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अनक
ु ं पा तत्वावर संभाव्य ननयक्त
ु ी देण्याकरीता उमेदवारांची अंनतम सूची - 2017
जिल्हा पजरषद, गडजिरोली
* सन 2016 मध्ये अनुकंपा उमेदवारांना दे ण्यात आलेली एकुण जनयुक्ती संख्या :- 09
* तात्पुरत्या स्वरुपात वगग-4 मध्ये वगग-3 िे अटीवर जनवड झालेले राखीव प्रकरण संख्या :- 03
* अनुकंपा उमेदवारािे माजहती पूणग प्रकरण संख्या :- 119
* एकुण प्रकरण संख्या :-122
( खालील नमुद उमेदवारांचे सामान्य प्रशासन तवभाग यांचे शासन तनणण य क्र. /अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ तदनांक 12.03.1997 नूसार प्राप्त अिािे िेष्ठतेच्या जदनांकापासून िेष्ठता क्रम लावण्यात
आलेला असून

त्यांचे शैक्षतणक अहण िा , सेवाभरिी तनयम, शासन तनणणयािील तवद्यमान िरिुदी इ. बाबी तवचाराि घेवून संभाव्य तनयुक्िीकरीिा एकुण 122 अनुकंपा उमेदवारांची सन 2017 रोजीची अंतिम सूची याव्दारे
अर्जदाराचे

पूर्वीचे
अ.

सुधारीत

क्र.

प्रकरण क्रमाांक

प्रकरण

अर्जदाराांचे सांपूणज नाांर्व

अकंपा-2017/25
2

601
अकंपा-2017/26

3

608

झालेल्या

ददनाांक

नाांर्व र्व पद

झाल्याचा ददनाांक

3

4

5

6

7

25.05.2007

मुलगा

04.01.2008

07.09.1987

31.12.2007

मुलगा

16.07.2008

09.03.1990

04.10.2008

मुलगा

02.12.2008

12.07.1984

गोंड

अनु.जमाती

9 िा पास

06.11.2008

मुलगा

23.12.2008

01.06.1979

वढिर

भज-ब

8 िी पास

23.09.2008

मुलगा

26.12.2008

07.05.1983

नमोशुद्र

खुला

12 िी पास

13.02.2008

मुलगा

30.12.2008

02.09.1987

गोंड

अनु.जमाती

9 िी पास

18.05.2008

मुलगा

29.01.2009

21.08.1975

माळी

इमाि

9 िा पास

2
573

केल्याचा

ददर्वांगत

अर्जदाराचा
र्न्म ददनाांक

र्ात / प्रर्वगज

शै क्षदणक पात्रता

8

9

इतर व्यार्वसायीक
अर्जता

शे रा

कमजचाऱ्ऱयाशी नाते

1
1

अर्ज

रुग्णता दनर्वृत्त

ददर्वांगत झालेल्या कमजचाऱ्ऱऱ्ऱयाचे

क्रांमाक

अकंपा-2017/19

ददर्वांगत/ अकाली

श्री गणेश विनायक मुळे

श्री व्ही.एस.मुळे, िाहन चालक,

मु.पो.ता.दे साईगंज, वज. गडवचरोली वज.प.बांधकाम उपविभाग अहे री
श्री.संजय बाजीराि मडािी

श्री बाजीराि लच्चा मडािी,

मु.पो. झझगानूर, ता. वसरोंचा

पशुपट्टीबंधक पशुिैद्यवकय

वज.गडवचरोली

दिाखाना वसरोंचा

श्री.प्रभाकर कावशराम पदा

श्री.कावशराम वगल्ले पदा पवरचर

म.पो.मोहली ता.धानोरा

तेली

इ.मा.ि.

मावडया अनु.जमाती

10

11

7 िा पास

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

9 िा पास

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/27
4

श्री. समय्या शंकर वजनका
610

बी.आर.ओ.कॅम्प जिळ

मय्यत श्री.वजनका शंकर दु गगय्या

रा.कोत्तुर (असरअल्ली) ता.वसरोंचा

पवरचर

वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/28
5

श्री बासुदेि वबमल हािलादार
611

मु.वसमुलतला, पो.पेटतळा,
ता.चामोशी, वजल्हा गडवचरोली

अकंपा-2017/29
6

श्री. रुपेश रघुपती गािळे
612

मु.पो.राजाराम खांदला ता.अहे री
वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/30
7

श्री. भुपेश तुकाराम वनकुरे
613

मु.अहे री िाडग नं.5 ता.अहे री
वज.गडवचरोली

श्री वबमल हािलादार
उ.श्रे.मुख्याध्यापक

श्री. रघुपती वभमा गािळे
पशुपट्टीबंधक

श्री तुकाराम लक्ष्मण वनकुरे,
हिालदार पं.स.अहे री

संगणक , DOEACC

पत्नीचे व्यवसायाबाबि प्रमाणपत्र िसेच
प्रतिज्ञालेखाचे मुळ प्रिी आवश्यक
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अकंपा-2017/36
8

श्री. प्रशांत सुरेश दोनाडकर
628

दं तेश्िरी िाडग क्र.5 श्रीहरी सलामे

श्रीमती सुनंदा सुरेश दोनाडकर

यांचे घरी मु.पो.ता.धारोना

पवरचर

20.04.2009

मुलगा

11.06.2009

30.12.1988

कुणबी

इ.मा.ि.

10 िी पास

22.01.2009

मुलगा

09.07.2009

15.05.1995

कोहळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

टं कलेखन इंग्रजी 40,
MS-CIT

वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/38
9

श्री वनवतन मोतीराम परशुरामकर
632

मु.झपपळगाि(काहळी) ता.लाखांदूर
वज.भंडारा

श्री.मोवतराम बोंडकु परशुरामकर
प्रा.वश. पं.स.कुरखेडा

वड.एड. MS-CIT

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

प्रजतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

अकंपा-2017/39
632A
10
…………
631

कु.रश्मी विनायक झचचेकर, व्दाराश्री प्रभाकर िसंतराि व्यिहारे ,
पोलीस क्िाटग र रघुजीनगर, 193/3
नागपूर,

प्र.क्र.632 वरील उमेदवराचा व आपले
श्री विनायक तुळवशराम
झचचेकर, आरोग्य सहाय्यक,

अजण एकाच तदनांकाचा असून 632 वरील

वब.ए. पदिी
16.05.2009

मुलगी

09.07.2009

22.09.1990

माळी

इ.मा.ि.

प्रा.आ.केंद्र आमगांि , ता.चामोशी

(खुल्या

MS-CIT

विद्यावपठातुन )

उमे दवाराचे वडील तद. 22.01.2009 ला
आपले प्रकरणाचे पूवी मय्यि झालेले
असल्याने त्यांचा योग्य क्रम लावून
आपला नमुद क्रम लावण्याि आलेला
आहे

अकंपा-2017/40
11

श्रीमती शालू महें द्र गेडाम
633

मु.वभिापूर पो.िालसरा ता.चामोशी
वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/41
12

श्रीमती वमना वपतांबर भोयर
634

श्री महें द्र पत्रूजी गेडाम ग्रा.से.
पं.स.कोरची

पत्नी

17.07.2009

05.02.1985

18.03.2009

पत्नी

18.07.2009

20.10.1978

वढिर

भज-ब

12 िी पास

21.02.2009

मुलगा

05.08.2009

23.10.1995

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 िी पास

25.08.2008

पत्नी

05.08.2009

07.11.1972

महार

अनु.जाती

10 िी पास

20.06.2009

मुलगा

18.08.2009

04.11.1991

तेली

इ.मा.ि.

12 िा पास

26.07.2009

मुलगा

05.09.2009

01.12.1987

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

परधान अनु.जमाती

12 िी पास

कृवि तंत्र पदिीका
अभ्यासक्रम

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

रा.

शारदा कॉलनी शास्त्त्रीनगर, हनुमान मय्यम श्री. वपतांबर अंताराम
मंवदरजिळ जोगीसाखरा रोड

07.07.2009

भोयर प्राथवमक वशक्षक

टं कलेखन इं.40 ,म.30
ि संगणक प्रमाणपत्र

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

मु.ता.आरमोरी वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/42

श्री पराग सुधाकर कोराम
C/O नरे श केशि आत्राम

13

636

चन्काई नगर वशक्षक कॉलनी
बाजार तलािाच्या मागे
मु.पो.ता.वज.गडवचरोली

14

637
अकंपा-2017/45

15

16

वज.प.प्रा.शा.दे िसरा

मय्यम श्री विनोद दयाराम
गेडाम, आरोग्य सहाय्यक

मु.पो.कुनघाडा रै ता.चामोशी

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

पं.स.धानोरा

रा.फलेिाडग क्र. 4 गडवचरोली

वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/46

मुख्याद्यापक

श्रीमती शारदा विनोद गेडाम,

श्री.स्त्िप्नील गजानन भांडेकर
641

श्री सुधाकर गणुजी कोराम उ.श्रे.

श्री.गजानन महारु भांडेकर
प्राथवमक वशक्षक

पवरचर पदािर तात्पुरती वनयुक्ती
दे ण्यात आली.
संगणक प्रमाणपत्र
Mscit

श्री महे श िामन राऊत,
642

वज.प.ताडु रिार शाळे च्या मागे ,

श्री िामन नथ्युजी राऊत, केंद्र

ताडु रिार नगर आरमोरी

प्रमुख, गोठणगांि , पं.स.कुरखेडा

ता.आरमोरी, वजल्हा गडवचरोली

MS-CIT
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श्रीमती वनता सोमे श्िर रामटे के
17

645

रा.वििेकानंद नगर िाडग क्र.21

मय्यत श्री सोमे श्िर बापू

पोटे गांि रोड रे ड्डी गोडािूनच्या मागे ,

रामटके, ग्रामसेिक

25.08.2009

पत्नी

24.09.2009

02.07.1978

महार

अनु.जाती

03.05.2009

मुलगा

30.09.2009

09.12.1992

गानली

इ.मा.ि.

12 िी पास

MSCIT, टं कलेखन

पवरचर पदािर तात्पुरती वनयुक्ती

इं.-40, म.-30

दे ण्यात आली.

मु.पो.ता.वजल्हा गडवचरोली
अकंपा-2017/48
18

श्री अंकूश राजेश्िर संतोििार
646

रा.हनुमाननगर (वरलान्स टािर
जिळ चामोशी ता.चामोशी
वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/51
19

श्री राजेश्िर श्रीधर संतोििार
आरोग्य सेिक,

वब.ए.(कला)

प्रा.आ.के.अंवकसा

विद्यापीठातून

श्रीमती आशा संजय िरघंटे
651

रा.ताडू रिार नगर आरमोरी

श्री. संजय मारोती िरघंटे पवरचर

04.10.2009

पत्नी

30.10.2009

20.06.1983

धोबी

इ.मा.ि.

ता.आरमोरी
श्री अमीत भारत लोखंडे
20

652

मु.पो.काहाली, ता.ब्रम्हपुरी, वजल्हा
चंद्रपूर

अकंपा-2017/53
21

श्रीमती सुिमा मयाराम टें भण
ु े
655

मु.कोसमी-2 ता.कोरची
वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/56
22

658

अकंपा-2017/57
23

ग्रामसेिक, पं.स.मुलचेरा

श्री मयाराम बाबुराि टे भण
ु े
ग्रा.से. पं.स.अहे री

श्री रझिद्र मडगूजी वनकोडे मु.दोलंदा

श्री मडगूजी रामाजी वनकाडे

पो.जारािंडी ता.एटापल्ली

पवरचर, पशूिैद्यवकय दिाखाना

वज.गडवचरोली

दोलंदा

श्रीमती सुरेखा संतोि ठाकुर,
660

श्री भारत मारोती लोखंडे,

रा. आष्टी, ता.चामोशी, वजल्हा
गडवचरोली.

श्री संभोि भुरुजी ठाकूर,
प्राथवमक वशक्षक

खुल्या

वब.ए. पदिी
(कला)

DOEACC टं कलेखन
इं.-40, म.-30

MS- CIT, DTP
टं कलेखन इं.-40, म.30

14.10.2009

मुलगा

06.11.2009

22.02.1988

बौदध

अनु.जाती

10 िी पास

DOEACC

26.11.2009

पत्नी

10.12.2009

30.12.1983

महार

अनु.जाती

12 िी पास

टं कलेखन म.30

01.09.2009

मुलगा

29.12.2009

04.07.1974

मरार

इ.मा.ि.

10 िी पास

22.12.2009

पत्नी

12.01.2010

20.06.1983

कुणबी

इ.मा.ि.

वब.ए.(कला)
खुल्या
विद्यापीठातून

पवरचर पदािर तात्पुरती वनयुक्ती
दे ण्यात आली.

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

टं कलेखन इ.40 म.30
MSCIT कृवि पदिीका

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

अकंपा-2017/59
24

664

अकंपा-2017/62
25

श्रीमती ििा रमे श जिादे

श्री. रमे श बालाजी जिादे

नेहरु िाडग क्रमांक 1 गडवचरोली

कवनष्ठ सहाय्य्क

श्रीमती मे घना संजय राऊत,
667

मु.पो.जोगीसाखरा तह. आरमोरी
वज. गडवचरोली. 441208,

अकंपा-2017/64
26

श्री रुपेश प्रतापशहा आत्राम,
671

मु.रामनगर िाडग क्र.19, ता.वजल्हा
गडवचरोली

श्री संजय महादे िराि राऊत,
ग्रामसेिक, पं.स.गडवचरोली

श्री प्रतापशहा शामराि आत्राम,
पवरचर, प्रा.आ.केंद्र कोनसरी

30.01.2010

पत्नी

08.02.2010

10.06.1984

कुणबी

इ.मा.ि.

08.02.2010

पत्नी

06.03.2010

21.04.1982

कुणबी

इ.मा.ि.

24.01.2010

मुलगा

23.03.2010

23.07.1988 राजगेाड
ं अनु.जमाती

12 िी पास

MS-CIT

वब.ए.(कला)

टं कलेखन इं.40 म.30

खुल्या

MS-CIT, कृवि तंत्र

विद्यापीठातून

पदविका

12 िी पास

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक
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अकंपा-2017/67
27

675

श्री.मवनि दे विदास सहारे

श्री.दे विदास डी. सहारे मु.अ.

मु.पो.कळमटोला पो.अवमझा

मराटी प्राथवमक शाळा कोटगुल

वज.गडवचरोली

पं.स.कोरची

03/06/2010
13/09/2009

मुलगा

----------

01/09/1992

तेली

इमाि

वब.एस.सी.
(विज्ञान)

28/03/2014

तद. 03.06.2010 चे अजान्वये श्री. तजिेंद्र
वडप्लोमा इन मे वडकल सहारे यांचे नावाने अनुकंपा प्र्करण होिे .
लॅबोलटरी टे क्नोलॉजी पंरिु तद. 28.03.2014 चे अजान्वये तजिेंद्र

तसेच MSCIT
यांचे तनधन झाल्याने अनुकंपा प्रकरण
टं कलेखन इ.40 ि म.30 मतनष चे नावे करण्याि आले

अकंपा-2017/68

प्रथम अजग पं.स. भामरागड येथे वद.
18.12.2008 रोजी सादर केले होते. पंरतु

28

679

श्रीमती कौशल्या केशि कोकोडे

श्री.केशि नथ्थुजी कोकोडे

मु.पो.येंगलखेडा ता.कुरखेडा

वशक्षक वज.प.प्रा.शा.किडे

वज.गडवचरोली

पं.स.भामरागड

या कायालयास प्राप्् झालेले नाही.

05.07.2008

पत्नी

18.12.2008
16.06.2010

02.07.1987

तेली

इ.मा.ि.

त्यामुळे या कायालयास वद. 14.06.2010

9 िी पास़

ला प्राप्त अजात सदर अजग जोडू न पुनश्च
अजग सादर केलेला असल्याने प्राप्त
अजाचे वदनांकापासून जेष्ठता क्ररम
लािण्यात आला.

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आर्वश्यक

अकंपा-2017/69

29

प्र.क्र.679 िरील उमे दिराचा ि आपले

678

श्री संवदप बाबुराि इंदािार,

मय्यत श्री बाबुराि मुत्यालू

रा.आलापल्ली, ता.अहे री, वजल्हा

इंदािार, िाहन चालक,

गडवचरोली

प्रा.आ.केंद्र पेरवमली

अजग एकाच वदनांकाचा असून
18.01.2010

मुलगा

16.06.2010

20.01.1989

मनेिार

खुला

679िरील उमे दिाराचे पती वद.

10 िी पास,

05.07.2008 ला आपले प्रकरणाचे
पूिी मय्यत झालेले असल्याने त्यांचा
योग्य क्रम लािून आपला नमुद क्रम

अकंपा-2017/72

c/o वनतीन एम.बटटू िार, वसटी
30

लािण्यात आलेला आहे
7.8.10 चे अजान्िये श्री. बादल

श्री.ब्रावझल भरतराि वक्षरसागर
682

पोवलस स्त्टे शनच्च्या बाजूला BSNL
कॉम्पलेक्स रोड गडवचरोली, वज.

मय्यत श्रीमती,आशा भरतराि
वक्षरसागर,आरोग्य सेविका

वक्षरसागर, प्र.क्रं. 458 यांचे मृत्यू झाले
03.06.2004

मुलगा

07.08.2010

19.08.1981

धोबा

खुला

वब.एस.सी.

संगणक (Mscit)

गडवचरोली
अकंपा-2017/73
31

683
अकंपा-2017/74

32

मय्यत श्री प्रभाकर झचतामण

मु.पो.मुरमाडी, ता.गडवचरोली,

प्रभाकर, रोलर चालक,

वजल्हा गडवचरोली

वज.प.बांध.उपविभाग कोरची

रा.िाडग क्र.9 रामनगर,
मु.पो.ता.वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/75
33

685

686

श्री. चरणदास महादे ि िाढई
कवनष्ठ सहाय्यक

श्री. आवशि वपतांबर रायपुरे

श्री.वपतांबर पवतराम रायपुरे

मु.पो.गुरिडा ता.वज.गडवचरोली

आरोग्य सेिक प्रा.आ.कें.िडधा

श्री.अक्षय प्रकाश दोनाडकर

अकंपा-2017/76
34

प्रमाणपत्र बाबत शर्ादनशा करणे आहे

श्री राहु ल प्रभाकर वशिनकर,

श्री. सुवधर चरणदास िाढई
684

मु.पो.पारडगाि ता.ब्रम्हपुरी
वज.चंद्रपुर

असल्याने श्री ब्रावझल चे नांिे
करण्याबाबत. दनयुक्तीर्वेळी प्रर्वगज

श्री.प्रकाश एम. दोनाडकर
पवरचर पं.स.कुरखेडा

13.08.2010

मुलगा

31.08.2010

04.08.1991

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

MSCIT

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

11.04.2010

मुलगा

01.09.2010

03.08.1985

माळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

फोटोग्राफी

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

09.08.2010

मुलगा

08.09.2010

04.08.1999

महार

अनु.जाती

12 िी पास

11.05.2010

मुलगा

13.09.2010

28.06.1997

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

िारसान प्रमाणपत्र विियी मुळ
प्रवतज्ञालेख आिश्यक

MSCIT
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अकंपा-2017/77
35

श्रीमती भुवमका ओमप्रकाश उके,
687

रा.खेडेगांि, पो.चारभट्टी,
ता.कुरखेडा, वजल्हा गडवचरोली

अकंपा-2017/79
36

श्री. अवभवजत वदगांबर बन्सोड
689

मु.पो.गेिधा, ता.कुरखेडा
वज.गडवचरोली

श्री ओमप्रकाश राजकुमार उके,
प्राथवमक वशक्षक, पं.स.कुरखेडा

मय्यत श्री. वदगांबर मसाजी
बन्सोड पवरचर

वब.ए.(कला)
24.05.2010

पत्नी

13.09.2010

04.11.1981

महार

अनु.जाती

खुल्या
विद्यापीठातून

28.05.2010

मुलगा

16.09.2010

28.08.1993

महार

अनु.जाती

टं कलेखन इ.40 म.30
MSCIT

10 िी पास
प्र्थम अजग प्राआके टे कडातला, येथे

अकंपा-2017/80

37

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

वद. 21.03.2009 रोजी सादर केले
690

कु.मानसा कृष्णा दासरी,
मु.पो.ता.वसरोंचा, वजल्हा गडवचरोली

श्री कृष्णा व्येंकन्ना दासरी,
आरोग्य सहाय्यक (पुरुि),

24.02.2009

मुलगी

प्रा.आ.केंद्र टे कडाताला

21.03.2009
18.09.2010

25.05.1991

बेलदार

भज-ब

12 िी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.30,40 ि म.30

होते . पंरतु या कायालयास प्राप््
झालेले नाही. वद. 18.09.2010 ला
प्राप्त अजात सदर अजग जोडू न पुनश्च
अजग सादर केलेला असल्याने प्राप्त
अजाचे वदनांकापासून जेष्ठता क्र्म

अकंपा-2017/82
38

693

अकंपा-2017/85
39

698
अकंपा-2017/86

40

699

अकंपा-2017/88
41

701
अकंपा-2017/89

42

श्रीमती संघवमत्रा अरझिद शेंडे

श्री.अरझिद मावनकराि शेंडे

मु.पो.मुडझा ता.वज.गडवचरोली

पशुधन पयगिक्ष
े क प.िै.द.िायगाि

कु.सोनल सुधाकर िाघाडे

श्रीमती रे खा सुधाकर िाघाडे

मु.गणेशपुर पो.वससी ता.आरमोरी

प्रा.वश.

वज.गडवचरोली

वज.प.उ.प्रा.शा.विवहरगांि

श्रीमती मवनिा मनोहर राजुरिार,

मय्यत श्री मनोहर यादिराि

मु.चाकलपेठ, पो.मुरखळा,

राजुरिार,प्रा.वश.वज.प.शाळा

ता.चामोशी, वजल्हा गडवचरोली

विठ्ठलपूर, ता.चामोशी

श्रीमती माया चंद्रशेखर डोंगरे , िाडग

श्री चंद्रशेखर उध्दि डोंगरे ,

क्रं. 17, ओमनगर,

कवनष्ठ सहाय्यक,

मु.पो.ता.वज.गडवचरोली

पं.स.एटापल्ली

श्री.परशुराम शंकर गानफाडे
702

रा.नागपूर (छोटा) पो.पडोली
ता.वज.चंद्रपुर

अकंपा-2017/91
43

704
अकंपा-2017/93

44

706

श्री.शंकर जयराम गानफाडे
पवरचर प.िै.द.पेरवमली

श्री व्येंकटे श्िर रामचंद्र सल्लम,

मय्यत श्री रामचंद्र मलया

िाडग नं. 4 मु.पो.ता.झसरोंचा, वजल्हा

सल्लम, मजूर,

गडवचरोली

वज.प.बांध.उपविभाग अहे री

श्री वकरण प्रभाकर चाफडे ,
मु.हनुमान िाडग क्र.10, गडवचरोली

DOEACC, टं कलेखन

30.07.2010

पत्नी

22.09.2010

11.12.1979

महार

अनु.जाती

वब. ए. (कला)

25.09.2010

मुलगी

12.11.2010

24.02.1991

कुणबी

इ.मा.ि.

वब.ए.(कला)

11.07.2010

पत्नी

24.11.2010

20.02.1981

पांचाळ

इ.मा.ि.

10 िी पास

07.10.2010

पत्नी

24.11.2010

01.07.1982

महार

अनु.जाती

10 िी पास

23.03.2010

मुलगा

02.12.2010

15.04.1983

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

01.08.2010

मुलगा

08.12.2010

27.02.1990

मनेिार

खुला

12 िा पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

27.11.2010

मुलगा

28.12.2010

15.06.1989 साितेली

इ.मा.ि.

7 िा पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

इ.30 ि म.30

संगणक प्रमाणपत्र,
टं कलेखन इ.30 ि म.30

MSCIT टं कलेखन
इ.30 ि म.30

MSCIT टं कलेखन

समंतीपत्राविियी प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ

इ.30 ि म.30

प्रती जोडािे

MS-CIT

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

श्री प्रभाकर पत्रुजी चापडे ,
पवरचर, आरोग्य विभाग, वज.प.
गडवचरोली
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अकंपा-2017/94
45

श्री.तौवसफ रमजान खॉन
707

मु.वसरोंचा माल, ग्राम पंचायत समोर
पो.ता.वसरोंचा वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/97
46

श्रीमती िंदना प्रकाश मडािी,
711

स्त्नेहनगर, िाडग क्रं 06 धानोरा रोड,
गडवचरोली. वज. गड

अकंपा-2017/99
47

713

अकंपा-2017/101
48

कुमारी रुपाली जगदीश तुलािी
मु.पो.ता.कुरखेडा वज.गडवचरोली
श्रीमती सावरका मे घराज मे श्राम

715

आवशिाद नगर िाडग क्र.22 इदगाहचे
मागे , चामोशी रोड, गडवचरोली
ता.वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/104
49

718

श्री. रमजान खॉन दाऊद खॉन
पवरचर प्रा.आ.कें.लाहे री

मय्यत श्री प्रकाश आत्माराम
मडािी, पवरचर, आरोग्य विभाग,

12.11.2010

मुलगा

30.12.2010

26.04.1992

मुस्त्लीम

26.11.2010

पत्नी

19.01.2011

10.04.1979

परधान अनु.जमाती

01.08.2010

मुलगी

29.01.2011

20.04.1992

गेाड
ं

07.02.2011

पत्नी

15.02.2011

01.05.1981

30.12.2010

मुलगा

09.03.2011

14.12.2010

मुलगा

26.01.2008

खुला

12 िा पास

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

10 िी पास

MSCIT

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

अनु.जमाती

वब.ए.(कला)

वड.एड. MS-CIT

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

वढिर

भज-ब

12 िी पास

08.05.1993

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 िी पास

11.04.2011

01.01.1983

माळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

मुलगा

27.05.2011

14.03.1994

ओडी

भज-ब

14.06.2010

मुलगा

14.06.2011

16.12.1990

गेाड
ं

अनू.जमाती वब.काम (पदिी)

23.06.2011

मुलगा

29.07.2011

15.06.1992

माना

अनु.जमाती

12 िी पास

05/05/2010

मुलगा

04.08.2011

18/12/1992

कोष्टी

विमाप्र

(अवभयांवत्रकी -

श्री.जगदीश मन्साराम तुलािी
प्रा.वशक्षक वज.प.उ.प्रा.कें.
शाळा,मोलिाडा
श्री. मे घराज यादि मे श्राम
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
प्रा.आ.कें.अवमझा

श्री अशोक पंढरी नरोटे

श्री. पंढरी गजानन नरोटे पवरचर

रा.बोरीचक ता.आरमोरी

पशुिैद्यकीय दिाखाना रे गडी

वज.गडवचरोली

पं.स.चामोशी

श्री हंसराज महादे ि मोहु ले,

श्री महादे ि लहानुजी मोहु ल,े

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

अकंपा-2017/112
50

726

अकंपा-2017/113
51

729
अकंपा-2017/117

52

मु.पो.ता.कोरची, वजल्हा गडवचरोली पवरचर, पं.स.कोरची
श्री. मनोज व्यंकटस्त्िामी वजल्लेला

ंंश्री. व्यंकटस्त्िामी बजारु

रा.वसरोंचा रै. ता.वसरोंचा

वजल्लेला पवरचर प्रा.आ.कें.

वज.गडवचरोली

मन्नेराजाराम

श्री.विशांत चंद्रकांत कुंमरे
734

कस्त्तुरबा िाडग लाखांदुर रोड जकात
नाक्याजिळ निीन िसाहत
दे साईगंज वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/124
53

श्री. आकाश मधुकर िाकडे
742

मु.पो.निेगाि कॉम्प्लेक्स
ग्रापं.मुरखळा पो.मुळझा
ता.वज.गडवचरोली

अकंपा-2017/125
54

743

वब.एस.सी.
(विज्ञान)

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

MSCIT

श्रीमती कुसुम चंद्रकांत कुभरे
आरोग्य सहाय्यक मवहला

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

प्रा.आ.कें.कुरुड
श्री. मधुकर दादाजी िाकडे
िरीष्ठ सहाय्यक
ग्रा.पा.पु.वि.वज.प.गडवचरोली

श्री अवभवजत शामनाथ कुंभारे

श्री शामनाथ वहरामण कुंभारे

पटिारी भिन जिळ आरमोरी रोड

शाखा अवभयंता पंचायत सवमती,

गडवचरोली

धानोरा

पदिी
यांवत्रकी)

टं कलेखन इ.40 ि
म.30 MS-CIT
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अकंपा-2017/128
55

749
अकंपा-2017/129

56

श्री. सवचन गंगाधर मांडिगडे

श्री. गंगाधर शंकर मांडिगडे

िाडग क्र.2 मु.पो.ता.चामोशी

उ.श्रे.मु.अ.वज.प.उ.प्रा.शा.

वज.गडवचरोली

भोगनबोडी

श्री. आवशि अवनलराि गामोटकर
748

आंबेकर लेआउट वशिाजी िाडग ,
िरोरा, वज. चंद्रपुर

अकंपा-2017/130
57

751
अकंपा-2017/131

58

अकंपा-2017/133
754
अकंपा-2017/137
60

गोकुळनगर, िाडग नं.15, गडवचरोली

गामोटकर आरोग्य सेिक,

मुलगा

14.10.2011

02.05.1996

खाती

भज-ब

विद्यापीठातून

02.07.2011

मुलगा

31.10.2011

02.06.1991

ब्राम्हण

खुला

सोनिाने सफाईगार, प्राआके

MSCIT टं कलेखन
इ.30

वब.काम (कला)

Tally संगणक

खुल्या

प्रमाणपत्र टं कलेखन

विद्यापीठातून

इ.40 ि म.30

मय्यत श्री अजय वब्रजलाल
20.10.2011

पत्नी

08.11.2011

16.09.1979

भंगी

अनु.जाती

12 िी पास

18.10.2011

पत्नी

11.11.2011

19.11.1982

तेली

इ.मा.ि.

10 िी पास

28.08.2011

मुलगी

25.11.2011

01.10.1996

तेली

इ.मा.ि.

12 िी पास

िैरागड

C/O िसंतराि लक्ष्मण फझटग,

बािनकर, प्रा.वशक्षक,

हनुमाननगर तुकूम, हनुमान मंदीर

वज.प.प्रा.शाळा मुरुमगांि,

जिळ, चंद्रपूर

ता.धानोरा

कु.अंवकता प्रभाकर पन्नासे
मु.लगाम ता.मुलचेरा वज.गडवचरोली
कु.ज्ञानेश्िनी रामलाल मडािी,

759

रा.येंगाळा, ता.आरमोरी, वजल्हा
गडवचरोली

श्रीमती सुनंदा प्रभाकर पन्नासे
(कु. सुनंदा महादे िराि डाफे)

MSCIT टं कलेखन
इ.30

आरोग्य सेविका प्रा.आ.कें.लगाम
श्री रामलाल बोंदी मडािी,
उ.श्रे.मुख्याध्यापक, पं.स.धानोरा

टं कलेखन इं.40 म.30
MS-CIT, आवण Tally

31.12.2010

मुलगी

19.12.2011

04.11.1991

गेाड
ं

अनु.जमाती

वब.ए. एम.ए.

टं कलेखन इं.40 म.30

(मराठी)

MS-CIT,

कु. मवनिा दे िराि प्रधान,

श्री दे िराि अजूगन प्रधान,

मु.पो.िघाडा, ता.आरमोरी

प्राथवमक वशक्षक

22.07.2005
22.09.2004

मुलगी

------

वब.एस.सी.
19.01.1995

कुणबी

इ.मा.ि.

26.12.2011

(Botony,Chem
estry,Zoology)

शैक्षणिक पात्रता शहानिशा करिे
आवश्यक
तद. 22.07.2005 चे अजान्वये श्रीमिी

वब.ए. ( तसेच
759-A

अतनिा(मय्यि कमणचा ऱयांची पत्नी)
वड.एड. MSCIT,टं कलेखन, Tally

अनुकंपा तनयुक्िी करीिा तवनंिी केलेली
होिी. पंरिु संबतधिांनी तद. 26.12.2011
चे अजान्वये कु. मतनषा (मुलगी) चे नांवे
करण्याि आल्याने सदर तद.पासून त्यांचे

पदिी

जेष्ठिा क्रम लावण्याि आलेला आहे .
प्र्थम अजग ग.वश.अ. काया.कोरची

अकंपा-2017/139

येथे वद. 18.01.2008 रोजी सादर केले
श्री. बाबुलाल रोंगडु जी अंबादे

62

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

डी.एङ तसेच

अकंपा-2017/138

61

खुल्या

श्रीमती िैशाली नंदवकशोर बािनकर, मय्यत श्री नंदवकशोर विठोबाजी
752

59

श्रीमती वनतेश अजय सोनिाणे,

श्री. अवनल मनोहरराि

वब.काम (कला)
25.06.2011

761

श्री. संघिग बाबुलाल अंबादे

प्राथवमक वशक्षक

मु.पलानगाि ता.दे िरी वज.गोंदीया

वज.प.प्रा.शा.बेलारगोंदी

होते . पंरतु या कायालयास प्राप््
27.02.2007

मुलगा

29.12.2011

02.12.1993

महार

अनु.जाती

वब.ए.(कला)

कुवि तंत्र पदिीका.

झालेले नाही. त्यामुळे संबवधतानी या

MS-CIT

कायालयास वद. 29.12.2011 ला सदर

18.01.2008

ता.कोरची

अजग जोडू न पुनश्च अजग सादर केलेला
असल्याने प्राप्त अजाचे वदनांकापासून
जेष्ठता क्र्म लािण्यात आला.

अकंपा-2017/143
63

766

श्री.राजेश उध्दिराि परशुरामकर

श्रीमती िच्छलाबाई उध्दिराि

रामनगर िाडग क्र.19

परशुरामकर, पवरचर वशक्षण

ता.वज.गडवचरोली

विभाग, वज.प.गडवचरोली

04.01.2012

मुलगा

30.01.2012

25.09.1990

कोहळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

संगणक, टं कलेखन
इ.30
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अकंपा-2017/144

64

प्र्थम अजग ग.वश.अ. काया.कोरची

767

श्री. रोशन तुळवशराम संग्रामे

मय्यत श्री तुळवशमराम मळू

मु.पो.सासरा, ता.साकोली, वजल्हा

संग्रामे , प्रा.वशक्षक, वज.प.शाळा

भंडारा

बोरी,

25.03.2009

येथे वद. 25.03.2009 रोजी सादर

पं.स.कोरची

केले होते . पंरतु या कायालयास प्राप््

येथे अजग
22.07.2008

मुलगा

सादर.

झालेले नाही. त्यामुळे संबवधतानी या
03.08.1992

कोहळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

कायालयास वद. 10.02.2012 ला

10.02.2012

सदर अजग जोडू न पुनश्च अजग सादर

वज.प.ला

केलेला असल्याने प्राप्त अजाचे

प्राप्त

वदनांकापासून जेष्ठता क्र्म लािण्यात
आला.

अकंपा-2017/147
65

769
अकंपा-2017/149

66

772

अकंपा-2017/150
67

773

अकंपा-2017/151
68

श्रीमती विमल प्रवदप बरडे

श्री. प्रवदप वसतकुरा बरडे

रामनगर िाडग क्र. 20

आरोग्य सेिक (पु) पंचायत

मु.पो.ता.वज.गडवचरोली

सवमती, भामरागड

श्री.रझिद्र वसध्दाथग मे श्राम

श्री. वसध्दाथग मन्साराम मे श्राम

मु.गणेश कॉलनी, िाडग क्र. 16,

प्रावश., वज.प.प्रा.शा.मारदा

गोकुलनगर, ता.वज.गडवचरोली

पं.स.गडवचरोली

श्री िैभि साईनाथ जोरगलिार,

श्री. साईनाथ गुरुदास

म.गांधी विद्यालयाचे उजव्या

जोरगलिार मुख्याध्यापक

बाजुला, मु.पो.ता.आरमोरी

वज.प.शा.अरसोडा

वज.गडवचरोली

पं.स.आरमोरी

श्री आवशि तामदे ि िाघरे ,
776

मु.पो.िासाळा, ता.आरमोरी, वजल्हा
गडवचरोली

अकंपा-2017/154

69

मय्यत श्री नामदे ि श्रािण िघारे,
सहा.वशक्षक, वज.प.हाय.धानोरा

12.01.2012

पत्नी

07.03.2012

06.03.1976

महार

अनु.जाती

10 िी पास

20.02.2012

मुलगा

16.03.2012

17.10.1986

महार

अनु.जाती

12 िी पास

02.03.2012

मुलगा

19.03.2012

28.09.1994 सालेिार

विमाप्र

वब.एस.सी.
(विज्ञान)

टं कलेखन इ.40 ि
म.30 संगणक CCC

MSCIT

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

एम.एस.सी.(पदव्युत्तर
पदिी) टं कलेखन
इ.40 ि म.30

14.01.2012

मुलगा

18.04.2012

18.06.1991

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

14.03.2012

मुलगी

11.05.2012

22.10.1974

बुरुड

अनु.जाती

12 िी पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

23.04.2012

पत्नी

05.06.2012

05.07.1978

प्रधान

अनु.जमाती

10 िी पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

31.12.2011

मुलगा

22.06.2012

24.05.1984

महार

अनु.जाती

MSCIT

श्रीमती दु गा मोरे श्िर शंग्रपिार
779

व्दारा.दु गा नंदवकशार िासमिार,

श्रीमती िेणु गंगाराम पालेिार

समाजकल्याण िसतीगृहाच्या मागे ,

आराग्य सेहाय्यीका,

रामनगर िाडग क्रं 20

प्रा.आ.कें.रांगी

मु.पो.ता.वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/155
70

श्रीमती ििा (भाग्यश्री) भोलानाथ
780

कुळमे थे

श्री.भोलानाथ सुकराम कुळमे थे

रा.मुरखळा, पो.मुडझा

पवरचर पं.स.भामरागड

ता.वज.गडवचरोली
अकंपा-2017/156
71

श्री राकेश तुळवशराम दु गे
781

मु.पा.इंदाराम, ता.अहे री, वजल्हा

श्री तुळवशराम नानाजी दु गे,

गडवचरोली

पवरचर, प्रा.आ.केंद्र वजमलगठ्ठा,

वब.ए.(कला)
अथगशास्त्त्र

MSCIT, कृवि
पदविका, क्राप्र
वड.एड.
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श्री. मवनि टीकचंद खोब्रागडे

अकंपा-2017/159
72

786

शांतीनगर िाडग शेगांि पेठ िाडग क्र.
05 मु.पो.तह आरमोरी वज.
गडवचरोली

अकंपा-2017/161
73

788

अकंपा-2017/162
74

789
अकंपा-2017/163

75

श्री.नामदे ि वहडको, प्राथवमक
वशक्षक, वज.प.प्रा.शा.कोंदोळी

वज.गडवचरोली

(बुगी)

श्रीमती उिा प्रकाश िेलादी

श्री. प्रकाश आनंदराि िेलादी

वज.प.कॉलनी कॉटर नं. डी-64

प्रा.वश. वज.प.शाळा लालडोंगरी

कॉम्ल्पेक्स, गडवचरोली

पंचायत सवमती, चामोशी

रा.पयडी, पो.पेंढरी, ता.धानोरा,
श्री पंकज िंदेश कुकुडकर,

76

793
अकंपा-2017/166

77

790 --793A

अकंपा-2017/167
78

794
अकंपा-2017/174

79

मु.झचतलपेठ, पो.बोरी, ता.अहे री,
वजल्हा गडवचरोली
श्री अक्षय विजय तुमराम
मु.रामनगर िाडग क्र.9, रे ड्डी गोडािून
जिळ, बायपास रोड, पोटे गांि,
मु.पो.ता.गडवचरोली

802

80

805
अकंपा-2017/178

81

प्राथवमक वशक्षक, पंचायत

महार

वङ एड टं कलेखन इ.40

अनु.जाती (समाज,भुगोल,

ि म.30 संगणक

मरा. िाड:मय)

एम.ए.(समाज)

संगणक

08/03/2012

मुलगा

11.10.2012

03.03.1997

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 िा पास

14.10.2012

पत्नी

29.10.2012

17.12.1980

गेाड
ं

अनू.जमाती

10 िी पास

24.06.2012

पत्नी

11.12.2012

15.07.1982

हलबा

अनु.जमाती

12 िी पास

MSCIT

11.02.2012

मुलगा

14.12.2012

20.03.1994

महार

अनु.जाती

12 िी पास

टं कलेखन इ.30 ि म.30

09.02.2009

मुलगा

17.12.2012

06.08.1994

12 िी पास

टं कलेखन इ.40 ि म.30

09.12.2012

मुलगी

18.12.2012

16.05.1990

महार

अनु.जाती

27.09.2011

मुलगा

04.02.2013

05.08.1994

महार

अनु.जाती

27.12.2012

मुलगा

01.03.2013

10.06.1978

परधान अनु.जमाती

10 िी पास

24.01.2013

पत्नी

01.03.2013

01.07.1988

बंजारा

12 िी पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

सवमती अहे री
श्री विजय संभाजी तुमराम
कवनष्ठ अवभयंता, पंचायत

परधान अनु.जमाती

सवमती वसरोंचा

उपविभाग गडवचरोली

12 िी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

श्री सुबोध चरणदास जनबंध,ु
प्राथवमक वशक्षक,
वज.प.प्रा.शाळा निेगांि,

वब.एस.सी.
(विज्ञान PCM)

संगणक MSCIT

पं.स.धानोरा

श्री संजय दादाजी कुमरे

श्री दादाजी मेंगाजी कुमरे

मु.पो.घोट, ता.चामोशी, वजल्हा

मजूर, वज.प.बांधकाम उपविभाग

गडवचरोली

चामोशी

मु.पो.ता.उमरखेड, वज. यितमाळ

14.01.1990

श्री िंदेश कारुजी कुकुडकर,

हनुमानमंदीर जिळ, गडवचरोली

(राठोड)

01.10.2012

पं.स.धानोरा

िाहन चालक, वज.प.झसचाई

श्रीमती अंतकला अविनाश मुडे
806

प्राथवमक शाळा वचचोली,

श्री बबनराि लक्ष्मणराि रामटे के,

चौक, िाठोडा रोड, मु.पो.ता.नागपूर
अकंपा-2017/177

प्राथवमक वशक्षक वज.प.

िाडग .नं.15, गोकुळनगर,

प्लाट नं.511, वहिरीनगर, जयवभम

मुलगा

श्री मोरे श्िर आसाराम बेसरा,

कु.वनशा बबनराि रामटे के,

श्री कपील सुबोध जनबंधु

वब.ए. पदिी
20.08.2012

गडवचरोली

मु.पो.चांदागड ता.कुरखेडा

वजल्हा गडवचरोली
अकंपा-2017/165

ग्राम सेिक, पंचायत सवमती,

श्री. वरतु नामदे ि वहडको

श्रीमती माधुरी मोरे श्िर बेसरा
791

श्री. टीकचंद केिळराम खोब्रागडे

श्री अविनाश परशुराम मुडे,
ग्रामसेिक, पं.स.कोरची

विजा -अ

कृवि पदविका

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक
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अकंपा-2017/179
82

श्रीमती चंद्रकला वकशोर पोटािी,
807

(कुमरे)
मु.अलोनी,बामनी, ता.वज.
गडवचरोली

अकंपा-2017/183
83

श्री धनंजय यशिंत कांबळे ,
811

मु.पो.दे लनिाडी, ता.आरमोरी,
वजल्हा गडवचरोली

817

अकंपा-2017/190
85

प्राथवमक वशक्षक, पं.स.

06.12.2012

पत्नी

02.03.2013

25.08.1985

माळी

अनु.जमाती

16.02.2013

मुलगा

18.03.2013

02.08.1982

वढिर

भज-ब

12 िी पास

एटापल्ली

श्री यशिंत डु कूरुजी कांबळे ,
पवरचर, प्रा.आ.केंद्र, अवमझा

पदव्युत्तर पदिी
(इंग्रजी,
इवतहास)

वब.एङ MSCIT
टं कलेखन इ.40 ि म.30

श्री विशांत आनंदराि काकडे ,

अकंपा-2017/189
84

श्री वकशोर तुळवशराम पोटािी,

819

तुळजाई वनिास वसध्दविनायक पाकग

श्री आनंदराि रानबाजी काकडे ,

गल्ली क्र3 निीन लक्ष्मीनगर चेतन

आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र

सुपर माकंट जिळ वपपळे गुरि पुणे

सुंदरनगर

411061

श्री उध्दि लक्ष्मण टे काम,

श्री विशाल उध्दि टे काम,

पशुधन पयगिक्ष
े क,

मु.पो.ता.भामरागड, वज. गडवचरोली पशु .िै.द.श्रेणी-1,कोठी,

07.04.2013

मुलगा

17.04.2013

30.11.1986

धनगर

भ.ज. क

12 िी पास

02.12.2012

मुलगा

20.05.2013

03.08.1994

गेाड
ं

अनू.जमाती

वब.ए. (कला)

टं कलेखन इ.40 ि
म.30

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

पं.स.भामरागड

अकंपा-2017/195

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक
श्रीमती अल्का खो. परचाके (मय्यत
कमगचाऱयांची पत्नी) यांनी वद.
22.09.2010 चे अजान्िये श्री अमोल

823A ---

86

--692

कु.अश्श्िनी खोझजद्र परचाके

श्री.खोझजद्र धोंडु जी परचाके

रा.माकंडा दे ि पो.माकंडा दे ि

आरोग्य सेिक

ता.चामोशी वज.गडवचरोली

प्रा.आ.कें.मुरुमगाि

(मुलगा) यांचे नािे अनुकंपा

22.09.2010
23.02.2010

पत्नी

-----------

वब.ए.(कला)
27.12.1988

परधान अनू.जमाती

खुल्या
विद्यापीठातून

12.08.2013

वब.एङ DOEACC
टं कलेखन इ.40 ि म.30

वमळण्यास विनंती केलेली होती . पंरतु
त्यािेळी श्री अमोल अज्ञान असल्याने
कु. अश्िीनी (मोठी मुलगी) चे नांिे
करण्याबाबत वद. 12.08.2013 चे
अजान्िये कळविल्याने सदर
वदनांकापासून त्यांचे जेष्ठता क्म
लािण्यात आलेला आहे .

अकंपा-2017/196
87

824
अकंपा-2017/200

88

829
अकंपा-2017/204

89

833

अकंपा-2017/206
90

श्री अक्षय अवनल चंचूिार,

श्री अवनल नामदे ि चुंचुिार,

मु.पो.भेडाळा, ता.चामोशी,

पवरचर, प्रा.आ.केंद्र रे गडी,

वजल्हा-गडवचरोली

ता.चामोशी, वज.गडवचरोली

श्री चेतन मलय्या कोठारी,

श्री मलय्या पोचम कोठारी,

रा.अंवकसा, ता.वसरोंचा,

प्राथवमक वशक्षक,

वज.गडवचरोंेली

वज.प.प्रा.शाळा गोंविदगांि

श्री वििेक जगन्नाथ हु लके,

श्री जगन्नाथ वहरामण हु लके,

C/O श्री पुरुिोत्तम तु.उरकुडे ,

प्राथवमक वशक्षक,

साईबाबा मंदीर रोड, हनुमानिाडग ,

वज.प.प्रा.शाळा डोंगरगांि

ता.दे साईगंज, वज.गडवचरोली

हलबी, पं.स.दे साईगंज

श्री पपेश छगनराि पोडचलिार,
835

वििेकानंद नगर, रे ड्डी गोडािून
जिळ, गडवचरोली

13.06.2013

मुलगा

13.08.2013

31.07.1996

सालेिार

विमाप्र

12 िी पास

17.02.2013

मुलगा

26.09.2013

07.04.1995

कुणबी

इ.मा.ि.

पदिी

25.04.2013

मुलगा

10.10.2013

31.08.1985

कुणबी

इ.मा.ि.

12 िी पास

कृवि पदविका
प्रमाणपत्र, क्राप्ट
वड.एड.

श्री छगनराि दशरथ
पोडचलिार, पवरचर,
प्रा.आ.केंद्र अवमझा,
पं.स.गडवचरोली

17.09.2013

मुलगा

23.10.2013

17.03.1986

बेलदार

भज-ब

12 िी पास

संगणक DOEACC

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक
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अकंपा-2017/207
91

836
अकंपा-2017/217

92

श्री अक्षय अरुण हे डाऊ,

श्री अरुण रामचंद्र हे डाऊ, शाखा

मु.पो.ता.आरमोरी,

अवभयंता, वज.प.बांधकाम,

वजल्हा गडवचरोली

उपविभाग िडसा

श्रीमती चंद्रकुंिर रझिद्र कुमरे ,
848

रा.िाघभुमी, ता.धानोरा, वज.
गडवचरोली

अकंपा-2017/222
93

श्री िलीमोहम्मद हाशम सय्यद
852

मु.पो.अंवकसा, ता.वसरोंचा,
वजल्हा गडवचरोली

अकंपा-2017/225
94

856
अकंपा-2017/233

95

864

प्राथवमक वशक्षक, वज.प.
प्रा.शाळा वसरकोंडा,

श्री सय्यद हाशम सय्यद अहमद
पवरचर, प्रा.आ.केंद्र अंवकसा
श्री मधुकर नामदे ि ठें गरे
िवरष्ठ सहाय्यक (वल.ि.)

वज.चंद्रपूर

पं.स.कुरखेडा

स्त्टॅ ड रोड ब्रम्हपुरी, ता.ब्रम्हपुरी,
वजल्हा चंद्रपूर

29.10.2013

04.11.1996

कोष्टी

विमाप्र

12 िी पास

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

26.11.2013

पत्नी

24.12.2013

07.02.1984

गेाड
ं

अनु.जमाती

10 िी पास.

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

25.11.2013

मुलगा

27.01.2014

06.05.1987

मुस्त्लीम

खुला

पं.स.वसरोंचा

मु.पो.िाल्मीकीनगर, ता.ब्रम्हपूरी,

मु.विद्यानगर, झाशीराणी चौक, बस

मुलगा

श्री रझिद्र वघसुजी कुमरे

कु.हे मलता मधुकर ठें गरे

कु.पल्लिी धनंजय आबदे ि,

07.08.2013

विद्यापीठातून

MSCIT शेळी मेंढी
पालन प्रवशक्षण ि क्राप्ट
वड.एड.

पदव्युत्तर
03.03.2014

मुलगी

11.03.2014

12.12.1984

कुणबी

इ.मा.ि.

.(समाज,

कृवि पदिीका Mscit,

16.04.2014

मुलगी

12.05.2014

02.01.1997

वज.प.प्रा.शाळा बोडं गी,

कृष्ण
पक्षी

खुला

12 िी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

अकंपा-2017/235

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

तद. 25.06.2010 चे अजान्वये श्री. राकेश
866 A
----

96

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

भुगोल )

श्री धनंजय नामदे ि आबदे ि,
प्राथवमक वशक्षक,

वब.कॉम (खुल्या

----680

भोयर यांचे नावाने अनुकंपा प्र्करण होिे.
कु.पुष्पा गजानन भोयर, रा.िाकडी,

श्री.गजानन पैकाजी भोयर ,

पो.येिली, येिली, ता.वज.

कवनष्ठ सहाय्यक, कृवि विभाग,

गडवचरोली

वज.प.गडवचरोली

25.06.2010
16.06.2010

मुलगी

----

पंरिु (मय्यि कमणचाऱयांची पत्नी श्रीमिी

वब.ए. (कला)
09.07.1987

कुणबी

इमाि

23.05.2014

खुल्या

MSCIT

विद्यापीठातून

कांिाबाई) यांचे अजण तद. 26.05.2014
नूसार कु. पुष्पा याचे नावाने अनुकंपा
दे ण्यास तवनंिी केली असल्याने सदर
तदनांकाचे अजान्वये त्यांचे जेष्ठिा क्म
लावण्याि आलेला आहे .

अकंपा-2017/237

कु. वप्रया भाष्कर शेडमाके,
रा. ब्रम्हपुरी (भिानी िाडग , आवदिासी श्री भाष्कर संपत शेडमाके,

97

869

मोहल्ला श्री. जगदीश मरस्त्कोल्हे

प्रा.वशक्षक, वज.प.प्रा.शाळा

यांचे घराजिळ) तह. ब्रम्हपुरी, वज.

मांगटा, पंचायत सवमती आरमोरी

13.03.2014

मुलगी

03.06.2014

10.04.1998

28.06.2014

मुलगा

28.07.2014

08.05.1995

महार

अनु.जाती

12 िी पास

24.07.2014

मुलगा

13.08.2014

25.04.1991

महार

अनु.जाती

12 िी पास

परधान अनु.जमाती

12 िी पास

चंद्रपूर
अकंपा-2017/246
98

श्री मयुर शामराि रायपुरे,
878

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

अकंपा-2017/247
99

श्री पराग वकशोर मे श्राम,
879

रा.दादासाहे ब गायकिाड चौक,
आरमारे ी, ता.आरमोरी, वजल्हा
गडवचरोली

श्री शामराि पांडुरंग रायपुरे,
क.सहा. लेखा, समाज कल्याण
विभाग, वज.प. गडवचरोली
श्री वकशोर रामदास मे श्राम,
सहाय्यक आरे खक, पंचायत
सवमती आरमोरी,

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30
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अकंपा-2017/265
100

899
अकंपा-2017/272

101

श्री शुभम नेपाल बारसागडे

श्रीमती सुलभा शेखर परांजपे,

रा.बेडगांि, ता.कोरची, वजल्हा

आरोग्य सेिक (मवहला) उपकेंद्र

गडवचरोली

बेडगांि, ता.कोरची

श्री. अक्षय प्रभाकर कुळमे थे,
905 A मु.रे श्मीपुर पो. वचत्तरंजनपुर
तह.चामोशी वज. गडवचरोली

अकंपा-2017/274
102

906 A
अकंपा-2017/278

103

कु. पायल सुधाकर चौधरी, आर्शशिाद
नगर, गडवचरोली.
श्री. अक्षय पुरुिोत्तम सेलोकर,

910

मु.पो.तह. जानी िाडग , ब्रम्हपूरी वज.
चंद्रपूर

अकंपा-2017/283
104

श्रीमती िैशाली दे िानंद कोल्हे,
915

(पुराम) मु.दे उुळगांि पेा. आंधळी
तह.करखेडा वज. गडवचरोली

अकंपा-2017/289
105

श्री. अवमत वचत्तरंजन दास,
921

मु.अरुणनगर तह.अजुगनी मोर वज.
गोझदया

अकंपा-2017/294
106

927

श्री. प्रभाकर विठठल कुळमे थे,
प्रा.वश. पं.स. मुलचेरा

वब.एस.सी.
30.10.2014

मुलगा

20.12.2014

24.09.1996

महार

अनु.जाती (chemy,math,
phys)

29.12.2014

मुलगा

11.02.2015

01.06.1998

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 िी पास

12.02.2015

मुलगी

16.02.2015

05.11.1992

कुणबी

इ.मा.ि.

इंवजवनयरींग

श्री. सुधाकर मावणकराि चौधरी,
िाहनचालक, प्रा.आ.के.

ग्रा.वि.अ. पं.स. कुरखेडा

श्री. दे िानंद मोवतराम कोल्हे ,
प्रा.वश. पं.स. कुरखेडा

श्रीमती यशोमती नरे द्रनाथ
वशकदार, प्रा.वश. पं.स.मुलचेरा

श्री. रुपेश रमे श आिळे , मु.पो.

श्री. रमे श केशि आिळे , पवरचर,

इंवदरानगर, गडवचरोली, वज. गड.

पशु . दिा., उराडी ता. कुरखेडा

इ.40 ि म.30

केवमकल

आरे िाडा, पं.स. भामरागड
श्री. पुरुिोत्तम सेलोकर,

MSCIT टं कलेखन

पदिी

13.02.2015

मुलगा

10.03.2015

08.08.1995

तेली

इ.मा.ि.

12 िी पास

29.01.2015

पत्नी

27.03.2015

02.11.1984

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 िी पास

17.04.2015

पती

26.06.2015

23.09.1984

बंगाली

खुला

पदिी (विज्ञान)

संगणक प्रमाणपत्र
Mscit

वड.एड.(चालु श्स्त्थतीत)

गवणत भौवतक संगणक,
वब.एङ ि संगणक
प्रमाणपत्र
19.07.2015

मुलगा

29.07.2015

22.05.1986

ब्राम्हण

खुला

12 िी पास

संगणक प्रमाणपत्र
Mscit

अकंपा-2017/296

संबतधिाने तद. 7.1.13 ला अजण सादर केलेला

782/7 श्री मृणाल चंदेशेखर मे श्राम

107

प्रवतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आिश्यक

97

मु.पो.िासाळा तह.आरमोरी वज.गड

श्री. चंद्रशेखर खुशाल मे श्राम
पवरचर प्रा.आ.कें.पोटे गाि

26.05.2012

मुलगा

07.01.2013
16.08.2015

16.08.1997

महार

अनु.जाती

होिा पंरिू संबतधि अजणदार तद.

वब.एस.सी.

16.08.2015 ला सज्ञान झाले असल्याने

(Mth,che,phy)

सज्ञान झालेच्या तद.पासून जेष्ठिा क्रम
लावण्याि आलेला आहे .
तद. 21.05.2011 चे प्रस्िावान्ये श्रीमिी जया

अकंपा-2017/298

कुमरे (मय्यि कमणचाऱयांची पत्नी) चे नांवे

108

928 B श्री. मनोज प्रमनाथ कुमरे

श्री प्रेमनाथ दे िाजी कुमरे

/(728 मु.फरी पो.कुरुड ता.दे साईगंज

प्रा. शा. शाळा.मलकापुर

)

वज.गउवचरोली

पं.स.चामोशी

अनुकंपा प्र्करण होिे. पंरिु त्यांनी त्यांचे अजण

29.09.2015
02.12.2010

मुलगा

21.05.2011
28.08.2014

29.09.1997

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 िी पास

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30

तद. 28.08.2014 अन्वये वैद्यकीय सबब
दाखवून मुलगा श्री मनोज चे नांवे अनुकंपा
प्रकरण करण्यास तवनंिी केली िथातप
संबतधि उमे दवार अज्ञान असल्याने त्यांना तद.
29.09.2015 ला 18 वषण पूणण होि असल्याने
सदर तदनांकापासून त्यांचे जे ष्ठिा क्म
लावण्याि आलेला आहे .
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अकंपा-2017/303
109

कु. वसमा हवरदास सराटे ,
932

मु.पो.वशिाजीनगर, खेळ,
ता.ब्रम्हपूरी वज. चंद्रपूर

अकंपा-2017/305
110

934
अकंपा-2017/311

111

940

श्री. हवरदास शंकर सराटे ,
प्रा.वश. पं.स. चामोशी

श्री. अवभिेक िामनराि लोखंडे,

श्रीमती साधना महादे िराि

मु.पो. 115 भाग्यश्रीनगर, मारोती

राघोते, आ.से.(म) प्रा.आ.कें.

खरबी रोड, नागपूर

दे िळ
ू गांि

श्री पराग प्रभाकर मे श्राम,

श्री. प्रभाकर मे श्राम, पयगिक्ष
े क,

मु.पो.गडवचरोली िाडग नं.11

वज.प.हॉय.गडवचरोली

23.08.2015

मुलगी

16.10.2015

25.10.1993

गेाड
ं

अनू.जमाती

वब.एस.सी.

15.08.2015

मुलगा

05.11.2015

23.07.1989

माळी

इ.मा.ि.

12 िी पास

09.12.2015

मुलगा

28.12.2015

17.06.1990

कलार

इ.मा.ि.

अवभयांवत्रकी

वसव्हील
पदिी

संगणक ि टं कलेखन

तबएससी पात्रिेबाबि गुणपत्रक सादर

इंग्रजी30

करावे.

वङ. एङ संगणक
प्रमाणपत्र Mscit

वसव्हील अवभयांवत्रकी
पदिी
मय्यत कमगचारी वद. 18.7.2004

अकंपा-2017/315
943
--

112

--561

947
अकंपा-2017/326

114

रा. समाधी िाडग , संन्मीत्र कॉन्व्हें ट
जिळ, चंद्रपुर

श्री शारंगधर गोझिदराि
कविश्िर, प्राथवमक वशक्षक

13.01.2016

मुलगा

असल्याने
प्रथम अजग

पासून बेपत्ता होते. तथावप संबवधत
11.07.1988

ब्राम्हण

खुला

पदव्युत्तर

MSCIT टं कलेखन

अजगदाराने वद. 13.01.2016 रोजीचे

(िावणज्य)

इ.40 ि म.30

मृत्यु प्रमाणपत्र सादर केले असल्याने

31/07/2007.

त्यांचे अनुकंपा जेष्ठता क्रम मृत्यु
वदनांकापासून लािण्यात आलेला

अकंपा-2017/319
113

श्री. िैभि शारंगधर कविश्िर

बेपत्ता

953

श्री. श्रीकांत बंडु आक्रेडीिार, मु.पो.

श्री. बंडु नानय्या आक्रेडीिार,

आष्टी वज.गडवचरोली

प्रा.वश. पं.स. मुलचेरा

श्री. प्रफुल दे विदास रामटे के,

श्री. दे विदास विठोबाजी

मु.पो.तह. आरमोरी, वज. गड

रामटे के, प्रा.वश. पं.स.आरमोरी

11.02.2016

मुलगा

22.02.2016

13.09.1991

पेरकी

इ.मा.ि.

01.03.2016

मुलगा

02.04.2016

12.07.1995

महार

अनु.जाती

पदव्युत्तर पदिी

यांवत्रकी अवभयांवत्रकी

(एम टे क)

पदिी

पदिी
(अथगशास्त्त्र
वििय घेिन
ू )

MSCIT टं कलेखन
इ.40 ि म.30
तद. 15.04.2009 चे अजान्वये श्रीमिी

अकंपा-2017/327

छाया लुथडे चे नांवे अनुकंपा प्र्करण
होिे. पंरिु त्यांनी त्यांचे अजण तद.

115

954- श्री मयुर सुरेश लुथडे

श्री सुरेश सुधाकर लुथडे, पवरचर

A/

मु.पो.अडपल्ली माल ता.मुलचेरा

प्राआके अडपल्ली माल

621

वज.गडवचरोली

पं.स.मुलचेरा

12.01.2015 अन्वये शैक्षतणक सबब

11.04.2016
28.03.2009

पत्नी

15.04.2009

दाखवून मुलगा श्री मयुर सुरेश लुथडे यांचे
11.04.1998

सोनार

इ.मा.ि.

12 िी पास

नांवे अनुकंपा प्रकरण करण्यास तवनंिी
केली िथातप संबतधि उमेदवार सदर

12.01.2015

तदनांकास अज्ञान असल्याने त्यांना तद.
11.04.2016 ला 18 वषण पूणण होि
असल्याने सदर तदनांकापासून त्यांचे

अकंपा-2017/328
116

श्री. शुभम संतोि वसडाम
955

श्रीमती उिा संतोि वसडाम मु.पो.
चौडमपल्ली तह.चामोशी वज. गड.

आयटीआय
श्री. संतोि कावशनाथ वसडाम,
प्रा.वश. पं.स. मुलचेरा

27.02.2016

मुलगा

20.04.2016

18.08.1994

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 िी पास

इलेक्रावनक्स ॲन्ड
टे क्नालॉजी, संगणक
प्रमाणपत्र

जेष्ठिा क्म लावण्याि आलेला आहे .
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अकंपा-2017/333
117

960

अकंपा-2017/346
118

971

श्री. सुवजतकुमार धमा नागोसे, रा.

श्री. धमा विस्त्तारी नागोसे,

विटटलगांि , तह. दे साइग्रंज, वज.

पशुधन पयग. चापलिाडा, पं.स.

गडवचरोली

चामोशी

श्री. निीन श्याम सोरते, म.पो.

श्री. श्याम रुवि सोरते, शाखा

गुलमोहर कालनी, आरमोरी रोड

अवभयंता पं.स.चामोशी

गडवचरोली

(वनलंवबत)

13.05.2016

मुलगा

19.05.2016

31.07.1996

गेाड
ं

अनू.जमाती

10 िी पास

30.07.2016

मुलगा

24.08.2016

08.04.1991

कोष्टी

विमाप्र

10 िी पास

पशुधन व्यिस्त्थापन ि
दु ग्धोत्पादन पदविका

वसव्हील इंवजवनयरींग
पदिी

अकंपा-2017/351
119

संबतधिाला तद 25.09.2016 ला 18 वषण
926

अकंपा-2017/365
120

श्री. प्रवणत वदिाकर गददे िार, मु.पो. श्री. वदिाकर किडु जी गददे िार,
कारमे ल स्त्कुल जिळ, गडवचरोली
श्री. सुरेंद्र वदलीप उं वदरिाडे

991

मु.पा.कोढाळा ता.दे साईगंज
वज.गडवचरोली
कु. वकरण रुवि परशुरामकर

अकंपा-2017/382
121

1006

(श्रीमती लीलाबाई रुिी
परशुरामकर रा.झपपळगांि (कोहळी)
ता.लाखांदूर वज.भंडारा)

अकंपा-2017/394
122

क.स. प्रा.आ.कें. लाहे री

श्री.वदलीप मोतीराम उं वदरिाडे
आरोग्य सेिक प्रा.आ.कें.अवमझा

08.07.2015

18.03.2010

25.09.2016

मुलगा

23.07.2015

मुलगा

08.12.2016

25.09.1998

31.10.1998

गानली

महार

इ.मा.ि.

08.10.2007

मुलगी

25.05.2017

26.01.1994

कोहळी

इ.मा.ि.

c/o वगरधर गणुजी कांबळे

मय्यत राहु ल भाष्करराि िेलके,

वशिाजीनगर िाडग क्र 18 कॅम्प एवरया

प्राथ.वश. पं.स. धानोरा

(समाज,इवत,
मरा िाड:मय)

श्रीमती स्त्नेहल राहु ल िेलके, मु.पो.
1017

Mscit
वब.ए. पदिी

वशरपूर

Mscit

संगणक प्रमाणपत्र

अनु.जाती

श्री रुिी सदावशि परशुरामकर,
सहा.वशक्षक वज.प.उ.प्रा.शाळा

12 िी पास

संगणक प्रमाणपत्र

पूणण होि असल्याने जेष्ठिा क्रमाि बदल
करण्याि करुन 25.09.2016 चे जेष्ठिा
क्रम लावण्याि आला
तद. 8.12.2016 चे अजान्वये नावाि बदल
करण्याि आल्याने सदर तदनांकापासून
जेष्ठिा क्रम लावण्याि आलेला आहे
तवनंिी अजण तद. 25.05.2017 अन्वये कु.

Mscit वड. एड, एम.ए. तकरण चे नावाने प्रकरण केले असल्याने
(समाज)

संबतधिाचा क्रम बदललेला आहे .

वब.ए. पदिी
30.05.2017

पत्नी

07.07.2017

26.07.1989

कुंभार

इ.मा.ि.

(समाज,इवत,

वड. एड, वब.एड

राज्य)

गडवचरोली वज. गडवचरोली

(जटप :- उपरोक्त अनुकंपा प्रकरण पूणग असलेल्या अनुकंपा उमेदवारािी अंजतम िेष्ठता सूिी 2017 मध्ये आपल्या कायालयातील मय्यत कमग िाऱयांिे नातेवाइकांना ककवा संबजित अिगदारास जनदे शनास आणुन दयावी. तसेि कायालयीन
सूिना फलकावर प्रजसध्द करावी )

(स्वा/-शान्तनु गोयल)
मुख्य कायग कारी अजिकारी
जिल्हा पजरषद, गडजिरोली

15

स्वा/- ( फरें द्र कुत्तीरकर)
उप मुख्य कायणकारी अतधकारी (सा)
तजल्हा पतरषद, गडतचरोली

