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अनुकंपा ननयुक्ती 2017 संबधाने प्रकरण पूणण असलेल्या संभाव्य नि.प. सेवेत ननवडीकरीता उमेदवाराची तात्पुरती सूची.
निल्हा पनरषद, गडनचरोली
*
*
*
*

सन 2016 मध्ये अनुकंपा उमेदवारांना दे ण्यात आलेली ननयुक्ती संख्या :- 09
तात्पुरत्य स्वरुपात वगण-4 मध्ये वगण-3 चे अटीवर ननवड झालेले प्रकरण संख्या :- 03
अनुकंपा उमेदवाराचे मानहती पूणण प्रकरण संख्या :- 104
एकुण प्रकरण संख्या :- 107

अ. प्रकरण

अजजदारांचे संपूणज नांव

ददवंगत झालेल्या कमजचाऱ्ऱऱ्ऱयाचे

अजजदाराचे

अजज केल्याचा

अजजदाराचा

नांव व पद

ददवंगत/

ददनांक

जन्म ददनांक

क्र. क्रंमाक

ददवंगत
झाल्याचा ददनांक

जात / प्रवगज

शैक्षदणक पात्रता

इतर व्यावसायीक

शेरा

अहजता

अकाली
रुग्णता दनवृत्त
झालेल्या

1

2

1

573

2

601

3

608

श्री गणेश दवनायक मुळे

3
श्री व्ही.एस.मुळे, वाहन चालक,

मु.पो.ता.दे साईगंज, दज. गडदचरोली दज.प.बांधकाम उपदवभाग अहे री
श्री.संजय बाजीराव मडावी

श्री बाजीराव लच्चा मडावी,

मु.पो. झझगानूर, ता. दसरोंचा

पशुपट्टीबंधक पशुवैद्यदकय

दज.गडदचरोली

दवाखाना दसरोंचा

श्री.प्रभाकर कादशराम पदा

श्री.कादशराम दगल्ले पदा पदरचर

म.पो.मोहली ता.धानोरा

4

कमजचाऱ्ऱ5याशी

6

7

25.05.2007

मुलगा

04.01.2008

07.09.1987

तेली

इ.मा.व.

7 वा पास

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

31.12.2007

मुलगा

16.07.2008

09.03.1990

मादडया

अनु.जमाती

9 वा पास

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

04.10.2008

मुलगा

02.12.2008

12.07.1984

गोंड

अनु.जमाती

9 वा पास

06.11.2008

मुलगा

23.12.2008

01.06.1979

दढवर

भज-ब

8 वी पास

23.09.2008

मुलगा

26.12.2008

07.05.1983

नमोशुद्र

खुला

12 वी पास

13.02.2008

मुलगा

30.12.2008

02.09.1987

गोंड

अनु.जमाती

9 वी पास

18.05.2008

मुलगा

29.01.2009

21.08.1975

माळी

इमाव

9 वा पास

8

9

10

11

दज.गडदचरोली
श्री. समय्या शंकर दजनका
4

610

बी.आर.ओ.कॅम्प जवळ

मय्यत श्री.दजनका शंकर दु गजय्या

रा.कोत्तुर (असरअल्ली) ता.दसरोंचा

पदरचर

दज.गडदचरोली
श्री बासुदेव दबमल हावलादार
5

611

मु.दसमुलतला, पो.पेटतळा,
ता.चामोशी, दजल्हा गडदचरोली
श्री. रुपेश रघुपती गावळे

6

612

मु.पो.राजाराम खांदला ता.अहे री
दज.गडदचरोली
श्री. भुपेश तुकाराम दनकुरे

7

613

मु.अहे री वाडज नं.5 ता.अहे री
दज.गडदचरोली

श्री दबमल हावलादार
उ.श्रे.मुख्याध्यापक

श्री. रघुपती दभमा गावळे
पशुपट्टीबंधक
श्री तुकाराम लक्ष्मण दनकुरे,
हवालदार पं.स.अहे री

संगणक , DOEACC

पत्नीचे व्यवसायाबाबि प्रमाणपत्र िसेच
प्रतिज्ञालेखाचे मुळ प्रिी आवश्यक
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श्री. प्रशांत सुरेश दोनाडकर
8

628

दं तेश्वरी वाडज क्र.5 श्रीहरी सलामे

श्रीमती सुनंदा सुरेश दोनाडकर

यांचे घरी मु.पो.ता.धारोना

पदरचर

20.04.2009

मुलगा

11.06.2009

30.12.1988

कुणबी

इ.मा.व.

10 वी पास

22.01.2009

मुलगा

09.07.2009

15.05.1995

कोहळी

इ.मा.व.

12 वी पास

16.05.2009

मुलगी

09.07.2009

22.09.1990

माळी

इ.मा.व.

टं कलेखन इंग्रजी 40,
MS-CIT

दज.गडदचरोली
श्री दनदतन मोतीराम परशुरामकर
9

632

मु.झपपळगाव(काहळी) ता.लाखांदूर
दज.भंडारा

632A
10

…………
631

कु.रश्मी दवनायक झचचेकर, व्दाराश्री प्रभाकर वसंतराव व्यवहारे ,
पोलीस क्वाटज र रघुजीनगर, 193/3
नागपूर,
श्रीमती शालू महें द्र गेडाम

11

633

मु.दभवापूर पो.वालसरा ता.चामोशी
दज.गडदचरोली
श्रीमती दमना दपतांबर भोयर

12

634

श्री.मोदतराम बोंडकु परशुरामकर
प्रा.दश. पं.स.कुरखेडा
श्री दवनायक तुळदशराम
झचचेकर, आरोग्य सहाय्यक,

पं.स.कोरची

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

MS-CIT

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

दब.ए. पदवी

प्रा.आ.केंद्र आमगांव , ता.चामोशी

श्री महें द्र पत्रूजी गेडाम ग्रा.से.

दड.एड. MS-CIT

(खुल्या
दवद्यादपठातुन )

07.07.2009

पत्नी

17.07.2009

05.02.1985

परधान

अनु.जमाती

12 वी पास

18.03.2009

पत्नी

18.07.2009

20.10.1978

दढवर

भज-ब

12 वी पास

21.02.2009

मुलगा

05.08.2009

23.10.1995

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

25.08.2008

पत्नी

05.08.2009

07.11.1972

महार

अनु.जाती

10 वी पास

20.06.2009

मुलगा

18.08.2009

04.11.1991

तेली

इ.मा.व.

12 वा पास

26.07.2009

मुलगा

05.09.2009

01.12.1987

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

25.08.2009

पत्नी

24.09.2009

02.07.1978

महार

अनु.जाती

12 वी पास

कृदष तंत्र पदवीका
अभ्यासक्रम

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

रा.

शारदा कॉलनी शास्त्त्रीनगर, हनुमान मय्यम श्री. दपतांबर अंताराम
मंददरजवळ जोगीसाखरा रोड

भोयर प्राथदमक दशक्षक

टं कलेखन इं.40 ,म.30
व संगणक प्रमाणपत्र

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

मु.ता.आरमोरी दज.गडदचरोली
श्री पराग सुधाकर कोराम
C/O नरे श केशव आत्राम
13

636

चन्काई नगर दशक्षक कॉलनी
बाजार तलावाच्या मागे
मु.पो.ता.दज.गडदचरोली

14

637

15

641

श्री सुधाकर गणुजी कोराम उ.श्रे.
मुख्याद्यापक
दज.प.प्रा.शा.दे वसरा
पं.स.धानोरा

श्रीमती शारदा दवनोद गेडाम,

मय्यम श्री दवनोद दयाराम

रा.फलेवाडज क्र. 4 गडदचरोली

गेडाम, आरोग्य सहाय्यक

श्री.स्त्वप्नील गजानन भांडेकर
मु.पो.कुनघाडा रै ता.चामोशी
दज.गडदचरोली

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

श्री.गजानन महारु भांडेकर
प्राथदमक दशक्षक

पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती
दे ण्यात आली.
संगणक प्रमाणपत्र
Mscit

श्री महे श वामन राऊत,
16

642

दज.प.ताडु रवार शाळे च्या मागे ,

श्री वामन नथ्युजी राऊत, केंद्र

ताडु रवार नगर आरमोरी

प्रमुख, गोठणगांव , पं.स.कुरखेडा

MS-CIT

ता.आरमोरी, दजल्हा गडदचरोली
श्रीमती दनता सोमे श्वर रामटे के
17

645

रा.दववेकानंद नगर वाडज क्र.21

मय्यत श्री सोमे श्वर बापू

पोटे गांव रोड रे ड्डी गोडावूनच्या मागे ,

रामटके, ग्रामसेवक

मु.पो.ता.दजल्हा गडदचरोली

MSCIT, टं कलेखन

पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती

इं.-40, म.-30

दे ण्यात आली.
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श्री अंकूश राजेश्वर संतोषवार
18

646

रा.हनुमाननगर (दरलान्स टावर
जवळ चामोशी ता.चामोशी
दज.गडदचरोली

श्री राजेश्वर श्रीधर संतोषवार
आरोग्य सेवक,

03.05.2009

मुलगा

30.09.2009

09.12.1992

गानली

इ.मा.व.

04.10.2009

पत्नी

30.10.2009

20.06.1983

धोबी

इ.मा.व.

प्रा.आ.के.अंदकसा

श्रीमती आशा संजय वरघंटे
19

651

रा.ताडू रवार नगर आरमोरी

श्री. संजय मारोती वरघंटे पदरचर

ता.आरमोरी
श्री अमीत भारत लोखंडे
20

652

मु.पो.काहाली, ता.ब्रम्हपुरी, दजल्हा
चंद्रपूर
श्रीमती सुषमा मयाराम टें भण
ु े

21

655

मु.कोसमी-2 ता.कोरची
दज.गडदचरोली

22

658

660

664

25

667

ग्रा.से. पं.स.अहे री

पदरचर, पशूवैद्यदकय दवाखाना

दज.गडदचरोली

दोलंदा

रा. आष्टी, ता.चामोशी, दजल्हा

श्री संभोष भुरुजी ठाकूर,
प्राथदमक दशक्षक

श्रीमती वषा रमे श जवादे

श्री. रमे श बालाजी जवादे

नेहरु वाडज क्रमांक 1 गडदचरोली

कदनष्ठ सहाय्य्क

मु.पो.जोगीसाखरा तह. आरमोरी
दज. गडदचरोली. 441208,
श्री रुपेश प्रतापशहा आत्राम,

671

श्री मयाराम बाबुराव टे भण
ु े

श्री मडगूजी रामाजी दनकाडे

श्रीमती मे घना संजय राऊत,

26

ग्रामसेवक, पं.स.मुलचेरा

पो.जारावंडी ता.एटापल्ली

गडदचरोली.

24

श्री भारत मारोती लोखंडे,

श्री रझवद्र मडगूजी दनकोडे मु.दोलंदा

श्रीमती सुरेखा संतोष ठाकुर,
23

मु.रामनगर वाडज क्र.19, ता.दजल्हा
गडदचरोली

12 वी पास

श्री संजय महादे वराव राऊत,
ग्रामसेवक, पं.स.गडदचरोली
श्री प्रतापशहा शामराव आत्राम,
पदरचर, प्रा.आ.केंद्र कोनसरी

दब.ए. पदवी
(कला)

DOEACC टं कलेखन
इं.-40, म.-30
MS- CIT, DTP
टं कलेखन इं.-40, म.-

14.10.2009

मुलगा

06.11.2009

22.02.1988

बौदध

अनु.जाती

10 वी पास

DOEACC

26.11.2009

पत्नी

10.12.2009

30.12.1983

महार

अनु.जाती

12 वी पास

टं कलेखन म.30

01.09.2009

मुलगा

29.12.2009

04.07.1974

मरार

इ.मा.व.

10 वी पास

22.12.2009

पत्नी

12.01.2010

20.06.1983

कुणबी

इ.मा.व.

दब.ए.(कला)
खुल्या
दवद्यापीठातून

30.01.2010

पत्नी

08.02.2010

10.06.1984

कुणबी

इ.मा.व.

08.02.2010

पत्नी

06.03.2010

21.04.1982

कुणबी

इ.मा.व.

24.01.2010

मुलगा

23.03.2010

23.07.1988

राजगेाड
ं

अनु.जमाती

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

30
पदरचर पदावर तात्पुरती दनयुक्ती
दे ण्यात आली.

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

टं कलेखन इ.40 म.30
MSCIT कृदष पदवीका

12 वी पास

MS-CIT

दब.ए.(कला)

टं कलेखन इं.40 म.30

खुल्या

MS-CIT, कृदष तंत्र

दवद्यापीठातून

पददवका

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

12 वी पास
पूवी श्री. दजतेंद्र सहारे यांचे नावाने

27

675

श्री.मदनष दे दवदास सहारे

श्री.दे दवदास डी. सहारे मु.अ.

मु.पो.कळमटोला पो.अदमझा

मराटी प्राथदमक शाळा कोटगुल

दज.गडदचरोली

पं.स.कोरची

श्री संददप बाबुराव इंदावार,

मय्यत श्री बाबुराव मुत्यालू

रा.आलापल्ली, ता.अहे री, दजल्हा

इंदावार, वाहन चालक,

गडदचरोली

प्रा.आ.केंद्र पेरदमली

03/06/2010
13/09/2009

मुलगा

-----------

01/09/1992

तेली

इमाव

28/03/2014

दब.एस.सी.

MSCIT टं कलेखन

(दवज्ञान)

इ.40 व म.30

अनुकंपा प्र्करण होते . पंरतु दद.
28.03.2014 चे अजान्वये दजतेंद्र यांचे
दनधन झाल्याने सदर प्रकरण मदनष
चे नावे करण्यात आले

28

678

18.01.2010

मुलगा

16.06.2010

20.01.1989

मनेवार

खुला

10 वी पास,

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
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प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक प्रथम
अजज पं.स. भामरागड येथे दद.

29

679

श्रीमती कौशल्या केशव कोकोडे

श्री.केशव नथ्थुजी कोकोडे

मु.पो.येंगलखेडा ता.कुरखेडा

दशक्षक दज.प.प्रा.शा.कवडे

दज.गडदचरोली

पं.स.भामरागड

18.12.2008 रोजी सादर केले होते. पंरतु

05.07.2008

पत्नी

18.12.2008
14.06.2010

या कायालयास प्राप्् झालेले नाही.

02.07.1987

तेली

इ.मा.व.

9 वी पास़

त्यामुळे या कायालयास दद. 14.06.2010
ला प्राप्त अजात सदर अजज जोडू न पुनश्च
अजज सादर केलेला असल्याने प्राप्त
अजाचे ददनांकापासून जेष्ठता क्ररम
लावण्यात आला.

30

683

श्री राहु ल प्रभाकर दशवनकर,

मय्यत श्री प्रभाकर झचतामण

मु.पो.मुरमाडी, ता.गडदचरोली,

प्रभाकर, रोलर चालक,

दजल्हा गडदचरोली

दज.प.बांध.उपदवभाग कोरची

श्री. सुदधर चरणदास वाढई
31

684

रा.वाडज क्र.9 रामनगर,
मु.पो.ता.दज.गडदचरोली
श्री.अक्षय प्रकाश दोनाडकर

32

686

मु.पो.पारडगाव ता.ब्रम्हपुरी
दज.चंद्रपुर
श्रीमती भुदमका ओमप्रकाश उके,

33

687

रा.खेडेगांव, पो.चारभट्टी,
ता.कुरखेडा, दजल्हा गडदचरोली
श्री. अदभदजत ददगांबर बन्सोड

34

689

मु.पो.गेवधा, ता.कुरखेडा
दज.गडदचरोली

श्री. चरणदास महादे व वाढई
कदनष्ठ सहाय्यक
श्री.प्रकाश एम. दोनाडकर
पदरचर पं.स.कुरखेडा

श्री ओमप्रकाश राजकुमार उके,
प्राथदमक दशक्षक, पं.स.कुरखेडा

मय्यत श्री. ददगांबर मसाजी
बन्सोड पदरचर

13.08.2010

मुलगा

31.08.2010

04.08.1991

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

11.04.2010

मुलगा

01.09.2010

03.08.1985

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

फोटोग्राफी

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

11.05.2010

मुलगा

13.09.2010

28.06.1997

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

MSCIT

24.05.2010

पत्नी

13.09.2010

04.11.1981

महार

अनु.जाती

दब.ए.(कला)
खुल्या
दवद्यापीठातून

28.05.2010

मुलगा

16.09.2010

28.08.1993

महार

अनु.जाती

टं कलेखन इ.40 म.30
MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

10 वी पास
प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक
प्र्थम अजज प्राआके टे कडातला, येथे

35

690

कु.मानसा कृष्णा दासरी,
मु.पो.ता.दसरोंचा, दजल्हा गडदचरोली

दद. 21.03.2009 रोजी सादर केले

श्री कृष्णा व्येंकन्ना दासरी,
आरोग्य सहाय्यक (पुरुष),

24.02.2009

मुलगी

प्रा.आ.केंद्र टे कडाताला

21.03.2009
18.09.2010

25.05.1991

बेलदार

भज-ब

12 वी पास

MSCIT टं कलेखन

होते . पंरतु या कायालयास प्राप््

इ.30 व म.30

झालेले नाही. दद. 18.09.2010 ला
प्राप्त अजात सदर अजज जोडू न पुनश्च
अजज सादर केलेला असल्याने प्राप्त
अजाचे ददनांकापासून जेष्ठता क्र्म

36

693

37

698

श्रीमती संघदमत्रा अरझवद शेंडे

श्री.अरझवद मादनकराव शेंडे

मु.पो.मुडझा ता.दज.गडदचरोली

पशुधन पयजवक्ष
े क प.वै.द.वायगाव

कु.सोनल सुधाकर वाघाडे

श्रीमती रे खा सुधाकर वाघाडे

मु.गणेशपुर पो.दससी ता.आरमोरी

प्रा.दश.

दज.गडदचरोली

दज.प.उ.प्रा.शा.दवदहरगांव

30.07.2010

पत्नी

22.09.2010

11.12.1979

महार

अनु.जाती

दब. ए. (कला)

25.09.2010

मुलगी

12.11.2010

24.02.1991

कुणबी

इ.मा.व.

दब.ए.(कला)

DOEACC, टं कलेखन
इ.30 व म.30
संगणक प्रमाणपत्र,
टं कलेखन इ.30 व म.30
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38

39

699

701

श्रीमती मदनषा मनोहर राजुरवार,

मय्यत श्री मनोहर यादवराव

मु.चाकलपेठ, पो.मुरखळा,

राजुरवार,प्रा.दश.दज.प.शाळा

ता.चामोशी, दजल्हा गडदचरोली

दवठ्ठलपूर, ता.चामोशी

श्रीमती माया चंद्रशेखर डोंगरे , वाडज

श्री चंद्रशेखर उध्दव डोंगरे ,

क्रं. 17, ओमनगर,

कदनष्ठ सहाय्यक,

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली

पं.स.एटापल्ली

श्री.परशुराम शंकर गानफाडे
40

702

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

41

42

704

706

707

मय्यत श्री रामचंद्र मलया

वाडज नं. 4 मु.पो.ता.झसरोंचा, दजल्हा

सल्लम, मजूर,

गडदचरोली

दज.प.बांध.उपदवभाग अहे री
श्री प्रभाकर पत्रुजी चापडे ,

श्री दकरण प्रभाकर चाफडे ,
मु.हनुमान वाडज क्र.10, गडदचरोली
मु.दसरोंचा माल, ग्राम पंचायत समोर
पो.ता.दसरोंचा दज.गडदचरोली
श्रीमती वंदना प्रकाश मडावी,

44

711

स्त्नेहनगर, वाडज क्रं 06 धानोरा रोड,
गडदचरोली. दज. गड

45

713

कुमारी रुपाली जगदीश तुलावी
मु.पो.ता.कुरखेडा दज.गडदचरोली
श्रीमती सादरका मे घराज मे श्राम

46

715

आदशवाद नगर वाडज क्र.22 इदगाहचे
मागे , चामोशी रोड, गडदचरोली
ता.दज.गडदचरोली
श्री अशोक पंढरी नरोटे

47

718

48

726

49

729

50

734

पदरचर प.वै.द.पेरदमली

श्री व्येंकटे श्वर रामचंद्र सल्लम,

श्री.तौदसफ रमजान खॉन
43

श्री.शंकर जयराम गानफाडे

पदरचर, आरोग्य दवभाग, दज.प.
श्री. रमजान खॉन दाऊद खॉन
पदरचर प्रा.आ.कें.लाहे री
मय्यत श्री प्रकाश आत्माराम
मडावी, पदरचर, आरोग्य दवभाग,

प्रा.दशक्षक दज.प.उ.प्रा.कें.

20.02.1981

पांचाळ

इ.मा.व.

10 वी पास

07.10.2010

पत्नी

24.11.2010

01.07.1982

महार

अनु.जाती

10 वी पास

23.03.2010

मुलगा

02.12.2010

15.04.1983

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

01.08.2010

मुलगा

08.12.2010

27.02.1990

मनेवार

खुला

12 वा पास

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

27.11.2010

मुलगा

28.12.2010

15.06.1989

सावते ली

इ.मा.व.

7 वा पास

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

12.11.2010

मुलगा

30.12.2010

26.04.1992

मुस्त्लीम

खुला

12 वा पास

26.11.2010

पत्नी

19.01.2011

10.04.1979

परधान

अनु.जमाती

10 वी पास

MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

01.08.2010

मुलगी

29.01.2011

20.04.1992

गेाड
ं

अनु.जमाती

दब.ए.(कला)

दड.एड. MS-CIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

07.02.2011

पत्नी

15.02.2011

01.05.1981

दढवर

भज-ब

12 वी पास

30.12.2010

मुलगा

09.03.2011

08.05.1993

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

14.12.2010

मुलगा

11.04.2011

01.01.1983

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

26.01.2008

मुलगा

27.05.2011

14.03.1994

ओडी

भज-ब

14.06.2010

मुलगा

14.06.2011

16.12.1990

गेाड
ं

अनू.जमाती

इ.30 व म.30
MSCIT टं कलेखन
इ.30 व म.30

MS-CIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

शाळा,मोलवाडा
श्री. मे घराज यादव मे श्राम
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
प्रा.आ.कें.अदमझा

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

श्री. पंढरी गजानन नरोटे पदरचर
पशुवैद्यकीय दवाखाना रे गडी
पं.स.चामोशी

श्री हंसराज महादे व मोहु ले,

श्री महादे व लहानुजी मोहु ल,े

मु.पो.ता.कोरची, दजल्हा गडदचरोली पदरचर, पं.स.कोरची
श्री. मनोज व्यंकटस्त्वामी दजल्लेला

ंंश्री. व्यंकटस्त्वामी बजारु

रा.दसरोंचा रै. ता.दसरोंचा

दजल्लेला पदरचर प्रा.आ.कें.

दज.गडदचरोली
श्री.दवशांत चंद्रकांत कुंमरे

मन्नेराजाराम

दे साईगंज दज.गडदचरोली

24.11.2010

श्री.जगदीश मन्साराम तुलावी

दज.गडदचरोली

नाक्याजवळ नवीन वसाहत

पत्नी

गडदचरोली

रा.बोरीचक ता.आरमोरी

कस्त्तुरबा वाडज लाखांदुर रोड जकात

MSCIT टं कलेखन

11.07.2010

श्रीमती कुसुम चंद्रकांत कुभरे
आरोग्य सहाय्यक मदहला
प्रा.आ.कें.कुरुड

दब.एस.सी.
(दवज्ञान)
दब.काम
(पदवी)

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
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श्री. आकाश मधुकर वाकडे
51

742

मु.पो.नवेगाव कॉम्प्लेक्स
ग्रापं.मुरखळा पो.मुळझा
ता.दज.गडदचरोली
श्री अदभदजत शामनाथ कुंभारे

52

53

743

749

748

751

धानोरा
श्री. गंगाधर शंकर मांडवगडे

वाडज क्र.2 मु.पो.ता.चामोशी

उ.श्रे.मु.अ.दज.प.उ.प्रा.शा.

दज.गडदचरोली

भोगनबोडी

श्रीमती दनतेश अजय सोनवाणे,
गोकुळनगर, वाडज नं.15, गडदचरोली

मुलगा

29.07.2011

15.06.1992

माना

अनु.जमाती

12 वी पास

05/05/2010

मुलगा

04.08.2011

18/12/1992

कोष्टी

दवमाप्र

(अदभयांदत्रकी -

श्री शामनाथ दहरामण कुंभारे

गडदचरोली
श्री. सदचन गंगाधर मांडवगडे

आंबेकर लेआउट दशवाजी वाडज ,

23.06.2011

ग्रा.पा.पु.दव.दज.प.गडदचरोली
शाखा अदभयंता पंचायत सदमती,

वरोरा, दज. चंद्रपुर
55

वरीष्ठ सहाय्यक

पटवारी भवन जवळ आरमोरी रोड

श्री. आदशष अदनलराव गामोटकर
54

श्री. मधुकर दादाजी वाकडे

श्री. अदनल मनोहरराव
गामोटकर आरोग्य सेवक,

म.30 MS-CIT

पदवी
यांदत्रकी)
MSCIT टं कलेखन

25.06.2011

मुलगा

14.10.2011

02.05.1996

खाती

भज-ब

12 वी पास
दब.काम

Tally संगणक

02.07.2011

मुलगा

31.10.2011

02.06.1991

ब्राम्हण

खुला

(कला) खुल्या

प्रमाणपत्र टं कलेखन

दवद्यापीठातून

इ.40 व म.30

मय्यत श्री अजय दब्रजलाल
सोनवाने सफाईगार, प्राआके

टं कलेखन इ.40 व

20.10.2011

पत्नी

08.11.2011

16.09.1979

भंगी

अनु.जाती

12 वी पास

18.10.2011

पत्नी

11.11.2011

19.11.1982

तेली

इ.मा.व.

10 वी पास

28.08.2011

मुलगी

25.11.2011

01.10.1996

तेली

इ.मा.व.

12 वी पास

31.12.2010

मुलगी

19.12.2011

04.11.1991

गेाड
ं

अनु.जमाती

वैरागड

इ.30

MSCIT टं कलेखन
इ.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

श्रीमती वैशाली नंददकशोर बावनकर, मय्यत श्री नंददकशोर दवठोबाजी
56

57

752

754

C/O वसंतराव लक्ष्मण फझटग,

बावनकर, प्रा.दशक्षक,

हनुमाननगर तुकूम, हनुमान मंदीर

दज.प.प्रा.शाळा मुरुमगांव,

जवळ, चंद्रपूर

ता.धानोरा

कु.अंदकता प्रभाकर पन्नासे
मु.लगाम ता.मुलचेरा दज.गडदचरोली
कु.ज्ञानेश्वनी रामलाल मडावी,

58

759

रा.येंगाळा, ता.आरमोरी, दजल्हा
गडदचरोली

श्रीमती सुनंदा प्रभाकर पन्नासे
(कु. सुनंदा महादे वराव डाफे)
आरोग्य सेदवका प्रा.आ.कें.लगाम
श्री रामलाल बोंदी मडावी,
उ.श्रे.मुख्याध्यापक, पं.स.धानोरा

टं कलेखन इं.40 म.30
MS-CIT, आदण Tally

दब.ए. एम.ए.

टं कलेखन इं.40 म.30

(मराठी)

MS-CIT,

शैक्षणिक पात्रता शहानिशा करिे
आवश्यक
ति. 22.07.2005 चे अजान्वये श्रीमिी
अतनिा(मय्यि कममचाऱयाांची पत्नी)

59

759-A

कु. मदनषा दे वराव प्रधान,

श्री दे वराव अजूजन प्रधान,

मु.पो.वघाडा, ता.आरमोरी

प्राथदमक दशक्षक

अनुकांपा तनयुक्िी करीिा तवनांिी केलेली

22.07.2005
22.09.2004

मुलगी

-----26.12.2011

19.01.1995

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

दड.एड. MS-CIT

होिी. पांरिु सांबतििाांनी ति. 26.12.2011
चे अजान्वये कु. मतनषा (मुलगी) चे नाांवे
करण्याि आल्याने सिर तिनाांकापासून
त्याांचे जे ष्ठिा क्रम लावण्याि आलेला
आहे .
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प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक
प्र्थम अजज ग.दश.अ. काया.कोरची
येथे दद. 18.01.2008 रोजी सादर केले

श्री. बाबुलाल रोंगडु जी अंबादे
60

761

श्री. संघषज बाबुलाल अंबादे

प्राथदमक दशक्षक

मु.पलानगाव ता.दे वरी दज.गोंदीया

दज.प.प्रा.शा.बेलारगोंदी

29.12.2011

27.02.2007

02.12.1993

मुलगा

महार

अनु.जाती

दब.ए.(कला)

18.01.2008

ता.कोरची

कुदष तंत्र पदवीका.
MS-CIT

होते . पंरतु या कायालयास प्राप््
झालेले नाही. त्यामुळे संबदधतानी या
कायालयास दद. 29.12.2011 ला सदर
अजज जोडू न पुनश्च अजज सादर केलेला
असल्याने प्राप्त अजाचे ददनांकापासून
जेष्ठता क्र्म लावण्यात आला.

61

766

श्री.राजेश उध्दवराव परशुरामकर

श्रीमती वच्छलाबाई उध्दवराव

रामनगर वाडज क्र.19

परशुरामकर, पदरचर दशक्षण

ता.दज.गडदचरोली

दवभाग, दज.प.गडदचरोली

04.01.2012

मुलगा

30.01.2012

25.09.1990

कोहळी

इ.मा.व.

12 वी पास

संगणक, टं कलेखन
इ.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रतिज्ञालेखाच्या मुळ प्रिी आवश्यक
प्र्थम अजज ग.दश.अ. काया.कोरची

62

767

श्री. रोशन तुळदशराम संग्रामे

मय्यत श्री तुळदशमराम मळू

मु.पो.सासरा, ता.साकोली, दजल्हा

संग्रामे , प्रा.दशक्षक, दज.प.शाळा

भंडारा

बोरी,

22.07.2008

मुलगा

25.03.2009

येथे दद. 25.03.2009 रोजी सादर

पं.स.कोरची

केले होते . पंरतु या कायालयास प्राप््

येथे अजज सादर.

03.08.1992

कोहळी

इ.मा.व.

12 वी पास

झालेले नाही. त्यामुळे संबदधतानी या

10.02.2012

कायालयास दद. 10.02.2012 ला

दज.प.ला प्राप्त

सदर अजज जोडू न पुनश्च अजज सादर
केलेला असल्याने प्राप्त अजाचे
ददनांकापासून जेष्ठता क्र्म लावण्यात

63

64

65

769

772

773

श्रीमती दवमल प्रददप बरडे

श्री. प्रददप दसतकुरा बरडे

रामनगर वाडज क्र. 20

आरोग्य सेवक (पु) पंचायत

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली

सदमती, भामरागड

श्री.रझवद्र दसध्दाथज मे श्राम

श्री. दसध्दाथज मन्साराम मे श्राम

मु.गणेश कॉलनी, वाडज क्र. 16,

प्रादश., दज.प.प्रा.शा.मारदा

गोकुलनगर, ता.दज.गडदचरोली

पं.स.गडदचरोली

श्री वैभव साईनाथ जोरगलवार,

श्री. साईनाथ गुरुदास

म.गांधी दवद्यालयाचे उजव्या

जोरगलवार मुख्याध्यापक

बाजुला, मु.पो.ता.आरमोरी

दज.प.शा.अरसोडा

दज.गडदचरोली

पं.स.आरमोरी

श्री आदशष तामदे व वाघरे ,
66

776

मु.पो.वासाळा, ता.आरमोरी, दजल्हा
गडदचरोली

मय्यत श्री नामदे व श्रावण वघारे,
सहा.दशक्षक, दज.प.हाय.धानोरा

12.01.2012

पत्नी

07.03.2012

06.03.1976

महार

अनु.जाती

10 वी पास

20.02.2012

मुलगा

16.03.2012

17.10.1986

महार

अनु.जाती

12 वी पास

02.03.2012

मुलगा

19.03.2012

28.09.1994

सालेवार

दवमाप्र

14.01.2012

मुलगा

18.04.2012

18.06.1991

कुणबी

इ.मा.व.

दब.एस.सी.
(दवज्ञान)

12 वी पास

टं कलेखन इ.40 व
म.30 संगणक CCC

MSCIT

टं कलेखन इ.40 व म.30

MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
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श्रीमती दु गा मोरे श्वर शंग्रपवार
67

779

व्दारा.दु गा नंददकशार वासमवार,

श्रीमती वेणु गंगाराम पालेवार

समाजकल्याण वसतीगृहाच्या मागे ,

आराग्य सेहाय्यीका,

रामनगर वाडज क्रं 20

प्रा.आ.कें.रांगी

14.03.2012

मुलगी

11.05.2012

22.10.1974

बुरुड

अनु.जाती

12 वी पास

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

23.04.2012

पत्नी

05.06.2012

05.07.1978

प्रधान

अनु.जमाती

10 वी पास

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

31.12.2011

मुलगा

22.06.2012

24.05.1984

महार

अनु.जाती

मु.पो.ता.दज.गडदचरोली
श्रीमती वषा (भाग्यश्री) भोलानाथ
68

780

कुळमे थे

श्री.भोलानाथ सुकराम कुळमे थे

रा.मुरखळा, पो.मुडझा

पदरचर पं.स.भामरागड

ता.दज.गडदचरोली
श्री राकेश तुळदशराम दु गे
69

781

मु.पा.इंदाराम, ता.अहे री, दजल्हा

श्री तुळदशराम नानाजी दु गे,

गडदचरोली

पदरचर, प्रा.आ.केंद्र दजमलगठ्ठा,

श्री. मदनष टीकचंद खोब्रागडे
70

786

शांतीनगर वाडज शेगांव पेठ वाडज क्र.
05 मु.पो.तह आरमोरी दज.
गडदचरोली

71

789

791

प्रा.दश. दज.प.शाळा लालडोंगरी

कॉम्ल्पेक्स, गडदचरोली

पंचायत सदमती, चामोशी
श्री मोरे श्वर आसाराम बेसरा,

श्री पंकज वंदेश कुकुडकर,
793

मु.झचतलपेठ, पो.बोरी, ता.अहे री,
दजल्हा गडदचरोली
श्री अक्षय दवजय तुमराम

74

790 ---- मु.रामनगर वाडज क्र.9, रे ड्डी गोडावून
793A

जवळ, बायपास रोड, पोटे गांव,
मु.पो.ता.गडदचरोली

75

794

802

प्राथदमक शाळा दचचोली,

प्राथदमक दशक्षक, पंचायत

01.10.2012

14.01.1990

महार

अनु.जाती

12 वी पास

14.10.2012

पत्नी

29.10.2012

17.12.1980

गेाड
ं

अनू.जमाती

10 वी पास

24.06.2012

पत्नी

11.12.2012

15.07.1982

हलबा

अनु.जमाती

10 वी पास

MSCIT

11.02.2012

मुलगा

14.12.2012

20.03.1994

महार

अनु.जाती

12 वी पास

टं कलेखन इ.30 व म.30

09.02.2009

मुलगा

17.12.2012

06.08.1994

परधान

अनु.जमाती

12 वी पास

टं कलेखन इ.40 व म.30

09.12.2012

मुलगी

18.12.2012

16.05.1990

महार

अनु.जाती

12 वी पास

27.09.2011

मुलगा

04.02.2013

05.08.1994

महार

अनु.जाती

व म.30 संगणक

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

सदमती अहे री
श्री दवजय संभाजी तुमराम
कदनष्ठ अदभयंता, पंचायत
सदमती दसरोंचा
श्री बबनराव लक्ष्मणराव रामटे के,
वाहन चालक, दज.प.झसचाई

हनुमानमंदीर जवळ, गडदचरोली

उपदवभाग गडदचरोली

चौक, वाठोडा रोड, मु.पो.ता.नागपूर

दङ एड टं कलेखन इ.40

मुलगा

श्री वंदेश कारुजी कुकुडकर,

वाडज .नं.15, गोकुळनगर,

प्लाट नं .511, दहवरीनगर, जयदभम

दड.एड.

पं.स.धानोरा

कु.दनशा बबनराव रामटे के,

श्री कपील सुबोध जनबंधु
76

प्राथदमक दशक्षक दज.प.

MSCIT, कृदष
पददवका, क्राप्र

20.08.2012

गडदचरोली
श्री. प्रकाश आनंदराव वेलादी

दजल्हा गडदचरोली

73

ग्राम सेवक, पंचायत सदमती,

दज.प.कॉलनी कॉटर नं. डी-64

रा.पयडी, पो.पेंढरी, ता.धानोरा,

अथजशास्त्त्र

श्री. टीकचंद केवळराम खोब्रागडे

श्रीमती उषा प्रकाश वेलादी

श्रीमती माधुरी मोरे श्वर बेसरा
72

दब.ए.(कला)

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

श्री सुबोध चरणदास जनबंध,ु
प्राथदमक दशक्षक,
दज.प.प्रा.शाळा नवेगांव ,
पं.स.धानोरा

दब.एस.सी.
(दवज्ञान PCM)

संगणक MSCIT

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

Page 9 of 13

77

805

श्री संजय दादाजी कुमरे

श्री दादाजी मेंगाजी कुमरे

मु.पो.घोट, ता.चामोशी, दजल्हा

मजूर, दज.प.बांधकाम उपदवभाग

गडदचरोली

चामोशी

श्रीमती अंतकला अदवनाश मुडे
78

806

(राठोड)
मु.पो.ता.उमरखेड, दज. यवतमाळ
श्रीमती चंद्रकला दकशोर पोटावी,

79

807

(कुमरे)
मु.अलोनी,बामनी, ता.दज.
गडदचरोली
श्री धनंजय यशवंत कांबळे ,

80

811

मु.पो.दे लनवाडी, ता.आरमोरी,
दजल्हा गडदचरोली

81

819

श्री दवशाल उध्दव टे काम,
मु.पो.ता.भामरागड, दज. गडदचरोली

श्री अदवनाश परशुराम मुडे,
ग्रामसेवक, पं.स.कोरची

27.12.2012

मुलगा

01.03.2013

10.06.1978

परधान

अनु.जमाती

10 वी पास

24.01.2013

पत्नी

01.03.2013

01.07.1988

बंजारा

दवजा -अ

12 वी पास

06.12.2012

पत्नी

02.03.2013

25.08.1985

माळी

अनु.जमाती

12 वी पास

16.02.2013

मुलगा

18.03.2013

02.08.1982

दढवर

भज-ब

पदवी (इंग्रजी,

कृदष पददवका

श्री दकशोर तुळदशराम पोटावी,
प्राथदमक दशक्षक, पं.स.
एटापल्ली

श्री यशवंत डु कूरुजी कांबळे ,
पदरचर, प्रा.आ.केंद्र, अदमझा

पदव्युत्तर
इदतहास)

श्री उध्दव लक्ष्मण टे काम,
पशुधन पयजवक्ष
े क,

02.12.2012

मुलगा

20.05.2013

03.08.1994

गेाड
ं

अनू.जमाती

दब.ए. (कला)

पशु .वै.द.श्रेणी-1,कोठी,

दब.एङ MSCIT
टं कलेखन इ.40 व म.30
MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
श्रीमती अल्का परचाके (मय्यत
कमजचाऱ्ऱयांची पत्नी) यांनी दद.
22.09.2010 चे अजान्वये श्री अमोल

82

823-A -----692

कु.अश्श्वनी खोझजद्र परचाके

श्री.खोझजद्र धोंडु जी परचाके

रा.माकंडा दे व पो.माकंडा दे व

आरोग्य सेवक

ता.चामोशी दज.गडदचरोली

प्रा.आ.कें.मुरुमगाव

22.09.2010
23.02.2010

पत्नी

------------

दब.ए.(कला)
27.12.1988

परधान

अनू.जमाती

12.08.2013

खुल्या
दवद्यापीठातून

(मुलगा) यांचे नावे अनुकंपा
दब.एङ DOEACC

दमळण्यास दवनंती केलेली होती . पंरतु

टं कलेखन इ.40 व म.30 त्यावेळी श्री अमोल अज्ञान असल्याने
कु. अश्वीनी (मोठी मुलगी) चे नांवे
करण्याबाबत दद. 12.08.2013 चे
अजान्वये कळदवल्याने सदर
ददनांकापासून त्यांचे जेष्ठता क्म

83

84

824

833

श्री अक्षय अदनल चंचूवार,

श्री अदनल नामदे व चुंचुवार,

मु.पो.भेडाळा, ता.चामोशी,

पदरचर, प्रा.आ.केंद्र रे गडी,

दजल्हा-गडदचरोली

ता.चामोशी, दज.गडदचरोली

श्री दववेक जगन्नाथ हु लके,

श्री जगन्नाथ दहरामण हु लके,

C/O श्री पुरुषोत्तम तु.उरकुडे ,

प्राथदमक दशक्षक,

साईबाबा मंदीर रोड, हनुमानवाडज ,

दज.प.प्रा.शाळा डोंगरगांव

ता.दे साईगंज, दज.गडदचरोली

हलबी, पं.स.दे साईगंज

श्री पपेश छगनराव पोडचलवार,
85

835

दववेकानंद नगर, रे ड्डी गोडावून
जवळ, गडदचरोली

13.06.2013

मुलगा

13.08.2013

31.07.1996

सालेवार

दवमाप्र

12 वी पास

25.04.2013

मुलगा

10.10.2013

31.08.1985

कुणबी

इ.मा.व.

12 वी पास

कृदष पददवका
प्रमाणपत्र, क्राप्ट
दड.एड.

श्री छगनराव दशरथ

पोडचलवार, पदरचर,
प्रा.आ.केंद्र अदमझा,
पं.स.गडदचरोली

17.09.2013

मुलगा

23.10.2013

17.03.1986

बेलदार

भज-ब

12 वी पास

संगणक DOEACC

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक
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86

836

श्री अक्षय अरुण हे डाऊ,

श्री अरुण रामचंद्र हे डाऊ, शाखा

मु.पो.ता.आरमोरी,

अदभयंता, दज.प.बांधकाम,

दजल्हा गडदचरोली

उपदवभाग वडसा
श्री रझवद्र दघसुजी कुमरे

श्रीमती चंद्रकुंवर रझवद्र कुमरे ,
87

848

रा.वाघभुमी, ता.धानोरा, दज.
गडदचरोली
श्री वलीमोहम्मद हाशम सय्यद

88

852

मु.पो.अंदकसा, ता.दसरोंचा,
दजल्हा गडदचरोली

89

856

864

प्रा.शाळा दसरकोंडा,

श्री सय्यद हाशम सय्यद अहमद
पदरचर, प्रा.आ.केंद्र अंदकसा
श्री मधुकर नामदे व ठें गरे

मु.पो.वाल्मीकीनगर, ता.ब्रम्हपूरी,

वदरष्ठ सहाय्यक (दल.व.)

दज.चंद्रपूर

पं.स.कुरखेडा

मु.दवद्यानगर, झाशीराणी चौक, बस
स्त्टॅ ड रोड ब्रम्हपुरी, ता.ब्रम्हपुरी,
दजल्हा चंद्रपूर

मुलगा

29.10.2013

04.11.1996

कोष्टी

दवमाप्र

12 वी पास

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

26.11.2013

पत्नी

24.12.2013

07.02.1984

गेाड
ं

अनु.जमाती

10 वी पास.

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

25.11.2013

मुलगा

27.01.2014

06.05.1987

मुस्त्लीम

खुला

12 वी पास

पं.स.दसरोंचा

कु.हे मलता मधुकर ठें गरे

कु.पल्लवी धनंजय आबदे व,
90

प्राथदमक दशक्षक, दज.प.

07.08.2013

MSCIT शेळी मेंढी
दड.एड.
पदव्युत्तर
03.03.2014

मुलगी

11.03.2014

12.12.1984

कुणबी

इ.मा.व.

.(समाज,

कृदष पदवीका Mscit,

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

भुगोल )

श्री धनंजय नामदे व आबदे व,
प्राथदमक दशक्षक,

पालन प्रदशक्षण व क्राप्ट

16.04.2014

मुलगी

12.05.2014

02.01.1997

कृष्ण पक्षी

खुला

12 वी पास

दज.प.प्रा.शाळा बोडं गी,

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

ति. 25.06.2010 चे अजान्वये श्री. राकेश
भोयर याांचे नावाने अनुकांपा प्र्करण होिे .
866 A -- कु.पुष्पा गजानन भोयर, रा.वाकडी,
91 ------- पो.येवली, येवली, ता.दज.
680

गडदचरोली

श्री.गजानन पैकाजी भोयर ,
कदनष्ठ सहाय्यक, कृदष दवभाग,

पांरिु (मय्यि कममचाऱयाांची पत्नी श्रीमिी

25.06.2010
16.06.2010

मुलगी

दज.प.गडदचरोली

----

09.07.1987

कुणबी

इमाव

12 वी पास

MSCIT

23.05.2014

काांिाबाई) याांचे अजम ति. 26.05.2014
नूसार कु. पुष्पा याचे नावाने अनुकांपा
िे ण्यास तवनांिी केली असल्याने सिर
तिनाांकाचे अजान्वये त्याांचे जेष्ठिा क्म
लावण्याि आलेला आहे .

कु. दप्रया भाष्कर शेडमाके,
रा. ब्रम्हपुरी (भवानी वाडज , आददवासी श्री भाष्कर संपत शेडमाके,
92

869

मोहल्ला श्री. जगदीश मरस्त्कोल्हे

प्रा.दशक्षक, दज.प.प्रा.शाळा

यांचे घराजवळ) तह. ब्रम्हपुरी, दज.

मांगटा, पंचायत सदमती आरमोरी

13.03.2014

मुलगी

03.06.2014

10.04.1998

परधान

अनु.जमाती

12 वी पास

28.06.2014

मुलगा

28.07.2014

08.05.1995

महार

अनु.जाती

12 वी पास

24.07.2014

मुलगा

13.08.2014

25.04.1991

महार

अनु.जाती

12 वी पास

चंद्रपूर
श्री मयुर शामराव रायपुरे,
93

878

रा.गणेश कॉलनी, गोकुलनगर, वाडज
नं.16, गडदचरोली, ता.दज.
गडदचरोली
श्री पराग दकशोर मे श्राम,

94

879

रा.दादासाहे ब गायकवाड चौक,
आरमारे ी, ता.आरमोरी, दजल्हा
गडदचरोली

श्री शामराव पांडुरंग रायपुरे,
क.सहा. लेखा, समाज कल्याण
दवभाग, दज.प. गडदचरोली

श्री दकशोर रामदास मे श्राम,
सहाय्यक आरे खक, पंचायत
सदमती आरमोरी,

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30
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श्री. अक्षय प्रभाकर कुळमे थे,
95

905 A

मु.रे श्मीपुर पो. दचत्तरंजनपुर
तह.चामोशी दज. गडदचरोली
श्रीमती वैशाली दे वानंद कोल्हे ,

96

915

(पुराम) मु.दे उुळगांव पेा. आंधळी
तह.करखेडा दज. गडदचरोली
श्री. अदमत दचत्तरंजन दास,

97

921

मु.अरुणनगर तह.अजुजनी मोर दज.
गोझदया

98

927

श्री. प्रभाकर दवठठल कुळमे थे,
प्रा.दश. पं.स. मुलचेरा

श्री. दे वानंद मोदतराम कोल्हे ,
प्रा.दश. पं.स. कुरखेडा
श्रीमती यशोमती नरे द्रनाथ
दशकदार, प्रा.दश. पं.स.मुलचेरा

श्री. रुपेश रमे श आवळे , मु.पो.

श्री. रमे श केशव आवळे , पदरचर,

इंददरानगर, गडदचरोली, दज. गड.

पशु . दवा., उराडी ता. कुरखेडा

29.12.2014

मुलगा

11.02.2015

01.06.1998

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

29.01.2015

पत्नी

27.03.2015

02.11.1984

गेाड
ं

अनू.जमाती

12 वी पास

17.04.2015

पती

26.06.2015

23.09.1984

बंगाली

खुला

पदवी (दवज्ञान)

दड.एड.(चालु श्स्त्थतीत)

प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

गदणत भौदतक संगणक,
दब.एङ व संगणक
प्रमाणपत्र
19.07.2015

मुलगा

29.07.2015

22.05.1986

ब्राम्हण

खुला

12 वी पास

संगणक प्रमाणपत्र
Mscit
ति. 21.05.2011 चे प्रस्िावान्ये श्रीमिी
जया कुमरे (मय्यि कममचाऱयाांची पत्नी) चे
नाांवे अनुकांपा प्र्करण होिे. पांरिु त्याांनी

99

928 B
/(728)

श्री. मनोज प्रमनाथ कुमरे

श्री प्रेमनाथ दे वाजी कुमरे

मु.फरी पो.कुरुड ता.दे साईगंज

प्रा. शा. शाळा.मलकापुर

दज.गउदचरोली

पं.स.चामोशी

त्याांचे अजम ति. 28.08.2014 अन्वये

29.09.2015
02.12.2010

मुलगा

21.05.2011

29.09.1997

गेाड
ं

अनु.जमाती

12 वी पास

28.08.2014

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30

वैद्यकीय सबब िाखवून मुलगा श्री मनोज
चे नाांवे अनुकांपा प्रकरण करण्यास तवनांिी
केली िथातप सांबतिि उमेिवार अज्ञान
असल्याने त्याांना ति. 29.09.2015 ला 18
वषम पूणम होि असल्याने सिर
तिनाांकापासून त्याांचे जेष्ठिा क्म
लावण्याि आलेला आहे .

100

101

934

940

946
102

----561

103

947

श्री. अदभषेक वामनराव लोखंडे,

श्रीमती साधना महादे वराव

मु.पो. 115 भाग्यश्रीनगर, मारोती

राघोते, आ.से.(म) प्रा.आ.कें.

खरबी रोड, नागपूर

दे वळ
ू गांव

श्री पराग प्रभाकर मे श्राम,

श्री. प्रभाकर मे श्राम, पयजवक्ष
े क,

मु.पो.गडदचरोली वाडज नं .11

दज.प.हॉय.गडदचरोली

श्री. वैभव शारंगधर कदवश्वर
रा. समाधी वाडज , संन्मीत्र कॉन्व्हें ट
जवळ, चंद्रपुर

15.08.2015

मुलगा

05.11.2015

23.07.1989

माळी

इ.मा.व.

12 वी पास

09.12.2015

मुलगा

28.12.2015

17.06.1990

कलार

इ.मा.व.

अदभयांदत्रकी

दङ. एङ संगणक
प्रमाणपत्र Mscit

दसव्हील
प्रदतज्ञालेखाच्या मुळ प्रती आवश्यक

पदवी
बेपत्ता

श्री शारंगधर गोझवदराव
कदवश्वर, प्राथदमक दशक्षक

13.01.2016

मुलगा

असल्याने प्रथम
अजज

11.07.1988

ब्राम्हण

खुला

13.09.1991

पेरकी

इ.मा.व.

पदव्युत्तर

MSCIT टं कलेखन

(वादणज्य)

इ.40 व म.30

पदव्युत्तर पदवी

यांदत्रकी अदभयांदत्रकी

(एम टे क)

पदवी

31/07/2007.

श्री. श्रीकांत बंडु आक्रेडीवार, मु.पो.

श्री. बंडु नानय्या आक्रेडीवार,

आष्टी दज.गडदचरोली

प्रा.दश. पं.स. मुलचेरा

11.02.2016

मुलगा

22.02.2016
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104

953

श्री. प्रफुल दे दवदास रामटे के,

श्री. दे दवदास दवठोबाजी

मु.पो.तह. आरमोरी, दज. गड

रामटे के, प्रा.दश. पं.स.आरमोरी

पदवी
01.03.2016

मुलगा

02.04.2016

12.07.1995

महार

अनु.जाती

(अथजशास्त्त्र
दवषय घेवन
ू )

MSCIT टं कलेखन
इ.40 व म.30
ति. 15.04.2009 चे अजान्वये श्रीमिी
छाया लुथडे चे नाांवे अनुकांपा प्र्करण
होिे. पांरिु त्याांनी त्याांचे अजम ति.

105

954-A /
621

श्री मयुर सुरेश लुथडे

श्री सुरेश सुधाकर लुथडे, पदरचर

मु.पो.अडपल्ली माल ता.मुलचेरा

प्राआके अडपल्ली माल

दज.गडदचरोली

पं.स.मुलचेरा

12.01.2015 अन्वये शैक्षतणक सबब

11.04.2016
28.03.2009

पत्नी

15.04.2009

िाखवून मुलगा श्री मयुर सुरेश लुथडे याांचे
11.04.1998

सोनार

इ.मा.व.

12 वी पास

नाांवे अनुकांपा प्रकरण करण्यास तवनांिी
केली िथातप सांबतिि उमेिवार सिर

12.01.2015

तिनाांकास अज्ञान असल्याने त्याांना ति.
11.04.2016 ला 18 वषम पूणम होि
असल्याने सिर तिनाांकापासून त्याांचे
जेष्ठिा क्म लावण्याि आलेला आहे .

106

971

श्री. नवीन श्याम सोरते, म.पो.

श्री. श्याम रुदष सोरते, शाखा

गुलमोहर कालनी, आरमोरी रोड

अदभयंता पं.स.चामोशी

गडदचरोली

(दनलंदबत)

30.07.2016

मुलगा

24.08.2016

08.04.1991

कोष्टी

दवमाप्र

12 वी पास

दडप्लोमा इन
कॉम्पुटर टे क्नालॉजी

सांबतििाला ति 25.09.2016 ला 18 वषम
107

926

श्री. प्रदणत ददवाकर गददे वार, मु.पो. श्री. ददवाकर कवडु जी गददे वार,
कारमे ल स्त्कुल जवळ, गडदचरोली

क.स. प्रा.आ.कें. लाहे री

08.07.2015

मुलगा

25.09.2016
23.07.2015

25.09.1998

गानली

इ.मा.व.

12 वी पास

संगणक प्रमाणपत्र
Mscit

पूणम होि असल्याने जेष्ठिा क्रमाि बिल
करण्याि करुन 25.09.2016 चे जेष्ठिा
क्रम लावण्याि आला

(नटप :- उपरोक्त अनुकंपा प्रकरण पूणण असलेल्या अनुकंपा उमेदवाराची तात्पुरती िेष्ठता सूची 2017 मध्ये आपल्या कायालयातील मय्यत कमणचाऱयांचे नातेवाइकांना ककवा संबनधत अिणदारास ननदे शनास
आणुन दे ण्याची दक्षता घ्यावी.तसेच त्यांचे काही आक्षे प असल्यास आक्षे पाहण पनरपूणण दस्तऐविासहीत या कायालयास सादर करण्यास आपल्या स्तरावरुन संबनधत अिणदारास कळनवण्यात यावे .

मुख्य कायमकारी अतिकारी
तजल्हा पतरषि, गडतचरोली

उप मुख्य कायमकारी अतिकारी (सा)
तजल्हा पतरषि, गडतचरोली
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