,ी भाऊराव साव
देठेकर
,ी रिवकात वसंतराव
शBडे

,ी फु ल भाऊराव
देठेकर
,ीमती ितभा
रिवकांत शेडे

१९१ 10.2.2014

१९२ 14.2.2014
१९३ 18.3.2014

मुलगा 3.12.1991

12 वी पास

-शपी

इ.मा.व.

मुलगा 21.1.1988

10 वी पास
मराठी 30
इं Lजी ,40

महार

अ.जा.

मुलगा 1.11.1990

12 वी पास

मादगी अ.जा.

मुलगा 15.7.1989

12 वी पास

महार

अ.जा.

पUी 1.5.1979

12 वी पास

सुतार

इ.मा.व

रा. साईबाबा वाड मुलगा 13.8.1992
गु7दारा]या मागे
ब'हारपूर
रा. जाखीर lसैन वाड मुलगा 4.10.1994
ब'हारपूर
रा. ,ी रामकृ uण
पUी 11.1.1986
कावडे छ:पती नगर
;लॉट नं 114 नागपूर

12 वी पास
MS-CIT

महार

अ.जा.

12 वी पास

महार

अ.जा.

बी. ए.

तेली

इ.मा.व.

रा. वाड नं 10 मुल

मुलगा 1.3.1995

इ.मा.व.

रा. कमिवर वाड
वरोरा

मुलगा 1.12.1984

12 वी पास तेली
MS-CIT
बी. ए. MS- धोबी
CIT मराठी
30

,ी मगंल =कटे

िज'हािधकारी
,ी =दपक का~लकर
कायालय चं*पूर
अिध#क अिभयंता ,ी बबन महादेव
सा.बा.मंडळ, चं*पूर ि#रसागर

,ी वैभव =दपक
का~लकर
,ी सुहास बबनराव
ि#रसागर

इ.मा.व

१९४ 18.3.2014

अिध#क अिभयंता ,ी सुधाकर शंकर मे कु . िनशा सुधाकर मे रा. बेाडा पो. एकजुना मुलगी 16.8.1991
सा.बा.मंडळ, चं*पूर
ता. वरोरा

१९५ 18.3.2014

अिध#क अिभयंता ,ी =दलीप कोना
सा.बा.मंडळ, चं*पूर पाटील

,ी उमेश =दलीप
पाटील

१९६ 14.11.2013, अिध#क अिभयंता ,ी र-व R बोमनवार कु . =द#ा र-व R
18.3.2014
चंRपूर पाटबंधारे
बोमनवार
क'प मंडळ चंRपूर

बी. ए. II MS- कु णबी इ.मा.व
CIT मराठी
30 इं Lजी 30

रा. पी. डdलु.डी.
मुलगा 15.10.1985
Yॉटर न. 14 िब डaग
नं 2 आंबेडकर कॉलेज
मागे चंRपूर

12 वी पास

रा. मु. पो. नांदगांव
वाड नं 1 मुल
(ितपती मंदीर)

एच. एस. सी. गांडली

मुलगी 22.12.1995

कु णबी इ.मा.व

१९७ 14.11.2013, अिध#क अिभयंता ,ी देिवदास िशवाजी कु . मोिनका देिवदास रा. तकया वाड
मुलगी 7.3.1974
18.3.2014
चंRपूर पाटबंधारे हजारे
हजारे
आानंदनगर भोसापूर
क'प मंडळ चंRपूर
वाड भंडारा

एच. एस. सी. माडी

इ.मा.व

१९८ 5.4.2014

एस. एस. सी. महार

अ.जा.

१९९ 25.5.2014

२०० 21.6.2014,
20.7.2014

अिध#क अिभयंता ,ी भुदास माटे
गोसीखुद क'प
मंडळ, नागपूर
सहा आयु
,ी शंकर बदक
पशुसंवधन आयु
पुणे
सहा अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबधारे क'प
मंडळ, चंRपूर

,ी पांडुरंग के शव
वाघमारे

कु . िती भुदास माटे रा. लुबोमी नगार पेठ मुलगी 17.11.1987
वाड आरमोरी रोड
45हपूरी
,ी शुभंम शंकर बदक रा. भोलाजी
मुलगा 30.4.1994
गोवारदीपे िशवाजी
चौक माढेळी नाका
वरोरा
िजतBR पांडुरंग
रा. मु. पो. मBडक त. मुलगा 22.4.1995
वाघमारे
45हपुरी

एच. एस. सी. कु णबी इ.मा.व
सगणक
12 वी पास

माना

अनुसुिचत
जमाती

२०१ 8.7.2014,

िवभागीय कृ षी सह ,ी काश धानबाजी ,ी चेतन काश
संचालक नागपूर काळमेघे िशपाई
काळमेघे

२०२ 30.6.2014,

,ी के शव लeमण
पुसदेकर

25.7.2014

सहा अिध#क
21.8.2014
अिभयंता चंRपूर
पाटबधारे क'प
मंडळ, चंRपूर
२०३ 11.7.2014, उपसंचालक आरोय
21.8.2014 सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

,ी दीप के शवराव
पुसदेकर

,ी भाना-सग धन-सग कु . पदमा भान-सग
च7हाण
च7हान

रा. मु. वायगांव ख मुलगा 10.11.1990
पो. चारगांव त. वरोरा
रा. मु. पो. पळशी
झाशी त. संLामपूर
िज. बुलडाणा

मुलगी 27.6.1988

12 वी पास माना
इं Lजी/ मराठी
टायपaग

बी. ए. इं Lजी पारधी अनु.
मराठी
जमाती
टायपaग

कु . सिम#ा षी
-नधेकर

कु . वैशाली िव?ास
दखने

रा. इhरगेशन कॉलनी मुलगी 19.8.1988
हनुमान वाड वरोरा

बी. ए.

२०५ 31.7.2014,

सहायक अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर

,ी षी गणपत
-नधेकर

२०६ 8.8.2014,

सहायक अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर

,ी 7ही. बी. दखने

अनुसुिचत
जमाती

बी. ए. I MS- कु णबी ओ. बी.
CIT
सी.

बी. ई I

,ी अनुराग संजय
को'हेकर

21.8.2014

मुलगा 26.2.1993

मुलगा 15.6.1990
रा. 103 नवदुगा
अपाटमBट मुलचंद
ममोरीयल
हॉपीटलसमोर
पावतीनगर रामे?ारी
नागपूर
रा. मु. राळे गांव तह. मुलगी 15.6.1995
वरोरा

२०४ 23.7.2014, उपसंचालक आरोय ,ी संजय ताराचंR
21.8.2014 सेवा नागपूर मंडळ को'हेकर
नागपूर

21.8.2014

रा. दादापूर पो.
शेगांव त. वरोरा

महार

अनु.
जाती

एच. एस. सी. लोहार ओ. बी.
सी.

महार

अनु.
जाती

२०७ 8.8.2014,

िवभागीय कृ षी सह ,ी सुरेश महादेवराव ,ी अिभजीत सुरेश
संचालक नागपूर ठाकु रवार
ठाकु रवार

एच.एस.सी. बेलदार िव.जा.
भ.ज.

२०८ 21.8.2014,

िवभागीय कृ षी सह ,ी रामदास डोनुजी
संचालक नागपूर कोटगले

बी.ए. MS- कु नबी ओ. बी.
CIT
सी.

२०९ 3.11.2014,

अिध#क अिभयंता
सावजिनक
बांधकाम
मंडळ,चं*पूर
अिध#क अिभयंता
सावजिनक
बांधकाम
मंडळ,चं*पूर
अिध#क अिभयंता
सावजिनक
बांधकाम
मंडळ,चं*पूर
अिध#क अिभयंता
सावजिनक
बांधकाम
मंडळ,चं*पूर
मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
मुQय वनसंर#क
चं*पूर वनवृ
चं*पूर

9.9.2014

10.9.2014
5.11.2014

२१० 19.1.2015,
20.1.2015

२११ 19.1.2015,
20.1.2015

२१२ 19.1.2015,
20.1.2015

२१३ 19.2.2014,

10.11.2014

२१४ 19.12.2014,
28.11.2014

२१५ 19.12.2014,
11.12.2014

रा. िवम कjवार मुलगा 1.5.1993
यांचे घराजवळ
अंबादेवी वाड वरोरा
,ी देवानंद रामदास रा. नवेगांव पो.
मुलगा 9.4.1985
कोटगले
मुडसा िज. गडिचरोली

,ी खतीब अहमद
अमान शेख

,ी सैलाज खातीब
अहमद शेख

,ी. संजय देवीदास
,ीराव

,ीमती अंजली ,ीराव

,ी महादेवराव
नामदेवराव िनबBकर

,ी गजानन
महादेवराव -नबेकर

रा. मंगळवारी पेठ
वाड ं 12 उमरे ड
िज. उमरे ड

मुलगा 11.5.1993

10 वी पास

मुलीम इतर

पUी 27.9.1979

12 वी
बी. ए. 1

तेली

10 वी पास

फु लमा
ळी

10 वी पास

भोयर

रा. सरवती नगर मुलगा 2.5.1996
तळे गांव रोड आवK त.
आवK िज. वधा

,ी दामोधर शामराव ,ी िवलास दामोधर रा. माफत राहा. अभी मुलगा 15.1.1989
डSगरे
डSगरे
,ेणी I सा. बा.
उपिवभाग कारं जा

रा. टेकामांडवा त.
िजवती िज. चंRपूर

पUी 15.11.1986

,ी रोहीदास गणपत
देवकाते

,ीमती सुिम:ा
रोहीदास देवकाते

,ी ताताजी वातुजी
बोडे

,ी िनखील ताजाजी रा. बुGदनगर फॉरे ट मुलगा 7.11.1998
बोडे
कॉलनी ब'हारपूर

,ी 'हाद पांडुजी
ि#रसागर

,ी पांडुजी 'हाद
ि#रसागर

रा. मु. पो. वालुर ता. मुलगा 5.6.1988
सेलु
िज.
परभणी

एस. एस. सी. हटकर भज क
एस. एस. सी. कु णबी ओ. बी.
सी.
बी. ए. बीएड मराठा खुला

२१६ 31.12.2014, उपसंचालक आरोय ,ी गणेश सारसार
12.2.2015
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

,ी अतुल गणेश
सारसार

रा. जलनगर वाड मुलगा 14.1.1970
सपना टॉकज जवळ
चंRपूर

12 वी पास

भंगी

२१७ 16.1.2015,

उपसंचालक आरोय ,ी मुकेश महादेवराव ,ीमती सोनाली
सेवा नागपूर मंडळ माकडे
मुकेश माकडे
नागपूर

रा. 7दारा डdलु. एस. पUी 29.7.1985
देसाई Yॉटर नं 4/70
रघुजी नगर सुनील
बजाज हॉपीटल मागे
नागपूर

एम.कॉम

कु णबी इ.मा.व

२१८ 9.2.2015,

भुजल स7ह#ण
आिण िवकास
यं:णा नागपूर
िवभाग नागपूर
भुजल स7ह#ण
आिण िवकास
यं:णा नागपूर
िवभाग नागपूर
िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर

,ी गौतम मािणक
गSडाणे

,ीमती मंजुशा गौतम रा. मैाजा पचखंडी
गSडाणे
त. भंडारा
िज. भंडारा

पUी 27.9.1987

12 वी पास
कृ षी पदिवका
MS-CIT

,ी हंसदास गजिभये

,ी िभमपाल हंसदास रा. आंबेडकर वाड
गजिभये
ता.िज. भंडारा

मुलगा 25.6.1984

12 वी पास

महार

10 वा वग
इं Lजी 30

कापेवार िवमा

२२१ 17.5.2014,

िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर

,ी रमेश ,ावण मे,ाम ,ी िवकास रमेश
मे,ाम

मुलगा 30.11.1996

10 वी पास

=ढवर

२२२ 5.6.2014,

िज'हािधकारी
कायालय चं*पूर

,ी _योतीष तुकाराम ,ीमती नुतन _योितष रा. िचमुर
ताडे
ताडे

पUी 26.5.1975

बी. ए.

बौGद

11 वी

धनगर एन. टी.

16.2.2015

23.2.2015

२१९ 9.2.2015,

23.2.2015

२२० 19.5.2014,
30.9.2014
15.9.2014
9.12.2014

२२३ 22.12.2014, िज'हािधकारी
29.12.2014 कायालय चं*पूर

,ीमती चंRकला
सौ. अचना चंRशेखर रा. पेरकपुरा कामठी मुलगी 10.9.1978
गुलाबराव देशेpीवार सेसलवार
िज. नागपूर

,ी पी. टी. बारचjे

,ीमती शुभांगी hट.
बारचjे

रा. मारोडा त. मुल
िज. चंRपूर

रा. 7दारा रषी
पUी 7.6.1981
बारचjे आकरे
सरां]या घरी नागभीड

अ. जा.

अ. जा.

एन. टी.

२२४ 22.1.2015
२२५ 20.2.2015

२२६ 23.2.2015

२२७ 5.3.2015

कु . नौिशन मोह5मद रा. समकल दगा
मुलगी 13.1.1997
अम
वाड 58 िबनबा चौक
चंRपूर
सहायक अिध#क ,ी सुरेश =कसन अ;पा कु . ित#ा सुरेश
रा. 7ही. एम. 7ही. मुलगी 28.2.1995
अिभयंता चंRपूर एकोतखाने
एकोतखाने
रोड गजानन रोड
पाटबंधारे क'प
गजानन कॉलनी
मंडळ चंRपूर
अमरावती
िवभागीय कृ षी
,ी अंबादास जैराम ,ी राlल अंबादास रा. राजBRवाड
मुलगा 13.10.1996
सहसंचालक नागपूर तुळसकर
तुळसकर
सिहमंदीराजवळ
िवभाग नागपूर
देसाईगंज वडसा
िज'हा िहवताप
अिधकारी ,चं*पूर

,ी मोह5मद अम
मोह5मद अ'ली

उपसंचालक आरोय ,ी ,ीसाद महादेव
सेवा नागपूर मंडळ बडवे
नागपूर

२२८ 23.8.2011,

,ी आ=द^य ,ीसाद रा. एस. टी. वकशॉप मुलगा 13.7.1995
बडवे
समोर पंमवटीलॉन
तुकूम चंRपूर

िज'हािधकारी
12.3.2015
कायालय चं*पूर
11.11.2014,
२२९
िज'हािधकारी
16.3.2015
कायालय चं*पूर

,ी िवजय ,ीरामे
,ी उदय भुदास
चांदेकर

,ी वृषभ िवजय
,ीरामे
,ीमती सपना उदय
चांदेकर

२३० 17.11.2014, मुQय वनसंर#क
16.3.2015
चं*पूर वनवृ
चं*पूर
२३१ 18.4.2015, अिध#क अिभयंता
11.5.2015
गोसीखुद क'प
मंडळ, चंRपूर

,ी िगरीष िव`ल
मोटघरे

,ी िशरीष िव`ल
मोटघरे

,ी गजानन न^थुजी
िनशानकर

,ी वैभव गजानन
िनशानकर

रा. िभवापुर वाड, मुलगा 11.7.1996
चंRपूर
रा. 7दारा िवजय
पUी 1.2.1988
मडावी आरमोरी िज.
गडिचरोली
रा. राजगोपाला चारी भाऊ 2.6.1975
वाड भंडारा
मु. पो. मुल वाड
.14 बीएसएनएल
टॉवर चे मागे, मुल

मुलगा 10.4.1998

12 वी पास
MS-CIT

मुलीम

12 वी पास

गवळी एन. टी.

12 वी पास

तेली

एच. एस. सी. 4ा5हण खुला

12 वी पास

बारई

10 वी पास

गSड

अ. जा.

बी. ए. पास बैाGद

अ. जा.

12 वी पास
मराठी 40,
इं Lजी 40,
MKCL

खुला

ठाकु र

२३२ 30.4.2015,

िश#ण उपसंचालक ,ी अशोक का होबा
नागपूर िवभाग
मjे
नागपूर

,ीमती जोशीला
अशोक मjे

रा. चंRपूर

पUी 24.1.1974

एस. एस. सी. कोळी भट[या
जमाती

२३३ 18.5.2015,

मुQय वनसंर#क
चं*पूर
मुQय वनसंर#क
चं*पूर
उपसंचालक आरोय
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

,ी रमेश मारोतराव
वनकर
,ी बालाजी गुरनुले

,ी िनतेश रमेश
वनकर
,ी शुभंम गुरनुले

रा. िचमुर

मुलगा 7.11.1991

बी. कॉम

सुतार

मुलगा 3.7.1998

,ी नामदेवराव
गमनाजी चरडे

,ी =करण चरडे

सहा. अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर
उपसंचालक आरोय
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

,ी भाऊराव घुरकाजी ,ी राजु माकराव
खंडाळे
खंडाळे

रा. वडसा िज.
गडिचरोली
रा. नामदेव कुं ज
भटाकाली नगरी भा.
2 गाव देवाडा िज.
चंRपूर
सहा. अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर
उपसंचालक आरोय
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

मुलगा 22.9.1980

िब. ए. पास

चांभार अनु.
जाती

पUी 8.3.1980

एस. एस. सी. कु णबी इ. मा. व

14.5.2015

27.5.2015
२३४ 18.5.2015,
27.5.2015
२३५ 28.4.2015,
13.7.2015

२३६ 24.7.2015,
10.8.2015

२३७ 10.7.2015,
26.8.2015

,ी गोपाल भाऊराव
बुहाण

,ीमती _योती
गोपाल बुहाण

२३८ 30.7.2015,

उपसंचालक आरोय ,ी िवजय कािशनाथ ,ी िवरे न िवजय
सेवा नागपूर मंडळ लेकुरवाळे
लेकुरवाळे
नागपूर

२३९ 5.8.2015,

सहा. अिध#क
,ी पुंडलीक बापुजी
अिभयंता गोसीखुद ितघरे
क'प मंडळ नागपूर

26.82015

19.8.2015

मुलगा 25.4.1991

उपसंचालक आरोय मुलगा 22.9.1996
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

,ीमती सुमन पुंडिलक सहा. अिध#क
पUी 30.3.1980
ितघरे
अिभयंता गोसीखुद
क'प मंडळ नागपूर

ओ. बी.
सी.
10 वी पास माळी ओ. बी.
सी.
एच. एस. सी. माळी इ. मा. व
इं Lजी 40
मराठी 30

एच. एस. सी. माळी
पास

इ. मा. व

12 वी पास
मराठी 30

इ. मा. व

तेली

२४० 5.8.2015,

सहा. अिध#क
,ी िनलु रामा मारबते ,ी सतीश िनलु
अिभयंता गोसीखुद
मारबते
क'प मंडळ नागपूर

२४१ 27.7.2015,

िज'हा िहवताप
अिधकारी ,चं*पूर
िज'हा िहवताप
अिधकारी ,चं*पूर

,ी =दगांबर शंकर
ब सोड
,ी देवीदास राजाराम
दिहवले

कु . आकां#ा =दगांबर
ब सोड
कु . नेहा देिवदास
दिहवले

िज'हा िहवताप
अिधकारी ,चं*पूर
िज'हा िहवताप
अिधकारी ,चं*पूर
ादेिशक दुधशाळा
िवकास अिधकारी
नागपूर
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर

,ी नंद=कशोर
शामराव मे,ाम
,ी ललीत वामन
कांबळे
,ी रमेश नामदेव
धाबड

,ी महेश नंद=कशोर
मे,ाम
,ी अितशय ललीत
कांबळे
,ी रमेश नामदेव
धाबड

,ी यंशवंत सुरेश
िसदेकवार

,ीमती अणा
यशवंत -सदेकवार

19.8.2015

4.9.2015
२४२ 27.7.2015,
4.9.2015

२४३ 27.7.2015,

4.9.2015
२४४ 21.8.2015,
4.9.2015
२४५ 18.9.2015

२४६ 8.10.2015
२४७ 9.10.2015
२४८ 9.10.2015
२४९ 15.10.2015

अिधक अिभयंता
लघु 'सचन

जलसंधारण मंडळ
िवभाग नागपूर
िवभाग चं*पूर

सहा. अिध#क
मुलगा 15.5.1986
अिभयंता गोसीखुद
क'प मंडळ नागपूर

12 वी पास

=ढवर

भ. ज. ब.

िज'हा िहवताप
अिधकारी चंRपूर
िज'हा िहवताप
अिधकारी चंRपूर

मुलगी 30.1.1996

12 वी पास

महार

अ. जाती.

मुलगी 11.5.1989

एम. ए. एम. महार
एड. MS-CIT

िज'हा िहवताप
अिधकारी चंRपूर
िज'हा िहवताप
अिधकारी चंRपूर
ादेिशक दधशाळा
िवकास अिधकारी
नागपूर
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ चंRपूर

मुलगा 19.12.1997

परधान अ. ज.

मुलगा 17.4.1990

10 वी पास
MS-CIT
10 वी पास

बैाGद

अ. ज.

मुलगा 15.6.1984

10 वी पास

महार

अ. ज.

पUी 13.3.1985

12 वी पास

बेलदार एन. टी.

,ी Hाने?र दोडकु जी ,ी िभमराव Hाने?र मुQय वनसंर#क
मुलगा 15.5.1979
बोदेले
बोदेले
चंRपूर वनवृ चंRपूर

10 वी पास

महार

12 वी पास

लोहार

,ी सुरेश नामदेवराव ,ीमती वषा सुरेश
सोनट1े
सोनट1े

मुQय वनसंर#क
पUी 21.12.1981
चंRपूर वनवृ चंRपूर

,ी पCाकर
शामरावजी उमरे

अिध#क अिभयंता
लघु -सचन
जलसंधारण मंडळ
िवभाग नागपूर
िवभाग चंRपूर

,ी वvील पCाकर
उमरे

मुलगा 16.10.1987

12 वी पास कु णबी
िब. िस. िस.
ए. इं Lजी
40

अ. जा.

अ. जा.

२५० 16.11.2015 उपसंचालक आरोय ,ी ढोमाजी उं =दरवाडे ,ी तुषार डोमाजी
सेवा नागपूर मंडळ
उं =दरवाडे
नागपूर

उपसंचालक आरोय मुलगा 30.7.1996
सेवा नागपूर मंडळ
नागपूर

एच. एस. सी. महार
पास

२५१ 3.12.2015

मुQय वनसंर#क
मुलगा 3.5.1990
चंRपूर वनवृ चंRपूर

एच. एस. सी. कु णबी ओ. बी.
पास
सी.

मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
15.12.2015
२५२
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
२५३ 15.12.2015 मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
२५४ 21.12.2015 मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
२५५ 8.1.2016
अिध#क अिभयंता
लघु -सचन
जलसंधारण मंडळ
िवभाग नागपूर
िवभाग चंRपूर
मुQय वनसंर#क
२५६ 8.1.2016
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
२५७ 14.1.2016 मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
14.1.2016
२५८
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर

अनु.
जाती

,ी अशोक रामचंR
सेलोटे

,ी गो-वदा अशोक
सेलोटे

,ी ब सी भु बSढे

,ी गणेश ब सी बोढे रा. -चचोली त.
राजुरा िज. चंRपूर

मुलगा 2.7.1980

एच. एस. सी. कु णबी ओ. बी.
पास
सी.

,ी शामराव महादेव
चोपडे

,ी िवकास शामराव रा. मुल िज. चंRपुर
चोपडे

मुलगा 20.10.1990

बी.ए.पास भोयर/ ओ. बी.
इं Lजी-40 , पवार सी.
मराठी-30
एच. एस. सी. महार अ. ज.
पास

,ी ई?र खडु जी गेडाम ,ी मंगेश ई?र गेडाम मु. पो. खडसंगी त.
िचमुर

मुलगा 17.8.1987

,ी ईमाईल लुकमान ,ी सिमर ईमाईल
सैnयद
सैnयद

अिध#क अिभयंता मुलगा 15.6.1957
लघु -सचन
जलसंधारण मंडळ
िवभाग नागपूर
िवभाग चंRपूर
रा. िज'हा पhरषद मुलगा 18.6.1997
शाळे जवळ लाखांदरु
िज. भंडारा
रा. मु. पो. सSडो त. मुलगा 27.11.1997
राजुरा

एच. एस. सी. मुलीम खुला
पास

,ी अण हhर बनकर कु . िसमरन अण
बनकर

रा. तुकूम त. नागिभड मुलगी 29.6.1997
िज. चंRपूर

एच. एस. सी. महार
पास

,ी सुरेश िवठोबा
कामीडवार

,ी दुवश सुरेश
कामीडवार

,ी रमेश-सग
लटपट-सग घरके ले

,ी के तन-सग
रमेश-सग घरके ले

एच. एस. सी. बेलदार एन. टी.
पास

एच. एस. सी. राजपुत खुला
पास

अनु.
जाती

२५९ 14.1.2016

२६० 21.1.2016

संचालक रे िशम
,ी एच. जी. पाल
संचालनालय
कायालय िस7हील
लाईन नागपूर
िज'हा कोषागार ,ी सुिनल गजानन
कायालय चंRपूर कोकु लवार

कु . भािवका हhरदास मु. पो. कोटाचे समोर
पाल
इं =दरा नगर बडK तह.
आरमोरी िज.
गडिचरोली
कु . सुवणा सुिनल
रा. ,िमक नगर वाड
कोकु लवार
मु. पो. त. मुल िज.
चंRपूर
,ीमती सिवता िवuणु तहिसल कायालय
देगमवार
नागिभड
,ी िहमांशु संजय
िज'हािधकारी
पाझनकर
कायालय चंRपूर

मुलगी 30.7.1985

एम. ए. बी. कु णबी इ. मा. व
एड.

मुलगी 4.10.1981

बी. ए.
भाग 2

पCशा िव. मा.
ली
.

पUी 8.4.1993

12 वी पास

माना

अनु. ज.

मुलगा 4.6.1993

िड;लोमा इं न कोWी
मेकॅािनकल
इं िज. MSCIT

एस. बी.
सी.

एच. एस. सी. महार

अनु. जा.
अनु. जा.

२६१ 20.11.2015, िज'हािधकारी
23.11.2015 कायालय चं*पूर
२६२ 7.12.2015, िज'हािधकारी
8.12.2015
कायालय चं*पूर

,ी िवuणु लeमण
देगमवार
,ी संजय पाझनकर

२६३ 16.2.2016

मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
सहा. अिध#क
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर
िवभागीय कृ षी
सहसंचालक नागपूर
िवभाग नागपूर

,ी मारोती कवडु
ग7हारे

,ी फु लचंद मारोती
ग7हारे

रा. -चचोली त.
राजुरा िज. चंRपूर

,ी रामदास मुकुंदा
जीवने

,ी सागर सामदास
जीवने

बी. ई.
थाप^य

महार

,ी सुरेश गणपतराव
तालेवार

कु . मोनाली सुरेश
तालीवार

सहा. अिध#क
मुलगा 20.11.1992
अिभयंता चंRपूर
पाटबंधारे क'प
मंडळ चंRपूर
िवभागीय कृ षी
मुलगी 31.7.1990
सहसंचालक नागपूर
िवभाग नागपूर

12 वी पास

पCशा िव.मा.
ली

मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर

,ी अर-वद ,ीहरी
चेपूरवार

,ी मयुर अर-वद
चेपूरवार

रा. 45हपूरी

12 वी पास

पांचाळ ओ.बी.सी.

२६४ 16.2.2016

२६५ 16.3.2016

२६६ 16.3.2016

23.2.1984

मुलगा 8.5.1995

२६७ 11.5.2016

उपसंचालक भुमी
अिभलेख नागपूर
देश नागपूर
19.5.2016
२६८
मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर
२६९ 06.06.2016 मुQय वनसंर#क,
चंRपुर

,ी. सं=दप िवनायक
कडु

कु . वैuणवी संदीप कडु ,ीराम वाड, ,ीराम मुलगी 7.9.1996
चौक, चंRपूर

12 वी पास

,ी. सुरेश धोडु जी
कावळे

कु . िमना सुरेश कावळे मु.पो. पोभुणा ता.
पोभुणा िज. चंRपूर

बी.ए. अंितम माळी
वष

,ी. Hाने?र नामदेव कु . िशतल Hाने?र
मडावी
मडावी

२७० 13.06.2016 सहा.अिध#क,अिभयं ,ी. िवजय मारोती
ता, चंRपुर
वालदे
पाटबंधारे मंडळ
चRपर

,ी. पराग िवजय
वालदे

मुलगी 8.10.1989

रा.कोरं बी
मुलगी 12.01.1986
पो.िवठठलवाडा ता.
गSडिपपरी
रा. ;लॉट नं.18471 मुलगा 10.03.1993
बी, संतोषी नगर,
रानापेठ बसटँड
जवळ, lडके ?र रोड,
नागपुर

२७१ 28.06.2016 िज'हा िहवताप
,ी. दयाराम पांडुरंग ,ी. =दलीप दयाराम रा.रानबोथली पो. मुलगा 11.11.1983
अिधकारी ,चं*पूर राऊत
राऊत
चौगान ता. 45हपुरी
२७२ 28.06.2016 मुQय वन
संर#क,चंRपुर
वनवृ,चंRपुर
२७३ 07.07.2016 मुQय वन
संर#क,चंRपुर
वनवृ,चंRपुर
२७४ 05.08.2016 मुQय वन
संर#क,चंRपुर
वनवृ,चंRपुर

,ी. गजानन हीरामण ,ी. लता गजानन
गेडाम
गेडाम
,ी. =दलीप बलnया
पालेवार

,ी. वvील =दलीप
पालेवार

,ी. नरे श रामभाऊ
घायवणकर

,ी. रोहीत नरे श
घायवणकर

एच.एस.सी

कु नबी इ.मा.व

परधान एस.टी.
अ.जा.

एच.एस.सी गSड
िड;लोमा
मेकॅिनकल
इं िजिनअरaग
बी.ए.

इ.मा.व

अ.ज.

कु णबी ओ. बी.
सी.

रा. वॉड नं. 20, बुGद पUी 05.02.1979
िवहार जवळ,
ब'लारपुर
रा. िचचप'ली ,
मुलगा 04.07.1996
ता.िज. चंRपुर

एच.एस.सी. परधान अनु.जाती
पास
एच.एस.सी.पा ढीवर
स

भ.ज.ब.

महारा बॅके]या
मुलगा 02.08.1992
समोर, ताडोबा रोड,
तुकुम, चंRपुर

एच.एस.सी.पा गुरव
स

ओ. बी.
सी.

२७५ 03.09.2016 िज'हा िहवताप
,ी. रमेश िशवाजी
अिधकारी ,चं*पूर मे,ाम
२७६ 03.09.2016 िज'हा िहवताप
,ी. िशवा के वळराम
अिधकारी ,चं*पूर झोडे

,ी. हेमंत रमेश मे,ाम ,ीमती शालु रमेश मुलगा 10.05.2000
मे,ाम रा.नैनपुर वाड
देसाईगंज
िज.गडिचरोली
कु . िवशाखा िशवा रा. चांदगाव रोड, मुलगी 19.12.1991
झोडे
45हपुरी

10 वी पास

भोई

बी.ए.एम.
एस.

कोहळी ओ. बी.
सी.

२७७ 03.09.2016 िज'हा िहवताप
,ी. िवजय मारोती
अिधकारी ,चं*पूर टेकाम

,ी. फु ल िवजय
टेकाम

10 वी पास

गSड

एस.टी.

रा. चेक घडोली ता. मुलगा 07.09.1991
गSडिपपरी

12 वी

गSड

एस.टी.

,ी. चंRशेखर मारोती मु.पो. आवळगांव ता. मुलगा 14.01.1984
चौधरी
45हपुरी

12 वी

महार

अ.जा.

पUी 20.01.1976

10 वी पास

धनगर भ.ज.क.

कु . धन,ी धमशराव आर. आर.Yाटर नं. मुलगी 22.03.1998
कjाके
B/1 िस7हील लाईन
रामनगर, चंRपुर
कु .आकां#ा =दगंबर रा. इं =दरानगर ,
मुलगी 30.01.1996
ब सोड
चंRपुर

12 वी पास

परधान अनु.जाती

२७८ 17.09.2016 िवभागीय कृ षी
,ी. भगवान िगरमाजी ,ी. िनलेश भगवान
सहसंचालक नागपूर मडावी
मडावी
िवभाग नागपूर
२७९ 17.09.2016 मुQय वनसंर#क,
चंRपुर वनवृ,
चंRपुर
20.09.2016
सहा.अिध#क
२८०
अिभयंता, पाटबंधारे
क'प, चंRपुर

,ी. मारोती ठु रलु
चौधरी

२८१ 13.07.2016 िज'हािधकारी
27.09.2016 कायालय चं*पूर

,ीमती सुनंदा के शव
आ:ाम (सुनंदा धमश
कjाके )
,ी. =दगंबर शंकरराव
ब सोड

२८२ 30.09.2016 उपसंचालक,
आरोय सेवा
नागपुर मंडळ,
नागपुर

,ी. Hाने?र अजबराव ,ीमती साधना
ितनघसे
Hाने?र ितनघसे

रा. चंRपूर

सुदश-न नगर वाड- /.5
अगामी शाळे 2या मागे,

मुलगा 09.12.1994

पीपरी (मेघे) पो. मानस
मंदीर, आव3 नाका,
ता.िज. वधा-

एच.एस.सी. महार
उीण

अनु.जाती

२८३ 09.11.2016 िज'हा हीवताप
अिधकारी चंRपुर

,ी. यशवंत बकाजी
आ:ाम

२८४ 02.12.2016 अिध#क अिभयंता, ,ी. गोपाल रघुनाथ
साव.बांधकाम िव. नंदरु कर
चंRपुर

,ी. िव1 वाय.
आ:ाम
,ी. अंकत गोपाल
नंदरु कर

२८५ 02.12.2016 िवभागीय कृ षी सह ,ी. सुनील हरीशचंR ,ीमती सारीका
संचालक नागपूर मुन?
े र
सुनील मुने?र
२८६ 02.12.2016 मुQय वनसंर#क
चंRपूर वनवृ
चंRपूर

रा. कु कु डसात
मुलगा 10.02.1998
पो.लखमापुर ता.
कोरपना
बालाजी मंदीरा
मुलगा 11.12.1997
जवळ, बाबुपेठ, चंRपुर
मु.धोडगांव पो.िगरड, पUी 30.06.1982
ता. समुRपुर िज.वधा

,ी. अभय वामनराव ,ीमती शुभांगी अभय ता. भRावती
आवले
आवले

पUी 02.08.1984

२८७ 16.12.2016 ादेिशक दुधशाळा ,ी. िवजय अवदुत
िवकास अिधकारी खांडेकर
नागपूर

,ी. आकाश िवजय
खांडेकर

िसGदाथ नगर टेका
;लॉट नं. 263,
नागपुर 17

मुलगा 11.06.1981

२८८ 20.12.2016 िज'हा िहवताप
,ी. नामदेव वासुदेव
अिधकारी ,चं*पूर माlरे

,ी. अतुल नामदेव
माlरे

,ी. रामचंR उरकु डे
,Gदानगर, वाघोबा
रोड, तुकुम, चंRपुर

मुलगा 08.11.1988

२८९ 13.01.2016 अिध#क अिभयंता, ,ी. अिजतखॉ हसनखॉ ,ी. इqानखॉ
सा.बा. िवभाग,
पठाण
अिजतखॉ पठाण
चंRपुर

रा. दसरा चौक वाड मुलगा 12.02.1988
नं. 1 -सदेवाही ता.
-सदेवाही

२९० 13.01.2016 अिध#क अिभयंता, ,ी. चंदु कवडु कावळे , ,ी. हेमंत चंदु कावळे रा. िचमडा ता. मुल
सा.बा. िवभाग,
क#सेवक
चंRपुर

मुलगा 22.10.1997

10 वी पास

गSड

एस.टी.

12 वी पास
इं Lजी-30,
MSCIT

कोWी

िव.मा..

12 वी पास

महार

अनु.जाती

िब.ए.िब.एड.
MSCIT
मराठी-30
इं जी-40

कु णबी ओ.बी.सी.

10 वी पास

महार

अनु.जाती

अिभयां:ीक कु णबी ओ.बी.सी.
संगणक

12 वी पास मुलीम खुला
बी.ए.पाट-2
MSCIT
12 वी पास माळी
MSCIT ,
मराठी-30 ,

इ.मा.व.

२९१ 13.01.2016 अिध#क अिभयंता, ,ी. तुळशीराम
सा.बा. िवभाग,
लचमाजी अलोणे
चंRपुर

,ी. आ=द^य
तुळिशराम अलोणे

रा. संत गाडगेबाबा मुलगा 10.06.1994
नगर, नगीनाबाग,
शुभ मंगल कायालया
चे मागे, चंRपुर

12 वी पास

२९२ 05.04.2017 िवभागीय कृ िष
सहसंचालक,
नागपुर िवभाग
२९३ 13.04.2017 मु4य वनसंरक

,ी. अशोक लeमण
चहारे

,ी. अिमत अशोक
चहारे

सवारी बंगला चौक
नगीनाबाग, चंRपुर

मुलगा 25.06.1993

,ी. मधुकर गंगो:ी
भोयर

,ी. रोशन मधुकर
भोयर

रा. बराडघाट पो.
खडसंगी ता. िचमुर

मुलगा 04.11.1997

िब.ई.
माली
मेकॅिनक
मराठी-30
एस.एस.सी. =ढवर
पास

एन.टी.बी
.

२९४ 26.04.2017 सहा. अधी#क
अिभयंता, चंRपुर
पाटबंधारे , क'प
मंडळ, चंRपुर
२९५ 22.05.2017 सहा. अधी#क
अिभयंता, चंRपुर
पाटबंधारे , क'प
मंडळ, चंRपुर
24.05.2017
मु
4य वनसंरक
२९६

,ी. हेमंत कवडु जी
भांडारकर

सौ. सोनल =दगांबर
कावळे , जाटलापुर
ता. -सदेवाही

जाटलापुर तुकुम ता. मुलगी 17.04.1990
-सदेवाही

एम.ए

ओ.बी.सी.

,ी. रमेश दादाजी
मडावी

,ी. शुभम रमेश
मडावी

रा. इं =दरा नगर, वाड मुलगा 25.10.1996
.5 पो.लांझेडा ता.
गडिचरोली

एच.एस.सी. परधान अनु.जाती

िब.ई.
इले[Zीकल

महार

२९७ 19.06.2017

,ी. शंकर रमेश शहाणे ,ी. अजय रमेश
शहाणे

रा. पवनारा पो.
मुलगा 23.09.1993
-चचोली ता. तुमसर
िज. भंडारा
उम नगर, पटेल
मुलगा 13.10.1990
सािमल जवळ, चंRपुर

10 वी पास

कु णबी ओ.बी.सी.

रा. के सलापुर ता.
मौदा िज. नागपुर

एच.एस.सी. िवमा कोWी

चं*पुर वनवृ6, चं*पुर

चं*पुर वनवृ6, चं*पुर
अिधक अिभयंता,

महा. िजवन

ाधीकरण मंडळ,
चं*पुर

२९८ 13.06.2017 सह. आयु,
22.06.2017 पशुसंवधन
आयुालय, ध,
पुण-े 07

,ी. पृxवीराज 'हाद ,ी. भुपBR पृxवीराज
गोरे
गोरे

,ी. पांडुरंग शंकरराव ,ी. कु मार पांडुरंग
नंदनवार, व.िल.
नंदनवार
सहा.आयु
पशुसंवधन िचक.ता.

मुलगा 05.05.1984

महार

हावी

अ.जा.

ओ.बी.सी.

एस.सी.

२९९ 29.06.2017 सहा. अधी#क
अिभयंता,
आधारसामLी
संकलन,िनयोजन व
01.09.2017
३००
सहा.अधी#क
अिभयंता, गोसी खुद
क'प मं. नागपुर

,ी. बालवीर
=zणाजी गावंडे

३०१ 07.09.2017

मु4य वनसंरक
चं*पुर वन.चं*पुर

,ी. =दनकर
महीपतराव दुरबुडे

३०२ 07.09.2017

मु4य वनसंरक
चं*पुर वन.चं*पुर

,ी. िमलaद
िवठठलराव घोरमारे

३०३ 17.09.2017

मु4य वनसंरक
चं*पुर वन.चं*पुर

,ी. िव?नाथ
नारायण सातपैसे

,ी. शंकर उरकु डा
नंदागौरी

३०४ 18.11.2017 सहा. अिधक चं*पुर ,ी. सिलमखान
27.11.2017 पाटबंधारे क:प
रहीमतखान पठाण
मंडळ, चं*पुर

,ी. ध5मदीप
बालवीर गावंडे

ह.मु. कारभवन
साईबाबा मंदीर
जवळ, िव@ानगर,
ता. 45हपुरी
,ी. दीप शंकर
,ी. िमलaद िव?नाथ
नंदागौरी
रामटेके, आनंद िवहार
जवळ गायकवाड
चौक, आरमोरी िज.
,ी. िवण =दनकर अमराई वाड नं.14
दुरबुडे
जुने एस.डी.पी.
ऑफस जवळ,
C/oचंRकांत तुकाराम
,ीमती मिनषा
,ीमती मिनषा
िमलaद घोरमारे
िमलaद घोरमारे C/o
शांताबाई आसुटकर
यांचे घरी आमराइ
,ी. िवजय िव?नाथ मु.पो. मुडझा ता.
सातपैसे
45हपुरी िज.चंRपुर
,ीमती शमा
सिलमखान पठाण

मुलगा 05.07.1990

12 वी पास

बुGद

एस.सी.

मुलगा 23.07.1985

पदवी
(Bachelor of
Business
Administration
)

महार

एस.सी.

पUी 15.08.1988

िब.ए. थम
वष पास
MSCIT

कु णबी ओ.बी.सी.

मुलगा 24.10.1989

एच.एस.सी. तेली इ.मा.व.
लाय4री
साय स
िड;लोमा
एम.ए. मराठी मुलीम खुला

मुलगा 20.12.1987

मु.पो. सqाट अशोक पUी 10.08.1986
चौक,घुटकाळा तलाव
ता िज.चंRपुर

३०५ 24.11.2017 उपसंचालक, आरो"य ,ी. भारत बी. रामटेके ,ीमती वैशाली भारत ,ीमती वैशाली भारत पUी 22.03.1984
5.12.2017 सेवा मंडळ, नागपुर
रामटेके
रामटेके 7दारा महBR
मोहन चोरे , मोहता
मील जवळ गोर#ण

िब.एस.सी. कु णबी ओ.बी.सी.
बी.एड. पास

बी.ए.बी.एड महार
MSCIT
उीण

अनु.जाती

३०६ 27.12.2017

मु4य वनसंरक,
चं*पुर वनवृ6, चं*पुर

३०७ 29.12.2017

अिधक अिभयंता,
साव-जिनक बांधकाम
मंडळ, चं*पुर

३०८ 03.08.17

३०९ 20.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

04.01.2018

,ी. वसंत संबाजी टSगे कु . िशवानी वसंत टSगे आर.के .बरदाळकर मुलगी 08.10.1999
यांचे घरी , राधीका
सभागृह, आदश
अपाटमBट जवळ,
,ी. गजानन ,ीराम ,ी. सुहास गजानन रा. नेह वाड, िचमुर मुलगा 21.05.1990
कामडी
कामडी
ता.िचमुर

एच.एस.सी. कु णबी इ.मा.व.
पास MSCIT

िज:हा िहवताप
अिधकारी चं*पुर

,ी. िनळकं ठ के वाजी
िपलारे

,ी. सुरज िनळकं ठ
िपलारे

रा. बेटाळा पो.=क ही मुलगा 08.04.1996
ता. 45हपुरी

12वी पास

िवभागीय सहिनबंधक ,

,ी. दराज
सुयभानजी डहाके

,ी अ#य दराज
डहाके

रा. फलॉट नं.50,
शेषनगर खरबी,
नागपुर

एच.एस.सी. तेली

सहकारी सं था
(लेखापरीण ) नागपुर

िवभाग,नागपुर

३१० 20.01.2018

िवभागीय सहिनबंधक ,
सहकारी सं था
(लेखापरीण ) नागपुर

िवभाग,नागपुर

३११ 06.02.2018 िवभागीय कृ िष
16.02.2018

सहसंचालक नागपुर
िवभाग नागपुर

मुलगा 08.09.1996

बी.ए.
तेली
आय.टी.आय.

इ.मा.व.

कु णबी इ.मा.व.

इ.मा.व.

,ी. िनतीन आर. तापे ,ी िसGदे?र िनतीन ;लॉट .09 छ:पती मुलगा 27.12.1997
तापे
नगर, डॉ[टर कॉलनी
जवळ, नागभूमी
लेआऊट, नागपुर
,ी. न^थुजी कृ uणाजी ,ी. देवBR न^थुजी
मु.पो. पवनपार
मुलगा 27.04.1987
िहवरे
िहवरे
ता.वधा िज. वधा

एच.एस.सी. 4ा5हण खुला

12 वी पास

तेली

इ.मा.व.

माना

अ.जा.

३१२ 16.04.2018

मु4य वनसंरक
चं*पुर वन.चं*पुर

,ी. शालीक गणपत
नjावरे

कु . सुिचता शालीक
नjावरे

रा. िवहीरगांव पो.
पळसगांव

मुलगी 30.11.1999

11 वी

३१३ 02.06.2018

मु4य वनसंरक
चं*पुर वन.चं*पुर

,ी. पुषोम कं डु
मडावी

,ी. अर-वद
पुषोम मडावी

रा. कु कडहेटी पो.
कळमगांव ता.
-सदेवाही

मुलगा 21.01.1990

बी.ए.पास. परधान अ.ज.
एम.एस.सी.आ
य. टी.

21.04.2018
11.06.2018

