
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 19890104सी842062,  

�दनांक 04/01/1989
संगीता शांताराम नारकर, �ब�डींग 
नं. 87, �लॉट नं.ए/402, नेह� 

नगर, कुला� (पूव�), मुंबई-400 024.

!"ी 6/25/1969 बी.ए वै$य वाणी 

(ओ.बी.सी)
तह(सलदार 

काया�लय कुला�

9/29/1998 9/28/2001 9664229127

2 19910107सी772765 , 
�दनांक 07/01/1991

नूतन हेमंत नवले, डी.एन नगर, 
36/1432, अंधेर+(प), मुंबई-400 

053.

!"ी 12/7/1972 बी.ए. खुल(�हदं-ूमराठा) तह(सलदार 

काया�लय, अंधेर+

माच� 2000 फेबुवार+ 2003 9619956819

3 19930914सी775170, 
�दनांक 14/09/1993

गीता हनुमत सारंग, 
121/ह0रभाऊ जोशी चाळ, 

एम.एन. रोड, कुला�(प), मुंबई-400 
070.

!"ी 3/17/1972 बी.ए. गा�बत (ओ.बी.सी) तह(सलदार 

काया�लय कुला�

12/1/1997 11/30/2000 9022618693

4 19980907सी552753, 
�दनांक 07/09/1998

क�पना जानबा माने, �म नं.14, 
43 (म!क6टा चाळ, स7ट 8ाि:सस 

रोड, ;वले-पाल<(प), मुंबई-400 056.

!"ी 12/1/1976 एम.ए.बी.एड. खुल(�हदं-ूमराठा) तह(सलदार 

काया�लय, 
गड�ह=ंलज

5/7/1999 5/7/2003 9819835649

5 20091201सी853663, 
�दनांक 01/12/2009

>वीण फुलचंद गायकवाड, सी/ओ. 
गौतम नगर अरे (म�क कॉलनी 

@नयर मॉड�न बेकर+, गोरेगांव(पूव�), 
मुंबई-400 065.

पु�ष 4/27/1973 बी.ए. �ह:ंद ुमहार 

(एस.सी.)
तह(सलदार 

काया�लय, उमरगा, 
िज.उ!मानाबाद

12/6/1996 11/30/1999 9890842346

6 20091201सी853670, 
�दनांक 01/12/2009

संभु जा(लदंर कांबळे, गौतम नगर 
अरे (म�क कॉलनी @नयर मॉड�न 

बेकर+, गोरेगांव(पूव�), मुंबई-400 
065.

पु�ष 7/12/1970 बी.ए. �ह:ंद ुमहार 

(एस.सी.)
बाल ;वकास 

>क�प अCधकार+, 
एकािDमक बाल 

;वकास सेवा 

योजना, उमरगा, 
िज. उ!मानाबाद

6/1/2000 5/31/2003 8008535911

7 20140821सी100917, 
�दनांक 21/08/2014

अंजनी सDयवान कामतेकर, साई-
EFदा सोसायट+, 402/सी, वीरा 

देसाई रोड, एम.Gह+.एम. 
शाळेजवळ, अंधेर+, (प), मुंबई-400 

053.

!"ी 12/25/1973 बी.ए. �ह:ंद ुतेल+, 
(ओ.बी.सी)

तह(सलदार 

काया�लय, अंधेर+

जानेवार+, 1999 Hडस7बर, 2001 9029111427

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा 

अंशकाल+न उमेदवारांचा डाटा बेस
;वभाग - मुंबई

िज�हा: िज�हा कौश�य ;वकास, रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क7 L, मुंबई उपनगर
अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

8 20040801सी754992, 
�दनांक 01/08/2004

चेतन मेघ$याम घरत, �लॉट 
नं.54, �म नं.16, (शव-शिRत 
सोसायट+, गोराई, बोर+वल+ (प), 

मुंबई-400 091.

पु�ष 7/15/1971 बी.कॉम �ह:ंद-ुमाळी 

(ओ.बी.सी.)
मुबई शहर 9/11/1998 9/30/2001 9869257390/ 

9967836469

9 20060615सी811885, 
�द.15-06-2006

भारत मनोहर वाघमारे, सी/ओ. 
ट+.एम. वंजारे, घाटे चाळ 02/10, 
गणेश मैदान, काजुपाडा, कुला�, 

मुंबई-400 072.

पु�ष 6/2/1964 एम.ए.बी.एड., 
मराठS/इंUजी 

टाईप 30  

�ह:ंद ुमहार 

(एस.सी.)
तह(सलदार 

काया�लय, बीड
10/16/1990 11/2/1994 9892304085

10 19920727C823998, 
�दनांक 27/07/1992

ल(लता अवCचत पवार, 503/बी, 
जगमगीया स7टर, नहार नगर, 

(मNल कॉलेज जवळ, मालाड(प), 
मुंबई-400 064.

!"ी 5/15/1973 बी.कॉम (एस.सी.) तह(सलदार 

काया�लय,  संजय 

गांधी योजना, 
बोर+वल+(प)

10/16/1996 9/15/1999 9594493786/ 
8082493786

11 199950817C700678, 
�दनांक 17/08/1995

सुय�कांत शांताराम घाडी, �म नं.6, 
गु�ता चाळ, डॉ. आर.पी. रोड, 

जवाहर टॉक6ज जवळ, मूलूंड(प), 
मुंबई-400 080.

पु�ष 6/27/1973 बी.कॉम खुल(�हदं-ूमराठा) िज�हाCधकार+ 

मुंबई शहर यांचे 

काया�लय, ओ�ड 

क!टम हाऊस, 
शह+द भगत(सगं 

माग� फोट� मुंबई

12/1/1998 12/31/2001 9029428766/ 
9022636505

12 19940112C783751, 
�दनांक 12-01-1994

म@नषा तुकाराम कांबळे,  फलटॅ 

नं.19, �बि�डगं नं.ई/21, (स0रयल 
नं.21, पि$चमा नगर+, कव< रोड, 

कोथ�ड, पुणे-411 029.

!"ी 1/1/1972 बी.कॉम �हदं ूखा�टक 

(एस.सी.)
तह(सल काया�लय, 

बोर+वल+

8/7/1996 7/14/1999 9594138312

13 20121112C812730, 
�दनांक 12/11/2012

फातेमा बेगम शेख चाँद, सी/ओ 

डॉ.मुबा�न खान, (शफा िRल@नक, 
अZदलु मुजीद चाल, खुरैश नगर, 

कुला�(पूव�), मुंबई400 020.

!"ी 1/10/1967 डी.एड (खुला) िज�हा प0रषद 

क7 �Lय >ाथ(मक 

शाळा, जुनाबाजार, 
बीड-431122

6/16/1995 6/12/1998 9373603198

14 20030531C837383 
�दनांक 31/05/2003

Eीपती गुंडु नाईक, कामराज नगर, 
ग�ल+ I.12, भैरव 

;वदयालयासमोर, घाटकोपर(पू), 
मुंबई-77.

पु�ष 10/31/1971 बी.कॉम �ह:ंद ुमराठा तह(सल काया�लय, 
कुला� एस.ट+. 
कॉलेज, मुलुंड, 
मुंबई-80.

9/3/1998 31-11-2001 9769724622
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

15 2014092C101793, 
�दनांक 24/09/2014

चंLकांत वासुदेव महे$वर+, ठRकर 

बा�पा कॉलनी �म नं.19, 
क!तुरबा सोसायट+ जवळ, च7बुर, 

मुंबई-71.

पु�ष 10/4/1968 बी.कॉम �हदं ुगुजराती तह(सल काया�लय, 
कुला� एस.ट+. 
कॉलेज, मुलुंड, 
मुंबई-80.

10/3/1998 31-09-2001 9769258852

16 20050129C856038, 
�दनांक 29-01-2005

दे;वदास शंकर सोनकांबळे, 
जोगे$वर+ ;वIोळी (लकं रोड, एल. 
ॲ\ड ट+. कंपनी]या पाठSमागे 

बी.एम.सी ऑ_फससमोर (म(लदं 

नगर, पवई, मुंबई-72

पु�ष 7/2/1977 बी.ए नव बौध (एस.सी.) तह(सल काया�लय 

कंधार

9/10/1999 8/30/2002 9820699840

17 20160720C101259, 
�दनांक 20/07/2016

ि!मता `ाने$वर गायकवाड, दगुा� 
माता चाळ, �म नं.१, देवी 

सर!वती संघ देवापाडा बोर+वल+, 
पुव� मुंबई४०० ०६६

!"ी २६/०३/१९७९ बी.ए �ह:दमुराठा संजय गांधी 

योजना, बोर+वल+ 
पि$चम

19/03/1998 २०/०३/२००१ ९७०२४३०१९१

1 १९८४०७०४सी६९९९९२ 
�द.०४/०७/१९८४

Eीमती @नलम गोपाळ 

खान;वलकर, २/९, आय�नगर 

तुलसीवाडी ताडदेव, मुंबई ३४

!"ी १४/०३/१९६७ वय  ४७ वष�, 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/7/1997 26/06/2000 ९९८७७०८५२९

२ १९८६०२०१सी७०६३६३ 
�द.०१/०२/१९८६

Eीमती भारती लaमण हं◌ाड,े 
फतनानी �ब�ंडींग , �लॉट नं.२१४, 
शॉप नं. 1, आर.ऐ. _कडवाई माग�, 
वडाळा (प.) मुंबई३१

!"ी १५/०६/१९६४ वय ५० वष�, 
पदवीधर, बस 
कडRटर 

एम.एस.सी.आय.ट+ 
इंUजी टायपींग ४०, 
मराठS टायपींग  ३०

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

13/8/1999 30/8/2002 ८०९७४४२७७१

३ १९८८१२२७सी७२२६५६ 
�द.२७/१२/१९८८

Eीमती मेघा बापूराव सुव<' राजू 

मानाजी चाळ, सी/आर नं.१०, ४६ 
तुकाराम जावजी माग�, Uटरोड (प) 
मुंबई ७

!"ी २५/०१/१९७३ वय  ४१ वष�, 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/7/1999 26/07/2002 ९९६९४२९३९६/ 
२३८०३८३१

ÊVÉ±½þÉ EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ, ®úÉäVÉMÉÉ®ú ´É =tÉäVÉEòiÉÉ, ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ EäòÆpù, ¨ÉÖÆ¤É<Ç ¶É½þ®ú, ¨ÆÉÖ¤É<Ç.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

४ २००४०८०१सी७५४९९२ 
�द.०८/०१/२००४

Eी. चेतन मेधशाम घरत, �लॉट 
नं.५४, �म नं.१६, (शवशRती 

को.ऑ.हा.सो.(ल. गोराई१ बोर+वल+ 
(प), मुंबई  ९१

!"ी १५/०७/१९७१ वय  ४२ वष�, 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

ओ बी सी िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

11/9/1998 30/9/2001 ९८६९२५७३९०/ 
९९६७८३६४६९

५ १९९१०७००८सी७४८५४० 
�द.०८/०७/१९९१

Eी. पंकज अंनत येलवे, १५/३३ 
:यु बी.डी.डी. चाळ, एम.पी.रोड, 
नायगाव, दादर मुंबई१४

पु�ष २९/११/१९७४ वय  ३९ वष�, 
पदवीधर, बस 
कडRंटर 

एम.एस.सी.आय. 
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

एस.सी िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

9/11/1998 30/11/2001 ९८६९४७२२०४ 
/९६६४६४५२२०

६ १९९२०६१५सी७१०८८७ 
�द.१५/०६/१९९२

Eी. राजेश यशवंत साव ्ं◌ात, 
(सeद+;वनायक अनेRस Zलॉक 

नं.२०५, डी. ;वगं एस.जे. माग�, 
लोअर परेल, (प) मुंबई १३

पु�ष १३/१०/१९७२ वय  ४१ वष�, 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०/४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/12/1998 31/12/2001 ९८७००१२५६६

७ १९९३०९०६सी७०८००४ 
�द.०६/०९/१९९३

Eीमती म@नषा चंLकांत साव ्ं◌ात, -◌ा
रा संजय एन.उपरकर, नायगाव 
:यु पो(लस लाईन, ई/२०, जी डी 

आंबेकर माग�, मुंबई  १२

!"ी १६/०७/१९७४ वय  ४० 
वष�,पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०/४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०/४०

िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/12/1998 31/12/2001 ८४४६९३१५७४
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८ १९९३०७२९सी७१८९६१ 
�द.२९/०७/१९९३

Eी. भा=यवान सुय�कांत रावखंड,े 
�म. नं.२, चाळ नं.६/सी, :यु 
Cगरगावकर वाडी, (शतलादेवी 
टेपंल रोड, मा�हम मुंबई १६

पु�ष १६/०६/१९७३ वय  ४१ 
वष�,पदवीधर, 
बस कडRटर 

एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०/४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

एस.सी िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

21/1/2000 31/01/2003 ९८६९१००३३२

९ १९९५०८१७सी७००६७८ 
�द.१७/०८/१९९५

Eी. सूय�कांत शांताराम घाडी, �म 
नं.६, गु�ता चाळ, जमनादास वाडी, 
डॉ. आर.पी. रोड, जवाहर टॉ_कज 

जवळ, मुल ्ं◌ा◌ुड (प) मुंबई ८०

पु�ष २७/०६/१९७३ वय  ४१ वष�, 
पदवीधर, बस 
कडRटर, 
संगणक, इंUजी 

टायपींग ३०,

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/12/1998 31/12/2001 ९०२९४२८७६६

१० १९९७०४१०सी७३३६६७ �द. 
१०/०४/१९९७

Eीमती पदमावती राजाराम 

Cचतंले, आधार ए/२६, गसॅ कंपनी 

लेन, साने गु�जी माग�, दNाराम 
खामकर लेन, लालबाग, मुंबई  १२

!"ी 1/4/1976 वय  ३८ वष�, 
पदवीधर, 

एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ३०, 
मराठS टायपींग 

 ३०

एस.सी िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

5/3/1999 23/3/2002 ८८९८९३११२३ 
/८७६७२७६६६४

११ २००६१०१७सी७१३९६६ 
�द.१७/१०/२००१६

Eी. राजेश >भाकरराव देशमुख, 
�म नं.७, पह+ला माळा, जुनी 

आ!था �ब�डींग, लेडीज 

हॉ!टेल]या मागे जे.जे.हॉ!पीटल 
कंKपाऊ:ड भायखळा मुंबई ८

पु�ष 9/11/1971 वय  ४२ वष�, 
पदवीधर, बी.एड, 
एम.ए, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ४०, 
मराठS टायपींग 

 ३०, �हदं+ 
टायपींग ३०

सव� साधारण तह(सलदार नगर िज. 
अहमदनगर या 

काया�लयात ३ वष� 
काम केले आहे.

1/7/1996 30/6/1999 ९४२२०८४६९२ 
/७५८८८५९१०८
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१२ २००७०६२२सी७५४८८९ 
�द.२२/०६/२००७

Eीमती माधुर+ (शवाजी गायकवाड, 
-◌ारासंतोष राऊत, भंडार वाडा, 
टेकडी जलाशय मुि:सपल आ_फस 

!टाॅफ Rवाट�स, �म नं.३, 
मं◌ाझगाव मुंबई १०

!"ी ३०/१२/१९७७ वय  ३६ वष� 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ४० 
मराठS टायपींग 

 ३०

इमाव तह(सलदार अंधेर+ िज. 
मुंबई उपनगर, या 
काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

1/10/1999 1/9/2002 ९२२१७१८९३३ 
/९३२४२१३४७८

१३ १९९५१२२६सी७४८०१७ 
�द.२६/१२/१९९५

Eीमती शैलजा माहदेव कासाड<कर, 
मकवाना �ब�डींग नं.३, ३रा माळा, 
(केबीन) के. जी. माग�, (�टळक भवन 

समोर) दादर मुंबई २५

!"ी २९/१०/१९७४ वय  ३९ वष� 
पदवीधर, एम. 
आय. सी. आय. 
ट+. इंUजी 

टायपींग ४०,

इमाव तह(सलदार अंधेर+ िज. 
मुंबई उपनगर, या 
काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

17/5/1999 27/5/2002 ९९३०४०२९७७

१४ २००६०७०२सी७०६९१५ �द. 
०७/०२/२००६

Eी. महेश (ललाधर भायदे, -◌ारा  
बी. एस. रावखंड,े :यु Cगरगावकर 

वाडी, चाळ नं.६/सी �म नं.२, 
एस.ट+. रोड, मा�हम मुंबई १६

पु�ष १७/०२/१९७६ वय  ४० वष� 
पदवीधर, एम. 
आय. सी. आय. 
ट+. इंUजी 

टायपींग३०/४०, 
मराठS टायपींग 

३०,

इमाव तह(सलदार बोरवल+ 

संजय गांधी योजना

9/5/2000 31/05/2003 ८०८००३१२३३

१५ १९९१०८१९सी७००६२३ Eीमती सुCचता देवजी बागवे, 
१३/६२, बी.डी.डी. चाळ, ना.म. 

जोशी माग�, Hडलाईल रोड, लोअर 

परेल, मुंबई१३

!"ी 1/3/7655 वय  ३९ वष�, 
पदवीधर, 
एम.एस.सी.आय.
ट+ इंUजी 

टायपींग ६० 
मराठS टायपींग 

४०,

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

१३/८/१९९९ 30/08/2002 ९९६९११८२३७

१६ २००५०९११सी७०३१२१ Eी. िजत7L महादेव खांडगे, 
बी/३१३, हेरंब 

कॉ.को.ऑ.हा.सो.(ल.डी. पी 
वाडी,भायखळा, मुंबई ३३

पु�ष १७/११/१९६९ वय  ४४ वष�, 
पदवीधर, बस 
कंडRटर

सव� साधारण तह(सलदार क�याण 

िज. ठाणे, या 
काया�लयात ३ वष� 
काम केले आहे.

11/9/1995 २९/०८/१९९८ ९९६७५१४८२७

१७ १९९२०३२५सी७०२७४ Eीमती >@तभा वामन साटम, 
६/२७, १ला मजला, नायगाव 

पो(लस मुmयालय, नायगाव दादर, 
मुंबई१४

!"ी २५/०७/१९७५ वय  ३९ वष� 
पदवीधर, 

एम.एस.सी.आय. 
ट+ इंUजी 

टायपींग ४०, 
मराठS टायपींग 

४०,

सव� साधारण िज�हाअCधकार+ 

काया�लय मुंबई शहर 

या काया�लयात संजय 

गांधी योजना शाखेत 

३ वष< काम केले आहे.

१७/२/१९९९ २८/२/२००२ ९८७०३५६५५२

Page 6 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१ १९८७०२०९सी४५७१५७ संCगता आ(शष हनुमंते, (Eीमती 
संगीता अर;वदं तुपे);वमल 
अपाo�म7ट ए-2 >(मला हॉ!पीटल 
जवळ मुंबई पुणे रोड,ठाणे

!"ी ०४/०३/१९७१ बी.ए व 
इंUजी/मराठS 
टंक.40/30श>(म

इमाव ठाणे जानेवार+-९७ Hडस7बर-९९ ७७३८०५८८६१

२ १९८९०४१६सी४५७१५४ स@तष मुकुंद (शदंे,(शदंे गु�जी 

@नवास,न;वन भ7डीपाडा,अंबरनाथ

पुpष ०४/०७/१९७० बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS 
टंक.40/30श>(म

अनु.जाती  अंबरनाथ १८ फेqुवार+-२००० २१ फेqुवार+-२०१३ ९०४९११२१३५

३ १९९११००३सी४३१५०८ सहदेव भा!कर सुय�वंशी,(शवाजी 

नगर �बला� गेट शहाड 

उ�हासनगर-1

पुpष १९/०१/१९७५ बी.ए व इंUजी 

टंक.४०श>(म
अनु.जाती उ�हासनगर १ जानेवार+-१९९९ १ जानेवार+-२००२ ९८५०७५२१०४

४ १९९११०२१सी३६९५७६ सुभाष रामचंL 

भालेराव,मु.वडुनवघर पो.डुगंे 
ता.(भवंडी

पुpष १०/१२/१९७३ बी.कॉम व जी 

डी सी ए

अनु.जाती (भवंडी जानेवार+-२००० Hडस7बर-२००२ ९८६०६४७७९८

५ १९९११११६सी३७०००३ सर+ता गो;पनाथ गायकवाड,rवारा 
शैल7L पी.वाघचौरे :यु पोल+स 
लाईन �ब�डींग 

नं.14,�.नं.76,(सGहल कोट� जवळ, 
(भवंडी

!"ी २९/०६/१९७४ बी.ए व 
इंUजी/मराठS 
टंक.40/30श>(म

अनु.जाती (भवंडी १५ Hडस7बर-१९९६ १५ Hडस7बर-१९९९ ८०९७८८८९०१

६ १९९२०६२६सी४५७१५५ सुरेखा पुंडल+क तायड,ेबी/10/2 
नागसेन को-औप सोसा संत 

नामदेव पथ होल+Iॉस 

जवळ,क�याण

!"ी २५/०९/१९७१ बी ए अनु.जाती क�याण जानेवार+-१९९८ Hडस7बर-२००० ९६६४५८८४११

७ १९९२०७१८सी३७४२६५ दे;वदास लaमण वाघमारे,इंL>!थ 
�बि�डगं, २ रा माळा, मुंपो, 
वानगाव, ता.डहाणू, िज�हा पालघर

पुpष २५/०६/१९७१ बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS 
टंक.३०/30श>(म

अनु.जाती उ�हासनगर १ ए;>ल-१९९९ ३१ माच�-२००२ ९६३७४२८१४२

८ १९९२१११३सी३७०२५३ मुरार+ गजानन राऊळ, गजानन 

�बि�डगं, दसुरा मजला तुकाराम 

नगर डM�बवल+ (प)

पुpष २३/०२/१९७३ बी.ए व इंUजी 

टंक.३० श>(म
इतर क�याण Hडस7बर-१९९८ नोGह7बर-२००१ @नरंक

िज�हा कौश�य ;वकास, रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न केL, ठाणे
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

९ १९९३०८१८सी३७१२०८ !वाती >�हाद यादव,rवारा म@नष 
जे.मवा�दया महावीर कॉK�लेRस 

�ब ;वगं प�हला माला 

१०७,संतोषीमाता मं�दर,;वकास 

अपाट�म7ट जवळ,क�याण

!"ी २६/०४/१९७५ एम ए/ मराठS 
टंलेखन-४०/एम 
एस सी आय ट+

इतर क�याण जानेवार+-१९९९ Hडस7बर-२००२ ९८९२६७६७००

१० १९९४०७१६सी३७७५९१ सुगंधा सुधाकर तेलवणे,सौ.अ;प�ता 

अतुल महाजन च7दणी कोळीवाडा 

�हराबाई हाऊस आनंद भारती रोड 

ठाणे पुव�

!"ी २५/०९/१९६९ एम ए/इंUजी/ 
मराठS टंलेखन-
५०/४०, एम 
एस सी आय ट+

इमाव मुरबाड ए;>ल-१९९६ ए;>ल-१९९९ 9224341998/ 
८६९२८३०५२३

११ १९९४१११५सी३७७००४ भरत अंकुश मढवी,मु.वडुनवघर 
पो.डुगंे ता.(भवंडी

पुpष 11/4/1973 बी ए/ 
इंUजी/मराठS 
टंक.३०/30श>(म

इमाव (भवंडी १५ Hडस7बर-१९९६ १५ नोGह7बर-१९९९ ९८२२७८१९८९

१२ १९९५०४१७सी३७६८९५ गणेश uयंबक चौधर+,ए-15 ;वहंग 
Gvयु को.हौ.सो., वाडघेर सक� ल 
जवळ, क�याण (प)

पुpष 7/26/1976 बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS 
टंक.३०/30श>(म
, एम एस सी 
आय ट+

इमाव (भवंडी Hडस7बर-१९९८ नोGह7बर-२००१ ९९६७९१४६०९

१३ १९९५०६१४सी३७७३०१ >साद मधुसुदन गांगण,बी.1218 
घोलप नगर मुरबाड रोड क�याण

पुpष 8/29/1974 बी ए इमाव क�याण मे-२००० ए;>ल-२००३ ९७६९५९३९२४

१४ १९९५०९१५सी३७५९६२ मकरंद बाळकृxण आफळे,दगुा�पाडा 
दगुा� मं�दर जवळ जुना अंबरनाथ 

गाव अंबरनाथ

पुpष 30/9/1972 एम ए इतर अंबरनाथ Hडस7बर-१९९९ नोGह7बर-२००२ ९३२१५४५०८९

१५ १९९५०९२८सी३७७४९४ ;वकास आ�पासाहेब कांबळे,:यु 
सागर को-ऑप हौ.सोसा yलटॅ 
नं.18 3रा मजला (शव मं�दर रोड, 
डM�बवल+(पू)

पुpष 8/29/1974 बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS/�हं
द+ 

टंक.३०/३०/३०श
>(म, एम एस 
सी आय ट+

अनु.जाती क�याण ए;>ल-१९९९ ए;>ल-२००२ ९७०२६५१६४९

१६ १९९५११०६सी३७६२३२ नकुल महादेव भोसले,मु.महाळुंगे 

पो.वzे$वर+ ता.(भवंडी
पुpष 12/20/1969 बी ए इतर (भवंडी १ फेqुवार+-१९९७ १५ जानेवार+-

२०००
८९७५६५५२४५
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१७ १९९६०७०१सी३७४४३२ कृxणकुमार �qजलाल राम,परदेशी 
चाळ ठानगे वाडी (सडंीकेट 

क�याण-पि$चम

पुpष 9/8/1971 बी.कॉम व 

एमएससीआयट+

अनु.जाती क�याण जून-१९९९ जुलै-२००२ ९३२३५९५९९२

१८ १९९६१००७सी३७२७६३ सुरेखा >काश @नकम (Eीमती 
सुरेखा अनंतराव 

=वा�हेरकर),rवारा एस.पी.@नकम 

बंधु>ेम सदन 1ला मजला 

रामबाग क�याण

!"ी 5/1/1966 बी.कॉम व 

एमएससीआयट+ 

/ एल एल बी

इमाव क�याण स�ट7बर-१९९८ ऑग!ट-२००१ ९९८७२२८२३६

१९ १९९७०१३०सी३९६६१९ {ु;षकेश मुरल+धर धवन ({ु;षकेश 

मुरल+धर साळी),जी-2 अ�दDय 

सोसायट+ राम नगर :यु आयरे 

रोड साईबाबा मं�दर मागे 

डM�बवल+ पुव�

पुpष 2/17/1971 बी एससी एस बी सी क�याण मे-१९९९ मे-२००२ ७०४५६५८९२९

२० १९९७०२०६सी३८२९७६ सुबोध गजानन क7 जळे,ट+-15 
(शतलम �बि�डगं, राम नगर (शव 
मं�दर रोड डM�बवल+ पुव�-421201

पुpष 10/6/1967 बी.कॉम व 

एमएससीआयट+

इतर क�याण ए;>ल-१९९९ माच�-२००२ ९९६७९३४९८३

२१ १९९७०२२१सी४७२५४१ संजय नागोराव गुंजोट+कर,गणेश 

नगर चैत:य सोसायट+ ए-4/3 
मानपाडा रोड डM�बवल+ पुव�

पुpष 3/8/1973 बी कॉम/जी डी 

सी ए

अनु.जाती क�याण ए;>ल-१९९९ ऑग!ट-२००२ ९८१९००६४४३

२२ १९९८०८१९सी४५०९३५ >@तभा नामदेव पुण<कर,(Eीमती 
>@तभा ;वxणू पवार)पुण<कर हाऊस 

कोलशेत वरचा गाव स:ॅडॊझ बाग 

ठाणे

!"ी 9/3/1970 बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS 
टंकलेखन 

४०/३० श>(म

इमाव ठाणे जून-२००० मे-२००३ ८६५२५९५७१५

२३ १९९८०८२४सी४००९४५ (म(लदं Cचतंामण सुय�राव 

204,;>यदश�नी सो.(ल.महाDमा 
फुले रोड ;वxणू नगर डM�बवल+ प

पुpष 1/11/1970 बी.कॉम व 

इंUजी/मराठS 
टंकलेखन 

३०/३० श>(म/ 
एम एस सी 

आय ट+

इतर क�याण मे-२००० मे-२००३ ९७५७२९७२५७

२४ १९९८०९०२सी३८७८३२ वसंत गोरख मोरे,ए/303 ;>यांका 

अपाट�म7ट चच� रोड रमेशवाडी 

बदलापूर प.-421503 ता.अंबरनाथ

पुpष 17/7/1976 बी.ए व 
एमएससीआयट+

अनु.जाती ठाणे १ जूलै-२००० ३० जून-२००३ ८६९२०२७७७५
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२५ १९९८०९१०सी४४२९७० संजय रामचंL 

पाट+ल,मु.Pखडकाळी पो.पडले गाव 
ता.ठाणे

पुpष 25/10/1976 बी.ए व 
एमएससीआयट+

इमाव ठाणे जूलै-२००० जून-२००३ ९८१९७३७१५७

२६ २००१०७२६सी४१०१०१ >@तभा यशवंत इंगळे पूणे लाईन 

एफ कॅ�बन जवळ (शवाजीनगर 

वालधुनी क�याण

!"ी 2/19/1973 एम ए /बी एड, 
इंUजी/मराठS/�हं
द+ 

टंक.५०/४०/३०श
>(म, एम एस 
सी आय ट+

अनु.जाती क�याण ऑRटMबर-१९९७ स�ट7बर-२००० ९९२२८८५६४५

२७ २००२०५०७सी४१३६८३ ;वजय परशुराम गोडसे,मु.को(शबंे 

पो.दगुाड ता.(भवंडी
पुpष 5/22/1967 बी ए इमाव (भवंडी १ माच�-१९९७ १५ फेqुवार+-२००० ९७६३३४८०१६

२८ २००२१००८सी४१९४७८ >@तभा भालचंL यादव (Eीमती 
>@तभा >तापराव 

गायकवाड),बालजी नगर डी ;वगं 

र.नं.204 ठाकुल} पूव�

!"ी 6/11/1971 एम ए /बी एड/ 
लघुलेखन 

८०श>(म/टंक-
इंUजी-४०

इतर उ!मानाबाद १ जूलै-१९९६ ३० जून-१९९९ ९७६९४५९९३८

२९ २००४०२०५सी३९५६४७ ;व$वंभर माPणकराव 

कदम,लोकमा:य नगर पाडा नं.4 
संतोषीमाता मं�दर जवळ ठाणे

पुpष 6/9/1971 बी ए/इंUजी- 
मराठS 

टंक.४०/३०/श>
(म, एम एस सी 
आय ट+

इतर कंधार (नांदेड) २ फेqुवार+-१९९६ ३० जानेवार+-
१९९९

९८३३५५९६७१

३० २००४०५२०सी४४४४०९ श(शकांत वामन पाट+ल घर I-
३२९, मु.;पसवल+गाव टाटा पौवर 
समोर गणेश _कराणा !टोस� 

जवळ क�याण पुव�

पुpष 6/1/1974 बी कॉम/इंUजी/ 
मराठS 

टंक.४०/३०/श>
(म, एम एस सी 
आय ट+

इमाव क�याण ऑग!ट-१९९९ जूलै-२००२ ९२७२७७३८६३

३१ २००४०६२८सी४३८४१४ �दनकर गोपाळ भामरे 

मु.मुठवल,पो.लोनाड,ता.(भवंडी
पुpष 6/1/1967 बी ए इमाव (भवंडी ३१/०७/१९९५ १५/०७/१९९८ ८६५२३५७३००

३२ २००४०६२८सी४३८४१६ का(शनाथ 

रा.वाकड,ेमु.(शवनगर,चौधर+ 
पाडा,पो. लोनाड ता.(भवंडी

पुpष 6/1/1968 बी ए/मराठS 
टंक.३०/श>(म, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव (भवंडी ३१ जूलै-१९९५ १५ जूलै-१९९८ ९९२२६६७९०५
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३३ २००५१२०१सी४४३०९१ मेघना महेश भोसले (Eीमती 
नीता शंकर गावड)े,साई�दप 
कॉK�लेRस डी-102 (शवाजीनगर 

आकाशगंगा जवळ ठाणे प

!"ी 19/10/1976 बी ए/मराठS 
टंक.३० श>(म

इमाव रDनाCगर+ Hडस7बर-१९९९ नोGह7बर-२००२ ९००४३९२४१२

३४ २००६११०१सी४४९४२२ .अनुराधा (शवाजी जाधव,ब-१२/८ 
घोलप नगर गणपती मं�दर जवळ 

मुरबाड रोड क�याण

!"ी 3/7/1973 बी 

ए/इंUजी/मराठS 
टंक.४०/३०श>(म

इतर क�याण ऑRटMबर-१९९९ ऑRटMबर-२००२ ९३२०५१५२६६

३५ २०१००८३०सी४८७५०३ �दल+प भगवानराव 

(शदंे,301,@तसरा मजला Eी 

आनंदनाथ को-ऑप सोसा देवदया 

बस !टॉप पोखरण रोड नं.1 
सहकार नगर ठाणे प

पुpष 6/3/1970 एम ए / मराठS 
टंक.३०श>(म

अनु.जाती ठाणे ८ नोGह7बर-१९९७ ७ नोGह7बर-२००० ९९६७७२१७०१

३६ २०१११२१७सी५०५८६५ ;व$वास गट�या बजागे,मु.वांLे 
पो.पडघा ता.(भवंडी

पुpष 9/1/1973 बी ए/ इंUजी 

टंक.३०श>(म
इमाव (भवंडी मे-२००० ए;>ल-२००३ ९७३०१३१३११

३७ २०१२.१२१सी५०४२७८ दश�ना ह0र$चंL कारेकर,बी/००२, 
:यु अपना घर को-ऑप सोसा 

शंकर मं�दरा]या जवळ कPण�करोड 

क�याण

!"ी 18/1/1975 बी 

ए/इंUजी/मराठS 
टंक.४०/४०श>(म
/एमएससीआयट+

इमाव क�याण जून-१९९८ मे-२००१ ९९२०३९९३३०

३८ २०१२०१२१सी५०४२८० ;वEांती राहुल (शदंे(Eीमती 
;वEांती भाऊराव साळवे),संपती 
@नवास अशोक नगर वालधुनी 

क�याण

!"ी 5/1/1969 बी 

ए/इंUजी/मराठS 
टंक.३०/३० 
श>(म/एमएससी
आयट+

अनु.जाती क�याण माच�-१९९७ माच�-२००० ९८६७९३६८९९

३९ २०१२०७२७सी५१०१४२ राज7L जयराम Oेप,Gदारा-Kहा"े 
>फु�ल >काश.घर I.०५,खारबाव 

रे�वे !टेशन जवळ, (भवंडी

पुpष 1/5/1973 एम ए /बी एड/ 
एम एड /बी पी 
एड/एमएससीआ
यट+

एन ट+-ड आंबेजोगाई २१ ऑग!ट-१९९८ २१ ऑग!ट-२००१ ८६५२७३९०४४

४० २०१४१००४सी१००४६१ मनोज सखाराम शेटे,180,वाणी 

आळी,बाजारपेठ,(भवंडी
पुpष 10/24/1964 बी कॉम / 

मराठS टंक.३० 
श>(म

इमाव (भवंडी १९९६ १९९९ ९८२२७८९६७६
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

४१ १९९६१००३सी४६८८३१ जयEी (मनु तारापुरवाला,तह(सल 
ऑ_फस समोर,यशंवंत 
नगर,आंबेडकर चौक 

जवळ,पो.ता.जGहार

!"ी 6/22/1969 बी कॉम इतर जGहार १२ फेqुवार+-२००० १७ फेqुवार+-२००३ ९२७१४६२६५१

४२ २००८०६२४सी४५३२३० ममता आDमाराम 

राऊत,मु.पो.(शरगाव,ता.पालघर, 
िज.पालघर

!"ी 5/13/1971 एच एस सी 

/न(सJग
इमाव डहाणू १ जूलै-१९९७ ३० जून-२००० ९२२६२९४६१९

४३ २००८११२५सी४६२३९२ शबाना कम�जKमा खान,बैतूल 
करम, जेड बी कॉलेज जवळ, pम 
नं ए/१०३, सोपारा गाव, 
नालासोपारा

!"ी 1/18/1969 एच एस सी 

/डी एड
इतर अचलपूर 

(अमरावती)
मे-१९९८ ए;>ल-२००१ ९९८७८५९९००

४४ २०१२०४०९सी३९४०४६ (शला मधूकर साऊ,जय अपाट�म7ट, 
ए ;वगं,�.नं.302 बी,मनोर 
रोड,पालघर

!"ी 7/16/1973 बी कॉम/एम ए 
/बी एड/इंUजी 

टंक.३० 
श>(म/एमएससी
आयट+

अनु.जाती भLावती(चंLपूर) १ माच�-१९९९ २८ फेqुवार+-२००२ ९९७५४७२४०९

४५ २०१४०९२४सी१०१८४६ बबन दशरश 

शेलार,मु.Pखडकाळी,पो पडलेगाव, 
क�याण शीळ रोड, क�य़ाण

पुpष 6/1/1976 बी ए / 
इंUजी/मराठS 
टंक.४०/३० 
श>(म

इमाव ठाणे जूलै-२००० जून-२००३ 9920106065

४६ २०१५०४०४सी१००२३८ ;व$व;वजय ब:सीलाल साळवे, 
सया पाक� -१ बी ;वगं, ४ था माळा, 
pम नं ४०३, खारेगाव, कळवा, ठाणे

पुpष 7/7/1965 बी ए अनु.जाती ठाणे 11/1/1998 10/30/2001 8419997371

४७ २०१५०४१६सी१००७६६ तुळसीदास गोपीनाथ ठाकरे, रो 
गोरसई, पो वडपे, ता.(भवंडी, 
िज.ठाणे

पुpष 6/1/1967 बी 

ए/एमएससीआय

ट+

इमाव (भवंडी 9/1/1995 8/31/1998 ९८९०४१४५२५

४८ २०१६०७११सी१००५४१ आनंता शंकर पाट+ल, रा 
मा@नवल+, पो.दगुाड, ता (भवंडी

पुpष 10/28/1966 बी ए इमाव (भवंडी 1/1/1997 12/31/1999 ७७०९२४३४९२

४९ २०१६०७०४सी१००४०२ सुरेश यशवंत (शगंडा, मु खडक6, 
पो तलवाडा, ता,;वIमगड, 
िज.पालघर

पुpष ०१/०६/१९७४ बा ए अनु.जमाती ;वIमगड ०१/०७/२००० ३०/०६/२००३ 9225157950

५० २००८०६२४सी४५३२३२ कौ(शक आDमाराम राऊत, मु.पो 
नरपड, ता.डहाणू, िज.पालघर

पुpष 12/2/1973 बीए/एम ए/बी 
एड/कृषी पद;वका

इमाव डहाणू 7/1/1997 6/30/2000 ९०४९६२०१०५
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

५१ २०१६०७१२सी१००७८० अलका मधूकर 

वाघापूरकर(सौ.अलका �दगंबर 

गवळी) कृxण मं�दर, ई सी-
८४,बी/३०३, एGहरसाईन सीट+, 
वसई,िज.पालघर

पुpष २६/१०/१९७२ बी ए /बी 
एड/इंUजी 

टंक.४० श>(म

इमाव (भवंडी ०१/०९/१९९७ ३१/०८/१९९९ 9975062353

५२ २००६०१०७सी३९००५५ राज7L वामन झांबरे ८,माळी 

चाळ,भुजबळ वाडी,रामबाग लेन 
नं.२,क�याणपि$चम,िज.ठाणे

पु�ष 5/7/1967 बीए,इंUजी व 

मराठS 

टंक.४०/३०व 
एमएससीआयट+

इमाव .उ�हासनगर 15/04/1997 ३१/०४२००० ९९३०४६२३६९

५३ १९९५११०४सी४४१६३८ �दगंबर शंकर (शदंे,Eी qKहनाथ 
हेअर क�टगं,महालaमी 
नगर,अंबरनाथपूव�,िज.ठाणे

पु�ष 6/6/1968 बीए,◌ा 
एमएससीआयट+

इमाव ..अंबरनाथ 1/2/1997 30/01/2000 ९८६०२९९२२०

५४ २०१४०५२२सी१००८५१ संघ(म"ा कxणकांत कडव 

(संघ(म"ा राजू म7ढे) ए९ नवसमसा 
चाळ @तसगाव नाका क�याण पूव<

!"ी 5/9/1971 एम.ए,इंUजी व 

मराठS 

टंक.४०/३०व 
�ह:ंद+ ३० 

एमएससीआयट+

. अनु.जाती ..@तरोडा िज�हा 

गM�दया

17/01/1998 17/01/2001 ९९६७४५८९७४

५५ १९९२०८१८सी३७०१०२ पठाण ख ्◌ु(श�द अबास आझाद 

चौक पाचबल+ चाळ जGहार 

िज�हा पालघर

!"ी 4/23/1970 बी.ए,इंUजी व 

मराठS 

टंक.३०/४०व 
एमएससीआयट+

. इतर ..जGहार 1/1/1997 1/1/2000 ९२०९८१८७९५

1 १९९१०६२८सी २४७४५१ 
�दनांक २८/०६/१९९१

Eी. पंढर+नाथ का(शनाथ तळपे, 
मु.कुंडलज, पो. @तवरे, ता. कज�त, 
िज. रायगड

पु�ष 6/1/1967 बी.कॉम. .इ.मा.व. कज�त 1/1/1996 31-12-1998 ९८५०२४९२३७

२ १९९४०७०८सी २४७८४९ 
�दनांक ०८/०७/१९९४

Eी. भा!कर रामचंL देशमुख, मु.पो. 
बीड बुLकु, ता. कज�त, िज. रायगड

पु�ष 4/19/1969 बी.ए. खुला कज�त 2/3/1996 28-02-1999 ९२७०७६८४४५

३ १९८९०७२९सी ९५१७१६ 
�दनांक २९/०७/१९८९

जयEी मोतीराम सावंत 

;>यदश�नी, मु.पो.ता.अ(लबाग, 
साव�ज@नक Gयायामशाळेजवळ.

!"ी 5/31/1972 बी.कॉम. 
जीसीसी 

टंकले� इंUजी 

४० श>(म,

खुला .अ(लबाग जानेवार+ १९९६ Hडस7बर-98 ८२३७६३५८५७

िज�हा :  िज�हा कौश�य ;वकास, रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क7 L, रायगड
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

४ १९९००८०८सी ९५१६१९ 
�दनांक ०८/०८/१९९०

सौ.स(मOा संतोष मगर 

(.अि!मता अनंत अपराध) 
मु.Eीबाग नं.२, गणराज दश�न, 
तळमजला, पो.ता.अ(लबाग,

!"ी 7/18/1975 बी.कॉम. 
जीसीसी 

टंकलेखन 

इंUजी/मराठS 
५०/४० श>(म, 
जीसीसी शॉट�हँड 

मराठS १०० 
श>(म,

.इमाव .अ(लबाग 3/1/1997 20-12-1997 ९४२०६८०४४६

५ १९८८११२५सी ९५१६५३ 
�दनांक २५/११/१९८८

जग:नाथ महादेव पाट+ल 

मु.नारवेल, पो.वाशी, ता.पेण.
पु�ष 6/1/1966 बी.ए. जीसीसी 

टंकले� इंUजी 

४० श>(म,

.इमाव पेण ए;>ल १९९६ माच�-1999 ९९२२५८१८३९

६ १९९५१२१८सी ९५२९१८ 
�दनांक १८/१२/१९९५

.आIोड नाथा Kहा"े मु.भाल 
;वठठलवाडी, पो.वढाव, ता.पेण.

पु�ष 6/1/1970 बी.कॉम. .इमाव पेण 1/6/1997 31/05/2000 ९२६०२९४७३०, 
८९८३६२१०७८

७ १९९००७२६सी ९५२०५२ 
�दनांक २६/०७/१९९०

गु�नाथ अंबाजी Kहा"े मु.(शरवल+, 
पो.हा(शवरे, ता.अ(लबाग,

पु�ष 5/17/1966 बी.कॉम. .इमाव .अ(लबाग जुलै १९९५ जून-1998 ९४२११७०२५८

८ १९९२०६१०सी ९५२१८१ 
�दनांक १०/०६/१९९२

त�ृती राजाराम घरत 

मु.पो.वरसोल+, खंडाळकर आळी, 
ता.अ(लबाग,

!"ी 5/30/1975 बी.कॉम. 
जीसीसी 

टंकलेखन 

इंUजी/मराठS 
४०/५० श>(म, 
संगणक कोस�.

.इमाव .अ(लबाग 15/01/1998 15-01-2001 ७२०८०८८८०७

९ १९९२०२११सी ९५२१७७ 
�दनांक ११/०२/१९९२

सौ.सोनाल+ ;ववेक पाट+ल 

(�LाOजा ;व�ठल पाट+ल) -Gदारा 
>फु�ल Gह+. पाट+ल, मु.पो.च7ढरे, 
मराठS शाळेसमोर, न�ता 
एसट+डी]या मागे, ता.अ(लबाग,

!"ी 5/1/1972 बी.कॉम. 
जीसीसी 

टंकलेखन 

इंUजी/मराठS 
५०/३० श>(म, 
संगणक कोस<स 

व 

एमएससीआयट+ 

संगणक.

.इमाव .अ(लबाग 1/7/1997 30-06-2000 ९९७५६३६६५५

१० १९९४०७११सी ९५२४३६ 
�दनांक ११/०७/१९९४

संCगता दNा"ेय कोळगावकर 

मु.पो.च7ढरे, रायवाडी, ता.अ(लबाग,
!"ी 3/7/1968 बी.कॉम. 

जीसीसी 

टंकलेखन इंUजी 

४० श>(म,

.इमाव .अ(लबाग 1/2/1998 31-09-2001 ९२२५७१०२६६
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अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा
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जातीचा >वग�

११ १९८६०३०३क्९५१५६० 
०३/०३/१९८६

.उमेश वसंत कोल<कर 

मु.पो.ता.अ(लबाग, कोळीवाडा, 
खोजनीनाका.

पु�ष 20/04/1968 बी.ए. ;व.मा.व. .अ(लबाग 2/5/1995 30-04-1998 ९२७२२४८६७९

१२ २००२०७१८सी ९५८३०० 
�दनांक १८/०७/२००२

कलावती एकनाथ वालेकर -Gदारा 
उदय भा!कर काटले, मु.!नेहा 
अपाट�म7ट, �लटॅ नं.५, Eीबाग नं.२, 
पो.ता.अ(लबाग,

!"ी 7/10/1972 बी.ए. भ.ज.(ब) .अ(लबाग मे, १९९८ ए;>ल, 2001 ९२७१४४८४१०

१३ २००३०५०९सी ९६७४२९ 
�दनांक ०९/०५/२००३

@नलेश मधूकर गुळेकर 

मु.पो.धोकवड,े ता.अ(लबाग,
पु�ष 21/05/1976 बी.ए. .इमाव .अ(लबाग मे, १९९८ ए;>ल-2001 ९८२२६०३९३७, 

९२७०९९६१५७
१४ १९९१०६२१सी २४७१७९ 

�दनांक २१/०६/१९९१
Eी. अच�ना लaमण गायकवाड, 
१५०३, परसु सुभेदारवाडा,ता. 
पनवेल, िज. रायगड

!"ी 10/4/1972 बी  कॉम .अ.जा. पनवेल माच� १९९९ फेqुवार+-2002 ९२२१९९७७१३,

१५ १९८९०९१४सी ९५१९९६ 
�दनांक १४/०९/१९८९

म@नषा अनंत वत�क -◌ारा >स:न 
गो;वदं ठाकूर, मु.पो._क�हम, 
ता.अ(लबाग.

!"ी 10/11/1970 बी.ए. .इमाव .अ(लबाग जुलै २००० ऑRटMबर-2003 ९३७१८४४२६७

१६ १९९१०८०८सी ९५१८४६ 
�दनांक ०८/०८/१९९१

म@नषा मधूकर पेडणेकर 

मु.पो.खांब ता.रोहा िज.रायगड
!"ी 1/16/1971 बी.ए. .इमाव रोहा 1/6/2000 23/05/2003 ९८२२२४०९८३

१७ १९९७११२४सी ९५४१८६ 
�दनांक २४/११/१९९७

सौ.संजना संजय जंिजरकर 

(भारती अनंत चोगले) मु.जंिजरकर 

ग�ल+ मु.पो.ता.मु�ड िज.रायगड

!"ी 17/09/1972 बी.ए., डीएड. व 
एमएससीआयट+ 

संगणक.

.इमाव Eीवध�न फेqुवार+, १९९९ जानेवार+-2002 ९१४५४६२०५२

१८ २००५०९२०सी ९५७७८५ 
�दनांक २०/०९/२००५

मंगला यशवंत घोरपड ेGदारा 

अशोक रामचंL खैरे महाHडकवाडी 

, काम<ल हाय!कूल जवळ पेण 

पो.ता.पेण िज.रायगड

!"ी 8/2/1974 बी.कॉम. बी. 
कॉम, संगणक 

कोस� व एमएस 

सीआयट+.

.अ.जा. पेण 1/8/1998 18-07-2001 ९२७०४८३२९१

१९ २०११०६२८सी ९६८१३८ 
�दनांक २८/०६/२०११

>मो�दनी बाळकृxण पवार 

मु.१५०५/०६, Eी !वामी समथ� 
नगर, उषःकाल को.ऑप.हौ(सगं 
सोसायट+, च7ढरे, पो.ता.अ(लबाग, 
िज�हारायगड.

!"ी 30/08/1969 बी.ए. खुला .अ(लबाग 1/8/1995 30-07-1998 ९४२११७११७३
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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जातीचा >वग�

२० २०१२०४०३सी ९५८१३६ 
�दनांक ०३/०४/२०१२

�हत7L रमेश पाट+ल मु.हेमनगर, 
पो.कसुंबळे, ता.अ(लबाग, 
िज�हारायगड.

पु�ष 2/12/1972 बी.ए. बी.एड. .इमाव .अ(लबाग फेqुवार+, १९९६ जानेवार+, 2000 ९८२२९७४६०१

२१ २०१५०४२९सी १०००८८ 
�दनांक २९/०४/२०१५

Eी. �दल+प भाउ भुंडरेे, मु.पो. 
हुमगांव, ता. कज�त, िज. रायगड

पु�ष 9/28/1966 बी.ए. .इ.मा.व. कज�त 1/9/1996 31-08-1999 ९८५०२४९३७३

२२ १९९१०७१६सी २४७१९० 
�दनांक १६/०७/१९९१

Eी.संजय (सताराम Cगधे 

मु.पो.नेरळ, Cचचंआळी, ता.कज�त, 
िज.रायगड.

पु�ष 9/24/1967 एम.ए., 
एमएससीआयट+ 

संगणक कोस�.

इ.मा.प. कज�त 2/6/1996 31/01/1999 ९५५२३३२५३६

२३ १९८४१००८सी ९५१७६५ 
�दनांक ०८/१०/१९८४

Eीमती >@तभा गोपाळ नाईक 

मु.पो.ता.मु�ड, कुंभार आळी, जुनी 

पेठ, िज.रायगड.

म�हला 5/27/1968 बी.कॉम, इंUजी/ 
मराठS 

टंकलेखन 

३०/३० श>(म., 
संगणक कोय�..

.इ.मा.व. मु�ड 2/5/1996 30/04/1999 ९४२००५९८२८

२४ १९९४१००३सी ९५२४४७ 
�दनांक ०३/१०/१९९४

Eीमती दश�ना शंकर राजापूरकर 

मु.पो.ता.रोहा, अे१०, ;वकास 

अपाट�म7ट, रायकर पाक� , रोहा, 
िज.रायगड.

म�हला 9/22/1971 बी.कॉम., इंUजी/ 
मराठS 

टंकलेखन 

४०/३० श>(म., 
संगणक 

एमएससी 

आयट+ कोस�.

.इ.मा.व. रोहा 16/06/1995 15/06/1998 ९९७०२९३३२०

२५ १९९१०११६सी २४७१९४ 
�दनांक १६/०१/१९९१

Eीम. राजEी मोहन घोडके (सौ. 
>णाल+ >साद घाटे ) 
मु.पो.ता.कज�त, २०२, >@तभा 
अपाट�म7ट, अ@नकेत मेHडकलसमोर, 
डॉ.आंबेडकर चौक, िज.रायगड.

म�हला 6/12/1972 बी.कॉम, 
एमएससीआयट+ 

व टलॅ+ 

आक�ट+ंग 

संगणक कोस�, 
जीसीसी इंUजी 

टंकलेखन ३० 
श>(म.

खुला कज�त 16/12/1996 16/11/1999 ९७६६२०७१८३
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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जातीचा >वग�

२६ १९९५०७१३सी ९५२९५२ 
�दनांक १३/०७/१९९५

Eीमती त�ृती मधुसुदन घरत 

मु.थळ आगर, qाKहण आळी, 
चौकोनी होळी, पो.थळ 

ता.अ(लबाग. िज.रायगड.

म�हला 4/3/1977 बी.ए. बी.एड. 
इंUजी/ मराठS 
टंकलेखन 

४०/४० श>(म., 
संगणक 

एमएससी 

आयट+ कोस�..

.इ.मा.व. .अ(लबाग 22/03/2001 22/03/2004 ९२७१०६३०२७

२७ २००४०८०३सी ९६३१८७ 
�दनांक ०३/०८/२००४

Eीमती .अ$वीनी गंगाधर गोडबोले 

मु.६१३, नवजीवन 

;वrयामं�दरजवळ, तळाशेत, 
ता.माणगांव, िज.रायगड.

म�हला 10/29/1974 बी.कॉम.इंUजी 

टंकलेखन ३० 
श>(म., संगणक 

एमएससीआयट+ 

कोस�, Hड�लोमा 
�बझनेस 

मनॅेजम7ट.

खुला माणगाव 1/7/1997 31/07/2000 ७७५६९७१८६७/ 
९०२८५९३५५१

२८ २०१००१२१सी ९६५२७० 
�दनांक २१/०१/२०१०

Eीम. अ@नता शांताराम अंबाड े

(सौ.अ@नता ;वजय चवरकर) 
मु.नवेनगर फाटा, पो.पोयनाड 
ता.अ(लबाग. िज.रायगड.

म�हला 4/12/1965 बी.कॉम. 
,इंUजी/मराठS 
टंकलेखन 

४०/४० श>(म.,

.इ.मा.व. .अ(लबाग 1/7/1998 30/06/2001 ९०२८८१९८२०

२९ २०१००९२३सी २५०५७० 
�दनांक २३/०९/२०१०

Eीमती सु@नता पोपट सोनावणे, 
मु.पो.लोधीवल+ ता.खालापूर 

िज.रायगड.

म�हला 7/14/1971 एम.ए. इंUजी 

टंकलेखन ४० 
श>(म. संगणक 

एमएससीआयट+ 

कोस�.

.अ.जा. खालापूर 2/11/1998 2/10/2001 ७३५०५९१४४९

३० २०१६१२२९सी १००२०० 
�दनांक २९/१२/२०१६

Eीमती भारती मा�ती पाट+ल 

मु.Pखडक6, ;पपंळपाडा, पो.कामाल<, 
ता.अ(लबाग, िज.रायगड.

म�हला 6/17/1972 बी.ए. इंUजी 

टंकलेखन ३० 
श>(म., 
कॉK�युटर कोस�.

.इ.मा.व. .अ(लबाग 4/5/1998 30/04/2001 ९८९०१९३६१९/ 
९८९०१९२३५५

३१ २०१६१२२८सी १०१४४४ 
�दनांक २८/१२/२०१६

Eीमती सुह(सनी दामोदर सावंत 

मु.पो.ता.रोहा, संत गोरोबा नगर, 
दमखाडी, सावंत कॉलनी, 
िज.रायगड.

म�हला 8/1/1973 बी.कॉम., इंUजी/ 
मराठS 

टंकलेखन 

४०/३० श>(म., 
कॉK�युटर 

अ ॅ�ल+केशन 

खुला रोहा 1/2/1996 13/03/1999 ९५९४८८८८४१
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३२ २०१६१२२९सी १००३४४ 
�दनांक २९/१२/२०१६

Eीमती रो�हणी र;वLं तावड े

मु.पो.ता.रोहा, @नमा�ण संक�प 

कोऑप.सोसायट+, ,प�हला मजला, 
�म नं.◌ं.१०२, महाड कोऑप. 
बँकेसमोर, आडवी बाजारपेठ, 
िज.रायगड.

म�हला 1/31/1969 बी.कॉम. खुला रोहा 16/06/1995 30/05/1998 ९८७००७५२०२

३३ २०१६१२२२सी १००२८६ 
�दनांक २२/१२/२०१६

Eी.मनोज �ह�भाई गायकवाड 

मु.वदप, पो.गौरकामथ, ता.कज�त, 
िज.रायगड.

पु�ष 10/14/1973 बी.ए. ,इंUजी/ 
मराठS 

टंकलेखन 

४०/३० श>(म.,

.अ.जा. कज�त 1/8/2000 31/07/2003 ९८५०६१२३४९

१ 19850916 सी 923937 
16/09/1985

�योती गोपीचंद देसाई Gदारा- 
जीवीता जीवन फोडकेर ट+ जी 

शेटये नगर रDनाCगर+

  !"ी 19/07/1969 बी ए ओपन रDनाCगर+ 14-05-1995 30-04-1998 8390024408

२ 19930118सी 924337 �द 
18/01/1993

ि!मता गंगाधर सावंत सुयोग 

हाऊ(सगं सोसायट+ �लॉट नं 10 
एमआयडीसी रDनाCगर+

  !"ी 5/9/1968 बी कॉम ओपन रDनाCगर+ 10/7/1995 24/9/1998 9860101558

३ 19911022सी923879 
�द22/10/1991

श(शकांत सोनु पवार    मालगुंड 

रDनाCगर+

 पु�ष 6/1/1970 बी ए अनु जाती रDनाCगर+ Jun-95 May-98 9420378185

४ 19871116सी923957 �द 
16/11/1987

उ�वला दNा"य फगरे फगर वठार 

डी एस पी बंग�याजवळ रDनाCगर+

  !"ी 12/12/1968 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9096619337

५ 19891217सी924018 
11/12/1989

माधवी संभाजी _कंजळे मु पो 

सती ता खेड

  !"ी 5/22/1973 बी ए इमाव तह(सलदार 

Cचपळुण

8/1/1995 7/31/1998 8888657926

६ 19900914सी923830 
14/9/1990

फर+दा कर+म मुजावर डी एस 

पीबंग�याजवळ हाऊ(सगं कॉलनी 

रनCगर+

  !"ी 3/13/1973 बी ए ओपन रDनाCगर+  ---  --- 8983896267

७ 19840601सी 923927 
6/1/1984

शांताराम रावजी (मरगल मु पो 

धामणी ता संगमे$वर

पु�ष 6/10/1962 बी कॉम भ ज संगमे$वर  ---  --- 9766503875

िज�हा कौश�� ा ;वकास रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क7 L, रDनाCगर+
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८ 19850226 सी 923935 
26/2/1985

शीला अनंत चGहाण मु पो 1152 
शांतीनगर नाचणे रDनाCगर+

  !"ी 1/22/1967 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9273166288

९ 19890204सी923997 
4/2/1989

गुलजारबी अ हमीद भाटकर 

2734 पटवध�न वाडी उदयमनगर 
रDनाCगर+

  !"ी 2/9/1969 बी ए इमाव रDनाCगर+ मे-९६ ए;>ल-९९ 8390929554

१० 19910412सी 923863 
12/4/91

मनोज धाकु कांबळे 4594 
आंबेडकरवाडी रDनाCगर+

पु�ष 7/4/1969 बी ए अनु जाती रDनाCगर+ 3/15/1999 3/19/1998 9758183350

११ 19870820सी 923951 
�द. 20/8/1987

संजय महादेव नानरकर मु पो 

पूण�गड ता रDनाCगर+

पु�ष 10/7/1969 एम ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9404151697

१२ 19930106सी 924336 �द 
6/1/1993

अंजुि:नसा हुसैन व:नु मु पो 

 (शरगांव रDनाCगर+

  !"ी 5/14/1971 बी ए खुला रDनाCगर+  ---  --- 9823374245

१३ 19861223सी 923945 
23/12/1986

>शांत एकनाथ  पोळेकर   3652 
बंदर रोड रD नाCगर+

पु�ष 9/26/1968 एम ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9271691252

१४ 19900919सी 923831 
19/09/1990

स;वता लaमण कांबळे सौ 

सो@नया सु मो�हते मु पो आंबेड  

बु ता संगमे$वर

  !"ी 3/5/1972 बीए अनु जाती रDनाCगर+  ---  --- 9552283411

१५ 19920821 सी 924116 
�द 21/8/1992

सु@नता धMडू डाफळे मु पो 

फगरवठार ता िज रDनाCगर+

  !"ी 8/10/1972 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9422631097

१६ 19940809सी 924266 �द 
09/8/1994

मेधा चंLकांत मयेकर मु 

काळबादेवी रDनाCगर+

  !"ी 5/9/1964 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9403363336

१७ 19901116 सी 923852 
�द 16/11/1990

र;वLं कृxणा भालेकर मु साखरपा 

ता संगमे$वर

पु�ष 7/9/1973 बीए इमाव संगमे$वर  ---  --- 9420153395

१८ 19931217 सी 924382 
�द 17/1/1993

रो�हणी (शवा�पा ;वरकर Gदारा 

मदन जोशी 3597 खालची आळी 

रDनाCगर+

  !"ी 11/16/1971 बी कॉम खुला Cचपळुण 5/1/1996 4/30/1999 8888782350

१९ 19890216 सी 924015 
�द 16/2/1989

!वाती सुरेश पाथरे मु पो देव�ख 

द�नगर संगमे$वर

  !"ी 12/21/1971 बीए इमाव देव�ख  ---  --- 8275265708
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२० 19911212 सी 923893 
�द 12/12/1991

संयोCगता @नळकंठ भुते 1562 
मांडवी ता रDनाCगर+

  !"ी 2/12/1974 बी ए एल एल 

बी

इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9860997207

२१ 19901029 सी 923833  
29/10/1990

सुजाता एकनाथ (शरवाडकर  सौ 

सुजाता म नागवेकर मु�गवाडा 

ता रDनाCगर+

  !"ी 4/11/1973 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9421229369

२२ 19920113 सी 924106 
ि◌ द13/1/1992

अ�णा उमाजी जाधव मु सडा(म-
या आनंद नगर रDनाCगर+

  !"ी 7/30/1973 बीए अनु जाती रDनाCगर+  ---  --- 9420156445

२३ 1996011सी 3924106 �द 
13/11/1996

मंगेश बाळकृxण पुरात डाफळे 

वाडी पो ता लांजा

पु�ष 2/15/1971 बीएससी इमाव लांजा  ---  --- 9421233996

२४ 198711224 सी 923958 
�द 24/12/1987

संगीता मनोहर कोळेकर (शवाजी 

नगर नरहर वसाहत रDनाCगर+

  !"ी 10/30/1971 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9423290021

२५ 19940413 सी 924242 
�द 13/4/1994

!वाती तुळशीदास शेटये मु 

(शरगांव शेटयेवाडी रDनाCगर+

  !"ी 2/24/1976 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9860341624

२६ 19950302 सी 924625 
�द 13/4/1994

िजत7L सीताराम पवार मु हरचेर+ 

रDनाCगर+

पु�ष 7/19/1968 बीए अनु जाती रDनाCगर+  ---  --- 7758808340

२७ 19920922 सी 924083 
�द 22/9/1992

>काश का(शराम बने मु @न�ळ 

मधल+ वाडी रD नाCगर+

पु�ष 3/28/1975 बीए खुला रDनाCगर+ जाने-९८  Hडस7-२००० 9421279123

२८ 19901029सी 923832 �द 
9/10/1990

श(म�ला सदानंद नलावड ेGदारा 

नेहा (शवलकर सी-18 शंके$वर 

गाड�न रDनाCगर+

!"ी 6/1/1972 बीए खुला रDनाCगर+  ---  --- 9967559884

२९ 19920604सी924056 �द 
4/6/1992

सु@नल नारायण साळुंखे मु पो 

वेतोशी ता िज रDनाCगर+

पु�ष 2/1/1968 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9270312413

३० 19930101सी 924335 �द 
1/1/1993

कादंबर+ सुरेश >भु 666 मा�ती 
म�दर (शवाजी !टेHडयम जवळ 

रDनाCगर+

!"ी 8/22/1975 एम ए खुला रDनाCगर+  ---  --- 9422630780
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३१ 20030113सी930386  
13/1/2003

अ\णासाहेब सदा(शव पाखरे Gदारा 

(शवाजी उ बांगर पोल+स !टेशन 

मंडणगड

पु�ष 6/1/1971 बी ए बीपीएड भज-ड पाटोदे बीड ०१/१२/९६ १८/११/९९ 9403378501

३२ 19921006सी924117 �द 
6/10/1992

रेखा भा!कर _कर_करे Gदारा 

कदन आकाशे खालची आळी 

तािज रDनाCगर+

!"ी 9/14/1972 बी ए खुला देव�ख  ---  --- 9421442701

३३ 200220201सी 928706 
�द 1/2/2002

अशोक महादेव बने मु तळेकांटे 

ता संगमे$ वर रDनाCगर+

पु�ष 6/4/1970 बी कॉम खुला देव�ख  ---  --- 9503081213

३४ 19941004सी924270 �द 
4/10/1994

रे$मा गो;वदं सनगरे वरचा 

फगरवठार रDनाCगर+

!"ी 4/7/1976 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9172832629

३५ 20030204सी 930420  
�द 4/2/2003

@न(लमा सुधाकर दधुवडकर 

मंजुळा @नवास @नवखोल रDनाCगर+

!"ी 7/5/1969 बी कॉम इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9730508630

३६ 19981003सी925669 �द 
30/10/1998

रंजना राजाराम केळकर खालची  

आळी रDनाCगर+

!"ी 4/16/1971 बी ए खुला रDनाCगर+  ---  --- 9920516023

३७ 19940821सी924208 �द 
21/8/1994

संद+प वासुदेव घैसास शास_कय 

;वEाम गहृ पो ता खेड

पु�ष 4/5/1976 बी एसी खुला खेड  ---  --- 9850193730

३८ 19980513सी 925675 �द 
13/5/1998

सुलभा तुकाराम भोसले (शरगांव 

शेटयेवाडी रDनाCगर+

!"ी 9/25/1965 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9860757438

३९ 19980213सी 925664 �द 
13/2/1998

वैशाल+ नारायण वासावे पुxप7L 

नगर अे/2 जे के फाईल जवळ 

नाचणे रDनाCगर+

!"ी 12/1/1974 बी ए बीएड ;वमाव रDनाCगर+  ---  --- 8390929554

४० 19910821सी923889 �द 
21/8/1991

संगीता Eी@नवास धुंदरु 2487 एम 
जी रोड रDनाCगर+

!"ी 7/16/1967 बीए इले. 
इिज@नअर

खुला रDनाCगर+  ---  --- 9963934116

४१ 19920604 सी 924111 
�द 4/6/1992

वषा� कमलाकर डMगरे 573 (लमये 
वाडी कला� रDनाCगर+

!"ी 7/27/1973 बीए डीएड खुला रDनाCगर+  ---  --- 9028709257

४२ 19950622 सी 924448 
�द 22/6/1995

संगीता पश�राम (भवंदे मु पो 

कला� रDनाCगर+

!"ी 10/31/1975 बीए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9665002547
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४३ 19980704सी934555 �द 
4/7/1998

वसुधा कृxणा (शरकर उDकष� 

नगर कुवारबाव  रDनाCगर+

!"ी 2/25/1975 Hड�लामा इले 

इंिज

अनु जाती रDनाCगर+  ---  --- 9422433181

४४ 19931001सी924351 �द 
1/10/1993

संगीता केशव पडयार मु पो 

केळये मजगांव रDनाCगर+

!"ी 2/9/1974 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9405070784

४५ 19950322सी924441�द 
22/3/1995

_कशोर+ ;वजय भाटकर _क�ला 

रDनाCगर+

!"ी 5/6/1973 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9860506416

४६ 19940722सी924261 �द 
22/7/1994

 वैशाल+ वसंत मे!"ी मु जैतापुर 

ता राजापूर

!"ी 5/27/1976 बी ए डी एड  

बी.एड
खुला राजापूर  ---  --- 9260663298

४७ 20051223सी926397 �द 
23/12/2005

परवीन  अकबर काझी मु पेा 

वेहेळ खान मोह�ला ता Cचपळुण

!"ी 1/8/1972 बी कॉम खुला कागल िज 

को�हापूर

12/1/2000 11/30/2003 7588481062

४८ 20050301 सी 932932 
�द 1/3/2005

सुगंधा सुरेश टाकले मु�गवाडा 

रDनाCगर+

!"ी 4/30/1973 एम ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 7875993013

४९ 20030129सी930416 �द 
29/1/2003

>�दप सोनू पातये मु पो @नव7डी 

रDनाCगर+

पु�ष 6/1/1975 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9405959478

५० 1998121सी934039 �द 
17/12/1998

शैलेश शामसुंदर सावंत नाचणे 

रोड, दैवे` भवन  रDनाCगर+

पु�ष 6/7/1975 बी ए खुला रDनाCगर+  ---  --- 9689923246

५१ 20071013सी925763 �द 
13/10/2007

माधवी रावजी घडशी सौ स(मOा 

सं मोवळे सुर(भ अपाट�म7ट Zलॉक 

7 रDनाCगर+

!"ी 6/22/1977 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9422375521

५२ 19960726सी925041 �द 
26/7/1996

योCगता दNाराम गवळी Eीधर 

@नवास दापोल+

!"ी 3/20/1976 बी ए भ ज-ब दापोल+ 1/1/1999 12/31/2001 9420841839

५३ 20081007सी934036 �द 
7/10/2008

Eीधर महादेव चGहाण मु पो 

वरवल+ खुद� ता लांजा

पु�ष 6/1/1974 बी कॉम अनु जाती लांजा 12/1/1998 11/30/2001 9270916463

५४ 20081107सी 934373 �द 
7/11/2008

>;वण पांडुरंग गुरव मु पो 

नाणीज रDनाCगी

पु�ष 6/3/1974 बी कॉम इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9922250938

५५ 20081114सी934390 �द 
14/11/2008

संजल+ रमेश वाडकेर Gदारा >शांत 

श शेलटकर 1000 रDनाCगर+
!"ी 6/9/1974 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9420045653
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५६ 20030123सी ९३०४०८  
�द २३/१/२००३

नानासाहेब (स बांगर rवारा 

(शवाजी बांगर पोल+स !टेशन 

मंडणगड

पु�ष  07/01/73 बी ए  भ.ज.ड  पाटोदा 7/8/1997 6/30/2000 9403788501

५७ 20090320 सी 933748 
�द 20/3/2009

सCचन सुधाकर नागवेकर मु 

हा@तस तोणदे रDनाCगर+

पु�ष 12/30/1970  बी.ए इमाव  रDनाCगर+  ---  --- 9890246961

५८ 20091124सी931778 �द 
24/11/2009

उ�हास दशरथ (शदंे मु पो देवळे 

वरची वाडी संगमे$वर

पु�ष 2/12/1972 एम अे खुला देव�ख  ---  --- 8378874228

५९ 20100521सी938668 �द 
21/5/2010

र;वLं सुदाम क6र मु (मरजोळे 

रDनाCगर+

पु�ष 8/15/1976 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9423856237

६० 20100904सी940767  �द 
4/9/2010

फेनाल+ जयवंत कांबळे 3350 
झाडगांव िज रDनाCगर+

!"ी 6/1/1974 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9145173883

६१ 19950926 सी 924701 
�द 26/9/1995

>;वण लOमण घाटकर मु पो 

पावस रDनाCगर+

पु�ष 10/2/1976 बी ए इमाव रDनाCगर+  जून-२०००  मे-२००३ 8698869670

६२ 20110618सी944983 �द 
18/6/2011

राजेश Eीराम वीर खालची आळी 

3558 रDनाCगर+
पु�ष 4/22/1978 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 9272895767

६३ 20160630सी100740 �द 
130/6/2016

नयना  श(शकांत दांडकेर सौ- 
!मतृी उ�हास थरवळ मु ख7ड 

Cचपळुण

!"ी 7/1/1974 बी ए इमाव Cचपळुण  Hडस7बर९९  नोGहे-२००२ 9595636463

६४ 20120320 सी 950854 
�द 20/3/2012

िजत7L जगद+श �बज< 

3299मु�गवाडा रDनाCगर+
पु�ष 6/23/1974 बी ए इमाव रDनाCगर+   फेqु-१९९७  जाने-२००० 9422510001

६५ 20160517सी 100427 �द 
17/5/2016

शैल7L महादेव जोशी योगे$वर+ 

अपाट�म7ट Zलॉक नं 12  वरची 
अळी रDनाCगर+

पु�ष 6/19/1972 बी एसी बी एड खुला रDनाCगर+  ऑRटोबर ९६   ऑRटो ९९ 8087643110

६६ 20120716सी 933576�द 
16/2/2012

म@नषा सुरेश साळवी सौ (शवानी 

सु@नल पवार 512 कॉUेस भवन 

रDनाCगर+

!"ी 12/3/1970 बी कॉम खुला  रDनाCगर+  ---  --- 9833724414

६७ 20120716 सी 933577 
�द 16/7/2012

भारती ;वदयाधर साळवी Cथबा 

पलॅेस रोड 512 रDनाCगर+
!"ी 5/12/1966 एम ए खुला रDनाCगर+  १/६/९५  ३१/५/९८ 9075670057

६८ 2012072सी 934412 शरद गौराजी तांबे मु पो खेड� ता 

दापोल+

पु�ष 6/2/1972 बी ए अनु जाती दापोल+  ऑRटो९५  सxट7-९८ 7028432112

६९ 19940824 सी 924182 
�द 24/8/1994

;वजय केशव (शदंे मु पो वडवल+ 

ता राजापूर

पु�ष 11/14/1978 एम ए एम एड खुला राजापूर  ---  --- 9970624575

७० 20130614 सी 100880   
�दनांक-१४.६.१३

सुधाकर रा. पाट+ल मु.नातुड ेपो 
मावळंगे रDनाCगर+

पु�ष  10/01/68 एम.ए. इमाव रDनाCगर+  20/6/95 6/19/1998 9423050432

७१ 20141326 सी 100034 
�द 26/3/2014

सुरेश यशवंत _कव< 121सोलजाई 

मंद+र Iांती नगर संगमे$वर

पु�ष 10/18/1968 बी  कॉम इमाव संगमे$वर  ---  --- 9404335645
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७२ 20150320 सी 100609 
�द 20/3/2015

म@नषा आनंद गु� 2597 हले(लया 
शेटये नगर उदयम नगर रDनाCगर+

!"ी 2/6/1972 बी ए खुला रDनाCगर+  ---  --- 7774989979

७३ 20150324 सी 100175 
�द 24/3/15

उ�वला गणपत पा�टल जा_क(म-
या पा�टलवाडी रDनाCगर+

!"ी 6/13/1966 बी ए इमाव रDनाCगर+  ---  --- 7767041031

७४ 20160429सी100576 �द 
29/4/2016

माधवी नंदकुमार पावसकर सौ 

माधवी  संतोष पा�टल गावखडी 

भंडारवाडी  रDनाCगर+

!"ी 10/8/1969 बी ए इमाव रDना Cगर+ May-95 Apr-98 9922038565

७५ 20150731सी 100557 �द 
31/7/2015

(मल+ंन (सताराम मो�हते मु पो 

साडवल+ ता संगमे$वर

पु�ष 6/1/1971 बी ए अनु जाती संगमे$वर   ---      --- 9689163639

७६ 20160701 सी 100473 
�द 1/7/2016

संतोष तुकाराम चGहाण खालचा 

कुंभारवाडा भरत साळवी यांचे घर 

परटवणे फगरवठार रDनाCगर+

पु�ष 11/24/1977 बी ए इमाव रDना Cगर+   ---      --- 9552230223

७७ 20160702सी100198 �द 
2/7/2016

!व�ना भरतकुमार सावंत अशोक 

नगर परटवणे रDनाCगर+

पु�ष 7/17/1976 बी ए अनु जाती रDना Cगर+   ---      --- 9767902660

७८ 20160702सी100381 �द 
2/7/2016

सौ क;वता _कशोर ;पलणकर 503 
!नेह>भा कारवांची वाडी पोम7डी बु 

रDनाCगर+

!"ी 4/6/1973 बीए इमाव रDना Cगर+ Apr-96 Mar-99 9764029881

७९ 20140702सी 101445 �द 
 2/7/2014

अ(मत रघुनाथ साटले मु पो ता 

गुहागर वरचा पाट

पु�ष 9/30/1974 बीकॉम इमाव गुहागर Aug-99 Aug-02 9270412439

८० 20160706सी 100650 �द 
6/7/2016

संगीता ल _कर मु जुवेपो कला� 

रDनाCगर+

!"ी 2/5/1966 बीए इमाव रDना Cगर+ 9/15/1992 9/30/1995 8605409488

८१ 20160708सी 100630 �द 
8/7/16

र;वLं परशुराम दाबके मु पो 

आसूद ता दापोल+

पु�ष 11/7/1976 बीए खुला दापोल+ 6/1/1999 5/31/2002 9421232244

८२ 19890701सी 924001 �द 
1/7/1989

जयEी Eीकृxण लेले Zलॉक नं 16 
रDन�दप गाड�न !व�प लॉज 

जवळ ता िज रDनाCगर+

  !"ी 11/28/1970 बी एससी ओपन रDनाCगर+ 5/19/1995 4/30/1998 9271417420

८३ 19881215lसी 923972 
�द 15/12/1998

>@तभा सखाराम पा�टल जा_क(म-
या रDनाCगर+

  !"ी 6/1/1965 बी ए इमाव रDनाCगर+ 5/16/1995 4/30/1998 9130944456

८४ 19891204 सी24004 �द 
4/12/1989

@नशा वसंत आल+म 164 
@नवखोल रDनाCगर+

  !"ी 6/3/1966 बी ए इमाव तह(सलदार 

रDनाCगर+

5/21/1995 Apr-98 9665725010

८५ 19961015सी924 969 
15/10/1993

(श�पा मनोहर कुलापकर सौ 

(श�पा बां�दवडकेर छ"पती नगर 

नाचणे रDनाCगर+

  !"ी 10/27/1971 एम ए खुला रDनाCगर+ 6/21/1995 5/27/1998 9860029225
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1 19830619सी599397       
19/06/1983

Eी.देवू सोमा गावड े        
मु.पो .तळवड,ेआंबाडवेाडी    

ता.सावंतवाडी

पु 6/19/1964 �ब.काम खुला सावंतवाडी फेqुवार+-91 जानेवार+-94 9403559638

2 19850414सी581602 
14/04/1985

Eी.बाबू ;वठठल चGहाण 

मु.सातरल,दळवीवाडी, 
पो.कासरल,ता.कणकवल+

पु 3/12/1966 बी.ए इमाव कणकवल+ जानेवार+-94 Hडस7बर-96 9421008783

3 19850817सी581579 
17/08/1985

Eी. संतोष रामकृxण मांजरेकर 

समुलबाग, धुर+वाडा 
मु.पो.ता.मालवण

पु 7/31/1967 बी.ए इमाव मालवण मे-95 ए;>ल-98 9421363500

4 19850914सी581582     
14/09/1985

कु.@नलांबर+ सोमा गावड े   मु.पो. 
ता.देवगड,सातपायर+,

! "ी 7/25/1970 �ब.काम खुला कणकवल+ जुलै-94 जून-97 2364262128

5 19860519सी581787  
19/05/1986

Eी.�दपक �पाजी नाईक 

मु.पो.नेतड<,(लगंाचामळा, 
ता.सावंतवाडी

पु 8/5/1968 बी.ए खुला सावंतवाडी जून-95 मे-98 9420802635

6 19860619सी581591  
19/06/1986

कु.नंदा मनोहर सरदेसाई,  घर नं. 
371 डी एफ वाड� 

मु.पो.ता.सावंतवाडी सालईवाडा

! "ी 7/28/1968 बी.ए खुला सावंतवाडी ए;>ल-93 माच�-96 9421148447

7 19860720सी581760   
20/07/1986

Eी.रंगनाथ संभाजी भाईडकर 

मु.पो.ता.व7गुला�, नमसवाडी 
उभादांडा.

पु 3/12/1967 �ब.काम इमाव व7गुला� जुलै-95 जून-98 9923225428

8 19860821सी581588  
21/08/1986

कु.आशा भगवान पाताड े  

मु.पो.आर/एच-22 संचयनी नगर+ 
]या बाजूला मु.पो.कलमठ, 
ता.कणकवल+

! "ी 8/18/1967 �ब.काम खुला देवगड .ऑRटोबर-95 स�ट7बर-98 922334955

9 19861029सी581705    
29/10/1986

कु.अ@नता मनोहर सुक6    Gदारा 

@नतीन जयराम ग�डळकर सी-
169,लa मीनगर, 
: यूखास_कलवाडा,मु.पो.             
ता.सावंतवाडी

! "ी 3/15/1968 �ब.काम इमाव सावंतवाडी स�ट7बर-96 .ऑग!ट-99 9422394739

10 19861219सी588623   
19/12/1986

Eी. आनंद महादेव देवळी  मु.पो. 
मळगांव ता. सावंतवाडी

पु 9/14/1962 बी.ए इमाव सावंतवाडी फेqुवार+-90 जानेवार+-93 9421149344

िज�हा कौश�य ;वकास, रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क7 L, (सधंुदगु�

Page 25 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

11 19870128सी581636      
28/01/1987

कु.(मलन रामचंL सामंत   
मु.पो.भरड, डुकरे हाऊस,ता.मालवण

! "ी 7/15/1968 बी.ए खुला मालवण मे-94 ए;>ल-97 9423211998

12 19870615सी592080       
15/06/1987

कु.रोशनी मनोहर गाठे     
(सौ.!नेहा नंदकुमार महाडीक)    
मु.पो.हुंबरठ,;पपंळवाडी 

ता.कणकवल+

! "ी 4/8/1966 �ब.काम इमाव कणकवल+ मे-93 ए;>ल-96 9423300138

13 19870626सी581749        
      26/06/1987

Eी.बाबुराव वसंत सावंत 
मु.पो.खोटले,ता.मालवण

पु 1/22/1968 बी.ए खुला मालवण जुलै-95 जून-98 9420061565

14 19870701सी582510  
01/07/1987

Eी.चंLकात दNाराम तळवडकेर 

मु.पो.धामापूर,ता.मालवण
पु 12/13/1967 बी.ए इमाव मालवण जानेवार+-97 Hडस7बर-99 9404399594

15 19870717सी581647     
17/07/1987

Eी.रमाकांत बाळकृxण पेडणेकर   

            
मु.पो.मेढा,ता.मालवण

पु 10/12/1968 बी.ए इमाव मालवण .ऑग!ट-95 जूलै-98 9423302517

16 19870805सी581614   
05/08/1987

Eी.स@तष कृxणाजी साताड<कर 

मु.पो.मळेवाड, भटवाडी  
ता.सावंतवाडी

पु 4/24/1968 बी.ए इमाव सावंतवाडी मे-95 ए;>ल-98 9423806431

17 19870817सी581650   
17/08/1987

Eी.;व$वास मधुकर कांदळगांवकर 

          घरनं 25022 मेनरोड 
मु.पो.ता.मालवण

पु 8/23/1970 बी.ए इमाव मालवण जून-95 मे-98 9423512244        
  02365252804

18 19870914सी584028     
14/09/1987

Eी.रमाकांत पु�षोNम आजगांवकर 

          मु.वरवड,ेफणसवाडी, 
पो.ता.कणकवल+

पु 10/5/1967 बी.ए खुला कणकवल+ जून-94 मे-97 9890269180

19 19870921सी581622      
21/09/1987

Eी.नारायण वसंत राऊळ   

मु.पो.ता.कुडाळ, कुडाळे$वरवाडी

पु 10/4/1971 बी.ए खुला कुडाळ स�ट7बर-96 स�ट7बर-99 9422963566

20 19871013सी581623        
13/10/1987

Eी.सुदाम रघुनाथ वद�म 
मु.पो.पोखरण,ता.कुडाळ

पु 6/1/1968 बी.ए इमाव कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 9763957321

21 19871104सी581642       
04/11/1987

कु.छबी वासूदेव गावड े    मु.पो 
कोचरा,ता.व7गुला�

! "ी 12/20/1970 बी.ए खुला व7गुला� नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9403559005
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22 19880113सी583261     
13/01/1988

Eी.सुभाष ;वrयाधर परब  !टेट 
बँक कॉलनी, मु.पो.कलमठ 

ता.कणकवल+

पु 6/16/1971 बी.ए खुला कणकवल+ फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 9421238884

23 19880215सी581700        
 15/02/1988

कु. क�पना सहदेव खराड े मु.पो. 
दांडी मालवण      ता. मालवण

! "ी 1/4/1969 �ब.काम इमाव मालवण मे-95 ए;>ल-98 9867595174

24 19880218सी581715       
    18/02/1988

Eी.;वजय दNाराम सावंत  

मु.पो.माजगांव, ता.सावंतवाडी
पु 5/8/1968 एम.ए खुला सावंतवाडी स�ट7बर-95 .ऑग!ट-98 9421236544

25 19880322सी583431       
       22/03/1988

कु. क�पना ;वxणू मयेकर    सौ. 
समFृद+ संजय बागायतकर मु.पो. 
उभादांडा  बागायतकर वाडी,ता. 
व7गुला�

! "ी 10/6/1968 �ब.काम इमाव कणकवल+ माच�-94 फेqुवार+-97 9421196966

26 19880323सी582722  
23/03/1988

कु.ल(लता लaमण मयेकर  

मु.पो.बांदा,ता.सावंतवाडी
! "ी 7/6/1964 एम.ए इमाव सावंतवाडी माच�-92 ए;>ल-95 8275366426

27 19880616सी581662     
16/06/1988

Eी.र;वLं गंगाराम पाट<      
मु.पो.पडवे,(शक< वाडी ता.कुडाळ

पु 12/11/1969 �ब.काम खुला कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 8411856683

28 19880617सी586445 
17/06/1988

Eी. केशव तातू मेतर        

मु.पो. @नवती मेढावाडी Gहाया 
कुडाळ पाट ता. व7गुला�

पु 5/25/1968 �ब.काम इमाव व7गुला� नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9421144849

29 19880718सी598742       
 18/07/1988

Eी.आनंद >भाकर गावड े    

मु.पो.;पगंुळी,धुर+ट7बनगर ता.कुडाळ

पु 5/29/1969 �ब.काम खुला कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 9764731256

30 19880817सी581722      
17/08/1988

Eी.राज7L नारायण केरकर    

मु.पो.वायर+ भूतनाथ,ता.मालवण
पु 10/5/1970 �ब.काम ;वमाव मालवण जून-95 मे-98 9421234746

31 19880817सी581723       
   17/08/1988

Eी.अिजतकुमार नारायण 

शेलटकर                 

मु.पो.मेढा,रामग�ल+ ता.मालवण

पु 8/2/1968 बी.ए ;वमाव मालवण जून-95 मे-98 9764843568

32 19881007सी581687       
  07/10/1988

Eी.सु@नल हर+$चंL सावंत    
मु.पो.कलं�ब!त,राईवाडा  
ता.सावंतवाडी

पु 1/24/1968 �ब.काम खुला सावंतवाडी ए;>ल-96 माच�-99 9422450910

33 19881101सी589687      
01/11/1988

Eी.धनुध�र गंगाराम तुळसकर  

मु.पो.देवबाग, ता.मालवण
पु 8/15/1966 �ब.काम इमाव मालवण मे-95 ए;>ल-98 9420777245
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34 19881212सी581704    
12/12/1988

कु.गीता लवू मयेकर        

मु.पो.वायर+,कामत काजू फॅRटर+ 

शेजार+ ता.मालवण

! "ी 6/1/1967 बी.ए इमाव मालवण जून-95 मे-98 9403072731

35 19881214सी581728       
    14/12/1988

Eी.चंLशेखर जयराम घाडीगांवकर, 
मु.पो._कंजवड,े ता.देवगड

पु 11/13/1970 बी.ए इमाव देवगड स�ट7बर-95 स�ट7बर-98 9420138854

36 19881217सी581736      
17/12/1988

कु.सुमती बाळकृxण अणावकर 

मु.सज<कोट,पो.कोळंब, ता.मालवण
! "ी 12/22/1970 �ब.काम इमाव मालवण नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9404943907

37 19890113सी581813 
13/01/1989

Eी.सु@नल गणपत सावंत 

मु.पो.तरंदळे,पटेलवाडी  
ता.कणकवल+

पु 6/1/1970 �ब.काम खुला कणकवल+ .ऑRटोबर-95 स�ट7बर-98 9420822459

38 19890124सी583318     
24/01/1989

Eी.अनंत भगवान राऊळ     

मु.पो.वेतोरे, पालकरवाडी     

ता.व7गुला�

पु 4/17/1973 �ब.काम खुला व7गुला� स�ट7बर-95 .ऑग!ट-98 9420205595

39 19890130सी582579     
30/01/1989

Eी. ;वकास गो;वदं गावकर  मु.पो. 
कुडाळ , केळबाईवाडी  ता. कुडाळ

पु 6/15/1968 बी.ए खुला कुडाळ फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 8975122822

40 19890202सी581798 
02/02/1989

कु.सुलभा सोनू मMडकर      

पावर हाऊस गोवेकर कॉलनी, 
सावंतवाडा,                              

! "ी 6/4/1970 �ब.काम ;वमाव सावंतवाडी .ऑग!ट-95 जुलै-98 9420260698

41 19890214सी581799  
14/02/1989

कु.सुनंदा जनाद�न राणे      

मु.पो.हळवल,Oे"फळवाडी, 
ता.कणकवल+

! "ी 11/4/1967 �ब.काम खुला कणकवल+ फेqुवार+-94 जानेवार+-97 9423338475

42 19890221सी581739 
21/02/1989

Eी.जग�दश मनोहर साxटेकर 

मु.पो.ता.कणकवल+ हण< 

कनकनगर,नरडवे रोड

पु 12/10/1968 बी.ए! सी इमाव कणकवल+ जानेवार+-96 Hडस7बर-98 9740702629

43 19890614सी581801   
14/06/1989

कु.सर+ता गो;वदं कुंडकेर     

मु.पो.दाभोल+,बोवलेकरवाडी 

ता.व7गुला�

! "ी 10/12/1970 �ब.काम इमाव व7गुला� जून-95 जुलै-98 9969087787

44 19890617सी581823    
17/06/1989

कु.शहरत अZद�ुला शेख     

घरनं. 1009, मु.पो.ता.मालवण,भरड
! "ी 6/21/1971 बी.ए खुला मालवण जून-95 मे-98 8806142284
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45 19890627सी581750      
27/06/1989

Eी.गो;वदं Cचतंामण धMड 

मु.पो.तुळस,फातरवाडा,            
ता.व7गुला�

पु 2/9/1967 बी.ए खुला व7गुला� फेqुवार+-96 जानेवार+-99 9420259070

46 19890628सी591351       
28/06/1989

Eी. उदय वसंत वालावलकर  

घरनं. 952-अ,मु.पो. देवूळवाडा ता. 
मालवण

पु 12/23/1965 बी.ए इमाव मालवण स�ट7बर-95 नोGह7बर-98 9423806241

47 19890714सी583025     
14/07/1989

Eी.�दनेश ;वजय साटम      

मु.पो.(शरगांव,बाजारपेठ ता.देवगड
पु 4/12/1972 बी.ए! सी खुला देवगड .ऑRटोबर-95 स�ट7बर-98 9422393612

48 19890718सी581826       
     18/07/1989

कु.बबीता एकनाथ नाव<कर 

मु.पो.ता.सावंतवाडी वै$यवाडा   
घरनं342,बी

! "ी 12/24/1972 �ब.काम इमाव सावंतवाडी जानेवार+-96 Hडस7बर-98 9403564161

49 19890729सी581806     
29/07/1989

कु.मंिजर+ बाळकृxण 

मुणगेकर,मु.पो ने�र कलमेवाडी, 
ता.कुडाळ

! "ी 9/18/1971 बी.ए खुला कुडाळ ए;>ल-96 माच�-99 9404935680

50 19890901सी581772      
01/09/1989

Eी.;व$वनाथ तुकाराम सावंत 

मु.पो.पोखरण,Gहाया-आंqड 

ता.कुडाळ

पु 5/18/1970 बी.ए खुला कुडाळ माच�-96 फेqुवार+-99 9405390425

51 19890921सी584502     
21/09/1989

Eी.;वलास ;वxणू (शरोडकर 

मु.पो.नांदोस,ट7बवाडी ता.मालवण
पु 1/5/1972 बी.ए खुला मालवण .ऑग!ट-95 जुलै-98 9860812074

52 19891017सी581788      
17/10/1989

Eी. सतोष मुकूंद गावड े     

मु.पो. ;पगंुळी,गोवूळवाडी ता. कुडाळ

पु 8/13/1969 �ब.काम खुला कुडाळ स�ट7बर-96 .ऑग!ट-99 9421144875

53 19891019सी584402        
  19/10/1989

Eी.कमलाकर दNाराम पालकर 

मु.पो.पाल,कदमवाडी,ता.वेगुला�
पु 8/5/1972 बी.ए .अ.जा व7गुला� जुलै-2000 जून-2003 8806400924

54 19891119सी581829       
 19/11/1989

कु.>@तभा कृxणाजी कदम    

सातेर+ मं�दर निजक, 
मु.पो.ता.व7गुला�.

! "ी 2/6/1967 �ब.काम खुला व7गुला� जानेवार+-93 Hडस7बर-95 9673378893

55 19891129सी581810    
29/11/1989

कु.@नल+मा मा�ती पेडणेकर   

मु.पो.तMडवल+,वारची, ता.मालवण
! "ी 3/8/1972 �ब.काम इमाव मालवण जून-95 मे-98 9421234711

56 19891129सी605908        
 29/11/1989

कु.संFया बाबुराव वालावलकर 

मु.पो.मांग�याचा मठ ता.व7गुला�
! "ी 7/17/1965 बी.ए इमाव व7गुला� जानेवार+-93 Hडस7बर-95 9404442603

57 19900217सी582797      
17/02/1990

कु. संFया जनाद�न पाटकर    

घरनं,1207/1,मु.पो. वायर+ गउ< , 
ता. मालवण

! "ी 10/11/1970 बी.ए खुला मालवण फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 9421237767
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58 19900217सी583435       
17/02/1990

कु.मंदा जनाद�न पाटकर  

घरनं,1207/1,मु.पो. वायर+ गउ< , 
ता. मालवण

! "ी 7/15/1963 बी.ए इमाव मालवण ए;>ल-94 माच�-97 9421237767

59 19900504सी581834      
04/05/1990

Eी.संतोष रामचंL इंदप      
मु.पो.कोळोशी,वरचीवाडी 
,ता.कणकवल+

पु 6/11/1973 �ब.काम खुला कणकवल+ नोGहेबर-97 .ऑRटोबर-2000 7588449919

60 19900621सी581844     
21/06/1990

Eी.संजय तुकाराम सुद      

मु.चाफेल+ पो.दकुानवाड, ता.कुडाळ

पु 4/15/1972 बी.ए खुला कुडाळ नोGहेबर-99 नोGहेबर-2002 9404915512

61 19900628सी581845     
28/06/1990

Eी.;वलास आDमाराम वाळके 

मु.पो.;पगंुळी,Cचदंरकरवाडी     

ता.कुडाळ

पु 11/8/1970 बी.ए खुला कुडाळ मे-96 ए;>ल-99 9860926773

62 19900628सी591829      
28/06/1990

कु.>थमा मधुकर परब      मु 

पो,ता, कुडाळ 

सरकार+दवा: याजवळ कुडाळ  

घर,नं 797

! "ी 6/19/1972 �ब.काम खुला कुडाळ मे-96 ए;>ल-99 9158553063

63 19900705सी582125       
05/07/1990

कु.;वrया बाळकृxण सावंत   

सौ.>ाची (श0रष सावंतदेसाई 
मु.पो.रानबांबुळी,ता.कुडाळ

! "ी 2/25/1972 बी.ए खुला कुडाळ मे-95 ए;>ल-98 7776942470

64 19900804सी581867    
04/08/1990

Eी.>शांत चंLकांत झाटये     

मु.पो.पावशी,ता.कुडाळ

पु 8/6/1970 �ब.काम खुला कुडाळ जून-95 मे-98 9765068944

65 19900821सी599315     
21/08/1990

Eी.चंLशेखर धMडी वालावलकर 

मु.पो.वराड, सावरवाडवाडी 
ता.मालवण

पु 2/22/1972 एम,ए खुला मालवण जुलै-95 जून-98 9765207131

66 19900906सी583439        
 06/09/1990

कु.�दपा खेमाजी धुर+ 

मु.पो.साळगांव,ता.कुडाळ

! "ी 11/22/1969 एम,ए खुला कुडाळ नोGहेबर-96 .ऑRटोबर-99 9223287775

67 19900919सी581933    
19/09/1990

Eी.कृxणा बापू कोचरेकर 

मु.पो.उभादाडा,नमसवाडी ता.व7गुला�
पु 7/24/1970 बी.ए खुला व7गुला� जुलै-95 जून-98 7030206490

68 19901014सी581934        
14/10/1990

Eी.;वनय नारायण राणे 

मु.पो.�हदंळे,ता.देवगड
पु 9/24/1971 बी.ए खुला देवगड स�ट7बर-95 स�ट7बर-98 9405463635

69 19901114सी599117       
14/11/1990

Eी.संतोष रामचंL पराडकर  

मु.पो.मMड,ता.देवगड
पु 1/30/1970 बी.ए ;वमाव देवगड जून-95 मे-98 9421189375

70 19901119सी583299    
19/11/1990

Eी.दNाराम ;वठठल कामत  पॉवर 

हाऊस,कँप जवळ, मु.पो.ता.व7गुला�
पु 8/28/1967 बी.ए खुला व7गुला� जानेवार+-98 Hडस7बर-2000 9763551022
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71 19901214सी593721      
14/12/1990

सहदेव रामचंL पावसकर    मु 

पो.ता.कुडाळ,एम.आय. डी.सी. 
जवळ , कुभारवाडी,कुडाळ

पु 6/10/1974 �ब.काम इमाव कुडाळ .ऑग!ट-96 जुलै-99 9404446455

72 19901217सी583471        
   17/12/1990

Eी.राज7L महादेव बागवे  

मु.पो.मसुरे,देवूळवाडा, ता.मालवण
पु 7/10/1973 �ब.काम खुला मालवण नोGहेबर-96 .ऑRटोबर-99 9922540432

73 19901217सी584644      
17/12/1990

Eी.पांडूरंग ;वनायक साळगावकर 

घरनं618,मु.पो.ता.मालवण,गवंडीवा
डा

पु 12/18/1973 बी.ए इमाव मालवण जानेवार+-2000 Hडस7बर-2002 9702166702

74 19901218सी581940        
 18/12/1990

Eी.परेश दNा"ाय कुळकण�  

अ$वमेघ �ब�डींग,�लॉट 
नं.1,सालईवाडा, मु.पा.ंता.सावंतवाडी

पु 5/18/1972 एम,ए खुला सावंतवाडी नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 8605852456

75 19901220सी581882      
20/12/1990

Eी.;वजय गो;वदं परब     

मु.पो.बांबुळी,खालचीवाडी, ता.कुडाळ

पु 6/10/1969 �ब.काम खुला कुडाळ Hडस7बर-95 नोGह7बर-98 9403802381

76 19910214सी583217        
  14/02/1991

Eी.राजशेखर रामचंL मणचेकर   

मु.पो.जामसंड,ेमळई, ता.देवगड
पु 6/1/1973 �ब.काम ;वमाव देवगड Hडस7बर-97 नोGह7बर-2000 9420036978

77 19910313सी582798      
13/03/1991

क.हेमलNा �दगंबर राणे     

मु.पो.कळसुल+, देववषृी वाडी, 
ता.कणकवाल+

! "ी 1/20/1974 �ब.काम खुला कणकवल+ स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9421147598

78 19910413सी582778    
13/04/1991

कु._कत� का(शराम सावंत   

�बजल+ नगर 

लaमी@नवास,सावंतचाळ  मु.पो.ता. 
कणकवल+,

! "ी 11/6/1974 एम,ए खुला कणकवल+ फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 9422056114

79 19910422सी583220    
22/04/1991

Eी.मनोजकुमार नामदेव 

सावंत,मु.पो माणगांव,भटवाडी 
ता.कुडाळ

पु 2/5/1973 बी.ए खुला कुडाळ जुलै-98 जून-2001 7774900681

80 19910604सी581964      
04/06/1991

Eी.राजन महादेव पांचाळ    

मु.पो.;पगंुळी,ता.कुडाळ

पु 1/1/1967 बी.ए इमाव कुडाळ जुलै-94 जुलै-97 9423026735

81 19910613सी581965     
13/06/1991

Eी.धMडी महादेव परब  
मु.पो.कालेल+,ता.कुडाळ

पु 3/5/1973 बी.ए खुला कुडाळ ए;>ल-96 माच�-99 8275364026

Page 31 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

82 19910704सी583408     
04/07/1991

कु.भारती मुकूंद सावंत      

G दारा संजय मुकूंद सावंत भवानी 

अपाट�म7ट,ए ;वगं ;वठठल भवन 
शेजार+,नाथ पै नगर 
मु.पो.ता.कणकवल+

! "ी 1/4/1973 बी.ए खुला कणकवल+ Hडस7बर-97 नोGह7बर-2000 9420822095

83 19910710सी581967    
10/07/1991

Eी.संतोष अनंत राणे       

मु.पो.प7डूर,खरारेवाडी,घर 
263,ता.मालवण

पु 10/7/1967 �ब.काम खुला मालवण जून-95 मे-98 8698320206

84 19910714सी583037     
14/07/1991

Eी.दाजी चंLकांत पेडणेकर   

मु.पो.कुणके$वर कातवण ता.देवगड
पु 6/1/1971 बी.ए इमाव देवगड स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9420209425

85 19910814सी581989 
14/08/1991

कु.>मो�दनी आDमाराम सामंत 

मु.पो.झाराप,ता.कुडाळ

! "ी 11/5/1965 एम,ए खुला कुडाळ जून-95 मे-98 9423304140

86 19910817सी582022 
17/08/1991

कु.@नल+मा पांडूरंग _कर      

सौ.राधा कृxणा पुजारे      

मु.पो.ता.मालवण, धुर+वाडा

! "ी 7/26/1974 बी.ए खुला मालवण फेqुवार+-96 जानेवार+-99 9975768044

87 19910917सी584179 
17/09/1991

कु.संजीवनी महादजी (शदंे 

मु.पो.मेढा,घरनं,141,ता.मालवण
! "ी 7/26/1968 खुला मालवण जानेवार+-96 Hडस7बर-98 9422534874

88 19911204सी584158 
04/12/1991

कु.�पाल+ राज7L रावराणे     उफ�  

�पाल+ >भाकर सावंत  मु.पो. 
सांगुळवाडी,ता. वैभववाडी

! "ी 9/7/1974 एम,ए खुला कुडाळ फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 8605057767

89 19911213सी584079 
13/12/1991

कु.�दपा मनोहर (शरसाट     
मु.पो.(शवडाव, ता.कणकवल+

! "ी 2/14/1971 बी.ए इमाव कणकवल+ जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9823931343

90 19920114सी582086 
14/01/1992

Eी.संतोष बापू बागवे       
मु.पो.(शरगांव, ता.देवगड

पु 8/30/1969 �ब.काम खुला देवगड .ऑग!ट-95 जुलै-98 9421270329

91 19920117सी582792 
17/01/1992

कु.वषा� दNाराम गांगनाईक   

मु.पो.दांडी मालवण 

घरन1285,ता.मालवण

! "ी 5/23/1973 बी.ए इमाव मालवण नोGहेबर-97 .ऑRटोबर-2000 9405622690

92 19920313सी582089 
13/03/1992

Eी.संतोष पुडल+क राणे 

मु.पो.ता.कणकवल+, मधल+वाडी  
घरनं543

पु 1/27/1974 बी.कॉम खुला कणकवल+ ए;>ल-96 माच�-99 9420258595

93 19920413सी582096 
13/04/1992

Eी.;व$विजत �दगंबर पारकर  

मु.पो.ता.कणकवल+,बाजारपेठ,घनं3
17

पु 7/2/1973 बी.कॉम इमाव कणकवल+ माच�-96 जुलै-2002 9404901339
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94 19920423सी588640   
23/04/1992

कु.वंदना बळीराम गावंकर    

मु.पो. (शवडाव, गावकरवाडी 

ता.कणकवल+

! "ी 9/10/1973 बी.ए खुला कणकवल+ जून-96 मे-99 9029998954

95 19920518सी583223    
18/05/1992

कु.म@नषा श(शकांत पुजारे    :यू 

खास_कलवाडा,जेलमागे जूने 

कMकण रे�वे काया�लय 

नजीक,सrगु�कृपा @नवास, घर क 

292 मु.पो.ता.सावंतवाडी

! "ी 11/5/1975 बी.ए खुला सावंतवाडी जुलै-98 जून-2001 8390669679

96 19920618सी582610 
18/06/1992

Eी.र;वLं रामचंL तेल+       
हळदणकर कॉलनी ,सागर पंजाब 

हॉटेलजवळ,बाहेरचावाडा 
सावंतवाडी मु.पो.ता. सावंतवाडी

पु 7/14/1974 बी.ए इमाव सावंतवाडी जानेवार+-97 Hडस7बर-99 9767646177

97 19920713सी584124 
13/07/1992

कु.तेजांगी रवी जाघव       

मठकर कॉKलेस पोल+स !टेशन 

नजीक कलमठ पटेल सॉ(मल]या 

बाजूला मु.पो.ता.कणकवल+

! "ी 9/9/1975 बी.कॉम खुला कणकवल+ फेqुवार+-99 जानेवार+-2002 7588455753

98 19920713सी584878  
13/07/1992

कु.वैशाल+ बाळकृxण राणे  

मु.पो.ता.कणकवल+, ट7बवाडी   
घरनं142

! "ी 4/28/1974 बी.कॉम खुला कणकवल+ .ऑRटोबर-96 स�ट7बर-99 9420822155

99 19920719सी582806  
19/07/1992

कु.अच�ना गोपाल Kहाकले    

मु.पो.नवाबाग उभादांडा  ता.वेगुला�
! "ी 4/20/1975 बी.कॉम ;वमाव व7गुला� Hडस7बर-97 नोGह7बर-2000 9421169822

100 19920729सी584100 
29/07/1992

कु.क;वता Eीकृxण सावंत   

कणकवल+ घरनं 332 
कनकनगर,ताकणकवल+,पाटेकरचा

ळ

! "ी 5/29/1973 बी.ए खुला कुडाळ Hडस7बर-98 Hडस7बर-2001 9420543093

101 19920813सी582591    
13/08/1992

Eी.रामचंL साबाजी आगलावे  

मु.पो.;पगंुळी,गुढ+पूर शेटकरवाडी 

ता.कुडाळ

पु 6/30/1974 एम,ए खुला कुडाळ .ऑग!ट-97 जुलै-2000 9421235561

102 19920814सी587245    
14/08/1992

कु.(समा बाबुराव परब       
मु.पो.दाभोळे,ता.देवगड

! "ी 8/23/1973 बी.ए खुला देवगड स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 8605903402

103 19921001सी584147        
01/10/1992

कु.अच�ना वासुदेव गावड े     

उफ�  अच�ना गो;वदं चG हाण 

मु.पो.कोचरा,ता.व7गुला�

! "ी 10/23/1975 बी.ए खुला व7गुला� माच�-99 फेqुवार+-2002 9403946854
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104 19921017सी586300      
17/10/1992

कु.मल+का _फरोजी अल+शेख  

206,पीराचीभाट मेढा, 
मु.पो.ता.मालवण

! "ी 5/1/1975 बी.कॉम खुला मालवण जानेवार+-97 Hडस7बर-99 7588134779

105 19921212सी582117      
12/12/1992

Eी.@नतीन मा�ती रावराणे   

मु.पो.अ�ळे,मधल+वाडी, 
ता.वैभववाडी

! "ी 12/31/1977 बी.ए खुला वैभववाडी स�ट7बर-2000 स�ट7बर-2003 8805768309

106 19921214सी582990        
  14/12/1992

Eी.गु�नाथ मधुकर तेल+  

मु.पो.कुणके$वर,ता.देवगड
पु 6/17/1976 बी.ए इमाव देवगड नोGहेबर-2000 .ऑRटोबर-2003 9405624015

107 19930101सी584879        
 01/01/1993

कु.�पाल+ Eीकृxण सामंत    

G दारा सुहास गु�नाथ पाट+ल 

मु.पो.झाराप,�बडयेवाडी ता.कुडाळ

! "ी 1/4/1977 एम.ए खुला कुडाळ नोGहेबर-99 .ऑRटोबर-2002 9421147283

108 19930213सी582250        
 13/02/1993

कु.स0रता रंगनाथ कुलकण�  

मु.पो.कलमठ(बँक कॉलनी)        
ता.कणकवल+

! "ी 9/26/1976 बी.कॉम खुला कणकवल+ .ऑRटोबर-2000 स�ट7बर-2003 8108755921

109 19930214सी584165        
   14/02/1993

कु.भारती >काश काकड े  

मु.पो.ता.देवगड,बाजारपेठ

! "ी 4/9/1977 बी.ए इमाव देवगड नोGहेबर-98 .ऑRटोबर-2001 9404496240

110 19930609सी583518        
09/06/1993

Eी.साहेबलाल कुतुबुrयीन 

सबसागर                

मु.पो.ता.कुडाळ, 
क;वलकाटे,मि�जद मोह�ला

पु 6/1/1973 बी.कॉम खुला कुडाळ मे-98 ए;>ल-2001 9404920829

111 19930611सी582202      
11/06/1993

कु.;वभावर+ केशव (शदंे उफ�    सौ 

;वशाखा ;वनायक बां�दवडकेर,    
मु.पो.देवगड _क� ला, ता.देवगड

! "ी 9/15/1971 बी.ए इमाव देवगड नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9405928176

112 19930611सी583911        
       11/06/1993

Eी.रामदास गु�नाथ वेतोरकर 

मु.पो.वेतोरे,ता.व7गुला�
पु 6/18/1975 बी.कॉम इमाव व7गुला� जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9421270005

113 19930618सी584128       
      18/06/1993

कु.संFया लaमण राणे       

Gदारा Cगर+ष सावंत,सी/273 
बाहेरचावाडा,चॉद तळी निजक 

मु.पो.ता. सावंतवाडी

! "ी 11/9/1976 बी.ए खुला सावंतवाडी Hडस7बर-98 नोGह7बर-2001 9421451792

114 19930621सी583738   
21/06/1993

Eी.रामचंL लवू वाळके 

मु.पो.;पगंुळी,ता.कुडाळ

पु 7/2/1973 बी.ए खुला कुडाळ स�ट7बर-98 .ऑग!ट-2001 9158756276

115 19930708सी582729       
08/07/1993

Eी.मेघ$याम गोपाळ सावंत  

मु.पो.गोठोस,ता.कुडाळ

पु 6/15/1977 बी.ए खुला कुडाळ जुलै-2000 जून-2003 9822393236
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116 19930717सी582227     
17/07/1993

Eी.�दल+प ;वxणू सुतार 

मु.पो.हडी,साळकरवाडी, ता.मालवण
पु 6/5/1969 बी.कॉम इमाव मालवण जुलै-95 जून-98 9420024842

117 19930917सी584075      
17/09/1993

कु.�दपाल+ �दवाकर देसाई    

एमआयडीसी कुडाळ �मनं 18   
मु.पो. ता.कुडाळ

! "ी 1/13/1975 बी.कॉम खुला मालवण मे-98 ए;>ल-2001 9422353688

118 19931012सी582780    
12/10/1993

कु.श(शकला मो@तराम रावराणे  

मु.पो.एडगांव,फोजदारवाडी 

ता.वैभववाडी

! "ी 2/13/1976 बी.ए खुला वैभववाडी मे-2000 मे-2003 9421266670

119 19931014सी599173 
14/10/1993

Eी.;व$विजत मनोहर वळंजू   

मु.पो.वळीवंड,ेता.देवगड
पु 11/6/1976 बी.ए .अ.जा देवगड जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9757181059

120 19931213सी584435        
   13/12/1993

Eी.रामचंL (सताराम हरमलकर 

मु.पो.ता.कुडाळ, क;वलकाटे

पु 1/1/1971 बी.ए इमाव कुडाळ माच�-96 फेqुवार+-99 7066246883

121 19940117सी590707        
  17/01/1994

Eी.दNा"ाय वामन 
कोरगांवकर,मु.पो.पावशी,बोरभाटवा
डी, ता.कुडाळ

पु 5/23/1973 बी.कॉम इमाव कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 9764879470

122 19940319सी583739    
19/03/1994

Eी.;वजय (शवराम नाव<कर   

मु.पो.उभादांडा, वरचेमाडवाडी, 
ता.व7गुला�

पु 8/1/1972 बी.कॉम इमाव व7गुला� माच�-96 फेqुवार+-99 9764593626

123 19940519सी584123 
19/05/1994

कु.�पाल+ कृxणा कावले     

मु.पो.ता.व7गुला�,                        
भटवाडी,गणपती मं�दर समोर.

! "ी 9/29/1977 बी.ए खुला व7गुला� जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9096660568

124 19940608सी584884    
08/06/1994

कु.का@त�क6 तातोबा हरमलकर सी-
15 मेहे@नल �लाझा गणेशनगर 

कुडाळ,ता.कुडाळ

! "ी 11/15/1974 एम.ए इमाव कुडाळ .ऑRटोबर-2000 स�टेबर-2003 9422263985

125 19940610सी582783        
10/06/1994

कु.शैलजा देवू पवार        

मु.पो.जानवल+,(शOक कॉलनी 

ता.कणकवल+

! "ी 8/3/1972 बी.कॉम .अ.जा कणकवल+ नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9403561053

126 19940617सी584133 
17/06/1994

कु.नंदा तुकाराम मयेकर     

मु.पो.वायर+ मालवण, केळबाई 

मं�दरा नजीक,ता.मालवण

! "ी 5/12/1970 बी.ए इमाव मालवण नोGहेबर-98 .ऑRटोबर-2001 9423302393

127 19940628सी583968      
28/06/1994

Eी.र;वLं >भाकर परब       70 
कसवणरोड मांगरवाडी 

मु.पो.गोपूर+ (वागदे) ता.कणकवल+

पु 8/16/1975 बी.कॉम खुला कणकवल+ फेqुवार+-99 जानेवार+-2002 9422069918
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128 19940717सी583828       
17/07/1994

Eी.जग�दश `ानदेव 

कांदळगांवकर             

मु.पा.वायर+ भूतनाथ ता.मालवण

पु 4/21/1976 बी.ए ;वमाव मालवण .ऑRटोबर-98 स�टेबर-2001 8082674463

129 19940729सी584191 
29/07/1994

कु.महालaमी गो;वदं सामंत   
G दारा आनंद गु�नाथ नाईक 

बाळासाहेब खड<कर 

रोड,3नं.शाळेजवळ, मु.पो.ता.व7गुला�

! "ी 3/13/1975 बी.ए खुला कुडाळ जून-99 मे-2002 9423880994

130 19940802सी584844   
02/08/1994

कु.संजीवनी >भाकर काराणे 

मु.पो.;पगंुळी,सराफदारवाडी, 
ता.कुडाळ

! "ी 2/16/1976 बी.ए खुला कुडाळ नोGहेबर-98 .ऑRटोबर-2001 9673372561

131 19940802सी586939        
    02/08/1994

कु.सुंदरा बुधाजी पळसंबकर   

मु.पो.पळसंब,ता.मालवण
! "ी 4/11/1973 एम.ए .अ.जा मालवण स�ट7बर-2000 .ऑग!ट-2003 9403368418

132 19940816सी582362     
16/08/1994

कु.�दशा मनोहर वायंगणकर 

मु.पो.कोतेवाडा,घर नं 
2038,ता.मालवण

! "ी 10/13/1971 बी.ए इमाव मालवण Hडस7बर-95 नोGह7बर-98 9158292992

133 19940917सी583992 
17/09/1994

Eी.स@तश जयराम गांवकर   

मु.पो.ता.मालवण,वायर+ भरडवेाडा-
913

पु 5/11/1974 बी.ए खुला मालवण जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9423302652

134 19940921सी582364 
21/09/1994

कु.शुभांगी वासुदेव कळंगुटकर सौ 

ि!मताल+ शंकर नाईक 

मु.पो.आरMदा,खास_कलवाडा,ता.सावं
तवाडी

! "ी 12/13/1970 बी.ए खुला सावंतवाडी जून-96 मे-99 9403879605

135 19941017सी582421      
17/10/1994

कु.�पाल+ यशवंत वद�म  
मु.पो.ता.मालवण,देऊळवाडा,      
घरनं2980,

! "ी 7/24/1977 बी.कॉम खुला मालवण ए;>ल-2000 माच�-2003 9420897066

136 19941018सी583450   
18/10/1994

कु.>ेमा दNाराम केरकर     

Gदारा स@तश रघुनाथ 

मांजरेकर,मु.पो.�बबवणे,           
ता.कुडाळ

! "ी 5/30/1976 बी.ए इमाव कुडाळ जुलै-99 जून-2002 9823243477

137 19941018सी584137   
18/10/1994

कु.सुCचता उदयशंकर नेवगी   

Eम;वहार सोसायट+, 
खास_कलवाडा, मु.पो.ता.सावंतवाडी

! "ी 7/4/1977 बी.ए इमाव सावंतवाडी जून-2000 मे-2003 9403800773
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138 19941021सी584886 
21/10/1994

कु.शुभांगी >काश @नगुडकर   

(सौ.मेघा मोहन जाधव)            
मु.पो.ओरोस बु. ता.कुडाळ

! "ी 5/20/1976 बी.ए .अ.जा कुडाळ .ऑRटोबर-99 स�टेबर-2002 9421236708

139 19941215सी584142 
15/12/1994

सौ,वैxणवी वामन परब      

सुमती मनोहर राऊळ       

मु.पो.मठ, कुडाळ@तठा, ता.व7गुला�.

! "ी 5/15/1975 बी.ए खुला कुडाळ जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9527611607

140 19941217सी583417 
17/12/1994

छाया मधुसुदन आचरेकर   

333,मु.पो.वायंगणी(भडारवाडा) 
ता.मालवण

! "ी 4/25/1978 बी.ए इमाव मालवण जून-2000 मे-2003 9403078404

141 19941219सी582429   
19/12/1994

कु.भारती गु�नाथ भोवर 
मु.पो.ता.व7गुला�,परबवाडा

! "ी 11/23/1976 बी.कॉम इमाव व7गुला� जून-2000 मे-2003 8412874158

142 19941219सी583198 
19/12/1994

Eी.गणेश गु�नाथ वेतोरकर  

मु.पो.वेतोरे,खांबडवाडी ता.व7गुला�
पु 6/3/1973 बी.कॉम इमाव व7गुला� Hडस7बर-97 नोGह7बर-2000 9421235890

143 19950127सी584798 
27/01/1995

कु.वDसला सहदेव धुर+      
मु.पो.साळगांव, लुभाटवाडी 
ता.कुडाळ

! "ी 6/10/1975 एम.ए खुला कुडाळ माच�-98 माच�-2001 7768050234

144 19950410सी589277 
10/04/1995

कु.मु=धा गु�नाथ नाव<कर    

उभाबाजार,शाळा नं.2 ]या 
समोर,मु.पो.ता.सावंतवाडी

! "ी 12/5/1966 बी.ए इमाव सावंतवाडी स�ट7बर-96 .ऑग!ट-99 7588655144

145 19950615सी583441 
15/06/1995

कु.रे$मा गंगाराम कोरगावकर 

मु.पो.साळगांव,ता.कुडाळ

! "ी 1/15/1977 बी.ए इमाव कुडाळ जुलै-2000 जून-2003 9920927427

146 19950713सी582763 
13/07/1995

कु.भारती गो;वदं आचरेकर   

(सौ.अपेOा आDमाराम बागायतकर) 
                           
 उभादांडा व7गुला� ,ता.व7गुला�

! "ी 12/15/1961 बी.ए इमाव व7गुला� जून-96 मे-99 7875980670

147 19950720सी583436 
20/07/1995

कु.अलकनंदा लaमण परब,    इ-
39, 4नं शाळेजवळ, 
मु.पो.ता.सावंतवाडी,

! "ी 9/15/1973 बी.ए खुला कुडाळ जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9421366257

148 19950817सी582956 
17/08/1995

सुरेखा अ(भम:यू पाटकर     

.अ.(श.दे.टोपीवाला हाय!कूल  

मु.पो.ता.मालवण.

पु 10/12/1974 बी.ए इमाव मालवण Hडस7बर-96 नोGह7बर-99 7588450905
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149 19950818सी582871 
18/08/1995

Eी.अ@नल नारायण क;वटकर 

मु.पो.दकुानवाड,ता.कुडाळ

पु 5/15/1968 बी.ए खुला कुडाळ .ऑRटोबर-2000 स�टेबर-2003 9405214405        
  02362239162

150 19950824सी584785 
24/08/1995

कु.रे$मा बादशहा पटेल      
मु.पो.ता.कुडाळ, म]छSमाक< टजवळ

! "ी 3/20/1974 बी.ए खुला कुडाळ फेqुवार+-97 जानेवार+-2000 9890106702

151 19950824सी607028 
24/08/1995

कु.योजना सुधाकर सावंत    

मु.पो.;पगंुळी,घर नं.1520 उDकष� 

नगर,व7गुला� रोड मु.पो.ता.कुडाळ

! "ी 2/5/1976 बी.ए खुला कुडाळ .ऑRटोबर-98 स�टेबर-2001 9422436744

152 19950913सी584181 
13/09/1995

!वाती >काश नलावड े       मु 

पो नांदगांव@तठा, ता.कणकवल+

! "ी 12/15/1975 बी.कॉम इमाव कणकवल+ .ऑग!ट-99 जुलै-2002 9420258284    
02367248742

153 19950917सी582963 
17/09/1995

कु.स0रता कमलाकर परब   

मु.पो.ता.मालवण,घर नं. 2686-अे 

 उषा कमल बंगला

! "ी 7/30/1978 बी.कॉम खुला मालवण जून-2000 मे-2003 9404753761

154 19950919सी582970 
19/09/1995

कु.शेवंती रामचंL तुळसकर 

मु.पो.उभादांडा,बागायतवाडी 
ता.व7गुला�

! "ी 12/17/1977 बी.ए इमाव व7गुला� जुलै-2000 जून-2003 8390005635

155 19950919सी585293 
19/09/1995

Eी._करण हनुमंत देसाई      

_करण हनुमंत आंगचेकर 

मु.पो.ता.व7गुला�,रामघाटरोड

पु 10/5/1977 बी.कॉम खुला व7गुला� जून-2000 मे-2003 9764235250

156 19950920सी582620    
20/09/1995

Eी. संतोष शांताराम पवार    
मु.पो.पेडूर,सोनारवाडी,  ता.मालवण

पु 5/12/1972 बी.ए खुला मालवण नोGहेबर-96 .ऑRटोबर-99 9923081599

157 19950921सी582789   
21/09/1995

कु.�Rसाना सलाउrयीन करोल सौ 

�Rसाना इजाझ काझी 

1885,काझी आईसस 

फॅR टर+,मु.पो.जानवल+,ता.         
कणकवल+

! "ी 5/24/1978 बी.ए खुला कुडाळ मे-2000 ए;>ल-2003 9405928301

158 19951011सी582794 
11/10/1995

कु.;वठाबाई तुकाराम बांदकर  

मु.पो.;वजयदगु� ,ता.देवगड
! "ी 6/26/1970 बी.ए ;वमाव देवगड जून-2000 मे-2003 9405739242

159 19951204सी584619 
04/12/1995

Eी.>मोद दाद ू(मठबांवकर   

मु.पो.कलमठ,मठकरचाळ, 
ता.कणकवल+

पु 3/26/1978 बी.कॉम .अ.जा कणकवल+ .ऑRटोबर-99 नोGह7बर-2002 9404839380
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160 19960116सी582996 
16/01/1996

Eी.येवझन @नकलोस लु�Lक   

मु.पो.देवबाग,भांगीवाडी ता.मालवण
पु 3/11/1971 बी.कॉम खुला मालवण मे-97 ए;>ल-2000 9403559158

161 19960313सी583347 
13/03/1996

कु.शोभा आबा वळंजू        

सौ.@न_कता नारायण राणे     

मु.पो. घोणसर+,बोडगंवाडी,ता. 
कणकवल+

! "ी 6/1/1970 बी.ए खुला देवगड मे-96 ए;>ल-99 8888523548

162 19960314सी584177      
14/03/1996

कु.माधुर+ ;वxणू पाटकर      

(सौ.(मनाOी ;वलास �"बंककर) 
मु.पो.�"बंक, बगाडवाडी, ता.मालवण

! "ी 9/1/1975 बी.कॉम इमाव मालवण जून-2001 जून-2004 9420347046

163 19960604सी583071 
04/06/1996

Eी.रघुनाथ लaमण तळवडकेर 

मु.पो.Kहापण,ता.व7गुला�
पु 11/10/1971 बी.कॉम इमाव व7गुला� स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9421190126

164 19960712सी583512        
12/07/1996

Eी.�दपक नारायण कदम   मु.पो 
वाभवे,ता.वैभववाडी

पु 11/29/1976 बी.ए खुला वैभववाडी जुलै-2000 जून-2003 9987089914

165 19961019सी583678 
19/10/1996

कु.माधवी अशोक (शरोडकर   

मु.पो.रेडीकनयाळ, ता.व7गुला�
! "ी 10/2/1975 बी.कॉम इमाव व7गुला� स�ट7बर-2000 .ऑग!ट-2003 9421270017

166 19961218सी583454 
18/12/1996

कु.अंजनी (शवराम रेवंडकर    

मु.पो.ने�रपार,ता.कुडाळ

! "ी 4/1/1977 बी.ए इमाव कुडाळ जून-2000 मे-2003 9405719219

167 19970116सी584065 
16/01/1997

कु.मेघा मुकूंद सावंत 

मु.पो.कुणकेर+,भवानीवाडी, 
ता.सावंतवाडी

! "ी 6/7/1977 बी.ए खुला सावंतवाडी जानेवार+-2001 जानेवार+-2004 8698282253

168 19970701सी584877 
01/07/1997

कु.मंगल लहू पवार         
मु.पो.�"बंक,ता. मालवण

! "ी 9/17/1974 एम.ए .अ.जा कुडाळ .ऑग!ट-2000 जुलै-2003 9892113006

169 19970807सी584788 
07/08/1997

कु.रजनी रामचंL पेडणेकर    

मु.पो.मांडकुल+,                        
पेडणेकरवाडी ता.कुडाळ

! "ी 5/15/1973 बी.ए इमाव कुडाळ माच�-2000 फेqुवार+-2003 8806132601

170 19970812सी584327 
12/08/1997

कु.सुजाता नारायण कदम  

मु.पो.वाभवे ता.वैभववाडी
! "ी 1/7/1975 बी.ए खुला वैभववाडी स�ट7बर-2000 .ऑग!ट-2003 9987839990

171 19970820सी584150 
20/08/1997

कु.गीता हर+$चंL रेडकर 

मु.पो.ता.कुडाळ,पो!ट ऑ_फस 

समोर,माठेवाडा

! "ी 6/6/1977 बी.ए इमाव कुडाळ Hडस7बर-98 नोGह7बर-2001 9960408144

172 19970820सी584151 
20/08/1997

.आरती हर+$चंL रेडकर      

मु.पो.कुडाळ,पो!ट ऑ_फस 

समोर,माठेवाडा,ता.कुडाळ

! "ी 12/13/1975 बी.ए इमाव कुडाळ Hडस7बर-98 नोGह7बर-2001 9960408144
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173 19971020सी584182 
20/10/1997

कु.भा=यEी दNाराम रावराणे  

(सौ.भा=यEी भा!कर रासम)  
मु.पो.हरकुळ खुद�, ता.कणकवल+ 

गावठणवाडी

! "ी 9/20/1976 एम.ए खुला कणकवल+ फेqुवार+-99 जानेवार+-2002 9422373342

174 19971107सी583998 
07/11/1997

Eी.जयराम ;वठठल सावंत   

मु.पो.घावनळे,वायंगणीवाडी 

ता.कुडाळ

पु 6/8/1973 बी.ए खुला कुडाळ जुलै-2000 जून-2003 9423303459

175 19971220सी593081 
20/12/1997

कु.सुषमा सदा(शव कांदळगांवकर,   
614,मु.पो.कातड,खैदा, ता.मालवण

! "ी 10/1/1975 बी.कॉम ;वमाव मालवण ए;>ल-2000 मे-2003 9403136253

176 19980309सी584406 
09/03/1998

Eी.संजय राघोबा पराडकर 

मु.पो.रामगड,बाजारवाडी, 
ता.मालवण

पु 5/11/1976 बी.ए खुला मालवण जून-2000 मे-2003 9420159043

177 19980317सी585077 
17/03/1998

कु.स0रता र;वLं साळगांवकर  

मु.पो.देऊळवाडा-आडवण मालवण 

ता.मालवण

! "ी 5/13/1977 बी.ए इमाव मालवण जून-2000 मे-2003 9545763454

178 19980504सी585147 
04/05/1998

Eी.संजय माणकू तांबे 

मु.पो.ओटव,बौFदवाडी 
ता.कणकवल+

पु 6/1/1974 बी.कॉम .अ.जा कणकवल+ ए;>ल-2000 माच�-2003 7709109329

179 19980619सी584961 
19/06/1998

Eी.राज7L गोपाळ तांबोसकर 

मु.पो.तुळस,ता.व7गुला�
पु 12/17/1976 बी.ए! सी इमाव व7गुला� जून-2000 मे-2003 9421268091

180 19980909सी584674 
09/09/1998

Eी.राजन तुकाराम जाधव   

मु.पो.साळगांव,(भमाईनगर, 
ता.कुडाळ

पु 3/12/1976 बी.ए .अ.जा कुडाळ जून-2000 मे-2003 9404919058

181 19981201सी584902 
01/12/1998

कु.वैशाल+ दNाराम राणे  

मु.पो.ता.सावंतवाडी, 395-बी 
माठेवाडो ता.सावंतवाडी

! "ी 6/29/1977 बी.ए खुला सावंतवाडी जानेवार+-2001 Hडस7बर-2003 9403557730

182 19981219सी585144 
19/12/1998

कु.रजनी गणपत भूते       

मु.पो.रेडी,नागोळेवाडी,ता.व7गुला�
! "ी 12/21/1977 बी.ए! सी इमाव व7गुला� जून-2000 मे-2003 7588655972

183 19990824सी585659     
28/08/1999

कु.भारती ;वEाम दळवी      

(सौ.;वला(सनी ;वलास नाईक) 
मु.पो.बांदा, ता.सावंतवाडी

! "ी 7/27/1972 बी.ए इमाव सावंतवाडी जानेवार+-96 Hडस7बर-98 9420741177

184 19991228सी586171 
28/12/1999

कु.व@नता नारायण मालंडकर  

(सौ.प�लवी पंढर+नाथ नाचणकर) 
मु.पो.मसुरे,              मड<वाडी 
ता.मालवण

! "ी 9/21/1970 बी.ए इमाव मालवण स�ट7बर-95 .ऑग!ट-98 9422914586
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185 20000209सी586206     
09/02/2000

Eी.>काश ;वठोबा मुणगेकर   

मु.पो.खुडी,ता.देवगड
पु 6/1/1964 बी.ए इमाव देवगड .ऑRटोबर-95 स�टेबर-98 9011251289

186 20001213सी586896 
13/12/2000

Eी.संतोष अनंत बांदेकर 

मु.पो.गोठोस,ता.कुडाळ

पु 9/12/1976 बी.ए इमाव कुडाळ Hडस7बर-98 नोGह7बर-2001 7744058021

187 20010102सी588382 
02/01/2001

रंजना रामचंL करं�दकर      

@न�खे,करंद+करवाडी,ता.कुडाळ

! "ी 2/10/1976 बी.ए खुला कुडाळ फेqुवार+-99 फेqुवार+-2002 9689470469

188 20010312सी587303   
12/03/2001

Eी. स@तश घन$याम मुज     

मु.पो. कडावल ता. कुडाळ

पु 1/22/1972 बी.ए इमाव कुडाळ .ऑRटोबर-95 स�टेबर-98 9420859290

189 20010625सी587440 
25/06/2001

Eी.आनंद जनाद�न Cचदंरकर    

मु.पो.Cचदंर,कुंभारवाडी, ता.मालवण
पु 1/18/1972 बी.ए इमाव मालवण .ऑRटोबर-97 स�टेबर-2000 9029474946

190 20010626सी587450      
26/06/2001

Eी. गणेश बाळू चGहाण     

मु.पो. Eावण,गवळीवाडी,       ता. 
मालवण

पु 11/17/1969 बी.ए इमाव मालवण जून-95 मे-98 9420084125

191 20010724सी587507    
24/07/2001

Eी.>�दप आ�पा कदम 

मु.पो.दाभोळे,ता.देवगड
पु 6/6/1971 बी.कॉम .अ.जा देवगड जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 9423217625

192 20010724सी587508 
24/07/2001

Eी.सDयवान गंगाधर राणे    

मु.पो.हळवल,ता.कणकवल+

पु 6/8/1971 बी.कॉम खुला कणकवल+ जून-95 मे-98 9673540239

193 20010726सी587511  
26/07/2001

Eी.संजय गु�नाथ नाव<कर 

मु.पो.उभादांडा,ता.व7गुला�
पु 12/15/1970 बी.ए इमाव व7गुला� ऑग! ट96 नोG ह7बर-99 8177889719

194 20010726सी587513 
26/07/2001

Eी.वैभव सुंदरराव गांवकर   

मु.पो.(मठमुंबर+,ता.देवगड
पु 3/29/1968 बी.ए खुला देवगड स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9421640397

195 20010730सी587520    
30/07/2001

Eी.अ@नलकुमार वसंत ;पगंुळकर  

              दNकृपा 

@नवास,भटवाडी मु.पो.ता.सावंतवाडी

पु 2/7/1968 बी.कॉम इमाव सावंतवाडी .ऑRटोबर-93 स�टेबर-96 9860700277

196 20020211सी587784 
11/02/2002

Eी.�दपक (सताराम सावंत    

मु.पो.साळगांव,गावठणवाडी, 
ता.कुडाळ

पु 11/1/1970 बी.ए खुला कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 8424992066

197 20021230सी588951 
30/12/2002

Eी.;वनोद ;वxणू कांबळे     

यशवंत @नवास,590, मु.पो.कलमठ, 
ता.कणकवल+

पु 6/2/1972 बी.ए .अ.जा कणकवल+ Hडस7बर-97 नोGह7बर-2000 7507022928

198 20030113सी605110   
13/01/2003

कु.@नम�ला शामसुंदर धुर+  
मु.पो.ओसरगांव,गवळवाडी 

ता.कणकवल+

! "ी 4/30/1975 बी.कॉम खुला कणकवल+ नोGहेबर-98 .ऑRटोबर-2001 9403558095
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199 20030506सी589434        
06/05/2003

Eी. >काश धMडू झाड        

मु.पो.वायर+ बांध, भुतनाथ    ता 
मालवण

पु 5/18/1972 बी.ए इमाव मालवण नोGहेबर-96 .ऑRटोबर-99 9420822826

200 20030517सी589435  
17/05/2003

Eी.;वनोद नारायण गोलतकर   

2212 क धुर+वाडा, ऑR�ॉय 

नाRयामागे  मु.पो.ता.मालवण

पु 11/8/1974 बी.कॉम इमाव मालवण माच�-97 फेqुवार+-2000 9422584758

201 20030518सी589086 
18/05/2003

Eी.रामकृxण गंगाधर कामत  

मु.पो. तळवड,े(म0र! तेवाडी,घर 
नं83,ता.सावंतवाडी

पु 9/2/1967 बी.ए खुला व7गुला� नोGहेबर-95 .ऑRटोबर-98 9405926029

202 20031210सी589588 
10/12/2003

कु.र;वकांता Eीकृxण हळदणकर 

मु.पो.तारकल},ता.मालवण
! "ी 6/23/1974 बी.ए इमाव मालवण जानेवार+-2000 Hडस7बर-2002 9420966914

203 20040305सी591453  
05/03/2004

कु. यशEी रमेश बMLे        
Gदारा _कशोर नारकर यांचे 

घर,मु.पो.फोडाघाट          ता. 
कणकवल+

! "ी 1/29/1971 बी.कॉम इमाव सावंतवाडी नोGहेबर-95 .ऑRटोअर-98 9405216873

204 20040913सी589250       
13/09/2004

नेहा महेश  राणे            

(�योती चंLकांत सावंत )         
Gदारा अंकुश दामोदर राणे    

मु.पो. रेडी, Kहारतळेवाडी  ता. 
व7गुला�

पु 6/3/1974 एम.ए खुला व7गुला� जून-96 मे-99 9421146599

205 20050628सी592759    
28/06/2005

मेघा भरत मे!"ी           

(मेघा  (शवराम मे!"ी )         मु 
पो.वेतोरे,गुरवट7बवाडी ता.व7गुला�

! "ी 5/21/1973 बी.ए इमाव व7गुला� जूलै-97 जून-2000 8275380764

206 20080713सी592034  
13/07/2008

कु.लता ;वxणू मोरजकर     

Gदारा सौ.न�ता उमेश भोगटे 
मु.पो.फMडाघाट,हवेल+नगर, 
ता.कणकवल+

! "ी 6/4/1970 बी.कॉम इमाव कणकवल+ जून-97 मे-2000 9404345591

207 20080801सी592046  
01/08/2008

Eी.>शात नारायण पाटेकर 

मु.पो.ता.कणकवल+ कनकनगर,घर 
नं 332

पु 10/9/1971 एम.ए खुला कणकवल+ जून-95 जून-98 9420543949

208 20081230सी587839  
30/12/2008

�दल+प शंकर देसाई         

मु.पो.माडखोल,फुगीवाडी,         
ता.सावंतवाडी

पु 1/15/1969 ऑटोमोबाईल 

इंिज

खुला सावंतवाडी .ऑRटोबर-95 स�टेबर-98 8983528450
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209 20090521सी593206  
21/05/2009

राजाराम पांडूरंग आंUे       

मु.पो.घोणसर+,       qामणदेववाडी  

           ता.कणकवल+

पु 8/10/1976 बी.ए. खुला वैभववाडी .ऑग!ट-2000 जुलै-2003 8879402734

210 20090804सी593647  
04/08/2009

रो�हदास हर+$चंL मे!"ी      

मु.पो.ता.देवगड,जगतापवाडी

पु 6/1/1970 बी.ए. इमाव देवगड मे-97 ए;>ल-2000 8975189802

211 20090909सी593773  
09/09/2009

.अ@नता मनोहर सावंत      जी-
711 गोमंतक हॉटेल 

शेजार+उभाबाजार 

सावंतवाडी,ता.सावंतवाडी

! "ी 11/16/1969 बी.कॉम खुला सावंतवाडी जुलै-95 जून-98 9421621566

212 20091202सी594656  
02/12/2009

संFयाराणी चंLकांत नांदगांवकर 

2171,मु.पो.फMडाघाट,हवेल+नगरता.
कणकवल+

! "ी 6/14/1976 बी.ए! सी इमाव देवगड/ कणकवल+ .ऑRटोबर-98 जानेवार+-2002 9421237018

213 20091204सी582851  
04/12/2009

.उ�वला जग:नाथ राठवड    

मु.पो.फMडाघाट,बावीचे भाटले  
ता.कणकवल+

! "ी 4/20/1971 बी.ए. इमाव सावंतवाडी जानेवार+-96 Hडस7बर-98 8411916008

214 20091214सी593573  
14/12/2009

.उमेश देवू धुर+            
मु.पो.मठ,धुर+वाडी ता.व7गुला�

! "ी 1/1/1972 बी.कॉम खुला व7गुला� Hडस7बर-95 नोGह7बर-98 7588448538

215 20100222सी595862  
22/02/2010

म@नषा चंLकांत (शरोडकर,       
मु.पो.(शरोडा,नाबरवाडी ता.व7गुला�

! "ी 7/31/1973 बी.ए. इमाव व7गुला� फेqुवार+-96 जानेवार+-99 9404748859

216 20100622सी597554  
22/06/2010

भारती अनंत मMडकर       

मु.पो.देवबाग,मोबारवाडी 
ता.मालवण

! "ी 9/30/1976 बी.ए. ;वमाव मालवण जुलै-2000 जून-2003 8412085760

217 20100827सी598554  
27/08/2010

राजाराम हर+ आडकर       

मु.पो.(मठमूंबर+,बागवाडी,          
ता.देवगड

पु 4/3/1968 बी.कॉम ;वमाव देवगड .ऑRटोबर-95 स�टेबर-98 9420035411

218 20110509सी584978  
09/05/2011

Eी.मनोहर वसंत नाईक      

मु.पो.(शरोडा,वेळागरवाडी,        
ता.व7गुला�

पु 6/25/1970 बी.ए. इमाव व7गुला� जानेवार+-96 Hडस7बर-98 9421149355

219 20110614सी600827  
14/06/2011

Eी.संजय रमांकांत हळदणकर 

मु.पो.सावंतवाडी,वै$यवाडा घर 
नं.261 बी वॉड�,ता.सावंतवाडी

पु 10/25/1970 बी.कॉम इमाव सावंतवाडी जुलै-97 जून-2000 8007334569

220 20110705सी601653  
05/07/2011

(मलन शंकर �बरोडकर      

�बरोडकर ट7ब खास_कलवाडा,    
मु.पो. ता.सावंतवाडी

! "ी 2/22/1967 बी.ए. खुला सावंतवाडी जानेवार+ 93 Hडस7बर-95 9421268952
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221 20110726सी602355  
26/07/2011

वैशाल+ सुधाकर सामंत      

(सौ,वीणा ;ववेक ठाकूर)           
मु.पो.ता.कुडाळ,                       
अ(भनवनगर I.2

! "ी 5/3/1976 बी.ए. खुला कुडाळ Hडस7बर-98 नोGह7बर-2001 9421237160

222 20110908सी588569  
09/09/2011

कु,वैशाल+ `ानदेव डोळकर   

मु,पो,Cगय< बांदेवाडी         
ता,देवगड

! "ी 2/13/1977 बी.कॉम खुला देवगड जून-2000 मे-2003 9619965420

223 20110923सी603269  
23/09/2011

Eी,>द+प नारायण मे!"ी 

मु,पो,वालावल,सुतारवाडी ता,कुडाळ

पु 6/1/1974 बी.ए. इमाव कुडाळ ए;>ल-99 माच�-2002 9405108639

224 20111229सी604972  
29/12/2011

कु,(समा वासुदेव तुयेकर 

मु,पो,ता,सावंतवाडी,सी-139 
भटवाडी गो;वदं Cच" मं�दर]या 

मागे

! "ी 6/10/1977 बी.ए. खुला सावंतवाडी जूलै-2000 जून-2003 7875292701

225 20120102सी581451  
02/01/2012

Eी,;वठठल वासुदेव Hडचोलकर, 
मु,पो,कोळंब,घर नं. 179 
ता,मालवण

पु 11/14/1976 बी.ए. इमाव मालवण माच�-99 फेqुवार+-2002 9405098780

226 20120309सी605496  
09/03/2012

Eी,अ;वनाश भा!कर राणे, 
मु,पो,कलमठ,बाजारपेठ, 
ता,कणकवल+

पु 11/29/1971 बी.ए. खुला कणकवल+ जुलै-96 जून-99 9422631678

227 20120504सी585935  
04/05/2012

Eीमती सुवणा� ;व$वनाथ 

परब,सौ,संeया स@तष परब, 
मु,पो,सरंबळ,ता,कुडाळ

! "ी 8/30/1975 बी.ए. खुला मालवण जानेवार+-98 Hडस7बर-2000 9764434770

228 20120619सी606835  
19/06/2012

Eी,>साद चंLकांत पेडणेकर, 
मु,पो,वायंगणीवाडी,                 
ता.व7गुला�

पु 5/27/1971 बी.ए. इमाव सावंतवाडी मे-96 ए;>ल-99 9421147031

229 20121231सी608494  
31/12/2012

Eी,सदा(शव लaमण भूते,        
मु,पो,माडखोल धवडक6, 
ता,सावंतवाडी

पु 6/1/1964 बी.कॉम भ.ज.ब सावंतवाडी जून-91 मे-94 9405299638

230 20130520सी100036  
20/05/2013

कु.क;वता एकनाथ मेतर     

मु.पो.कोळंब ता.मालवण
! "ी 5/31/1976 बी.ए. ;वमाव मालवण .ऑRटोबर-98 स�टेबर-2001 9422585204

231 20130726सी100323  
26/07/2013

Eीमती माधुर+ (सताराम गायचोर 

                 (माधुर+ शांताराम गावड)े 
       
मु,पो,साळगांव,घाटकरनगर,ता,कुडा

ळ

! "ी 4/7/1975 बी.ए. खुला व7गुला� Hडस7बर-1998 नोGह7बर-2001 9921735200
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232 20130731सी100174  
31/07/2013

Eी,लaमण अजु�न कोठवळे   

मु,गोठोस,पो,@नळेल,                
ता,कुडाळ

पु 5/1/1972 बी.ए. खुला कुडाळ फेqुवार+-96 जानेवार+-99 9420306360

233 20130818सी100095  
18/08/2013

Eी,राज7L रामचंL मोव<कर    

मु,पो,बांद+वड,ेमळावडी,            
ता,मालवण,

पु 5/31/1972 बी.कॉम इमाव मालवण Hडसेबर-98 नोGह7बर-2001 9403192920

234 20131015सी146242  
15/10/2013

Eी,संजय �दनंकर परब     

मु,पो,मेढा मालवण,हॉटेल सागर 
जवळ,ता,मालवण,

पु 7/1/1976 एम.ए खुला मालवण .ऑRटोबर-98 स�टेबर-2001 9923326017

235 20140124सी101838  
24/01/2014

>�दपकुमार रामचंL बागायतकर 

मु.पो.व7गुला� उभादांडा,ता.व7गुला�
पु 8/17/1969 बी.ए. इमाव व7गुला� माच�-96 फेqुवार+-99 9405398431

236 20140213सी101386  
13/02/2014

Eीमती.(मनाOी का(शनाथ कुल<,    
G दारा दNा"य Eीकृxण 

कासवकर,मु.पो. देवबाग, 
ता.मालवण

! "ी 11/26/1975 एम.ए ;वमाव व7गुला� माच�-97 फेqुवार+-2000 9112122442

237 20140328सी100546  
28/03/2014

Eी.संजय देवू (मठबांवकर    

मु.पो.वराड, घर नं.277, हनुमान 
मं�दर जवळ  

कुसरवेवाडी,ता.मालवण

पु 10/21/1968 बी.कॉम इमाव मालवण जून-95 मे-98 8007761753

238 20140408सी100067  
08/04/2014

कु.रजनी अशोक खोत       

सोमवारपेठ मु,पो,ता, मालवण
! "ी 11/17/1969 बी.कॉम इमाव मालवण जुलै-95 जून-98 9420463348

239 20140410सी100107  
10/04/2014

शेफाल+ जयराम नाईक        

2337अे-1 धुर+वाडा मालवण 

क:या शाळेजवळ, ता, मालवण

! "ी 5/25/1972 बी.कॉम इमाव मालवण जून-95 मे-98 9422204714

240 20140519सी100867  
19/05/2014

Eी,@न@तन महादेव गावकर 

देवूळवाडा पॉवर हावूस 

मु,पो,ता,मालवण

पु 2/13/1974 बी.ए. खुला मालवण माच�-97 फेqुवार+-2000 9423832782

241 20140717सी101791  
17/07/2014

Eीमती.(शवाल+ _कशोर �हल<कर,     
                      
वैशाल+ ;वxणू सोगम       

मु.�बजल+ नगर,पो.ता.कणकवल+,   
 मराठामंडळ जवळ,

! "ी 6/1/1973 बी.कॉम खुला कणकवल+ जून-95 मे-98 7769930430

242 20150103सी100627  
03/01/2015

Eीमती @नशा रघुनाथ तायशेटे  

मु.पो.फMडाघाट,हवेल+ नगर 
ता.कणकवल+

! "ी 9/10/1964 एम.ए इमाव वैभववाडी माच�-96 फेqुवार+-99 9975894809
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243 20150106सी100064  
06/01/2015

Eीमती वंदना अ(भम:यू पाटकर, 
मु.पो.कुंभारमाठ, घुमडरेोड, 
ता.मालवण,

! "ी 10/26/1976 बी.ए. इमाव मालवण स�ट7बर-99 .ऑग!ट-2002 9422132874

244 20150106सी101288  
06/01/2015

Eीमती.(समा नारायण 

(शरोडकर,सी-249,  
भटवाडी,मु.पो.ता.सावंतवाडी

! "ी 3/9/1966 बी.ए. इमाव सावंतवाडी ए;>ल-95 माच�-98 9730588816

245 20150110सी100942  
10/01/2015

Eीमती शुभांगी ;व$वनाथ 

पाटणकर,  ई-54, खास_कलवाडा, 
मु.पM.ता.सावंतवाडी,

! "ी 11/17/1965 बी.ए. खुला सावंतवाडी नोGह7बर-91 .ऑRटोबर-94 9960036091

246 20140330सी100121  
30/03/2014

Eीमती सीमा तुकाराम राणे   

मु.पा.सोनसुरे,ता.व7गुला�
! "ी 6/15/1974 बी.कॉम इमाव व7गुला� जून-2000 मे-2003 9420821321

247 20150226सी100574  
26/02/2015

Eी सदानंद शंकर कोचरेकर   

मु.तळा(शल,पM.तMडवल+, 
ता.मालवण

पु 6/15/1968 बी.ए. ;वमाव मालवण जून-1995 मे-1998 9405256710

248 20160630सी100843  
30/06/2016

Eी.;वजय यशवंत रावूळ      

मु.पो.वेल<,मग�जवाडी ,ता.सावंतवाडी
पु 9/19/1958 बी.कॉम खुला सावंतवाडी मे-87 ए;>ल-90 9405925948

249 20160701सी100272  
01/07/2016

Eीमती म@नषा लवू राऊत   

मु.पो.हळवल,ता.कणकवपल+

! "ी 1/13/1972 बी.ए. खुला कणकवल+ जुलै-96 जुलै-99 9767502027

250 20160701सी100453  
01/07/2016

Eी. चंLकांत संभाजी कदम    

मु.पो.सौदाळे,ता.देवगड
पु 4/5/1972 बी.ए. अ.जा. देवगड माच�-98 फेqुवार+-01 7066944834

251 20160701सी100691  
01/07/2016

Eी.अंनंत महादेव अंधार+     

मु.पो.मालवण,भरडवायर+रोड,    
ता.मालवण

पु 5/17/1974 बी.ए. इमाव मालवण जानेवार+-97 Hडस7बर-99 9404752551

252 20160701सी100778  
01/07/2016

Eीमती सुरेखा अज�न नाईक   

मु.पो.वेताळबांबड<,देवूळवाडी 

ता.कुडाळ

! "ी 3/1/1963 बी.कॉम इमाव कुडाळ नोG ह7बर-99 ऑR टो.-01 8275771327

253 20160702सी100641  
02/07/2016

Eीमती फै(मदा उमर शेख   347-
ई बांदा नाका,: यू 
खास_कलवाडा,ता. सावंतवाडी

! "ी 4/20/1968 बी.ए. खुला सावंतवाडी जानेवार+-95 Hडस7बर-98 9421265380

254 20160702सी101281  
02/07/2016

Eी. शांताराम केशव ठूंबरे     

मु.पो.तुळस,ता.व7गुला�
पु 11/24/1964 बी.ए. खुला व7गुला� नोG ह7बर-89 ऑR टो.-92 9403365791

255 20160704सी100766  
04/07/2016

Eी. तुकाराम शंकर बांदकर    

मु.पो.तारामूंबर+,(शवनगर,        
ता.देवगड

पु 11/22/1967 बी.कॉम ;वमाव देवगड माच�-96 फेqुवार+-99 9405496015
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256 20160705सी100464 
05/07/2016

Eीमती सुपणा� नामदेव गुरव  

मु.पो.कणकवल+,राधाकुंज     1-
ग� ल+,(शवाजीनगर, ता.कणकवल+

! "ी 4/22/1975 बी.कॉम खुला कणकवल+ ऑग! ट-97 जुलै-2000 9819837739

257 20160706सी101112 
06/07/2016

Eी. सुहास सुदाम धुर+       
मु.पो.वेतारे,भटवाडी,ता.व7गुला�

पु 6/1/1965 एम.ए इमाव व7गुला� जाने-99 Hडसे-01 9421181576

258 20160711सी100244 
11/07/2016

Eी.धम�राज वामन कांबळी    

मु.कलानगर, जुनाएसट+! ट\ॅ ड 

जवळ,पो.ता.व7गुला�

पु 11/24/1976 बी.कॉम इमाव व7गुला� जाने-99 Hडसे-01 9422596330

259 20081222सी585862  
22/12/2008

राजन अनंत सावंत         

मु.पो गोठणे,ता.मालवण
पु 6/23/1973 बी.कॉम खुला मालवण जुलै-95 जून-98 9403288813

260 19900419सी581944    
19/04/1990

कु.सुवण�लता शांताराम परब  

मु.पो.परबवाडा 
(कणकेवाडा)ता.व7गुला�

! "ी 6/12/1962 बी.ए. खुला व7गुला� फेqुवार+-94 जानेवार+-97 9689192848

261 19901217सी583322  
17/12/1990

Eी.नंद_कशारे गंगाधर �बलये 

मु.पो.वराड,घोडवळवाडी, ता.मालवण
पु 12/16/1970 बी.कॉम इमाव मालवण जुलै-95 जून-98 7738445370

262 19970204सी584770 
04/02/1997

कु.जयEी सदानंद परब      

G दारा सावंत यांचेघर प�हला 

मजला ! वामी;ववेकानंद 

R लासेस] या समोर माठेवाडा  

मु.पो.ता. कुडाळ

! "ी 5/9/1977 बी.ए. खुला सावंतवाडी .ऑग!ट-99 जुलै-2002 7758034527

263 20031114सी593756 
14/11/2003

Eी.लaमीकांत वसंत तावड े

मु.पो.वाडा,नमसवाडी, ता.देवगड
पु 2/18/1973 बी.ए. खुला देवगड स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9619438872

264 20091125सी594464  
25/11/2009

रजनी राघोबा आकेरकर     

मु.पो.पणदरूतीठा,पणदरू हाय! कूल 

जवळ ,ता.कुडाळ

! "ी 4/6/1973 बी.ए. खुला कुडाळ जून-97 मे-2000 9422379727

265 20140222सी101790     
22/02/2014

नर7Lनाथ (सताराम लाडगांवकर 

मु.पो.कणकवल+,;वदयानगर   
ता.कणकवल+

पु 1/30/1969 बी.कॉम खुला देवगड फेqुवार+-96 जानेवार+-99 9860813987

266 20130726सी100662     
26/07/2013

;वनय गो;वदं सावंत        

मु.पो.(भरवंड,े जांभूळभाटलेवाडी ता. 
कणकवल+

पु 7/15/1974 बी.कॉम खुला कणकवल+ जाने 2001 Hडस7 2003 9422633754

267 20160727सी100566     
27/07/2016

शामसुंदर सदा(शव परब      

मु.पो.�दगवळे ता. कणकवल+

पु 9/18/1971 बी.ए. खुला कणकवल+ जाने 98 Hडस7 2000 9404755109
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268 20160727सी100178     
27/07/2016

ल(लता $ यामसुंदर जाधव     

गवळीवाडा कॅK प मु,पो,ता,व7गुला�
! "ी 4/12/1978 बी.ए. अ,जा व7गुला� माच�- 2000 फेqुवार+2003 9422314537

269 20120104सी583491    
04/01/2012

सुनंदा रमेश मांजरेकर       

मु.पा. तुळस,फातरवाडी,            
ता.व7गुला�

! "ी 6/6/1972 बी.कॉम इमाव व7गुला� ए;>ल-97 माच�-2000 9765665752

270 20160728सी100229     
28/07/2016

म@नषा लa मण आमडोसकर  

मु.पो.ता.कणकवल+,वरचीवाडी
! "ी 12/7/1974 बी.कॉम खुला कणकवल+ स�ट7बर-97 .ऑग!ट-2000 9403289686

271 19891020सी581789  
20/10/1989

Eी. वसंत अ]युत >भुगावकर  

मु.पो. मसुरे,मड<वाडी, ता. मालवण
पु 7/4/1971 बी.कॉम खुला मालवण .ऑग!ट-95 जुलै-98 9403072777

272 19911111सी581979 
11/11/1991

Eी.आDमाराम परशुराम कदम 

मु.पो.गांवराई,बौFदवाडी ता.कुडाळ

पु 1/27/1969 बी.ए. .अ.जा कुडाळ जून-96 मे-99 9405824015

273 19920217सी584777      
17/02/1992

कु.�योD!ना शांताराम गावड े 
मु.सावरवाड,पो.वराड, ता.मालवण

! "ी 6/6/1976 बी.ए. खुला मालवण जुलै-98 जून-2001 9423292680

274 19941214सी584180    
14/12/1994

कु.ि!मता हर+$चंL >भू   
मु.पो.तारामुंबर+,ता.देवगड

! "ी 8/2/1976 बी.ए. ;वमाव देवगड जानेवार+-99 Hडस7बर-2001 7506201363

275 19950613सी582740 
13/06/1995

कु.गंधाल+ बाबाजी गवंडी  

मु.पो.बांदा,देऊळवाडी ता.सावंतवाडी
! "ी 12/28/1976 बी.ए. इमाव सावंतवाडी जुलै-2000 जून-2003 9172001531

276 19950719सी582951 
19/07/1995

कु.अपणा� �दनकर प�ळेकर   

मु.पो.उभादांडा,वाघे$वरवाडी 
ता.व7गुला�

! "ी 7/2/1974 बी.ए. इमाव व7गुला� .ऑRटोबर-96 स�टेबर-99 9757426457

277 20031017सी589549 
17/10/2003

तुषार ह0रष पवार         

मु.पो.आवळेगांव,ता.कुडाळ

पु 10/20/1976 बी.कॉम खुला कुडाळ जानेवार+-2000 Hडस7बर-2002 9960372809

278 20060622सी588881  
22/06/2006

सु@नल रामचंL नागवेकर     

मु.पो.ता.दोडामाग�
पु 7/8/1973 बी.ए. खुला दोडामाग� जून-97  ए;>ल-

2000
माच�-2000     मे-
2000

9860811094

279 20071207सी584890  
07/12/2007

कु.सुCच"ा दNाराम मोय<    Gदारा 
महादेव मोय<, 
लa मीनगर,नवसरणी रोड,चराठा, 
(शरोडानाका मु.पो. ता.सावंतवाडी, 
सालईवाडा

! "ी 8/20/1978 बी.ए. खुला सावंतवाडी जून-2000 मे-2003 9403072125

280 20090318सी585491  
18/03/2009

Eीमती माया र;वकांत नाईक  

G दारा- दD ता"य गंगाधर >भू   
मु.पो.तुळस,ता.व7गुला�

! "ी 3/21/1974 बी.कॉम खुला मालवण .ऑग!ट-97 जुलै-2000 9421238035
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281 20091118सी595107  
18/11/2009

शुभांगी का(शनाथ रासम     

Gदारा- सौ.अनुराधा अशोक 

देसाई,290-यू :यू सालईवाडा, 
सव�दयनगर मु.पो.सावंतवाडी, 
ता.सावंतवाडी

! "ी 4/17/1974 बी.कॉम खुला सावंतवाडी .ऑRटो-95 स�टेबर-98 9923920771

282 20110228सी599892  
28/02/2011

सुय�कांत राजाराम चGहाण    

मु.पो.सरंबळ,ता.कुडाळ

पु 12/20/1969 बी.ए. इमाव कुडाळ .ऑग!ट-95 जुलै-98 9545481269

283 20110614सी601150  
14/06/2011

Eी.राजेश जयराम तेल+      

मु.पो.जामसंड,ेता.देवगड
पु 12/23/1970 बी.कॉम इमाव देवगड स�ट7बर-95 .ऑग!ट-98 9011062400

284 20121018सी607958  
18/10/2012

Eीमती क�पना :हानू ठाकूर, 
मु,पो,घावनळे,66-एन.के. 
ठाकूर,@नवास,भोईवाडी,    ता,कुडाळ

! "ी 4/2/1973 बी.कॉम खुला कुडाळ मे-2000 ए;>ल-2003 7057342520

285 20161219सी101108  
19/12/2016

सौ.! नेहल सु@नल तांबे        
.उफ�  ि!मता घारोजी कदम   

साई सxृ ट+अपाट�म7ट,डी-;वगं �म 
नं. 3,जानवल+,  ता.कणकवल+

! "ी 8/27/1972 बी.ए. .अ.जा मालवण स� ट7बर-97 .ऑग! ट2000 9665857560

286 20161220सी100874  
20/12/2016

Eीमती सुषमा लa मण सावंत 

आ(श�वा�द,शांतीनगर,G दारा साबाजी 

बाबुराव म! के,            मु.पो. 
पणदरू, ता,कुडाळ

! "ी 3/27/1976 बी.ए. खुला कुडाळ Hडस7बर 97 माच� 2001 9503190477

287 20161223सी100250  
23/12/2016

Eी.बाळकृx ण चंLकांत मुणगेकर 

मु.पो.कुणके$ वर,ता.देवगड
पु 1/31/1968 एम.ए इमाव देवगड .ऑR टोबर-95 स� ट7बर- 98 9404229767

288 20161223सी101619  
23/12/2016

Eी. राजेश (शवराम तांबे 

मु.असगणी पो. रामगड,          ता. 
मालवण

पु 5/27/1971 बी.ए. अ.जा. मालवण .ऑR टोबर-96 स� ट7बर- 99 9404776654

289 20091023सी594009 
23/10/2009

Eी.भालचंL मेहे$ वर जोशी    

मु.पो. दाभोल+,को-याचीवाडी,     
ता.व7गुला�

पु 5/31/1972 बी.कॉम खुला व7गुला� जानेवार+-98 Hडस7बर-2000 9421142282

290 20161229सी100022  
29/12/2016

Eी.अनंत यशवंत गवंड े     

मु.पो. बागायतवाडी,उभादांडा   
ता.व7गुला�

पु 12/2/1969 बी.ए. इमाव व7गुला� Hडसे.96 नोG हे. 1999 9823508092

Page 49 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

291 20161229सी100203 
29/12/2016

Eीमती सरोिजनी गोपाळ टोपले,    
                           
   जे- 509, लाडाचेबाग, 
सावंतवाडी,  ता.सावंतवाडी

! "ी 9/21/1972 बी.ए. इमाव सावंतवाडी स� ट7बर-97 ऑग! ट-2000 9637371070

292 529सी4602284            
06/01/2017

Eीमती शुभांगी गवंड े    

मु.पो.व7गुला�,परबवाडा,        
ता.व7गुला�

! "ी 6/25/1975 बी.ए. इमाव व7गुला� .ऑR टोबर-97 स� ट7बर- 2000 8879531642

293 20020226सी588451    
26/02/2002

Eीमती रD न>भा सुय�कांत तावड े

सौ.पूनम पु�षोD तम रावराणे,   
मु.पो. एडगांव,फौजदारवाडी,ता. 
वैभववाडी

! "ी 6/6/1975 बी.कॉम खुला राजापूर फेqुवार+98 फेqुवार+2001 9420258172

294 20161213सी100219   
13/12/2016

Eीमती (शतल रमाकांत 

हळदणकर                

बी,वाड�261 वै$ यवाडा, 
कोलगांवदरवाजा,मु.पो.ता. 
सावंतवाडी

! "ी 10/15/1972 बी.ए. इमाव सावंतवाडी जून-95 मे-98 9766342504

295 529सी4660872  
30/01/2017

सौ.भारती (म(लदं आचरेकर   

मु.पो. कांदळगांव,शैमाडवाडी   
ता.मालवण

! "ी 3/6/1972 बी.ए. इमाव मालवण माच�-96 फेqुवार+ 99 9422570782

 

1 20150407सी100004 
�द.06/04/2015

भांडवलकर सुरेश मा�ती मु पो 

हा�ड ेता पुरंदर िज पुणे

पु�ष  १६/४/१९५८ बीए इमाजा. पुरंदर 4/8/1987 २७/०७/१९९० 7773911246

2 १९८८१२२०सी५२१९५६ 
�दनांक-२०/१२/१९८८

Oीरसागर सु@नता का(शनाथ 

सावरकर नगर � न ५ मु पो ता 
दौड िज पुणे

!"ी 2/26/1965 बीकॉम 

/एमकॉम/एमएस
सीआयट+

इमाजा.  दौड २०/०१/१९९३ २०/०१/१९९६ 9767635311

3 १९८९०६०५सी५२०७६५ 
�दनांक-०५/०६/१९८९

पवार रमेश गणपत मु.पो.वा�हे 
आढाचीवाडी ता.पुरंदर िज.पुणे 

412305

पु�ष १५/०६/१९७१ बी.कॉम/एमकॉम खुला. पुरंदर 4/1/1994 ३१/०३/१९९७ 9970844667

4 १९९३०२०९सी५२६९०२ 
�दनांक-०९/०२/१९९३

बेलप"े दNा"य रामचंL मु कळंब 

पो वालचंदनगर ता इंदापुर िज पुणे

पु�ष  १/६/१९६२ बी.ए/बीपीएड. खुला इंदापुर 7/1/1995 6/30/1998 9561997111

�वभाग : : : : पुणे
िजहा :  :  :  :  िजहा कौश� ा �वकास रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क� � पुणे
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

5 १९८७०६२२सी५२१०२३ 
�दनांक-२२/०६/१९८७

गावड ेबाळासाहेब Eीरंग मु पो क-
हावागज ता बारामती िज पुणे

पु�ष  ३/२/१९६८ बीए 

बीएड/एमएससी
आयट+

भज क बारामती 7/1/1995 6/30/1998 9860538364

6 २०१५०१२७सी१००६२९ 
�दनांक-२७/०१/२०१५

साळवे ;पराजी तुकाराम मु पो 

मुंघाले ता बारामती िज पुणे

पु�ष  ९/१०/१९६३ बी.कॉम/इंUजी 

३०
अ जा बारामती 2/6/1996 1/30/1999 9764976695

7 201607008सा100950 
�दनांक 08/07/2016

औट+ जा(लदंर बंडु (मरजे वाडी 

पो चासकमान ता खेड िज ◌ुपुणे

पु�ष  ५/०३/१९६८ बीए/एमएससीआ
यट+

खुला खेड 6/6/1995 5/30/1998 9860163224

8 १९८८०६०७सी५२१७८९ 
�दनांक-०७/०६/१९८८

घुले स@तश म�हारराव मु पो 

पंदारे ता बारामती िज पुणे

पु�ष  २५/१०/१९६८ एम.कॉम/बीकॉम

/एमएससीआयट+

भज क बारामती 6/8/1995 ३१/०५/१९९८ 9420146261

9 20160120सी100819 
�दनांक-20/01/2016

घाडगे राजाराम बबन मु पो 

गुणवाडी ता बारामती िज पुणे

पु�ष 11/22/1970 एम.कॉम/एमएस
सीआयट+/म-
३०इ-४०

खुला बारामती १३/०६/१९९५ ३१/०५/१९९८ 9763660129

10 १९८२११०७सी५२२०७६ 
�दनांक-०७/११/१९८२

सैयद जमीला गफुर Eावण ग�ल+ 

भापकर वाडा बारामती पुणे

!"ी २५/१०/१९६३ बी.कॉम/एमकॉम

एमसीआयट+/म-
३०इ-३०

खुला बारामती 2/6/1989 1/31/1992 9767420652

11 २०१४०२०७सी१०१७१७ 
�दनांक-०७/०२/२०१४

भMग गजानन ;वxणु मु पो 

@नमगाव केतक6 ता इंदापुर िज 

पुणे -413120

पु�ष ०१/०६/१९७० बी.ए/बीएड. इमाजा. इंदापुर 7/7/1995 ३०/०६/१९९८ 9922462131

12 १९८४१२०७सी ५२२६१३ 
�दनांक-०७/१२/१९८४

राउत राजु >�हाद मु पो ता 

बारामती खाट+क ग�ल+ पुण7

पु�ष २०/११/१९६६ बी.कॉमइ-३०/ इमाजा. बारामती 5/9/1994 ३०/०४/१९९७ 9881448488

13 १९८९११०७सी५२१४८३ 
�दनांक-०७/११/१९८९

अ"े मोरे�वर गोपाल Pखरे 

;वदयानगर मालेगाव ता बारामती 

िज पुणे

पु�ष 5/10/1966 बी.ए. एमएस म-
३०इ-४०

खुला बारामती 12/1/1993 11/30/1996 8857877210

14 १९८७०८११सी५२२४४ 
�दनांक-११/०८/१९८७

चोरगे गुलाब (भकाजी मु पो वाडा 

ता खेड िज पुणे

पु�ष १८/०४/१९७१ बी.ए.इंUजी-३० खुला खेड 4/1/1996 २२/०३/१९९९ 9527150645

15 १९९४०६१०सी५२८३४० 
�दनांक-१०/०६/१९९४

सुभेदार उमेश बाळासाहेब मु पो 

मळद ता बारामती िज पुणे

पु�ष २७/०७/१९७१ बी.कॉम/कंडRटर/
णएमएसीआयट+/
म-३०इ-३०

खुला बारामती 7/1/1995 6/30/1998 9423137737

16 २००३१२१०सी५६७१६६ 
�दनांक-१०/१२/२००३

साठे सु@नता ह0रभाऊ सी ७ सुरOा 

नगर मं"ी टाउन(शप वैदवुाडी, 
हडपसर, पुणे-१३

!"ी १८/०७/१९७० एम.ए.एमएस-
सीआयट+/म-
३०इ-४०

अजा हवेल+ 7/1/1995 6/30/1998 9881832360

17 १९९००९१३सी५२५३७० 
�दनांक-१३/०९/१९९०

वैxणव शैलजा _कसनदास मु पो 

आव� ता जु:नर िज पुणे

!"ी २२/१२/१९६९ एमए बीएड/बीए भज ब जु:नर 1/25/1996 1/25/1999 9822654251
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१८ १९८७०५०७सी५२२३०० 
�दनांक-०७/०५/१९८७

बनसोड ेदNा"य (शवदास मुपो 

माळेगाव @नबंाळकर व!ती. ता 
बारामती िज पुणे

पु�ष २०/०४/१९६५ बी.ए. अजा बारामती 2/6/1996 1/30/1999 9604674909

19 १९९११०२०सी५२४५७१ 
�दनांक-२०/१०/१९९१

पोळ गौतम राजाराम मु पो 

देऊळगावराजा ता दौड िज पुणे

पु�ष ०१/०६/१९६६ बी.ए. एमएस 
सीआयट+एमसी

Gह+सी

अजा द�ड 3/14/1994 3/14/1997 9273022761

20 १९९४१०२४सी५३०५२८ 
�दनांक-२४/१०/१९९४

(शरोळे >@तभा बबनराव Zलॉक 

१६/सी अंिजRय नगर+ कव< नगर 

पुणे-५२

!"ी १५/०६/१९६३ बी.कॉम. 
टाय;पगं 

इंUजी/मराठS 30

खुला हवेल+ 12/13/1995 12/23/1998 9011462590

21 १९९४५०००७८ �दनांक-
०५/०२/१९९४

बागवान अबेदा बाबालाल जा(लLंे 

चाळ मु पो सासवड ता पुरंदर, िज 

पुणे

!"ी २९/०५/१९५८ बी.ए. इमाजा. पुरंदर 4/1/1996 3/20/1999 9158717486

22 १९९३०३११सी५२३६०५ 
�दनांक-११/०३/१९९३

(शक<  शरद पांडुरंग मु पो Hडकसळ 

ता इंदापुर िज पुणे

पु�ष  २०/९/१९६९ बीएसी. 
एमसीआयट+

इमाजा. इंदापुर 1/7/1995 6/30/1998 9421052621

23 १९८९०७०४सी५२२८८० 
�दनांक-०४/०७/१९८९

�बरादार अ@नता गणपत स न 

२६/१ �लॉट न १० ;वशालनगर, 
गुलमोहर कॉलनी वाकड रोड पुणे

!"ी 10/10/1969 बीकॉम/एमएससी
आयट+/म-३०/इ-
४०

एम.कॉम हवेल+ 12/22/1995 11/21/1998 9975077062

24 १९८८४०१८७६ �दनांक-
१८/०६/१९८८

ढमढेरे पंडीत रामभाऊ मु पो 

तळेगाव ढमढेरे ता (श�र िज पुणे

पु�ष ०१/०६/१९७० बीकॉम/एमएससी
आयट+

बी.कॉम. (श�र 8/11/1995 7/20/1998 9657295250

25 १९९४११२१सी५३०६९९ 
�दनांक-२१/११/१९९४

यादव ;वजया राज7L 61/1 
(सधंूनगर सेRटर नं.25 एलआयजी 

कॉलनी @नगडी पुणे-44

!"ी २३/११/१९६५ बी.कॉम. 
टाय;पगं इंUजी 

40/मराठS 30

खुला हवेल+ 1/2/1996 1/2/1999 9763761797

26 २०१३१०३०सी१६१६२८ 
�दनांक-३०/१०/२०१३

भुजबळ सु@नता बाळासाहेब,36 
वृंदावन सोसयट+ खराडी पुणे-१4

!"ी 2/5/1970 बी.कॉम/इ-४० इमाजा. हवेल+ 1/11/1996 10/30/1999 8378013917

27 १९९३०७१५सी५२८८०५ 
�दनांक-१५/०७/१९९३

दवे श(शकांत मोहनलाल स न 

२२/२१ जैन ;वहार अपाट�म7ट १६ 
बालाजीनगर धनकवडी पुणे-४३.

पु�ष 9/7/1972 बी.कॉम खुला हवेल+ 6/1/1995 5/31/1998 9890107590

28 १९९५०७१८सी५३०४५० 
�दनांक-१८/०७/१९९५

जाधव ना(शकराव भुजंगराव २४८ 
पव�ती पायथा सारसबाग कॉन�र, 
पुणे ३०

पु�ष 1/10/1974 बी.ए.इंUजी-३० खुला हवेल+ 1/18/1997 12/18/1999 9623024355
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

29 २०१५०१२८सी१००८१९ 
�दनांक-२८/०१/२०१५

साळवी धनEी ;व�वास २७६ 
घोरपड ेपेठ पुणे-४२

!"ी २३/०७/१९६६ बी.ए.एमएससीआ
यट+

खुला हवेल+ 6/21/1995 5/30/1998 9422571736

30 १९९५११२४सी५३३२२५ 
�दनांक-२४/११/१९९५

_क:हाळे बळीराम काळुराम मु 

इंगवल+ पा आळंदे ता भोर पुणे

पु�ष 6/2/1966 बी.कॉम खुला भोर 10/1/1997 9/1/2000 9623584921

31 १९८५०३१३सी५२३१४४ 
�दनांक-१३/०३/१९८५

माळेगावकर सु@नल पांडुरंग मु पो 

र;ववार पेठ, जु:नर ता.जु:नर िज 

पुणे

पु�ष १६/०७/१९६९ एम.कॉम इमाजा. जु:नर 7/1/1995 7/31/1998 8975512857

32 १९९६०१०५सी५३२१२७ 
�दनांक-०५/०१/१९९६

@नमुतकर (मरा सुरेश EFदा 

हॉ!पीटल मु.पो.पौड ता मुळशी 

िज पुणे

!"ी 6/1/1967 बी.ए./एमए/एमए
ससीआयट+

खुला मुळशी 8/1/1997 7/31/2000 8605563603

33 २००७०६२०सी५७७७६४ 
�दनांक-२०/०६/२००७

जळवी गीता बाबजी Gदारा 

यशवंत पाटकर (शवशंकर 

सोसायट+, Kहे"ेवाडी, Cचखल+ 

ता.हवेल+ िज.पुणे

!"ी 5/7/1975 बी.ए/एमएससी
आयट+/म-४०इ-
३०

इमाजा. हवेल+ 2/1/1997 1/18/2000 9422985011

34 १९९३०७०२सी५२७५८७ 
�दनांक-०२/०७/१९९३

गायकवाड संCगता चंLकांत स न 

१९१ लO�दर नागपुर चाळ येरवडा 

पुणे-६

!"ी २३/०५/१९७२ एम.कॉम/इं-३० अजा हवेल+ 12/11/1995 7/11/1998 8412093019

35 १९९२०९१३सी५२६२६३ 
�दनांक-१३/०९/१९९२

फुलपगार अ�णा मुकेश परदेश 

पुरा घर न ३८ मु पो ता जु:नर 

िज पुणे

!"ी ३१/१२/१९७२ एम ए बी एड 

एमएससीआयट+

अजा जु:नर 8/1/1997 7/31/2000 9766046674

36 १९८५०७०७सी५२३१५० 
�दनांक-०७/०७/१९८५

बोबड ेतुळ(शदास मा�ती मु पो 

सांगवी ता बारामती िज पुणे

पु�ष 6/2/1965 बी.ए. बीपीएड अजा बारामती 7/1/1997 ३०/०६/२००० 9921383596

37 १९९४०८२६ सी५२९८१५ 
�दनांक-२६/०८/१९९४

�दधे अंकुश _कसन मु.पा. ता 
वे�हा िज पुणे

पु�ष 6/4/1971 बी.कॉम./एम.कॉ

म. 
एमएससीआयट+/
म-४०इ-५०�ह-४०

खुला वे�हा 12/4/1995 11/30/1998 9595826676

38 १९८९०८०७सी५२१४८२ 
�दनांक-०७/०८/१९८९

जगताप राज7L घMHडबा मु पो 

मळद ता बारामती िज पुणे

पु�ष 7/7/1968 बी.ए.म-३०/इ-
३०

अजा बारामती 7/1/1997 6/30/2000 9604134733

39 १९९४०४१३सी५३००२३ 
�दनांक-१३/०४/१९९४

काजळे अ@नता हेमंत मु पो 62 
सराईपेठ जु:नर ता.जु:नर िज पुणे

!"ी 1/1/1968 बी.कॉम. /इ-
४०/एमएससीआ
यट+

इमाजा. जु:नर 8/1/1995 7/31/1998 9860586529

40 १९८५०१०७सी५२२६१६ 
�दनांक-०७/०१/१९८५

सोनवणे सागरसेन मधुकर Gदारा 

दौलतराव राघु सोनवणे 

(मल+ंदनगर, वडगाव ता.मावळ 

िज.पुणे

पु�ष 12/9/1965 बीए बीएड अजा बारामती 1/8/1997 ३१/०७/२००० 9881759681
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41 १९८८०५३०सी५२२६५२ 
�दनांक-३०/०५/१९८८

.असवले अमोस मधुकर २३४ 
औध गाव, सुतारवाडी, हवेल+ पुणे

पु�ष १८/०५/१९६८ बी.कॉम खुला हवेल+ 12/1/1995 11/30/1998 9923107390

42 20011122सी559656 
�दनांक-22/11/2001

साळवे मंगल नारायण मु.पो. 
२०१५, लोणार आळी, जु:नर 

ता.जु:नर िज.पुणे

!"ी 6/3/1966 बी.ए/इं-३०. अजा जु:नर 8/1/1997 7/31/2000 9146759134

43 २००५०७२९ सी५७५३१२ 
�दनांक-२९/०७/२००५

मुगले (मना राज7L Gदारा आर जी 

(शदंे सी ४ सुसरोड, पाषाण, पुणे-
२१.

!"ी २६/०२/१९७१ बी ए 

बीएड/टंक.म-
४०/इं-४०

खुला नाद7ड 7/1/1995 6/30/1998 9423210317

44 २००२११२०सी५६५२४६ 
�दनांक-२०/११/२००२

मु�ला शमीम इमामसाब १७५, 
जनवाडी, (शवाजीनगर, पुणे १६

!"ी २२/०३/१९६६ बी.ए/.एमएससी
आयट+

;वजा हवेल+ 12/22/1995 11/21/1998 9373053741

45 २००३०१२४सी५६४१०१ 
�दनांक-२४/०१/२००३

बनकर बाळू नामदेव मु पो 

;पपंळी ता बारामती िज पुणे

पु�ष ०२/०६/१९६४ बी.ए.टंक-म-
३०इं-४०

इमाजा. बारामती 12/1/1995 11/24/1998 9850716104

46 २०१४१२२०सी१०१२४६ 
�दनांक-२०/१२/२०१४

Cगजरे मकरंद गोपाळ घ रा.मुRती 
टाऊन(शप फेज.नं.१, �लटॅ नं.१०३ 
जागदार रोड, बारामती 
ता.बारामती िज पुणे

पु�ष 12/3/1973 बी.कॉम खुला बारामती 6/11/1999 5/30/2002 9860807265

47 20160707सी101318 
�दनांक-07/07/2016

सुव< सुजाता गुलाब स न १९१ 
नागपुर चाळ येरवडा पुणे ६

!"ी 3/3/1976 बी.कॉम/एमएस
सीआयट+/टंक-
म३०/इं४०

खुला हवेल+ 11/30/1998 10/1/2001 9421187197

48 १९९३०७१४सी५२७७५६ 
�दनांक-१४/०७/१९९३

वाघमारे राजEी सुदाम स न १९१ 
नागपुर चाळ पुणे ६

!"ी २५/०१/१९७४ बीकाम/टंक-इं-
म 

४०/एमएससीआ
यट+

अजा हवेल+ 12/1/1998 11/30/2001 8888842408

49 १९८९०७०१सी५२२३२६ 
�दनांक-०१/०७/१९८९

गायकवाड (मल+द (शवराम १४३ 
डॉ आंबेडकर हौ(सगं 

सोसायट+,येरवडा पुणे ६

पु�ष 9/5/1971 एम.ए.पास 
टंकलेखन इंUजी 

30/एमएससीआ
यट+

अजा हवेल+ 1/1/2000 12/31/2002 9850946915

50 १९९४०७२६सी५२७६७४ 
�दनांक-२६/०७/१९९४

साळवे मनोज यादव स न १०३ 
गांधी नगर बुFद;वहार,येरवडा पुणे-
६

पु�ष 7/8/1976 बी.कॉम.टंकलेखन

 इंUजी 30 
मराठS 30

अजा हवेल+ 11/1/1999 10/31/2002 9881041933

51 २०१०११०१सी५२०६७८ 
�दनांक-०१/११/२०१०

कांबळे वैभवी (भमराव सोमवार 

पेठ पोल+स कॉलनी ८/२४ पुणे
!"ी 10/6/1971 एम.ए. टंक-

मराठS३०इं३०/ए
मएससीआयट+

अजा हवेल+ 1/1/2000 12/31/2002 9689321095
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52 २००१०२२३सी५५४८९२ 
�दनांक-२३/०२/२००१

घMड ेचंLकला आनंद १२५६ भवानी 
पेठ, बडदे वाडा पुणे-४२

!"ी (अपंग) २१/०१/१९७५ एम.कॉम, 
टंकलेखन 

मराठS 40 
इंUजी 50

खुला हवेल+ 7/1/1999 6/15/2002 9762616621

53 १९९३११०९सी५२७२७० 
�दनांक-०९/११/१९९३

श7ड े;वठठल घMHडबा मु पो 

;वठठलवाडी ता.इंदापूर िज.पुणे
पु�ष १३/११/१९६९ बी.ए/एम.ए. इमाजा. इंदापुर 7/1/1995 6/30/1998 9960392463

54 १९८७०६११सी५२१०१५ 
�दनांक-११/०६/१९८७

मते िजत7L सुदामराव बी ७/४४६ 
!वारगेट पोल+स कॉलनी, पुणे-४२.

पु�ष ०९/०७/१९६९ बी.कॉम/बस 
कंउRटर/टंक-
इं५०

खुला हवेल+ 6/1/1995 5/30/1998 8888861244

55 १९९४११२२सी५२८७८४ 
�दनांक-२२/११/१९९४

गायकवाड संपत तू◌ुकाराम 

मु.पो.(शIापूर ता.(श�र िज पुणे

पु�ष 6/2/1970 बी.कॉम/संगणक/
टंक म-३०

इमाजा. (श�र 6/1/1996 5/31/1999 9503035234

56 २००४०३०८सी५७०५०४ 
�दनांक-०८/०३/२००४

पवार @नम�ला बाबुराव २०९७ 
कुंभार बावडी :यु मो�दखाना, पुणे 

कॅKप, पुणे 1

!"ी 4/7/1966 बी.कॉम/टंक्  -इं-
३०

अजा हवेल+ 5/1/1993 4/30/1996 7757892006

57 १९८८०२११सी५२१७८७ 
�दनांक-११/०२/१९८८

रावळ मि]छंL महादेव मु बोरेगाव 

पो आGहाड ता खेड िज पुणे

पु�ष 9/4/1969 बी.ए. इंUजी 

टाय;पगं 

30/कंडRटर

भज ब खेड 10/1/1999 9/30/2002 9209903156

58 १९९७१२०४सी५३८८४९ 
�दनांक-०४/१२/१९९७

कुंभार जयEी शरद ९६ नाना 
पेठ,अशोक चौक कुंभार वाडा पुणे 

२

!"ी १९/०५/१९७३ बी.ए./टंक्  -
इं३०/संगणक

इमाजा. हवेल+ 2/17/1999 1/17/2002 8975926828

59 १९९५०६०३सी५३३५६३ 
�दनांक-०३/०६/१९९५

वायकर अ�ण पोपट मु.पो. 
वडगाव का(शबेग ता आंबेगाव िज 

पुणे

पु�ष ०१/०६/१९६७ बी.ए!सी इमाजा. .आंबेगांव 1/15/1997 1/14/2000 9860959072

60 २००२११२८सी५६५४३१ 
�दनांक-२८/११/२००२

पाटोळे संजय सदा(शव मु.पो.सGह< 
नं.८२/६, साईनाथ वसाहत, 
शा!"ीनगर, कोथ�ड, पुणे-३८

पु�ष ०१/०६/१९६९ एम ए बी एड 

/टंR  म/इं-
३०/कंडRटर

अजा हवेल+ 4/1/1998 3/31/2001 8308548857

61 १९८९०७२०सी५२१४८० 
�दनांक-२०/०७/१९८९

जठार अजय भगवान 

मु.पा.ता.द�ड, ;वठठल मं�दराजवळ, 
द�ड िज. पुणे

पु�ष २९/०९/१९६७ एमकॉ/फाम�सी खुला द�ड १८/०६/१९९३ १७/०६/१९९६ 9271621788

62 १९९२१०१३सी५२३७३७ 
�दनांक-१३/१०/१९९२

(शदंे मुकुंद रामचंL ८०४ दNवाडी, 
(सहंगड रोड पुणे ३०

पु�ष २६/०७/१९६४ एम.ए. अजा हवेल+ 8/1/1988 7/31/1991 9270701546

63 १९९९१११५सी५४४९९१ 
�दनांक-१५/११/१९९९

धMड ेनर7द (शवाजीराव पीएमसी 

कॉलनी ९/ए/१७ घोरपड ेपेठ, पुणे 

४२

पु�ष २१/०५/१९७० बी.कॉम. 
जीडीसीए:डसीए

खुला हवेल+ 8/2/1995 7/1/1998 9822886233
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64 १९९५०५२५सी५३११२६ 
�दनांक-२५/०५/१९९५

बग< दादासाहेब तुळ(शराम मु पा 

सांगवी ता बारामती िज पुणे

पु�ष ०२/०६/१९६५ बी.क़ॉम खुला बारामती 8/2/1996 7/2/1999 9860181628

65 २००६०९३०सी५७८२७५ 
�दनांक-३०/०९/२००६

पMदकुले सुहास _कसनराव मु पो 

(शरवल+ ता बारामती िज पुणे

पु�ष ०६/०४/१९६८ बी.कॉम. 
जीडीसीए:डसीए

भजक बारामती 6/22/1995 6/21/1998 9881283896

66 २००६१२०१सी५२१६०३ 
�दनांक-०१/१२/२००६

राठोड >ताप गणपतराव Gदारा 

;वजय मसुरे नारायणी नगर, स 
न ७ थेरगाव, पुणे ३३

पु�ष २५/१२/१९७३ /बीए/टंक्  -
म३०/इं४०

;वजा हवेल+ 6/1/1998 5/1/2001 9975413953

67 २००७०८३१सी५८११३४ 
�दनांक-३१/०८/२००७

गायकवाड अ�णा मोहन महाजन 

चाळ वॉड न ३ दापोडी पुणे-१२
!"ी १७/०३/१९६९ बी.कॉम खुला द�ड 11/1/1996 10/30/1999 9822542152

68 १९९८११११सी५३८२९४ 
�दनांक-११/११/१९९४

पवार भानुदास भागुजी रा.क�पना 

नगर सोमे�वर वाडी,पाषाण, पुणे ८
पु�ष 11/6/1967 बी.कॉम/टंक्  -इं-

४०
अजा हवेल+ 10/1/1996 9/30/1999 9850151243

69 २००९०३०४सी५२८७८२ 
�दनांक-०४/०३/२००९

सातव अ�णा माPणकराव रा. 
गु�गो;वदं सोसायट+ (शवकृपा 

चंदननगर खराडी पुणे-१४

!"ी ०३/१२/१९७० एम.ए/एमएससी
आयट+.

खुला हवेल+ 12/1/1995 12/30/1998 9960203691

70 २०१५०१२७सी१०१०१८ 
�दनांक-२७/०१/२०१५

शेटे अंकुजा आनंद रा.बी ९ 
रजनीगंध सोसायट+, माPणकबाग 

(सहंगड रोड, वडगांव बु// पुणे ५१

!"ी ०५/१२/१९७४ एम.ए./टंक्  -
म३०/इं४०

खुला हवेल+ 2/1/1999 1/31/2001 9767614795

71 २०१५०१२८सी१००४५२ 
�दनांक-२८/०१/२०१५

बळप जोतीबा भाऊराव ८३ गु�दN 
सोसायट+ संत नगर पव�ती पुणे ९

पु�ष ०९/०५/१९७१ बी.ए. ऑनस� खुला सोलापूर 12/1/1996 11/30/1999 9225523480

72 20160708सी100967 
�दनांक-08/07/2016

(भलारे अ@नल गो;वदं २६५ राम 
मं�दराजवळ (भलारे 

चाळ,भांगरवाडी मु.पो. लोणावळा 

ता.मावळ िज.पुणे

पु�ष १९/११/१९७० एम.कॉम. खुला मावळ 9/15/1995 8/23/1998 9372023777

73 २००९११०४सी५९६५८६ 
�दनांक-०४/११/२००९

पवार राजाराम नारायण 

गोपाळवाडी रोड, भवानी नगर, 
मनोकामना @नवास मु.पो.ता. द�ड 
िज.पुणे

पु�ष २६/०३/१९६७ बी.कॉम./एम.कॉ

म. 
एमएससीआयट+

खुला द�ड 9/1/1995 8/31/1998 9273497135

74 २००९११०६सी५२५२५६ 
�दनांक-०६/११/२००९

जोशी अ@नल चंLकांत १० 
शंकरपुरा पेठ मु.पो.ता.जु:नर 

िज.पुणे

पु�ष ०५/१०/१९६९ एम.कॉम. 
जीडीसीअँ:डए/टं
क.इं३०

खुला जु:नर 8/1/1995 7/31/1998 9604875089
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75 20160708सी100192 
�दनांक-08/07/2016

गLे पदमा ;व�वनाथ रा.४८५ 
नवजीवन सोसायट+, सहकार नगर, 
पुणे-९.

!"ी १३/०६/१९७१ बी.कॉम/टंक्  -
म/इं-४०

अजा हवेल+ 6/1/1996 5/31/1999 9665817190

76 २०१००२०१सी५२२७८२ 
�दनांक-०१/०२/२०१०

कोलंबेकर सुजाता मधुकर रा.१८८ 
शुIवार पेठ पुणे-२.

पु�ष 5/12/1974 एम.कॉम.एमएस
सीआयट+

इमाजा. हवेल+ 12/1/1997 11/30/2000 9975722992

77 २०१००४२०सी६१२८१७ 
�दनांक-२०/०४/२०१०

मंड(लक संजय रावसाहेब रा. 
Cचतंामणी हौ(सगं सोसायट+, 
आर.एच-३०, जी Zलॉक, संभाजी 

नगर Cचचंवड, पुणे-१९

पु�ष ०७/०४/१९७५ बी.कॉम खुला हवेल+ 6/3/1998 7/31/2001 9823386996

78 २०००१२१२सी५९५६३५ 
�दनांक-१२/१२/२०००

शेरखाने गजानन महादेव रा.�लटॅ 
Iं.१-अ, गणेश गाड�न, मेन रोड, 
नवी सांगवी, फेमस चौक पुणे २७

पु�ष २३/०७/१९७३ एम.ए.एमएस-
सीआयट+

अजा रेणापूर.लातूर 5/5/1997 5/4/2000 9763799500

79 १९९६०६२६सी५३३७३४ 
�दनांक-२६/०६/१९९६

.उंडाळे रो�हणी (शवराम रा.९९, 
पव�तीगांव, पुणे-९

!"ी १८/०९/१९६६ बी.काम ;वमा> हवेल+ 10/1/1999 10/1/2002 9850136144

80 २०१०१०१४सी५६७९६९ 
�दनांक-१४/१०/२०१०

गोळे रो�हणी बबन रा.सGहे 
नं.५१/१, घरकुल सोसायट+, 
वडगांव शेर+ ता.हवेल+ िज.पुणे

पु�ष 5/1/1976 बी.कॉम/एमएस
सीआयट+/टंक-
म३०/इं४०

खुला हवेल+ 11/1/1999 10/31/2002 9766038650

81 २०१५०१२७सी१००३९२ 
�दनांक-२७/०१/२०१५

यादव रामदास रघुनाथ मु 

यादववाडी पो.हरगुड ेता पुरंदर िज 

पुणे

पु�ष १२/०८/१९७५ एम.कॉम./संगण
क

खुला पुरंदर 1/1/2000 12/31/2002 9850952379

82 २०१०१२२१सी६३१४७६ 
�दनांक-२१/१२/२०१०

शेलार बाळु रघुनाथ 

रा.५८५/१८,गुलटेकडी पुणे ३७
पु�ष ०१/०६/१९७३ बी.ए./एम.ए/एम

एससीआयट+.
अजा माळ(शरस 

सोलापूर

6/7/2000 6/6/2003 8308575758

83 २०१०१२२४सी६२७८०४ 
�दनांक-२४/१२/२०१०

गायकवाड सु@नल जग:नाथ मु 

पो लासुण< ता इंदापूर िज पुणे

पु�ष ११/१०/१९६८ बी.ए. अजा इंदापुर 11/1/1996 10/31/1999 7757842279

84 20160707सी101244 
�दनांक-07/07/2016

गायकवाड ;वजया दNा"य रा.२२५, 
शुIवार पेठ, पुणे-२

!"ी २०/०१/१९७० बी.ए. एमएसडZलू इमाजा. हवेल+ 8/5/1995 7/5/1998 9921169404

85 २०१०११२०सी५७००७१ 
�दनांक-२०/११/२०१०

ढोरे सु@नल जनार ्�दन 

मु.पो.वडगांव मावळ ता.मावळ 

िज.पुणे.

पु�ष 7/12/1971 बी.कॉम./टंक-
इं४०

खुला मावळ 9/15/1995 8/23/1998 9881808122

86 २०१०१२२३सी ५८०५३६ 
�दनांक-२३/१२/२०१०

यादव शामकुमार जोखाई रा.६२२, 
गु�वार पेठ, पुणे-४२

पु�ष २५/१२/१९६९ बी.कॉम. खुला हवेल+ 9/1/1999 8/31/2002 9850175914

87 २०१५०१२७सी१००७९४ 
�दनांक-२७/०१/२०१५

भोसले राज7L रघुनाथ मु.पो.काट} 

ता.इंदापूर िज.पुणे
पु�ष ३०/०८/१९६९ बी.ए/एमएससी

आयट+.
अजा इंदापुर 7/12/1996 7/12/1999 9689774217
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पNा
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जातीचा >वग�

88 २०११०१०७सी६३०६८९ 
�दनांक-०७/०१/२०११

चGहाण अ;वनाश (शवाजी 

मु.पो.गुंजाळवाडी ता.जु:नर िज 

पुणे

पु�ष २१/०५/१९६५ बी.ए!सी/एमएस
सीआयट+

खुला जु:नर 8/2/1995 7/31/1998 7387946679

89 २०१४०८११सी१०१००० 
�दनांक-११/०८/२०१४

गाठे Eीपाद सदा(शव 

मु.पो.(शवनगर, गु�कूल सोसायट+, 
जळोची ता.बारामती िज.पुणे

पु�ष २४/०१/१९६३ बी.ए!सी/एमएस
सीआयट+/टंक-
म/इं-३०

इमाजा. बारामती 6/7/1995 5/31/1998 9822001245

90 २०११०३०९सी६३९४८३ 
�दनांक-०९/०३/२०११

कोकारे अशोक पांडुरंंग मु.पो.पंदारे 
ता.बारामती िज.पुणे

पु�ष 6/1/1964 बी.ए. भज क बारामती 6/12/1995 5/31/1998 9730514030

91 २०१५०४१३सी१००२१५ 
�दनांक१३/०४/२०१५

कूमुद नागनाथ नवले Gदारा 

सं�दप नवले अxट;वनायक 

कॉलनी नंदाद+प अपाट� �लटॅ नं 

१२ राजगु�नगर ता खेड िज पुणे

!"ी 5/10/1976 एम.ए. 
बी.एड/एमएससी
आयट+/टंक-म-
३० /इं-३०/ि◌◌ी-
३०

खुला खेड 12/1/1997 11/30/2000 9921488896

92 20160707सी100839 
�द.07/07/2016

दोडके चंLमुखी दामोदर रा.१७ 
नाना पेठ, पुणे-२

!"ी 5/27/1963 बी.कॉम अजा हवेल+ 6/1/1995 5/31/1998 9881559659

93 19941121सा528599 
�द.21/11/1994

जाधव बबन (भकाजी मु.पो.येणीये 

ता. राजगू�नगर िज.पुणे
पु�ष 3/7/1972 बी.काम इमाजा. खेड 3/1/1996 2/25/1999 7083241333

94 20000417सी550749 
�द.17/04/2000

सु@नल मसा करपे सGह� नं.31 
चौधर+ नगर धानोर+ पुणे-15

पु�ष 10/081973 एम.ए. अजा (शगंोले 

उ!मानाबाद

12/15/1995 12/15/1998 9881420362

95 201600707सी100778 
�द.07/07/2016

रंजना दगडोबा साळेकर 285 
घोरपड ेपेठ पुणे 42

!"ी 4/8/1964 बी.कॉम/एमएस
सीआयट+/टंक-
म३०/इं४०

खुला पुणे 12/7/1992 12/7/1995 9552099360

96 20040806सी572376 
�द.06/08/2004

सु@नता मधुकर जाधव Gदारा 

मनोज चांगभले 369 गाHड �नीया 
फेस -2 �लटॅ न.1 ए2 
सोमनाथनगर वडगांव शेर+

!"ी 4/1/1963 बी.कॉम/एमएस
सीआयट+/टंक-
म३०/इं४०

खुला सोलापूर 8/1/1995 7/31/1998 9420357575

97 19930924सी562737 
�द.24/09/1993

सौ.>@तभा सुरेश शृंगारपुरे मु.पो. 
बावडा ता. इंदापूर िज.पुणे

!"ी 5/1/1970 बी.कॉम/टंक.इं-
४०/एमएससीआ
यट+

खुला इंदापुर 6/17/1997 6/30/2000 7588795742

98 20120809सी684422 
�द.09/08/2012

Eीमती छाया >काश दसूंगे �लटॅ 

नं.16 धनलaमी अपाट�म7ट 

;वनायक नगर, ;पपंळेगुरव पुणे-61

!"ी 7/9/1965 एम.कॉम.एम.ए/
संगणक

अजा पुणे 10/1/1993 9/30/1996 9767374448
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99 20090112सी557597 
�द.12/01/2009

वंदना पु�षोNम ढ7गळे, योगेश 
रे(सड:सी qाKहण आळी, 
राजगुpनगर पुणे

!"ी 7/4/1974 बी.ए/टंक-इं-
४०/म-
३०/एमएससीआ
यट+

खुला खेड 12/1/1997 11/30/2000 9604882592

100 20090506सी527465 
�द.06/05/2009

Eीमती रDना दNा"य बेलवटे 

मु.पो. गुंजाळवाडी, ता. जू�र पुणे

!"ी 6/1/1972 बी.ए. खुला >क�पU!त जु:नर 6/25/1997 6/24/2000 9096046696

101 19980911सी541074 लता `ाने$वर सातकर qाKहण 

आळी मु.पो.ता.राजगु�नगर िज.पुणे
!"ी 13.11.1976 बीए/एमए/एमए

ससीआयट+

खुला खेड 1.4.2000 ३०.४.२००३. 9881983152

102 20110909सी653893 सौ संFया @नतीन कोतुळकर 

�लॉट न 28/अ ;वrया;वहार 

कॉलनी चाकण रोड मु पो 

तळेगाव दाभाड ेता मावळ िज प

!"ी 25.07.1971 बीकॉम 

/एमकॉम/एमएस
सीआयट+

ओबीसी कणकवल+ 3/1/1995 2/1/1998

103 20111101सी684288 (सता नारायण मुळे मु पो लासुण< 

ता इंदापुर िज पुणे

!"ी 13.06.1972 एमए ओबीसी इंदापुर 01.07.1997 1/30/2000 9822028299

104 20080313सी559314 �योती पांडुरंग भोसले,पलटॅ नं.3 
ई ;वगं,स.नं.55/7/6,वडगांव 
बु.पुणे 41

!"ी 30.07.1975 एमबीएड/एमएस
सीआयट+

अजा पुणे माच� 99 फेqु.2002 9970123151

105 20040701सी573237 रेखा �दल+प देवतरसे 4 ;वमा 
सोसायट+,वारजे माळवाडी पुणे 

411058

!"ी 11.04.1970 बीकॉम/एमएससी
आयट+

खुला पुणे जुन 98 जुन 2001 9422355444

106 1993500538 �द 
5.8.1993

सौ सु@नता राज7L नेवसे,नवजीवन 

चौक कासारवाडी पुण 34
!"ी 10.06.1968 बीए/एमएससीआ

यट+

ओबीसी पुरंदर 10.06.1996 21.05.1999 9623344772

107 19950324सी531904 (श�पा Gयंकटेश हो:नावार 114 
डी लोणावळा मावळ िज पुणे

!"ी 4.9.1971 एमकॉम/टंक-म-
३०/इं-४०

खुला मावळ 1.6.1996 21.5.1999 8698292795

108 20160712सी101090 Eी सुधाकर कच� गायकवाड 

मु.तेजेवाडी,पो.(शरोल+ 
बु.ता.जु:नर,िज.पुणे

पु�ष 6.1.1971 बीए अजा जु:नर 1.5.1997 30.4.2000 8482938478

109 20131212सी199010 अ@नता सु@नल महामुनी,स.न.18 
गMधळे नगर,हडपसर पुणे 28

!"ी 31.12.1971 बीए/एमएससीआ
यट+

ओबीसी मोहोळ/सोलापुर 9.11.1995 9.11.1998 9767390171
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110 20030405सी565070 >भा आ\णाराव आGहाड, 7 सदगु� 
रे(सड:ेसी पोरवाल पाक� ,येरवडा 
पुणे 6

!"ी 23.5.1970 बीए अजा उ!मानाबाद 20.4.1999 20.4.2002 9404953316

1 19850216c666927 मु�डकर सुय�कांत औदबुंर    घर 

नं 4611 गाताड े�लटॅ सरकार+ 

गोदाम जवळ पंढरपूर िज सोलापूर

पुरष 1/20/1967 बी ए ओ बी सी तहसील कया�लय 

पंढरपूर

8/1/1995 7/31/1998 8446689250

2 19940618c667935 रजपूत >काश मनोहर(सगं    28 
सुभाष नगर शेख ;वटभoट+ 

जवळ `ाने$वर नगर पाठSमागे 

मजरेवाडी जुळे सोलापूर 413004

पुरष 11/2/1975 बी ए वी जे एन ट+ तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

8/1/1999 7/31/2002 9021272610

3 20121204c750454 अंजु भालचंL कुलकण�     1142 
संजय नगर नं 2 आ\णासाहेब 

पाट+ल शाळे जवळ ;वजापूर रोड 

सोलापूर 413004

!"ी 16/05/977 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

माळ(शरस

10/5/1998 10/4/2001 9822188856

4 19920622c667200 संतोष राजु गायकवाड     

49/65 अे हनुमान नगर भवानी 

पेठ , उNर सोलापूर , सोलापूर 
413002

पुरष 1/22/1974 एम ए एस सी अ:नधा:य 

;वतरण अCधकार+ 

अ ;वभाग

1/2/1997 12/31/1999 9960959440

5 19880809c666147 कांबळे @नतीन नारायण   मोची 

हौसींग सोसायट+ मोद+ Zलॉक नं 

20 मोद+खाना सोलापूर 413001

पुरष 6/1/1969 बी ए एस सी अ:नधा:य 

तलाठS कायालय 

ड झोन सोलापूर

8/1/1999 7/31/2002 7620310010

6 19910726c666727 सातराले र;वLं नर(सगं      7-
55, (शवाजी नगर, मोद+ खाना 

सोलापूर,

पु�ष 8/27/1969 बी.ए. एस सी पुरवठा ;वभाग ड 

झोन सोलापूर

8/1/1999 7/31/2002 9970667782

7 19810507c666443 अनंत वसंत हंचाटे       9/65 
(शवाजीनगर, मोद+खाना उNर 

सोलापूर, सोलापूर 413001

पु�ष 11/19/1961 बी ए ओ बी सी तह(सलदार उNर 

सोलापूर यांचे 

काया�लय

12/1/1993 11/30/1996 8149166872

िजहा : : : : िजहा कौश� ा �वकास रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क� �,,,,सोलापूर

Page 60 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 
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8 19940607c6678921 राहुल मि]छंLनाथ सुरवसे 41169 
:यु बंधवार पेठ, महाDमा फुले 

चौक , उNर सोलापूर 413002

पु�ष 6/24/1975 बी ए एस सी पुरवठा ;वभाग 

सोलापूर

1/27/2000 12/27/2002 9730985343

9 19870701c675429 �दल+प आ�पाराव मंहाळकर घर 

नं 31 द�हटणे ता उNर सोलापूर, 
सोलापूर

पु�ष 1/23/1970 बी ए ओ बी सी तलाठS काया�लय 

शेळगी ता उNर 

सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9096953305

10 19911001c669139 Cगराम ;वजयालaमी वसंत   55 
एफ /2 रDन�दप हौ(सगं सोसायट+ 
(सिGहल लाईन सोलापूर 413003

!"ी 7/26/1970 एम ए ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

8/1/1997 7/31/2000 8605101667

11 20020417c679632 उटगी बनशंकर+ आण�पा   47 
वैxणवी नगर , सैफुल , ;वजापुर 

रोड, सोलापूर 413008

!"ी 4/22/1970 बी ए एस बी सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9890434606

12 20120328c735033 राहुल लaमण कुड<         कुड< 

म:ॅशन भुसार पेठ ,मोहळ िज 

सोलापूर

पु�ष 3/25/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

मेाहळ

3/12/1999 4/12/2002 7588609072

13 19900202c678140 लोकरे म@नष ;वrयाचंL      � 

नं 8371/56 फॉर!ट , बुFद नगर 
, सोलापूर 413001

पु�ष 11/26/1969 बी ए एस सी प0रमंडळ  

अCधकार+ ड 

;वभाग सोलापूर

10/1/1999 9/30/2002 9730392069

14 20041020c682057 (शदंे सतीश नर(सहं            

  मु पो (शगंेवाडी पो कGहे ता 

माढा िज सोलापूर

पु�ष 4/1/1972 बी कॉम ओपन Uामपंचायत 

काया�लय ता 

माढा िज प >ा 

शाळा (शगंेवाडी 

ता माढा

स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 9766810765

15 19911227c669125 शरणबस�पा हणमंत�पा काळीबNे  

       काळीबNे @नवास 

खासबाग अRकलकोट ता 

अRकलकोट

पु�ष 8/18/1971 बी ए!सी बी एड ओपन तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

11/1/1998 10/31/2001 9028401265

16 19970611c669669 अ@नल नाग7L करजगी    सुतार 

ग�ल+ , मेनरोड अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी कॉम एस बी सी तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

10/1/1998 9/30/2001 9011890354

17 19880627c666664 खुने बसवराज शरण�पा     मु 

पो भु0रकवढे ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 9/11/1972 बी ए बी एड ओपन तह(सलदार 

काया�लय 

अRकलकोट

10/1/1995 9/30/1998 9763239271
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जातीचा >वग�

18 20081103c669169 म�दग� शगुफता बेगम अ. क�युक 

              19/1 र;वLं बाग 
झोपडपटट+ तेलंगी पा]छा पेठ, 
सोलापूर 413005

!"ी 1/5/1975 बी ए बी एड ओ बी सी िज 

पशुसंवCध�अCधकार+

 योजना शहर 

काया�लय िज�हा 

प0रxद , सोलापूर

10/1/1997 9/30/2000 9822151581

19 19910913c666994 वैशाल+ शरण�पा शाबादे     सी 

97 महालaमी नगर, ;वजापूर रोड, 
सोलापूर

!"ी 2/28/1971 एम कॉम ओपन तहसील काया�लय 

अRकलकोट

12/7/1996 12/6/1999 8421388481

20 19890721c676122 सुय�कांत सात�पा क�याणशेoट+ 

मु पो चपळगाव ता अRकलकोट 

िज सोलापूर 413226

पु�ष 9/3/1969 बी ए बी पी एड ओपन तह(सलदार 

काया�लय 

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 9665673745

21 20050421c674881 सु;>या Eी@नवास नवाथे      सी 

/ ओ                  बी 72 
इं�दरानगर आय ट+ आय जवळ , 
;वजापूर रोड, सोलापूर

!"ी 8/24/1970 एम ए ओपन उNर तह(सल 

कया�लय सोलापूर

12/1/1996 11/30/1999 9970039152

22 19860611c666248 �यारे अ गनी हबीबसो 

223,तेलंगी पा]छापेठ, जेल रोड 

सोलापूर 413005

पु�ष 6/29/1966 बी कॉम ओ बी सी प0रमंडळ 

अCधकार+ 

काया�लय क 

;वभाग

12/1/1996 31/12/199 9325276386

23 20081217C677719 Kहे"ो नागमणी राम सोनीनगर 

Zलॉक नं 87 मोद+ , हुडका, 
सोलापूर

!"ी 7/28/1975 बी ए!सी एस सी उNर तहस(ल 

काया�लय सोलापूर

12/22/1997 12/31/2000 9766604960

24 20030808C669124 संगीता �दवाकर बंदसोड े    घर 

नं 10 (शOक हौ(सगं सोसायट+ 

द�Oण सदर बाझार , सोलापूर 
413003

!"ी 2/20/1973 एम एस डZ�यु एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

10/29/1998 10/31/2001 9975297196

25 20040206C675582 कु सगर रेखा सुय�कांत     552 
ड उNर सदर बाझार , 
कुंभारग�ल+ , लxकर, सोलापूर 
413003

!"ी 11/17/1971 बी कॉम एन ट+ बी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

9/3/1998 8/30/2001 9623668515
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

26 20141128C100200 (शदंे �बजनबाला जग:नाथ 349 
आंबेडकर नगर, (शOक हौ(सगं 

सोसायट+ जवळ , द�Oण सोलापूर 

413003

!"ी 9/6/1975 बी ए एस सी संजग गांधी 

@नराधार योजना 

काया�लय तह(सल 

काया�लय उNर 

सोलापूर

2/10/1999 10/31/2002 9765656242

27 19911113C669126 ओक !वाती चंLशेखर    281/4 
सदगु�नगर मंजरेवाडी , होटगी 
रोड, साउथ सोलापूर 413003

!"ी 9/16/1974 एम ए ओपन संजग गांधी 

@नराधार योजना 

काया�लय तह(सल 

काया�लय उNर 

सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 7375372215

28 20020716C675477 महारनवर कृxणा �ानुदास   मु 

पो Cचकमइुद ता सांगोला िज 

सोलापूर 413306

पु�ष 6/1/1967 बी ए एन ट+ सी तहसील काया�लय 

, सांगोला िज 

सोलापूर

4/1/1997 3/30/2000 9850839678

29 20061229C676588 गैबु जबीन म फा�क 205/14, 
तेलंगी पा]छा पेठ , सोलापूर 
413004

!"ी 11/16/1966 एम ए बी एड ओपन िज�हा रोजगार व 

!वयंरोजगार 

माग�दश�न क7 L, 
सोलापूर

6/1/1994 5/31/1997 9272487660

30 20130823C101970 स;वता अनंत जाधव        14 
अ गजानन नगर, Eीनगर जवळ, 
जुळे सोलापूर

!"ी 11/9/1976 बी कॉम ओ बी सी तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

2/23/2000 2/28/2003 9922920221

31 19940818C668132 सोमनाथ Cगरमल जाधव मुळेगाव 

तांडा ता द�Oण सोलापूर 413003
पु�ष 6/1/1965 बी ए वी जे 7 तलाठS काया�लया 

तह(सलदार 

द�Oण सोलापूर 

िज सोलापूर

3/19/1995 3/19/1998 7083218445

32 19910717C669123 अजय (शवराम हु�लेनव� गणेश 

हॉल, रे�वे कॉलनी डॉरमेटर+ �म 

नं 10, सोलापूर

पु�ष 7/1/1971 पr;वधर एस सी उNर तहसील 

सोलापूर भु 

संपादन I 2

1/1/1998 12/30/2000 9175095709

33 19900827c675645 सोनकांबळे (सFद$वर @तप\णा   

मु. पो _करनळी ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1986 बी ए एस सी तहसील 

काया�लयअRकलको

ट

9/1/1996 8/31/1999 9623078084
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जातीचा >वग�

34 19921031c678159 (शदंे संजयकुमार राजाराम 

सोलापूर  रोड, (शवाजीनगर, माढा 
िज सोलापूर 413209

पु�ष 7/29/1972 बी ए बी एड एस सी कामगार तलाठS 

काया�लय माढा

3/1/1998 2/28/2001 9881914307

35 20110712c720318 बागवान उ!मान (मयॉसाब 

285/2 ब मुि!लम पा]छा पेठ 

जेल रोड पोल+स !टेशन शेजार+, 
सोलापूर

पु�ष 3/13/1970 बी ए ओ बी सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

3/1/1997 2/19/2000 9730978609

36 20110510c713888 कदम मधूकर मुरल+धर      मु 

दादपूर  पो!ट ;वरवड ेqु  ता 

मोहोळ, िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1977 एम ए ओपन Uामपंचायत 

दादपूर

12/4/1996 12/4/1999 8605677113

37 20080821c677172 सामदळे महादेव दगडु     मु पो 

ता हजारे ग�ल+ , मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए ओपन पंचायत स(मत 

मंगळवेढा पाणी 

पुरवढा ;वभाग

6/15/1995 6/15/1998 9075417414

38 20081118c673303 कुलकण� >मोद भगवानाराव 58 
संत गूलाब बाबा नगर , 
मजरेवाडी, होडगी रोड सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए एम ए बी 

पी एड

ओपन तह(सलदार 

काया�लय उNर 

सोलापूर

3/1/1993 3/1/1996 9420780713

39 20040608c675780 देवणगाव बसवराज इर�पा   मु 

पो करजCग ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 एम ए ओपन तह(सलदार 

काया�लय 

अRकलकोट

2/4/1993 2/4/1996 9405237563

40 19920220c669502 मुडके म@नषा ;वजयकुमार    67 
उNर कसबा, सवार ग�ल+, प"ा 
ताल+म जवळ, सोलापूर 7

!"ी 12/31/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

11/1/1996 10/31/1999 9421025629

41 19880206c666649 घरबुडवे ;वजु मधुकर      मु 

कासारवाडी पो सैदरे, ता बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 3/1/1968 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

बाश�

5/1/1995 4/30/1998 9763000521

42 19880313c666748 माशाळे इर\णा (भमाशंकर �लॉट 

नं 812, !वामी ;ववेकानंद नगर 

हNरुे व!ती होटगी रोड, सोलापूर 
413224

पु�ष 6/1/1970 एम ए ओपन तहसील काया�लय 

सोलापूर

3/1/1998 2/28/2001 8888602533

43 19920423c675759 अर;वदं (शवाजी क7 गार      मु 

पो उदनवाडी  ता. सांगोला िज 

सोलापूर 413307

पु�ष 8/11/1975 बी ए एस सी तलाठS काया�लय 

सांगोला

7/3/1998 7/2/2001 9860950404

44 20010620c674922 छाया केशव अंकम       94/21 
जोडभावी पेठ, उNर सोलापूर 
413005

!"ी 6/29/1968 बी कॉम एस बी सी तहसीलदार उNर 

सोलापूर प0रमंडळ 

ब

1/1/1996 12/31/1998 9421025522
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45 20041025c678162 रण�दवे दNा"ाय वासुदेव    मु 

रण�दवेवाडी ता पो माढा िज 

सोलापूर 413209

पु�ष 4/28/1966 बी कॉम ओपन तहसील काया�लय 

माढा

12/1/1991 12/31/1994 9922500922

46 19840616c678142 कैलास जग:नाथ उंड े      मु 

पो रण�दवेवाडी ता माढा िज 

सोलापूर 413209

पु�ष 6/20/1967 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

माढा

2/2/1994 2/2/1997 9403730480

47 20141110c101395 मंजुषा दNा"ाय (शदंे       मु 

पो वैराग शारदादेवी नगा मोहोळ 

रोड , वैराग ता बाश� िज सोलापूर

!"ी 1/27/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

बाश�

4/1/1999 3/1/2002 8149697326

48 20081106c671062 र;वLं मुरल+धर फुटाणे       मु 

पो नाझरे ता सांगोला िज 

सोलापूर 413307

पु�ष 2/14/1971 बी ए (शपंी तह(सल काया�लय 

सांगोला

2/1/2000 2/28/2003 9420680752

49 19880623c666660 भारत पांडुरंग डांगे         मु 

पो Cचणके ता सांगोला िज 

सोलापुर 413308

पु�ष 6/2/1972 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय 

सांगोला

8/1/1995 7/31/1998 9665792858

50 19930920c678153 स;वता चंLकांत चGहाण 196/बी 
खडक ग�ल+ बाश� रोड ता उNर 

सोलापूर

!"ी 3/1/1976 बी ए!सी ओपन सामा:य >शासन 1/1/1998 12/31/2000 9850967025

51 20080121c681963 मोरे _कशोर सखराम      घर नं 

107 फक�rद+न नगर द�Oण 

सदर बाझार Eीराम बेकर+ जवळ 

सोलापूर 413003

पु�ष 6/1/1974 बी ए एम एस 

डZ�यु

एस सी कलेRटर ऑफ6स 

सामा:य >शासन

6/1/1999 5/31/2002 8421765831

52 20081204c675824 बनसोड ेअ@नता कमलकर    5 4 
(शOक हौ(सगं सोसायट+ द�Oण 

सदर बाझार सोलापूर

!"ी 4/14/1973 बी ए एम एस 

डZ�यु

एस सी महसुल ;वभाग 

कलेRटर ऑफ6स 

सोलापूर

5/17/1997 5/17/2000 9881629327

53 19910318c666932 पाट+ल पद माकर पांडुरंग    मु 

पो उपळाइ ता माढा िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

माढा

5/1/1994 4/30/1997 9766952084

54 20141016c100619 लोखंड ेहनुमंत ;व$वनाथ     मु 

भ7ड पो पडसाळी ता माढा िज 

सोलापूर 413208

पु�ष 6/1/1973 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

माढा

6/1/1995 5/31/1998 9689481268

55 20090302c666617 मौला (शव�पा mयाले       मु 

पो वागदर+ ता अRकलकोट िज 

सोलापूर 413218

पु�ष 6/1/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

2/1/1999 1/31/2002 9445598964
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जातीचा >वग�

56 19931018c678013 आ�दनाथ मधुकर घोलप पवार 

�लॉट दोन (लबंा जवळ , उपळाई 

रोड बाश�

पु�ष 6/1/1965 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय 

बाश�

6/1/1992 5/31/1995 9881056151

57 19920923c667490 होवाळ वसंत भागवत        मु 

पो वाक6 ((शवणे) ता सांगेला िज 

सोलापूर 413307

पु�ष 6/2/1965 बी ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय 

सांगोला

6/1/1996 5/30/1999 8806411316

58 19970724c743046 दN ुमहादेव वाघमोड े    मु पो 

महुद qु (ढाळेवाडी) ता सांगोला 
िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 बी ए एन ट+ तह(सल काया�लय 

सांगोला

1/31/1999 12/31/2002 9730180442

59 19930623c675628 गौतम बल(भम मसलखंब �म नं 

64, चाळ नं 7, :यु लaमी चाळ, 
दमाणी नगर , सोलापूर 413001

पु�ष 6/1/1974 एम ए एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

7/10/2000 6/30/2003 9325078925

60 20081017c672918 मधुकर �बरा कारंड े      मु पो 

म�हम (करंडवेाडी) ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए एन ट+ तह(सल काया�लय 

सांगोला

7/22/1998 7/22/2001 9766553866

61 20111020c721544 �बलकस प�गबर पठाण      मु 

पो महुद qु ता सांगोला िज 

सोलापूर

!"ी 6/2/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

सांगोला

3/8/1999 2/1/2002 7588382174

62 20060119c673773 ताDयासाहेब यादरव साबळे    मु 

पो कौठाळी ता उNर सोलापूर 

413222

पु�ष 5/1/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

4/17/2000 4/30/2003 8698886173

63 19890908c667686 का(शनाथ �L�पा तदड े   औज 

(मंLपु) ता द�Oण सोलापूर

पु�ष 6/2/1971 बी ए ओ बी सी तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

3/1/1998 29/02/2001 9096180695

64 20081128c673705 जाधव जग:नाथ _कसन    Eी 

ओमसाई सिGह�ससीग स7टर, जैन 

मं�दर चौक ,कुडु�वाडी रोड, बाश�, 
िज सोलापूर

पु�ष 6/2/1974 बी ए बी जे 4 तह(सल काया�लय 

बाश�

5/1/2000 4/1/2003 9850858198

65 20020514c677774 बुरखुंड ेसंगीता राजेश       घर 

नं 3420, राहुल ग�ल+, ता बाश� 
िज सोलापूर

!"ी 6/2/1972 बी कॉम एन ट+ बी तह(सल काया�लय 

बाश�

11/1/1995 10/31/1998 8087913910

66 20120524c732739 संगशेoट+ सुरेश ईर\णा        

मु पो (शरवळवाडी ता 

अRकलकोट िज सोलापूर 

4132016

पु�ष 6/1/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

1/1/1996 1/31/1999 9403078433
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

67 20040821c681867 !वाती दामोदर देशपांड े    381 
:यु पा]छा पेठ , सोलापूर

!"ी 11/3/1971 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

6/15/1995 6/15/1998 9158820678

68 20141120c100489 वाघमारे संजय गणपत      घ 

नं 208, मोद+खाना , >काश फोटो 

!टुHडओ जवळ, सोलापूर 413001

पु�ष 6/1/1967 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

11/2/1996 10/31/1999 9960766366

69 20081212c678081 जाधव मधुकर उNम       मु 

पा कामोणे ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय करमाळा

2/1/2000 1/31/2003 9130157405

70 20040824c676128 �दनेश बापूराव ऐवळे       मु 

पो खड� ता पंढरपूर िज सोलापूर 

413317

पु�ष 4/4/1968 बी ए!सी एस सी तह(सला 

काया�लय पंढरपूर

9/1/1993 8/31/1996 9921176835

71 19920626c667204 (भमशा शंकर कलाल       मु 

पो वागदर+ ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

2/1/2000 1/31/2003 9545232135

72 20081106c669102 मो�हते तुकाराम अजु�न      मु 

पो जेऊर ता करमाळा िज 

सोलापूर 413202

पु�ष 6/1/1972  एम ए ओपन तह(सला 

काया�लय करमाळा

1/1/1998 12/31/2000 9011218649

73 19911127c667723 Gयंकटेश (सLाम वडडपे�ल+ �म 

नं 71 , मॉ साहेब �बडी घरकुल, 
कुंभार+  ता द�Oण सोलापूर

पु�ष 2/20/1972 बी कॉम एस बी सी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

9/17/1999 9/30/2002 9767922080

74 20080516c678258 �Rसाना रसुल पठाण      257 
मुि!लम पा]छा पेठ , सोलापूर 
413005

!"ी 3/3/1974 एम ए बी एड ओपन तह(सला 

काया�लय माढा

3/1/1998 2/1/2001 9890292857

75 20081010c670984 खडतरे बाबासाहेब बापु     302 
कसबा पेठ उमरे ग�ल+ , बाश� 
िज सोलापूर 413401

पु�ष 6/1/1968 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय बाश�

2/1/1995 1/1/1998 9767296266

76 19900511c675656 दNा"ाय (सLाम आडक6 �लॉट नं 

188 :यु सु@नल एम आय Hड सी 

ता उNर सोलापूर 413006

पु�ष 5/30/1968 बी ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

5/14/1998 5/31/2001 7875276381

77 20081105c669063 आ�पा धMHडबा काळे       मु पो 

वरकरणे ता करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय करमाळा

5/1/1996 4/30/1999 9921339821
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

78 20141101c100337 जानराव _करण मा�ती     171, 
�ीमनगर , ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 1/23/1965 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय बाश�

Hडस7बर 1994 नोGह7बर 1997 9011625813

79 20081118c673941 गुटाळ >काश गंगाधर      मु 

पो जेऊर ता करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/26/1972 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय बाश�

12/26/1996 11/25/1999 9881423339

80 20030325c686708 वाघमारे सुरेश Eीधर       मु 

पो @नभंोरे ता करमाळा िज 

सोलापूर 413202

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय करमाळा

3/1/1997 2/28/2000 9763473690

81 19930708c675639 पंचा0रया ;वजयकुमार मंगलचंद 

घर नं एल 19, सुंदरम नगर, 
;वजापूर रोड, सोलापूर 413004

पु�ष 3/23/1977 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

2/10/2000 1/30/2003 9423437292

82 20141220c102148 नदाफ बेगम रहेमान      जवळा 

ता सांगोला िज सोलापूर 413307
!"ी 6/2/1969 एम ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय सांगोला

1/1/1996 1/1/1998 8975503172

83 20000316c674289 रंजना ;वxणु ह0रहर        मु 

पो चोपडी ता सांगोला िज सोलापूर

!"ी 4/1/1972 बी ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय सांगोला

3/13/1999 3/13/2002 9511950493

84 20081021c673615 धांडोरे सुरेश मोतीराम       मु 

पो अजनाळे ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी कॉम एस सी तह(सला 

काया�लय सांगोला

1/1/2001 12/31/2003 9860714231

85 19900130c678020 _करात पंHडत (भमराव     408, 
डॉ आंबेडकर नगर, तालुका पोल+स 

!टेशन जवळ, सोलापूर 413003

पु�ष 2/20/1973 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

1/1/1996 12/31/1998 9822116740

86 19960905c678149 सुCचता कैलास लंके        सी 

55  अ, औदबुंर @नवास, मं"ा◌ी 
चंडक रे(सड:ेसी , ;वजापूर रोड, 
सोलापूर

!"ी 9/6/1977 बी ए!सी ओपन तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

7/1/2000 6/30/2003 9890212816

87 20120404c672063 Eीनागेश नामदेव खडके     94 
वारद चाळ , मुरारजी पेठ, 
सोलापूर 413001

पु�ष 7/13/1969 बी कॉम एस सी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

1/23/1996 12/22/1998 9850962892

88 20090827c687528 माशाळे भरत महादेव       मु 

पो बCगहळळी ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एन ट+ सी तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

4/1/1998 3/31/2001 9422396449
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89 19900927c677779 मि�लनाथ Eीमंत CचRकळी 

खासबाग रोड, अRकलकोट , 
सोलापूर 413216

पु�ष 7/4/1971 बी ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

6/1/1996 5/31/1999 9850942704

90 19870724c677772 गजधाने �दल+पकुमार बलभीम मु 

पो चपळगाव ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 एम एस सी तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

12/1/1996 11/30/1999 9422647642

91 19930823c667692 गोतसुय� (शवाजी दयुा�धन    मु 

पो वाक6 ((शवणे) ता सांगोला िज 

सोलापूर 413307

पु�ष 6/1/1969 बी कॉम एस सी तह(सला 

काया�लय सांगोला

9/1/1995 8/31/1998 9975706429

92 20000802c669472 लaमण मसाजी बनसोड े    मु 

पो वडवळ ता मोहोळ िज 

सोलापूर 413213

पु�ष 6/1/1959 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय मेाहोळ

8/1/1984 7/31/1987 9766015017

93 19891106c666411 र_फक ब(शर पटेल        76, 
उखळे ग�ल+, अRकलकोट िज 

सोलापूर 413216

पु�ष 10/26/1971 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

5/24/1996 5/23/1999 9922494531

94 20110719c721059 (भमाशंकर गुर�पा फुलार+    मु 

पो ;वझंर ता द�Oण सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 बी ए एन ट+ सी तह(सला 

काया�लय द�Oण 

सोलापूर

11/1/1998 10/31/2001 9623412291

95 19910703c666990 फरजाना म�हबुब सगर+    242 
श@नवार पेठ , सोलापूर 413002

!"ी 6/8/1976 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

5/1/2000 31/04/2003 8855079372

96 20120720c741035 >साद रघुनाथ Cचटणीस _क�ला 

भाग , मंगळवेढा िज सोलापूर

पु�ष 6/24/1967 एम ए ओपन तह(सला 

काया�लय मंगळवेढा

1/3/1997 12/31/2000 9823039208

97 20040705c675775 अजु�न हुजरा तागतोड े      मु 

पो अरण ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय माढा

11/28/1995 11/28/1998 9421285345

98 19930627c677786 !वामी (सFदे$व राच�या खासबाग 

ग�ल+, ता अRकलकोट , िज 

सोलापूर

पु�ष 8/20/1977 एम ए एस सी तह(सला 

काया�लय 

अRकलकोट

11/1/1998 10/31/2001 9860455288

99 20070530c680130 मेाटे ;वलास बळीराम       मु 

पो वाळुज ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय मोहोळ

माच� 1996 माच� 1999 9527702492

100 20081015c672751 �दपक भगवान चंदन(शवे    मु 

पो (भमनगर , ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 एम ए एस सी तह(सला 

काया�लय सांगोला

1/10/2000 12/31/2002 9673621176
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

101 20071119c668854 Eीधर औदुंबर गड�हरे सांगोला 

((भमनगर) ता  सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 4/7/1967 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय सांगोला

6/1/1997 5/31/2000 8806949245

102 19980720c675592 र;वLं बल(भम भुमकर     765 
कसबा पेठ , कचेर+ रोड ता बाश� 

िज सोलापूर

पु�ष 9/18/1969 बी ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय बाश�

10/1/1999 9/30/2002 8308977359

103 19831014c675607 ज�हदाबानो अबद�ुला जकलेर 

150/15 र;ववार पेठ, सोलापूर
!"ी 6/1/1967 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

नोGहे 1993 ऑRटोबर 1996 7058629412

104 20110704c718334 सुमन रामभाऊ फाटक (शवाजी 

नगर अ(लपूर रोड, भराHडया �लॉट 
ता बाश� िज सोलापूर 413411

!"ी 4/6/1970 एम ए ओपन तह(सला 

काया�लय बाश�

12/1/1996 31/11/1999 8482863251

105 20130315c100455 अशोक (शवाजी चGहाण      मु 

अल+पूर ता बाश� िज सोलापूर 

413411

पु�ष 5/29/1974 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय बाश�

6/1/1998 5/31/2001 9763771658

106 19930709c667422 >;वण तुकाराम सपकाळ     घर 

नं 1 ब (सFदे$वर नगर, भारती 
;वrयापीठ जवळ, ;वजापूर रोड, 
िज सोलापूर 413004

पु�ष 5/14/1977 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय बाश�

9/15/1999 8/30/2002 9881122523

107 19890801c675943 जाधव (सLाम  (शवराम      मु 

पो काटेगाव ता बाश� िज 

सोलापूर 413409

पु�ष 6/25/1967 बी ए वी जे ए तह(सला 

काया�लय बाश�

01/071998 6/30/2001 9823243325

108 19860701c678155 पंच�पा @नबं� धनशेटट+     मु 

पो आहेरवाडी ता द सोलापूर 

413215

पु�ष 4/2/1970 बी ए ओबीसी तह(सला 

काया�लय द�Oण 

सोलापूर

10/1/1998 9/30/2001 9921886615

109 20101104c708708 Gहनमारे ;वठठल (शवगMडा घर नं 

13 अशोक नगर ;वजापूर रोड 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए एस सी तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

10/3/1996 10/30/1999 9960010741

110 20130813c108082 अZदलु गफार अZदलु गनी शेख 

218/  2  �लॉट नं 17 आदश� 

नगर एम आय डी सी लaमी 

नारायण Cथएटर जवळ , सोलापूर 
413006

पु�ष 9/23/1970 बी ए ओपन तह(सला 

काया�लय उNर 

सोलापूर

6/5/1998 5/30/2001 8421795687
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

111 19950714c676137 ;वIांत गु�(लगं !वामी   भुसार 

पेठ ता मोहोळ िज सोलापूर 

413213

पु�ष 5/4/1969 बी ए एस सी तह(सला 

काया�लय मोहोळ

10/5/1996 10/5/1999 9767894448

112 19900123c678037 राजEी तुळ(शदास �Oरसागर c/o 
कुंदन सदा(शव गMदकर संभाजी 

नगर अरणगाव रोड ता बाश� िज 

सोलापूर

!"ी 5/26/1971 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

9/9/1996 8/31/1999 8087532145

113 20080104c670423 योCगनाथ क�याणी धपपाधुळे घर 

नं 11 मु पो शेळगी ता उ 

सोलापूर 413006

पु�ष 7/28/1976 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

12/4/1998 11/30/2001 9763345893

114 20141115c100424 राजगु� अर;वदं नामदेव     मु 

पो बोरामणी ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

2/5/2000 1/31/2003 9922060262

115 19950816c675947 (शव�पा ;वठोबा हNाळे भंडारपेठ 

ता द�Oण सोलापूर , िज सोलापूर 

413221

पु�ष 6/1/1971 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

12/1/1996 11/30/1999 7798229159

116 19910311c666929 (सFदराम मि�लकाजु�न ध�पाधुळे 

घर नं 11 आदश� चौक पा\या]या 

टाक6 जवळ , शेळगी सोलापूर 

413007

पु�ष 11/1/1972 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

5/30/2000 5/30/2003 9822784815

117 20120612c741636 जमेला महमंद नदाफ       मु 

पा मंLपु ता द सोलापूर िज 

सोलापूर 413221

!"ी 6/1/1968 एम ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

माच� 1998 फेqुवर+ 2001 9657688065

118 20100106c692052 सु@नता लaमण गाडकेर     मु 

पो बोरामणी ता द सोलापूर

!"ी 6/1/1975 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

6/20/2000 5/31/2003 9420088295

119 19920408c675579 पांड ेसुरेश मा�ती         घर 

नं 760 द�Oण कसबा, काळी 

मशीद जवळ, सोलापूर 413001

पु�ष 6/25/1969 एम ए ओपन तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9922146768

120 19870306c678012 सुभाष दगु��पा चGहाण    38/1 
नर(सहं !वामी नगर झाेपडपटट+, 
अशोक चौक, सोलापूर 413006

पु�ष 6/1/1970 बी कॉम बी जे ए तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 8600418072
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

121 20081007c669148 बनसोड ेर;वLं शंकर     2079 
(शवपुxप , वzाबाद पेठ, मु पो 
सांगोला िज सोलापूर 413307

पु�ष 5/5/1972 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय 

सांगोला

12/1/1998 11/30/2001 7083491414

122 20120409c735923 गजानन मुरल+धर सुरवसे 265/3 
(शवगंगा नगर, जुळे सोलापूर 

410001

पु�ष 9/4/1970 एम एस डZ�यु ओबीसी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

3/1/1999 2/28/2002 9422462425

123 20050609c681207 (भमु वालु पवार           घ 

नं 130, अ डी ए कॉलेज जवळ, 
नेह� नगर , ;वजापूर रोड, 
सोलापूर 413005

पु�ष 6/1/1973 बी ए ;व जे ए तह(सल काया�लय 

द�Oण सोलापूर

5/1/2000 4/26/2003 9637127165

124 19960619c669037 सुय�कांत ह0रदास धावणे     मु 

Hडकसळ पो मसळे चौधर+ ता 

मोहोळ िज सोलापूर 413222

पु�ष 6/1/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

मोहोळ

3/5/2000 3/5/2003 9689154435

125 20041018c682053 कांबळे नंदा ;व$व�र       रा. 
पाट+ल मडी व!ती ,तुळजापूर 

नाका, सोलापूर 413001

!"ी 6/1/1966 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

7/3/1992 6/30/1995 9657943543

126 20040811c681854 पाट+ल �दल+प जना�दन       मु 

पो कौठाळी ता उNर सोलापूर िज 

सोलापूर 413222

पु�ष 6/1/1970 एम _फल ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

6/1/1998 5/31/2001 9545444220

127 20121012c743974 कोरड ेसु@नता चंLकांत       मु 

पो औढ+ ता माहोळ िज सोलापूर

!"ी 11/27/1970 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय 

बीड

2/10/1999 2/28/2002 9921234744

128 19950110c668832 ममता हणमंतु मुशन     244, 
साखर पेठ, सोलापूर

!"ी 2/20/1977 एम ए एस बी सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

5/11/1999 4/30/2002 7385053258

129 20060307c675997 नागक:या चंLकांत सरवदे    ए 

319/320 आ�दDय नगर नवीन 

आर ट+ ओ जवळ , ;वजापूर रोड, 
सोलापूर 413004

!"ी 4/21/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 9890690314

130 20100412c697033 सुवणा� भुजंगराव तळेकर रोपळे 

(क) ता माढा िज सोलापूर

!"ी 6/2/1973 एम ए ओपन तह(सल काया�लय 

करमाळा

माच� 1999 फेqुवर+ 2002 8550942404
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जातीचा >वग�

131 19921008c667565 क�पना बालाजी पुटटा     56, 
Gयंकटेश नगर , अRRलकोट 

नाका ता उNर सोलापूर िज 

सोलापूर

!"ी 11/28/1973 बी ए एस बी सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

9/1/1996 8/1/1999 9371338486

132 19900707c678036 चॉद(मया आिजमसो �बराजदार 

08, वारद फाम�, पूना रोड, ता 
उNर सोलापूर िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय 

सोलापूर

7/1/1995 6/30/1998 8275895281

133 19930306c678041 (मढंे चतु�भुज मगन        मु 

पो भातंबरे ता बाश�     िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय 

बाश�

ऑRटो 1997 स�ट7 2000 9860502717

134 20060929c671958 संतोष Gयंकटेश देगावंकर     

खैराटकर वाडा, भारत ग�ल+ , 
अRRलकोट िज सोलापूर

पु�ष 4/1/1971 एम ए एम _फल ओपन तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

11/6/1995 11/6/1998 9168166109

135 19981008c678016 (शराळ रामे$वर अ\णा      मु 

पो भांतबरे ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

बाश�

1/26/1996 1/25/1999 9096836615

136 20121204c750455 स@तश नागनाथ गोफणे    147, 
मुरारजी पेठ >भात टॉक6ज मागे, 
मंगळवेढकर चाळ , सोलापूर

पु�ष 2/12/1977 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

10/15/1998 10/14/2001 9823873274

137 19910117c666906 चंLकांत सोमा माशाळ      रा 

राम�हगणी पो गोटेवाडी ता 

मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 1/1/1969 बी कॉम एन ट+ सी तह(सल काया�लय 

मोहोळ

2/15/1993 2/15/1996 9657745548

138 19920827c676293 नसीमाबेगम अ.गनी म�लेभार+ मु 
पो मैदंग� ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

!"ी 6/1/1967 एस एस सी Hड 

एड

ओबीसी तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 8857074507

139 19900402c678015 भालेराव संजय उ"ो$वर     मु 

पो चार ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 11/14/1964 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 8605557849

140 20141101c100627 महादेव अ(भम:यु गायकवाड मु 

पो चारे ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1964 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

बाश�

2/1/1995 1/30/1998 8087406707

141 20100413c697440 शमशाद अZदलु गफुर मोमीन  

द!तगीर ग�ल+ अRकलकोट िज 

सोलापूर

!"ी 6/1/1968 एस एस सी Hड 

एड

ओबीसी तह(सल काया�लय 

अRकलकोट

10/16/1996 9/30/1999 9175766174
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142 19880530c666127 महादेव Eीपती कसबे       मु 

पो नरखेड ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1958 बी ए एस सी तह(सल काया�लय 

मोहोळ

6/15/1990 6/14/1993 880538907

143 19890814c676106 �बर�पा ;वठठल �Oरसागर   मु 

पो कामती खुद� ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय 

मोहोळ

6/1/1995 7/1/1998 8805910198

144 20040821c675773 ;वन जनाद�न कटट+         

Gदारा अरं;वद गोपाळ कुलकण� 

�लॉट नं 8 ब @त�मल सोनामाता 
नगर न;वन आर ट+ ओ मागे , 
;वजापुर रोड, सोलापूर

!"ी 6/2/1968 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

6/4/1996 5/31/1999 9405841906

145 19910413c666802 सुहास उNमराव पुजार+     मु 

पो बKहपुर+ ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय 

मंगळवेढा

10/3/1996 9/3/1999 9975008173

146 19971023c667725 Iांती ;वजय अRतनाल     22 
गोदावर+ अमतृ नगर , ;वजापूर 

रोड, सोलापूर

!"ी 8/20/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

3/3/1999 2/28/2002 9096938800

147 20030704c672266 Eी@नवास राम�या सामल    256 
साखर पेठ, इं�दरा म�हला बकॅे 

जवळ , संगमवाडा, सोलापूर

पु�ष 6/18/1971 एम ए एस बी सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

7/1/1998 6/30/2001 9850077833

148 20071226c672716 �दपक अंबादास मोरे       9/1  
यशवंत को.ऑप सो. कुमठा नाका, 
सोलापूर

पु�ष 9/6/1967 एम ए एस सी तह(सल काया�लय 

उNर सोलापूर

9/1/1995 8/31/1998 9403688299

149 19910711c667300 �दल+पकुमार ह0र महामुनी     

मु पो इ!लापुर ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु�ष 11/7/1973 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

5/4/2000 5/4/2003 7709448365

150 20040706c681325 देव7L >भाकर (शदंे         मु 

पो अ�द+ ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 7/23/1970 एम ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/7/1995 6/7/1998 9860659536

151 19890125c666507 शादलु ताजुद+न मुलानी      मु 

वरकटणे पो कMडजे ता करमाळा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

करमाळा

6/13/1995 5/13/1998 8381054188

152 19931021c678018 ;वनायक शंकर माने      1729 
बु�ड ग�ल+ ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 1/9/1971 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 9689265705
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जातीचा >वग�

153 20040823c681876 स@तश वसंत पुळेकर       मु 

पो उपळे दमुाळा ता बाश�

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

5/1/1995 4/30/1998 9763138750

154 199221016c676292 (शवाजी दासु शेरखाने       मु 

पो राळेरास ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 9921949547

155 20081008c670967 गाढवे Eीकृxण दे;वदास     मु 

पो काटेगाव ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1998 12/31/2000 9921077318

156 19920627c675953 अ(लमपाशा म:सुरअहमद लंगड े

मौलाला ग�ल+ , अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 7/20/1974 बी ए!सी ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

10/22/1996 9/20/1999 9595036050

157 19960701c678044 रमेश गज7L जाधव         मु 

वेताळवाडी ता पो माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 एम ए एमएड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

11/1/1997 10/31/2000 9766740225

158 19941206c669466 जय7L मधुकर नामा राघवेL 

�ल�ॅटनम �लटॅ नं 32 भLावती 
पेठ, पुजाल मैदाना जवळ , सोलापूर

पु�ष 12/27/1972 बी कॉम एस बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/18/1996 1/17/1999 8855050099

159 19980627c675963 भालचंL �दगंबर (सदंगीकर समथ� 

चौक मेन रोड , अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 4/12/1965 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

10/15/1999 9/30/2002 8484805078

160 20001201c674431 >मोद ;वठठल माने       :यु 

धMHडबा व!ती, �लॉट नं 302 , 
�दपाल+ @नवास , रामवाडी , 
सोलापूर

पु�ष 5/1/1971 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/2/1999 1/31/2002 9403074688

161 20040821c681866 @नता कुरमा पुरो�हत       96 
ए रे�वे लाइन जयकुमार 

अपा�टम7ट , सोलापूर

!"ी 9/3/1972 एम कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/2/1995 5/31/1998 97650421546

162 19870629c675654 मोहमंद श0रफ गुलामहुसेन शेख 

मु पो मंLपु ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 7/27/1969 एम ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

5/26/1995 5/26/1998 9604886313

163 19840220c677771 >शांत भा!करराव वैदय    724 
/1 -32 ब उDकष� कॉलनी,उपळाई 

रोड, ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 4/20/1964 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1990 1/5/1993 9422068371
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जातीचा >वग�

164 20070506c674487 >;वण सुलताना इजामु�ला खान 

Gदारा र�हमुrद+न आर काझी 836 
कसबा पेठ , काझी ग�ल+ , बाश� 
िज सोलापूर

!"ी 3/14/1970 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

3/1/1998 2/28/2001 9763634342

165 19941201c669137 अलका महादेव ननावरे      मु 

पो वैराग ता बाश� िज सोलापूर

!"ी 5/3/1974 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

7/1/1998 6/1/2001 7350929389

166 19950628c675954 अ:नपुणा� भंगवतराव बनसोड ेमु 

पो जैनवाडी ता पंढरपुर िज 

सोलापूर

!"ी 10/13/1974 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/4/1999 5/31/2002 9634857452

167 20081007c669033 `ाने$वर वसंत भाळे      �लॉट 

नं 35 �Rमीणी नगर, हष�ल 
मेHडकल मागे, पंढरपुर िज सोलापूर

पु�ष 10/10/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपुर

3/1/1996 2/25/1999 9881722958

168 20091203c674069 राज7L  श"ुeन (शदंे        घ 

नं 1258 कसबा पेठ , बारंगुळे 

ग�ल+ ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 3/5/1973 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

10/1/1995 9/30/1998 9527603055

169 19930106c675650 पुराPणक ;वrयादेवी >भाकर 

2816 Eी गु�कृपा, शनी बोळ ता 

बाश� िज सोलापूर

!"ी 6/5/1970 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 9765397062

170 20140818c100635 दNा"ाय आबासाहेब सुळ    मु 

साळमुखवाडी पो मळोल+ ता 

माळ(शरस िज सोलपुर

पु�ष 6/1/1972 एम ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

12/1/1999 12/31/2002 8975198253

171 19880116c666648 महादेव (शवाजी सुळ       मु 

साळमुखवाडी पो मळोल+ ता 

माळ(शरस िज सोलपुर

पु�ष 7/30/1970 बी ए!सी एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

7/14/1995 6/30/1998 9921587356

172 20081103c669163  वरकुश �"बंक जाधव 

मु.पो.कळंबवाडी (पान) ता.बाश� 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

11/1/1996 10/31/1999 7030718489

173 20020118c678158 बाळासाहेब मधुकर देशमुख मु पो 

घाटणे ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/2/1997 12/1/2000 9850680005

174 20010710c675931 मुजीबूर�हमान मो हुसेन तांबोळी 

मु पो गणेशनगर ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 12/1/1971 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

7/1/1995 6/30/1998 9890878926
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

175 20011013c675959 सुमंत बाकराव राजमाने     मु 

पो कुंभार ग�ल+ , डॉ उचगावकर 

समोर ता मंगळवेढा िज सोलापूर

पु�ष 6/28/1967 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

5/11/1995 5/30/1998 8421529622

176 19970419c669622 अ@नल ताDया लMखंड े      मु 

पो ;वरवड ेqु ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/10/1998 6/10/2001 9146323431

177 20141126c100444 (भमाशंकर बाबुराव पाट+ल    मु 

पो बोराळे ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1962 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

6/5/1995 6/4/1998 9689743965

178 20141030c100773 कांदे �हराजी मदन          मु 

बोरगाव पो चारे ता बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

7/1/1996 6/30/1999 8698150915

179 19860920c676109 कांदे पोपट केरबा           मु 

बोरगाव (खुद�) पो चारे ता बाश� 
िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

7/1/1995 6/1/1998 9545046512

180 19860901c675961 टाके (शवशरण म�ल+नाथ     

भारत ग�ल+ , मु पो अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

5/24/1995 5/23/1998 9881476559

181 20110620c710230 सुनंदा माPणकराव कांचनकोटे  

39/40 पूव� मंगळवार पेठ ,
!"ी 8/5/1973 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1997 5/31/2000 8698152804

182 20100526c695577 व@नता ;वxणु पाट+ल         

Zलॉक न 8 उ�वला हौ(सगं सो , 
भगत(सगं माक< ट जवळ

पु�ष 3/8/1975 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/1/1998 10/31/2001 9049453838

183 20131231c218735 संतोष (लबंाजी जाधव लaमी 

�ब�डींग पोxट ऑफ6स रोड , 
नागोबा मंद+र , कुडु�वाडी िज 

सोलापूर

पु�ष 9/24/1970 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

कुडु�वाडी

8/1/1998 7/31/2001 9766821896

184 20100104c692908 रमेश धम�\णा घुगरे         मु 

खैराट पो गोगाव ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1996 10/30/1999 9890286467

185 20020204c678157 शंकर रामचंL खेडकर        मु 

पो (शरभावी ता सांगोला िज 

सोलापुर

पु�ष 7/1/1967 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

सांगोला

7/1/1998 6/30/2001 7028389940
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जातीचा >वग�

186 20100401c696696 सुरवसे >भावती अ(भम:यु    मु 

पो कMडी ता उ सोलापूर

पु�ष 4/10/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1999 5/31/2002 9921855040

187 20001222c669488 सु@नल भगवान कांबळे       

(शवाजीनगर पुने रोड, बाळे िज 

सोलापूर

पु�ष 1/7/1971 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/23/1996 2/19/1999 9764106342

188 19910725c667306 नवनाथ भागवत महाHडक     मु 

पो कंदर (पवार व!ती) ता 
करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

2/1/1997 1/31/2000 9422561623

189 19890206c645417 शंकर गेनदेव जाधव         

कळंब वाडी (पान) ता बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 4/19/1967 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1998 5/1/2001 9881796421

190 20120928c745422 पांडुरंग नामदेव जाधव       मु 

पो कळंबवाडी (पान) ता बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1994 12/31/1996 9850483021

191 19940806c668269 गणपत भगवान गाढवे       

3810 दNनगर बाश� िज सोलपूर

पु�ष 3/18/1970 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

10/1/1995 9/30/1998 9763841008

192 20030429c672352 पंHडत मधूकर वाघमारे       मु 

खडकोणी पो चुंब ता बाश�

पु�ष 7/1/1970 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

12/1/1996 31/11/1999 9527170981

193 19870619c677879 बाळु जग:नाथ चGहाण      

498 रमाबाई आंबेडकर नगर :यु 

बुधवार पेठ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 9175580773

194 20130307c100096 अंकुश अEुबा मुrदे           

1550 सुभाष नगर बाश� ता बाश� 
िज सोलापूर

पु�ष 6/2/1972 बी ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

बाश�

3/1/2000 2/28/2003 9623556971

195 20100119c691126 रंजना मधुकर कुलकण�      

365 उNर कसबा, गंवडी समाज 

मंद+रा जवळ सोलापूर

!"ी 5/2/1970 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1996 6/1/1999 9422196221

196 20110530c710037 दे;वदास (भमाशंकर कडबगावकर  

             फNे(सहं चौक 

अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/1999 31/02/2002 9158351970

197 20110817c718140 �दपक पांडुरंग कुलकण�      मु 

पो उपळई qु ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 5/19/1974 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

7/1/1997 6/30/2000 9921489245
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

198 201108084c717160 टाणपे सुरेश वन�पा         घर 

नं 68 भारतरDन इं�दरा नगर , 
सNर पफुट रोड, सेवा सघ मठा 
जवळ , सोलापुर

पु�ष 5/5/1969 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/5/1994 12/31/1996 8180986377

199 20150129c100250 राजेश म:मथ श7ड े         डॉ 

;वलास मेहता हॉि!पटल जवळ , 
(शवाजी चौक , कुडु�वाडी ता माढा 

िज सोलापूर

पु�ष 12/9/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

3/1/1999 2/28/2002 9011664168

200 19980608c675599 मेघ$याम Eीमंतराव माने - 
देशमुख                   

Eीराम नगर मु पो ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 7/3/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

10/11/1999 9/11/2002 9922419134

201 19950201c669361 Eीपाद आनंदराव नारायणकर   

41/273 :यु बुधवार पेठ, सोलापूर
पु�ष 6/20/1975 बी ए एससी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

8/1/1999 7/31/2002 9850096955

202 20120709c742830 ह0र$चंL भारत दास          

मु.पो. दासव!ती कुड�वाडी करमाळा 

रोड, रोपळे ता.माढा िज.सोलापूर

पु�ष 5/5/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

7/1/1997 31/06/2000 9420091325

203 20150116c100603 ;वकास शंकर काळे          मु. 
पठाणव!ती (चांदापूर+) 
ता.माळ(शरस, िज.सोलापूर

पु�ष 7/1/1970 बीकॉम एनट+सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

7/13/2000 7/12/2003 8975228392

204 19910223c682978 राऊत सु@नता रामचंL       घर 

नं.1616 (मरज नRयामागे (मरज 

रोड, सांगोला िज.सोलापूर

!"ी 5/17/1971 एमए ओबीसी तह(सल काया�लय  

सांगोला

6/1/1997 5/31/2000 9175336122

205 19931008c264350 शाह+न आ0रफ काझी        

323 (सFदे$वर नगर-4 नवी 
िजंदगी ता.उ.सोलापूर िज.सोलापूर

!"ी 8/1/1970 एमए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

Hडस7-94 नोGहे-97 8888344670

206 19920714c675793 बस�पा (सLाम Uामगोल      

मु.पो.सलगर बु. ता.मंगळवेढा 

िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए बीपीएड ओपन तह(सल काया�लय  

.मंगळवेढा

2/25/2000 3/3/2003 9096628295

207 20110627c711257 उबाळे चंLशेखर परशुराम      

181 बुधवार पेठ (म(लदंनगर 
सोलापूर

पु�ष 7/12/1972 बी ए एससी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

8/13/1999 7/23/2002 9975881544
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208 20070716c682313 अशीलता अ@नल बडवे        

गोपदम �लॉट नं 13 सोलापूरेनगर 
टाकळी रोड पंढरपूर िज.सोलापूर

!"ी 7/10/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1995 5/30/1998 8888136002

209 20091120c683943 गावड ेअमुंग(सFद �दगंबर     

मु.पो.नाझीक ;पपंर+ ता.मोहोळ 

िज.सोलापूर

पु�ष 01/06/197 बीकॉम बीपीएड एनट+सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

8/20/1996 8/20/1999 8698409583

210 20120503c734451 आ\णासो मा�ती @नकम      

मु.पो.वाटंवरे ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर

पु�ष 8/14/1972 एम.ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

सांगोला

म7-99 ए;>ल-2002 7709156472

211 20110401c666393 राजेश मा�ती (शदंे          

55/8 शा�हरव!ती जागतृीमाता 

मं�दरासमोर भवानीपेठ सोलापूर

पु�ष 7/30/1972 बी ए एमपीएड एससी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

3/14/1996 3/13/1999 9960598759

212 19910917c666751 चंLकात गणपत पवार     दारा 

सोम(सगं शंकर राठोड EीदN 

एंटर>ायजेस 154 या(मनीनगर 
;वजापूर रोड सोलापूर

पु�ष 6/8/1973 बी ए बीएड िGहजे ए तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

10/1/1995 9/30/1998 9822803198

213 19930111c678023 पोतदार संFया उFदव        

मु.पो.अंकोल+ ता.मोहोळ 

िज.सोलापूर

!"ी 6/1/1973 बी ए बीएड ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/5/1996 6/5/1999 9130578949

214 20040223c681425 संजय अ�पासो लोहार        मु 

पेा (मड(सगंी ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी कॉम एन ट+ बी तह(सल काया�लय  

सांगोला

12/13/1995 12/31/1998 8806634639

215 19910702c666692 हनुमुत अंकुश वाघमारे       मु 

पो संगेवाडी ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 एम ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

7/1/1998 6/30/2001 8605820694

216 19940627v668081 अफसाना मो इसाक अ:सार+  

308/2 श@नवार पेठ ,इकरारअल 

म(शद जवळ, सोलापूर

!"ी 9/16/1968 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/1998 1/31/2001 9372195716

217 19950817c668336 (शवाजी महादेव बंड         मु 

पो तडवळे ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए!सी बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

नोGहे 1997 ऑRटोबर 2000 9767294072

218 19900827c677778 राठोड लालु रेणु            मु 

पो बासलेगाव ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 एम ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

5/2/2000 4/30/2003 9158040502
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219 19960312c687499 रामदास काशीनथ कुंभार      मु 

पो कुरबावी ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए बी पी एड ओ बी सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

12/6/1997 12/6/2000 9766665733

220 19940711c668084 ज(मला ब(शर मु�ला         मु 

पो अकलुज ता माळ(शरस काझी 

ग�ल+ िज सोलापूर

!"ी 1/1/1969 बी ए बी एड ओ बी सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

12/11/1995 11/1/1998 7588377322

221 19960517c677787 बलपNे नवनाथ रामचंL      मु 

पो अकलुज लोणार ग�ल+ ता 

माळ(शरस िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी कॉम ओ बी सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

8/1/1997 7/31/2000 7557826139

222 20090620c687302 अंथणीकर अंजना बल(भमराव  

25 ब (मरा-पाम कॉ ऑप हौ(सगं 

सो , अशोक नगर जवळ , 
;वजापूर रोड, इं�दरा नगर,सोलापूर

!"ी 4/2/1969 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

8/16/1995 8/16/1998 9763179435

223 20090620c687301 अंथणीकर सुरेखा बल(भमराव  25 
ब (मरा-पाम कॉ ऑप हौ(सगं सो 

, अशोक नगर जवळ , ;वजापूर 

रोड, इं�दरा नगर,सोलापूर

!"ी 8/3/1966 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

 ए;>ल-94 माच�-97 9552548365

224 19980710c675769 मंजु संभाजी गंगने          

कारंजा चौक सब रिज!टार 

ऑ_फस जवळ, अRकलकोट िज 

सोलापूर

!"ी 3/29/1978 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

10/1/1999 9/30/2003 9850283436

225 19941006c668088 वैदय स;वता सुरेश          

परांडा रोड नागणे �लॉट , बाश� , 
सोलापूर

!"ी 12/11/1968 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1996 12/31/1998 8888043581

226 20080605c670722 जा(लधर वैजीनाथ वाघमोड े   

भातंqे ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

बाश�

2/1/1997 1/31/2000 9552848322

227 20061213c676366 सुरेश वामन कांबळे         मु 

पो मेडद ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु�ष 3/8/1971 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

7/1/1995 6/30/1998 9881935529

228 20060207c675984 संजय नागनाथ घोडके        मु 

पो अंकोल+ ता मोहोळ िज सोलपुर

पु�ष 6/9/1973 बी ए बी एड ओ बी सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/21/1997 6/21/2000 9764862373
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229 20100514c693630 स�यद अ हा_फज अ रशीद    

231 द�Oण सदर बाजार , लxकर, 
सोलापूर

पु�ष 10/19/1968 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

5/16/1996 6/6/1999 9923498490

230 19890619c675770 सपार नं�दनी मधुकरराव      

Gदारा संिजवनी चंL>काश गदगे  

                  9 अ जवान नगर , 
;वजापूर रोड , सोलापूर

!"ी 5/30/1970 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9764619964

231 19920618c676494 संगीता मोहन कुळकुंबे       मु 

पो ढोकबाभुळगाव ता मोहोळ िज 

सोलापूर

!"ी 5/24/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/23/1999 12/23/2002 9975434965

232 19910705c669116 संतोष कुमार नागनथ पाट+ल   

मु पो @नबंग� ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 3/26/1976 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

9/16/2000 8/31/2003 9011498592

233 20091020c687106 अल+म �दलशाद बेगम अ क0रम  

                   घर नं 

182, गु�वार पेठ , सोलापूर

!"ी 6/1/1970 बी ए ओ बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/2/1996 1/1/1999 9423069730

234 20141029c100332 (शवाजी मा�ती लMखंड े      मु 

माचनुर पो qKहपुर+ ता मंगळवेढा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/2/1973 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/21/1996 11/21/1999 9049321672

235 19970318c6780238 राजराम qKहदेव बाबर       मु 

पो पोखरापुर ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 11/10/1970 एम ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/22/1995 5/22/1998 9850416407

236 19940613c667911 मि�लकाजु�न बाबुराव भुरळे    मु 

पो नांदणी ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 एम ए बी एड एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

5/1/1999 31/04/2002 9403888914

237 20120822c737902 चांगदेव जग:नाथ यादव      मु 

पो मसले - चौधर+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 8/13/1978 बी ए बीएड ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/3/2000 1/3/2003 9923397256

238 20130730c100723 वाघमोड े@नजगंगा रामचंL     

राहुल ह� सोसा Zलॉक नं 7 � नं 
35 , (सरत नगर जवळ, गु�rवार 
समोर सोलापूर

!"ी 4/15/1965 एम ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

ऑग!ट 1990 जुलै 1993 9881979728

239 19920124c669353 युवराज @नवNृी हुंबे         मु 

पो ब7बळे ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1993 1/1/1996 9960399837
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240 20110808c715803 संतोश शंकर काळे          मु 

पो (शरापूर (सो) ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/1/1998 10/1/2002 9552256099

241 20141121c101474 दादासाहेब रंगनाथ खुळे     मु 

पो पाठखळ ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 7/1/1962 एम कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

8/1/1987 8/1/1990 9764353887

242 19930716c678134 नदाफ ल@तफा मो�हrद+न       

घर नं 3047 भाजी माक< ट समोर 

, पंढरपूर िज सोलापूर

!"ी 6/1/1970 बी कॉम एल 

एल बी

ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/3/1995 6/3/1998 8087546504

243 19980828c676298 वाघमारे बाबु तुळ(शराम      मु 

पो इचगाव ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/15/1995 5/15/1998 7776970832

244 20100226c688293 भारत महादेव पाट+ल        मु 

पो कोरफळे ता बाश� िज सोलापूर

पु�ष 7/1/1964 एम कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

2/1/1990 1/31/1993 9763288796

245 19951212c678042 सावंत �यो@त�(लगं रामचंL     

मु पो मंLपु ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

10/1/1995 9/30/1998 8888297087

246 19870423c666593 संजय गणपत काठे         घर 

नं 1758 मायाRका मं�दरा जवळ , 
(शवाजी नगर , सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 11/17/1970 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

9/1/1995 8/31/1998 9096715846

247 20110916c723972 मंगल रामचंL Kहमाणे       मु 

पो ता मोहोळ बुधवार पेठ िज 

सोलापूर

!"ी 12/15/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/1/1996 12/31/1998 9096715846

248 19950627c676104 हुच�पा सायब:ना आ�णे      मु 

पो वागदर+ ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/29/1996 7/31/1999 9673101450

249 20040415c681988 वसंत (भमशा मुं�दनकेर+       

मु पो वागदर+ ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

12/1/1996 11/30/1999 9764022766

250 20040708c681343 काकासाहेब गोवध�न पाट+ल    मु 

पो एकुरके ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/3/1995 1/3/1998 7798034103

251 20060609c674145 नारायणकर का@त�क तुकाराम   

मु पो वळसंग (दNनगर) ता द 
सोलापूर िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

7/16/1998 6/15/2001 9970060235
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252 19890301c669354 लMढे रघुनाथ (सताराम        

मु पो पाढकुल ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/23/1995 5/22/1998 9860826285

253 19920818c676295 ;वनायक राय�पा सरवदे      मु 

पो निजक ;पपंर+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/10/1994 10/10/1997 9011508713

254 19880826c666149 मलपतराव सोपान खताळ     मु 

पो �बटले ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 10/2/1968 बी कॉम एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

11/16/1996 11/20/1999 9921861631

255 20081103c667414 qKहदेव कुंड(लक गायकवाड   मु 

पो एक�के तो मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1965 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/6/1994 5/6/1997 9764117239

256 20081015c672759 पाट+ल सुय�कांत नानासाहेब    मु 

पो उपळाई qु ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

12/1/1994 11/1/1997 9765971665

257 20080722c678493 �हरतोड शंकर (शव(लगं�पा    

समथ� @नवास , माळी ग�ल+ , 
अRकलकोट ता अRRलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए बीएड ओ बी सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/1/1998 7/31/2001 9923587957

258 20081125c673842 तानाजी सांरंगधर @नल       मु 

पो कMडी ता उ सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

2/1/1996 1/31/1999 9881973041

259 20001218c669489 सुय�कांत सैादागर मोटे        मु 

पो ता मोहोळ बुधवार पेठ िज 

सोलापूर

पु�ष 8/19/1972 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/15/1998 10/14/2001 9822095722

260 19911106c669463 र(शद  अZदलु शेख           मु 

पो ता मोहोळ बुधवार पेठ िज 

सोलापूर

!"ी 1/23/1967 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/16/1995 6/16/1998 8087563550

261 20090914c686714 (शवाजी शामराव जाधव      मु 

गणेशाडी पो ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

5/1/1998 4/30/2001 8007788850

262 20081017c672915 सु@नल लaमण देशमाने       

रा मारवाडी ग�ल+ ता मंगळवेढा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

7/1/1996 6/30/1999 9860113153

263 20100717c702265 गोरख कMडीबा सरवदे        मु 

पो नजीक ;पपंर+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

4/15/1994 4/15/1997 9657542806
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264 20080531c678591 ;वकास केशव आतकरे       मु 

पो देगाव (वाळुज ) ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/26/1994 12/26/1997 8975932402

265 19880118c678014 वसंत ;वठठल उ:हाळे        मु 

पो पोखरापूर ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

8/14/1995 8/18/1998 9689046199

266 20110510c713901 राजशेखर (भमाशंकर �बराजदार 

�लॉट नं 14 माशाळ व!ती, 
;वजापूर रोड, सोलापूर

पु�ष 8/26/1971 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/1/2000 3/31/2003 9404032648

267 20080305c673761 महादेवी ;व$वनाथ हलकुंड े    

�लॉट नं 157 सुभाष नगर , जुळे 

सोलापूर, सोलापूर

!"ी 10/21/1976 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/2/1998 10/31/2001 9420780129

268 19850701c669355 भोसले उमाकांत (शवाजीराव   

51-ब आसरा हौ सोसा , होटगी 
रोड, सोलापूर

पु�ष 9/2/1967 Hड इ ट+ इ ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/3/1995 3/3/1998 9922012679

269 20081111c674230 �दनकर महादेव पेाटरे        मु 

पो मसले चौधर+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 5/10/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/3/1997 5/31/2000 9921926639

270 20150130c100187 इंगोले पोपट नामदेव         मु 

पो एखतपूर ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 3/10/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

सांगोला

9/1/1996 8/30/1999 9049494278

271 19911015c669134 अ\णासाहेब तुकाराम साठे    मु 

पो एकुरके ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/1/1996 12/1/1999 9765250340

272 19910606c666961 महेश रघुनाथ देशपांड े       52 
मुगधा अपा�टम7ट, ;वxणुपूर+ , जुळे 

सोलापूर , सोलापp

पु�ष 7/4/1971 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/1/1997 9/30/2000 9922785599

273 19950723c668599 सागर महादेव जयवंत        

रे�वे !टेशन जवळ , लांडगे मळा, 
ता सांगोला, िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1965 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

सांगोला

9/1/1996 8/31/1999 9822919979

274 20081014c675479 काशीनाथ गामा वाघेला       मु 

पो ता सांगोला , Cचचंोल+ रोड, 
नवीन वसाहत िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

10/1/1996 9/30/1999 9096356194
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275 20080101c666531 उमेश परमे$वर पोमाजी      मु 

पो वागदर+ ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/12/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/2000 1/31/2003 9049629232

276 20090521c678148 सयाजी गणपत (शदंे         

देवकते वसाहत कुडु�वाडी, रे�वे 
कॉलनी पाठSमागे, ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

कुडु�वाडी

1/1/1997 12/31/1999 9970891992

277 19960823c677770 सरोदे !वाती $यामराव       

84/85 मुRतीनगर , ओंकारे$वर 

(म" मंडळा जवळ, सैफुल, 
;वजापूर रोड, सोलापूर

!"ी 11/17/1975 बी ए!सी एस बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 8485059479

278 199208083c676118 (शवशरण अ@तन  (सLाम      

84/85 मुRतीनगर , ओंकारे$वर 

(म" मंडळा जवळ, सैफुल, 
;वजापूर रोड, सोलापूर

पु�ष 2/27/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1998 8/31/2001 9823272709

279 20141101c100183 ;वठठल नर(सहं कुराडकर     मु 

पो ता माढा , मंगळवार पेठ िज 

सोलापूर

पु�ष 10/20/1963 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

7/1/1992 6/30/1995 9623233414

280 19960826c669495 मोरे नेताजी (शवाजी         

घर 63/बी भुषण नगर -3 वांगी 
रोड, अ\णासाहेब पाट+ल >शाला , 
थोरल+ इरा\णा व!ती सोलापूर

पु�ष 2/12/1972 बी कॉम एम 

एस डZ�यु

ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/1/1999 4/30/2002 9881629247

281 19930224c678039 दावणे वंदना Cगरजा�पा       

86/88 बाळ(शवयोगी नगर , 
पारशी ;वह+र जवळ, सोलापूर

!"ी 6/2/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/1997 12/31/1999 9158750057

282 19930825c666182 गायकवाड राहुल राजाराम     रा 

काटेनगर ता मेाहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

11/13/1996 11/12/1999 9970941374

283 19900706c675641 भोसले अंब�शी नवनाथ      मु 

पो तांदळुवाडी ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

3/23/1997 2/23/2000 9420091441

284 19930427c672150 न(समा सैपन नदाफ        मु 

पो ता अRकलकोट   अरब ग�ल+ 

िज सोलापूर

!"ी 6/1/1977 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

12/1/1999 11/30/2002 9096152268
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285 20141217c100306 अंबाजी तम:ना घोडके       

1037 :यु पा]छा पेठ , अशोक 

चौक , सोलापूर

पु�ष 10/20/1964 बी ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

नोGहे 1992 ऑRटो 1995 7066147277

286 20110820c716155 0रजवान अ खदसु  शाम(लक   

78 qKहदेव नगर , मजरेवाडी, 
होटगी रोड, सोलापूर

पु�ष 6/12/1973 Hड एड ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/6/1998 12/31/2001 9923424853

287 20121205c750515 संजीतराव (सLाम कलशेoट+    

मु पो हुलजंती ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

6/1/1995 5/30/1998 8605682177

288 19860925c676143 गोपाळ कृxणा घाडगे        

सालसे ता करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

6/5/1995 6/30/1998 9623217271

289 20141028c100604 अशोक नवनाथ घोगरे        

मंगळवार पेढ ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1964 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1992 12/31/1994 9764369305

290 19880621c666690 अजु�न पांडुरंग शेटे          मु 

पो पाटकुळ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए बी पी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/9/1996 9/9/1999 9890477206

291 20020805c675800 राज7L (लबंाजी पाट+ल        

र!तापूर पो सुड� ता बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 1/7/1962 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

8/1/1997 7/31/2000 7588507156

292 19900406c678045 नुरमंहमद गफुर शेख         घ 

नं 3904 , भवानी पेठ बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 12/8/1973 बी कॉम Hड सी 

एम

ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

7/1/1997 6/30/2000 9975648444

293 20120810c739713 बंडु दNा"य काळे          मु 

वडाचीवाडी पो उपळाई qु ता 

माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

3/1/1997 2/28/2000 9763579289

294 20110725c719081 शक6ल साहेबलाल शेख       मु 

पो औज (मं) ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

जुन 1997 मे 2000 9527694685

295 19871201c675762 Cगरम�ला गु�(लगं कटCगर+    

मु पो औज (मं) ता द सोलापूर 
िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

जाने 1996 Hडसे 1998 9730815128

296 20020225c672725 तानाजी @नवNृी क7 गार       मु 

पो केम ता करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1962 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

10/1/1989 9/30/1992 8379098592
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

297 19950523c675580 ;वजय जयवंतराव राउत      

Gदारा के एन टेलर �"ामुत� 

टॉक6ज जवळ , सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 2/14/1968 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

सांगोला

8/1/1996 7/31/1999 9689692148

298 19910703c666698 नासीर अ मजीद ;परजादे     

179 आंबेडकर नगर होटगी रोड 

मजरेवाडी सोलापूर

पु�ष 3/13/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1998 8/31/2001 9663145751

299 20110906c726300 माळी तानाजी मि]छL       मु 

पो नागनाथ ग�ल+ , ता मोहोळ 

िज सोलापूर

पु�ष 4/5/1968 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/3/1997 9/1/2000 7030136011

300 20141027c100258 पारसनाथ नागनाथ सुतार     मु 

पो माढा , (शवाजी नगर , िज 

सोलापp

पु�ष 6/2/1974 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

9/1/1994 8/31/2001 9960487359

301 20081007c669035 कदम ;वकास नागनाथ       

कदम व!ती मु.पो.ता.माढा 
मंगळवार पेठ, सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

11/1/1996 10/1/1999 9763224326

302 19900508c678145 देवकर सुCधर `ानदेव        

मु.पो. केम, ता.करमाळा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/7/1973 बी एससी ओबीसी तह(सल काया�लय  

करमाळा

4/1/1999 3/31/2002 9527757810

303 20081104c669191 मेघना मह7L कटकम         

Gदारा ;वर7L पांडुरंग Cच�पा �ब.नं.1 
राघव7L रेसीड:ेसी, कुचन नगर, 
सोलापूर

पु�ष 8/31/1975 बी एससी एस बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 9960236742

304 20141117c100636 >काश (शवाजी राऊत        

मु.पो.ता.माढा शुIवार पेठ 

िज.सोलापूर

पु�ष 5/1/1967 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

6/1/1999 5/31/2002 9527430124

305 20090525c678167 साठे प�ृवीराज भागवतराव    

मु.पो.ता.माढा मंगळवार पेठ, साठे 
ग�ल+ िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

3/5/1997 2/28/2000 9765480345

306 19920108c669350 संतोष नागनाथ काशवीद      

मु.पो.केम, ता.करमाळा, िज.सोलापूर
पु�ष 6/1/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

4/1/1999 3/31/2002 8698799249

307 19980817c675932 कुलकण� पांडुरंग अ�ण       

संतनाथ मं�दर मु.पो. वैराग, 
ता.बाश� िज.सोलापूर

पु�ष 3/24/1977 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

Hडस7-99 नोGहे-2002 9637379895
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

308 19870527c678019 दगडु उमराण खांडकेर        मु. 
(सदंखेड पो. मो�याळ, 
ता.अRकोलकोट, िज.सोलपूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एनट+सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 9881694137

309 20021223c671911 संFया सुरेश महामुनी        

मु.पो.पाटकूल ता.मोहोळ 

िज.सोलापूर

!"ी 11/22/1970 बी.ए!सी ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

2/16/1996 31/02/1999 9765148150

310 19940620c667939 >काश (सFद(लगं�पा बु-हाणपुरे 

मु.पो. वागदर+ ता.अRकोलकोट 

िज.सोलापूर

पु�ष 5/28/1974 बी ए बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/1/1999 7/31/2002 9579990600

311 20141120c100467 राज7L गोरखनाथ दावने        

38 मातोEी रमाबाई आंबेडकर 

नगर :यु बुधवार पेठ सोलापूर

पु�ष 6/2/1965 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9922178015

312 20120206c727368 चलवाद+ हणमंत म�ल�पा      

198/99 Eीराम हॉ!पीटल जवळ 

मोट+ सोलापूर

पु�ष 4/2/1973 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/1/1999 3/31/2002 9637496374

313 19881005c669452 चGहाण शामू आ�पाराव        

�लॉट नं 99/93 मडडी व!ती 
भवानी पेठ, (सताराम बाबा मठा 
समोर सोलापूर

पु�ष 3/4/1970 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 7028164331

314 19880512c675776 भोसेकर अंजल+ अ@नल        

Zलॉक नं 12 नं�दनी अपाट�म7ट 

दमाणी नगर पावनगणपती 

जवळा सोलापूर

!"ी 6/13/1972 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/1/1995 6/30/1998 9403771402

315 19910211c666920 सं�दपान मि]छंL कांबळे       

मु.पो. सोरेगांव, ता. उNर सोलापूर 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1993 8/30/1996 9823237442

316 19950720c675576 मनोज तुळजाराम तळभंडारे     

298 बापूजीनगर उNर सदर बझार 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/3/1996 8/31/1999 9922226580

317 20120727c741164 गायकवाड कैलास दNा"ाय     

256 गाळे Zलॉक नं. जे, �म नं 4 
र;ववार पेठ, सोलापूर

पु�ष 11/1/1970 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/12/1998 9/30/2001 9561894299

318 20130822c101455 (भमा मुरल+धर गुंड           

280 कसबा पेठ मु.पो.ता.बाश� 
डबंरे ग�ल+ िज.सोलापूर

पु�ष 1/2/1970 बी ए बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

7/1/1998 6/30/2001 9764594757
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

319 20081206c556690 साबळे @नम�ला ताय�पा        

डॉरम7टर+ �म नं 10 गणेश हॉल 

रे�वे लाई:स सोलापूर

!"ी 6/1/1967 बी ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/8/1994 8/30/1997 8149466515

320 20021205c671884 (शदंे सुनंदा लaमण           

198 मोद+खाना सोलापूर

!"ी 12/8/1966 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

11/1/1992 11/1/1995 9637564982

321 20110105c672591 साबळे सCचन मोहन          

Zलॉक नं 23 (शOक हौ(सगं 

सोसायट द�Oण सदर बझार 

सोलापूर

पु�ष 12/10/1976 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/1/1999 3/31/2002 9850284101

322 19870716c678021 Cच�लाळ कास�पा मलकबा�पा   

738 उडगी वेस मैदंग� ता. 
अRकलकोट, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

7/1/1995 6/30/1998 9922533227

323 20020725c673944 रेखा रघुनाथ राठोड           

भवानी पेठ Eी बालाजी लॉन 

करमाळा िज.सोलापूर

!"ी 5/2/1975 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

करमाळा

3/1/2000 2/28/2003 9881760206

324 20060104c669533 (म"ागो"ी अि$वनी चंLकांत     

Eीकृxण 11/2 (शवपाव�तीनगर 
सहारा हॉटेलमागे न;वन 

कराडनाका, टाकळीरोड, पंढरपूर 
िज.सोलापूर

!"ी 6/2/1975 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

6/2/2000 5/31/2003 9822463435

325 19940125c737353 राऊत संजीव >�हाद          

286 थोबड ेव!ती देगाव नाका, 
सोलापूर

पु�ष 7/16/1973 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/8/1999 3/31/2002 9890316116

326 20120113c728153 लMढे ;वनोद दNा"ाय          

18/20 बुधवार पेठ, जय म�हार 

चौक, सोलापूर

पु�ष 9/23/1966 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/1/1994 10/31/1997 9158511001

327 19890923c676121 (शवाजी दामु काळे           

मु.पो.आलेगांव, ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 एम ए बी एड एनट+सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

10/1/1996 9/30/1999 9975516841

328 19981023c670716 इंगवले संतोष >भाकर         

मु.पो. मेड(शगंी ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर

पु�ष 10/27/1974 एम ए बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

सांगोला

3/1/2001 2/28/2004 9689661305

329 19900705c677785 (शदंे Eावण सुभाष           ए-
10 रDनमांिजर+ नगर, गणेश शाळे 

जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर

पु�ष 8/7/1973 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/1/1998 10/31/2001 9921856843
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

330 20131017c148756 कुलकण� >काश भगवान       

अ 299 गु�कृपा कPण�क नगर 

सोलापूर

पु�ष 6/15/1975 एम ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/6/1997 12/31/1999 9623795832

331 20110917c725350 नxटे सुहास मि�लकाजु�न       

186/3, माने बकॅे शेजार+, (शवम 
दमाPणनगर, सोलापूर

पु�ष 8/14/1969 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/3/1995 6/30/1998 9175227300

332 20030313c673065 तळमो�हते श(शकांत (भमराव    

148 बुधवार पेठ, (म(लदंनगर, 
ता.उNर सोलापूर, सोलापूर

पु�ष 6/13/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/2000 12/31/2002 7276104296

333 19980923c676124 धनाजी ;व$वासराव बाबर      

मु.पो.आलेगाव, ता.सांगोला, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1965 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

सांगोला

1/10/2000 1/10/2003 9011488255

334 20050608c681202 >द+पकुमार सुय�भान पवार      

मु.पो. वाकाव, ता.माढा, िज.सोलापूर
पु�ष 5/31/1969 बी एससी आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1994 12/31/1996 9766009705

335 19900619c672571 बागवान म.सा�दक ईलाह+      

मु. तोगराळी, पो. कLेह�ल+, ता. 
द.सोलापूर, सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

द.सोलापूर
10/1/1995 9/30/1998 9730393976

336 19921223c678141 तुकाराम केरा�पा लवटे        

मु. बुरलेवाडी पो. मेड(शगंी 
ता.सांगोला, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए एनट+सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

7/1/1998 6/30/2001 7776813647

337 20141210c100707 जयEी बजरंग लोकेकर        

�म नं. 555 उNर सदर बझार 

सDयनाम चौक, लxकर सोलापूर

!"ी 10/18/1969 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/6/1999 6/30/2002 9970902463

338 19941206c669365 सामल Eी@नवास सDयनारायण   

1522 पFदशाल+ चौक, दाजी पेठ, 
सोलापूर

पु�ष 9/20/1969 बी कॉम एसबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/18/1996 1/17/1999 9890539459

339 20130827c100829 रईसा अ. हमीद भाईजान       

बी 111 राज!वनगर, ;वजापूर रोड, 
सोलापूर

!"ी 6/12/1978 एम ए बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/26/2000 4/26/2003 7385061987

340 20141125c101391 संदेश कृxणा शेमाड े          

8371/17 रे�वे लाईन फॉरे�ट 

सोलापूर

पु�ष 11/13/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/7/1998 1/7/2001 9096971778
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जातीचा >वग�

341 20111229c728110 �योती वैजीनाथ नकाते        

घर नं. 3375 वैरागकर मठ, 
ऐनापूर मा�ती रोड, मु.पो.बाश�, 
िज.सोलापूर

!"ी 8/14/1970 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

2/19/1998 3/31/2001 7875548458

342 19900906c672214 बसुदेव भानुदास नवले         

मु.पो. यावल+, ता.बाश�, िज.सोलापूर
पु�ष 6/2/1972 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1996 12/31/1998 8888300293

343 19860520c669357 महादेव दNा"य परबत        

मु. र!तापूर, पो. सुड�, ता.बाश�, 
िज.सोलापूर

पु�ष 9/23/1968 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 9850278238

344 20090917c687070 जोशी कांचन ह0रभाऊ         

Gदारा एम एम कांदळे, Eीसाई 
अपाट�म7ट, �लॉ.नं.17, सागर गसॅ 
गोडऊन जवळ, सोलापूर

!"ी 6/28/1968 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 9371597503

345 20111220c728421 ;वजयकांत नामदेव भरले       

मु.पो. सोरेगांव, ता.उNर सोलापूर, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

12/1/1997 11/30/2000 9545445904

346 19950822c675754 भोसले नंद_कशोर वसंत        

�लॉट नं.11-ए, भुषणनगर भाग-3 
अ\णासाहेब पाट+ल शाळे जवळ, 
सोलापूर

पु�ष 6/9/1972 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

8/1/1998 7/31/2001 9021908252

347 20081016c672906 शेख खल+ल अहमद महमंद उमर 

के.एम.सी. कॉKलेRस, दसुरा 
मजला, फलटॅ नं. 3 130, 
(सFदे$वर पेठ, सोलापूर

पु�ष 4/27/1965 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/1/1997 4/28/2000 9373978900

348 20010130c669485 ;वजयकुमार गणपत (शदंे       

मु.पो. वागदर+, ता.अRकलकोट, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

10/1/1999 9/30/2002 8390250447

349 19900111c687162 बाबासाहेब के� वाघमोड े       

मु.पो. अंजनगांव, (खेलोबा) ता.माढा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए!सी एनट+सी तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1996 12/31/1998 9922611395

350 20140204c100573 राजाराम संभाजी गडकेर       

मु.पो. बारलोणी, ता.माढा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

5/1/1998 4/30/2001 9527357100
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351 19930528c677910 वाघमारे छाया रावळ�पा       

24 बी Gयंकटेशनगर, कुमठा नाका, 
सोलापूर

!"ी 7/6/1966 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

जुलै 1995 जुन 1998 9096843515

352 19980526c675583 सोनकवड ेक;वता >भु         

135/1/1 शा!"ीनगर, भारत 
हौ(सगं सोसायट+ समोर, सोलापूर

!"ी 12/13/1968 एम ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/4/1999 9/30/2002 8888048151

353 19970123c681825 देशंपाड ेगोपाळ ;वजयकुमार     

घर नं. 86, कोxट+ग�ल+, 
(सट+पोxट ऑ_फस समोर, 
मु.पो.ता.सांगोला, िज.सोलापूर

पु�ष 3/26/1974 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

सांगोला

4/1/1998 3/31/2001 9028596448

354 19910706c667298 >शांत माPणक मडके          

मु.पो.वैराग, खैरट �लॉट, ता.बाश�, 
िज.सोलापूर

पु�ष 7/16/1972 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

10/1/1999 9/30/2002 9623954058

355 20100507c695550 �Oरसागर >फु�लता वसंत      

Gदारा �दपक कांबळे 170 रे�वे 
लाईन ि�चन को-ऑप सोसायट+ 

सोलापूर

!"ी 8/16/1974 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/1/1999 6/30/2002 7776808681

356 19970204c669417 सुभेदार साहेबलाल गुंड         

मु._करनळी, पो. भू0रकवठे, 
ता.अRकलकोट, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

7/1/1998 6/30/2001 8975946226

357 20040818c676105 धनंजय तानाजी हांड े         

नाईकवाडी �लॉट उपळाई रोड, 
एकता गणपती जवळ, बाश�, 
िज.सोलापूर

पु�ष 10/5/1971 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/12/1995 5/15/1998 9922464946

358 19880206c676119 सु@नल जा(लदंर कांबळे        

4349 बी सुलाखे हाय!कुल रोड, 
बाश�, ता.बाश�, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

5/1/1996 5/1/1999 9623394223

359 19840627c666720 पाट+ल बाबासाहेब ताDयासाहेब   

मु.पो. अंकलगे ता.अRकलकोट, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए बी पी एड आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

11/1/1994 10/31/1997 9405235486

360 19901123c726992 पाखरे (भमा सौदागर          

मु.पो. पेनुर, ता.मोहोळ, िज.सोलापूर
पु�ष 6/1/1972 बी ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

2/14/2000 2/13/2003 9960581946

361 20141214c101102 (सFदे$वर मा�ती पवार        

बी-55 आसरा सोसायट+, होटगी 
रोड, सोलापूर

पु�ष 6/8/1974 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

12/16/1996 11/15/1999 9156899697
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362 19910115c666496 होटकर >काश महादेव         

39 कुबा�न हुसेन नगर, तालुका 

पो(लस !टेशन जवळ, सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/14/2000 2/28/2003 9325785601

363 19880714c666145 साखरे (सFदराम बसवे$वर      

7 रे�वे लाईन Eदधा पाक�  
अपाट�म7ट, �लटॅ नं. 301 @तसरा 
मजला, साई >साद लॉज जवळ, 
सोलापूर

पु�ष 2/25/1972 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/8/1999 4/8/2002 9822985272

364 19940809c668058 छाया मि�लकाजु�न गुजले      

घर नं. 672 उNर सदर बझार, 
नळबझार चौक, सोलापूर

!"ी 3/10/1970 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

Hडस7-1995 नोGहे - 1998 9881078446

365 19880809c666677 (सतल राजEी नारायण        

Gदारा समीर बशीर काझी, मु.पो. 
मंLपु, ता.द.सोलापूर, िज.सोलापूर

!"ी 10/1/1966 बी ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/23/1995 6/26/1998 9175686443

366 19870702c677907 काझी स�यद समीर नसीर      

मु.पो. मंLपु ता.द.सोलापूर, 
िज.सोलापूर

पु�ष 5/4/1971 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

द. सोलापूर
10/1/1995 9/30/1998 7249139429

367 19950704c675612 जहाCगरदार जबीन स.फज�लु 

र�हमान                    

मु.पो. मंLपु ता.द.सोलापूर, 
िज.सोलापूर

!"ी 4/28/1969 एम ए आपेन तह(सल काया�लय  

द. सोलापूर
11/1/1996 10/30/1999 9665099118

368 19900629c675611 डोके अ(भजीत मधुकर         

10/51 धम�शी लाईन, एस ट+ 
!ट\ॅड समोर, मुरारजी पेठ, सोलापूर

पु�ष 8/17/1972 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

12/1/1996 12/1/1999 9096431509

369 20040510c682004 सं�दप ;व�ठल गोडसे          

मु.पो.केम, ता.करमाळा, िज.सोलापूर
पु�ष 6/7/1970 बी ए!सी आपेन तह(सल काया�लय  

करमाळा

7/1/1995 9/30/1998 9763630027

370 19880629c666141 मि�लकाजु�न लaमण गुंडद      

320 सु(शलनगर ;वजापुर रोड, 
सोलापूर ता.उNर सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

ए;>ल -2000 माच� - 2003 9922120157

371 19890505c666539 रMगे सु@नता शामराव          

204 जुनी (मल चाळ, डोणगांव 

रोड, सोलापूर

!"ी 6/1/1965 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/1996 12/31/1998 9765738739
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372 20110627c710934 राघु यशवंत पवार            

मु.पो.वाघोल+ (;पपंळवाडी) 
ता.माळ(शरस, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 एम ए आपेन तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

2/1/1999 2/1/2002 9525254577

373 19900110c678133 माळगे >भावती सोमशंकर      

एल-78, सुदरम नगर, ;वजापूर 

रोड, सोलापूर

!"ी 8/29/1972 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 5/31/1998 8983773855

374 19890113c669352 महामुनी शशीकांत लaमण      

मु.पो.भोसे, ता.मंगळवेढा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 3/12/1972 बी ए!सी ओबीसी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

3/1/1996 2/28/1999 9923621281

375 19991008c666930 (शवशंकर बाळु सावंत         

74 म.फुले कृषीनगर, दामले व!ती 
मुळेगाव रोड, सोलापूर

पु�ष 8/12/1974 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

द.सोलापूर
11/1/1996 10/31/1999 9922525399

376 19830616c677780 माने पांडुरंग (शवाजी          

घर नं. 3537/बी-1 
मु.पो.ता.पंढरपूर, िज.सोलापूर

पु�ष 9/17/1964 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

पंढरपुर

जुलै 1995 ऑग!ट 1998 9767516648

377 19991116c676004 अनंत पुxपदंत खडके          

घर नं. 621 जुनी पेठ, कोळी 

ग�ल+, मु.पो.ता.पंढरपूर, 
िज.सोलापूर

पु�ष 11/24/1969 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/8/1995 5/31/1998 9922047225

378 20090909c686515 !वामी जयEी ईर�या          

धनEी >ॉट नं.13 
डाकबंग�यापाठSमागे, 
मु.पो.ता.पंढरपूर, िज.सोलापूर

!"ी 8/14/1971 बी ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1995 5/31/1998 9890882317

379 20081127c673521 महेबुब इमाम पटेल           

मु.पो.आवाट+ ता.करमाळा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

करमाळा

7/1/1998 6/30/2001 7038292172

380 20081204c676126 रंजना वसंतराव राळेगावकर     

बाश� रोड, माऊल+ नगर, कुड�वाडी 

ता.माढा, िज.सोलापूर

!"ी 5/3/1970 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

कुडु�वाडी

स�ट7बर 1995 ऑग!ट-1998 9881426701

381 19971104c670140 अ@नल भगवान वसेकर        

मु.पो.पाटकुल ता.मोहोळ, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए!सी ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

2/2/1997 2/2/2000 9763845103

382 19930327c678160 शेख शबाब कर+म            

नाईकवाड ग�ल+, अRकलकोट, 
िज.सोलापूर

पु�ष 9/29/1977 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/17/2000 8/31/2003 9673631122
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383 20061007c667772 जाधव बाबुराव दगडू          

मु.जाधववाडी (मा) 
पो.मा.माढा,िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1965 एम कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1991 12/31/1993 7083237807

384 19890625c675606 महेश उFदव भा!करे          

मु.पो.ता.माढा, िज.सोलापूर
पु�ष 6/7/1969 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1995 1/1/1998 9922891679

385 20090514c677912 Gहटकर आनंद मोहन          

48 :यु बुधवार पेठ, (सट+ बस 
डपेो समोर, संत ग�ल+ सोलापूर

पु�ष 8/21/1975 एम कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/29/2000 5/29/2003 9822616113

386 19910201c732305 शहाजी सुदाम रोकड े         

मु वरकुटे पो औढं+ ता मोहोळ 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

3/2/1999 2/27/2002 9921803770

387 20110209c705434 इनामदार मुRतार क0रम        

मु पो मरवड ेता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 11/16/1973 बी ए बी पी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

2/1/1997 1/31/2000 9673287145

388 20120814c737841 अ@नल रामा इंगळे            

मु पो नागणसुर ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 एम ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

9/1/1993 8/1/1996 9421032605

389 199890908c666533 ढोरे ;वलास अ�पाराव         

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

3/1/1996 2/28/1999 9604981145

390 20010226c669358 ;वठोबा अ�पाराव वाघमारे      

मु वाघोल+ (वाघमारे व!ती) ता 
मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1961 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

11/1/1989 10/30/1992 8975254341

391 20110203c705469 लaमण मधुकर मळगे         

मु पो वडवळ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एस बी सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

3/12/1998 3/12/2001 9011643234

392 20130827c101560 �हरेमठ Cचरानंद ;व$वनाथ      

बाम (लगंे$वर मं�दरा जवळ मु पो 

हंजगी ता अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 3/12/1972 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 9527570463

393 20090109c673278 राजु ;व$वनाथ व!"ो          

गवDया मा�ती चौक , !टेशन रोड 
मु पो ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/11/1969 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/19/1998 9/19/2001 9730789056
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

394 20101231c706622 Eीकृxण लaमण वाघमोड े     

मु नजीक ;पपंर+ पो ढोकबा�ुळ 

गाव ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 0805/1969 बी ए बी पी एड एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

4/1/1997 3/31/2000 9011642911

395 20090428c675801 महादेव चंLाम दरगMडा         

मु पो नागणसुर ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए बी पी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/1997 1/31/2000 9766154542

396 19900627c675649 इर\णा (सFद�पा धानशेटट+      

मु पो नागणसुर ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 एम ए बी एड 

बी पी एड

आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/3/1997 5/31/2000 9421033505

397 20081205c671353 कैलास नारायण घुगे           

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 Hड एम इ ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

4/1/1998 3/31/2001 9763088315

398 19900916c726895 संजय बापूराव एवळे          

मु पो खरडी ता पंढरपुर िज 

सोलापूर

पु�ष 8/23/1969 एम ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1995 5/31/1998 9763634077

399 20120427c732394 अमोग(सeद (भमराव Kहमाणे    

मु पो बोराळे ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

11/9/1992 10/31/1995 9561479710

400 20140117c101140 जय(सगं ;वठठलराव घाडगे     

मु पो ता मोहोळ यशवंत नगर 

िज सोलापूर

पु�ष 7/31/1975 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/4/1996 10/3/1999 9975818584

401 19910327c666794 कोळेकर धुळ�पा चंLकांत      

मु पो _करनळी ता अRकलकोट 

िज सोलापू�

पु�ष  01/06/1972 एम ए!सी एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

12/1/1996 11/30/1999 7387865775

402 19910713c667693 इरगMHड (शवगMडा पाट+ल       

मु पा बोराळे ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी कॉम आपेन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

10/1/1995 31/09/1998 7588375852

403 20081020c673448 धनाजी नारायण श7बड े         

 मु पो पेनूर ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/2/1997 9/1/2000 9921624458

404 20100618c694511 पटेल क�युम अ लतीफ        

अमन चौक गाडगेाव  रोड, बाश� 
िज सोलापूर

पु�ष 6/2/1967 एम ए बी पी एड आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

12/1/1994 11/1/1997 9767544004

405 20100412c697155 !वामी (मनाOी ;वरभL�या      

36 अशोक नगर , ;वजापूर रोड, 
सोलापूर

!"ी 1/27/1976 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

ऑRटो 1999 स�ट7 2002 8855986976
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

406 20100306c698594 पवार संतोष ताDयासाहेब       

मु पो अंकोल+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/17/1977 बी ए बी पी एड आपेन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

11/27/1999 10/30/2002 9922334476

407 20040824c675615 वसेकर बार+कराव भै�         

मु पो पाटकुळ ता मोहोळ @त 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/22/1992 10/22/1995 9960356764

408 20081021c673621 जयाराम ह0र पाचपुते          

जुना पारांडा नाRयामागे , अमन 

चौक , गाडगेाव रोड, बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष 2/5/1975 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

बाश�

11/1/1998 10/1/2001 9420409800

409 19950214c669366 कलाल राज7L अंबाजी           

  मु पो दधुनी ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/15/1996 2/28/1999 8551097316

410 20011229c676303 काशीबाइ बापूराव वाघ        

मं"ी चंडक कॉ�लेRस Zलॉक नं 

106 , स�ाट चौक , सोलापूर

!"ी 1/7/1972 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

4/3/2000 3/25/2003 9922766418

411 19940610c668042 �यो@त बसवराज दामा         

15 ब ;वजयनगर िज�हा प0रषद 

हैा सोसा ;वजापूर रोड, सोलापूर

!"ी 4/15/1976 एम कॉम बी एड आपेन तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

6/1/1999 5/31/2002 9421033567

412 19900127c676302 चंLकात @तर�पा अ�णे          

 मु पो वागदर+ ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/1/2000 7/31/2003 9689151672

413 19910906c669458 श"ुeन ;वठठल (भगंे          

मु पो आधळगाव ता मंगळवेढा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

11/11/1994 11/10/1997 9637247791

414 20080130c681974 आकाड ेशाहु मोहन           

मु पो उपळाइ qु ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

माढा

2/1/2000 1/31/2003 9921531175

415 19900813c666493 आकाड ेिजत7L कुंड(लक        

मु पो उपळाइ qु ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/30/1972 बी ए  एस सी तह(सल काया�लय  

माढा

9/1/1995 8/30/1998 8379893408

416 20010927c676296 दचुाळ महादेव तुकाराम        

मु पो उपळाइ qु ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

10/1/1995 2/28/1998 9172362290
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

417 19850709c675415 पवाडय�पा ;व$वनाथ मुचूंड े    

मु करजगी ता अRकलकोट  

बाबासाहेब मंगल काया�लय जवळ 

िज सोलापू�

पु�ष 10/20/1968 बी कॉम बी पी 

एड

आपेन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

6/26/1995 6/26/1998 9822513779

418 19910201c736507 जय(भम इर\णा आरेनकेर+      

मु पो सलगर ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

11/1/1998 10/30/2001 9823945637

419 19950417c645428 शेख म युसुफ अZदलु अजीज   

घर 255 बेगम पेठ , बार इमाम 
वाडा , सोलापूर

पु�ष 6/3/1964 Hड इ  इ आबीसी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

7/1/1996 6/30/1999 9881721522

420 19910412c666946 महा;वर नागनाथ लMढ7         

मु नरोटेवाडी पो माड� ता उ 

सोलापूर िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए  एस सी तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

ए;>ल -1999 माच� - 2002 9637358542

421 19910404c666939 >मोद वसंत चGहाण          

मु नरोटेवाडी पो माड� ता उ 

सोलापूर िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

12/10/1997 11/30/2000 9673657641

422 20081117c673783 यशवंत �दगंबर मोटे           

मु पो नरखड ेता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 10/13/1970 एम कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/9/1997 1/9/2000 9922818098

423 19910627c666988 खंदारे लaमी �हर�पा          

रमाबाई आंबेडकर नगर :यु 

बुधवार पेठ, (सट+ डपेो]या मागे, 
सोलापूर

!"ी 5/15/1973 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/2/1999 5/3/2002 9922107698

424 20150108c101060 केशव काशीनाथ झ7डकेर       इ 

8 सुंदरम नगर ;वजापूर रोड, :य 
आर �ट ओ ऑ_फस , सोलापूर

पु�ष 6/6/1974 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/2/1998 4/30/2001 9960846109

425 19930810c265750 स;वता नागेश कNे           

मु पो मु!ती ता द सोलापूर

!"ी 6/1/1967 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

6/3/1995 6/3/1998 9767554647

426 19931126c667470 Eीधर शंकर हुमनावबादकर     

Zलॉक न एल 61 सुदरमनगर  , 
;वजापूर रोड, सोलापूर

पु�ष 11/1/1975 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

12/1/1997 11/30/2000 9881122496

427 19941029c667681 सुरवसे संतोष तुळ(शदास       

27/5 @नराळे व!ती , ;वठठल 
नगर, मुरारजी पेठ, सोलापूर

पु�ष 10/12/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उ सोलापूर

3/1/2000 2/28/2003 9970620639
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

428 20090224c677622 �यो@तलaमी  पांडुरंग थोरात    

घर नं 66 , भुषण नगर भाग 2 
वांगी रोड, सोलापूर

!"ी 12/11/1973 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/27/1995 10/27/1998 9028749838

429 20040407c675616 जयवंत रामचंL काळे          

9 ब पोट� कॉलनी , ;वजापूर रोड , 
सोलापूर

पु�ष 11/23/1971 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/13/1999 5/31/2002 9503927491

430 19900613c675640 शेख फा�ख दाउदसाहेब         

  212/ब साखर पेठ, सोलापूर
पु�ष 7/5/1974 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/11/1997 2/26/2000 9591121777

431 20031223c669133 शंकरशेटट+ Eीशेल ;वरपाO�पा   

57 रामलाल हौ सोसा मजरेवाडी, 
होटगी रोड, सोलापूर

पु�ष 10/21/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/2/1998 31/09/2001 9011278079

432 19910706c666991 शेख शक6ला नझीर अहमद     

5/6 काळी म(शद , उNर कसबा, 
सोलापूर

!"ी 6/1/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/1/1996 9/30/1999 7385367966

433 19880718c666146 Eीकर नर(सहंमतृ� कडकेर      

(सHडकेट बैक वे!ट मंगळवार पेठ, 
लMखंड ग�ल+, सोलापू�

पु�ष 9/5/1968 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/3/1996 10/3/1999 9822809470

434 19910302c667334 नंदा कMHडबा पवार            

Gदारा बी पी उकरंड े         

124/3 �म नं 10, कदाद+ चाळ,  
रे�वे !टेशन जवळ, सोलापूर

!"ी 2/10/1971 बी कॉमु ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

8/24/1998 8/31/2001 9850740720

435 20040108c669387 रोजा जनाद�न रंगम           

�म न 2741 , Uुप जे , ;वHड 
घरकुल , हैLाबाद रोड, सोलापूर

!"ी 5/15/1975 बी एु एम एस 

डZ�यु

ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/5/1997 31/06/2000 8411914828

436 20141111c100386 शेख फा�ख युसुफ            

Zलॉक नं 30 टंगसाळ नगर, 
आसरा, होटगी रोड, सोलापूर

पु�ष 5/16/1964 एम एस डZ�यु ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1988 8/31/1991 9423067859

437 19940211c687213 कोरळी शंकर�पा चंLकांत       

�लॉट नं 88 , भुषण नगर 1, 
वांगी रोड, सोलापूर

पु�ष 9/16/1976 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

8/1/2000 7/31/2003 7709974904

438 20081007c669017 पागे र;व यल�पा             

क�याणनगर भाग 1, मजरेवाडी, 
जुळे सोलापूर

पु�ष 4/14/1975 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/2/2000 4/30/2003 9766480116
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439 20120911c748092 मंगेश संभाजी (सरसे           

मु पो वळसंग ता द सोलापूर िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

6/1/1998 5/31/2001 9096794093

440 20090924c687411 नानासाहेब बाबुराव सांळुके      

मु पो गुंगेगाव ता द सोलापूर , 
िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

10/1/1995 31/09/1998 9657926474

441 19900705c677773 तानाजी तुकाराम खरात        

मु.पो. मुLपु, ता.द.सोलापर, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

8/1/1997 7/30/2000 9423412653

442 20100120c691319 संजय कृxणा घुगे            

मु.पो.लऊळ, ता.माढा िज.सोलापूर
पु�ष 6/11/1970 बी ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

जुन-1995 मे-1998 9850167837

443 19960521c677880 मनोज सुय�भान @नकम         

गणेशनगर बाश� रोड (भोसरे) 
मु.पो.कुड�वाडी ता.माढा,िज.सोलापूर

पु�ष 3/15/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

8/1/1997 7/31/2000 7588163500

444 19910627c667688 स@तश >�हाद तां�बले         

कसबा पेठ, मु.पो.ता.माढा, 
िज.सोलापूर

पु�ष 10/21/1965 एम ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

2/1/1995 1/31/1998 9421029621

445 20110822c716275 डुचाळ हणुमंत सं�दपान        

मु.पो.उपळाई qु ता.माढा 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1998 12/31/2000 8554097043

446 20101210c708531 ;वxणुपंत भगवान सांवत       

मु.पो.ता.माळ(शरस, िज.सोलापूर
पु�ष 7/7/1972 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

12/15/1999 12/14/2002 9730192760

447 19921015c676134 संCगता �दगंबर कांबळे         

घर नं 650 जुनी पेठ, कोळे ग�ल+ 

पंढरपूर िज.सोलापूर

!"ी 6/3/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

7/1/1997 5/31/2000 9765318624

448 19910415c666947 बाळु दगडु म�लाव           

मु.पो.तारापूर, ता.पंढरपूर, 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

3/1/1996 29/02/1999 9922155570

449 20100108c693278 Pखलारे धनंजय (भकाजी       

संत पेठ घर नं 3772 शाळा नं 7 
पा�ठमागे मु.पो.ता.पंढरपूर 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

10/15/1994 9/15/1997 9421898223
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450 20141124c100686 शेटे वासुदेव माधव           

घर नं 3255 ;वने ग�ल+ कासार 

घाट जवळ ता.पंढरपूर िज.सोलापूर

पु�ष 3/25/1972 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1997 5/31/2000 9881823686

451 19900116c676299 मह7L सखाराम साळे          

>ाथ(मक (शOक सोसायट+ �लॉट 

नं18 ईसबावी ता.पंढरपूर 
िज.सोलापूर

पु�ष 10/28/1967 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1997 5/31/2000 9767522772

452 20110912c726351 ;व$वभंर बापू गायकवाड       

मु.पो.ओझवेाडी ता पंढरपूर 

िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1995 5/31/1998 9011598502

453 20120720c741108 शेळके ;वजयकुमार अजु�न      

घर नं 3930 संत पेठ, महाDमा 
फुले चौक ता.पंढरपूर िज.सोलापूर

पु�ष 9/13/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

10/1/1997 9/30/2000 9011952476

454 19940319c667878 नाईकनवरे राम(लगं (भमराव    

495 मु.पो.खामगांव, ता.बाश� 
िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

5/1/1995 4/30/1998 8806531620

455 20040806c680899 उ�वला (शवाजी माने         

दासर+ �लॉट वैराग ता.बाश� 
िज.सोलापूर

!"ी 6/26/1975 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

4/1/1998 3/31/2001 9665259336

456 19971106c669482 ;वकास ;वजय माने           

लोकमा:य @नल सुची चाळ, जाम 

नाका, लातुर रोड, ता.बाश� 
िज.सोलापूर

पु�ष 10/28/1968 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

2/1/1999 1/31/2002 9423793030

457 20120709c742857 सु@नल नवनाथ वायचळ        

साईकृपा 1295/53 वाणी �लॉट 

कॅ:सर हॉि!पटल जवळ बाश� 

िज.सोलापूर

पु�ष 6/24/1968 एम कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1994 1/1/1997 9405239781

458 19860220c666680 संजय @नकम रामभाऊ         

नाईकवाडी �लॉट उपळाई रोड, 
ता.बाश� िज.सोलापूर

पु�ष 4/6/1968 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 9881708304

459 19880906c667680 आगलावे ग�हनीनाथ हर+       

865 (शदंे �लॉट  उपळाई रोड, 
ता.बाश� िज.सोलापूर

पु�ष 2/25/1971 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

3/1/1997 2/1/2000 9270431893
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460 20081211c678076 नयुम न�बसो सग0र           

मु पो ;पतापूर ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए  ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

12/1/1998 12/30/2001 9890671758

461 20071018c678732 Eीशेल म�हार+ mयाले         

मु पो वागदर+ ता अRकलकोट 

िज सोलापू�

पु�ष 6/9/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

8/1/2000 7/31/2003 9763656889

462 19920616c675966 गोपीचंद आनंदा होटकर        

घ 1919 अRकलकोट िज सोलापूर 

होटकर ग�ल+

पु�ष 6/1/1973 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

3/1/1997 2/28/2000 8698955458

463 20020905c723550 राजकुमार बसवे$वर (शवशरण   

मु कुडळ पो शावळ ता 

अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए  एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

1/1/1998 12/31/2000 7350981768

464 20091211c682696 डांगे अंबादास माने           

मु कोळेकर वाडी नं 1 पो सांगवी 
qु ता अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

7/1/1995 6/30/1998 9823528827

465 20010302c675418 कोरे अमो(सFद नाग�पा         

 मु पो गौडगाव बु ता 

अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

11/26/1996 11/22/1999 9049389552

466 20001207c669384 रामचंL खंड�पा सुरवसे          

28 म�ल+काजु�न नगर जुना डाक 

बंग�या जवळ , अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 8/14/1974 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1997 5/31/2000 9326049031

467 19870629c675646 दNा"ाय धMHडबा �टकोळे       

मु पो दधुनी ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 01/06/195 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1995 4/30/1998 9673267409

468 20080822c677214 सुभाष नरस�पा हरवाळकर      

संजय नगर हसापूर रोड, 
लोकारपूर ऑइल (मल जवळ, 
अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1977 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

3/1/2000 2/28/2003 9850286727

469 20080508c671489 पठाण जनोL+न गुलाब         

उदय Cच"ा मं�दर]या मागे, 
माPणकपेठ, अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/10/1973 बी ए  ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

11/1/1996 10/31/1999 7276998773
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470 20091006c670211 दलाल फैजअहमद यारअहमद    

माPणकपेठ सलगर रोड, ता 
अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष 10/1/1974 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/1998 1/31/2001 9850426318

471 19880224c728431 धम�राज रेवण(सFद गुजा       

मु पो क�ल�ह�परगा पो करजCग 

ता अRकलकोट िज सोलपूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

11/30/1996 11/30/1999 9423922952

472 20091119c683788 महादेव ताया�पा वाघमारे       

मु पो जावळा ता सांगोला िज 

सोलापूर

पु�ष 6/20/1963 एम ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

सांगोला

8/1/1995 8/31/1998 7057602605

473 20010612c675577 धनवंतराव चांगदेव खंडागळे     

मु पो संगेवाडी ता सांगोला िज 

सोलापू�

पु�ष 12/2/1968 बी कॉम बी पी 

एड

ओपन तह(सल काया�लय  

सांगोला

10/10/1994 9/10/1997 9130437499

474 19941023c667694 ;परजादे मुजावर असलम गPणम  

घ नं 322 , ;परजादे व!ती मांजर+ 

ता सांगोला िज सोलापूर

पु�ष 6/20/1966 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

सांगोला

12/1/1995 11/30/1998 9226179781

475 20081226c677862 नामदे म�हार+ ;व$वनाथ       

मु पो पाटकुल ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/26/1998 12/25/2001 9922524645

476 20090818c687194 लaमण ;व$वनाथ सलगर      

मु.पो. निजक ;पपंर+ ता.मोहोळ 

िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए बी पी एड एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/14/1996 10/14/1999 9561373753

477 20100526c694830 धनजंय दे;वदास पांडव         

मु ;परटाकळी पो @त-हे, 
ता.मोहोळ िज.पुणे

पु�ष 6/1/1977 एम ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/28/2000 4/29/2003 9922352847

478 20120306c736747 गवळी सु@नल दादा           

मु पो अंकोल+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी एड एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/22/1995 5/22/1998 7350064406

479 19920321c669649 बनसोड ेराजकुमार (भमराव     

(सFदाथ� नगर मु पो ता मोहोळ 

िज सोलापू�

पु�ष 6/17/1973 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/1/1998 5/1/2001 9922018872

480 19931118c723930 सोनवळे सु@नल लaमण        

मु पो लaमी द�हवडी ता 

मंगळवेढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए  एस सी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

7/1/1995 6/30/1998 9552309171
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481 19910413c666801 ल7डवे रामहर+ मा�ती          

मु पो ल7डवे Cचचंाळे ता मंगळवेढा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

9/1/1998 8/31/2001 8007133574

482 20090210c669041 शेख इसाक पैगंबर           

268 मुलाणी ग�ल+ , मंगळवेढा 

िज सोलापू�

पु�ष 6/1/1972 बी ए  ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

5/1/1997 4/30/2000 9158949763

483 19960723c677876 रायबान कुमार `ाने$वर        

मु मलेवाडी (शदरनगर) पो ता 
मंगळवेढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

5/17/1999 4/30/2002 9766567819

484 20051024c671251 पाट+ल गु�(लगं शंकर         

मु पो गुंजेगाव ता मंगळवेढा 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए  ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

12/1/1998 12/31/2001 9730785015

485 19900325c678132 >शांत (लबंराज कांबळे        

रा (सFदथा� नगर तहसील कचेरा 

रोड, मु पा ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 2/2/1970 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

6/1/1997 5/31/2000 9552658555

486 19920725c675792 (भताड ेगणपत दगडु           

   मु सरपडोह पो कMडजे ता 

करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

करमाळा

5/13/1998 4/23/2001 9767125301

487 20020820c681089 >मोद पोपटलाल पेटकर        

मु पो केम ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 7/5/1971 फम�सी ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

7/1/2000 7/30/2003 9850938901

488 19950725c675443 (शदंे मधुकर (भमराव          

मु. शेलगाव (क) पो._फजरे 

ता.करमाळा, िज.सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

करमाळा

8/29/1996 8/30/1999 9623402194

489 19981225c678040 पवार बाजीराव सज<राव        

मु पा रावगाव ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष  01/06/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

11/5/1994 11/5/1997 9049867729

490 19951115c676129 जगताप संतोष पांडुरंग        

भवानी पेठ करमाळा िज सोलपूर

पु�ष 1/16/1969 Hड एम इ ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

1/1/1997 12/31/1999 9423537460

491 20090129c678092 पुराPणक मुंकुद मोर$वर        

मु पो ता करमाळा गुरज ग�ल+ 

धर 2262 िज सोलापुर

पु�ष 10/14/1967 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

6/13/1995 6/13/1998 9960080780

492 20101004c700286 रामचंL गुलाब पांढरे          

मु पेा �बटरगाव (वांगी) ता 
करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1973 बी ए वी जे ए तह(सल काया�लय  

करमाळा

11/15/1996 11/15/1999 9158432640
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493 19830125c666208 सु� ;वकास $यामराव           

79 _क�ला ;वभाग मु पो ता 

करमाळा िज सोलापूर

पु�ष 12/9/1966 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

10/1/1991 9/30/1994 9421070810

494 20081021c673620 चैधर+ सु@नल (शवराम         

मु Eीदेवीचा माळ पो ता करमाळा 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए  ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

9/19/1995 9/19/1998 9921327549

495 19911225c669491 शेख शZबीर र�जाक          

मो�हrद+न ता(लम जवळ , वेताळ 

पेठ , मु पो ता करमाळा िज 

सोलापू�

पु�ष 11/5/1964 बी ए  ओबीसी तह(सल काया�लय  

करमाळा

2/24/1997 2/23/2000 9766758540

496 20001111c669349 साळवे चंLकांत `ानदेव         

मु पो केतुर ता करमाळा िज 

सोलापू�

पु�ष 6/1/1971 एम ए  एस सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

5/3/1999 5/2/2002 9850670787

497 20081106c669101 जोतीराम धMडीबा कोकाटे       

मु पो झरे ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 एम ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

जुलै 1995 जुन 1998 9822400415

498 19820625c677777 महानंदा नामदेव होटकर        

कमला भवानी नगर, बायपास रोड 
मु पेा ता करमाळा िज सोलपूर

!"ी 9/30/1965 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

ऑग!ट 1988 ऑग!ट 1991 8600197130

499 19940907c669471 मो�हते ;वजयकुमार मोहनराव    

मु र!तापूर पो सुरड� ता बाश� 

िज सोलापूर

पु�ष 5/10/1970 बी ए!सी बी पी 

एड

ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

4/1/1996 3/31/1999 9767379465

500 19840723c675423 शेख शा�हनबेगम म उमर      

घर नं 6/ए (सरतनगर , सोलापूर
!"ी 8/1/1968 एम ए Hड एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1991 8/31/1994 9420545412

501 20100215c689468 क�पना भगवान पाट+ल        

मु पो लaमीद�हवडी ता मंगळवेढा 

िज सोलापूर

!"ी 7/20/1971 बी ए एम एस 

डZ�यु

ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

11/5/1996 11/5/1999 9823926120

502 19890818c675940 ;वणाकुमार+ संभाजी ब�लाळ    

163 फॉरे!ट चांदणी चौक सोलापूर

!"ी 6/1/1967 बी ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/22/1997 11/22/2000 9175755787

503 19850909c669475 मोलाअल+ नु�rद+न मुकादम     

  उरवळे ग�ल+ धर नं 37/सी मु 
पो ता अRकलकोट िज सोलापुर

पु�ष 10/17/1967 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 9421028138
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504 19910215c666924 _कसन >भु कांबळे           

Gदारा कैलास दNा"य गायकवाड  

                Zलॉक नं 5 
जे �म नं 4 ,  र;ववार पेठ, सोलापूर

पु�ष 7/8/1966 एम कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

12/26/1995 11/25/1998 9604845075

505 19910706c667299 ;व$वास आ�दनाथ राऊत       

मु पो नरखेड ता माहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष 6/2/1976 एम ए आपेन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/17/1999 12/16/2002 9822833140

506 20091119c683776 गोदाबाई महा(लगं कुदळे       

मु पो नरखेड ता मोहोळ िज 

सोलापू�

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/3/1997 6/3/2000 9822304853

507 19931217c265749 राजEी नारायण भ!मे          

3092 /अ/1 काळा मा�ती 

चौक,पंढरपुर िज सोलापूर

!"ी 6/1/1969 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपूर

6/1/1995 5/30/1999 9892236521

508 20090127c671763 राजकुमार दादासो मागाड े      

मु पो Eीपुर (जग�दशनगर) ता 
माळ(शरस िज सोलापूर

पु�ष 5/12/1971 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

5/1/1997 4/30/2000 9404024059

509 19960812c667304 जावेद यासीन मणेर           

मु पो करबावी ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

12/1/1997 11/30/2000 9763478600

510 19950407c675781 बारगजे द+पक _कसनराव       

Gदारा राज7L _कसनराव बारगजे 

2150 उमा नगर+ , जुनी (मल 

कंपाउड, सोलापूर

पु�ष 6/17/1974 बी ए!सी एस बी सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

7/1/1996 6/30/1999 9527090909

511 19900713c678151 @नगं�पा बस�पा वाघमोड े      

मु पो धो"ी ता द�Oण सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

2/1/1998 1/31/2001 9850214152

512 19940129c667846 अशोक �हरबा कोळी          

मु शंकरगाव पेा पुळुज ता पंढरपुर 

िज सोलापू�

पु�ष 6/1/1970 बी ए एस बी सी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

1/30/1996 1/29/1999 9767526698

513 20040617c675768 माने ह0रबा शंकर            

मु पो हु:नुर ता मंगळवेढा िज 

सोलापर

पु�ष 6/1/1971 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

मे 1998 ए;>ल 2001 9821049524

514 20040821c681868 रण�दवे गणपत नर(सहं        

मु रण�दवेवाडी पो ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष 10/1/1965 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/1993 12/31/1995 9423066521
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515 20160705c101097 उमाकंत (भमाशंकर वैदकर      

मु पो माड� ता उ सोलापुर

पु�ष 5/12/1977 बी ए एस बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलपूर

7/5/2000 6/30/2003 9604922377

516 20150316c100378 बगले (सFदाराम एड�पा        

मु पो माळकवठे ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

10/1/1996 9/30/1999 9970504623

517 20160705c101036 पवार गोपाळ पांडु            

मु घोडातांडा पेा कुमठे ता द 

सोलापुर िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1965 बी कॉम बी पी 

एड

;व जे ए तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

6/1/1998 5/30/2001 9881053277

518 200160702c100419 बाबुशा (सFदाराम तोडकर+     

मु पो माळकवठे ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1967 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

2/1/1997 1/31/2000 9960793983

519 20150316c100918 शेख मुजीबीर र�हमान द!तगीर  

मु पो औज ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

8/1/2000 7/31/2003 9970083732

520 20160416c100746 माळी (सFदाराम म�ला�पा      

मु पो होटगी गाव ता द सोलापूर 

िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

8/18/1998 7/18/2001 7875276579

521 20150316c100519 सतीश ह0रष (शदंे            

रा होनमुग� ता द सोलापुर िज 

सोलापुर

पु�ष 9/29/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

12/1/1997 11/30/2000 9822818253

522 20160630c101210 अ@नल शंकर @नकम          

मु पो बRशी �ह�परगा ता द 

सोलापुर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

6/1/1996 7/31/1999 9850991868

523 20150225c100207 शZबीर जवरोद+न मनीयार       

मु पो कुंभार+ ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी कॉम  ओबीसी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

9/1/1996 8/1/1999 7709109843

524 20160708c101080 0रजवान म ह@नफ मु�ला       

मु पा मंLपु द सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

2/1/2000 1/31/2003 9527694746

525 20150316c100715 �बर�पा शेखु मोटे            

मु पो कंदलगाव ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1968 एम ए बी पी एड एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

3/1/1998 3/1/2001 8888046608

526 20160613c100266 लaमण भुताडी जनगे          

    मु पा हNरु ता द सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

द�Oण सोलापूर

8/1/2000 7/30/2003 9423976747
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527 20150316c100666 बाळु सुबराब कदम           

738 (भमनगर , बाश� िज सोलपुन

पु�ष 6/2/1964 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

जुलै 1997 जुन 2000 8605558020

528 20160704c101084 जयEी अंबादास माने          

इं�दरा नगर कासारवाडी रोड मु 

पो बाश� िज सोलापूर

!"ी 4/4/1971 बी ए बी एड बी 

पी एड

एस सी तह(सल काया�लय  

बाश�

9/1/1994 8/1/1998 8805700481

529 20150316c100843 वायचळ साधन (लबंनाथ       

Gदारा साधन नागेश नलवड े   

सावंत �लॉट परांडा रोड , बाश� 
िज सोलापुर

!"ी 2/11/1971 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

6/1/1995 5/31/1998 8149526864

530 20160712c100819 अजु�न अंबु घळके            

मु पो क:हे ता बाश� िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 बी ए बी एड ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

1/1/1997 12/1/1999 9922079678

531 20150223c100215 सुवणा� दNा"ाय (शदंे          

मु पो वैराग  शारदादेवी नगर ता 

बाश� मोहोळ रोड िज सोलापुर

!"ी 6/13/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

10/1/1998 9/30/2001 7387162653

532 20160708c100138 दादा भारत कानड े           

(भसे �लॉट 0रगंरोड मु पो ता 

बाश� िज सोलापूर

पु�ष 2/1/1965 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

बाश�

11/1/1991 10/31/1994 9673182959

533 20150623c101191 शहाजी बाबुराव नेटके         

वाणी �लॉट भगवंत कॉलनी , 
आगळ गाव रोड ता बाश� िज 

सोलापुर

पु�ष 4/14/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

10/1/1998 9/30/2001 9763637126

534 20150218c100103 सवळी बसवराज चंLकांत       

मु पा करजगी ता अRकलकोट 

िज सोलाप�

पु�ष 6/1/1971 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1995 5/31/1998 9421072039

535 20150313c100252 चGहाण राज7Lकुमार वसंतराव     

24/95 गांधी नगर द सदर बाजार 

, सोलापुर

पु�ष 4/8/1966 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/2/1990 4/30/1993 7720969461

536 20150223c100459 पाट+ल वंदना ;वxणु           

;वसावा हौ सो Zलॉक नं 8 , 
भग(सगं माक< ट जवळ , सोलापूर

!"ी 9/13/1970 एम कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

4/17/1995 4/17/1998 9623611167

537 20150313c100955 राज7L `ानदेव रण�दवे          

  73/4 उNर सदर बाजार , सोलापूर
पु�ष 5/13/1973 बी ए बी पी एड एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/1/2000 2/28/2003 8975287109
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538 20160704c100526 भा=यEी अम0रश Eीराम       

144 र;ववार पेठ, राज7L चौक, 
सोलापूर

पु�ष 6/6/1974 बी कॅाम एस बी सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

मे 1996 जाने 1999 8975287109

539 20150316c100501 सु(शलकुमार (शवयोगी �ह+     

162/14 रे�वे लाइन , पंखा ;व�हर 

]या मागे, सोलापूर

पु�ष 9/2/1964 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/5/1996 10/31/1999 9423069922

540 20150316c100723 शेख तैसीन अमीन            

14  अ �बलाल नगर , जुळे 

सोलापूर ,

!"ी 5/14/1974 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/3/1998 2/28/2001 7385380102

541 20160704c100806 कांबळे (मल+ंद ह0र           

157 मुकुंद नगर , भवानी पेठ, 
सोलापूर

पु�ष 1/1/1962 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1995 6/1/1998 7387491717

542 20150318c100096 नसीमबानो अ वहाब शेख      

77/78 (शवगंगा नगर , नं 3 , 
नइ िजंदगी, सोलापूर

ि!" 12/26/1973 बी ए!सी बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/27/1999 9/26/2002 8180986787

543 20150316c100550 @न�लवाबाई गुंड�पा शाबाद+     

गोकुळ नगर ,Zलॉक न क/41 , 
जुळे सोलापुर, पा\याटाक6 जवळ

!"ी 5/18/1976 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/6/2000 2/28/2003 8888353606

544 20160704c101886 काळे चंLकांत रामचंL         

251 भै� व!ती , मोरया गणपती 

मंद+रा जवळ, ;वजापुर रोड, सोलापूर

पु�ष 6/1/1965 बी कॉम एम 

एस डZ�यु

एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

11/1/1998 10/30/2001 9923313369

545 20160705c100771 महानंदा कल�पा वडगेर+       

�लॉट नं 131 बेगर हो सो , 
;वजापूर नाका , सोलापूर

!"ी 6/13/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

जुन 1995 मे 1998 9527864844

546 20160711c101128 अनु;>ता (शवयोगी �ह+        

162/14 रे�वे लाइन, पंख ;व�हर 

मागे, सोलापू�

!"ी 3/25/1967 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/1/1995 8/1/1998 8412821895

547 20150316c100838 संगीता >मोद जाधव          

घर नं 194 , द कसबा, वाDस�य 
@नवास, सोलापू�

!"ी 3/18/1974 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/1/1997 1/31/2000 9764191499

548 20160702c101302 गैस बेगम (लयाकत अल+ 

हवालदार                   

47 (शवगंगा नगर , भाग 3, नइ 
िजंदगी , सोलापूर

!"ी 5/3/1975 एम ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/5/1999 31/04/2002 9922237569
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549 20150309c100435 जयEी तुळशीदास �Oरसागर    

�लॉट नं 7 , कुंची कोरवे 

झाेपडपट+ , �=णालय पाठSमागे, 
सोलापूर

!"ी 5/20/1964 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

9/15/1991 8/16/1994 9011774644

550 20160701c100449 सुरवसे �यो@त `ाने$वर        

10 :यु लaमीचाळ ,देगाव रोड, 
सोलापूर

!"ी 12/22/1974 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

12/1/1998 1/31/2001 9604874346

551 20150316c100425 संगीत सुधाकर चुबळकर       

�लॉट नं 102 , फ�ट नं 1 , 
अरं;वद कॉ�लेRस, वंदन नगर, 
जुळे सोलापूर

!"ी 6/18/1973 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/1/1998 12/31/2000 9765225104

552 20160701c100011 माधुर+ गो;वदं जोशी          

231 बी उ�वल हौ सो, मुरारजी 

पेठ, सोलापूर

!"ी 4/21/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

12/11/1995 12/11/1998 9881358364

553 20150316c100525 कम�नीसा शZबीर शेख        

10377/6 मु!ल+म पा]छा पेठ, 
सोलापूर

!"ी 6/20/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/7/1995 31/06/1998 9922752262

554 20150223c100418 झंपले (शदKमा रामदास        

678 उNर सदर बाझार, सोलापूर
!"ी 10/10/1971 बी कॉम एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/1/1997 5/31/2000 9604963011

555 20150303c100746 (सलGहा शमवेल साळवी       

8/62 (शवाजी नगर, मोद+, सोलापूर
!"ी 1/31/1968 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

8/26/1996 7/30/1999 8007055948

556 20150427c100504 म�लया दडु�या मठपती        

घर न एम - 138 , सहयोग नगर, 
:यु Kहाडा सोसा. , जुळे सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

3/1/1997 2/28/2000 9766669765

557 20160630c100456 ख ्ंडु सना हाटकर             

जय म�हार चौक , बुधवार पेठ, 
मांतग व!ती, सोलापूर

पु�ष 6/1/1963 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/1/1992 1/1/1995 9561363659

558 20160512c100608 हेमा माधव नागने            

एल -311 , Kहाडा कॉलनी, आनंद 

माग�, बामन नगर जवळ, जुळे 

सोलापूर

!"ी 9/21/1968 एम ए एम एस 

डZ�यु

ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

10/1/1996 9/30/1999 9823448799

559 20150223c100736 राजा रामचंL गायकवाड        

(शवाजी नगर , बुधवार पेठ, मु  
पो ता मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/11/1999 5/10/2002 8484893927

Page 111 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

560 20160708c101155 कारंड ेमहेश दNा"ाय         

418 जुनी मील चाळ, मुरारजी 

पेठ, सोलापूर

पु�ष 2/18/1972 बी कॉम एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/24/1995 5/23/1998 9175321339

561 20160708c101047 चौधर+ ;वIमा�दDय बाबुराव     

41/316 :यु बुधवार पेठ, सोलापूर
पु�ष 9/3/1972 बी ए एम एस 

डZ�यु

एस सी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

1/26/2000 1/26/2003 9422435842

562 20151222c100739 जमादार हसीना महमद यासीन   

�लॉट नं 90, भा=यलaमी नगर, 
मजरेवाडी , सोलापूर

!"ी 6/1/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

6/5/1995 5/1/1998 8605369415

563 20160711c100075 उबाळे अि$वनी भगवान        

आर 176, @न(म�ती ;वहार, 
;वजापुर रोड, सोलापूर

!"ी 7/25/1975 बी कॉम एन ट+ बी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

5/4/1998 4/28/2001 9767718771

564 20160704c100275 चंLास संभाजी कांबळे         

मु पो बादोल बु ता अRकलकोट 

िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1967 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1999 5/31/2002 9765221984

565 20160705c101199 (शव�पा पांडुरंग �हल+         

मु तळेवाड पो बोराट+ ता 

अककलकोट िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1975 एम ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/1998 5/31/2001 9922529446

566 20150224c100129 >�दपकुमार कल�पा हेाळे       

मु पो गोगाव ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष  01/06/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

10/1/1999 9/30/2003 9049181853

567 20150225c100734 बाळ�पा मल�पा कुंभार        

मु पो सरलगर ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 एम ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

2/1/1995 1/31/1998 9921233789

568 20150316c100824 हलसगे (भमसेन शंकर         

मु पेा चपळगाव ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

5/1/1997 4/1/2000 9764834757

569 20160711c100172 हताळे धम�:ना (शव�पा        

मु पो ह:नुर ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु�ष 6/16/1976 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

1/1/2000 12/31/2002 9975487071

570 20150316c100691 राजाराम गो;वदं जाधव         

मु पो क�ळ ता मोहोळ िज 

सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

9/18/1996 9/17/1999 9923516199

571 20160702c100882 वैशाल+ वंसत सोपल          

मु पो नरखेड ता मोहोळ िज 

सोलापूर

!"ी 12/17/1967 बी एु ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/5/1996 10/5/1999 9766171997

Page 112 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

572 20160712c100173 शेख अ रहेमान क0रम सो      

मु पीरटाकळी पो @त-हे ता 
मोहोळ िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1976 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

5/25/2000 5/26/2003 9730679492

573 20150312c100551 बाळासाहेब पाडुरंग दाढे        

मु पो वाफळे ता मोहोळ िज  

सोलापूर

पु�ष 6/1/1970 बी ए बी पी एड ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

8/26/1996 8/25/1999 9970694190

574 20160702c100556 राम चांगदेव मोटे             

मु पा नरखेड  ता मोहोळ िज  

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मोहोळ

10/5/1996 10/5/1999 9561349116

575 20150316c100223 कारंड ेअनीता चंLकांत         

मु पो औढ+  ता मोहोळ िज  

सोलापूर

!"ी 12/31/1971 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

11/9/1995 11/9/1998 9767390171

576 20160711c100855 सुय�भान वामन धो"े          

मु मोरवंची पेा (शरापुर  ता 

मोहोळ िज  सोलापूर

पु�ष 6/1/1972 बी पी एड वी जे ए तह(सल काया�लय  

मोहोळ

12/4/1996 12/4/1999 9921228764

577 20160706c100392 परमे$वर अ(भमान तुप(समंदर    

मु पो गोटेवाडी  ता मोहोळ िज  

सोलापूर

पु�ष 12/26/1975 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/7/2000 1/6/2003 9552243566

578 20160704c100922 �बभीषन उNरे$वर नलवड े     

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

6/1/1995 6/1/1998 9503836604

579 20160704c101110 बापु मि]छंL नलवड े         

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

4/1/1997 3/1/2000 9075478596

580 20150316c100631 (मसकर (सFL$वर ह0रभाऊ     

ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 5/20/1975 एम ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

माढा

1/1/2000 3/7/2003 9623655635

581 20160630c100570 अ�लाहमीद हसन मुलाणी      

मु म7ड पो पडसाळी ता माढा िज 

सोलापुर

पु�ष 6/1/1971 बी ए बी एड ओबीसी तह(सल काया�लय  

माढा

6/1/1995 5/31/1998 9767177847

582 20160702c101126 बाळासाहेब मा�ती मांदे        

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1969 एम ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

जुन 1995 मे 1998 9850710227

583 20150324c100149 महेश �दगंबर मोहोळकर     

Zलड बकॅ जवळ, सातव कॉलनी 

माढा रोड, कुडु�वाडी

पु�ष 7/15/1971 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

माढा

9/1/1996 8/31/1999 9421586932

Page 113 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

584 20160704c101111 नानासाहेब नरहर+ खताळ       

मु पो आवाट+ ता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1974 बी ए एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

करमाळा

4/1/1999 3/31/2002 9604879138

585 20160704c100164 चंLकांत गो;वदं माणकुसकर     

घर नं 2223 Kपेती चौक, पंढरपुर 
िज सोलापूर

पु�ष 12/31/1959 एम कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

पंढरपुर

1/1/1995 12/31/1997 8087493171

586 20150208c100544 छाया भागवत च:नावर        

ह0रदास वेस पंचाळी ग�ल+, घर 
नं 2048, पंढरपुर िज सोलापुर

!"ी 7/15/1971 बी ए!सी ओपन तह(सल काया�लय  

लोहा नांदेड

4/23/1996 4/23/1999 8275896129

587 20160708c101407 मेघा गो;वदं भागवत          

घर नं 477, हनुमान मैदान, 
पंढरपुर िज सोलापूर

!"ी 7/13/1964 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

पंढरपुर

ऑRटो 1992 स�ट7 1995 8698294931

588 20160707c100681 �रतकुमार सुखदेव कांबळे      

मु पो ताप_कर+ शेटफळ ता 

पंढरपुर िज सोलापूर

पु�ष 8/16/1964 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

पंढरपुर

7/1/1990 7/31/1993 9423330304

589 20160629c101238 Eीराम मोरे$वर दंडवते         

Eी >साद एखतपुर रोड , ता 
सांगोला िज सोलापूर

पु�ष 2/17/1970 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

सांगोला

6/1/1995 5/30/1998 9028400475

590 20160708c101358 (मनाOी (शव(लगं तोडकर+      

मु पो ता सांगोला िज सोलापूर

!"ी 6/12/1965 Hड एड ओपन तह(सल काया�लय  

सांगोला

2/1/1999 1/1/2002 9423334487

591 20160603c100086 @तकुटे भारत हनमंत          

मु चाहुरव!ती ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु�ष 7/2/1972 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

5/1/1997 4/30/2000 9766197021

592 20160704c100938 चंLकांत गुलाब सावंत         

मु पो ता माळ(शरस िज सोलापुर

पु�ष 6/1/1968 बी ए एस सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

1/1/2000 12/31/2003 9763592922

593 20150316c100229 बाळासाहेब मनोहर पाट+ल      

मु पो मेडद ता माळ(शरस िज 

सोलापुर

पु�ष 6/2/1972 बी उ एन ट+ सी तह(सल काया�लय  

माळ(शरस

8/31/1995 9/1/1998 9890397720

594 20160704c100167 सोनवळे मा�ती साहेबराव       

मु पो qKहपुर+ ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1966 एम ए एस सी तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

जुलै 1991 माच� - 1994 8237209453

595 20160711c100658 Cगडड ेसंभाजी रामचंL          

 मु पो भोसे ता मंगळवेढा िज 

सोलापू�

पु�ष 6/2/1973 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

मंगळवेढा

10/3/1996 9/30/1999 9766239941
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596 20160330c100914 िजजाबाई नागनाथ घोडके      

मु पो अंकोल+ ता मोहोळ

!"ी 6/1/1974 बी ए ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

3/15/1996 3/15/1999 9096042570

597 20160301c100885 रामचंL Eीधर कुलकण�        

घर नं 4201   घोडगे�ल+, सोमवार 
पेठ, ता बाश�

पु�ष 4/10/1951 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

बाश�

नोGहे 1997 ऑRटो 2000 9175662459

598 20160709c100195 होटगी इरफान हसनसाब       

�लॉट नं 84, qKहदेव नगर 
,होटगी रोड, सोलापूर

पु�ष 4/28/1970 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापू

7/1/1995 6/30/1998 9975292293

599 20131123c179495 वासुदवु वसंत ददुगीकर        

326 लंaमी कसबा , लaमी 
बकॅेजवळ, सोलापूर

पु�ष 4/7/1971 बी ए!सी आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापू

जुन 1995 जुन 1998 8087449932

600 20141018c100249 सोमवंशी वषा� अ�ण         

धम�वीर संभाजी चौक ,डबर 
ग�ल+ ता अRकलकोट िज सोलापूर

!"ी 12/24/1977 एम ए ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

6/1/2000 5/31/2003 9763378195

601 20130718c100551 मुकुंद Eीकांत नाइक          

घर नं 87 जय बजरंग नगर, 
होटगी रोड, मजरेवाडी, सोलापूर

पु�ष 7/5/1975 बी ए आपेन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

3/1/1998 2/28/2001 8888529095

602 20130923c107809 नामदेव महादेव मांदे          

मु पो लउळ ता माढा िज सोलापू

पु�ष 6/1/1976 बी ए बी पी एड आपेन तह(सल काया�लय  

माढा

9/1/1999 8/30/2002 9767161900

603 20141209c100871 भाऊराव हं�बराराव म!कर       

मु पो साड ेता करमाळा िज 

सोलापूर

पु�ष 6/1/1969 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

करमाळा

3/1/1999 2/28/2002 8975503250

604 20110903c725780 ताDयासाहेब रामकृxण भोसले    

16 एन जी मील चाह , मुरारजी 

पेठ, सोलापूर

पु�ष 12/23/1968 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

7/1/1995 6/30/1998 9850794195

605 20130517c100303 अकबर नुरद+न मुकादम        

उरवळे ग�ल+ , मुकादम वाडा ता 

अRकलकेाट िज सोलापूर

पु�ष 9/17/1970 बी कॉम ओपन तह(सल काया�लय  

अRकलकोट

12/3/1997 11/30/2000 8888365656

606 20090626c687500 परदेशी बंडु गंगाधर           

मु पो माटकुल ता मोहोळ

पु�ष 6/1/1965 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

मोहोळ

1/1/1990 1/1/1993 9822973770

607 20140930c100512 वा�हदा बाबुलाल शेख          

ए 35 (सट+झन पाक� , न;वन आर 

ट+ ओ जवळ , सोलापुर

पु�ष 8/9/1973 बी ए!सी वी जे ए तह(सल काया�लय  

द सोलापूर

6/1/1997 5/31/2000 9373919691
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608 20141111c100539 नीता अशेाक गायकवाड        

80 अ मशाळ व!ती, ;वजापुर रोड, 
सोलापूर

!"ी 7/21/1966 बी ए ओपन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापूर

2/5/1999 1/31/2002 9822386265

609 20150303c100242 करमुल फा�क अहमद अZदलु 

गनी                      � 

नं 257 श@नवार पेठ , सोलप�

पु�ष 1/7/1965 बी कॉम ओबीसी तह(सल काया�लय  

उNर सोलापुर

7/1/1996 6/1/1999 9960847482

610 20141016c100834 (शवाजी Eीधर मोरे           

Zलॉक न 51/2 संत तुकाराम 

नगर, उNर सदर बाजार , सोलापू�

पु�ष 9/3/1976 एम ए आपेन तह(सल काया�लय  

उNर सोलापुर

7/3/2000 7/2/2003 9823276245

611 19910207c686454 धो"े र;वLं दगुा�दास           

115/9 र;ववार पेठ सोलापुर
पु�ष 9/5/1970 एम ए बी ए तह(सल काया�लय  

उNर सोलापुर

6/1/1995 5/31/1998 9922294483

612 20160713C101343 रोथोड सुनील झपू             

  मु पो कुमठेगाव त उNर 

सोलापूर िज सोलापूर

पुरष 6/1/1975 बी ए NT तहसील कया�लय 

उNर सोलापूर

4/1/2000 3/31/2003 ९४०३८७००९१

613 20150313C100640 पाथpट दशरथ नागनाथ       

१७/१७ बुधवार पेठ , वडजग�ल+ , 
लaमन महाराज शाळे]या मागे

पुरष २९/०१/१९६५ बी कॉम, एम 
एस डZलु

NT तहसील कया�लय 

उNर सोलापूर

01/02/1992  
10/93

01/08/1993 
2/95

9370285259

614 19950706C675598 (शदंे अंकुश कृxणा            

सोलापूर रोड बगळे चाळ ता बाश� 

िज सोलापूर

पुरष ०१/०४/१९६९ बी पी एड OPAN तालुका कृषी 

अCधकार+

ऑRट १९९६ से�ट १९९९ ७७७४९८३५३०

615 19950806C675597 (शदंे लहू  कृxणा              

सोलापूर रोड बगळे चाळ ता बाश� 

िज सोलापूर

पुरष ०१/०४/१९६९ एम ए OPAN तालुका भूमी 

अ(भलेख

नोGह7बर १९९६ ऑRटो १९९९ ७०३८२०९४८८

616 20161208C100842 धनवान चIपाणी बाबवृाहन      

  मु पो एकुक<  ता मोहोळ िज 

सोलापूर ४१३२१३

पुरष २४/०६/१९७० बी ए बी पी एड OPAN एकुक<  

Uामपंचायत व 

बोपले तलाठS 

काया�लय

०१/०५/१९९६ ०१/०६/१९९९ ९८२३२२९८६६

617 19890704C669138 माळी >काश Cगरमल           

  मु पो डोमबर जवळगे ता 

अRकलकोट िज सोलापूर

पुरष ०१/०६/१९७१ बी ए OBC तहसील काया�लय 

अRकलकोट

०१/०८/१९९९ ३१/०७/२००२ ९०४९१२३४१८

618 20160704C100703 गरड ;वजय गुलाब             

  मु पो जेऊर ता करमाळा िज 

सोलापूर

पुरष १८/०५/१९६७ बी कॉम SC करमाळा तलाठS 

काया�लय

०१/०६/१९९२ ३०/०६/१९९५ ८८०५१८०३१२
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619 20150318C100503 कुंभार दगडू शंकर             

  मु पो बेलाती ता उNर सोलापूर 

िज सोलापूर

पुरष ०१/०६/१९६७ बी ए OBC उNर सोलापूर 

तहसील काया�लय

०२/०६/१९९८ ३१/०५/२००१ ९१५८८०८९९४

620 20160712C101488 (शकेतोड सुय�कांत Eीपती        

  मु पो कोरफळे ता बाश� िज 

सोलापूर

पुरष २७/०९/१९६७ बी ए बी पी एड OPAN तहसील काया�लय 

कोरफळे

ऑRट १९९५ से�ट १९९८ ९६५७७७३५९३

621 20060223C671358 भोसले राजEी राज7L           

  घर नं बी ९३ आनंदया"ी 

राज!व नगर ;वजापूर रोड सोलापूर

!"ी १२/०२/१९६९ बी ए OPAN उNर सोलापूर 

तहसील काया�लय

०१/१२/१९९७ ३०/११/२००० ८८८८३५०९३८

622 20160527C101439 Pखलारे सतीश माPणक          

  मु खवणी पो पोराखापूर िज 

सोलापूर

!"ी २७/०७/१९७२ बी ए SC Uामसेवक 

Uामपंचायत 

खंडाळी ता मोहोळ

१९/१०/१९९८ २९/१०/२००१ ९६७३७५४६१९

623 20090209C669003 इंगवले सखुबाई दNा"य         

  मु पो वाढेगाव ता सांगोला िज 

सोलापूर

!"ी ०१/०६/१९७२ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

सांगोला

०१/०७/२००० ०१/०६/२००३ ८८०५०४७५५८

624 20090922C687393 घाडगे (शवाजी @नवNृी          

  मु पो वाकाव ता माढा िज 

सोलापूर

पु�ष ०१/०६/१९६७ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

माढा

जून/१९९५ मे/१९९८ ९६८९२२९७४१

625 20161214C100209 Cचदानंद कामगMडा �बराजदार     

  मु हNासJग पो बpर ता 

द�Oणसोलापूर िज सोलापूर

पु�ष १६/०७/१९६४ एम  ए OPAN तहसील काया�लय 

बpर ता 

द�Oणसोलापूर

फेqु/१९९७ जाने/२००० ९९२२५२०९५५

626 19890113C669362  कांबळे द+पक ;व�ठल          

  ४९ :यू बुधवार पेठ रामा:�ल+ 
चौक ता उNर सोलापूर

पु�ष २८/०६/१९६९ बीए SC अ:नधा:य 

;वतरण अCधकार+ 

अ ;वभाग

०५/०६/१९९६ ०४/०६/१९९९ ७०४०८०७९६४

627 20141213C101345 बरबड े(शवाजी मधुकर          

  रा Eीराम नगर राऊत व!ती 

भोसरे ता माढा िज सोलापूर

पु�ष 6/1/1971 बी ए बी एड OPAN ÞÊVÉ.{É.|ÉÉ. 
•ÉÉ³ýÉ 
®úºiÉÉ{ÉÚ®ú 
iÉÉ. 8ÉÉ•ÉÔ

6/1/2001 5/31/2003 8805500518

628 20120814C737657 साखरे संजय चंLकांत           

  घर न. ४०६९, कGहेकर चाळ, 
एसट+ !टनड जवळ, बाश� िज 

सोलापूर

पु�ष २९/०८/१९७६ �बएससी, 
एंल.एंल.बी

OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०७/२००० ३०/०६/२००३ ९८२२८५५०८५
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629 19930721C667432 (शगंे राजेश बाळासाहेब         

 ४८४ :यू पाचा पेठ पाथतृ चौक 

सोलापूर

पु�ष २५/११/१९७५ बी कॉम NT-A तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

२१/०९/१९९९ ३१/१२/२००२ ९८८१३६२८७२

630 19930711C668848 @नम�ळ गणेश शंकार            

  मु पो धम�पुर+ ता माळ(शरस

पु�ष ०१/०६/१९७२ एम ए    बी 

एड

NT-B तहसील काया�लय 

माळ(शरस

१९/०३/१९८ १९/०३/२००१ ९५५२९८५८०१

631 19920608C667549 धडके सुभLा राजाराम          

 �लॉट नं ५६ (शवगंगानगर नं ५ 
कुमठा नाका सोलापूर ४१३००५

!"ी २७/०१/१९७२ एम ए बी एड SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

१२/०२/१९९७ २८/०२/२००० ९९२२५४६०८१

632 20091012C686579 ठ7गल+ गुलाब ;व$वनाथ         

   मु पो धम�पुर+ ता माळ(शरस 

िज सोलापूर ४१३१०९

पु�ष ०१/०६/१९६७ बी ए NT-C तहसील काया�लय 

माळ(शरस

०४/०५/२००० ०४/०५/२००३ ९८५०९१९५०७

633 20150220C101039 शेख बशीर (म�ठुभाई           

  मु पो धम�पुर+ ता माळ(शरस 

िज सोलापूर ४१३१०९

पु�ष २८/०२/१९६९ एम ए एम एड OPAN तहसील काया�लय 

माळ(शरस

०१/०४/२००२ ०१/०४/२००२ ९७३०७८८४९२

634 20080902C677547 फावड ेनागनाथ �दगंबर      

१५५०/५५ अ सुभाषनगर पो!त 

ऑ_फस]या मागे बाश� िज 

सोलापूर ४१३४०१

पु�ष २९/१२/१९६५ बी कॉम OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०६/१९९४ ३१/०५/१९९७ ९५६१८९८०९८

635 20160130C100740 देवकाते ;वजयकुमार जग:नाथ   

   मु पो �बटले ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु�ष ३०/०४/१९७३ बी एस सी एम 

एस डZलू

NT-C िज >ा शाळा 

�बटले ता मोहोळ

०१/०६/१९९७ ३१/०५/२००० ९८२२९२३२९९

636 20140121C100604 लMढे (शवानंद (शवराम          

  मु (मरजगी पो बोर+ उमरगे ता 

अRकलकोट िज सोलापूर

पु�ष ०१/०६/१९७१ बी ए बी पीएड OPAN िज >ा शाळा 

(मरझगी

०१/०१/१९९७ ३१/१२/१९९९ ८६०५११८७८२

637 20021223C678035 राठोड परमे$वर पांडुरंग         

   मु सेवालालनगर पो माड� ता 

उNर सोलापूर िज सोलापूर

पु�ष ०१/०६/१९७३ बी कॉम NT-7I तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

१३/०१/१९९७ १३/०१/२००० ८६०५६९२७५६

638 20150410C100511 आगरखेड महावीर क!तुरचंद     

   मु पो वागदर+ ता अRकलकोट 

िज सोलापूर ४१३२१८

पु�ष ०१/०६/१९६३ बी ए OBC तहसील काया�लय 

अRकलकोट

०१/१०/१०९९५ ३०/०९/१९९८ ८३९०८२१२५७
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

639 20151005C100927 कुलकण� _करण मनोहर         

rवारा देशपांड ेसंजय मोहनराव   

    सी -१०९ मं"ी चंडक 

कॉK�लेRस स�ाट चौक सोलापूर

!"ी २६/१२/१९७२ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

०१/१२/१९९५ ३१/१२/१९९८ ९४२२९९३४०५

640 20150224C100741 !वामी Eीशैल रेवैया            

  मु पो कुसूर ता द�Oण 

सोलापूर ४१३२२१

पु�ष ०१/०६/१९७२ बी ए OBC िज >ा शाळा 

सांगोला

०१/०७/१९९७ ३०/०६/२००० ७०२८३७०६६७

641 19950529C3675591 चGहाण श(शकांत _कसान       

श@नवार पेठ मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु�ष ०१/०६/१९७२ बी ए बीएड OPAN तहसील काया�लय 

मंगळवेढा

०१/०७/१९९६ ३०/०६/१९९९ ९८९०९८०९०३

642 20101101C667074 चाराटे सुधीर सुरेश             

 ११/१ ड पि$चम मंगळवार पेठ 

राजकुमार �बि�डगं सोलापूर 

४१३००२

पु�ष ११/१०/१९७० बी एस सी OBC प0रमंडळ 

अCधकार+ अ 

;वभाग सोलापूर

१२/०६/१९९५ १८/०६/१९९८ ९८२३७३२०८३

643 19941226C668073 कुलकण� �योती बाबुराव        

  rवारा �योती संजय देसाई     

      ब ५४ यशराज नगर 

अRकलकोट रोड सोलपुर सूत 

(मल समोर सोअ�पुअर

!"ी ०१/०३/१९७३ बी कॉम OPAN उNर  तहसील 

काया�लय सोलापूर

०१/०७/१९९६ ३०/०९/१९९९ ९८२२३५४२८६१

644 20120307C737274 सपकाळे संजयकुमार लaमण     

 ११६ कुमठेगाव ता द सोलापूर - 
४१३२२४

पु�ष ०१/०२/१९७६ एम ए बी पी एड OPAN  तहसील 

काया�लय उNर 

सोलापूर

०१/०८/१९९८ ३१/०७/२००१ ७०३८१८०५४६

645 20161220C100909 (मसाळ सुय�कांत बाबासो        

  मु पो पाचेगओन खुद� नलावड े

वाडी ता सांगोला िज सोलापूर

पु�ष १५/०९/१९६९ बी कॉम OPAN  तहसील 

काया�लय सांगोला

०१/०१/१९९६ ३१/१२/१९९८ ७८७५२०८१५६

646 20160707C100224 जगताप शाम �दगंबर           

साई राज नगर बायपास रोड 

कुडू�वाडी भोसरे हाrद राऊत व!ती 

ता माढा िज सोलापूर

पु�ष ०५/०४/१९६८ बी ए OPAN >ांत ऑ_फस 

कुडू�वाडी

०१/०६/१९९५ ३१/०५/१९९८ ९७६७९९७११२

647 20040623C679764 भोसले ;वमल भगवान          

 �लॉट  २० जय हनुमान 

सोसायट+ वायुपु" नगर कुमठा 

नाका सोलापूर ४१३००३

!"ी ०७/११/१९६५ बी कॉम OPAN औrयीCगक 

>(शOण सं!था 

सोलापूर

०१/१२/१९९० ३१/१२/१९९३ ९८९०१७८२६०
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

648 20150316C100200 ताकपेरे �दल+प अ�ण           

 २० राहुल को ओपरेट+Gह सो 

होटगी रोड (सरत नगर जवळ 

सोलापूर ४१३००३

पु�ष १९/०४/१९७२ बी ए SC अ:नधा:य 

;वतरण सी झोन

०१/१२/१९९६ ३०/११/१९९९ ९६५७१८८३२७

649 20110801C667523 पाट+ल �हराचंद धुळ�पा         

  मु पो (शगंडगाव त द सोलापूर 

४१३२२५

पु�ष ०१/०६/१९७३ एम ए एम (लब NT-C िज >ा शाळा 

(शगंडगाव

०१/०३/१९९५ २८/०२/१९९८ ९८२३४५४३४५

650 19950622C675939 शेख >;वणबेगम अ�लाबRश     

 हुडको नं ३ Zलोक नं ए /१०३ 
कुमठा नाका ७० फुट रोड सोलापूर

!"ी ०५/०१/१९७८ बी ए बी एड OBC संजय गांधी 

@नधा�र उNर 

सोलापूर

३०/०६/१९९९ ३०/०६/२००२ ९३२६१६५८८४

651 19941011C669141 कुंभार अ�णा बाबा             

 मु पो अकलूज सुगंध ट+ स7टर 

तलाठS काया�लया समोर त 

माळ(शरस िज सोलापूर

!"ी ०२/०६/१९७२ बी ए OBC तहसील काया�लय 

अकलूज

११/१२/१९९५ ११/१२/१९९८ ९१५८९९३९८६

652 20161222C100933 ख"ी @नवNृी वासुदेव            

  मु पो कMढेज ता करमाळा िज 

सोलापूर ४१३२०२

पु १०/०६/१९६७ बी ए OBC तहसील काया�लय 

करमाळा

०१/०७/१९९५ ३१/०५/१९९८ ७४२०९२१९८९

653 20091029C685439 घाडगे पr(मनी ;व�ठल         

   मु पो वाळूज त मोहोळ िज 

सोलापूर

!"ी ०१/०६/१९६६ बी ए बी एड OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०२/१२/१९९९ ०१/१०/२००२ ८४८४९४७६१६

654 20160512C100499 कटकधMड रेवण(सFद कMडीबा     

 ५२७ उNर सदर बझार सोलापूर 

४१३००३

पु ०१/०६/१९६१ एम ए SC प0रमंडळ क 

;वभाग सोलापूर

११/१२/१९८९ ३०/११/१९९२ ९६२०२५९४७६

655 20150313C100408 खान गुलामसैफुल म(लक अ 

सNार २१०/१३ शा!"ी नगर 
ता$कंद चौक फा@तमा झहोरा 

म(शद+ जवळ,सोलापूर .

पु ०४/०६/१९६६ बी कॉम OPAN प0रमंडळ क 

;वभाग सोलापूर

०१/०३/१९९१ २८/०२/१९९४ ८४२१३५६९८०

656 20011108C676130 गोडगे (शवाजी ;वxणू           

  मु पो रोपळे (क) ता माढा िज 

सोलापूर ४१३२५२

पु ०१/०६/१९७२ बी ए बीपीएड OPAN तहसील काया�लय 

माढा

०१/१२/१९९९ ३०/११/२००२ ९५२७९०२१४५

657 20161115C100385 कोरड ेसुधीर ;वलास            

  मु पो पाटकूळ त मोहोळ िज 

सोलापूर ४१३२४८

पु ०१/०६/१९७० बी ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०१/०७/१९९६ ०१/०७/१९९९ ९६६५५२५४३६

658 20060310C671386 सुतकार चंLकांत एकनाथ        

इं�दरा नगर , दN नगर ता  
मोहोळ िज सोलापूर

पु ०१/०५/१९५५ बी ए SC तहसील काया�लय 

मोहोळ

१२/०२/१९८६ १२/०२/१९८९ ७८७५२४७४६७
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

659 20161208C100453 लोकरे मधुकर रामहर+          

   मु पो लऊळ त माढा िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९७० बी ए बी एड OPAN िज >ा शाळा 

लऊळ

०१/०६/१९९५ ३१/०५/१९९८ ८८८८१०२९८३

660 20160718C100883 राऊत तुकाराम दगडू           

  मु पो कु�ल ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९६९ एम ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

११/१२/१९९६ ०१/१२/१९९९ ९७६३२०७५६२

661 20040722C681685 धो"े दNा"य (सFदे$वर          

 नवीन कराड नाका , महाDमा 
फुले नगर, �लॉट नं ४०/१ अ 

कोट} रोड पो कोट} मु टाकळी त 

पंढरपूर िज सोलापूर

पु ३०/०८/१९७३ बी ए!सी OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

२८/११/१९९६ २७/११/१९९९ ९९२१८१६९१५

662 20160718C100619 कुलाल गणपत (शGवा�पा        

  मु पो कु�ल ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०९/०९/१९७१ एम कॉम OBC तहसील काया�लय 

मोहोळ

०१/१०/१९९६ ०१/१०/१९९९ ९९२१६९९२३८

663 20161227C100536 शेख फर+दा राजअहमद         

   नई िजंदगी ;वजय नगर 

सोलापूर

!"ी ०१/०६/१९६९ एम ए OPAN तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

०१/०१/१९९८ ३०/१२/२००० ९७६५६३२६०१

664 20161222C100665 कोने शीतलकुमार नारायण      

   ५६/५/१२ अ , भवानी पेठ, 
शाह+र व!ती, सोलापूर ४१३००२

पु २०/०३/१९६६ बी ए OBC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

१९/०५/१९९५ १३/११/१९९८ ९०९६४०३७४९

665 19941116C669348 गांधले चंLहा!य दशरथ         

  मु Cचचंखोपन  पो हNीज ता 

बाश� िज सोलापूर

पु ०६/०६/१९६८ बी ए!सी OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०१/१९९६ ३१/१२/१९९८ ९६५७०३४५३७

666 20160829C100980 रण�दवे ;वजय गौतम           

  मु रण�दवेवाडी पो ता माढा िज 

सोलापूर ४१३२०९

पु ०१/०६/१९७४ बी कॉम OPAN Uामपंचायत 

रण�दवेवाडी त 

माढा

०१/०३/१९९६ २८/०२/१९९९ ९८८१९७०४९५

667 19870911C675638 महामुनी >द+पकुमार हर+        

इ!लामपूर ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु ०४/०१/१९६९ बी ए!सी बी पी 

एड

OBC गाव कामगार 

तलाठS इ!लामपूर 

ता माळ(शरस

०१/०८/१९९८ ०१/०८/२००१ ९६०४००८९२९

668 19940506C668227 काटकर सोमनाथ माPणक       

 ३४०, qाKहण ग�ल+, ता बाश�,िज 

सोलापूर ४१३४११

पु १०/०५/१९७४ बी ए!सी,बी ए 
बी एड , बी पी 
एड

SBC तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०२/१९९७ ३१/०१/२००० ९४२३०६६३५५
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

669 20161229C100302 गवळी आबासाहेब पांडुरंग        

 मु खवणी पो पोखरापूर ता 

मोहोळ िज सोलापूर ४१३२४८

पु ०६/०५/१९७३ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०३/०३/२००० ०३/०३/२००३ ७५८८५७४१९७

670 20161229C100650 Cचचंोल+कर अ;वनाश भीमराव    

 rवारा गुरव रमेश सीताराम     

  उपळाई रोड नाईकवाडी ,�लॉट 
नं ४१८/९० मु पो बाश� िज 

सोलापूर

पु ०७/०४/१९६४ डी फाम� OBC >ाथ(मक आरो=य 

क7 L माढा िज 

सोलापूर

०१/०३/१९९६ ३१/०५/१९९ ९१५८९८२२९९

671 20161220C100770 कांबळे ;वजया भगवान         

बुधवार पेठ जय म�हार चौक 

सोलापूर ४१३००२

!"ी ०१/०६/१९७३ बी ए SC िज�हा पुनव�सन 

अCधकार+ सोलापूर

०२/०४/१९९८ ३१/०३/२००१ ८८०६७३८७९८

672 20161230C100370 डांगे अ�ण राऊबा             

 २४० दमाणी नगर सोलापूर 

४१३००५

पु २९/११/१९६७ बी कॉम SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

११/०९/१९९६ ११/१०/१९९९ ९९६०९८५७६९

673 20161230C100604 खंदारे अ(भमान सुUीव          

  मु पो यावल+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९६७ बी ए बी पीएड SC तालठS काया�लय 

यावल+

१०/०८/१९९४ १०/०८/१९९७ ९८२२८०१०८९

674 2008111C674227 पवार नागनाथ ;व$वनाथ     

अ\णाभाऊ साठे नगर, ता मोहोळ 

िज सोलापूर

पु १५/०४/१९७५ बी कॉम OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०१/०७/१९९८ ३०/०६/२००१ ९५२७०९९९७४

675 20161230c100327 जाधव युवराज दगडू       

१६९०,�टळक चौक, बाश� ,ता-
बाश�, िज-सोलापूर, ;पन- ४१३४०१

पु ०१/०६/१९६९ बी.ए.बी पीएड OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/१०/१९९८ ३०/०९/२००१ ९१४६८१३३५८

676 20170103C100749 महाडी ब(शरा फाजले अहमद ७७ 
सोमवार पेठ , गुंजोट+कर 

दवाखाना जवळ सोलापूर ४१३००५

!"ी १७/०७/१९७२ एम ए OBC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

०१/०७/१९९७ ३१/०६/२००० ९१३०९२०३४१

677 20150218C100767 सवळे गाय"ी मि�लकाजू�न  

लaमीनगर , Zगागेहा�ल+ रोड 
अRकलकोट िज सोलापूर

!"ी १५/०९/१९७५ एम ए OBC तहसील काया�लय 

अRकलकोट

०१/१०/१९९९ ३०/०९/२००२ ८३०८९९९३७७

678 20080404C670752 कदम (शवाजी अ(भमान मु पो 

माढा ता माढा िज सोलापूर 

(शवाजी नगर माढा ४१३२०९

पु ०१/०६/१९७० बी ए SC तहसील काया�लय 

माढा

०१/०६/१९९४ ०१/०६/१९९७ ९९६०१८५३६२
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

679 20150313C100506 कुलकण� वैजयंती बाळासाहेब     

  मु पो  ती-हे त उNर सोलापूर
!"ी २०/०३/१९७५ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

द सोलापूर

०५/११/१९९८ ०४/११/२००१ ९८५०५६९०९८

680 20081118C673799 �दवाणजी वैशाल+ सुधाकर       

 rवारा ए वी बंडCेगर+          

   �टळक ग�ल+ ता अRकलकोट 

िज सोलापूर

!"ी २३/०७/१९७१ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

अRकलकोट

०४/०६/१९९७ ०३/०६/२००० ९८८१३२४६८२

681 526C4637239 
09/01/2016

लMढे श(शकांत मा�ती          

२७/५ @नराळे व!ती (;व�ठल 
नगर ) मुरजी पेठ सोलापूर

पु ०५/०१/१९७३ बी ए SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

१४/०३/१९९६ ३०/०३/१९९९ ९६६५९४६८९४

682 19870220C675933 बंडगर मीनाOी दे;वदास         

  ९९ लोकमा:य नगर होटगी रोड 

आसरा सोलापूर

!"ी ०३/०२/१९६९ बी कॉम NT-C Uामीण यं"णा ०२/१२/१९९४ ३१/११/१९९७ ९६२३३६६८११

683 20130730C100578 होनराव सतीश सोमनाथ १५५० 
सुभाष नगर 0रगं रोड, गौतम 
गाड�न शेजार+ ता बाश� िज 

सोलापूर

पु २५/११/१९७६ एम ए बी एड OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/१२/१९९९ ३१/११/२००२ ८०८७४०१४९०

684 526C4635857  
08/01/2017

लांड ेसुधीर राम(लगं            

   मु धो"े पो खामगाव त बाश� 

िज सोलापूर

पु ०२/०३/१९७१ एम ए बी पी  

एड

OPAN िज >ा शाळा धो"े 

ता बाश�

२२/११/१९९९ २२/१०/२००२ ७७४४९८१३६३

685 19910716C666724 सावंत शंकर भगवान           

  मु तेलंगवाडी ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९७३ बी ए OPAN िज >ा शाळा धो"े 

ता मोहोळ

२३/०७/१९९९ २३/०७/२००२ ९६७३८१६१६५

686 20170110C100199 इंगळे संजय कृxणा            

   मु पो Cचचंोळी ता सांगोला 

िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९७२ एम ए OPAN Cचचंोळी 

Uामपंचायत

०१/०३/१९९९ २८/०२/२००२ ९७६४२४४१६७

687 20150409C100374 शेख इरशाद एजाज �लॉट नं 

५/बी  १/१/२ �बी नगर ,सोलापूर 
४१३००४

!"ी १०/०६/१९७२ बी ए OPAN तलाठS काया�लय 

सोलापूर

०७/०६/१९९५ ३१/०५/१९९८ ७७७४८०३८५८

688 526c4642820 रावसाहेब तुकाराम लMढे मु,पो.-
पातकुल ता.मोहोळ िज.सोलापूर 
;पन-४१३२४८

पु ०१/०६/१९६२ एम ए बी पी  

एड

SC िज.प.>ा. शाळा 

पातकुल,ता,मोहोळ
१६/०१/१९९३ १६/०१/१९९६ ९५५२००८९१९

689 20140227C100198 जानराव आनंद �दगंबर         

  ७६७ पूव� मंगळवार पेठ कMतम 

चौक धाकटा राजवाडा सोलापूर 

४१३००२

पु ०१/०६/१९६५ एम ए SC तलाठS काया�लय 

द�Oण सोलापूर

स�टे १९९६ ऑग!ट १९९९ ९९२२९२७५७८
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

690 20100121C691412 फौिजया अ र�जाक शेख ११० 
(सFदे$वर नगर �लॉट नं २ 
मजरेवाडी , नई िजंदगी सोलापूर 

४१३००६

!"ी ०६/०९/१९६९ एम ए OPAN तलाठS काया�लय 

उNर सोलापूर

०१/११/१९९४ ३१/१०/१९९७ ९०२१२४७५३४

691 526C4646628 कुलकण� सतीष गणेश          

 घर नं १८१६ म7ढे ग�ल+ पंढरपूर 
िज सोलापूर ४१३३०४

पु ०१/०४/१९५९ बी कॉम OPAN तलाठS काया�लय 

पंढरपूर

०१/०७/१९९५ ३०/०६/१९९८ ९१४५२०६५३७

692 20040617C675768 माने ह0रबा शंकर              

  मु पो हु:नूर ता मंगळवेढा िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९७१ बी ए OPAN तलाठS काया�लय 

मंगळवेढा

मे १९९८ जून २००१ ९८२१०४९५२४

693 526C4643036 कोरे अशोक क�ल�पा           

 मु पो (लबंी Cचचंोळी ता द 

सोलापूर िज सोलापूर ४१३२१६

पु ०१/०६/१९६६ बी ए OBC तलाठS काया�लय 

द सोलापूर

ऑRटोबर १९९५ से�ट7बर १९९८ ९९२१८६७१२०

694 20150224C100703 कोरे राजकुमार वसंत           

  मु पाथूड� पो घोट+ ता करमाळा 

िज सोलापूर ४१३२५१

पु ०१/०६/१९६८ बी ए OBC तलाठS काया�लय 

वरकुटे

०१/०१/१९९३ ३०/१२/१९९५ ९८५०६९२५१४

695 20161213C101034 गावसने !वाती शंकर एल ४ 
Kहाडा सो जुळे सोलापूर ता उNर 

सोलापूर िज सोलापूर ४१३००४

!"ी २७/०६/१९६७ बी ए OPAN तलाठS काया�लय 

उNर सोलापूर

०६/०६/१९९७ ०३/०५/२००० ९८२२७२६८९२

696 20130614C100412 जावळे ल(लता बसव:ना�पा      

 घर नं ८६१/६२ उNर कसबा िज 

सोलापूर ४१३००७

!"ी ०१/०८/१९६८ एम ए   बी पी 

एड

OPAN तलाठS काया�लय 

उNर सोलापूर

१२/०९/१९९५ ३०/०८/१९९८ ८९८३७६३४८६

697 526C4648345 मोरे अ\णासो तुकाराम         

   मु पो वडवळ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९६८ बी ए OPAN तलाठS काया�लय 

वडवळ

२२/१०/१९९४ २२/१०/१९९७ ८८८८३६०२६८

698 19901127C728767 साळवे >शांत वसंतराव          

  मु पो जैनवाडी ता पंढरपूर िज 

सोलापूर

पु ०४/०६/१९७२ एम ए OBC तलाठS काया�लय 

पंढरपूर

०१/०६/१९९७ ०१/०५/२००० ८६००८२०८५६

699 19901004C716386 भोसले साहेबराव दगडू          

  मु पो देवडी ता मोहोळ िज 

सोलापूर ४१३३२४

पु ०१/०६/१९७२ एम ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०६/०३/१९९६ ०६/०३/१९९९ ९५५२७९१७३५

700 19900709C666436 वाघमारे ;वजय आ�पा          

  मु पो गादेगाव ता पंढरपूर िज 

सोलापौर

पु ०१/०६/१९७३ बी ए SC तहसील काया�लय 

पंढरपूर

०१/०१/१९९७ ३१/१२/१९९९ ९८६०९६५८९३
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

701 19941202C669346 केवळे दNा"य लaमण    

१५५०,सुभाष नगर ता बाश� िज 

सोलापूर ४१३४०१

पु ०१/०६/१९९६९ बी कॉम SC तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०२/१९९६ ३१/०१/१९९९ ९६०४५६६२२५

702 526C4653590 काशीद धनाजी हनुमंत          

  मु पो उपळाई ता माढा िज 

सोलापूर

पु ०५/०२/१९७० बी कॉम OBC तहसील काया�लय 

माढा

०१/०६/१९९५ ०१/०५/१९९८ ९९२२२५२४२७

703 19991223C674027 आ(लया अZदलु सNार इनामदार 

नागनाथ ग�ल+ जमा मि!जद 

जवळ ता मोहोळ िज सोलापूर

!"ी ०३/०२/१९७३ एम ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

२९/०५/१९९६ २८/०५/१९९९ ९४२३३४२६५१

704 20071003C667207 कदम राजराम दादा            

  मु पो स�यद वरवड ेता मोहोळ 

िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९७३ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

०३/०२/२००० ०२/०२/२००३ ९०११९८८७३३

705 5264640982 आतकरे आबासो आDमाराम      

  मु पो देगाव (वा ) ता मोहोळ 

िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९७७ बी ए!सी OPAN तहसील काया�लय 

मोहोळ

ऑRटो १९९९ से�ट7 २००२ ९९२२१७२२७२

706 20160704C100072 वाघमारे माPणकचंद ताराचंद     

   मु पो संगेवाडी ता सांगोला

पु १५/०६/१९७३ बी ए SC तहसील काया�लय 

सांगोला

०१/१०/१९९६ ३०/०९/१९९९ ९४२३३२७४६४

707 20160305C100775 वाघमोड ेसगजी (शवाजी  मु 

धायPखडंी पो करंजे ता करमाळा 

िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९६९ एम कॉम NT-C तहसील काया�लय 

करमाळा

माच� १९९८ माच� २००१ ९८५०४५४९०२

708 526C4654941 लवटे गणपत ;वठोबा खुपसंगी ता 

मंगळवेढा िज सोलापूर

पु ०४/११/१९७२ बी ए बी एड NT-C तहसील काया�लय 

करमाळा

जाने १९९९ Hडस7 २००१ ९८६०८४४८११

709 526C4654955 गुरव सोमनाथ ;व�ठल         

    मु पो यावल+ ता मोहोळ िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९६६ बी ए OBC तहसील काया�लय 

मोहोळ

१६/१२/१९९२ १६/१२/१९९५ ७७५६०३३१९४

710 19910323C666792 गायकवाड �दनेश सोपान        

   मु पो कडलास ता सांगोला 

िज सोलापूर ४१३३०९

पु ३०/०८/१९७३ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

सांगोला

२९/०५/१९९७ २९/०५/२००० ९०९६९६०६५३

711 20150315C100091 आनंद सु@नता बसवराज ७१/१ 
आनंद नगर, मजरेवाडी, होटगी 
रोड , सोलापूर

!"ी २९/१०/१९७४ बी ए SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

०२/०८/१९९९ ३१/०७/२००२ ९९२३७७११५५

712 526C4655966 कुलकण� सुरेखा संजय         

�लॉट नं १०, मानस नगर , रे�वे 
!टेशन  जवळ , पंढरपूर

!"ी ०३/०३/१९६५ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

पंढरपूर

०१/०६/१९९६ ३१/०७/१९९९ ९१७५६९९९५४
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

713 526c4656493 राऊत पांडुरंग ताया�पा मु पो 

यावल+ ता मोहोळ िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९६४ बी कॉम SC तहसील काया�लय 

मोहोळ

१५/०७/१९८८ १५/०७/१९९१ ९५५२०८५६७५

714 19901206C678137 मुळे >काश नागनाथ           

१५५० सुभाष नगर ता बाश� िज 

सोलापूर

पु २१/०२/१९७४ बी ए OBC तहसील काया�लय 

बाश�

०१/०६/१९९८ १६/०५/२००१ ९१६८०५६७१५

715 20150406C100393 जाधव उदयकुमार तुकाराम मु पो 

अकलूज ता माळ(शरस िज 

सोलापूर

पु २६/०९/१९६५ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

माळ(शरस

११/१२/१९९५ ३१/१२/१९९८ ९५४५२०६१०१

716 20040701C676116 बावकर परमे$वर अ�पाराव मु पो 

सुलतानपूर ता अRकलकोट िज 

सोलापूर

पु २७/११/१९७२ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

अRकलकोट

०१/११/१९५ ३१/१०/१९९८ ८६०५११२७६९

717 20130516C100370 सव�गोड अजु�न मनोहर मु पो 

बीबीदारफळ ता उNर सोलापूर िज 

सोलापूर

पु ०१/०६/१९७० बी ए SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

०१/०५/१९९६ ३०/०४/१९९९ ९५२७८६१६१७

718 20160705C101243 रणखांबे उNम लaमन          

  मु पो औराद ता द सोलापूर 

िज सोलापूर

पु ०१/०६/१९७१ बी ए SC तहसील काया�लय 

 सोलापूर

०१/१२/१९९६ ३०/११/१९९९ ९४२१०४३२४७

719 20090820C687334 वानखड े;वजयलिaम लaमन     

  ९१ मुRतीनगर ;वजापूर रोड 

सोलापूर

!"ी २९०/०९/१९६४ बी कॉम SC तहसील काया�लय 

उNर सोलापूर

जाने १९९३ Hडसे १९९५ ९९२३३७७६५०

720 19970706C670033 लावंड े;वकास बाबासाहेब        

  मु पो कर+ ता बाश� िज 

सोलापूर

पु ०२/०७/१९६६ बी ए OPAN तहसील काया�लय 

बाश�

०१/१२/१९९८ ३०/११/२००१ ९६०४९८१३१०

721 20141209C100730 पवार Eीमंत बाबू रा >तापनगर 

पो सोरेगोव ;वजापूर रोड सोलापूर

पु ०१/०६/१९६९ बी ए NT तहसील काया�लय 

सोरेगाव

०१/०६/१९९६ ३०/०५/१९९९ ९९२३७८८५७४

1 19810509सी515135  9/ 
0 5  / 1981

सुभाष परबती चवरे रा स! तेवाडी 

पो सोमंथळी ता फलटण िज 

सातारा

पु 5/1/1961 बी.ए मराठS 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

इमाव (माळी) फलटण 1/1/1991 3 1 /12/1993 7588638380

2 19840706सी515157 
06/07/1984

सुरेश महादेव ग�ड रा येणके ता 

कराड िज सातारा

पु 7/15/1964 बी   ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40

खुला कराड 6/1/1995 5/30/1998 9766148972

िज हा - - - - िजहा कौश� ा �वकास रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क� �, , , , सातारा
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

3 19851121सी515173  
21/11/1985

नसीम शहाबrद+न तांबोळी रा 31 
गु�वार पेठ आतार बाशींगवाले 

कराड

! "ी 6/11/1960 बी.ए �हदं+ 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

इमाव कराड 2/1/1997 1/31/2000 9637239536

4 19860724सी515184 
24/07/1986

सु@नल बाळकृx ण बारसवड े287अ 

बुधवार पेठ तेल+ ग� ल+  फलटण 

िज सातारा

पु 6/22/1968 बी.ए खुला फलटण 11/1/1995 10/30/1998 88880694693

5 19860821सी515186 
21/08/1986

कमल बजरंग चG हाण रा शेरे ता 

कराड िज सातारा

! "ी 6/1/1969 बी.ए बी एड 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

खुला कराड 10/4/1995 9/30/1998 7385867295

6 19870311सी515201 
11/03/1987

जंबु ;व�ठल जाधव मु पो 

कातरखटाव ता ख ट  व िज 

सातारा

पु 6/2/1968 बी ए मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40,  संगणक

;व जा खटाव (वडुज) 6/18/1997 6/17/2000 9096840510

7 19870812सी515197 
12/08/1987

उमेश रामचंL भोसले रा घर नं 

381 बोरगांव ता िज सातारा

पु 5/10/1969 बी.ए कॉम एम 

ए

इमाव सातारा 7/4/1995 6/30/1998 8698742116

8 19880107सी515230 
07/07/1988

संजय कृx णत पडवळ मु पो 

एरफळे ता पाटण िज सातारा

पु 6/1/1969 बी.ए खुला पाटण 7/3/1995 7/3/1998 9049004943

9 19880124सी515242  2 
4 / 0 1 / 1 9 8 8

रेखा ;वनायकराव आहेरराव घर नं 

329 कसबा पेठ फलटण िज 

सातारा

! "ी 7/10/1964 बी.ए (भुगोल) 
मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला फलटण 8/1/1996 7/31/1999 8421334435

10 19880623सी515220 
23/06/1988

स@त$ शकुमार  बाळकृx ण साळुंखे 

मु पो बोरगांव ता िज सातारा

पु 6/15/1969 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 6/27/1995 6/29/1998 9922672497
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

11 19880624सी515233 
24/06/1988

ह0रभाऊ सोमा न�टे मु कुसुर पो 

तरडगांव ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1967 बी ए! सी 

संगणक

एन ट+ क फलटण 11/8/1995 10/8/1998 9970812947

12 19880711सी515224 
11/07/1988

महादेव लa मण साळुंखे मु पो 

बोरगांव ता िज सातारा

पु 6/1/1971 बी.कॉम खुला सातारा 5/3/1995 4/30/1998 9850880272

13 19880809सी515236 
09/08/1988

(शवाजी (भकू सपताळे मु मुंजवडी 

पो राजुर+ ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1969 बी.ए मराठS 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

एस सी फलटण 1/1/1999 12/31/2002 7709428523

14 19881011सी515244  
11/10/1988

(समा मनोहर (शदंे घर नं 269 
गाळा नं 1 शेतकर+ चौक वडुज 

ता खटाव िज सातारा

! "ी 6/5/1969 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

इमाव खटाव (वडुज) 11/1/1997 10/31/2000 9637228795

15 19890206सी515268  
06/02/1989

राज7L केशव वे� हाळ मु पो मसुर 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1970 बी.ए मराठS 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

इमाव कराड 12/21/1995 10/21/1998 9604811893

16 19890607सी515290   
07/06/1989

अ�णाताई बाबुराव मराठे Eी 

समथ�कपा फॉरे! ट कॉलनी गोडोल+ 

सातारा

! "ी 5/22/1970 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 7/1/1998 6/30/2001 7757057315

17 19890722सी515276 
22/07/1989

दयानंद पांडुरंग जाधव मु पो मोव< 

घर I 590 ता खंडाळा िज सातारा

पु 6/2/1969 बी.ए एम ए अनु.जात खंडाळा 11/1/1994 11/1/1997 9890665872

18 19900221सी515335 
21/02/1990

(मल+ंद माधव कुलकण� मु पो 

नांदगांव ता कराड िज सातारा

पु 10/27/1971 बी कॉम जी डी 

सी ए

खुला कराड 4/11/1996 3/30/1999 9960275400

19 19900619सी515309 
19/06/1990

सु@नल $कर जाधव मु जाधववाडी 

पो नुने ता पाटण िज सातारा

पु 12/30/1970 बी.ए एम ए 
मराठS टाय;पगं 

30,

खुला पाटण 5/1/1995 30/ 05/1998 9850520064

Page 128 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

20 19900711सी515347 
11/07/1990

�दल+प पांडुरंग खरात रा खटाव 

ता खट`व िज सातारा

पु 6/16/1969 बी ए एम एस 

सी आय ट+

अनु जाती वडुज 8/1/1995 7/31/1998 9881958140

21 19900716सी515318 
16/07/1990

@नवास (शवाजी पांढरपoटे 467 
श@नवा र पेठ ! वामी ;ववेकान 

दनगर कराड ता कराड िज सातारा

पु 11/9/1973 एम ए मराठS 

टाय;पगं 

30,इंUजी 40

;वशेष मागास कराड 6/7/1999 5/31/2002 9011225721

22 19900721सी515319 
21/07/1990

अतुल मनोहर Cगजरे मु पो 

भा= योदयनगर वडुज ता खटाव 

िज सातारा

पु 3/7/1968 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

खुला खटाव (वडुज) 1/16/1996 12/31/1998 9145708311

23 19900810सी515349 
10/08/1990

अजु�न ह0रभाऊ देवकर रा मोह+ 

ता माण िज सातारा

पु 6/3/1974 बी.कॉम खुला माण 5/1/1999 5/1/2002 9423877915

24 19900906सी515358 
06/09/1990

उषा आनंदराव Cचकणे रा पवार 

व! ती यादवनगर कराड िज सातारा

! "ी 8/20/1969 बी ए एम ए , 
मराठS ,इंUजी 

टायपींग

खुला कराड 3/14/1997 3/31/2000 9270005003

25 19910121सी515392 
21/01/1991

अCधकराव गोरखनाथ देसाई रा 

आरेवाडी ता कराड िज सातारा

पु 4/1/1967 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

खुला कराड 6/1/1995 5/31/1998 9975798557

26 19910206 सी515419     
06/02/1991

मुR ताबाई आनंदराव कणसे मु पो 

शेणोल+ गांव ता कराड िज सातारा

! "ी 7/16/1973 बी ए, एम ए 
मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं

खुला कराड 1/1/1999 12/31/2001 7757893240

27 19910211सी515394 
11/02/1991

तुषार सदा(शव िजरेसाळ मु पो 

@नमसोड ता खटाव िज सातारा

पु 5/26/1972 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

खुला खटाव (वडुज) 11/15/1995 10/31/1998 9049956692

28 19910817सी515378 
17/08/1991

सD यवान राजाराम इंगळे मु पो 

(शरसवडी ता खटाव िज सातारा

पु 6/1/1967 बी.ए खुला खटाव (वडुज) 1/1/1995 12/31/1997 9049740121

29 19910919सी515420        
 19/09/1991

संगीता ताD यासाहेब (शदंे मु पो 

मेढा ता जावल+ िज सातारा

! "ी 4/4/1973 बी ए, एम ए 
संगणक

खुला मेढा जावल+ 7/10/1997 7/10/2000 8308753308
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

30 19911207सी545411 
07/12/1991

;वकास एकनाथ चG हाण मु 

नारळवाडी पो म� हारपेठ ता 

पाटण िज सातारा

पु 8/16/1974 बी कॉम जी डी 

सी ए\ ड ए 

संगणक , इंUजी 

मराठS टंकलेखन

खुला पाटण 12/15/1998 12/15/2001 9822596044

31 19920511सी515435 
11/05/1992

कृx णाराव शंकर गायकवाड रा 

(शरंबे ता कोरेगांव िज सातारा

पु 9/4/1970 बी एस सी 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कोरेगांव 6/1/1995 5/30/1998 9096485433

32 19920521सी515439 
21/05/1992

दD ता"ाय दगडु नाळे रा ;वडणी 

ता फलटण िज सातारा

पु 5/5/1968 बी ए, एम ए बी 
पी एड

इमाव फलटण 6/19/1995 6/19/1998 8007295720

33 199206609सी515515 
09/06/1992

म@नषा रमेश भोसले � लॉट नं 93 
सै@नकनगर सदरबझ`ार सातारा

! "ी 11/26/1973 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 7/1/1996 6/30/1999 9096770647

34 19920611सी515516 
11/06/1992

सु@नता हणमंत बनसोड ेरा 

87/69 करंजे पेठ सातारा

! "ी 6/8/1975 बी ए संगणक एस सी सातारा 2/2/1998 2/2/2001 9405249817

35 19920624सी515551 
24/06/1992

सु@नल सोपाल Cगर+ मु पो 

सासवड (झणझणे) ता फलटण िज 

सातारा

पु 1/5/1974 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

एन ट+ ब फलटण 10/1/1997 9/30/2000 9561684396

36 19920701सी515519 
01/07/1992

गीता बाळR x ण घाडगे रा वडुथ 

(मोरेवसती) ता िज सातारा

! "ी 1/13/1976 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

इमाव सातारा 8/1/1997 8/31/2000 8308390524
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

37 19930107 सी515752 
01/07/1993

पुतळाजी रामचंL गायकवाड रा 

(शरळ पो एराड ता पाटण िज 

सातारा

पु 3/3/1975 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

एस सी पाटण 7/12/1999 7/12/2002 9922637223

38 19930111 सी515754  
11/01/1993

>वीण रमेश Eीखंड ेमु पो लोणंद 

यश लबॅरॅ+टर+ लm मी रोड  लोणंद 

ता खंडाळा िज सातारा

पु 1/7/1977 बी एमराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला कराड 10/5/1998 9/30/2001 9960025730

39 19930122सी515755 
22/01/1993

संतोष परबती गायकवाड मु पो 

वेळे ता वाई िज सातारा

पु 11/11/1973 बी   ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40

अनु जाती वाई 7/1/1998 6/30/2001 8552967325

40 19930517सी515603 
17/05/1993

हणमंत शंकर पवार रा 

(शगंणवाडी पो चाफळ ता पाटण 

िज सातारा

पु 1 5 / 0 4 / 1 9 6 
5 

बी कॉम खुलाव पाटण 4/1/1997 3/31/2000 8698914570

41 19930521सी515773 
21/05/1993

गणेश जग: नाथ मुळे रा आझाद 

चौक र;ववार पेठ कराड िज 

सातारा

पु 10/16/1964 बी ए एम ए 2 
मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40

एन ट+ बी कराड 1/11/1991 12/31/1993 9923498430

42 19930611सी515777 
11/06/1993

;वजय साहेबराव फडतरे मु पो 

वडुज ता खटाव िज सातारा

पु 10/14/1974 बी एस सी एम 

सी आय ट+ , 
टायपींग

खुला खटाव (वडुज) 1/12/2000 1/11/2003 9922576996

43 19930816सी515746 
16/08/1993

सौ.उषा मुगुटराव नलवड े523ब 
करंजे पेठ सातारा

! "ी 5/6/1973 बी कॉम एम 

कॉम टायपींग 

30 इंUजी 

टाय;पगं 

50�हदं+ 30 एम 
एस सी आय ट+

खुला सातारा 4/13/1995 3/31/1998 9420487082
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

44 19930816सी515747 
16/08/1993

म@नषा सदा(शव फडतरे रा 14 
लa मीनगर एम आय डी सी 

सातारा

! "ी 7/16/1975 बी ए संगणक, 
टंकलेखन इंUजी 

मराठS

खुला सातारा 6/15/1998 5/15/2001 8898659340

45 19930901 सी515751  
01/09/1993

आशादेवी लa मण पाट+ल मु पो 

मरळी ता पाटण िज सातारा

! "ी 5/27/1971 बी एस सी 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला पाटण 5/4/1995 5/4/1998 9921459337

46 19930910सी515724 
10/09/1993

सु@नल लa मणराव भोसले 109 
बारावकनगर एम आय डी सी 

सातारा

पु 11/17/1966 बी ए खुला सातारा 6/20/1995 6/29/1998 9823884946

47 19931011सी515838 
11/10/1993

हा_फजा अ(मन काझ`ी रा खटाव 

ता खटाव िज सातारा

! "ी 6/30/1968 बी कॉम खुला खटाव (वडुज) 12/11/1995 12/30/1998 9657825001

48 19940221 सी516022  
21/02/1994

वासंती नारायण राजेपाF ये रा 64 
;वदयानगर कराड ता कराड िज 

सातारा

! "ी 9/23/1970 बी कॉम  30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

खुला कराड 2/4/1998 1/3/2001 9822441270

49 19940608सी515943  
08/06/1994

संगीता मान(सगं नलावड ेरा वाढे 

ता िज सातारा

! "ी 3/4/1973 बी.ए एम ए 
एम एड

खुला सातारा 7/8/1995 7/8/1998 8600986507

50 19940618सी515944 
18/06/1994

शबाना मुनवर मुलाणी रा 133 ब 
म� हारपेठ सातारा

! "ी 5/28/1976 एम ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40 एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 6/4/1998 5/23/2001 9822967846

51 19940721सी522240 
21/07/1994

;वजय �दनकर चG हाण मु पो 

साजुर ता कराड िज सातारा

पु 6/24/1976 बी.ए एम ए डी 
एड

खुला कराड 12/13/1996 11/30/1999 9881442985

52 19940724सी5 1 5 9 7 7 
24/07/1994

संजयकुमार दD ता"ाय घाडग7 रा 

320 बुधवार पेठ फलटण िज  

सातारा

पु 12/18/1970 मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला फलटण 4/1/1997 3/31/2000 7588335812

53 19940726सी515948 
26/07/1994

�कसाना अ(मन काझी रा खटाव 

ता खटाव िज सातारा

! "ी 2/12/1965 बी कॉम इंUजी 

टायपींग

खुला खटाव (वडुज) 11/15/1995 11/30/1998 9657825001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

54 19940819सी515896 
19/08/1994

;वx णू रामचंL पवार रा ;पपंर+ ता 

कोरेगांव िज सातारा

पु 5/6/1970 बी ए बी पी एड 

टायपींग इंUजी 

मराठS एम एस 

सी आय ट+

खुला कोरेगांव 2/1/1998 1/31/2001 9561806791

55 19941024सी516026 
24/10/1994

वैशाल+ पांडुरंग मुळे रा 443 
शुIवार पेठ फलटण

! "ी 10/18/1972 बी ए इमाव फलटण 7/1/1999 6/30/2002 9403167754

56 19941024सी516027 
24/10/1994

संगीता रामकृx ण धमा�Cधकार+ रा 

431 र;ववार पेठ फलटण िज 

सातारा

! "ी 11/13/1966 बी ए इमाव फलटण 7/1/1996 6/30/1999 9096509452

57 19941109सी516028 
09/11/1994

कुंदा पोपटराव डांगे rवारा रामचंL 

पांडुरंग मुळे  443 शुIवार पेठ 

रामे$ वर चौक फलटण ता फलटण 

िज सातारा

! "ी 6/19/1974 बी ए संगणक खुला फलटण 7/1/1999 6/30/2002 9011259348

58 19941109सी516029 
09/11/1994

>ाजR ता �"बंक चमचे 113 
बुधवार पेठ फलटण िज सातारा

! "ी 12/23/1968 बी ए  एम एस 

सी आय ट+

खुला फलटण 4/8/1996 3/8/1999 9960076319

59 19941119सी515919 
19/11/1994

>मोद दD ता"ाय कदम मु पो 

कापशी ता फलटण िज सातारा

पु 6/27/1972 बी ए बी एड खुला फलटण 4/1/1997 3/1/2000 9923947551

60 19941129सी1515951 
29/11/1994

संगीता �दगंबर  नळे rवारा 

सतीश गौर+हर बागवड ेपंचायत 

समीतीजवळ एकंबे रोड कोरेगांव 

ता कोरेगांव िज सातारा

! "ी 11/18/1970 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

इमाव कोरेगांव 2/1/1998 1/31/2001 9420464221

61 19941206 सी516016 
06/1 2 /1994

अंकुश परशराम बाबर मु डळेेवाडी 

पो आरेवाडी ता कराड िज सातारा

पु 3/6/1971 बी ए बी पी एड 

एम ए

खुला कराड 3/1/1996 2/28/1999 8390751235

62 19941206सी516032 
06/12/1994

रो�हणी भा! करराव पाट+ल रा 

शेणोल+ ता कराड िज  सातारा

! "ी 5/1/1974 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40

खुला कराड 7/1/1998 6/30/2001 9822141416
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

63 19941229  सी515954      
 29/12/1994

चंLकला @नवD ती कांबळे 

116/2/2 केसरकर पेठ सातारा

! "ी 8/23/1973 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

एस सी सातारा 9/1/1996 8/31/1999 7798731955

64 19950110सी516334 
10/01/1995

शुभदा यशवंत भोज रा द�हवडी 

ता माण िज सातारा

! "ी 6/21/1973 बी एस सी एम 

एस सी आय ट+

इमाव माण 9/17/1996 9/30/1999 9503533722

65 19950209सी516337 
09/02/1995

कादंबर+ ;वजयकुमार पवार रा 

358 कसबा पेठ फलटण

! "ी 7/23/1974 बी ए , एम ए खुला फलटण 8/1/1996 7/30/1999 9960167953

66 19950224सी516049      
24/02/1995

अCधकराव ;व$ वनाथ दपुटे मु पो 

आटके ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1969 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

एस सी कराड 6/1/1996 5/30/1999 9209734023

67 19950406सी516340 
06/04/1995

सु@नता माPणक सोमवंशी rवार 

सु@नता गोपीनाथ सुय�वंशी मुजावर 

कॉलनीचे पुव<सस शांतीनगर  

कराड िज सातारा

! "ी 6/10/1971 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला कराड 7/1/1996 6/1/1999 9960687311

68 19950428सी516062 
28/04/1995

अ�ण जनाद�न ढोणे 320 
मंगळवार पेठ रामाचा गोट सातारा

पु 1/28/1977 बी ए एम ए 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव सातारा 2/1/1999 2/1/2002 7385871608

69 19950512सी516065 
12/05/1995

शांताराम ;व$ वास @नकाळजे रा 

Cगरवी ता फलटण िज सातारा

पु 5/29/1970 बी ए एस सी फलटण 9/1/1996 8/31/1999 9665608893

70 19950608सी516077 
08/06/1995

राजेश पतंगराव देशमुख रा 

वडगांव ता कराड िज सातारा

पु 5/19/1974 बी ए, इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला कराड 9/9/1996 8/30/1999 9922797484
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

71 19950609सी516242 
09/06/1995

महावीर रामचंL सोनवलकर रा 

@तरकवाडी ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1968 बी ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40,

एन ट+ सी फलटण 10/16/1996 9/30/1999 8805494569

72 19950624सी516249 
24/06/1995

;वदयाधर का(शनाथ यादव मु पो 

@नबंळक ता फलटण िज सातारा

पु 6/3/1972 बी ए  बी पी 

एड एम एस सी 

आय ट+

खुला फलटण 4/1/1997 3/31/2000 9767141245

73 19950703सी516100 
03/07/1995

गणपत ;व�ठल कदम मु पो (लबं 

(माळजी मळा) ता िज सातारा

पु 6/2/1966 बी   कॉम 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40,

खुला सातारा 6/7/1995 6/7/1998 975742518

74 19950703सी516198 
03/07/1995

शैलजा शंकर जगदाळे रा 

भR तवडी ता कोरगांव िज सातारा

! "ी 3/30/1974 बी ए मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40,  एम एस 
सी आय ट+

खुला कोरेगांव 9/13/1996 8/30/1999 9922562761

75 19950706सी521679 
06/07/1995

अशोक (शवाजी सुय�वंशी (@न>ुळ)  
रेठरे बु ता कराड िज सातारा

पु 9/29/1977 बी   कॉम 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40,

इ मा व कराड 11/1/1999 10/31/2002 9881577678

76 19950707सी516257 
07/07/1995

रमेश खाशाबा (शक<  मु पो आडुळ 

ता पाटण िज सातारा

पु 11/23/1969 बी ए बी एड खुला पाटण 11/29/1996 11/29/1999 8605960216

77 19750711सी516200 
11/07/1995

@नम�ला राज7L फडतरे रा 398 
करंजे पेठ सातारा

! "ी 11/1/1969 बी   कॉम 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40,

खुला सातारा 9/23/1996 8/31/1999 7588384501

78 19950729सी516140 
29/07/1995

उमेश >ताप गायकवाड शाहुनगर 

गोडोल+ दरुवानी हौ सोसा � लॉट 

नं 13 ता िज सातारा

पु 5/6/1969 बी ए मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

30  संगणक

अनु जाती सातारा 1/6/1997 12/30/1999 9423955051
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

79 19950821सी516294 
21/08/1995

नानासाहेब एकनाथ बाबर रा 

डळेेवाडी पो आरेवाडी ता कराड 

िज सातारा

पु 3/25/1971 बी   एससी 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40,

खुला कराड 11/2/1996 10/31/1999 9850364796

80 19950822सी516296 
22/08/1995

अ@नल गणपत भोसले मु पो 

वाठार कॉलनी ता खंडाळा िज 

सातारा

पु 11/1/1965 बी   ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम सी 
आय ट+

एस सी खंडाळा 8/1/1997 7/31/2000 9822237252

81 19950911सी516302 
11/09/1995

Cगर+ष रामचंL जाधव रा 

संजयनगर वडुज ता खटाव िज 

सातारा

पु 3/20/1972 बी   ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम सी 
आय ट+

G ह+ जे एन ट+ ए खटाव (वडुज) 1/1/1997 12/31/1999 7359914962

82 19951005सी516207 
01/06/1968

शैला बाळकु मो�हते  रा 15 
संक� प Cचतंामणी कॉलनी 

ग7डामाळ सातारा िज सातारा

! "ी 6/1/1968 बी   कॉम  

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम सी आय ट+

अनुसुचीत जात सातारा 1/1/1997 12/31/1999 7040455952

83 19951009सी516311 
09/10/1995

रवींL @नवDृ ती (शदंे रा (शदंेवाडी 

पो खुंटे ता फलटण िज सातारा

पु 2/27/1971 बी एस सी खुला फलटण 4/1/1997 3/31/2000 8806695222

84 19951221सी516188 
21/12/1995

;वनायक  Eीरंग चG हाण मु 

मापरवाडी पो कुमठे ता िज सातारा

पु 11/25/1977 बी एस सी 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला सातारा 10/11/1999 10/11/2002 9096420069
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

85 19960103सी516262 
03/01/1996

सु;>या संजय पवार रा �दपराज 

योजनानगर सोसा सै@नक !कुल 

बस ! टॉप जवळ सदरबझा◌ार 

सातारा

! "ी 10/23/1973 बी ए एम एस 

सी आय ट+

खुला सातारा 4/7/1997 4/7/2000 9850379572

86 19960106सी516363 
06/01/1996

>काश पांडुरंग माने रा सोनवड े

ता पाटण िज सातारा

पु 11/3/1968 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, संगणक

एस सी पाटण 4/1/1997 4/1/2000 9850018204

87 19960118सी516370 
18/ 01/1996

(मनाOी मान(सगं (शवथरे मु पो 

Hड! कळ ता खटाव िज सातारा

! "ी 2/27/1973 बी ए बी पी एड 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला खटाव (वडुज) 4/10/1997 3/9/2000 8805654830

88 19960206सी516659 
06/02/1996

इरशाद कर+म मोमीन रा 272 
र;ववार पेठ कराड िज सातारा

पु 6/4/1975 बी  कॉम 

मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव कराड 5/15/1999 4/30/2002 9420632221

89 19960207सी516660 
07/02/1996

राज7L उF दव मलवडकर मु पो 

पाटण ता पाटण िज सातारा

पु 6/1/1967 बी  कॉम खुला पाटाण 4/24/1997 4/24/2000 7721053386

90 19960209सी516382 
09/02/1996

म@नषा ;वनायक पवार रा 

सहयाL+नगर वाई िज सातारा

! "ी 1/18/1978 बी कॉम 

संगणक इंUजी , 
मराठ टंकलेखन

खुला वाई 7/1/1999 7/30/2002 9022420092

91 19960306सी516671 
06/03/1996

जयवंत शंकर @नकम रा शेरे ता 

कराड िज सातारा

पु 6/5/1965 बी  ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, संगणक

खुलाव कराड 5/18/1997 31/04/2000 9923117533
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

92 19960517सी516697 
17/05/1996

कु याि!मन अZ दलुगफार हक6म 

रा Eी गणेशनगर कोरेगांव िज 

सातारा

! "ी 7/27/1976 बी  ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला कोरेगांव 8/1/1997 7/30/2000 9763660993

93 19960521सी516699 
21/05/1996

सुभाष पोपट बाबर रा डळेेवाडी पो 

आरेवाडी ता कराड िज सातारा

पु 3/10/1971 बी कॉम मराठS 

 टायपींग  

इंUजी टाय;पगं

खुला कराड 9/2/1997 8/31/2000 9604388876

94 19960717सी516736 
17/07/1996

रवींद रामचंL बोतालजी रा 

आ\ णाभाऊसाठे नगर जुनी पेठ 

कोरेगांव िज सातारा

पु 6/10/1975 बी  ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

अनु जाती कोरेगांव 10/1/1997 9/30/2000 8275370222

95 19960717सी516737 
17/07/1996

महेश महादेव देवकर रा 

कोटा�समोर कोरेगांव िज सातारा

पु 7/31/1975 बी  ए खुला कोरेगांव 11/7/1997 11/6/2000 9850015156

96 19960806सी516575 
06/08/1996

�दपक मुधकर लMढे मु पो 

मलकापुर बैलबाजार रोड 

ओमनगर ता कराड िज सातारा

पु 1/14/1973 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

अनु जाती कराड 7/8/1999 6/30/2002 8805308182

97 19960820सी516582, 
20/08/1996

;वजय दD ता"ाय कांबळे मु पो 

मरळी ता पाटण िज सातारा

पु 6/1/1975 बी.कॉम  , 
मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

बौF द पाटण 11/4/1997 11/4/2000 9822189284

98 19960821सी516794 
21/08/1996

! वाती यशवंत यादव 348 
र;ववार पेठ कराड

! "ी 8/28/1974 बी एस सी बी 

एड

खुला कराड 11/5/1997 10/31/2000 9420465519

Page 138 of 1701
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

99 19961009सी516602 
09/10/1996

Eीपाल पांडुरंग जाधव रा 

र�हमतपुर ता कोरेगाव िज सातारा

पु 11/19/1970 बी   ए  मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40

इमाव कोरेगांव 1/1/1998 12/31/2000 7588203692

100 11961107सी516815 
07/11/1996

;वदयुलता सदा(शव साबळे ;वIम 

कॉलनी गे! ट हाऊस शेजार+ 

पाटण िज सातारा

! "ी 6/14/1974 बी   ए खुला पाटण 2/3/1998 3/3/2001 9850725325

101 19961107सी516816 
07/11/1996

सु@नता ह0रभाऊ डोईफोड ेरा 

रामापुर पाटण ता पाटण िज 

सातारा

! "ी 8/25/1968 बी कॉम, 
टायपींग इंUजी, 
मराठS, संगणक

एस सी पाटण 3/9/1998 3/9/2001 9850196181

102 19961209सी516821 
09/12/1996

हणमंत सोनबा पवार रा 

मठाचीवाडी ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1965 बी   ए बी पी 

एड

इमाव फलटण 1/1/1999 12/31/2002 9657120254

103 19961230सी516633 
30/12/1996

सुरेखा मा�ती देशमुख मु पो मेढा 

ता जावल+ िज सातारा

! "ी 6/30/1973 बी ए मराठS  

टायपींग  इंUजी 

टाय;पगं , 
संगण क

खुला मेढा 4/28/1999 6/30/2002 9922936981

104 19970107 सी516838 
07/01/1997

आशा कमलाकर सावंत रा 340 
यादोगोपाळ पेठ सातारा

! "ी 7/22/1974 बी कॉम  

मराठS टायपींग 

30 इंUजी 

टाय;पगं 40 
एमएस सी आय 

ट+

खुला सातारा 4/6/1998 4/5/2001 9552683024

105 19970321सी517093  
21/03/1997

;वजय गणपत  अडसुळे रा 

िजजामातनगर वा�ंजी पो मुंढे ता 

कराड िज सातारा

पु 11/11/1968 बी  ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

अनु जाती कराड 6/17/1998 5/31/2001 9665534226

106 19970405सी516864 
05/04/1997

तब! सुम अZ दलुगणी नदाफ रा 

15 गु�वार पेठ सातारा
! "ी 1/25/1975 बी ए इमाव सातारा 7/9/1998 6/22/2001 9604062689

107 19970506सी517098 
06/05/1997

सु@नल आनंदा शेडगे रा धMडवेाडी 

ता कराड िज सातारा

पु 11/4/1973 बी  ए खुला कराड 8/10/1998 7/31/2001 9975025951
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

108 19970606सी517101 
06/061997

सतीश नामदेव यादव मु पो 

तुळसण (;व�ठलवाडी) ता कराड 

िज सातारा

पु 10/28/1974 बी कॉम इंUजी 

टायपींग 30 एम 
एस सी आय ट+

अनु जाती कराड 12/1/1998 12/1/2001 9673980418

109 19970627सी516893 
27/06/1997

Eीमती हेमांगी हेरंब आपटे रा 

1054 श@नवार पेठ माटेवाडा 
सातारा

! "ी 6/3/1967 बी कॉम इंUजी 

टायपींग 30 
संगणक

खुला सातारा 10/1/1998 9/30/2001 9623715597

110 19970914सी517157 
14/09/1997

चंLकांत तानाजी भोसले मु लोहारे 

पो बोपड� ता वाई िज सातारा

पु 8/20/1976 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला वाई 1/1/1999 12/31/2001 9881026775

111 19971106सी517185 
06/11/1997

आ� पाजी दादा जाधव रा साठेवाडी 

पो वाठार _करोल+ ता कोरेगांव 

िज सातारा

पु 6/9/1967 बी कॉम इंUजी 

टायपींग

खुला कोरेगांव 8/1/1999 7/31/2002 9657181201

112 19971106सी517186 
06/11/1997

रेखा शहाजीराव पाट+ल रा 

(शवनगर rवारा  खोल+ I ई 14 
rवारा  भारती भा! कर पाट+ल िज 

सातारा

! "ी 6/4/1972 बी ए  इंUजी 

टाय;पगं 30, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कराड 2/2/1999 1/31/2002 9763622603

113 19971107सी517187 
07/11/1997

संद+प रामचंL पान! कर रा 

म� हारपेठ ता पाटण िज सातारा

पु 7/1/1971 बी कॉम जी डी 

सी ए\ ड ए

खुला पाटण 2/5/1999 2/5/2002 7776045000

114 19971211सी517203 
11/12/1997

संपत सुदाम पाटोळे मु पो मांडवे 

ता खटाव िज सातारा

पु 1/15/1967 बी ए इंUजी 

टायपींग

;व जा खटाव (वडुज) 5/6/1999 4/30/2002 9552031941

115 19971217सी517046 
17/12/1997

छाया िजजाबा गायकवाड रा 

शेळकेवाडी पो सोनगांव ता िज 

सातारा

! "ी 10/8/1965 बी ए  टायपींग 

30, 40 एम एस 
सी आय ट+

खुला सातारा 4/5/1999 4/4/2002 9970117078

116 19971229सी517062 
29/12/1997

रमेश  बाबुराव पाट+ल रा 

सुळेवाडी (सोनवड)े ता पाटण िज 

सातारा

पु 6/1/1967 बी कॉम इंUजी 

टायपींग

खुला पाटण 7/5/1999 7/5/2002 9881366074

117 19980103सी517211 
3/01/1998

गौर+ पु�षोD तम राजमाने रा 

415/16 गु�वार पेठ सातारा
! "ी 12/27/1974 बी एस सी खुला सातारा 7/20/1999 7/19/2002 9922641130
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

118 19980314सी517490 
14/03/1998

स;वता लa मण महांगड ेरा 

पसरणी ता वाई िज सातारा

! "ी 9/13/1975 बी ए मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40  एम एस सी 
आय ट+

खुला वाई 8/5/1999 7/31/2002 7744980576

119 19980317सी517492 
17/03/1998

सु@नता चंLकांत चG हाण मु पो 

एकंबे ता कोरेगांव िज सातारा

! "ी 4/22/1976 बी ए मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं

खुला कोरेगांव 7/14/1999 7/31/2002 9156437293

120 19980324सी517494 
24/03/1998

रवींद (शवाजी कुंभार मु पो 

Cगरवी ता फलटण िज सातारा

पु 5/19/1970 बी ए इमाव फलटण 01/07/199 6/30/2002 9922021790

121 19980424सी517257 
24/04/1998

मेघा दD ता"य सावंत रा 46 अ 

मोरे कॉलनी सातारा

! "ी 7/6/1975 बी ए  मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 8/11/1999 8/10/2002 9503407245

122 19980626सी517307 
26/06/1998

वषा� वसंत बार(सगं रा 1 
नवजीवन अपा. ;वसावा पाक�  
सातारा

! "ी 7/9/1978 बी ए! सी अनु जाती सातारा 3/9/2000 3/9/2003 9969253613

123 19980721सी526508 
21/07/1998

सCचन मुकुंद कासार रा साईनगर 

बैलबाजार जवळ मलकापुर ता 

कराड िज सातारा

पु 2/17/1977 डी ई ई इमाव कराड 10/14/1999 9/30/2002 9922274381

124 19980722सी517370        
     2 2 / 0 7 / 1 9 9 8

आनंदराव ;व$ वनाथ देसाई मु 

बोडकेवाडी पो उ��  ता पाटण   

ज सातारा

पु 3/23/1972 बी.कॉम  , 
मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला पाटण 1/4/2000 1/4/2003 9922274226

125 19980906सी517601 
06/09/1998

अजु�न दD ता"ाय पाट+ल रा 

कोडोल+ ता कराड िज सातारा

पु 5/21/1977 बी ए टायपींग 

मराठS 30 
इंUजी टाय;पगं 

40 एम एस सी 
आय ट+

खुला कराड 6/6/2000 5/31/2003 8149240502
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

126 19980914सी517414 
14/09/1998

Cगता Cगर+ष देशपांड ेरा एस 5 
जानक6 � लाझा अपाट�म7ट 1020 
ब श@नवार पेठ 

आदालतवाडयाजवळ सातारा

! "ी 11/1/1969 बी ए , एम ए खुला सातारा 11/1/1995 10/31/1998 9766923228

127 19980921सी517612  
21/09/1998

मुकुंद Eीकांत आडके रा 166/2 
गु�वार पेठ मेन रोउ कासार 

ग� ल+ कराड िज सातारा

पु 7/29/1967 बी कॉम  

मराठS पींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40,

इमाव कराड 3/6/2000 2/28/2003 9552200225

128 19981117सी 517442 
17/11/1998

;वजय बबनराव जाधव रा 

36/24ब संक� प कॉलनी � लॉट नं 

1 गोडोल+ (एम आय डी सी) सातारा

पु 3/20/1976 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 4/10/2000 4/9/2003 9822972671

129 19981217सी517636 
17/12/1998

;व@नता वसंतराव काटकर रा 

महेश @नवास ;वदयानगर कोरेगांव 

िज सातारा

! "ी 6/15/1972 बी ए टायपींग 

मराठS  30 
इंUजी टाय;पगं 

5 एम एस सी 
आय ट+

भज ब कोरेगांव 1/1/2000 2/1/2003 9767850009

130 19981221 सी517458 
21/12/1998

�दपक नथुराम सुयव�शी मु पो 

�दवशी बु. ता पाटण िज सातारा

पु 8/29/1971 बी ए  मराठS 

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं

खुला पाटण 5/26/2000 5/26/2003 9881968040

131 19990105सी517645        
   05 / 0 1 / 1999

! वाती सु@नल कुलकण� रा 

नवनजीवन अपा. ;वसावा पाक�  
ह.मु बी 2 गजानन � लाझा 

;वसावा पाक�  सातारा

! "ी 12/20/1972 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 5/2/2000 4/30/2003 9890167976

132 19990121 सी517667 
21/01/1999

सौ ;वदया _कशोर  Oीरसागर 

96/97 ए खामकर @नवास 

गोडोल+ सातारा

! "ी 9/29/1972 बी कॉम 

संगणक इंUजी 

टंकलेखन

खुला सातारा 4/6/2000 4/6/2003 9860064589

133 19990122सी 517670 
21/01/1999

सौ.मंगल बाजीराव घोरपड ेरा 

161/ब साई कॉलनी शाहुनगर 

गोडोल+ सातारा

! "ी 6/2/1968 बी कॉम खुला सातारा 4/25/2000 4/25/2003 9921991681
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

134 19990125सी517661 
25/11/1999

(समा ताD याबा (शदंे 93क 

गोडोल+ ता िज सातारा

! "ी 4/2/1976 बी.ए मराठS 
टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, एम एस सी 
आय ट+

खुला सातारा 4/26/2000 4/26/2003 9421577527

135 19990128 सी519651 
28/01/1999

बसवराज (शवानंद ! वामी रा 370 
करंजे पेठ सातारा

पु 10/11/1969 बी कॉम जी डी 

सी अड ए 

मराठS टायपींग 

30 इंUजी 

टाय;पगं 40

इमाव सातारा 1/1/1997 12/31/1999 9604082521

136 19990211सी517693 
11/02/1999

;वजयकुमार जग: नाथ भोईटे रा 

सोनके ता कोरेगांव िज सातारा

पु 1/16/1973 बी एस सी जी 

डी सी ए\ ड ए 

,टायपीय मराठS 
30 , इंUजी 30 
संगणक

खुला कोरेगांव 11/1/2000 10/30/2003 9881763905

137 19990316सी517727, 
16/03/1999

आशा महादेव Oीरसागर, 
रा.गजानन हौ.सो.� लॉट नं.17 
कृx णानगर, सातारा

! "ी 11/20/1971 बी.ए. (इंगजी) , 
मराठS टाय;पगं 

30, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

इमाव सातारा 7/23/2000 7/23/2003 9975113947

138 20000208  सी519043   
08/ 0 2 / 2 0 0 0

लतीका वसंतराव पाट+ल रा 

नांदगांव ता कराड िज सातारा

! "ी 6/1/1970 बी ए मराठS 

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40 संगणक

खुला सातारा 7/4/1995 7/4/1998 7507556469

139 20001020  सी519351 
20/10/2000

शबनम माPणक बागवान रा 77 
सोमवार पेठ सातारा

! "ी 6/19/1970 बी कॉम मराठS 

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40

इमाव सातारा 1/28/1997 1/27/2000 8180019738
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

140 20010227  सी519949 
27/02/2001

संजयानंद ;वx णू काटकर रा बुध 

ता खटाव िज सातारा

पु 7/6/1969 बी ए, एम ए, 
मराठS टायपींग 

30 इंUजी 

टाय;पगं 40 एम 
एस सी आय ट+

इमाव खटाव (वडुज) 6/4/1996 6/4/1999 9049004277

141 20010319 सी519965 
19/03/2001

नथुराम रघुनाथ कप< रा वडुज ता 

खटाव िज सातारा

पु 6/1/1967 बी कॉम मराठS 

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

30

इमाव खटाव (वडुज) 3/16/1996 2/28/1999 7758014802

142 20010410 सी519977 
10/04/2001

पराग पrमाकर फणसळकर रा 

इंदोल+ ता कराड िज सातारा

पु 2/10/1977 बी कॉम मराठS 

टायपींग इंUजी 

टाय;पगं  एम 

एस सी आय ट+

खुलाव कराड 2/2/1999 1/31/2002 7066848712

143 20016711सी520206 
11/07/2001

जयEी पांडुरंग कणसे � लॉट नं 

19 स नं 112/1 गोरखपुर 

पीरवाडी ता िज सातारा

! "ी 6/7/1971 बी ए एम ए 

,टायपीय मराठS 
30 , इंUजी 30 
संगणक

खुला सातारा 10/5/1995 9/29/1998 9049447723

144 20010712 सी520210 
12/07/2001

 व@नता बजरंग पवार रा 

तलाठSनगर ;वलासपुर गोडोल+ ता 

िज सातारा

! "ी 10/1/1975 बी ए,टायपीय 
मराठS 30 , 
इंUजी 30 
संगणक

इमाव सातारा 9/4/1998 9/4/2001 9011051406

145 20010717सी517109 
17/07/2001

सौ वषा� हणमंत भोसले रा आदश� 

कॉलनी �द मॉडण� ! कुल समोर 

! नेहजीत इले.कोरेगांव  िज सातारा

! "ी 7/11/1972 बी ए ,टायपीय 
मराठS 30 , 
इंUजी 40 एम 
एस सी आय ट+

खुला कोरेगांव 12/1/1995 11/30/1998 9403548005

Page 144 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

146 20010808सी520272 
08/08/2001

अशोक शंकर शेडगे रा अंगापुर 

तफ�  तारगांव ता िज सातारा

पु 12/27/1972 बी ए ,टायपीय 
मराठS 30 , 
इंUजी 40 एम 
एस सी आय ट+

खुला सातारा 11/1/1998 11/30/2001 9552670928

147 20010824सी520291 
24/08/2001

धनEी मधुकर खटावकर रा 

204अ श@नवार पेठ दD त चौक 

कराड ता कराड िज सातारा

! "ी 4/3/1972 बी ए ,टायपीय 
मराठS 30 , 
इंUजी 40 
संगणक

खुला कराड 5/1/1995 4/30/1998 9270262497

148 20011123सी519760 
23/11/2001

(भमराव चोखा @तडके रा लाडगेांव 

ता खटाव िज सातारा

पु 6/4/1968 बी कॉम , 
टायपींग इंUजी 

30

एस सी वडुज 5/15/1994 4/30/1997 9921171524

149 20011214सी519814 
14/12/2001

राज7L सोपान ससाणे मु पो 

भुरकवडी ता खटाव िज सातारा

पु 5/20/1969 बी कॉम  

मराठS टायपींग 

30 इंUजी 

टाय;पगं 40,

इमाव वडुज 8/1/1995 7/31/1998 9689364612

150 20011219सी519851 
19/12/2001

अ�णा आबाजी गुजर रा 287 
रामाचा गोट सातारा िज सातारा

! "ी 6/27/1969 बी ए टायपीग 

मराठS30 इंUजी 

40 संगणक

एन ट+ ब सातारा 4/7/1997 4/7/2000 9850892533

151 20020128सी521190 
28/01/2002

वंदना मोहन : यायनीत मु पो 

नांदगांव ता िज सातारा

! "ी 4/17/1969 बी कॉम एस सी कराड 7/1/1995 6/30/1998 7387751778

152 20020907सी522180 
07/09/2009

संजय एकनाथ कांबळे मु करंजे 

पो मामुड� ता जावल+  िज सातारा

पु 1/4/1969 बी कॉम मराठS 

30 इंUजी 40 
एम एस सी 

आय ट+

अनु जाती मेढा जावल+ 3/15/1993 3/31/1996 9763560597

153 20021102सी522272 
02/11/2002

सौ @नम�ला दD तु सोनावणे रा 

344  म� हार पेठ सातारा
! "ी 12/25/1961 बी कॉम मराठS 

 इंUजी

एस सी सातारा 9/14/1989 9/30/1992 9763924821

154 20021125 सी522285 
25/11/2002

रफत सलाउrद+न मु� ला रा जुनी 

पेठ केदारे$ वर रोउ केदार कॉलनी 

कोरेगांव िज सातारा

! "ी 7/4/1973 बी ए इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला कोरेगांव 7/1/1997 6/30/2000 9767382976
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

155 20030206सी522434    
06/02/2003

सुरेखा दD ता"ाय पवार रा शेणोल+ 

ता कराड िज सातारा

! "ी 6/6/1974 बी एस सी  

मराठS  

टायपींग 30 
इंUजी टाय;पगं 

40,  एम एस 
सी आय ट+

खुलाव कराड 8/6/1998 7/31/2001 7387665891

156 20030401सी523220 
01/04/2003

�दगंबर दD ता"ाय कुलकण� रा 

अप(शगंे ता कोरेगांव िज सातारा

पु 6/23/1973 बी ए ,मराठS 
इंUजी टायपींग 

एम एस सी 

आय ट+

खुला कोरेगांव 1/1/1998 12/30/2000 9860873290

157 20030524सी522521 
24/05/2003

श(शकांत साहेबराव अभंग रा 

;वडणी ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1962 बी ए बी एड 

एम एस सी 

आय ट+

इमाव फलटण 1/1/1995 12/31/1997 9822476370

158 20030711सी522700 
11/07/2003

उमेश शंकर खल+पे रा मायणी ता 

खटाव िज सातारा

पु 6/1/1966 बी कॉम खुला वडुज 4/1/1997 3/31/2000 7385138819

159 20031220सी523600 
20/12/2003

क� पना >तापराव घाग< रा � लॉट 

नं 4 ओंकार कॉलनी संगमनगर 

सातारा

! "ी 9/5/1967 डी� लोमा इन 

केमीकल इंिज .
खुला सातारा 5/5/1995 4/30/1998 9421580012

160 20040213सी524905 
13/02/2004

सदा(शव $कर पाट+ल रा टाळगांव 

पो उंडाळे ता कराड िज सातारा

पु 9/28/1969 बी ए , मराठS 
30, इंUजी 40 
टायपींग

खुला कराड 12/12/1997 11/30/2000 8007895506

161 20040301सी524938 
01/03/2004

अ@नल हणमंत (शदंे रा हरळी पो 

धावडवाडी ता खंडाळा िज सातारा

पु 6/1/1965 बी कॉम , 
मराठS 30 
इंUजी 40 
टायपींग

खुला खंडाळा 3/2/1995 3/3/1998 9545728227

162 20040515सी525130 
15/02/2004

उदय शरद देशपांड ेरा ! वामी 

समथ� मंद+र महतपुरा पेठ 

मलटण ता फलटण िज सातारा

पु 7/29/1969 बी ए खुला फलटण 1/1/1999 12/31/2001 9766395471

163 20040628सी525715 
28/06/2004

मंगल  का(शनाथ झ7ड ेरा द�हवडी 

ता माण िज सातारा

! "ी 6/2/1975 बी ए एम ए 

मराठS इंUजी 

टायपींग, एम 
एस सी आय ट+

एस सी माण 7/12/1999 7/11/2002 9421121003

164 20040701सी525727 
01/07/2004

भगवान बापूराव कदम मु पो 

कापशी ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1971 बी ए खुला फलटण 1/1/1999 12/31/2002 8975861113
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

165 20040702सी525740 
02/07/2004

मंगेश भगवान (शदंे रा (शदंेवाडी 

पो खुंटे ता फलटण िज सातारा

पु 6/1/1966 बी ए! सी खुला फलटण 1/1/1999 12/31/2002 8975170070

166 20040702सी525741 
02/07/2004

(शवराम दD ता"ाय काळे रा 

;वडणी ता फलटण िज सातारा

पु 1/15/1972 बी ए इमाव फलटण 12/1/1998 12/31/2001 9527292886

167 20040703सी525750 
03/07/2004

�दपक नामदेव साळुंखे रा बोरगांव 

ता िज सातारा

पु 2/27/1967 बी कॉम, 
टायपींग 

मराठS30, इंUजी 

40

खुला  सातारा 7/4/1995 7/15/1998 9552926855

168 20040705सी564829 
05/07/2004

@नतीन गजानन राऊत रा वडुज 

ता खटाव िज सातारा

पु 6/15/1975 बी ए एम ए , 
मराठS ,इंUजी 

टायपींग, एम 
एस सी आय ट+

इमाव खटाव 11/11/2000 11/10/2003 9881590811

169 20040706सी525768 
06/07/2004

रमेश शंकर इंगळे रा वडुज ता 

खटाव िज सातारा

पु 6/1/1968 बी कॉम , 
टायपींग इंUजी 

,मराठS एम एस 
सी आय ट+

खुला खटाव 11/13/1995 11/30/1998 9822471195

170 20040708 सी525782  
08/07/2004

 >काश  रामचंL जाधव रा दशुेरे 

ता कराड िज सातारा

पु 6/26/1974 बी ए! सी , एम 
बी ए, डी सी ए

खुला कराड 8/6/1998 7/31/2001 9665356718

171 20040712 सी525789 
12/07/2004

अशोक रामचंL कदम मु पो 

(शदंेवाडी ता फलटण िज सातारा

पु 8/1/1966 बी कॉम खुला फलटण 10/1/1990 9/30/1993 8600916496

172 20040715सी525806 
15/07/2004

;वनायक भाऊसाहेब देशमुख  मु 

पो मायणी ता खटाव िज सातारा

पु 7/15/2004 बी ए खुला खटाव 2/7/1997 1/31/2000 8390059049

173 20040719सी525856 
19/07/2004

दादासो �दनकर (शदंे मु पो केसे 

ता कराड िज सातारा

पु 3/4/1974 बी ए मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, कॉK � युटर 

ऑपरेशन ;वथ 

एम एस ऑ_फस

खुला कराड 12/1/1998 11/30/2001 9850452266
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

174 20040720 सी525867 
20/07/2004

छाया (सताराम होमणे मु पो 

पसरणी ता वाई िज सातारा

! "ी 6/10/1968 बी कॉम इंUजी 

मराट+ �हदं+ 

टायपींग

G ह+ जे ए वाई 6/10/1998 5/31/2001 9371200856

175 2004912197 
23/07/2004

उ� वला (शवाजी उंदरे (ल= नापुव�चे 
नांव) व सौ.उ� वला वैभव बार 
(ल= नानंतरचे नांव) मु पो पाल ता 
कराड िज सातारा

! "ी 1/17/1973 बी कॉम ;वशेष मागास वग� कराड 2/1/1998 31/0122001 9561913701

176 20040723सी525886 
23/07/2004

 संजय दD ता"ाय घाडगे मु 

�हगंनोळे पो को0रवळे ता कराड 

िज सातारा

पु 6/1/1970 बी ए एम ए, 
संगणक

खुला कराड 8/13/1999 8/22/2002 9822642687

177 2004912701सी525927 
01/06/1966

नं�दनी शाहु सावंत rवारा कुमार 

;वx णू पाटेकर मु पो द�ुज ता 

खटाव िज सातारा

! "ी 6/1/1966 बी ए मराठS 

इंUजी टायपींग

अनु जाती खटाव (वडुज) 8/1/1995 7/30/1998 8975060358

178 20040728सी525928 
28/07/2004

(शवाजी शंकर जाधव मु पो 

मा�ल हवेल+ ता पाटण िज सातारा

पु 8/1/1960 डी ई ई खुला पाटण 6/1/1995 5/31/1998 9096772106

179 20040802 सी525939 
02/08/2004

नसर+न युसुफ जमादार मु पो 

मायणी ता खटाव िज सातारा

! "ी 9/19/1972 बी ए टायपींग 

इंUजी 30
इमाव खटाव 4/10/1997 3/31/2000 8698483049

180 20040803  सी525943 
03/08/2004

सुरेश `ानदेव (शदंे मु जाधववाडी 

पो पवारवाडी ता फलटण िज 

सातारा

पु 6/1/1965 बी कॉम इमाव फलटण 11/8/1995 12/31/1998 7028390250

181 20040805  सी525951 
05/08/2004

बाळकृx ण सज<राव घाडगे मु पो 

खातगुण ता खटाव िज सातारा

पु 6/1/1965 बी कॉम बी पी 

एड

खुला खटाव (वडुज) 6/1/1995 5/31/1998 9922207152

182 20040806   सी524404  
06/08/2004

वंदना उD तमराव डुबल मु पो 

K हो>े ता कराड िज सातारा

! "ी 3/11/1973 बी ए बी एड खुला कराड 7/1/1997 6/30/2000 9404775662

183 20040818   सी525987 
18/08/2004

हंबीरराव बाबुराव नवले मु पो 

कालवड ेता कराड िज सातारा

पु 8/18/2004 बी ए खुला कराड 1/1/1996 12/30/1999 9545283441

184 20040830  सी526005 
30/08/2004

मुधकर ;पलोबा घाडगे रा 

साताररोड ता कोरेगांव िज सातारा

पु 2/16/1954 बी ए इमाव कोरेगांव 10/3/1984 10/1/1987 8888240056

185 20050318 सी526288 
18/03/2005

संजयकुमार बाबुराव जाधव रा 

;वडणी ता फलटण िज सातारा

पु 7/11/1971 बी ए बी एड इमाव फलटण 12/1/1998 11/30/2001 8605897630
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

186 20050926सी526496 
26/09/2005

क� पना जग: नाथ वीर मु पो 

पाटण खांडके चाळ रामापुरा 

पाटण िज सातारा

! "ी 4/17/1965 बी ए अनु जाती पाटण 4/10/2000 4/10/2003 9822637368

187 20050927सी526458 
27/09/2005

उमेशकुमार नारायण "ीवेद+  रा 

34 रणिजत टॉवस� 508 श@नवार 
पेठ कराड िज सातारा

पु 10/29/1977 बी ए! सी 

संगणक, इंUजी 

टंकलेखन

खुला कराड 7/1/2000 5/31/2003 9422022021

188 20050927सी526499 
27/09/2005

� योD सना पांडुरंग का(शद रा 

द�हवडी ता माण िज सातारा

! "ी 5/2/1972 बी ए इमाव माण 12/1/1996 12/31/1999 9665313487

189 20050928सी526500 
28/09/2005

म�हपती शंकरराव साळुंखे रा 

उंqज ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1965 बी ए! सी खुला कराड 11/1/1995 10/31/1998 9421118644

190 20050928सी526501 
2809/2005

नथुराम यशवंत झमरे गोळे$ वर 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1963 बी ए अनु जाती कराड 3/15/1991 3/31/1994 9158783882

191 20051001सी526509 
01/10/2005

सुरेखा भानुदास गुरव रा मोरCगर+ 

ता पाटण िज सातारा

! "ी 7/28/1972 बी ए , टायपींग 
इंUजी मराठS, 
एम एस सी 

आय ट+, 
कॉK पयुटर 

डी� लोमा

इमाव पाटण 1/25/2000 1/25/2003 9850452446

192 20051020सी521810 
20/10/2005

 आकाश जयवंत जाधव रा सुपने 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1973 बीए खुला कराड 9/19/1995 8/18/1998 9673003073

193 20051116सी518551 
16/11/2005

`ानदेव कृx णा जाधव रा गुरसाळे 

ता खटाव िज सातारा

पु 6/2/1966 बीए एम ए खुला खटाव (वडुज) 8/1/1995 7/31/1998 9689747327

194 20060119सी520989 
19/01/2006

 सतीश @नवDृ ती कुंभार रा 

नांदगांव ता कराड िज सातारा

पु 11/21/1966 बी कॉम 

टायपींग मराठS 

इंUजी

इमाव कराड 7/1/1995 6/30/1998 9881294984

195 20060214सी521090 
14/02/2006

 अ@नल बाबुराव पुजार+ म पो 

मLळु हवेल+ ता पाटण िज सातारा

पु 6/1/1967 बीए इंUजी व 

मराठS टायपींग

इमाव पाटण 9/23/1998 9/23/2001 9822292367

196 20060415सी518331 
15/04/2006

तुकाराम तानाजी (शदंे रा 71 अ 

श@नवार पेठ  (शदंे ग� ल+ कराड 

िज सातारा

पु 4/18/1975 बी ए संगणक , 
इंUजी व मराट+ 

टायपींग

खुला कराड 9/16/1997 8/21/2000 9822416854
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पासून पयJत
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197 20060428 सी518737 
28/04/2006

 शोभा बंडरेाव पवार rवारा राज7L 

वसंत खोपड ेवाठार @नबंाळकर ता 

फलटण िज सातारा

! "ी 7/25/1974 एम ए बी एड , 
टायपींग मराठS 

इंUजी, एम एस 
सी आय ट+

खुला फलटण 1/1/1998 12/30/2000 9975192580

198 20060816 सी522504 
16/08/2006

;वनाय शामराव हुके रा मलकापेर 

((शवाजीनगर) कराड ता कराड िज 

सातारा

पु 5/2/1976 डी (स ई खुला कराड 9/10/1998 9/30/2001 9822351645

199 20061106सी516919 
06/11/2006

स;वता गो;वदं कुलकण� रा 

(शवाजीनगर मलकापुर ता कराड 

िज सातारा

! "ी 5/8/1971 बी ए खुला कराड 12/19/1996 12/30/1999 9922274045

200 20061213 सी522721 
13/12/2006

�दपक चंदर कांबळे रा आदक� 

खुद� ता फलटण िज सातारा

पु 8/28/1973 बी ए अनु जाती फलटण 10/1/1996 9/30/1999 9420628038

201 20080215सी524444 
15/02/2008

 वैशाल+ अ�ण राऊत rवारा 

जयसींग मा�ती (शदंे रा खटाव 

ता खटाव िज सातारा

! "ी 7/10/1974 बी ए , टायपींग 
मराठS, इंUजी, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव खटाव 1/1/1997 12/31/1999 9881160544

202 20080327सी524617        
   27 / 0 3 / 2008

छाया सुभाष बडीगेर रा 4 
हेमशाल+ पवार कॉलनी शाहुपुर+ 

ता िज सातारा

! "ी 12/20/1972 बी.कॉम मराठS 

टाय;पगं 30, 
इंUजी टाय;पगं 

40, संगणक सी 

सी ओ

इमाव (सोनार) सातारा 1/30/1997 1/31/2000 9922640996

203 20080522सी524743 
22/05/2008

म@नषा शंकर धुमाळ मु कामथी 

तफ�  सातारा पो वेळे ता िज 

सातारा

! "ी 8/8/1976 बी ए खुला सातारा 4/10/2000 4/9/2003 8652488706

204 20080529सी527226 
29/05/2008

 � योती रD नाकर देवकर रा वडुज 

;व�ठलनगर पेडगांव रोड ता 

खटाव िज सातारा

! "ी 7/31/1976 बी ए, ए ट+ डी, 
सी पी एड , 
इंUजी मराठS 

टायपींग, एम 
एस सी आय ट+

इमाव खटाव 4/1/1997 3/31/2000 9423807772

205 20080602सी527247 
02/06/2008

;वजय दादाराव खडगं रा तांबवे 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1972 बी ए इमाव कराड 4/13/2000 3/31/2003 9730489751
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206 20080703सी525238 
03/07/2008

 ;वrयुलता मा�ती (शदंे rवारा 

मनोहर गायकवाड रा जुळेवाडी पो 

(शवनगर ता कराड िज सातारा

! "ी 6/1/1969 बी ए खुला कराड 3/6/1997 2/28/2000 8605218447

207 20080812सी528304 
12/08/2004

सुरेखा बापुराव थोरात रा 

येरळवाडी ता खटाव िज सातारा

! "ी 6/20/1970 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला  खटाव 11/16/1997 11/16/2000 9689747085

208 20080820सी528111 
20/08/2008

सुरेश शांताराम साने मु पो 

मोरCगर+ ता पाटण िज सातारा

पु 3/24/1972 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला पाटण 4/19/1997 4/19/2000 9922637969

209 20080820सी528112 
20/08/2008

 चंLकांत �दनकर कांबळे रा 

पाटण रामनगर ता पाटण िज 

सातारा

पु 5/5/1970 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग

एस सी पाटण 6/2/2000 6/2/2003 9175415971

210 20080917सी528316 
17/09/2008

 संजय आD माराम संकपाळ मु पो 

K हो>े ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1968 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कराड 11/15/1996 10/30/1999 9423327812

211 20081013सी520509 
13/10/2008

 संजय बाबुराव साळुंखे मु पो 

पुसेगांव भवानीनगर ता खटाव 

िज सातारा

पु 3/4/1970 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग,
खुला खटाव (वडुज) 10/2/1996 9/30/1999 9881133088

212 20081118सी521289 
18/11/2008

 महे$ वर+ जयंत पाडळकर रा 

कोळे ता कराड िज सातारा

! "ी 1/4/1975 एम ए इंUजी 

मराठS टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव कराड 11/6/1997 10/31/2000 9822902200

213 20090428सी518209 
28/04/2009

 अR तर द! तगीर मणेर रा 

341/2rय3अ खराड ेकॉलनी चे 

पुव<सm  माक< ट याड� कराड िज 

सातारा

पु 11/12/1970 बी कॉम , 
संगणक, मराठS 
इंUजी टायपींग

इमाव कराड 7/15/1999 6/30/2002 9421210004

214 20090612सी529328 
12/06/2009

सौ वंदना संभाजी पाट+ल रा 

सोनाईचीवाडी ता पाटण िज 

सातारा

! "ी 9/9/1970 बी ए बी एड, 
संगणक,

खुला पाटण 10/28/1997 10/28/2000 9921443879

215 20090720सी529933 
20/07/2009

उषा ;वx णू माळी रा मुंढे ता 

कराड िज सातारा

! "ी 7/4/1970 बी ए इमाव कराड 4/6/1998 3/30/2001 8600574344

216 20090831सी529956 
31/08/2009

क� पना कुंड(लक नलावड ेरा वाढे 

ता िज सातारा

! "ी 10/6/1974 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला सातारा 10/11/1999 10/11/2002 8600309883
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217 20090909सी530021 
09/09/2009

रवींL वसंतराव यादव रा 177 
र;ववार पेठ अंकुश चौक कराड 

िज सातारा

पु 12/13/1969 बी कॉम , 
टायपींग इंUजी 

, मराठS , 
संगणक

खुला कराड 6/1/1995 31/05 /1998 9765191980

218 20090912सी530723 
12/09/2009

सतीशकुमार नामदेव सानप रा 

पडळ ता खटाव िज सातारा

पु 6/20/1972 बी ए एम ए बी 

एड टायपींग 

मराठS इंUजी, 
एम एस सी 

आय ट+

भज ड खटाव 8/1/1995 7/31/1998 9922044420

219 20091105सी531245 
05/11/2009

 रामचंL राजाराम घोलप रा 

@नगडी ता कराड िज सातारा

पु 2/10/1966 बी ए , इंUजी 

मराठS, टायपींग
खुला कराड 12/12/1995 11/30/1998 8806631440

220 20091113सी531650 
13/11/2009

 सCचन यशवंत काकड ेरा 

धMडवेाडी ता कराड िज सातारा

पु 10/5/1972 बी ए एम ए एन ट+ क कराड 8/4/1998 8/30/2001 9270744904

221 20091229सी534811 
29/12/2009

 आशा सुदाम शेडगे रा र�हमतपुर 

ता कोरेगांव िज सातारा

! "ी 6/1/1969 बी ए , टायपींग 
इंUजी , मराठS, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कोरेगांव 11/20/1997 11/19/2000 9503343237

222 20091229सी534849 
29/12/2009

 क� पना धनाजी यादव रा 21 
अOयकृपा सोसा कृx णानगर 

सातारा

! "ी 6/1/1972 बी ए एम ए 

एम एस सी 

आय ट+

खुला सातारा 9/20/1996 9/20/1999 9503520558

223 20100127सी536656 
27/01/2010

राजEी रामदास (शदंे रा 467 
सोमवार पेठ कोटाखाल+ कराड िज 

सातारा

! "ी 8/22/1974 बी ए , इंUजी 

टायपींग

इमाव कराड 2/2/1998 1/31/2001 9822928055

224 20100325सी541107 
25/03/2010

 ;वकास हणमंतराव चG हाण रा 

इंदोल+ ता कराड िज सातारा

पु 6/7/1974 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग, 
संगणक

खुला कराड 2/1/1999 1/31/2002 9822998219

225 20100608सी543266 
08/06/2010

 सु@नल आ� पा कांबळे रा Cचखल+ 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1966 बी ए बी एड एस सी कराड 4/1/1995 3/31/1998 9527837464
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226 20110114सी552508 
14/01/2011

जयकर बाळासो जाधव रा दशुेरे 

ता कराड िज सातारा

पु 6/18/1978 बी ए एम ए 

इंUजी मराठS 

टायपींग, एम 
एस सी आय ट+

खुला कराड 3/8/2000 2/28/2003 9673181850

227 20110208सी553334 
08/02/2011

चंLकांत आ\ णा वायदंड ेरा 727 
गु�वार पेठ सातारा

पु 1/21/1971 बी कॉम अनु जाती सातारा 6/7/1996 5/31/1999 9604361924

228 20110406सी555050 
06/04/2011

 >काश $कर बाबर रा डळेेवाडी 

पो आरेवाडी ता कराड िज सातारा

पु 2/10/1973 बी कॉम, इंUजी 

मराठS टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कराड 12/27/1995 12/26/1998 9970386977

229 20110524सी556037 
24/05/2011

 �दपक रामचंL यादव रा चोरे ता 

कराड िज सातारा

पु 5/29/1967 बी ए इंUजी 

टायपींग

खुला कराड 1/1/1997 12/31/1999 9766205712

230 20110617 सी 556863 
17/06/2011

 �द� ती >�दप पंडीत रा 59 
रांगोळे कॉलनी शाहुपुर+ सातारा

! "ी 1/30/1966 बी ए इंUजी 

टायपींग, एम 
एस सी आय ट+

इमाव सातारा 7/14/1996 7/14/1999 7249196481

231 20111019सी564416 
19/10/2011

 शंकर कृx णत राव पाट+ल रा 

ओगलेवाडी ता कराड  ज सातारा

पु 5/15/1972 बी ए इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला कराड 10/1/1996 9/30/1999 9096538401

232 20111019सी564417 
19/10/2011

 @नम�ला दD ता"ाय पवार रा 

शेणोल+   कराड िज सातारा

! "ी 3/10/1969 बी ए इंUजी 

मराठS 

टायपींग,संगणक

खुला कराड 7/12/1995 6/30/1998 7387665891

233 20111019सी564418 
19/10/2011

 जयमाला दD ता"ाय पवार 

शेणोल+   कराड िज सातारा

! "ी 3/27/1970 बी ए इंUजी 

मराठS टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला कराड 10/9/1996 9/30/1999 7387665891

234 2011102सी564510 
20/10/2011

जनाद�न बापुराव जगताप रा 

बुधदनगर ;वडणी फलटण िज 

सातारा

पु 10/31/1970 बी ए एम ए एस सी फलटण 1/1/1998 12/31/2001 9561360832

235 20111020सी564514 
20/10/2011

(मना >द+प गोडसे रा 509/1 
कराड रोड (शवाजी चौक वडुज ता 

खटाव िज सातारा

! "ी 1/13/1966 बी ए , इंUजी 

टायपींग

खुला खटाव (वडुज) 8/1/1995 7/31/1998 9403346331

Page 153 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

236 20120123सी568196 
23/01/2012

लa मण शंकर देवकर रा _करपे 

ता कराड िज सातारा

पु 2/5/1971 बी ए बी पी एड खुला कराड 4/1/1999 3/30/2002 9765711494

237 20120507सी570644 
07/05/2012

गीता Eीपती नवले rवारा नीता 

अCधकराव देशमुख मु पो 

@नमसोड ता खटाव िज सातारा

! "ी 7/1/1975 बी ए खुला बाश� 7/1/1997 6/30/2000 7775913791

238 20130201सी100158 
01/02/2013

वैशाल+ हणमंतराव घोडके मु पो 

केसे पो वा�ंजी ता कराड िज 

सातारा

! "ी 7/15/1976 बी कॉम, इंUजी 

मराट+ टायपींग

खुला कराड 12/1/1998 12/1/2001 9096506308

239 20150113सी101380 
13/01/2015

भारती का(शनाथ ढेब रा आनंद 

@नवास चाफोल+ रोड बग< 

हॉ! पीटल शेजार+ पाटण ता पाटण 

िज सातारा

! "ी 3/5/1975 बी.ए  टाय;पगं 
30, इंUजी 

टाय;पगं 40,

खुला पाटण 8/27/1997 8/27/2000 7350059160

240 20150117सी100466 
17/01/2015

जाहेदा नुरमहंमद सpयद रा 373 
र;ववार पेठ सातारा

! "ी 2/15/1965 बी ए , मराठS, 
इंUजी टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

इमाव कराड 7/10/1995 6/30/1998 8007342866

241 20150117सी100991 
17/01/2015

 Eीकांत नामदेव यादव रा केर पो 

बML+ ता पाटण िज सातारा

पु 7/22/1971 बी ए एम ए खुला पाटण 2/29/1996 29/02/1999 8308015244

242 20150119सी101146 
19/01/2015

महेशकुमार वसंतराव कुD ते रा 

तांबवे ता कराड िज सातारा

पु 6/5/1970 बी ए इमाव कराड 2/22/1996 1/31/1999 7588384043

243 20150120सी100864 
20/01/2015

कमल बाबुराव गुंजीटे रा 

गणेशकृपा सोसा � लॉट नं 30 
;वकासनगर सातारा

! "ी 6/12/1969 बी कॉम बी पी 

एड, मराठS 
इंUजी टायपींग, 
एम एस सी 

आय ट+

खुला सातारा 6/1/1996 6/1/1999 9421845746

244 20150123सी100610 
23/01/2015

 उषा _कसन झाजुण< रा रेवडी ता 

कोरेगांव िज सातारा

! "ी 7/22/1973 बी ए खुला कोरेगांव 6/21/1996 6/30/1999 8805314259

245 20160702सी100993 
02/07/2016

रमेश शंकरराव पाट+ल रा मंLळु 

हवेल+ ता पाटण िज सातारा

पु 6/1/1965 बी ए, टायपींग 
इंUजी माराठS

खुला पाटण 4/21/1997 4/20/2000 9822897221

246 20150209सी100596 
09/02/2015

दD ता"ाय तुकाराम नाळे रा दधुे 

बावी ता फलटण िज सातारा

पु 7/24/1968 बी ए इमाव फलटण 11/8/1995 10/8/1998 9158941677
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जातीचा >वग�

247 20160707सी100916 
07/07/2016

संभाजी @नवDृ ती जाधव रा उंqज 

कृx णानगर  कराड िज सातारा

पु 6/1/1964 बी ए , इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला कराड 7/3/1995 6/30/1998 7385219983

248 20160707सी100852 
07/07/2016

 राज7L परशराम घाडगे रा 

बोरगांव ता िज    सातारा

पु 6/20/1970 बी कॉम खुला सातारा 8/3/1995 7/31/1998 9850921792

249 20160707सी100981 
07/07/2016

 वषा� ;वलास पाट< महाराx � हौ 

बोड� सी नं 15/109 साताररोड ता 
कोरेगांव िज सातारा

! "ी 3/22/1976 बी ए , टायपींग 
इंUजी मराठS, 
संगणक

खुला कोरेगांव 2/17/2000 2/24/2003 9665663802

250 20160707 सी101613  
07/07/2016

;वजय राजाराम गडकर+ रा 225 
गु�वार पेठ अच�ना अपाट�म7ट 

सातारा िज सातारा

पु 9/23/1974 बी ए मराठS 

टायपींग एम 

एस सी आय ट+

अनु जाती सातारा 1/21/1999 1/20/2002 9850117276

251 20160708सी100449 
08/07/2016

योCगता >काश सुतार रा 220 अ 

बुधवार पेठ सातारा

! "ी 11/10/1976 बी ए! सी इमाव कोरेगांव 5/19/1999 4/30/2002 9890647318

252 20160705सी101899 
05/07/2016

 गणपत गुलाब माळी रा _कवळ 

ता कराड िज सातारा

पु 6/1/1959 बी ए  एम ए इमाव कराड 1/1/1989 12/31/1991 9421499738

253 20140215सी100731 
15/02/2014

सु@नत अCधकराव पाट+ल रा 

वा�ंजी ता कराड िज सातारा

पु 8/20/1969 बी ए, इंUजी 

मराठS टायपींग

खुला कराड 3/1/1997 3/28/2000 9372169072

254 20160708सी101471 
08/07/2016

 अ@नता तुकाराम सुरगुड ेरा आय 

ट+ आय रोड मोळाचा ओढा सातारा

! "ी 2/20/1974 बी कॉम , 
इंUजी मराठS 

टायपींग

खुला सातारा 10/20/1997 10/20/2000 9527203679

255 20141104सी100596 
04/11/2014

 भारभुषण आकाराम गायकवाड 

रा शेणोल+ ता कराड िज सातारा

पु 10/14/1969 बी ए अनु जाती कराड 8/1/1998 7/30/2001 9673066503

256 20040716सी525809 

16/07/2004

सुषमा सुकुमार गायकवाड मु पो 

तरडगांव ता फलटण िज सातारा

! "ी 12/23/1975 बी ए संगणक खुला फलटण 8/1/1999 7/30/2002 9665390957

257 20001102सी519358 

02/11/2000

 ;वजय महादेव ढोले मु पो 

कळंबी ता खटाव िज सातारा

पु 6/1/1967 बी कॉम संगणक भज ड खटाव (वडुज) 12/1/1998 11/30/2001 8605705295

258 20010717सी520221 

17/07/2001

 पrमा शरद ब7Lे रा � लॉट नं 4 

;वदयानगर हौ सोसा एम आय डी 

सी सातारा

! "ी 8/4/1970 बी कॉम इंUजी 

मराठS टंकलेखन

इमाव सातारा 1/1/1995 8/31/1998 9270641787

259 19980506सी517508 

06/05/1998

संद+प $कर देशमुख मु पो पो 

�हगंनोळे ता कराड िज सातारा

पु 6/24/1976 बी ए संगणक खुला कराड 8/13/1999 8/22/2002 9850663672
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

260 20050827सी518029 

27/08/2005

 संजय (सताराम गावड ेमु पो 

कुरवल+ बु. पो आंLडु ता फलटण 

िज सातारा

पु 11/1/1974 बी ए संगणक भज क फलटण 4/1/1997 3/31/2000 8275275733

261 20020918सी522205 

18/09/2002

 बाळासाहेब ;व$ वासराव चG हाण 

मु भाटमरळी पो कुमठे ता िज 

सातारा

पु 5/5/1974 बी ए मराठS 

टंकलेखन

खुला सातारा 3/15/1997 3/7/2000 9049060043

262 19911009सी515408 

09/10/1991

 संजय पोपटराव गाढवे रा 

काळज ता फलटण िज सातारा

पु 7/20/1969 बी ए एम ए खुला फलटण 1/1/1996 12/31/1998 9604270612

263 19940321सी515942 

21/03/1994

 आशा राज7L पोरे रा 34 

यादोगोपाळ पेठ सातारा

! "ी 6/1/1966 179 20020918सी522

205 18/09/2002

  सातारा 12/7/1995 11/7/1998 -

264 19950524सी516342 

24/05/1995

 सुरैया एस ढालाइत रा र;ववार 

पेठ पवार ग� ल+ फलटण

! "ी 1/24/1972 बी कॉम, इंUजी 

मराठS 

टंकलेखन,संगणक

, जी डी सी 

ए\ ड ए

इमाव सातारा 12/7/1995 11/7/1998 9765091678

265 20040830सी526006 

30/08/2004

 (शवदास $कर माने मु पो 

Oे"ामाहुल+ ता िज सातारा

पु 6/1/1969 बी ए खुला फलटण 10/10/1996 9/22/1999 9823247086

266 20040803सी525942 

03/08/2004

@नतीन लa मण धुमाळ मु पो 

फडतरवाडी पो िजंती ता फलटण 

िज सातारा

पु 4/5/1971 बी ए! सी 

संगणक, इंUजी 

मराठS टंकलेखन

खुला सातारा 7/1/1995 6/30/1998 9404296763

267 20110128सी552996 

28/01/2011

जयEी एकनाथ खरात रा एम 

एस ई बी ऑ_फस एकंबे रोड 

कोरेगांव ता कोरेगांव िज सातारा

! "ी 6/1/1970 बी ए जी डी सी 

ए\ ड ए

खुला फलटण 4/1/1996 3/31/1999 9665390957

268 20020921सी521048 

21/09/2002

अशोक बाबुराव तपासे मु पो 

पोतले ता कराड िज सातारा

पु 10/11/1970 बी ए इंUजी 

मराठS टंकलेखन,

 अनु जाती कोरेगांव 3/6/1997 29/02/2002 7843073975

269 20011023सी520369 

23/10/2001

� योती धम�राज भोसले रा 78 

म� हारपेठ सातारा

! "ी 6/2/1969 बी ए संगणक 

,टंकलेखन 

इंUजी मराठS

अनु जाती कराड 6/2/1997 5/31/2000 9766701075
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 
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जातीचा >वग�

1 १९८९०९१३सी४५९९९७ 
�द.१३/०९/१९८९

Eीमती शामला (सताराम जाधव 

मु.पो.वाटेगांव ता.वाळवा

!" ्◌ी 1/6/1964 बी.ए. अनु जाती वाळवा 1/4/1992 ३०/०४/१९९५ ९८३३७७४७४१
९८२०३५६६८७

२ १९८४०५०८सी४६०६३१ 
�दनांक ०८/०५/१९८४

Eी जहाँCगर सुलतान मालगावे 

मु.पो.टाकळी बोलवाड रोड 

कापसेदकुान जवळ सुभाषनगर 

(मरज

पू�ष 4/8/1965 �ब कॉम/एम 
एस सीआट+/इं- 
३०टाय;पगं

खुला (मरज 1/7/1993 ३०/०६/१९९६ ८७९३०४००४३/
९४२११६४३१०/
०२३३/२२६६०१४

३ १९९५१२२६सी४५५११३ 
�द.२६/१२/१९९५

Eी रामु बापू माणगावे,       एस 
एम हाय!कूल]या मागे वॉड� I.३ 
मु.पो.मालगाव ता.(मरज

पू�ष 1/6/1969 एम.ए/ एमएससी 
आयट+ /सट}_फकेट 

लायqरर+ साय:स 

टाय;पगं इंगजी ४० 
मराठS ३० 
बसकंडRटर लायसन

खुला (मरज 2/9/1994 ३०/०८/१९९७ ९४२११६४३१० /
०२३३-२२६६०१४

४ १९८८०८२२सी४५९९४८�द.२
२०८/१९८८

Eीमती  उ�वला वसंतराव हांड,े 
ड7टल कॉलेज नजीक 

मु.पो.कवलापुर ता.(मरज

!" ्◌ी 1/6/1966 �ब.ए./एमएससी 
आयट+/इ-३० 
टंकलेखन

खुला (मरज 1/9/1993 ३१/०८/१९९६ ९५६१०६३७५७

५ १९८६०३०४सी४६०६५५ 
�द.०४/०३/१९८६

Eी लaमण (सद ूपाट+ल 

मु.पो.करोल+(एम)ता (मरज
पू�ष 1/6/1968 �ब.ए/एमएससी

आट+/टाय;पगं 
म.३०

खुला (मरज 1/4/1995 ३१/०३/१९९८ ९६६५४०७६६८/
७२१९८८२४०५

६ १९८७१०७७४३ �द. 
०४/१२/१९९८

Eी चंLकांत भुजाब�ल+ हनगMडा 

रामकृxण परमहौस सोसायट+ 

�लॉट नं.२९ पोळमळा १०० 
फुट+रोड सांगल+ ता.(मरज

पू�ष 9/6/1967 �ब ए 

/एमएससी.आय.
ट+ टाय;पगं म-
३०

खुला (मरज 1/9/1995 ३१/०८/१९९८ ९६६५४०७६६८

७ १९८७३०१३१४ 
�द.२३/१२/१९९८

Eी >काश गणपती कांबळे 

मु. ;वठूरायाची पो. �हगंणगाव ता 

कवठेमहंकाळ िज. सांगल+

पू�ष ३१/०७/१९६९ �ब.ए./ 
एमएससीआयट+

अनुजाती क.महांकाळ 2/5/1995 २३/१२/१९९८ ९९७५१०११२० /
८६००९७४६६७

८ १९९४४००२१९ �द. 
०१/०१/१९९९

कु.उ(म�ला सुधाकर साळुंखे 

/उ(म�ला नागेश जाधव Gदारा Eी 

नागेश एस जाधव जे के पवार 

पे�ोल पंपाजवळ, दN मं�दर 
सांगल+वाडी

!" ्◌ी 10/7/1973 बी.ए. संगणक 

>माणप" इंगजी 

४० मराठS ४०

इमाजा (मरज 1/12/1995 २३/११/१९९८ ९९६०५५०६०१

िजहा- - - - िजहा कौशय �वकास,,,,रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� � सांगल#
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

९ १९८९१००३८० 
�द.१९/०१/१९९९

Eी स(लम का(शम मुजावर 

मु.पो.म�लेवाडी ता.(मरज
पू�ष 6/6/1969 �ब ्एस!सी/एमए

ससीआट+/टाय;पं
ग-इं-४०-म.३० 
संगणक कोस�

इमाजा (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९४२१२२३५७०

१० २००९००७४९४ 
�द.२८/०१/१९९९

Eी महावीर आ\णा�पा ब:ने, 
मु.पो.हातनूर ता.तासगांव

पू�ष 1/6/1973 बीकॉम इमाजा तासगाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ७४१०५२६९७६

११ १९९३१०६१९२ 
�द.०४/०२/१९९९

Eी सु@नल गो;वदंराव शेजवळकर 

काळे �लॉट मु.पो.ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 8/1/1972 �ब.ए. खुला क.महांकाळ 1/6/1995 ३१/०६/१९९८ ९७६५००९९१०

१२ १९९५१०५५८२ 
१९९५०७११सी ४५४९०५ 
�द.११/०७/१९९५

Eी (शवाजी बाबुराव कांबळे 

मु.पो.गुडडापुर ता.जत

पू�ष १३/०६/१९६७ �बए/�बएड/एम 
एस सी आ ट+/ 
टाय;पगं इं-
४०/मराठS-३०

अनुजाती जत 1/7/1992 ३०/०६/१९९५ ९४२१०४८९९५

१३ १९९९१०१७सी४६०५२० 
�द.१७/१०/१९९४

Eी अ@नल दNाजीराव पाट+ल 

मु.पो. �हवरे ता खानापूर

पू�ष 1/6/1969 बी.ए. लाईGह 
!टॉक् Hड�लोमा 

सुपरवाझर 

एम.एस.सी.आय.
ट+. टाय;पगं 
मराठS ३० 
इंUजी ३०

खुला खानापूर १४/०२/१९९६ २५/०१/१९९९ ९०९६२८१४३५

१४ १९९०३०२९७५ 
�द.२४/०२/१९९९

Eी मा�ती पांडूरंग घाटगे

 मु.पो.वHडयेरायबाग ता.कडगेांव

पू�ष 1/6/1965 �ब.ए/ 
एमएससीआयट+

एस बी सी कडगेाव 4/8/1995 ३०/०७/१९९८ ९८८१८९८८२४

१५ १९८८११२०७८ 
�द.३०/०३/१९९

Eी संजय गो;वदं कांबळे

मु.पो.पोखण� ता.वाळवा

पू�ष ३०/०९/१९६९ �ब.ए./मराठS-
३०/इं-३० 
टाय;पगं

अनुजाती वाळवा 1/3/1996 ३१/०३/१९९९ ९६७३१८४७२१

१६ १९९२२०१०७७ 
�द.०२/०४/१९९९

Eीमती सुरेखा रामचंL श7ड े

मु.पो.दे(शगं ता.कवठेमहंकाळ

!" ्◌ी 1/6/1972 �ब.कॉम 

/टंकलेखन इ-
३० आय ट+ 

आय सेIेटर+ 

कोस�

खुला क.महांकाळ 9/1/1996 6/1/1999 ९२२६७५७१६१

१७ १९८८१०९२८७ 
�द.०६/०५/१९९९

Eी बाळासो शामराव (शदंे 

पा\या]या टाक6जवळ  मु.पो.पेठ 
ता वाळवा

पू�ष 6/7/1972 �ब.ए / कंडRटर अनुजाती वाळवा 1/3/1996 ३१/०३/१९९९ ९८८१२८९००३
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मोबाईल Iमांक
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अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१८ १९८९१०९५७० 
�द.१०/०५/१९९९

Eी सू@नल बाळासो इंगवले 

मु.पो.कारंदवाडी ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1968 �ब.कॉम/टंकले -
खन   इ-३०

खुला वाळवा ३०/११/१९९४ ३०/११/१९९७ ८६९८९२०६१०

१९ १९९५२००९२३ 
�द.२९/०५/१९९९

Eीमती पाट+ल सु@नता आदगMडा 

मु.पो.वसगड े   ता तासगांव
!"ी १७/०८/१९७० �ब.कॉम 

/टंकलेखन इ-३०
खुला तासगाव २१/०१/१९९६ २१/०१/१९९९ ८६२५८४०७८१

२० १९८९३०२६७० 
�द.०३/०७/१९९९

Eी अ@नल दNा"य शेळके 

मु.पो.@नमणी ता तासगांव

पू�ष 1/6/1972 �ब.कॉम 

इंटर(मडीअट 

§ा¨ग

खुला तासगाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९४२११३०८६०

२१ १९९४१०३७८८ 
�द.२५/०७/१९९९

Eी उNम पांडूरंग पाट+ल 

मु.पो.कासेगांव ता वाळवा

पू�ष 1/6/1969 �ब.ए./टंकलेखन 

इ-३० संगणक 

कोस�

खुला वाळवा 12/9/1995 12/8/1998 ९७६४२३१९६०

२२ १९९४३०४३१९ 
१९९४१२१३सी ४५४६४३ 
�द.२२/११/१९९९

Eी राज7L ;वठोबा बनसोड ेमु.पो. 
(शवाजी पेठ, कणसेवाडा जवळ, जत

पू�ष १३/०१/१९६७ बी.ए. टंकलेखन 

इंगजी ४० 
मराठS ३०

अनुजाती जत 1/5/1996 ३०/०४/१९९९ ९६५७८००२०४

२३ २००९००७४९३ 
१९९५३०३४६७ 
�द.२८/११/१९९९

Eी इरा\णा >भाकर जेऊर 

वाड� नं.५ (शवानू मंडप जत ता.जत

पू�ष 1/6/1973 एचएससी 

एमसीGह+सी 

बी.ए. 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंगजी 

४० मराठS ३०

खुला जत १४/१०/१९९६ १४/१०/१९९९ ९७६५०२३६८८

२४ २०००९१२०२२ 
�द.०४/०१/२०००

Eी तुंकाराम खंडू महापुरे 

मु.घाणवाड पो. गाड� ता खानापूर

पू�ष 1/6/1966 बी.कॉम, 
एसएससीआयट+, 
इंगजी ३० 
मराठS ३०

अनुजाती खानापूर २१/०२/१९९४ ३१/०३/१९९७ ९७६७२९७६१७

२५ १९९५४००४४४ 
�द.१३/०६/१९९५

कु.@नलावती केशव साळे 

मु.पो.(शवाजी पेठ, जत ता जत

!" ्◌ी 1/6/1966 बी.कॉम 

एसएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

३०

अनुजाती जत १९/०४/१९९८ १९/०५/२००१ ९६८९१४२४८४

२६ १९९५१०४९२२ 
�द.२९/०१/२०००

Eी अशोक मा�ती माने 

मु.पो.आगलगांव ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1973 �ब.ए./एलHडसी/ 
एमएससीआयट+/
 टंकलेखन म-
३० िजडीसीऍ:डए

खुला क.महांकाळ 1/11/1996 ३०/१०/१९९९ ९१५८६७५५७१
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२७ १९९५३०३५०४ 
�द.२५/०२/२०००

Eी ◌े उNम यशवंत माने 

मु.पो.रेवणगांव ता.खानापुर

पू�ष 1/6/1972 �ब.ए./एमएससी
आयट+/टंकलेखन

 इ-३० बस 
कंडRटर

अनुजाती खानापूर 1/11/1996 ३०/१०/१९९९ ९६६५९९०९६७

२८ १९९५११००८७ 
�द.०१/०३/२०००

Eी र_फक गूलाब मुजावर 

:यु हडको कॉलनी सटाले मळा 

राजीवनगर सांगल+

पू�ष 2/6/1970 �ब.एस.सी/एमए
ससी.आय.ट+/सॅ
@नटर+ इ:!पेRटर

इमाजा (मरज 1/3/1997 २९/०२/२००० ९८२२५४८५२९

२९ २००२९०६७१३ 
�द.१०/०३/२०००

Eी पांडुरंग यशवंत वाघमोड े

मु.पो कासेगांव ता वाळवा

पू�ष 1/6/1970 बी.ए. टाय;पगं 
इं.४०, म.३०

भज-क वाळवा 1/7/1995 1/7/1998 ९९६०३४९६९७

३० १९९०३०१९३१ 
�द.१९/०६/१९९०

Eी महादेव राजाराम चGहाण 

मु.पो.कुकटोळी ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 11/6/1970 एम.कॉम/एमएस
सी आयट+ 

/टाय;पगं 
टंकलेखन इ-३० 
म-३०

खुला क.महांकाळ 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९४२१२२४०५८

३१ १९९५२०२४२४ 
�द.२५/०४/२०००

Eीमती शांता एच पाट+ल 

मु.पो.लाडगेांव ता.वाळवा

!"ी 11/6/1971 �ब.ए.. खुला वाळवा १४/०२/१९९७ १८/०१/२००० ९९७१९१७४७७

३२ १९८९३०३२५५ 
�द.२६/०४/२०००

Eी दNा"य पांडूरंग पाट+ल 

मु.पो.बोरगांव  ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1973 �ब.ए./एम एस 
सी आय ट+

खुला क.महांकाळ 1/8/1996 ३१/०७/१९९९ ८६००२०४०१६

३३ १९९६३०२४८८ 
द.०१/०५/२०००

Eी रामचंL कृxणा पाट+ल 

मु.पो.गोटPखडंी ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1969 �ब.ए.एम.ए. खुला वाळवा 1/12/1997 २५/११/२००० ९१६८२७९५६३

३४ १९८९१०९७२८ 
�द..१५/०५/२०००

Eी >काश पांडूरंग पाट+ल 

मु.पो.सतपेवाडी ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1970 �ब.ए.एल Hड सी खुला वाळवा 1/6/1995 २१/०५/१९९८ ८३०८५४८०६७

३५ २०००९०२९७२ 
�द.१५/०५/२०००

Eी शंकर गंगाराम चGहाण 

मु.पो. वाटेगांव ता वाळवा

पू�ष 1/6/1968 बी.ए. 
एमएससीआयट+

खुला वाळवा १६/०२/१९९६ १६/०१/१९९९ ९९२१३२३०६९

३६ १९९४२००९२४ 
�द.३०/०५/२०००

Eीमती पुxपा बाजीराव संकपाळ 

मु.पो.इ!लामपुर महादेवनगर 
ता.वाळवा

!"ी २१/१०/१९६८ �ब.ए. खुला वाळवा 1/5/1996 1/5/1999 ९५६१७६५५०२

३७ १९९४२००९२२ 
�द.३०/०५/२०००

कु.अंजल+ बाजीराव संकपाळ 

मु.पो. महादेवनगर, इ!लामपूर ता 
वाळवा

!"ी २८/०३/१९७१ बी.ए.एमएससीआ
यट+

खुला वाळवा 1/5/1996 1/5/1999 ७३८७७०९९१६

३८ २०००५०२३१० 
�द.१५/०६/२०००

Eी ;वलास बाळकुxण कुलकण� 

मु.पो. शाळगांव, कडगेांव

पू�ष २२/०५/१९७२ बी.कॉम. 
एमएससी-
आयट+ 

जीडीसीऍ:ड ए

खुला ◌ेकडगेाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ८६००६००३८६
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अंशकाल+न 
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३९ १९९२३०१८७६ 
�द.२९/०७/२०००

Eी कैलास @नवNृी आठवले मु.पो. 
अUणधूळगांव ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1968 बी.ए.एमएससीआ
यट+ टंकलेखन 

इंUजी ३० 
मराठS ३० बस 
कंडRटर 

संगणक कोस�

अनुजाती क.महांकाळ 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ८००७१०७१३७

४० १९९५१०६९५६ 
�द.०१/०८/२०००

Eी �दपक लaमण पाटोळे 

मु.पो.मसूचीवाडी ता.वाळवा

पू�ष 4/2/1971 �ब ए./एम.एस 
सी आय ट+ 

संगणक कोस�

अनुजाती वाळवा 10/8/1997 १९/०७/२००० ७७०९९११०४४

४१ १९९५४००९५७ 
�द.३०/०८/२०००

Eीमती भारती तुकाराम तांदळे 

मु.पो.�बचुद ता.वाळवा

!"ी 3/6/1975 �ब.काम/एमएस
सीआयट+/टंकले

खन इ-३० 
मराठS-३०    
संगणक कोस�

भज-क वाळवा 8/4/1997 २२/०३/२००० ८३०८९१३३६८

४२ १९८९३०११५९ 
�द.२५/०८/२०००

Eी Eीरंग (शवाजी घबक 

मु.पो.ओझड< ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1972 �ब कॉम/एम 
एस सीआय ट+ 

/कंडक 

/टाय;पगं म-३०

खुला वाळवा 1/6/1995 ३१/०५/१९९८ ९०७५७५८५८९

४३ १९९२१०८३०८ 
�द.०१/०९/२०००

Eी उदय Eीरंग आवटे (शOक 

कॉलणी कुभारगांव रोड कुडल ता 

पलूस

पू�ष ३१/०८/१९७५ �ब कॉम 

/एमएससीआयट+

/टंकलेखन इ-
४० म-३० 
संगणक कोस�

खुला पलूस 1/9/1997 ३१/०८/२००० ९०९६७३१८८७

४४ १९९११०११४६ 
�द.०८/०९/२०००

Eी शमशुिFदन अहमद 

श0रकमसलत 

घर नं.८४३८ मुजावर ग�ल+ 

दगा�जवळ (मरज

पू�ष 1/6/1974 �ब.ए./एमएससी
आयट+/ 
टंकलेखन इ-३० 
म-३०

इमाजा (मरज 1/9/1997 ३१/०८/२००० ९१७५६१६५९०

४५ १९९६१०१२७३ 
१९९६०२०५क्४९१९६० 
�द.०६/०९/२०००

Eी अशोक लाला साबळे 

मु.पो. ढालगाव ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 2/6/1972 बी.ए.एमएससीआ
यट+ बसकंडRटर

अनुजाती क.महांकाळ 1/6/1997 ३०/०५/२००० ९८८१९०३८०८
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

४६ १९८४१०९०८४ 
�द.२८/११/२०००

Eी  महादेव Eवण मसनाईक 

गGह�.कॉलनी ;वEामबाग सुर(भ 

�ब�ड◌ंीग मेन रोड सांगल+

पू�ष 1/6/1964 �ब.ए/एमएससी
आट+/टाय;पगं 
इ.४० मराठS ३०, 
एलएमGह+ 

लाय:स 

संगणक कोस�

अनुजाती (मरज 1/3/1996 २८/०२/१९९९ ८८५५००८२३२

४७ २०००९११५७८ 
�द.०४/१२/२०००

Eीमती  अ�वीनी अशोक 

म�ल+कर 

५१८ �दनकर आबा सोसायट+ 

गGह.कॉलनी ;वEामबाग सांगल+

!"ी २३/१०/१९७२ �ब.एससी 
संगणक कोस�

खुला (मरज 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ९२४३२२१४७३

४८ १९८४०६१३सी४६०६३२�द.१
३/०६/१९८४

Eी अ@नल बाळकृxण �Oरसागर 

मु.पो.मळणगांव ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष १७/०२/१९६७ �ब ए खुला क.महांकाळ 1/7/1997 ३०/०६/२००० ९०११९२७५२५

४९ १९८८३०३५८७ 
�द.०१/०१/२००१

Eी सुखदेव बळवंत माने 

मु.पो.आगलगांव ता.कवठेमहंकाळ 

िज.सांगल+

पू�ष 1/6/1969 �बए् .�बएड खुला क.महांकाळ 1/1/1997 ३१/०१/२००० ९५२७८५२३६९

५० १९९५१०७०८१ 
�द.०१/०१/२००१

Eी नारायण जा(लदंर जळकर 

मुपो लंगरपेठ ता.कवठेमहांकाळ

पू�ष 4/6/1971 बीए टाय;पगं इं 

३०
खुला क.महांकाळ 1/1/1998 ३१/१२/२००० ७७७००८२६५८

५१ १९९६१०४११३ 
�द.०१/०१/२००१

Eी ;व�ठल बाळासाहेब पाट+ल 

मुपो बोरगांव ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1969 बीए बीपीएड खुला क.महांकाळ 1/1/1998 ३१/१२/२००० ९६३७९३०३०२

५२ १९९५१०४२३० 
�द.०४/०१/२००१

Eी �दपक (शवपु" कोकणे

 मु.पो.मालगांव ता.(मरज
पू�ष 1/6/1970 �ब.कॉम खुला (मरज 1/8/1996 ३०/०७/१९९९ ९९७५११७६२७

५३ १९८९१०३६७६ 
�द.०५/०१/२००१

Eी माधवराव बाळासाहेब पाट+ल 

मु.पो.कवठेएकंद ता.तासगावं
पू�ष २२/०४/१९६८ �ब.कॉम/एमएस

सीआयट+/ 
टंकलेखन इ-४०

खुला तासगाव 1/7/1996 ३०/०६/१९९९ ९४२११३३७४९

५४ १९९६२०१५९७ 
�द.०८/०१/२००१

Eीमती �कसाना मेहबूब लंदरु 

मु.पो. शांतीनगर, :यु तेलगु चच� 
बळगाळे �लॉट जैनुब मंझील, 
(मरज ता (मरज

!"ी १६/०५/१९७१ बी.कॉम, 
एसएससीआयट+, 
टंकलेखन इंगजी 

५० मराठS ४०

खुला (मरज 1/12/1997 ३०/११/२००० ९९६००५८०५१

५५ १९९५१०६७५७ 
�द.१९/०१/२००१

Eी (भमराव नामदेव सावंत 

मु◌ु.शेळकेवाडी पो.केरेवाडी 

ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1970 �ब.ए./�ब.पी एड खुला क.महांकाळ 10/1/1996 9/30/1999 ९७६४४५६१९०
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जातीचा >वग�

५६ १९९६१०३३५६ 
�द.०१/०२/२००१

Eी पाट+ल आनंदराव कMHडबा 

म◌्ु◌ा.पो.नागठाणे ता.तासगांव
पू�ष 1/6/1964 �ब.कॅाम खुला तासगाव 2/2/1998 ३१/०१/२००१ ८००७०५५६५७

५७ १९९४४००२३६ 
�द.०९/०२/२००१

Eीमती  जयEी (शवा�पा कोरे 

वॉड� नंबर 1 बंके�वर देवळा]या 

समोर मु.पो.ता.जत

!"ी २३/११/१९६९ एम.ए. बी. एड. खुला जत 1/4/1995 ३१/०३/१९९८ ९४२१३३३०९५

५८ १९८९३०४०६१ 
�द.१५/०२/२००१

Eी संजय (शवाजी भोसले 

मु.पो.अUण धुळगांव 

ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/5/1972 �ब.ए. खुला क.महांकाळ 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ९६६५२२५४९८

५९ १९९१३००८०० 
�द.२३/०२/२००१

Eी  लaमण आबा (शदंे 

मु.पो.साखराळे ता.वाळवा

पू�ष १५/०७/१९७४ �ब.ए./एमएससी 
-आयट+/ 
टंकलेखन इ-३० 
म-३० संगणक 

कोस� बस 

कंडRटर

खुला वाळवा १८/०३/१९९८ २८/०२/२००१ ९८६०६००७४६

६० १९९०१०५७९८ 
�द.०१/०३/२००१

Eी रमेश दNाजी (शदंे 

मु.पो. @तसंगी ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1973 बी.एस.सी. 
बसकंडRटर,

खुला क.महांकाळ 1/3/1998 २८/०२/२००१ ७६२०६११३४७ /
९४२०८६४६४०

६१ १९९२३०३७७३ 
�द.०५/०३/२००१

Eी बाळू आ�पा कांबळे 

;वrयानगर मु.पो.ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1973 �ब.ए/एमएससी
आयट+/ 
टंकलेखन इ-४० 
म-३० बस 
कडRटर

अनुजाती क.महांकाळ 1/2/1998 ३१/०१/२००१ ९४२३८२९२३६

६२ १९९०१०४५१० 
�द.२७/०४/२००१

Eी हणमंत ई�वर बामणे 

मु.पो.बसग� ता.जत

पू�ष 1/6/1972 �ब.एड/ 
एमएससीआयट+

अनु जाती जत 1/3/1997 २९/०३/२००० ९४२१२२४४६३

६३ १९९५२००६४५ 
�द.०३/०५/२००१

कु..कांचन गुणवंतराव इंगवले 

 मुपो करोल+ एम ता. (मरज
!"ी 1/6/1964 एमए टाय;पगं 

इं/म ४०/३०
खुला (मरज 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ८१४९९५७८२५

६४ १९९८१०२०८८ . 
�द.२२/०५/२००१

Eी अनंत शहाजी पाट+ल मु.पो. 
वायफळे ता तासगांव

पू�ष 11/5/1969 बी.एस.सी. 
एमएससीआयट+

खुला तासगाव 1/4/1996 ३१/०३/१९९९ ९९२१६७२६८१

६५ २००१९०५१६० 
�द.०३/०७/२००१

कु संFया शंकर डफळापूरकर 

Gदारा डी.के.UामोपाFये (शदंे चौक 

आxटा ता वाळवा

!"ी १५/०१/१९६७ बीए बीएड 

टाय;पगं इं/म 
३०/३०

खुला वाळवा 9/4/1996 २३/०३/१९९९ ९८५०५७३४५२

६६ १९९११०३२०९ 
�द.१६/०७/२००१

Eी मलका�पा च:ना�पा पडसळगी 

मु.पो.बेडग ता.(मरज
पू�ष 1/6/1974 �ब.कॉम/ 

टंकलेखन इ-३० 
म-३०, 
संगणककोस�

खुला (मरज 1/11/1997 ३१/१०/२००० ९९७०१२७५३८
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

६७ २००१९०५८३३ 
�द.२०/०७/२००१

Eी सुया�जी लaमण माने मुपो 

Cचचंणी ता तासगांव

पू�ष 1/6/1968 बीकॉम अनु जाती तासगाव १५/०६/१९९५ १५/०५/१९९८ ९८८१६५६९८२

६८ १९९१२०१५१२ 
�द.२४/०७/२००१

कु.@नता नागेश सुतार सावंतपूर 
वसाहत _कल�!करवाडी ता पलूस

!"ी 4/1/1971 एच.एस.सी. 
टाय;पगं इंगजी 

३० मराठS ३० 
�हदं+ बी.एस.सी 
बी.एड 
एमएससीआयट+

खुला पलूस ०१/०३/१९९६ 
०६/०८/१९९८

०६/०८/१९९७ 
३१/०३/२०००

९६८९७३६००६ /
९४०३००८०७८

६९ २००१९०६७०५ 
२००१०८१६सी ४६२३४९ 
�द.१६/०८/२००१

Eी बाळासो नावजी महाडीक मुपो 

नेवर+ ता कडगेांव

पू�ष 1/12/1967 बीए बीएड खुला कडगेाव २६/०७/१९९५ २५/०७/१९९८ ९२६९२०००६

७० १९९५४००४७६ 
�द.१०/०९/२००१

कु!वाती गुलाबराव रणखांबे मु.पो. 
मांजड< ता तासगांव

!"ी 1/6/1973 बी.कॉम 

एमएससीआयट+,
अनु जाती तासगाव १८/१०/१९९६ १९/१०/१९९९ ९६६५३६५०४६

७१ २००१५०४८६१ 
�द.१९/१२/२००१

Eी उNम Eीरंग ढवळे 

मुपो कोगनोळी ता कवठेमहांकाळ

पू�ष १५/०६/१९७२ बीए बीएड खुला क.महांकाळ 1/8/1996 ३१/१२/१९९९ ७८७५६९८०२५

७२ १९९५१०५८०३ 
�द.२२/१२/२००१

Eी शZबीर चंदलूाल तांबोळी 

मु.पो. माहुल+ ता खानापूर

पू�ष 1/6/1971 बी.ए.एमएससीआ
यट+ बसकंडRटर

इमाजा खानापूर 1/12/1996 ३०/११/१९९९ ८८८८११२५०६

७३ १९८७१०३९५९ 
�द.१९/०१/२००२

Eी अर;वदं वसंतराव जाधव 

मु.पो.इ!लामपूर घर नंबर-२६४१ 
वॉड� I.८ ता.वाळवा

पू�ष १५/०८/१९७० �बकॉम/जी.डी.सी
. ऍ\ड 
अे/स.कोस�-
लायqर+ 

साय:स/ 
एमएससीआय.ट+
/ टाय;पग-म-३० 
संगणक कोस�

खुला वाळवा 1/5/1995 ३०/०५/१९९८ ८८८८७६८४८१ /
०२३४२२२३६४२

७४ १९९५३०३८६७ 
�द.०५/०३/२००२

Eी Eीधर राजाराम पवार मु.पो. 
आटपाडी ता आटपाडी

पू�ष 1/6/1969 बी.ए.बी.पीएड, 
एमएससीआयट+,

अनुजाती आटपाडी 1/6/1997 ३१/०७/२००० ९४२११२५४१९
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

७५ २००२९०२११८ 
�द.१९/०३/२००२

Eी. संजय शंकर पाट+ल नद+ वेस 

कोळी ग�ल+ शा!"ी चौक (मरज

पू�ष १६/०१/१९७४ बीकॉम खुला (मरज 1/9/1996 ३१/०८/१९९९ ९७६५७२३३१५

७६ १९९८२०००६१ 
�द.०१/०६/२००२

कु(शल>भा कृxणराव गायकवाड 

मु.पो.८९६, राजाकृxण सदन हंड े

पाट+ल ताल+म रोड, गावंभाग, 
सांगल+ ता (मरज

!"ी २७/०१/१९७७ बी.कॉ◌मॅ 

संगणक, 
टाय;पगं इंUजी 

३०

इमाजा (मरज 1/6/1999 ३१/०५/२००२ ९४०४२८७७३४

७७ १९९८१००५३८ 
�द.०१/०७/२००२

Eी संजय गोपाळराव भोसेकर, 
मु.पो.संभाजी चौक, जत ता जत

पू�ष 11/8/1970 बी.ए.एमएससीआ
यट+

खुला जत 1/7/1999 ३०/०६/२००२ ९९२३३१०४१०

७८ १९९८१०२०३१ 
�द.०१./०७/२००२

Eी �पकुमार आ\णा�पा लMढे 

मु.पो. �हगंणगाव ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1971 बी.ए.बी.पीएड, 
टाय;पगं इंगजी 

३०

अनुजाती क.महांकाळ 1/7/1999 ३०/०६/२००२ ९५६११५३५५८

७९ २००२५००७०२ 
�द.२२/०७/२००२

कु>(मला जयवंत कांबळे मु.पो. 
कोगनोळी ता कवठेमहाकाळ

!"ी 1/6/1972 बी.कॉम 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

५०, मराठS ४०

अनुजाती क.महांकाळ 2/5/1998 ३०/०४/२००१ ८६९८८९५९८७

८० १९८८११०७२७ 
�द.२८/०८/२००२

Eी अ�ण नायकू पाट+ल 

मु.पो.एरंडोल+ ता.(मरज
पू�ष ३०/०५/१९७२ �ब.कॉम/जीडीसी

ए/ 
एमएससी.आय.ट+
/टाय;पगं इं-
५०/ म-४० �हदं+-
३०

खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९०९६४३५७५७

८१ १९९५४००२३३ 
�द.०१/०९/२००२

Eीमती क�पना बाबासो कुभार 

मु.पा.ंअUणधुळगांव 

ता.कवठेमहंकाळ

!"ी 1/6/1976 �ब.ए./ 
एमएससीआयट+, 
संगणक

इमाजा क.महांकाळ 1/8/1999 ३१/०७/२००२ ७३८५५०९६७४

८२ १९९८१०४०४६ 
�द.०१/०९/२००२

Eी _करण दNा"य राजमाने मु.पो. 
श@नवार पेठ, !टेट बकॅ जवळ, 
(मरज ता (मरज

पू�ष २३/१०/१९७४ बी.ए.एमएससीआ
यट+

खुला (मरज ◌०़१/०९/१९९९ ३१/०८/२००२ ९०२८७३०६८९

८३ १९९८१०२१३४ 
�द.०१/१०/२००२

Eी कैलास गोपाळ ;पसाळ मु.पो. 
रामानंदनगर, ता पलूस

पू�ष १५/०६/१९७० बी.ए. 
एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

४०

खुला पलूस 1/10/1999 ३०/०९/२००२ ९४२३८४१३१०
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८४ २००२९०८७६० 
�द.२२/१०/२००२

Eी कृxणांत यशवंत घबक 

मु.महादेववाडी पो.पेठ ता.वाळवा

पू�ष 2/6/1970 �ब.कॉम/एमएस
सीआयट+ 

संगणक कोस�

खुला वाळवा 6/2/1996 6/2/1999 ९५२७५१४४६५

८५ २००२९०८७७९ 
�द.२२/१०/२००२

कु.अलका मा�ती @नकम मु.पो. 
कवठे;पराण ता (मरज

!"ी 1/7/1969 बी.ए.पास खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९७६६२१८९८७

८६ १९९८२०१२९४ 
�द.०१/११/२००२

कुसुवणा� कृxणा ढेरे मु.पो. कुची 

ता कवठेमहांकाळ

!"ी 1/6/1965 बी.कॉ◌ूम अनुजाती क.महांकाळ 1/11/1999 ३१/१०/२००२ ९२२००६१३०५

८७ १९९८१०७५४६ 
�द.०१/१२/२००२

Eी महादेव (शवाजी माने मु.पो. 
वसगड ेता तासगांव

पू�ष २५/०६/१९७१ बी.ए खुला तासगाव 1/12/1999 ३०/११/२००२ ९९६०८००५३९

८८ १९९८२०१७८२ 
�द.०१/१२/२००२

कुअ(मना अZबास सौदागर मु.पो. 
गु�वार पेठ, सौदागर ग�ल+, 
(मरज ता (मरज

!"ी 2/6/1976 बी.कॉम 

टाय;पगं मराठS 

३०

इमाजा (मरज 1/12/1999 ३०/११/२००२ ९७६६३९८७८०

८९ १९९८१०७९८८ 
�द.०१/०१/२००३

Eी. आनंदा (शवा पाट+ल मु.पो. 
दे(शगं पाट+ल वसाहत ता 

कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1973 बी.ए. बस 
कंडRटर, 
एमएससीआयट+,

खुला क.महांकाळ 1/1/2000 ३१/१२/२००२ ९८९०३०३०५९

९० १९९७२०१४९५ 
�द.०१/०१/२००३

कु >@तभा ताता् ◌ेबा महाडीक 

मुपो.नेवर+ मळा ता.खानापूर

!"ी १०/०६/१९६५ बी ए डी 

एड,एमएससीआय

ट+, इंUजी 

टंकलेखन-३०

खुला खानापूर 1/1/1999 ३१/१२/२००१ ९८८१९७९०७८

९१ २००३५००१०९ 
�द.०७/०१/२००३

Eी अ�ण �योती पाट+ल मु.पो 
वाडी भागाई, ता (शराळा

पू�ष 1/6/1973 बी.ए. खुला (शराळा 1/4/1997 ३१/०३/२००० ९९२३३९९०३५

९२ २००३९००५६० . 
�द.१०/०१/२००३

कु.संCगता बाबूराव माने २१९ 
नळभाग, भारत बेकर+ जवळ, 
सांगल+ ता (मरज

पू�ष 7/2/1970 बी.ए. खुला (मरज 2/5/1997 ३०/०४/२००० ९०२८४१९५३०

९३ २००३९००९२५ 
�द.१७/०१/२००३

Eी Eीकांत हर+ साळंखे मु.पो 
सरगरे ता (मरज

पू�ष 1/6/1969 बी.ए. खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९०४९५७३७८१

९४ २००३९०१७६३ 
�द.३०/०१/२००३

Eी संभाजी राजाराम शेवड ेमु.पो. 
मांगले, ता. (शराळा

पू�ष 1/6/1969 बीए 

एमएससीआयट+

खुला (शराळा 1/7/1995 ३०/०६/१९९८ ८६२५८१७३७७

९५ १९९८२००७२६ 
�द.०२/०५/२००३

कु.कांचन श(शकांत कसबे मु.पो. 
सावळज ता तासगांव

!"ी 1/6/1976 बी.ए, 
एमएससीआयट+,

अनुजाती तासगाव 1/7/1999 ३०/०६/२००२ ९००४३३१०९०

९६ १९९८४००८१० 
�द.३१/०५/२००३

कु. स�जला नारायण मदने मु.पो. 
पलूस ता पलूस

!"ी २०/१२/१९७५ बी.ए.एम.एस.सी 
आय ट+ 

टाय;पगं इंगजी 

३०

Gह+ जे (ए) पलूस 4/5/2000 ३०/०४/२००३ ९७६४७४८४६७
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अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

९७ १९८९१०५१६१ 
�द.१९/०६/२००३

Eी >�दप धोHडराम लMढे 

मु.पो.�हगंणगांव ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष १६/१२/१९७० �ब.ए./�ब.पी.एड/
टाय;पगं इ-
३०/म-३० 
संगणक कोस�

अनुजाती क.महांकाळ 1/8/1999 ३१/०७/२००२ ९४२११२९११८

९८ २००३९०८४४७ 
�द.०२/०७/२००३

Eी बाळू जयराम वाघमारे मु.पो 
कुकटोळी ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1971 बी.ए. अनुजाती क.महांकाळ 1/4/1998 ३१/०३/२००१ ९७६५९८२८९८

९९ २०११००२२२३ 
�द.१७/०७/२००३

Eी नंदकूमार यशवंत पाट+ल 

Gदारा- राज7L जोतीराम (शदंे रोड,े 
खन भाग, 0रसाला रोड सांगल+

पू�ष २२/१२/१९७३ बी कॉम इंUजी 

मराठS 

टंकलेखन 

४०/४० 
एमएससीआयट+ 

  वाहक परवाना

खुला (मरज ०५.७.१९९९ ३०.६.२००२ ९५४५६४९१०६

१०० १९९३१०६७०२ 
�द.२९/०७/२००३

Eी आनंदराव तुकाराम ठMबरे 

धनगरग�ल+ ऊरण इ!लामपुर 

ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1973 �ब.ए./एमएससी
आयट+/ 
टंकलेखन म-३०

भज-क वाळवा 2/11/1998 २२/१०/२००१ ९१५६५२५६६०

१०१ २००५००५७७७ 
�द.०१/०८/२००३

Eीमती रंजना बाबू (शदंे 

मु.पो.सांगडवेाडी ता.पलूस
!"ी 5/9/1975 �ब.ए./एमएससी

आयट+/ 
टंकलेखन इ-४० 
म-३०, ४० 
संगणकोस�

खुला पलूस 2/5/2000 ३०/०४/२००३ ९८६०७१९००६

१०२ २००९००५२६९ 
�द.०१/०८/२००३ 
(१९९२१०३६६२)

Eी शशीकांत चंदर कांबळे पलूस 

कॉलनी �म नं. ३५ पलूस 
ता.पलू◌ूस

पू�ष २७/०६/१९७५ बीए 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं म.३०, 
इंगजी ३० 
लायqर+ 

साय:स/ 
संगणककोस�

अनूजाती पलूस 10/9/1999 ३०/०८/२००२ ९८५०२३८४४४ /
९११२०६७९०६

१०३ १९९३१०४९६६ 
.०ि◌६/०८/२००३

Eी  आmखातारहुसेन मेहबुब 

गदगकर कमाणवेस तांबट ग�ल+ 

(मरज

पू�ष १९/११/१९७१ �ब.ए/एमएससी
आयट+/इ-४० म-
३० संगणक कोस�

खुला (मरज 1/3/1998 ३१/०३/२००१ ९९७५८७६७७८

१०४ १९९२१०६९५७ 
�द.०१/०९/२००३

नौशाद मुसा जमादार घर नंबर 

१२३९, सुतार ग�ल+, खणभाग, 
सांगल+ ता (मरज

पू�ष २४/०७/१९७३ बी.कॉम, 
एमएससीआयट+,

खुला (मरज 3/1/1999 ३१/१२/२००१ ९४२२३६७९२०
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अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१०५ १९९२१०२९४४ 
�द.११/०९/२००३

Eी इकबाल अिजजसो बारCगर 

१०३८ गु�वारपेठ लMढेग�ल+ (मरज
पू�ष २२/०८/१९७१ �ब.ए / �ब;पएड इमाजा (मरज 1/10/1998 ३०/०९/२००१ ९७३०२१४८७३

१०६ २००७०००४२२ 
�द.१६/०९/२००३

Eीमती (मरा ;व�वनाथ देशमाने 

सौ.(मरा अजय जगनाड ेबस!टॉप 

जवळ _कसन हॉटेल (मरज

!"ी २८/०५/१९७४ �बए/एमएससीआ
यट+/ टंकलेखन 

इ-३०

खुला (मरज 1/9/1998 ३१/०८/२००१ ८६२५८१७९८१

१०७ १९९२१२२३सी४५५८७१ 
�द.२३/१२/१९९२

Eीमती सीमा बाबूराव देसाई मु.पो. 
कना�ळ ता. (मरज िज.सांगल+

!"ी 1/6/1973 बी.ए.एम.एस.ड
Zलू

खुला (मरज ०१/०६/१९७ ३१/०५/२००० ९८८१६०८५७३

१०८ १९९७३०२५२९ 
�द.१०/१०/२००३

Eी जयवंत तुकाराम पाट+ल मु.पो. 
(सFदे�वर चौक, पाट+ल ग�ल+, 
इ!लामपूर, ता वाळवा

पू�ष 1/6/1967 बी.ए./ 
एमएससीआयट+,

खुला वाळवा 10/12/1999 २५/११/२००२ ९९६०२६७३२३

१०९ २००१९०८०५८ 
�द.१५/१०/२००३

Eी अ@नल गणपती कांबळे 

मु.पो.रामानंदनगर ता.पलूस
पू�ष २४/११/१९७५ �ब.ए./एमएससी

आय ट+/ 
टंकलेखन इ-३०, 
संगणक/ 
एचएससी 

एमसीGह+सी

अनुजाती पलूस 1/9/2000 ३१/०८/२००३ ८८०५०२९५६०

११० १९९८२०१९०९ 
�द.२०/१०/२००३

Eी जाकेरा ईलाह+ मुतव�ल+ मु.पो. 
मुजावर ग�ल+, दगा� चौक, 
सायकल सGह}स (मरज ता (मरज

!"ी १४/०९/१९७६ बी.ए. 
एमएससीआयट+, 
मराठS टाय;पगं 

३०

इमाजा (मरज 3/12/1999 ३०/११/२००२ ८६९८७२४५४४

१११ १९९४३०३६५८ 
१९९४१११५सी४५४६१० 
�द.०६/११/२००३

Eी अशोक संपत पोळ 

मु.पो.सोन_करे ता.कडगेांव

पू�ष 1/6/1975 �ब.ए./एम.ए, 
संगणक 

Hड�लोमा 

�ा:सलेटर

खुला कडगेाव 1/5/1999 ३०/०४/२००२ ९७६५३९१६६१

११२ १९९५१०९७५० 
�द.०७/११/२००३

Eी संपत लaमण मोरबाळे मु.पो. 
कुभारगांव पो!ट कं◌ुडल ता 

कडगेांव

पू�ष 10/10/1975 बी.ए.एमएससी 
आयट+

खुला कडगेाव 1/10/2000 ३०/०९/२००३ ९९७५९१९३१२

११३ २००३१११०सी४६७२०० 
�द.१०.११.२००३

Eी रामू पांडूरंग कोरे मु.पो. 
िजर=याळ ता जत

पू�ष 5/11/1977 बी.ए.एमएससी 
आयट+

इमाजा जत 1/6/2000 ३१/०३/२००३ ९४२२१८७६७१

११४ २००२९०६७१५ 
�द.२५/११/२००३

अ(मना गौसमहमद सारवान 

मु.पो. जनु पोल+स लाईन जवळ 

_क�लाबाग (मरज, ता (मरज

!"ी २०/०१/१९७५ बी.ए.एमएससीआ
यट+ संगणक,

खुला (मरज 1/1/2000 ३१/१२/२००२ ८४८३८८३४७९
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मोबाईल Iमांक
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अंशकाल+न 
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

११५ १९९८१०७६२७ 
�द.०१/१२/२००३

Eी संभाजी ह0रबा माने मु.पो. 
इरळी ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1973 बी.ए. भज-क क.महांकाळ 1/1/2000 ३१/१२/२००२ ९७६४५९२४३६

११६ १९९१३०२५५५ 
�द.०३/१२/२००३

Eी जोतीबा दशरथ चGहाण 

मु.पो.वळसंग ता जत

पू�ष 1/6/1973 �ब.ए.�बपीएड/एम
एससीआयट+/ 
टंकलेखनइ-३० 
म-३०

खुला जत 11/1/2000 ३१/१२/२००२ ९६३७६९८९७८

११७ १९९६३०३६४२ 
�द.१५/१२/२००३

Eी (शवाजी लaमण पाट+ल मु.पो. 
काव< ता वाळवा

पू�ष 1/6/1969 बी.कॉम खुला वाळवा 1/12/1999 २५/११/२००२ २३४२२५३१२९

११८ १९९१३०१११६ 
�द.२२/१२/२००३

Eी अंजम अमीर मु�ला मु.पो. 
ऐतवड ेखुद� ता वाळवा

पू�ष २०/०७/१९७५ बी.ए.एमसीआय

ट+, ◌ु
इमाजा वाळवा २०/०८/१९९८ 9/8/2001 ८६९८३५७९२७

११९ १९९५१०७९३९ 
�द.२४/१२/२००३

Eी उNम �दनकर कोठावळे १०० 
फुट+रोड शाहुनगर एम एस इ बी 

जवळ सांगल+

पू�ष 1/6/1968 �ब.कॉम/ 
टंकलेखन इं-
४०म-३० 
एमएससीआयट+

अनुजाती (मरज 1/8/2000 ३१/०७/२००३ ९४२११६२६४७

१२० १९९८२००४०४ 
�द.२६/१२/२००३

कु.�पाल+ वसंतराव कदम 

Eीबंगला �लॉट नंबर ६४ जी गGह� 

कॉलनी ;वEामबाग सांगल+ ता 

(मरज

!"ी १९/०५/१९७७ बी.कॉम, 
बालवाडी 

(शOक, 
आयट+आय 

फॅशन 

टेRनॉलॉजी, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंगजी 

४० मराठS ३०

खुला (मरज 1/7/1999 ३०/०६/२००२ ९९९८९५०४६०

१२१ १९९८१०५७८४ 
�द.३१/१२/२००३

Eी >साद भूपाल सोनावले मु.पो. 
मगदमु मळा पंढरपूर रोड, (मरज 

ता (मरज

पू�ष १४/११/१९७३ बी.एस.सी.एमएस
सीआयट+, 
टंकलेखनइंगजी 

३०, मराठS ३०

अनुजाती (मरज 1/1/2000 ३१/१२/२००२ ९९७५९७३१६७

१२२ १९९९२०१०५७ 
�द.१२/०१/२००४

कु म@नषा दामोदर इनामदार 

मु.पो. योगीराज @नवास ;वजय 

कॉलनी इ!ट आफ गGह< 

;वEामबाग सांगल+ ता (मरज

!"ी 7/6/1976 बी.ए., लायqी 
साय:स, 
संगणक, 
टाय;पगं इंगजी 

४० मराठS ३०

खुला (मरज 1/9/2000 ३१/०८/२००३ ९९२१५६५८०२

१२३ १९९३३०१८०० 
�द.२१/०१/२००४

Eी पोपट जयवंत हसबे मु.पो. 
�हवरे ता खानापूर

पू�ष 1/6/1976 एस.एस.सी. 
Hड�लोमा ऍUी

खुला खानापूर 1/5/1999 ३०/०४/२००२ ९५६१६५८४४३
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१२४ २००४९०२५३७ 
�द.०७/२/२००४

कु रेखा मि�लकाजू�न मंगसुळे 

�लॉट नंबर १५, राज7L एच एस 

जी ८०, अ:नपुणा� हॉटेल जवळ, 
सांगल+ ता (मरज

!"ी १५/११/१९६३ बी.ए. टेल+फोन 

ऑपरेटर 

स�ट�_फकेट, 
संगणक कोस�

खुला (मरज 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ९५५२३१३२६१

१२५ १९९२२००७३९ 
�द.२६/०२/२००४

कुसंगीता भगवान �बल (सदनाथ 

«�ढराणा रामर�हम कॉलनी 

संजयनगर सांगल+◌े

!"ी 10/6/1975 बी.ए.बी.एड 
टाय;पगं इंUजी 

४०, मराठS ४०

ख ्◌ुला (मरज 1/6/1998 ३०/०६/२००१ ८५५२००३०४९

१२६ २००४०३०१सी४६८३४४�द.०
१/०३/२००४

Eी अशा◌ोक तुकाराम पाट+ल 

मु.पो. नागांव @नमणी ता तासगांव

पू�ष 1/6/1972 बी.कॉम 

एसएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

३०

खुला तासगाव 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९३७३२८०९०७

१२७ १९९९१०१४२१ 
�द.११/०३/२००४

Eी कुमार बापूसाहेब मो�हते 

मु.पो.मांजड< ता तासगांव

पू�ष २५/०३/१९७६ बी.ए.एमएससीआ
यट+,

खुला तासगाव 1/9/2000 ३१/०८/२००३ ९२७०५६०३७७

१२८ २००३९०२८८८ 
�द.१५/०३/२००४

कुस;वता लहू बनसोड ेमु.पो. 
धुळगाव रोड, वॉड� नंबर ६ _कशोर 

हॉटेल जवळ, कवठेमहांकाळ ता 

कवठेमहांकाळ

!"ी 1/5/1974 बी.ए.एमएससीआ
यट+, टाय;पगं 
इंगजी ४० 
मराठS ३०

अनुजाती क.महांकाळ 1/6/2000 ३१/०५/२००३ ९९७०२५४७६२

१२९ २००४९०४८७४ 
�द.२३/०३/२००४

कुसFया मा�तराव कदम मु.पो. 
४७५, सरोज ;वनायक नगर, 
सांगल+ ता (मरज

!"ी २५/०३/१९६९ बी.कॉम, 
एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

४० मराठS ३०/ 
संगणककोस�

खुला (मरज 1/11/1994 ३१/१०/१९९७ ९७६५१५०९४० /
०२३३२३०२५४०

१३० २००४९०७७७६ 
�द.१४/०६/२००४

कु.जया महादगMडा पाट+ल 

मु.पो.उदगांव वेस पाट+ल ग�ल+, 
(मरज

!"ी २६/१०/१९७२ बी.एस.सी. 
एमएससीआयट+,

खुला (मरज 1/12/1995 ३०/११/१९९८ ८१४९८१२१८६

१३१ १९८७१०७७६२ 
�द.०३/०७/२००४

Eी जावेद इ!माईल शेख ७०२ 
खणभाग सारवण लाईन सांगल+

पू�ष 10/1/1971 एचएससी 

एमसीGह+सी 

/बी ए

इमाजा (मरज 1/12/1998 ३०/११/२००१ ९८५००४५०८३

१३२ २००३९०१६९६ 
�द.०३/०७/२००४

कुमाधवी हर+ जाधव महावीर 

जनरल !टोअस� (शवाज ्◌ी पुतळा 

जवळ मु.पो.ता.तासगाव

!"ी 8/11/1975 बी.ए. 
एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंगजी 

३० मराठS ३०

खुला तासगाव 4/1/2000 12/31/2003 ९५६१५९२५१५
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अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१३३ १९९५३००१७४ 
�द.०६/०७/२००४

Eी सं�दप आ\णासाहेब खोत मु.. 
(शवपुर+ पो कामेर+ ता वाळवा

पू�ष १३/०२/१९७७ बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
इंगजी ४० 
मराठS ३० , 
संगणक कोस�

इमाजा वाळवा २२/०३/१९९९ 10/3/2002 ८४८२८९४९२२

१३४ १९८७३०२५५९ 
�द.०८/०७/२००४

Eी जाल+ंदर महा(लगं मेनगुडाले 

मु.पो.लंगरपेठ ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1970 �ब ए /कंडRटर खुला क.महांकाळ 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९९७०९०३५६२

१३५ २००४९१०३२४ 
�द.१३/०७/२००४

Eी रेवण(सFद म�ला�पा 

जाकवडरे !टेट बँक कॉलनी 

महादेवनगर 0र स नं.१९ �लॉट नं 
१० इ!लामपूर ता वाळवा

पू�ष 1/6/1972 बी.कॉम भज-क वाळवा 9/8/1996 २९/०७/१९९९ ९८६०९८८२८३

१३६ २००४९११५०६ 
�द.२३/०७/२००४

कुयोCगता आनंदराव पाट+ल �लॉट 

नंबर ४ मंगेशानंद कलानगर 

सांगल+ ता (मरज

!"ी 5/1/1975 एम.ए.एम.एस.सी
आयट+,

खुला/अपंग (मरज 1/3/1998 २८/०२/२००१ ९८९०४६५८४८

१३७ १९९११०१२६७ 
�द.२७/०७/२००४

Eी संजयकुमार (लबंाजी पाट+ल 

मु.पो.कोगणोळी ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष २५/०६/१९७४ �ब.ए. टंकलेखन 

इ-४० म-
३०/कंडRटर

भज-क क.महांकाळ 1/7/1999 ३०/०६/२००२ ९७६३६२४११०

१३८ १९८८१०४८९२ 
�द.३०/०७/२००४

Eी पांडूरंग `ानदेव पाट+ल 

मु.पो.तानंग ता.(मरज
पू�ष 1/6/1972 �ब.ए/एम.ए/ 

�ब.एड/इं.टा-४०
खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ८८८८५८९९५५

१३९ १९९९२००९४५ 
�द..०४/०८/२००४

कुउ�जवला गोपाळ भोसले मु.पो. 
डफळापूर ता जत

!"ी १५/०१/१९७३ बी.ए. 
एमएससीआयट+,

खुला जत 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९७६६७९००६६

१४० १९८८१११९०७ 
�द.०५/०८/२००४

Eी >काश मा�ती पाट+ल 

मु.पो.येडमे]छSंL ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1967 �ब.ए./एमएससी.
आय.ट+/कंडRटर/
टाय;पगं-इं-३०

खुला वाळवा 1/6/1995 २२/०५/१९९८ ९८८१८९८८४७

१४१ २००४९०९९५४ 
�द.०१/०९/२००४

Eी भा!कर Eीपती जाधव मु.पो. 
_क�लेमि]छगड ता वाळवा

पू�ष 2/6/1968 एम कॉम , 
संगणक 

>माणप"

भज ब कराड िज. सातारा 1/2/1995 ३०/०१/१९९८ ९०७५०१५१९६

१४२ २००३५०६०९० 
�द.२३/०९/२००४

Eी यशवंत मा�ती छ"े मु.पो. 
डफळापूर ता जत

पू�ष 1/6/1971 बी.एस.सी. एस बी सी जत 1/6/1995 ३१/०५/१९९८ ९४०४२२७२३४

१४३ १९९५१०८५४८/१९९५१००६
सी४५५०४१ 
�द.०५/१०/२००४

Eी नानासाहेब गंगाराम चGहाण 

मु.पा.ंमा¬गांव ता.(मरज
!"ी 1/6/1973 �ब.ए.एम.ए 

टंकलेखन इ-३० 
म-३०

अनुजाती (मरज 1/12/1996 ३०/११/१९९९ ९०२८८५३९३१
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Kहणून काम 
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अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१४४ १९९६२०२०६२ 
�द.०५/११/२००४

कुसुनंदा शांताराम पोळ, मधुसुधन 
@नवास भगत(सगं चौक, 
गणेशनगर, सांगल+

!"ी 1/6/1965 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+

अनुजाती (मरज 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ९८९००९३९२७

१४५ १९९५४००७१८ 
�द.३०/१२/२००४

कु. राCगनी पांडुरंग सुय�वंशी Gदारा 
महेश तुकाराम जाधव दNनगर 

कवठेमहांकाळ

!"ी ३०/०६/१९७४ बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इं/म 
५०/४०, 
Hड�लोमा संगणक

खुला तासगाव 1/12/1996 ३०/११/१९९९ ७७७००१०५८७

१४६ १९९८२०१७९८ 
�द.२५/०२/२००५

कु (मनाOी रामचंL चGहाण मु.पो. 
कुंडल ता पलूस

!"ी 2/6/1978 एम.ए.बी.ए. 
संगणक,

खुला पलूस १४/१२/१९९९ ३०/११/२००२ ८८८८२६५५९२

१४७ १९९९४००४२३ 
�द.२५/०२/२००५

कुरंजना सदा(शव Gहनकंड ेमु.पो. 
(शवाजी पेठ, कणसेवाडा जत ता 

जत

!"ी 2/6/1973 बी.ए. अनुजाती जत 1/8/2000 ३१/०८/२००३ ८६९८४७९४०७

१४८ २००२९०२५७५ 
�द.०६/०४/२००५

कुसु@नता योगेश इंगळे 

मु.पो. (शवाजीपेठ, वाडडॅ� नं. ३, जत 

;व�ठल मं�दर जवळ, जत

!"ी 1/6/1971 बी.ए., 
एमएससीआयट+ 

इंगजी ३०,

खुला (मरज 1/7/1998 ३०/०६/२००१ ९७६७५७७९७६

१४९ १९९७१०७७४६ 
�द.१८/०६/२००५

Eी  >शांत जग:नाथ लठठे 

मु.पो.कुची ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1975 �ब.ए. खुला क.महांकाळ 1/1/1998 ३०/०६/२००१ ९७६६८४१५१२

१५० १९८२२००५७९ 
�द.०२/०७/२००५

(समा दNा"य जोशी मु.पो. 
�हराबाग रोड, Kहैसाळवेस जवळ 

मुंगीया पीर (मरज

!"ी २५/०७/१९६२ बी.कॉम, एल डी 
सी,

खुला (मरज 1/1/1990 ३१/१२/१९९२ ९४२११८१९६६ 
०२३३२२२६३६६

१५१ १९९३३०२५२१ 
�द.१७/०८/२००५

Eी �दनेश �दगंबर जाधव 

मु.पो.Cचचंोळी ता.(शराळा

पू�ष 1/6/1976 �ब ए संगणक 

कोस�

खुला (शराळा 1/3/1999 २८/०२/२००२ ९४०५९९७२७२

१५२ २००५००४६३५ 
�द.०६/१०/२००५

कु.शबाना गुलाब शेख Kहैसाळ 

वेस, येवारेचाळ, (मरज
!"ी 11/7/1977 बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं मराठS 

३०

खुला (मरज 1/6/1999 ३१/०५/२००२ ८३९०९१२६०१

१५३ १९९८१०८५८८ 
�द.१९/११/२००५

Eी अनुप अर;वदं जोशी गावभाग 

सNीकरबोळ ९७६ बरवे वाडा 
Zलॉक नंबर-२ सांगल+

पू�ष 8/6/1975 �ब.ए/इ-३० खुला (मरज 1/4/2000 ३१/०३/२००३ ८९७५६८३०३१
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१५४ १९९२३००५२४ 
�द.१२/१२/२००५

Eी अ@नलकुमार यशवंत चGहाण 

मु.पो.कराल+(ट+) ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1974 �ब.ए.एम.ए/एमए
ससीआयट+/इ-
४० म-३० 
एलएमGह+ 

लायसन/ बस 
कंडRटर लायसन

अनुजाती क.महांकाळ 1/4/2000 ३१/०३/२००३ ९८८१४४७९६७ 
९०९६८३५०६३

१५५ १९९१३००२०२ 
�द.२१/१२/२००५

Eी ;वजयकुमार राजाराम कांबळे 

मु.पो. ;वटा, रो�हदास नगर, ता 
खानापूर

पू�ष 1/6/1970 एम. ए 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी 

३० मराठS ३०

अनुजाती खानापूर 1/9/1999 ३१/०८/२००२ ९९७०२८३७९५

१५६ २००५००६३८५ 
�द.२१/१२/२००५

Eी बाबासाहेब ;वxणू वाघ मु.पो. 
आरवड,े ता.तासगांव

पू�ष 1/6/1970 बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

/जीडीसीऍ:ड ए

खुला तासगाव 1/8/1995 ३१/०७/१९९८ ९०९६८४६३६२

१५७ १९९९२००३३५ 
�द.२७/१२/२००५

कु. सु@नता बाळासाहेब उगारे, 
@नशांत कॉलनी, घेवारे �लॉट नं.८, 
रDनगंगा @नवास, द�Oण 

(शवाजीनगर, सांगल+

!"ी 9/3/1973 बीए 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी 

३० /मराठS३०

खुला (मरज 1/6/2000 ३१/०५/२००३ ८६२५९८७१७१

१५८ १९९८१०२३९९ 
�द.१३/०२/२००६

Eी जाक6रहुसेन इqाह+म 

शर+कमसलत मु.पो. मुजावर 

ग�ल+, डॉ◌.ॅ  नबीबसाब मुEीफ, 
रोड, ग�रवार पेठ, (मरज

पू�ष 1/6/1974 बी.ए.एमएससीआ
यट+ टाय;पगं 

इंगजी ४० 
मराठS ३०/४०

इमाजा (मरज 1/6/1999 ३१/०५/२००२ ९४०३५७१५८४

१५९ १९९४१००९१४ 
�द.१३/०२/२००६

Eी जाफरअल+ द!तCगर पटवेगार 

बुधवारपेठ (मरज

पू�ष 1/6/1970 �ब.ए./इ-३०, 
बसकंडRटर, 
संगणक 

कोस�,:यूज 

0रपोट}ग कोस�.

इमाजा (मरज 1/7/1999 1/6/2002 ९२७०७०४८४५
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१६० १९९८३०३१३७ 
�द.१४/०२/२००६

Eी िजत7L बाळासो यादव मु.पो. 
कडपेूर ता कडगेांव

पू�ष १९/०५/१९७७ �बकॉम/एस.एस.
सी, टाय;पगं 
इंUजी ३०, ४०, 
मराठS ३०, 
जीडीसी ऍ:ड ए 

एमएससीआयट+

खुला कडगेाव १४/१२/१९९९ १४/१२/२००२ ९६५७८०१७५३

१६१ २००६००१४३३ 
�द.१६/०२/२००६

कु. शालाताई शामराव पाट+ल 
Gदारा-�दल+प वसंतराव सगरे मुपो. 
मांजड<, ता. तासगांव

!"ी 1/6/1974 बीए!सी 

एमएससीआयट+ 

इंUजी टाय.३०

खुला तासगाव १८/०३/१९९८ १८/०४/२००१ ९४०३२२९००९

१६२ २००६००१८७६ 
�द.०३/०३/२००६

Eी सतीश दादा चGहाण, 
अयोFयानगर, Eीराम मं�दरसमोर, 
पंढरपूररोड, (मरज

पू�ष १७/०५/१९७१ बीकॉम,एलडीसी 
टाय;पगं इं/म 
४०/३०

Gह+ जे (ए) (मरज 1/5/1998 ३०/०४/२००१ ९२२५९२२५८५

१६३ २००६००२११० 
�द.०९/०३/२००६

Eी अशोक (शवाजी पाट+ल मुपो. 
मद�वाडी, ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1973 बीए खुला वाळवा २२/०४/१९९९ २३/०४/२००२ ८८८८१२४५४५

१६४ १९९२१००७२० 
�द.१०/०४/२००६

Eी ◌े पंHडत परसा�पा माने 

दधुगांवरोड मु.पो.आxटा ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1972 �ब कॉम/ 
एमएससीआयट+/
जीडीसीअे/इ-४० 
म-३०

खुला वाळवा २८/०६/१९९५ २८/०६/१९९८ ९८६०६८२०१५

१६५ २००६००५५८४ 
�द.१६/०६/२००६

कु. मंगल आनंदराव कदम मुपो. 
;व�ठलवाडी-कामेर+, ता.वाळवा

!"ी २६/०५/१९७० बीए टाय;पगं 

इंUजी/मराठS 
३०/३०, संगणक

खुला वाळवा 7/5/1997 २७/०४/२००० ९५६१२८४४५४

१६६ २००३९०३८२७ 
द.१३/११/२००६

Eी अ�ण आनंदराव झांबरे मुपो 

कुची ता.कवठेमहांकाळ

पू�ष 12/6/1973 बीए बीपीएड खुला क.महांकाळ 1/11/1997 ३०/१०/२००० ९६७३८४०७४७

१६७ १९९७३००५९८ 
�द.२०/०१/२००७

Eी सुभाष गणपती (शदंे भै�नाथ 

मंद+रजवळ, मुपोता.कडगेांव

पू�ष १७/०७/१९७४ बीए 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इं/म 
३०/३०

अनूजाती कडगेाव 1/5/1998 ३०/०४/२००१ ९८५०००७५०४

१६८ २००७००११३४ 
�द.२२/०२/२००७

Eी राजेश दNा"य (शदंे 

उदगांववेस, !टेशनरोड, 
`ानCगर+मठ, (मरज

पू�ष 1/6/1967 बीकॉम अनुजाती (मरज 1/9/1993 ३१/०८/१९९६ ८८५७८९६२२०
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१६९ २००७००१३५९ 
�द.०२.०३.२००७

Eी भाऊसाहेब पांडुरंग कोळी मुपो 

कुंडलापूर ता कवठेमहांकाळ

पू�ष २८/०४/१९७५ बीए, बस 
कंडRटर, 
§ायGहर 

एलएमGह+,

एस बी सी क.महांकाळ 1/7/2000 ३१/०६/२००३ ८६००७२४४३०

१७० २००७००३१२८/ 
२००७०५२३सी४६७४०५ 
�द.२३/०५/२००७

Eी >काश आनंदा कुंभार मुपो 

बागणी, ता वाळवा

पू�ष 1/3/1967 बीए एलडीसी इमाजा वाळवा 1/4/1999 ३१/०३/२००२ ९८९०५३०२७९

१७१ ◌१़९९२१००९४० 
�द.०६/०८/२००७

Eी (मरासाहेब चंदलुाल मु�ला 

मुपो. नागठाणे, ता तासगMव
पू�ष 1/6/1964 बीए बीएड इमाजा तासगाव 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९९७०५१४५७२

१७२ १९९२३००५२५ 
द.२२/०८/२००७

Eी आ\णासाहेब आ�पासाहेब 

कुंभार मुपो अUणधुळगांव ता. 
कवठे महांकाळ

पू�ष ३०/०८/१९७३ बीए 

एमएससीआयट+

इमाजा क.महांकाळ 1/8/1999 ३१/०७/२००२ ९९२३३०६६५७

१७३ २००४९०९३९९ 
द.२६/११/२००७

Eी शशीकांत भगवान चGहाण 

मुपो तांदळुवाडी-आळसंद 

ता.खानापूर

पू�ष 1/6/1965 बीकॉम 

एमएससीआयट+,
खुला खानापूर 1/8/1997 ३१/०७/२००० ७०३८३१५३८६

१७४ १९९५३०३३४६ 
�द.०४/१२/२००७

Eी ;वxणु �दनकर लांडगे, 
मु.पो.ता.आटपाडी

पू�ष 10/12/1967 बी ए 

एमएससीआयट+ 

बस क< डRटर

अनुजाती आटपाडी १४/१०/१९९६ १४/१०/१९९९ ९५६१५६९३७८

१७५ २००४९१३३५९ 
�द.०२/०२/२००८

कु..सरेखा बाबुराव चौगुले Gदारा-
_करण दNा"य राजमाने श@नवार 

पेठ, नवीन !टेट बँक qाKहणपूर+ 

ता (मरज

!"ी २८/०५/१९७६ बीए टाय;पगं 

मराठS/इंUजी 

३०/३०, टेल0रगं 
कोस� 

एKबारयडर+ कोस�

खुला (मरज 1/5/1999 ३०/०४/२००२ ९०२८७३०६८९
९८६००५०७०१

१७६ १९९८१०६०६४ 
द.१६/०२/२००८

Eी संभाजी बाबुराव (शदंे मुपो 

अंबक, ता खानापूर

पू�ष २५/०३/१९७४ बीकॉम अनुजाती खानापूर 1/12/1999 ३०/११/२००२ ९५२७३८२९१५

१७७ २००४९१०२८२ 
�द.०४/०४/२००८

Eी रमेश वसंतराव पाट+ल मुपो 

Cचचंणी ता तासगांव

पू�ष ३०/०७/१९६७ बीए टाय;पगं 

इं/म ४०/४० 
§ायGहर लायसन

खुला तासगाव २८/०८/१९९५ २८/०८/१९९८ ९८६०४६९२५४

१७८ २००८००१७२६ 
�द.१०/०४/२००८

Eीमती >मीला ;वxणू (शदंे Gदारा-
;वxणू पांडूरंग (शेदे अिजंRयनगर 

पा\या]याटाक6 जवळ इ!लामपूर 

ता वाळवा

!"ी 1/6/1976 �ब.ए./एमएससी
आयट+/इ-३० म-
३०, संगणक 

कोस�

अनुजाती वाळवा 9/10/2000 १८/०९/२००३ ९८५०३०८९७०
९१६८१६५९४६

Page 175 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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अंशकाल+न 
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१७९ १९९६४००१०२ 
द.२३/०५/२००८

कु. छाया रमेश वाले Gदारा मुकुंद 

वाले (शवाजीचौक, मुपो ता. 
कवठेमहांकाळ

!"ी २७/०८/१९७० बीए 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इं/म 
४०/४०

खुला क.महांकाळ 1/5/1997 ३०/०४/२००० ९९२२८०४३३१

१८० १९९६१०१८०८ 
�द.०४/०६/२००८

Eी संजय क�ला�पा माने मोरे 

कॉलनी वाड� नं.३ जत ता.जत

पू�ष १५/०८/१९६८ बीए 

एमएससीआयट+

Gह+ जे (ए) जत 1/8/1997 ३१/०८/२००० ९९७५१९३२०६

१८१ १९९८२००२८९ 
�द.२६/०६/२००८

कु. रिजया अ�लाबO मNे 

कमानवेस माळी ग�ल+ नशॅनल 

पेसजवळ (मरज

!"ी २८/०७/१९७२ बीए 

एमएससीआयट+ 

क< डRटर

इमाजा (मरज 1/4/1999 ३१/०३/२००२ ७७९८९४०१६८

१८२ १९९५२०१७९६ 
�द.२१/०८/२००८

कु.सुदेxना तातोबा कांबळे मुपो 

तांदळुवाडी ता वाळवा

!"ी २८/०७/१९७२ बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

टायय;पगं म ३०

अनुजाती वाळवा 4/9/1996 २४/०८/१९९९ ७७२०९१७११२

१८३ २००८००७७५३ 
(२००१९०८६६८) 
�द.१६/०९/२००८

Eी अमर सदानंद सवाखंड े

0रगरोड, डॉ.आंबेडकरनगर 

मु.पो.उ�ण इ!लामपूर ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1974 बी ए अनुजाती वाळवा १५/१२/१९९८ २१/१२/२००१ ९८८१६५७७६९ 
७३७७८५५००१

१८४ १९९७२०१५५३ 
�द.२३/१०/२००८

कु.लताताई के� पाट+ल मु.पो. 
Cचकुड< ता वाळवा

!"ी 1/6/1975 बी.ए.,डी.एड, 
एमएससीआयट+,

खुला वाळवा 2/8/1999 ३१/०७/२००२ ९०९६६१८६४५

१८५ २००४९०८८१० 
�द.०३/११/२००८

कु.वंदना बापू घाटे मु.पो.भोसे ता 
(मरज

!"ी 1/6/1969 बी ए,डी एड, 
एमएससीआयट+

खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९४०४३६६१२३

१८६ २००१९०२६८६ 
�द.११/१२/२००८

Eी अ(भजीत तुलशीदास कोरड े

६४८ एफ गज7L रोड, पेठभाग 
सांगल+

पू�ष २६/११/१९७५ बी कॉम 

एमएससीआयट+

खुला (मरज 1/10/2000 ३०/०९/२००३ ८२३७७४४७७१

१८७ २००८०१०७६६ 
�द.३०/१२/२००८

Eी शZबीर अजीज मुजावर, 
मु.पो.बेडग ता.(मरज

पू�ष 1/6/1972 बी कॉम/कृ;ष 

पद;वका/एमएस
सीअसयट+

इमाजा (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ८४८३८०८४६८

१८८ १९९४३०३२४९ 
�द.३०/१२/२००८

Eी मोहन बापूसाहेब पाट+ल, 
मु.पो.डोल} ता.तासगांव

पू�ष 5/2/1973 बीएससी खुला >क�पU!त तासगाव 1/12/1995 ३०/११/१९९८ ९६०४३६४१०१
९६०४३६४१०७
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१८९ १९९५१०८६७५ 
�द.३०/१२/२००८

Eी >काश यशवंत पाट+ल 

मु.पो.सावड< ता.तासगांव
पू�ष १४/०७/१९७० एम ए 

टंकलेखन इ.३० 
एमएससी 

आयट+ बस 

कंडRटर लायसन

खुला तासगाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९६७३२८१४६५

१९० १९८९३०१५१८ 
�द.०२/०१/२००९

Eी तानाजी शामराव पाट+ल, 
मु.पो.कांदे ता.(शराळा

पू�ष 1/6/1969 बीए खुला (शराळा 1/10/1996 ३०/०९/१९९९ ९६८९६८६७१४

१९१ २००८०१०१६० 
�द.०९/०१/२००९

Eी अ:वरहुसेन अZबस स�यद, 
मुपो.रांजण ्◌ी ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष २३/०१/१९६९ बी बीएड इमाजा क.महांकाळ 1/4/1996 ३१/०३/१९९९ ९८५०१७५८०६

१९२ १९९९२००४७२ 
�द.१९/०१/२००१

कु.संगीता (शवाजी (शदंे, Gदारा-
सCचन भगवान जाधव, 
मु.पो.ता.कडगेांव

!"ी १४/०३/१९७८ बी ए 

एमएससीआयट+

खुला ◌ेकडगेाव 1/6/2000 ३१/०५/२००३ ८६२३८६३५३९

१९३ २००८००८६५६ -◌ै◌ै
र ्ं२१/०१/२००९

Eी सुखदेव गो;वदं यादव , 
मु.पो.भोसे ता.(मरज

पू�ष 1/6/1969 बी ए 

एमएससीआयट+

खुला (मरज 10/1/1998 ३०/०९/२००१ ८००७३७८८२७७

१९४ १९९६४००३७२ 
�द.२७/०९/२००९

कु.सु@नता संपतराव कालेकर 

मु.पो.�हवरे ता.खानापूर

!"ी 6/1/1970 बी.ए खुला खानापूर 1/1/1996 12/1/1998 ९९७५५१५८६६

१९५ २००४९१८९९२ 
�द.२५/०३/२००९

Eी ;वलासराव मा�ती (शदंे, 
वरचेग�ल+ मु.पो.ता.तासगांव

पू�ष 1/4/1960 बी ए खुला तासगाव 9/1/1995 ३०/०८/१९९८ ९७६५६१०५७५

१९६ २००९००१९९४ 
�द.२६/०३/२००९

Eी दNा"य यशवंत तांदळे 

मु.पो.(शरटे ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1975 बी ए /एम ए 
संगणक कोस� 

पास .

भज-क वाळवा 9/9/1997 3/10/2000 ९४२३२७०५४२

१९७ १९९८१०४७४२ 
�द.१७/०४/२००९

Eी >;वण ;वलास मो�हत,े मुपोता 
पलूस

पू�ष 12/4/1977 बी ए खुला पलूस 1/10/2000 ३०/०९/२००३ ९६६५७८०५२९

१९८ २००९००२६८५ 
�द.१२/०५/२००९

कु (मना मधूकर कुलकण� 

गणपती रोड, आxटा ता.वाळवा

!"ी 1/6/1970 बीए,एमए. खुला वाळवा 3/7/1998 3/7/2001 ९६८९०३०३२७

१९९ २००५००२४९० 
�द.१०/०६/२००९

Eी हणमंत महादेव कदम 

मु.पो.कळंबी ता.खानापूर

पू�ष १३/०५/१९७८ बी ए 

एमएससीआयट+

खुला खानापूर 1/5/2000 ३०/०४/२००३ ९४२०७९४०७८

२०० २००९००४४१७ 
�द.२४/०६/२००९

Eी सु@नल सदा(शव जगताप, 
मु.पो.मांगले ता.(शराळा

पू�ष 5/7/1969 बीएससी खुला (शराळा 7/8/1998 10/8/2001 ८६००४२३९३३

२०१ १९९७१०८७०७ 
�द.२९/०८/२००९

Eी भगवान बापुसो शेटट+ 

मु.पो.बेडग ता.(मरज
पू�ष 1/6/1970 बीए सगणक 

कोस�

खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९९७०६१४८२१
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केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२०२ १९९३१०७३४५ 
�द.०९/११/२००९

Eी सुरेश ;वxणु पाट+ल आxटा 

खोतमळा रोड गांधीनगर 

मु.पो.आxटा ता.वाळवा

पू�ष २०/०३/१९७३ बी ए /संगणक 

कोस� पास 

एमएसआयट+ 

कोस�

खुला वाळवा 1/8/1998 1/7/2001 ९८९०४०५५३३

२०३ २००९००८९२२ 
�द.१३/११/२००९

Eी ;वलास यमाजी खोत मु.पो. 
देववाडी ता.(शराळा

पू�ष 1/6/1971 एचएससी/डीएड खुला (शराळा 7/5/1999 7/5/2002 ९०९६१४५७०९

२०४ २०००९११७०५ 
�द.२५/११/२००९

Eी >�दप `ानदेव गायकवाड 

मु.पो.धनगांव ता.पलूस
पू�ष 1/6/1970 बीकॉम/ 

टंकलेखन इंUजी 

४०/संगणक 

कास� पास बी एड

इमाजा पलूस 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९८६००३५८१०

२०५ १९९८२००८३१ 
�द.०४/१२/२००९

क सुवणा� लालासाहेब पाट+ल 

Gदारा संजय वासूदेव गायकवाड 

महाDमा गांधी ;वrयामं�दर ;वटा 

ता.खानापूर

!"ी 7/6/1974 बीए/एमए/Rला
सीक मुझीक, 
>वे(शका पूण�/ 
माFयमा >थम 

बी.एड

खुला खानापूर 1/7/1999 ३१/०६/२००२ ९४२०६७८८१७
९४०३७२६३३५

२०६ १९९१४००३३८ 
�द.०७/१२/२००९

क.शोभा हर+ लांडगे, मु.पो.इरळी 

ता.कवठेमहंकाळ

!"ी 1/6/1972 बीए/एम ए/ 
टंकलेखन ई.४० 
म.४० 
एमएससीआयट} 

/मॉटेसर+ कोस�

अनुजाती क.महांकाळ ०१/०९/१९९८ 
०१/१०/१९९९

३१/०३/१९९९ 
२८/०२/२००२

८६००३२५१९५

२०७ २००५९०३४२४ 
�द.२३/१२/२००९

Eी योगेशकंमार गणपती माळी 

मु.पो.�हगंणगांव ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष ३०/०६/१९७३ बीए इमाजा क.महांकाळ 1/8/2000 ३०/०९/२००३ ९४२१२२७१७७

२०८ २००२९०७९८७ 
�द.०६/०१/२०१०

क.उ�वला पांडूरंग जाधव 

मु.पो.वायफळे ता.तासगांव
!"ी 1/6/1973 बी ए 

बसकंडRटर 

इंUजी टंकलेखन 

३० 
एमएससीआयट+

खुला तासगाव 2/5/1997 2/5/2000 ९७६५०२८३२६

२०९ २००९०१०६९१ 
�द.१०/०१/२०१०

Eी श(शकांत वसंत माने 

मुपो.;वसापूर ता.तासगांव
पू�ष २२/०५/१९७४ बीएससी पास खुला तासगाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ८६९८८१२००१
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२१० १९९४१०६९७१/ 
२०१००००४८५४ 
�द.३०/०३/२०१०

Eी �दनकर दाद ूजाधव 

मु.पो.कासेगांव ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1975 �ब.ए/एमएससी
आयट+/कंडRटर

भज ब वाळवा २१/०५/१९९९ २१/०५/२००२ ९७६६२७६८४७

२११ १९९४३०३९२६ 
२०१००११५५३ 
�द.१६/०८/२०१०

Eी अ@नल नारायण पवार 

मु.पो.रांजणी ता.कवठेमहांकाळ

पू�ष ३१/०७/१९६९ �ब.ए.�ब एड खुला क.महांकाळ 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ७५८८३६५१००

२१२ २०१००१३५४२ 
�द.१९/१०/२०१०

क. अपणा� श(शकांत कुलकण� 

मु.पो आळसंद ता.खानापूर

!"ी २८/१०/१९६९ बीकॉम संगणक 

कोस� टंकलेखन 

इं.३० म.३०

खुला खानापूर 8/12/1997 ३०/११/२००० ७२१८६७५९०९

२१३ २०११००२२२३ 
�द.३०/०३/२०११

Eी बाळासो रघूनाथ पाट+ल 

मु.पो.गोटPखडंी ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1964 बी ए खुला वाळवा १३.७.१९९५ १९.०६.१९९८ ९०९६९३६२००

२१४ २०११००४७२६ 
�द.१३/०७/२०११

कुउ(म�ला स@तश सासणे 

मु.पो.Gदारा बाळासाहेब सो:याबापू 

खाड ेमु.पो. खणभाग, कारलेकर 

ग�ल+, सांगल+ ता (मरज

!"ी 7/6/1973 बी.ए.एमएससीआ
यट+ टाय;पगं 

इंUजी ४० 
मराठS ३०

खुला (मरज 1/3/1997 २८/०२/२००० ९६०८३८५७

२१५ २०११००७५६५ 
१९९५२०१४२८ 
�द.२५/०८/२०११

Eीमती बाळाबाई ;व�वनाथ खोत 

Gदारा-अमोल दौलतराव कदम 

मु.पो.कारंदवाडी ता.वाळवा

!"ी 1/6/1970 �ब.ए. खुला वाळवा 1/9/1996 ३१/०८/१९९९ ७३८७२८०३५०

२१६ २०११००७८८९ 
१९९७१००७१८ 
�द.०२/०९/२०११

Eी रमेश राजाराम रसाळ 

मु.पो.कारंदवाडी ता.वाळवा

पू�ष 2/7/1971 बी ए 

जीडीसीऍ:डए 

एमएससीआयट+

खुला वाळवा 1/12/1999 २१/१२/२००२ ९५४३२०१०१३

२१७ २०११००७८९१ 
१९९३३०१०४८ 
�द.०३/०९/२०११

Eी हणमंत तुकाराम गायकवाड 

मु.पो.ऐतवड ेबुा◌ा ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1973 बीए क< डRटर 

लायसन

खुला वाळवा 10/2/1998 २२/०१/२००१ ८६९८३६६०९५

२१८ २०११००७९४८ 
�द.०५/०९/२०११

गवसमोहोदद+न अहमद मुलाणी 

मु.पो. कोगनोळी ता.कवठेमहंकाळ

पू�ष 3/2/1969 बी ए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

इUजी.३०

इमाजा क.महांकाळ 4/5/1995 3/5/1998 ९०९६५८१६८७
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२१९ २०११०११९४० 
�द.१७/११/२०११

Eी सदा(शव भानूदास लाड( मो� 
लाड मळा) लaमी चौक कुंडल

पू�ष २०/०७/१९७३ बीए 

एमएससीआयट+ 

सगणक कोस� 

शुगर 

टेRनॉलॉजी 

Hड�लोमा

खुला (मरज 12/5/2000 ३०/०४/२००३ ८०५५१८५९२०

२२० १९९८४००५१० 
२०१२०००७९९ 
�द.२३/०१/२०१२

कु.वषा�राणी जग:नाथ तंगड े

मु.पो.नागांव कवठे ता तासगांव

!"ी 1/6/1973 बी.कॉम,बीए 
,एम ए, 
बी.पीएड, 
संगणक, 
टाय;पगं इंUजी 

४०, मराठS ४० 
बस कंडRटर

इमाजा तासगाव 1/11/1999 ३१/१०/२००२  
७७७४०२५४९९
८६२३८९९६९३

२२१ २०१२००१५३३ 
�द.०१/०३/२०१३

Eी सुर ्�यंकांत जयवंत (शदंे मुपो 

रांजणी ता कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1970 बीए खुला क.महांकाळ 1/12/1998 ३०/११/२००१ ९४२१२१९१३१

२२२ २०१२००१५४६ 
२००१९०४४७३ 
�द.०२/०३/२०१२

क.रजनी सुहास भगत मानेग�ल+, 
मु.पो.बुधगांव ता.(मरज

!"ी २२/०२/१९७३ बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

संगणक कोस�

खुला (मरज 1/8/1995 ३१/०७/१९९८ ९४२०६७५९४६

२२३ १९९६१०७९९६/ 
२०१२००७१७० 
�द.१२/०६/२०१२

Eी ;वxणू शकर गायकवाड 

मु.पो.Cचचंणी ता.तासगांव
पू�ष 1/6/1971 �ब.ए इमाजा तासगाव 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९०९६६०३४९२

२२४ २०१२००७७१७ 
�द.२२/०६/२०१२

Eी दगडू @नगंा�पा वाघमारे मुपो 

डफळापूर ता जत

पू�ष 1/6/1971 बीए बीपीएड अनुजाती जत 1/3/2000 २८/०२/२००३ ९७६४८७८४१२

२२५ २०१२००८०३१ 
१९९०४००६०० 
�द.२९/०६/२०१२

Eीमती रईसा नुरमहंमद शेख 

७३५१ उदगाववेस काळीम(शद 

जवळ (मरज

!"ी 5/6/1969 �ब.ए./ 
एमएससीआयट+/
 टंकलेखनइ-३०

खुला (मरज 1/7/1996 ३०/०६/१९९९ ९४०४७०२४९१

२२६ २०१३०३०६सी १००६११ 
१९९९१०१८१२ 
�द.०६/०३/२०१३

Eी धनाजी अजू�न लाड 

मुं.पो.कुंडल Iांती नगर ता.पलुस
पू�ष 1/6/1978 �ब ए 

/एमएससीआयट+

/इ-३० म-३०

खुला पलूस 1/10/2000 ३०/०९/२००३ ९८९०६४६५७२

२२७ २०१३०४०२सी१००८८७/ 
१९९७४००१३० 
�द.०२/०४/२०१३

कु.ज�हदा अZदलूकर+म मकानदार, 
मंगळवारपेठ जत

!"ी १५/१२/१९७० बीए 

एमएससीआयट+

इमाजा जत 1/7/1998 ३०/०६/२००१ ९८८१९८९४०४
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२२८ २०१३१२०९सी १९५८३४ 
�द.०५/१२/२०१३

Eी (शवाजी तुकाराम पवार 

मुं.पो.;वटा गांधी नगर ता.खानापूर

पू�ष १९/०५/१९७२ बी कॉम खुला खानापूर 1/4/1999 ३१/०३/२००२ ९५४५१९०७२५

२२९ २०१४०३१२सी१००४६५ Eी सुरेश (भमराव भागवत, 
मु.पो.बुल} ता.पलूस

पू�ष 1/6/1975 बीए 

जीडीसीएलडीसह/
 एमएससीआयट+

ओबीसी पलूस 1/3/1998 २८/०२/२००१ ९०९६८७३७१६

२३० २०१४०५२६सी१००४४६�द.२
६/०५/२०१४

Eी राजकुमार (शव(लगं सोनवणे 

वाड� I.५ मालगाव ता.(मरज 

िज.सांगल+

पू�ष १५/०५/१९७१ बीए §ायGहर 

एलएमGह+ 

परवाना

अनुसूCचत जाती (मरज 1/1/1998 ३१/१२/२००० ९९६०३०५४८४

२३१ १९९६०६२५सी४५५८९२ 
/१९९६२०१०९२ 
�द.२०/०६/२०१४

क.माधूर+ गणपती पर+ट श@नवार 

पेठ बालाजी मं�दर जवळ (मरज

!"ी २८/०९/१९७४ �बकॉम/ 
एमएससीआयट+/
 टंकलेखन इ-
३०/४०

ईमाजा (मरज 1/10/1997 ३०/०९/२००० ८९७५१३३२९७

२३२ २००६००८७४० 
�द.२३/०६/२०१४

कु..सुजाता सुधाकर कुलकण� 

मुपो ता. कवठेमहांकाळ

!"ी 2/1/1972 बीए, एलडीसी खुला क.महांकाळ 2/5/1997 ३०/०४/२००० ९४२११३३४६८
७५०७६५९१०४

२३३ २०१४०७१६सी१०१७३६ 
�द.१६/०७/२०१४

कु.सु@नता आ\णासाहेब माळी 

गीता साई नगर माळी �लॉट 

सांगल+

!"ी २०/०९/१९७४ �बए/ एमएससी 
आयट+/ 
टंकलेखन इ-३०/

ईमाजा (मरज 1/6/1998 ३१/०५/२००१ ९७६५१४४५५६

२३४ २०१४०९२३सी१०२१९६/१९९
९१०११४६

Eी सुर7L रघूनाथ बांदल, 
मु.पो.जांभुळवाडी (पेठ) ता.वाळवा

पू�ष १५/०८/१९७२ बी.कॉम खुला वाळवा 7/4/1997 २३/०३/२००० ९४२०८७३८९१

२३५ २०१४१००१सी१०१११४/१९९
३१०६४४४ �द.०१/१०/२०१४

Eी राजगू� भूपाल संकपाळ, �लॉट 
नं.१ अंकूर हौ(सगं सोसायट+, 
रामकृxण नगर रोड, (मरज

पू�ष १५/१२/१९६३ बीकॉम जीडीसी 

ऍ\ड 

ए.एमएससीआय

ट+

ओबीसी (मरज 2/5/1995 ३०/०४/१९९८ ८६००५६५४२४

२३६ २०१४१०१४सी१००४११/२००
०९०७६२१

क.सुxमा (शवाजी जाधव, 
मु.पो.उपळावी ता.तासगांव

!"ी २८/०६/१९७२ बीए. बीएड खुला तासगाव 1/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९९२१७३९२१७

२३७ २०१५०१०२सी१००५३३ 
�द.०२/०१/२०१५

Eी.अर;वदं मधूकर साळुंखे, 
मु.पो.बोरगांव ता. कवठेमहंकाळ

पू�ष 1/6/1974 बी.कॉम खुला क.महांकाळ 1/12/1998 ३०/११/२००२ ९७३०९१०५११

२३८ १९९४१२२९सी२६२४८४ 
�द.२६/०४/१९९९

अमरजा धMडो कुलकण� 

मु.पो.�हवरे, ता.खानापुर,िज.सांगल+
पू�ष 1/6/1969 बीकॉम,एमकॉम खानापूर 1/3/1996 २८/०२/१९९९ ९०९६४०८३५३
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२३९ १९९२०४०१सी २६५२४४ 
�द.१८/०१/२०००

Eी नर7L रामचंL पाट+ल 

मु.पो.कोरेगांव ता.वाळवा

पू�ष 1/6/1966 एम ए बी.एड वाळवा 1/6/1995 1/5/1998 ९४०४३६६७४९
९९७५४३०८३६

२४० १९९४०८२०सी २६५४३३ 
�द.२४/०९/२०००

क.शुभांगी िजन7L वठारे Gदारा 

;वrयासागर नेमा\णा चौगुले 

�लॉट नं ३२ आ\णासाहेब पाट+ल 

नगर, आमराई जवळ , सांगल+

!"ी २८/०५/१९७२ बी एससी ◌ी

/डीएमएलट+ 
एमएससीआयट+

(शरोळ/को�हापूर 1/11/1995 ३१/१०/१९९८ ८८०५१७१९३१

जानेवार+ २०१५ नंतर 
नMदणी केलेले अंशकाल+न 

उमेदवारांचा तप(शल 

खाल+ल >माणे

२४१ २०१४०२२४सी१००३३९ �द. 
२४/०२/२०१४

Eी. खाँजा गौसलाल पटेल मु. पो. 
(मरज सांगल+ वेस ता. (मरज िज. 
सांगल+

पू�ष 1/6/1974 बी.एस.सी. ओबीसी (मरज 1/8/1997 ३१/०७/२००० ९९६०७५९८६१

२४२ २०१४१०१६सी१००१२१ �द. 
१६/१०/२०१४

Eी. सुहास अशोक आळसंदकर 

मु. पो. _कल�सकरवाडी ता. पलूस 
िज. सांगल+

पू�ष 1/6/1976 बी. ए. खुला पलूस 1/2/2000 ३१/०१/२००३ ९८५०३७०२०१

२४३ २०१४१२२४सी१०१२२० �द. 
२४/१२/२०१४

Eी. बाबासाहेब सखाराम पाट+ल

मु. पो. सागांव ता. (शराळा िज. 
सांगल+

पू�ष 1/6/1973 बी. कॉम खुला (शराळा 11/3/1997 २८/०२/२००० ९९२१२५५९१०

२४४ २०१४१२२४सी१०१२६२ �द. 
२४/१२/२०१४

Eी. >काश ;वठोबा पवार 

मु. पो. �हगंणगाव ता 

कवठेमहांकाळ िज. सांगल+

पू�ष 2/6/1973 बी. ए. खुला कवठेमहांकाळ 1/9/1997 २८/०२/२००१ ९८४४७५१४१९

२४५ २०१५०२०२सी१००८३० �द. 
२/२/२०१५

Eी. रमेश य�ला�पा वाघमारे
मु. पो. कवठेमहांकाळ ता. 
कवठेमहांकाळ िज.सांगल+

पू�ष 2/1/1971 बी. कॉम 

एमएससीआयट+, 
मराठS - ३०, 
इंUजी - ४०

अ.जा अपंग कवठेमहांकाळ 1/3/1996 २८/०२/१९९९ ९४०३४००५५४

२४६ २०१५०२०४सी१००००१ �द. 
०३/०२/२०१५

सो. वैशाल+ अभय बासूदरकर 

१४३७/१, खणभाग, फौजदार 

ग�ल+, सांगल+

!"ी 1/1/1975 बी. कॉम, 
काK�युटर 

ऑ_फस

ओबीसी (मरज 1/4/2000 ३१/०३/२००३ ९६६५८०९४०४

२४७ २०१५०२०४सी१०१३९६ �द. 
०४/०२/२०१५

Eी. शाह+र कासम जमादार 

मु. पो. पेठ गोळेवाडी ता. वाळवा 

िज. सांगल+

पू�ष 1/6/1966 बी. कॉम खुला वाळवा १५/०८/१९९५ १७/०८/१९९८ ८८८८४९०८८६
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२४८ २०१५०२०८सी१००६५८ �द. 
८/२/२०१५

Eी. >स:न (शवाजीराव भोसले

(शवनेर+, केरबा पवार �लॉट, 
सांगल+वाडी, ता. (मरज

पू�ष २४/०८/१९७७ बी. कॉम, 
जी.डीसीऍ\डए, 
मराठS / इंUजी 

टाय;पगं/एमएस
आयट+

खुला (मरज 1/9/1999 ३१/०८/२००२ ९८८१४६१७७०

२४९ २०१५०२०९सी१००९९८ �द. 
९/२/२०१५

Eी. धMडीराम नरसू कदम

मु. पो. लांडगेवाडी ता. 
कवठेमहांकाळ िज.सांगल+

पू�ष 1/6/1966 बी. कॉम, 
एमएससीआयट+

खुला कवठेमहांकाळ 1/6/1995 ३१/०६/१९९८ ९५४५१९५७५४

२५० २०१५०२११सी१००२४५ �द. 
११/२/२०१५

सौ. जयEी गंगाराम कुंभार

qाKहणपुर+, �हरेमठ ग�ल+, पाठक 

वFृदाEम मागील गेट समोर, 
(मरज ता. (मरज

!"ी 6/7/1965 बी. कॉम, 
एमएससीआयट+, 
टलॅ+, मराठS - 
३०, इंUजी ३०

ओबीसी (मरज 1/7/2000 1/6/2003 ७०२८०७५०३५

२५१ २०१५०२१६सी१००४५३ �द. 
१६/०२/२०१५

Eी. राजकुमार बाबू संकपाळ

मु. पो. कवठेमहांकाळ ता. 
कवठेमहांकाळ िज.सांगल+

पू�ष 1/6/1967 बी. कॉम, 
एमएससीआयट+, 
टलॅ+, मराठS - 
४०, इंUजी

एस. सी. कवठेमहांकाळ 1/2/1998 ३१/०१/२००१ ९९२१८९१९०९

२५२ २०१५०२१६सी१०००७८ �द. 
१६/०२/२०१५

सौ. य�लूबाई रामचंL जानवेकर

rवारा Eी. वसंत (भ. कलाल 

मा!तर, (शवाजी पेठ, संभाजी 

चौक, जत ता. जत 

!"ी 1/6/1964 बी. कॉम, 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+,
स�ट�. कोस�, योगा

खुला जत १७/०६/१९९६ १७/०५/१९९९ ७७९५११३८५५

२५३ २०१५०२१८सी१००३०४ �द. 
१८/२/२०१५

Eी. एकनाथ दNा"य माने

मु.पो. चोपडवेाडी ता.पलूस िज. 
सागल+

पू�ष 1/6/1961 बी. कॉम, टाय;पगं खुला तासगाव 1/4/1987 ३१/०३/१९९० ९१५६१३७५३५

२५४ २०१५०२२०सी१००९४० �द. 
२०/२/२०१५

Eी. हणमंत ;वxणू पाट+ल

६०७, मंगळवार पेठ, तानाजी चौक, 
(मरज

पू�ष 1/6/1972 बी. एससी, 
एमएससीआयट+, 
मराठS - ३०, 
इंUजी - ४०

खुला (मरज 1/2/1998 ३१/०१/२००१ ९८२२६६७१२४

२५५ २०१५०३०३सी१००२२२ �द. 
३/३/२०१५

Eी. भारत राजाराम कांबळे

Lारा बबन दबड े!टेशन यमोर 

@न(म�ती अपाट�म7ट एफ ४ (मरज 

ता (मरज

पू�ष 9/9/1967 बी. ए, मराठS - 
३०,

एस. सी. १४/०८/१९९८ १५/०७/२००१ ९७६७४९७०२५
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२५६ २०१६०४२९सी१००२८० �द. 
२९/४/२०१६

Eी. सुधाकर बाबू मदने

मु. पो. _कला◌ो!करवाडी( 
रामानंदनगर,) ता.पलूस िज. सांगल+

पू�ष 1/6/1971 बी. ए, Gह+ जे (ए) पलूस २३/०२/१९९९ २३/०२/२००२ ९९२१५६५८१८

२५७ २०१६०६२३सी१०१०६० �द. 
२३/६/२०१६

सौ. नयना र;वLं गायकवाड

मु. पा. पलूस ता. पलूस िज. सांगल+
!"ी 2/9/1971 बी. ए,, बी. एड. ओबीसी पलूस 4/4/1998 २१/०३/२००१ ८४२१०६०५५५

२५८ २०१६०६३०सी१०१४३० �द. 
३०/६/२०१६

Eी  इकबाल ईलाह+ पटेल

रामरह+म कॉलनी, तासगाव रोड, 
आxटा ता. वाळवा

पू�ष २८/०७/१९६३ बी. कॉम, 
एमएससीआयट+, 
मराठS - ३०, 
इंUजी - ३०

खुला वाळवा 12/4/1990 ३०/०३/१९९३ ९८८१९९१७४०

२५९ २०१६०७०२सी१००२९२ �द. 
२/७/२०१६

Eी. हणमंत पांडुरंग दमामे

मु. पो. आxटा, मेनरोड, सागर 
�वेलस�नजीक, ता. वाळवा िज. 
सांगल+

पू�ष १५/०७/१९५७ बी. कॉम, मराठS 
- ३०

खुला वाळवा 1/1/1987 1/1/1990 ९६३७१९५२६९

२६० २०१६०७०२सी१०१५०७ �द. 
२/७/२०१६

Eी. >शांत मुधकर माने

शा!"ीनगर, �लटॅ नं. 1, डॉ. 
आंबेडकर रोड, सांगल+

पू�ष २५/१२/१९७२ बी. कॉम, एस. सी. (मरज 1/6/1996 ३१/०५/१९९९ ९७६३३३८३३९

२६१ २०१६०७०४सी१००८६४ �द. 
४/७/२०१६

सौ. सुजाता राजाराम माने

५१, एमएसईबी हौ. सोसा. धामणी 

रोड, ;वEामबाग, सांगल+

!"ी २५/११/१९७५ बी. ए, 
एमएससीआयट+, 
मराठS - ३०, 
इंUजी - ३०

एन.ट+. सी (मरज 1/8/1998 ३१/०७/२००१ ९९२३०९९७१९

२६२ २०१६०७०४सी१०१२८४ �द. 
४/७/२०१६

सौ. अलका संपतराव नलावडे

rवारा सौ. अलका सज<राव 

सुयJवशी, मु.पो. काळमवाडी ता. 
वाळवा

!"ी २७/०५/१९७२ बी. ए,/एम.ए खुला (शराळा 1/1/1995 ३१/१२/१९९८ ९९७५०२८२९३

२६३ २०१६०७०४सी१००८३० �द. 
४/७/२०१६

सौ. शोभा नामदेव अभंग

मु. पो. आंबेगाव ता. कवठेमहांकाळ

!"ी 1/6/1974 बी. कॉम, खुला खानापूर 7/1/1997 ३१/१२/१९९९ ९८८१९८४७०१

२६४ २०१६०७०४सी१००९०० �द. 
४/७/२०१६

Eी. धनचंL (भमराव कदम

मु. पो. मालगाव ता. (मरज िज. 
सांगल+

पू�ष 1/6/1973 एम. कॉम, 
बी.ए.एङ, 
जी.डी.सी ऍ\ड ए

एस. सी. (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९८६०१३६४५२

Page 184 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२६५ २०१६०७०४सी१०१३८२ �द. 
४/७/२०१६

सौ. संCगता बजरंग पाट+ल

मु.पो. गोठPखडंी ता. वाळवा िज. 
सांगल+

!"ी १५/०५/१९७१ बी. ए, खुला तासगाव 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ७३५०४०६३०७

२६६ २०१६०७०४सी१००९३९ �द. 
४/७/२०१६

क. हक6म �बजल+ अजीज

मु. पो. भोसे ता. (मरज िज. सांगल+
!"ी 1/6/1968 एम. ए, बी.एङ, खुला (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ८९७५३३५८३३

२६७ २०१६०७०४सी१०१२०३ �द. 
४/७/२०१६

Eी. सुरेश रामचं◌् ◌ंL नलावडे
मु. पो. बोरगांव ता. कवठेमहांकाळ 

िज. सMगल+

पू�ष २३/११/१९६२ एम. ए, खुला कवठेमहांकाळ 1/6/1995 ३१/०५/१९९८ ९८६०४३५८७३

२६८ २०१६०७०४सी१०१३५४ �द. 
४/७/२०१६

Eी. ◌ृकृxणदेव महादेव कांबळे

मु. पो. भोसे ता. (मरज
पू�ष 1/6/1975 बी. ए, एस. सी. (मरज 1/5/2000 ३१/४/२००३ ९७६६०३५६६२

२६९ २०१६०७०५सी१०११४३ �द. 
५/७/२०१६

Eी. मोहन इरा�पा पोतदार
मु. पो. उमद+ ता. जत िज. सांगल+

पू�ष २२/०४/१९७० डी. फाम� ओबीसी जत 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९८२२७३६३७६

२७० २०१६०७०५सी१००६८६ �द. 
५/७/२०१६

क.संगीता रामचंL कणसे 

rवारा Eी. माpत ्◌ी वालेकर, मु.पो. 
गुpवार पेठ, तासगावं

!"ी २७/०६/१९६७ एम. ए, खुला तासगाव 1/6/1995 ३१/०५/१९९८ ९७३०७९४१०७

२७१ २०१६०७०५सी१००१४० �द. 
५/७/२०१६

Eी. भाऊसाहेब दN ूपर+ट
मु. पो. मळणगांव ता. कवठेमहांकाळ

पू�ष 1/6/1962 बी. ए, ओबीसी कवठेमहांकाळ 1/1/1998 ३१/०१/२००१ ९४०४७०४८०४

२७२ २०१६०७१२सी१०१००७ �द. 
१२/०७/२०१६

Eी उNम भाननुदास यादव मु. पो. 
अ�हरवाडी पो तुजारपूर ता. वाळवा 

िज. सांगल+

पु�ष 1/6/1964 बी कॉम खुला वाळवा 11/7/1996 11/6/1999 ९४०४७०४८०४

२७३ २०१५०२१२सी१००४५४ �द. 
१२/०२/२०१५

(मनाकुमार+ शंकर कोxट+ Lवारा 

रोजेश दNा"य (शदंे उदगाव वेस 

`ानCगर+ मठामागे (मरज

!"ी 1/1/1972 एम.ए इं.४० एसबीसी (मरज 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९७६४२४६६९८

२७४ २०१६०७१९सी१००५१६ 
�द.१९/०७/२०१६

Eी अ�ण अनंत कलकण� मु पो. 
मळणगाव ता. क. महांकाळ

पु�ष १४/०७/१९७१ बी.ए. खुला क.महांकाळ 1/8/1996 ३१/०७/१९९९ ९०९६४६३२०८

२७५ 20161221ºÉÒ100522 
Ênù.21.12.2016

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ´Éè¶ÉÉ±ÉÒ ®úPÉÚxÉÉlÉ {Éäè±É´ÉÉxÉ ¨ÉÖ {ÉÉä iÉÉ 
Eò´É`äö¨É½ÆþEòÉ³ý ÊVÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ

ºjÉÂÒ 6/29/1975 B¨É B /B¨ÉBºÉºÉÒ 
+ÉªÉ]õÒ 

JÉÖ±ÉÉ Eò´É`äö¨É½ÆþEòÉ³ý 9/25/1999 8/25/2002 9158317400

२७६ 19901107ºÉÒ460041 
Ênù.07/11/1990

¸ÉÒ ÊEò®úhÉ ¶ÉjÉÖPxÉ VÉÉvÉ´É ¨ÉÖ {ÉÉä ¨½èþ¶ÉÉ³ý iÉÉ 
Ê¨É®úVÉ ®úÉ¨É¨ÉÆÊnù®ú VÉ´É³ý

{ÉÖ¯û¹É 10/5/1972 B¨É B /]õÉªÉ{ÉÓMÉ <OÉVÉÒ 
30 +ÉªÉ]õÒ+ÉªÉ ´Éä±b÷®ú

JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 3/30/1996 3/31/1999 9766445962

२७७ 19950609ºÉÒ455279 
Ênù.09/06/1995

¸ÉÒ |É¨ÉÉänù ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ¶Éä]äõ ¨ÉÖ{É {ÉÉä BèiÉ´Ébä÷ ¤ÉÖÉÉ iÉÉ 
´ÉÉ³ý´ÉÉ

{ÉÖ¯û¹É 11/9/1969 ¤ÉÒEòÉì¨É <¨ÉÉVÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 12/12/1996 11/20/1999 8888593023

२७८ 20110912ºÉÒ477371 
Ênù.12/09/2011

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ Ê¦É¨É®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É  ´Éè¶ÉÉ±ÉÒ 
®úPÉÚxÉÉlÉ {Éäè±É´ÉÉxÉ ¨ÉÖ {ÉÉä iÉÉ Eò´É`äö¨É½ÆþEòÉ³ý ÊVÉ 
ºÉÉÆMÉ±ÉÒ

ºjÉÒ 6/5/1975 ¤ÉÒEòÉì¨É/,B¨ÉB/VÉÒb÷ÒºÉÒ+ìx
b÷ B Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ <xÉ 
EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú |ÉÉäOÉì¨ÉÒMÉ

JÉÖ±ÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 10/18/1997 31/09/2000 9404379230

२७९ 20161223ºÉÒ100769 
Ênù.23/12/2016

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Ê´É¹hÉÖ ¦ÉÉäEò®äú ´nùÉ®úÉ ¸ÉÒ ÊVÉiÉåpù 
®úÉVÉÉ®úÉ¨É ¦ÉÉä<Ç, ¨ÉÖ {ÉÉä ¤ÉÉMÉhÉÒ iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ

ºjÉÂÒ 4/12/1975 ¤ÉÒ B /¤ÉÒEòÉì¨É ¤ÉÒBb÷ ¦É]õCªÉÉ VÉ¨ÉÉiÉÒ -¤É ´ÉÉ³ý´ÉÉ 8/14/1996 7/14/1999 8275029404
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२८० 19911209ºÉÒ460151 
Ênù.09/12/1991

¸ÉÒ ÊEò¶ÉÉä®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ ºÉ]õEòÉ³äý   ¨ÉÖ {ÉÉä iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ {ÉÖ¯û¹É 2/24/1974 ¤ÉÒ B <¨ÉÉVÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 6/9/1999 5/22/2002 8600726173

२८१ 20161226ºÉÒ100455 
Ênù.26.12.2016

¸ÉÒ ¶ÉÆEò®ú MÉhÉ{ÉiÉÒ {ÉÉ]õÒ±É ¨ÉÖ {ÉÉä ªÉäbä÷¨ÉÏSUôpù iÉÉ 
´ÉÉ³ý´ÉÉ

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1966 ¤ÉÒ BºÉºÉÒ JÉÖ±ÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 11/5/1993 10/23/1996 8888112124

२८२ 20110708ºÉÒ490976 
Ênù.08/07/2011

¸ÉÒ ¨ÉÉ¯ûiÉÒ ¤ÉÆbÚ÷ ºÉÉäxÉÉ´É±Éä , ¨ÉÖ {ÉÉä ªÉäbä÷¨ÉÎSUôpù iÉÉ 
´ÉÉ³ý´ÉÉ

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1968 ¤ÉÒ B   +xÉÖVÉÉiÉÒ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 12/12/2000 11/18/2003 8888904611

२८३ 19891115ºÉÒ355342 
Ênù.15/11/1989

¸ÉÒ ½þhÉ¨ÉÆiÉ ºÉJÉÉ®úÉ¨É +nùÉ]äõ ¨ÉÖ {ÉÉä ¦ÉÉ³ý´ÉhÉÒ iÉÉ 
JÉÉxÉÉ{ÉÚ®ú

{ÉÖ¯û¹É 8/1/1969 ¤ÉÒ B  +xÉÖVÉÉiÉÒ JÉÉxÉÉ{ÉÚ®ú Ê´É]õÉ 11/1/1996 11/30/1999 9766355342

२८४ 20161228ºÉÒ100907 
Ênù.28/12/1996

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ´ÉÊ½þnùÉ¤ÉÒ xÉVÉÒ®ú ¨ÉÖVÉÉ´É®ú ¨ÉÖ {ÉÉä Ê¤ÉºÉÚ®ú iÉÉ 
Ê¨É®úVÉ

ºjÉÒ 6/15/1970 ¤ÉÒ B <¨ÉÉVÉÉ Ê¨É®úVÉ 12/1/1999 11/30/2003 9272180921

२८५ 19941114ºÉÒ460577 
Ênù.14/11/1994

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÊ´ÉiÉÉ ½Æþ¤ÉÒ®ú®úÉ´É Ë¶Énäù {±ÉÉì xÉÆ 65 ¨ÉÉVÉÒ 
ºÉèÊxÉEò ´ÉºÉÉ½þiÉ Ê¨É®úVÉ

ºjÉÒ 10/29/1976 ¤ÉÒB ¤ÉÒBb÷ JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 02/05/199 4/30/2002 8856849915

२८६ 20161229ºÉÒ100789 
Ênù.29/12/2016

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖxÉÆnùÉ ¶ÉÆEò®ú {ÉÉ]õÒ±É ºÉ©ÉÉ]õ MÉÉbÇ÷xÉ 
½þÉì]äõ±É VÉ´É³ý {Éä`ö iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ

ºjÉÒ 6/1/1969 B¨É JÉÖ±ÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 6/1/1995 5/31/1998 9011368173

२८७ 201612130ºÉÒ100419 
Ênù.30/12/2016

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉÆVÉÒ®úÒ +®úË´Énù EÖò±ÉEòhÉÔ ºÉ xÉ 330 
EäònùÉ®ú ¨ÉÉÊhÉEò +{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ {ÉÉ]õÒ±É MÉ±±ÉÒ MÉÉÆ´É 
¦ÉÉMÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ

ºjÉÒ 6/25/1965 ¤ÉÒEòÉì¨É JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 4/1/1997 3/31/2000 9822647885

२८८ 20070417ºÉÒ470727 
Ênù.17/04/2007

¸ÉÒ |ÉiÉÉ{É ´ÉºÉÆiÉ ªÉä´É±Éä ¨ÉÖ {ÉÉä iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ EòÉä]õ¦ÉÉMÉ {ÉÖ¯û¹É 6/13/1977 ¤ÉÒB  +xÉÖVÉÉiÉÒ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 9/18/2000 9/30/2003 9595226623

२८९ 201622229ºÉÒ100248 
Ênù.29/12/2016

¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶É¨ÉÒ¨É MÉÖ±ÉÉ¤É½ÖþºÉäxÉ føÉ±ÉÉ<ÇiÉ, 999 
JÉhÉ¦ÉÉMÉ Ë½þnÚù ¨ÉÖº±ÉÒ¨É SÉÉèEò ºÉÉÆMÉ±ÉÒ 

ºjÉÒ 2/28/1966 ¤ÉÒB JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 1/1/1996 12/21/1998 902801966

२९० 20161231ºÉÒ100561 ÊnùxÉÉÆEò 
31/12/2016

¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉÆpù Eäò¶É´É ºÉÖiÉÉ®ú {±ÉÉì]õ xÉ 500 MÉ´½Çþ¨Éå]õ 
EòÉì±ÉxÉÒ Ê´É¸ÉÉ¨É¤ÉÉMÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ 

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1965 ¤ÉÒEòÉì¨É <¨ÉÉVÉÉ Ê¨É®úVÉ 3/1/1990 3/31/1993 9730586833

२९१ 20161226ºÉÒ101019 
Ênù.26.12.2016

¸ÉÒ ºÉVÉæ®úÉ´É xÉÉ®úÉªÉhÉ Eònù¨É Ê¶É´É¶ÉCiÉÒ +{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ 
B¡ò-1 - B -1 Ê´ÉVÉÉ{ÉÚ®ú ´ÉäºÉ ¨ÉÉä®äú ¡òÉä]õÉä VÉ´É³ý 
Ê¨É®úVÉ 

{ÉÖ¯û¹É 6/2/1975 ¤ÉÒB  +xÉÖVÉÉiÉÒ Ê¨É®úVÉ 10/1/1998 9/30/2001 9168912437

२९२ 531ºÉÒ4637724 Ênù.09/01/2017 ¸ÉÒ ¶ÉÆEò®ú Ê¤É®úÉ ºÉÉäxÉÚ®ú ¨ÉÖ {ÉÉä ®úÉ¨É{ÉÚ®ú iÉÉ VÉiÉ ÊVÉ 
ºÉÉÆMÉ±ÉÒ

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1968 ¤ÉÒB  ¦É]õCªÉÉ VÉ¨ÉÉiÉÒ-Eò VÉiÉ 9/3/1997 9/2/2000 7798753256

२९३ 531ºÉÒ4639881 Ênù.10/01/2017 ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖÊxÉiÉÉ Ê´É¨É±ÉxÉÉlÉ ¶Éä]äõ PÉ®ú xÉÆ 444/+ 
JÉhÉ¦ÉÉMÉ, {Énù¨ÉÉ´ÉiÉÒ EÞò{ÉÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ

ºjÉÂÒ 6/10/1964 ¤ÉÒB <¨ÉÉVÉÉ Ê¨É®úVÉ 8/1/1995 8/31/1998 8484949078

२९४ 20150206ºÉÒ101097 
Ênù.06/02/2015

¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ Ê´É¹hÉÖ VÉÉvÉ´É    ¨ÉÖ {ÉÉä ºÉÉ´Ébæ÷  (ºÉvªÉÉ 
ÊSÉSÉÆhÉÒ ®úÉäb÷ {ÉÖhÉnùÒ )     iÉÉ iÉÉºÉMÉÉÆ´É

{ÉÖ¯û¹É 6/2/1969 ¤ÉÒB JÉÖ±ÉÉ iÉÉºÉMÉÉÆ´É 1/1/2000 2/1/2002 8888200681

२९५ 531ºÉÒ4635417 Ênù.12/01/2017 ¸ÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë¶Énäù  ¨ÉÖ {ÉÉä {Éä`ö iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 
ÊVÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ 

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1967 ¤ÉÒB  +xÉÖVÉÉiÉÒ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 1/1/1993 12/20/1995 8888057283

२९६ 531ºÉÒ4646443 ÊnùxÉÉÆEò-16/01/2017 ¸ÉÒ ¨ÉvÉÖEò®ú ®úÉ¨ÉSÉÆpù {ÉÉ]õÒ±É ¨ÉÖ {ÉÉä ¤ÉÖvÉMÉÉÆ´É iÉÉ 
Ê¨É®úVÉ

{ÉÖ¯û¹É 1/10/1961 ¤ÉÒEòÉì¨É JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 2/1/1996 12/31/1998 7028240623

२९७ 20161223ºÉÒ101722 
Ênù.23/12/2016

¸ÉÒ ºÉÖÊxÉ±É Ê´É±ÉÉºÉ®úÉ´É ºÉÉ´ÉÆiÉ, ¨ÉÖ {ÉÉä EòÉ³ý¨É´ÉÉb÷Ò 
iÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ

{ÉÖ¯û¹É 3/16/1973 ¤ÉÒB JÉÖ±ÉÉ ´ÉÉ³ý´ÉÉ 8/14/2001 7/31/2000 9373626741

२९८ 531ºÉÒ4646463 Ênù.16/01/2017 ¸ÉÒ ½þÉ¯ûhÉ¶ÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÖÊ¨ÉªÉÉ ¶ÉäJÉ, Ênù±ÉEò¶É ¨ÉÆVÉÒ±É 
Ê{É®úVÉÉnäù {±ÉÉì]õ ¶ÉÉºjÉÒ SÉÉèEò Ê¨É®úVÉ 

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1964 ¤ÉÒEòÉì¨É JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 3/1/1990 2/28/1993 9773015350

२९९ 231ºÉÒ4658062 Ênù.27/01/2017 ¸ÉÒ ºÉÖÊxÉ±É ºÉÖJÉnäù´É VÉÉ´ÉÒ®ú ¨ÉÖ {ÉÉä MÉÉä¨Éä´ÉÉb÷Ò iÉÉ 
+É]õ{ÉÉb÷Ò 

{ÉÖ¯û¹É 6/24/1975 B¨ÉB  +xÉÖVÉÉiÉÒ  +É]õ{ÉÉb÷Ò 8/4/1999 8/3/2002 9766436719

३०० 531ºÉÒ4646548 Ênù.18/01/2017 ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ±ÉI¨ÉÒ {ÉÉbÚÆ÷®ÆúMÉ VÉÉvÉ´É 1657 JÉhÉ¦ÉÉMÉ, 
ÊiÉ´ÉÉ®äú MÉ±±ÉÒ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ 

ºjÉÒ 5/11/1970 ¤ÉÒB JÉÖ±ÉÉ Ê¨É®úVÉ 1/1/1996 12/31/1998 8698619575

३०१ 531ºÉÒ4655705 Ênù.25/01/2017 ¸ÉÒ ºÉÆVÉªÉ Ê´É`ö`ö±É ºÉÉ´ÉÆiÉ ¨ÉÖ {ÉÉä Ê¶É®úføÉähÉ iÉÉ 
Eò´É`äö¨É½ÆþEòÉ³ý ÊVÉ ºÉÉÆMÉ±ÉÒ 

{ÉÖ¯û¹É 6/1/1972 B¨ÉB JÉÖ±ÉÉ Eò´É`äö¨É½ÆþEòÉ³ý 6/1/1996 5/31/1999 9420792485

 िजहा- - - - िजहा कौशय �वकास,,,,रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , कोहापूर....
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१ 19960903C549563 खाड ेस;वता यशवंत ३०८, ई वॉड�, 
वाडकेर ग�ल+, कसबा बावडा, 
को�हापूर.

!"ी 5/30/1973 बीए खुला करवीर  -  - ९७६४१७९३७४

२ 19970605C550123  पाट+ल अ@नल बाबासाहेब 

मु.पो.द याचे वडगांव ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/26/1970 बीकॉम खुला करवीर  -  - ७७५८०८४००१

३ 20160628c100102 सुजाता चंLकांत जोग, 58/1 
डॉ.बाबासाहेब आब7डकर 

हौ.सो.;वचारे माळ, को�हापूर

!"ी 11/16/1963 बीकॉम अजा करवीर  -  - ९७६७७३११४७

४ 19950613C546378 यादव सुरेश रामचंL 

मु.पो.गाडगेMडवाडी, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/1/1965 बीए खुला करवीर          
26/08/1996

8/26/1999 ९८८१४२३८३५

५ 19850913C545121  बारगीर नासीर महमंद मु.पो.हेरले, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1968 बीए इमाव हातकणंगले 12/2/1994 11/30/1997 ९९२२३८६९२२

६ 20100427c583782 लaमण (शवराम वडर,मु.पो. 
कौलगे ता.गड�ह=ंलज िज. को�हापूर

पु�ष 6/5/1974 बीए ;वजा गड�ह=लज 9/22/1999 8/31/2002 ९३७०५७०१५७

७ 20141029C100968 पाट+ल गजानन ई�वर, 
मु.पो.कौलगे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/21/1976 बीए खुला गड�ह=ंलज 4/6/1998 3/31/2001 ९९२३७१४२२५

८ 20140329C100831  चGहाण ;व�वनाथ चना�पा 15 
कु�ंदवाड रोड मु.पो.नांदणी, 
ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1968 बीए .अजा (शरोळ 11/8/1994 10/31/1997 ९३२६९४४९१७

९ 19961217C549911  कांबळे (शवाजी वसंत 

मु.पो.घोसरवाड, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीए .अजा (शरोळ  Aug. 1998  July 2001 9730543459

१० 19960921C556032 ब�बता (शवाजीराव (भवसेकर 

कदमवाडी ई.वाड�, 2804, 
ता.करवीर िज.को�हापूर

!"ी 12/18/1974 बीए खुला को�हापूर 8/7/2000 7/30/2003 ९२७०९३९५९५

११ 19941010C547871 घोडके रामचंL �दनकर 

मु.पो.दNवाड, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 8/5/1970 बीए .अजा (शरोळ 1/4/1996 12/31/1999 9561933604

१२ 20150405c100303 Eी >�दप आनंदराव संकपाळ, 
मु.पो. (शरोळ संकपाळमळा 

शाहूनगर, (शरोळ िज.को�हापूर

पु�ष 9/25/1961 बीकॉम खुला को�हापूर 9/1/1988 8/31/1991 ९६८९८८७६४४
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१३ 19951129C548748 पाट+ल माPणक दादा मु.पो.(शये, 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1969 बीकॉम खुला करवीर 2/1/1997 2/1/2000 ९८२२५१४५४६

१४ 20090226C557547 राऊत ि!मता शंकर ९६१ सी वॉड�, 
;वrयाEी अपाट�मं◌े◌ंट, र;ववार 
पेठ, को�हापूर.

!"ी २५/०७/१९७६ डी फाम� खुला करवीर 1/28/1998 1/24/2001 ९८८१६५२३६६

१५ 19940117C548314 मुगळे भ ्पाल कृxणा 

मु.पो.घोसरवाड, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1967 बीए .अजा (शरोळ 11/1/1995 10/31/1998 ९९७०७२०६९४

१६ 20030718C561448 @नकम भारती ;वxणू, जय(सगंराव 

पाक� , �लॉट नं २८४, राम सुंदराई 
@नवास, ता.कागल, िज.को�हापूर.

!"ी 5/7/1970 बीकॉम खुला कागल 11/10/1995 10/31/1998 ९६०४२६०५७५

१७ 20140301C100115 आवळे बापू भाऊ, 01, शाहूनगर, 
मु.पो.ता.(शरोळ, िज.को�हापूर

पु�ष 8/7/1956 बीए .अजा (शरोळ 3/1/1989 2/29/1992 ७३८५७८१४४५

१८ 20100705C556196 पानार+ संजय बाळू 

मु.पो.हणमंतवाडी, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीकॉम खुला करवीर 7/15/1996 7/14/1999 ७५८८२५७५८७

१९ 20081127C572840 @त�बले मधुकर शामराव 

मु.पो.हणमंतवाडी, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1969 बीए इमाव करवीर 10/10/1995 9/30/1998 ९९२३८५५४५२

२० 20150106C101200 शेवाळे सCचन दNा"य रंकाळा 

प0रसर, �लॉट नं.५५,सुतारमळा, 
को�हापूर

पु�ष 3/16/1972 बीकॉम खुला करवीर 10/16/1995 9/30/1998 ८८५६९९५१९७

२१ 20080402C571477 खडके बाजीराव सखाराम 

मु.पो.सांग�ळ, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/7/1969 बीकॉम खुला करवीर 9/10/1996 9/9/1999 ९६५७११३४७४

२२ 20140403C100374 प0रट रामचंL पुंड(लक, 
मु.पो.पुनाळ,ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1968 एमए इमाजा प:हाळा 2/1/1996 1/31/1999 ९७६५१७०९१८

२३ 20140627C101295 कांबळे उदय देवा�पा, 
शाहूनगर,मु.पो.ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर

पु�ष 5/15/1968 बीए .अजा (शरोळ  Oct. 1995 Sept. 1998 ९०११५७५००९

२४ 19981030C548366 कांबळे अ@नल सुखदेव २८३ सी 
वॉड�, (सFदाथ�नगर, को�हापूर.

पु�ष 5/2/1978 बीए .अजा करवीर 12/9/1999 11/30/2002 ९९२२११५४४२
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२५ 19890612C545536 झांजगे आनंदा शंकर मु.पो.हसुर 
दमुाला, ता.करवीर, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1969 बीकॉम 

एमकॉम.जी.डी.सी
 ॲड ए

खुला (शरोळ 10/10/1995 9/30/1998 ९४२०२१२५२७

२६ 20081104C549005 भुरगुडा सुरेश महादेव मु.(लगंवे, 
पो.Cगजवणे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/8/1971 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 3/7/1996 2/28/1999 ९८८१७६४८१०

२७ 20080419C572013 गायकवाड तारके�वर महादेव 

मु.पो.(शरोळ, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/14/1970 बीकॉम .अजा (शरोळ 6/1/1996 5/31/1999 ९४२१११४०५९

२८ 19920117C546868  कांबळे अजय Eीपती 

मु.पो.जय(सगंपूर, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/20/1972 बीए .अजा (शरोळ 3/8/1996 2/28/1999 ९७६३८७५९३८

२९ 19900625C545854 Cचकोड ेगजबर बाबासा◌ो 

मु.पो.PखLापूर, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला (शरोळ 3/1/1996 2/28/1999 ८४४६३८३७८६

३० 20081119C572500 कांबळे गणेश दशरथ मु.पो.तेरवाड, 
ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए .अजा (शरोळ 11/3/1997 10/31/2000 ९९७५४९६४७५

३१ 19941011C608136 पाट+ल उदय यशवंत 

मु.पो.(शगंणापूर, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 10/3/1975 एमए खुला करवीर 1/19/2000 1/18/2003 ९६८९९२१०८८

३२ 19981017C548736 पाट+ल अशोक महादेव,मु.पो. 
धरणगती ता. (शरोळ िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1970 बीकॉम खुला को�हापूर 3/8/1996 2/28/1999 ९८५०७९२२५८

३३ 19970730C550577 कांबळे जयाराम नारायण 

मु.अलाबाद, पो.कापशी, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/1/1973 बीए .अजा कागल 10/5/1998 9/30/2001 9158062140

३४ 20140301C100077 कांबळे सु@नल (भमा,०१, 
बौFदसमाजमं�दरजवळ,मु.पो. 
(शरट+,ता.(शरोळ, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1971 बीए .अजा (शरोळ  May 1998  April 2001 ८६०८०७२३१८

३५ 19930417C569469 कांबळे मोहन (शवाजी 

मु.पो.(शरोळ, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1972 बीए .अजा (शरोळ  Oct. 1995  Sept. 1998 ९६६५१३२१००

३६ 19881229C545632 कांबळे ;वनायक शाहू 

मु.पो.नरसोबावाडी, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1969 बीए .अजा (शरोळ  Nov. 1997  Oct. 2000 ७०८३९२१७०६
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३७ 20120319C753027 लMड े;वनायक बाळासा◌ो जु:या 

पा\या]या टाक6जवळ, 
मु.पो.ता.(शरोळ,िज.को�हापूर

पु�ष 6/2/1968 बीए .अजा (शरोळ  Oct. 1996  Sept. 1999 ८४२१३६५४२०

३८ 19940716C263714 पाट+ल संद+प केशवराव 

मु.पो.यमगे, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/29/1968 एमए खुला कागल  -  - ९४२२०५०७४५

३९ 20071207C571788 पाट+ल उNम बळवंत 

मु.पो.अजु�नवाडी, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/7/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज  -  - ८४१२९८६६०५

४० 19890313C545509 पाट+ल �दल+प शामराव 

मु.पो.ता.कागल, िज.को�हापूर.
पु�ष 3/19/1970 बीए खुला कागल 8/7/1996 7/30/1999 ९४२०९६८५२५

४१ 20081101C545807 (शदंे ;वकास चोकजी rवारा-
बी.जी.सावंत,जयभवानी चौक, 
जय(सगंपूर, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/14/1967 बीकॉम .अजा (शरोळ 8/12/1998 6/13/2001 ९८९०७६३८६२

४२ 20010830C560862 अशोक बाजीराव 

पाट+ल,मु.पो.लाटवड,ेता 
हातकणंगले,िज को�हापूर.

पु�ष 3/30/1974 बीए खुला हातकणंगले 3/1/2001 2/29/2004 ९४०४९८७३४२

४३ 20160707C101238 राजEी रंगराव चौगुले,मु.पो.सडोल+ 
खालसा,ता.करवीर,िज.को�हापूर.

!"ी 11/11/1972 बीकॉम खुला करवीर  -  - ९७६३५२५२७७

४४ 19890522C545534 पाट+ल ;वxणू गो;वदं 

मु.पो.कावणे,पो.@नगवे, ता.करवीर, 
को�हापूर.

पु�ष 7/15/1970 बीए बी.पी.एस खुला करवीर  -  - ९७६३४०९५९१

४५ 19970312C550065 पाट+ल ;वजय शंकर मु.पो.लाटवड,े 
ता. हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1966 बीकॉम खुला हातकणंगले 5/10/1998 4/30/2001 9049397474

४६ 20150401C100608 कांबळे आशा ;वxणू मु.पो.�कडी, 
ता. हातकणंगले, िज.को�हापूर

!"ी 3/27/1971 बीए .अजा हातकणंगले 7/1/1996 6/30/1999 8805482389

४७ 19850227C545309  मो�हते सुधीर बापूसाहेब 

मु.पो.यमगे, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/23/1969 बीए खुला कागल 9/6/1993 9/6/1996 ९४२१२०६२८२

४८ 19980717C552528 अशोक गोपाळ पाट+ल, 
मु.पो.केडगाव,ता.गड�हगं�ज,िज.को

�हापूर

पु�ष 6/1/1968 बीए खुला गड�ह=लज 10/1/1993 9/30/1996 ८६००८९५५६७
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४९ 20090325C573649 सुचेता महावीर 

चौगुले,मु.पो.वळीवड,ेता.करवीर,िज.
को�हापूर.

!"ी 3/27/1974 बीए डीएड खुला करवीर  -  - ९५२७००७९३९

५० 19950623C548467 (शदंे ;वजय Eीपती Eी अं�बका 

स�िGह(सगं स7टर यळगूड, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 4/1/1971 बीए खुला हातकणंगले 8/1/1996 7/31/1999 ९५२७५०९९२७

५१ 20010315C556281 काटकर संजय धMडीराम मु. 
सोनुल<, पो.नांदगाव, ता.शाहुवाडी, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 12/10/1975 बीए भ.ज. शाहूवाडी 2/23/2000 2/23/2003 ८८०६१८४८३४

५२ 19970811C552870 पाट+ल भा!कर वाकोजी 

मु.पो.नागणवाडी, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1972 बीए खुला भुदरगड 8/1/1999 7/31/2002 9422885295

५३ 19970403C550088 �हड<कर श(शकांत शांताराम 

मु.पो.बाजारभोगाव, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/15/1970 बीकॉम इमाव प:हाळा 10/5/1998 9/30/2001 ८२७५९१७७६४

५४ 20150102C100655 @त�पे दादासो दNा"य, 
मु.पो.तमनाकवाडा,ता. 
कागल,िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 एमए खुला करवीर 3/3/1999 3/28/2002 ९८२३६५९१७१

५५ 20090616C556100 पाट+ल केरबा तुकाराम मु.पो.हसुर 
खुद�, ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 11/8/1972 बीए खुला कागल 10/5/1998 9/30/2001 ९७६५७८७२४५

५६ 19970811C550725 पाट+ल �दल+प रंगराव मु.पो.हसुर 
खुद�, ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 4/9/1968 बीकॉम खुला कागल 11/2/1998 10/31/2001 ९०४९२१३७२५

५७ 20110820C598099 मगदमू रमेश पांडुरंग 

मु.पो.(सFदनेल}, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/5/1971 बीए!सी 

_फिजRस

खुला कागल 1/1/1997 12/31/1999 ८८०५७१६४७७

५८ 20150330C100392 पांडुरंग जोती ;पxटे, 
मु.पो.गोरंबे,ता.कागल,िज.को�हापूर

पु�ष 5/2/1972 बीए खुला कागल                -                              -             ८६००९३७०१३

५९ 20050812C556986 जगताप सरदार कृxणा 

मु.माळवाडी, पो.महागाव, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 बीए खुला प:हाळा 6/1/1996 5/31/1999 ९८९०३२३०३०

६० 19950714C265869 गुरव संजय मा�ती मु.पो.मळगे 

बुा◌ा, ता.कागल, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 एमए इमाजा कागल 12/1/1996 12/15/1999 ८६९८६०८५४२
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६१ 20040720C564521 पाट+ल ;वजय(सहं जय(सगं rवारा- 
आवळीकर गु�जी @नवास पांडुरंग 

ताDया कॉलनी, कोडोल+, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 2/12/1975 बीए खुला प:हाळा 4/1/2000 3/31/2003 9975944922

६२ 20010503C561000 चGहाण ;वजय ;वxणू, 
मु.पो.कौलगे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1973 बीए खुला गड�ह=ंलज 9/15/1998 9/15/2001 ९८२१९२७४६०

६३ 20110530C592168 चGहाण रणिजत बाबासाहेब 

मु.पो.२८०५, सी वॉड�, 
(सFदाथ�नगर, को�हापूर.

पु�ष 6/10/1975 बीकॉम .अजा करवीर 4/1/2000 3/31/2003 ९८२३१४१२४६

६४ 19920605C555059 �गे Eीधर भूपाल ६/२६८, 
मंगळवार पेठ, �गे ग�ल+, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/4/1972 बीए खुला हातकणंगले 8/1/1996 7/31/1999 ८८०५१५८५६०

६५ 20150330c100568 सुभाष गणपती गौड, मु.पो. आरळे 

ता प:हाळा िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1966 बीए खुला प:हाळा 10/6/1995 9/6/1998 ८६०५१०९६७९

६६ 20100525C585503 माने जयEी शंकर,६६४,ई 
लाईनबाजार,को�हापूर

!"ी 9/2/1971 बीकॉम खुला करवीर  -  - ८४१२९९६५६८

६७ 20140605C100614 पाट+ल संभाजी गो;वदं 

मु.पो.यवलूज, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर

पु�ष 2/6/1969 बीए खुला प:हाळा 2/5/1996 2/5/1999 ८०५५५९४४२७

६८ 20160207c101007 �दनकर शंकर दळवी, मु.पो. 
वेतवड,ेता .प:हाळा िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1973 बीकॉम खुला प:हाळा 5/9/1995 4/29/1998 ८२७५४४९१०४

६९ 19920615C547014 (शवाजी गणू @न�के, मु.पो. कुHडते 

ता.करवीर िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1966 बीए खुला करवीर  -  - ९८२२१९४१३२

७० 19970403C550087 मो�हते पाट+ल पांडुरंग दगडू 

मु.पो.आरे, ता.करवीर, िज.को�हापूर.
पु�ष 6/2/1973 बीए खुला करवीर 7/11/1998 7/11/2001 ९६५७१२९९१३

७१ 19890427C545528 पवार र;वLं राजाराम ७०९, ई वॉड�, 
लाईन बाजार, कसबा बावडा, 
को�हापूर

पु�ष 9/3/1971 बीए खुला करवीर 1/7/2000 1/6/2003 ९८६०००३०१५

७२ 20071023C565593 कलसगMडा मदगMडा अ�पराई 

मु.पो.कडलगे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/10/1973 बीए खुला गड�ह=ंलज 2/5/1999 1/31/2002 ९५६१९६९६७७
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७३ 19890323C545977 चौगले रPणता अ@नल २८२३/४८, 
बी वॉड�, मंगळवार पेठ, को�हापूर

!"ी 10/14/1972 बीए खुला करवीर  -  - 9421440641

७४ 19971204c551599 दशरथ शंकर शेळके, मु.पो. _कणी 

ता. हातकंगले िज. को�हापूर

पु�ष 5/13/1970 बीकॉम ओबीसी हातकणंगले 2/1/1999 1/30/2002 ९४२२६२००३४

७५ 20121204C750743 देसाई प�ृवीराज बाबुराव, 
मु.पो.इंचनाळ,ता.गड�ह=ंलज 

िज.को�हापूर

पु�ष 7/10/1974 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 12/18/1996 11/30/1999 ९८५०५५७९१४

७६ 20100816C587686 माने उदय पांडुरंग २३९, ई 
वॉड�,ताराबाई पाक� , को�हापूर

पु�ष 10/8/1965 बीए खुला करवीर 10/10/1995 9/30/1998 ९८६०७८३४३४

७७ 20040802C564695 माने अंजल+ पांडुरंग २३९, ई वॉड�, 
ताराबाई पाक� , को�हापूर.

!"ी 9/21/1972 बीए खुला करवीर 9/1/1995 8/31/1998 ८३७८९९९१७१

७८ 20080129C569735 �हरेमणी मुरादेवी मा�ती 

मु.पो.दNवाड, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

!"ी 7/6/1974 बीए .अजा (शरोळ 3/15/1998 8/15/2001 9420586038

७९ 19980924C553078 पाट+ल स�जन मा�ती, 
मु.पो.माजनाळ, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1974 बीए खुला प:हाळा 12/9/1997 11/30/2000 ९६२३०३५३५७

८० 20030409C563475 शेलार आनंद+ मा�ती ९६३, सी 
वॉड�, र;ववार पेठ, को�हापूर

!"ी 6/1/1973 बीकॉम खुला करवीर 9/9/1997 9/5/2000 ९०११८८७६४६

८१ 19980303C551504 पाट+ल संजय शहाजी मु.पो.>याग 
Cचखल+, भगत(सगं ग�ल+, 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 5/20/1970 बीए खुला करवीर 2/1/1996 1/30/1999 ९८२२७९९०२०

८२ 20140711C102324 खाड ेबजरंग �हदंरुाव 

मु.गाडगेMडवाडी, पो.आरे, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1972 बीए खुला करवीर 11/7/1999 11/30/2002 ९१५८४३९६१८

८३ 19911224C552700 मु�ला तम:ना आयुब 

मु.पो.(शरट+, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर

!"ी 6/16/1974 बीकॉम इमाव (शरोळ 7/1/1999 6/30/2002 ९२७२१०७५१३

८४ 20141229c100140 पांडूरंग �हदंरूाव पाट+ल, 
मु.पो.बाचणी ता. करवीर िज. 
को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला करवीर 9/7/1996 9/16/1999 ७५८८२२७१६९

८५ 19910812C558986 पडवळ संCगता बाबुराव 

मु.पो.२०३०, बी वॉड�, को�हापूर.
!"ी 8/21/1973 बीए खुला करवीर 6/11/1996 6/10/1999 ९७६३७५९०९०
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८६ 19980908C607335 भाकरे सु@नता रंगराव �लॉट नं. ८, 
पो!टल कॉलनी जवळ, 
आर.के.नगर रोड, पाचगांव, 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

!"ी 1/1/1975 बीए खुला करवीर 12/1/1999 12/1/2002 ९१५८३६१४९४

८७ 19970725C553003 @नकम संजय बापू मु.पो.यवलूज, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर

पु�ष 5/5/1971 बीए खुला प:हाळा 3/1/1999 2/28/2002 77988554734

८८ 20080920C574288 कांबळे नंदकुमार अजु�न, 
मु.पो.र7दाळ,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/6/1973 बीए .अजा हातकणंगले 10/15/2001 9/30/2004 ८९५६५५६६६५

८९ 19960111C550344 चौगले पrमा @नतीन २५९१, बी 
वॉड�, मंगळवार पेठ, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

!"ी 5/28/1975 बीए इमाव करवीर 12/1/1997 11/30/2000 ७२७६७१४७९९

९० 20040806C564862 कांबळे मोहन िजना�पा 

मु.पो.मनपाडळे, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1966 बीए .अजा हातकणंगले 11/5/1994 10/31/1997 ९६२३७२३६३०

९१ 20010607C583970 नदाफ शZबीर आहेबजी 

मु.पो.माळभाग रांगोळी, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 3/20/1970 बीए इमाव हातकणंगले 3/7/1996 2/28/1999 ९७६३८७५५८६

९२ 20000310C553180 जाधव सज<राव दNा"य मु.पो 
लोकमा:यनगर, हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1965 बीए खुला हातकणंगले 10/4/1995 9/30/1998 ९२२६३८०८७९

९३ 20140705C100886 पाट+ल संभाजी राजाराम, 
मु.पो.कळंबे तफ�  ठाणे,ता. 
करवीर,िज.को�हापूर

पु�ष 1/5/1973 बीए खुला करवीर 3/24/1998 3/24/2001 ९३७००६७३३४

९४ 20051026C569143 जाधव सा0रका Eीधर १००५/१ व 
१००६, �लॉट नं. ५ गो;वदं पाक� , 
को�हापूर.

!"ी 9/8/1976 बीकॉम खुला करवीर 5/8/2000 5/8/2003 ९८९०३१७४७०

९५ 19870402C547745 साळोखे क�पना शामराव ५३२, ए 
वॉड�, (शवाजी पेठ, को�हापूर

!"ी 12/15/1968 बीए .अजा करवीर 10/22/1996 10/22/1999 ९९२१३६२७४७

९६ 19860702C545157  बारड सुहास यशवंतराव, यु@नट 
नं.५४१,मोरेमानेनगर कळंबा 0रगं 

रोड,को�हापूर

पु�ष 10/18/1969 बीकॉम खुला करवीर 9/13/1995 9/12/1998 ७३८५९०८९५६

९७ 19890419C545525 जाधव बाबासो बंडू, मु.पो.इंगळी, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 2/5/1972 बीए खुला हातकणंगले 8/6/1996 30/071999 ९९२१०५५४१५
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९८ 19950119C556825 पांडव संतोष आ\णा मु.पो.पांडव 
ग�ल+, हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/28/1976 बीएबीपीएड .अजा हातकणंगले 2/5/1999 1/30/2002 ९०२१३३१२६६

९९ 19880207C545454 (शदंे सुरेश शंकर 

मु.पो.Eीरामनगर नूल, ता. 
गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/15/1970 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 1/1/1996 12/31/1998 ९४०४४२३१६४

१०० 20081014C556010 पांडव >काश कृxणा मु.पो.पांडव 
ग�ल+, ता. हातकणगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/1/1976 बीए .अजा हातकणंगले 11/2/2000 10/31/2003 ९८६०८०७८४६

१०१ 19911216C546649 कदम (शवाजी �दनकर, 
मु.पो.हेरले,ता.हातकणंगले 

िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1969 बीए खुला हातकणंगले 11/1/1995 10/31/1998 ८६२६०३१७०९

१०२ 20140806C100616 पालके आनंदा भाऊसो, 
मु.पो.तळंदगे, ता. 
हातकणंगले,िज.को�हापूर

!"ी 6/2/1961 एमए खुला हातकणंगले 3/2/1995 2/28/1998 ९७६६४४५८७९

१०३ 20081013C557803 कापसे मनोहर दNा"य 

मु.हणमंतवाडी, पो.नूल, ता. 
गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 9/2/1975 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/5/1998 10/30/2001 ७२१८६२०१२१

१०४ 20031007C566152 पाट+ल क�पना (भमराव 

मु.पो.गांधीनगर, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

!"ी 5/3/1970 एम.ए.बीएड खुला गड�ह=ंलज 4/12/1999 3/31/2002 ९९२१५२६०६४

१०५ 19871103C545728 कांबळे राजाराम गणपती 

मु.पो.�हरवड,े ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 10/15/1969 एमए .अजा करवीर 9/6/1995 8/25/1998 ९९२२१०२८३३

१०६ 20150104C100119 गुरव रावसाहेब शामराव 

मु.पो.वळीवड,े ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1966 बीए इमाव अपंग करवीर 12/19/1995 12/18/1998 ९५५२१८२६९५

१०७ 19990101C552762 पाट+ल (शवाजी दगडू 

मु.पो.कासारपुतळे, ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/9/1976 एमए खुला राधानगर+ 5/22/2000 4/22/2003 ७५८८५७६८४९

१०८ 20051116C549999 कांबळे क�पना बाबुराव 

मु.पो.पडळ, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर

!"ी 6/1/1976 बीए .अजा प:हाळा 11/10/1998  Oct. 2001 ९६३७०८०२२३

१०९ 20000221C555811 कांबळे लालासाहेब Eीपती 

मु.पो.गौरवाड, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/1/1968 बीए .अजा (शरोळ 2/1/1995 1/31/1998 ९८८१९४१३५०
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११० 20030317C561908 माने सीमा गो;वदं दसरा चौक, २० 
वी ग�ल+, जय(सगंपूर, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर

!"ी 5/1/1974 बीए .अजा (शरोळ 1/1/1999 12/31/2001 ७५७०७८४२४३

१११ 19941107C547907 कांबळे संजय आ\णा मु.देवाळे, 
पो.हळद+, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 5/24/1963 बीए .अजा करवीर 2/7/1996 2/28/1999 9011441644

११२ 20130321C100684 कांबळे आकाशी (शवाजी, 
मु.पो.(शरट+,ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर

!"ी 6/1/1972 एमए .अजा (शरोळ जानेवार+ १९९९ Hडस7बर २००१ ९८५०६४५३११

११३ 19970212C551773 आळतेकर मुमताज अ:वर 

सरनाईक वसाहत, कसबा बावडा, 
को�हापूर.

!"ी 10/18/1973 बीए खुला करवीर 8/4/1998 7/31/2001 ८९७५९९३४८२

११४ 20040316C566698 कदम बाळू कृxणा, मु.पो.कोडोल+, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1974 बीए खुला प:हाळा 7/30/1996 6/30/1999 ९८२२२१७६८०

११५ 20081022C574606 येसरे सुभाष बापू मु.पो.(लगंनूर, 
पो.Cगजवणे, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 8/9/1971 बीए खुला करवीर 5/2/1998 4/30/2001 ९९०६२३७८३३

११६ 19920707C546893 फनाJडीस जेजुवास �जॉय, 
मु.पो.महागाव,ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/21/1974 बीए खुला गड�ह=ंलज 4/3/2000 3/31/2003 ९४०५२६५३९९

११७ 20150107C100227 गायकवाड >@तभा वाि�मक �लॉट 

नं.१४,इंगवले कॉलनी फुलेवाडी, 
को�हापूर

!"ी 5/1/1972 बीए .अजा करवीर  -  - ९५९५७१९२५०

११८ 20070906C571582 मोरे सु@नल वसंतराव १७११, ए 
वॉड�, साकोल+ कॉन�र, (शवाजी पेठ, 
को�हापूर.

पु�ष 11/17/1967 बीए खुला करवीर 8/14/1995 8/30/1998 ९१७५५६७५६९

११९ 19960404C564310 आडके अ@नल ;व�वनाथ, 
मु.पो.आरे,ता.करवीर, िज.को�हापूर

पु�ष 1/8/1972 बीए खुला करवीर 9/6/1997 9/4/2000 ९७६४२०६१५३

१२० 19950807C549375 (शदंे त�ृती रामंचL गुजर वसाहत 

मु.पो.नेसर+, ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

!"ी 11/6/1970 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 10/7/1996 9/30/1999 8378023755

१२१ 19860702C545156 पाट+ल राजाराम बापू 

मु.पो.येळवड,ेता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 12/7/1965 बीए खुला राधानगर+ आRटोबर १९९५ स�ट7बर १९९८ ९५६११६८८७२
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जातीचा >वग�

१२२ 20091118C575066 खोत बंडू गणपती मु.कुरणेवाडी, 
पो.धामोड, ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/1/1967 बीए खुला राधानगर+ 10/31/2000 9/30/2003 ८८०६९०५५१९

१२३ 20030929C561971 देसाई छाया गोपाळ 

मु.जाभुंळवाडी, पो.मांगनूर, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

!"ी 5/5/1973 एमए खुला गड�ह=ंलज 12/11/1996 11/30/1999 ९७६४०६०९८३

१२४ 19930411C547487 कांबळे बाजीराव Eावण मु.पो.कूर, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/10/1976 बीए .अजा भुदरगड 2/1/1999 1/31/2002 ९८५०४०३१०२

१२५ 20141231C100061 कांबळे पुxपा एकनाथ मु.पो.प0रत,े 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1967 बीकॉम .अजा करवीर  -  - ९६३७४६०५१८

१२६ 20050919C556715 आवळे नंदादेवी दादोबा 

मु.पो.हातकणंगले,(शवाजी ताल+म 

जवळ, िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1967 बीए .अजा करवीर 4/1/1998 4/1/2001 ७०२८११८४०९

१२७ 19900711C546059 पाट+ल माधवराव (शवाजी 

मु.पो.आदमापूर ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 8/1/1970 बीए खुला भुदरगड 7/1/2000 6/30/2003 ९९७५४४१०४४

१२८ 19891211C556002 पाट+ल जय(सगं मा�ती मु. 
कासारपुतळे,पो.कासारवाडा 

ता.राधानगर+,िज.को�हापूर.

पु�ष 7/1/1972 बीए खुला राधानगर+ जाने1998 Hडस7बर 2000 ९५२७३८९३४७

१२९ 19980514C550836 सावंत शोभा ;व�वास ७८४, बी 
वॉड�, �लॉट नं. 1, दNा"य कॉलनी, 
रामानंदनगर, को�हापूर

!"ी 6/23/1972 बीकॉम .अजा करवीर 2/11/2000  March 2003 ९९२३८६५९७९

१३० 19951207C549340 गायकवाड >काश बाळकृxण 

मु.पो.�हरलगे,ता.गड�ह=ंलज 

िज.को�हापूर

पु�ष 6/8/1970 एमए खुला गड�ह=ंलज 2/7/1997 1/31/2000 ८००७२२५०४८

१३१ 19941019C548271 घारगे शैला (सFदनाथ २१/१६५९, 
जवाहर नगर, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 1/25/1974 एमए खुला हातकणंगले 12/12/1997 11/30/2000 ९८५०७३७०५९

१३२ 19951010C549064 गळतगे महेशराव महादेव 

मु.पो.Cचखल+ नानीबाई,ता. 
कागल,िज.को�हापूर.

पु�ष 3/8/1976 बीए खुला कागल 12/29/1999 12/29/2002 ९९२२११३७९२

१३३ 19920819C546793 सावंत संजय सदा(शव 

मु.पो.कसबा सातवे, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1968 एमए खुला प:हाळा 9/1/1995 8/31/1998 9850193940
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१३४ 19910207C546702 देसाई Eीधर नारायण, 
मु.पो.�हरागळे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/10/1970 बीए खुला गड�ह=ंलज 1/3/2000 12/31/2002 ९६०४८६१३२५

१३५ 20000420C266327. पाट+ल संजय आ�पासा◌ो 

मु.पो.इंगळी, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/5/1972 एमए खुला हातकणंगले 10/1/1996 9/30/1999 ९४२०००९०५९

१३६ 19970708C550196 गोरे चंLकांत दशरथ 

मु.पो.बालेघोळ, ता.कागल. 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/16/1974 बीए खुला कागल 10/10/1998 9/30/2001 ९०४९६१६२७३

१३७ 20110708C573413 भोसले बजरंग भा!कर 

मु.पो.कुंभोज, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/10/1974 बीए .अजा हातकणंगले 11/1/2001 10/31/2004 ८८०६५३६८१४

१३८ 20141229C100756 भातमारे ह0रबा रामचंL, 
मु.पो.इंगळेी, ता. 
हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 4/2/1970 बीएबीएड .अजा हातकणंगले 9/3/1996 8/30/1999 ७७७६०३६८८७

१३९ 19920727C571127 पाट+ल धनाजी @नवNृी, 
मु.पो.बालेघोळ, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/16/1973 बीए खुला कागल 12/1/2001 11/30/2004 ९१५८७७२१७८

१४० 19950817C556031 जोशी संजय मुरल+धर 

मु.पो.कापशी, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1967 बीए खुला कागल 9/7/1997 9/7/2000 ९८२३७५६७४५

१४१ 19870817C545373 केर+पाले आ\णासाहेब ग�पाद 

मु.पो.शेडसाळ, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1966 एमकॉम खुला (शरोळ 8/1/1995 7/31/1998 ८८८८२५८०२५

१४२ 20010723C560163 कांबळे संजय यशवंत, 
मु.पो.बांबवड,े ता.शाहूवाडी, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1965 बीए .अजा शाहूवाडी फेqुवार+ १९९५ जानेवार+ १९९८ ९८६०४१९९५५

१४३ 19931202C574822 तोडकर अ@नल गणपती, 
२०,संतोष कॉलनी, साने गु�जी 

वसाहत,को�हापूर

पु�ष 4/15/1975 एमकॉम खुला करवीर 8/2/1999 8/1/2002 ९६७३५६५९७३

१४४ 20081006C551563. वे�हाळ संजय `ानदेव 

मु.पो.गजापूर, ता.शाहूवाडी, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1973 बीए इमाव शाहूवाडी  -  - 9421102212

१४५ 19960413C549995 कारेकर दNा"य ;वठोबा 

मु.पो.पाडळी,ता.राधानगर+, िज. 
को�हापूर.

पु�ष 6/1/1976 बीए इमाव राधानगर+ 3/15/2000 3/15/2003 ९४२११०८९७६
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१४६ 19901129C550375 चौगले सतीश वसंतराव 

मु.पो.हातकणंगले (शवाजी ताल+म 

जवळ, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/26/1972 बीकॉम .अजा हातकणंगले 8/1/1998 7/31/2001 ७०२८११८४०९

१४७ 19900521C545836 कांबळे रमेश मा�ती �लॉट नं. ३५, 
(भमनगर हौ.सोसा., कदमवाडी, 
को�हापूर.

पु�ष 7/15/1967 बीए .अजा करवीर  -  - ९४२२४९९८२४

१४८ 20040805C564860 पाट+ल राजाराम बापूसा◌ो 

मु.सोनाळी, पो.Kहालसवड,े 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/12/1971 बीए!सी खुला करवीर 10/12/1995 10/31/1998 9921063500

१४९ 19971209C551604 जाधव रामचंL गणपती 

मु.पो.आडूर, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 10/26/1974 बीए खुला करवीर 8/1/1999 7/31/2002 ८९७५९८८३९५

१५० 20080729C574559 मुरकर संजय महादेव 

मु.कुंभारवाडी, पो.करडवाडी, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 4/1/1973 बीए इमाव भुदरगड 10/1/1999 9/30/2002 ७७४१०९६६१६

१५१ 19970728C551790 कुईगड ेअपणा� सयाजीराव ७८६/२, 
ए वॉड�, दसुरा मजला, :यू 
महाrवार रोड, को�हापूर.

!"ी 3/28/1976 एमकॉम खुला करवीर 11/2/1998 10/31/2001 ९०९६३८२००७

१५२ 20110907C600070 (भवटे राजEी रामचंL, ए/५ 
बापूरामनगर,कळंबा, को�हापूर

!"ी 5/25/1972 बीए खुला करवीर 8/24/1995 8/25/1998 ९६७३०९०१४९

१५३ 20140403C100758 जाधव अंकुश तुकाराम 

मु.पो.अकनुर, ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1966 बीए खुला राधानगर+ ऑRटो1995 स�ट7बर १९९८ ७५०७६१९३७५

१५४ 20081015C556163 तडवळकर मेघा म�हपती 

मु.पो.स�ड, ता.शाहूवाडी, 
िज.को�हापूर.

!"ी 3/12/1975 बीकॉम खुला शाहूवाडी फेqु1996 जाने-1999 9730766734

१५५ 20100909C559082 देवपुजे ;वशाल मोहन १५५२, ई, 
राजारामपुर+ २ र+ ग�ल+, को�हापूर.

पु�ष 7/2/1977 बीए .अजा करवीर 5/4/2000 5/4/2003 ९९२३९०३२६७

१५६ 20110816C597058 पाट+ल >काश रामू 

मु.पो.करडवाडी, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/7/1969 बीकॉम खुला भुदरगड 5/1/1996 4/15/1999 ९४०५०३७६८४

१५७ 20000515C567043 कुरड ेवैशाल+ जग:नाथ ३०७, बी 
वॉड�, महालaमी ग�ल+, कळंबा, 
को�हापूर.

!"ी 4/12/1972 बीकॉम खुला करवीर 9/13/1996 9/12/1999 ९०२६२२८६६५
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१५८ 20160506C100707 >@तभा हणमंत आलासे, वाड� नं. 
20 भोते चाळ इचंलकरंजी ता. 
हातकंणगले िज को�हापूर

!"ी 5/7/1966 बीकॉम खुला हातकणंगले Mar-96 Feb-99 ९८९०९६१६६८

१५९ 19911091C546455 माने नाना पांडुरंग मु.पो.पणुंLे 

पाटेवाडी, ता.शाहुवाडी, िज.को�हापूर.
पु�ष 6/14/1971 बीकॉम इमाव शाहूवाडी  Jan. 1997  Dec. 1999 ९८८१७०१४३५

१६० 19910415C546307 कामते तानाजी उमाजी 

मु.पो.आलबाद, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला कागल 10/5/1998 9/30/2001 9403233948

१६१ 20160702C100818 भोसले ल@तका सदा(शव ११/ए, 
९२, जवाहरनगर हौ(सगं 

सोसायट+,को�हापूर.

!"ी 1/3/1972 बीए .अजा करवीर 11/16/1998 11/30/2001 ७३८५१०५७०३

१६२ 19780427c545171 देवग�डा कलग�डा पाट+ल, मु.पो. 
कवठेगुलंद (गावभांग) ता. (शरोळ 

िज. को�हापूर

पु�ष 8/5/1956 बीए खुला (शरोळ 6/1/1981 5/31/1984 ८४१०९९७९८९

१६३ 19890911C551323 पाट+ल ;वrयादेवी �हदंरुाव 

मु.पो.साखरे ग�ल+ मलकापूर, 
ता.शाहूवाडी, िज.को�हापूर.

!"ी 3/10/1967 बीए BPED इमाजा शाहूवाडी 3/2/2000 2/28/2003 ९६७३८५४५८४

१६४ 19960125C549130 पाट+ल �दपक सदा(शव ई वॉड�, 
कसबा बावडा, को�हापूर.

पु�ष 7/15/1967 बीकॉम खुला करवीर 3/20/1997 3/19/2000 ९९६०८५२२३६

१६५ 19880808C545451 नायकवडी जमलबी महु�ला 

२९५०, सी, श@नवार पेठ, को�हापूर.
6/1/1961 बीए इमाव करवीर 2/11/1996 2/5/1999 ९०२८२४३८२९

१६६ 20160624C100507 >मोद रामचंL पोळ, 2944 बी वॉड�, 
जवाहरनगर �बजल+ 

चौक,चच�जवळ, को�हापूर

!"ी 1/4/1971 बीए अजा करवीर 4/1/1997 3/31/2000 ९९६०३४२११३

१६७ 20030330C100491 (शगंे >काश तुकाराम, 
मु.पो.कबनूर, ता. 
हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 4/3/1969 बीए खुला हातकणंगले 4/1/1997 8/30/2000 ९१५८२६३०९६

१६८ 19801209C545190 पुजार+ !वाती रमाकांत २०३२, ए 
वॉड�, गु�वार पेठ, को�हापूर.

!"ी 2/8/1961 बीए खुला करवीर 9/1/1987 8/31/1990 ९०११७५४३१८

१६९ 19890417C545993 (मणचे मनोज पुंड(लक, 
मु.पो.(शरोळ,ह0रमं�दरजवळ, 
ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

पु�ष 2/14/1972 बीकॉम खुला (शरोळ 8/1/1996 7/31/1999 ९९२३३८१५३३

१७० 20010106C560594 चGहाण र;वLं रामराव 

मु.पो.माणगांव, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 एमए खुला हातकणंगले 6/1/1995 5/31/1998 ९७६७२२६६८२
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१७१ 20120724C752349 गौड ;वxणू दौलू मु.पो.खोतवाडी, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1967 बीए खुला प:हाळा जून १९९५ मे १९९८ ७५०७४८७१५२

१७२ 19900617C546056  जाधव संजय रामचंL 

मु.पो.(शरोळ, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीकॉम खुला (शरोळ 11/1/1995 10/31/1998 ९४२१०३९६०३

१७३ 19900913C556584 मो�हते (शवाजी अनंत, पोल+स 
!टेशनजवळ,मु.पो. ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1973 बीए इमाव राधानगर+ 2/15/1999 2/28/2002 ९४२११०८९९७

१७४ 19870813C545369 पाट+ल तानाजी आबा 

मु.पो.गावठाण, राधानगर+, 
ता.राधानगर+, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1969 बीए खुला राधानगर+ 12/10/1999 11/30/2002 ९४०४९८६९१९

१७५ 19880422C545400 पवार श(शकांत (सताराम १९५, ए 
वॉड�, समता ;वकास त�ण 

मंडळजवळ, ;वचारेमाळ, को�हापूर.

पु�ष 5/7/1968 बीकॉम .अजा करवीर  -  - ९६०४७५९९४६

१७६ 20110919C604100 खतकर रमेश लaमण 

मु.पो.कराडवाडी, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/1/1976 बीकॉम खुला भुदरगड 1/4/2000 12/31/2002 ९६३७०१०८१२

१७७ 20000703C554693 खाटांगळे >काश �दनकर 

मु.पो.;ववगुNी, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/9/1976 बीए खुला भुदरगड 5/1/2000 4/30/2003 ९६६५६१९६६६

१७८ 20110802C560839 हुRक6रे संजय (शव(लगं 

मु.पो.पoटणकोडोल+, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 बीकॉम खुला हातकणंगले 1/16/1995 1/15/1998 ९४०३६०१२४४

१७९ 19940223C547939 कांबळे आ\णा ;वxणू मु.पो.इंगळी, 
ता.हातकणंगले िज.को�हापूर.

पु�ष 7/25/1974 एमए .अजा हातकणंगले 11/6/2000 10/31/2003 9822675715

१८० 20081017C556362 कापसे माPणक (भवा 

मु.पो.थेरगाव, ता.शाहूवाडी, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/1/1970 बीए खुला शाहूवाडी 2/22/1996 2/22/1999 ९५२७६५५११७

१८१ 20150106C100869 जठार बाबासाहेब सखाराम 

मु.पो.वाघापूर, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1967 बीए खुला भुदरगड 5/11/1995 5/11/1998 ९७६४२१३२९७

१८२ 20120419C757099 टोणपे संभाजी तुकाराम 

मु.पो.Kहसवे, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/5/1975 बीए खुला भुदरगड 1/1/1999 12/31/2001 ९८५०४२७४५६
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१८३ 20060824C562064 भोसले सु@नता भा!कर, 
मु.पो.कुंभोज,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1970 एमए .अजा हातकणंगले 5/1/1998 4/30/2001 ७०५८४४११४३

१८४ 19921102C591173 पोवार जयEी महादेव, 
२१००/१६३,ई,महाडीक 

कॉलनी,को�हापूर

!"ी 9/19/1973 बीकॉम,जी.डी.सी.
ॲ:ड ए.

खुला करवीर 3/21/1997 3/20/2000 ९१६८६८३५२५

१८५ 20120103C594691 @न�खे कमल महादेव मु.पो.आडूर, 
पो.कोपाड<, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 3/1/1976 बीए खुला करवीर 8/1/1999 8/1/2002 9890929595

१८६ 20081010C554471 पाट+ल बाबासाहेब मा�ती, 
मु.दोनवड,ेपो.कडगांव,ता. 
भुदरगड,िज.को�हापूर

पु�ष 10/30/1974 बीए खुला भुदरगड 7/3/2000 6/30/2003 ७७७६९६९८८७

१८७ 19860204C556683 कांबळे अ;वनाश शामराव 

मु.पो.आंबेडकर हौ(सगं सोसायट+ 

जय(सगंपूर, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/10/1968 बीए .अजा (शरोळ 5/12/1997 4/13/2001 ९६५७१३२१५५

१८८ 20120712C758562 पोवार दNा"य बाळासा◌ो 

मु.पो.हातकणंगले, िज.को�हापूर.
पु�ष 7/8/1972 बीए खुला हातकणंगले 12/1/1995 11/30/1998 ९८२३१६४१६५

१८९ 19890911C545930  सावंत @नवास महादेव 

मु.पो.नागाव, ता.हातकणंगले 

िज.को�हापूर

पु�ष 1/26/1971 बीकॉम खुला हातकणंगले 6/12/1995 5/11/1998 ९७६३०८४५९४

१९० 20090828C577255 चेचरे नेताजी आनंदराव 

मु.कासारवाडी,पो.टोप, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 8/30/1973 बीए खुला हातकणंगले 8/10/1996 7/31/1999 ९८६०७३९३०३

१९१ 20160702c100364 धनाजी बापू कांबळे, मु.पो. 
कांचनवाडी, ता. करवीर िज 

को�हापूर

पु�ष 3/4/1964 बीए अजा करवीर                 -               - ९१६८४३२५५४

१९२ 19920914C546805 गावड ेअशोक रामचंL, 
मु.पो.मालेवाडी, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1973 बीए भज हातकणंगले 9/1/1997 8/31/2000 ८६०५८९१०९९

१९३ 20081016C556336 पाट+ल सुरेश `ानदेव 

मु.पो.आकनूर, ता. राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 11/19/1966 बीए खुला राधानगर+ आRटोबर १९९५ स�ट7बर १९९८ ९४०५२६०३५८

१९४ 20080708C558523 पाट+ल (शवाजी धMडीराम 

मु.पो.Cचचंवड,े ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 9/13/1970 बीए खुला करवीर  -  - 9405040357
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१९५ 20050829C558345 सुतार रजुमहमंद न�rद+न 

मु.पो.पेठ वडगाव,95/1 अ ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 7/17/1973 बीए इमाव हातकणंगले 2/2/1996 1/31/1999 9730858560

१९६ 20070523C568836 फेगड ेरघुनाथ आ\णा�पा 

मु.बे@नIे, पो.हळद+, ता.कागल, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला कागल 1/8/1996 1/31/1999 ९९६०१४१७८०

१९७ 20150109C100169 गाडवे जालंदर (सताराम, 
मु.पो.कोडोल+,आनंदनगर, 
ता.प:हाळा,िज.को�हापूर

पु�ष 9/15/1971 बीकॉम खुला प:हाळा 12/16/1996 12/16/1999 ८९७५६९२९०८

१९८ 20150108C100462 मधाळे बजरंग लहू ४१५ ई 
वॉड�,;वIमनगर,को�हापूर.

पु�ष 6/2/1971 बीए .अजा करवीर 1/28/1998 1/27/2001 ९८५००३३१४९

१९९ 20150108C100371 कल< संजय महादेव, डॉ. 
कॉलनी,मु.पो.ता. 
गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 9/11/1968 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 7/13/2000 6/30/2003 ८९५६१८१८३७

२०० 20150102C100893 जाधव _करण महादेव घर नं. 
३९१, बी वॉड�, मंगळवार पेठ, 
(मरजकर @तकट+, को�हापूर.

पु�ष 9/18/1970 बीए खुला करवीर 2/9/1996 2/2/1999 ९५५२२१०३७३

२०१ 19911205C546498 गावड ेरंजना पुंड(लक ६३५, :यू 
वसाहत, चंदगड, ता.चंदगड, 
िज.को�हापूर.

!"ी 2/2/1974 बीकॉम खुला चंदगड 1/1/1997 12/31/1999 ९४२०७७७१७८

२०२ 20061207C574264 कांबळे अशोक गणपती 

मु.पो.Kहसवे, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/1/1972 बीए .अजा भुदरगड 1/8/1996 1/8/1999 ९४२०९७०२२७

२०३ 19990518C551055 हळदकर अ@नल अर;वदं सांगल+ 

नाका इचलकरंजी 

ता.हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 6/27/1970 बीए खुला हातकणंगले 10/3/1995 9/30/1999 ८८०५७२०२०९

२०४ 20081111C572171 कांबळे लaमण (भवा ८/१४/२२, 
संजय गांधी नगर, इचलकरंजी, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1969 बीकॉम .अजा हातकणंगले 3/11/1997 2/10/2000 7840952351

२०५ 19881119C558408  कवड ेबाळासाहेब केरबा बसरेवाडी, 
पो.(मणचे खुद�, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 एमए बीएड खुला भुदरगड 3/1/1996 2/22/1999 ९४२०१३०४७६

२०६ 19950601C548424 इंगळे सु@नल भूपाल, मु.पो. 
घुणक6,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/30/1971 बीए खुला हातकणंगले 8/1/1996 7/30/1999 8805327257
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२०७ 20160630C100472 तेल+ (शवाजी बापू 

मु.पो.घुणक6,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/5/1970 एमए खुला हातकणंगले 9/4/1998 8/31/2001 9860688180

२०८ 19900911C546081 पाट+ल जयवंत �हदंरुाव rवारा 

संताजी �दनकरराव दाभाड,े मोघे 
आगार, ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

पु�ष 5/2/1974 बीए खुला (शरोळ 2/1/2000 1/1/2003 ९९२१८५३६५३

२०९ 20100928C591550 जाधव सु@नता ;वxणू १३८/३, ए 
वॉड�, कळंबा तलाव, को�हापूर.

!"ी 3/5/1973 बीए खुला करवीर 1/4/1999 2/4/2002 9325757070

२१० 19941213C562397 राणे लता दNा"य मु.पो.९/३६३, 
वेताळ पेठ 

इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 2/29/1972 एमए खुला हातकणंगले 1/19/1998 1/18/2001 ९६६५९९२८७४

२११ 19970325C550078  @नकम नंदकुमार दादोबा मु.पो. 
(सrधनेल}, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/7/1971 बीए खुला कागल 10/10/1994 9/30/1997 ८८०६७३८६७६

२१२ 20081013C558312 खाड ेचंLकांत अशोक २५/३६७, 
९०४, नवीन वसाहत, महाDमा फुले 

सोसायट+ इचलकरंजी, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 2/20/1972 बीए .अजा हातकणंगले 12/1/1996 11/30/1999 7507052282

२१३ 20141203C101453 (शदंे उNम पांडुरंग,४/२२४, मोठे 
तळे,बु�ड ग�ल+, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले 

िज.को�हापूर

पु�ष 4/14/1965 बीए खुला प:हाळा 11/2/1991 10/30/1994 ९०२८२८८१०२

२१४ 20150831c100985 शरदचंL एकनाथ सावंत, मु.पो. 
हासूर दमुाळा ता. करवीर िज. 
को�हापूर

पु�ष 6/27/1973 बीकॉम अजा करवीर 9/15/1997 9/25/2000 ७७९८८६३९२६

२१५ 20080329C264576 (शदंे श(शकला उमेश, २१००/सी 
१६३,ई वॉड�, महाडीक 

कॉलनी,को�हापूर

!"ी 12/13/1975 एमकॉम खुला करवीर 7/13/2000 7/12/2003 ९८२२३३३६५८

२१६ 19870402C545684 चौगले बाबासाहेब @नवNृी 

मु.पो.हळद+, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/16/1971 बीए खुला करवीर 10/27/1995 10/26/1998 ९०४९७२१२४६

२१७ 20150108C100270 रोटे राजाराम वसंत, मु.पो. 
(शरट+,ता.(शरोळ, िज.को�हापूर

पु�ष 10/20/1965 बीए खुला (शरोळ आRटोबर १९९५ स�ट7बर १९९८ ७४२०८५१५९३
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२१८ 20120309C750478 पाट+ल (भमगMडा आ\णासाहेब 

मु.पो.Cगजवणे, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 6/30/1969 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 6/2/1995 5/31/1998 ९७६३५२७१७५

२१९ 19930111C547471 मोरे एकनाथ तुकाराम मु.पो.कूर, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/9/1974 बीए .अजा भुदरगड 3/8/2000 2/28/2003 ९४२०३०३३८२

२२० 20141230C100215 चौगले रामचंL पांडुरंग, 
मु.पो.मHडलगे खुद�, ता. 
भुदरगड,िज.को�हापूर

पु�ष 6/24/1974 एमए खुला भुदरगड 11/13/1996 11/13/1999 ९४२३८२६३७९

२२१ 19900918C545907 �बरंबोळे साता�पा आ\णा�पा 

मु.पो.मHडलगे बुा◌ा, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/1/1972 एमए खुला भुदरगड 10/10/1995 10/10/1998 ९४२१२८८१८३

२२२ 19981219C264485 गोडसे अ@नल कुंड(लक 

मु.पो.गाणगापूर, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1976 बीए खुला भुदरगड 2/7/2000 1/22/2003 ९०४९७२१४७०

२२३ 20141231C100579 कांबळे पांडुरंग गो;वदंा 

मु.पो.आवळी बुा◌ा, ता. राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1974 बीए .अजा राधानगर+ 9/20/2000 9/23/2003 ९४२१२०६१७०

२२४ 19990211C554291 कांबळे सुरेश नाना मु.पो.मणचे 

खुद�, ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.
पु�ष 6/1/1976 बीए .अजा भुदरगड 5/2/2000 4/28/2003 ९९८७७४५०५०

२२५ 20150216C100264 चGहाण राज7L @नवNृी मु.पो.नेज, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/24/1971 Hड�लोमा इन 

सीवील 

इंजी@नअ0रगं

खुला हातकणंगले 5/1/1996 4/30/1999 9822394624

२२६ 20040304C566164 पसार राज7L Eीपती, मु.पो.(मणचे 

खुद�, ता.भुदरगड, िज.को�हापूर

पु�ष 5/22/1970 बीए खुला भुदरगड 8/2/1997 7/2/2000 ७०६६४०८७०४

२२७ 20081001C545875 कुंभार सु@नल कृxणात ६/८९, 
टाकवड ेवेस, इचलकरंजी, ता. 
हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 5/18/1963 बीए इमाव हातकणंगले 1/9/1992 12/30/1994 ९०११४४२६२१

२२८ 19980605C545766 साळोखे ;वxणू एकनाथ 

मु.पो.Cगरगाव, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1970 बीए खुला करवीर 10/5/2000 9/30/2003 ९७३०६२०९८६

२२९ 20160702C100462 ;वमल तुकाराम घोडके, 2358 बी 
वॉड� मंगळवार पेठ को�हापुर

पु�ष 4/1/1975 बीए खुला करवीर                -               - 9623083843
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२३० 20150101C100591 जाधव >काश @नवNृी, मु.पो. 
टोप,ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1967 बीए खुला हातकणंगले 10/10/1995 9/30/1998 ९७६६०६२२५८

२३१ 20121003C552050 मुजावर _फरोज कर+म 

मु.पो.सावड<, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/1/1975 बीए इमाजा हातकणंगले 10/15/2001 9/30/2004 ९७६५६५३५७६

२३२ 20010802C560348 साठे शकुंतला आनंदा मु.पो.हसुर 
दमुाला, ता.करवीर, िज.को�हापूर

!"ी 6/1/1975 बीए .अजा करवीर 7/25/1999 7/24/2002 9075735454

२३३ 20110812C599029 अिजतराव (शवाजी पाट+ल, 
वाघराळी, पो. हेZबाळजल ता. 
गड�ह=ंलज, िज को�हापुर

पु�ष 4/19/1976 बीए डीएड खुला गड�ह=लज                    -               -   ९७६४६६६०५१

२३४ 19890807C545731 (शदंे संभाजी मा�ती मु.पो.हरळी 

बुा◌ा, ता. गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.
पु�ष 6/20/1974 बीए खुला गड�ह=ंलज  -  - ९९२३१६६१७३

२३५ 19920917C546856  तोडकर सु@नता सु@नल मु.पो.हेरले, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

!"ी 6/17/1968 बीकॉम खुला हातकणंगले 5/5/1995 4/30/1998 ९९२२८०७७४१

२३६ 198108288545194 तोडकर सु@नल बसवे�वर झ7डा 

चौक, हेरले, ता. 
हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 4/3/1963 एमकॉम खुला हातकणंगले 10/7/1988 9/30/1991 ९९२२८०७७४१

२३७ 20081210C557188 बुडके सु@नल दNा"य मु.पो.वाशी, 
ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/3/1975 बीकॉम खुला करवीर 5/2/2000 4/30/2003 9420432844

२३८ 19890925C545937 पाट+ल Eीकांत बाळासा◌ो 

मु.पो.वडक(शवाले, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1969 बीए खुला करवीर 11/2/1995 10/30/1998 ८३०८२३१२२४

२३९ 20070519C559092 घोडके @नलेशकुमार $याम घर नं. 
१२५४, सी वॉड�, र;ववार पेठ, 
को�हापूर

पु�ष 7/8/1967 बीए .अजा करवीर 1/28/1997 1/27/2000 ७३५०००९६४४

२४० 19980512C551836 नाईक सज<राव आनंदराव 

मु.पो.उचगाव, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर

पु�ष 12/29/1967 बीए खुला करवीर 9/12/1997 9/11/2000 ९८९०६९५३४५

२४१ 20000620C554349 पाट+ल क�याणी मा�ती मु.पो. 
२८७०, बी वॉड�, मंगळवार पेठ, 
को�हापूर.

!"ी 1/26/1971 बीए खुला करवीर 9/8/1995 8/31/1998 7218887200
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२४२ 21160704C100589 सCचन बाळकृxण वायंग\कर, 
862/4 बी, दN लaमी @नवास 
कसबा बावडा को�हापुर

पु�ष 4/21/1978 बीए खुला को�हापूर 5/10/2000 5/9/2003 ९४२०३३००४७

२४३ 19880530C545407 पाट+ल कृxणा गोपाळ, मु.पो.बानगे, 
ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 4/5/1971 एमए खुला कागल 10/5/1995 10/30/1998 9766530347

२४४ 20010307C559746 बागडी राजू बाळकृxण 

मु.पो.आंबेवाडी, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/9/1972 बीए एनट+ करवीर 4/2/1998 3/27/2001 ९८२३२२५४२१

२४५ 19880628C545414  आवळे �दवाकर दादासा◌ो 

मु.पो.(शगंणापूर, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1964 एमए .अजा करवीर  -  - ८६०५८७७९७०

२४६ 19920272C547445 बेजवाडकर ि!मता सु@नल, 
८५०/१,�बरंजे पाणंद,कसबा 

बावडा,को�हापूर

!"ी 8/13/1970 बीए खुला करवीर 10/16/1995 10/15/1998 ९८२२३९८७५८

२४७ 19960722C549706 (शराळे नौशाद बंडू, मु.पो._कणी, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 3/12/1970 बीए इमाव हातकणंगले 10/1/1997 9/30/2000 ९८९०६६२३४८

२४८ 20150415C100144 अ@नल दNा"य वडाम, मु.पो. 
माजगांव, ता. प:हाळा िज को�हापुर

पु�ष 7/25/1970 बीए खुला मांजगाव 5/1/1995 4/30/1998 ७०२८२४११७५

२४९ 20150106C100123 चGहाण मंदा_कनी पुडल+क, 
मु.पो.ता.(शरोळ,काळेग�ल+, 
िज.को�हापूर

!"ी 6/1/1973 एमए खुला (शरोळ 1/1/1999 12/31/2002 ७३५०४४४६९२

२५० 20141231C100729 भाट शरद कृxणराव १८/६०५, 
भोने माळ, रामकृxण@नवास 

इचलकंरजी, 
ता.हातकणंगले,िज.को�हापूर

पु�ष 1/12/1976 बीए खुला हातकणंगले 9/4/1998 8/30/2001 ९५२७००११२४

२५१ 20070905C571558 पाट+ल वषा� _करण ३८, पुन�Eी 
Eीभवानी हौ(सगं, को�हापूर.

!"ी 1/21/1967 बीकॉम खुला करवीर 1/4/1999 2/4/2002 ९८८१५९९८३०

२५२ 20150823C100615 माने (शवाजी कृxणा 

मु.पो.(सFदनेल}, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/2/1972 बीकॉम .अजा कागल 11/10/1996 11/10/1999 ७७९८७७४३८०

२५३ 20100818C588695 �टपुगड ेएकनाथ भाऊ 

मु.पो.करडयाळ, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/2/1975 बीए इमाव कागल 7/14/1998 7/31/2001 ९७६५८९६८७८
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२५४ 20081013C558310 माणगांवकर मा�ती धMडीराम 

मु.पो.कापशी सेनापती, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/26/1968 बीए खुला कागल 10/1/1995 9/30/1998 9765643062

२५५ 20040611C565179 पाट+ल >शांत आ�पासा◌ो 

मु.पो.महागाव, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 12/22/1973 बीए ;व.जाती गड�ह=ंलज 1/15/1998 12/31/2001 9421384808

२५६ 20160704C100633 सुCच"ा सोनापा मोरबाळे, आर एस 

नं 3, जगदाळे कॉलनी, >ा@तभा 
नगर, को�हापुर

!"ी 5/17/1976 एमए खुला को�हापूर 9/15/1997 9/21/2000 ८००७२६२४४४

२५७ 19980306C585216 बांगळे ताईसाहेब सुखदेव 

मु.पो.सांगल+ रोड, असरा नगर 

साईट नं. १०२, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 6/5/1975 बीए .अजा हातकणंगले 11/2/2000 10/31/2003 9765315539

२५८ 20160704C100437 सरोजा चंदIांत राऊत, 1332 बी 
मंगळवार पेठ को�हापुर

!"ी 3/25/1973 बीकॉम खुला को�हापूर 9/12/1995 8/24/1998 ८००७३०३४२९

२५९ 20081111C572166 फराकटे अशोक बापू 

मु.पो.आणाजे, ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 9/14/1971 बीए खुला राधानगर+ अ◌ॉग!ट1996 जूलै1999 9890503904

२६० 20071029C571599 पाट+ल �दल+प परसराम 

मु.पो.वाघापूर, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/11/1968 एमए खुला भुदरगड 1/15/1998 1/15/2001 ९७६४३८४९५९

२६१ 20000814C553883 कांबळे भारत रामचंL 

मु.पो.माrयाळ,ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1969 बीए .अजा गड�ह=ंलज 5/13/1997 4/30/2000 ९५४५६६८१६८

२६२ 20110714C597621 संजय `ानदेव कांबळे, 175/1 
कडगांव, ता. गड�ह=ंलज, िज 

को�हापुर

पु�ष 10/30/1971 बीए अजा गड�ह=लज 9/6/1998 31/09/2001 ९९२३३३९०४३

२६३ 19941129C566433 (शदंे राज7L भै�, मु.पो.कागल, 
ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 2/20/1973 बीए खुला कागल 2/7/1996 1/30/1999 ९९२३९४११५०

२६४ 19910829C546668 सुतार सु(शला बाबुराव १३० डी 
वॉड�, उNरे�वर पेठ, (शदंे ग�ल+, 
को�हापूर.

!"ी 4/18/1969 बीकॉम इमाजा करवीर 1/4/1996 1/3/1999 ९५५२३५६३५३

२६५ 19910710C567927 ये�डकर राजेश Eीकृxण �लॉट 

नं.४८, ई वॉड�, (शवाजी पाक� , 
को�हापूर.

पु�ष 12/13/1973 बीए खुला करवीर 9/10/1997 9/21/2000 ९८९०२११११९
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२६६ 19910105C546108 कांबळे चंLकांत गणपती मु.देवाळे, 
पो.हळद+, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1967 बीए .अजा करवीर 10/9/1995 10/15/1998 ९७६६५०६५९४

२६७ 20130911C101484 पाट+ल नागेश (भमगMडा 

मु.पो.नूल, ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/15/1968 एमए खुला गड�ह=ंलज 12/1/1998 11/30/2001 9767526116

२६८ 19960827C549562 पाट+ल मंगल दौलतराव ८८९ ई 
वॉड�, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 8/9/1965 बीकॉम खुला करवीर 1/27/1998 1/26/2001 ९६६५४६४९३४

२६९ 20141231C100935 पठाण फ0रदा शहाबुrद+न, 
२९२,ई,:यू शाहूपूर+,बेकर 

ग�ल+,को�हापूर

!"ी 6/1/1972 बीए खुला करवीर 9/3/1996 9/3/1999 ९८९०७९५६८७

२७० 20121005C762410 म!ती सुरेश म�ला�पा, 
मु.पो.हसूरचंपू,ता. 
गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1969 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/1/1995 10/31/1998 ८००७६५६३०७

२७१ 20110425C593397 माने जय(सगं बापूसा◌ो 

मु.पो.पेठवडगांव, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/28/1967 बीकॉम भ.ज. हातकणंगले 7/4/1995 6/30/1998 9623697221

२७२ 20000626C554501 जाधव @न(लमा ;वजय 

मु.पो.२८२९, बी वॉड�, महाडीक 

वसाहत, को�हापूर

!"ी 7/23/1970 बीए खुला करवीर 9/8/1995 8/31/1998 ९९७००३९२१०

२७३ 19910412C546662 Eीमती जाधव संगीता ;वलासराव 

१७७९ ए वॉड�, (शवाजी पेठ, 
को�हापूर.

!"ी 7/21/1971 बीकॉम खुला करवीर स�ट7बर-1995 ऑग!ट-1998 9764127827

२७४ 20120807C750466 सुय�वंशी भगवान ई�वर 

मु.पो.कसबा नूल, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 8/21/1973 एमए .अजा गड�ह=ंलज 5/3/2000 4/30/2003 ९५०३१४१४४०

२७५ 19970811C552871 नलवड ेचंLकांत केरबा 

मु.पो.(मणचे, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 बीकॉम 

एमएसडZ�यू

खुला भुदरगड 4/1/1999 3/31/2002 ९४२२०५१७४४

२७६ 19970821C552872 नलवड ेसुरेश केरबा मु.पो.(मणचे, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1962 बीए खुला भुदरगड 4/1/1999 3/31/2002 ७७०९९२२५७३

२७७ 19901211C546102 कांबळे सुरेश यशवंत 

मु.पो.दारवाड, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1967 बीए .अजा भुदरगड 5/9/1995 5/9/1998 9545464406
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२७८ 19940720C547773 पाट+ल इरगMडा दुंडा�पा 

मु.पो.कसबा नुल, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर.

पु�ष 7/12/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 9/1/1995 10/31/1998 ९७६३५३०१४४

२७९ 20011127C557690 कांबळे सुकुमार खंडू 

मु.पो.(सFदनेल}, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीए .अजा अपंग कागल 4/19/2000 4/19/2003 9730181002

२८० 20150107C100417 जाधव संजय महादेव 

डॉRटर कॉलनी, 
गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/29/1967 बीए खुला गड�ह=ंलज 5/9/1995 4/30/1998 ९४०३५९६५५०

२८१ 19930818C557051 दळवी वैशाल+ ;व�वासराव २१११, 
ए वॉड�, शुIवार पेठ, को�हापूर.

!"ी 7/21/1972 एमए खुला करवीर 9/11/1995 8/31/1998 9975979832

२८२ 19990107C554140 पाट+ल �LगMडा बाबुराव 

मु.पो.@नलाजी, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1975 बीए खुला गड�ह=ंलज 5/14/2000 4/30/2003 ९४२१७५१६२०

२८३ 19900611C545844 Cचले तानाजी दNा"य 

मु.पो.पैजारवाडी, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/1/1972 बीकॉम एनट+ प:हाळा 9/1/1995 8/31/1998 ९४०४८५६९७७

२८४ 19870615C545696 कारंड ेनारायण `ानू मु.पो.शहापूर, 
ता. हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/9/1965 बीकॉम खुला हातकणंगले 2/1/1996 1/31/1999 ९७६४६०२७६७

२८५ 20150421C100248 महादेव बाबुराव चौगुले, 12/234 
(शवाजीनगर बावणे ग�ल+ 

इचलकंरजी ता हातकणंगले िज 

को�हापुर

पु�ष 1/16/1968 बीकॉम खुला इचलकरंजी 6/6/1995 5/31/1998 ९६८९५१९७०९

२८६ 19950512C557995 पुरवंत क:याकुमार+ रामचंL ८९८, 
बी-४, ए वॉड�, को�हापूर.

!"ी 11/22/1968 बीए खुला करवीर 1/21/1998 1/21/2001 7841872670

२८७ 19980111C552583 मुगड ेगीता पांडुरंग मु.पो.गारगोट+, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

!"ी 7/24/1976 एमए खुला भुदरगड 5/10/1999 4/30/2002 ८४८४९४४१६३

२८८ 20131213C200228 म7गाणे आEू बळवंत, मु.पो. 
@नळपण,ता.भुदरगड,िज. को�हापूर

पु�ष 7/25/1967 बीए .अजा भुदरगड 1/5/1996 1/5/1999 ९५०३१२६५७१

२८९ 19910111C546698 राऊल रमेश नामदेव 

मु.पो.भुदरगड, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1972 बीए इमाव भुदरगड 6/1/1999 5/31/2002 ९७६५५७५१७९
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२९० 19900417C546405  अंकलखोप सुरेश (भमराव 

मु.पो.गणेशवाडी, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 9/17/1966 बीए खुला (शरोळ 11/1/1994 10/31/1997 ९४२०९३२५५०

२९१ 20081001C551401 पाट+ल ;व�वास भाऊसो 

मु.पो.सडोल+ खा. ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/17/1968 बीए खुला करवीर  Jan, 1999  Dec. 2001 ९४०३०२४०८०

२९२ 19890103C546812 (शदंे ;वजय शंकरराव १३२९, ए/२, 
रंकाळा प0रसर, को�हापूर

पु�ष 7/18/1969 बीकॉम खुला करवीर  -  - ९९७५८४९५९२

२९३ 20160702C101071 शारदा दादोबा आवळे, मु.पो. 
(शगंणापुर, ता कर;वर, िज 

को�हापुर

!"ी 6/1/1971 बीए अनु जाती करवीर 7/20/1998 7/30/2001 ७३८५५५८०७३

२९४ 20150116C100280 कांबळे @नम�ला �दनकर, 
मु.पो.सावड< वडगांव कसबा 

ता.हातकणंगले,िज.को�हापूर

!"ी 6/1/1971 एमए .अजा हातकणंगले जुलै १९९५ जुलै १९९८ ९९७०६०६५९३

२९५ 19850521C550368 फराकटे मि]छंL गणपती 

मु.पो.बेलवड,े ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/14/1965 बीकॉम खुला कागल 10/4/1995 9/30/1998 ९८९०९८११४७

२९६ 19920105C546863 पाट+ल अ�ण धाकलू मु. 
कोडलखूर,पो.ढोलगरवाडी 
ता.चंदगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 4/25/1972 बीए खुला चंदगड 9/1/1999 8/31/2002 9420777208

२९७ 20030120C562257 पाट+ल सुरेखा सुभाष ९१० !वामी 
इंड!�+ज, बाळकृxण नगर, 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 2/14/1973 बीए खुला हातकणंगले 6/4/1998 5/30/2001 ९८५०७७९१२६

२९८ 19980711C563919 (शदंे संUाम(सहं पांडुरंग 

मु.पो.गारगोट+, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 11/15/1972 बीए खुला भुदरगड 11/1/1999 10/31/2002 ९७६४८२४१३९

२९९ 19940324C547956 चौगले सु@नल (शवाजी 

मु.पो.(शरगाव, ता. राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए इमाव राधानगर+ 10/1/1999 9/30/2002 ९४२१११४३८०

३०० 19970925C550938 गडकर+ चंLकांत आ�पासो 

मु.पो.उदगाव, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1968 बीकॉम खुला (शरोळ 3/11/1999 2/28/2002 ९९२२०२६४३५

३०१ 20110825C600018 �ईकर हेमंत यशवंत,२९१९ 
ब/२,सी,(सFदाथ�नगर,जुना बुधवार 

पMल+नलाईननजीक, को�हापूर

पु�ष 11/28/1971 बीकॉम .अजा करवीर 9/12/1995 3/16/1998 ९७६४९८८५३७
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३०२ 20160519C100605   $हाजी शामराव पाट+ल, मु. 
क7 बळी, पो. बाचणी, ता कागल िज 

को�हापुर

पु�ष 6/12/1971 बीए खुला कागल 4/3/1996 3/30/1999 ९६०४५४४१२४

३०३ 20040406C564287 मोमीन अर+फ दसगीर मु. 
पो.(मणचे, ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/11/1974 बीए इमाव हातकणंगले 9/2/1998 8/30/2001 8149404292

३०४ 20051107C557886 देसाई मा�ती पांडुरंग मु.पो.सडोल+ 
खा. ता.करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/6/1969 एमए खुला करवीर 10/15/1995 10/14/1998 ९६६५९९३१००

३०५ 20081103C548758 बाळकxण महादेव साळोख◌्े, मुपो 
Cगरगांव, ता.करवीर िज को�हापुर

पु�ष 11/19/1966 बीए खुला करवीर ९९७५९६३१७७

३०६ 19940119C547586 कांबळे ;वIम(सह अजुना 

मु.पो.कसबा वाळवे, ता.राधानगर+, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1972 बीए खुला राधानगर+  Feb. 1998  Jan. /2001 7798699324

३०७ 19820713C545223 >सादे ;वजया का(शनाथ 

१७६२,ए,(शवाजी पेठ, साकोल+ 

कॉन�र,को�हापूर.

!"ी 9/23/1962 एम.ए खुला करवीर  June 1993 5/1/1996 9158660159

३०८ 19990105C554136 कोक6तकर ;वजय दNा"य 

मु.पो.कलकुंL+, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1978 बीए खुला गड�ह=ंलज  -  - 7588463367

३०९ 20111130C555151 !वाती �द(लप पाट+ल, 
अिजंRयतारा हौ(सगं सोसायट+ 

�लॉट नं 56 ना;वन कोट� समोर, 
जय(सगंपुर, ता (शरोळ, िज 

को�हापुर

!"ी 4/29/1976 एमए खुला (शरोळ Oct-97      Sept. 2000 ८००७९१५२५४

३१० 20150107C100314 कोक6तकर संजय दNा"य 

मु.(शदंेवाडी, पो.चनेकु�पी, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1974 एमए खुला गड�ह=ंलज 10/25/1999 9/30/2002 ९८२३९३८५८१

३११ 20150109C100361 (शदंे सुमन Eीपती मु.दारवाड, 
पो.@नळपण, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1971 एमए खुला भुदरगड 6/1/1999 5/31/2002 ९०९६०३९७१४

३१२ 19950407C548894 राजकुमार सदा(शव कदम, 
(शव>साद @नवास डॉ राज7L >साद 

रोड, गड�ह=ंलज, िज को�हापुर

पु�ष 8/9/1972 बीकॉम खुला गड�ह=लज                  -                 - ९७६४२०७०४७

Page 212 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३१३ 19950807C549293 चौडज महादेव (सLा�पा 

मु.पो.मुतनाळ, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1970 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/4/1996 10/31/1999 ९४२१०८५७४१

३१४ 19961224C549933 जयEी आनंदराव खंडागळे, 1545 
बी वॉड�, मंगळवार पेठ, को�हापुर

!"ी 4/23/1963 बीए खुला को�हापूर Nov-86 Oct-89 ९०९६५६११४४

३१५ 19960706C549553 चGहाण अच�ना कृxणात 

मु.पो.नेह�नगर, �लॉट नं. १००, 
को�हापूर.

!"ी 2/23/1975 बीकॉम खुला करवीर 11/3/1997 11/30/2000 ९५२७४२७७९४

३१६ 20160701C100477 आयरेकर उNम आनंदा, 
मु.पो.पेठवडगांव, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर

पु�ष 3/24/1965 बीए एमए .अजा हातकणंगले 1/10/1996 12/31/1998 9130826376

३१७ 20160704C100826 परवेज (मरा शेख, मु पो नरंदे, ता 
हातकणंगले िज को�हापुर

पु�ष 6/1/1967 एम ए खुला हातकणंगले 7/1/1992 6/30/1995 ७०८३७८६१८५

३१८ 19930507C551969 जोशी योगेश शामराव मु.पो.घर 
नं. ९०, गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1976 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/6/1997 10/31/2000 ९९२२७२८५०१

३१९ 19900917C546084 कांबळे रावसाहेब िजना�पा 

मु.पो.धरणगुNी, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/17/1973 बीए .अजा (शरोळ 8/5/1996 7/31/1999 ९७६३८७५९३२

३२० 20081023C559536 कांबळे सुरेश साता�पा मु.पो.हसूर 
चंपू, ता. गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 1/1/1974 बीए .अजा गड�ह=ंलज 5/4/2000 4/30/2003 ७७७४८४९८७४

३२१ 19910716C547444 खतकर नामदेव पांडुरंग 

मु.नंrयाळ, पो.मुगल+, ता.कागल, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1975 बीए खुला कागल 10/5/1998 9/30/2001 9011280055

३२२ 19930928C569200 यादव आशा दNा"य(सौ.आशा 

घेवड)े, मु.पो.८/७४, ;वIमनगर, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

!"ी 11/9/1973 बीकॉम खुला हातकणंगले Hडस7बर १९९७ नोGह7बर २००० ९९७५९७५१४४

३२३ 19950307C559535 चGहाण उमेश दNा"य, अनंत 

बाळकृxण गुणे पेठ राणी 

लaमीबाई रोड, गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/8/1974 बीए खुला गड�ह=ंलज 7/18/2000 6/30/2003 ८३९०३०५१०५

३२४ 19970721C554841 ;व$वास यशवंत पसारे, 385 
पसारेवाडी ता कागल िज को�हापुर

पु�ष 6/2/1975 बीकॉम खुला कागल 11/3/1998 10/31/2001 ८६०५५८८७८२
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३२५ 20081017C556360 अवघड ेराजाराम लaमण 

मु.पो.भादोले, ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1973 बीए .अजा हातकणंगले 12/1/2002 11/30/2005 9890389363

३२६ 20131223C201332 राज7L ;वठठल घोलप, मु.पो. 
भादोले, ता. हातकणंगले िज 

को�हापुर

पु�ष 6/1/1971 बीए एससी हातकणंगले 11/3/1995 10/30/1998 ९७६३१८०६०८

३२७ 20160705C101611 चंLशेखर बाबुराव पाट+ल, मु.पो. 
@नलजी, ता. गड�ह=लज िज 

को�हापुर

पु�ष 6/1/1973 एमए खुला गड�ह=लज 2/5/1999 1/31/2002 ९४२०५८६०४६

३२८ 19900130C545779 रावसाहेब (भमराव माने, �लॉट नं 
डी 151, सुव< नगर कळंबा 0रगंरोड 

को�हापुर

पु�ष 1/20/1973 बीए एनट+ ब करवीर 12/16/1997 11/16/2000 ८४२१२४०८१९

३२९ 19960610C549216 मगदमू >काश यशवंत मु.नागाव, 
पो.इ!पुल}, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/9/1975 बीए खुला करवीर 9/9/1997 9/8/2000 9096605338

३३० 19960314C549165 (शदंे अ;वनाश ;वजयराव 

मंगळवार पेठ १९२४, बी, को�हापूर.
पु�ष 3/30/1966 बीकॉम खुला करवीर 6/1/1997 6/1/2000 9021502531

३३१ 20160704C100481 आनंदा दाद ूसुय�वंशी, मु पो 
कावणे ता करवीर िज को�हापुर

पु�ष 12/1/1963 एसएससी डीएड खुला करवीर 3/2/2000 2/28/2003 ७७९८२६३९९५

३३२ 19900510C545829 मोरे �दल+प >तापराव �लॉट नं. ३, 
पवार कॉलनी, चोपड ेमळा, 
लOतीथ� वसाहत, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 12/8/1965 बीकॉम खुला करवीर 8/2/1996 7/27/1999 ९७६४७५३८२८

३३३ 19960708C571196 घोरपड ेसंCगता �दनकर, �लॉट नं. 
२६७/५, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1973 बीए खुला करवीर  -  - ९१५८६९६८३२

३३४ 20100930C580325 फगरे संFया ;वजय, �लॉट नं. 
210, ए वॉड�,राजोपाFयेनगर, 
ता.करवीर िज. को�हापूर.

!"ी 10/22/1974 एमए खुला करवीर 7/1/2000 6/30/2003 9921236975

३३५ 20150426C100308 पाट+ल रंगराव सदाव(शव 

मु.पो.गोरंबे, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/10/1975 बीए!सी खुला कागल  -  - 9130298585
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३३६ 20010327C560285 घोटणे >काश मनोहर र+.स.ज 

787/क/5 लेआउट नं.१,�लोट 
नं.13, बाबाजरगनगर, को�हापूर.

पु�ष 9/20/1970 बीकॉम .अजा करवीर 4/22/1996 4/22/1999 ९८२२२५४२६६

३३७ 20120103C604925 डMगरे >काश (शवा मु.पो.अंबप, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए खुला हातकणंगले 8/1/1985 7/31/1998 9975442833

३३८ 19840620C572418 @नबंाळकर सहदेव परशराम 

मु.पो.ताकवड,े ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1968 बीए .अजा (शरोळ 8/1/1995 7/31/1998 ८३७८०८७३५१

३३९ 20140610C100533 गीता नारायण पटटेकर+, 2/206 
नद+वेस पटटेकर+ ग�ल+ 

इचलकरंजी ता हातकणंगले, िज 

को�हापुर

!"ी 7/19/1972 एमए बीएड खुला हातकणंगले 10/5/1996 9/30/1999 ९९२२५७१२०६

३४० 19911107C572152 कापसे अर;वदं दNा"य, मु. 
हणमंतवाडी,पो.नूल,ता. 
गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 10/28/1973 एमएबीएड खुला गड�ह=ंलज 5/15/1996 4/30/1999 ९४२००१११०६

३४१ 20160707C100080 रावसाहेब पांडुरंग नाईक, रा 
टाकवड,े ता (शरोळ िज को�हापुर

पु�ष 6/1/1959 बीए खुला (शरोळ Nov-95 Oct-98 ९५२७४७१७३४

३४२ 20030313C562960 सोनवणे शांताराम नारायण 

चांदणी चौक, ढोर ग�ल+, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/11/1972 बीए .अजा हातकणंगले 12/9/1996 11/30/1999 ९०२८७६१९३५

३४३ 20160420C100213 शैलजा िजत7L व\कुंLे, मु पो. 
कबनुर ता हातकणंगले, िज 

को�हापुर

!"ी 11/21/1972 बीए ओबीसी अपग हातकणंगले 8/10/1998 7/31/2001 ७४४८१५२६८८

३४४ 20090801C557424 बानगे सु@नता >भाकर, 
Gदाराःसु@नता (श0रष कांबळे �लॉट 

नं.६०/२,शाहूनगर, 
जय(सगंपूर,ता.(शरोळ, िज.को�हापूर

!"ी 4/14/1969 बीए .अजा (शरोळ 11/1/1996 10/31/1999 ८१४९९७६७०४

३४५ 19920911C547285 पाट+ल Iांतीकुमार/(सहं �हदंरुाव, 
मु.पो.गारगोट+, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/9/1970 बीए इमाजा भुदरगड 3/8/2000 2/28/2003 ९७३०९४८९९७
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३४६ 20090610C554507 देसाई >काश आनंदा, मु.पो 
भाट+वड,ेता.भुदरगड,िज. को�हापूर

पु�ष 12/1/1968 बीए खुला भुदरगड 1/9/1998 12/8/2000 ९६०४७५६४०८

३४७ 19940617C548021  वळीवड ेअशोक भूपाल 

मु.पो.Cचचंवाड, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/1/1973 बीकॉम खुला करवीर 11/6/1995 11/6/1998 ९८२३११४३७९

३४८ 20160707C100267 �दवटे सु@नता महादेव rवारा-
बापूसाहेब करपे, २२६९, बी, 
मंगळवार पेठ, को�हापूर.

!"ी 4/30/1974 बी.एस.सी खुला करवीर 8/4/1998 7/31/2001 9632731699

३४९ 19940415C548413 (भवटे पrमा रामचंL �लॉट नं. ए-
५, ता.करवीर, िज.को�हापूर.

!"ी 11/15/1971 बीए खुला करवीर 5/1/1996 4/30/1999 ९५५२८३९५६४

३५० 19950917C591832 आवट+ माधवी आ�पासाहेब 

कुpंदवाड, ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.
!"ी 10/23/1973 बीए खुला (शरोळ जून 1997  मे २००० 9623956983

३५१ 20081006C551899 पाट+ल मा�ती सुबराव मु.मांडदेगु�, 
पो.सुंडी, ता.चंदगड, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1969 बीए खुला चंदगड 6/1/1995 6/1/1998 9975454462

३५२ 20140807C101195 पाट+ल दयानंद (शवाजी 

मु.पो.कळवीकoट+, ता. 
गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर

पु�ष 12/3/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 7/6/2000 7/6/2003 ९७३०२९१३५१

३५३ 20160704C101457 शशीकला म�हार+ यादव, 24/अ 

इं�दरा हौ(सगं सो. कबनुर, 
इंचलकरंजी

!"ी 5/10/1966 बीए खुला इचलकरंजी Feb-97 Jan-00 ९०७५६५०९९६

३५४ 19940107C548303 गवसेकर मकसुदअहमद महमद 

गौस मु.पो.महागाव, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर.

पु�ष 4/12/1972 बीकॉम इमाव गड�ह=ंलज  -  - 9850158881

३५५ 20010629C559474 देवकर सुरेश धनाजी, मु.पो.कासार 

ग�ल+, गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.
पु�ष 3/1/1965 बीए खुला गड�ह=ंलज 2/3/1996 1/31/1999 7875522615

३५६ 19901113C546343 भोसले सु@नल रंगराव मु.पोखले, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/23/1971 बीए खुला प:हाळा 10/4/1995 10/4/1998 ९६७३८७६९६७

३५७ 20000613C554325 कुलकण� अ�ण ;व�ठल कडगाव 

रोड, ता.गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.
पु�ष 8/7/1973 बीए.बीपीएड खुला हातकणंगले 11/12/1996 10/31/1999 ९८२२३६६९२५
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३५८ 20010830C586989 िजरगे पुxपा बळवंत मु.पो. 
�कडी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 1/31/1965 बीकॉम .अजा हातकणंगले 12/1/1997 11/30/2000 9049162176

३५९ 19971209C550618 पाट+ल बबन ;वठू(;व�ठल), 
मु.पो.मHडलगे, ता.आजरा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/19/1975 बीए खुला आजरा 3/26/1999 3/26/2002 ९६७३३५८१२६

३६० 19970313C550070 खोराटे सCचन जयवंतराव 

मु.खोराटवाडी,पो.भादवण, 
ता.आजरा, िज.को�हापूर.

पु�ष 7/22/1975 बीए खुला आजरा 6/1/1998 5/31/2001 9960192073

३६१ 20120824C757909 चौगुले गो;वदं रानबा मु.पो.म7डोल+, 
पो.हNीवड,े ता.आजरा, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1968 बीए खुला आजरा 8/31/1995 8/31/1998 7745879650

३६२ 19960417C550317 पवार जयEी संजय मु.पो.शत�, 
ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

!"ी 6/15/1971 बीए खुला (शरोळ जून 1997 जून 2000 ८९७५६३५०४४

३६३ 20150929C100416 संतोष दN ुपाट+ल, मु.पो. अDयाळ 

ता.गड�ह=लज िज.को�हापूर.
पु�ष 6/1/1976 बीए खुला गड�ह=लज 12/15/1999 12/14/2002 ८०८७३६७०१४

३६४ 20160704C100709 ;व@नता सुधीर सह!"बुFदे, �लॉट 
नं 74, मुRत सै@नक वसाहत, ई 
वॉड� को�हापुर

!"ी 3/5/1958 बीए खुला करवीर 4/1/1997 3/31/2000 ९६२३५३४०५१

३६५ 19981124C550008 मु� लानी सल+म आ�पा\णा 

मु.पो.नंदनवाड, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/1/1974 बीकॉम इमाव गड�ह=ंलज फेqु 2000 जाने 2003 ९९२३०६२२५७

३६६ 19880811C545460 सुतार दNा"य सखाराम मु.पो.कूर, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए इमाव भुदरगड 10/10/1995 9/30/1998 ९४२०३२६३९२

३६७ 20040921C565716 पांडुरंग ;वxणु देशपांड,े मु.पो. 
जांभळी, �लॉट नं 572/15, ता 
(शरोळ, िज को�हापुर

पु�ष 6/1/1969 बीए एससी (शरोळ 5/1/1996 4/30/1999 ९१५८५९०८०७

३६८ 20001202C554599 व7गुल<कर सु@नता महादेव, 
राधाकृxण हौ(सगं सोसायट+ 

इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

!"ी 7/3/1973 एमकॉम इमाजा हातकणंगले 8/1/1998 7/30/2001 9423267479

३६९ 19970411C550780 कांबळे गुणवंती रामू मु.पो.पांCगरे, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1968 बीए .अजा भुदरगड 4/1/1999 3/31/2002 9764657695
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३७० 19930629C547162 पाट+ल महावीर आडगMडा 

मु.पो.दानोळी, ता.(शरोळ, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1970 बीए!सी खुला (शरोळ 8/2/1995 7/31/1998 ९०४९३२७१११

३७१ 20120316C752645 कोरे साता�पा भागवत मु.बे@नIे, 
पो.कापशी, ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1968 बीए .अजा कागल 6/8/1998 5/5/2001 7798178619

३७२ 19930304C547384 मोरे संभाजी महादेव मु.पो.देवाळे, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 5/20/1973 बीए इमाव प:हाळा 6/1/1999 5/31/2002 9923889472

३७३ 20151015C100153 मु. पोखले, ता. प:हाळा, िज 

को�हापुर, जोतीबा रोड, धनगर 
ग�ल+

पु�ष 12/1/1975 बीए अनु जाती प:हाळा 4/3/2000 3/31/2003 ८८०५९७६३७०

३७४ 20070523C567693 @नकम आनंदा बापू, मु.पो.यवलूज, 
ता.प:हाळा, िज.को�हापूर.

पु�ष 11/4/1970 बीए एमए खुला प:हाळा 5/3/1995 5/3/1998 8698451588

३७५ 20150525C100622 संCगता संभाजी गMधळी, मुपो. 
गडमुड(शगंी, ता करवीर िज 

को�हापूर

!"ी 8/13/1976 बीए एससी करवीर 4/12/2000 3/31/2003 ७०५८२३०१८२

३७६ 20160705C100755 >�हाद शामराव घाटगे, 
मु.पो.(मणचे, ता. हातकणंगल+, िज 

को�हापुर

पु�ष 6/1/1964 बीए अनु जाती हातकणंगले 3/9/1998 2/28/2001 ९०९६३८४३०२

३७७ 20120127C607683 ;व$वास पांडूरंग पाट+ल, मु. @नवड े
पो.घोटवड ेता. प:हाळा िज. 
को�हापूर

पु�ष 5/5/1969 बीकॉम खुला प:हाळा 10/20/1995 9/19/1998 ९५४५५६६१५२

३७८ 20160707C100518 रमाकांत अनंतराव आयरेकर, 
�लटॅ नं.19 ब लaमी कॉलनी 

(शगंणापूर फाटा करवीर

पु�ष 7/15/1964 बीकॉम खुला करवीर 2/2/1998 2/2/2001 ९८५०४१५११२

३७९ 20150205C100727 साठे दगडू धुळा, ४६, लोकशाह+र 

अ\णाभाऊ साठे नगर, �ई, ता. 
हातकणंगले िज.को�हापूर

पु�ष 4/30/1969 बीए .अजा हातकणंगले 7/4/1997 6/30/2000 ९५०३६६९०६६

३८० 20160707C100163 तानाजी बाळासाहेब बामणे, 
मु.पो.खोची ता. हातकंणगले िज. 
को�हापूर

पु�ष 2/10/1969 बीकॉम खुला हातकणंगले 11/10/1997 10/30/2000 ९७६५७६४०२५

३८१ 20150105C100877 देसाई हेमंत महादेव, १००१/ 
२,टाकळकर कॉलनी, को�हापूर

पु�ष 1/27/1975 बीकॉम खुला करवीर 8/6/1998 8/5/2001 ९४२२४१८१८१
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३८२ 20070716C563871 मठपती अ�प�या ;व�पाO, 
महादेव तालमी जवळ, पाचगांव, 
ता. करवीर, िज.को�हापूर.

पु�ष 5/13/1973 बीए खुला गड�ह=ंलज 1/8/1996 12/31/1998 ८९७५०४७८७८

३८३ 19890307C545505 ऱमेश मनोहर यादव, घ.नं.1492 ई 
वाड� राजारामपुर+ 4 ग�ल+ 
को�हापूर

पु�ष 10/27/1970 बीए अजा करवीर                 -                - ९४०५०३९०३९

३८४ 20150416C100857 रामदास राजाराम लोळगे, छ"पती 

(शवाजीनगर मु.पो. (शरोळी ता. 
हातकंणगले िज. को�हापूर

पु�ष 4/30/1964 बीकॉम ओबीसी हातकणंगले 4/3/1992 5/31/1995 ९१७५७२८६६३

३८५ 20080604C571183 पाट+ल संCगता तानाजी 

मु.पो.उचगाव फाटा, rवारा-
डॉ.ए.डी.रेडकेर, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

!"ी 11/26/1970 बीए खुला करवीर 2/17/1998 2/16/2001 9969040619

३८६ 20150113C100140 कांबळे रDनघोष >�हाद, राजष� 

शाहूनगर,पाव�तीमळा 

मु.पो.ता.हातकणंगले,िज. को�हापर

पु�ष 12/9/1963 बीए .अजा हातकणंगले 10/5/1995 9/30/1998 ७०२८२३८८४७

३८७ 20150216C100075 उषासागर रDनघोष कांबळे, मु.पो. 
हातकंणगले िज. को�हापूर

पु�ष 2/4/1968 बीए अजा हातकणंगले 11/5/1996 10/30/1999 ७०२८२३८८४७

३८८ 19890401C545516 पाट+ल सज<राव तुकाराम 

मु.पो.चाफोडी,पो.सावड< द.ु 
ता.करवीर, िज.को�हापूर

पु�ष 2/1/1969 बीकॉम खुला करवीर 7/15/1996 7/14/1999 9421288618

३८९ 20060424C569070 मुजावर रिजया �दलावर , 
(शवशRती ग�ल+ (शरोल+ पुलाची, 
ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर.

!"ी 12/22/1973 बीए इमाव हातकणंगले 11/21/1997 10/30/2000 9922649037

३९० 19971229C551959 उनाळे संगीता शंकर मु.पो.(शरोल+, 
ता. हातकणंगले, िज.को�हापूर.

!"ी 2/14/1975 बीए खुला हातकणंगले 1/14/1999 12/31/2001 9922409658

३९१ 20100504C551182 डवंग र;वLं �दनकर,Zलॉक नं.१८, 
मो�हते कॉलनी, कळबा रोड, 
को�हापूर.

पु�ष 8/15/1975 एमकॉम खुला करवीर 2/4/1999 1/31/2002 ७५८८२७२१८४
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३९२ 20120605C750062 Cचदंगे पांडुरंग गणपती मु.पो.�बL+, 
ता.कागल, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1974 बीए खुला कागल 2/10/1999 1/31/2002 9657112448

३९३ 19970419c552123 शामराव ;व�ठल काकड,े कोरोची 

पाट+ल वसाहात ता. हातकंणगले 

िज को�हापूर

पु�ष 8/5/1969 बीकॉम ओबीसी हातकणंगले 6/4/1998 5/31/2001 ९०१११७५१०१

३९४ 19900711C546060 जठार एकनाथ दNा"य 

मु.पो.वाघापूर, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/7/1974 बीकॉम खुला भुदरगड 9/14/1999 8/28/2002 ९४०३४६५६५७

३९५ 20160707C100672 >काश मा�ती सांगळे, ताराबाई 
अ\णासाहेब नरड ेहाय!कुल मु.पो 
नांदणी ता. (शरोळ िज. को�हापूर

पु�ष 6/5/1967 बीए खुला (शरोळ Oct-95 Sep-98 ९४०३७५८८७९

३९६ 19901207C546093 गुडदे सुरेश बसा�पा मु.अरनुळ, 
पो.डुडंगे, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर.

पु�ष 1/1/1973 बीए खुला गड�ह=ंलज 12/7/1995 11/30/1998 ९८५०१७८८१०

३९७ 19900807C546065 रवेदार का(शनाथ साता�पा 

मु.पो.हलकण�, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1972 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/5/1998 10/31/2001 ९४२३८४२७५६

३९८ 20160708c100118 संजय Eीकांत कांबळे, मु.पो. 
@तळवणी ता हातकंणगले िज 

को�हापूर

पु�ष 4/15/1966 एमए बीएड अजा हातकणंगले 10/19/1993 9/18/1996 ९७६३५९८१३२

३९९ 19890619C555305 �दलावर हा@नफ कादरभाई 

मु.पो.हलकण�, ता. 
गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1972 बीए एमए खुला गड�ह=ंलज 5/13/1996 4/30/1999 ९४०४२५५७३४

४०० 20110604C554155 चौगुले हणमंत (शवाजी 

मु.पो.पुलाची (शरोल+, ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/2/1972 बीकॉम खुला हातकणंगले 8/1/1995 7/31/1998 9158234627

४०१ 20160708c100154 >काश महादेव माने, मु.पो. भुये 
ता. करवीर िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1964 बीए अजा करवीर 9/10/1993 10/31/1996 ७७६८८९७९४०

४०२ 20160413c100287 ;व�ठल �हदंरूाव माने मु.पो. 
इं�दरानगर, @नगवेरोड वडणगे ता. 
करवीर िज. को�हापूर

पु�ष 9/6/1971 बीए खुला करवीर 7/15/1996 7/14/1999 ९८२३२१३२००

४०३ 20150108C100880 क�पना जनाद�न खाड,े १६/ 
१६६,घोडकेनगर,पrमEी 
हॉटेलजवळ,इचलेकरंजी, 
ता.हातकणंगले,िज.को�हापूर

!"ी 4/4/1974 बीकॉम खुला हातकणंगले 6/1/1998 5/31/2001 ९८८१८६२७६५
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४०४ 19940606C548005 माने संजय ;वxणू वॉड� नं.१३, घर 
नं. ३३४, दातार मळा, इचलकरंजी, 
ता. हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/4/1977 बीए खुला हातकणंगले 9/7/1998 8/30/2001 ९९२२१२४८७३

४०५ 20021014C563587 मगदमू (शवाजी नरसू 

मु.पो.सडोल+ खा. ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 10/1/1969 बीए खुला करवीर 11/1/1995 10/31/1998 9623249332

४०६ 20081212C557516 पाट+ल राजाराम Eीपती 

मु.पो.�हरवड ेखा. ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 8/5/1966 बीए खुला करवीर 8/14/1995 7/30/1998 ९५६११४१७५७

४०७ 19930622C547147 कांबळे अ@नल सदा(शव 

मु.पो.हसुर दमुाला, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1975 बीए .अजा करवीर 10/31/1996 10/31/1999 ७२१८६९१२९६

४०८ 20160708c100230 रेखा �दनकर डळेेकर, मु.पो.यमगे 
ता. कागल िज. को�हापूर

!"ी 5/5/1973 बीकॉम खुला कागल 12/12/1997 12/12/2000 ९६७३६३६९३०

४०९ 20160706c100900 बाबासाहेब भुपाल देसूरे, 
मु.पो.Cगजवणे ता. गड�ह=ंलज िज. 
को�हापूर

पु�ष 6/1/1967 बीकॉम खुला गड�ह=लज 9/2/1993 8/31/1996 ९०११६५७१०९

४१० 20140325C100485 पुरंत क;वता कांतीलाल, �लॉट 
नं.७७, पांडुरंगनगर+, देवकर पाणंद, 
को�हापूर.

!"ी 12/17/1972 बीकॉम खुला करवीर 10/22/1996 10/26/1999 ७५८८६९८२०८

४११ 20160113C100145 वंगा बुचापती मलैहा ११/६६, ४७६ 
कुंभार ग�ल+, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 4/23/1971 बीए इमाव हातकणंगले 5/7/1997 4/30/2000 9970642803

४१२ 20150929c101155 सुरेश (भमा पाट+ल, मु पो ऐनापूर 
ता. गड�ह=लंज िज. को�हापूर

पु�ष 11/12/1972 बीकॉम खुला गड�ह=लज 5/3/1999 4/30/2002 ९६७३८६९४८६

४१३ 20100624C584672 रेशमा बळीराम कांबळे 84/1 
गौतम राजगहृ हौ.सो.;वचारे माळ 

ता.हातकणंगले िज.को�हापूर

!"ी 6/2/1972 एमए बी.एड अजा हातकणंगले 4/1/1996 3/31/1999 ९९२१४६०२३४

४१४ 19890410C545522 पवार मोहन बंडू मु.माजनाळ, 
पो.पुनाळ, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीकॉम .अजा प:हाळा 12/1/1996 11/30/1999 ९४२११०४३०५
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

४१५ 20111217C606593 जमादार (लयाकतअल+ Kहमूलाल, 
मु.पो.ब!तवाड, 
ता.(शरोळ,िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1966 बीएबीएड खुला (शरोळ नोGह7बर 1994 आRटोबर 1997 ९०११४४६४६२

४१६ 20160705C101892 अ�लाबO सरदारजी शहाणे�दवाण, 
मु.पो. बचणी ता कागल िज 

को�हापूर

पु�ष 7/15/1971 बीकॉम ओबीसी कागल 10/1/1995 9/30/1998 ९८९०९६४००३

४१७ 20160707C101245 सुरेखा अ@नल दटमजगे, �लटॅ 
नं.102 अंनंत टयूल+�स महाHडक 

वसाहत करवीर

!"ी 3/11/1963 बीए बीएड खुला करवीर 10/10/1998      10/11/2001 ९४२२५०४०४६

४१८ 20030303C562773 चोपड े;वrया �दनकरराव 

मु.पो.पोल< तफ�  ठाणे, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

!"ी 12/15/1961 बीकॉम .अजा प:हाळा 2/14/1996 2/14/1999 ९९७०१६६९६३

४१९ 20050923C557035 आळवेकर (शवाजी दाद,ू मु.येवती, 
पो.Kहाळुंगे, ता.करवीर, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/22/1971 एमए खुला करवीर 10/11/1995 10/21/1998 ९९७५२४०१८६

४२० 20031111C561733 सोकसाने तानाजी तुकाराम 

मु.पो.(मणचे खुद� ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला भुदरगड 12/19/1995 11/30/1998 ९५०३३९२४९६

४२१ 20150521C100271 स0रता बंडा डांगे, 1328 क 

यादवनगर गणपती मं�दराजवफ 

करवीर को�हापूर

!"ी 2/1/1971 बीए खुला करवीर Aug-95 Aug-98 ९४२३२७३९७७

४२२ 20160708c100510 उमेश बापुसो माने, मु.पो.सावड< 
ता. हातकंणगले िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 बीए अजा हातकणंगले 7/1/1995 7/1/1998 ९७६५३६७३८१

४२३ 20160707C101348 रंजना बाबुराव पाट+ल, कडगांव 

रोड, गड�ह=ंलज िज. को�हापूर

पु�ष 2/17/1970 बीकॉम खुला गड�ह=लज Jul-95 Jul-98 ८४८३९७९१६७

४२४ 19900202C557896 Eी.अ@नल तुकाराम मगदमू 

195/70 ई वाड�,;वचारेमाळ, 
कदमवाडी रोड, ता.करवीर 

िज.को�हापूर.

पु�ष 5/25/1970 बीकॉम खुला करवीर 9/14/1995 8/20/1998 ८८८८२६६३१६

४२५ 19951207C558035 कु.पाव�ती आ\णासाहेब पाट+ल 

साई मं�दर जवळ 

मु.पो.ता.गड�ह=ंलज िज.को�हापूर.

!"ी 3/12/1968 एमए खुला गड�ह=ंलज 2/1/1996 1/31/2000 ७७४१८३८७००

४२६ 20160708C100534 Eी.महेश �दनकर कांबळे मु.पो. 
ता.आजरा(आंबोल+ रोड) 
िज.को�हापूर.

पु�ष 3/26/1974 बीकॉम अजा आजरा 2/4/1999 2/4/2002 ९९६०३५६५५०
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४२७ 20160707C101024 कु.वैशाल+ अशोक फुटाणे गुजर 

वसाहत मु.पो. ता. गड�ह=ं लज 

िज.को�हापूर

!"ी 5/4/1975 बीए इमाजा गड�ह=ंलज 5/4/2000 4/30/2003 ९०११६६३६०७

४२८ 19970415C550092 वंगा ;वxणू मलैहा ९/४७६, 
कुंभारग�ल+,इचलकरंजी,ता. 
हातकणंगले, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/19/1974 बीकॉम इमाव हातकणंगले 7/1/1998 6/30/2001 9423267364

४२९ 20110818C600967 पाट+ल संिजवनी आनंदराव 

मु.पो.सरोल+, पो.@नगंुडगे, 
ता.आजरा, िज.को�हापूर.

!"ी 5/9/1974 एमए खुला आजरा 7/1/1999 6/30/2002 9764853264

४३० 19970428C550098 भोसले संपतराव (शवराम 

मु.पो.१०/२४६, शा!"ी लाईन 
मा�ती मं�दराजवळ, 
इचलकरंजी,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/19/1974 एमए खुला हातकणंगले 6/4/1998 5/31/2001 9270114320

४३१ 19970819C551792 कांबळे सुवणा� आनंदा मु.पो.Cचपर+, 
ता.(शरोळ, िज.को�हापूर.

!"ी 6/2/1972 एमए .अजा (शरोळ आRटोबर 1998 आRटोबर 2001 ९५४५२०७४१५

४३२ 20140728C100526 गुंड राजाराम सदा(शव 

मु.पो.गारगोट+, ता.भुदरगड, 
िज.को�हापूर

पु�ष 3/7/1968 बीए खुला भुदरगड 2/1/2000 1/1/2003 ९८६०३४४७७४

४३३ 20140110C100039 पाट+ल ;व�ठल (शवराम, 
मु.पो.येवती,ता.करवीर, 
िज.को�हापुर

पु�ष 6/1/1968 बीए खुला करवीर 2/1/1996 2/15/1999 ९०९६९७३६८७

४३४ 20081208C556853 आगलावे सखाराम (शवाजी 

मु.पो.�हरलगे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/5/1974 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 8/1/1998 7/31/2001 9403962290

४३५ 20121211C763948 म@नषा मनोहर कMडकेर 1995 बी 
वॉड� मंगळवारपेठ, को�हापूर

!"ी 12/12/1971 बीए खुला करवीर 9/12/1997 9/21/2000 ९७६६८०३०४१

४३६ 19900207C546391 पाट+ल श(शकांत आ\णासाहेब 

मु.पो.साई मं�दर जवळ 

गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 7/27/1970 बीए खुला गड�ह=ंलज 5/4/1999 4/30/2002 9096773128

४३७ 19940407C548330 बुगड ेनेताजी आ�पा 

मु.पो.Cगजवणे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/13/1995 10/31/1998 ९६८९१८८०२८
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४३८ 20160708C100804 धMडूताई केशव दवंड,े 16/487 
Eीरामबाजार जवळ इचंलकरंजी 

ता हातकंणगले िज को�हापूर

!"ी 8/1/1972 बीकॉम खुला हातकणंगले 10/1/1996 9/30/1999 9766998636

४३९ 20160705C101234 सागर ;वनायक साटम 112 
दNनारायण कॉK�लेRस राधानगर 

रोड राजोपाFयेनगर ता करवीर 

िज को�हापूर

पु�ष 7/12/1974 बीए खुला करवीर 5/1/2000 4/30/2003 9272763867

४४० 20140722C100520 कांबळे सुरेश वसंत, मु.पो. 
नरंदे,ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर

पु�ष 11/15/1965 बीए .अजा हातकणंगले 6/1/1995 5/31/1998 ९९७०४१६७०६

४४१ 19850623C545138 पाट+ल बाबुराव अंतु मु.पो.Kहसवे, 
ता.भुदरगड, िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1968 बीए खुला भुदरगड 11/1/1995 10/31/1998 ९६३७२११८१७

४४२ 20160422C100277 पांडव चंLकांत पांडुरंग, 
मु.पो.ता.हातकणंगले, िज.को�हापूर

पु�ष 4/1/1973 बीकॉम .अजा हातकणंगले 10/31/1996 9/30/1999 ९०११८४३७४७

४४३ 19960807C550047 देसाई श(शकांत आनंदराव 

मु.पो.कौलगे, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/15/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/15/1997 10/31/2000 ९५२७००२९८६

४४४ 20160623C101671 अजीजअहमद अZदलूगणी पाट+ल, 
मु.पो.�कडी राघोबा ताल+म जवळ 

ता हातकंगणले िज को�हापूर

पु�ष 6/2/1957 बीए खुला हातकणंगले Jan. 1985 Dec. 1988 9923122180

४४५ 20160707C100048 कलग�डा ;परग�डा पाट+ल, मु.पो. 
टाकवड ेता (शरोळ िज को�हापूर

पु�ष 9/24/1967 बीए खुला (शरोळ 1/1/1995 12/31/1997 9503194200

४४६ 20160314C100083 धनंजय शंकर साळवी. मु.पो. श7दरू 
ता.कागल िज को�हापूर

पु�ष 10/30/1970 एमए ओबीसी कागल 12/2/1998 11/30/2001 7887911524

४४७ 20081009C554317 पाट+ल सु@नल शंकर 

मु.पो.कडगेाव, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/17/1969 बीकॉम एमकॉम खुला गड�ह=ंलज 9/1/1993 8/31/1996 ७७०९१७१८९२

४४८ 19940617C548116 कांबळे मह7L बाबुराव 

मु.पो.ता.(शरोळ, िज.को�हापूर

पु�ष 6/16/1972 बीए!सी .अजा (शरोळ 10/1/1995 9/30/1998 9767926089

४४९ 19900407C546401 हरेर शरद `ानदेव 

मु.पो.मांगलेवाडी, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 1/10/1970 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 10/6/1995 9/30/1998 ९२२६३४७८४५
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४५० 20160708C100333 रमेश @नवNृी चोगले, माडयाळ ता. 
कागल िज. को�हापूर

पु�ष 6/1/1964 एमए खुला कागल 2/7/1996 1/31/1999 9764414330

४५१ 20060506C555623 जोशी मंजू वसंत �लॉट नं.६, 
महाराx� नगर, कळंबा रोड, 
को�हापूर

!"ी 10/6/1972 बीकॉम खुला करवीर 9/11/1995 8/28/1998 ९४२००८६५९७

४५२ 20160707C100666 जांभळे >काश पांडुरंग 

मु.पो.कोपाड<, ता.शाहुवाडी, 
िज.को�हापूर

पु�ष 9/25/1967 बीकॉम खुला शाहूवाडी फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 ८४२१७७८३६१

४५३ 20150330C100771 अशोक पांडुरंग कमळकर 

मु.पो.मळगे ता.कागल 

िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1974 एमए इमाजा कागल 2/7/1997 1/18/2000 ९४२११०९१२१

४५४ 19870804C560034  कांबळे दगडू ;वxणू इचलकरंजी 

वॉड� नं.९, स�ाट अशोकनगर,
पु�ष 12/31/1953 बीए .अजा हातकणंगले 10/6/1989 9/30/1992 9561892931

४५५ 19911021C546479 पाट+ल दयानंद साता� पा 

मु.पो.यमगे, ता.कागल, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1974 बीकॉम खुला कागल  -  - 9403548378

४५६ 20160708C101140 Eीमती ताराबाई तुकाराम कांबळे 

मु.पो.कबनुर ता.हातकणंगले 

िज.को�हापूर.

!"ी 6/1/1964 एमए अजा हातकणंगले 5/1/1998 7/31/2001 ९५२७८३३४२७

४५७ 20110823C598867 बाडकर अशोक अप�या, 
मु.पो.औरनाड, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/1/1972 बीए भ.ज. गड�ह=ंलज 5/24/1995 5/23/1998 ७०२८४०५५९१

४५८ 20160708C101502 सौ.सु@नता ;वनायक जगताप 

मु.पो.कु्�ंदवाड ता.(शरोळ 

िज.को�हापूर.

!"ी 5/13/1969 एमए खुला (शरोळ 10/16/1995 9/30/1998 ९८६०४१६६६९

४५९ 20160708C100803 कोळे उNम कृxणा मु.पो.सरोल+, 
ता.गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर.

पु�ष 3/15/1970 बीकॉम खुला गड�ह=ंलज 8/13/1995 7/31/1998 9923876403

४६० 20160708C101561 तोरसे �दल+प राजाराम 

मु.पो.बोळावी, ता.कागल, 
िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1972 बीए खुला कागल 8/3/1997 7/30/2000 7588249191

४६१ 20081010C554460 पाट+ल शंकर आनंदराव 

मु.पो.पडळ, ता.प:हाळा, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 7/1/1972 बीए खुला प:हाळा 7/17/1997 6/17/2000 9767578389
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४६२ 19970419C552122 मधाळे संजय देवा�पा 

मु.पो.आळते,ता.हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 2/26/1966 बीकॉम .अजा हातकणंगले 6/5/1998 5/31/2001 9096185162

४६३ 20160708C100580 चGहाण राज7L जनाद�न 

मु.पो.हणीमाळ, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 11/1/1996 10/31/1999 9011388586

४६४ 19971109C550580 गणपती ;वxणू सांगळे मु.पो.उNरू, 
ता.आजरा िज.को�हापूर

पु�ष 5/1/1976 बीए!सी इमाजा आजरा  -  - ७५८८६२०६१२

४६५ 20000707C553411 पाट+ल बाळगMडा महादेव 

मु.पो.भडगांव, ता. गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 12/20/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 12/7/1999 1/30/2002 ९०४९०२३०७५

४६६ 20160707C101271 @नवास बापूसो साळोखे 

मु.पो.सडोल+ खालसा ता.करवीर 

िज.को�हापूर

पु�ष 7/1/1966 बीकॉम खुला करवीर  -  - ९७६३५२५२७७

४६७ 20080910C559227 मोकाशी `ानदेव (शवाजी 

मु.पो.नागनूर,ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 5/23/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 10/14/1996 9/30/1999 9673328060

४६८ 20040113C565288 गोटुर+ बसवराज केपा:ना 

मु.अरळगुंडी, पो.नांगनूर, 
ता.गड�ह=ंलज, िज.को�हापूर

पु�ष 6/15/1971 बीए खुला गड�ह=ंलज 2/2/1996 1/31/1999 9765291171

४६९ 20160708C101373 तानाजी �दनकर संकपाळ 

मु.पो.;व�ठलनगर (शये ता.करवीर 

िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1968 बीकॉम इमाजा करवीर  -  - ९८६०७४६२२४

४७० 19910411C546661 सावंत हेमलता दNाजीराव घर नं 

1530 महादेव ग�ल+ कसबा 

बावडा को�हापुर 416 006

!"ी 1/18/1964 बीकॉम खुला करवीर 7/12/1994 7/31/1997 9604327139

४७१ 20160701C100825 प7ढार+ उ!मान गुलाव, मु.पो 
भ7डवड,ेता.हातकणंगले, िज.को�हापूर

पु�ष 6/1/1970 बीए इमाजा हातकणंगले 12/1/1997 11/30/2000 ७०३८८३०२४२

४७२ 20160708C101371 भुरगुडा ;वजयकुमार शामराव 

मु.(लगंनूर, पो.कसबा नूल, 
ता.गड�ह=ंलज,िज.को�हापूर.

पु�ष 3/29/1969 बीए खुला गड�ह=ंलज  -  - ९४२०७७६९१७

४७३ 20150812C101831 मठपDNी पोवाडी नाग�या 

मु.पो.नेसर+,ता.गड�ह=ंलज, 
िज.को�हापूर

पु�ष 1/7/1969 बीए खुला गड�ह=ंलज  -  - 9823034362
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४७४ 20160708C101500 संजयकुमार वसंत कांबळे, मु.पो. 
नेज ता. हातकंणगले िज को�हापूर

पु�ष 1/6/1972 बीकॉम अजा हातकणंगले 11/3/1995 10/30/1998 9860872145

४७५ 20010830C560859 पाट+ल अ@नल पांडुरंग 

मु.पो.लाटवड,े ता. हातकणंगले, 
िज.को�हापूर.

पु�ष 6/1/1973 बीए खुला हातकणंगले 3/1/2001 2/29/2004 ९७६७७४७३१५

४७६ 20160709C100828 पांडूरंग गो;वदं पोवार मु पो 

करंजीवणे ता कागल िज को�हापूर

पु�ष 6/6/1971 एमए खुला कागल 10/6/1998 10/7/2001 9545739132

४७७ 19921212C547326 ÊnùMÉÆ¤É®ú +É{{ÉÉhhÉÉ ºÉÖiÉÉ®ú  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Ê¶É®úÉä³ý,ºÉÖiÉÉ®ú 
MÉ±±ÉÒ ¨ÉÉ³ý¦ÉÉMÉ, iÉÉ.Ê¶É®úÉä³ý ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 12/12/1969 ¤ÉÒ.BººÉÒ

     +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Ê¶É®úÉä³ý

   +ÉìC]õÉä.1995  ºÉ{]åõ.1998 ९४२३८४१४८८

४७८ 20100709C564079 ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉÉ¯ûiÉ®úÉ´É ºÉÉºÉxÉä  1128/¤ÉÒ B ´ÉÉìbÇ÷ 
ºÉ®únùÉ®ú iÉÉ±ÉÒ¨ÉVÉ´É³ý,Ê¶É´ÉÉVÉÒ {Éä`ö EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú. 

ºjÉÒ 8/9/1964 ¤ÉÒ.B.
         +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

1/4/1996 1/3/1999 ९६०४७४०१८३

४७९ 20161214C100348 ¦É®úiÉ iÉÖEòÉ®úÉ¨É +ÊiÉOÉä  ¨ÉÖ.{ÉÉä. Ê{É¶É´ÉÒ 
iÉÉ.¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.Ê{ÉxÉ-416213

{ÉÖ. 6/1/1973 ¤ÉÒ.B.
  +Éä{ÉxÉ ¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò

ºÉ{]åõ.1996  +ÉìMÉº]õ 1999 ९८८१७२३४७०

४८० 20161215C100121 ®úÉVÉåpù ½þ®úÒ JÉä¤ÉÖb÷Eò®ú   ¨ÉÖ.{ÉÉä.*E* ´ÉÉ³ý´Éä 
iÉÉ.®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
 02/03/1963 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ ®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ
 05/04/1999 37346 ९९२३७४३९०१

४८१ 19960606C556596 ºÉÆVÉªÉ näù´ÉnùÉºÉ ºÉÉ´Ébæ÷Eò®ú  ¨ÉÖ.{ÉÉä. ºÉÉ´Ébæ÷ 
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 7/31/1972  B¨É.B.
   BºÉ.ºÉÒ.    .½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

8/6/1997 7/31/2000 9665948946

४८२ 20161214C100156 ¨É½äþ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú MÉÉä{ÉÉ³ý ¦ÉÉäºÉ±Éä õ¤ÉÒ ´ÉÉbÇ÷, VÉ´ÉÉ½þ®úxÉMÉ®ú 
¨ÉÖ.{ÉÉä.iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

{ÉÖ. 5/5/1972 ¤ÉÒ.B.
     BºÉ.ºÉÒ.  Eò®ú´ÉÒ®ú

5/23/1996 5/22/1999 9561073655

४८३ 20160829C100279 ¨ÉÉ¯ûiÉÒ VÉÉäiÉÒ {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¤Éä±Éä´ÉÉb÷Ò 
¨ÉÉºÉÉ,iÉÉ.EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 7/23/1968 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ E ÉMÉ±É

7/7/1998 6/30/2001 9049382274

४८४ 20150108C100596 BEòxÉÉlÉ nùkÉÉjÉªÉ ¤ÉSÉÉ]äõ  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¤ÉÊ½þ®äú·É®ú 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
5/22/1971 B¨É.B.

 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú
     --     -- ९७६५१६४४५६

४८५ 19940222C606248 ¤ÉÉ³ýÉºÉÉ½äþ¤É ¤ÉÖvÉÉ{{ÉÉ EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä. ½þ±ÉºÉ´Ébä÷ 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1971 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

10/10/1995 10/1/1998 9172006419

४८६ 19971124C264356  =V´É±ÉÉ Ê´ÉVÉªÉ näùºÉÉ<Ç  ¨ÉÖ.{ÉÉä ÊEòhÉÒ  
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÖ®ú. 416112

ºjÉÒ 7/26/1971 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

1/11/1999 12/31/2002 ९९७५८०९३५१

४८७ 19990922C555444 ºÉÖ´ÉhÉÉÇ nùÉnùÉºÉÉ½äþ¤É ºÉÖªÉÇ´ÉÆ¶ÉÒ 6/463 Ê¶ÉIÉEò 
ºÉÉäºÉÉºÉÉÆMÉ±ÉÒ ®úÉäb÷,iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

ºjÉÒ 2/27/1969 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/6/1993 30/08/196 9850374292

४८८ 20151230C100328 ¨Éä½þ°üzÉÒºÉÉ <º¨ÉÉ<Ç±É Ë½þM±ÉVÉEò®ú  103 <Ç ´ÉÉbÇ÷ 
ªÉÉnù´ÉxÉMÉ®ú,iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÖ®ú.

ºjÉÒ 6/2/1959 ¤ÉÒ.B.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

6/4/1984 5/31/1987 ८६०५३९३७००

४८९ 20010803C556162 Ê´É±ÉÉºÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.+É´É³ýÒ 
(nùkÉ¨ÉÆÊnù®ú) iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1970 ¤ÉÒ.B.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. {Éx½þÉ³ýÉ

4/17/2000 ¨Éä 2003 ९९६०४७२३८०

४९० 20161219C100695 ´ÉÆnùxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ PÉÉäb÷Eäò  1477,b÷Ò ®úÉ¤ÉÉbä÷ 
MÉ±±ÉÒ,=kÉ®äú·É®ú {Éä`ö iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 2/11/1972 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

     --     -- ९४२७७९१७४

४९१ 20161219C100784
Eò±{ÉxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ PÉÉäb÷Eäò 1477,b÷Ò ®úÉ¤ÉÉbä÷ MÉ±±ÉÒ, 
=kÉ®äú·É®ú {Éä`ö iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ

11/7/1965 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

     --     -- ८२७५६४२९९९

४९२ 20161219C100619 ®úË´Épù ¸ÉÒEòÉÆiÉ ®úÉ>ðiÉ  516 B ´ÉÉìbÇ÷ Ê|ÉxºÉ 
Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¤ÉÉäÍb÷MÉ VÉ´É³ý Ê¶É´ÉÉVÉÒ {Éä`ö,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 5/1/1972 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

10/29/1996 10/29/1999 ९६७३६८९८२१

४९३ 20060213C555754 Eò±{ÉxÉÉ ®úÉ¨É®úÉ´É Eònù¨É  806 <Ç ´ÉÉìbÇ÷   xÉÊ±ÉxÉÒ 
+{ÉÉ®ú¨Éå]õ,¶ÉÉ½Úþ{ÉÖ®úÒ 4 lÉÒ MÉ±±ÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 3/20/1964 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.

 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

12/28/1995 12/31/1998 ९९२३२६१३२३

४९४ 20161216C101230 BEòxÉÉlÉ nùkÉÉjÉªÉ ¤ÉSÉÉ]äõ  ¨ÉÖ.{ÉÉä.=Ænù®ú´ÉÉb÷Ò  iÉÉ. 
EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 11/6/1965 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ EòÉMÉ±É

     --      -- ९७६३०९७८१५
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४९५ 19930201C556340  +ÉxÉÆnùÒ ¶ÉÆEò®ú =MÉ´Éä  ¨ÉÖ.{ÉÉä. EÖòÊb÷jÉä iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú   
 ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ
3/15/1974 B¨É.B.

  +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú
7/10/2000 7/31/2003 ९५०३२०३९६४

४९६ 20011010C558483 |É¨ÉÉänù SÉÆpùEòÉÆiÉ ¨ÉÉxÉä  ®úÉ.Ë½þMÉhÉMÉÉÆ´É 
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
7/17/1972 ¤ÉÒ.B.

BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä
9/7/1998 8/31/2001 ९९२२३८६३८८

४९७ 19950711C556003 ´Éè¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉÉ{ÉÚºÉÉ½äþ¤É ¨ÉÉ³ý´ÉäEò®ú  b÷Éì.b÷Ò.´ÉÉªÉ.{É 
EòÉì±ÉxÉÒ,MÉÉ®úMÉÉä]õÒ iÉÉ. ¦ÉÖnù®úMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

ºjÉÒ 12/4/1977 ¤ÉÒ.B.
  +Éä{ÉxÉ ¦ÉÖnù®úMÉb÷

2/1/2000 1/31/2003 ९३७१४८५४१९

४९८ 20090824C577059 ¨É½äþ¶É MÉhÉ{ÉiÉ®úÉ´É {ÉÉä´ÉÉ®ú  329 <Ç xªÉÖ 
¶ÉÉ½Öþ{ÉÖ®úÒ,nùÉ¦ÉÉä³ýEò®ú EòÉìxÉÇ®ú,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.416003

{ÉÖ. 11/17/1974 ¤ÉÒ.BÂ.
  +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

B|ÉÒ±É 1998 ¨ÉÉSÉÇ 2001 ९८२३३७६०६०

४९९ 19940124C568239 ºÉÆÊnù{É ¤ÉÆbÚ÷ ±ÉÉ³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.+ÉäEòÉä±ÉÒ iÉÉ.¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 7/1/1969 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò

      --      -- 9623896376

५०० 20071107C571087 ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ®úÉ´É nÖÆùb÷MÉä   ¨ÉÖ.{ÉÉä.VÉ®ú³ýÒ 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1974 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

      --      -- ९४२३८२५८९१

५०१ 19940207C547613 ¨ÉÉ°üiÉÒ xÉÉMÉÉ{{ÉÉ EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.<nù®úMÉÖSSÉÒ 
{ÉÉä.Eòb÷±ÉMÉä iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
6/1/1970 ¤ÉÒ.B.

BºÉ.ºÉÒ. MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ
      --      -- ९९६०३२०९०१

५०२ 20040119C565303 MÉÉänùÉ´É®úÒ näùÊ´ÉnùÉºÉ ºÉÖiÉÉ®ú  ¨ÉÖ.{ÉÉä. =SÉMÉÉÆ´É 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 4/3/1968 ¤ÉÒ.BºÉºÉÒ
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

      --      -- ९८२२९९२५०४

५०३ 20081014C556009  +ÆVÉxÉÉ +ÉxÉÆnù®úÉ´É {ÉÉä´ÉÉ®ú  ¨ÉÖ.{ÉÉä. 
=SÉMÉÉÆ´É,{ÉÉ]õÒ±ÉMÉ±±ÉÒ iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 6/6/1963 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ E®ú´ÉÒ®ú

6/4/1997 6/3/2000 ९७६६९७४७०२

५०४ 20070905C265778 {ÉÖ°ü¹ÉÉäkÉ¨É nùªÉÉxÉÆnù MÉÉªÉEò´ÉÉb÷  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Ê¶É®úÉä³ý 
nùkÉxÉMÉ®ú,iÉÉ.Ê¶É®úÉä³ý ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1968 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. Ê¶É®úÉä³ý

 +ÉìMÉº]õ 1995 VÉÖ±Éè 1998 ९९७५२०२७८५

५०५ 201612C100404 ÊxÉ´ÉÂÞkÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉSÉbæ÷ {ÉÉä.Eò®úb÷´ÉÉb÷Ò 
iÉÉ.¦ÉÖnù®úMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
3/5/1969 ¤ÉÒ.E Éì¨É

 +Éä{ÉxÉ ¦ÉÖnù®úMÉb÷
2/1/1996 1/30/1999 ९७६४३८४९८८

५०६ 2012721C760080  ªÉÉº¨ÉÒxÉ¤ÉÒ ¨Éä½þ¤ÉÚ¤É ºÉªªÉnù  12/702 ½þkÉÒSÉÉèEò 
ºÉÆÊVÉ´ÉxÉÒ Ê¨É±É,½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 10/25/1973 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

11/24/1997 11/23/2000 ७६२०३०६२४८

५०७ 20161226C100604 ¨ÉÉ°üiÉÒ ¨É½þÉnäù´É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä. +iªÉÉ³ý 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 5/4/1968 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

1/1/1996 12/31/1998 ७७९८११०४१६

५०८ 19980903C552885 ºÉ±ÉÒ¨É ®úÉVÉäJÉÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉhÉÒ   ¨ÉÖ.{ÉÉä.{É®úÒiÉä 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1975 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

     --     -- ९७६३७११०६६

५०९ 20160716C101308 Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉnäù´É SÉÉèMÉ±Éä  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¨ÉÊb÷±ÉMÉä (¤ÉÖ.) 
iÉÉ.¦ÉÖnù®úMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/3/1970 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ ¦ÉÖnù®úMÉb÷

3/22/1996 3/22/1999 9975623975

५१० 20161226C100137 ºÉÖvÉÒ®ú |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÖSÉÆb÷Ò  6/27,¨ÉÆMÉ³ý´ÉÉ®ú 
{Éä`ö,iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 7/26/1972 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

1/9/1996 1/28/1999 ९४२३२७८६५०

५११ 20161229C100434 Eèò±ÉÉºÉ ºÉÖ®äú¶É Eònù¨É  2832 ¤ÉÒ ´ÉÉìbÇ÷ 
VÉ´ÉÉ½þ®úxÉMÉ®ú,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
6/10/1967 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.

BºÉ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú
     --      -- ८४२१८७९३५४

५१२ 19930107C547470 <Eò¤ÉÉ±É JÉÖiÉ¤ÉÖnnùÒxÉ ¤ÉÉ®úMÉÒ®ú   ¨ÉÖ.{ÉÉä. ½þ±ÉEòhÉÔ 
®É¨ÉË±ÉMÉ ®úÉäb÷,iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1971 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.

 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

6/3/1997 5/31/2000 ९४०३१०९१९२

५१३ 20011123C556394 xÉÉ¨Énäù´É lÉ³Úý EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.EòÉè±É´É iÉÉ.®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 11/1/1964 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. ®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ

11/6/1998 05*/10/2001 ७७४१०९१३३५

५१४ 20081020C560018 ®úÉVÉÚ iÉÖEòÉ®úÉ¨É Eò]õEòÉä³ä +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú {ÉÖiÉ³ýªÉÉVÉ´É³ý 
½äþ®ú±Éä iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1971 B¨É.B.

BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

8/1/2000 7/31/2003 ९२२५८१८५०४

५१५ 19941114C548098 MÉÉªÉjÉÒ =rù´É SÉ´½þÉhÉ   ¨ÉÖ.{ÉÉä.nùÉäxÉ´Ébä÷ iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú. 416010

ºjÉÒ 3/3/1976 ¤ÉÒ.BºÉºÉÒ
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

1/7/1999 12/31/2001 ९६५७८०४७८०

५१६ 20161221C100245 ¶ÉÉÆiÉÉ®úÉ¨É ½þ®úÒ {ÉÉ]õÒ±É   ¨ÉÖ.{ÉÉä. EòÉè±ÉMÉä 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1973 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

4/3/1997 3/31/2000 ७७९८६९५११३

५१७ 19910909C546448  +¶ÉÉäEò {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ  ¨ÉÖ.¨ÉºÉÉä±ÉÒ      
{ÉÉä.iÉÉ.+ÉVÉ®  ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 2/4/1975 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ  +ÉVÉ®úÉ

Êb÷ºÉä¤É®ú 1998 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2001 ९१५८९८३७११

५१८ 20161230C101329 ºÉÒ¨ÉÉ xÉÉ¨Énäù´É ´Éä±½þÉ³ý 1330/9 
+,ºÉÉMÉ®ú¨ÉÉ³ý,º]äõ]õ ¤ÉÄE  ,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 12/2/1972 ¤ÉÒ.B.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. E®ú´ÉÒ®ú

8/2/1999 8/2/2002 ९३७२७१९२११

५१९ 20081001C547478 ä¨ÉÉ°üiÉÒ MÉhÉ{ÉiÉÒ MÉÖb÷Ò¨ÉxÉÒ  ¨ÉÖ.{ÉÉä. VÉ®ú³ýÒ 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1967 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

3/1/1994 29/02/1997 ९७३०७८२६८५
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५२० 20150109C100321 ºÉÖ¦ÉÉ¹ÉSÉÆpù ªÉ¶É´ÉÆiÉ EòÉä±Éä  ¨ÉÖ.{ÉÉä. EÖÆò¦ÉÉäVÉ iÉÉ. 
½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 10/31/1971 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/7/1995 8/30/1998 9960262005

५२१ 20161230C100971 ¸ÉÒEòÉÆiÉ ¤ÉºÉ´ÉÆiÉ EòÉÆ¤É³äý ºÉÖiÉÉ®ú¨É³ýÉ,´ÉäiÉÉ³ý {Éä`ö 
<SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/28/1961 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

10/4/1985 9/30/1988 9420585566

५२२ 20081022C574609 nùkÉÉjÉªÉ ½þ®úÒ EÖÆò¦ÉÉ®ú  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Eòb÷MÉÉÆ´É 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1968 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
  +Éä.¤ÉÒ. ºÉÒ. MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

10/4/1995 9/30/1998 ९७६६३२२७६३

५२३ 19950607C548914 ®úÉ¨ÉÉ{{ÉÉ nÖÆùb÷É{{ÉÉ Ê¨É®úVÉä  ¨ÉÖ.{ÉÉä.½äþ¤¤ÉÉ³ý Eò** xÉÖ±É. 
iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1973 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

11/13/1997 10/31/2000 ९९२३०७७११५

५२४ 20160711C100486 Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¦É®ú¨ÉÉ {ÉÉ]õÒ±É    ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ 
,+ªÉÉävªÉÉxÉMÉ®ú iÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

{ÉÖ. 10/12/1961 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

     --      -- ९०४९९५०५७३

५२५ 20010202C549124  +xÉÆiÉEÖò¨ÉÉ®ú +É{{ÉÉVÉÒ EòÉä³ýÓpäùEò®ú ¨ÉÖ.JÉÉ±ÉºÉÉ   
EòÉä³ýÓpäù,{ÉÉä.xÉÉÆnù´Éb÷ iÉÉ.SÉÆnùMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
6/1/1974 ¤ÉÒ.B.

BºÉ.ºÉÒ. SÉÆnùMÉb÷
2/1/1998 1/31/2001 ७५८८२४८८०३

५२६ 20170103C100925  +ÉxÉÆnù®úÉ´É ¤É³ý´ÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É ¨ÉÖ.{ÉÉä. ºÉ°üb÷ 
(xÉÉ®úÉªÉhÉ{Éä`ö) iÉÉ.¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/2/1971 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ¶ÉÉ½Úþ´ÉÉb÷Ò

¨ÉÉSÉÇ 1996 ¡äò¥ÉÖ. 1999 ९८८१७२३६१८

५२७ 20010702C559489 MÉÉä{ÉÉ³ý ®úÉVÉÉ®úÉ¨É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.+É¨É®úÉä³ýÒ 
iÉÉ.SÉÆnùMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1970 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ SÉÆnùMÉb÷

9/1/1995 8/31/1998 9049950573

५२८ 19920419C546887 ®ú¨Éä¶É EþòÞ¹hÉÉ Ë¶ÉMÉä   b÷Éì.+ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú SÉÉèEò,Eò¤ÉxÉÚ®ú 
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 4/30/1974 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/5/1997 9/4/2000 ९०९६१८५७१९

५२९ 20160627C101539 nä´Éåpù ¶ÉÆEò®ú®úÉ´É {É]äõEò®úÒ  2/598 xÉnùÒ´Éä¶É 
<SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 11/8/1962 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

6/4/1990 6/4/1993 ९०९६९१९७५२

५३० 20001202C554599 ºÉÖÊxÉiÉÉ ¨É½þÉnäù´É ´ÉåMÉÖ±ÉæEò®ú  21/997 Ê¶ÉIÉEò 
ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ <SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 7/3/1973 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ− ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

8/1/1998 7/30/2001 ९४२३२६७४७९

५३१ 530C4635175 ºÉÖÊxÉ±É ¨É½þÉnäù´É +É´É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.ºÉÉÆMÉÉ´É iÉÉ.EòÉMÉ±É 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1974 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. EòÉMÉ±É

3/5/1999 2/28/2002 ९८९०१६४६५७

५३२ 19921106C590350 ¶ÉÉ½þÒnù ºÉ®únùÉ®ú ¨ÉÖ±ÉÉhÉÒ Ê¶É´ÉºÉ©ÉÉ]õ EòÉì±ÉxÉÒ 
MÉÉä³ýÒ¤ÉÉ®ú ¨ÉènùÉxÉ EòºÉ¤ÉÉ ¤ÉÉ´Éb÷É EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 24/07/19972 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
BºÉ.ºÉÒ. E®ú´ÉÒ®ú

      --      -- ९९२३३८९३३६

५३३ 20160712C100081 ºÉÖÊxÉiÉÉ iÉÉxÉÉVÉÒ ´ÉÉªÉnÆùbä÷  {±ÉÉì]õ xÉÆ.20 °ü<ÇEò®ú 
EòÉì±ÉxÉÒ SÉÉÆnùhÉäxÉMÉ®ú, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 6/22/1974 B¨É.EòÉì¨É.
BºÉ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

8/2/2000 7/31/2003 ७३८५३३२१२३

५३४ 530C4639329  +ÉÉ¶ÉÉ EòÉÊ¶ÉxÉÉlÉ +É{É®úÉvÉ 2370/71 B´ÉÉìbÇ÷ 
MÉÖ°ü´ÉÉ®ú{Éä`ö iÉ]õÉEòb÷Ò±É iÉÉ±ÉÒ¨ÉºÉ¨ÉÉä®ú EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

ºjÉÒ 3/25/1970 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

8/3/1999 8/2/2002 ९१७५८७९८०६

५३५ 20160427C100407 Ê¶É´ÉÉVÉÒ +É¤ÉÉ  {ÉÉ]õÒ±É ¨ÉÖ.EÆòlÉä´ÉÉb÷Ò {ÉÉä.iÉ®úºÉÆ¤É³äý 
iÉÉ.®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
5/1/1965 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ ®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ
¨Éä 1994 B|ÉÒ±É 1997 ९५२७२१४६६५

५३६ 530C4636135 JÉÆbä÷®úÉ´É ®úÉVÉÉ®úÉ¨É näùºÉÉ<Ç  ¨ÉÖ.=iºÉÉ³ýÒ {ÉÉä.+b÷Eúò®ú 
iÉÉ.SÉÆnùMÉb÷ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 4/11/1971 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ SÉÆnùMÉb÷

     --      -- 9049509961

५३७ 20080201C552403 ºÉÖ¨ÉxÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ ÊZÉ]äõ  ¨ÉÖ.xÉä¤ÉÉ{ÉÚ®ú {Éx½þÉ³ýÉ {ÉÉä. 
iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ  ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 7/24/1967 ¤ÉÒ.B.
 BxÉ.]õÒ.(¤ÉÒ.) {Éx½þÉ³ýÉ

11/10/1994 10/20/1997 ९८६०६२५७९०

५३८ 530C4641224 ®ÆúMÉ®úÉ´É ¤ÉÉVÉÒ®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¨½þÉEò´Éä 
iÉÉ.EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú. 

{ÉÖ. 1/1/1977 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ EòÉMÉ±É

      --      -- ९९२२०४९९४२

५३९ 20091219C577853 ½þ®úÒ¶SÉÆpù nùkÉÉjÉªÉ {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.MÉÉä³ýÒ´Ébä÷ 
{ÉÉä.EòÉäiÉÉä±ÉÒ iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
3/1/1964 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.

 +Éä{ÉxÉ {Éx½þÉ³ýÉ
2/17/1994 2/28/1997 ९६३७१४७६८१

५४० 20161213C10046 ®úÊ½þºÉÉ¤ÉÉxÉÚ ºÉ®únùÉ®ú ¶ÉäJÉ  {±ÉÉì]õ xÉÆ.171 Ê¤Éb÷Ò 
EòÉì±ÉxÉÒ ®úÉVÉÉä{ÉÉvªÉäxÉMÉ®ú,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 5/5/1970 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

9/5/1995 9/4/1998 ९९६०१५३२१३

५४१ 1983008195 VÉÉEòÒ®ú½ÖþºÉäxÉ ¨É½Æþ¨Énù ¨ÉÖ±±ÉÉ   ¨ÉÖ.{ÉÉä.PÉÉäºÉ®ú´ÉÉb÷ 
iÉÉ.Ê¶É®úÉä³ý ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1965 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Ê¶É®úÉä³ý

1/1/1995 12/31/1997 ९९७५९११३१४

५४२ 19940223C547940 ºÉÆVÉªÉ ®úÉ¨ÉSÉÆpù EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Ë¶ÉMÉhÉÉ{ÉÚ®ú 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 8/20/1974 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

      --      -- ९९७००६३९७१

५४३ 530C4643143 Ê´É¨É±É ºÉÆVÉªÉ ¨½äþiÉ®ú   Ê¶É´ÉÉVÉÒxÉMÉ®ú {ÉÉäÊ±ÉºÉ 
º]äõ¶ÉxÉ <SÉ±ÉEòò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 6/10/1969 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.¤ÉÒ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/8/1998 8/30/2001 ९८२२५५८७८०

५४४ 20110526C570976 Ê´ÉtÖ±ÉiÉÉ |É¦ÉÉEò®ú MÉÖ³ý´ÉhÉÒ  ¨ÉÖ.{ÉÉä.®úÉ¶ÉÒ´Ébä÷ ¤ÉÖ. 
iÉÉ.®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 9/1/1969 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ

¨Éä 1997 B|ÉÒ±É 2000 ८४१२०६२९५०

५४५ 530C4643817 ºÉÆvªÉÉ ºÉÆVÉªÉ EöÖò±ÉEòhÉÔ  {±ÉÉì]õxÉÆ. 49 nùkÉÉä¤ÉÉ 
Ë¶ÉnäùxÉMÉ®ú ,Eò³Æý¤ÉÉ ®úÉäb÷, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 6/7/1971 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

      --       -- ८६००८९६२१०
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५४६ 20010817C560698 ÊnùxÉEò®ú nùkÉÉjÉªÉ ¨ÉMÉnÚù¨É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Ë±ÉMÉxÉÚ®ú nÖù¨ÉÉ±ÉÉ 
iÉÉ.EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1965 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ EòÉMÉ±É

1/4/1996 12/31/1998 ७५०७०२८४६०

५४७ 19940107C548303 ¨ÉEòºÉÖnù+½þ¨Énù ¨É½þÆ¨ÉnùMÉÉèºÉ MÉ´ÉºÉäEò®ú 
¨ÉÖ.{ÉÉä.¨É½þÉMÉÉÆ´É iÉÉ.MÉb÷Í½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 4/12/1972 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

8/3/1998 7/31/2001 9850158881

५४८ 20140819C101001 ¨É½Æþ¨Énù½þÊxÉ¡ò Ê¨ÉªÉÉ±ÉÉ±É ¨ÉÖVÉÉ´É®ú  MÉÉäEÖò³ý 
Ê¶É®úMÉÉÆ´É iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 5/27/1969 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

8/25/1995 10/27/1998 ९३७१८१५९९५

५४९ 2017112C100199 ÊVÉiÉåpù ´ÉºÉÆiÉ Ê¤Éb÷Eò®ú  7/324 
JÉÆÊVÉ®äú¨É³ýÉ,<SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 12/2/1974 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
BºÉ.¤ÉÒ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

2/5/1997 1/31/2000 ८८८८३६०७०९

५५० 530C4642533 ÊxÉiÉÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú {ÉÉ]õÒ±É  ºÉÒ/+Éä ÊxÉ±Éä¶É vÉxÉ{ÉÉ±É 
MÉb÷Eò®úÒ®úÉ¨É¨ÉÆnùÒ®úxÉnùÒ´ÉäºÉ <SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ

ºjÉÒ 6/21/1972 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/22/1998 9/21/2001 ९७४२४१३६११

५५१ 20120227C583062 Eäò®ú¤ÉÉ nùkÉÖ ½ÆþEòÉ®äú  ¨ÉÖ.iÉä±É´Éä {ÉÉä.EòÉäb÷Éä±ÉÒ 
iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1969 B¨É.B.
 BºÉ.ºÉÒ. {Éx½þÉ³ýÉ

3/14/1996 2/14/1999 ९६३७१९४५६५

५५२ 530C4641172 ¶ÉÉä¦ÉÉ Eò±ÉÉ{{ÉÉ Ë¶ÉMÉä  ¨ÉÖ.{ÉÉä.Eò¤ÉxÉÚ®ú 
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 2/14/1965 B¨É.B.
 BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

1/1/1994 12/31/1996 9156579452

५५३ 19981210C550630 ¶É®úÒ¡ò VÉèxÉÖ±É ¨ÉÖ±±ÉÉ  ¨ÉÖ.{ÉÉä.PÉÉäºÉ®ú´ÉÉb÷ iÉÉ.Ê¶É®úÉä³ý 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/2/1972 ¤ÉÒ.BºÉºÉÒ
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Ê¶É®úÉä³ý

 +ÉìMÉº]õ 1995 VÉÖ±Éè 1998 ९९७०७५९०६०

५५४ 530C4641937 |Éä¨ÉÉ ®úÉVÉÚ ®úÉ¨É{ÉÚ®äú  22/1107 MÉhÉä¶ÉxÉMÉ®ú 
<SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 4/25/1970 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

5/5/1995 4/30/1998 ९६२३२८५०७२

५५५ 530C4640441 iÉÖEòÉ®úÉ¨É Ê¶É´É®úÉ¨É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¨½þÉEò´Éä 
iÉÉ.EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
6/1/1967 ¤ÉÒ.B.

 +Éä{ÉxÉ EòÉMÉ±É
2/3/1996 1/31/1999 ७५५९१९२२४३

५५६ 530C4641124   =¨Éä¶É ®úPÉÖxÉÉlÉ ºÉÉ³ÖÆýJÉä  ¨ÉÖ.{ÉÉä.°ü<Ç     
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 11/15/1974 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

8/1/1998 7/31/2001 ९६०४८२२२४०

५५७ 530C4650511 ºÉÆÊnù{É Ê´É·ÉÉºÉ ºÉÉ³ýÉäJÉä  
1436b÷Ò,=kÉ®äú·É®ú{Éä`ö,®úVÉ{ÉÚiÉMÉ±±ÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 1/4/1971 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

    --     -- ९०९६४१९२१९

५५८ 530C4650511 ¨ÉvÉÖEò®ú MÉhÉ{ÉiÉÒ EÖÆò¦ÉÉ®ú   ¨ÉÖ.{ÉÉä.ºÉÖ°ü{É±ÉÒ 
iÉÉ.EòÉMÉ±É ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1965 ¤ÉÒ.B.
 +Éä.¤ÉÒÂ.ºÉÒ. EòÉMÉ±É

11/1/1997 11/1/2000 ९०४९१८६७५८

५५९ 20070227C562567 ºÉÖÊxÉ±É ¤É±ÉÊ¦É¨É®úÉ´É JÉÉbä÷  ºÉÆÆVÉªÉ VÉÉvÉ´É®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ 
=SÉMÉÉÆ´É iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ.
2/13/1975 B¨É.B.

BxÉ.]õÒ.(b÷Ò.) ¤ÉÒb÷
9/19/1998 9/10/2001 ७०७५३७११५५

५६० 530C4646586 Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉnäù´É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¦ÉÖªÉä´ÉÉb÷Ò EòÉä{É®úÉ 
MÉ±±ÉÒ iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1968 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

01/09*1995 8/31/1998 ९५५२८७७६७७

५६१ 19940506C548414 ºÉÖÊxÉiÉÉ ºÉnùÉÊ¶É´É +ÉføÉ´É xªÉÖ {Éì±ÉäºÉºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ     
{ÉÖMÉÉÆ´ÉEò®ú ¨É³ýÉ,<Ç ´ÉÉbÇ÷,EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 9/18/1969 B¨É.B.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

11/2/1998 11/22/2001 9764395504

५६२ 2008000339 |ÉÉVÉCiÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ ¨ÉÉ³ý´Énäù  1800¤É b÷Ò ´ÉÉbÇ÷ 
¶ÉÖGò´ÉÉ®ú {Éä`ö iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 11/7/1978 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
  +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

      --      -- ९२२५५११५४२

५६३ 20161222C100821  =kÉ¨É +ÉxÉÆnùÉ Ê¶ÉEæò   ¨ÉÖ.EäòJÉ±Éä {ÉÉä.VÉÉJÉ±Éä   
iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.ò  

{ÉÖ. 5/11/1976 B¨É.B.
BºÉ.ºÉÒ. {Éx½þÉ³ýÉ

1/1/2000 12/31/2002 ८८०५५६८२३१

५६४ 20150108C100614 xÉÆÊnùxÉÒ EöÖò¨ÉÉ®ú +ÉévÉEò®ú   ¨ÉÖ.{ÉÉä.{Éx½þÉ³ýÉ 
iÉÉ.{Éx½þÉ³ýÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 12/4/1972 ¤ÉÒ.B.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. {Éx½þÉ³ýÉ

8/6/1996 7/6/1999 ८९७५६१९६३६

५६५ 20100624C585217 ¨ÉnùxÉ ÊnùxÉEò®ú {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä.ºÉb÷Éä±ÉÒ (JÉÉ.) 
iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 5/12/1969 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ Eò®ú´ÉÒ®ú

10/20/1995 10/19/1998 ९७६६०३६८४३

५६६ 530C4646207  +ÊxÉ±É +ÉhhÉÉºÉÉ½äþ¤É {ÉÉ]õÒ±É  ¨ÉÖ.{ÉÉä ®úÉÆMÉÉä³ýÒ   
iÉÉ.½þÉiÉEò±ÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 3/12/1968 B¨É.B.
 +Éä.¤ÉÒ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

9/12/1995 9/11/1998 ९६०४४७२६४२

५६७ 20150108C100295  +ÊVÉiÉ Eò±ÉÉ{{ÉÉ EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.SÉÆnÚù®ú  
iÉÉ.½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/1/1961 ¤ÉÒ.B.
BºÉ.ºÉÒ. ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

7/1/1991 30/061994 ९९२२१३६०४५

५६८ 19950525C548973 Ê¨É®úÉ Eäò®ú¤ÉÉ EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.{ÉÉä.¤ÉÉ³äýPÉÉä³ý iÉÉ.EòÉMÉ±É 
ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 5/12/1972 B¨É.B.
BºÉ.ºÉÒ. EòÉMÉ±É

 +ÉìMÉº]õ 1996  +ÉìMÉº]õ 1999 ९९२३८९६४७०

५६९ 19900618C545850  ºÉÖÊxÉ±É +ÉxÉÆnùÉ {ÉÉ]õÒ±É  {±ÉÉì]õ xÉÆ.132   
xÉä½þ°üxÉMÉ®ú iÉÉ.Eò®ú´ÉÒ®ú ÊVÉ. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 3/4/1972 ¤ÉÒ.EòÉì¨É.
BºÉ.ºÉÒ. Eò®ú´ÉÒ®ú

2/16/1998 2/16/2001 ९८६००५५०८४

५७० 20161226C100298 ±ÉI¨ÉhÉ Ê¦É¨É®úÉ´É EòÉäEòhÉä   
¨ÉÖ.{ÉÉä.¤ÉÖMÉb÷ÒEò^äõiÉÉ.MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/2/1969 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ MÉb÷Ë½þM±ÉVÉ

      --      -- ७७६७०५८६८१

५७१ 530C4651792 ¨ÉÊ½þ{ÉiÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉÆ¤É³äý  ¨ÉÖ.½þ®ú{É´Ébä÷ {ÉÉä.{Éä®úhÉÉä±ÉÒ 
iÉÉÂ.+ÉVÉ®úÉ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

{ÉÖ. 6/22/1966 B¨É.B.
BºÉ.ºÉÒ.  +ÉVÉ®úÉ

11/22/1997 11/25/1999 ८३८००६६२५७
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५७२ 1991031833 ¶Éè±ÉVÉÉ ºÉÆMÉ¨Éä·É®ú EòÉ®úVÉÒxÉÒ  215/B <ÆÊnù®úÉ 
EòÉì±ÉxÉÒ Eò¤ÉxÉÚ®ú <SÉ±ÉEò®ÆúVÉÒ ÊVÉ.EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú.

ºjÉÒ 12/4/1969 ¤ÉÒ.B.
 +Éä{ÉxÉ ½þÉiÉEòhÉÆMÉ±Éä

11/6/1994 10/31/1997 ९८८१४१५८८३

१ १९९२१११७सी१०९१३५ 
२३/११/१९९८

पगारे रामनाथ ताDयाबा 

िGहबी१/७/१५, सावता नगर, 
हनुमान चौक, (सडको, ना(शक

पु�ष 1/6/1965 बी.ए. 
एमएससीआयट+.
टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

अजा. ना(शक .01-07-1995 30/06/1998 ९८८१२६६०६१

२ १९८११०१२सी१५३९३७ 
१९/०१/१९९९

भीमकर अनंतकुमार लहु        

      न;वन वसाहत जवळ, रे�वे 
टॉवर, औरंगाबाद रोड, नांदगांव, 

िज.ना(शक

पु�ष 4/7/1964 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+.
टायपींग मराठS 

३०

अजा. नांदगांव 1/12/1995 31/12/1998 ९४२३१८२५६०

३ १९८९०९२७सी१०६१३८ 
०४/०५/१९९९

माळी स@तश लaमण सव< 

नं.२७४/२, मीरा हौ. सोसा. 
संगमे$वर, ता. मालेगांव िज.ना(शक

पु�ष 17/09/1969 बी.ए. 
एमएससीआयट+.
टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

इमाजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९८८१४२३१५१

४ १९९३११०६सी११४१७५ 
०६/०५/१९९९

नागपुरे राज7L कृxणकांत मयुरे$वर 

कॉKपलेRस ्, येवला, िज.ना(शक
पु�ष 1/11/1968 बीकॉम. डयGहर 

एचएमGह+.
खुला येवला >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९७६७७९४९६२

५ १९९४०७२९सी११३२६४ 
०६/०५/१९९९

काळे सर!वती उNमराव        

गीतांजल+ सोसायट+ !टेट 

बँकेजवळ, कॅKप रोड, मालेगांव 
िज.ना(शक

!"ी 14/06/1973 डीएड स�ट�. 
कॉK�युटर

इमाजा. मालेगांव 1/9/1995 31-06-1998 ९४२०७४४९५५

६ १९९२०३१३सी१०९३९६ 
१०/०५/१९९९

बावी!कर ;वजय दोधाजी >ेरणा 

कॉलनी, मालेगांव कॅKप, ता. 
मालेगांव िज. ना(शक

पु�ष 25/04/1965 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+.

इमाजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९९६०२८०२२६

७ १९९१०२०५सी११००९६ 
११/०५/१९९९

सावासे सु(शला तुकाराम ह0रचरण 

हौ. सोसा. २, मुंजोबा चौक, 
गणेशवाडी, ना(शक

!"ी 12/4/1962 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+.
टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

;वमा>. ना(शक 26/12/1995 20/11/1998 ९३७३९२९१८५

िजहा- - - - िजहा कौशय �वकास,,,,रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , ना$शक
�वभाग - - - - ना$शक
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जातीचा >वग�

८ १९९३०९१३सी११४१५६ 
२५/०५/१९९९

सोनवणे देव7Lकुमार वसंत ८४६, 
लोटे लेन, मालेगांव कॅKप, ता. 

मालेगांव िज. ना(शक

पु�ष 28/05/1970 बी.ए!सी. स�ट�. 
कॉK�युटरटायपींग

 मराठS ४० 
इंUजी ३०

इमाजा. मालेगांव 1/5/1995 31/05/1998 ९८२२६२९१२७

९ १९९३०७१३सी११३९७० 
२५/०५/१९९९

बागड ेअ;वनाश रामदास २२७, 
बुधवार वाड�, वावीकर लेन, 

मालेगांव, िज. ना(शक

पु�ष 5/4/1968 बी.कॉम. स�ट�. 
कॉK�युटर 

टायपींग मराठS 

४० इंUजी ५० 
�हदं+

खुला मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९८८१७९५३७४

१० १९९११२०५सी११०६५४ 
२८/०५/१९९९

यादव यशोदा वामन गोळीबार 

मैदान, तारमहKमद सेठ चाळ, 
ईगतपुर+, िज. ना(शक

!"ी 7/11/1964 बी.ए. टायपींग 
मराठS ४० 
इंUजी ५०

अजा. इगतपूर+ 1/3/1994 28/02/1997 ९१५८६७६०८०

११ १९८७०७०२सी१०७९७७ 
२०/०७/१९९९

शेख सुलतान अZदलु कर+म मु.पो. 
;वचंुर ता. @नफाड, िज. ना(शक

पु�ष 1/6/1971 बी.ए. टायपींग 
मराठS ४० 

इंUजी ४० �हदं+ 
४०

खुला @नफाड 1/6/1996 1/5/1999 ९९६०३७६४४०

१२ १९९३०७१५सी११४५१३ 
३०/०७/१९९९

पवार सु@नता पंHडतराव मु.पो. 
घोट+, ता. ईगतपुर+, िज. ना(शक

!"ी 1/3/1968 बी.ए. टायपींग 
मराठS ३० 
इंUजी ३०

इमाजा. इगतपूर+ >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९१४६९०१९७४

१३ १९९८१११८सी१२६३२३ 
०४/०९/१९९९

वानोलो चंLकांत का(शराम 

एचआयजी/ओपी/एफएफ/११/८, ६ 
वी ि!कम, उप7L नगर, (सडको, 

ना(शक

पु�ष 6/1/1968 बी.कॉम. स�ट�. 
कॉK�युटर 

टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४० 
�हदं+

इमाजा. ना(शक 9/10/1995 30/09/1998 ९७६३०३१९५१

१४ १९९३०२११सी११४३५० 
०७/०९/१९९९

आहेर लता uयंबक राजवाडा, ऊदू� 
शाळेजवळ, मनमाड, ता. नांदगांव, 

िज. ना(शक

!"ी 14/07/1970 बी.ए. स�ट�. 
कॉK�युटर 

टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

अजा. नांदगांव 13/10/1995 31/10/1998 ९०९६७६३२९४

१५ १९९६११०१सी११५८०४ 
०८/१०/१९९९

गवळी जयEी वसंत १३४५, ए, 
मेघराज सोसा. भLकाल+ पोल+स 

!टेशन मागे, ना(शक

!"ी 9/6/1968 बी.कॉम. स�ट�. 
कॉK�युटर 

टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

अजा. ना(शक 1/8/1995 31/07/1998 ९९२१३९०६८६

१६ १९८५०६२६सी१०७७१० 
२२/११/१९९९

(शरसाठ ताराबाई मुरल+धर ६, 
Cगर+धर रो हाउस, पवार संकुल, 

अशोक नगर, ना(शक

!"ी 15/03/1965 बी.कॉम. 
टायपींग इंUजी 

४०

इमाजा. ना(शक  01-07-1996 31/08/1999 9403516559
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१७ १९९४१११६सी११४४३५ 
२४/१२/१९९९

मेतकर संजय वसंतराव मु.पो. 
लोहोणेर, ता. देवळा, िज. ना(शक

पु�ष 12/12/1969 बी.ए. 
एमएससीआयट+. 
टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

इमाजा. देवळा जानेवार+ १९९६ Hडस7बर १९९८ ८९७५३०४०७९

१८ १९९५०३२७सी१३४८६२ 
१०/०२/२०००

केदारे स@तश का(शनाथ मु. कोठुरे, 
पो. वडनेर, ता. मालेगांव िज. ना(शक

पु�ष 1/4/1970 बी.ए. 
एमएससीआयट+.

अजा. मालेगांव 5/8/1996 5/8/1999 ९४२०४७४९२९

१९ ११९९५०८१४सी११६२१२ 
१६/०२/२०००

साबळे ;व�ठल गो;वदं ७, (श>ा 
हौ. सोसा. भगवंत नगर, हॉटेल 

जवळ, ना(शक

पु�ष 21/12/1969 बी.ए. टायपींग 
मराठS ३० 
इंUजी ४०

भज. (ड) ना(शक 1/1/1997 31/12/1999 ७०६६४००६३६

२० १९८६१११७सी१०६९६९ 
२२/०२/२०००

जाधव कुशाल लaमण गावठा, 
(सFदाथ� नगर, लह;वत, ता.िज. 

ना(शक

पु�ष 6/2/1970 ि!वपर §ाय, 
बी.ए. मराठS ३० 

इंUजी ४०

अजा. ना(शक 11/12/1996 20/12/1999 ९३२६३३९८८०

२१ १९९३०१२८सी१३६२८२ 
०२/०३/२०००

सोनवणे रंजना ;व�ठल २० बं=लो 
रोड, (म(लदं नगर, ईगतपुर+, 

िज.ना(शक

!"ी 1/10/1967 बी.ए. इंUजी ४० अजा. इगतपूर+ स�ट7बर १९९५ ऑगxट १९९८ ९२०९६८८९३७

२२ १९९९०७१३सी१२७६०८ 
१३/०७/१९९९

@नकम रमेश गुलाबराव मु. 
दाभाडी, ता. मालेगांव िज. ना(शक

पु�ष 4/1/1971 बी.ए. बी.एड 
एमएससीआयट+.

इमाजा. मालेगांव 1/10/1996 30/09/1999 ९६६५३५१२७०

२३ १९८९०९२६सी१८४४७२ 
३०/०४/२०००

गोवध�ने संCगता ट+.                        
      ठRकर रो हाउस, रे(शमबंध 

लॉ:स जवळ, कमल नगर, 
�हरावाडी, पंचवट+, ना(शक

!"ी 1/11/1969 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+.
टायपींग इंUजी 

४० मराठS ४०

खुला ना(शक 2/5/1997 30/04/2000 ९३७२६०२७८९

२४ १९९५०७०९सी११६२६९ 
१२/०५/२०००

ब]छाव उNम दादाजी मु.पो. 
qाKहणगांव, ता. बागलाण िज. 

ना(शक

पु�ष 6/1/1971 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+. 

बी.पी. एड

इमाजा. सटाणा/बागलाण 1/10/1996 30/09/1999 ९५६१५२२१७७

२५ १९९३१२१०सी११३२०७ 
१०/१२/१९९३

गायकवाड अ@नता मधुकर,         
७/बी५ @नलमणी पाक�  दसक 

ना(शकरोड

!"ी 2/2/1971 बी.ए. टायपींग 
मराठS ४० 
इंUजी ३०

अजा. ना(शक 2/11/1996 29/10/1999 ८९७५०१०३०१

२६ १९८८०६०६सी१०७३९४ 
२५/०७/२०००

पवार �दल+प माधव            

          मु.पो. वडाळी बु. ता. 
नांदगांव,िज.ना(शक

पु�ष 2/6/1969 बी.कॉम. बस 
कंडRटर

इमाजा. नांदगांव 1/7/1997 30/06/2000 ९८८१९३४२३२

२७ १९९४०८०९सी१३५०१४ 
२५/०८/२०००

जगताप (सताराम कच� मु. 
खंबाळे, पो. घोट+, ता. ईगतपुर+,िज. 

ना(शक

पु�ष 8/1/1970 बी.ए. 
एमएससीआयट+.

अजा. इगतपूर+ 1/1/1996 Hडस7बर १९९८ ८७९३३९२३०३
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२८ २०००११२७सी१३४८१९ 
२७/११/२०००

पाट+ल रामदास टंकु श@न मं�दर, 
साने गु�जी नगर, नांदगांव, िज. 

ना(शक

पु�ष 6/2/1962 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+.
टायपींग इंUजी 

४० मराठS ४०

खुला नांदगांव नोGह7बर १९९५ ऑRटोबर १९९८ ९०७५३७४०३०

२९ १९९५०७२९सी१३३५८८ 
२१/१२/२०००

@नकुंभ भगवान जग:नाथ मु.पो. 
उमराणा, ता. देवळा, िज. ना(शक

पु�ष 15/06/1973 एस.एस.सी. बी.ए. इमाजा. देवळा 3/1/1997 30/12/1999 9960464285

३० १९९५०९१३सी१३४२९३ 
१९/०१/२००१

का!ल+वाल संदेश हुकुमचंद मु.पो. 
सोनज, ता. मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 3/11/1967 एस.एस.सी. बी.ए. खुला मालेगांव 1/1/1998 31/12/2000 ९५२७३७४७६३

३१ १९९६०८१७सी१३६५२६ 
०५/०२/२००१

(शदंे मधुकर ताठु नववसाहत, 
महालaमी कॉलनी, 

सोयगांव,ता.मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 6/1/1970 बी.ए. स�ट�. 
कॉK�युटर

इमाजा. मालेगांव 18/12/1997 17/11/2000 ७८७५६५७४१७

३२ २००१०४२४सी१२२१६४ 
२४/०४/२००१

राव �दगंबर संपत मु.पो.मुकणे, 
ता.ईगतपुर+,िज.ना(शक

पु�ष 27/10/1968 बी.ए. टायपींग 
इंUजी ३० 
मराठS ४०

इमाजा. इगतपूर+ फेqुवार+ १९९६ फेqुवार+ १९९९ ९२६०४८६९४०

३३ १९८२११२६सी१०५४९० 
२२/११/१९९९

काL+ गुलाम गौस बाबा(मया 

फॉरे!ट Rवॉट�र, नांदगांव,िज.ना(शक
पु�ष 30/06/1966 एस.एस.सी. 

बी.कॉम.
खुला नांदगांव 1/7/1996 30/06/1999 ९६६५५५८६३५

३४ २००१०५२४सी१४१०४६ 
२४/०५/२००१

जेजुरकर ;वठा कारभार+ वडाळकर 

वाडा,नांदगांव,िज.ना(शक
पु�ष 2/6/1970 एस.एस.सी. 

एच.एस.सी. 
बी.कॉम.

इमाजा. नांदगांव 1/3/1996 28/02/1999 9552166867

३५ १९९२०६११सी१०८९६४ 
३०/०५/२००१

सावळे भरत पांडुरंग ६१० बी 
@नमाणी चाळ, र;ववार पेठ, ना(शक

पु�ष 7/6/1968 बी.कॉम. 
बी.पी.एड 

जी.डी.सी. अ ॅडए. 
एमएससीआयट+.

इमाजा. ना(शक 20/07/1995 20/06/1998 ९४०३२७६००५

३६ १९९५०७०३सी१३४०५० 
०४/०६/२००१

पाट+ल वंदना कारभार+ 

आययुडीपी.एफ/३ गु�गो;वदं(सगं 
शाळेसमोर मनमाड,ता. 
नांदगांव,िज.ना(शक

!"ी 9/7/1972 बी.ए. टायपींग 
मराठS ३० 
इंUजी ४० 

एमएससीआयट+.

खुला नांदगांव 20/04/1998 24/04/2001 ९९६०६०४४४०
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३७ १९९५०२०६क्१३४००२ 
१३/०७/२००१

घोडरेांव �हरामण कच� 

मु.कोटमगांव खु.पो.नागडा, 
ता.येवला िज.ना(शक

पु�ष 6/2/1969 बी.ए!सी. स�ट�. 
कॉK�युटर

अजा. येवला ऑग!ट १९९६ जुलै १९९९ ८९७५०५३९५७

३८ २००१०७२७सी१४०५२३ 
२७/०७/२००१

आहेर बाळु लaमण मु.;वठेवाडी, 
पो.लोहोणेर, ता.देवळा, िज.ना(श«ढ

पु�ष 16/04/1965 बी.कॉम. 
टायपींग मराठS 

३० इंUजी ३०

इमाजा. देवळा 13/01/1994 31/12/1996 7709363815

३९ १९९३०३२०सी११३७६२ 
०४/०९/२००१

पगारे राजाराम यादव         

मु.मेसनखेड ेखु. पो.(शगंवे, ता. 
चांदवड, िज.ना(शक

पु�ष 1/5/1964 एम.ए. बस 
कंडRटर

अजा. चांदवड 1/7/1995 31/08/1998 ९६५७४७३०२७

४० २००१०९१९सी१३४०२९ 
१९/०९/२००१

अपसुंदे मंगला सदा(शव         

       Gदारा एम.ए. भालेराव 
कमलकुंज, पाट+ल कॉलनी, लेन 
नं.२, एचपीट+. कॉलेज रोड, ना(शक

!"ी 22/02/1966 बी.ए. बी.पी.एड 
टायपींग इंUजी 

४०

इमाजा. ना(शक 11/12/1995 30/11/1998 9689718228

४१ १९९७०३१३सी१४१४७४ 
२५/०७/२००२

मानकर uयंबक दादाजी :यु �लॉट, 
दाभाडी, ता.मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 2/5/1975 बी.ए. इमाजा. मालेगांव 26/04/1998 25/04/2001 ९४२०००२८३२

४२ १९९७१२२३सी१३०४६४ 
१७/१०/२००२

सुय�वंशी अ�ण Kहसु           

             बी-१५, 0रक6 

संकुल, उप7L, नगर, (सडको ना(शक

पु�ष 24/10/1971 बी.ए. खुला ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९४२०८९१७९२

४३ १९९००७१९सी१३०२६७ 
०७/०४/२००३

ठाकरे ;वजय (शवाजी           

        मु.पो. खाकुड�, ता. 
मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 14/06/1969 बी.ए. टायपींग 
मराठS ३०,स�ट�. 

कॉK�युटर

इमाजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९९७५८३३१२२

४४ १९९७१०१७सी१४२४१२ 
२८/०५/२००३                      
20160708सी101271       

08/07/2016

मुरकुटे नंद ुतुकाराम           

        चांडक बंग�याजवळ, 
संिजवनी हॉ!पीटल मागे, 

(स:नर,िज.ना(शक

पु�ष 6/1/1972 बी.ए. खुला (स:नर >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

7507594134

४५ १९८६११२५सी१०७१७२ 
३१/०५/२००३

डांगळे ;वजया गो;वदं           

       ३००९, मोठा राजवाडा, ना(शक
!"ी 14/04/1965 बी.कॉम. 

टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४० 
एमएससीआयट+

अजा. ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

9130125182
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४६ १९९६०८२०सी१३६५३० 
०३/०६/२००३

आ�हरे उ�वला ;व$वनाथ 

मु.अजंग,पो.वडले, ता. 
मालेगांव,िज.ना(शक

!"ी 30/05/1972 बी.ए. 
एमएससीआयट+

अजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

८२७५८४२७३९

४७ १९९७०९०३सी१२२३३९ 
०९/०७/२००३

आढाव पुxपलता रतन          

आनंदवाडी, औरंगाबाद रोड, 
नांदगांव,िज.ना(श«ढ

!"ी 22/10/1965 बी.ए. मॉ:टेसर+ 
कोस�, 

एमएससीआयट+

अजा. नांदगांव 1/4/1999 31/03/2002 ९०२८५२७९०३

४८ १९९१०७०४सी१११०६५ 
०९/०७/२००३

आढाव स;वता रतन           

आनंदवाडी, औरंगाबाद रोड, 
नांदगांव,िज.ना(शक

!"ी 12/9/1970 आयट+आय. 
टेलर जन.बीए. 
एमएससीआयट+

अजा. नांदगांव 6/2/1999 5/2/2002 ९०२८५२७९०३

४९ २००१०५२८सी१३६१९२ 
२२/१२/२००३

देशमुख अच�ना शंकरराव        

 (शवनेर+ नगर, ;वजय नगर, 
देवळाल+ कॅKप, ना(शक

!"ी 9/3/1970 बी.ए. खुला ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

7720809437

५० १९९६१०१७सी१४३२९० 
१४/०१/२००१

�दवे नुतन (सताराम            

          नर7L मा�ती नगर, 
भोर मळा, रे�वे �Rॅशन समोर, 

एकलहरा रोड, ना(शकरोड

!"ी 30/11/1966 बी.कॉम. स�ट�. 
कॉK�युटर 

टायपींग मराठS 

३० इंUजी ४०

अजा. ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९६२३६३८२८०

५१ १९९५०७११सी१४१२२० 
१६/०७/२००४

राऊत संCगता @नवNृी           

     हनुमान 

नगर,मनमाड,ता.नांदगावं, 
िज.ना(शक.

!"ी 24/05/1969 बी.कॉम. 
एमसीआयट+, 
सट}. मो:टेसर+ 
(श�Oका,टायपींग

 इंUजी ४०

इमाजा. नांदगांव  12-11-1998 11/11/2001 9881931411/ 
8805369476

५२ २०१०१०७सी१६६१५३ 
०३/०८/२००४

Cग�डा संजय जग:नाथ         

        Eीराम (श�प 

अपाट�.फलटॅ नं.१२ गजानन चौक, 
पंचवट+ ना(शक

पु�ष 23/02/1972 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+. 

Hड�लोमा  

कोऑपरेशन 

(एलडीसी)

खुला ना(शक 23/07/2001 22/07/2004 ९२२६२३२३४७

५३ २००४१२२०सी१३०२३० 
२०/१२/२००४

देशमुख नामदेव कारभार+ 

मु.पो.वलवाड,ेता.मालेगांव,िज. 
ना(शक

पु�ष 15/11/1969 बी.कॉम. 
टायपींग इंUजी 

४०

इमाजा. मालेगांव 17/10/1996 17/09/1999 ९४२१९९२६६२
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जातीचा >वग�

५४ २००४१२२१सी१२३०९७ 
२१/१२/२००४

चाबुक!वार आनंद शंकर        

      Gदारा उषा के आ�हरे, ३२    
             नंद 

नगर,लासलगांव,ता.@नफाड, िज. 
ना(शक

पु�ष 22/01/1966 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+, 
बी.एड, टायपींग 

मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी४०

अजा. @नफाड 10/12/1996 9/12/1999 8237680102

५५ १९८६०६१९सी१०७३४५ 
०१/०३/२००५

`ानदेव जग:नाथ @नरगुड े      

     काशी कुंज, (सFद+;वनायक 

नगर, (शवाजी नगर, पा\या]या 
टाक6जवळ, (स:नर,िज.ना(शक

पु�ष 29/11/1968 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+, 

,बस कंडRटर, 
टायपींग 

मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी४०

इमाजा. (स:नर >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

७३५०६४१०२७

५६ १९८८०९०२सी१०५९०३ 
०१/०३/२००५

घोरपड ेशैला बाबुराव         

८५३,गोयंका सदर,कापड 

बाजार,ना(शक.

!"ी 17/07/1968 बी.ए.बी.एड, 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी३०

खुला ना(शक 5/10/1996 29/09/1999 ९०२८१९३२८९

५७ १९८९०४२८सी१०६४१० 
०१/०३/२००५

बोराड ेरंजना राधाकृxण         

     लोणार ल7न,खलची 

पेठ,ता.इगतपुर+,िज.ना(शक.

!"ी 2/6/1967 बी.ए. टायपी्ंग 
मराठS४०, 
इ् Uजी६० 
�ह:ंद+३०

खुला इगतपूर+  ए;>ल १९९६ 
पासून

 - 9766182350

५८ १९९१०८०२सी१४८२२६ 
०१/०३/२००५

गांगुड< सरला माधवराव 

मु.पो.पाळे,ता.कळवण,िज.ना(शक.   
   (अपंग)

!"ी 13/10/1969 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS३०, 
इंUजी३०

अजा. ना(शक 1/1/1996 31/12/1998 9405182876

५९ १९९५१०११सी११७१८२ 
०१/०३/२००५

भालेराव राजेश राधाकृxण       

  देशपांड ेलेन,ता.येवला,िज.ना(शक
पु�ष 4/5/1970 बी.ए. 

एमएससीआयट+ 

टायपींग 

इ् ◌ंUजी३०

इमाजा. येवला 1/6/1997  31-05-2000 ९२२६३३१६६४

६० २००५०७११सी१३४११२ 
१८/०७/२००५

@नकाळे हेमलता �हरामण        

   ४,वसंत अपाट�.शमा� ि!टल 
समोर,जेलरोड,ना(शक.

!"ी 19/09/1968 बी.ए. 
एमएससीआयट+

अजा. ना(शक 2/5/1997 29/04/2000 ९७६६१८९४०९
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६१ १९९६०६१७सी११७४९३ 
२१/०२/२००६

रनशेवरे संCगता uयंबक         

          मैनी 

@नवास,१०,ह!तकला 

सोसा.,गोकूळ नगर,जेलरोड, 
ना(शकरोड.

!"ी 26/10/1970 बी.कॉम. 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS४०, 
इ् ◌ंUजी४०

अजा. ना(शक  >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

 >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९१५८२८४१५४

६२ २००१०५१३सी११८३३० 
०४/०३/२००६

कुंभकण� �दपक केशवराव 

मु.पो.खाकुड�,ता.मालेगांव, 
िज.ना(शक

पु�ष 2/6/1970 बी.ए. इमाजा. मालेगांव 27/10/1997 27/09/2000 ९९२३३१३७३४

६३ २००१०१२९सी१३३५०७ 
०८/०३/२००६

पंHडत सुरेखा पेटस�             

          Gदारा _कशोर दयानंद 

कदम,हौसाई अपाट�.शेलार 
जवळ,ना(शकरोड.

!"ी 5/1/1968 बी.ए. टायपींग 
मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी४०

अजा. ना(शक ए;>ल १९९५  ए;>ल १९९८ 9766565573/99
22146473

६४ १९९५१०१३सी१३४१५४ 
१८/०३/२००६

चGहाण ;वजय अर;वदं        

७६०,महादेव मं�दरा 
समोर,संगमे$वर,ता.मालेगांव, 

िज.ना(शक.

पु�ष 6/1/1973 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 
टायपींग,Hड�लोमा
मकॅे@नकल इंिज.

इमाजा. मालेगांव 1/2/1998 31/01/2001 ९९६०५७६३४१

६५ १९९०१०१०सी१८८३३४ 
१८/०३/२००६

पगारे ;वजय _कसनराव 

एन३१/आर/६/६/१,माताजी 

चौक,;वजय नगर,(सडको,ना(शेक

पु�ष 17/10/1972 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS३०, 
इंUजी४०

अजा. ना(शक 16/08/1997 16/08/2000 ९९२१८४०५०६

६६ ११९५०८१७सी११६६३६ 
१८/०३/२००६

भागड ेमनोहर मधुकर       

मु.पो.नांदगांव 
सडो,ता.इगतपुर+,िज.ना(शक

पु�ष 24/04/1972 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

इ् ◌ंUजी३०

इमाजा. नांदगांव 1/9/1997 31/08/2000 ९२०९९७५९२५

६७ १९९५१००५सी१३३९९२ 
१८/०३/२००६

कदम वंदना गो;वदं            

             १९९ ए राजे बहाrदर 

कंपाउंड,महाDमा गांधी रोड.मराठा 
मंगल काया�लयासमोर ना(शक.

!"ी 11/6/1971 बी.कॉम. 
टायपींग 

मराठS३०, 
इंUजी४०

खुला ना(शक 6/10/1997 25/09/2000 ९८५०१२९९५३

६८ १९९१०३२७सी१०९८२३ 
१८/०३/२००६

बो-हाड ेअ@नल बबन           

         गणपती सॉ (मल 

जवळ,                  जुना ना(शक 

नाका,ता.(स:नर,िज.ना(शक

पु�ष 30/06/1966 बी.ए. बस 
कंडRटर 

टायपींग 

इंUजी३०

खुला (स:नर 21/03/1995 31/03/1998 ९८२२९०३८०५
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६९ १९९०१२०४सी११११४५ 
१८/०३/२००६

शेलार राजेश दNा"य           

          जय मंगल 

कॉलनी,समथ� नगर,ना(शक.

पु�ष 23/05/1971 बी.कॉम. 
सट}कॉK�युटर, 
एमएससीआयट+, 
आय ट+ आय 

(लेटर >ेस 
मशीन (मडंर) 
टायपींग 

मराठS३०, इंUजी 

 ४०

खुला ना(शक जानेवार+ १९९८ Hडस7बर २००० ९६५७४६३३४१

७० १९९१०६२५सी१३१६६७ 
१८/०३/२००६

@नकाळे म@नष �हरामण         

     ४,बसंत अपाट�.सायखेडा 

रोड,ना(शकरोड

पु�ष 3/11/1973 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी४०

अजा. ना(शक जानेवार+ १९९८ Hडस7बर २००० ९४२०३५९०९३

७१ १९९४०८२०सी११३६७७ 
१८/०३/२००६

चौधर+ म@नषा uयंबक         

२०,साईनाथ नगर,वडाळा पाथड� 

रोड,ना(श«ढ.

!"ी 15/01/1974 बी.एस.सी, 
टायपींग 

मराठS३०, 
इ् ◌ंUजी४०

इमाजा. ना(शक 5/11/1997 21/10/2000 ९४२१५०९६४६

७२ १९९३०१२७सी११३५५७ 
१८/०३/२००६

उबाळे संजना ;वxणू (म(लदं 

नगर,२०,बंगलो 
रोड,ता.इगतपुर+,िज.ना(शक

!"ी 6/1/1967 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS३०, 
इंUजी४०

अजा. इगतपूर+ 1/2/1998 31/01/2001 ८०८७५२५५३६

७३ १९८२०९१८सी१०५५४१ 
१८/०३/२००६

बनकर अंजल+ केडुजी           

       Gदारा अनुबाइ (सताराम 

कांबळे,आकाश @नवास,आंबेडकर 

चौक,ता.चांदवड,िज.ना(शक

!"ी 17/09/1966 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+, 
सट}मो:टेसर+ 

(श�Oका, 
टायपींग 

इ् ◌ंUजी४०

अजा. चांदवड 1/1/1998 21/12/2000 ७२१८३१४३२६

७४ १९९६०९२४सी११५७३० 
२४/०३/२००६

सावकार सु@नल दशरथ आकांOा 

सोसा.हवा महल मागे,�दडंोर+ 
रोड,ना(शक.

पु�ष 8/7/1971 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

मराठS४०, 
इ् ◌ंUजी४०,�ह:ंद+

४०

खुला ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९८५०२९४७०६
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७५ १९९७०११५सी१२०३०४ 
२४/०३/२००६ 

२०१५०३२८सी१००५८०     
२८/03/2015

रमानी व�कटेश एस.             
बी/६,Eीराम संतु सांसा.(सFदाथ 

हॉटेल जवळ,ना(शक पुना 

रोड,ना(शक

पु�ष 3/7/1972 बी.एस.सी 
टायपींग 

इंUजी४०

खुला ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

9226880369

७६ १९९७०१२८सी१२०४८२        
   २४/०३/२००६

सै�यद रशीद य(सन 

२३४७,Hडगंराळी,ना(शक
पु�ष 3/10/1973 बी.कॉम. 

एमएससीआयट+, 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS४० 
इ् ◌ंUजी४०

खुला ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९३७२३०६१९२

७७ १९९७०५१७सी१२४८०० 
१७/०५/१९९७

येवलेकर परेश बाळासाहेब 

कोठेश$वर रे(सड(ेस कलावती 

माता नगर इं�दरा नगर ना(शक

पु�ष 25/01/1975 बी.एस.सी. 
सट}कॉK�युटर 

हाड�वेअर 

नेटव_क� ग, 
टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी४०

इमाजा. ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९७६४६७६०१५

७८ १९९६०५२३सी१३०९२३ 
२४/०३/२००६

बज< जयEी ;व$वनाथ           

            जुने नेह� 

नगर,नं.३७३,Zलॉक 

नं.४७,टाईप२,ना(शकरोड,ना(शक

!"ी 9/9/1972 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर 

>ोUा(मगं,सट}कॉ

K�युटर 

हाड�वेअर 

नेटव_क� ग, 
टायपींग 

मराठS३० 
इंUजी३०

अजा. ना(शक 7/1/1998 30/12/2000 ८९२८०५२८७५

७९ १९९६०२०१सी११५१३६ 
२४/०३/२००६

कुलकण� अंजु अवदतु          

      ९,रोज पलॅेस �बि�डगं,१०० 
फुट+ रोड,पाट+ल गाड�न जवळ, 

इं�दरा नगर ना(शक.

!"ी 1/6/1965 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 
सट}कॉK�युटर , 

टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी४०

खुला ना(शक 6/10/1997 5/10/2000 ९०२९६१६८२४
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८० १९९२०२१८सी१०९२७२ 
२४/०३/२००६

कोxट+ संCगता >भाकर          

        >गती कॉलनी,पगारे 
मळा,उपनगर,ना(शक.

!"ी 6/7/1974 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 

टायपींग 

मराठS४० 
इ् ◌ंUजी६०

;वमा>. ना(शक 2/2/1998 30/01/2001 ९४२३५५७५१५

८१ १९९१०७०४सी११०६३६ 
२४/०३/२००६

कुलथे गणेश बबनराव          

    मंगलमुत� पाव�तीबाई नगर, 
जुना सायखेडा रोड,जेलरोड, 

ना(शकरोड,ना(शक

पु�ष 26/07/1975 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 
सट} जन�(लझम, 

टायपींग 

मराठS४० 
इंUजी४०,�हदं+३०

इमाजा. ना(शक जुलै १९९७ जून २००० 9822508952

८२ २००४१००८सी१२२८३३ 
२४/०३/२००६

पगारे �दपक @नबंा 

मु.पो.चंदनपुर+,ता.मालेगांव, 
िज.ना(शक

पु�ष 19/01/1971 बी.ए. 
सट}डी.ट+.पी. 

,सट}कॉK�युटर , 
टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी४०

इमाजा. मालेगांव 8/12/1997 8/11/2000 ८०८७१३०२७३

८३ १९९६०७०५सी११५१९७ 
२३/०२/२००७

पाट+ल मनोहर व_कलराव 

११,भोजनी पाक�  अपाट�.�"मुत� 
नगर,�हरावाडी रोड,पंचवट+,ना(शक

पु�ष 1/4/1972 बी.ए. बस 
कंडRटर

खुला ना(शक 2/1/1998 31/12/2000 ९९२३७१११६८

८४ २००७०४२१सी१५२४५९ 
२१/०४/२००७

@नखाड ेमा@नक संपत मु.पो.वडनेर 
भैरव,ता.चांदवड,िज.ना(शक

पु�ष 6/1/1965 बी.कॉम खुला चांदवड 1/7/1995 31/08/1998 ७७७३९९९३७१

८५ १९९७०७०७सी१२११९३ 
०७/०७/१९९७

जाधव राजू (भकाजी           

            ५६२ चंदनपूर+ गेट 
मालेगांव िज ना(शक

पु�ष 24/04/1965 बी.ए. अजा. मालेगांव 15/03/1997 15/03/2000 ९९२१९१४१६०

८६ २००७०८०१सी१३९२९० 
०१/०८/२००७

@तवड ेपुxपलता वसंत      

५८१,आंबेडकर 

नगर,ता.uयंबके$वर,िज.ना(श«ढ

!"ी 24/04/1974 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+ 

टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी३०

अजा. uयंबके$वर माच� २००० फेqुवार+ २००३ ८०८७२७३१५९
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८७ २००३०८२२सी१५४६३१ 
२२/०८/२००७

चौधर+ >Pणता लaमण          

 १०४,अंकुर अपाट�.मनेOा 

नगर,पुना रोड,Gदारका,ना(शक.

!"ी 28/03/1972 बी.कॉम. 
सट}कॉK�युटर 

टायपींग 

मराठS३० 
इंUजी४०

इमाजा. ना(शक 1/7/1996 30/06/1999 ९४२३५५३७०९

८८ २००७०८२३सी१५५७७४ 
२३/०८/२००७

�दवटे योगेश रघुनाथ           

       एन५३ Gह+एच 
२६/२,पाट+ल नगर,(सडको,ना(श«ढ

पु�ष 1/2/1975 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी४०

;वमा>. ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९६७३५८०३३५

८९ २००४०८२४सी१४५९७१ 
०७/०९/२००७

मंगल (भला पानकर       

३,महालaमी अपाट�.गणेश 

वाडी,टकले नगर,पंचवट+,ना(शक

!"ी 1/6/1970 एच.एस.सी. 
एमएससीआयट+, 

(बी.ए. नापास) 
टायपींग 

मराठS३० 
इंUजी३०

खुला ना(शक 1/8/1995 31/07/1998 ८६२३०८३२७५

९० १९९६०९१०सी११५८६९ 
२३/०७/२००८

नवCगरे बाळु _कसनराव         

      एन५३ Gह+एफ 

१२/१,पाट+ल नगर,ना(शक

पु�ष 15/03/1965 बी.ए. टायपींग 
मराठS३०

अजा. ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

९६३७६५९९६४

९१ १९९३०५०६सी११३७८० 
०१/०८/२००८

सोनवणे लaमण नामदेव      

मु.कोटमगावं देवी,पो.कोटमगांव 

नगड ेदेवी,ता.येवला,िज.ना(शक

पु�ष 6/1/1972 बी.ए. Hड�लोमा 
सेनेटोर+ 

इ:!पेRटर.

खुला येवला जानेवार+ १९९६ Hडस7बर १९९८ ९२७००६७३५१

९२ २००४११२७सी१५८९१७ 
२७/११/२००८

गाडकेर संCगता नरहरराव    

१८५२,जुनी तांबट ग�ल+,ना(शक
!"ी 1/5/1972 बी.कॉम. 

सट}मॉ:ट7सर+ 

(श�Oका, 
टायपींग 

इ् ◌ंUजी३०

खुला ना(शक  01-11-1995 1/11/1998 ९३२५६४३५२६

९३ २००५१२१६सी१२६२८३ 
१६/१२/२००८

चांडवले धमJL ;वठठलराव एन ९ 
डी २१/१ वीर सावरकर चौक,Gदारा 
अवसरकर जुने (सडको,ना(शक.

पु�ष 26/09/1969 बी.ए. इमाजा. ना(शक 1/7/1995 30/06/1998 ९५५२५२५२४५
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९४ २००७१२२७सी१३१४८८ 
२४/१२/२००८

ठोके >काश @नबंाजी            

          शांती नगर,स�तEृंगी 
चौक,एमआयडीसी,अंबड,ना(शक.

पु�ष 15/09/1967 बी.ए. अजा. ना(शक     ०१-०१-1996 
ते    व  01-04-

2001

 31-10-1997      
31-05-2003

७८८७७२८८८७

९५ २००७०८२७सी१५५९७२ 
०३/०१/२००९

कHड �ले हेमंत लaमण           

           राजराजे$वर+ अपा. 
मा�ती चौक, पठाड ेग�ल+, 
मालेगांव कॅKप, ता. मालेगांव 

िज.ना(शक.

पु�ष 18/07/1968 बी.ए.बी.पीएड. 
सट}कारप7टर

इमाजा. मालेगांव 2/2/1999 1/2/2002 ९४०४२०७८०२

९६ १९९७११२४सी१३८५२३ 
२४/११२००९

(शदंे शरद पांडुरंग 

मु.पो.सोयगांव,ता.मालंगांव, 
िज.ना(शक

पु�ष 21/03/1974 बी.ए.बी.पीएड. 
एमएससीआयट+

इमाजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

७०५७७५५८४०

९७ २००९१२३१सी१०८६९८ 
३१/१२/२००९

खरोटे अ@नता सोमनाथ         

   ५,केशर अपाट�.चेतना नगर,राणे 

नगर,ना(शक

!"ी 28/10/1968 बी.कॉम. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

मराठS४० इंUजी 

४०

इमाजा. ना(शक  >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

 >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

    
9420616218/    

9145696620

९८ २०१००४२०सी१७२७१४ 
२०/०४/२०१०

माळोदे (शवाजी संपत          

            ११ राजमुLा !पश� अपा. 
स�तरंग �ब�डींग मागे, ;पगंळे 

मळा, पेठ रोड, पंचवट+, ना(शक

पु�ष 30/06/1975 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर

खुला ना(शक 3/10/1997 3/10/2000 ९८२२३२६४८७

९९ २०१००७१४सी१७३५७० 
१४/०७/२०१०

गा�दया कांतीलाल ब:सीलाल 

218,हुडको कॉलनी,ता.येवला,िज. 
ना(शक

पु�ष 24/09/1970 बी.कॉम. 
सट}जन�(लझम 

अ ॅ\ड 

कKयु@नकेशन,स
ट}फ!ट� एड

खुला येवला ऑगxट १९९५ ऑगxट १९९८ ९८९०९८५०५६

१०० २०११०३२१सी१३९६३० 
२१/०३/२०११

पाट+ल !वाती Eावण           

             एन 4१/ Gह+सी२/ 
७/१,अxट;वनायक चौक, सावता 

नगर, (सडको,ना(शक.

!"ी 11/7/1973 बी.ए. 
एमएससीआयट+, 

टायपींग 

मराठS३० 
इ् ◌ंUजी४०

खुला ना(शक 10/10/1997 21/09/2000 ९६०४४३४०७५

१०१ २०११०७०८सी१९७२३६ 
०८/०७/२०११

देसले जयवंत काशीनाथ 

मु.पो.झोडगे,ता.मालेगांव,िज.ना(शक
पु�ष 14/01/1966 बी.ए.बी.पीएड. इमाजा. मालेगांव 11/12/1996  31-12-1999 ९७३०४५८४००
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१०२ २०१११११४सी१२१२१६ 
१४/११/२०११

संत संयोCगता भगवान         

                ६ Eी>साद अपाट�म7ट, 
@तडके नगर, उंटवाडी, ना(शक

!"ी 18/07/1968 बी.कॉम. 
,टायपींग 

मराठS४० इंUजी 

४०

खुला ना(शक 2/4/1998 20/03/2001 ९४०३४२२६३०

१०३ २०१२०५२१सी१५९५०३ 
२१/०५/२०१२

जंगम सु@नता शंकर            

               1, अ(भजीत पाक� ए 

कमल नगर, �"मुत� नगर, 
कामठवाडा, (सडको, ना(शक

!"ी 17/11/1969 बी.ए. 
सट}कॉK�युटर, 
एमएससीआयट+, 
मॉ:टेसर+ कोस�, 

टायपींग, 
इ् ◌ंUजी४०

खुला ना(शक 4/1/1996 Hडस7बर १९९८ ९४२३६९७७७३

१०४ २०१२०७१२सी२०५५६८ 
१२/०७/२०१२

तांबट ;वजया बाबुलाल          

        ४४०, न;व तांबट लेन, 
अशोक!तंभ, ना(शक

!"ी 10/11/1964 बी.कॉम. 
सट}कॉK�युटर,

इमाजा. ना(शक 1/10/1997 30/09/2000 ९१४५५४००७३

१०५ २०१२०८०३सी११४१३३ 
०३/०८/२०१२

पाट+ल सुवणा� लaमणराव 

मु.पो.नाकोड,े ता.कळवण,िज.ना(शक
!"ी 11/10/1972 बी.कॉम. 

बीएड,एमएससी
आयट+., 

टायपींग मराठS 

४०, इंUजी ५० 
�हदं+

खुला कळवण 1/5/1997 1/5/2000 ७५८८१९५७७३

१०६ २०१२०५०४सी११८१८१ 
२३/११/२०१२

तुपे वैशाल+ शरद              

               १८, सोमनाथ पाक� , 
Cचतंामणी मंगल काया�लयासमोर, 
पं;पगं !टेशन, गंगापूर रोड, ना(शक

!"ी 19/03/1975 बी.कॉम. बी.एड इमाजा. ना(शक 1/10/1999 30/09/2002 ८१४९५५३७५२

१०७ २००२१२३०सी१३६६७३ 
३०/१२/२००२

चंLमोरे क�णा धMडीराम 

मु.समतावाडी, पो.भगूर, 
ता.िज.ना(शक

!"ी 9/11/1969 बी.कॉम. 
टायपींग इंUजी 

५०

अजा. ना(शक 10/7/1997 25/09/2000 ८४२११५७६२०

१०८ २०१३०८१४सी१०५५०० 
१४/०८/२०१३

जोशी रो�हणी ह0रभाऊ,                
�लॉट नं. २१, भैरवनाथ नगर, जेल 

रोड, ना(शकरोड

!"ी 15/05/1972 बी.कॉम. खुला ना(शक 2/6/1996 6/1/1999 ९६८९९०९३४७

१०९ २०१४०५२८सी१०००४७ 
२८/०५/२०१४

कैलास कारभार+ बोरसे,                 
मु.पो. साकोरे, ता. नांदगांव,िज. 

ना(शक

पु�ष 20/11/1972 बी.ए. एम.ए. इमाजा. नांदगांव 12/9/1996 30/11/1999 ९४२०२२९३४४

११० १९९७०२०२सी१०७९५७ योग$वर संपत गायकवाड,              
    मु. आंबेवणी, पो. वरखेडा, ता. 

�दडंोर+, िज. ना(शक

पु�ष 19/04/1972 बी.ए. 
एमएससीआयट+.

इमाजा. �दडंोर+ 1/4/1999 31/03/2002 ९२७०९५०४३९
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१११ २०१५०३१४सी१००१२९ 
१४/०३/२०१५

पाट+ल >शांत यशवंत           

      सावंत हॉि!पटल जवळ 

मालेगांव कँप िज ना(शक

पु�ष 15/04/1972 एस.एस.सी. 
एचएससी. बी.ए. 
एमएससीआयट+.

खुला मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

७३८७७९९०३०

११२ २०१५०३१६सी१०००७६ 
१६/०३/२०१५

@नकम @नवNृी मोतीराम         

       Gदारा संजय _कराणा 

दहेगांव नाका नांदगांव िज ना(शक

पु�ष 1/6/1963 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.कॉम.

खुला नांदगांव 10/12/1990 9/12/1993 ८८०५४०५४९९

११३ २०१५०३१६सी१००१८७ 
१६/०३/२०१५

वारघड ेरमेश ;वठू             

                मु. नांदगांव 
सदो पो. तळेगांव ता. इगतपूर+ िज 

ना(शक

पु�ष 1/6/1969 एस.एस.सी. 
एचएससी. बी.ए.

इमाजा. इगतपूर+ 3/1/1996 3/1/1999 ७५०७६७४२१२

११४ २०१३०४१८सी१०१२७९ 
१८/०४/२०१३

O�"य रमेश मनुलाल           

            ९९४ कुंभार ग�ल+, (स: नर 
िज. ना(शक

पु�ष 4/12/1961 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.कॉम.

इमाजा. (स:नर 13/09/1989 10/10/1992 ८८०५७९००३४

११५ 19950913सी१३४२९१        
13-09-1995

�योती संभाजी बोराळे          

             पुंड(लक नगर, 
सोयगांव, ता. मालेगांव  िज. 

ना(शक

!"ी 1/6/1973 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.ए.एम.ए.

अजा. मालेगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

9405369489

११६ 19950729सी133589       
29-07-1995

मोठाभाऊ मुरल+धर (शरसाठ     

      मु.पो. उमराणे, ता. देवळा, 
िज.ना(शक

पु�ष 1/6/1972 एस.एस.सी. 
एचएससी. बी.ए.

खुला देवळा 6/10/1997 31/03/2000 7057902670

११७ 20150216सी100579        
16-02-2015

ने"ा अ�णराव लालसरे          

            �लॉट नं.७१, 
मनोहर पा\या]या टाक6समोर, ³ुव 

नगर, गंगापूर (शवार, ना(शक

!"ी 2/1/1974 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.कॉम.

खुला ता. वैजापूर, िज. 
औरंगाबाद

1/12/1997 30/11/2000 9404591921

११८ 20150503सी100091        
०३/05/2015

अ�का (भमराव �पवते          

               आनंद नगर, 
नांदगांव, ता.नांदगाव,िज.ना(शक

!"ी 27/10/1961 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.ए.एम.ए.

अजा. नांदगांव 15/07/1992 15/07/1995 9273519834

११९ 20160716सी100844        
11/07/2016

संCगता कारभार+ रहाणे         

               Gदारा अजु�न 

तुकाराम ताकाटे,            
मु.पो.कासुळ, ता.@नफाड,िज.ना(शक

!"ी 11/7/1972 एस.एस.सी. 
एचएससी. 
बी.ए.एम.ए.

खुला नांदगांव >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

9423926047
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120 20060919सी१५३३२४     
१९/०९/२००६

सौmयदा रमेश मोरे            

                   Gदारा 

एस.डी. फोकणे, १/६, एम.एच.बी. 
कॉलनी, �दडंोर+ रोड, पंचवट+, 

ना(शक

!"ी 3/4/1975 बी.ए. OPEN ना(शक >माणप"ावर 

कालावधी नाह+

>माणप"ावर 

कालावधी नाह+

9372573832

121 19960826सी115653     
26/08/1996

शरद सुदाम पाट+ल            

                  गणेश पाक� , 
(सधंी कॉलनी रोड, मालेगांव कॅKप, 

ता.मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 2/6/1971 बी.ए. बी.एड 
एमएससीआयट+. 

टायपींग

OBC मालेगांव 6/1/1998 31/05/2001 9766503398

122 20161215सी101251     
15/12/2016

यशवंत लaमण नेरकर          

                ए/४, जय 

Eीराम रो हाऊस, का(लका पाक�  

मागे, @तडके नगर, उंटवाडी, ना(शक

पु�ष 1/6/1972 बी.ए. Hड�लोमा 
अUॅी.

OBC ना(शक जुलै १९९5 20/06/1998 9822008869

123 20161214सी100715     
14/12/2016

(सराज अहमद मुmतार अहमद 

अ:सार+                     

                           ३८ _क�ला, 
झोपडपटट+, र;ववार वाड�, मालेगांव, 

ता.मालेगांव,िज.ना(शक

पु�ष 1/6/1966 बी.ए. OPEN मालेगांव ए;>ल १९९6 ए;>ल १९९९ 9209097986

१ 19941003C445527 
�द.03/10/1994

Eी. युवराज भगवान भामरे, 
मु.;>>ाड पो. नरडाणा ता. 

(शदंचखेडा िज. धुळे

पु�ष 1/4/1966 बी. ए. ओ.बी.सी. .(शदंखेडा 1/4/1996 .31/03/1999 9923360398

२ 20150121C100114 �द. 
21/01/2015

Eी. चतूर वामन बोरस,े 
मु.पो.भडणेता. (शदंचखेडा िज. धुळे

पु�ष 8/5/1969 बी. ए. एस.बी.सी. (शदंखेडा 1/1/1996 31/12/1998 9604356692

३ 19960103C446611 
�द.03/01/1996

सौ.अ@नता (सताराम काकु!ते, 
मु.पो. कासारे ता साI6 िज. धुळे

!"ी 1/6/1969 बी. ए./ मराठS 
टायपी-30/ 
ईUजी टायपी 

40, एम एस सी 
आय ट+

ओ.बी.सी. साI6 1/4/1997 1/4/2000 8888923908

४ 20141106C100120 
�द.06/11/2014

Eी.भगवान राजाराम पाट+ल, मु. 
पो. हातनुर

पु�ष 7/3/1966 बी.ए ओ.बी.सी. (शदंखेडा 28/08/1995 27/08/1998 9975760019

िजहा- - - - िजहा कौशय �वकास,,,,रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , धुळे
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५ 19931102C445243 
�द.02/11/1993

Eी. अpण माPणक मोरे,  
मु.पो.सोनगीर ता.धुळे

पु�ष 15/05/1969 बी.ए ए. सी धुळे 1/8/1998 30/07/2001 9421617806

६ 20120105C448296�द.05
/01/2012

Eी. कैलास सोमनाथ बडगुजर, 
मु.पो.अथ< बु. ता.(शरपूर िज.धुळे

पु�ष 1/6/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. (शरपूर 1/9/1996 31/08/1999 9420373718

७ 20140802C100358 
�द.02/08/2014

Eीमती अ�णा माधवराव मराठे, 
फॅट नं. 6 Eीहर+ अपाट�म7ट दN 

मंद+र रोड लेवा भवन जवळ धुळे

!"ी 1/6/1964 बी.ए खुला धुळे 1/7/2000 1/7/2003 9096088603

८ 20090112C452551 �द. 
12/01/200-

सौ.क�पना तानकू बडगुजर, कचेर+ 

चौक (शदंखेडा ता.(शदंखेडा िज. 
धुळे

!"ी 1/6/1970 बी.ए ओ.बी.सी. (शदंखेडा 1/4/1996 31/03/1999 7798513567

९ 19910719C444832 �द. 
19/07/1991

Eी. अ@नल यशंवत तमखाने,�लॉ. 
नं. 14 >ोपेसर कॉलनी देवपूर धुळे

पु�ष 16/01/1968 बी.ए एन ट+ ब धुळे 1/6/1997 31/05/2000 9049342475

१० 19970806C447274 
�द.06/08/1997

Eी. मुजफफर खान मु@नसफ खान, 
परधाड ेग�ल+ (शदंखेडा, 
ता.(शदंखेडा िज. धुळे

पु�ष 27/01/1975 एच.एस.सी. Hड. 
एड.

खुला (शदंखेडा 1/5/1999 31/05/2002 7841956784

११ 19900718C445548 �द. 
18/07/1990

Eी. र;वLं >भाकर चंLा"ो, 41/अ 

;वगनहता� कॉलनी जवळ देवपूर 

धुळे

पु�ष 27/08/1971 बी.ए टायपीग 
ईUजी 30

बी.ए धुळे 15/05/1989 30/04/2001 9423485392

१२ 20141208C100732 �द. 
08/12/2014

Eी. ;वलास मधुकर चाळसे, 18 
नेहp नगर मु.पो.ता.साI6 िज. धूळे

पु�ष 20/07/1962 बी.ए  बी.पी.एड ओ.बी.सी. साI6 1/3/1996 1/3/1999 9657488815

१३ 19860721C466167 
�द.21/07/1986

Eी.Cग0रष सुधाकर चाळसे, कासार 

ग�ल+ साI6, मु.पो.ता. साI6 

िज.धुळे

पु�ष 16/12/1969 एम.ए. टायपीग 
इंUजी 50 
मराठS-40

ओ.बी.सी. साI6 1/5/1999 31/05/2002 8007554044

१४ 20141105C101087 �द. 
05/11/2014

Eी. अशोक (मठाराम Cगरनार, 
आदश� कॉलनी मु.पो.(शदंखेडा 

िज.धुळे

पु�ष 9/5/1971 बीएसी  ॲUी ओ.बी.सी. (शदंखेडा 2/12/1998 2/12/2001 9423194830

१५ 19960626ब ् 446137 �द. 
26/06/1996

Eी. शे´ ;वजय ;वलास, सल+म 
लॉ§ी ;वxणु नगर देवपूर धुळे

पु�ष 27/03/1976 बी ए खुला धुळे 8/10/1997 31/09/2000 8379815600
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१६ 20070312C456187 
�द.12/03/2007

कु.भारती नंदलाल जगताप, 
शाल+नी @नवास वरखेडी रोड 

सुभाष नगर जुने धुळे

!"ी 6/1/1997 एम.ए. टायपीग 
इंUजी 40 
मराठS-40

ओ.बी.सी. धुळे 6/8/1998 31/07/2001 9881409303

१७ 20141105C100016 �द. 
05/11/2014

Eी. जगन गंगाराम अ�हरे, माळी 

वाडा मु.पो.ता. (शदंेखेडा िज. धुळे
पु�ष 2/7/1957 बी.ए. एस सी. (शदंखेडा 5/6/1984 31/05/1987 7264067298

१८ 19981217C447730 �द. 
17/12/1998

Eी. �दल+प गुलाब थोरात, 
(सFदारथ� नगर मु.पो.तो.(शरंपूर

पु�ष 25/01/1961 एम.ए, टायपीग 
मराठS-30 
ईUजी-40

एस सी. (शरपूर 17/02/1993 16/02/1999 9767454017

१९ 20060214C453745 �द. 
14/02/2016

Eी. राज7L चै"ाम भदाणे, 
मु.पो.वरखेड ेता.िज.धुळे

पु�ष 1/5/1966 बी ए बीए ड ओ.बी.सी. धुळे 10/8/1997 30/07/2000 9890557478

२० 20141114C100068 
�द.14-11-2014

Eी. सु@नल �दगंबर बडगुजर,  
खालचे गांव माळी ग�ल+ 

मु.पो.(शरपूर

पु�ष 1/6/1967 एम.कॉम ओ.बी.सी. (शरपूर 1/12/1996 30/11/1999 8554832085

२१ 199520725C445849 �द. 
25/07/1995

Eी. सखाराम परसु पटेल मु.खदµ 

बु. पो.उंटावद ता.(शरपूर िज.धुळे
पु�ष 1/6/1966 बी.ए. ओ.बी.सी. (शरपूर 1/6/1996 31/08/1999 8806871997

२२ 19860128C444587 �द. 
28/01/1986

Eी. राज7L फुलचंद थोरात, वरचे 
गांव आंबेडकर चौक  

मु.पो.ता.(शरपूर िज.धुळे

पु�ष 14-051967 बी.कॉम / बी.पी. 
एड.

एस.सी. (शरपूर 1/1/1996 31/12/1998 8975263873

२३ 20071122C447589 
�द.22-11-2007

Eी.Hडगंबर बाबुलाल वाणी 

मु.पो.;वरदेल ता.(शदंखेडा िज. धूळे
पु�ष 27/12/1969 बी.ए. ओ.बी.सी. (शदंखेडा 7/12/1999 7/12/2002 9420602887

२४ 20000222C449542�द.22
-02-2000

Eी.सोमजी सजन �ब-हाड,े 
आंबेडकर न

पु�ष 1/6/1960 बी.कॉम / 
एम.कॉम

एस सी. (शदंखेडा 1/1/1989 31/12/1991 9545397120

२५ 20141104C100586 �द. 
04/11/2014

Eी. संजय संतोष पाट+ल मु.पो. 
भडणे ता. (शदंखेडा िज.धुळे

पु�ष 20/05/1967 बी.ए ओ.बी.सी. (शदंखेडा 1/8/1995 31/07/1998 9405202468

२६ 20140415C100469  
�द.15/04/2014

Eी. राजाराम मि]छL मोरे, 
(भमनगर साI6 रोड धुळे ता.िज. 

धुळे.

पु�ष 6/5/1962 बी.ए /टायपीग 
ईUजी-40 
मराठS-30

ओ.बी.सी. साI6 5/5/1997 30/04/2000 9226884421

२७ 20150122C100469 
�द.22/01/2015

Eी.रमेश तोताराम जाधव, 122, 
गु�दN कॉलनी, वरखेडी रोड, धुळे

पु�ष 1/6/1967 बी.ए ◌ए़स. सी. धुळे 1/8/1995 31/03/1998 8975849543

Page 248 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२८ 20141201C101404 �द. 
01/12/2014

Eी. श(शकांत मुर(लधर सुव<, 14 
दNकॉलनी साI6 ता.साI6 िज.धुळे

पु�ष 4/8/1968 बी.ए बीपी ए ड ओ.बी.सी. साI6 10/9/1996 10/9/1999 9423494717

२९ 20051011C446091 
�द.11/10/2005

Eी. शेख मु!ताक Kयासु�ददन, 
मु.पो.धाडणे ता.साI6 िज.धुळे

पु�ष 5/8/1967 बी.ए. /एम / बी 
पी एड 

/एम.एस.सी.आय

.�ट.

खुला साI6 1/3/1996 1/3/1999 9922307856

३० 20140917C101157 �द. 
17-9-2014

Eी. संजय नारायण qाKहणे,CचNोड 
रोड अवधुत नगर �लॉ नं. 7 धुळे 

ता.िज.धुळे.

पु�ष 26/01/1969 �ब.कॉम/एम.एस.
सी. आय.ट+/ 

टायपीग मराट+-
30/टायपीग 
ईUिज-40

खुला धुळे 19/02/1997 19/02/2000 8975948886

३१ 20141116C100305 
�द.16/11/2014

Eी. मुरल+धर आबाजी चौधर+, 
मु.पो. वाघाडी ता.(शरपूर िज. धुळे.

पु�ष 30/03/1969 बी. एस 
सी/एम.एस.सी.

आय.ट+./

ओ.बी.सी. (शरपूर 1/10/1996 30/09/1999 9881985911

३२ 20150122C100499 
�द.22/01/2015

Eी. िजत7L अजब(सगं Cगरासे, 23 
अ संत गाडगेबाबा कॉलनी देवपूर 

धुळे

पु�ष 20/10/1969 बी.ए ओ.बी.सी. धुळे 3/5/1995 4/5/1998 9604369150

३३ 20100422C459225 
�द.22-04-2010

Eी.युवराज ;पतांबर सोनार, 11 
गणेश कॉलनी न;वण पा\या]या 

टाक6मागे (शरपूर ता.(शरपूर 
िज.धुळे

पु�ष 28/10/1965 बी.कॉम ओ.बी.सी. (शरपूर 15/01/1997 31/12/1999 9423288259

३४ 19931105C445311 �द. 
05-11-1993

Eी.मंगल जतन देवरे, 
मु.पो.भाटपूरा ता.(शरपूर िज.धुळे

पु�ष 21/04/1969 बी.ए/ बीईड/ 
टायपीग ईUजी- 

30

एस.बी.सी. (शरपूर 2/12/1995 3/12/1998 9881670104

३५ 20121108C491641 �द. 
08-11-2012

Eी. >;वण गोपाल बार+, �लॉट 
नं.209, आदश� नगर (शरपूर 

ता.(शरपूर,िज.धुळे

पु�ष 23/03/1970 बी.ए!सी ओ.बी.सी. (शरपूर 1/10/1995 30/09/1998 8275703293

३६ 19931118C445248 
�द.18-11-1993

Eी. कां@तलाल रामदास (शपंी, 
703/ ब (शपंी ग�ल+, खालचे गांव 

(शरपूर ता.(शरपूर िज. धुळे.

पु�ष 4/4/1964 बी. कॉम/ 
एम.एस.सी.आय.

�ट/ टलॅ+

ओ.बी.सी. (शरपूर 15/10/1995 31/12/1998 9623699382
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३७ 20010619ब451149�द.19
/6/2001

Eी.`ाने$वर (भला 

पाट+ल,31,सं�दपनी 
कॉलनी,@नमझार+ नाका,(शरपूर 

ता.(शरपूर,िज.धुळे

पु�ष 23/11/1967 एम.कॉम.बी.पी.ए
ड

ओ.बी.सी. (शरपूर 1/12/1995 1/12/1998 8390362287

३८ 19940618ब445371 
�द.18/06/1994

Eी.नाथाभाऊ केशव 

पवार,मु.पो.वाघाडी 
खुद�,ता.(शदंखेडािज.धुळे

पु�ष 27/02/1992 बी.एसी/ बी.एड खुला (शदंखेडा 1/3/1996 1/3/1999 9421616358

३९ 20081017C448344�द.17
-10-2008

Eी. Eीराम हसचंद पाट+ल, 
मु.पो.फागणे ता.िज.धुळे

पु�ष 1/6/1967 बी.ए ओ.बी.सी. धुळे 2/5/2000 30-042003 9767905628

४० 19840303C444567 
�द.03-03-1984

Eी. नंदलाल धुडा ठाकरे, मु.पो. 
वालखेडा ता.(शरपूर, िज. धुळे

पु�ष 1/6/1967 बी.कॉम ओ.बी.सी. (शदंखेडा 1/6/1997 30/06/2000 9552746667

४१ 20011127C451437�द.27
-11-2001

Eी. संजय ;व$वनाथ येवले,  वन 
;वभाग एस आर पी कॅKप जवळ

पु�ष 3/7/1969 बी ए एस सी. धुळे 1/1/1998 31-02-2001 9552074324

४२ 19890720C444647 
�द.20-07-1989

Eी. र;वLं कांतीलाल भावसार, 
नेह� नगर शांती @नकेतन 

�ब�डीग जवळ देवपूर धुळे

पु�ष 5/5/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. धुळे 4/5/1998 30/04/2001 9028181502/9
403261338

४३ 19870625C444598 
�द.25-06-1987

Eी. अशोक पोपटराव बोरस,े घर नं. 
1628 बाबा साहेब आंबेडकर नगर, 
(शदंखेडा, ता. (शदंखेडा िज. धुळे

पु�ष 17/06/1969 बी.ए एस सी. (शदंखेडा 1/4/1996 1/4/1999 9403257687

४४ 20160715C101076 �द. 
15-07-2016

सौ. भारती तुळशीराम सोनार, 43 
(शवराम नगर गजानन महाराज 

मं�दरामागे वाडी भोकर रोड 

देवपूर धुळे

!"ी 1/6/1970 बी.ए ओ.बी.सी. धुळे 1/7/1995 30/06/1998 9422737846

४५ 19871106C444613 
�द.21-06-1999

कु.इं�दरा नामदेवराम जाधव 77/2 
राम नगर, Hड.Hड.सी सी बकॅ 

कॉलनी वाडी भोकर देवपूर धुळे

!"ी 2/1/1968 एम.ए एम.एड ओ.बी.सी. धुळे 21/06/1999 21/06/2002 9408769030

४६ 19971124C447090 
�द.01-02-2012

Eी. कैलास गंगाराम पाट+ल, 
मु.पो.रामी दोडाईचा ता.(शदंखेडा 

िज.धुळे

पु�ष 1/6/1970 बी.ए. ओ.बी.सी. (शदंखेडा 1/6/1999 31/05/2002 9527449045

४७ 19880606C444615 Eी. संजीवकुमा गोरख(सगं Cगरासे, 
मु.पो अ�ह�यापूर ता (शरपूर िज. 

धुळे.

पु�ष 30/12/1964 बी.कॉम ;व जे अे (शरपूर 1/6/1996 31/03/1999 8308067115
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४८ 20010308C451041 Eी. भामरे (भका चतुर मु.पो.त-
हाडी ता.(शरपूर िज.धुळे

पु�ष 28/05/1972 बी. ए. OBC (शरपूर 08/03/200 5/3/2003 9850519891

४९ 20160831C100840 Eी. वाघ गोकुळ उNम मु.पो 
भाटपुरा ता.(शरपूर िज.धुळे

पु�ष 15/04/1968 बी. ए. SBC (शरपूर 1/9/1996 31/08/1999 9922731152

५० 20161221C100611 Eी. लaमण सुकदेव अ�हरंे ओम 

नगर �लॉ. नं.23 आकाशवाणी क7 L 

जवळ वलवाडी धुळे

पु�ष 8/9/1965 बी. ए./एम एस 
डZ�यू

SC साI6 19/03/1998 20/03/2001 9975587282

५१ 20140709C/100393 Eी. रो�हदास धेांडू महाजन मु पो 

सोनगीर ता.िज.धुळे
पु�ष 1/7/1970 बी.ए./एम.ए. OBC धुळे 01/01/199 30/12/2001 9404566218

५२ 20161209C101331 Eी. ताराचंद पांडू थोरात मु.पो 
छाईल ता.साI6 िज. धुळे

पु�ष 1/3/1964 बी.ए./एम.ए. SC साI6 15/09/1991 15/09/194 9503586392

५३ 20161219C100118 Eी.राजेL संभाजी वाघ डॉ. 
बाबासाहेब आंमबेडकर चौक साI6 

 ता.साI6 िज. धुळे

पु�ष 15/05/1963 बी.ए.. SC साI6 11/1/1996 11/01/199 7507856990

५४ 20161219C100118 Eी. >ताप भटू व7:दे दN कॉलनी 

मु.पो.ता.साI6 िज.धुळे
पु�ष 1/3/1963 बी कॉम SC साI6 11/1/1996 11/1/1999 9527290728

५५ 20160913C100999 Eी.चंLकांत नारायण जाधव मु.पो. 
शेवाड ेता.(शदंखेडा िज. धुळे

पु�ष 1/6/1967 बी.ए OBC (शदंखेडा 1/4/1999 30/03/2002 9403718235

५६ 20161212C100300 Eी. वा�मीक गोजरा पाटोळे डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर नगर घर 

I.672 (शदंखेडा ता.(शदंखेडा 

िज.धुळे

पु�ष 8/12/1971 बी.ए/ मराठS 
टायपीग 30

SC (शदंखेडा 11/1/1999 31/12/2001 8390520183

५७ 20141105C100594 Eी.अंमबालाल वेडू कुवर 

मु.पो.मालपूर ता.(शदंखेडा िज.धुळे
पु�ष 1/6/1966 बी.ए SC (शदंखेडा 1/10/1999 30/09/2002 9637556958

५८ 20091208C456992 Eी. स@तष रंगराव ठाकरे मु.पो. 
वालखेडा ता.(शरपुर िज.धुळे

पु�ष 1/6/1971 बी.ए/ बीएड OBC (शदंखेडा 1/2/1999 31/01/2002 9421618671

५९ 19960617C446525 कु. (मना �हरामण चौधर+ �लॉ. नं. 
121 कपीनगर गोळीबार टेकडी 

रोड दOता कॉलनी शेजार+ धुळे

!"ी 8/9/1972 एम.ए OBC धुळे 2/9/1997 31/08/2000 9405207958
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६० 19820616C444563 हेमलता मधुकर साळी 23 
बाबहुबल+ नगर ;वrयावCध�नी 

कॉलेज मागे साI6 रोड धुळे

!"ी 24/09/1964 बी.ए /बीएड/ 
एम.एस सी 
आय ट+

SBC धुळे 27/12/1999 31/12/2002 9423344510

६१ 20161214C100465 मंगला बाळासाहेब कुभार मोगलाई 

ग�ल+ नं. 6 मोती नाला जाळी 

पुलालवळ धुळे

!"ी 14/06/1974 बी.ए/एम.ए/मरा
ठS टायपी-40 
इंUजी टायपीग-
40/एम.एस.सी.

आय.ट+

OBC धुळे 1/8/1998 31/07/2001 9867464603

६२ 19941102C445628 अ@नता गणपतराव पवार गणेश 

कॉलनी नवा साI6 नाका �लॉ. नं. 
6 धुळे

!"ी 24/04/1973 बी.ए.बी.एड/मरा
ठS टाय;पगं 40 
इUजी टाय;पगं-

50

OBC धूळे 1/7/1999 1/7/2002 7588193652

६३ 20161214C100406 वैशल+ मधुकर भामरे �लॉ. नं. 9 
फॉरे!ट कॉलनी नगावबार+ देवपूर 

धुळे

!"ी 29/9/1972 बी कॉम/मराठS 
टाय;पगं 30 

इUजी टाय;पगं-
40/  

एम.एस.सी.आय.
ट+

SC धुळे 25/09/1997 19/09/2000 9422788988

१ 19860807C581678 
�दनांक 07/08/१९८६

Eी. सु@नल (भका साळी         

 हुडको कॉलनी,घर I.338, 
(शवाजी नगर,जळगांव

पु�ष 1/6/1969 बीए/टा.मराठS-
30/इंUजी-

40/एम.एस.ऑ
_फस

;वषशे मागास 

>वग�

पारोळा 27/05/1996 27/04/1999 9922013493

२ 19870814C581719  
�दनांक 14/08/1987

Eी.संजय >भाकर दलाल        

        गट नं.55 �लॉट नं.17 
(शवकॉलनी, सर!वती 

;वrयामं�दरा जवळ जळगांव

पु�ष 29/12/1967 बीए/टा.मराठS-
40इंUजी-

40/�हेद+-30

खुला जळगांव 1/3/1996 28/02/1999 9970953914  
7385967130

३ 19990218C585262  
�दनांक 18/02/1999

Eी.संजय केशवराव वाणी        

       गांधी चौक ;प>ंाळा, 
ता.िज.जळगांव

पु�ष 19/10/1969 बीए इ.मा.व. जळगांव 1/8/2000 31/10/2003 9823403639

िजहा : : : : िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , जळगांव
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४ 19920723C583322 
�दनांक 23/07/1992

Eीमती साधना Hडगंबर चौधर+    

    ६, वनEी हौ(सगं सोसायट+, 
0रगंरोड, जळगांव

!"ी 5/3/1970 बी.कॉम/एम.एस.
सी.आय.ट+/कॉ

K�यूटर 

अकॉ�टगं ॲ:ड 

ऑ_फस 

ऑटोमेशन

इ.मा.व. जळगांव 1/5/1996 30/04/1999 9823661058   
7066861059

५ 20090902C570903  
�दनांक 02/09/2009

Eी.सुहास मुरल+धर वाणी        

      �लॉट नं.99/1, गु�कृपा, 
गणेश कॉलनी, जळगांव

पु�ष 21/04/1971 बीए/बी.एङ 
_फजीकल    

इंUजी-40/ 
मराठS-40    
संगणक 

प0रचलन

इ.मा.व. जळगांव 1/4/1999 31/03/2002 9404051591    
7588647949

६ 19900117C580140    
�दनांक 17/01/1990

Eी.�दनेश उNमराव फुलपगार     

    Gदारा-Eी.र;वकांत सुका 

पाट+ल यांचे शेजार+,�लॉट 
नं.24,गट नं.2/2/ब (शवराणा 

नगर,;प>ंाळा (शवार, जळगांव

पु�ष 1/6/1963 बी.कॉम/एम.एस.
सी.आय.ट+/मरा

ठS-30

इ.मा.व. जळगांव 1/3/1996 28/02/1999 9371121651

७ 19890801C584762    
�दनांक 01/08/1989

Eी. _करण लालचंद तायड े      

      ६४, दाढ+वाला बंगला, 
िज�हापेठ, जळगांव

पु�ष 2/4/1971 बी.कॉम/टायपींग
 इंUजी-

40,मराठS-
30,एम.एस.सी.

आय.ट+

;वषशे मागास 

>वग�

जळगांव 1/2/1996 31/01/1999 9403252889

८ 19810921C584932    
�दनांक 21/09/1981

Eी.राजेश बाळकृxण यावलकर  

1821 मेनरोड, देशपांड ेग�ल+ 
मु.पो.ता.यावल

पु�ष 12/6/1966 बी.एस.सी/बी.एङ
 

_फजीकल/एम.ए
स.सी.आय.ट+/म
राठS-30/इ्ंUजी-

30

इ.मा.व. यावल 21/04/1998 20/04/2001 7387319294

९ 20121126C657551    
�दनांक 26/11/2012

Eी श(शकांत रामदास तायड े    

      मु.चावलखेडा पो.;प>ंी 
ता.धरणगांव

पु�ष 16/11/1970  बी.ए बी.एड एस.सी. धरणगांव 25/03/1996 24/03/1999 8657402099

१० 19910424C580492    
�दनांक 24/04/1991

Eी.>मोद मुरल+धर भाट         
    गट नं.292/293 �लॉट 

नं.37/1 यश लॉ:स मागे ;प>ंाळा 

रोड, जळगांव

पु�ष 12/5/1975 एम.ए/एम.एस.
सी.आय.ट+/टाय
;पगं मराठS-30 
श.>.इंUजी-30

खुला जळगांव 1/12/2000 30/11/2003 9890727216    
9766308283
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११ 19930721C584372   
�दनांक 21/07/1993

Eी. �दनेश वसंतराव देशमुख     

    890, देशमुख वाडा, यावल 
ता.यावल

पु�ष 18/07/1970 बी.एस!सी 
केमी!�+

इ.मा.व. यावल 8/3/1996 7/3/1999 9860410819

१२ 19950303C583959  
�दनांक 03/03/1995

Eीमती सरोज सुभाषराव भावसार 

 हरे$वर नगर, Eी, �लॉट नं.२ बकॅ 

ऑफ बदोडा]या मागे 

0रगंरोड,जळगांव

!"ी 9/3/1971 बीए/एस.एस.सी.
आय.ट+/इंUजी-
40/मराठS-30

इ.मा.व. जळगांव 1/8/1996 31/07/1999 9764639700

१३ 20110322C630363  
�दनांक 22/03/2011

Eीमती चंLकला पंढर+नाथ 

महाजन �लॉट नं.5 जानक6 नगर, 
जळगांव

!"ी 4/12/1967 बीए/मराठS-30 इ.मा.व. जळगांव 1/6/1997 31/05/2000 9595403763

१४ 20150109C101205  
�दनांक  09/01/2015

Eीमती सुनंदा नामदेव कोलते  

कुलकण� �लॉट नं12, िज�हा पेठ, 
जळगांव

!"ी 1/1/1963 बीए/इंUजी-40 इ.मा.व. जळगांव 1/12/1996 30/09/2000 7030230161

१५ 20010505C588158   
�दनांक 05/05/2001

Eी.राज7L आDमाराम पाट+ल      

     �लॉट नं.1,;ववेकानंद नगर, 
िज�हापेठ, जळगांव

पु�ष 1/6/1966  बीकॉम/इंUजी-
50/मराठS-
40/�हदं+-40

इ.मा.व. पारोळा 1/1/1993 31/12/1995 9860253677

१६ 20120322C644567     
�दनांक 22/03/2012

Eी. >काश सदा सोनवणे        

        मु.पो.कानळदा 

ता.िज.जळगांव

पु�ष 1/6/1963 एम.कॉम एस.सी. जळगांव 1/4/1989 31/03/1992 9823407651

१७ 19850704C581336    
�दनांक 04/07/1985

Eी. (भला रामदास बार+         
        Eीकxण मं�दरा जवळ, 

ताडवेाडा, मु.पो.(शरसोल+ 
ता.िज.जळगांव

पु�ष 1/6/1968 बीए/टायपींग 
इंUजी-

40,मराठS-
40,!टेना 

शोट�ह:ॅड मराठS 

-
120/एम.एस.सी.

आय.ट+

इ.मा.व. जळगांव 1/6/1996 31/05/1999 9689381755

१८ 19820311C581153    
�दनांक 11/03/1982

Eी.भा!कर Cगरधर अNरदे       

       EFदा कॉलनी �लॉट नं.२ 
>बोधन हे�थ Rलब जवळ, िज�हा 

पेठ, जळगांव

पु�ष 6/6/1961 बी.कॉम इ.मा.व. जळगांव 1/1/1994 31/12/1996 9420790281

१९ 20010801C557950  
�दनांक 01/08/2001

Eी सदानंद केशवराव वाणी      

      मु.पो. ;प>ंाळा गांधी चौक, 
ता.िज.जळगांव

पु�ष 1/6/1960 एम.कॉम इ.मा.व. जळगांव 1/1/1989 31/12/1991 9420670469
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२० 19960423C589459      
�दनांक 23/04/1996

Eीमती म@नषा >भाकर काळे     

      २७६ नवीपेठ, गणपती मं�दर 

जवळ, जळगांव

!"ी 9/3/1971 बीए/एस.एस.सी.
आय.ट+/इंUजी-
40/मराठS-30

खुला जळगांव 1/12/1997 28/02/2001 9850257346

२१ 19890620C579987   
�दनांक 20/06/1989

Eीमती संCगता एकनाथ जोशी    

  चंLलोक अपाट�म7ट, महाबळ 

कॉलनी, Zलॉक नं. ५ जळगांव

!"ी 14/06/1971 बीए/Uंथपालन 
>माणप"/एम.ए
स ऑ_फस कोस� 

४ म�हने 
कालावधी

खुला जळगांव 1/5/2000 30/04/2003 9421515697

२२ 20090820C614969    
�दनांक 20/08/2009

Eी. र;वLं �प(सगं पाट+ल        
    �लॉट नं.१५ गट नं. १०१, 

@नमखेडी (शवार, जळगांव

पु�ष 22/03/1970 बीए-बी.एङ 
_फजीकल

इ.मा.व. जळगांव 1/7/1999 30/06/2002 9822642418

२३ 19851227C581362   
�दनांक 27/12/1985

Eी. अ@नल नारायण सपकाळे     

    ५३, झाक6र हुसेन हौ. सौसा., 
संभाजी नगर जवळ जळगांव

पु�ष 29/06/1970 एम-कॉम/मराठS-
30/इंUजी-

30/एम.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. जळगांव 1/4/1999 31/07/2002 7588010100

२४ 19921014C583323  
�दनांक 14/10/1992

Eीमती सु@नता तुळ(शराम नाईक 

   Gदारा Eी. सुरेश _कसन सानप 

       जोशीवाडा ,मेह�ण, 
जळगांव

!"ी 31/05/1968 बी-कॉम एनट+-ड जळगांव 1/11/1996 31/10/1999 9403838241

२५ 19940506C584928  
�दनांक 06/05/1994

Eी. >शांत छगन (शपंी          

          मंगलमुत� नगर, ग.नं. 
१८८ �लॉट नं.१७ दNपाक� , 
मु.पो.;प>ंाळा       

ता.िज.जळगांव

पु�ष 17/06/1971 बीए/मराठS-
30/इंUजी-

40/एस.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. जळगांव 1/3/2000 30/09/2004 9665963172    
7758926652

२६ 19970206C586891  
�दनांक 06/02/1997

Eीमती छाया नामदेव चौधर+     

       Gदारा Gह+.पी.पाट+ल     
               २३ आनंद नगर, मोहाडी 

रोड, जळगांव

!"ी 4/10/1967 बी-कॉम इ.मा.व. जळगांव 1/10/1998 30/11/2001 9923971288

२७ 1987001C581701      
�दनांक 01/07/1987

Eी. उखडू� दN ूपाट+ल           

       मु. क�याणे होळ पो. 
;प>ंी               ता. 

धरणगांव

पु�ष 13/01/1971 बीए खुला धरणगांव 7/8/1996 7/7/1999 9765313181
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२८ 20160628C100154  
�दनांक 28/06/2016

Eी. ढेकू राम(सगं पाट+ल        

        मु.गाढोदे पो. आमोदे बु. 
ता.िज. जळगांव

पु�ष 1/6/1961 बीए इ.मा.व. जळगांव 1/7/1996 30/06/1999 9764086277

२९ 19940202C584747  
�दनांक 02/02/1994

Eी. बाळू (भमराव पाट+ल        

     मु.धनवाडी पो. वेले ता. 
चोपडा

पु�ष 24/05/1970 बीए खुला चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 8805152465

३० 19940520C584936  
�दनांक 20/05/1994

Eी.सुकलाल धनगर पाट+ल      

  मु.Cचखलोद खुद� पो. होळ;प>ंी  

ता. पारोळा

पु�ष 1/1/1968 एमए 

बीएड/एम.एस.सी
.आय.ट+/इUजी-

30

इ.मा.व. पारोळा 1/11/1997 31/10/2000 9421513927

३१ 19940517C583549  
�दनांक 17/05/1994

Eीमती कुसुम राज7L पाट+ल      

      ५८ अ १ हायवे दश�न कॉलनी 

जूना जैन पाईप रोड, जळगांव

!"ी 7/3/1965 एमए /टायपींग 
मराठS-

30,इंUजी-40, 
आय.ट+.कॉK�यूट

र सट}_फकेट

इ.मा.व. जळगांव 13/01/1997 31/12/1999 9881765948

३२ 19810706C581149  
�दनांक 06-07-1981

Eी. बाळू रघुनाथ नेरकर         

        मु.पो. पळासखेड ेबु. 
(गुजीराचे)  ता. जामनेर

पु�ष 1/4/1965 बी-
कॉम/एम.एस.सी.
आय.ट+/इUजी-

30

इ.मा.व. जामनेर 15/07/1990 30/06/1993 9421613672

३३ 20160105C100430  
�दनांक 05/01/2016

Eी. राजेL दे;वदास चौधर+       

     �लॉट नं. 67/1 (शवाजी 

नगर जामनेर ता.जामनेर

पु�ष 20/04/1965 बी-
कॉम/एम.एस.सी.
आय.ट+/मराठS-
30/जी.डी.सी.ॲ

:ड ए

इ.मा.व. जामनेर 13/02/1998 31/01/2001 9370967955

३४ 19870803C581863   
�दनांक 03/08/1987

Eीमती �योती लालचंद तायड े   

    ६४, दाढ+वाला बंगला,िज�हा 

पेठ, जळगांव

!"ी 9/6/1968 बी-कॉम/मराठS-
30/इंUजी-

40/एम.एस.सी.
आय.ट+

;वषशे मागास 

>वग�

जळगांव 1/9/1998 31/08/2001 9370545342

३५ 19850625C581323  
�दनांक 25/06/1985

Eी.;वनायक हर+ सोनवणे        

      मु.खेडी खुद� पो. फुपनगर+ 

ता.िज.जळगांव

पु�ष 1/6/1965 बीए एस.सी. जळगांव 1/11/1997 30/10/2000 7798237152

३६ 20081022C560959  
�दनांक 22/10/2008

Eी >;वण वसंत महाजन        

    माळी ग�ल+ जामनेर 

ता.जामनेर िज.जळगांव

पु�ष 23/11/1971 बीए/एम.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. जामनेर 1/12/1997 31/12/2000 9423915958
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३७ 19970816C587924  
�दनांक 16/08/1997

Eी. मनोहरलाल पोपट तायड े    
  मु.पो. रवंजे बु. ता. एरंडोल

पु�ष 28/12/1970 बीए ;वषशे मागास 

>वग�

एरंडोल 23/09/1994 23/09/1997  --

३८ 19930802C584554 
�दनांक 02/08/1993

Eीमती शोभा हसरथ मोरे       

       >(शक नगर, मुRताईनगर
!"ी 20/06/1966 बीए/एम.एस.सी.

आय.ट+/मराठS-
30

एस.सी. मुRताईनगर 1/7/1995 30/06/1998 8928173700

३९ 19820621C583547  
�दनांक 21/06/1982

Eीमती हेमलता हसरथ मोरे     

      >(शक नगर मुRताईनगर 

ता मुRताईनगर

!"ी 11/7/1965 एम-ए/इंUजी-
40/मराठS-

30/एमएससीआ
यट+

एस.सी. मुRताईनगर 1/4/1998 31/03/2001 9765290437

४० 20160629C100262  
�दनांक 29/06/2016

Eी. यशवंत वामन पाट+ल        
      सुयश, महेश नगर,सोना 
एजे:सी गोडावून जवळ, घर 

नं.२१२१, भुसावळ

पु�ष 23/10/1962 एम-कॉम इ.मा.व. भुसावळ 10/12/1995 30/11/1998 8484844514

४१ 19840818C581176   
�दनांक 18/08/1984

Eी.योCगराज (भमराव सपकाळे   

    2320,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

नगर, सावदा ता.रावेर

पु�ष 12/12/1966 एम-
कॉम/टाय;पगं 

मराठS-
30/इंUजी-50

एस.सी. रावेर 1/10/1997 30/09/2000 9421035910

४२ 19950216C583957  
�दनांक 16/02/1995

Eीमती >`ा तुकाराम चौधर+     

     �लॉट नं.७०, गणेश कॉलनी, 
मुRताईनगर जळगांव रोड, भुसावळ

!"ी 10/10/1973 एम-
ए/एमएससीआय

ट+ अथ�शा!"

इ.मा.व. भुसावळ 12/2/1997 31/01/2000 9423950773

४३ 19950905C584830   
�दनांक 05/09/1995

Eी. कैलास (सताराम पाट+ल      

   मु.Cचखलोद बु. पो. रDना;प>ंी 
ता. पारोळा

पु�ष 1/1/1972 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/1/2001 31/12/2003 9665151744

४४ 19901004C580868  
�दनांक 04/10/1990

Eी. गणेश मंगा पाट+ल          

         Iांती नगर,शेतक6 

िज@नगं जवळ, आर.के. टोबकॅो 

कंपनी मागे,धुळे रोड, अमळनेर

पु�ष 7/9/1967 बी.एस.सी-
रसायनशा!"/इ्ंU

जी-
40/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. अमळनेर 11/9/1998 30/08/2001 9766480078

४५ 198501015C581508 
�दनांक 15/10/1985

Eी. ;वनायक >भाकर पाट+ल     

   मु.पो.केकत @नभंोरा ता. 
जामनेर

पु�ष 1/6/1966 एम-कॉम इ.मा.व. जामनेर 1/11/1995 31/10/1998 9545116363

४६ 19940812C583562  
�दनांक 12-08-1994

Eीमती ;वदया कनाशी सरोदे     

     �लॉट नं. ७५ गणेश 

कॉलनी,जळगांव

!"ी 9/6/1971 बी.एस.सी इ.मा.व. जळगांव 1/2/2000 31/01/2003 9225122586
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४७ 20000224C589160  
�दनांक 24/02/2000

Eी. @तथ�राज फ_करा बा;व!कर    

  मु.पो. देव;प>ंी ता.जामनेर 

िज.जळगांव

पु�ष 11/6/1967 बीए एस.सी. जामनेर 17/05/1996 16/05/1999 9730676878

४८ 20060207C568203  
�दनांक 07/02/2006

Eी. ;वजयकुमार भागवत तायड े  

   गांधी चौक, सराफ बाजार, भजे 

ग�ल+, भुसावळ ता. भुसावळ

पु�ष 9/6/1966 बीए/मराठS-
40/इंUजी-

40/एमएससीआ
यट+

एस.सी. भुसावळ 1/1/1996 31/12/1998 7798796499

४९ 19900725C580836  
�दनांक 25/07/1990

Eी संजय रंगनाथ �ह7गणे        

       मु.पो. देव;प>ंी ता. जामनेर

पु�ष 9/11/1968 एमए-बीएङ इ.मा.व. जामनेर 2/11/1995 2/11/1998 8975135744

५० 19840725C581182  
�दनांक 25/07/1984

Eीमती मंगला सदा(शव भट     

    ;वrया;वहार कॉलनी �लॉट 

नं. २६ मु.पो.ता. चोपडा िज. जळगांव

!"ी 15/05/1962 बी-
कॉम/एमएससी

आयट+

खुला चोपडा 21/12/1987 21/12/1990 9765833047

५१ 20110826C607669  
�दनांक 26/08/2011

Eी. भाउसाहेब उदे(सगं पाट+ल    
  मु. क�याणे खुद� पो. ;प>ंी ता. 

धरणगांव

पु�ष 1/6/1970 बीए खुला धरणगांव 14/03/1996 13/03/1999 7588688674

५२ 19941028C582998  
�दनांक 28/10/1994

Eी. र;वLं माधव साळुंके         

       मु.पो. धानोरा ता. चोपडा
पु�ष 1/5/1968 बी-कॉम/बीएड एस.सी. चोपडा 1/7/1996 30/06/1999 7741829296

५३ 19970612C587407  
�दनांक 12/06/1997

Eी. भगवान कांतीलाल रातपूत    

   मु.पो. वाकडी ता. जामनेर

पु�ष 3/3/1975 बीए खुला जामनेर 16/12/1998 16/11/2001 8888276545

५४ 20160629C100558    
�दनांक 29/06/2016

Eीमती क�पना माPणक मकुंदे   

     दN कॉलनी, �लॉट नं. ४ 
एरंडोल ता. एरंडोल

!"ी 1/11/1971 बी-कॉम/इंUजी-
40/मराठS-30

एस.सी. एरंडोल 10/1/1996 9/1/1999 9765121620

५५ 20120627C610616    
�दनांक 27/06/2012

Eी गणेश दगा तांबे            

            नागसेन नगर, 
बस!टडॅ जवळ, पाचोरा,ता. पाचोरा

पु�ष 1/8/1965 बीए/एमएससीआ
यट+

एस.सी. पाचोरा 28/08/1997 30/08/2000 7507993536

५६ 20160629C100824  
�दनांक 2९/06/2016

Eी. र;वLं रंगनाथ �हगंणे        

        मु.पो. देव;प>ंी ता. 
जामनेर

पु�ष 26/09/1966 बी-कॉम इ.मा.व. जामनेर 6/6/1996 16/06/1999 9975423086

५७ 19841114C581180   
�दनांक 14/11/1984

Eी. राज7L बाबूराव खरे          

       न;वन बस !टँड मागे 

पाचोरा ता.पाचोरा

पु�ष 28/05/1965 बीए/एमएससीआ
यट+/मराठS-

30/इंUजी-40

एस.सी. पाचोरा 01-07-1997 01-
10-2003

31-0१-2000 31-
03-2004

7875841577
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५८ 19970326C587065  
�दनांक 26/03/1997

Eी. र;वLं दे;वदास महाजन      

      मु.पो. 0रगंणगांव ता. एरंडोल
पु�ष 7/5/1972 Hङफाम�सी/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. एरंडोल 5/2/2002 4/2/2005 9764108469

५९ 19940129C584742  
�दनांक 29/01/1994

Eी. >�दप वसंत जाधव          

        मु.पो. साळवा ता. 
धरणगांव, ह�ल+ भाट+या 

ग�ल+,मातोEी कॉ�लेRस समोर, 
धरणगांव

पु�ष 17/07/1972 बीए-बी.एङ 
_फजीकल/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. एरंडोल 24/07/1995 23/06/1998 9860866925

६० 19920104C583504    
�दनांक 04/01/1992

Eीमती ;वनीता ;वजय शुRल     

     समथ� नगर, Eीरंग कॉलनी 

जवळ ;पपंळे रोड, अमळनेर

!"ी 2/7/1962 एमए-बीपीएड-
_फजीकल/!टेनो 

इंUजी-
80/इंUजी-
50/मराठS-

30/एमएससीआ
यट+

खुला अमळनेर 2/5/1995 30/04/1998 9420385522

६१ 19870819C581854  
�दनांक 19/08/1987

Eी अ@नल नामदेव कुलथे       

    �लॉट नं.२०, कृषी ;वकास 

कॉलनी ,;पपंळे रोड, मु.पो.ता. 
अमळनेर

पु�ष 1/6/1966 एम-कॉम/मराठS-
30/इंUजी-

40/एम.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. अमळनेर 3/10/1995 30/09/1998 9405053483   
9970929859

६२  19950921C583416 
�दनांक 21/09/1995

Eी राज7L >ताप(सगं पाट+ल, 
मु.पो.कजगांव ता.भडगांव

पु�ष 30/11/1970 बीए 

बीएड/एमकॉम

खुला भडगांव 1/7/1998 30/06/2001 7767876417

६३ 20030204C578229 
�दनांक 04/02/2003

Eीमती ;वमल (भकन पाट+ल, 
शाहु नगर, भडगांव रोड, पाचोरा 

ता.पाचोरा

!"ी 1/6/1966 बीए टाय;पगं 

मराठS 40, 
इंUजी 50, �हदं+ 

40

इ.मा.व. पाचोरा 1/2/1996 31/01/1999 8698898288

६४ 20141103C100121 
�दनांक 03/11/2014

Eी धमा� गणपत महाजन, 
मु.पो.कजगांव ता.भडगांव

पु�ष 2/4/1963 बीए इ.मा.व. भडगांव 30/10/1991 30/10/1994 9561337003

६५ 19850626C581325 
�दनांक 26/06/1985

Eी भगवान सुकदेव (शदंे, यशवंत 
नगर, मा�ती मं�दराजवळ, भडगांव 

ता.भडगांव

पु�ष 1/6/1965 बीए, टाय;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 30

एस.सी. भडगांव 2/2/1998 31/01/2001 9890959946

६६ 19840206C581178 
�दनांक 06/02/1984

Eी अशोक शांताराम पाट+ल, 
मु.पो.काव;प>ंी ता.अमळनेर

पु�ष 10/10/1962 बीकॉम, 
एमएससीआयट+

इ.मा.व. अमळनेर 10/6/1988 9/6/1991 9923936871

६७ 20090506C566936 
�दनांक 06/05/2009

Eी राज7L वासुदेव भारंबे, 
मु.पो.बामणोद ता.यावल

पु�ष 4/5/1968 बीए इ.मा.व. यावल 31/07/1995 30/07/1998 9545329081
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६८ 20000228C589161 
�दनांक 28/02/2000

Eी �दनकर जानक6राम पाट+ल, 
मु.पो.बांब�ड >.I ता.भडगांव

पु�ष 1/6/1965 बीए इ.मा.व. भडगांव 1/8/1993 31/08/1996 9763887535

६९ 19840622C581170 
�दनांक 22/06/1984

Eी ;वजय न�थु पाट+ल, 
मु.कोसगांव पो.पाडळसे ता.यावल

पु�ष 1/4/1966 बीए, एमएस 
ऑफ6स

इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1998 9326072089

७० 19930717C584576 
�दनांक 17/07/1993

Eी >शांत (भका कुंभारे,                  
  (शवाजी नगर, नाचनखेडा रोड, 

भडगांव ता.भडगांव

पु�ष 14/06/1978 बीए/टाय;पगं-
30/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. भडगांव 16/08/2000 31/07/2003 9860468844 
8275518999

७१ 20110716C637786  
�दनांक 16/07/2011

Eी दे;वदास (सताराम महाले  

साळीवाडा, झामी चौक, अमळनेर 

ता.अमळनेर

पु�ष 12/6/1966 बी-
कॉम/टाय;पगं-

इंUजी-
40/मराठS-30

इ.मा.व. अमळनेर 3/6/1993 3/6/1996 9822740972 
7249160299

७२ 20000302C589166 
�दनांक 02-03-2000

Eी �दल+प भानुदास कदम  मु.पो. 
कजगांव ता. भडगांव

पु�ष 16/09/1959 बी-कॉम एस.सी. भडगांव 16/09/1996 15/09/1999 9860468855

७३ 19890902C579961 
�दनांक 02/09/1989

Eी संजय ;वEाम सोनवणे  मु.पो. 
खेडगांव खुद� ता.भडगांव

पु�ष 31/08/1972 बी-
कॉम/एमएससी

आयट+

एस.सी. भडगांव 1/6/1996 31/05/1999 9665752026

७४ 19900802C580837 
�दनांक 02/08/1990

Eी कुंदन (शवचरण ल¶ढा  

१०९,मोहन नगर, मोहाडी रोड, 
जळगांव

पु�ष 29/05/1969 बी-
कॉम/एमएससी
आयट+/टाय;पगं 

इंUजी-30

खुला जळगांव 1/5/1999 30/04/2002 9420787185

७५ 20011008C558645 
�दनांक 08/10/2001

Eी >�दप भा!करराव सुव< गट 

नं.190/,�लॉट नं.२ @नसग� कॉलनी 

;प>ंाळा,ता.िज.जळगांव

पु�ष 8/4/1971 बीए-इंUजी खुला जळगांव 1/8/1998 30/09/2001 8007248160

७६ 19960913C589478  
�दनांक 13/09/1996

Eीमती _कत� मुकूंद कानगो  

Gदारा Eी. अ;वनाश वसंतराव 

पुराPणक मात-ृछाया,२/अ 

नुतनवषा� कॉलनी शारदा कॉलनी 

जवळ महाबळ,जळगांव

!"ी 24/06/1974 बीए/�ब(लप/एमए
ससीआयट+

खुला जळगांव 1/5/1999 30/04/2002 9970160149 
9922620438 
8983647106

७७ 20070726C603607 
�दनांक 26/07/2007

Eी स@तश भोलानाथ भारंबे  

मु.पो.साकळी ता.भुसावळ
पु�ष 28/02/1967 एम-

कॉम/एमएससी
आयट+

इ.मा.व. भुसावळ 1/1/1996 31/12/1998 9764492112 
8605486931

७८ 19861215C581679 
�दनांक 15/12/1986

Eी सुधाकर अंकात नानोटे मु. 
जामनेर पो.ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1969 बी-कॉम-इंUजी-
30

एनट+-ड जामनेर 1/4/1996 1/4/1999 9766530218
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७९ 20160630C100969 
�दनांक 30/06/2016

Eीमती भारती पु�षोNम चोपड े 

5/2 साने गु�जी कॉलनी जळगांव

!"ी 14/12/1966 बीएससी/टाय;पगं
-�हदं+-

40/इंUजी-40

इ.मा.व. जळगांव 1/9/1998 31/08/2001 9422080933

८० 19880219C581871 
�दनांक 19/02/1988

Eी श(शकांत मPणलाल काटे 

मु.पो. कोळ;प>ंी ता. पारोळा

पु�ष 29/11/1966 बीए इ.मा.व. पारोळा 15/09/1997 15/09/2000 7875684509

८१ 19940812C583561 
�दनांक 12/08/1994

Eी सु@नता भगवान दसुाने  ह�ॅपी 

होम कॉलनी, �लॉट १३७/5 Zलॉक 

नं.५ जूना न(शदाबाद रोड, जळगांव

!"ी 6/6/1970 एम-
कॉम/टाय;पगं 

मराठS-
30/इंUजी-40

इ.मा.व. जळगांव 5/2/1996 31/01/1999 9271401632 
8237200050

८२ 20100823C563767 
�दनांक 23/08/2010

Eी सुभाष एकनाथ मोरे �लॉट नं. 
१० >ेमनगर, जामनेर ता.जामनेर

पु�ष 1/4/1966 बीए/टाय;पगं-
इंUजी-

40/मराठS-
40एमएससीआय

ट+

इ.मा.व. जामनेर 3/1/1996 3/1/1999 9689761832

८३ 20091031C571329 
�दनांक 31/10/2009

Eी कुंदन(सगं अजब(सगं पाट+ल 

मु. पो.क�याणे खु पो.;प>ंी 
ता.धरणगांव

पु�ष 14/04/1965 बीए खुला धरणगांव 4/12/1996 3/12/1999 9765787744

८४ 20110824C646671 
�दनांक 24/08/2011

Eी `ाने$वर दगडू सोनCगरे  

�लॉट नं.10,रामे$वर 
कॉलनी,!वामी समथ� क7 Lाजवळ, 

जळगांव

पु�ष 18/07/1970 बीए इ.मा.व. एरंडोल 1/1/1996 30/12/1998 9665827374

८५ 19950927C583421 
�दनांक 27/09/1995

Eी >काश शेनफडू पवार मु. 
जवखेड ेखु.पो.�हगंोणे बू.ता.एरंडोल

पु�ष 1/6/1970 बीए एस.सी. एरंडोल 1/5/2000 30/04/2003 8805538566

८६ 19930730C584378 
�दनांक 30/07/1993

Eी रामदास नामदेव पवार       

 महादेव मं�दराजवळ जामनेरपुरा 

ता.जामनेर

पु�ष 19/12/1970 बीए-बीएड 
_फजीकल

एस.सी. जामनेर 20/06/1995 20/06/1998 7350208681

८७ 199700805C587777 
�दनांक 05/08/1997

Eी रामदास आDमाराम पगारे  

आय.ट+.आय कॉलनी, जामनेर 

ता.जामनेर

पु�ष 24/12/1965 बीए/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जामनेर 6/1/1999 6/1/2002 9503528962

८८ 19890628C579793 
�दनांक 28/06/1989

Eी शरद मगन दाभाड े १४/१३ 
दाजीबा नगर,गळवाड ेरोड, 

अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 13/01/1972 एम-ए-
बीएड/एमएससी

आयट+

इ.मा.व. अमळनेर 10/12/1997 30/11/2000 9271730597

८९ 20160122C101201 
�दनांक 22/01/2016

Eी _कशोर छगन गGहाणे   

अयोFयानगर,>ताप तDव`ान 

क7 Lामागे अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1966 एम-कॉम एस.सी. अमळनेर 1/12/1992 30/11/1995 9423934519
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९० 20090102C565047 
�दनांक 02/01/2009

Eी अ.र�जाक शेख कुतुबोदद+न 

शे गांधल+पुरा अमळनेर 

ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1967 एम-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
40/एमएससीआ

यट+

खूला अमळनेर 1/12/1993 30/11/1996 9421512049

९१ 19830624C581162  
�दनांक 24/06/1983

Eी र;वLं रामदास भावसार  ५९२, 
शाहूनगर,हनुमान 

मंद+राजवळ,मु.पो.ता.जळगांव

पु�ष 1/6/1966 बीएससी-
बीए/टाय;पगं-

मराठS-
30/इंUजी-

40/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जळगांव 1/5/1995 30/04/1998 9823185514

९२ 19900604C582451 
�दनांक 04/06/1990

Eी चंLकांत �हरालाल भावसार  

वाडी चौक पुराPणक ग�ल+ 

अमळनेर ता. अमळनेर

पु�ष 1/6/1971 बीए-
बीएड/कॉK�यू-

सीडकॅ

इ.मा.व. अमळनेर 22/08/1995 22/08/1998 9423328791

९३ 19870924C581855  
�दनांक 24/09/1987

Eी कांतीलाल शंकर वाणी  कुंटे 

रोड, शाळा I.१ समोर अमळनेर 

ता.अमळनेर

पु�ष 2/6/1972 बीए-बीएड इ.मा.व. अमळनेर 6/6/1995 31/05/1998 9423611881

९४ 19911004C584890 
�दनांक 04/10/1991

Eीमती साधना सदा(शव वैrय  

Eीरंग कॉलनी, �लॉट ५, ;पपंळेरोड, 
(शवल+ला अमळनेर ता. अमळनेर

!"ी 1/6/1969 बीएससी/एमएस
सीआयट+/टाय;पं
ग इंUजी-40

एनट+-ब अमळनेर 12/9/1994 31/08/1997 7841930899 
9975743516

९५ 19911204C584883 
�दनांक 04/12/1991

Eी _कशोर ;पतांबर  पाट+ल 

आय.यु.ट+.पी.कॉलनी, तांबेपुरा 
ता.अमळनेर

पु�ष 18/04/1966 बी-
कॉम/एमएससी
आयट+/टाय;पगं 

इंUजी-
30/मराठS-40

इ.मा.व. अमळनेर 1/3/1995 28/02/1998 9421610031

९६ 19900706C580324 
�दनांक 06/07/1990

Eी र;वLं सुकलाल पाट+ल  

मु.झाडी पो. (शरसाळे ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1967 एम-कॉम/बीएड इ.मा.व. अमळनेर 6/4/1994 31/03/1997 7758821074

९७ 20081125C561950 
�दनांक 25/11/2008

Eी सुधाकर साहेबराव पाट+ल 

102, मु.पो.सोनवद बु.ता धरणगांव

पु�ष 1/6/1972 एम-ए/बीपीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. एरंडोल 22/04/1996 22/04/1999 9979465428

९८ 19900404C580854  
�दनांक 04/04/1990

Eी शशीकांत �दगंबर पाट+ल 

इंL>!थ कॉलनी,जूना धरणगांव 

रोड, एरंडोल ता.एरंडोल

पु�ष 27/03/1970 बीए इ.मा.व. एरंडोल 10/10/1998 31/10/2001 9421515086

Page 262 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

९९ 19930710C582634  
�दनांक 10/07/1993

Eी अ@नल मुरल+धर वाणी  

मेनरोड, (शवाजी पूतळया,जवळ 

एरंडोल,ता एरंडोल

पु�ष 31/07/1974 एम-
कॉम/एमएससी
आयट+/Hडसीए

खुला एरंडोल 29/11/1995 29/11/1998 9403123951

१०० 19880711C582636  
�दनांक 11/07/1988

Eी नाना जग:नाथ महाजन  

माळीवाडा, एरंडोल ता.एरंडोल
पु�ष 1/5/1972 बीए/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. एरंडोल 7/12/1995 7/12/1998 9730558457

१०१ 19990209C587916 
�दनांक 09/02/1999

Eी ;वकास दामोदर नारखेड े

आदश� नगर, ;पपंळे रोड,�लॉट नं. 
५ अमळनेर ता. अमळनेर

पु�ष 30/07/1964 बी-कॉम/कॉK�यू-
इंफोरमेशन 

टेRनाॅलॉजी/टाय
;पगं इंUजी-

40/�हदं+-
30/मराठS-30

इ.मा.व. अमळनेर 1/10/1998 31-09-2001 9960210386

१०२ 19940701C582617 
�दनांक 01/07/1994

Eी शेख अ(मनोrद+न 

समसोr�दन मु.पो. धानोरा ता. 
चोपडा

पु�ष 25/01/1970 बीए/एमएससीआ
यट+

खुला चोपडा 01-08-1995  
शपथप"ाव�न 

तारखेची

31-07-1998 
नMद घेतल+ आहे

8888772503

१०३ 19820616C581155 
�दनांक 16/06/1982

Eी (भका परभत पाट+ल  मु.पो. 
�हगंोणे बु.ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1965 बी-कॉम/इंUजी-
40/मराठS-30

इ.मा.व. एरंडोल 8/4/1996 7/4/1999 9764495464

१०४ 19950103C584077  
�दनांक 03/01/1995

Eी ;व$वास लaमण पाट+ल  मु. 
क�याणे खुद� पो. ;प>ंी ता.धरणगांव

पु�ष 22/02/1971 बीए/एमएससीआ
यट+

खुला एरंडोल 6/4/1996 5/4/1999 9404049540

१०५ 20110225C630498  
�दनांक 25/02/2011

Eी पु�षोNम कडू पाट+ल  मु.पो. 
कळमसरा ता. पाचोरा िज.जळगांव

पु�ष 1/7/1969 बीए इ.मा.व. पाचोरा 1/8/1996 31/07/1999 7387198444

१०६ 20081217C564822 
�दनांक 17/12/2008

Eी दNा"य गो;वदंराव पाट+ल  

गो;वदं @नवास �लॉट नं.2/ब 
िजजाउु नगर,ढेकूसीम 

रोड,अमळनेर

पु�ष 9/9/1974 एम-ए बीएड 
_फजीकल/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. अमळनेर 1/12/1999 30/11/2002 9422972275

१०७ 20120214C581860 
�दनांक 14/02/2012

Eी बारकू ;व�ठल पाट+ल        

 मु.पो. अंजन;वह+रे ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1965 बी-
कॉम/टाय;पगं-

इंUजी-
40/मराठS-30

इ.मा.व. धरणगांव 6/8/1996 5/8/1999 8806180223

१०८ 19951010C584848 
�दनांक 10/10/1995

Eी गोकूळ अमतृ भालेराव  

मु.अ�हरे खु.पो.सोनवद 
ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1970 एम-ए-
भुगोल/बीएड

एस.सी. धरणगांव 25/06/1997 25/06/2000 9423952620 
8554925486
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१०९ 19941123C583169 
�दनांक 23-11-1994

Eी साहेबराव दशरथ पाट+ल  

मु.पो. ;पचड< ता. भडगांव
पु�ष 1/6/1969 एम-ए/टाय;पगं-

इंUजी-
30/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. भडगांव 1/6/1996 31/05/1999 9860896360

११० 19980606C587810 
�दनांक 06/06/1998

Eी नारायण ताराचंद चGहाण     

लहान माळी वाडा, धरणगांव 

ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1967 बीए-अथ�शा!" खुला एरंडोल 3/7/1996 3/7/1999 9422773794

१११ 20100220C623472  
�दनांक 20/02/2010

Eी >काश रामदास पाट+ल मु.पो. 
भोणे बु. ता.धरणगांव

पु�ष 1/5/1964 बी-कॉम इ.मा.व. धरणगांव 25/09/1997 25/09/2000 9527469615

११२ 19850716C581344 
�दनांक 16/07/1985

Eी पु�षोNम हरचंद लाखे       

मु.पो. सोनवद ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1966 बीए-अथ�शा!" एस.सी. धरणगांव 12/4/1996 11/4/1999 8805185205

११३ 2016701C100249  
�दनांक 01/07/2016

Eी एकनाथ बाबूराव महाजन    

मु.बंजार+  बु.पो.बोरखेडा 

ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1962 बीए-मराठS इ.मा.व. धरणगांव 27/08/1996 26/08/1999 9730960251

११४ 19950201C583955  
�दनांक 01/02/1995

Eीमती पुxपा पंढर+नाथ अNरदे   

   मु.पो. साळवा ता.धरणगांव

!"ी 1/6/1967 एम.ए/एस.एस.
सी.आय.ट+

इ.मा.व. एरंडोल 6/4/1996 5/4/1999 7507717300

११५ 19941026C582993  
�दनांक 26/10/1994

Eी भगवान गणपत तावड े      

 मु.पो. लहासर ता. जामनेर

पु�ष 1/6/1965 बी-कॉम इ.मा.व. जामनेर 17/05/1996 17/05/1999 7264900931

११६ 19960312C582370 
�दनांक 12/03/1996

Eी बापुराव जग:नाथ पवार  मु. 
;पपंळेसीम पो. सतखेडा ता. 

धरणगांव

पु�ष 21/10/1968 बीएससी/बीपीएड
 _फजीकल

इ.मा.व. धरणगांव 19/08/1997 18/07/2000 8806842950

११७ 19860303C581540  
�दनांक 03/03/1986

Eीमती अलका पंHडत अ�हरे  

मु.पो.साळवे ता.धरणगांव

!"ी 1/6/1968 एम-ए-
मराठS/एम-एड 
/एमएससीआयट+

एस.सी. एरंडोल 25/05/1996 24/05/1999 8007680422

११८ 20090105C565387  
�दनांक 05/01/2009

Eी वसंतराव लटकन सोनवणे  

मु.पो. पxटाणे खुद� ता.धरणगांव

पु�ष 1/3/1967 बीए-अथ�शा!" एस.सी. एरंडोल 12/4/1996 11/4/1999 9372897231

११९ 19880617C582637  
�दनांक 17/06/1988

Eी सुधाकर यादव तायड े       

 मु.पो. मा�ळ ता. यावल
पु�ष 1/6/1968 एम-

कॉम/जे.डी.सी.ॲ
\ड 

ए/एमएससीआय

ट+

एस.सी. यावल 8/8/1996 7/8/1999 7507098716
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१२० 19970110C586192  
�दनांक 10/01/1997

Eीमती सुवणा� केशवराव काळे  

मु.पो.ता.एरंडोल अमळनेर 

दरवाजा,ता एरंडोल

!"ी 23/02/1972 बी-
कॉम/जे.डी.सी.ॲ

\ड 

ए/एमएससीआय

ट+/टाय;पगं 
इंUजी-30

इ.मा.व. एरंडोल 26/06/1995 25/06/1998 9923022257  
8484923894

१२१ 20000504C590239  
�दनांक 04/05/2000

Eी राज7L (शवदास पाट+ल  मु.पो. 
बहादरवाडी ता.अमळनेर कृषी 

नगर,ढेकूसीम रोड,�लाॅट नं.17 अ

पु�ष 24/12/1963 एम-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
50/मराठS-

40/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. अमळनेर 1/8/1994 30/07/1997 9421613027

१२२ 20140417C100079  
�दनांक १७/04/2014

Eी अ@नल (सताराम पाट+ल  

मु.पो. ;पपंळकोठा बु ता. एरंडोल
पु�ष 1/6/1968 बीए/बीपीएड 

_फजीकल/टाय;पं
ग-इंUजी-

40/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. एरंडोल 11-06-1996 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

10-06-1999 
नMद घेतल+ आहे'

9421693567  
8390212198

१२३ 19870706C581712  
�दनांक 06/07/1987

Eी वसंत (सताराम चांभार       

मु.पो. दोनगांव ता.धरणगांव

पु�ष 9/6/1966 बीए/एमएससीआ
यट+

एस.सी. धरणगांव 7/4/1997 7/3/2000 7841033061  
7709064022

१२४ 20160701C100673  
�दनांक 01/07/2016

Eीमती ल+ना >भाकर ठ7गडी   

ह.मु.@नशांत टॉवर, वझ ेफोटो 

!टुHडओ]या मागे,गांधी रोड,अकोला

!"ी 15/04/1972 एमए-
अथ�शा!"/कॉK�यु

.ऑपरेटर

खुला भुसावळ 1/11/1996 31/10/1999 9422959793

१२५ 20120327C644780 
�दनांक 27/03/2012

Eी ;वनोद संतोष पाट+ल   मु. 
क�याणे खु पो.;प>ंी ता.धरणगांव

पु�ष 13/09/1965 बीए/बीएड 
_फजीकल

खुला एरंडोल 22/09/1995 21/09/1998 8888190261

१२६ 19980610C603706  
�दनांक 10/06/1998

Eी दN(ुसगं रमेश(सगं देवरे   

मु.जवखेड ेखुद� पो.�हगंोणे बू.  
ता.एरंडोल

पु�ष 1/6/1969 बीए खुला एरंडोल 14/08/1995 14/08/1998 9960568919

१२७ 19860715C581676 
�दनांक 15/07/1986

Eी अ@नल सोमनाथ सोनार  घर 

I.3/98 �लॉ.नं.23,पा0रजात 

कॉलनी,वाक6रोड,जामनेर 

ता.जामनेर

पु�ष 25/04/1969 बी-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
40/मराठS-30

इ.मा.व. जामनेर 4/4/1997 4/4/2000 9763986719  
9405445896

१२८ 19941003C582986  
�दनांक 03/10/1994

Eी बुधा आसमान Kह!के        

 मु.पो. तासखेडा ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1962 बीए एस.सी. अमळनेर 9/2/1996 31/01/1999 7387458181
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१२९ 19940601C604114  
�दनांक 01/06/1994

Eीमती व@नता उखडू� झोपे       

मु.पो. फेकर+ घर नं. 392 
ता.भुसावळ

!"ी 31/01/1973 एम-ए-
अथ�शा!"/डी-
एड/इंUजी-30

इ.मा.व. भुसावळ 1/12/1998 30/11/2001 8421843246

१३० 19940223C584758  
�दनांक 23/02/1994

Eी चंLभान बुधा पवार   मु.पो. 
साळवा ता.धरणगांव

पु�ष 15/06/1967 एम-ए/बीपीएड 
_फजीकल/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. एरंडोल 26/12/1997 25/12/2000 9923617633

१३१ 19930713C584233  
�दनांक 13/07/1993

Eी योगेश वसंत (शरसाठ       

मु.पो. ता.धरणगांव डॉ.हेडगेवार 
नगर �लॉट नं.१२

पु�ष 4/5/1969 बीएससी-
बीएड/एमएससी
आयट+ टाय;पगं 

मराठS-
30/इंUजी-40

एस.सी. धरणगांव 3/8/1995 3/8/1998 8421522837

१३२ 20121121C654749  
�दनांक 21/11/2012

Eी राज7L दे;वदास महाजन      

मु.पो. 0रगंणगांव ता एरंडोल

पु�ष 21/04/1970 बीएससी-
के(म!�+ 

/बीपीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. एरंडोल 21/06/1995 20/06/1998 8698380802

१३३ 19940211C584750  
�दनांक 11/02/1994

Eी भगवानदास धनालाल जैन  

मु.पो. ;पपंळगांव बु. ता. पाचोरा
पु�ष 1/6/1967 बीए/टाय;पगं 

इंUजी-30
खूला पाचोरा 5/4/1996 31/05/1999 9421515021

१३४ 20110418C632006  
�दनांक 18/04/2011

Eी दगडू बाजीराव महाजन  मु.पो. 
वाघोद ता रावेर

पु�ष 8/7/1972 बीए इ.मा.व. रावेर 1/7/1997 30/06/2000 9764807964

१३५ 20150428C100646  
�दनांक 28-04-2015

Eीमती >@तभा नारायण खडीकर  

राजEी सुधीर qाKहे            

      जी.एम.अपाट�म7ट, �लॉट 
नं.११, रे!टहाउस मु.पो.ता अमळनेर

!"ी 15/12/1960 बीए खूला अमळनेर 3/3/2000 28/02/2003 9421613003

१३६ 20150107C101369  
�दनांक 07/01/2015

Eीमती रDना शंकर वानखेड े  

बालाजीपुरा,वाघ �ब�डींग,(शदंे 
एस.ट+.डी.मागे अमळनेर

!"ी 20/09/1968 बीए इ.मा.व. अमळनेर 5/5/1999 30/04/2002 9421748338

१३७ 19940728C582638  
�दनांक 28-07-1994

Eी अरमानखाँ ईनायतखाँ पठान  

मु.पो. ;पळोदे ता. अमळनेर

पु�ष 1/6/1964 बी-
कॉम/बीपीएड 
_फजीकल

खूला अमळनेर 11/9/1998 30/08/2001 7875041075

१३८ 19930728C584377  
�दनांक 28/07/1993

Eी शाम बारकू बडगुजर   मु.पो. 
गांधल+ ता. अमळनेर

पु�ष 2/10/1973 बीए खूला अमळनेर 1/6/2000 30/05/2003 9503533561
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१३९ 19880113C581870  
�दनांक 13/01/1988

Eी >ेमचंद नाटू भंबाळे    गट 

नं.८८ �लाॅट नं.10/5 जैन पाईप 

रोड,�टळक नगर,>@तक Rलासेस 

समोर,जळगांव

पु�ष 14/03/1971 एम-ए/बीपीएड 
_फजीकल

;वषशे मागास 

>वग�

धरणगांव 2/11/1998 31/10/2001 9923222904  
9405672819

१४० 19930419C583854  
�दनांक 19/04/1993

Eी शदर ओंकार सोनार        

जानक6 नगर,तुकाराम 

वाडी,जळगांव

पु�ष 27/02/1961 बीए/टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-40

इ.मा.व. जळगांव 8/4/1996 9/4/1999 9890202215

१४१ 20130830C100966  
�दनांक 30/08/2013

Eी गोकुळ ;पतांबर पाट+ल   

मु.पो. हातेड खु. ता चोपडा
पु�ष 1/6/1969 बीए/बीएड 

_फजीकल

इ.मा.व. चोपडा 1/6/1997 31/05/2000 9421889075

१४२ 20091205C583545  
�दनांक 05/12/2009

Eी स�यद सुलतान स�यद 

(भकन कुरेशी ,तडवी वाडा,मु.पो. 
:हावी ता.यावल

पु�ष 1/6/1967 बीए इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1998 ९७३०८३१०७२

१४३ 20120831C653241   
�दनांक 31/08/2012

Eी समसेर खान र_फक खान   

नागPझर+ वाडा,रावेर ता.रावेर
पु�ष 1/6/1969 बीए-बीपीएड 

_फजीकल

खूला रावेर 1/9/1996 30/09/1999 9890618646

१४४ 19990215C585250  
�दनांक 15/02/1999

Eी युवराज पुंड(लक मोरे        

मु.पो. तामसवाडी ता. पारोळा

पु�ष 1/6/1963 बी-कॉम एस.सी. पारोळा 1/7/1990 1/7/1993 9960189869

१४५ 2009021३C611350  
�दनांक 13/02/2009

Eी राज7L उNम पाट+ल          

 मु.पो. आमडदे ता.भडगांव
पु�ष 20/03/1966 बीए इ.मा.व. भडगांव 1/1/2001 31/12/2003 9860889170

१४६ 20090112C563710  
�दनांक 12/01/2009

Eी �दल+प रघुनाथ पाट+ल       

मु.पो. वडजी ता. भडगांव
पु�ष 15/08/1966 बीए-बीपीएड 

_फजीकल/एमएस
सीआयट+

इ.मा.व. भडगांव 16/10/1998 16/10/2001 9860604046

१४७ 20020830C572047  
�दनांक 30/08/2002

Eी $यामकांत वसंतराव Cचचंोले  

Gदारा महाजन झरेॉRस,नेर+ �दगर 
बस !टँड ए0रया मु.पो.नेर+ ता. 

जामनेर

पु�ष 29/12/1972 बीए/एमएससीआ
यट+/टाय;पगं 
इंUजी-30

इ.मा.व. भुसावळ 06-11-1997 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

24-10-2000  
नMद घेतल+ आहे.

9763736990

१४८ 19860701C581516  
�दनांक 01/07/1986

Eी उमेश सुधाकर वाणी         

    864,जूने पोxट ऑ_फस 

रोड,रथग�ल+ रावेर ता.रावेर

पु�ष 5/12/1970 बी-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
30/मराठS-

30/कॉK�यू.ऑपरे

टर

खूला रावेर 1/7/1997 30/06/2000 9922781809

१४९ 19950911C585035  
�दनांक 11/09/1995

Eीमती शकुंतला जग:नाथ पाट+ल 

 उंटखेडा रोड,(शOक कॉलनी,रावेर 
ता.रावेर

!"ी 9/1/1973 बी-कॉम/ड!ेक 

टॉक पZल+केशन

खूला रावेर 1/7/1997 30/06/2000 9665557627
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१५० 20150529C100727  
�दनांक 29/05/2015

Eी फ_करा माधवराव पाट+ल  मु. 
भMडण पो. चोरवड ता. पारोळा

पु�ष 1/6/1968 एम-ए इ.मा.व. पारोळा 1/6/1998 31/05/2001 9552102138

१५१ 19970819C587929  
�दनांक 19/08/1997

Eी अ@नल रमेश डहाके         

     २८ शांती नगर,पrमालय 
रोड,मु.पो.ता.एरंडोल

पु�ष 19/06/1974 बीए/टाय;पगं 
मराठS-

30,इंUजी-
40,/एमएससीआ

यट+

;वषशे मागास 

>वग�

एरंडोल 11/4/2002 10/4/2005 940314581  
9405917513

१५२ 19850725C581506   
�दनांक 25/07/1985

Eी िजत7L Pझगंा क:हैये         

  मु.पो. म�हारपुरा, 
चोपडा,ता.चोपडा

पु�ष 1/1/1970 बी-
कॉम/टाय;पगं 

मराठS-
30,इंUजी-

40/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. चोपडा 15/10/1996 15/10/1999 9970705350

१५३ 20160702C100372  
�दनांक 02/07/2016

Eी र;वLं बाबुलाल सोनवणे      

गुजराथी ग�ल+,अब�न 

बँकेजवळ,मु.पो.ता.पारोळा

पु�ष 6/2/1965 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/7/1998 30/06/2001 9421610948

१५४ 20040713C59721७  
�दनांक 13-07-2004

Eी चंLकांत नारायण पाट+ल     

 पोल+स !टेशन समोर,गंगाराम 
�लॉट, मु.पो.ता. भुसावळ

पु�ष 27/05/1971 बीए/बी-ल+ब-
साय:स/टाय;पगं

 इंUजी-30

इ.मा.व. भुसावळ 1/7/1997 30/06/2000 9923965227

१५५ 19860820C582632  
�दनांक 20/08/1986

Eी अ;वनाश नारायण वा�ळकर  

लaमीनारायण नगर,�लाॅट 
नं.१२अ गजानन महाराज 

मंद+रा]या पि$चमेस भुसावळ 

ता.भुसावळ

पु�ष 3/7/1967 बीए/टाय;पगं 
मराठS-

40,इंUजी-
40,/�हदं+ -40

इ.मा.व. भुसावळ 1/2/1999 31/01/2002 8087077366

१५६ 20160702C100405  
�दनांक 02/07/2016

Eीमती रेखा भालचंL कुलकण�  

Eी गणेश कॉलनी �लॉट 

नं.१३,तांबेपुरा मु.पो.ता.अमळनेर

!"ी 2/12/1972 बीए-
बीएड/एमएससी

आयट+

खूला अमळनेर 9/1/1995 31/12/1998 9423359475

१५७ 20160702C100518  
�दनांक 02/07/2016

Eी राज7L भालचंL कुलकण�     

Eी गणेश कॉलनी �लॉट नं.१३ 
तांबेपुरा मु.पो.ता.अमळनेर

पु�ष 9/2/1969 एम-कॉम खूला अमळनेर 11/9/1998 30/08/2001 9421519007

१५८ 20040809C597911  
�दनांक 09/08/2004

Eी संजयकुमार रघुनाथ सैतवाल  

  २४ गणपती नगर वरणगांव ता. 
भुसावळ

पु�ष 22/03/1970 बीए/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. भुसावळ 1/10/1997 30/09/2000 8055685396
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१५९ 19951004C584844  
�दनांक 04/10/1995

Eी गौतम उNम बैसाणे         

   मु.पो.देवगांव-देवळी 

ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1973 बीए एस.सी. अमळनेर 1/1/2001 31/12/2003 9545069854

१६० 19870१20C581864  
�दनांक 20-01-1987

Eी िजत7L जग:नाथ चGहाण     

        महाजन ग�ल+ यावल 

ता.यावल

पु�ष 10/6/1969 बी-कॉम इ.मा.व. यावल 5/10/1993 4/10/1996 9096918805

१६१ 19951229C583945  
�दनांक 29/12/1995

Eी मुरल+धर (सताराम महाजन   

 मु.पो.अंतूल} ता.मुRताईनगर
पु�ष 1/3/1968 बीए/टाय;पगं 

इंUजी-
40/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. मुRताईनगर 1/2/1999 31/01/2002 8554003142

१६२ 20090129C563939  
�दनांक 29/01/2009

Eी रमेश गणपत बडगुजर      

मु.पो.;प>ंी खु.ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1967 बीए इ.मा.व. धरणगांव 23/04/1997 22/04/2000 9764621467

१६३ 20120913C653604  
�दनांक 13/09/2012

Eी संजय ;व�ठल नाकवे        

   �लॉट नं.८० आनंद 

नगर,मु.पो.ता.एरंडोल

पु�ष 7/3/1972 बीए/टाय;पगं 
मराठS-

40/इंUजी-30

इ.मा.व. एरंडोल 1/12/1997 30/11/2000 9421639369

१६४ 20090529C614717  
�दनांक 29/05/2009

Eी बापू सुकदेव महाजन      

मु.वंजार+ पो.बोरखेडा ता.धरणगांव

पु�ष 5/5/1969 बीए-बीएड 
_फजीकल/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. एरंडोल 26/07/1995 23/06/1998 9604621108

१६५ 20121012C568633  
�दनांक 12/10/2012

Eी देवराम Cचतंामण महाजन    

मु.पो.खच� बु.ता.एरंडोल
पु�ष 1/6/1968 बीए बीएड इ.मा.व. एरंडोल 1/11/1995 30/10/1998 7083497681

१६६ 20160702C100869  
�दनांक 02/07/2016

Eी अजयसींह  रमेशसींह सुय�वंशी  

  लोहार ग�ल+, मु.पो.ता.धरणगांव

पु�ष 21/04/1972 बी-
कॉम/टाय;पगं/इं
Uजी-40,मराठS-
30/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. एरंडोल 25/03/1996 25/03/1999 9420300386

१६७ 19970310C587044  
�दनांक 10/03/1997

Eी संजय रमणलाल �बचवे    

३१६८ ;व$वशांती @नवास, 
धरणगांव ता.धरणगांव

पु�ष 16/08/1967 एम-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
40/एमएससीआ
यट+/एम एस 

ऑ_फस

इ.मा.व. धरणगांव 16/11/1998 16/10/2001 7798235527

१६८ 20030319C578794  
�दनांक 19/03/2003

Eीमती क�णा सुधाकर तायड े   

सरेशदादा जैन नगर,�ब�डींग 
नं.४० �म नं.३ जळगांव

!"ी 29/06/1969 एम-
ए/एमएससीआय

ट+/टाय;पगं 
इंUजी-

30,मराठS-30

एस.सी. जामनेर 16/04/1999 16/04/2002 9766751483
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१६९ 19910624C 584701  
�दनांक 24/06/1991

Eीमती सु@नता मुरल+धर भावसार 

   C/O सु@नता अ@नल भावसार   

              @त�पती 

नगर,भुसावल रोड, यावल ता.यावल

!"ी 23/01/1971 बीए/टाय;पगं 
मराठS-

30,इंUजी-
40,/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. यावल 1/11/1998 31/10/2001 9970673105  
9970670424

१७० 19860808C581532   
�दनांक 08/08/1986

Eी शेख अZदलुहक शेख सईद  

मु.पो.;प>ंाळा ता.िज.जळगांव

पु�ष 1/5/1966 बीए/टाय;पगं 
इंUजी-

50,मराठS-30

खूला जळगांव 1/11/1998 31/10/2001 9326321297

१७१ 20030704C580951  
�दनांक 04/07/2003

Eी ;वरभान बाबूराव पाट+ल      

      मु.पो. (श�ड ता.अमळनेर

पु�ष 7/5/1963 बी-कॉम/मराठS-
30/इंUजी-40

इ.मा.व. अमळनेर 5/5/1989 30/04/1992 8308178022

१७२ 20150415C100368   
�दनांक 15/04/2015

Eीमती वासंती रामचंL पावड े    

    Gदारा वासंती सुरेश जोशी  

गट नं.159/1 �लॉट नं.3$याम 
नगर,ग�दN हाउ(सगं सोसा 

जळगांव

!"ी 30/07/1962 एम-ए खूला जळगांव 1/7/1999 31/07/2002 9423491797  
9049822974

१७३ 20060801C589503  
�दनांक 01/08/2006

Eी संजय सुधाकर खानोरे       

      कुंभार टेकडी,भावसार 
ग�ल+,अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1966 बी-कॉम इ.मा.व. अमळनेर 10/3/1998 28/02/2001 9028092634

१७४ 20071130C607159    
�दनांक 30/11/2007

Eी सुभाष ताराचंद (शपंी        

     मु.पो. Kहसवे ता. पारोळा

पु�ष 1/6/1968 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/7/1995 30/06/1998 9673357664

१७५ 19860721C581528  
�दनांक 21/07/1986

Eी संजय रामदास डोळे         

  मु.पो. भालोद ता.यावल चांभार 
वाडा

पु�ष 18/02/1970 एम-
ए/आय.ट+.आय-
म(श@न!ट/एमए
ससीआयट+

एस.सी. यावल 8/8/1996 7/8/1999 9403832041  
9403385683

१७६ 19870123C581688  
�दनांक 23/01/1987

Eी अशोक वसंत रंधे           

           रे�वे दवाखा:यामागे 

डॉ.आंबेडकर नगर,भुसावळ ता 

भुसावळ

पु�ष 1/6/1966 एम-ए बीएड एस.सी. भुसावळ 1/10/1999 30/09/2002 7507274107

१७७ 19940923C583563  
�दनांक 23/09/1994

Eीमती (मनाबाई काळू सपकाळे  

   रे�वे दवाखा:यामागे 

डॉ.आंबेडकर नगर,बुFद;वहार 
जवळ,भुसावळ ता.भुसावळ

!"ी 1/3/1973 बीए एस.सी. यावल 1/1/1996 31/12/1998 7507274107
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१७८ 19931123C584402  
�दनांक 23/11/1993

Eी गोपाळ (भवसन पाट+ल   

मु.पो. �हगंोणे बु. ता. धरणगांव

पु�ष 12/9/1970 बीए-बीपीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. धरणगांव 27-05-1997 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

26-05-2000 
नMद घेतल+ आहे

9049556845

१७९ 20000209C589139  
�दनांक 09/02/2000

Eी गांधार सदा(शव फासे        

  सावरकर चौक तह(सल 

काया�लया जवळ, चाळीसगांव, 
ता.चाळीसगांव

पु�ष 26/03/1968 बी-कॉम 

/टाय;पगं-इंUजी-
40/एमएससीआ

यट+

खूला चाळीसगांव 15/12/1995 15/11/1998 9922721179

१८० 20110729C636992  
�दनांक 29/07/2011

अजु�न का(शनाथ मराठे         

      मु. वरखेडी पो. खडके बु.ता. 
एरंडोल

पु�ष 24/03/1972 बीए/इंUजी-
30/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. एरंडोल 1/2/2000 31/01/2003 7028647905   
8007180905

१८१ 20160702C101110  
�दनांक 02/07/2016

Eी Eावण तुकाराम पाट+ल     

मु. पो. तरोडा ता. मुRताईनगर
पु�ष 21/06/1964 बीए इ.मा.व. मुRताईनगर 15/09/1993 14/09/1996 9011484743

१८२ 19960912C583442 
�दनांक 12/09/1996

Eी योगराज रामकृxण ठाकूर     

  जे.डी.सी.सी.बँके जवळ, एरंडोल 
ता. एरंडोल

पु�ष 30/07/1968 बी.एस.!सी/एमए
ससीआयट+/टाय
;पगं इंUजी-

40/मराठS-40

खूला एरंडोल 3/12/1993 2/12/1996 9860898090

१८३ 19960906C583436  
�दनांक 06/09/1996

Eी संजय ओंकार पांड े        

नगरखाना रोड, जामनेर ता.जामनेर

पु�ष 17/01/1970 बी-कॉम खूला जामनेर 1/7/1998 15/07/2001 9840656553

१८४ 20090217C611685  
�दनांक 17/02/2009

Eी गोपीनाथ "यंबक पाट+ल    

कृxणराव हौ(सगं सोसा. पाचोरा 
ता.पाचोरा

पु�ष 1/6/1966 बीए-बीपीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. पाचोरा 8/1/1996 31/12/1998 9860548449  
9403561192

१८५ 19931213C584408   
�दनांक 13/12/1993

Eी शेख अZदलू हमीद  शेख 

मुराद मु.पो.पहूर पेठ ता. जामनेर

पु�ष 1/6/1977 बीए/टाय;पगं 
इंUजी ३०

खुला जामनेर 4/10/2000 15/10/2003 9689795254  
9860305400

१८६ 20090828C614478   
�दनांक 28/08/2009

Eी संजय मुरल+धर पवार        

    मु. पो धार ता.अमळनेर

पु�ष 10/1/1973 बीपीएड 

_फजीकल

इ.मा.व. अमळनेर 1/4/2000 31/03/2003 8698372238

१८७ 19941020C583743  
�दनांक 20/१०/1994

Eी >�दप नारायण सावंत        

  मु.पो. घोडगांव ता.चोपडा
पु�ष 15/09/1966 बी-कॉम इ.मा.व. चोपडा 11/4/1996 10/3/1999 8412905400

१८८ 20000224C589158 
�दनांक 24/02/2000

Eी राज7L दगडू बार+            

   सराफ बाजार,बंगाल+ ग�ल+ 
अमळनेर ता. अमळनेर

पु�ष 9/5/1971 बीए/टाय;पगं 
मराठS-

30,इंUजी-40

इ.मा.व. अमळनेर 16/06/1995 31/05/1998 9422563826
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१८९ 19870706C592680  
�दनांक 06/07/1987

Eी संजय ब:सीलाल सुय�वंशी    

:यु भालेराव नगर,�लॉट नं.२७ 
धुळे रोड, अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 29/01/1967 बी-
कॉम/बीपीएड 

_फजीकल/एमएस
सीआयट+

इ.मा.व. अमळनेर 1/8/1997 30/07/2000 9860171038

१९० 19860420C581543  
�दनांक 20/4/1986

Eी अशोक शामराव सोनवणे     

    मु.पो.आमोदा ता. यावल
पु�ष 3/9/1966 बीए इ.मा.व. यावल १९-१२-1995  

शपथप"ाव�न 

तारखेची

१८-१२-1998  
नMद घेतल+ आहे.

7057990498

१९१ 19991102C588971  
�दनांक 02/11/1999

Eी मधुकर गो;वदंा पगारे        

मु.पो.पुनखेडा ता.रावेर
पु�ष 4/6/1968 बीए इ.मा.व. रावेर 12/2/1996 11/2/1999 9423940175

१९२ 20010104C588054   
�दनांक 04-01-2001

Eी सु@नल रघुनाथ (शदंे         

    मु.पो.फुलगांव ता.भुसावळ
पु�ष 14/04/1967 बीएससी/एमएस

सीआयट+

इ.मा.व. भुसावळ 1/12/1996 30/11/1999 9673557391

१९३ 19850401C581184  
�दनांक 01/04/1985

Eी राज7L धम�राज चGहाण      

�लॉट नं.६,>भात कॉलनी,जळगांव

पु�ष 17/09/1966 बीए-बीएड 
_फजीकल 

टाय;पगं इंUजी-
40/मराठS-

40/एमएससीआ
यट+/Uंथालय

खूला जळगांव 1/10/1992 30/09/1995 9405791327

१९४ 20120813C651183  
�दनांक 13/08/2012

Eी कैलास यशवंत धनगर    

मु.पो.नेहेते पो.Pखरवड ता.रावेर
पु�ष 1/5/1969 बी-

कॉम/टाय;पगं 
मराठS-40, 
इंUजी-40, 

एमएससीआयट+

एन-ट+-सी रावेर 1/12/1998 30/11/2001 9158600644

१९५ 20140924C101402  
�दनांक 24/09/2014

Eीमती ;वजया "यंबक चौधर+    

मु.पो.Cचनावल ता.रावेर
!"ी 11/6/1966 एम-कॉम इ.मा.व. रावेर 1/1/1999 31/12/2001 9370750400

१९६ 19890704C579800  
�दनांक 04/07/19८९

Eी हर+श आनंदा पाट+ल         

 मु.पो.अंजाळे ता.यावल
पु�ष 6/4/1968 बी-कॉम इ.मा.व. यावल 10/8/2000 9/8/2003 8408822938

१९७ 20160704C100031  
�दनांक 04/07/2016

Eी संजय सुकदेव महाजन     

मु. वंजार+ बु.पो.बोरखेडा 

.ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1972 बीए-बीपीएड इ.मा.व. धरणगांव 4/9/1997 3/8/2000 9767578525  
9403097475

१९८ 19870706C581710  
�दनांक 06/07/1987

Eी ;वxणू पंढर+नाथ झांबरे       

           ग नं.141/2 �लॉट 
49, लaमी पाक� ,जवळ अयोFया 

नगर, जळगांव

पु�ष 16/03/1969 बी-
कॉम/टाय;पगं 

मराठS-
30,इंUजी-50

खूला जळगांव 9/4/1996 31/03/1999 9822781050
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१९९ 20160702C100261  
�दनांक 02/07/2016

Eी मनोहर जग:नाथ वाणी      

               अशोक 

नगर,�लॉट नं.३२ अमळनेर रोड, 
पारोळा ता. पारोळा

पु�ष 20/12/1970 बी.एस!सी इ.मा.व. पारोळा 01-09-1995 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

3१-08-1998  
नMद घेतल+ आहे

9923336362

२०० 19961114C586863  
�दनांक 14/11/1996

Eीमती माधुर+ उ�हास सरोदे   

मु.पो.रोझोदा ता.यावल
!"ी 22/11/1970 बी-

कॉम/िजडीसीए

इ.मा.व. रावेर 1/12/1998 30/11/2001 8600078840 
9890751197

२०१ 20160430C100596   
�दनांक ३०/०४/२०१६

Eी सुरेश मगन कुमावत       

मु.पो.श7दणु� ता.जामनेर

पु�ष 30/11/1970 बी-
कॉम/िजडीसीए/
Hङबीएम/टाय;पगं

-इंUजी-
40/एमएससीआ

यट+

एन-ट+-बी जामनेर 5/3/1999 5/3/2002 9405057594

२०२ 20010123C588233   
�दनांक 23/01/2001

Eी राजेश फुलचंद शेजवळ    

नालंदा नगर,७ नं.पोल+स 
चौक6मागे,भुसावळ ता.भुसावळ

पु�ष 12/4/1971 बीए एस.सी. भुसावळ 1/9/1997 31/08/2000 7798275085

२०३ 20090120C565088  
�दनांक 20/01/2009

Eी संतोष फN ूबार+            

      भोईवाडा,रावेर ता.रावेर
पु�ष 1/6/1968 बी-कॉम खुला रावेर 1/7/1996 30/06/1999 9623816790

२०४ 20040715C597379  
�दनांक 15/07/2004

Eी अजू�न गेा;वदंा डकले     मु. 
वाक6 बु.पो.गMडखेल ता. जामनेर

पु�ष 1/6/1966 बी-कॉम खूला जामनेर 14/01/1997 14/01/2000 7038998554

२०५ 20010620C591312  
�दनांक 20/06/2001

Eी रो�हदास गंगाराम सोनवणे    

मु.पो.;वखरण ता.एरंडोल
पु�ष 1/1/1961 बीए इ.मा.व. एरंडोल 25/10/1990 25/10/1993 9860176282

२०६ 20110905C608909  
�दनांक 05/09/2011

Eीमती वैशाल+ >भाकर मोरे     

  पांडव वाडयाजवळ, एरंडोल 
ता.एरंडोल

!"ी 9/7/1972 बीएससी/Hड-फाम� इ.मा.व. एरंडोल 11/8/1997 10/8/2000 9403020565

२०७ 19870701C581702  
�दनांक 01/07/1987

Eी राजाराम बळीराम बा;व!कर   

 मु.पो.पुनगांव, पो.देवगाव, 
ता.चोपडा

पु�ष 11/6/1970 एमए-बीएड 
_फजीकल

;वषशे मागास 

>वग�

चोपडा 1/8/1996 31/07/1999 9923541584  
9158188040

२०८ 20120305C644880  
�दनांक 05/03/2012

Eी ;वजय भाउराव सावळे    

मु.पो.उं�दरखेड ेता.पारोळा

पु�ष 1/6/1966 बीए एस.सी. पारोळा 15/03/1996 15/02/1999 9730982732

२०९ 20160704C100352  
�दनांक 04/07/2016

Eी कुल�दप दामू सरदार    

मु.पो.मMढाळे >.अमळनेर, 
ता.पारोळा

पु�ष 17/06/1971 बीए एस.सी. पारोळा 1/8/1995 31/07/1998 8007837635

२१० 19921006C583127 
�दनांक 06/10/1992

Eी �दल+प बुधा पवार           

             मु.पो. रोटवद, 
ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1969 बीए इ.मा.व. धरणगांव 4/12/1996 3/12/1999 8390423927
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२११ 20090218C611890  
�दनांक 18/02/2009

Eी �दल+प ;व�ठल सावंत     

मु.चमगांव पो.सोनवद ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1964 बीए/जीडीसीॲ\ड

ए/एमएससीआय

ट+

इ.मा.व. एरंडोल 11/3/1996 10/3/1999 9049425670

२१२ 20120117C642759  
�दनांक 17/01/2012

Eी कैलास पंडीत चौधर+      

बालाजी ग�ल+,जागतृी 

चौक,मु.पो.ता.भडगांव

पु�ष 4/10/1972 बीए इ.मा.व. भडगांव 1/1/1996 31/12/1998 9730515566

२१३ 20160704C100292  
�दनांक 04/07/201६

Eी सजन देवचंद भालेराव       

          गट नं.85, �लॉट 
नं.6, (शवकॉलनी पर+सर, 
आशाबाबा नगर,जळगांव

पु�ष 1/6/1966 बी-
कॉम/टाय;पगं 
इंUजी-30

एस.सी. जळगांव 1/10/1993 30/09/1996 8806827930

२१४ 20120312C645770  
�दनांक 12/03/2012

Eी राज7L भाउराव साळवे        

     मु.पो.उं�दरखेडा ता.पारोळा

पु�ष 1/7/1965 बीए एस.सी. पारोळा 1/5/1993 30/04/1996 9764290701

२१५ 20160704C100327 
�दनांक 04/07/2016

Eी युवराज रामचंL कचरे       

मु.पो.ऐनपुर ता.रावेर
पु�ष 2/6/1968 बीए/टाय;पगं 

मराठS-30,�हदं+-
30/इंUजी-40

एन-ट+-सी रावेर 1/8/2000 31/07/2003 9764876499

२१६ 20160704C100284  
�दनाक 04/07/2016

Eी मूकूंदा ;वनायक पाट+ल   

मु.पो.अंजाळे ता.यावल
पु�ष 27/05/1966 बीए इ.मा.व. यावल 1/11/1998 31/10/2001 8408822938

२१७ 19940922C582981  
�दनांक 22/09/1994

Eी वक6ल(मयाँ बादशाह(मयाँ   

मु.पो.मा�ळ ता.यावल
पु�ष 1/6/1972 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 1/10/1997 30/09/2000 7030638234

२१८ 20151113C100360   
�दनांक 13/11/2015

Eी राज7L >भाकर खैरनार       

 मु.पो.वाकोद ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1971 बीए/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जामनेर 7/1/1997 7/1/2000 9975920683

२१९ 19930223C583843  
�दनांक 23/02/1993

Eी राज7L दामू कोळी      

मु.पो.अंजाळे ता.यावल
पु�ष 1/6/1967 बीए ;वषशे मागास 

>वग�

यावल 1/1/1996 31/12/1999 7350154721

२२० 19950704C583237    
�दनांक 04/07/1995

Eी र;वLं एकनाथ न:नवरे       

मु.पो.वड� ता.चोपडा
पु�ष 1/6/1971 बीए एस.सी. चोपडा 1/6/1997 31/05/2000 9923472102

२२१ 20150219C100710    
�दनांक 19/02/2015

Eी >भाकर रामचंL नेरपगार     

  उ�वल कॉलनी,भडगांव 
ता.भडगांव

पु�ष 1/6/1972 बीए इ.मा.व. भडगांव 15/12/1998 30/11/2001 7387353960

२२२ 19950808C584686   
�दनांक 08/08/1995

Eी सं�दप जयराम पाट+ल       

    मु.पो.@नभंोरा ता.भडगांव
पु�ष 15/03/1976 एम-

ए/एमएससीआय

ट+/टाय;पगं 
इंUजी-30

इ.मा.व. भडगांव 1/12/1999 30/11/2002 7057212605
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२२३ 20160704C100250   
�दनांक 04/07/2016

Eी सािजद अहमद कुतुबुrद+न 

शेख   मु.पो.कज�द, ता.रावेर
पु�ष 27/04/1971 बीए 

बीपीएड/एमएस
सीआयट+/Uंथपा

ल

खूला रावेर 1/1/2001 31/12/2003 9970246085

२२४ 20080829C610627  
�दनांक 29/08/2008

Eी राज7L सोपान वराड े  

मु.पो.एणगांव ता.बोदवड
पु�ष 2/6/1972 बी-

कॉम/एमएससी
आयट+

इ.मा.व. भुसावळ 1/2/1997 31/01/2000 9730869168

२२५ 19921017C583324    
�दनांक 17/10/1992

Eीमती शाल+नी हर+भाऊ राऊत   

 महा;वर नगर,�लॉट नं.४२ 
पारोळा ता.पारोळा

!"ी 5/12/1967 बीए खूला पारोळा 1/7/1995 30/06/1998 8149610201

२२६ 20110401C557978   
�दनांक 01/04/2011

Eी संभाजी हर+ पाट+ल       

मु.भराडी पो.नाचणखेडा ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1970 बीए इ.मा.व. जामनेर 10/4/1997 10/4/2000 8928469899

२२७ 19950314C585013   
�दनांक 14/03/1995

Eीमती अलमास बेगम 

नजाकतअल+  मु.पो.मा�ळ 

ता.यावल

!"ी 30/05/1974 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 1/9/1997 31/08/2000 9765311660

२२८ 19971003C578679  
�दनांक 03/10/1997

Eी सु@नल आDमाराम अ�हरे      

     मु.पो.Kहसावद 
ता.िज.जळगांव

पु�ष 4/3/1972 बीए एस.सी. जळगांव 1/8/1999 31/07/2002 9579684142

२२९ 20120907C645740  
�दनांक 07/09/2012

Eीमती तारा सुरेश भोसले       

    �लॉट नं.७१,राधाकृxण 

नगर,�"भुवन कॉलनी 

मागे,एस.के.ऑईल(मल,जळगांव

!"ी 23/08/1974 एम-ए/टाय;पगं-
इंUजी-

40/मराठS-
30,�हदं+-40

खूला जळगांव 1/7/1998 30/06/2001 8605747943

२३० 19920616C582388  
�दनांक 16/06/1992

Eी Cगर+ष रामराव चGहाण       

   मु.पो.Kहसावद मारोती 
मं�दरामागे ,बोरनार 
रोड,ता.िज.जळगांव

पु�ष 10/6/1970 बी-
एससी/टाय;पगं 

मराठS-
40,इंUजी-
50/�हदं+-

30/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जळगांव 1/10/1998 30/09/2001 7378610373  
9049489168

२३१ 20160704C100650     
�दनांक 04/07/2016

Eी ;व$वास गो;वदं सपकाळे     

           �लॉट नं. ९ इंL>!थ 
नगर,दधु फेडरेशन रोड,दांडकेर 

मामाशेजार+,जळगांव

पु�ष 1/6/1964 बीए-बीपीएड एस.सी. जळगांव 1/11/1998 31/10/2001 8805610779
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२३२ 19930921C584397  
�दनांक 21/09/1993

Eी ;वजयकुमार (मठाराम पाट+ल  

  मु.पारगांव, पो.देवगांव, ता.चोपडा
पु�ष 5/5/1972 बी-

कॉम/टाय;पगं 
मराठS-

30/इंUजी-40

इ.मा.व. चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 9970452986

२३३ 19931206C584406  
�दनांक 06/12/1993

Eी Hडगंबर मुकुंदा Kहेसरे     

मु.पो.डMगर कठोरे ता.यावल
पु�ष 22/05/1968 बीएससी इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1998 9975696841

२३४ 20160704C100616  
�दनांक 04/07/2016

Eी सु@नल सुकलाल खचा�णे      

     १८९,आदश� नगर ,कादर+ 

पे�ोल पंपाचे 

मागे,िज�हापेठ,जळगांव

पु�ष 28/10/1968 बी-
कॉम/टाय;पगं 

मराठS-
30,इंUजी-30

इ.मा.व. जळगांव 1/5/1995 30/04/1998 9271373422

२३५ 20160708C100653   
�दनांक 08/07/2016

Eी भा!कर यमाजी लवांड े    

मु.पो.@नमखेडी खु.ता.मुRताईनगर
पु�ष 1/6/1960 बीए/टाय;पगं 

इंUजी-
40,मराठS-

40/जीडीसीॲ\डए

इ.मा.व. मुRताईनगर 1/3/1986 1/3/1989 9766334398

२३६ 19930813C584586  
�दनांक 13/08/1993

Eी सुहास अशोक जड े         

      आनंद नगर,!टेट बँक 

कॉलनी,जामनेर ता.जामनेर

पु�ष 2/2/1976 बीए/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जामनेर 15/10/2000 15/10/2003 9421736380

२३७ 19890811C579970  
�दनांक 11/08/1989

Eीमती वंदना साहेबराव पाट+ल   

  Gदारा एस.एस.बागूल २८,ब 
भोईटे नगर,;प>ंाळा रोड,जळगांव

!"ी 3/1/1969 एम-
ए/एमएससीआय

ट+/टलॅ+

खुला जळगांव 01-02-1997 ०१-
११-१९९७

३०-०४-१९९७ 31-
07-2000

९४०५०५४९४३

२३८ 19860728C581541   
�दनांक 28/07/1986

Eीमती रेखा दNा"य भालेराव     

सर!वती नगर,जलाँलशहा बाबा 

दगा� जवळ,मु.पो.ता.भुसावळ

!"ी 1/7/1970 बी-
कॉम/एमए/टाय
;पगं मराठS-
40,इंUजी-
40,�हदं+-

40/एमएससीआ
यट+

एस.सी. यावल 1/9/1995 31/08/1998 9766405159

२३९ 19921223C583308  
�दनांक 23/12/1992

Eी गोपाल रामदास बडगुजर     

 मु.पो.;प>ंी खु. ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1968 बीए,बीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. धरणगांव 31/07/1997 30/07/2000 9923709884

२४० 19950714C584661  
�दनांक 14/07/1995

Eी सै�यद आ(सफ 0रसालत अल+ 

  मु.पो.मा�ळ ता.यावल
पु�ष 1/6/1976 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 8/12/1997 7/11/2000 7798915185

२४१ 20080825C612671   
�दनांक 25/08/2008

Eीमती खै�:नीसा �हफाजत अल+ 

  मु.पो.मा�ळ ता.यावल
!"ी 1/2/1972 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 19/12/1995 18/12/1998 9765311660
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२४२ 19870320C581866  
�दनांक 20/03/1987

Eी परवेज  अखतर श0रफुrद+न   

   स�यद वाडा, डांगपुरा, यावल 
ता.यावल

पु�ष 8/7/1971 एच.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 1/3/1997 29/02/2000 9765311660

२४३ 20160704C101012   
�दनांक 04/07/2016

Eी राज7L अवCचत पाट+ल       

  मु.भोद बु.पो.;प>ंी 
खु.ता.धरणगांव

पु�ष 5/3/1969 एम-ए इ.मा.व. धरणगांव 29/07/1997 28/07/2000 9764515883

२४४ 19960730C583646    
�दनांक 30/07/1996

Eी नारायण नागो पाट+ल     

मु.कोसगांव पो.पाडळसा ता.यावल
पु�ष 31/07/1966 बी-कॉम इ.मा.व. यावल 1/4/1991 31/03/1994 7709083647

२४५ 20160701C100137  
�दनांक 01/07/2016

Eी सं�दप मधुकर तायड े      

डॉ.आंबेडकर नगर,रावेर ता.रावेर
पु�ष 31/01/1974 बीए/एम.एस.डZल

यू/एमएससीआय

ट+

एस.सी. रावेर 1/10/2000 30/09/2003 9011015130

२४६ 19870723C581718  
�दनांक 23/07/1987

Eी �दल+प रघुनाथ पारेराव       

  गौतम नगर,धरणगांव 

ता.धरणगांव

पु�ष 18/03/1968 बीए एस.सी. धरणगांव 23/04/1997 23/04/2000 9130187759

२४७ 19940118C584738  
�दनांक 18/01/1994

Eी सै�यद हजरत अल+ तै�यब 

अल+     मु.पो.मा�ळ ता.यावल
पु�ष 1/6/1975 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 25/12/1997 24/11/2000 9823446498

२४८ 20020111C566983  
�दनांक 11/01/2002

Eीमती >@तभा पांडूरंग दसुाने    

 Gदारा �दवाकर भा!कर ;वसपुते 

३५८,आ(श�वाद भुवन,;व�ठल 
मं�दर वाड�,भुसावळ ता.भुसावळ

!"ी 28/11/1966 बी-कॉम इ.मा.व. एरंडोल 2/8/1991 1/8/1994 9923531172

२४९ 19920518C583507  
�दनांक 18/05/1992

Eी भागवत दयाराम पाट+ल    

मु.पो.रसलपुर ता.रावेर
पु�ष 27/06/1967 एम-

कॉम/एल.डी.सी/
जी.डी.सी.ॲ\ड 

ए/एमएससीआय

ट+

इ.मा.व. रावेर 1/6/1997 31/05/2000 9850784788

२५० 20000224C589159  
�दनांक 24/02/2000

Eी `ाने$वर भावलाल पाट+ल   

मु.पो.कुरवेल ता.चोपडा
पु�ष 1/6/1967 बीए/बीएड इ.मा.व. चोपडा 1/8/1995 30/07/1998 7588686340

२५१ 20040929C598805   
�दनांक 29/09/2004

Eी मह7L >�हाद वाणी          

   मु.पो.आGहाणे ता.जळगांव

पु�ष 1/6/1966 बी-कॉम खूला जळगांव 1/5/1996 30/04/1999 9764775364

२५२ 20160704C100937 
�दनांक ०४/०७/२०१६

Eी संतोष नन(सगं पाट+ल     

मु.पो.;प>ंाळा कुंभार वाडा 

ता.जळगांव

पु�ष 27/07/1970 बीए/मराठS 
३०/इंUजी ५०

खूला जळगांव 1/7/1998 30/06/2001 9503100541
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२५३ 20111219C642312  
�दनांक 19/12/2011

Eी �दल+प उNम चौधर+         

           गट नं.७४ �लॉट नं.7 
अ शंकरराव नगर,तळेले 

कॉलनी]या पुढे, जळगांव

पु�ष 1/6/1969 एमए/बीएड 
_फजीकल/टाय;पं

ग मराठS-
30/इंUजी-30

इ.मा.व. जळगांव 1/12/1996 1/12/1999 9823710614  
9209489865

२५४ 20090106C565558    
�दनांक 06/01/2009

Eी ई$वर धन(सगं राजपूत       

   संUाम नगर,पाळधी, ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1969 बीए/बीएड/टाय;पं
ग-इंUजी 30

इ.मा.व. जळगांव 29/11/1995 29/11/1998 9595448087

२५५ 19940608C585100    
�दनांक 08/06/1994

Eी संजय आDमाराम पाट+ल     

 इं�दरा नगर, Kहसावद, ता.जळगांव

पु�ष 4/3/1972 बी-कॉम खूला जळगांव 1/4/1996 31/03/1999 9421520883  
9021558563

२५६ 19970221C587036  
�दनांक 21/02/1997

Eी ;वनोद रमेश महाजन        

            ९-अ, (शनू बंगलोज, 
(भ.जैन 

नगर,एस.एम.आय.ट+.कॉलेज 

जवळ, जळगांव

पु�ष 9/10/1968 बी-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी 

४०,मराठS ३०

खूला जळगांव 1/4/1999 31/03/2002 9890935091

२५७ 20090105C565386  
�दनांक 0५/0१/२००९

Eी पrमाकर बंडू महाजन       

    मु.पो.पाळधी ता.जामनेर

पु�ष 1/5/1963 बी-कॉम इ.मा.व. जामनेर 1/3/1989 29/02/1992 8956260220

२५८ 19930720C584756   
�दनांक 20/07/1993

Eी धनराज बाबूराव सोनार      

    मु.पो.लासूर ता.चोपडा
पु�ष 1/6/1971 बीए इ.मा.व. चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 9765311527

२५९ 19840622C581171 
�दनांक 22/06/1984

Eी गोकूळ भा!कर पोहेकर       

       भोई वाडा,एस.एम.कॉलेज 

मागे,मुRताईनगर ता.मुRताईनगर

पु�ष 1/6/1967 एमए/बीपीएड 
_फजीकल/जी.डी.

सी.ॲ\ड ए

एस.सी. मुRताईनगर 4/12/1993 21/11/1996 9370270334

२६० 20150113C101192  
�दनांक 13/01/2015

Eी अजू�न (भका पाट+ल         

    मु.बहादरवाडी पो.सडावण 

ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1962 एम-
कॉम/टाय;पगं 

इंUजी-
40,मराठS-30

इ.मा.व. अमळनेर 8/5/1991 30/04/1994 9373086107

२६१ 20090102C565049 
�दनांक 02/01/2009

Eी भरत सुकदेव पाट+ल         

 मु.पो.मुंदाणे (कडजी), ता.पारोळा

पु�ष 1/1/1969 एम-कॉम इ.मा.व. पारोळा 1/6/1996 31/05/1999 9823550609

२६२ 20110413C631281     
�दनांक 1३/0४/201१

Eीमती मंदा एकनाथ सोनवणे    

  पवन चौक, अमळनेर 

ता.अमळनेर

!"ी 10/10/1970 बीए/टाय;पगं 
इंUजी ४०

इ.मा.व. अमळनेर 1/8/1997 30/07/2000 9890676496
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२६३ 20140214C100269  
�दनांक 14/02/2014

Eीमती अवनी _कसनराव खैरनार  

 स� सावल+,गांधीपुरा,एरंडोल 
ता.एरंडोल

!"ी 7/2/1974 बी-कॉम एस.सी. एरंडोल 18/01/2000 17/01/2003 9373711348

२६४ 20100731C629221  
�दनांक 31/07/2010

Eी र;वLं भा!कर दलाल        

मु.पो.अंजाळे ता.यावल
पु�ष 1/6/1971 बीए खूला यावल 8/3/1996 7/3/1999 ८००७०९१४४० 

8551904483
२६५ 19850206C581183  

�दनांक 06/02/1985
Eी गोपीचंद अमतृ पाट+ल      

मु.पो.बोरखेडा ता.धरणगांव

पु�ष 5/8/1967 बीए इ.मा.व. धरणगांव 1/6/1998 1/5/2001 ९८६००३४८६५

२६६ 20160705C100333   
�दनांक 05/07/2016

Eीमती समीना पर;वनबंते 

0रफाकत अल+  मु.पो.मा�ळ 

ता.यावल

!"ी 11/2/1973 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 1/10/1997 16/09/2000 9764748626

२६७ 20120320C644405    
�दनांक 20/03/2012

Eी गोरख वना पाट+ल          

मु.Cचखलोद, पो.होळ;प>ंी, 
ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1963 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/10/1997 30/09/2000 9158046094

२६८ 20020909C572737  
�दनांक 09/09/20०२

Eी कैलास (भला पाट+ल         

  मु.पो.शेळावे बु. ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1966 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/6/1995 31/05/1998 9975886267

२६९ 20१००215C621248   
�दनांक 15/02/2010

Eी >शांत >भाकर (शरोड े       

   मु.पो.Kहसावद ता.जळगांव

पु�ष 5/6/1972 बी-कॉम 

/टाय;पगं-इंUजी-
30,मराठS-40

खूला जळगांव 1/4/1996 1/3/1999 9421006650

२७० 1994081८C582818   
�दनांक 18/08/1994

Eी संतोष ;व�ठल सुतार       

मु.सावखेडा खुद�, पो.Cचचंपुरे 
ता.पाचोरा

पु�ष 4/6/1968 बी-ए/बीपीएड 
_फजीकल

इ.मा.व. पाचोरा 1/1/1999 31/12/2001 9325621725  
7264875490

२७१ 19990219C58५272  
�दनांक 19/02/1999

Eी सुय�कांत पु�षोNम जोशी     

  मु.पो.नाडगांव ता.बोदवड
पु�ष 1/4/1971 बीए खूला बोदवड 1/7/2000 30/06/2003 7588404390

२७२ 19970924C585284  
�दनांक 24/09/1997

Eी (मल+ंद मंगा सपकाळे        

       मु.पो.पाळधी ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1970 बी.एस.!सी/एमए
ससीआयट+

एस.सी. धरणगांव 1/4/2000 31/03/2003 9021558739

२७३ 20160705C100555  
�दनांक 05/07/2016

Eी आबासाहेब रामदास सरदार   

  मु.पो.रDन;प>ंी ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1964 बीए एस.सी. पारोळा 01-01-1989  
शपथप"ाव�न 

तारखेची

31-12-1991 
नMद घेतल+ आहे'

7798172311

२७४ 19950314C585015 
�दनांक 14/03/1995

Eीमती (समा अंजूम खल+ल 

(मयाँ  मु.पो.मा�ळ ता. यावल
!"ी 10/5/1973 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 1/9/1997 31/08/2000 9579472270

२७५ 20061128C578684 
�दनांक 28/11/2006

Eीमती यास(मन @तलत चाहत 

अल+  मु.पो.मा�ळ ता.यावल
!"ी 1/10/1974 एस.एस.सी.डी.ए« खूला यावल 4/3/1998 3/2/2001 9370274142
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२७६ 20030116C578067  
�दनांक 16/01/2003

Eी सु@नल दे;वदास पाट+ल       

   37/1 साने गु�जी 

कॉलनी,�हवरखेडा रोड,जामनेर

पु�ष 1/5/1970 बीए इ.मा.व. जामनेर 18/08/1997 18/08/2000 7588010557

२७७ 19950419C584451    
�दनांक 19/04/1995

Eी कैलास (भमराव पाट+ल      

         मु.क:हेरे पो.सावखेडा 

होळ ता.पारोळा

पु�ष 29/05/1964 बीए/मराठS 
टाय;पगं ३०

खुला पारोळा 17/11/1997 17/10/2000 9923868312

२७८ 19940215C584754  
�दनांक 15/02/1994

Eी संजय (शवाजी पवार        

          श@नचौक भडगांव 

ता.भडगांव

पु�ष 20/07/1969 बीए/इंUजी 

३०/मराठS 
३०/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. भडगांव 1/9/1995 31/08/1998 9423056478

२७९ 20061215C579222  
�दनांक १५/१२/२००६

Eी _करण मुरल+धर पाट+ल      

     मु.पो.शहापूर ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1968 एम-ए/बी-
एड/एमएससीआ

यट+

इ.मा.व. जामनेर 1/4/1996 31/03/2000 9730558096

२८० 19950410C584472  
�दनांक 10/04/1995

Eी >काश सुकदेव पाट+ल        

      मु.पो.आडगांव ता.एरंडोल
पु�ष 1/6/1968 बीए-बीएड इ.मा.व. एरंडोल 14/03/1997 13/03/2000 9767380954

२८१ 19841217C581177  
�दनांक 17/12/1984

Eी उमाकांत (शवराम धनराळे    

28/ब (शवल+ला पटवार+ कॉलनी 

अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 8/5/1965 बीएस!सी/एम.ए
स.सी.आय.ट+/Hङ

 सी.जे

एन-ट+-बी अमळनेर 15/04/1997 31/03/2000 9422778909

२८२ 20120402C645644  
�दनांक 02/04/2012

Eी राजेश Eावण महाले         

     गौतम नगर,धरणगांव 

ता.धरणगांव

पु�ष 13/06/1970 बीए-
बी.एड/टाय;पगं-

इंUजी-30

एस.सी. धरणगांव 27/08/1997 27/08/2000 9028632791

२८३ 20100121C620293  
�दनांक 21/०१/2010

Eी ;पतांबर भा!कर महाजन     

   मु.पो. बोरावल खु. ता.यावल
पु�ष 1/6/1966 एम-कॉम इ.मा.व. यावल 15/06/1995 14/06/1998 8275519498

२८४ 20160705C100475  
�दनांक 05/07/2016

Eी मनोहर बाबूराव सपकाळे     

 बौFद मं�दर जवळ, गांधी 
नगर,Hङ.एल.�हदं+ हाय!कूल मागे 

भुसावळ

पु�ष 1/6/1959 बी-कॉम एस.सी. भुसावळ 1/10/1990 30/09/1993 9922851702

२८५ 20160705C100671  
�दनांक 05/07/2016

Eी सु@नल मनोहर चौधर+       

 मु.पो.अंजाळे ता.यावल
पु�ष 1/6/1972 बीए इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1999 9730461789  

9623444955
२८६ 20130814C106574  

�दनांक 14/08/2013
Eी ;वजय अ(भमन सोनवणे     

   मु.भारडू पो. हातेड ता. चोपडा
पु�ष 14/03/1968 बीए-बीपीएड 

_फजीकल

इ.मा.व. चोपडा 1/9/1993 31/08/1996 9890158597
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२८७ 20160705C100410  
�दनांक 05/07/2016

Eीमती उमादेवी (भका सोनवणे   

      Gदारा Eी बी.एस.सोनवणे 

�लाॅट नं.9,>�हाद नगर,0रगं 
रोड,भुसावळ

!"ी 11/2/1968 एम-
ए/टाय;पगंइंUजी

-५0,मराठS-४0

एस.सी. भुसावळ 3/11/1993 30/11/1996 9922851702

२८८ 20091023C572874  
�दनांक 23/10/2009

Eी दे;वदास पंडीत पाट+ल       

   मु.पो.;वरावल+ ता.यावल
पु�ष 1/7/1967 बीए/टाय;पगं 

मराठS-30
खूला यावल 9/4/1996 8/4/1999 9763693629

२८९ 20080101C558236   
�दनांक 01/01/2008

Eी मधुकर वासुदेव कुलकण�     

 ९७,(शवाजी 

नगर,जामनेर,ता.जामनेर

पु�ष 4/6/1968 बीए/टाय;पगं 
इंUजी-

30,एम.एस.सी.
आय.ट+

खुला जामनेर 1/10/1996 1/10/1999 9421513535

२९० 19940606C583553    
�दनांक 06/06/1994

Eीमती क�पना ब:सी पाट+ल    

    मालेगांव रोड,गजानन 

कॉलनी (जुना),चाळीसगांव 

ता.चाळीसगांव

!"ी 12/12/1969 बीए इ.मा.व. चाळीसगांव 19/09/1995 19/08/1998 9860691218

२९१ 20021207C567741  
�दनांक 07/12/2002

Eीमती क�पना मधुसुदन 

सोनवणे  महावीर कॉलनी, �लॉट 
नं.३०, चाळीसगांव ता.चाळीसगांव

!"ी 26/02/1967 बी-कॉम एस.सी. चाळीसगांव 14/08/1995 14/08/1998 9175886394

२९२ 20010813C58९445   
�दनांक 13/08/2001

Eी कौतीक यशवंत पाट+ल       

      मु.पो.Cचचंोल+ ;प>ंी 
ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1967 बी-कॉम इ.मा.व. जामनेर 15/07/1995 15/06/1998 7350712350

२९३ 20120803C568424  
�दनांक 03/8/2012

Eी तापीराम शांताराम पाट+ल    

    मु. ;पपंळकोठे पो.भोलाणे 

ता.पारोळा

पु�ष 16/05/1973 एम-कॉम इ.मा.व. पारोळा 5/12/1995 4/11/1998 9689599909

२९४ 20160705C100762   
�दनांक 05/07/2016

Eी �दनकर रामदास बार+        

         494, वाणी ग�ल+, रावेर
पु�ष 10/1/1967 बी-कॉम इ.मा.व. रावेर 1/4/1996 31/03/1999 9822539818

२९५ 20111117C560751  
�दनांक 17/11/2011

Eी Cचधंु दयाराम पाट+ल        

           मु.पो.तासखेड े

ता.अमळनेर

पु�ष 1/6/1966 बीए इ.मा.व. अमळनेर 4/4/1996 31/03/1999 9423903100  
9158060927

२९६ 19930118C584412  
�दनांक 18/01/1993

Eीमती आशा अशोक महाले     

       Gदारा देव7L शंकरराव 

जगताप >ेमनगर,राम अपा�.Zलॉक 

नं. १२,१३ ;प>ंाळा रोड,जळगांव

!"ी 9/4/1972 एम-
ए/एम.एस.सी.आ
य.ट+/टाय;पगं 

इ्ंUजी-40

खूला जळगांव 1/11/1998 31/10/2001 9421513502
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२९७ 20160705C100365  
�दनांक 05/07/2016

Eी राज7L आधार पाट+ल         

          मु.पो.शेवगे 
बु.ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1968 बीए/बीपीएड 
_फजीकल

खूला पारोळा 14/10/1997 1/7/2001 9665594449

२९८ 20070412C575274  
�दनांक 12/04/2007

Eी �दपक अमतृ पाट+ल         

          मु.पो. _क:ह+ ता. 
भुसावळ

पु�ष 8/7/1976 बी.एस.!सी/टाय
;पगं इंUजी-
30/मराठS-

30/एम.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. भुसावळ 1/12/1997 30/11/2000 9325237495

२९९ 20060808C577390    
�दनांक 08/08/2006

Eी संजू(सहं जानराव मोरे       

          ९, सोना इ!टेट,सुपार+ 
बागे]या मागे,जामनेर,ता.जामनेर

पु�ष 17/08/1971 बी-
कॉम/बीपीएड 
_फजीकल/टाय;पं

ग मराठS-
40,इंUजी-40

खूला जामनेर 11/4/1997 11/4/2000 9049357989

३०० १९८७०७०२C५८१७०६ 
�दनांक ०२/०७/१९८७

Eी संजय ;वxणु चौधर+         

              �लॉट 

नं.१३६/१+2+6/3, (लला पाक� , 
आयोFया नगर, जळगाव

पु�ष 5/1/1971 बी.एस.!सी/एम.
एस.सी.आय.ट+.

इ.मा.व. जळगांव 1/9/1996 31/08/1999 ९६३७६८४६६७

३०१ १९८७०६२४C५८४५५५ 
�दनांक २४/०६/१९८७

Eीमती सुनंदा मंगलदास कावळे  

       Gदारा _कशोर �हरामण 

तळेले,          १६ क, >भात कॉलनी, 
िज�हापेठ, जळगाव

!"ी 26/08/1967 बीए/बी.(लप 
साय:स/बी.एड./
एम.ए.,टाय;पगं 

इंUजी ४०

इ.मा.व. जळगांव 1/10/1997 31/01/2001 ९४०५०६०१६५

३०२ २०१६०७०५C१००२९७ 
�दनांक ०५/०७/२०१६

Eी संजय सुकदेव पाट+ल        

          मु.पो.शेवगे बुLकु, 
ता.पारोळा

पु�ष 9/6/1969 बीए खुला पारोळा 11/1/1999 30/12/2001 ९८५०७३३५६९

३०३ २००३०५२७C५७८८११ 
�दनांक २७/०५/२००३

Eीमती @नम�ला संभु पवार       

          गौतमनगर, घर 
I.४८९०, मु.पो.ता.धरणगांव

!"ी 1/5/1967 एम.कॉम/बी.एड.
/एम.फ6ल

एस.सी. धरणगांव 17/11/1995 16/11/1998 ९४२१६१०३४६

३०४ १९८९०७१५C५७९९८३ 
�दनांक १५/०७/१९८९

Eी आनंदCगर चंदनCगर गोसावी  

        सानेगु�जी कॉलनी, 
जामनेर

पु�ष 26/02/1967 बीए/एमएससीआ
यट+

एन-ट+-बी जामनेर 1/11/1995 31/10/1998 ९५०३६९५३७७

३०५ २०१५०४०८C१००२४२ 
�दनांक ०८/०४/२०१५

Eी अंकुश अ(भम:यु चGहाण     

           मु.पो.;पपंळकोठा 

खुद�, ता.एरंडोल

पु�ष 6/1/1970 बी.कॉम/मराठS 
३०/इंUजी ४०

एस.सी. एरंडोल 1/3/1996 28/02/1999 ९८२३०६४५१९
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३०६ १९८९०७११C५७९८०९ 
�दनांक ११/०७/१९८९

Eी राजु अ`ान(सगं नाईक      

           मु.पो.गोL+, 
ता.जामनेर

पु�ष 9/9/1971 बीए/एमए ;व.जा.अ जामनेर 1/8/1999 15/07/2002 ९८६०४९८५२५

३०७ १९८७०७०३C५८१७०९ 
�दनांक ०३/०७/१९८७

Eी `ाने$वर रामदास सुय�वंशी    

         मु.Cचचंखेडा बुLकु, 
पो.केकत@नभंोरा, ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1969 बीए/बी.पीएड/एम
एससीआयट+

एन-ट+-बी जामनेर 1/12/1996  ३१-१२-१९९९ ९९६०८१०४२१

३०८ २००९१२२२C६१५९७६ 
�दनांक २२/१२/२००९

Eी राजेश नामदेव गजरे        

            आंबेडकर नगर, 
मु.पो.ता.रावेर

पु�ष 1/12/1968 बीए/इंUजी 

४०/मराठS ४०
एस.सी. रावेर 1/12/1995 31/12/1998 ९६२३७७७७४५

३०९ २०१६०७०५C१०१०५७ 
�दनांक ०५/०७/२०१६

Eी सुधाकर देवराम महाजन     

         महाDमा फुले चौक, 
मु.पो.ता.रावेर

पु�ष 1/6/1963 बीए इ.मा.व. रावेर 1/10/1997 30/09/2000 ८३९००९४४८५

३१० १९९४०२२३C५८४७५७ 
�दनांक २३/०२/१९९४

Eी आनंदा सोमा वाणी          

             मु.पो.साळवा, 
ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1967 एमए/बी.पीएड इ.मा.व. एरंडोल 10/4/1996 9/4/1999 ९९२३४११४९३

३११ २०१६०७०५C१०१२९५ 
�दनांक ०५/०७/२०१६

Eी >काश नारायण महाजन      

         मु.पो.खच� बुLकु, 
ता.एरंडोल

पु�ष 14/07/1965 बीए इ.मा.व. एरंडोल 23/02/1996 22/02/1999 ८४०८९६५८५२

३१२ २०१६०७०५C१०१३३६ 
�दनांक ०५/०७/२०१६

Eी >भाकर दयाराम पाट+ल      

         मु.पो.लासुर, ता.चोपडा
पु�ष 1/6/1968 बीए/एम.एस.सी.

आय.ट+
इ.मा.व. चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 ९७६५४४९९३१

३१३ २०१२०४२६C५६६६२३ 
�दनांक २६/०४/२०१२

Eी गणेश _कसन जोगी         

             �लॉट नं.२, एसट+ 
रोड, बोदवड

पु�ष 1/11/1970 बी.कॉम/टाय;पगं
 इंUजी 

४०,मराठS 
४०,सीडँक

एन-ट+-बी बोदवड 1/3/2000 २९-०२-२००३ ९८६०७५०२८१

३१४ १९८४०७०३C५८११७२ 
�दनांक ०३/०७/१९८४

Eी �दल+प बाबुराव @नकम       

           जामनेर पुरा, 
मु.पो.ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1968 बी.कॉम/एम.कॉम

/मराठS 
४०/जीडीसीअएॅ/इं

Uजी 

४०/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. जामनेर 6/4/1993 6/4/1996 ९८६०५९४०२०

३१५ २००२०७१२C५६९५९२ 
�दनांक १२/०७/२००२

Eी कैलास खंडु (शरसाठ        

          म�हारपूरा, (भमनगर, 
चोपडा

पु�ष 15/05/1967 बीए एस.सी. चोपडा 1/6/1997 31/05/2000 ९७६४८९६८२२
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३१६ २०१६०७०४C१००३९४ 
�दनांक ०४/०७/२०१६

Eी पुनमचंद �पचंद परदेशी      

         नागPझर+रोड, 
मु.पो.ता.रावेर

पु�ष 1/7/1957 बी.कॉम इ.मा.व. रावेर 1/8/2000 31/07/2003 ९६३७१३४४६६

३१७ १९८६०७२१C५८१६७७ 
�दनांक २१/०७/१९८६

Eी ;वलास �दनकर लवांड े      

          मु.पो.@नमखेडी खुद�, 
ता.मुRताईनगर

पु�ष 1/6/1969 एमए टाय;पगं 

मराठS ३०
खुला मुRताईनगर 1/11/1996 30/10/1999 ९५४५०४२७४४

३१८ १९८६०६१८C५८४७६३ 
�दनांक १८/०६/१९८६

Eी पंडीत माधव खंडाळे         

           मु.कुवारखेड,े पो.नांLे 
बुLकु, ता.जळगाव

पु�ष 15/04/1968 बीए एस.सी. जळगांव 1/4/1996 31/10/1999 ९०९६४३३५७१

३१९ २०१५०२१२C१०१३७४ 
�दनांक १२/०२/२०१५

Eी अर;वदं पांडुरंग (शरसाठ      

        Eी हर+नगर, वाजMळा 

रोड, हनुमाननगर, भुसावळ

पु�ष 2/7/1964 बीए/बी.एड इ.मा.व. भुसावळ 1/1/1998 31/12/2001 ९४२२७७३९८७

३२० १९८९०७१२C५८३९६२ 
�दनांक १२/०७/१९८९

Eीमती उषा ;व$वनाथ बव<       

            मु.अजंदे, 
पो.पातMडी, ता.रावेर

!"ी 1/6/1970 बीए, टाय;पगं 
इंUजी 

४०,मराठS 
४०,�हदं+ 
३०,आयट+

एन-ट+-बी रावेर 1/1/1997 31/12/1999 ९९२२०६६७१३

३२१ २०१३०३०५C१००३७८ 
�दनांक ०५/०३/२०१३

Eी यशवंत कौ@तक साळुंके      

         मकरंदनगर, साI6 

फाटा, �लॉट नं.१३४०, भुसावळ

पु�ष 1/6/1965 बीए एस.सी. यावल 1/10/1997 30/09/2000 ९०४९५९८३९३

३२२ १९८७०६१५C५८१६९६ 
�दनांक १५/०६/१९८७

Eी मंगळदास मुरल+धर कोxट+    

       कोxट+ ग�ल+, घर 
नं.१४०८, पारोळा

पु�ष 5/5/1960 बी.कॉम ;वशेष मागास 

>वग�

पारोळा 1/8/1990 31/07/1993 ७७९८१४२७१३

३२३ २०१४०८२१C१०१५६६ 
�दनांक २१/०८/२०१४

Eी नर7L फक6रा सपकाळे        

         मु.पो.बामणोद, 
ता.यावल

पु�ष 19/02/1971 एमए/बी.पीएड/ए
मएससीआयट+

इ.मा.व. यावल 8/8/1996 7/8/1999 ९८९०२२८५२२

३२४ २०१६०७०५C१००८२७ 
�दनांक ०५/०७/२०१६

Eीमती जयEी �दवाकर जोशी    

      Gदारा-Eीमती �योती 
;वनायक ठुसे, @नवNृीनगर, गट 
नं.२६, �लॉट नं.३, जळगाव

!"ी 10/5/1966 बीए/आयट+ खुला पाचोरा 22/11/1990 22/11/1993 ९८६०६७०३८३
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३२५ १९९४१११६C५८३०१९ 
�दनांक १६/११/१९९४

Eी अर;वदं उNमचंद ओ!तवाल   

      ३०६७ अ, ख"ी ग�ल+, धरणगांव

पु�ष 11/7/1969 एम.कॉम/बी.पीए
ड/Hड. इन 

ऑ_फस मनॅ7जम7ट

खुला एरंडोल 15/02/1996 14/02/1999 ९०११०४५१४८

३२६ २०१६०७०७C१०१०५४ 
�दनांक ०७/०७/२०१६

Eी जग:नाथ दे;वदास ठाकूर     

          घर नं.२६३, 
डॉ.हेगडवेार ग�ल+, एरंडोल

पु�ष 12/5/1970 बी.ए!सी खुला एरंडोल 20/06/1996 19/06/1999 8888901108 
९४२२७७८९७८

३२७ २०१६०७०७C१०१०९० 
�दनांक ०७/०७/२०१६

Eी र;वLं _कसनराव पाट+ल      

         �लॉट नं.४८/१, गट 
नं.९५, �हरा (शवा कॉलनी, जळगाव

पु�ष 1/6/1964 बी.कॉम इ.मा.व. पारोळा 1/2/1992 31/01/1995 ९९२३३५७५२०

३२८ २०१६०७०६C१०००५१ 
�दनांक ०६/०७/२०१६

Eी >काश पुंजो नेहेते           

             मु.पो.सातोद, 
ता.यावल

पु�ष 19/04/1970 बीए/आयट+आय 

वायरमन

इ.मा.व. यावल 1/4/1996 31/03/1999 9145440521 
९७६७३९२४५५

३२९ २०१३०२२१C१०००९८ 
�दनांक २१/०२/२०१३

Eीमती सुलोचना जग:नाथ 

पाट+ल     उंटखेडारोड, (शOक 

कॉलनी, रावेर

!"ी 10/1/1970 एम.ए!सी/बी.एड
/आयट+

खुला रावेर 1/7/1997 30/06/2000 ९६६५५५७६२७

३३० १९९४०८२४C५८२८२४ 
�दनांक २४/०८/१९९४

Eी �हरामण रामा चGहाण       

            मु.पो.अडावद, 
ता.चोपडा

पु�ष 1/6/1961 बी.कॉम/इंUजी 

३०
इ.मा.व. चोपडा 1/2/1996 31/01/1999 ८४०८९४९४१०

३३१ १९९६१२१७C५८३४६७ 
�दनांक १७/१२/१९९६

Eी कृxणा गरबड (शदंे          

             मु.मदनी, 
पो.फNेपूर, ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1971 एमए/एमएसडZल
यु/एमएससीआय

ट+ टाय;पगं 

मराठS 

३०/इंUजी 

४०/वाहक 

परवाना

एस.सी. जामनेर 1/7/1998 1/7/2001 9405445934 
पो!टाGदारे >ा�त 

शपथप"ावर 

!वाOर+ नाह+.

३३२ १९८९०७०१C५७९७९४ 
�दनांक ०१/०७/१९८९

Eी महताब आलम शZबीर अल+  

       मु.पो.मा�ळ, ता.यावल
पु�ष 31/05/1973 एस.एस.सी.डी.ए« खुला यावल 1/5/1997 30/04/2000 ७०६६२६४२०४

३३३ १९८२१०१५C५८११५७ 
�दनांक १५/१०/१९८२

Eी �दवाकर सुकदेव सुरळकर     

      मु.पो.बेटावद बुLकु, 
ता.जामनेर

पु�ष 2/10/1963 बीए/एमएससीआ
यट+

एस.सी. जामनेर 1/12/1991 30/11/1994 ९६३७०७५४२३
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३३४ १९८६०७२८C५८१५२९ 
�दनांक २८/०७/१९८६

Eी >�हाद देवचंद सावकारे      

         :यु ए0रया वाड�, 
तुळजापूर मं�दराजवळ, भुसावळ

पु�ष 1/6/1968 बीए/एमए 
इंUजी/मराठS 

४०/इंUजी 

४०/�हदं+ 
४०/एमएससीआ

यट+

एस.सी. भुसावळ 12/6/1997 31/05/2000 ९२७०९२७८०२

३३५ १९९४०१२०C५८४७४० 
�दनांक २०/०१/१९९४

Eी अZदलु सNार सै�यद 

आलमगीर   मु.पो.मा�ळ, 
ता.यावल

पु�ष 1/4/1973 एस.एस.सी.डी.ए« खुला यावल 8/8/1996 31/07/1999 ९७६५९१४३८४

३३६ २०१६०७०६C१००१९२ 
�दनांक ०६/०७/२०१६

Eीमती सीमा रघुनाथ पवार      

         बी.डी.पवार चौक, 
गुजराथी ग�ल+, धरणगांव

!"ी 1/6/1971 बी.कॉम इ.मा.व. एरंडोल 05-07-1996 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

04-06-1999 
नMद घेतल+ आहे'

९०२१५५४३९३

३३७ २०१६०७०७C१००१७५ 
�दनांक ०६/०७/२०१६

Eीमती >@तभा रघुनाथ पवार     

       बी.डी.पवार चौक, 
गुजराथी ग�ल+, धरणगांव

!"ी 27/11/1969 बी.कॉम इ.मा.व. एरंडोल 05-07-1996 
शपथप"ाव�न 

तारखेची

04-06-1999 
नMद घेतल+ आहे'

९०२१५५४३९३

३३८ १९८९०६०५C५७९७८२ 
�दनांक ०५/०६/१९८९

Eी माधवराव (सताराम महाजन  

       मोठा माळीवाडा, 
राम(लला चौक, धरणगांव

पु�ष 11/4/1971 बीए/मराठS 
३०/इंUजी ४०

इ.मा.व. धरणगांव 18/09/1996 18/09/1999 ९४२०३९०६३७

३३९ २००९०४०६C५६७८८३ 
�दनांक ०६/०४/२००९

Eीमती सरोज पंकज सोनसळे    

       संत गाडगेबाब 

हो!टेलसमोर, गडकर+ नगर, �लॉट 
I.८१, खडका रोड, भुसावळ

!"ी 29/09/1974 एमए/बी.पीएड/
कॉK�यूअर 

ऑपरेटर

खुला देवळी, िज.वधा� 1/6/1997 31/05/2000 ९१५८७१७३०८

३४० १९९८०२१२C५८७०८९ 
�दनांक १२/०२/१९९८

Eी ;वजय तुकाराम पाट+ल       

         मु.पो.साकरे, 
ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1971 बीए इ.मा.व. एरंडोल 16/04/1996 15/04/1999 ९३२६८२६७०८

३४१ १९९५०९११C५८३२४५ 
�दनांक ११/०९/१९९५

Eी नंद_कशोर उखा पाट+ल       

        मु.तरोडा, पो.�ईखेडा, 
ता.मुRताईनगर

पु�ष 29/10/1970 बीए इ.मा.व. मुRताईनगर 7/4/1998 31/03/2001 ९१५८४९८०६५

३४२ २०१२०३२२C६४४५७४ 
�दनांक २२/०३/२०१२

Eीमती माPणक @नवNृी Eीमंत    

        घर नं.२०८०, जवाहर 

रोड, जुना रथ,  मु.पो.ता.धरणगांव

!"ी 3/8/1963 बीए इ.मा.व. एरंडोल 27/02/1996 26/02/1999 ९६७३९७१५९३
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

३४३ १९८४०२१०C५८११६९ 
�दनांक १०/०२/१९८४

Eी ई$वरलाल दशरथ चौधर+     

        (श�ड नाका, (शव 
कॉलनीजवळ, भुषण एसट+डी 

शेजार+, अमळनेर

पु�ष 1/6/1964 बी.कॉम/एम.कॉम इ.मा.व. अमळनेर 11/12/1991 30/11/1994 ९९७००३०८८९

३४४ २००४०७१५C५९७३७६ 
�दनांक १५/०७/२००४

Eीमती >@तभा सदा(शव चौधर+   

       Gदारा- >@तभा छगन बMड,े 
रा.बामणोद, ता.यावल

!"ी 12/12/1971 बीए/बी.एङ इ.मा.व. रावेर 1/3/1996 1/3/1999 ९३७०२५५२४५

३४५ २०१५०२२१C१०००२२ 
�दनांक २१/०२/२०१५

Eी संजय सुरज(सगं पाट+ल      

        मु.पो.खडके, ता.भुसावळ
पु�ष 31/08/1972 एमए खुला भुसावळ 1/1/1999 31/12/2001 ९९६०२४०३५४

३४६ २०१६०७१२C१००४०३ 
�दनांक १२/०७/२०१६

Eीमती संगीता भागवत ब-हाटे   
       मेथाजी मळा, सरोदे चाळ, 

भुसावळ

!"ी 26/01/1972 एम.कॉम इ.मा.व. भुसावळ 13/08/1997 12/8/2000 ९४०३३०६७७६

३४७ १९९८१०१२C५८७६७९ 
�दनांक १२/१०/१९९८

Eी ;वजय पंढर+नाथ पाट+ल      

        मु.पो.नायगांव, ता.यावल
पु�ष 1/6/1967 बीए इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1998 ९७६७६१७१०६

३४८ १९९९१२०२C५८८०६२ 
�दनांक ०२/१२/१९९९

Eी सु@नल शंकर पाट+ल         

          मु.पो.आडगांव, 
ता.यावल

पु�ष 1/6/1970 बीए इ.मा.व. यावल 19/12/1995 18/12/1998 ९८५०११०४१२

३४९ १९९००४२१C५८०१६४ 
�दनांक २१/०४/१९९०

Eी सुरेश देवचंद पाट+ल         

           मु.पो.पाळधी, 
ता.जामनेर

पु�ष 1/5/1971 बीए/बी.एङ इ.मा.व. जामनेर 22/11/1996 22/11/1999 ९४०५७६०५२३

३५० २०१६०७१२C१००९२२ 
�दनांक १२/०७/२०१६

Eी कैलास नामदेव माळी        

          मु.पो.अंबा;प>ंी, 
ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1971 एमए/बी.एड इ.मा.व. पारोळा 1/4/1998 31/03/2001 ९१५८२४६०८७

३५१ २०१६०७१२C१०११५० 
�दनांक १२/०७/२०१६

Eी संजय रघुनाथ पाट+ल        

          मु.पो.देवगांव, 
ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1970 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/11/1997 31/10/2000 ७३८५२३७५०७

३५२ २०१६०७१२C१००८०० 
�दनांक १२/०७/२०१६

Eी.सुधाकर गोपाळ माळी        

          मु.पो.आंबा;प>ंी, 
ता.पारोळा

पु�ष 1/6/1969 बीए इ.मा.व. पारोळा 1/4/1998 31/03/2001 ७८७५५२२५१२

३५३ १९९५०१०६C५८३९४९ 
�दनांक ०६/०१/१९९५

Eीमती �योDसना पौलाद (शरसाठ 

    गौतम नगर, धरणगांव

!"ी 25/08/1970 बीए, टाय;पगं 
मराठS ३०

एस.सी. एरंडोल 24/06/1996 23/06/1999 ९९७५७४५३०५
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३५४ २००४०६३०C५९८७८९ 
�दनांक ३०/०६/२००४

Eी.अ@न�Fद वसंत पाठक       

         Gदारा Gह+.बी.चंLा"े, 
आर के नगर, कुशल 

>ोGह+जनसमोर, अमळनेर

पु�ष 1/9/1966 बीकॉम/एमएससी
आयट+

खूला चाळीसगांव 17/04/1997 16/03/2000 ८३८१०५०६३९

३५५ २०१६०७१३C१००५५६ 
�दनांक १३/०७/२०१६

Eी.संजय (शवदास पाट+ल       

        मु.पो.लासूर, ता.चोपडा
पु�ष 26/01/1965 बीए इ.मा.व. चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 ८५५४९२४३१६

३५६ २०१६०७१३C१००६६१ 
�दनांक १३/०७/२०१६

Eी.राज7L (शवदास संदान(शव     

     मु.पो.कु-हाडखुद�, ता.पाचोरा
पु�ष 19/11/1969 बीए एस.सी. पाचोरा 1/8/1998 31/08/2001 ९९६०३७१९८८

३५७ २०१६०७१३C१०१०४५ 
�दनांक १३/०७/२०१६

Eी.Eावण ;व$वनाथ औट+       

          मु.पो.वाकडी, 
ता.जामनेर

पु�ष 1/6/1963 बीकॉम इ.मा.व. जामनेर 20/10/1995 20/10/1998 ९६७३३६१९१४

३५८ १९९६०७२५C५८३६३८ 
�दनांक २५/०७/१९९६

Eी.;वनोद पदमाकर @नकुंभ      

       २६, ;वrयानगर, ;प>ंाळा रोड, 
जळगाव

पु�ष 17/01/1973 बीकॉम इ.मा.व. जळगांव 1/9/1998 31/08/2001 ९०९६६७७४४६

३५९ २०१६०७१५C१००२०८ 
�दनांक १५/०७/२०१६

Eी.बाळकृx ण लोटू सुरळकर      

        मु.पो.व§ी, ता.यावल
पु�ष 1/1/1964 बीए एस.सी. यावल 9/4/1996 8/4/1999 ९६८९३८०५८९

३६० 20020422C571147 
�दनांक 22/04/2002

Eीमती शोभा भा! करराव 

सावदेकर                     

                7, दे;वदास कॉलनी, 
संचारनगर गेटसमोर, जळगाव

! "ी 23/11/1971 बीए/एमएससीआ
यट+/टाय;पगं 

मराठS 

40/इंUजी 30

एस.सी. जळगाव 1/2/1997 30/04/2000 9175632115

३६१ 20010514C592512 
�दनांक 14/05/2001

Eी.गोपाळ रमेश : हावी         

        � लॉट नं.80, भा= योदय 
नगर, चोपडा, ता.चोपडा

पु�ष 1/6/1970 बीए/बीपीएड/टाय
;पगं मराठS 

30/इंUजी 

40/एमएससीआ
यट+

इ.मा.व. चोपडा 11/11/1997 21/10/2000 9970582642

३६२ 20160718C100740 
�दनांक 18/07/2016

Eीमती हेमलता जयराम माळी   

   गणेशवाडी, जामनेर, ता.जामनेर

! "ी 23/01/1972 बीए/बीएड इ.मा.व. जामनेर 4/9/1996 4/9/1999 9730840511

३६३ 20160720C101175   
�दनांक 20/07/2016

Eी.रमेश सुंदर (शरसाठ         
       मु.नवेलोढरे, पो.व�ळ, 

ता.(शरपूर, िज. धुळे

पु�ष 20/09/1959 बीकॉम/एमकॉम एस.सी. चोपडा 5/1/1990 5/1/1993 9923376568
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३६४ 20160716C100504 
�दनांक 16/07/2016

Eी शेख अमन शेख मो.हुसेन    
    मु.पो. बांब�ड ता. पाचोरा

पु�ष 1/6/1969 बीए-बीए« OBC पाचोरा 1/2/1999 31/01/2002 7756887135

३६५ 19911210C577144 
�दनांक 10/12/1991

Eीमती सु@नता दNा"य पाट+ल    

  खोल महादेव मं�दर,अमळनेर 

दरवाजा, एरंडोल ता.एरंडोल

!"ी 25/11/1969 बीए/इंUजी-30 OBC एरंडोल 15/02/1996 14/02/1999 8806978602

३६६ 19970912C587958 
�दनांक 12/09/1997

Eीमती सुनंदा रामदास देवरे     

मु.पो.�हगंोणे मारोती मं�दरा 

जवळ ता.धरणगांव

!"ी 15/05/1967 बीए OBC धरणगांव 17/07/2000 17/07/2003 7083653527

३६७ 20000906C589719 
�दनांक 06/09/2000

Eीमती प�लवी वसंतलाल शहा   

 सौ.प�लवी रमाकांत ब7डाळे      

 रोहौऊस-5 ,गट नं.79,वध�मान 
हाईट, को�हे नगर,(शव 

कॉलनी,जळगांव

!"ी 28/04/1972 बीए/इंUजी-
40,मराठS-40

OPEN जळगांव 1/6/1995 31/05/1998 9890236088

३६८ 20091210C601644  
�दनांक 10/12/2009

Eी. भवर+लाल शंकरलाल चGहाण  

 मु.पो. �हगंोणे बु.  ता. धरणगांव

पु�ष 4/7/1973 बीए/इंUजी-30 OPEN धरणगांव 15/05/2000 15/05/2003 9923573290

३६९ 19960117C585203 
�दनांक 17/01/1996

Eी. मनोहर धुडकू पाट+ल        

         मु. द�हदंलुे पो. अमोड े

बू. ता.धरणगांव

पु�ष 1/6/1968 बी.कॉम OBC धरणगांव 1/8/1997 30/07/2000 9604480497

३७० 20161209C 100842  
�दनांक 09/12/2016

Eी गोरख ;वरभान देसले        

            �लॉट नं. १४ गट 
नं. ३ `ाने$वर नगर, खेडी बु. 

जळगांव

पु�ष 5/7/1964 एम.ए बी.एड 
_फजीकल

OBC जळगांव 1/8/2000 1/7/2003 9730571153       
 9923578403

३७१ 19870106C581680 
�दनांक  06/01/1987

Eी.अशोककुमार रामदलुारे मुराई  

     (शवदN नगर,चाहेल 
धाबा]या मागे राधाकृxण मं�दर 

शेजार+, भुसावळ,िज.जळगांव

पु�ष 13/01/1968 बी-कॉम /इंUजी-
30

OPEN भुसावळ 1/3/1999 28/02/2002 9860780239

३७२ 20050105C597264  
�दनांक 05/01/2005

Eी >काश Hडगंबर अ�हरे        

           मु.म:यारखेडा पो. 
न(शराबाद ता. िज. जळगांव

पु�ष 1/6/1970 बी.कॉम/इंUजी-
40,मराठS-40

SC जळगांव 1/2/1998 30/08/2001 9637147345

३७३ 20160630C100381 
�दनांक 30/06/2016

Eी अशोक शांताराम पाट+ल      

        मु.पो. काव;प>ंी ता. 
अमळनेर

पु�ष 10/10/1962 एम-कॉम OBC अमळनेर 10/6/1988 9/6/1991 9923936871
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३७४ 20161209C100209  
�दनांक 09/12/2016

Eी मह7L बारकू पाट+ल          

             मु. पारगांव पो. 
देवगांव ता. चोपडा

पु�ष 10/1/1971 बीए बी.एङ 
_फजीकल

OBC चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 9049033219

३७५ 20150401C100286 
�दनांक 01/04/2015

Eी नर7L एकनाथ राणे          

              मु. कोळवद पो. 
सातोद कोळवद  ता. यावल

पु�ष 11/5/1963 बी.एस.सी OBC यावल 19/12/1995 18/12/1998 9657565640

३७६ 20160907C100529  
�दनांक 07/09/2016

Eी >काश रामदास पाट+ल       

       मु. पो.कोळवद गढ+वरता. 
यावल िज. जळगांव

पु�ष 11/6/1970 एम-कॉम OPEN यावल 19/12/1995 18/12/1998 9970796162

३७७ 20160912C100657  
�दनांक 12/09/2016

Eी ;वलास गोपाल(सगं पाट+ल    

    मु. पो. कोळवद ता. यावल 
िज. जळगांव

पु�ष 1/6/1970 बीए OPEN यावल 19/12/1995 18/12/1998 9527636584

३७८ 20160716C100069  
�दनांक 16/07/2016

Eी मनोहर शांताराम परदेशी     

        �लॉट नं. ६१ उ�वल 
कॉजनी भडगांव ता. भडगांव िज. 

जळगांव

पु�ष 15/12/1971 बीए/बीपीएड OBC (स�लोड 16/06/1995 15/06/1998 9028753139

३७९ 20161208C100787  
�दनांक 08/12/2016

Eी बापु बापुराव मराठे          

             पुरे भाग शंकर 

नगर, गट नं. १४५, �लॉट नं.49 
मं.पो.ता. एरंडोल

पु�ष 1/6/1969 बीए OBC एरंडोल 16/06/1997 16/05/2000 8554928126

३८० 19941114C583878  
�दनांक 14/11/1994

Eी उ�हास गणपत झोपे        

            Gयास नगर, 
देशमुख वाडा यावल ता. यावल 

िज. जळगांव

पु�ष 1/3/1973 बीएससी OBC यावल 10/8/2000 9/7/2003 9890790274

३८१ 20161214C 100433 
�दनांक 14/12/2016

Eी आबा कौतीक वजीरे         

   मु.पो. ;प>ंी खु. ता. धरणगांव

पु�ष 1/5/1969 बीए बी.एङ NT-C धरणगांव 17/12/1996 17/12/1999 7350209361

३८२ 499C4649553           
�दनांक 19/01/2017

Eीमती ;वजया रामदास (शदंे     

  सौ. ;वजया (भमराव सपकाळे   

  गट नं. ९९/ए 9/2 ए �लॉट 
नं.१२ 13/1 �हरा-(शवा कॉलनी, 

@नमखेडी (शवार,जळगांव

!"ी 8/6/1965 एम-ए बीपीए« SC धरणगांव 15/05/1998 15/05/2001 9673357031        
  9890231606

३८३ 20161214C100562  
�दनांक 14/12/2016

Eी अशोक दौलत काळे         

              मु.पो. लोणी 

ता.जामनेर

पु�ष 10/2/1966 बी-कॉम NT-C जामनेर 1/11/1992 31/10/1995 ७३५०२२०५८२
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३८४ 19860616C581512  
�दनांक 16/06/1986

Eी ;व$वनाथ (शवराम बेहेरे      

          अिजंठा बकॅ-वड� 
Rलास हौ. सौसा.�लॉट नं.80 जूनी 

एम.आय.डी.सी.अिजंठा 

चौफूल+,जळगांव

पु�ष 26/01/1968 बी-
कॉम/टाय;पगं 
इंUजी-50,�ह7द+-

40,मराठS-
40,कॉK�यूटर 

ऑपरेशन

SC जळगांव 1/11/1998 31/10/2001 9579572417       
 9423490778     

9579309312

३८५ 19890517C583539 
�दनांक 17/05/1989

Eीमती क�पना (शवराम बेहेरे    

        अिजंठा बकॅ-वड� Rलास 
हौ. सौसा.�लॉट नं.80 जूनी 

एम.आय.डी.सी.अिजंठा 

चौफूल+,जळगांव

!"ी 3/1/1970 बी.एस.सी.टाय;पं
ग इंUजी-
40,मराठS-

30,एम.एस.सी.
आय.ट+.

SC जळगांव 1/11/1998 31/10/2001 9579572417        
  9423490778     

 9420386622

३८६ 20161214C100525  
�दनांक 14/12/2016

Eी लोटन (भकनराव पाट+ल      

 मु.पो. चहाड� ता. चोपडा िज. 
जळगांव

पु�ष 18/08/1965 बीए बीपीए« 

_फजीकल

OBC चोपडा 1/9/1998 31/08/2001 ९६०४८६००९८

३८७ 19941028C582998  
�दनांक 28/10/1994

Eी र;वLं माधव साळुंके         

       मु.पो. धानोरा ता. चोपडा 
िज. जळगांव

पु�ष 1/5/1968 बी.कॉम बीए« SC चोपडा 1/7/1996 30/06/1999 ७७४१८२९२९६

३८८ 20161214C 100194  
�दनांक 14/12/2016

Eी संजयकुमार यशवंत खंडरेाव   

      कंडार+ �लॉट भुसावळ ता. 
भुसावळ

पु�ष 7/6/1967 बीए SC भुसावळ 1/10/1999 31/09/2002 ७३७८५५८४७०

३८९ 19961227C583473  
�दनांक 27/12/1996

Eी सु@नल रामकृxण माळी       

          १९  लaमी पाक� ,यमुना 
नगर,अयोFया नगरपर+सर, 
बालाजी मं�दराजवळ जळगांव

पु�ष 1/1/1972 Hङए« �हदं+ 

मेHडयम, 
एमएससीआयट+

OBC जळगांव 1/10/1998 31/07/2002 9763664626       
 9130121997

३९० 20010123C588234  
�दनांक 23/01/2001

Eी अशोक रामराव गोपाळ       

     मु.मोहाडी पो. कु-हाड ता. 
पाचोरा

पु�ष 25/03/1965 बीए NT-B पाचोरा 1/6/1998 30/06/2001 ९६५७९६५५९७

३९१ 20161213C100902  
�दनांक 13/12/2016

Eी अशोक समरत अ�हरे        

           "तुंगसा " �ब�डींग नं.34 
�म नं.5  ग7दालाल मील, जळगांव

पु�ष   अपंग-
अंध-100

3/5/1967 एम.ए,टेल+फोन 

ऑपरेटर,
SC जळगांव 1/7/2000 30/06/2003 ८९७५०२८८००

३९२ 20161213C100629 
�दनांक 13/12/2016

Eी गोरख बाबूलाल @नकम 

(पाट+ल) मु. बाKहणे पो. उ"ाण ता. 
एरंडोल

पु�ष 1/6/1965 बीए,एमएससीआ
यट+, इंUजी-30

OBC चोपडा 11/4/1996 10/3/1999 9637718778     
7387793376
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३९३ 19940202C584747  
�दनांक 02/02/1994

Eी बाळू (भमराव पाट+ल        

           मु.धनवाडी पो. वेले 
ता. चोपडा

पु�ष 24/05/1970 बीए OPEN चोपडा 1/8/1995 31/07/1998 ८८०५१५२४६५

३९४ 20161220C100765  
�दनांक 20/12/2016

Eीमती रेखा Hडगंबर जाधव      

        पंचमुखी हनुमान 

मं�दरामागे अ0रहंत 

कॉलनी,जळगांव

!"ी 17/05/1972 बीए,टाय;पगं 
मराठS-

30,इंUजी-
40,एमएससीआय

ट+

VJ-A जळगांव 1/1/2000 31/12/2002 9405050316       
 7350074740

३९५ 20161220C100488  
�दनांक 20/12/2016

Eी सदानंद गजानन भावे        

         आनंद कॉलनी, 
तह(सल काया�लया]या मागे  

अमळनेर ता.अमळनेर

पु�ष 5/9/1960 बी-कॉम OPEN अमळनेर 15/11/1988 15/11/1991 9325678321       
 7972311730

३९६ 20161223C100323  
�दनांक 23/12/2016

Eी राजू हर+ परदेशी            

               मु. पो. वाड ेता. 
भडगांव िज. जळगांव

पु�ष   अपंग-
60 टRके

10/9/1970 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-

40,मराठS-40

OPEN औरंगाबाद 1/3/1995 28/02/1998 ९५६१६३६६९०

३९७ 20161226C100904  
�दनांक 26/12/2016

Eी सु@नल जग:नाथ जोहरे      

             Gदारा एस.यु. 
सुतार चंL>भा कॉलनी २१ 

खॉजा(मया दगा� जवळ, जळगांव

पु�ष 23/08/1964 बीए OBC यावल 23/06/1995 22/06/1998 8180972096              
        

9158561596

३९८ 20161227C100560   
�दनांक 27/12/2016

Eी सुधाकर (भला पाट+ल        

    मु.पो. देवगांव ता. पारोळा िज. 
जळगांव

पु�ष 6/1/1966 बी-कॉम OBC पारोळा 1/7/1993 1/7/1996 ९५५२२५८६६९

३९९ 19880617C582637  
�दनांक 17/06/1988

Eी सुधाकर यादव तायड े       

         मु.पो. मा�ळ ता. 
यावल िज. जळगांव

पु�ष 6/1/1968 एम-कॉम, 
जे.डी.सी.ॲ\ड 

ए 

,एमएससीआयट+

SC यावल 8/8/1996 7/8/1999 ७५०७०९८७१६

४०० 19940321C569347  
�दनांक 21/03/1994

Eी अ�ण भाद ूतायड े          

  मु.पो. मा�ळ ता. यावल 
िज.जळगांव

पु�ष 7/4/1967 बीए/आय.ट+.आय

.वे�डर
SC यावल 1/6/1995 31/05/1998 ७३७८७३१५८७

४०१ 20160712C 101150  
�दनांक 12/07/2016

Eी संजय रधुनाथ पाट+ल        

        मु.पो. देवगांव ता. 
पारोळा िज. जळगांव

पु�ष 1/6/1970 बीए OPEN पारोळा 1/11/1997 31/10/2000 ९७६६८७३००७
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४०२ 20161226C100345  
�दनांक 26/12/2016

Eी सुभाष जग:नाथ देवरे       

           मु. हनुमंतखेड ेपो. 
देवगांव ता. पारोळा

पु�ष 1/6/1962 बीए OBC पारोळा 1/12/1997 30/11/2000 ९६२३८०४३३६

४०३ 20090406C567883  
�दनांक 06/04/2009

Eीमती सरोज >भाकरराव 

सोइतकर  सरोज पंकज सोनसळे 

           गाडगेबाबा हॉ!टेल 

जवळ, गडकर+ नगर, खडका रोड, 
भुसावळ

!"ी 29/09/1974 बी.ए. 
बीपीए«,एम.ए. 
एम.एस.ऑ_फस

OPEN देवळी 1/6/1997 31/05/2000 ९१५८७१७३०८

४०४ 19970811C587787  
�दनांक 11/08/1997

Eी इ$वर उखडू� :हावी          

   मु.पो. वाकडी ता. जामनेर

पु�ष 10/6/1974 बीए बीएड OBC जामनेर 16/04/1999 16/04/2002 ९६२३६४९९५५

४०५ 20000420C589528  
�दनांक 20/04/2000

Eी भुषण छMटू परदेशी          

शा·ी नगर �लॉट नं 24   
;ववेकानंद हाउसींग सोसायट+, 

चाळीसगाव िज. जळगाव

पु�ष 18/03/1968 बी-कॉम OBC चाळीसगाव 1/8/1995 31/07/1998 ७७०९२०५६४९

४०६ 19941020C583743   
�दनांक 20/10/1994

Eी >द+प नारायण सावंत        

मु.पो.घोडगांव ता. चोपडा 
िज.जळगांव

पु�ष 15/09/1966 बी-कॉम OBC चेापडा 11/4/1996 10/3/1999 ८४१२९०५४००

४०७ 20161228C100521 
�दनांक 28/12/2016

Eी सं�दप देवल(सगं पाट+ल      

�लॉट नं.20 ;वrयानगर कॉलनी 

,कॉलेज जवळ चाळीसगाव

पु�ष 15/11/1971 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40

OPEN चाळीसगाव 13/12/1995 13/12/1998 ९८९०९५५८७९

४०८ 20170107C100050  
�दनांक 07/01/2017

@नलकंठराव राजाराम (शदंे       

   मु.पो. देवगांव ता. पारोळा

पु�ष 19/02/1971 बी.एस.सी. OBC पारोळा 1/11/1995 31/10/1998 ९७६४८८५९५९

४०९ 499C4642012              
�दनांक 12/01/2017

Eी  रोह+दास >काश पाट+ल     

मु.पो. फरकांड ेता. एरंडोल िज. 
जळगांव

पु�ष 31/01/1972 एम.ए OBC एरंडोल 17/10/1997 16/10/2000 ७३८७९८१९१९

1 १९८२१२२४सी८६४५५९
�द.२४/१२/१९८२

राज7L _कसन जेधे,महावीर 
_कराणा !टोस� Cचचंूपूर रोड मुपो 

तालुका पाथड� अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६५. बीकॉम वाहक 

परवाना

.ओपन पाथड� .१/६/१९९५. ३१/५/९८ 8378080234
िजहा : : : : िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , अहमदनगर
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२ १९८३०२२५सी८६४६०४
२५/२/१९८३

एकनाथ बापूराव कराळे, मुपो 
कामत (शगंवे,पो (मर+, 
ता पाथड� िज.अ.नगर.

पु�ष .१/६/१९६५. बीए बीपीएड 

इंUजी टाय ४०
.ओपन पाथड� 2071995 ३०/६/९८ 7798624101

3 १९८४०११२सी८६४४५८
१२/१/१९८४

मंदा गंगाधर साळवे १३२ इं�दरा 
कॉलनी तारकपूर अहमदनगर

!"ी .१८/४/१९६०. बीए एमएससी

आयट+इंUजी/मरा
ठS टाय;पगं ३०
बालवाडी (श 

कोस�

.अनु जाती

महार

नगर .१८/०३/१९९५. .१९/०३१९९८. 7841805785

४ १९८४०१२४सी८६४४६१
२४/१/१९८४

शहादेव साहेबराव (शरसाठ,मुपो 
टाकळीमानूर,ता पाथड�, 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६७. बीए बीपीएड एनट+ 

वंजार+

पाथ ्◌ंड� .१/७/१९९५. ३०/६/९८ 0

5 १९८४०२२४सी८६४४६९
२४/२/१९८४

(शवाजी मा�ती वारकड मपो 

हंगाळवाडी,ता पाथड� अहमदनगर

पु�ष .११/६/१९६७. बीए 

एमएससीआयट+

.ओपन पाथड� .१०/०७/१९९५ .१०/०७/१९९८ 9021854544

६ १९८४०८२४सी८६४४८३
२४/८/१९८४

साहेबा दगडू जायभाये,मु चुंबळी 

पो टाकळीमानूर ता पाथड�, 
अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीकॉम वाहक 

परवाना मराठS 

इंUजी टाय;पगं 

४०

एन ट+

वंजार+

पाथडृ� .१/७/१९९५. ३०/६/९८ .९४२३२०३८४२.

7 १९८५०१२१सी८६४७०४
२१/१/१९८५

अजू�न बापुराव सुपेकर,मुपो 
टाकळी कडवेळीत,ता 
EीगMदा,अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६७. बीकॉम मराठS 

इंUजी टाय;पगं 

४०

.ओपन

मराठा

EीगMदा जुन १९९५ मे १९९८ 9657611405

८ १९८५०५०७सी८६४६७०
७/५/१९८५

पवार अ@नल बह+� मुपो मालुंजा 

बु// ता Eीरामपूर िज .अनगर

पु�ष .२/१०/१९६२. बीए बीएड .ओपन Eीरासमपूर ए;>ल १९८८ माच� १९९१ 9921986148

9 १९८५०६२५सी८६४७३०
२५/६/१९८५

मडके लaमण रावसाहेब मुपो 

चापडगांव,ता शेवगांव अहमदनगर

पु�ष .२७/१०/६७. बीए एमपीएड 

इंUजी टाय;पगं 

३० 
एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

शेवगाव .१/३/१९९५. २८/२/९८ 97679117081

१० १९८५०९१२सी८६६९७६
१२/९/१९८५

रमेश �हरामण अंभोरे,मु 
लजपतरायवाडी,पो �टळकनगर 

Eीरामपूर अनगर

पु�ष .२/१२/१९६७. बीए इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS टाय;पगं 

३० वाहक 

परवाना 

एमएससीआयट+

.अनु जाती

नवबौFद

Eीरामपूर १५/९/९५ १४/९/९८ 9822283095

Page 294 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

11 १९८५१०२५सी८६४७४१
२५/१०/१९८५

राजू भानुदास फाजगे,मु 
सालवडगांव पो खरडगांव,ता 

शेवगांव, अनगर

पु�ष .९/११/१९६६. बीए 

इंUजी टाय;पगं 

३०

.अनु जाती

मांग

शेवगाव 7021996 7021999 ०.९४०४०२०१४८

१२ १९८५११०५सी८६७३५२
५/११/१९८५

संजय अनंत कुलकण� कसबा पेठ, 
qाKहण ग�ल+ पाथड� िज 

अहमदनगर

पु�ष .३१/१०/१९६६. बीकॉम इंUजी 

टाय;पगं ३०
.ओपन पाथड� 9011996 ३१/१२/१९९८ 9763531002

13 १९८५१२२७सी८६४७०१
२७/१२/१९८५

सुनंदा नारायण जंगम घर नं 

४४८१ तलाठS ऑ_फसमोर 

टांगेग�ल+, अहमदनगर

!"ी .५/१२/१९६६. बीए पास ;वमा>

पदम

साळी

नगर .१/९/१९९५. ३१/८/९८ 9011982801

१४ १९८६०१२४सी८६४८९४
२४/१/१९८६

(शवाजी वामन आंधळे, मुपो 
जवखेड ेखालसा,ता पाथड� 

अहमदनगर

पु�ष .५/७/१९६६. बीए इंUजी 

टाय;पगं ३० 
मराठS टाय;पगं 

३०

एनट+

वंजार+

पाथड� 12071995 ३०/६/९८ 9881869628

15 १९८६०७०२सी८८४२८७
२/७/१९८६

सुधाकर एकनाथ गायकवाड, मुपो 
ताजनापूर ता शेवगांव,अ नगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीए मराठS 

टाय;पगं ४०व 
इंUजी टाय;पगं 

५०

.अनु जाती

महार

शेवगाव 1011996 1011999 .७२१८१४१०७८.

१६ १९८७०२२५सी८६४७९७
२५/२/१९८७

शेख ल@तफ यूसूफ मु खामगांव 

पेा जोहरापूर ता शेवगांव, 
अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीए इंUजी 

टाय;पगं ४०
.ओपन

मु!ल+म

शेवगाव 1091995 ३१/८/९८ 9421581195

17 १९८७०२२५सी८६४७९८
२५/२/१९८७

सुरेश का(शनाथ टाकळकर मु.पो 
घोटन ता.शेवगाव िज.अहमदनगर

पु�ष .२/१०/१९६६. बीए 

वाहकपरवाना

.ओपन

मराठा

शेवगाव .१/२/१९९५. .१/२/१९९८. 9604212093

१८ १९८७०७२०सी८६४८०७
२०/७/१९८७

शेख अZदलु गणी मोतीलाल,Gदारा 
सोनी फूटवेअर,खाडनेगर,मुपोता 

जामखेड,
अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीकॉम, 
आयट+आय 

रेडीओ ट+Gह+ 

मेक्  इंUजी 

टाय;पगं ३० 
मराठS टाय;पगं 

३०

.ओपन

मु!ल+म

जामखेड 1011998 ३१/१२/२००० 9272966628

19 १९८७०८२७सी ८६४८११ 
�द.२७/८/१९८७

बापु शंकर गोसावी मुपो वडPझरे 

ता पारनेर अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए 

वाहकपरवाना 

कॉK�युटर कोस� 

मराठS व इंUजी 

टाय;पगं ४०

एनट+ ब

गोसावी

पारनेर जुन १९९५ मे १९९८ 9923092694
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२० १९८८०२०२सी९५००९५ 
�द.ं२/२/१९८८

शेख इकबाल आZबास ,सदाफुले 

व!ती,
 मु खामगांव,पो पाटोदा ता 

जामखेड,
अहमदनगर

पु�ष .२३/१२/१९६३. बीए 

इंटर(मजीएट 

§ा¨ग प0रOा 

पास 

एमएससीआयट+

.ओपन

मु!ल+म

जामखेड 1 जुलै १९९५ ३० जुन १९९८ ९३७०३३१६८६

21 १९८८०६२४सी८६५०६२
२४/६/१९८८

भगवान हर+ मरकड,मु 
धामनगाव,ता पाथड�, अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीकॉम इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS टाय;पगं 

४० व �हदं+ 
टाय;पगं ३०

.ओपन पाथड� .१/०९/१९९५. .३०/८/१९९८. ८६०५४७५१४५

२२ १९८८०७२०सी८६५०६९
२०/७/१९८८

दNा"य जनाद�न कारंड े;वठठल 

मंद+रा जवळ जामखेड तालुका 

जामखेड िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए आयट+आय 

Hडझले मेकॅ 

कोस� पास

एन ट+

धनगर

जामखेड .ऑRटोबर १९९५ .ऑRटोबर १९९८ 8485009991

23 १९८८०७२५सी
८६५०७३

२५/७/१९८८

आबासाहेब ;वठठल शेळके मुपो 

घोटन ता शेवगांव अहमदनगर.
पु�ष .१/६/१९६८. बीए .ओपन

मराठा

शेवगाव .१६/९/१९९५. .१६/९/१९९८. 8796628390

२४ १९८९०१२०सी
८६८२६२

२०/१/१९८९

बजरंग दादासाहेब Hडसले,मुपो 
Hडसले वाडी ता जामखेड

पु�ष .१/६/१९६९. बीए, 
एमएससीआयट+

मराठS/इंUजी 

टाय;पगं ३०

इमाजा

कुणबी

जामखेड जानेवार+ १९९६ फेqुवार+ १९९९ 9049230756

25 १९८९०२२४सी
८६५८६९

२४/२/१९८९

अंकुश सहाद ू(शदंे जु:या पो!ट 

ऑ_फस जवळ मुपो EीगMदा ता 

अहमदनगर

पु�ष .८/९/१९६५. बीकॉम, वाहक 

परवाना, 
टाय;पगं इंUजी 

३०

इमाजा Eी◌ागMदा .१/३/१९९५ ३१/३/९८ 9860324160

२६ १९८९०३२०सी
८६८२७५

२०/३/१९८९

(शवाजी उNरे$वर उगले,मु 
देवदैठण पो नायगांव,ता जामखेड, 

अहमदनगर

पु�ष .२०/११/१९७०. एम ए इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS टाय;पगं 

३० वाहक 

परवाना

इमाजा

कुणबी

जामखेड .१/३/१९९६ २८/२/९९ 9420341920
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

27 १९८९०७०४सी८६८२९२
�द४ं/०७/१९८९

धामणे खंडरेाव एकनाथ 

मु.पो बु�डगांव 
ता िज अ.नगर

पु�ष .२/६/१९७४. बीए 

आयट+आय 

इलेR�+(शयन 

पास

एनसीट+Gह+ट+

.ओपन

मराठा

नगर १९/१०/१९९६ १९/१०/१९९९ 9403371990

२८ १९८९०७०९सी८६७६८०
९/७/१९८९

बादल गM;वदं (श7दे, मुपो रे�वे 
!टेशन राहुर+ गौतमनगर ता 

राहुर+ अ.नगन

पु�ष .४/५/१९७२. बीएससी .अनु जाती

महार

राहुर+ .१/१२/१९९५. .१/१२/१९९८ 9011543375

29 १९८९०७२५सी८८४८७७
२५/७/१९८९

बाळू बबन शेळके,मु अंतरवाल+, 
खुद� पो घोटन,ता शेवगाव, 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७०. बीए 

वाहकपरवाना

भ.ज. ब
गMधळी

शेवगाव ..३०/३/१९९५ .३१/३/९८. 9657976908

३० १९८९०९०६सी८६८०९९
६/९/१९८९

;वलास मधुकर कुलकण�, मुपो 
गणोरे ता आकोले अहमदनगर

पु�ष .२/६/१९७०. बीए 

वाहकपरवाना

.ओपन

qाहमण

.अकोले .१/११/१९९८. .३१/१०/२००१. 9922362698

31 १९८९०९१२ सी८६५६५९
१२/९/१९८९

वनराज पुंजाहर+ ढाले, मुपो भोकर, 
ता Eीरामपूर अहमदनगर

पु�ष ०१/०६/१९७१. बीए बीपीएड 

इंUजी 

टाय;पगं४० 
मराठS टाय;पगं 

३० व कॉK�यूटर 

कोस�

.ओपन

मराठा

Eीरामपूर .१/७/१९९५. ३०/६/१९९८ 9260679935

३२ १९८९१२२५सी८६५६७१
२५/१२/१९८९

अजू�न भाऊराव काटे,मु 
रावताळे,पो राOी ता शेवगांव 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए .ओपन

मराठा

शेवगाव .१/१/१९९६. .१/१/१९९९. 9158367331

33 १९८९१२२८सी८६७६६९
२८/१२/१९८९

बोहाड ेबाबासाहेब गंगाधर मुपो 

वडगाव लांडगा ता संगमनेर िज 

अहमदनगर

पु�ष .२१/६/१९६९. बीकॉम व 

एमएससीआयट+

.ओपन संगमनेर .२३/११/१९९५. .२३/११/१९९८. ९९२१६४२९७७/
.९९७५९९६२७७.

३४ १९९००२२०सी८६५५२४
२०/२/१९९०

दादासाहेब मोहन वारे मुपो 

रDनापूर पो पाटोदा ता 

जामखेड,अहमदनगर

पु�ष .२/६/१९७१. बीकॉम, .ओपन

मराठा

जामखेड .ऑRटोबर १९९५ स�ट7बर १९९८ 9673464843

35 १९९००४१२सी८६५५३३
१२/४/१९९०

(शवाजी �"बंक जाधव, मुपो 
आडगांव,बु ता राहाता अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए व 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

Eीरामपूर १५/६/९५ १५/६/९८ 9657632913

३६ १९९००४२१सी८७४४१३
२१/४/१९९०

गोरO रामभाऊ चGहाण मु पो 

टाकळीखातगाव, ता िज. 
अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६४. बीए बीपीएड व 

कॉK�यूटर कोस�

.इमाव. नगर .१/६/१९९५. .३१/५/९८. 7350832068
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37 १९९००६१२सी८६५३८७
१२/६/१९९०

महादेव नारायण डावखर वॉड� नं. 
६, कामगार हॉ!पीटल जवळ, 

उंडचेाळ, Eीरामपूर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए इंUजी व 

मराठS टाय;पगं 

३० 
एमएससीआयट+

.अनु.जाती

�हदं ूमहार

Eीरामपूर जुन १९९५ जुन १९९८ 9623880899

३८ १९९००९२५सी८६५५५२
२५/९/१९९०

@नवतृी (भवसेन पाडळे,मुपो 
खाम;प>ंी ता शेवगांव,अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीएससी .ओपन

मराठा

शेवगाव .१/३/१९९५. ३१/३/९८ 9552040351

39 १९९१०३०६सी९३७६२०�द.६/
३/१९९१

सोनवणे गजेL _करण २६५�हरवे 
ग�ल+ नालेगांव अहमदनगर

पु�ष .२७/०५/१९७५. बीकॉम,वाहक
परवाना

टाय;पगं 

इंUजी३०/मराठS 
३० कॉK�यूटर 

कोस�

;वमा>

!वकुळसाळी

नगर .४/३/१९९८. .४/३/२००१. 9422727726

४० २०१५०४१३सी१००१६९�द१३
/४/२०१५

परभणे भाऊसाहेब मोहन, मुपो 
टोका,ता नेवासा, अहमदनगर

पु�ष १/६/१९७०. बीकॉम बीए व 

एमएससीआयट+

इमाजा

कुणबी

नेवासा .१/८/१९९९. ३१/७/२००२ 9637322479

41 १९९१०७२०सी८६७३४७
२०/७/१९९१

संतोष बाळासाहेब पाट+ल, 
राळेभात ग�ल+ पाट+लवाडा 

मुपोता जामखेड, अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए इंUजी ४० 
कॉK�यूटर 

कोस�,एमएससीआ
यट+

.ओपन जामखेड जानेवार+ १९९६. Hडस7बर १९९८ 9272953039

४२ १९९११२०५सी८६७२७०
५/१२/१९९१

सुरेश बाबुराव वाजे, मु बह+रवाडी, 
पो �भMडी, ता अकोले,अहमदनगर

पु�ष .१५/४/१९७०. बीए व 

एमएससीआयट+

मराठS टाय;पगं 

३०

.ओपन

मराठा

.अकोले .१/२/१९९६. .३१/१/९९. 9860668701

43 १९९३०१०२सी८६६११८
२/१/१९९३

मा�ती पुंजा रंधवे, मु 
आगसखांड,ता पाथड� अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६५. बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी ३०
.अनु.जाती

महार

पाथड� १६/३/९५ २८/२/९८ 7798057296

४४ १९९३०५१९सी८६६१५३
१९/५/१९९३

>;वण आ�पासाहेब बो�ड,ेमु 
@तसगांव ता पाथड�,अहमदनगर

पु�ष .२७/२/१९७१. एमकॉम इंUजी 

टाय;पगं३०/४० 
मराठS टाय;पगं 

३०
एमएससीआयट+

.इमाजा

कुणबी

पाथड� .१/७/१९९५. .३१/७।९८. 9404319625
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45 १९९३०८२४सी८६६६१२
२४/८/१९९३

शारदा म]छSंL कोलते मुपो माळी 

बाभुळगांव,ता पाथड� अहमदनगर

!"ी .१/९/१९७०. बीकॉम

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS टाय 
३० बालवाडी 
(श�Oका कोस�

.ओपन पाथड� 7011995 ३१/७/९८ 8007880142

४६ १९९४०१११सी८६६४५९
११/१/१९९४

साहेबराव सांडूजी साळवे मु. 
वळदगाव पो.उबरगांव ता. 

Eीरामपूर िज.अ.नगर

पु�ष .१/१२/१९६९. बीए टाय;पगं 

इंUजी ४० 
मराठS ४० 

वाहक परवाना 

कॉK�यूटर 

एमएससीआयट+

.अनु जाती

मांग

Eीरामपूर .१/६/१९९५. 9111998 9850374548

47 १९९४०३२५सी८७४४५७
२५/३/१९९४

शेळके म]छSL भाऊराव मुपो 

अमरापूर ता शेवगांव िज�हा 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए बीपीएड 

कॉK�यूटर 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

शेवगाव .४/९/१९९५. .३१/८/९८. 9657793051

४८ १९९४०७०४सी८६७२४३
४/७/१९९४

अ@नल _कसनराव बड ेमुपो 

जामखेड,इ0रगेशन कॉलनी,बीड 
रोड,तालुका जामखेड,अहमदनगर

पु�ष .२/८/१९७२. बीए 

एमएससीआयट+

एनट+

वंजार+

जामखेड .ऑRटMबर १९९५ स�ट7बर १९९८ 9226341076

49 १९९४०७०६सी८६८३२४
६/७/१९९४

म@नयार मोहमंद अबुलाल,मु◌ूपो 
तळेगांव �दघे,तासंगमनेर, 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७२. बीए पास .ओपन

मुि!लम

संगमनेर २४/१२/९७ २४/१२/२००० 9730972562

५० १९९४०७२५सी८६८६६४
२५/७/१९९४

गाड ेशेषराव जग:नाथ मु 

सरदवाडी पो कुसडगांव ता 

जामखेड िज अहमदनगर

पु�ष .१/१०/१९६९. बीए इमाजा

कुणबी

जामखेड .१/१२/१९९५. १९९८ ९७६४७५७९१४

51 १९९४१०२४सी८६७६७४
२४/१०/१९९४

आसाराम ;व$वनाथ जाधव मु. 
रेणुकावाड पो. (मर+ ता .पाथडी 

अहमदनगर

पु�ष .६/१/१९५७. बीए पास .ओपन

मराठा

पाथड� 1011996 .३०/११/१९९९ .८९७५७८८१९८.

५२ १९९४१२२०सी८६८२४७
२०/१२/१९९४

रDनाकर भानुदास 

राळेभात,गोडावून ग�ल+ मुपो 
जामखेड,अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

जामखेड फेqुवार+ ९६ जानेवार+ १९९९ 8805570122

53 १९९५०६०५सी८६६९७५
५/६/१९९५

मंडल+क बाळासाहेब दNा"य, मुपो 
नवलेवाडी फाटा ता अकोले िज 

अहमदनगर

पु�ष .२/७/१९६९. बीए पास इमाजा

माळी

.अकोले १७/१०/९६ ३०/९/९९ 9657025947
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५४ १९९५०७२४सी८८२९९२
२४/७/१९९५

म@नयार जाकेरा छबु(मया, मुपो 
तळेगांव �दघे ता संगमनेर 

िज.अहमदनगर

!"ी .१/६/१९७२. बीकॉम

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३० 

एमएससीआयट+

.ओपन

मुि!लम

संगमनेर फेqुवार+ ९८ फेqुवार+ २००१ 9552032275

55 १९९५०७२५सी८६८१३६
२५/७/१९९५

जनाध�न मा�ती सुरासे मु.पो मुंगी 
ता.शेवगाव िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७१. बीए इंUजी 

टाय;पगं ३०
.ओपन

मराठा

शेवगाव .९/२/१९९६. ३१/३/१९९९ 8805826939

५६ १९९५०८३०सी८६९३४५
३०/८/१९९५

�दपाल+ लaमीकांत उपासनी,-◌ारा 
वायजी जोशी २८,;>:स 
कॉलनी,पाईपलाईन रोड 

अxट;वनायक कॉलनी समोर 

सावेडी अहमदनगर

!"ी .२०/१०/१९७०. बीए इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS टाय;पगं 

३० कॉK�यूटर 

कोस�

.ओपन

qाKहण

नगर 1101996 ३०/९/९९ 9881662755

57 २०१५०४१३सी१००१३७ 
�द.१३/०४।/२०१५

अ�ण गणपतराव आहेर वाड� नं ७ 
मोरगे व!ती का@नफनाथ रोड 

Eीरामपूर अहमदनगर

पु�ष .५/१२/१९७०. बीए इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS ३० 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

Eीरामपूर 6121995 6121998 9922286196

५८ १९९५०९१४सी८६९२३०
१४/९/१९९५

खान अथर उमरदराज,काझी 

ग�ल+ घर न ६८५,ता शेवगांव 
अहमदनगर

पु�ष .२/२/१९७३. बीए 

आयट+आय 

रेHडओ ट+Gह+ 

मेकॅ.

.ओपन

मुि!लम

शेवगाव .०१/१२/१९९६. ३०/११/९९ 9422990333

59 १९९५१२२५सी८६९५९३
२५/१२/१९९५

खेडकर चंLकात रावसाहेब, मुपो 
जोहरापूर ता शेवगांव, िज 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७४. बीए एम एस 

सी आय ट+

एनट+

वंजार+

शेवगाव 1011997 ३१/१/२००० 9689300355

६० १९९६०६१३सी८७५३२१
१३/६/१९९६

गायकवाड (भमराज पांडुरंग मुपो 

वाकडी ता नेवासा िज अहमदनगर

पु�ष .१७/६/१९७१. बीए इमाजा

माळी

नेवासा १५/११/१९९७ १५/१०/२००० 9623487369

61 १९९६०९०५सी८७४९४०
५/९/१९९६

Lोपदा मुरल+धर पोखरकर,मुपो 
धामणगांव आवार+ ता अकोले. 

अहमदनगर

!"ी .१०/६/१९७४. बीए एम ए 

एमएससीआयट+ 

व कॉK�यूटर 

कोस�

.ओपन .अकोले 1011998 ३१/१२/२००० 9763892820

६२ १९९६१०१७सी८७४०५३
१७/१०/१९९६

गंगाधर नरहर+ ढाले,मुपो तेलघुशी 
ता जामखेड अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७०. बीए 

वाहक परवाना

.ओपन

मराठा

जामखेड Hडस7बर ९७ Hडस7बर २००० 9881070890
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63 १९९६१०२५सी८७२७०६
२५/१०/१९९६

घुगे कुंडल+क मुरल+धर मुपो 

घोटण ता शेवगांव िज�हा 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७३. बीए बस 

क< डRटर 

एमएससीआयट+

एनट+ 

वंजार+

शेवगाव .८/९/१९९७. .८/९/२०००. 9975663240

६४ १९९७०४०६सी८७३५५१
०६/४/१९९७

संCगता लaमण भागवत 

इ�दरानगर ग�ल+ न.९माpती 
म�दरा जवळ संगमनेर िज.अ.नगर

!"ी .१/६/१९७४. बीए इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS ३० 

एमएससीआयट+

;वमा>

देवांग

कोxट+

संगमनेर .६/५/१९९८. .६/५/२००१. ९०१११२४२५२
०२४२५२२११०९

65 १९९७०६०६सी८८१२७७
०६/६/१९९७

.आशा का(शनाथ वालझाड,े न;वन 
कोटा�समोर वाड ैनं 1 Eीरामपूर 

िज.अ नगर

!"ी .२८/६/१९७०. बीए बीएड 

एमएससीआयट+ 

मराठS टाय;पगं 

३०

इमाजा 

तेल+

Eीरामपूर .०१/०८/१९९८. ३१/७/२००१ 9822740972

६६ १९९७११२४सी८६९७५५
२४/११/१९९७

@नजाम बाबाराजे पठाण मुपो 

माPणक दो\डी ता पाथड� 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७१. बीए 

बस क< डRटर

.ओपन

मु!ल+म

पाथड� .१/३/२०००. २८/२/२००३ 9158901448

67 १९९८०१२८सी८६९८३५
२८/१/१९९८

सु◌ू@नता नामदेव कुटे,तपोवन रोड, 
�लॉट 

नं.४३४,@नम�लनगर,पा\या]या 
टाक6जवळ,अ.नगर

!"ी .२७/१/१९६७. बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी मराठS 

टाय;पगं ३०

.ओपन नगर .४/३/१९९९. .४/३/२००२. 9028509068

६८ १९९८०३०७सी८६९८४५
७/३/१९९८

स;वता @नतीन मोरे 

(शकुंतला @नबंा कुंवर) ८ आसरा 

कॉलनी गुलमोहर रोड अहमदनगर

!"ी .४/९/१९७०. बीए 

एमएससीआयट+

इमाजा नगर .२/६/१९९९. .२/६/२००२. 9372164845

69 १९९८०५०२सी८७००१५
०२/५/१९९८

तारक$वेर+ म�ल+काअजू�न ब]चा 

४७४५ ;वळदकर ग�ल+, माळीवाडा, 
अहमदनगर

!"ी .१३/५/१९६९. बीए मॉटेसर+ 

कोस� इंUजी 

टाय;पगं ४० 
मराठS टाय;पगं 

४० 
एमएससीआयट+

;वमा>

पदमसाळी

नगर २१/७/१९९९ २२/७/२००२ 9403540618

७० १९९८०८०६सी८७०१०३
६/८/१९९८

उNम रघुनाथ गाडकेर, मुपो 
कसारा दमुाला ता 

संगमनेर,अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७५. बीए एम ए 

कॉK�यूटर कोस� 

लायqर+ 

साय:स कोस�

इमाजा

माळी

संगमनेर 11101999 ३१/१०/२००२ 9763442529
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71 १९९८०९१२सी८६९९५६
१२/९/१९९८

सुरेश @नवतृी डोखे, मुपो उंद+रगांव 
ता Eीरामपूर,अहमदनगर

पु�ष १०/१/१९७६. बीए इंUजी / 
मराठS टाय;पगं 

३०

इमाजा

कुणबी

Eीरामपूर 1012000 ३१/१२/२००२ 9730990921

७२ १९९८०९१८सी८६८६२१
१८/९/१९९८

बेलेकर �हमांशु पु�षोNम मुपो 

वरखेड ता नेवासा िज अहमदनगर

पु�ष १०/७/१९७१. बीए 

एमएससीआयट+

इमाजा

सोनार

न ्◌ेवासा 1012000 ३१/१२/२००२ 9158463679

73 १९९८०९२५सी८६९९५९
२५/९/१९९८

सुरेश नामदेव मगर, पैठणरोड ता 

शेवगांव

पु�ष .१/६/१९७१. बीए बीएड .अनु जाती

महार

शेवगाव १५/१०/९९ १५/९/२००२ 9975365552

७४ १९९८१०१२सी८७०१४८
१२/१०/१९९८

का@नफनाथ धMडीराम (शरोळे, मुपो 
मातापूर ता Eीरामपूर, अहमदनगर

पु�ष .४/९/१९७४. बीए कॉK�यूटर 

कोस� मराठS / 
इंUजी टाय;पगं 

३०

.ओपन

मराठा

Eीरामपूर 1012000 ३१/१२/०२ 7776832460

75 १९९९०११२सी८८०६४९ 
�द.१२/०१/१९९९

शेख मुजीब रमजान,मुपो खंडाळा 

ता Eीरामपूर,अहमदनगर

पु�ष .३१/७/१९७४. बीकॉम 

कॉK�यूटर कोस�

.ओपन

मुि!लम

Eीरामपूर 1032000 २८/२/२००३ 9689783186

७६ १९९९०२१०सी८७८२२६
१०/२/१९९९

;वजय पुंडल+क आवारे, लaमीनगर 
Kहसोबा चौक,ता कोपरगांव 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७६. बीए जीHडसी 

अ ॅ\ड ए बस 

क< डRटर इंUजी 

/ मराठS 
टाय;पगं ३० 
लायqर+ 

साय:स एमएस 

ऑ_फस 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

कोपरगाव .१/७/२००० ३०/६/२००३ 9623257392

77 १९९९०३२४सी८७९७३१
२४/३/१९९९

सुजाता मधुकर भंडार+, साईनाथ 
नगर मुपो पाथड� अहमदनगर

!"ी .१/६/१९७१.. बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी टाय;पगं 

५० मराठS 
टाय;पगं ४०

;वमा>

कोxट+

पाथ ्◌ंड� .१/५/२००००. .३०/४/२००३ 8805501675
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७८ २०,०००,७१७सी ८१५६१७
१७/७/२०००

;वजया हेमंत तरटे, �लॉट 
३,ओंकारे$चर अपाट�, �.नं 

२,सावेडी, अ.नगर

!"ी .१/६/१९७०. बीए §ा�टसमन 

मेकॅ@नकएम 

एस सी आय ट+

.ओपन

qाहमण

नगर 31121899 ३१/८/९८ 7276865139

79 २०००१०२०सी८८२६४६
२०/१०/२०००

(शदंे सुरेखा तुकाराम -◌ारा 
सदाफुले अ@नल ;वठठल 

(सFदाथ�नगर जामखेड िज 

अहमदनगर

!"ी .१२/६/१९७५. बीए डअेर+ 

Hड�लोमा 

कॉK�यूटर कोस� 

मॉटेसर+ �टचर 

एमएससीआयट+

.अनु.जाती

महार

जामखेड .१/४/१९९८. ३१/३/२००१ 9405735233

८० २००१०३३०सी८८३३३१
३०/३/२००१

शेख मुद+रोr�दन सलाउr�दन 

मोगलपुरा जमादार मंजील,मुपो 
जामखेड अहमदनगर

पु�ष .२५/८/१९७२. बीकॉम

बस क< डRटर

.ओपन

मु!ल+म

जामखेड जानेवार+ १९९६ Hडस7बर १९९८ 9421558111

81 २००१०५०२सी८८१०४७
२/५/२००१

केशव भाऊसाहेब सालबंदे,मुपो 
आंबी ता राहुर+ अहमदनगर

पु�ष .२६/६/१९६९. बीएससी .ओपन राहुर+ 6011996 6011999 9527441518

८२ २०१६०७०२सी१००२२३�द 
०२/०७/२०१६

.अ(भम:यू धMडीराम ;वखे, 
मुपो सोम;वह+र, ता.शेवगांव,

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६७. बी कॉम .ओपन नगर .९/४/१९९६ ३१/३/९९ 88055558925

83 २००१०६२८सी८८१५९४
२८/६/२००१

सुभाष नारायण डमाळ,मु 
आंतरवाल+ ,पो खानापुर ता 

शेवगांव अहमदनगर

पु�ष .२/६/१९६६. एम ए .ओपन

मराठा

शेवगाव .१२/४/१९९४ 11041997 8888266866

८४ २००११२२७सी८७४९६८
२७/१२/२००१

उषा जयवंत भालेराव मु.पो. 
पारनेर, िज. नगर

!"ी .१/६/१९६९. बीए .अनु.जाती

महार

पारनेर .१आRटोबर१९९४ .१आRटोबर१९९७ 9011984496

85 २०१५०३२६सी१००२९१ 
�द.२६/३/२०१५

जाधव कं◌ुडल+क यशवंत, 
मु. वाळंज, पो!ट बाभुड� घुंमट,ता 

िज नगर

पु�ष .२७/४/१९६९. बीए बीएड

बस क< डRटर

;वजा .अ
कैकाडी

नगर मे १९९३ ए;>ल १९९६ 9881176812

८६ २००३०४२१सी८८२००२
२१/४/२००३

बाळासाहेब _कसन पठारे,मुपो 
वाळवणे,ता पारनेर ,अहमदनगर

पु�ष .२६/१/१९६०. बीकॉम, बीएड 
_फिजकल 

ए�यूकेशन 

एलHडसी, 
जीHडसी अ ॅ\ड ए 

इंUजी टाय;पगं 

३०

.ओपन

मराठा

पारनेर 8011990 ३१/७/१९९३ 9422340874
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87 २००३०७२८सी८९०६५६
२८/७/२००३

स�तष� राज7L पु�षोNम, माडवेाडा 
क:या ;वrया मं�दरा जवळ मु.पा. 

ता. Eीगोदा िज., अनगर

पु�ष .२७/७/१९७१. बीकॉम 

एमएससी 

आयट+ इंUजी 

टाय;पगं ४०

.ओपन

qाहमण

EीगMदा जुन १९९५ मे.१९९८ .९२७१४६४४९१.

८८ २००३१०१५सी८७४६५७
१५/१०/२००३

शंकर गो;वदंराव चौलवाड, -◌ारा 
बीडी गवळी, !व�नसाकार पोल+स 

कॉलनी,ब नं ८ 
@नम�लनगर,अहमदनगर

पु�ष .४/६/१९७६. एमए बीएड भ.ज.ब 
गो�हा

नगर 4091998 4092001 9923331220

89 २००४०२२०सी८८९२८०
२०/२/२००४

पांडुरंग मोहन काकड,े मु 
धामनगांव ता पाथड�, अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीए .ओपन पाथड� .१/७/१९९५ ३०/६/९८ 8975936983

९० २००४०४१७सी८८०९०५
१७/४/२००४

वाघ बाबासाहेब जनाद�न, मुपो 
जवखेड,ेखालसा, ता पाथड�,िजअ 

नगर

पु�ष .१/६/१९६५. बीए 

बीएड _फजीकल

.ओपन

मराठा

पाथड� .१२/७/१९९५. .१२/७/१९९८. .९७६३७५३८९४.

91 २००४०७२९सी८८९४०८
२९/७/०४

ढवळे बाळाजी (भमाजी,मुपो 
वडPझरे ता पारनेर, अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए .ओबीसी पारनेर 1011996 ३१/१२/९८ 9422282435

९२ २०१५०४१३सी१००११९ 
�द.१३/०४/२०१५

Eीराम बाबासाहेब डुचे मु खुर 

दैठण पो घोडगंाव ता जामखेड 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६७. बीए बीपीएड .ओपन जामखेड २५/६/९६ २५/६/१९९९ 8600814219

93 २००४०९२०सी८९०३४०
२०/९/२००४

भMडवे दNा"य _कसन मुपो 

घोडगेांव ता जमाखेड िज�हा 

अहमदनगर

पु�ष .१/५/१९६८. बीए बीपीएड .ओपन

मराठा

जामखेड .१२/२/१९९६ २५/०२/१९९९ 9049204285

९४ २००५०२०८सी८७१११४
८/२/२००५

खेडकर संभाजी कारभार+,मुपो 
नागलवाडी पो गोलेगांव ता 

शेवगांव अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७५. बीए बस 

क< डRटर 

काK�यूटर कोस�

एनट+ड शेवगाव .९/२/२०००. .८/२/२००३. 9421437988

95 २००५०३०४सी८७३६४४
४/३/२००५

_कशोर (भकाजी घुटे मुपो बेलवंडी 

शुगर महादेववाडी ता EीगMदा 

अहमदनगर

पु�ष .४/६/१९६७. बी कॉम 

Hड�लोमा 

एलHडसी

बस क< डRटर 

मनॅेजम7ट कोस�

.ओपन

मराठा

EीगMदा जुन १९९५ मे १९९८ 9765865189

९६ २००५०३१४सी८९०२६३
१४/३/२००५

सपकाळ �दगंबर मुंरल+धर मू◌ुपो 

सांवरगाव तालुका जामखेड 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए बीएड 

बीपीएड

इमाजा

कुणबी

जामखेड .०१/०६/१९६८. ०६/१०/१९९९. 9225731776

97 २००५०५०९सी८६८१५४
९/५/२००५

मुळे राजाराम दशरथ मु वाघा पो 

ना:नज,ता जामखेड अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए 

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

जामखेड १६/१०/९७ १६/१०/२००० 9049210539
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९८ २००५०८२४सी८७०१९२
२४/८/२००५

>;वण �"बंक कुलकण�, 
Eमसाफ�य, मोहनबाग, 

(सFद+बागेजवळ, अहमदनगर

पु�ष .१६/६/१९६३. बी कॉम एम 

कॉम

एमएससीआयट+

इंUजी/मराठS/�हं
द+ टाय;पगं ४०

.ओपन

qाहमण

नगर .१/९/१९८७. .३१/१२/१९९०. 9420752703

99 २००५१०१३सी८६९४८२
१३/१०/२००५

!वाती �हरामण सपकाळे, -◌ारा 
डॉ Gह+ डी नागुलकर बीएड 

कॉलेजरोड,अंभ ्◌ंग मळा, वसंत 
छाया,इमारत संगमनेर अ.नगर

!"ी .१२/११/१९७६. बीए कॉK�यू◌टॅर 

इंUजी टाय;पगं 

४०

;वमा>

कोळी

संगमनेर 4022000 4022003 9689476811

१०० २००६०२२८सी८६५४०३
२८/२/२००६

Ugale Uttam Bhaulal
AP Dhamori,Tal-Rahuri

Ahmednagar

पु�ष .१/६/१९६५. बीए एमए इमाजा

कुणबी

राहुर+ २५/७/९५ २५/७/९८ 9960598719

101 २००६०६२०सी
८८७९५६

२०/६/२००६

शेख फक6र महमंद रह+मभाई 

मुपो सुरेगांव (गंगापूर) ता नेवासा 
अहमदनगर

पु�ष .१३/८/१९७०. बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३०

.ओपन

मु!ल+म

नेवासा .ऑग!ट १९९५ जुलै १९९८ 7588602696

१०२ २०१६०७०२सी१००८५४�द 
०२/०७/२०१६

राजगु� >�हाद बळीराम सुतार 

ग�ल+ जामखेड िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बी कॉम

जीHडसी अ ॅ\ड ए 

इंUजी / मराठS 
टाय;पगं ३०

इमाजा

सुतार

जामखेड २९/५/१९९५ २९/५/१९९८ ९४२१३३३५१८

103 २००७०४३०सी९०१६३६
३०/४/२००७

गGहाणे सुदाम (शवदास मु 

;पपंळगाव उंडा पो ना:नज ता 

जामखेड िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए बीपीएड इमाजा

कुणबी

जामखेड .१/७/१९९६. .०१/०६/१९९९. ९४२२२६९७५७

१०४ २००७०५१५सी९०१४००
१५/०५/२००७

कराड आद+नाथ ताDयाबा मुपो 

ढोरजळगांव ता शेवगांव 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७०. बीएसी बीएड एनट+ 

वंजार+

शेवगाव 1101996 ३१/१०/९९ 9689921400

105 २०१५०४१३सी१००१९५ 
�द.१३/०४/२०१५

घेरड े>(मला जयंत अनंत हौ(सगं 

सोसायट+ !ट7शन रोड अहमदनगर

!"ी .१६/९/१९६३. बीए 

इंUजी टाय;पगं 

४०

इमाजा

लोणार+

नगर .ऑग!ट १९९५ जुलै १९९८ 9011560593

१०६ २००८०५०७सी८७४७६२
७/५/२००८

शेख अ�ताफ र(शद, मुपो टाकळी 

मानूर, ता.पाथ ्◌ंड�, अ.नगर
पु�ष .१/६/१९७०. बीए बीएड

बस क< डRटर

.ओपन

मुि!लम

पाथड� .८/७/१९९५. ३०/६/१९९८ 8805211686
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107 २००८०५०९सी८७३९१२
०९/५/२००८

खरात भगवान देवराम, गजानन 

नगर, कोपरगाव, िज.अ.नगर
पु�ष .५/१/१९७०. बीए अवजड 

वाहन चाल«ढ 

परवाना एमएस 

ऑ_फस 

एमएससीआयट+ 

इंUजी टाय;पगं 

३०/४० 
मराठS ३०

.अनु जाती

मांग

कोपरगाव .१५/८/१९९५. .३०/८/१९९८. 9922891871

१०८ १९८६०७०१सी८६४८५४�द.१
/७/१९८६

बाळासाहेब नामदेव को�हे,-◌ारा 
बीबी जाधव,�"शूळ @नवास भोपळे 

ग�ल+,माळीवाडा अहमदनगर

पु�ष .२०/६/१९६७. एम कॉम 

जीHडसी अ ॅ\ड ए 

व 

एमएससीआयट+

इमाजा

कुणबी

नगर जुलै १९९५ जुन १९९८ 9423421285

109 २००८०८१२सी८६६५७२
१२/८/२००८

कांबळे अच�ना ह0र$चंL, Gदारा ए 
एस कांबळे, आदश� हौसो, वॉड� २, 
घ नं १८०७, Eीरामपूर िज.नगर

!"ी .२९/११/१९७२. बीएसी 

एमएससीआयट+

.अनु.जाती

चांभार

Eीरामपूर .आRटोबर १९९५ स�ट7बर १९९८ 9604570449

११० २०१६०६३०सी१००७५५ 
�द.३०/०६/२०१६

गोपाळे बाळासाहेब (सताराम, मुपो 
@नमगाव खुद�, ता.संगमनेर, 

िज.नगर

पु�ष .१/६/१९७३. बीएससी 

कॉK�यूटर कोस�

इमाजा

कुणबी

संगमनेर 3032000 3032003 9881295013

111 २००८१११४सी८७०४५५
१४/११/२००८

राऊत र;वLं हनुमान, मुपो 
अ!तगांव ता.राहाता ,िज.नगर

पु�ष .१८/८/१९६८. .आट� �टचर 

Hड�लोमा

एमएस ऑ_फस

एमएससीआयट+

इमाव राहाता 7071999 7072002 9422114811

११२ २००८१२०१सी८६६३७६
१/१२/२००८

जोशी राजु सुधाकर, मु गदेवाडी, 
पो. चापडगांव, ता.शेवगाव,िज.नगर

पु�ष २४/६/१९७१ बीए .ओपन

qाKहण

शेवगाव ३०/१०/१९९५ ३०/१०/१९९८ 9970598667

113 २००८१२११सी८७१४५४
११/१२/२००८

शेख स(मना रह+मतु�ला कसबा 

पेठ पाथड� िज अहमदनगर

!"ी .२४/६/१९७४. बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी/मराठS 
टाय;पगं ३०

.ओपन

मु!ल+म

पाथडी 3/2/4917 ३०/९/२००२ 9921056282
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११४ २००९०९०४सी८७१०७७
४/९/२००९

कुलकण� अ(मता अ]युत अराधना 

!टेटबँक कॉलनी बं.नं.२ 
भुतकरवाडी अहमदनगर

!"ी .०६/७/१९७३. बीए 

इंUजी टाय;पगं 

३०

.ओपन

qाKहण

नगर .७/३/२०००. .७/३/२००३. 9763918067

115 २०१६०७०७सी१००४७९ 
�द.७/७/२०१६

.अनमल ममता अ]युत घ. न 
३८९७/९७ अआशाटॉक6ज मागे 

Gदारा फयुचर फायना@�ीअल 

ग◌््र१४९अहमदनगर

!"ी .४/४/१९७१. बीकॉम

एमएससीआयट+

मॉटेसर+ �टचर 

इंUजी टाय;पगं 

३०/४० मराठS 
३०

;वमा>

पदमसाळी

नगर 1101998 ३०/९/२००१ 7276500027

११६ २०१६०७११सी१००५०३ 
�द११/७/२०१६

घुले ;वxणु (लबंाजी मुपो वडुले ता 

शेवगाव िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६७. बीए एनट+ 

वंजार+

शेवगाव .१/१२/१९९५. .३१/१२/१९९९८. 9623791555

117 २००९१०२१सी८७९८०७
२१/१०/२००९

भैलुमे शकुंतला अजु�न मुपो ता 

कज�त िज अहमदनगर

!"ी .१६/१/१९७२. बीए 

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं३०

.अनु जाती

महार

कज�त .१/८/१९९६. ३०/९/१९९९ 9422281556

११८ २०१५०४१३सी१००१७५ 
�द.१३/०४/२०१५

गावड े@नम�ला गेणू ४/१०Eदधा 
रो.हौ(सग गावड ेमळा (भ!तबाग 

अहमदनगर

!"ी .१/६/१९६७. बीए बालवाडी 

कोस�

एनट+ 

धनगर

नगर २२/९/१९९८ २२/९/२००१ 9175094157

119 २०१५०४१३सी१०००८४�द.१
३/०४/२०१५

सोनवणे शरद नवनाथ , मुपो ◌े
येसवंडी, ता.कज�त िज.नगर

पु�ष .१/६/१९७४. बी कॉम .अनु जाती

चांभार

कज�त १३/८/९७ १३/८/२००० 9860360852

१२० २०१००३२५सी९०७६९५
२५/३/२०१०

माने �दपक दे;वदास, शहाजी 

नगर मुपेाता कजत, िज.नगर
पु�ष .२२/४/१९७३. बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३०

;वजा अ कज�त .१/१०/१९९८. ३०/९/२००१ 9096368019

121 २०१००६३०सी८९६९९०
३०/६/२०१०

खतोड ेसु@नल पांडुरंग, मुपो 
राजापूर, ता.संगमनेर िज.नगर

पु�ष .५/६/१९७०. बीए एमए बीएड 

एमएससीआयट+

इमाजा

कुणबी

संगमनेर .५/११/१९९७. .५/११/२०००. 9822088145
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१२२ २०१००८१०सी८९५७७१
१०/८/२०१०

राजेभोसले (शवाजी आ�पासाहेब, 
मुपो मुंगी, ता. शेवगाव,िज.नगर

पु�ष .२१/६/१९७१. बी कॉम 

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३०

.ओपन

मराठा

शेवगाव .५/१०/१९९५. ३०/१०/९८ 9922147067

123 २०१००८२५सी९०४१८३
२५/८/२०१०

पांढरे सु◌ेरेखा का(शनाथ, ८५५, 
माळग�ल+, मुपो (भगंार,िज.नगर

!"ी .११/१/१९७३. एमए बीएड 

इंUजी टाय;पगं 

३०

इमाव नगर स�टे.९७ ऑग!ट २००० 9075300876

१२४ २०११०२१८सी९१२४५६
१८/२/२०११

शेळके आशा शेषराव, 
लाठेग�ल+,संतोष िGहडीओजवळ, 

मुपोता शेवगाव,िज.नगर

!"ी .१/६/१९६७. बी कॉम 

§ा�टसमन 

(सGह+ल, 
लायqर+ 

साय:स 

एमएस ऑ_फस

एमएससीआयट+

इमाजा

लाड

शेवगाव २०/११/९९ २०/११/२००२ 9209902202

125 २०११०४२६सी९०८९८९
२६/०४/२०११

दामोधर (सताराम खंडीझोड मु 

शहापूर पो. जवळके ता कोपरगांव 

िज अ.नगर

पु�ष .१/१/१९६८. बीए बीएड

बस क< डRटर

.अनु.जाती कोपरगाव .१/३/१९९५. ३१/०३/९८ .९८६०२४३०२६.

१२६ २०१५०२१८सी१००६१८�द१
८/२/२०१५

काकड ेदNाuयय मुरल+धर, मुपो 
कोरडगांव, ता.पाथड�, िज.नगर

पु�ष .१/६/१९६७. बीए बीएड .ओपन

मराठा

पाथड� .१/८/१९९५. ३०/७/९८ 9689011426

127 २०११०५३१सी९०९८८८
३१/५/२०११

संजय ह0रभाऊ (शदंे ३८ 
रेणुकानगर केडगाव अहमदनगर

पु�ष .१६/९/१९७०. बीए कॉK�यूटर

इंUजी टाय;पगं 

३०

इमाजा

P´$चन

नगर 12101995 12101998 8378878892

१२८ २०१६०७०४सी १००३१३ 
�द.०४/०७/२०१६

संभाजी ;व$वनाथ पवार, मु 
बाभळगांव, पो.मुळानगर ता राहुर+ 

िज.नगर

पु�ष .१/१२/१९७५. बीए लायqर+ 

साय:स 

एमएसऑ_फस 

एमएससीआयट+ 

इंUजी 

टाय;पगं४० 
मराठS टाय;पगं 

३०

एनट+ ब

गोपाळ

राहुर+ १५/२/२००० १५/२/२००३ 7741075622
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129 २०१२०३०८सी६८००१५ �द 
०८/०३/२०१२

चंLकांत पु�षोNम जोशी मुपो 

उRकलगांव ता Eीरामपूर 

अहमदनगर

पु�ष .१/२/१९६६. बीए कॉK�यूटर 

एमएससीआयट+ 

इंUजी/मराठS 
टाय;पगं ४०

.ओपन

qाKहण

Eीरामपूर 6121994 6121997 9975184475

१३० २०१५०६१२सी१००१४६ 
�द.२/६/२०१५

गोकूळ सुदाम काळे मु.रातजन 

पो.कोकणगांव

ता.कज�त िज. अ.नगर.

पु�ष .१/६/१९७०. बीए बीपीएड एनट¹ क कज�त .१/१०/१९९५. ३०/९/१९९८ .८६००१२९२५०.

131 २०१२०९०३सी९४३६२३
३/९/२०१२

राम एकनाथ वाकळे, मुपो 
खुरदैठण,पो घोडगेांव ता जामखेड 

अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए .ओपन

मराठा

जामखेड २५/८/९६ २५/८/९९ 9764107880

१३२ २०१२०९०३सी९४३६२८
३/९/२०१२

जगदाळे क�याण जग:नाथ, मु 
आपट+, पो!ट �ोडगेांव, ता. 

जागखेड,िज.नगर

पु�ष .१/६/१९६९. बीए बीपीएड

इंUजी टाय;पगं 

३०

.ओपन

मराठा

जामखेड .१ नोGह7बर १९९५. .१ऑRटोबर 

१९९८.
९७६७६९५४२१

133 २०१२१०२३सी९५११२७
२३/१०/२०१२

येवले अ]युतराव रामभाऊ, 
मु.बोरले, पो.जवळा, ता.जामखेड, 

िज.नगर

पु�ष .१/६/१९७०. बीए .ओपन

मराठा

जामखेड .५/१०/१९९७. .५/१०/२०००. 9420743802

१३४ २०१२१०२५सी
९५१२८२

२५/१०/१२

रासने >काश @नवNृी, मुपो घोटण 

ता.श ्◌ेवगाव िज.नगर
पु�ष .२/६/१९६५. बीए बीपीएड

बस क< डRटर 

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३०

इमाजा

कासार

शेवगाव .१/३/१९९५ ३१/३/९८ 9096195726

135 २०१२१०२९सी ९५१४८९ ;वजया सुमंतराव मगर 

मु.पो.खोसपुर+ ता.िज.अहमदनगर

!"ी .३/९/१९६६. बीए .ओपन

P´$चन

नगर १९/१२/१९९५ ३१/१२/१९९८ 9029740783

१३६ २०१३०२०४सी१००४७७
०४/०२/२०१३

शेख रोशनबी सल+म मु पो 

चापडगांव ता शेवगांव िज अ.नगर
!"ी .२६/०५/१९६९. बीए बी पी एड .ओपन

मुि!लम

शेवगाव १४/१२/१९९५ ३१/१२/१९९८ ९०१११९८३४०

137 २०१३०२२७सी१००८३२
२७/२/२०१३

पांडुरंग रामचंL ससे मुपो CचचMडी 

पाट+ल ता िज. अहमदनगर

पु�ष .४/१२/१९६२. बीए .ओपन

मराठा

नगर .१/१२/१९९५. .१/१२/१९९८. 9421435733
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१३८ २०१३०५२४सी१००१४४
२४/५/२०१३

सौ पाचारणे मंगल `ानदेव -◌ारा 
सातपुते गोरOना◌ाि◌ मा�ती, 
चंLमा, ;वrयानगर,(मर+ रोड ता 

शेवगांव

!"ी .१/६/१९७४. एसएससी 

एट+डी एम एस 

सी आय ट+

.अनु जाती

चांभार

शेवगाव नोGह7बर १९९५ नोGह7बर १९९८ 9881191720

139 २०१५०४१३सी१००२९७ 
�द.१३/४/२०१५

क!तुरा ;वxणू तुप;व�हरे मु 

तळणी पो घेाटण ता शेवगांव िज 

अ नगर

!"ी .१९/०८/१९६८. बीए एमएसडZ�यू

बीपीएड

.अनु जाती

महार

शेवगाव .२/५/१९९५. ३०/६/१९९८ 7588435644

१४० २०१३११२८सी१८३६४२ 
�द.२८/११/२०१३

शेख अकबर शेख रसूल -◌ारा 
रसूल बंडूभाई तांबोळी, तपने$वर 
ग�ल+ ता जामखेड अहमदनगर

पु�ष .१/२/१९९६. बीए 

एमएससीआयट+

इमाजा

मु!ल+म तांबोळी

जामखेड 7/14/4944 ३०/११/९८ 9420340004

141 १९९५०८०२सी८६९२०६ .अशMक साहेबराव कराड मुपो 

ढोरजळगांव,ता शेवगांव 
अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९७१. बीए बीएड एनट+ 

वंजार+

शेवगाव .१/९/१९९६. .१/९/१९९९. 9850182529

१४२ १९९२१२२३सी८६६२४०
२३/१२/१९९२

पठाण ना(सरखान गुलाबखान, 
३२१/२,२५/१२ H§मल\ॅड 

शाहकॅालनी,जुना मूकं◌ूदनगर 

अनगर

पु�ष .१०/२/१९६३. बीए 

बस क< डRटर

कॉK�यूटर कोस�

इंUजी टाय;पगं 

४० मराठS 
टाय;पगं ३०

.ओपन

मु!ल+म

नगर जुलै १९९५ जुन १९९८ 9766440367

143 २०११०९२९सी९२०७७२
२९/९/२०११

Oे"े शांतवन आबाजी, मुपो करंजी, 
ता. पाथड�,िज.नगर

पु�ष .१/६/१९६८. बीए .अनु जाती पाथड� .११/६/१९९५. ११/६/१९९८. 9420925939

१४४ २०१५०३१६सी१००९८४ कैलास आंबादास नागरे सर!वती 

कॉलणी देव«ढर व!ती जठार 

हॉ!पीटल मागे Eीरामपुर 

िज.अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६५. बीए 

इंUजी टाय;पगं 

३०/४० मराठS 
टाय;पगं ३०

इमाजा

सोनार

Eीरामपूर 9/25/4670 ३१/१२/१९९३ 9405569947

145 २०१५०३२३सी१००३५७
२३/३/२०१५

भ ्◌ु◌ंजंग नाथा घुले,
मु,शेRटे, पो,भ ्◌ु◌ंतेटाकळी,

ता.पाथड�,िज.नगर

पु�ष .१/६/१९६१. बी कॉम ( अंपग 

)
एनट+ 

वंजार+

पाथ ्◌ंड� ३०/६/१९९५ ३०/६/१९९८ 9011846885

१४६ २०१५०३२३सी१००३७१
२३/३/२०१५

�दल+प जग:नाथ नवल,मुपो 
मालेगांव, ता.शेवगाव,

िज.अ.नगर

पु�ष .१/६/१९६५. बीए .ओपन

मराठा

शेवगाव .९/२/१९९५. २८/२/१९९८ 8975303952
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147 २०१५०४१३सी१००३१३
�द.१३/०४/२०१५

दN ुसुदाम पटेकर

मु.पो. भाळवणी, ता. पारनेर
िज.अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६८. बी.ए. .अनु जाती

महार

पारनेर .अंशकाल+नकाम 

के�याचाकालावधी 

(�दनांक) नाह+

7775094347

१४८ २०१५०४१३सी१००१५०
�द.१३/०४/२०१५

शंकर का(शनाथ नांगरे

मु पो आGहाणे गणपतीचे

ता शेवगाव िज अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६८. बी.कॉम

वहाक परवाना

इमाजा

माळी

शेवगाव .१/२/१९९५ .२८/२/१९९८.. 9881080814

149 २०१५०४१३सी१००२३५
�द.१३/०४/२०१५

.आसाराम कMडीराम कप<

मु पो जवखेड ेदमुाला

ता पाथड� िज अहमदनगर

पु�ष .१५/११/१९६८. बी.ए. .इमाजा पाथड� .२/९/१९९५. .३१/८/१९९८. 9545161897

१५० २०१५०४१३सी१००४६६
�द.१३/०४/२०१५

बबन एकनाथ जांशी

मुपो ढोर जळगांव

ता शेवगाव िज अ.नगर

पु�ष .०१/०६/१९६२. बी.ए. इंUजी 

टंकलेखन ४० 
मराठS ३०

.ओपन

मराठा

शेवगाव .२५/५/१९९५. .२५/०५/१९९८. 9011637677

151 २०१५०४१३सी१००१२१
�द.१३/०४/२०१५

;परनबेग अ:वर बेग (मझा�

मुपो वडुले बु. ता शेवगाव
िज.अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६०. बीए 

वाहक

 परवाना

.ओपन

मु!ल+म

शेवगाव .१६/४/१९९५. .१५/४/१९९८. 9011064945

१५२ २०१५०४१३सी१००४८५
�द.१३/०४/२०१५

गोरOनाथ लaमण वाघमारे

मुपो गरडवाडी पो.ढोरजळगाव 

ता.शेवगांव 
िज अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६४. बी ए 

वाहक

 परवाना

इमाजा

सुतार

शेवगाव .१/८/१९९५. .३१/८/१९९८. 9689436121

153 १९९८०४१९९१ 
�द.२०/४/१९९८

दN ूब:सी गायकवाड

मु.पो.तेलंघशी 
ता.जामखेड

िज.अ.नगर

पु�ष .१/६/१९७१. बीक् ◌ॉम 

एमएसआयट+

इं /म टंक ४०

.अनु.जाती

महार

जामखेड ए;>ल१९९४ माच� १९९७ 9420944465

१५४ २०१५०४१३सी१००५८६
�द.१३/०४/२०१५

कृxणा मोहन बडे

मुपो ढोरजळगाव ता शेवगाव

िज अहमदनगर

पु�ष .१८/११/१९६५. बीक् ◌ॉम 

इं टंकलेखन४० 
एम एस सी 

आय ट+

एन ट+

वंजार+

शेवगाव .३१/७/१९९५. .३१/७/१९९८. 7588601783

155 २०१५०३१९सी१००३२०
�द.१९/०३/२०१५

बाळासाहेब भगवान बो�डे

मुपो अमरापुर ता शेवगाव

िज अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६४. बी ए इमाजा

कुणबी

शेवगाव .४/८/१९९५. .३१/८/१९९८ 9765450651

१५६ २०१५०४१५सी१००३७४
�द.१५/०४/२०१५

काकासाहेब अ�दनाथ

शेळके. मु वाळक6

पो खडा� वाक6 ता.जामखेड

िज अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६९. बीए!सी इमाजा

कुणबी

जामखेड .३०/११/१९९५. .२६/१२/१९९८. 9657653159
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157 २०१५०४१५सी१००४१७
�द.१५/०४/२०१५

भाऊसाहेब गंगाधर पडवळ २० 
�बरोबा मं�दर

मुपो गोगलगाव ता राहाता

िज अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६४. बीका◌ूम

एमएससीआयट+

.ओपन

मराठा

राहाता .१/७/१९९५. ३०/०६/१९९८. 9881089027

१५८ २०१५०४१५सी१००७८३
�द.१५/०४/२०१५

रमेश कारभार+ नरवडे

मुपो @तसगाव ता पाथड�

िज अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६४. बीए बीपीएड इमाजा

कुणबी

पाथड� .१/७/१९९५. ३०/६/१९९८. 9763779867

159 २०१६०६३०सी १००७८३ 
�द.३०/०६/२०१६.

.अ@नल ;वIम जावळे, सदाफुले 

व!ती,नवभारत पो��+मागे,मुपेाता 
जामखेड

पु�ष .०५/०५/१९७४. बीए बीपीएड .अनु.जाती

महार

जामखेड .१/१०/१९९८ 10102001 ९४०३१८१०८९

१६० २०१५०४१७ सी१०००५२ 
�द.१७/४/२०१५

नंदनवार माया नामदेव, तपने$वर 
ग�ल+,मुपोता जामखेड

!"ी .१४/०८/१९७१. बीए इमाव

सोनार.
जामखेड .१३/५/१९९९. १३/५/२००२. ९७६६६०५९५८

161 २०१५०४२०सी१००५०३ 
�द.२०/४/२०१५

सु@नल नारायन ताकटे मु/पो. 
नारायन डोहो ता. िज. अ नगर.

पु�ष .०१/०६/१९७१. बीए इमाव

(लगायत

.अनगर .१/७/१९९५. .३०/६/१९९८. ९९७५१२०२५७

१६२ २०१५०४२५सी१००६७४�द.२
५/४/२०१५

बबन दशरत भुसार+ मु पो 

आGहाणे ख ता शेवगाप 

िज.अहमदनगर

पु�ष .१/६/१९६६. बीए .ओबीसी शेवगाव 7041995 6031998 ९६५७२०२८८०

163 २०१५०४२७सी १००२४७ �द 
२७/४/२०१५

पाडूरंग श«ढर नवले मं/पो. 
ढोरजळगाव ता.शेवगाव 

िज.अहमदनेर

पु�ष .१/६/१९६७. एम.ए बी पीएड एन ट+ सी शेवगाव ३१/७/१९९५ ३१/७/१९९८ ९६६५८९१९३

१६४ २०१५०५२६सी१००४२६�द.२
६/५/२०१५

संजय माpती ढगे 

मु/पो.;पपळगाव ता.जामखेड 

िज.अ.नगर

पु�ष .१/.६/१९७०. बीए .ओबीसी जामखेड 11011996 11011999 ९७६४९८२८३९

165 २०१६०७०४सी १००१४५
०४/०७/।२०१६

बबन लaमण मोहोळकर

मुपो ना:नज,ता.जामखेड, 
िज.अ.नगर

पु�ष .०१/०६/१९६७. बीए .ओबीसी

माळी

जामखेड २०/१२/१९९५ १७/१२/१९९८ ९४२०७४४०५३

१६६ २०१६०७०४सी१०१२७२ 
�द.४/०७/२०१६

बाळु @नवूती कापरे मु/पो. 
बाभुळगांव ता. कज�त ◌ुिज 

अहमदनगर

पु�ष 6011965 बी कॉम .ओबीसी

माळी

कज�त .१/८/१९९५. ३१/९/१९९८ .९५४५६६६९८५.

167 .२०१५१०२८सी१०१०६७ 
�द.२८/१०/२०१५

.अजु�न अजु�नराव गारे मु.नांदंर 
पो.खंडाळा ता.राहाता िज.अ.नगर

पु�ष .५/१२/१९६५ बी कॉम .ओबीसी राहाता .स�टेबर१९९५. .स�टेबर १९९८. ९६५७६३६५२९

१६८ २०१६०७०५सी१०११३४ 
�द५/७/२०१६

ढगे रामहर+ गंगाधर मु.;पपळगांव 

पो.ना:नज ता. जामखेड 

िज.अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९७३ बी.ए .ओपन जामखेड .२२/१०/१९९६. .२०/१०/१९९९ ८६०५३४०४४१
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169 २०१६०७०५सी१०११५६ 
�द५/७/२०१६

गGहाणे �दगांबर हर+दास मु 

.;पपळगांव पो.ना:नज ता. 
जामखेड िज.अहमदनगर

पु�ष .४/६/१९७३ बी.ए .ओपन जामखेड २७/६/१९९५ २७/६/१९९८ ९५५२४९४८५४

१७० २०१५०६१४सी१००११५ 
�द.१४/०६/२०१५

गोचध�न भुजंग कवळे मु/पोण ्. 
;पपळगाव उडा ता. जामखेड 

िज.अ.नगर

पु�ष ०१/०६/१९७०. बी कॉम मराट+ 

टाई ३० इUजी 

टाई ४० एम 
एस सी आय ट+

.ओबीसी जामखेड २२/०५/१९९५. २१/५/१९९८ ९९२३७५८६६८

171 २०१६०७११सी१००५७६ 
�द.११/०७/२०१६

साधना Gयंकट+ सायल घर न.५९२ 
तोपखना छाया टॉक6ज मागे 

भराड ग�ल+ अ.नगर

!"ी .१५/०७/१९६५. बी कॉम एस बी सी अहमदनगर .१/११/१९९५. .३०/१०/१९९८. ८४८४८८४८७७

१७२ २०१६०७११सी१००८१२ 
�द.११/०७/२०१६

साटे सुरेश तारांचंद सुतCगरणी 

रोड �ह:द!ुथान बेकर+ नवळ मु./ 
पो. ता. Eीरामपुर िज.अहमदनगर

पु�ष .१६/११/१९६२. बी कॉम एम 

कॉम

एस सी Eीरामपुर .१/६/१९९५. .३१/५/१९९८. ९२२६९९७२४२

173 २०१६०७११सी१०११३२ 
�द.११/७/२०१६

रेणुका बाळकूxणा पागा बनेसांब 

पटागण मोहनबाग �द�ल+ गेट 

अहमदनगर

!"ी .१९/७/१९७०. बी कॉम मराट+ 

टाई ४० इUजी 

टाई ४० सी सी 
पी

एस बी सी अहमदनगर .१/१०/१९९५. .११/११/१९९८. ९७६२७०९१९२

१७४ २०१६०७११सी१००७८२ 
�द.११/७/२०१६

Eीमती मो�हणी गुp(लग पापत 

७१ सागर @नवास बागरोज हडको 

अ.नगर

!"ी .११/१०/१९६५. बी कॉम मराट+ 

टाई ३० इUजी 

टाई ४०

.ओपन अहमदनगर .१/१०/१९९५. .३०/९/१९९८. ९५०३५०६४२४

175 २०१६०७१२सी१००९१९ 
�द.१२/७/२०१६

Eीमती ;वrया ;वxणूपंत राव«ढर 

घर न.११ Eीराम @नवास �द�ल+ 
गेट पटागण ग�ल+ अ.नगर

!"ी .३०/४/१९९६७. बी कॉम मराट+ 

टाई ३० इUजी 

टाई ४०

एस बी सी अहमदनगर आRटोबर १९९५ आRटोबर १९९८ .९३२५१०३२८२.

१७६ २०१६०७१३सी१०११०२ 
�द२३/७/२०१६

पगारे बाळू हासू मु/पो. कासार 

;पपळगाव ता. पाथड� िज.अ.नगर
पु�ष .०१/०६/१९६६. एम ए बी पी एड �हद ुमहार पाथड� .१७/.७/१९९५. .३१/६/१९९८. ९६२३०९७५२०

177 २०१६०७१६सी१००१८८ बळीराम लaमण उदगे मु/पो. 
सुसरे ता.पाथड� िज.अहमदनगर

पु�ष .०१/०६/१९६७. बी.ए �हद ुमराठा ओपन पाथड� .१४/७/१९९५. .३०/०६/१९९८. ९९२१८१६२५०

१७८ २०१६०७१६सी१००३११ शंकर बापुराव वाखुरे मु/पो. सुसरे 
ता. पाथड� िज.अ.नगर

पु�ष .०१/०६/१९६७. बीकॉम �हद ुमराठा ओपन पाथड� .१४/७/१९९५. .३०/०६/१९९८. ९९२१०२४२२४

179 20600718c 100477 न: नाइरे क� पना (शइराम  455, 
गणेश चौक (सG हल हुडको नगर

!"ी .120/01/1965. बीकॉम obc नगर .Oct.95. .Sept.98. .94222229255.
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180 20160713C100204  �दनकर संजय शामराव �मनं. 
499 पोल+स R वॉट�र 40 

अहमदनगर

पु�ष .27/4.1969. BA B,Ed VJ नगर May-93 Apr-96 .9881176812.

181 20090918C878463 रानमाळे दे;वदास ;वठठल  मुपो 

लोहारे ता. संगमनेर    िज. नगर
पु�ष .17/12/1971. MA Bed NT संगमनेर .1/11/1996. .31/10/1999. .9763167198.

१८२ १९९८०५२५सी८७००१८�द.२
५/०५/१९९८

शक6ल+ उसमान पठाण मु/पो. 
शेवगांव नेहpनगर तालुका 

शेवगांव अहमदनगर

!"ी २७/१०/१९७२ बीए बी एड 

टासपीग इ ५० 
मराठS ३०�हद+ 
३५ एम एस सी 

आय ट+

S.B.C शेवगांव १५/०७/१९९९ १४/०७/२००२ 9689046450

१८३ २०१६०८०२सी१०१३८७�द.०
२/०८/२०१६

.अकबर कंकर ताबोळी मुपो 

अ!तगांव 

ता राहाता ए२४४िज.अ.नगर.

पु�ष 9/10/1968 एम.ए एम एस 
सीआय ट+

O.B.C राहाता 7/7/1999 7/7/2002 9960190020

१८४ २००७११२८सी९००५२७�द.२
८/११/२००७

सल+म जैनुउीन इनामदार, 
मु/पो.करेद+ ता पारनेर, अहमदनगर

पु�ष 7/1/1974 .एम ए ट}यपीग 
इ ३० म ३०

OPEN पारनेर 3/3/1996 3/3/1999 9404452661

१८५ २०१६०७२१सी१०१३७०�द२१
/०७/२०१६

राजेL शंकर दळवी मु.तीखी 

पो.कोकनगांव त. कज�त िज.अ.नगर
पु�ष 1/6/1972 बीए OPEN कज�त ११/०८/१९९७. 10/8/2000 9860267178

१८६ २०१६१२२८सी१००४१५ 
�द.२८/१२/२०१६

Eीधर ;वxणुपंत जोशी गुp 

@नवास कसबा पेठ qाKहण ग�ल+ 

मु /पो.ता पाथड� िज. अहमदनगर

पु�ष २४/१०/१९६४ बी कॉम OPEN शेवगांव 1/8/1995 ३१/०८/१९९८ 9767131231

१८७ २०१००३१०सी८८६८६६ 
�द.१०/०३/२०१०

@नतीन सुखदेव वाGहळ

एम एस इ बी जवळ 

मुपोता जामखेड िज अ.नगर

पु�ष .०१/०१/१९७४ बी कॉम .एम 
एस सी आय 

ठS 

SC जामखेड .०५/०७/१९९७ .०५/०७/२००० ९८९०२९४५५५

१८८ ५२२सी४६४७७३२ 
�द.१७/०१/२०१७

खंडागळे (भमराव देवराम मु पो. 
मुंगी ता शेवगांव िज.अहमदनगर

पु�ष 1/6/1969 बीए पास O.B.C शेवगांव 2/1/1996 ३१/०१/१९९९ ९५२७७७६८१२

१८९ ५२२सी४६५०१७८ 
�द.२०/०१/२०१७

मो�हनी रामराव देशमुख / 
सोनवणे मु पो. @नधेाज ता. पारनेर 

िज. अहमदनगर

!"ी २६/०८/१९७४ बी एसी भौतीक 

शा!" .एम एस 
सी आय ट+ 

पास टलॅ+ पास

OPEN संगमनेर १४/१०/१९९९ १४/१०/२००२ ९०४९२४१०४१
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१९० ५२२सी४६५२५७९ �द. 
२१/०१/२०१७

शेख वाहेद अZदलु गणी मु. पो. 
ता. जामखेड िज.अहमदनगर

पु�ष १३/१२/१९६९ बीए पास OPEN जामखेड 3/2/1996 ३१/०१/१९९९ ९०२८९३७६१९

1 19870716C803217 
16/07/1987

शेख  मेअराजबानो र�हमुदद+न.      
    सुतार मोह�ला नंदरुबार

!"ी 1/6/1972 बी.ए खुला नंदरुबार फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9923221986

2 19950216C803218 
16/02/1995

शेख फरजान अनवर,                      
         इलाह+ चौक घोडापीर 

मोह�ला नंदरुबार

!"ी 1/6/1967 बी.ए खुला नंदरुबार 29/03/1996 28/03/1999 9604837539

3 20010216C803224 
16/02/2001

गुजराथी सु@नता वसंतलाल      

    Gदारा- सौ सु@नता देवेL शहा 
या�द�राम मं�दर समोर देसाईपुरा  

नंदरुबार

!"ी 3/9/1968 बी.कॉम खुला नंदरुबार स�ट7बर-1995 ऑग!ट-1998 9970382139

4 19940316C804144 
16/03/1994

खैरनार लता कृxणराव          

    संजयनगर न;वन पा\या]या 

टाक6जवळ नंदरुबार

!"ी 31/10/1965 बी.कॉम इमाव नंदरुबार 0 0 8600208582

5 20040719C805593 
19/07/2004

(शपी ;वलास �हरामण          

    मु.पो.रनाळा ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/3/1968 बी.ए इमाव नंदरुबार नोGह7बर 1995 जानेवार+-1998 9420375068

6 19920616C804385    
16/06/1992

Gयास बकुळा रमणीकलाल       

54 Kहाडा कॉलनी नंदरुबार

!"ी 2/10/1961 बी.कॉम खुला नंदरुबार 0 0 9403422739

7 19980804C804422    
04/08/1998

ठाकरे पांडूरंग ;वठठल          

     मु. नवे हाटमो�हदा 
पो.जुनमो�हदे ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 30/05/1966 बी.कॉम बी.पी.एड ;वमा> नंदरुबार स�ट7बर-1995 ऑग!ट-1998 9767174283

8 20040705C805568    
05/07/2004

गारोळे संजय रघुनाथ           

 भारवड ग�ल+ बाहेर पूरा नंदरुबार

पु�ष 23/08/1968 बी.ए इमाव नंदरुबार 1/9/1995 30/09/1998 8275590200

9 20040909C805638    
09/09/2004

पारेख राजEी इ$वरलाल         

�टळक रोड एल.ट+ ;वधालय 
समोर नंदरुबार

!"ी 25/05/1969 बी.कॉम खुला नंदरुबार 1/2/1999 31/01/2002 9527545713

10 20011019C805660    
19/10/2001

परदेशी राजेश (शवलाल         

   74 ओम शांती नगर कोर+ट रोड 

नंदरुबार

पु�ष 5/9/1973 बी.कॉम इमाव नंदरुबार 15/09/1998 30/08/2001 9225718008

िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� � नंदरुबार
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11 19930419C806964    
19/04/1993

पाटोळे अशोक झुगा         

मु.पो.मंदाणे ता.शहादा िज.नंदरुबार
पु�ष 1/6/1966 बी.कॉम बी.पी.एड अनुसुCचत जाती शहादा       -     - 9385880971

12 2016 0427C100746    
27/04/2016

(शदंे इL(सगं �हरामण          

   20 अ जगताप वाडी नंदरुबार

पु�ष 1/6/1971 बी.ए खुला नंदरुबार 12/10/1999 30/09/2002 8605359115

13 19960322C806970    
22/03/1996

राजपुत �दल+प(सगं पौलाद(सगं   

मु.पो.रायखेड ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 16/05/1967 बी.कॉम बी.पी.एड खुला शहादा 16/03/1998 16/03/2001 8805640707

14 19970326C806971    
26/03/1997

घुगे _करण "ंयबक      

मु.पो.श@नमांडळ ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 10/1/1967 बी.ए. बी.एड एन.ट+ - ड नंदरुबार आRटोबर-1998 सxटेबर - 2001 7741885022

15 20150505C100349    
05/05/2015

कदम संजय लaमण      

मु.पो.कलमाडी ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 1/2/1970 बी.ए  नापास खुला शहादा 13/08/1997 12/7/2000 9403429629

16 20080508C808334    
08/05/2008

;पजंार+ अशफाक अखतार       

      15 गणेश नगर कोर+ट रोड 

नंदरुबार

पु�ष 23/03/1971 बी.एस.सी बी.एड इमाव नंदरुबार 1/8/1995 24/07/1998 9823378611

17 20080509C808346    
09/05/2008

मो�हते योगेश जग:नाथ       

बु�ड ग�ल+ (सFद+;वनायक चौक 

676 ओम @नवास देसाईपुरा 

नंदरुबार

पु�ष 20/05/1973 बी.एस.सी. डी 
फाम�सी

खुला नंदरुबार ऑगxट-1996 ऑगxट-1999 9823537545

18 19940803C800954    
03/08/1994

;पपंळे ;व$वनाथ दN ु          

       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

चौक नंदरुबार

पु�ष 22/03/1965 बी.कॉम बी.पी.एड अनुसूCचत जाती नंदरुबार 11/1/1995 30/10/1998 9421468694

19 19940416C800967    
16/04/1994

सामुLे (शर+षकुमार नागो        

    नाकोडा नगर कोर+ट रोड 

नंदरुबार

पु�ष 1/6/1963 बी.ए अनुसुCचत जाती नंदरुबार 1/8/1995 1/8/1998 9270755979

20 19910816C800883   
16/08/1991

मराठे वसंत महाद ु            

    जुना बैल बाजार मोती नाला 

नंदरुबार

पु�ष 3/8/1969 बी.एस.सी. खुला नंदरुबार Hडस7बर-1995 Hडस7बर-1998 9403258676

21 19930912C800891      
12/09/1993

O�"य राज7Lकुमार नारयण      

   मु.सोमावल पो.नळगGहान 

ता.तळोदा िज.नंदरुबार

पु�ष 5/3/1967 बी.ए अनुसुCचत जाती तळोदा 12/6/1995 30/06/1998 9922708768
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22 19890801C803329      
01/08/1989

चौधर+ �दल+प यादव           

  मु.पो.धुरखेडा ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1966 बी.कॉम इमाव शहादा जुन-1994 आRटोबर-1999 9604478702

23 19930120C803338      
02/01/1993

शहा अि$वन ;वठठलदास        

    माPणक चौक नंदरुबार

पु�ष 29/09/1968 बी.ए खुला नंदरुबार अऑगxट-1995 जुलै - 1998 9764657972

24 19941113C801970      
13/11/1994

गा;वत छोटुलाल �पा           

  मु.पो.कोठल+ खुद< ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/10/1968 बी.ए अनुसुCचत जमाती नंदरुबार फेqुवार+ - 1996 जानेवार+ - 1999 9767783922

25 20010710C803430      
11/07/2001

पाडवी राजेL ;व�या       

मु.उमर+पाडा पो.खाडबारा 

ता.नवापूर िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1966 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर 8/7/1996 8/7/1999 9422261425

26 20081218C803940      
18/12/2008

�बहाड ेसुरेखा रो�हदास         

 मु.पो.नादरखेडा ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

!"ी 29/11/1971 बी.ए अनुसुCचत जाती शहादा 1/11/1995 31/10/1998 7507273682

27 19990316C803387      
16/03/1999

देसले भरत �हलाल           

मु.पो.जुनमो�हदा ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/4/1966 बी.ए. बी.एड इमाव नंदरुबार 3/9/1996 3/9/1999 9657520349

28 19980616C803338      
16/06/1998

(म!तर+ क�पना नाCगन        

   (शवाजी चौक चौधर+ ग�ल+ 

कानबाईवाले नंदरुबार

!"ी 8/7/1967 बी.ए एन.ट+.  - ब नंदरुबार 1/9/1995 30/08/1998 8484868909

29 20101102C803563      
02/11/2010

ग�ड �दल+प जयवंतराव         

 मु.पो.श@नमांडळ ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 8/4/1967 बी.ए इमाव नंदरुबार ऑगxट - 1998 जुलै - 2001 9822676795

30 20101116C804904      
16/11/2010

भावसार शरद ताराचंद       

मु.पो.आxटे ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/6/1969 बी.ए बी.पी.एड इमाव नंदरुबार ए;>ल - 1996 माच� -1999 9421570062

31 20160707C101291      
15/06/2011

खरे लता 8े§ीक               

 एकता नगर नळवा रोड नंदरुबार

!"ी 15/04/1965 बी.ए अनुसुCचत जाती नंदरुबार 20/11/1996 20/11/1999 9975081050

32 20070713C807689      
16/07/2007

चकोर ;वजय पांडूरंग        

मु.पो.रनळा ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 7/8/1971 बी.ए एन.ट+ - ड नंदरुबार 10/7/1997 10/6/2000 9423450068

33 20110802C808186     
02/08/2011

बागुल हेमंतकुमार दNा"ेय       

   जुनी भोई ग�ल+ बु�ड ग�ल+ 

नंदरुबार

पु�ष 24/02/1967 बी.ए इमाव नंदरुबार ऑगxट - 1995 ऑगxट - 1998 9421619908

34 20120125C809118     
25/01/2012

ढंडोरे राजेश _कशोर            

 जुना बौल बाजार मेहNर व!ती 

नंदरुबार

पु�ष 2/7/1964 बी.कॉम 

एम.एस.डZ�यू
अनुसुCचत जाती नंदरुबार ऑगxट - 1996 ऑगxट - 1999 7875751430
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35 20160708C101166        
08/07/2016

खाट+क कयुम उमर            

    �लटॅ नं 207 पटेलवाडी 
कोर+ट रोड नंदरुबार

पु�ष 1/6/1972 बी.ए इमाव नंदरुबार 1/1/1997 26/12/1999 8421121299

36 20081121C809248        
21/11/2008

सेानार >मोद इ$वरलाल         

सोनार ग�ल+ �टळक रोड 

बाबागणपती जवळ नंदरुबार

पु�ष 19/11/1973 एम.ए बी.एड इमाव नंदरुबार जून - 1997 मे - 2000 8007528756

37 20110719C813226        
19/07/2011

लाबोळे ;वनोद रमणलाल        

   मु.पो.कुकडले ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 25/12/1970 बी.ए इमाव नंदरुबार 5/9/1995 5/9/1998 9922340053

38 19920922C803330         
22/09/1992

पा�टल मPणलाल रामदास       

 मु.पो.रायखेड ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 5/4/1966 बी.कॉम इमाव शहादा 1/8/1995 1/8/1998 9406633544

39 19961116C801100         
16/11/1996

पा�टल �दनेश सुदाम           

  मु.पो.कोठल+ खुद< ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/6/1971 डी.सी.ई इमाव नंदरुबार जुलै- 1999 जून 2002 8805030041

40 19970902C801299         
02/09/1997

इशी नारायण दौलत            

  मु.पो.खद<-खुद< ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/6/1968 बी.ए अनुसुCचत जाती नंदरुबार नोGह7बर 1995 नोGह7बर 1998 9657548204

41 19950816C801578         
16/08/1995

;पजंार+ शेख अक6ल इ!माईल    

        माPणक चौक नंदरुबार

पु�ष 1/6/1970 बी.कॉम बी.पी.एड इमाव नंदरुबार 1/1/1997 30/12/1999 9403433786

42 19950919C802492        
19/09/1995

वळवी शारदा ;वIम           

मु.पो.वडफळी ता.नवापूर 
िज.नंदरुबार

!"ी 1/6/1970 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर 9/12/1996 9/12/1999 8007935040

43 19960216C801141       
16/02/1996

भावसार मनोहर रमणलाल       

 मु.पो.आxटे मा�ती मं�दर जवळ 

 ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 14/08/1972 बी.कॉम इमाव नंदरुबार ए;>ल - 1999 माच� - 2002 9421495167

44 20010629C801142       
29/06/2001

वडनेरे ;वलास राजाराम         

   �लटॅ नं 176 `ान�दप 

सोसायट+ धुळे रोड नंदरुबार

पु�ष 23/06/1971 बी.ए बी.पी.एड इमाव नंदरुबार ए;>ल - 1996 ए;>ल - 1999 9421538433

45 19940316C802676       
16/03/1994

अ�हरराव केशव हंडू           

मु.पो.रनाळा सुभाषचंL बोस चौक 

माळी ग�ल+  ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1971 एम.ए एम.एड इमाव नंदरुबार 18/11/1995 18/11/1998 9767641741

46 19920616C801497       
16/06/1992

साळवे सु@नल �हरामण          

    �लटॅ नं 113 पटेलवाडी 
नंदरुबार

पु�ष 27/09/1973 बी.ए एम.ए अनुसुCचत जाती नंदरुबार 14/09/1999 30/09/2002 9822568644
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47 19941019C801554       
19/10/1994

मराठे ³ुवकुमार रंगराव         

   शा!"ी नगर नवापुर 

ता.नवापुर िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1969 बी.ए खुला नवापूर 8/2/1996 7/2/1999 9421883979

48 20150827C100775       
27/08/2015

(भल बापू राजू               

मु.पो.बलवंड ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/6/1969 बी.ए अनुसुCचत जमाती नंदरुबार ऑगxट - 1997 जुलै - 2000 9881802734

49 19971124C802719       
24/11/1997

धा"ाक अ(भनंदन बापूराव       

   मु.पो.रनाळे बाजार ग�ल+  

ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1974 एम.ए बी.एड एन.ट+ - ड नंदरुबार 1/6/1999 1/6/2002 9404879544

50 20140924C104079       
24/09/2014

मल+क झह+रोद+न त(मजद+न     

     �लटॅ नं 2 गाधी नगर 
नंदरुबार

पु�ष 21/11/1971 बी.ए खुला नंदरुबार  ऑग!ट 1995 जुलै 1998 8097515233

51 20141113C100430       
13/11/2014

मावची गोरजी धनजी           

      मु.तीलासर पो.Cचतवी 
ता.नवापूर िज.नंदरुबार

पु�ष 5/9/1967 बी.कॉम अनुसुCचत जमाती नवापूर 16/09/1997 ऑगxट - 2000 9881802734

52 20150106C100765       
06/01/2015

गा;वत शकूंतला �बजी          

     मु.पो.रांयगण ता.नवापूर 
िज.नंदरुबार

!"ी 1/6/4968 बी.ए बी.एड अनुसुCचत जमाती नवापूर 1/10/1996 30/09/1999 9423321601

53 20150106C100765       
06/01/2015

वसावे भारती मोहन            

मु.पो.कोळदा ता.नवापूर 
िज.नंदरुबार

!"ी 20/02/1972 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर 4/7/1996 3/7/1999 9689446942

54 20150107C100080       
07/01/2015

वसावे कमल(सगं दाजी         

    मु. तारापूर पो.वडफळी 

ता.नवापूर िज.नंदरुबार

पु�ष 13/06/1967 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर 16/09/1997 ऑगxट - 2000 9158212648

55 20150108C100899       
08/01/2015

वळवी >(मला अर;वदं          

   शा! "ी नगर रे�वे गेट जवळ 

नवापूर  िज.नंदरुबार

!"ी 3/3/1968 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर 14/10/1997 13/10/2000 9099290485

56 20160711C1000635       
08/01/2015

गवळे Gयंकटराव शंकर          

     मु.कोठल+  पो.कुकावल 

ता.शहादा िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1964 बी.ए बी.पी.एड अनुसुCचत जाती शहादा 16/01/1997 16/01/2000 7507724029

57 20160707C100959       
07/07/2016

सुय�वंशी वासूदेव खंडू           

     �लॉट नं 62 जगताप वाडी 

नंदरुबार

पु�ष 5/7/1967 बी.कॉम इमाव नंदरुबार Hडस7बर - 1995 नोGह7बर - 1998 8805275945
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58 20110629C813049       
29/06/2011

ग�ड >�दप जयवंत            

     मु.पो.श@नमाडळ 

ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1969 बी.ए खुला नंदरुबार 1/8/1998 31/07/2001 7887909530

59 20160706C100959       
06/07/2016

मुजा�हद शाहा गुलाब शाहा      

        मु.पो.रनाळे 

ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 25/05/1968 बी.ए िGह.जे - अ नंदरुबार ए;>ल - 1997 माच� - 2000 8007515539

60 20160704C100877       
04/07/2016

म:सुर शाह रहेमान शाह        

       मु.पो.रनाळे सुभाष चौक  

ता.िज.नंदरुबार

पु�ष 17/09/1963 बी.ए िGह.जे - अ नंदरुबार 6/9/1995 5/9/1998 9763286377

61 20160708C101198       
08/07/2016

पाटोळे ताराचंद झुगा           

    मु.पो.मंदाणे ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1962 बी.ए िGह.जे - अ नंदरुबार 6/9/1995 5/9/1998 9763286378

62 201409268C102210      
26/09/2014

अ�हरे राजेL ;पतांबर           

    मु.पो.आxटे ता.िज.नंदरुबार
पु�ष 1/11/1969 बी.ए बी.एड- 

_फजीकल

इमाव नंदरुबार जून - 1997 मे - 2000 9527228827

63 20160711C101039       
11/07/2016

�बहाड ेसुदाम महाद ु          

    मु.पो.(श�ड �दगर ता.शहादा 
िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1962 बी.ए अनुसुCचत जाती शहादा 1/8/1995 16/08/1998 9545195254

64 20140926C102621       
26/09/2014

गा;वत कृxणा (शवाजी          

     मु.पो. करंजल+ ता.नवापूर 
िज.नंदरुबार

पु�ष 1/6/1969 बी.ए अनुसुCचत जमाती नवापूर जुन - 1997 मे - 2000 9923210426

65 797C4638812 
09/01/2017

अZ दलु रहेमान अZ दलु मुनाफ 

बादशाह    मुजावर मोह�ला 

नंदरुबार

पु�ष 5/18/1967 एम.कॉम OPEN नंदरुबार 8/1/1995 7/31/1998 9823450688

66 497C4641290 
11/01/2017

वळवी गणेश अजु�न            

             मु. पो. वडफळी 

ता.नवापुर िज.नंदरुबार

पु�ष 9/14/1966 बी.ए ST नवापूर 8/5/1996 8/30/1999 8888723760

67 497C4640498 
11/01/2017

वसावे श(म�ला  गो;वदा         

             मु. पो. वडफळी 

ता.नवापुर िज.नंदरुबार

!"ी 7/7/1968 बी.ए ST नवापूर 9/13/1996 9/13/1998 9764462990

68 20170104C100093 
04/01/2017

अजु�न शांतीलाल वळवी         

            मु. पो. वडफळी 

ता.नवापुर िज.नंदरुबार

पु�ष 6/1/1967 बी.ए ST नवापूर 8/5/1996 8/5/1999 9637329001

69 497C4642238 
12/01/2017

मावची रामजी वे]या           

           मु. पो.@तनट7बा 
ता.नवापुर िज.नंदरुबार

पु�ष 6/1/1967 बी.ए ST नवापूर 9/10/1996 9/10/1999 9623881067
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70 20160718C100662    
18/07/2016

वळवी सा(सगं मां=या           

           मु. पो. अमल+बार+ 

ता.अRकलकुवा  िज.नंदरुबार

पु�ष 10/18/1970 बी.ए    
एम.एस डZ�यू

ST अRकलकुवा जुन - 1998 मे - 2001 8275123299

1 19880405C974717
मनोज सदा(शवराव धवस 

मु.पो.फुलगांव ता.नांदगाव खंड.े 
िज.अमरावती

पु�ष 12/30/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 12/1/1998 12/30/2001 9049127831

2 20110708C155615
सु@नल ;वनायकराव ईरजकर,          
   सुभाष कॉलनी फरशी !टॉप 

अमरावती

पु�ष 8/20/1966 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 5/24/2000 4/30/2003 9421825346

3 19970926C990577
स;वता रामदास ठाकरे Gदारा 

राज7L धMगे उषा कॉलनी साई 

नगर,अमरावती

!"ी 6/5/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 5/1/1992 6/30/2002 9011828686

4 20090101C996957
संजय नामदेवराव वानखड े�ब]छु 

टेकडी कमल कांबड ेयां]या 

घराजवळ अमरावती

पु�ष 8/10/1969 �ब.ए एस.सी चंLपुर 7/1/2000 6/30/2003 9923314112

5 20011107C126665
र;वLं पुंड(लकराव कनसे 

मु.पो.येनस ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरातवी

पु�ष 10/9/1964 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 12/1/1996 11/30/1999 9503169326

6 19890615C975524
�दल+प गM;वदंराव तहाळकर, 
मु.पो ;व�ळ रMघे ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 7/17/1971 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 1/14/1999 12/31/2002 9881851989

7 19960517C986298
@नरज भाxकरराव भट,�लॉट नं.3 
बुधवारा अंबा देवी मं�दर 

जवळ,अमरावती

पु�ष 12/25/1971 �ब.कॉम ओपन अमरावती 1/13/1998 12/31/2000 99225151581

8 19940616C981201
नरेश कृxणराव @तजारे, मु.वसाळ 

पो.कापसी ता.धामनगाव िज�हा 

अमरावती

पु�ष 9/14/1974 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 2/1/1999 1/31/2002 9665444687

9 20051221C987220 ;वजया दादाराव आखरे, पवन 
नगर पो(लस कॉलनी अमरावती

!"ी 7/21/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 12/5/1995 11/30/1998 9923958739

िजहा : : : : िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� � अमरावती

�वभाग ::::अमरावती
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10 19920217C978802
सुरेश महादेवराव रायबोले, 
मु.पो.पांढर+ खानापुर ता.अंजनगांव 

सुज� िज.अमरावती

पु�ष 11/8/1971 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अंजनगाव सुज� 9/1/1999 8/27/2002 7219444989

11 20130212C100504
अ(मता केशवराव पाट+ल, 
मु.पो.राजुरा ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 12/2/1974 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 8/1/1998 7/17/2001 9404544748

12 19950617C985331
संजयकुमार छोटेलालजी @तवार+, 
कृxणानगर धामनगाव रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 12/25/1970 �ब.कॉम ओपन धामनगाव रे�वे 11/14/1996 11/13/1999 9766023496

13 19980618C993534
>�दप >�हादराव फरकाड,े मु.गGहा 
पो.जळका.ता धामनगाव रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 10/6/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 5/8/2000 4/28/2003 7030318600

14 19961017C988287
�योती गणपतराव माहुरे, 
मु.पो.मालखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 3/11/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 6/1/1999 5/20/2002 9890275097

15 19870701C974417
;वजय पुंडल+कराव पातुड,े :यु 
>भात कॉलनी बडनेरा रोड, 
अमरावती-444607

पु�ष 1/14/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 2/11/1998 1/31/2001 9421740655

16 19960129C986100
ल(लता शंकराराव भोगे, 
मु.पो.मांजरखेड कसबा ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

!"ी 8/1/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 5/1/1997 4/30/2000 8975682198

17 19861208C974071
गजानन गो;वदंराव ढोले, :यु 
पुxपक कॉलनी गडगड$ेवर मं�दर 

अमरावती-444605
पु�ष 7/16/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 6/3/1996 5/31/1999 9850151068

18 19911101C977293
आनंद मारोतराव पाट+ल, 
मु.पो.वाढोणा ता.धामनगांव रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 2/3/1974 �ब.ए एस.सी धामनगाव रे�वे 6/1/2000 5/31/2003 9923295237

19 19970320C990947 अ@नल गो;वदंराव वानखड,े 
ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 2/18/1969 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 8/18/1999 7/31/2002 9960364046

20 1995081C985525 माणीक महादेवराव हरस,े       
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 2/20/1972 �ब.ए एस.सी व�ड 2/2/1999 1/30/2002 8975598836

21 19950727C984210
संजय रघुनाथराव हाडोळे, 
मु.पो.पांढर+ ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 7/30/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड,एम ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 6/6/2000 5/27/2003 9850435282
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22 20101011C148975 राजु लaमणराव पुणा�से मु.घोराड 
पो.आमनेर ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 1/5/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी व�ड 10/1/1997 9/30/2000 9094150369

23 19930715C979801 �दल+प महोदवराव दंडाळे, 
मु.उदापुर ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 9/30/1968
एम.ए, 

एम.एस.डZ�यु, 
�ब.;प.एड

एस.सी व�ड 2/10/1996 2/9/1999 9421789847

24 19940412C981116
रतन संतोषराव दंडाळे, 
मु.पो.श7दरुजना घाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 1/2/1971 �ब.ए एस.सी व�ड 11/1/2000 10/30/2003 9665962421

25 200811C995535 अ�ण नामदेवराव ठाकरे, 
मु.पो.पवनी ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 12/29/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 4/1/2001 3/31/2004 7709722915

26 19941209C982099 उमेश (भमरावजी म�हरे, बेलपूरा 
�हवरकर वाडयाजवळ अमरावती

पु�ष 6/25/1970 �ब.ए एस.सी अमरावती 9/3/1997 8/21/2000 7875780688

27 20080930C117086 संजय पंजाबराव पुंड, मु.पो. उदापुर 
ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 9/13/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 5/10/1999 4/10/2002 9764106670

28 20080428C125967 र;वLं गणेशराव वडुरकर, अशोक 

कॉलनी मोश� रोड, अमरावती
पु�ष 4/20/1971 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 11/16/1998 10/31/2001 9764673308

29 19920611C978645
�योती भाxकररराव रवेस,े डहाणे 

नगर, यशोदा नगर बस !टॉप नं.2 
अमरावती

!"ी 2/8/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 2/1/1998 1/31/2001 9028631247

30 20021110C106626
बंडु बापुरावजी टारपे,                     
मु.पो. काटपुर ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 11/23/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 5/1/1997 4/30/2000 8600656236

31 19900810C976070
राजकुमार पांडुरंगजी गोडकेर, 
मु.पो.काटपुर ता. मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 1/4/1972 �ब.ए एस.सी मोश� 7/1/1997 6/30/2000 8007627720

32 20141128C101071 अ�णा मुरल+धर कुबड,े 
मु.पो.वलगांव िज.अमरावती

पु�ष 2/2/1966 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 7/5/1999 6/22/2002 9096812924

33 20050714C118444 _करण बाबुराव ढोके, बेलपुरा 
�हवरकर वाडयाजवळ अमरावती

!"ी 6/1/1974 �ब.ए,एम.ए एस.सी वधा� 1/1/2000 12/31/2002 9579550368

34 19951116C108091 अशोक शामरावजी कडु, सराईपुरा 
अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 12/19/1962 �ब.ए ओ.बी.(स. अचलपूर 9/15/1990 8/15/1993 9975030583
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35 19890919C975575 पांडुरंग उNमराव पवार, मु.पो.बोडा� 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 8/1/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-सी अचलपूर 4/1/1999 3/31/2002 9665320502

36 19871012C974544 सतीश पांडुरंग साठे, चौबळ �लॉट 

राजापेठ, अमरावती
पु�ष 9/2/1968 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओपन अमरावती 11/1/1995 10/31/1998 9370649399

37 19890316C977120

नाजीम अहमद �ब!मी�ला खान, 
Gदारा �ब.के.खान 0रटा, पो!ट 
मा!तर मौलाना आझाद कॉलनी  

महेद;वय मिजद जवळ वलगांव 

रोड,अमरावती

पु�ष 2/29/1972 �ब.ए, टाय;पगं  
 इं-50,म-30 ओपन अमरावती 01-03-199 2/28/2002 9420722210

38 20081128C998997

सुषमा पुंड(लकारा आरेकर,             
Gदारा राम राठोड (मरा छागा@न 

नगर !वामी समथ� मं�दर जवळ 

एल.आस.सी रोड धामनगांव रे�वे 
िज. अमरावती

!"ी 2/12/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 10/1/1996 9/30/1999 9422670807

39 19970807C990309

मुमताज खान शहेबाज खान, 
Gदारा एम.ए.खान हे�थ सु>ीटेडर 

शादाव _कराणा जवळ परॅाडईज 

कॉलनी अमरावती-444604

पु�ष 8/26/1967 एम.ए,�ब.;प.एड ओपन अमरावती 7/1/1996 6/30/1999 9579527107

40 19850729C974208
अ�ण दमडाजी पारवे, 
मु.पो.(भलोना ता.अचलपुर 

िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1965 एम.ए एस.सी अचलपूर 4/1/1997 3/31/2000 9823383994

41 19840405C974042
अजय पंडीतराव कोळपकर, 
जनाद�न पेढ बागीचा जवळ 

अमरावती-444605
पु�ष 10/29/1964 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 9/15/1993 9/15/1996 8275732606

42 19940629C982201
वंदना वसंतराव दशरथ, अंबापुला 

जवळ नमुना ग�ल+ नं-6, 
अमरावती

!"ी 1/1/1970 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 3/11/1996 2/28/1999 9525702760

43 20111212C105974
संतोष माधवराव भागडकर, 
राजापेठ डाहाके चRक6 जवळ 

अमरावती

पु�ष 7/2/1973 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 7/15/1998 6/30/2001 9890657113

44 19890116C975515 गजानन दे;वदास लांगे, 
मु.पो.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 22-11-1698 �ब.ए एन.ट+-सी अंजनगाव सुज� 6/3/1999 5/21/2002 8605923401
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45 19960624C986465
रामकृxण >�हादराव उमाळे, मु.पो. 
कसबा गGहाण ता.अजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 4/6/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 1/2/1998 4/24/2001 9850880742

46 19950626C102234
�दल+प कळबाजी बरटे, मु.पो. 
जवळा बु. ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 9/14/1971 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 12/4/1996 4/30/2001 9096311565

47 20081231C129013 मह7L उN0राव कCथकर, ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 4/17/1966 �ब.कॉम ओ.बी.(स. मोश� 9/1/1993 8/1/1996 9970334559

48 19830129C973965 अ;वनाश इंLभान गायगोले, 
गोपाल नगर परतवाडा ता.अचलपूर

पु�ष 8/13/1962 �ब.ए एस.सी अचलपूर 10/8/1992 9/8/1995 9637450037

49 19930702C979623
_कशोर बबनराव देवरे, गजानन 

कॉलनी काडसी परतवाडा 

ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 2/26/1969 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 9/1/1995 8/31/1998 9970709718

50 19950529C984733 छाया उNमराव नाड,े (सताराम 
�ब�डींग अंबागेटचे आत अमरावती

!"ी 3/22/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 11/1/1995 11/30/1998 9860111492

51 19870406C974373 (म(लदं गMदजुी मोरे, मु.पो.बुxठा 
बु. ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 5/20/1968 �ब.ए एस.सी अचलपूर 2/1/1996 1/31/1999 9370223112

52 19870617C974389

जानराव जयदेवराव बंड, _कसने 

(मल जवळ �लॉट नं.13 ;वदभ� 
(मल कॉलनी कदम _कराणा 

जवळ परतवाडा ता.अचलपूर िज. 
अमरावती

पु�ष 11/15/1969 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 2/1/1996 1/31/1999 8087137460

53 19870121C974362
सुधाकर बं:सीराम मोहोड, 
दNनगर कांडल+ रोड परतवाडा 

ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 8/5/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अचलपूर 6/1/1996 5/30/1999 9850199410

54 19870825C974639
_कशोर ह0रशचंL (शरभाते, पोल+स 
!टेशन मागे नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 8/8/1971 �ब.कॉम ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 9/1/1995 8/31/1998 9552706627
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55 20121023C998829

गजानन महादेवराव देऊळकर, 
Gदारा �दपक ;पगंळे वडा कHडल 

प0रसर, वाड� नं.7 नांदगांव खंड े

ता.नांदगाव खंड.े िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 4/12/1999 3/30/2002 9158675454

56 20090315C131255
र;वLं धन$यामदास उपाFये, 
मु.पो.सालोरा बु. ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 8/10/1970 एम.कॉम ओपन चांदरु रे�वे 11/1/1998 10/19/2001 9881955587

57 20010630C103824 सु@नता रामचंL फुसे, नारायण 

नगर,अमरावती-444606 !"ी 8/1/1969 �ब.ए एस.सी अमरावती 4/11/1996 3/31/1999 9561561750

58 19870714C974489
संजय अ(भमान जनबंधु, 
मु.पो.(भसटेक (सालोरा) ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 1/2/1972 �ब.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 9/1/1999 8/26/2002 9881575005

59 19870701C974415
तुलसीराम �हरामण धारकर, 
मु.पो.सोनोरा बु. ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1969 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 7/7/1997 7/7/2000 9765439023

60 20100802C146471
पंजाब इ:याबाजी राऊत, मु.सांवगा 
(;वठोबा) पो.मालखेड रे�वे 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 3/3/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 1/1/1996 12/31/1998 9049728557

61 19860806C974318
सुधाकर शामरावजी डहाके, मु.पो. 
मंग�ळ द!तगीर ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 8/10/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 12/19/1995 12/18/1998 9922273730

62 19870716C974670

शारदा रामरावजी राजुरकर, 
जासान से आऊट साईनाथ 

कॉलनी �लॉट नं-36 ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 9/5/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 2/1/1998 1/18/2001 9850861858

63 19931105C980111

>;वण गुलाबराव खंडारे, 
मु.पो.मंग�ळ द!तगीर वाड� नं-4 
राम मंद+रा जवळ धामनगाव 

रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 7/15/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 7/1/1995 6/30/1998 9763626775

64 19890921C975571
ल(लता वामनराव Oीरसागर, 
शांताबाई यादव नगर चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 5/15/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 8/21/1995 8/21/1998 95552078902
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65 19920609C978641
मंदा महादेवराव शेळके, वाड� नं-1 
एक;वरा नगर दNपुर धामनगांव 

रे�वे िज.अमरावती

!"ी 7/1/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 8/1/1996 7/31/1999 9503983615

66 19941117C982661 अशोक (मरगाजी साव, मेहरबाबत 
नगर चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 5/17/1966 �ब.कॉम,�ब.;प.एड एन.ट+-सी चांदरु रे�वे 12/1/1996 11/30/1999 8888740792

67 20010315C103788
साहेबराव मारोतराव सहारे, 
उNमनगर ग�ल+ नं.4 सर!वती 
नगर अमरावती

पु�ष 1/3/1967 �ब.ए एस.सी अमरावती 12/1/1994 11/30/1997 9689713730

68 1995061C985760
शुभांगी पुंडल+कराव �Oरसागर, 
इं�दरा नगर हनुमान मं�दरा जवळ 

चांदरु रे�वे िज.अमरावती

!"ी 5/20/1975 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 8/5/2000 7/18/2003 8007687856

69 20020101C16677
;वनोद Eीधरराव गरबड,े 
मु.पो.जळका जग ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 8/3/1965 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 12/1/1998 11/29/2001 8007906375

70 19830516C98970

रमेश वामनराव Eीखंड,े Gदारा 
भरतराव खेरड ेमु.पो. जळका 

जगताप ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 12/4/1963 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 10/5/1998 9/29/2001 9158813545

71
19941215C982702

जनाध�न >�हादराव भगत, 
मु.मंडावा पो.(शरजगाव 

िज.अमरावती

पु�ष 3/24/1971 �ब.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 1/1/1997 12/31/1999 8698269877

72 20141001C100978
(शला Eीरामजी छोटे, Gदारा 
अशोक साव मेहेर बाबा नगर 

चांदरु रे�वे िज.अमरावती

!"ी 9/18/1966 �ब.ए एन.ट+-सी चांदरु रे�वे 8/1/1996 7/30/1999 8888740792

73 19910614C977389 जयEी रमेशराव ओझरकर, _करण 

नगर नं.1 अमरावती
!"ी 3/9/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 3/5/1998 2/28/2001 9604009857

74 19870804C974523
संजय चरणदास खोqागड,े 
मु.पो.राजुरा ता. चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 10/3/1971 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 6/1/1999 5/28/2002 942364763

75 19941129C982077
राजेश महादेवराव बMड,े 
मु.पो.श7दरुजनाघाट (मलकापूर) 
ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 5/13/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी व�ड 7/4/1996 6/4/1999 8275732866

76 20020521C106580
;वलास जगनजी नागले, 
मु.पो.जामगांव खडका ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 6/1/1972 �ब.एस.सी एस.सी व�ड 1/1/2001 12/31/2003 9422155507
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77 20080526C126092
क;वता ध:यकुमार वारकर+,  
प:नालाल बगीचा भुते$वर चौक 

अमरावती

!"ी 4/5/1967 एम.एस.सी ओपन अमरावती 6/1/1995 5/30/1998 7798282829

78 20081120C986986
जयराम �बसने मेEाम, 
मु.पो.डांगर+पुरा चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 10/9/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 11/2/1998 10/28/2001 9765573057

79 20091103C976714
मेघा मधुकर तुपट, कॉटन मक< ट 

चौक धामनगांव रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 6/1/1972 �ब.कॉम ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 7/1/1996 6/30/1999 9657000577

80 19920827C972753

सुरेखा नारायणराव ठाकरे, Gदारा 
पु�षोNम माधलकर लोधीपुरा 

नझुल ऑफ6स मागे नवी व!ती 

बडनेरा

!"ी 8/6/1971 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 5/1/1997 4/30/2000 9922481129

81 20090714C131918
वंदना शामरावजी पोटे, Gदारा 
अ�ण पोटे मु.पो.ज�ड ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 5/20/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 7/1/1997 6/30/2000 8308538044

82 19930111C121406
�दगांबर मधुकरराव त�डकरे, 
qाKहणपुर+ मु.पो.व�ड ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 3/24/1975 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 6/1/2000 5/31/2003 9421739380

83 1994111C982649
;वलास (शवहर+पत भMड े

मु.CचचंरगGहान पो.राजुरा बाजार 

ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 10/1/1968 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 9/9/1996 8/9/1999 9689968481

84 19880219C975091
सुभाष सुय�भानजी Eीराम,े (भम 
नगर वाड� नं.3 सोनगाव रोड 
चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 2/3/1969 �ब.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 7/10/1998 6/9/2001 9730216094

85 19950727C985790
अ@नता नर7L ठाकरे, 
मु.पो.ता.नांदगाव खंड$ेवर 

िज.अमरावती

!"ी 11/29/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1997 7/31/2000 8806566203

86 19960909C987961 >मोद भैरयाजी मानकर, 
मु.पो.उदापूर ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 1/31/1969 �ब.कॉम ओ.बी.(स. व�ड 3/1/1998 2/28/2001 9765741792

87 19880428C975022
राजकुमार ह0रभाऊ दहातMड,े 
मु.जावरा पो.वणी ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 2/20/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 4/1/1996 3/31/1999 9623922613

88 19880708C974982
बेबी (सतारामजी मेEाम, मु.वाई 
पो.फुबगांव ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 3/10/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 2/5/1998 1/5/2001 8554846736
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89 19871120C974655
सतीश पंडीतराव शेळके, 
मु.पो.@नमगGहाण ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 3/24/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 1/1/1996 12/30/1999 9922782564

90 20081114C979816
ओम>काश महादेवराव चवरे, 
मु.पो.वेणी गणेशपुर ता.नांदगांव 
खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 3/24/1969 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 3/1/1999 3/21/2002 9545611075

91 19861201C979816
>शांत ;वठोबाजी सावदे, मु.वणी 

(मझा�पूर ता.नांदगाव खंड$ेवर 

िज.अमरावती

पु�ष 4/20/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 5/11/1999 4/30/2002 9673514050

92 19880629C974809
;वलास मधुकर बोबड,े मु.पो 
सारसी (कठोडा) ता.नांदगांव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 8/23/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 10/1/1995 9/30/1998 9960138599

93 19830622C973977
ह0रदास तुळ(शरामजी खोqागड,े 
रे�वे !टेशन अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 5/5/1964 एम.कॉम एस.सी अचलपूर 7/1/1992 6/30/1995 9960487425

94 19900807C976292
अ@नता रामकृxण खुरसड,े Gदारा 
सुरेश ढेगाळे नावथे नगर ग�ल+ 

नं3 बडनेरा रोड अमरावती

!"ी 12/7/1966 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 2/1/1998 2/28/2001 9637268317

95 19871119C974542 अशोक महादेवराव सोनोने, 
बेगमपुरा अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 3/23/1966 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 7/1/1992 6/30/1995 9503061292

96 19840417C974044 ;वजय (भमराव कडु, सवाई पुरा 
अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 11/20/1966 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 12/1/1991 11/30/1994 7798513531

97 20080916C127044 गजानन नारायणराव सुरोशे, 
महा;वर नगर अमरावती

पु�ष 6/15/1969 �ब.ए ओपन अमरावती 5/15/1998 4/30/2001 9420191660

98 20141009C100733
भारत देवराव खोqागड,े 
मु.पो.सोनगाव ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 3/30/1966 �ब.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 4/1/1998 3/31/2001 9673660352

99 19970613C988908
सु@नल वासुदेवराव बोके, मु.गGहा 
पो.कावडी (वसाड) ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 9/24/1970 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 9/1/1998 8/31/2001 8554838682

100 19890705C975230 गजानन "यंबकराव जगताप 

वडाळी कॅKप अमरावती
पु�ष 3/7/1972 एम.ए,�ब.;प.एड ओपन अमरावती 1/8/1998 12/31/2000 9373450792
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101 20001006C102624
अच�ना रमेशराव टोगसे, 
अंबागेट]या आत पट;वपुरा टMगसे 

सदन अमरावती

!"ी 9/16/1976 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 10/13/1999 9/30/2002 8805893851

102 20020410C106549
रजनी दे;वदास लोहबरे, 
मु.पो.सालोरा ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 1/4/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 5/1/1997 4/30/2000 7507208998

103 19910625C976648
गणेश कृxणराव ठाकरे, 
मु.पो.जळका जगताप ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 6/2/1970 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 6/1/1997 5/15/2000 8888731270

104 20081017C127646
अवधुत >�हाद अतकर+ मु.पो. 
दह+गाव पो.कवठा कडू ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 9/6/1974 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 6/2/1999 5/30/2002 9637404045

105 19960920C988206

अच�ना रामरावजी �हवरेकर Gदारा 

@नतीन �हवरेकर डा.ँपांढर+कर 

दवाखा:या जवळ रे�वे फाटया 

जवळ राजापेठ अमरावती

!"ी 8/8/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 12/1/1999 11/25/2002 7057650522

106 20120411C987024
योगेश यादवराव जांभुळकर 

अशोक नगर झाडी फैल नवीन 

व!ती बडनेरा िज.अमरावती

पु�ष 6/16/1973 �ब.ए एस.सी व�ड 8/1/1997 7/31/2000 9.42185E+11

107 20010718C120786

सुरेश कृxणराव ठाकरे, Gदारा 
माPणकराव चांदरुकर चे घर+ जैन 

मं�दर जवळ चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 5/1/1995 4/30/1998 8698267326

108 20111024C159445
;वजया बापुरावजी ढोले, Gदारा 
मनोज ढोले गुजर+ बाजार मोश� 

िज.अमरावती

!"ी 10/15/1965 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 3/1/1998 2/28/2001 9860868089

109 19960723C988231
(समा मोहनलाल Eीवास Eीकृxण 

मंद+र अमरावती रोड चांदरु 

बाजार िज.अमरावती

!"ी 12/7/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 11/1/2000 10/30/2003 8989718175

110 20141209C101308 सु@नल आDमारामजी कवाने, 
मु.पो.नांदगाव पेठ िज.अमरावती

पु�ष 6/29/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-सी अमरावती 1/16/1997 12/31/1999 9503849560

111 20131125C180031 माया माणीकराव गणेशे 

मु.पो.ता.व�ड िज.अमरावती
!"ी 6/7/1969 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 3/1/1996 2/28/1999 771998766
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112 20140903C101322
�योती नारायणराव नगरे, Gदारा 
अ;वनाश नगरे गजानन कॉलनी 

(सभंोरा रोड मोश� िज.अमरावती

!"ी 6/10/1964 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.(स. मोश� 5/1/1995 4/30/1998 8421522406

113 19930105C979030
@नरंजन सखाराम राठोड, 
मु.सासखेड पो.मालखेड (रे�वे) 
ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 8/7/1974 �ब.ए िGह.जे चांदरु रे�वे 5/13/1999 4/29/2002 9049262376

114 20141231C100634
लल+ता कृxणराव ब:सोड, बालाजी 

नगर जुना धामनगाव 

िज.अमरावती

!"ी 2/1/1969 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 8/13/1998 7/31/2001 8275307465

115 19890703C975481
शाल+नी तुकाराम वास@नक Gदारा 

�दवाकर @नकोसे संजय गांधी 

नगर �mयमणी नगर अमरावती

!"ी 7/29/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 9/1/1995 8/31/1998 9764686548

116 20040603C115319
>मोद गजाननराव लेकुरवाड,े 
सावता मंद+र मागे मु.ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 2/5/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 9/1/1999 12/31/2001 9420713291

117 20081124C994459 छाया लहानुजी (शरभाते, इं�दरा 
चौक व�ड िज.अमरावती

!"ी 6/8/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 11/1/1996 11/1/1999 9960333811

118 19900108C976331
लaमीकांत मधुकर देवघरे, @तवसा 
रोड श7दरुजना घाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 4/5/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 1/1/2001 12/31/2003 9404106485

119 20141107C100037
सु@नल महादेवराव पाट+ल, 
मु.श7दरुजनाघाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 6/9/1969 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 10/1/1998 9/30/2001 7767057914

120 20070102C974933
महेश `ाने$वरराव (सि$वतकर, 
मु.पो.श7दरुजनाघाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 6/1/1997 6/1/2000 7350257044

121 20090322C131355
अच�ना अ\णासाहेब राजुरकर, 
Gदारा गजानन मोहोड �mमीणी 

नगर अमरावती

!"ी 7/1/1976 एम.ए.�ब.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 4/10/1999 2/19/2000 9403051152

122 19880608C974752 अ@नल अजु�नराव खडसे जवाहर 

नगर अमरावती
पु�ष 4/11/1970 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 6/15/1996 5/31/1999 8805377110

123 19890707C975257
गोरखनाथ सुय�भानजी रामटेके, 
मु.पो रहाटगांव जुनी व!ती 

अमरावती

पु�ष 7/2/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 12/3/1996 11/30/1999 9850787351
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124 19900705C975781
मा.इमरान.मो.इसाक, Rकॉटर नं5 
असीर कॉलनी Gह+.एम.Gह+ नमक 

कारखाना मागे अमरावती

पु�ष 11/23/1974 �ब.ए,�ब.एड ओपन अमरावती 5/5/1999 4/30/2002 9021168467

125 19870725C998758
अशफाक हुसेन मोहKमद इसहाक, 
कागरपुरा मदरसा जवळ नागपुर+ 

गेट अमरावती

पु�ष 7/20/1968 एम.ए.�ब.;प.एड ओपन अमरावती 11/1/1995 10/31/1998 9371945903

126 20040505C114995
रजनी नामदेव धावड ेGदारा 

सतीश साखरे Eीधर नगर 

(भटवाडी) सातुणा� अमरावती

!"ी 11/4/1964 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 10/14/1996 9/30/1999

127 20110304C978152
सु@नल अमतृराव मानकर, 
सुणावन नगर धामनगाव रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 11/7/1975 �ब.ए,  
एम.एस.डZ�यु ओ.बी.(स. व�ड 11/1/1998 10/30/2001 9975574397

128 20080918C127105
हेमलता वामनराव ट7भे, 
मु.पो.श7दरुजनाघाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 4/21/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 4/1/1997 3/30/2000 8390002520

129 19940422C982261

>@तभा अजाबराव खानझोड,े Gदारा 
अशोकराव काजळकर नवजीवन 

कॉलनी !वावलंबी नगर जवळ 

कठोरा रोड अमरावती

!"ी 4/24/1965 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 8/7/1996 7/30/1999 9960650264

130 19961029C987439
व@नता बापुराव चौधर+, गोपाल 
नगर रे�वे Iॉ(सगं जवळ 

अमरावती

!"ी 11/25/1967 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 7/15/1994 6/30/1997 9673544500

131 20010807C105139
वासुदेव लaमणराव बावने, 
मु.पो.(शरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/15/1969 �ब.ए एन.ट+-बी मोश� 8/1/1995 7/31/1998 9766505446

132 19840707C974080
सु@नल सुखदेवराव दगु< नवाथे 

नगर ग�ल+ 3 बडनेरा रोड 
अमरावती

पु�ष 6/2/1967 �ब.ए एस.सी अमरावती 9/30/1998 8/31/2001 9960127508

133 20130104C166111
आशुतोष हर+हरराव Kहायतकर 

(शवनेर+ कृxणकृपा कॉलनी चांदरु 

रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 10/2/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 1/10/2000 2/25/2003 9423647082

134 19920114C977793 अजय राज7L मोहोड, रामनगर वाड� 
I.3 चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 4/23/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 6/1/1997 5/31/2000 8308433350
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135 19881229C974969
सुदाम नारायणराव तरास रा.51 A 
एकनाथ ;वहार शंकर नगर 

राजापेठ अमरावती

पु�ष 11/12/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 8/1/1998 7/31/2001 9561631703

136 20081014C127651
सु@नल जानरावजी तायवाड,े वाड� 
नं.12 qKहणपुर+ व�ड 

िज.अमरावती

पु�ष 9/29/1971 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 10/1/1995 9/30/1998 93712952223

137 19940922C982352
संगीता ;व$वासराव लांडगे, Gदारा 
;वजयराव चौधर+ ;>यंका कॉलनी 

शेगांव नाका अमरावती

!"ी 10/17/1972 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 2/10/1998 1/10/2001 9623021165

138 19960817C987934
गणेश इंLपाल(सहं ठाकुर, 
मु.पो.ता.धामनगांव रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1972 �ब.एस.सी ओपन धामनगाव रे�वे 6/1/2000 5/31/2003 9604084178

139 19870717C974500
म.बशीर मा.गुलाम, 
मु.पो.पोरगGहाण ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 4/15/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 8/1/1998 2/28/2001 9890967326

140 19900421C976360
जयवल नानाजी ठाकरे, दNेपुर 
वाड�-8 धामणगांव रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 9/1/1996 8/30/1999 9145537912

141 19900607C108602
अ\णा नामदेवराव तायड,े 
मु.पो.कापुस तळणी हैद0रया नगर 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 3/5/1969 �ब.ए,ए.ट+.डी एस.सी अंजनगाव सुज� 4/1/1999 6/24/2002 9325657641

142 19900418C975655
मनोहर रंगराव थोरात मु.टाकळी 

कानडा पो.धानोरा कशी 

ता.नांदगाव खेड िज.अमरावती

पु�ष 4/6/1971 �ब.एस.सी, 
एम.एस.डZ�यु एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 5/1/2001 4/30/2004 9764343307

143 20120117C127092 हेमंत मधुकरराव तायड,े गजानन 

कॉलनी चांदरु रे�वे िज.अमरावती
पु�ष 6/25/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 3/18/1998 2/18/2001 7220918682

144 19960817C981764
ओम>काश रामकृxण यावले, 
मु.पो.कापुस तळणी ता.अंजनगांव 

सज� िज.अमरावती

पु�ष 5/29/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 6/6/2000 5/25/2003 8552868507

145 19930814C979901 संजय महोदवराव देशमुख, >भात 
कॉलनी सुभLा @नवास अमरावती

पु�ष 6/26/1964 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 11/2/1995 10/3/1998 7057053777
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146 19951120C984529
;वजय बाबारावजी नाड,े 
मु.पो.माहुल+ चोर ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 7/29/1976 �ब.कॉम,एम.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 8/11/2000 7/31/2003 9975629306

147 20080920C127260 ओम>काश _कसनजी शमा�, 
मु.पो.ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 6/24/1971 �ब.कॉम ओपन व�ड 12/1/1999 11/30/2002 9420075759

148 19831213C974014
>भाकर गणपतराव अजा�पुरे, 
रामनगर पो!टा]या मागे चांदरु 

रे�वे अमरावती

पु�ष 4/2/1964 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 11/1/1993 10/31/1996 94236471076

149 20051010C974408
सु@नल बापुरावजी छोटे, 
मु.पो.कापुस तळणी 

ता.िज.अमरावती

पु�ष 12/19/1975 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 8/13/1997 12/30/2000 8552012542

150 19911209C977681
धनंजय �परावजी राऊत, गजानन 

पत सं!था समोर व�ड 

िज.अमरावती

पु�ष 5/15/1972 एम.ए ओ.बी.(स. व�ड 7/8/1996 7/7/1999 9421823316

151 19850702C984796
अच�ना वासुदेवराव देव, Gदारा 
आंनतराव बोरगावकर वाड�-8 
धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

!"ी 12/17/1969 �ब.कॉम ओपन धामनगाव रे�वे 1/1/1996 12/31/1998 95457733302

152 20081023C127868
अZदलु शमी अZदलु नवी सौदागर, 
मु.पो.काटपुर ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 4/20/1972 �ब.ए ओपन मोश� 8/1/1996 7/30/1999 9665160659

153 19910218C977514 ओंकार �पराव इंगळे, मु.पो.कापुस 

तळणी िज.अमरावती
पु�ष 7/1/1970 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 4/1/1999 3/21/2002 7075470741

154 20081125C994543
`ाने$वर नारायणराव दगडकर 

मु.मग�ळ द!तगीर ता.धामनगांव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 1/3/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 2/7/1998 1/31/2001 9689896862

155 20080924C118088
राजाभाऊ ;वEामजी गावंड,े 
मु.डवरगांव पो.मांग�ळी पेठ 

ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 9/12/1969 �ब.ए एस.सी व�ड 10/1/1998 9/1/2001 9422540891

156 19900703C975762
अतुल अशोकराव Cचजकार, 
40;वदभ� हाउ(सगं बोड� कॉलनी 

;वदभ� (मल अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 5/30/1973 एम.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 4/1/1997 3/31/2000 9423648179

157 19930713C980848
संगीता झुबरलाल महेत, 
मु.पो.कासारपुरा ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 9/16/1972 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 5/1/1995 4/30/1998 880613877
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158 20010314C103786
गजानन न�थुजी पंचबुFदे, 
मु.पो.सातेफल ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 9/20/1967 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 2/1/1996 1/31/1999 7776962864

159 19941202C982089 शंकर संतपराव दंडाळे मु.म7ढ+ 
पो.उदापुर ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 3/10/1966 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी व�ड 4/1/1997 3/31/2000 9730961574

160 19920813C976266
जयंत सुरेशराव डांगोरे, 
मु.पो.माहुल+ जहागीर 

ता.िज.अमरावती

पु�ष 4/27/1975 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 6/7/1999 5/30/2002 9673779817

161 20091208C548726
Cगता नाराणसा साधु Gदारा संजय 

वामनसा लाकोड साई नगर 

अमरावती

!"ी 11/12/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. वसमत 3/1/1997 1/30/2000 8483931964

162 19960105C986044

भारती सदा(शव कोरड ेGदारा 

_कशोरराव मुरतकर गजानन 

कॉलनी परतवाडा ता.अचलपुर 

िज.अमरावती

!"ी 1/26/1977 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 7/1/2000 6/30/2003 9049676421

163 19941122C982414 क�पना सद(शव कोरड,े Gदारा 
क�पना इंगोले बुधवारा अमरावती

!"ी 12/25/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 3/2/1997 5/31/2000 8308306779

164 20121217C185619 संजय  _कसनराव शाहाकार, 
�हरापुरा अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 5/2/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. अचलपूर 1/15/1998 12/15/2001 9403053656

165 19871026C980308
;वजया महादेवराव पोटे, गोपाल 
नगर परतवाडा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

!"ी 7/28/1970 एम.ए ओ.बी.(स. अचलपूर 9/10/1996 8/10/1999 9420722379

166 20120112C116842 (शला संपतराव पोकळे, मु.तळवेल 

ता.चांदरुबाजार िज.अमरावती
!"ी 3/13/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 3/1/2000 2/28/2003 750736940

167 20100304C981517
सु@नल एकनाथ पवार, मु.सावंगर 
(गुरव) पो.धानोरा गुरव ता.नांदगांव 
खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 10/28/1969 एम.ए,�ब.;प.एड ओपन नांदगाव खंड$ेवर 3/1/1996 2/28/1999 7741094357

168 19950605C983066 मुकुंद रामराव �हरपुरकर बुधवारा 

चौक अमरावती
पु�ष 10/30/1973 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 4/13/1999 31-9-02 9850229901

169 20110630C154825 >�दप झुबरलरल मह7त, 
मु.पो.ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 12/7/1969 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 8/1/1997 7/31/2000 9421738290
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170 19950529C557752 @नता पुंडल+कराव नागसे, 
�बसनपुरा अचलपुर िज.अमरावती

!"ी 5/25/1971 �ब.ए एस.सी अचलपूर 1/1/1997 12/31/1999 7507191555

171 20080722C976378 िजत7L शेषरावजी ढोक मु.खानापुर 

पो.उदापुर ता.व�ड िज.अमरावती
पु�ष 3/30/1973 एम.ए ओ.बी.(स. व�ड 8/1/2000 7/31/2003 9527410231

172 20090611C998232
संजय  Eीरामजी भMगाड े

मु.पो.कापसी (वसाड) ता.धामनगांव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 6/15/1971 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 8/1/1995 7/31/1998 9922807337

173 20130117C100348 राज7L नरहर+ (भमगड,े मु.मुंडगाव 
ता.नांदगाव खंड  िज.अमरावती

पु�ष 5/15/1971 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 12/1/1999 31-11-02 9404103579

174 20130117C100349
राज7L रामजी सहारे,  मु.शहापूर 
पो.येनसे ता.नांदगांव 
खंड.ेिज.अमरावती

!"ी 1/16/1970 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1998 7/31/2001 9158842691

175 19861006C974352
भारती लaमणराव बारड, कांलडी 

रोड �टळक चौक परतवाडा 

ता.अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 6/30/1971 एम.ए ओ.बी.(स. अचलपूर 8/1/1997 7/1/2000 9420077806

176 20030210C108269
_करण मनोहरराव ढोके 

मु.देउुतवाडा पो.तळणी ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 6/29/1973 एम.ए, �ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 8/1/2000 7/31/2003 75025242341

177 20040810C117274
क�पना रामचंL सानेकर, पो(लस 
लाईन Rकाट�र नं.411 कॅKप 

अमरावती

!"ी 5/12/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 7/10/1996 6/10/1999 9822656146

178 20141126C100534 सतीश मोतीराम (शरभाते, 
मु.पो.नांदगावं खंड.ेिज.अमरावती

पु�ष 8/22/1969 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 9/1/1995 8/31/1998 9422914369

179 20010602C104346
देवराव रघुनाथ कांबळे, मु.जसगाव 

पो.मंग�ळ द!तगीर ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 12/6/1964 �ब.ए एस.सी धामनगाव रे�वे 3/1/1996 2/28/1999 9665781101

180 19890922C975426 राज7L हनुमंतराव देशमुख, (शवाजी 

नगर चांदरु बाजार िज.अमरावती
पु�ष 4/18/1971 �ब.एस.सी, 

�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 9/25/1996 8/30/1999 9823109329
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181 19961230C987721 गोपाल ;वनायक Hडके, मु.पो. 
भुंगाव ता.अचलपुर िज.अमरावती

पु�ष 5/22/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अचलपूर 8/1/1998 7/31/2001 8007377157

182 19950717C895776 संगीता ;व$वनाथ वरोकार, 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

!"ी 8/14/1976 एम.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 1/5/2000 12/30/2002 9812676027

183 19940817C981803
महेश पांडुरंग देशपांड,े केशव 

!मतृी ;वलास नगर ग�ल+-5 
अमरावती

पु�ष 9/14/1972 �ब.कॉम ओपन अमरावती 7/1/1996 6/30/1999 9326249921

184 19900606C975673
;वजय आDमारामजी भरड,े 
मु.पो.आमला.ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 9/4/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 9/1/1998 8/31/2001 9730409909

185 19811229C973933
शाल+नी शंकरराव राटकर, Gदारा 
शेळके देवीनगर ;वटभट+ रोड 

वडाळी अमरावती

!"ी 12/4/1962 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 12/1/1995 11/30/1998 9049932930

186 19940113C982719
>`ा सुखदेवराव वाकपैजन, >शांत 
(शOक कॉलनी @तवसा 

िज.अमरावती

!"ी 6/22/1965 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 5/1/1997 4/30/2000 7709635765

187 20160704C101043
मारोती �बसनजी बागड,े मु.पो. 
करजगांव गांधी ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 4/12/1963 �ब.कॉम एस.सी व�ड 3/1/1991 4/28/1994 9970865787

188 20160105C100825 राजेश सुरेशराव ;पहुल, इंLायणी 

कॉलनी महा;वर नगर अमरावती
पु�ष 7/11/1986 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 12/10/1998 31-11-01 9850769653

189 20141125C100948
>मोद बालकृxणाजी सावरकर, 
मु.पो.श7दरुजनाघाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 2/2/1969 �ब.कॉम, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 1/1/1999 12/31/2001 9096436360

190 20141201C101355
सुहास बाबाराव ठाकरे, 
मु.पो.मंग�ळ द!तगीर 

ता.धामणगांव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 8/26/1973 एम.ए ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 12/10/1999 11/30/2002 9405436441

191 20120419C996321 Cगता Cचधंुसांग खुटपके, 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

!"ी 5/14/1972 एम.ए ओपन व�ड 7/15/1996 6/15/1999 9922410178

192 20080625C126423 शैल7L नारायणराव झलेोले, Eीनगर 
देवमाळी ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 2/1/1976 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 1/1/1999 12/31/2001 9890726829
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193 19880628C974786
;वनोद बाबाराव हरणे, मु.�हगणी 

पो.गावडगाव ता.अंजनगांव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 5/9/2000 4/25/2003 9657483861

194 19910617C977539
गजानन रामकृxण खडसे, 
मु.पो.भडारज ता.अंजनगांव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 9/4/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 6/1/1998 5/22/2001 9096231746

195 19870203C974367
धनराज _कसनराव सावरकर, 
मु.रोहणखेडा पो.;वचोर+ ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/7/1970 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 12/27/1995 12/25/1998 9158830388

196 20160704C100699
योगीराज नाराणराव ठाकरे, 
मु.पो.कावळी ता.धामनगांव रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1969 एम.ए ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 1/25/1996 1/24/1999 9503378479

197 20150325C100346
मोहन रघुनाथजी हुंड, 
मु.पो.अंजनवती ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 3/12/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 12/1/1996 11/30/1999 9764862627

198 20150506C100145

साधना शंकरराव वाघमारे, 
Eी.कॉलनी घर नं-18 द!तुर नगर 
गजानन महाराज मंद+र जवळ 

अमरावती

!"ी 8/23/1963 एम.ए, एम._फल ओ.बी.(स. अमरावती 9/1/1995 8/31/1998 9850355062

199 19850406C974233 अ@नता Eीरामजी बनारस,े >शांत 
नगर अमरावती

!"ी 4/19/1967 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 10/14/1997 9/30/2000 9565678274

200 20110324C984895
बापुराव धMडुजी खंडारे, मु.धनवाडी 
पो.भंडारज ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 5/2/1969 �ब.कॉम,एम.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 3/31/1998 2/17/2001 9766499827

201 2003022C109734 �योती �दपकरराव बनारस,े 
तेल+पुरा वलगांव ता.िज.अमरावती

!"ी 7/5/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 5/16/1997 4/30/2000 9420314240

202 19880927C975059 सु@नल भानुदासराव फुके, 
मु.पो.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 7/9/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 3/1/1998 2/28/2001 9421620622

203 20120620C130185
योग7L रामकृxण भाग;वत, 
मु.पो.ता. चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 6/30/1970 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 7/1/1995 6/30/1998 9923305401
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204 19880927C975060 ;वजय �दगांबरराव पनके, 
मु.पो.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 3/19/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओपन चांदरु बाजार 3/1/1998 2/12/2001 9900313313

205 20141112C100840
संजीवनी तुलसीराम गावंड,े घर 
I.26 ITI कॉलनी हनुमान मं�दरा 

समोर अमरावती

!"ी 7/9/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 2/1/1996 1/31/1999 8975852063

206 19900312C976355
>भाकर साहेबराव धकाड,े 
मु.घोडगांव पो.मंग�ळ द!तगीर 

ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1971 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 7/1/1996 6/30/1999 9673779845

207 20081001C973877
रेखा तुळशीराम शदाकळे, Gदारा 
_करण CगGहे पो.@नमखेड 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

!"ी 9/3/1968 एम.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 7/1/1997 11/28/2000 9096720251

208 19850515C974162
अशोक Eावणजी चौधर+, 
मु.पो.बोर+ ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 4/5/1966 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 1/1/1995 31-2-97 9527625979

209 20030923C112828
Cगर+धर बापुरावजी भड, 
मु.पो.;पपंळखुटा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/20/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 3/1/1996 2/28/1999 9561974615

210 20010911C103876
र;वLं रामरावजी चोरे, 
मु.पो.माहुल+ चो ता.नांदगांव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 1/28/1969 एम.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 1/1/1995 8/31/1998 7387164738

211 19870723C974630
हेमंत अनंतराव ढेपे, मु.पहुर 
पो.फुबगांव ता.नांदगाव खंड$ेवर 

िज.अमरावती

पु�ष 10/1/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 1/1/1996 12/31/1998 9420719380

212 19871027C974653 सुभाष �परावजी वानरे, मु.पो.नया 
वाठोडा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 7/5/1971 �ब.ए एस.सी मोश� 6/1/1997 5/31/2000 8552971384

213 20081128C995984
राजेश दादारावजी सोनार, 
मु.पो.करजगाव ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 3/23/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 2/2/1996 1/30/1999 9881414203

214 19931013C980077 ;वजय उNमराव सोनोने, मु.पो. 
सातरगाव ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 2/3/1963 �ब.ए,एम.ए एस.सी @तवसा 10/1/1995 9/30/1998 9764115715
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215 19920514C977850
;वजय पांडुरंगजी नवले 

मु.पो.नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 8/7/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 2/1/1996 1/30/1999 9970984921

216 20061215C989552 राजEी सुधाकरराव मानकर, 
;वrया कॉलनी कॅKप अमरावती

!"ी 11/24/1976 एम.ए ओपन अमरावती 1/1/2000 12/31/2002 7038212437

217 20081126C995649 स;वता @नरंजनराव वाकोड,े 
;ववेकानंद कॉलनी अमरावती

!"ी 9/30/1971 �ब.एस.सी ओपन अमरावती 11/19/1995 10/31/1998 9422524994

218 19961029C987441 अप�ना सुधाकरराव भंडागे, Gदारा 
मनोज कोरड ेअंबा;वहार अमरावती

!"ी 3/28/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 8/9/1995 7/31/1998 9604914042

219 20150911C987441
;व$वास तुकाराम भगत, माता 
फैल जुनी व!ती बडनेरा 

िज.अमरावती

पु�ष 5/1/1971 �ब.ए एस.सी अमरावती 2/1/1998 1/30/2001 9970200662

220 20150911C101139 राजु >भाकर @नतनवरे, @ननांद 
नगर चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 5/6/1976 �ब.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 6/8/2000 5/29/2003 7030879818

221 20010528C103813
शरद गुलाबराव पवार, 
मु.पो.तळेगाव ठाकुर ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 2/1/1967 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. @तवसा 2/1/1996 1/30/1999 9730201719

222 20120430C128338  
सु@नल मोतीराम काझ,े मु.पुसनेर 
पो.;प>ंी @नपाणी ता.नांदगांव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 12/8/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 5/10/1998 4/30/2001 9404517202

223 19880826C934922
संजय बांरसाजी गुजर, 
मु.पो.बेलोरा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/17/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 3/27/1998 3/26/2001 8275663884

224 19860729C974317
मोहन नारायणराव साबळे, 
मु.पो.माधान ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 11/1/1964 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 12/9/1994 11/30/1997 9158111869

225 19950614C983097 महादेव रामकृxण वनवे, 
मु.पो.केकतपुर ता.िज.अमरावती

पु�ष 8/5/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 11/4/1996 10/30/1999 955051905

226 19830704C974028
अशोक देवरावजी डाखोरे, 
मु.पो.भातकु ल+ रेणुकापुर 

ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 1/14/1966 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 4/1/1993 3/30/1999 9764252578

227 19880609C974745 अशोक मोतीरामजी वाळक, वाड�-
12 मु.पो.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 6/18/1969 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 10/1/1995 9/30/1998 9767330407
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228 20081124C994428 नाना गभांरजी डरेे, वाड�-3 
मु.ता.नांदगाव खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 10/11/1965 �ब.कॉम एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 10/1/2000 9/30/2003 9420034054

229 19900510C975666 गजानन जानराव फरतोड,े मु.पातुर 
ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 1/23/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 1/23/1996 1/23/1999 9096921676

230 19910625C976645
>मोद ;वठोबाजी थोरात, 
मु.पालवाडी ता.कवाडगGहान 

ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 4/16/1970 �ब.ए एस.सी @तवसा 6/1/1996 5/31/1999 9637594283

231 20061013C121408 र;वLं नागोराव खरबड,े मु.खेड 

पो.;वचोर+ ता.मोश� िज.अमरावती
पु�ष 6/20/1968 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 4/9/1995 8/22/1998 9665185225

232 20081229C118917
�दल+प सुखदेव धवने, 
मु.पो.(शवणी ख ्ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 4/19/1969 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 5/19/1999 4/30/2002 7709057591

233 19910111C976527
राज7L ;व$वासराव Cचमोटे, सDयम 
कॉलनी Eी.हनुमान मंद+रा जवळ 

साईनगर अमरावती

पु�ष 9/16/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 2/8/2000 1/31/2003 8411894662

234 19900612C128255
ह0रहर मधुकरराव पाचघरे, 
मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/25/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 8/1/1996 7/31/1999 9404856968

235 19840822C974094 गजानन न�थुराम सोणारे, 
मह+रापुरा अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 11/1/1965 एम.कॉम एस.सी अचलपूर 11/1/1992 10/31/1995 8805204151

236 20081125C995499
जगद+श महादेवराव काळे, 
मु.पो.श7दरुजना बाजार ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 12/21/1968 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. @तवसा 1/1/2000 12/31/2002 9765332130

237 20031013C122972
छाया सुदामराव वानखड,े 
मु.पो.गु�कुंज आEम मोझर+ 

ता.@तवसा िज.अमरावती

!"ी 7/1/1967 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 11/1/1995 31 7588253789

238 20140922C101195 वंदना नामदेवराव (शरभात,े 
हनुमान नगर मोश� िज.अमरावती

!"ी 3/12/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 6/1/1997 Oct-98 787576372
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239 19880705C974841

अर;वदं उNमराव Oीरसागर, 
कमल कॉलनी नारायण नगर 

जवळ सातरगांव रोड @तवसा 

िज.अमरावती

पु�ष 12/19/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. @तवसा 3/1/1996 5/31/2003 808793640

240 20090910C999510
युवराज राजाराम सोनारे, 
मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/7/1972 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 8/3/1998 2/28/2001 9595026137

241 19891009C979556 कैलास रामराजी वाडकुंद, 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 2/27/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 9/1/2000 8/31/2003

242 19960829C987210

�योती �दगंबरराव गोरे, Gदारा 
(शवानी खु. वानखड ेमु.पो.ज�ड 

आझाद चौक ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 11/9/1968 एम.ए ओ.बी.(स. व�ड 4/1/2001 3/31/2004 9373963329

243 20141227C100482 अ@नल रामभाऊजी खंडार, 
मु.पो.पवनी ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 5/23/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 4/1/2001 3/31/2004 9960445221

244 19930920C980750
राजेश मोतीरामजी गुजर, 
मु.पो.पांढर+ ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 10/19/1973 एम.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 7/1/1999 6/21/2002 9604913956

245 19880718C975034
;वलास जगदेवराव हेराळे, 
मु.घुळक6 तो.काळगGहान 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 3/23/1972 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 5/3/1999 4/20/2002 9552492376

246 19970121C990891
गजानन जानराव पातुड<, 
मु.पो.माहुल+ धाड ेता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 6/5/1971 �ब.ए एन.ट+-सी दया�पूर 1/1/1999 5/30/2002 9881942569

247 19940704C982229

मीरा अंबादास डMगरे, सौ.मीरा 
स.डMगरे मु.माहुल+ जहाCगर 

आठवडी बाजार चौक 

ता.िज.अमरावती

!"ी 2/13/1975 �ब.कॉम एस.सी अमरावती 2/8/2000 1/31/2003 9764358140

248 19910907C977469

वंदना मधुकर इंगळे Gदरा 

सौ.वंदना मदनराव सावरकर 

अजगड नगर शेगाव नाका रोड 

अमरावती

!"ी 11/29/1969 एम.ए ओ.बी.(स. अमरावती 10/19/1996 9/30/1999 9405988968
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249 20051125C975999 सु@नता भाxकरराव मह�ले, Gदारा 
के.एस.शामनगर अमरावती

!"ी 3/15/1963 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 10/3/1997 9/30/2000

250 19870714C974492 �दपक रामराव लेकुरवाळे, नामदेव 
मंद+र गाडगे नगर अमरावती

पु�ष 9/27/1970 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 7/9/1996 6/30/1999 9326794881

251 20060307C987551
�योती जानराव मोरे, Gदारा 
�योती KहMगे (शतला माता मंद+र 

राजापेठ अमरावती

!"ी 7/1/1965 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 11/13/1995 10/30/1998 9890664539

252 19950710C985340 माधव तुलसीराम मोडक, मु.म7ढ+ 
पो.उदापुर ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 5/4/1973 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 6/1/1998 8/30/2001 9730643583

253 20120327C160993
@नता Eीकृxणराव बेले, 
मु.पो.मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 11/22/1975 �ब.ए ओ.बी.(स. @तवसा 8/1/2000 7/31/2003 9881257299

254 19880811C975038
सुरेश रामदास गहुकर, 
मु.पो.मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 12/31/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. @तवसा 9/1/1996 8/31/1999 9423674324

255 20090316C131282 �योती मनोहर बेले, मु.पो.मोझर+ 

ता.@तवसा िज.अमरावती
!"ी 12/16/1976 �ब.ए ओ.बी.(स. @तवसा 1/1/2001 12/31/2003 9096660882

256 20110816C157091 अशोक बाजीराव वाहाणे, 
मु.वाढोणा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 9/13/1964 �ब.कॉम एस.सी मोश� 6/30/1996 6/30/1999 9665963064

257 20081124C994435

चंदा माPणकराव सुरसड,े Gदारा 
सुधाकर (शखरे जीवन एन ट+ 

आर शाळेजवळ पांढूणा� रोड व�ड 

ता.व�ड िज.अमरावती

!"ी 6/15/1972 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 1/1/1998 1/1/2001 7798264384

258 19911229C977363
धन$याम गुणवंत पाचोळे, 
मु.आxटरगाव पो.अंबाळा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/7/1968 �ब.ए एस.सी मोश� 3/7/1995 3/6/1998 9860250724

259 20100331C142340
ह0रभाऊ गणेशराव गजबे, 
मु.पो.श7दरुजनाबाजार ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 5/1/1968 �ब.कॉम,�ब.;प.एड एस.सी @तवसा 12/1/1996 11/30/1999 9049252039

260 20071212C999074
योगे$वर अवधुतराव वानखड,े 
र;ववार बाजार धामनगांव रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 6/1/1965 �ब.एस.सी एस.सी धामनगाव रे�वे 5/1/2000 4/30/2003 9420123015
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261 19880426C974730
नर7L दामोदर रवातरकर, Gदारा 
एम के नागसे तपोवन रोड 

अमरावती

पु�ष 6/20/1965 �ब.ए एस.सी मोश� 11/1/1996 10/30/1999 9421030575

262 19941212C983101
सुभाष वासुदेवराव धोटे 

मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/15/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 2/1/2001 1/31/2004 9975244708

263 19911212C977344 राजु एकनाथराव घोड,े 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 10/15/1965 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 4/1/1994 3/31/1997 9665666755

264 19950720C984116
�दपक सुरेशराव पडघान 

मु.पो.श7दरुजना बाजार ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 5/22/1966 �ब.ए एन.ट+-बी @तवसा 9/1/1997 8/31/2000 7798239137

265 19860820C974346
गजानन >�हादराव श7डोकर, 
मु.पो.माहुल+ धांड ेता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 20-30-60 एम.ए ओ.बी.(स. दया�पूर 9/1/1993 8/31/1996 9766154952

266 19870202C974366
संजय नामदेवराव शेलकर, 
मु.पेा.(शरजगांव कसबा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 8/25/1968 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 5/25/1998 5/30/2001 9860665053

267 19951201C557201 हेमंत सहदेवराव टेभुण<, मु.पो.खेड 

ता.मोश� िज.अमरावती
पु�ष 6/4/1965 एम.ए एस.सी मोश� 4/1/1993 3/31/1996 9158902009

268 20140901C102317 सुCधर पंजाबराव मनोहरे, गु�देव 
नगर कठोरा रोड अमरावती

पु�ष 6/4/1973 एम.ए एस.सी चांदरु रे�वे 5/12/1997 4/27/2000 9975030523

269 20141126C100299
सु@नता �दगंबरराव उमप, 
मु.पो.मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 12/7/1968 एम.ए ओ.बी.(स. मोश� 11/1/1995 10/30/1998 8087960305

270 19880627C974778
संजय नामदेवराव @तPखले, 
मु.पो.(शरजगाव कसबा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 4/2/1969 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 11/18/1997 11/30/2000 9890549278

271 20140812C711973
>;वण उNमराव गावंड,े वाड� नं.9 
बद�लापुर ;व�ल मंद+र समोर 

धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 7/26/1973 �ब.कॉम ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 8/1/1999 7/30/2002 9890318933

272 19900710C975905
0रयाज उ�ला खन शZबीर खान, 
मु.पो.चुनार पुरा (शरजगांव कसबा 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1973 एच.एस.सी,डी.एड ओपन चांदरु बाजार 3/3/1999 2/28/2002 9823601548
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273 20010602C103818
शुभांगी रामभाऊ कावडकर, Gदारा 
रा.ना.कावडकर ;वजय कॉलनी 

कठोरा रोड अमरावती

!"ी 1/19/1970 एम.ए ओ.बी.(स. दया�पूर 5/1/1999 5/31/2002 8605791501

274 20070207C980195

सु@नता सुधाकर कोरड,े धनराज 

नगर कुहा रोड]या मागे !टेट 

बँक जवळ चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 3/3/1976 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 3/1/1998 2/28/2002

275 20030619C109582
>मोद `ाने$वर बोबड,े 
मु.पो.अंजनगाव ता.धामनगांव 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 11/20/1972 �ब.ए एस.सी धामनगाव रे�वे 4/11/1997 3/30/2000 7350085597

276 20081127C995827
रजनी संपत बेलसरे, 
मु.पो.सातरगांव ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 4/15/1972 �ब.कॉम ओ.बी.(स. @तवसा 10/31/1998 9/30/2001

277 19880714C975013
अ@नल Cचतंामण आसोड,े 
मु.श7दरुजना बाजार ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 6/2/1968 �ब.ए एस.सी @तवसा 4/1/1996 3/31/1999 7875375212

278 20080730C126764
सु@नल रमेशपंत बMगे, घर Iं.342 
रामकृxण कॉलनी बेनोडा श�हद 

ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. व�ड 8/1/1997 7/31/2000 9422558426

279 19950720C985782
 सु;>या सुधाकर कोरड,े धनराज 

नगर कुहा रोड]या मागे चांदरु 

रे�वे िज.अमरावती

!"ी 9/29/1974 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 3/22/1998 2/26/2001 9421827905

280 20141128C100966
(शतल कृxणराव चौधर+, 
मु.पो.पळसखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 5/19/1974 �ब.ए एस.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 12/1/1995 12/31/1998 9860476397

281 19900825C975547
>;वण मधुकरराव ठाकरे, 
मु.पो.नांदगांव खंड$ेवर 

िज.अमरातवी

पु�ष 4/1/1972 एम.कॉम ओ.बी.(स. @तवसा 8/1/1996 7/31/1999 9423648365

282 19970211C988615
गजानन नारायण खरास,े 
मु.पो.दापोर+ खु. ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 2/19/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 9/1/1998 8/1/2001 9922857944

283 20081126C995694
;वजय उNमराव नागर+कर, 
मु.पो.आमला ;व$वे$वर ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 10/28/1969 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 9/1/1998 8/31/2001 9823775507
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284 19870813C974735
संजय तुळ(शरामजी लाड;वकर, 
वाड� I.16 समथ� कॉलनी मोश� 

िज.अमरावती

पु�ष 1/3/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 1/1/1996 2/1/2000 7709963657

285 19890704C986070
मनोज (सतारामजी वसुले, नटराज 

कॉलनी व�ड दरुभाषा क7 Lामागे 

व�ड िज.अमरावती

पु�ष 9/10/1969 एम.कॉम ओ.बी.(स. व�ड 6/1/2000 5/31/2000 7798590231

286 20141127C100425
�दपक (सतारामजी वसुले, नटराज 

कॉलनी व�ड दरुभाषा क7 Lामागे 

व�ड िज.अमरावती

पु�ष 3/21/1966 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 8/1/2000 7/31/2000 7385378075

287 20060313C991751 मणोज रघुपती खडसे, मु.पो.बेलोरा 
ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 3/5/1967 �ब.कॉम,�ब.;प.एड एस.सी मोश� 6/1/1999 5/31/2002 9975898767

288 19910910C977189
$यामसुंदर दे;वदास राणे, 
मु.पो.;पपंळखुटा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/28/1973 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 10/1/1998 9/30/2001 9960588802

289 19870709C974478
संजय हर+दास तायड,े 
मु.पो.कोकडा� ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 9/13/1971 �ब.कॉम ओ.बी.(स. मोश� 6/1/1996 5/31/1999 9822250371

290 19940824C557740 नंदकुमार नारायण नागले, 
मु.पो.खेड ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 5/25/1969 एम.ए एस.सी अमरावती 12/1/1995 12/31/1998 9503150799

291 19870619C974391
"यंबक नेह�आ�पा भेट+, 
मु.पो.माहुल+ जहागीर 

ता.िज.अमरावती

पु�ष 8/20/1969 �ब.कॉम ओपन अमरावती 6/1/1999 5/31/2002 9881118297

292 20150928C100447
;>@तभा गोकुलदास वायकर मु.पो 
बेलोरा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 1/15/1970 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 8/14/1998 5/31/2002 7350359929

293 19830214C973968 नंदकुमार पुंडल+कराव कोहळे, 
मु.करजगाव ता.िज.अमरावती

पु�ष 9/19/1963 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 3/16/1998 2/28/2001 9421017793

294 20020711C106593
_कशोर नामदेवराव (शगंणे, 
मु.कोरोगाव पो.रवासपुर 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/5/1967 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 9/8/1996 6/30/2002 9823589211

295 19930708C979745
उ�हास गुणवंतराव आठवले, 
मु.लासुर पो.धामोडी ता.दया�पुर 
िज.अमरावती

पु�ष 10/24/1970 �ब.कॉम एस.सी दया�पूर 1/8/1999 11/30/2002 7798229378
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296 19940215C982722 उषा महादेवराव ठाकरे, 
मु.पो.अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

!"ी 8/15/1968 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 1/2/1998 12/31/2000 9765656490

297 19900719C976003 @न@तन एकनाथराव मेEाम, 
;वलास नगर ग�ल+ नं-4 अमरावती

पु�ष 6/20/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 8/1/1996 7/31/1999 9423853835

298 19931201C980525
शारदा गुलाबराव पाजु�रकर, 
हमालपुरा �mमीणीनगर रोड 

_कराणा शॉप अमरावती

!"ी 4/18/1966 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 8/3/1995 7/31/1998 9404355850

299 19890224C975475 नंदा सुय�भानजी शेलुकर, संजवनी 

कॉलनी जवळ अमरावती
!"ी 10/10/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 7/15/1999 6/30/2002 9922858774

300 19890127C975101
अजय केशवराव पाट+ल, 
मु.पो.मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 4/27/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. @तवसा 5/1/2000 4/30/2003 9527197816

301 19870721C974626
राजाभाऊ जानराव सदार, 
मु.खनवाडी पो.काकडा� 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/4/1967 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 11/1/1996 10/30/1999 9765656490

302 19910709C977544 उमेश नामदेवराव Gयवहारे,यशवंत 
नगर मोश� िज.अमरावती

पु�ष 6/26/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 11/3/1999 2/28/2002 9021154027

303 19841208C974145
राजु साहेबराव करळे, 
मु.पो.एकलारा ता.अंजनगांव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 7/3/1967 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 4/2/1998 4/25/2001 9673522733

304 19980528C991880
;वनायक वामनराव वाघ, 
मु.पो.सातरगांव ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 4/1/1965 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. @तवसा 4/1/1998 3/31/2001 8605748962

305 20041006C117534 >�दप _कसनराव डहेनकर, 
मु.अंबाडा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 2/18/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 5/1/1997 4/30/2000 7350035105

306 19841218C974144
दNा"य जग:नाथ वडतकर, 
मु.नगर प0रषद जवळ दया�पुर 

िज.अमरावती

पु�ष 12/18/1984 �ब.ए ओ.बी.(स. दया�पूर 2/1/1994 9/30/1996 9921479262
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307 20081126C955552

शुंभागी मधुकरराव केदार, 
बबनराव उंकडराव सोनटRके 

मु.पो.मंग�ळ द!तगीर 

ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

!"ी 7/4/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 8/1/1998 7/31/2001 9422682792

308 19880629C974800
राज7L मधुकरराव खांडकेर, मु. 
खखाडी पेा.खरोळी ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 9/29/1971 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 6/1/2000 5/31/2003 7721993865

309 20080929C127525
अनंत केशवराव दधुार, 
मु.पो.सातेफळ ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 9/24/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 2/5/1998 1/5/2001 9011343730

310 19921124C978958
राज7L रामदास राऊत, मु.रववाडी 
पो.खराहा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1976 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 12/31/1999 12/30/2002 9673579973

311 19900516C996639
उमेश सुखदेवरा तायड,े मु.शेगांव 
(मलकापुर खुद�) पो.खासपुर 

ता.अंजगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 6/20/1969 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 7/3/1997 3/23/2001 9545525210

312 20141202C100946
;वrया मनोहरराव राजुरकर, नेह� 
नगर धामनगाव रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 8/5/1973 �ब.ए ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 5/1/1997 4/30/2000 7798773525

313 19940707C981457
�दनेश दामोदराराव कोरड,े 
मु.पो.;पपंळ खुटा (मोठा)ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/27/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 11/1/1995 10/30/1998 8600673106

314 19910221C977506
गजानन महादेव धाडसे, 
मु.शेडगांव पो.खासपुर 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 9/6/1999 8/23/2002 8550949740

315 20070209C121561
जनाद�न _कसनराव मेEाम, 
मु.रामपुरा पो.कोकत ्� 

ता.अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 8/1/1998 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 8/1/1998 2/28/2002 7875804965

316 20081128C996018
@नलेश `ाने$वर भटकर, 
मु.पो.माधान ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 12/6/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 8/6/1998 1/30/2001 7507494306
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317 20111203C987096
फरहत अंजुम सईद अहमद, 
सु_फयान नगर 1 मु!कान लॉनचे 

मागे मुत�जापूर िज.अमरावती

!"ी 9/15/1975 �ब.ए,डी.एड ओपन मुत�जापूर 7/29/1997 6/30/2001 8805742404

318 20141214C100936
सुभाष शंकरराव आखरे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 4/1/1964 �ब.कॉम ओ.बी.(स. मोश� 6/1/1994 5/31/1997 7558349856

319 20150330C100532
गजानन वामनराव भोयर, 
मु.पो.अंजनवती ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरातवी

पु�ष 5/12/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. @तवसा 2/1/1997 1/31/2000 9545954413

320 20150113C101203
मुरल+धर वासुदेवरा श7ड,े 
मु.दह+गांव धावड ेपो.कवठा कडु 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 6/12/1970 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 12/1/1998 31-11-01 9850317714

321 20160705C101205

>शांत बाबाराव मोहोड, मु.पो. 
>�हादपुर महाDमा फुले कॉलनी 

तह(सल मागे चांदरु बाजार 

िज.अमरातवी

पु�ष 7/17/1967 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 12/1/1995 11/30/1998 9049792998

322 20150625C100738
�दल+प काशीराव सोनोने, 
मु.पो.सांवगी मUापुर ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 3/9/1966 एम.ए एस.सी चांदरु रे�वे 11/1/1992 10/30/1995 7276134470

323 20130107C100521
रंजना मैनेजर वास@नक, Eी.रामु 
बापुराव चGहाण मु.पो.श7दोळा 

बु.ता.@तवसा िज.अमरावती

!"ी 9/23/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 5/12/1997 5/12/2000 8007040397

324 19890728C975359
सु@नल महादेवराव �हवस,े 
मु.पो.कोळ;व�हर ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/5/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 11/1/1997 7/30/2000 9890569366

325 19990121C994207 पदमाकर एकनाथराव खाकस,े 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 9/15/1966 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 8/7/1992 5/7/1995 9158249945

326 20081018C127673
नंद_कशोर तुळशीरामजी इंगळे, 
मु.पो.रा.अंजनगाव सुज� वाड� I.5 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 6/1/1967 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अंजनगाव सुज� 2/1/1996 3/24/2000 9763577237

327 20080807C993300
अशोक ;वxणुपंत दाभाळे, 
मु.पेा.qाKहणवाडा थडी ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 5/7/1965 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 12/15/1998 12/30/2001 9130119366
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328 19890912C975551
वामन ;वठठलराव पाट+ल, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/12/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 1/1/1997 12/30/1999 9070725379

329 20081016C127595
अशोक _कसनराव होले, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 2/5/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 9/1/1995 8/30/1998 9763558445

330 19960118C988115 छाया सुरेशराव भ7ड ेमु.पो.राजुरा 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती
!"ी 2/10/1972 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 8/1/1999 7/30/2002 9403622122

331 20040205C114604
गुणवंत नामदेवराव फुटाणे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 1/1/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 3/1/1997 2/28/2000 9403211989

332 20080317C995756 सु@नल गोरखनाथ मल+ये, 
मु.पो.ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 6/8/1973 डी.ए.ई ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 11/1/2000 10/30/2003 9850496354

333 19960708C986626
सु@नल ;व$वासराव जुनघरे, 
मु.पो.आराळा ता.दया�पुर 
िज.अमरावती

पु�ष 4/15/1971 �ब.ए ओ.बी.(स. दया�पूर 12/1/1998 3/31/2002 9767990330

334 19860704C974288
;वनोद अजु�नराव पुंड, 
मु.पो.पोरगGहान ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 11/23/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 6/1/1999 5/31/2002 8390284326

335 19851212C985663
मंगेश मधुकरराव पाट+ल, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 12/1/1997 11/30/2000 9049068343

336 19991118C998959 स(मर हर+हरराव नेरकर, चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 9/28/1972 एम.ए ओ.बी.(स. चांदरु रे�वे 2/9/1999 9/22/2002 9665247105

337 19950619C984763
ि!मता हर+भाऊ देशमुख, सबुर+ 
खंड$ेवर कॉलनी साईबाबा 

;वrयालय अमरावती

!"ी 7/22/1978 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. अमरावती 3/13/2000 3/28/2003 9850921945

338 20121106C982226
जयEी मारोतराव टाके, कठोरा 

नाका V.M.V रोड रंगोल+ लॉन 
उव�शी नगर अमरावती

!"ी 8/22/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. यवतमाळ 1/1/1999 12/31/2001 9860651479

339 19911219C977720
रेखा गM;वदराव गांवड,े 
मु.मांजरखेडा पो.@नमगGहाण 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

!"ी 1/1/1973 एम.ए ओ.बी.(स. अमरावती 4/1/1996 3/31/1999 7218305043
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340 19921006C978767
वंदना मुधकरराव  गळ!कर, मु.पो. 
गाडगे नगर पुनम फोटो लाईन 

भोकरे �लॉट अमरावती

!"ी 7/4/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 12/1/2001 11/30/2004 9604274761

341 20110405C985725
;वलास @नळकंठराव मेEाम, 
मु.नर(सगंपुर पो.यावल+ शह+द 
ता.िज.अमरावती

पु�ष 2/17/1968 एम.ए एस.सी अमरावती 1/1/1998 12/31/2001 7620443672

342 20071217C244954
>�दप जानरावजी बहादरुे, 
मु.पो.(शगंणापूर ता.दया�पुर 
िज.अमरावती

पु�ष 12/17/2007 �ब.ए ओ.बी.(स. दया�पूर 12/1/1997 1/31/2002 8552879901

343 19900612C976368
;वजय मनोहरराव ठाकरे, 
;ववेकानंद काKलनी (सभंोरा रोड 

मोश� िज.अमरावती

पु�ष 12/1/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 1/1/1997 2/28/2000 9860267853

344 19900731C976042 >काश ह0रभाऊ क@नरे, >शांत 
कॉलनी मोश� िज.अमरावती

पु�ष 6/1/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 7/1/1997 6/30/2000 9075308879

345 20141128C100527
नंद_कशोर नामदेवराव जावरकर 

मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 9/11/1967 एम.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 11/1/1996 10/30/1999 9403623340

346 20141202C100304
नंद_कशोर यशवंत खंडारे, यशोदा 
नगर नं.1ग�ल+ नं.4 पटलचे 
घराजवाळ अमरावती

पु�ष 10/19/1966 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 12/1/1996 11/30/1999 8411876935

347 19950309C984702
(शला रामभाऊ गुडधे Gदारा Hड 

वाय खांडकेर �ब.एड कॉलेज जवळ 

कांडल+ ता.अचलपुर िज.अमरावती

!"ी 7/1/1969 �ब.ए एस.सी अचलपूर 7/1/1996 6/30/1999 9923475878

348 20091001C974806
राजकुमार आनंदराव माकोड,े 
रा.(भलोना ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1968 �ब.ए एस.सी अचलपूर 9/1/1995 8/30/1998 9420127931

349 20141129C100570 छाया (भवसनजी परवाले, 
सवाईपुरा अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 8/8/1968 �ब.कॉम एस.ट+ अचलपूर 11/1/1998 10/30/2001 7507041955

350 20110716C155981
Eीकांत गुलाबराव साखरकर, 
मु.काठोडा पो.सास� ता.नांदगांव 
खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 9/8/1976 एम.ए ओ.बी.(स. अचलपूर 12/4/2000 11/4/2003 9766282135

351 19820621C973949
गजानन तुळशीराम ;पजंरकर, 
मु.पो.उमर+ इतबारपुर ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 8/24/1963 �ब.ए एस.सी दया�पूर 4/1/1992 7/31/1994 7057754189
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352 19881115C975002
कैव�या रामकृxण लुटे, Gदारा 
रमेश महादेवराव @तजारे ;वजय 

नेह+ कॉलनी कठोरा रोड अमरावती

पु�ष 5/2/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. अमरावती 6/1/1999 5/31/2002 9604274909

353 19911029C977289 �दपक रामरावजी को:ड7, 
मु.ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 10/30/1969 एच.एस.सी,डी.एड ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 3/8/2000 3/28/2003 9823401899

354 19970417C988787 भारत भुषण मारोतराव रामटेके, 
मु.पो.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 1/14/1969 �ब.ए,एम.ए एस.सी @तवसा 8/1/1998 7/31/2001 9420835043

355 19941121C982676 >काश दे;वदास काळे, मु.सातेगाव 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 4/5/1965 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 3/1/1996 2/17/1999 9923368022

356 20110531C153542
केशव रामाजी सावरकर, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 3/16/1970 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 9/1/1996 8/30/1999 9623188083

357 20140613C100140
सु@नल �परावजी चौधर+, मु.थुगांव 
पो.;पपंर+ ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 1/1/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 1/1/1998 12/31/2000 9637003589

358 20160706C100157
>;वण बाबारावजी गाडकेर, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 9/7/1964 �ब.कॉम ओ.बी.(स. मोश� 7/1/1994 6/30/1997 9960863805

359 20120809C986542
जयंत >भाकर (शळणकर. 
मु.पो.मंग�ळ द!तगीर 

ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 1/5/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. धामनगाव रे�वे 7/1/1998 6/30/2001 9420074106

360 20160707C101128
>काश परशराम खोड!कर, 
मु.पो.मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 10/15/1964 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. @तवसा 12/1/1998 1/26/2001 8806340318

361 20130601C100296
�योती रामकृxण  माहोरे, 
मु.पो.रामनगर चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 8/3/1970 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 4/15/1998 3/31/2001 9011743476

362 20160705C100803
राज7L महादेवराव भेले, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/20/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 6/1/1995 5/31/1998 9403303711
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363 20160704C100329
कमल वामनराव �हगंणे, Gदारा सौ 
कमल ;वनोद सुने बार+पूरा 

जु@नव!ती बडनेरा िज.अमरावती

!"ी 6/10/1976 �ब.ए ओ.बी.(स. @तवसा 2/4/1999 1/31/2002 9922775297

364 20140523C100123
साहेबराव परशरामजी दंडाळे, 
मु.म7ढ+ पो.उदापूर ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 7/11/1971 एम.ए एस.सी व�ड 6/1/1997 7/31/2000 9326857590

365 19911016C980965
र;व साहेबराव धमा�ड,े 
मु.पो.खासपूर (श7डगाव) 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 1/4/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 5/1/1999 6/29/2002 9921565256

366 19830916C127549
र;वLं नामदेवराव गाडबैल, 
मु.पो.�बलनपूरा अचलपूर 

ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 8/3/1965 �ब.कॉम ओ.बी.(स. अचलपूर 10/1/1992 9/30/1995 7875384405

367 19970610C988857 जयEी महादेवराव गु�हाने, >शांत 
नगर वनराई माU अमरावती

!"ी 8/29/1974 एम.ए ओ.बी.(स. अमरावती 5/1/1999 4/30/2002 9763467271

368 20081008C977436 लल+त सुय�भानजी सदापुरे, 
मु.पो.व�ड ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 10/8/1968 �ब.ए एस.सी व�ड 3/1/1998 4/30/2001 9370493209

369 19940803C981752
अ@नल रामदास ल7ड,े मु.मोरगांव 
पो.लोणी ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 4/28/1968 एम.कॉम ओ.बी.(स. नांदगाव खंड$ेवर 2/1/1997 1/31/2000 97647406889

370 19880718C975032
;वनायक उNमराव वानखड,े 
रा.मलकापूर पो.हतMडा 
ता.अंजनगाव िज.अमरावती

पु�ष 6/21/1970 एम.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 12/1/1998 11/29/2000 9822789231

371 19960319C987781 >काश पांडुरंग गवई, मु.पो.माहुल+ 
घांड ेता.दया�पुर िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1972 �ब.कॉम एस.सी दया�पूर 8/1/1997 4/30/1999 9767194349

372 19950424C982982 र;वLं अमतृराव वानखड,ेम�जीद 

जवळ चांदरु बाजार िज.अमरावती
पु�ष 9/14/1969 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 1/3/2001 12/31/2003 9158111362

373 19950714C983981
सु@नल >भाकरराव उ�हे, 
मु.पो.qाKहणबाडा थडी ता.चांदरु 
बाजार िज. अमरावती

पु�ष 3/27/1966 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 11/22/1996 11/30/1999 7745854813
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374 19900109C975585
सं�दप Eीरामजी सातपुते, 
मु.पो.(शरजगांव कसबा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 6/25/1968 �ब.कॉम ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 2/12/2001 1/30/2004 9970313139

375 19890912C975550
`ाने$वर देवरावजी टाकळे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/20/1969 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 11/1/1996 10/30/1999 7588750309

376 19890620C975960
>मोद नारायणराव परांजने 

मु.रामपुरा पो.कोकडी 

ता.अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/11/1968 �ब.ए ओ.बी.(स. अंजनगाव सुज� 6/3/1999 5/21/2002 7057467363

377 20081013C980332
ताDया देवमनराव तायड,े 
मु.बोराळा पो.धनेगाव 
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 3/13/1968 �ब.कॉम एस.सी अंजनगाव सुज� 9/1/1995 8/31/1998 9604262523

378 19880112C975009
>मोद रामकृxण गाणोरकर, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/22/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.(स. मोश� 6/5/2000 4/30/2000

379 19880112C975008
सुभाष रामदासजी गेडाम, 
मु.मायवाडी पो.वाका ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/13/1969 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. मोश� 9/1/1995 8/31/1998 9420074437

380 19950710C985765
>@तभा गणपत भ7मे, 
मु.पो.श7दरुजना घाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 9/17/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. व�ड 4/1/1997 9/1/2000 9372928200

381 20110425C152699 वंदना �दगंबर गोहाड, मु.खराळा 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती
!"ी 1/3/1965 एम.कॉम ओ.बी.(स. अमरावती 3/9/1998 3/26/2001 9822188096

382 19860724C974345
_कशोर वासुदेवराव ढवळे, 
मु.पो.(शगंणापूर ता.दया�पुर 
िज.अमरावती

पु�ष 1/28/1967 �ब.कॉम ओ.बी.(स. दया�पूर 6/1/1995 5/30/1998 9822699681

383 20081124C994415
�दल+प _कसनराव घुलझ,े 
मु.पो.सका�पूर ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/16/1966 �ब.एस.सी ओ.बी.(स. चांदरु बाजार 12/1/1997 11/30/2000 9673344826

384 19941213C982696
स@तश मधुकरराव गतफणे, 
मु.पो.कोळ;व�हर ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 3/21/1972 �ब.ए ओ.बी.(स. मोश� 12/1/2000 11/30/2003 9922101831
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385 20090917C132502
अ@नता आनंदराव वानखड,े इं�दरा 
नगर राम नगर चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 7/20/1973 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 9/20/1995 9/20/1998

386 20081119C986912
रफ6क खान हसन खान अल 

ह+लाल कॉलनी V.M.Vरोड 
अमरावती

पु�ष 4/5/1972 एम.ए ओपन अमरावती 6/1/1999 5/31/2002 9561100930

387 20050912C118912
नर7L रमेशराव नकाले, 
मु.पो.आमला ;व$वे$वर ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 6/7/1976 �ब.एस.सी ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 7/10/1998 6/22/2001 7875388617

388 20081125C995530
व@नता मधुकरराव केदार, Gदारा 
सुर7L शामराव माकोड ेमु.पो.ज�ड 

ता.व�ड िज.अमरावती

!"ी 5/23/1971 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 7/2/1996 6/30/1999 9403866432

389 19910724C976984
वैभव पांडुरंग मनवर, 
मु.पो.(शरजगांव बंड ता.चांदरु 
बाजरा िज.अमरावती

पु�ष 2/3/1975 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 11/1/2000 10/31/2005 960459663

390 20141127C100237
ह0रश वामनराव सरदार, 
मु.पो.कापूस तळणी ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/27/1971 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 11/5/1998 10/25/2001 8390197254

391 19920908C978918
�दपक ;वxणुजी उमप, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/5/1970 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 4/1/1998 3/30/2001 9860704354

392 19920619C977200 संजय परसरामजी नागले, 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 1/26/1971 �ब.ए एस.सी व�ड 8/1/1997 7/31/2000 9766987686

393 19911010C977717
@नशा शामरावजी मके$वर, �"मुत� 
नगर जुने पो!ट ऑ_फस @तवसा 

ता.@तवसा िज.अमरावती

!"ी 11/15/1972 �ब.ए एस.सी @तवसा 6/1/2000 5/31/2003 9552548139

394 19900220C975615
राज7L मोतीरामजी पवार, 
मु.पो.चंडीकापूर ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 10/14/1972 �ब.ए ओ.बी.सी दया�पूर 12/1/1998 1/31/2002 9730506972

395 19910312C977522 गजानन मधुकर ठाकर, रा.पटवार+ 
कॉलनी चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 3/1/1973 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 4/1/2000 3/31/2003 9503492789
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396 20120927C165313
सु@नल उदारामजी अंबाडकर, 
मु.पो.मारकंडा ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 8/15/1972 �ब.एस.सी ओ.बी.सी दया�पूर 12/1/1998 6/30/1999 9503492789

397 19941020C982750
>ेरणा साहेबराव भागवती, 
मु.पो.जवळा (धो"ा) ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 11/20/1972 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 6/1/1996 1/30/1999 8805502473

398 20130509C100041
;वनोद पु�षोNम पसारकर, नमुना 
लाईन नं-5सराफा यां]या 

घरासमोर अमरावती

पु�ष 3/4/1971 एम.कॉम ओपन अमरावती 12/1/2000 11/30/2003 9011199542

399 19900713C975950
नंद ुज7गुजी पळसपगार, 
मु.पो.कुबगांव पो.कुरळपुणा� 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 6/25/1972 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 31-4-99 4/30/2002 9545186752

400 20140312C100592
अ@नल देवरावजी गवई, 
मु.पो.qाKहणवाडा थडी ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 7/7/1967 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 12/15/1995 11/30/1998 8552015734

401 19860724C974212
अंबादास _कसन तायड,े 
मु.पो.बोरज ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 5/2/1968 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 12/15/1998 11/30/2001 9673346624

402 19930729C980424
रजनी भाxकरराव जगताप, 
गजानन नगर नवी व!ती बडनेरा 

िज.अमरावती

!"ी 11/26/1970 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 4/28/1995 4/28/1998 94233383369

403 19910122C977509
भागवन कNजुी खंडारे, 
मु.पो.माधान ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 4/17/1973 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 11/18/1997 11/30/2000

404 20060415C987616
(शतल मोरे$वरराव खारकर, Gदारा 
>;वण सोनटRके नमुना-6 नानक 

शाह+वाडा अंबादेवी रोड अमरावती

!"ी 2/29/1976 एम.ए ओ.बी.सी यवतमाळ 9/1/1998 8/30/2001 9922648692

405 20141201C100164
चIधर उदारामजी अंबाडकर, 
मु.पो.मारकंडा ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 10/4/1996 �ब.एस.सी ओ.बी.सी दया�पूर 1/1/1997 12/31/1999 9764014005

406 20081123C988161 >�दप बाबाराव धोटे, मु.पो.कापूस 

तळणी ता.िज.अमरावती
पु�ष 11/16/1967 एम.एस.सी ओ.बी.सी अमरावती 3/14/1996 2/28/1999 9763321483

407 20141216C100447 हेमंत कृxणराव खोड,े मु.पो.पवनी 
ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 5/8/1973 �ब.ए ओ.बी.सी व�ड 1/1/2001 8/31/2004 9822724376
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408 19960708C106536
�दपाल+ सुधाकर मानेकर, Gदारा 
एस.एम.फुरसके अं�बका नगर 

>ाथ(मक शाळा नं.16 अमरावती

!"ी 12/30/1975 �ब.ए ओपन व�ड 5/1/2000 4/30/2003 9403306972

409 19910904C977177
राजु उदारामजी वाघमारे, (सट+ 
हाय!कुल जवळ अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 12/20/1971 �ब.कॉम एस.सी अचलपूर 11/1/1998 10/1/2001 9421607083

410 20080905C994206 संजय मारोतराव सुपले, 
मु.पो.बेनोडा ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 6/22/1975 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी व�ड 5/21/2001 4/21/2004 9422669546

411 20071128C124916
जग�दश शरद कुKमर, अबोल 

गजानन कॉलनी मोश� 

िज.अमरावती

पु�ष 11/27/1968 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 11/1/1996 10/30/1999 9422950619

412 20080824C126907
संजय �हरामन धारकर, 
मु.पो.ब=गी जावरा ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 6/15/1976 �ब.ए एस.सी चांदरु रे�वे 12/1/1999 11/30/2002 9765600734

413 19950111C944614 (मना मधुकराराव इंगोले, वृंदावन 
कॉलनी चांदरु बाजार िज.अमरावती

!"ी 7/10/1969 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 7/15/1996 7/30/1999 9960745619

414 20120821C165899
रमेश नामदेवराव आखरे, 
मु.पो.तळेगांव ठाकुर ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 10/5/1970 �ब.कॉम ओ.बी.सी @तवसा 7/30/1997 7/30/2000 9503064934

415 19880111C974684
@न@तन मधुकरराव पुंड, 
मु.पो.पोरगGहान ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 9/25/1970 �ब.कॉम ओ.बी.सी मोश� 5/1/1997 4/30/2000 9763179559

416 20160708C100717
क�पना मुरल+धर 

तेलगोटे,बुFद;वहार ]या बाजुला 

क�याण नगर अमरावती

पु�ष 1/13/1976 �ब.ए एस.सी अमरावती 3/1/2000 3/28/2003 9049747487

417 1992003072 दNा मनोहर देशपांड,े भेरड ेभवन 
समोर राजापेठ अमरावती

पु�ष 3/14/1974 �ब.कॉम ओपन अमरावती 3/16/2000 2/28/2003 830837923

418 20090106C129049 वषा� वसंतराव भोपळे, माळी पुरा 

मोश� ता.मोश� िज.अमरावती
!"ी 4/15/1974 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अमरावती 6/1/1997 5/30/2000 8390751206
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419 20120517C129588
@नयाज अल+ उफेल अल+, 
मु.थुगांव ;पपंर+ ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 5/8/1969 डी.एड ओपन चांदरु बाजार 3/26/1998 3/25/2000 9823490313

420 20100831C148356

नंदा शंकरराव वानखड,े 
मु.पो.चांदरु रे�वे Gदारा लGहाळे 

यांचे घर+ इं�दरा नगर चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 1/14/1969 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 7/6/1998 6/30/2001 9922620857

421 19880705C974844
गजानन देवरावजी राऊत, 
मु.हैदतपुर पो.कुरळपुणा� ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

पु�ष 8/2/1970 एम.कॉम एस.सी चांदरु बाजार 11/18/1997 10/30/2000 7507208022

422 20130905C101683
संCगता वसंतराव भोपळे, B122 
अमर कॉलनी बाय पास रोड 

अमरावती

!"ी 3/10/1972 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 6/1/1997 5/31/2000 9673015901

423 19880704C974828
र;वLं रामदासजी लठे, 
मु.पो.रतनगीर बाबा मं�दराजवळ 

ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 6/1/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी @तवसा 12/1/1996 11/30/1999 9823601360

424 20091110C989070
सुर7:L Eीनाथ �हरड,े �हरड �लॉट 
0रमांड होमची मागची लाईन,ह:ॅड 
पंप जवळ गाडगे नगर अमरावती

पु�ष 11/10/1965 �ब.ए एन.ट+-बी अमरावती 8/19/1997 7/31/2001 9665936049

425 20110524C153370
राजु गणपतराव खोqागड,े 
मु.खरकाडीपूरा एक;वरा अंबादेवी 

जवळ अमरावती

पु�ष 4/14/1969 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अमरावती 7/7/1998 6/30/2001 8975852252

426 19910412C976603
कैलास रामचंL काळे, मु.वनोजा 

पो.Cचचंोल+ ता.अमरावती 

िज.अमरावती

पु�ष 7/16/1971 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 4/3/1999 4/20/2002 9767417409

427 19900808C976295 रजनी नागोराव डाखोड,े शामनगर 
मालटेकडी रोड अमरावती

पु�ष 8/22/1967 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/1/1995 8/31/1998 9623861704

428 20090113C129405
धमा� मोतीरामजी मनोहरे, 
मु.पो.>`ा कॉलनी मोश� ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/24/1971 �ब.ए एस.सी मोश� 3/1/1999 2/1/2002 9673229321

429 19920619C977918 हंसराज पारगुजी अंणोरे, 
मु.पो.रेवसा.ता.िज.अमरावती

पु�ष 6/7/1970 एम.ए एस.सी अमरावती 9/18/1996 8/31/1999 9823633501

Page 358 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

430 19950819C985808

!वाती बापुराव ढाकुलकर, Gदारा 
Gह+.यु.कडू �लॉट नं.44 पांड े
लेआऊट धामनगांव रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 7/14/1969 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 8/1/1999 7/30/2002 9422958259

431 20081003C974055 चंपत कडबेाजी नेवार+, मु.पो.पाळा 

ता.मोश� िज.अमरावती
पु�ष 7/10/1965 �ब.कॉम एस.सी मोश� 3/5/1993 2/1/1996 9665184909

432 19860304C974339 लता _कसनराव @नरगुळे, यशोदा 
नगर नं-1 दसुर+ ग�ल+ अमरावती

!"ी 12/1/1967 �ब.कॉम एस.सी अमरावती 8/7/1996 7/31/1999 976706763

433 19940624C981210
गोपाल शंकरराव मानकर, 
मु.पो.बोरगांव ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 7/20/1971 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 9/1/1997 8/31/2000 8605142254

434 20010721C105074
स;वता सुभाष घMगड,े Gदारा 
एस.एस.घMगड े�लॉट राधा नगर 
अमरावती

!"ी 3/28/1974 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 10/3/1998 9/30/2001 9423111371

435 19930913C980735 राजेश भाऊराव वहेकर, 
मु.पो.बेनोडा ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 12/31/1972 �ब.कॉम ओ.बी.सी व�ड 1/2/1996 12/31/1999 7066945901

436 19871015C974648
संजय भानुदासजी काकड,े 
मु.पो.घुईखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 3/12/1968 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 8/13/1998 7/20/2001 9422395482

437 19960909C987959
संजय @नळकंठराव बारामास,े 
मु.पो.बेनोडा (श�हद) ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 10/31/1971 �ब.ए ओ.बी.सी व�ड 1/1/1999 12/31/2002 9764614482

438 20041005C117529
�दल+प वसंतराव (शरभात,े 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/22/1968 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 5/1/1996 4/1/1999 9960816705

439 19951221C985895

(शतल मनोहर हांड,े Gदारा मुकुंद 

अ._कटुकले गोवध�न ;पटार 

परतवाडा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

!"ी 7/7/1975 एम.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 7/18/1999 7/18/2002 9405351653

440 20091230C136149
�दल+प _कसनराव भोकरे, 
मु.पो.(शरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/5/1972 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 4/1/1998 3/1/2001 9766973213
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441 19890630C975181
गजानन शेकरराव चंदनकर, 
मु.पो.वलगांव (इं�दरा आवास) 
ता.िज.अमरावती

पु�ष 9/13/1970 �ब.ए एस.सी अमरावती 9/1/1998 8/31/2001 9096897395

442 19880628C974791
>ताप जगणराव पोटदखुे, 
मु.पो.;वह+गांव मा.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 1/4/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 6/6/2000 5/26/2003 860047521

443 19880812C974914 छोटू रामदासजी बहादपूरे, 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 3/26/1972 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 1/1/1997 12/1/1999 9860243298

444 20031209C109131
मनोहर जानरावजी इंगळे, 
मु.पो.कोळ;वह+र ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1969 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 1/1/1999 12/1/2001 9689828032

445 19920420C977835 शंशाक >�हादराव चेड,े छांगाणी 

नगर अमरावती
पु�ष 3/26/1973 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 4/15/1999 3/31/2002 9960280304

446 20090414C980230 शशीकांत �दगांबर फुलझलेे, 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 2/23/1971 �ब.कॉम,�ब.एड ओ.बी.सी @तवसा 1/1/1999 12/1/2001 9422337667

447 19880104C974681
राजकुमार गो;वदं खंडारे, 
मु.पो.आसरा ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

पु�ष 6/15/1967 �ब.ए एस.सी भातकुल+ 8/1/1997 6/5/2000 9405575564

448 20040727C11716 अ@नल रामरावजी डाहाके, 
रा.अंबाडा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 6/26/1972 एम.ए ओ.बी.सी मोश� 4/1/1996 3/1/1999 9561676242

449 19840625C974124 मीना शंकरराव (मठकर+, बसवे$वर 
चौक माता Pखडक6 रोड अमरावती

पु�ष 12/16/1968 �ब.कॉम ओपन अमरावती 8/1/1993 7/1/1996 7798764218

450 19960412C986245 शंकर केशवराव पाट+ल, 
मु.पो.पुसला ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1966 �ब.ए एस.सी व�ड 5/1/2000 4/1/2003 8975458433

451 19880909C974996

स;वता मधुकरराव पवार, Gदारा 
र;व वानखड ेजलाराम नगर >भा 

कॉलनी कोCचगं Rलासेस जवळ 

अमरावती

!"ी 9/13/1971 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 10/1/1995 9/30/1998 8308334905

452 20141110C100201

स;वता साहेबराव पोहोकार, Gदारा 
स;वता अजय इंगोले 

मु.पो.जालनापूर ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 4/3/1976 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 5/10/1999 4/30/2002 9823411550
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453 20010505C103811
>@तभा सहदेवराव कांड,े कैलास 

नगर जवळ गोपाल नगर बडनेरा 

रोड अमरावती

!"ी 7/23/1971 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 1/28/1998 2/8/2001 9890284919

454 19921106C97877
अलका शेषराव गु�हाने, मु.पो.जुना 

धामनगांव रे�वे ता.धामनगांव 
रे�वे िज.अमरावती

!"ी 9/24/1970 �ब.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 12/12/1995 12/11/1998 9766957764

455 19940915C981873

असमल शाहा अकबर शाहा, 
अ(लम नगर Gदारा :यु लक6 

जनरल !टोअस� पठान चौक 

अमरावती

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए िGह.जे अमरावती 2/14/1996 1/31/1999 9765657344

456 19870727C974631
दादाराव तुलशीराम खलोकर, 
मु.पो.कुxटा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 12/22/1965 �ब.ए ओ.बी.सी अचलपूर 11/1/1995 10/1/1998 9011293816

457 20140813C101252

व@नता नानासाहेब देशमुख,Gदारा 
नर7L महादेवराव कनाड े

qाKहणपुर+ व�ड ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 4/24/1963 �ब.कॉम ओ.बी.सी व�ड 9/9/1996 8/9/1999 8888134162

458 20141126C100895 तुलशीदास माधवराव पाचघरे, 
मु.पो.वलगांव ता.िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1965 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/5/1998 10/31/2001 7038709864

459 19900424C976461
भावना (भमरावजी क;वटकर, 
मु.पो.जालनापूर ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 10/5/1968 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 1/31/1996 1/31/1999 9404102779

460 19930713C980385 वंदना वैकुंठराव देशमुख, मु.पो. 
@तवसा ता.@तवसा िज.अमरावती

!"ी 5/13/1971 �ब.कॉम ओ.बी.सी भातकुल+ 10/11/1996 9/10/1999 9423647410

461 19971018C991245
शरद (भमरावजी गांवड,े मु.कोठार+ 

नगर धामणगांव रे�वे 

िज.अमरावती

पु�ष 10/10/1975 �ब.एस.सी ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 8/1/1999 7/30/2002 8483900840

462 19960415C986252 रंजना महादेवराव पाचघरे, 
मु.पो.वलगांव ता.िज.अमरावती

!"ी 7/14/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/1/1997 8/31/2000 9011293816

463 19911020C977483
अच�ना एकनाथ नागपूरकर,Gदारा 
अच�ना संजय पाट+ल संजय गांधी 

नगर नं.1 अमरावती

!"ी 6/6/1974 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 1/1/2001 12/31/2003 9767766236
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464 20090205C107823
_कशोर वसंतराव गांगड,े 
मु.पो.;वचोर+ ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 8/27/1970 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 9/20/1995 9/20/1998 9766966097

465 19860924C974347
गणेश सोनसा बुटे, मु.पो.@नमखेड 

बाजार ता.अंजनगांव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 7/17/1968 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 11/6/1997 10/20/2000 9096628450

466 19950616C983110
ओम>काश भाxकरराव कवाड,े 
मु.पो.@नमखेड बाजार 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 12/10/1974 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 2/1/1997 2/18/2000 9970707582

467 19940118C982843
माला वाममराव महाजन, रे�वे 
!टेशन जवळ दगुा� ;वहार 

अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 5/30/1975 �ब.कॉम ओ.बी.सी अचलपूर 7/1/1998 6/1/2001 9637172874

468 19940419C981125
;वrययाधर मनोहरराव इंगळे, 
मु.पो.तळणी पूणा� ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 3/19/1975 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/8/2000 2/28/2003 9145223885

469 19890808C975536 गM;वद मानकललजी जोपट, 
मु.पो.तरोडा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 7/6/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओपन मोश� 6/3/1999 5/2/2002 8007715735

470 20081110C979128
मंगेश गंगाधरराव देशमुख, 
मु.पो.;वxणोरा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/15/1972 एम.ए ओ.बी.सी मोश� 12/1/1998 11/1/2001 9404073909

471 20081003C974049
;वEाम पांडुरंगजी डMगरे, 
मु.पो.तळवेल ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/13/1964 �ब.कॉम एस.सी चांदरु बाजार 12/21/1995 12/31/1998 9960479667

472 19890810C975538
>काश �योतीरामजी सोनोने, 
मु.हसनापूर पो.वाडी ता.@तवसा 
िज.अमरावती

पु�ष 7/16/1969 �ब.ए एस.सी @तवसा 9/1/1998 10/30/2001 8888797203

473 19881015C974248

सु@नल गुलाबराव सोनार, Gदारा 
हर+दास उNमराव वानखड,े इं�दरा 
चौक नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 4/20/1968 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 4/1/1992 3/1/1995 9595026128

474 20011019C103935
व@नता बाजीरावजी ढोणे, 
मु.जहागीरपूर पो.मारडा ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 5/3/1973 �ब.ए एस.सी @तवसा 1/1/1999 12/31/2002 9420265000
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475 20111227C160886
कैलास भाऊरावजी @नबोळकर, 
मु.पो.पु!करणा� नगर जुना 

धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 7/1/1968 �ब.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 2/1/1998 1/1/2001 7757803410

476 20141217C100315
@नता उNमराराव ;विजवे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 11/6/1975 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 11/1/1998 10/1/2001 7387171803

477 19880708C974865
जयपाल शेषराव इंगोले, 
मु.पो.सावनेर ता.नांदगाव 
खंड.ेिज.अमरावती

पु�ष 5/9/1971 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1997 7/31/2000 9860982690

478 19910409C977531
महेश मधुकरराव पाट+ल, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/2/1972 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 4/1/1997 3/1/2000 9970410363

479 20090120C981438
अ@नल उNमराव दरवई, 
मु.अयोrया नगर !टेट बँक मागे 

मोश� िज.अमरावती

पु�ष 1/27/1971 �ब.कॉम,एम.कॉम ओ.बी.सी मोश� 6/1/1996 5/1/1999 9860957665

480 20141127C100264 संजय �हराचंदजी मानेकर, 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

पु�ष 10/6/1964 �ब.ए ओपन व�ड 5/1/2000 4/1/2003 8698269459

481 20141129C100668
>शांत नामदेव हनणंत,े 
सावकारपुरा मु.पो. ता.अंजनगांव 

सुज� िज.अमरावती

पु�ष 5/21/1976 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 10/3/1998 10/23/2001 9420235241

482 20141129C100673
राज7L नामेदवराव हनवंत,े 
मु.पो.सावकारपूरा अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 5/21/1971 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 9/1/1998 8/27/2001 9421736652

483 20160502C100216
लaमण Eीरामजी सदापूरे, 
मु.पो.व�ड लaमीनगर 0रगं रोड 
व�ड िज.अमरावती

पु�ष 1/4/1963 �ब.ए एस.सी व�ड 3/1/1995 2/1/1998 9975046295

484 19950706C984914
(शला नागोराव अडJक, 
मु.पो.बोरगांव (धमा�ळे) 
ता.िज.अमरावती

!"ी 1/1/1969 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/7/1996 10/31/1999 7875227892

485 20030502C110494
जया मधुकरराव पवार, खरकाडी 

पुरा महादेव मंद+रा मागे भाजी 

बाजार अमरावती

!"ी 8/2/1974 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 3/9/1999 2/28/2002 9764395201

486 19850628C974174
बाबुराव बुधाजी मेEाम, मु.शेलु 
(नहबा) पो.Cचखल+ (वैध) 
ता.नांदगांव खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 3/30/1967 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1997 7/31/2000 9604158797
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487 20081124C994466
अ@नल ओंकारराव धाकड,े संजय 

गांधी नगर नं.2 जुना बायपास 

रोड अमरावती

पु�ष 1/5/1968 �ब.ए एस.सी अमरावती 10/25/1996 10/31/1999 8411876949

488 19960312C986195
�खसाना पर;वन करामत खान, 
Gदारा सै�यद जुबेर कासदपुरा 

मु.अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 8/10/1972 एच.एस.सी,डी.एड ओपन अचलपूर 12/10/1998 12/11/2001 7228700897

489 19910802C77053
पंकज मधुकरराव देशमूख, 
मु.पो.आसरा ता.भातकूल+ 

िज.अमरावती

पु�ष 8/19/1975 �ब.ए ओपन भातकुल+ 2/1/1999 11/30/2002 8007995453

490 19870624C974678
रामदास गणपत लेवलकर, 
मु.पो.जलतापूर ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 11/9/1967 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 8/5/1999 7/30/2002 9767654938

491 19860711C974298
र;वLं देवरावजी अवसरभोला, 
मु.पो.0रFदपूर ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1970 �ब.ए एस.सी मोश� 1/1/1999 12/31/2001 8806043348

492 19950503C982993
;वनांद ;व$वनाथराव भुजबळ, 
मु.पो.वैशाल+ कॉलनी रेणुका 

;वहार जवळ अमरावती

पु�ष 5/6/1967 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 10/1/1996 9/1/1999 9769888815

493 19950207C984699 आशा >भाकरराव जावरकर, मु.पो. 
बेगमपुरा अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 8/14/1973 �ब.ए ओ.बी.सी अचलपूर 7/1/1996 6/1/1999 9561781372

494 20101214C150103
सु@नल गंगाराम धानोरकर, 
मु.पो.शहापूर ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 6/30/1973 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 1/2/1998 6/25/2001 8605416430

495 19940315C133318 ;वजय ;वठठलराव घोडरेाव, 
अंबागेट]या आत अमरावती

पु�ष 9/8/1965 �ब.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 10/15/1995 9/30/1998 9423622755

496 19930622C980504
सCचन गो;वदंराव मोरोड, घर 
नं.89 संगम कॉलनी :यु >भात 

कॉलनी जवळ अमरावती

पु�ष 3/15/1975 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/4/1996 8/31/1999 9850164534

497 19890630C975180
अ@नल रामभाऊ गणोरकर, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 5/29/1968 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 8/1/1997 7/1/2000 9405909165

498 20081003C974057
गोवध�न (शवरामजी बनसोड, 
रा.वाटपूर पो.लोणी टाकळी 

ता.नांदगांव खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 2/5/1972 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1997 7/31/2000 9765850484
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499 20010707C103828
>काश दयारामजी भोपळे, 
मु.पो.नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 12/3/1966 �ब.कॉम ओ.बी.सी मोश� 10/1/1992 10/31/1995 942007702

500 20141129C100146
सै�यद तजईन अहमद शै.हबीब, 
_क�ला अचलपूर शहर 

िज.अमरावती

पु�ष 4/9/1973 एच.एस.सी,डी.एड ओपन अचलपूर 11/1/1998 10/1/2001 7588759398

501 19930211C980836
वंदना शामरावजी मके$वर, �"मुती 
नगर जुने पोxट ऑ_फस जवळ 

@तवसा िज.अमरावती

!"ी 3/30/1975 एम.ए एस.सी @तवसा 1/1/2000 12/1/2002 7588187696

502 20100421C990410
सु@नल नामदेवराव कापसेकर, 
मु.पो.(भमनगर वलगांव 
ता.िज.अमरावती

पु�ष 7/6/1969 �ब.ए एस.सी अमरावती 11/20/1995 10/31/1998 9881325893

503 20081023C127790
नंदलाल रामभाऊ पांड,े मु.पो.मुहा 
देवी ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 9/23/1971 एम.ए एन.ट+-सी अंजनगाव सुज� 12/1/1998 11/29/2001 9066150950

504 20140927C102055

राज ;वस(म�ला खाँ पठाण, 
यु@नक !कुल जवळ परॅाडाईस 

कॉलनी पाठय पु!तक रोड 

अमरावती

पु�ष 7/1/1972 एम.एस.डZ�यु ओपन अमरावती 6/1/2000 5/31/2003 9404857676

505 20081128C995884
नंद_कशोर (भमराव भुसार+, 
मु.पो.दारापूर ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 1/10/1972 �ब.ए ओ.बी.सी दया�पूर 31/09/1998 7/31/2001 9890679306

506 19940418C982514 संजय महादेव भटकर, मु.पो.मुहा 
ता.अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1971 �ब.कॉम एस.सी अंजनगाव सुज� 6/1/1998 3/30/2002 9767395366

507 19930810C979884
नंद_कशोर शाल+Uाम भगत, 
मु.पो.द�हगांव रेचा ता.अंजनगांव 

सुज� िज.अमरावती

पु�ष 8/24/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 11/6/1998 11/21/2001 9090711251

508 20091229C135914
संजय बापूरावजी यावले, 
मु.पो.दारापूर ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1973 �ब.ए ओ.बी.सी दया�पूर 1/1/1998 12/31/2000 8698059401

509 19870421C974590 (मना केशव @नबंाळकर, जुनी 

टाकसाळ बुधवारा अमरावती
!"ी 1/17/1968 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/20/1995 10/30/1998 9325120090

510 19890707C996071 रंजना तुकाराम भोवते, _कशोर 

नगर अमरावती
!"ी 9/1/1972 �ब.ए एस.सी अमरावती 6/4/1997 5/31/2000 90906846501
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511 20130206C100461
सुनंदा रामभाऊ पुंडकर, 
मु.पो.सातेफळ ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 10/15/1971 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 1/2/1999 12/21/2001 9673695138

512 20070901C977840
गजानन महादेवराव सगणे, आनंद 

नगर माता Pखडळी जवळ 

अमरावती

पु�ष 6/4/1972 एम.ए ओ.बी.सी आकोट िज.अकोला 4/29/1997 4/29/2000 9371339756

513 20081022C127832
सुरेश रामचंL आठवले, 
मु.पो.लखाड ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 8/3/1967 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अंजनगाव सुज� 2/2/1999 8/2/2002 9881955276

514 19870223C974617

मह7L मनोहरसा जायदे, 
;वrया@नकेतन कॉलनी कोट� 

रोड,परतवाडा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 10/7/1970 �ब.कॉम ओ.बी.सी अचलपूर 3/1/1996 2/1/1999 9420834590

515 20150103C100457
अशोक दयारामजी लोणपांड,े 
मु.जालनापूर पो.ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 6/13/1964 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 1/21/1991 12/30/1993 9923483212

516 20080929C127522
जग:नाथ गुणवंतराव 

(सरसाठ,मु.पो.थुगांव ;पपंर+ 
ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 7/2/1966 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 6/1/1997 7/1/2000 9673251963

517 20100104C100231
वैशाल+ हर+कुxण लांखीनकर, 
Gदारा गजानन कुंभारे,Eीकृxण पेठ 

मोश� िज.अमरावती

!"ी 3/11/1972 एम.ए ओ.बी.सी व�ड 7/13/1997 6/12/1999 9503900824

518 20141125C101084 छाया माPणकराव गणेश,े 
मु.पो.ता.व�ड िज.अमरावती

!"ी 4/24/1966 �ब.कॉम ओ.बी.सी व�ड 3/11/1996 3/10/1999 7719998766

519 19870921C974642
सुरज रामाजी वानखड,े 
मु.पो.ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 5/16/1966 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 8/7/1997 7/20/2000 7030665053

520 20100506C991150
नंद ुभाऊरावजी आवारे, 
मु.पो.गु�कुंज आEम मोझर+ 

ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 2/21/1973 एम.ए एस.सी @तवसा 1/1/2001 12/1/2003 9561099602

521 19951212C985665
�दनेश मधुकरराव बेलसरे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 1/22/1965 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 12/1/1997 11/1/2000 9503682401

522 20110122C992336
राजेश (भमरावजी क;वटकर, 
मु.जालनापूर पो.ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/15/1972 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 12/1/1997 11/1/2000
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523 19890320C975522
अZदलु कल+म अ.मजीद, 
मु.पो.ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 1/6/1972 �ब.ए ओपन अंजनगाव सुज� 5/11/2000 4/23/2003 9767395430

524 20081012C979519
अजु�न मारोतराव हरणे, 
मु.पो.वाढोणा (गायकवाड) 
ता.धामणगाव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 10/2/1967 �ब.कॉम ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 6/24/1996 6/23/1999 9765902172

525 20141225C101019
गणेश नामदेवराव वाकेकर, 
मु.जुना धामनगांव रे�वे 

ता.धामनगांव रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 8/4/1975 एम.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 9/1/1998 8/31/2001 9595560876

526 19830921C97404 गणेश पुंडल+कराव इंगोले, धनराज 

नगर चांदरु रे�वे िज.अमरावती
पु�ष 4/9/1958 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 4/1/1988 4/1/1991 9975326219

527 19980624C992028
>;वण सुभाषराव देशमुख , 
मु.करजगांव पो.डवरगांव 
ता.िज.अमरावती

पु�ष 10/27/1973 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 1/3/2000 12/31/2002 9923585380

528 19930507C980271

पदमा तुल(सराम धनधोरकर, 
Gदारा ;वठठल यशवंत कंटाळे 

लोटे$वर रोड महादेव मंद+रा 

जवळ आनंद नगर अमरावती

!"ी 11/11/1969 �ब.ए एस.सी अमरावती 1/11/1999 12/31/2001 9421789623

529 20081012C980275

छाया रामकृxण वहेकर, Gदारा 
सौ.छाया संजयराव चौधर+ 

मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 9/15/1968 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 1/1/1999 12/1/2001 9730539143

530 19880818C974917
शंकर माPणकराव पोकळे, 
मु.पो.राजुरा बाजार ता.व�ड 
िज.अमरावती

पु�ष 6/9/1971 �ब.एस.सी ओ.बी.सी व�ड 1/1/1999 12/31/2001 9975000217

531 20081202C979882 सुCधर सोमाजी नागले, 
मु.�हवरखेड ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 1/6/1972 एच.एस.सी,ए.ट+.डी एस.सी मोश� 1/1/1998 3/1/2001 8308082216

532 20000914C100891

लल+ता नामदेवराव न:नोरे, Gदारा 
>काश सोनोने मु.पो.ता.(मनाEी 
कॉलनी पंचायत स(मतीमागे 

@तवसा िज.अमरावती

!"ी 4/11/1962 �ब.कॉम एस.सी @तवसा 12/1/1992 12/1/1995 7066354565
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533 19880321C974973 वंदना यादवराव बुटले, महालaमी 
नगर अमरावती

!"ी 6/30/1966 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 8/6/1994 6/30/1997 9420405037

534 20010705C103827
राजु बबनराव बलखेड,े घर Iं.46  
Iमसाफ�य कॉलनी ;वrयुत नगर 

जवळ अमरावती

पु�ष 9/13/1966 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/10/1998 8/31/2001 9225344000

535 19970611C98801
(मनाOी जयवंत देशपांड,े Gदारा 
(मल+ंद लaमीकांत ;पतळे अमरा 

कॉलनी मेघदतु कॉलनी अमरावती

!"ी 11/9/1966 �ब.ए ओपन चांदरु रे�वे 5/7/1993 5/7/1996 9657295340

536 19880627C974774
शेख इर फान महमद सुलेमान, 
शKस कॉलनी !टेट बँक मागे 

मोश� िज.अमरावती

पु�ष 1/1/1972 �ब.ए ओपन मोश� 3/1/1996 2/1/1999 9423609044

537 20040603C115320
वषा� �दगांबर फरकाळे, Gदारा 
सुवण� ;>टंस� पंचायत स(मती 

जवळ चांदरु बाजार िज.अमरावती

!"ी 6/24/1977 एम.ए,एम.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 11/1/2000 10/1/2003 9960720358

538 19880927C74939
बाबुलाल (सताराम तांडकेर, 
मु.पो.आसरा ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

पु�ष 2/10/1969 �ब.ए एस.सी भातकुल+ 3/12/1998 4/30/2001 9579432666

539 19880121C974696
र;वLं ह0रशचंL देशमुख, ;वrयुत 
तां"ीक नगर नवोदय ;वrयालय 

जवळ नवसार+ रोड अमरावती

पु�ष 10/16/1969 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 8/7/1996 7/31/1999 9860031156

540 20080117C125020
मनोज (भमरावजी वानखड,े 
अ(भनव कॉलनी Eीराम नगर 

जवळ राठS नगर अमरावती

पु�ष 3/7/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 11/3/2000 10/31/2003 9860432771

541 20080930C127553
;वनोद मधुकरराव यावलकर, 
अ�ह�या मंगल काया�लय बापट 

वाडी अमरावती

पु�ष 5/6/1974 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 5/15/1998 4/30/2001 9922857940

542 20081125C995534 मनोज बाबाराव मोहोड, ;व�ळ रोड 

चांदरु रे�वे िज.अमरावती
पु�ष 8/8/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 10/1/1996 9/1/1999 9823984164

543 19900405C975639
सुर7L �दगांबर बाडनखे, Eीकृxण 

;वहार सातुणा� इंड!�+ज ]या मागे 

अमरावती

पु�ष 6/30/1972 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अमरावती 8/14/1996 7/31/1999 9326289215

544 20141127C100948
>मोद देवरावजी मानेकर, 
माळीपूरा चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 3/2/1965 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 10/1/1992 9/1/1995 9661504562
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545 20141128C100720
संजय कुमार सुखदेव जोपट, 
मु.पो.उदखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 11/1/1963 �ब.कॉम ओपन मोश� 5/1/1994 4/30/1997 9665083045

546 20141128C100668
�योती इरभानजी गाडखे, Gदारा 
�योती रमेश झावड ेमहा;वर नगर 

अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

!"ी 1/21/1965 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 1/1/1996 12/19/1998 9921626195

547 19960702C986552
संजय मधुकरराव खाजबागे, 
मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

पु�ष 6/16/1968 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 1/1/1998 12/31/2000 9623215063

548 19930713C980849 चंदा वसंतराव (मरास,े मु.भाईपुर 
पो.पाळा ता.मोश� िज.अमरावती

पु�ष 7/9/1974 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 4/1/1998 3/31/2001 9423541482

549 20130603C100189
रमेश Pझगंुजी अंभोरे, 
मु.पो.सोनगांव ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 2/7/1966 �ब.कॉम एस.सी अंजनगाव सुज� 2/1/1997 5/23/2002 897546145

550 19900712C975946
;वलास ईरभानजी सोनोने, 
मु.पो.वडगांव (माहोरे) 
ता.िज.अमरावती

पु�ष 3/19/1974 �ब.ए एन.ट+-बी अमरावती 7/1/2000 6/30/2003 9420717253

551 19870723C974629
गोपाल बापुरावजी कडू, महालaमी 
बुRस ॲ:ड जनरल नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 8/25/1970 �ब.ए ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 2/1/1997 1/31/2000 9421742331

552 19850703C974180
यशवंत माधवराव चौधर+, मु.शेलु 
(नटवा) पो.Cचखल+ वैrय 

ता.नांदगांव खंड ेिज.अमरावती

पु�ष 11/26/1962 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 1/1/1996 12/31/1998 9673962035

553 20091224C135578 मुकुंद वसंतराव बुराड,े काठSपुरा 

अंजनगांव सुज� िज.अमरावती
पु�ष 8/12/1970 �ब.कॉम ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 7/9/1999 6/28/2002 9420409138

554 19911021C977672
Eीराम मधुकरराव भोपळे, 
मु.पो.@नमखेड बाजार 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 2/14/1976 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 7/2/1998 7/20/2001 9890196656

555 19950106C982878
पदमाकर सदा(शवराव वाकोड,े 
रा.खरबाडी ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 6/5/1973 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 3/10/1998 2/28/2001 9765020196
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

556 20120921C265131 संजय शाल+कराम घुरड,े 
ता.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 6/30/1972 �ब.ए एन.सी.सी दया�पूर 9/1/1997 12/31/2001 9552375166

557 19970115C988534 देव7L रामदासराव धांड,े दया�पूर 
ता.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 3/14/1975 �ब.एस.सी ओ.बी.सी दया�पूर 3/1/1999 6/30/2002 9049792300

558 20081123C988164 >;वण कृxणराव धोटे, रा.पुxकरणा 

नगर वाड� Iं.1 अमरावती
 पु�ष 7/14/1972 एम.ए,�ब.एड ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 8/1/1996 7/31/1999 9049081904

559 19870707C974464 परमे$वर परसरामजी बडगे, जय 

नगर एम.आर.कॉलनी अमरावती
 पु�ष 6/10/1970 �ब.ए एस.सी अमरावती 3/30/1998 2/26/2001 9503510114

560 20020322C106528
र;वLं मनोहरराव 

गावंड,ेमु.पो.कापुसतळणी 

ता.अंजनगांव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 7/25/1971 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 5/3/1999 6/21/2002 9890866765

561 20141211C100580 राजकुमार पंडीतराव देशमुख 

मु.पो.नांदगाव पेठ ता.िज.अमरावती
 पु�ष 6/12/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओपन अमरावती 2/18/1996 11/30/1999 9763343301

562 20020130C106448 लता उFदवराव ठाकरे, मेहर नगर 
चांदरु रे�वे िज.अमरावती

!"ी 7/11/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 9/4/1999 3/20/2002 9637767498

563 19870703C974447 अ@नल गोपालराव गांवड,े 
मु.पो.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 5/17/1969 एम.ए ओ.बी.सी दया�पूर 2/1/1997 2/28/2000 7774899547

564 20110812C125675 छाया राधे$याम (मEा, (सिGहल 
लाईन, दया�पूर िज.अमरावती

!"ी 6/15/1967 एम.ए ओपन दया�पूर 2/2/1992 1/31/1995 9822916102

565 20141128C101055 तुल(सराम मुकंदराव गाडगे, 
मु.फतेपूर ता.सुरळी िज.अमरावती

 पु�ष 4/12/1963 �ब.कॉम एस.सी व�ड 8/1/1997 7/30/2003 9923342608

566 20110105C105252 जया भानु(सगं चाGहाण, मिजद के 

;पछे बेलपूरा अमरावती
!"ी 7/15/1967 एम.ए Gह+.जे.ए अमरावती 1/1/1994 12/31/1996 9730664223

567 20081129C996026
मंगला गणेशराव मानकर, Gदारा 
मंगला तायड ेमु.पो.खेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 5/1/1973 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 12/1/1999 12/25/2002 9561538675

568 19890705C975224
_करणकुमार जानराव इंगळे, 
सरमसपूर ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 12/5/1972 �ब.ए,�ब.एड एस.सी अचलपूर 6/1/1998 5/30/2001 9860984139
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569 19960110C986072
सु@नल महादेवराव नांदरुकर, दN 
मंद+र जवळ >;वण >ोिGहजन 

अमरावती

 पु�ष 3/1/1971 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 10/14/1997 9/14/2000 9422927686

570 19911111C977300
पदमाकर मधुकरराव सावंत, 
मु.झलेुगुड पो.धानोरा ता.नांदगांव 
ख7ड ेिज.अमरावती

 पु�ष 4/13/1968 एम.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-सी नांदगाव खंड$ेवर 12/1/1997 11/30/2000 8698263772

571 19910415C977532
सुधीर नामदेवराव कावरे, 
मु.पो.कापुस तळणी ता.धामनगांव 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 9/13/1973 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 6/6/2000 5/23/2003 8390914258

572 19900412C982862
अZदलू र(सद अZदलु नबी शेख, 
मु.वाठोडा खुद� पो.कवाडगGहान 

ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 4/14/1972 �ब.कॉम ओपन @तवसा 2/1/1999 1/31/2002 9403310903

573 20141126C100872
Eीराम यादवराव भडके, 
मु.पो.सावनेर ता.नांदगांव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 2/10/1969 �ब.कॉम ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 6/1/1996 5/31/1999 7709496041

574 19940628C982528
@न@तन रामदासपंत आकोलकर, 
मु.पो.(शरजगांव बंड ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 6/30/1975 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 8/5/1999 7/30/2002 9822020206

575 19920701 C986262
पु�पोNम Eीरामजी मोहोड, 
मु.पो.qाKहणवाडा थडी ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1974 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 2/1/1999 1/30/2002 9096144661

576 19960308C118101
राजेश मधुकराराव पेठे, 
मु.पो.खराळा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/7/1965 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 6/8/1998 5/30/2001 779806021

577 19830627C973986
अर;वदं महादेवराव 

सोनोने,मु.घोटा ता.@तवसा 
िज.अमरावती

 पु�ष 3/3/1967 �ब.ए एस.सी @तवसा 8/1/1993 8/30/1996 8381091787

578 19940620C981205 मह7L शंकरराव कडु मु.पो.कवठा 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती
 पु�ष 10/12/1976 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 11/15/1998 10/14/2001 9822537459

579 20140203C100188 >भाकर गुणवंतराव इंगळे, 
मु.पो.(शगंणापूर िज.अमरावती

 पु�ष 8/14/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी दया�पूर 1/1/1997 10/3/2000 9730630281
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580 19910716C976834
;वनोद _कसनराव मोह�ले, 
मु.�दघी पो.कवठा कडू ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 12/30/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 3/7/2000 2/6/2003 7507386796

581 19890810C975537
केशव गोपालराव आसोड,े 
मु.पो.श7दरुजना @तवसा 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1969 �ब.ए एस.सी @तवसा 9/1/1998 8/30/2001 9975040052

582 19930713C980633 र;व दादाराव मधापुरे मु.पो.पाळा 

ता.मोश� िज.अमरावती
 पु�ष 7/20/1977 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 1-6-600 5/31/2003 9823870688

583 20141126C100322 ;वजय मधुकरराव वानखड,े 
मु.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 9/26/1962 �ब.कॉम ओ.बी.सी @तवसा 12/1/1999 1/31/2002 9423647397

584 20031224C113535
जयवंत दNा"य तायड,े 
मु.पो.गु�कुंज मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

 पु�ष 10/3/1965 डी.एड ओ.बी.सी @तवसा 1/1/2001 12/31/2003 7588085879

585 20080925C127483
सुनील गणेशराव पंचभाई, 
मु.पो.(शरजगांव बंड ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1973 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 11/1/2000 10/31/2003 9890129431

586 19951128C985645 �दपक गो;वदंराव ढवळे, 
मु.पो.चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 12/5/1968 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 5/6/1998 4/30/2001 9890564695

587 19900410C975645 >मोद का(शराव कडू, मु.पो.खराळा 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती
 पु�ष 7/1/1970 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/8/1998 8/30/2001 9763582381

588 20051230C988403 अलका महादेवराव अळसपूरे, 
बडनेरा रोड अमरावती

!"ी 1/12/1970 �ब.ए,एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 2/18/2001 1/31/2004 9403308665

589 19961210C988320
(लला काशीराम गोह"े, मु.पो.;पपंरे 
(पुणा�) ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 11/16/1973 �ब.ए एन.ट+-सी ;पपंर+ 7/1/1999 6/30/2002 7038696480

590 19840622C974123 रंजना मारोतीआ�पा धMगे, सात 
Pखराडी अमरावती

!"ी 11/7/1967 �ब.कॉम ओपन अमरावती 8/1/1993 7/31/1996 8390280922

591 20110103C991844 (मना नारायणराव �दहानी, Gदारा 
(मना राजेश (शरभाते  अमरावती

!"ी 4/16/1974 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 1/1/2001 12/24/2003 8806151781

592 19900111C976455 मंगला मनोहरराव केने, मु.वाठोडा 
खुद� ता.@तवसा िज.अमरावती

!"ी 10/7/1971 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 6/1/2000 7/30/2003 9767399050
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593 20030227C109750
आशा वासुदेवराव पचगाड,े Gदारा 
मु.पो.राजुरा ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 7/5/1965 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 8/5/1998 7/30/2009 9545409058

594 20110801C975557
सु@नता (भमराव उघाड,े Gदारा 
�ब.डी.उघाउे (शवशRती नगर 
अमरावती

!"ी 8/31/1973 �ब.कॉम ओपन अमरावती 9/1/1996 8/31/1999 9890448011

595 20141126C101024
(समा >भाकरराव देशमुख, Gदारा 
आर.यु.देशमुख िज.प.कॉलनी 

अमरावती

!"ी 6/22/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 8/17/1996 7/31/1999 9850553255

596 20031230C500397
ओम>काश रघुनाथराव वानखड,े 
मु.पो.नया वाठोडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 7/11/1975 एम.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 4/1/2000 3/31/2003 9823870698

597 20091111C989643 जाहेद सलाउदद+न फह+मोदद+न 

यासीस पुरा दया�पूर िज.अमरावती
 पु�ष 3/15/1975 �ब.ए,डी.एड ओपन दया�पूर 3/1/2001 3/29/2004 9021237678

598 19960220C987774   संजय सदा(शवराव पातुरकर, 
मु.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 2/12/1971 �ब.ए ओ.बी.सी दया�पूर 2/1/2001 2/29/2004 9420077402

599 20141127C100253
साहेबराव (भमरावजी पंचाळे, 
मु.पो.खानापूर ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 2/4/1966 �ब.ए एस.सी मोश� 5/1/1993 4/30/1996 95203470744

600 20051001C119137 मोहन पांडूरंगजी रेखात,े 
मु.पो.अंजनगाव सुजी िज.अमरावती

 पु�ष 3/3/1973 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 8/3/1998 7/26/2001 9545611299

601 20020121C500034
िजत7L दNा"य रेवसेकर, Gदारा 
नारायणराव संभुजी @तजारे, 
अमरावती

 पु�ष 3/21/1973 एम.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 1/1/2000 12/31/2003 9595366372

602 20081127C995741
पु�षोNम अंबादासजी मरोडकर, 
मु.पो.जळका ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 4/24/1971 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 4/25/1997 8/25/2000 8007235089

603 20000612C100284 पु�षोNम महादेवराव  भोचर, व�ड 
िज.अमरावती

 पु�ष 1/25/1968 �ब.ए ओ.बी.सी व�ड 6/1/1997 5/31/2000 9421823296

604 20101228C150266
(लना रामदास राऊत, (शOक 

कॉलनी @तवसा ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 5/17/1976 �ब.ए एस.बी.सी @तवसा 4/1/1999 3/31/2002 9423146808
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605 19930721C980403
रेखा साहेबराव इंगळे, Gदारा 
महादेव @नम�ळ मु.पो.वलगांव 
ता.िज.अमरावती

!"ी 4/29/1972 एम.ए,�ब.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 8/31/1996 7/31/1999 9766404073

606 19930703C110508
सुनंदा सुधाकरराव लाखे, बालाजी 

नगर गडगळे$वर मंद+र रोड 

अमरावती

!"ी 2/8/1972 �ब.कॉम ओपन अमरावती 12/14/1995 31-11-98 9421820720

607 20041201C117625 बुशकुमार मारोतराव पाथरे, मु.पो. 
कवठाळ ता.मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 11/9/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मोश� 11/1/1995 10/30/1998 9921585912

608 19910314C977523
>काश Eावणजी  

नेवारे,मु.पो.@तवसा पेठ पुरा 
ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 9/1/1967 �ब.ए एस.बी.सी @तवसा 11/1/1994 10/30/1997 9765933349

609 20121121C997375
>मोद बाबाराव �दपटे, 
मु.पो.भडारज ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/19/1974 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 12/21/1998 11/21/1991 9860314584

610 20130723C100542 रजनी राजाराम सहारे, डागर+पुरा 
चांदरु रे�वे िज.अमरावती

!"ी 12/31/1969 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 7/2/1997 7/2/2000 9975938602

611 20081127C995849 (मनल मधुकरराव भोड,े दगुा�नगर 
मोश� िज.अमरावती

!"ी 5/1/1973 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 7/1/1997 6/30/2000 9404339162

612 19890814C975540
मोहन पुंडल+कराव आजळकरे, :यु 
र;व नगर इंLपुर+ हाय लाईन 

अमरावती

 पु�ष 9/10/1969 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.सी व�ड 11/1/2000 10/1/2003 9421785333

613 19840626C974073
र;वLं (भमरावजी उपक, 
मु.पो.पांढर+ ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/5/1967 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 2/1/1996 1/30/1999 9604052722

614 19840504C974048
अ@नल काशीराव कडु, 
मु.पो.खराळा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 5/9/1965 �ब.कॉम ओ.बी.सी  चांदरु बाजार 12/15/1998 11/30/2001 7507565490

615 19981005C993075 सुरेश माPणकराव गणवीर, मु.पो. 
पुसदा िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1971 �ब.ए एस.सी पुसदा 12/14/2000 11/30/2003 9049126884

616 20130301C100186
>मोद बाबाराव भMगाड,े 
मु.पो.अजनवती ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 3/7/1972 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनवती 2/1/1998 1/31/2001 9970078366

617 19920703C978150
सुखदेव कुंजाजी कांबळे, 
मु.पो.खोलापूर ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

 पु�ष 1/9/1977 �ब.ए एस.सी भातकुल+ 12/1/2003 11/30/2003 9860431839
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618 20010313C103785
अ@नल रामदासजी वरघट, 
मु.पो.घुईखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 7/5/1968 �ब.ए,�ब.एड एस.सी चांदरु रे�वे 12/1/1996 11/30/1999 9922694367

619 19940526C981164
Eीकांत नारायणराव रMघे 

मु.पो.;व�ळ (रMघे) ता.धामणगांव 

रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 6/16/1970 (सGह+ल इंिज@नअर ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 10/9/1994 10/10/1998 9970803132

620 19830604C973971
र;वLं सदा(शवराव मोतीखाये, 
मु.पो.नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 1/13/1963 �ब.एस.सी,�ब.;प.एड ओपन चांदरु बाजार 6/9/1999 5/30/2002 9403179249

621 19831116C974030

रेखा फ_करजी कंठाळे, 
मु.पो.कैकडीपुरा (�"पाठS प"कार 

घरासमोर) ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

!"ी 6/8/1962 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अचलपूर 9/1/1991 8/30/1994 9561123120

622 19910513C977535 संजय रामरावजी को�हे, 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 4/5/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी व�ड 7/1/2000 6/30/2003 9975745199

623 19900912C976306
अंजू _कसनराव लोहकरे, 
मु.शोभानगर पो.Gह+.एम.Gह+ 
ता.िज.अमरावती

!"ी 8/14/1972 �ब.ए एस.सी अमरावती 5/1/2000 4/30/2003 8983369863

624 20010317C103791
>शांत शेषरावजी देवतळे, 
मु.पो.(शवाजी नगर >�हादपूर 

चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 9/30/1971 एम.एड,�ब.एड, 
�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/10/1998 2/28/2000 9421826761

625 20081124C994427 नर7L गंगाधरराव कडू मु.तुळजापूर 

िज.अमरावती
 पु�ष 6/10/1968 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी कवताड 6/1/1996 5/31/1999 9960490468

626 19890723C975533 नंद ुनामदेवराव फाटे, मु.पो.बोलोरा 
ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 4/19/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु बाजार 3/3/1998 3/29/2001 7218574844

627 19940704C981365
उमेश भाऊरावजी ठाकरे, 
मु.करणखेड ता.चांदरु बाजरा 

िज.अमरावती

 पु�ष

10/16/1976
�ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 2/1/1999 1/30/2002 9421819839

628 20101216C104972
रामे$वर दशरथ भूसार+, 
मु.पो.दारापूर ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

 पु�ष 12/16/1968 �ब.कॉम ओ.बी.सी दया�पूर 4/1/1996 3/31/1999 9657239919

629 19930318C980255

अनुराधा माधवराव गावंड,े Gदारा 
माधवराव शेषराव गावंड ेव ;वrया 

कॉलनी कोट� ]या मागे कॅKप रोड 

अमरावती

!"ी 8/8/1971 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.सी अमरावती 12/6/1995 11/30/1998 9767763062
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630 20121023C998834 योगेश भाऊरावजी फुसे, 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 4/9/1977 �ब.ए,�ब.एस.डZ�यु ओ.बी.सी व�ड 1/14/1999 12/31/2001 9404131645

631 19971230C990855
सुषमा वासुदेवराव ठाकरे, 
मु.अजु�ननगर Uीण पाक�  

अपा�टम7ट �लॉट नं.2 अमरावती

!"ी 9/13/1975 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अमरावती  1-8-99 7/31/2002 9373434116

632 20141201C100026
रजनी दामोदर (भसे, 
मु.पो.अचलपूर �बलन पूरा Pखडक6 

गेट िज.अमरावती

!"ी 7/1/1970 �ब.ए एस.सी अचलपूर 1/1/1998 12/1/2000 8805231074

633 20021226C108207

(मनाOी गो;वदंराव अज(मरे, 
मु.पो.Gदारा जी.अज(मरे अनुपम 

!टेट बँक कॉलनी स_क� ट हाऊस 

रोड कॅKप अमरावती

 पु�ष 1/21/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी ;पपंळखुटा 11/22/1995 10/30/1998 9424452160

634 20081001C973940
केशव शामराव केदार, मु.पो.पांढर+ 
(खा) ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 2/15/1967 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 4/2/1998 10/27/1998 9657482635

635 20141201C100992
अ:नपूणा� सुय�भानजी रामटेके, 
मु.पो.राहटगांव (जुनी व!ती) 
अमरावती ता.िज.अमरावती

!"ी 8/8/1970 �ब.ए,�ब.एड, 
�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 12/2/1996 31-11-99 9850787351

636 19900410C975644
;वनय उदेभानजी पखाले, मु.राजुरा 

पो.;वचोर+ ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 10/2/1967 एम.कॉम एस.सी चांदरु बाजार 2/1/1999 1/30/2002 9158578710

637 19880226C131562
जयंत भालचंL नांदरुकर, घर नं.25 
इंLायणी कॉलनी बडनेरा रोड 

अमरावती

 पु�ष 6/3/1968 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 12/4/1996 11/30/1999 9890043668

638 19920611C978814
गजानन नामदेवराव सम0रत, 
मु.पो. गु�देव नगर (मोझर+)  
ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 4/4/1972 एम.ए,िज.डी & (स ओ.बी.सी @तवसा 1/1/1998 8/30/2001 9689555825

639 20031017C113015
र;वLं अंबादासराव काळमेघ, 
मु.पो.चौसाळा ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 10/21/1974 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 11/6/1998 10/25/2001 9822120089

640 19950818C984336
संजय उNमराव कोमटे, 
मु.पो.कवठा कडू ता.चांदरू रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 9/12/1974 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 11/18/1999 10/17/2002 8605572129
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641 20090106C129028
गज7L महादेवसा बेनी, 
मु.पो.सावकारपूरा ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 7/17/1970 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 2/1/2003 1/23/2006 9922037413

642 20020808C107635
राज7L रामराव काळमेघ, 
मु.पो.चौसाळा ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 6/10/1973 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 11/6/1998 10/25/2001 9403256521

643 19850606C974241
>मोदकुमार पंजाबराव कांबळे, 
रा.�ब�लापूरा (Pखडक6 रोड) 
अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 3/12/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अचलपूर 12/1/1993 11/30/1996 9096505254

644 20081020C127713
अ@नल महादेवराव घुले, 
रा.>ा.;व.शाळे जवळ सुज� 

ता.अंजनगाव सुज�

 पु�ष 5/21/1971 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 8/5/1997 7/20/2002 9623334668

645 19791113C973893 सुभाष गणपत पारवी, मु.पो.68 
:यु कॉलनी द!तुर नगर अमरावती

 पु�ष 10/5/1963 �ब.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 4/6/1992 3/6/1995 9561289422

646 20090914C999694
गजानन शाल+कराम ठाकरे, 
मु.पो.@नमसवाडा ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 11/30/1968 एम.ए ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 11/1/1997 10/20/2000 9767768417

647 20011030C103964
र;वLं जग:नाथ पांढरकर, आकाश 

;वहार नवीन बस !टॉप मागे 

अंजनगाव सुज� िज. अमरावती

 पु�ष 3/13/1966 �ब.कॉम एस.बी.सी अंजनगाव सुज� 12/2/1999 11/27/2002 9923461385

648 19921120C978546 सुधीर Eीरामजी Cचटुकणे, 
मु.पो.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 6/10/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.बी.सी अंजनगाव सुज� 3/3/1998 2/28/2001 9503156899

649 20140113C100973 शंकर दादाराव राऊत, रा.भाईपूर 
पो.पाळा ता.मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 7/7/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मोश� 12/1/1998 11/30/2001 9665469502

650 19920716C978844
;वनोद मारोतराव पारखड,े 
मु.पो.अंजन(सगंी ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 7/6/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अंजन(सगंी 8/1/1997 7/31/2000 9766694204

651 19901009C976127
आनंदा शेषरावजी झाटे, 
मु.पो.;पपंळखुटा ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 4/14/1968 एम.ए एस.सी अंजन(सगंी 11/1/1997 10/30/2000 9890586955

Page 377 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

652 19950718C985487
0रतेश Eीराम तायड,े 
मु.पो.नारायण नगर दया�पूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 1/22/1977 �ब.एस.सी ओ.बी.सी दया�पूर 10/1/2000 8/30/2003 9765337222

653 20081013C980323
सुभाष संपतराव (शवनकर, 
मु.सालबड� पो.पाळा ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 3/12/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी पाळा 8/1/1998 7/30/2001 9970846557

654 19920811C978988
स;वता ;वxणुपंत बडास,े Gदारा 
;ववेकराव जाधव आझाद चौक 

बुधवारा अमरावती

!"ी 8/18/1971 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 5/25/1995 4/24/1998 9561118602

655 20081128C995898
नर7L Eीकृxणराव जुनघरे, 
मु.पो.काकडा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 6/15/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अचलपूर 2/1/1999 1/30/2002 9822886132

656 20141213C100176
अशोक नानाजी िजरापूरे, 
मु.पो.कुहा ता.@तवसा 
िज.अमरावती

 पु�ष 2/19/1973 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी @तवसा 2/1/1996 1/30/1999 9421785333

657 19950218C985320
सु@नल राजाभाऊ चौधर+, 
िजजामाता कॉलनी चांदरु रे�वे 

िज.अमरावती

 पु�ष 8/17/1969 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 11/1/1996 10/30/1999 9423146808

658 19960805C987045 मनोहर _कसनराव लेवटे, वाड� I.9 
(शवाजी चौक @तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 11/24/1972 �ब.ई एस.सी @तवसा 12/1/1999 11/30/2002 9766634167

659 20140715C100950
बेबी अ\णाजी राऊत, Gदारा 
अवधुत अंभोरे 5वी टाऊन(शप �ब 
115 अमरावती

 पु�ष 5/14/1970 �ब.ए एस.सी अमरावती 8/5/1997 7/3/2000 9545879471

660 19820225C973960
Eीराम वासुदेवराव बोरकर 

रा.अंजनगाव सुज� ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 10/13/1963 �ब.एस.सी ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 10/1/1991 10/6/1994 9767316391

661 20060223C998582
र;व:L चंLचुड वंजार+, 
मु.पो.मालखेड रे�वे ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 7/12/1967 �ब.एस.सी, �ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 3/10/1997 2/28/2000 9822568129

662 19900709C975871
;वजय बापुरावजी दामले, शंकर 

नगर टाकरखेडा ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 6/30/1974 एम.ए,�ब.एड एस.सी अंजनगाव सुज� 5/9/2000 4/29/2003 9822264250
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663 19920106C977787
मदन (भमरावजी कांडलकर, 
मु.पो.यावल+ श�हद 
ता.िज.अमरावती

 पु�ष 12/15/1968 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 6/1/1998 5/30/2001 9970524246

664 19880715C974306 >मोद आनंदराव टाकरखेड,े मु.पो. 
यावल+ श�हद ता.िज.अमरावती

 पु�ष 6/23/1968 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/3/1998 8/31/2001 9503708808

665 20080421C114205 >;वण >�हादराव लंगड,े खोलापूर+ 

गेट माळीपुरा अमरावती
 पु�ष 9/30/1975 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 3/11/1999 2/28/2002 8087329163

666 19930923C980034
संजय दामोदरराव वाहा, 
मु.पो.सातरगाव ता.@तवसा 
िज.अमरावती

 पु�ष 3/5/1964 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 7/1/1995 6/30/1998 9665296814

667 19900522C976365
नागोराव गुलाबराव 

मेEाम,मु.पो.बेलोरा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 8/18/1970 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 12/15/1998 11/30/2001 8698254395

668 19840710C974081
भगवंत रामराव चGहाण, 
मु.(भसापूर पो.मंग�ळ ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 3/13/1966 �ब.ए एस.सी मोश� 7/1/1997 6/30/2000 9421743976

669 20141210C100743
सुभाष चंLचुड वंजार+, 
मु.पो.मालखेड रे�वे ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 5/2/1962 एम.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 5/1/1990 4/30/1993 9665338049

670 19950213C985289
उमाकांत �हरामण बांदरे, 
मु.पो.(जामठS) गणेशपुर ता.व�ड 
िज.अमरावती

 पु�ष 11/26/1966 �ब.कॉम ओ.बी.सी जामठS गणेशपूर 9/9/1996 8/9/1999 9850543968

671 19960216C986159
�योDसना उNमराव क;वटकर, 
Gदारा सुरज कॉलनी टावर लाईन 

रोड अमरावती

 पु�ष 3/15/1972 �ब.ए ओ.बी.सी (शगंणापूर 12/1/1997 9/30/2003 9421743054

672 19900817C106751
स;वता बाळकृxण (शरभाते, Gदारा 
स;वता संजय ढोले साने गु�जी 

नगर नं.1 अमरावती

 पु�ष 11/28/1968 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 10/1/1995 9/30/1998 9975053397

673 20150303C106751 राज7L महादेवराव माकोड,े 
मु.पो.ज�ड ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 8/8/1964 �ब.एस.सी, �ब.एड ओ.बी.सी व�ड 8/17/1995 8/15/1998 9403170369

674 19931119C980520 >भावती Cधरजलाल Eीवास, 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 3/20/1968 एम.ए ओ.बी.सी अचलपूर 8/2/2000 3/31/2003 9975313435

Page 379 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

675 19900709C975876 $यामकुमार Eीकृxणजी शमा�, 
मु.पो.(शराळा ता.िज.अमरावती

 पु�ष 6/9/1966 एम.कॉम ओपन अमरावती 2/1/1996 1/31/1999 8007148004

676 20141029C100865
�दपक पांडुरंगजी भुरकड,े 
मु.पो.कुहा ता.ंचांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 11/4/1972 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/4/2000 8/30/2003 9673489066

677 199550164C98309 >;वण `ाने$वरराव शेरेकर, 
मु.पो.मोश� ता.मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 9/19/1974 �ब.कॉम ओ.बी.सी मोश� 8/1/1998 7/30/2001 9421823151

678 20150309C100497
अ@नल जग:नाथराव काळमेघ, 
मु.(भलापूर पो.मंग�ळ ता.माश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 12/14/1965 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मोश� 3/1/1995 2/28/1998 9764673276

679 20030110C103643
Eीकृxण महादेवराव भोपळे, 
मु.पो.नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 2/27/1969 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मोश� 11/1/1996 10/31/1999 8308427707

680 20141121C101495
रंजना (भमराव क;वटकर, 
मु.पो.जालनापूर पो.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 11/13/1970 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 6/1/2000 4/30/2003 9511960496

681 20110808C994468
संतोष तुळ(शराम चGहाण, Gदारा 
;वजय मेEाम वडाळी बस !टॉप 

अमरावती

 पु�ष 1/2/1973 �ब.ए एस.सी अंजनगाव सुज� 1/12/1998 12/11/2001 8605426466

682 19980618C099353 ;वनोद माधवराव वानखड,े 
मु.पो.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 10/24/1968 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 1/1/1998 1/31/2001 9970518811

683 20101122C992337
वैशाल+ (भमरावजी क;वठकर, 
मु.पो.जालनापूर पM.ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 3/5/1975 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 2/4/1999 1/30/2002 9405318192

684 19851114C974226
�दल+प कृxणराव पेठे, Eीकृपा 

कॉलनी पराग टाऊन (शप जवळ 

अमरावती

 पु�ष 1/7/1968 �ब.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 2/1/1998 1/31/2001 9922700549

685 19900612C976369
@न@तन वासुदेवराव वासनकर, 
मु.पो.अंबाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 12/22/1973 एम.ए,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 6/1/1997 5/31/2000 9960294329

686 20141031C100645
लता सदा(शवराव सुखदेवे, Gदारा 
वाघमारे पो.पाडा ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 9/4/1969 �ब.ए एस.सी अमरावती 1/1/1996 12/31/1998 7350085689

687 20081126C995640 लल+ता केशवराव @नबंाळकर, जुनी 

टाकसाळ बुधवारा अमरावती
 पु�ष 12/6/1977 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 3/1/1999 5/31/2002 9975041364
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688 19860703C974285
$याम गणेशराव पुसकर, Gदारा 
जवादे सरमसपुरा अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 10/2/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अचलपूर 1/1/1997 12/31/1999 9890983821

689 20040729C558405
अ@नता पु�षोNम साखरकर, Gदारा 
भारती फुटाणे (शOक कॉलनी 

@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 6/2/1975 एम.ए ओ.बी.सी @तवसा 1/1/2000 12/31/2002 9890886360

690 20081128C995902 मंगला संभा�पा कुहे, कृxणाप�ण 

कॉलनी गणेश ;वहार अमरावती
 पु�ष 1/1/1970 एम.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 6/1/1996 5/31/1999 8600655415

691 20141129C101156 वंदना महादेवराव बार!कर, 
मु.पो.ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 1/28/1965 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.सी व�ड 3/15/1998 2/15/2001 8275308640

692 19960626C121625
Eीकृxण बसवंतराव लाडोळे, 
मु.पो.देऊरवाडा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 6/1/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/1/1998 2/28/2001 7447241281

693 20120124C127475
उमेश कृxणराव कुहाड,े 
मु.पो.देऊरवाडा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 9/20/1973 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/1/2000 8/31/2003 9850792640

694 19891226C975567
नंद_कशोर शामरावजी सुने, 
मु.पो.देऊरवाडा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1969 एम.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/1/1998 2/28/2001 9049012040

695 19900522C126126 ;वनोद ;व$वनाथराव दे;वकार, 
;वलास नगर ग�ल+ नं.3 अमरावती

 पु�ष 1/16/1974 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 2/1/1998 1/31/2001 8421518393

696 19890214C975568
�योती बापुरावजी आजनकर, 
खरबड ेहाऊस रामजी बाबा नगर 

मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 2/28/1969 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 8/1/1996 7/31/1999 9604914609

697 20010606C103820  कैलास दयारामजी काळे, (शवाजी 

नगर चांदरु बाजार िज.अमरावती
 पु�ष 6/7/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-सी चांदरु बाजार 9/19/1995 8/31/1998 9545746410

698 19920705C978309
>;वण भा!करराव 

साऊरकर,संिजवनी कॉलनी गाडगे 

नगर अमरावती

 पु�ष 9/23/1968 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/6/1997 10/31/2000 9011734108

699 19890511C9775125
मोहन सहदेवराव इंगोले, 
मु.पो.Cचचंोल+ काळे ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 1/9/1972 �ब.ए एस.सी चांदरु बाजार 11/22/1995 10/31/1998 9923429591
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700 20160707C101436
@नम�ला _कसनराव होले, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1971 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 11/1/1996 10/30/1999 9527346706

701 20141208C100943 योगेश पुंड(लकराव गणोरकर, 15 
बडनेरा रोड अमरावती

 पु�ष 6/24/1975 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 12/12/1996 11/30/1999 9890963248

702 20160707C101246 ;वभा बाबाराव वाघ, 
मु.पो.ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 3/20/1963 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 3/12/1998 2/11/2001 8600377340

703 19870728C974673 नाजेमा कौसर अZदलु जZबार, 
फट+पूरा अमरावती

 पु�ष 6/7/1970 �ब.ए ओपन अमरावती 6/12/1996 5/31/1999 9860013537

704 20150120C100947 त�ृती रामराव वानखड,े अमरावती  पु�ष 10/5/1977 एम.ए एस.सी अमरावती 12/1/2000 11/30/2003 9763929892

705 19941025C982382 ;वrया Eीरामजी अ!वार, पाव�ती 
नगर अमरावती

 पु�ष 7/23/1965 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 3/8/1996 2/28/1999 9673215329

706 19830623C980957
;वकास पुंडल+कराव चरपे, 
मु.नानोर+ पो.सोनार+.ता.मेाश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 6/15/1963 एम.ए,�ब.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 4/14/1996 3/31/1999 9764281969

707 19880628C975028
देवे:L भाऊराव बोराळे, 
मु.पो.(शरजगांव बंड ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 7/2/1970 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 10/24/1995 9/30/1998 9923182570

708 19910819C977610
राज7L रामभाऊ सोनटRके, 
मु.पो.टाकरखेडा (मोरे) 
ता.अंजनगांव िज.अमरावती

 पु�ष 5/3/1969 �ब.ए ओ.बी.सी बोरगांव अंबाडा 8/3/1998 8/27/2001 8007149283

709 19930402C980257 मालनी चंLभानजी @नकोसे, 
मु.पो.8ेजरपुरा अमरावती

 पु�ष 10/20/1971 �ब.ए एस.सी अमरावती 4/6/1999 3/31/2002 8698530705

710 20081126C995607
;वजय संभा�पा कुहे, गणेश 

;वहार भाग -2 कृxणाप�ण 

अमरावती-444607
 पु�ष 9/5/1961 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 2/17/1997 1/31/2000 9423622229

711 20110602C986173
रंजना रामराव वानखड,े वानखड े

पेठ वाड� नं.19 सुज� ता.अंजनगांव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 8/30/1973 �ब.कॉम एस.सी अंजनगाव सुज� 12/4/1996 29-02-2002 9561271969

712 20150214C100477 शोभा शामरावजी मह�ले, शोभा 
नगर घर Iं.829 अमरावती

 पु�ष 9/7/1966 �ब.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 4/16/1999 3/15/2002 7058434900

713 20150502C100279 संFया >भाकर लोखंड,े गणेश 

कॉलनी �लॉट नं.104 अमरावती
 पु�ष 8/24/1966 �ब.ए एस.सी अमरावती 2/7/1996 1/31/1999 9970353561
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714 20000420C101609
(मना पंजाबराव चवाळे, Gदारा 
>मोदराव कनसे मु.पो.येनस 
ता.नांदगाव खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 5/14/1970 �ब.ए ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 2/1/1997 1/31/2000 7798407672

715 20081124C994425
>मोद फक6रावजी चGहाण, 
मु.@नरवाला पो.मांजर+ ता.नांदगाव 
खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 4/20/1970 एम.कॉम,�ब.;प.एड एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 10/1/1997 9/30/2000 8308972113

716 19940610C982177

अपणा� >�हादराव नागमोत,े 
राहटगांव आरे=य सेवा कॉलनी 

!वामी समथ� मं�दर 

ता.िज.अमरावती

 पु�ष 12/20/1976 एम.ए एस.बी.सी अमरावती 1/15/2001 12/31/2003 9325277661

717 20080213C105365
शरद मोतीरामजी 

साखरे,मु.पो.पाळा ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 11/1/1969 �ब.एस.सी ओ.बी.सी पाळा 12/1/1995 11/30/1998 9890989313

718 19900712C975941 शे.नासीर शे.हाशम, रा.करजगाव 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती
 पु�ष 12/3/1975 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 4/23/1999 4/30/2002 9421825579

719 20150109C100754
>काश �दवाकराराव 

इंगळे,मु.पो.धानोरा ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 10/2/1966 �ब.कॉम,�ब.;प.एड मराठा चांदरु रे�वे 4/23/1996 1/31/1999 9403308145

720 20081101C127942
हषा� Eीव�लभ जोशी मु.पो.राठS 
नगर सनराईज शाळेजवळ 

अमरावती

 पु�ष 8/26/1969 एम.ए ओपन मोश� 11/1/1995 10/1/1998 9922062733

721 19880607C974751 जगिजवन दादाराव गवई, 
सगंमपुरा अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 4/8/1971 �ब.कॉम एस.सी अचलपूर 6/1/1996 5/31/1999 9767389817

722 19840606C974052
_कशोर नामदेवराव बाभुळकर, 
मु.ढाकुलगांव पो.अशोकनगर 

ता.धामनगाव रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1969 �ब.एस.सी,�ब.;प.एड ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 11/1/1995 10/30/1998

723 20020828C107691 व@नता बाबुराव तायड,े_कशोर 

नगर �mमीनी नगर अमरावती
 पु�ष 1/8/1972 �ब.ए एस.सी अमरावती 11/2/2000 31-11-2003 9421740179

724 20120611C161790 >शांत >भाकरराव डहाके, 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 5/22/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी @तवसा 4/1/1998 3/31/2001 9860137885

725 20141222C100167
>ेमदास उकंडराव ढ�कस, 
मु.द�हगांव धावरे पो.कवठा कडु 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 6/1/1968 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 2/1/1996 1/30/1999 9604910238
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726 20160713C101209 सुभाष दौलतराव भुरे, महा;वर 
नगर नावथे �लॉट अमरावती

 पु�ष 8/25/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 7/14/1999 6/30/2002 7875776813

727 20151021C10095
राज7L तुकाराम पांडकेर, 
मु.पो.कुहाडी सका�पुर ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 6/19/1963 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 5/27/1997 31-04-2000 7083363273

728 20141128C100351
सतीश सुय�भानजी सदापूर, 
श@नवार पेठ व�ड ता.व�ड 
िज.अमरावती

 पु�ष 4/16/1966 एम.ए एस.सी व�ड 10/1/1995 9/30/1998 9673493176

729 20160708C10082
अ�ण शामरावजी बेढे 

मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 11/1/1965 �ब.कॉम एस.सी मोश� 4/1/1995 3/31/1998 9730232051

730 20141031C100790
>;वण नामदेवराव गणो!कर, 
मु.पो.(शरजगांव ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/15/1973 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/1/2000 8/31/2003 9021607713

731 20081124C994405
शा(लनी सुखदेवराव टांक, Gदारा 
अ@नलकुमार कृxणराव अंबाडकर 

सरोज कॉलनी अमरावती

 पु�ष 6/11/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 3/1/1996 2/22/1999 9667515565

732 20150506C100173

;वrया बापुराव लाडोळे, Gदारा 
>मोद ;व$वनाथराव दाभाळे 

मु.पो.(शरजगाव कसबा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 12/30/1976 �ब.ए ओ.बी.सी अचलपूर 9/1/1994 7/31/1997 9765020660

733 20160713C100397 उमा Eीराम माटे, (भम�योत 
मंडळ 8ेजरपूरा अमरावती

 पु�ष 4/3/1972 �ब.ए एस.सी अमरावती 3/1/1999 2/28/2002 9049751380

734 20160621C100436
वासुदेव खुशालराव कांबळे, 
मु.पो.दाभाळा ता.धामनगांव 
िज.अमरावती

 पु�ष 9/1/1969 �ब.कॉम एस.सी धामनगाव रे�वे 2/1/2000 1/31/2003 8308707340

735 20160711C100908
व@नता महादेवराव काळे, 
मु.पो.रामनगर अमरावती Gदारा 

Eी.संिजव ;व$वनाथराव भुयार

 पु�ष 5/23/1973 �ब.एस.सी,�ब.एड ओ.बी.सी मोश� 5/1/1995 4/1/1998 9545545906

736 19960415C988169 वंदना मधुकराराव अरबट, 
अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 6/26/1973 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 11/6/1997 10/21/2000 9423706308

737 19901127C976448
सु@नल नारायणराव अमझरे, 
मु.पो.देऊरवाडा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 2/22/1974 एम.ए,�ब.एड,�ब.;प.एड एन.ट+-बी चांदरु बाजार 9/4/2000 8/30/2003 9975250302
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738 19890705C975229
;वजय साहेबराव इंगळे, 
मु.पो.क;वठा बु.ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 9/4/1973 एम.ए एस.सी चांदरु बाजार 11/1/2000 10/31/2003 9923324469

739 19880616C975798 अजय ह0रदास भMगे, दNापूर 
धामणगांव रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 6/1/1972 �ब.ए ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 5/30/1996 31-04-1999 9765246672

740 19941114C982648
संजय �परावजी राऊत, 
मु.CचचंरगGहाण पो.राजुरा बाजार 

ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 10/2/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी व�ड 7/11/1996 6/11/1999 7083847899

741 19920519C979014

�योती ;वठठलराव ढाकुलकर, 
Gदारा पी.एम.(शगंाड ेर;वनगर 
ग�ल+ नं.3 अंगणवाडी क7 Lाजवळ 

अमरावती

 पु�ष 9/7/1969 एम.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अचलपूर 10/1/1995 9/30/1998 7507743181

742 19940628C982725
ि!मता शरदराव आसरे, Gदारा 
गजानन टाऊन(शप नं.2 म.न.490 
कठोरा रोड अमरावती

 पु�ष 6/23/1975 �ब.ए ओ.बी.सी मोश� 3/23/1998 3/1/2001 9861528910

743 19870727C974632
सुभाष भा!करराव माटे, 
मु.पो.चमक बु.ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 4/24/1967 एम.कॉम ओ.बी.सी अचलपूर 11/1/1994 10/1/1997 9420834585

744 19921222C978963
राजेश पांडुरंगजी भु!कड,े 
मु.पो.कुहा देशमुख ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 5/5/1974 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/1/2000 8/31/2003 9860659768

745 20110722C156525
 संजय शाल+Uामजी भगत, यश 
नगर हरणे ;वrयालय मागे 

अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 2/4/1976 डी.सी.आर.ई ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 6/6/2000 6/29/2003 9850028049

746 19910917C994593
मसुद अहमद खान �बस(म�ला 

खान, दवुागेट अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/22/1971 �ब.ए,Hङएड ओपन अचलपूर 11/1/1998 10/30/2001 8975382284

747 20140403C100461 राजु पंजाबराव बाबरे,मु.व�डा 
पो.दापोर+ ता.मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 9/10/1970 �ब.ए एस.सी @तवसा 4/1/2000 3/31/2003 7798197560

748 19920623C978654 स;वता �हरामणजी वानखड,े राहुल 
नगर �ब]छू टेकडी अमरावती

 पु�ष 1/17/1975 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 5/11/1999 4/30/2002 9545383293
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749 20141220C102234
सु@नता रामदासजी भ7:ड,े Gदारा 
दादाराव ठाकरे मु.(शरणवाडी 

पो.कळासी ता.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 7/9/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी @तवसा 6/1/1998 5/31/2001 8803476554

750 19940510C982724 वंदना शरदराव आसरे, गजानन 

टाऊन(शप कठोरा रोड अमरावती
 पु�ष 12/25/1976 �ब.ए,एल.एल.बी ओ.बी.सी मोश� 12/1/2000 11/30/2003 9881528970

751 19880106C974682
>मोद नानासाहेब काळे, 
मु.पो.लोणी टाकळी ता.नांदगाव 
खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 5/2/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 1/1/1996 12/31/1998 9689713411

752 19940120C982478
उमराव ;वठठलराव फरकाड,े 
मु.मांडवा पो.(शरजगांव ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 7/7/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 1/12/1999 12/27/2001 9923066532

753 20111203C987737 >;वण �परावजी टाले, मु.�दपोर+ 
रे.िज.अमरावती

 पु�ष 3/30/1973 एम.कॉम ओ.बी.सी �दपोर+ धामनगांव रे�वे 11/10/1998 10/31/2001 9850032855

754 20110913C158311
मदन मोहनराव चौधर+ 

रा.आमलपूर पो.सका�पूर ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 8/23/1972 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/10/1998 2/28/2001 9881170631

755 19970917C990534 आशेाक शेषराव पवार, मु.पो.बोड� 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 4/2/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-सी अचलपूर 2/1/1999 1/31/2002 8390650107

756 20010316C103789
>मोद "यंबकराव Cगरनाळे, 
मु.पो.कापुस तळणी ता.अजंनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 5/10/1969 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 2/3/1998 2/9/2001 9822243321

757 20090212C560552
राधे$याम परसराम यादव, साहेब 
बगीचा राजापेठ पो.!टेशन जवळ 

अमरावती

 पु�ष 5/11/1964 �ब.कॉम,�ब.;प.एड
,डी.एड एन.ट+-सी अमरावती 7/16/1996 6/30/1999 9921262252

758 20121001C976056
>मोद शामराव राऊत 

मु.पो.नेर;पगंळाई ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 1/10/1959 �ब.कॉम,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मोश� 12/1/1997 11/30/2000 9925048575

759 19870708C974471
राजकुमार उNमराव चGहाण, 
मु.पो.सुलतानपूर ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1967 एम.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 7/14/1999 6/30/2000 8308063439

760 20031110C991002 ;वनोद उNमराव @तखीले, देवनाथ 
वाड� अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 11/11/1968 �ब.कॉम ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 5/4/1996 7/21/2001 9763585619
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761 20081014C980560 अ@नल पांडुरंगजी थोटांगे, काठSपूरा 

अंजनगांव सुज� िज.अमरावती
 पु�ष 7/9/1969 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 9/1/1995 8/31/1998 9422182303

762 19910520C977537
Eीकृxण रघुनाथ नांदरुकर, 
मु.पो.टाकरखेडा ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 8/5/1970 �ब.ए एन.ट+-सी अंजनगाव सुज� 2/1/1996 4/9/2001 7219444151

763 20160519C100154
>मोद >�हादराव बारZदे, 
मु.पो.Cचचंोल+ खुद� ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 2/20/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 2/1/1997 1/31/2000 9527249705

764 19870720C974625
मनोहर जानरावजी सोनटRके, 
मु.पो.ता.अंजनगाव सुज� 

िज.मरावती
 पु�ष 7/16/1970 एम.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 12/4/1996 12/26/2001 9503318637

765 20150117C100530 चंLकांत ;व$वासराव तायड,े कमल 

कॉलनी भगवान नगर अमरावती
 पु�ष 7/1/1968 एम.ए,�ब.एड एस.सी अमरावती 1/3/1998 12/31/2000 9823931891

766 20081126C995662
सरोज अनंतराव दाणी, Gदारा नर7L 
Cच.देशपांड ेपुxपक कॉलनी 

गडगड$ेवर मं�दराजवळ अमरावती

 पु�ष 11/6/1970 एम.ए ओपन यवतमाळ 2/5/1996 3/19/1999 9325313839

767 19921219C978597 जयंत Eीराम मोहोड, मु.पो.माधान 
ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 4/1/1964 �ब.ए ओ.बी.सी माधान 6/17/1995 5/31/1998 9623327727

768 19900703C975759
र;वLं _कसनराव 

रावेकर,मु.पो.वाठोडा 
शु.ता.भातकुल+ िज.अमरावती

 पु�ष 8/15/1971 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी भातकुल+ 5/5/1997 4/30/2000 9665528056

769 20030728C109572
पुxपलता पांडुरंगजी खांडपासोळे, 
मु.पो.गु�कुंज मोझर+ ता.@तवसा 
िज.अमरावती

 पु�ष 12/27/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी @तवसा 8/1/1998 7/31/2001 9405434176

770 19890519C975128
धमµL देवराव इंगळे, Gह+.एम.Gह+ 
कॉलेज मागे छ" साल नगर 

अमरावती

 पु�ष 1/27/1972 एम.ए एस.सी तारखेडा 2/1/1998 1/31/2001 9370757124

771 19911031C977290 महे:L जनाध�नराव हरणे, राहुल 
नगर �ब]छू टेकडी अमरावती

 पु�ष 6/6/1973 �ब.ए एस.सी अमरावती 4/17/1998 3/31/2001 7798527237
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772 19880922C975088
व@नता रामदासजी दांडगे, 
मु.पो.मंग�ळ चवाळा ता.नांदगाव 
खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 3/13/1972 �ब.ए ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 5/2/2002 4/30/2005 7767093392

773 19841215C974130
�योती रंगराव गुडधे, Gदारा 
�दल+प सावरकर टाक ले.आऊट 

अमरावती

 पु�ष 1/5/1966 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/10/1995 10/11/1998 9545596615

774 19920810C979018 अ@नल रामकृxण बुरळकर, 
मु.पो.वलगांव ता.िज.अमरावती

 पु�ष 12/15/1973 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/10/1998 10/31/2001 9130849971

775 20090223C131075
नरगीस त�यब शाह फ_कर, 
�ब]छू टेकडी एकता नगर 

अमरावती

 पु�ष 3/5/1971 �ब.ए,�ब.एड Gह+.जे.ए अमरावती 5/15/1998 31-04-2001 9156875735

776 20140115C100220
वैशाल+ दादाराव हनोत,े 34 
सहयाL+ कॉलनी साई नगर 

अमरावती

 पु�ष 6/28/1975 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/4/1996 10/31/1999 7212674328

777 20070510C122499
भा!कर शंकरराव पुनये, 
मु.पो.अशोक नगर ता.धामनगाव 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 9/10/1971 �ब.कॉम एन.ट+-सी धामनगाव रे�वे 8/3/1998 7/30/2001 9158904854

778 20010904C103867
>@तभा मधुकरराव गेडाम, Gदारा 
कृxणा प0रपगार रा.बांगर नगर 
यवतमाळ िज.यवतमाळ

 पु�ष 5/12/1972 �ब.ए एस.सी अमरावती 9/2/1998 8/31/2001 9604082776

779 19910808C977089
राजेश Eीकृxण 

तायड,ेमु.पो.टाकरखेडा मोरे 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 5/28/1973 �ब.;प.एड ओ.बी.सी धनेगांव अमरावती 5/9/2000 4/30/2003 9049975576

780 20141126C101146
रजनी _कसनराव गु�हाने, 
आमलCगर+ चौक अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 3/10/1965 �ब.;प.एड ओ.बी.सी अचलपूर 11/24/1995 11/26/1998 9881991050

781 19940317C982149 लता तुळ(सदास माकोड,े जलाराम 

नगर मेन रोड अमरावती
 पु�ष 10/17/1966 �ब.कॉम ओ.बी.सी मेाश� 1/1/1996 12/31/1999 9326562409

782 20141202C100979 सुनंदा दे;वदास जनबंधु, �ब]छु 

टेकडी राहुल नगर अमरावती
 पु�ष 5/2/1969 एम.ए एस.सी अमरावती 6/6/1996 5/31/1999 8806383410

783 20141128C100581 �दल+प बापुरावजी @नमकर, 
मु.पो.चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 7/3/1964 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 12/20/1992 12/31/1995 9623112398
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784 20140919C100996
भगवंत बळीराम मेEाम, 
मु.पो.उNमसरा ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

 पु�ष 2/9/1971 �ब.;प.एड एस.सी भातकुल+ 8/1/1997 7/27/2000 9881257751

785 19890712C975313
राजेश रमेशपंत पवार 

मु.पो.@नमखेड बाजार 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 11/11/1972 एम.कॉम ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 4/2/1998 3/23/2001 7588709300

786 19940119C981029
मदन (शवरामजी बनसोड, 
मु.वाटपूरा पो.लोणी ता.नांदगाव 
खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 10/9/1973 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 5/4/2001 4/1/2004 8805191608

787 19950615C984756
वैशाल+ गोपाळराव गुंजाळकर, 
यशोदा नगर नं.2 लाईन नं.8 
अमरावती

 पु�ष 11/24/1976 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 5/10/2000 4/30/2003 7276635271

788 19900710C975894
मनोज _कसनराव वास@नक, 
मु.पो.नया अकोला 

ता.िज.अमरावती

 पु�ष 6/24/1974 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 12/5/1996 11/30/1999 8698882018

789 20090311C107952
गोपाल ;वठठलराव फरकाड,े 
मु.मांडवा पो.(शरजगांव ता.चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 2/9/1975 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 1/13/1999 12/26/2001 9763319210

790 20141128C100341
सCचन जयकृxण दळवी, मु.रायपूर 
पो.आवहोल+ ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 7/11/1973 �ब.ए ओ.बी.सी मेाश� 5/1/2000 4/30/2003 7507912425

791 20100403C977167 माया मारोतराव सहारे, मु.पो.माड� 
ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 9/30/1973 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/1/1999 10/31/2002 9890973124

792 20081128C995895 नंद_कशोर @नळकंठराव देशमुख, 
मु.पो.ता.@तवसा िज.अमरावती

 पु�ष 12/1/1973 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 4/3/1998 3/31/2001 9423647372

793 19980330C991732
स0रता अंबादास नवले, 
िज.प.संजीवनी कॉलनी राठS नगर 

अमरावती

 पु�ष 1/17/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 11/1/1999 10/31/2002 9423548772

794 20081014C980557
Cग0रष वसंतराव गोतमोरे, 
मु.पो.ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/25/1970 �ब.ए एस.बी.सी अंजनगाव सुज� 9/1/1995 8/31/1998 9921803949

795 20150309C100274 स;वता केसुआ�पा इखे, सहयाL+ 
कॉलनी साई नगर अमरावती

 पु�ष 2/7/1968 �ब.एस.सी ओ.बी.सी धामनगाव रे�वे 11/27/1995 11/26/1998 9421773511
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796 19930921C980724
स;वता मुरल+धरपंत घाटे, Gदारा 
गजानन गोतमारे काठSपूरा 

ता.अंजनगाव सुज� िजअमरावती

 पु�ष 3/27/1969 �ब.कॉम एस.बी.सी अंजनगाव सुज� 3/10/1997 2/24/2000 9890993790

797 19840119C974121 लता माधवराव काळे, राम नगर 
चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 11/9/1966 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 2/1/1996 1/31/1999 9421742559

798 20141129C101091
 छाया तुकारामजी ढोले, Gदारा 
जगद+श लाड मु.पो.सवाईपुरा 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 6/13/1967 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.बी.सी अंजनगाव सुज� 7/8/1997 6/26/2000 9730773040

799 19951016C985186

क;वता सदा(शवराव रंधे, Gदारा 
क;वता राजु दाभाड े

मु.पो.qाKहणवाडा थडी ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 1/23/1967 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 5/2/1997 5/30/2000 9923958874

800 19960312C557759
अ@नता अंबादास नवले, िज.प. 
संिजवनी कॉलना राठS नगर 

अमरावती

 पु�ष 6/17/1967 एम.कॉम,एम._फल ओ.बी.सी अमरावती 12/1/1997 11/30/2000 9423548772

801 20160715C100037 वनमाला आनंदराव महाजन, 
(सFदाथ� चौक 8ेजरपूरा अमरावती

!"ी 7/12/1968 एम.ए एस.सी अमरावती 8/18/1997 7/31/2000 9421819098

802 20141220C102266
दादाराव रामकृxण ठाकरे, 
मु.(शगणवाडी पो.कळाशी 

ता.दया�पूर िज.अमरावती

 पु�ष 6/3/1964 �ब.कॉम ओ.बी.सी दया�पूर 7/1/1992 4/30/1995 8925542065

803 20160711C100109
�योती लaमणराव (शगंसे, 
सरमसपूर ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

!"ी 7/11/1971 �ब.ए एस.ट+ अचलपूर 1/1/1997 12/31/1999 9561487148

804 20160706C100643
ओंकार पंजाबराव धोटे, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 10/26/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मेाश� 10/1/1997 9/30/2000 9420719866

805 20160426C100656
;वना केशवराव कपीले, राधाकृxण 

मं�दर पलाश लाईन गाडगे नगर 

अमरावती

!"ी 5/25/1972 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 1/18/1996 12/31/1998 9260422392

806 20160711C100610
योगेश हनुमान >साद, शमा� 
बालाजी मं�दर (सनेमा टॉक6ज 

जवळ चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 7/31/1967 �ब.कॉम ओपन चांदरु रे�वे 10/1/1994 9/30/1997 8956520570
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807 20160707C100147 _कशोर शामराव धोड!ेवार,आठवडी 

बाजार नांदगाव खंड ेिज.अमरावती
 पु�ष 9/1/1975 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 2/1/1999 1/31/2002 7798901313

808 20160711C100762 राजु रामकृxण जय(सगंपूरे, 
मु.पो.ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 4/3/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 2/1/1996 1/30/1999 9421789020

809 20160716C100223
राज7L अजाबराव वानखड,े 
मु.पो.यावल+ शह+द 
ता.िज.अमरावती

 पु�ष 8/7/1964 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 7/1/1997 6/30/2000 9890934334

810 20160716C100185
चंLशेखर गंगाधरराव 

बेलसरे,बालाजी नगर गोखले 

लेऑऊट नवसार+ अमरावती

 पु�ष 7/28/1963 �ब.कॉम,�ब.;प.एड एस.बी.सी चांदरु बाजार 3/10/1998 2/28/2001 7875014339

811 20160716C100862
@नलेशा >भाकरराव पाट+ल, 
मु.पो.टाकरखेडा संभू ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

!"ी 7/5/1974 एम.ए ओ.बी.सी भातकुल+ 12/11/1996 11/11/1999 9823654027

812 19870720C974509 _कशोर आDमाराम रामटेके, बुFद 
मुत� जवळ बेलपूरा अमरावती

 पु�ष 11/28/1969 एम.ए एस.सी अमरावती 8/12/1996 7/31/1999 9730224133

813 20160418C100595

संFया महादेवराव शेगोकार, Gदारा 
डॉ.आढाव 39/B र;व_करण 

कॉलनी !वा@तक नगर]या मागे 

अमरावती

!"ी 2/21/1969 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 4/7/1999 3/31/2002 9767060694

814 20160712C100099
मंजुषा जग�दश पांड,े (सनेमा चौक 

राम मं�दर जवळ चांदरू रे�वे 

िज.अमरावती

!"ी 1/30/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड ओपन चांदरु रे�वे 6/1/2000 5/31/2003 8421578737

815 20141111C100645
अच�ना गो;वदंराव तायड,े Gदारा 
Gह+.एस.तेलगोटे क�याण नगर 

अमरावती

!"ी 2/7/1969 एम.ए एस.सी अमरावती 3/1/2000 2/28/2003 8087747327

816 20160707C101202
राज7L महादेवराव गहुकर, 
मु.पो.�हवरखेड ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 6/12/1965 एच.एस.सी ओ.बी.सी मेाश� 5/1/1993 4/30/1993 9960586041

817 20160708C101586
>शांत देवरावजी गुज�र, 
मु.पो.(सरजगाव कसबा ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 5/21/1972 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 4/1/1998 6/30/2001 9403313169

818 20160716C100826
;वनेश सुधाकरराव पोकळे, 
मु.पो.मालखेड रे�वे ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 10/4/1970 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 8/2/1998 8/24/1998 9623329303
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

819 19921125C978781 जयमाला रामराव _क:नरे, �योती 
कॉलनी बडनेरा रोड अमरावती

!"ी 6/25/1968 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 2/27/1998 3/31/2001 9767180449

820 19861016C985007 �योती गजानन शेळके, �योती 
कॉलनी गोपाल नगर अमरावती

!"ी 9/20/1967 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 9/6/1996 12/31/1998 7875990302

821 20160707C101259
(समा नारायणराव देशमुख, 
समप�ण कॉलनी कठोरा नाका 

अमरावती

!"ी 4/18/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 12/1/1995 11/30/1998 9421623902

822 20160716C100203
माधुर+ केशवराव डवरे, 
मु.पो.यावल+ शह+द 
ता.िज.अमरावती

!"ी 2/2/1963 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 1/1/1998 11/30/2001 9730607639

823 19821011C973959
आरती मधुकर भापकर, संगम 
कॉलनी :यु >भात कॉलनी बडनेरा 

रोड अमरावती

!"ी 12/27/1966 �ब.कॉम, �ब.एड ओ.बी.सी अमरावती 4/1/1993 3/31/1996 9422190629

824 20130328C100634 अ@नता बाबुलाल रMघे, �ब]छु 

टेकडी राहुल नगर अमरावती
!"ी 3/10/1970 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 8/19/1997 7/31/2000 9822690342

825 20160712C100281 रंजना (भमराव जुनघरे, सर!वती 
नगर अमरावती

!"ी 10/15/1969 एम.ए ओ.बी.सी अमरावती 7/14/1995 6/14/1998 9595463424

826 20120911C996468
छायादेवी `ाने$वरराव @नभंोरकर, 
Gदारा अमोल बोकड ेदNनगर 

कांडल+ परतवाडा

!"ी 1/8/1977 एम.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 6/1/2000 5/30/2003 9764252662

827 20141129C101147 ;वxणु बापुराव राऊत, मु.पो.ज�ड 

ता.व�ड िज.अमरावती
 पु�ष 3/18/1969 �ब.कॉम ओ.बी.सी व�ड 11/1/2000 10/1/2003 9423400189

828 19880927C975062
�दपक �परावजी सायदे, 
मु.Cचचंोल+ पो.qाKहणवाडा थडी 

ता.चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 3/17/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 12/3/1998 11/30/2001 9561130862

829 19950107C988551
सु@नता >�हादराव वानखड,े Gदारा 
चंद ुठाकरे नंदि!मल कॉलनी 

मोश� िज.अमरावती

!"ी 3/22/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी व�ड 5/1/2000 4/30/2003 7875385591

830 20111208C994513 मुकुंद वासुदेवरा पवार, ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 5/23/1971 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 11/1/2000 10/30/2003 9665823181
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

831 20081015C127567

उ�वला शाल+Uाम वासनीक, Gदारा 
उ�वला खोqागड ेलल+त नगर 

कांडल+ परतवाडा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

!"ी 7/26/1970 एम.ए,�ब.एड एस.सी चांदरु रे�वे 8/1/1996 7/30/1999 9657479755

832 20091231C120445
राजीया बी.शेख रशीद, Gदारा 
कैसरराव गायकवाड कोहसतपूरा 

वाड� नं.1मोश� िज.अमरावती

!"ी 10/22/1974 �ब.ए,�ब.;प.एड ओपन मेाश� 3/1/1999 2/28/2002 8600953267

833 19880629C974977 सुरेखा रामदास हुरबड,े र;वनगर 
अमरावती

!"ी 2/20/1972 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 2/10/1998 1/31/2001 9604947294

834 19900705C976264 सुषमा रामदास हुरबड,े र;वनगर 
अमरावती

!"ी 3/20/1975 �ब.ए ओ.बी.सी अमरावती 10/13/1999 9/30/2002 8605311292

835 19860702C974276 ;वलास यशवंत चतुर, मु.पो.;वश� 
ता.भातकुल+ िज.अमरावती

 पु�ष 7/2/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 10/5/1997 10/23/2000 9011180944

836 20150422C100434
रेखा मनोहरराव (शगंाड,े ह@नफ 

चाळ वाड� नं.14 परतवाडा 
ता.अचलपूर िज.अमरावती

!"ी 6/9/1972 एम.ए,�ब.एड एस.सी अचलपूर 1/1/2000 12/31/2000 7030722908

837 19960830C987221
;वणा कृxणराव देशमुख कॉटन 

Uीन कॉलनी (शव मं�दर जवळ 

अमरावती

!"ी 7/23/1967 �ब.ए ओपन अमरावती 10/5/1998 9/30/2001 9420238016

838 20090112C129335
राज7L (शवपाल(सहं बैस, 
मु.पो.द�हगांव रेचा ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

 पु�ष 2/18/1967 एम.ए ओपन अंजनगाव सुज� 5/2/1999 4/23/2002 9049006925

839 20160714C101118 >भाकर _कसनराव रामटेके, 
बेलपूरा बुFद मुत� जवळ अमरावती

 पु�ष 2/14/1969 �ब.कॉम एस.सी अमरावती 8/21/1996 7/31/1999 8600035683

840 20160714C101001
सु@नल Cचतंामणराव नाचणे, 
िजवनपुरा अचलपूर ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 10/30/1968 �ब.कॉम एस.सी अचलपूर 5/1/1994 4/30/1997 9975226581

841 20160714C100693
गणेश नारायण अवझाड 

मु.पो.मंग�ळ चGहाळा ता.नांदगाव 
खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 4/6/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एन.ट+-बी मंग�ळ चGहाळा 12/1/1997 11/30/2000

842 20160714C100543 र;वLं मनोरामजी वाहाणे, 
मु.बोडना ता.िज.अमरावती

 पु�ष 7/28/1962 एम.कॉम एस.सी मेाश� 3/1/1993 2/28/1996 9552207324
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

843 20150606C100841 >�दप शेषरावजी तहेकर, 
मु.बेलमंडळी पो.घार िज.अमरावती

 पु�ष 8/24/1962 �ब.कॉम ओ.बी.सी घाटलाडक6 3/1/1998 2/28/2001 8007240707

844 20160708C106032 सुर7L न�थुजी �हवस,े मु.पो.वाठोडा 
चांदस ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 2/1/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी वाठोडा चांदस 11/1/2000 10/30/2003 9960461801

845 20150620C100984
रावसाहेब महादेवराव छापाने, 
मु.सुरवाडा पो.चमक ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

 पु�ष 9/10/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड एस.सी अमरावती 12/5/1997 11/30/2000 9923915441

846 20140925C103747 बंडु सुय�भान पाचखड,े 
मु.पो.ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1971 एम.कॉम एस.सी चांदरु रे�वे 5/12/1997 4/24/2000 7058008361

847 20160705C101418 ओंकार>साद बL+नाथ दबुे, 
बुदेलपूरा अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 4/21/1967 �ब.ए ओपन अचलपूर 9/6/1998 8/1/2001 9766390796

848 20090924C132896
�दपक महादेवराव लGहाळे, 
मु.�हगणी ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/3/1973 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी अंजनगाव सुज� 10/11/1996 10/25/2001 8421630532

849 20160710C100939
>;वण लaमणराव कुहाड,े Gदारा 
>;वण आवणकर ;वलन पुरा 

अचलपूर िज.अमरावती

 पु�ष 7/25/1974 �ब.ए ओ.बी.सी मेाश� 8/1/1998 8/30/2001 8446078460

850 20150211C10050 आ(शष जग�दश पांड,े (सनेमा 
चौक चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 8/12/1976 �ब.ए ओपन चांदरु रे�वे 6/1/2000 5/30/2003 8421578737

851 20081018C127671
नंदकुमार जनाद�न पंत घुलOे, 
मु.पो.मातोEी कॉलनी पाड� रोड 

व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 11/15/1971 �ब.एस.सी ओ.बी.सी चांदरु बाजार 12/18/1997 11/30/2000 9422949529

852 19890411C97119 रमेश बापुराव वैrय मु.पो.�हवरा 
बु. ता.नांदगाव खंड ेिज.अमरावती

 पु�ष 6/2/1969 एम.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 8/1/1996 7/31/1999 8888582278

853 20160718C100230
लल+त माPणकराव कदम, 
मु.मालखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 8/18/1976 �ब.ए ओपन चांदरु रे�वे 1/1/1999 12/31/2001 9552441833

854 20020431C901690 >शांत लaमणराव कडु, 
मु.पो.सुरळी ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 5/25/1967 एम.एस.सी ओ.बी.सी व�ड 1/8/1992 1/7/1995 9960191462
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पासून पयJत
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

855 20160713C100083
�याती दामोदरराव टMगस,े 
मु.पो.कुहा ता.@तवसा 
िज.अमरावती

!"ी 1/11/1969 �ब.ए ओ.बी.सी @तवसा 6/1/1998 5/31/2001 9175503549

856 20130412C100831
;वजय शंकरराव जुनघरे मु.पो. 
छ"पती नगर कांरजा रोड नेर 

ता.नेर िज.अमरावती

 पु�ष 9/9/1969 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 6/1/1995 5/31/1998 9921833226

857 20160708C100784
साधना _कशोरराव हेडाऊ, Gदारा 
Hडगांबर पी.बाळसराफ हेड पो!ट 

ऑ_फस यवतमाळ

!"ी 1/26/1965 �ब.ए एस.ट+ अचलपूर 1/1/1998 12/31/2000 9421844268

858 19980518C991845
रामदास केशवराव पाट+ल, Gदारा 
हर+दास डMगरे राहुल नगर जुनी 

व!ती बडनेरा िज.अमरावती

 पु�ष 7/1/1963 �ब.कॉम एस.सी व�ड 10/1/1992 9/30/1995 9881970150

859 19900907C976305
उ�वला पंजाबराव घाटोळे, 
मु.पो.सोनोर+ ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 6/8/1970 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु बाजार 5/2/1997 5/31/2000 9561139369

860 20141129C100843
सुरेखा ;वठठलराव घोडरेाव, 
अंबागेटचे आत अमरावती 

िज.अमरावती

!"ी 4/13/1962 एम.कॉम ओ.बी.सी अमरावती 9/18/1987 8/17/1990 9404545915

861 20151009C101380 शकुंतला गुलाबराव घने, 
मु.पो.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

 पु�ष 8/13/1967 एम.ए,�ब.;प.एड एस.सी चांदरु रे�वे 5/27/1998 4/26/2001 9890574535

862 20081127C995704
 श(शकांत भाऊराव देशमुख, 
कसारपूरा मोश� ता.मोश� 
िज.अमरावती

 पु�ष 5/28/1970 एम.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी मेाश� 9/1/1998 8/30/2001 8390684682

863 19910715C977574
राजेश `ाने$वर ऐलकर, 
मु.पो.Cथलोर+ ता.दया�पूर 
िज.अमरावती

 पु�ष 9/29/1971 �ब.ए ओ.बी.सी दया�पूर 5/1/1997 7/31/2000 9922889633

864 20111103C975827 संजय वामनराव ढोले, रेवजकर 

नगर बडनेरा िज.अमरावती
 पु�ष 6/30/1969 �ब.कॉम ओपन अमरावती 8/4/1997 7/31/2000 7276378090

865 19920714C978978
सु@नता ह0रभाऊ कनीरे, >शांत 
कॉलनी मोश� ता.मोश� 
िज.अमरावती

!"ी 1/1/1971 �ब.एस.सी ओ.बी.सी मेाश� 6/1/1997 5/31/2000 9158573576

866 19830919C974003
अ�ण दादाराव काटोटे, 
मु.पो.मालखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 6/13/1965 �ब.ए ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 11/1/1996 10/30/1999 9766098451
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

867 20081129C996042

�येाDसना जानरावजी खोपळे, 
Gदारा >काश लालजी झगड े

जवाहर नगर रेखा कॉलनी 

अमरावती

 पु�ष 1/1/1973 �ब.कॉम ओ.बी.सी @तवसा 8/2/1998 7/31/2001 9766357624

868 20141223C100501

उ�वला नामदेवराव वसनकरे, 
Gदारा >मोद आर लंगड े

काल+माता लेआऊट अजु�न नगर 

अमरावती

!"ी 9/11/1971 एम.ए,�ब.एड ओ.बी.सी अमरावती 11/12/1999 11/10/1999 9890328330

869 20141213C100232 सुभाष गजाननराव िजरापूरे, 
मु.पो.पुसला ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 1/1/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी व�ड 11/1/2001 11/30/2004 9766903171

870 20150620C100275
उ�वला वासुदेवराव वंजार+, 
मु.पो.श7दरुजना घाट ता.व�ड 
िज.अमरावती

!"ी 7/23/1974 �ब.एस.सी, 
�ब.;प.एड ओ.बी.सी व�ड 8/1/1997 7/30/2000 9630634925

871 20160707C100456
�दवाकर सहदेवराव भMगे, 
मु.पो.वलगांव (भमनगर 
ता.िज.अमरावती

 पु�ष 9/13/1996 �ब.कॉम एस.सी अमरावती 4/2/1996 3/31/1999 7030087082

872 20080929C127542
@न(लमा रामराव को:ड,े 
मु.पो.चांदरु बाजार (माळीपुरा) 
िज.अमरावती

!"ी 10/4/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 8/7/2000 7/30/2003 9552015433

873 19941114C982651
अर;वदं भगवंतराव श7ड,े 
मु.अमडापूर पो.राजुरा बाजार 

ता.व�ड िज.अमरावती

 पु�ष 4/12/1955 �ब.कॉम ओ.बी.सी व�ड 9/9/1996 9/8/1999 9545127250

874 20141129C100666
(भका _कसन सेवलकर, �दप 
>@तxठान कॉलनी राहटगांव 

अमरावती िज.अमरावती

 पु�ष 4/30/1962 �ब.कॉम, 
�ब.;प.एड ओपन @तवसा 2/1/1996 1/31/1999 9405094838

875 20081123C98359
गजानन _कसनराव भावे, मु.पो. 
अडगाव खाड ेता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

 पु�ष 1/16/1975 �ब.ए ओ.बी.सी अंजनगाव सुज� 7/1/2000 6/23/2003 8605806685

876 20140213C100492

गुणवण� तुकारामजी नेवारे, 
रा.कोxटला (जटे$वर) पो.;पपंर+ 
(@नपानी) ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 3/23/1968 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 5/12/1998 4/30/2001 9604577232

877 19880630C974811
सुरेश महादेवराव राऊत, 
मु.पो.देऊरवाडा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

 पु�ष 10/20/1968 �ब.कॉम ओ.बी.सी चांदरु बाजार 9/1/1998 8/30/2001 9673925390
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878 20081006C979253
रमेश दौलतराव ढगे, 
मु.पो.पळसखेड ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

 पु�ष 5/31/1966 �ब.कॉम, �ब.;प.एड एन.ट+-सी चांदरु रे�वे 4/11/1997 3/30/2003 9763260929

879 19900705C975788
नरेश सहदेवराव कुरळकर, मु. 
बहाणपूर पो.तळवेल ता.चांदरु 
बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 5/29/1974 �ब.ए एस.सी अमरावती 9/11/2000 8/30/2003 9665755660

880 19880624C110333
गजानन गो;वदंराव भोवे, (शवणी 

रसुलापूर ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 8/4/1970 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 10/1/1996 9/30/1999 8554083562

881 19890623C975169

_कशोर माधवराव बोबड,े (शरभाते 
मंगल काया�लय जवळ पुनम 

इलेRटॉ@नRस जवळ मोती नगर 

अमरावती

 पु�ष 10/30/1969 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 4/1/1999 3/30/2002 9373697984

882 19961224C907697 संजय दे;वदास खोडपे, गाडगे 
नगर  चांदरु बाजार िज.अमरावती

 पु�ष 2/19/1967 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 11/23/1998 11/30/2001 9326080523

883 20081123C994384
सरोज रामदास राऊत, 
मु.पो.@तवसा (शOक कॉलनी 

िज.अमरावती

 पु�ष 8/12/1974 �ब.ए एस.बी.सी @तवसा 4/1/1999 3/30/2002 9422946070

884 20121224C100269 राजेश रंगरावजी पाट+ल, 
मु.पो.ता.मोश� िज.अमरावती

 पु�ष 9/18/1973 �ब.ए,�ब.एड ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 12/12/1998 10/24/2001 9890250906

885 19870703C974441
गजानन ओंकारराव घारपवार, 
मु.पो. खोलापूर ता.भातकुल+ 

िज.अमरावती

 पु�ष 7/12/1971 �ब.कॉम एन.ट+-सी भातकुल+ 8/1/1997 7/30/2000 9975218489

886 20081003C974393
(मनानाथ पांडूरंगजी मेEाम, 
रा.सुलतानपूर ता.नांदगांव खंड े

िज.अमरावती

 पु�ष 12/31/1969 �ब.ए एस.सी नांदगाव खंड$ेवर 9/1/1997 8/31/2000 9822235293

887 10160720C100234
मधुसुदन रामरावजी तुरखड,े 
मु.शामपुर पो.को�हा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 2/28/1970 �ब.कॉम, �ब.;प.एड ओ.बी.सी अचलपूर 7/1/1998 6/30/2001 9767871689

888 20120709C560469
राज7L चंLवड वंजार+, 
मु.पो.मालखेड रे�वे ता.चांदरु रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 11/9/1972 �ब.ई ओ.बी.सी चांदरु रे�वे 10/1/1998 9/27/2001 9822680709

889 19850124C975094
राजेश रामरावजी कोकारे, 
मु.पो.माहुल+ चोर ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 7/3/2010 �ब.ए ओ.बी.सी नांदगाव खंड$ेवर 2/1/2000 1/31/2003 9860603599
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890 19870812C974530
गोपाल पुंड(लकराव गणोरकर, 
(शवशRती कॉलनी !वा!तीक 

नगर अमरावती

पु�ष 2/23/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अमरावती 2/1/1996 2/1/1996 9822387672

891 20150311C100960
@न@तन(सहं >ताप(सहं चGहाण, 
साई नाथ कॉलनी चांदरु रे�वे 

ता.चांदरु रे�वे िज.अमरावती

पु�ष 6/28/1974 एम.कॉम ओपन चांदरु रे�वे 10/1/1998 9/30/2001 8275217275

892 20141126C100463
पंजाब लहानुजी गवई, 
मु.पो.सरायपुरा अचलपूर 

ता.अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 1/9/1967 �ब.कॉम एस.सी अचलपूर 1/1/1997 12/31/1999 7770067220

893 20160720C100833
;वनोद दामोदरराव राऊत, 
मु.पो.माधान ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 3/30/1964 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी चांदरु बाजार 3/3/1998 2/28/2001 9850417125

894 19911120C977317
संजय मधुकरराव ;पहुलकर, 
मु.पो.मह+राबपुरा अचुलपुर (सट+ 

ता.अचलपुर िज.अमरावती

पु�ष 8/1/1969 �ब.ए,�ब.;प.एड ओ.बी.सी अचलपूर 3/1/1996 2/28/1999 9420607215

895 20160730C100926 !नेहा सु@नल चौधर+ कांता नगर, 
ता.िज.अमरावती

!"ी 10/15/1962 एस. एस. सी O.B.C. अमरावती 12/2/1997 11/30/2000 9822946595

896 20160917C101189 सुCचत चमपतराव वा�दे रा. 
चा:दरु रे�वे, अमरावती

पु�ष 1/15/1975 �ब.ए,�ब.एड O.B.C. चांदरु रे�वे 3/12/1998 2/1/2001 9423608714

897 20150330C100700 न(लनी रामच:Lजी धुमटकर. 
मु.पो. व�ड, अमरावती

!"ी 5/12/1969 O.B.C. व�ड 9/1/1995 8/1/1998 9405321904

898 19980918C993009
;वनोद शेशराव माटे मु.पो.मंग�ळ 

चGहाळा ता.नांदगाव खंड े

िज.अमरावती

पु�ष 12/23/1974 �ब.ए, O.B.C. नांदगाव खंड$ेवर 5/1/2001 4/30/2004 8698896794

899 20080529C126111
(शला ना्मदेवराव राउत 

.मु.पो.तळवेल ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 12/29/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. चांदरु बाजार 2/1/1996 1/31/1999 9765547956

900 20160725C100636
�दल+पराव पंजाबराव बनसो्ड मु. 
सैदापुर पो.सोनगाव  
ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

पु�ष 3/28/1964 �ब.कॉम O.B.C. अंजनगाव 11/1/1996 10/29/1999 8007505581

901 20031124C113241
रजनी नामदेवराव राऊत 

मु.पो.तळवेल ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 6/8/1971 �ब.ए, O.B.C. चांदरु बाजार 7/1/1999 5/31/2002 7875050743
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902 19950612C985759 सु@नता तुल(शरामजी Eीराव 

मु.पो.पुसला ता.व�ड िज.अमरावती
!"ी 8/18/1970 एस. एस. सी O.B.C. व�ड 5/1/1998 4/1/2001 8308665718

903 20150120C100895
�दपक शंकरराव येले.  रा. बाभळी 

((सFदाथ� नगर) ता. दया�पुर िज. 
अमरावती.

पु�ष 6/22/1965 एस. एस. सी S.C. दया�पूर 9/1/1992 8/31/1995 9822889945

904 19920703C978148 इरफ़ानउर रहमान खान पु�ष 7/6/1975 एस. एस. सी OPEN अमरावती 5/1/1998 4/30/2001 9423424272

905 20160728C100775
मनोहर कृxणाजी रामटेके. 
मु.पो.हातुणा� ता. व�्ड िज. 
अमरावती

पु�ष 3/23/1963 एस. एस. सी S.C. व�ड 2/19/1996 2/18/1999 7387164718

906 20080317C125907 शक6ल अहेमद शेख् गफ़ूर मु.पो. 
चांदरु बाजार िज.अमरावती

पु�ष 5/6/1969 एस. एस. सी OPEN चांदरु बाजार 7/1/2001 6/1/2004 9372008298

907 20101224C117216
र;वकांत पंजाबराव अलोने 

मु.पो.@नबंोल+ ता. धामणगाव (रे�वे) 
िज. अमरावती

पु�ष 2/9/1973 एम. ए. S.C. चांदरु रे�वे 1/1/1998 12/31/2000 9730776348

908 20120921C165132 खान जावेद खान याकुब खान. 
मुज़yफ़रपुरा, अमरावती. पु�ष 1/2/1972 �ब.ए,�ब.;प.एड OPEN अमरावती 12/1/1998 11/30/2001 9011932210

909 19880624C974975 रेहाना खातुन गुलाम मुतु ्�जा. 
कर+म नगर, अमरावती. !"ी 7/5/1969 �ब.एस.सी OPEN अमरावती 11/9/1995 10/31/1998 9763402722

910 19890425C975121 तुकाराम Pझपरा बMड.े गा«गेनगर, 
अमरावती. पु�ष 8/17/1968 �ब.एस.सी O.B.C. अमरावती 9/1/1997 8/31/2000 9881258201

911 19861013C974349
;वनोद पांडुरंगजी वानरे. 
मु.पो.बेलोरा ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 1/15/1970 �ब.ए, S.C. चांदरु बाजार 5/16/1996 5/31/1999 9545723763

912 20120522C556329
संद+प uयंबकराव घुलOे. मु.पो. 
सफ़ा�पुर ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 11/25/1973 �ब.ए,�ब.एड O.B.C. चांदरु बाजार 4/15/1998 3/31/2001 9763404839

913 19921126C978782 सुरेखा हर+भाउ वाघमारे. रहाoगांव 
रोड, अमरावती. !"ी 8/12/1964 �ब.ए, S.C. अमरावती 3/12/1996 2/28/1999 9545043701

914 19921230C978793 मंगला ;व�्ठलराव रो्टे शेगाव 

रोड अमरावती
!"ी 7/15/1968 एस. एस. सी O.B.C. अमरावती 10/17/1996 9/30/1999 9545043701

915 19920624C977931 अ@नल शा(लUाम चतुर् मु.पो. 
;व(्श� ता. भातकुल+ िज. अमरावती

पु�ष 9/4/1973 �ब.कॉम S.C. भातकुल+ 2/12/2006 3/12/2009 9922039613
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916 19920619C977917
स@तश ;वx्णुजी डMगरे मु. 
बोकुरखेडा पो. वायगांव ता. 
भातकुल+ िज. अमरावती

पु�ष 1/7/1974 �ब.ए,�ब.एड S.C. भातकुल+ 1/1/2001 12/31/2003 9767884066

917 20081207C996323
अशोक सvदेवराव बाभूळ्कर मु.पो. 
वठोडा शुR्ले$वर ता. भातकुल+ 

िज. अमरावती

पु�ष 1/1/1970 �ब.ए एन.ट+-सी भातकुल+ 9/15/1997 9/15/2000 9404790775

918 20050916C118988 �दपाल+ केशवराव बोकड ेगु�्Iुपा 

Uाफ6Rस, नमुना 2 अमरावती
!"ी 11/13/1974 �ब.ए एस.बी.सी भंडारा 10/1/1999 9/30/2002 9421742459

919 20141129C100628
अमोल रामरतन पातालवंशी 

परतवाडा पे:्शनपुरा ता.अचलपूर 

िज.अमरावती

पु�ष 4/7/1966 �ब.ए O.B.C. अचलपूर 2/1/1999 1/31/2002 9766286994

920 19851007C974222 से. अलताफ हुसेन से. अशफाक 

हुसेन रा. कमेलाUाऊड, अमरावती
पु�ष 4/17/1967 �ब.ए,�ब.;प.एड OPEN अमरावती 7/16/1996 6/30/1999 9373396135

921 20141127C101011
स;वता गो;वदंराव वाट.;व�ळ 

रोड,दुर्दश�न क7 Lाजवळ, चांदरु 
रे�वे िज.अमरावती

!"ी 8/5/1976 एम.ए,�ब.एड O.B.C. चांदरु रे�वे 4/3/1999 3/26/2002 9552049365

922 19880615C974757
गजानन तुळशीराम ठोसरे मु.पो. 
म�हराबपुरा अचलपुर ता. 
अचलपुर,िज.अमरावती

पु�ष 6/18/1968 �ब.ए,�ब.;प.एड S.C. अचलपूर 1/1/1996 12/31/1999 7038110195

923 19890620C975158 �दनेश् नामदेवराव सोनवाल. 
गोपाल नगर, अ्मरावती. पु�ष 6/12/1970 �ब.ए, O.B.C. अमरावती 9/2/1996 8/31/1999 9975404281

924 20150724C100327
(मल+ंद ऒकंारराव कुकड ेमु.पो. 
नानोर+  ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

पु�ष 7/10/1971 �ब.ए, O.B.C. चांदरु बाजार 3/27/1998 3/26/2001 8698480887

925 19870724C974518
गणेश लa मणराव गाडगे 

मु.पो.(शरजगांव (मोझर+) 
ता.@तवसा िज.अमरावती

पु�ष 11/2/1965 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. @तवसा 9/1/1996 8/31/1999 8698058585

926 20141127C100797
माधुर+ बळवंतराव ठाकरे मु.पो. 
तळणी पुणा� ता.चांदरु बाजार 

िज.अमरावती

!"ी 5/5/1972 एस. एस. सी O.B.C. मेाश� 6/1/1997 5/31/2000 9158313445

927 19840220C974131 गजानन शंकरराव बोडखे मु.पो. 
पथरोट ता. अचलपूर िज.अमरावती

पु�ष 5/2/1968 �ब.कॉम S.C. अचलपूर 11/1/1995 8/31/1998 8605515667

928 20081126C995570 ब(शरोद+न समसोद+न सोदागर 

मु.पो. माहुल+ ता.िज. अमरावती
पु�ष 9/30/1971 �ब.ए, O.B.C. अमरावती 10/1/1998 9/30/2001 9922859113
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929 20081023C127855 राज7L रामचंL द�हवोड मु.पो. 
ईसबर+ ता. व�ड िज. अमरावती

पु�ष 3/12/1973 �ब.ए, S.C. व�ड 3/1/1999 3/31/2002 8805971730

930 19960617C988199
अ�का पुंडल+कराव बारZदे मु.पो. 
Cचचंोल+ बारZदे  ता.अंजनगाव 

सुज� िज.अमरावती

!"ी 2/10/1970 �ब.ए, O.B.C. अंजनगाव सुज� 12/1/1998 12/21/2000 9763637341

931 19870615C974386

अजय गणपतराव कानेरकर 

मु.पो.कGवमर+ रवी नगर 

परतवाडा,  ता. अचलपुर िज. 
अमरावती

पु�ष 7/22/1970 �ब.ए, आय. ट+.आय O.B.C. अचलपूर 4/1/1999 3/31/2002 9922248272

932 19900120C976457
ममता शेषरावजी मानकर मु.पो. 
दNापुर ता.धामनगाव रे�वे 
िज.अमरावती

!"ी 6/6/1969 एस. एस. सी O.B.C. धामनगाव रे�वे 4/1/1998 4/30/2001 9096968707

933 19900120C976348
 अ@नल शेषरावजी मानकर मु.पो. 
दNापुर ता.धामनगाव रे�वे 
िज.अमरावती

पु�ष 11/19/1965 �ब.एस. सी. �ब.;प.एड O.B.C. धामनगाव रे�वे 9/1/1995 8/31/1998 9423608635

934 20110811C105613
वेशाल+ Eीरामजी का:हेरकर 

मु.पो.प½ोट, अचलपुर, अमरावती-
444808

!"ी 5/27/1976 एस. एस. सी OPEN दया�पूर 3/1/2002 2/28/2005 9372174418

935 20021209C108119
हेमराज �दगांबर खोqागड.े मु.पो. 
जसापुर ता. चांदरु बाजार िज. 
अमरावती

पु�ष 7/4/1969 �ब.ए, S.C. चांदरु बाजार 10/1/1999 9/30/2002 8446274490

936 19930610C979246
र;व:L पांडुरंगजी तीखाड.े ;>यका 

कॉलनी, शेगाव नाका, अन:त 

;वहार, अमरावती.
पु�ष 2/6/1972 �ब.ए, S.C. अमरावती 7/1/2000 6/30/2003 9823206856

937 20161209C100542
ममता रंगरावजी टेकाड.े नामदेव 
महाराज म�दरामागे गा«गेनगर, 
अमरा्वती.

!"ी 12/20/1974 �ब.ए,एम. ए. O.B.C. अमरावती 11/21/1997 10/31/2000 8600351413

938 20130208C100197
सु@नल �हमतराव गायगोले मु.पो. 
धनेगाव ता.अंजनगाव 

िज.अमरावती.
पु�ष 6/1/1970 �ब.ए,एम. ए. S.C. अंजनगाव 5/9/2000 4/30/2003 9960832380

939 19830623C973982

मनोहर बळीरा्मजी वाळके. C/0 
राजु हर+दास नदागवळी. 
मु.पो.तळेगाव दशासर 

ता.धामणगाव रे�वे िज अमरावती.

पु�ष 12/25/1965 �ब.एस. सी. �ब.;प.एड S.C. चांदरु रे�वे 3/1/1993 2/28/1996 9890707910
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940 20161213C100853
संCगता रोशनलाल पुरो�हत. 
नामदेव महाराज ग�ल+, गा«गे 
नगर, अमरावती.

!"ी 10/1/1971 �ब.कॉम,एम. ए. OPEN अमरावती 3/9/1998 2/28/2001 9890910628

941 20150201C100166
संद+प पंजाबराव चरपे मु.पो. 
तMडगाव ता. चांदरु बाजार िज. 
अमरावती

पु�ष 1/13/1973 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. चांदरु बाजार 5/2/1997 5/31/2000 9960491301

942 20161214C100365 राज7L नारायणराव ठाकरे मु.पो. 
प½ोट ता. अचलपुर िज. अमरावती

पु�ष 10/30/1964 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. अचलपूर 9/1/1995 8/31/1998 9730888180

943 19950821C985539 जय7L रामदासपंत पवार मु.पो. 
प½ोट ता. अचलपुर िज. अमरावती

पु�ष 5/6/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. अचलपूर 1/1/1998 12/30/2000 9921503025

944 20141215C100184
�योती >भाकरराव जावरकर 

(शरभाते मंगल काया�लयाजवळ 

मोतीनगर अमरावती

!"ी 2/26/1970 �ब.ए,�ब.;प.एड �ब(लफ O.B.C. अमरावती 9/17/1996 8/31/1999 9637489818

945 20111216C107692 �दपक भाऊराव महाजन मु.पो. 
प½ोट ता. अचलपुर िज. अमरावती

पु�ष 2/18/1964 �ब.कॉम O.B.C. अचलपूर 9/1/1995 8/31/1998 9561470057

946 20161215C101107 व@नता पु ्ंडल+कराव वंजार+ Iांती 

कॉलनी सातुणा� अमरावती
!"ी 3/9/1965 एस. सी.�ब.ए �ब.;प O.B.C. धामनगाव रे�वे 7/1/1995 6/30/1998 8806376821

947 19940809C981778
@न(शका:त >भाकर 

मालधुरे.मु.पो.व-हा ता. @तवसा िज. 
अमरावती.

पु�ष 12/5/1971 �ब.एस. सी. O.B.C. @तवसा 2/1/1996 1/31/1999 9421824272

948 20100706C114913
>;वण ;वनायकराव अटाळकर. 
झडे.पी.कॉलनी एल.आय.सी. 
कॉलनी, अमरावती.

पु�ष 4/18/1975 �ब.एस. सी. O.B.C. अमरावती 11/1/1999 10/31/2002 9404932291

949 20161209C100667 र;व:L राधा_कसन पु ्ंड. उदापुर ता. 
व�ड, िज. अमरावती. पु�ष 7/5/1971 �ब.ए, O.B.C. व�ड 3/1/2001 2/28/2004 9326112532

950 19921013C978946
मनोज सुदामपंत शेलुरे. मु.पो. 
रामकृxण कॉलनी मोश�. ता. मोश� 
िज.अमरावती.

पु�ष 9/11/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड,एम. ए O.B.C. मेाश� 11/1/1996 10/31/1999 9604650948

951 19970512C988829 पंकज मुकुंदराव हKबड<. ख(स�कर 

लाइन, बुधवारा, अमरावती. पु�ष 12/28/1972 �ब.कॉम,�ब.;प.एड, OPEN अमरावती 7/7/2000 6/30/2003 9420721223
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952 20161220C101572 सीमा शंकरराव डाहाके �ह:द!ुतान 

>ेस, बCगचा खापड<, अमरावती. !"ी 7/28/1971 �ब.ए,�ब.;प.एड O.B.C. अमरावती 6/29/1995 5/31/1998 9822721781

953 19921013C978947
अभय सुदामपंत शेलुरे. मु.पो. 
रामकृxण  कॉलनी मोश�. ता. 
मोश� िज.अमरावती.

पु�ष 2/14/1974 �ब.ए, O.B.C. मेाश� 11/1/2000 10/31/2003 9890056591

954 19850923C974237 क�पना मधुकरराव सहारे.  बुFद 
मुत� जवळ बेलपूरा अमरावती

!"ी 9/11/1967 �ब.ए, S.C. अमरावती 3/1/1992 2/28/1995 9405252731

955 20141030C100594 ;>ती सुधाकर महाजन.  भा=यEी 
कॉलनी स_क� ट हाऊस, अमरावती. !"ी 6/12/1972 �ब.एस. सी.एम.एस.सी O.B.C. अमरावती 6/1/1996 5/31/1999 8806531187

956 20161220C100910
सु@नता महादेवराव न:नावरे. 
आ�दDय अपाo�मेट, क(मशनर 

कॉलनी, अमरावती.
!"ी 6/8/1968 एम.एस.सी.बी.एड S.C. अमरावती 11/1/1999 10/31/2002 7709598685

957 20160428C100302
स;वता मनोहर Oीरसागर. 
राजापेठ, ¾"ी तलाव रोड, 
अमरावती.

!"ी 9/27/1967 �ब.ए,बी.ल+ब. O.B.C. अमरावती 6/1/1996 5/31/1999 9689420891

958 20080620C126347 भा=यEी नामदेवराव लवंगे. गु�ता 
चाळ, राजापेठ,अमरावती. !"ी 3/9/1971 �ब.कॉम OPEN अमरावती 6/16/1998 5/31/2001 9552197018

959 20161221C100342 मंगला रामकृxण वानखड.े _कशोर 

नगर, अमरावती. !"ी 12/22/1972 �ब.ए, O.B.C. अमरावती 2/1/1996 1/31/1999 8483038980

960 20120827C164720
संCगता छोटेलाल @तवार+. 
मु.पो.कृxण नगर,धामनगाव रे�वे, 
िज. अमरावती.

!"ी 8/26/1971 �ब.ए, OPEN चांदरु रे�वे 12/5/1998 11/29/2001 8888593903

961 20141027C100435
रवी बापुराव मागलेकर. ;वrयुत 
कॉलनी, अकोल+ रोड, साईनगर, 
अमरावती.

पु�ष 3/11/1974 �ब.ए, O.B.C. अमरावती 7/1/2000 6/30/2003 9860227913

962 20100308C113125 >मोद (भमरावजी ढाकुलकर. मु.पो. 
खेड, ता. मोश�, िज. अमरावती. पु�ष 6/27/1967 �ब.कॉम,�ब.;प.एड, O.B.C. मेाश� 3/1/1995 2/28/1998 9890937101

963 20120808C980719 संजय नामदेवराव Cचतोड.े बालाजी 

नगर, अमरावती. पु�ष 5/8/1975 �ब.एस. सी.एम.ए. O.B.C. अमरावती 11/1/1999 10/31/2002 9637060200

964 20001010C102635 सुनंदा बापुराव मागलेकर. जी. 
ट+.हरणे,  साई नगर,  अमरावती. !"ी 9/9/1965 �ब.कॉम O.B.C. अमरावती 2/1/1996 1/31/1999 9881575018
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965 19950417C985754
ऊशा कृxणराव महाजन. 
गुलजारपुरा,  .अंजनगाव सुज� 

ता.अंजनगाव सुज� िज.अमरावती

!"ी 11/14/1964 �ब.ए, S.B.C. अंजनगाव सुज� 12/4/1996 11/24/1999 8623007841

966 20161229C100348 _कशोर जनाद�नपंत नंदनवार. 
सरमसपुरा, अचलपुर,िज. अमरावती. पु�ष 6/4/1956 �ब.कॉम. S.T. अचलपुर 1/1/1987 12/31/1990 9767505934

967 20081016C127597 बाबाराव नारायण ;वचंुरकर. मु. पो. 
पाड�, िज. अमरावती. पु�ष 7/4/1968 �ब.कॉम. O.B.C. मेाश� 5/1/1997 4/30/2000 9881528410

968 20081006C979187 शुभांगी सुधाकरराव जुम्ळे. मु.पो. 
धामनगाव रे�वे,  िज. अमरावती. !"ी 12/6/1970 एम. ए. O.B.C. धामनगाव रे�वे 8/1/1999 7/31/2002 8149881477

969 20161228C100809 दामोधर तुळ्(शराम पातुड<. माड� 
ता. @तवसा, िज. अमरावती. पु�ष 12/28/2016 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. @तवसा 12/19/1997 12/31/2000 8412054614

970 19930915C980476
वैशाल+ बबनराव उमक 

मु.पो.देवमाळी(परतवाडा)  ता. 
अचलपुर िज. अ्मरावती

!"ी 7/6/1970 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अमरावती 7/1/1995 6/30/1998 9860018114

971 19880706C974854 बाळू वासुदेव दोडके ¿रकाडीपुरा 

ग़ढ+चा मारोती जवळ,  अमरावती. पु�ष 1/24/1971 �ब.कॉम.�ब.;प.एड. O.B.C. अमरावती 2/1/1999 1/31/2002 9371247675

972 20161229C100165
>वजा� बाबुराव महाजन देवचंL 

चवरे @नवास,   अमरावती रोड 

चांदरु रे�वे िज. अ्मरावती

!"ी 4/29/1969 �ब.ए, S.C. चांदरु रे�वे 11/1/1996 10/30/1999 9764337945

973 20160509C100425
मंगला रामचंL मोरे, सुधीर 
रोहणकर नरहर+ नगर, राजापेठ, 
अमरावती

!"ी 5/8/1976 �ब.ए, O.B.C. चांदरु रे�वे 11/10/1998 10/9/2001 9370159847

974 20170102C100917 उ�वला गजानन रामटेके मु.पो. 
@तवसा, ता. @तवसा, िज. अमरावती. !"ी 6/1/1974 एम. ए.बी.एड S.C. अंजनगाव सुज� 5/3/1999 4/18/2002 9975655655

975 20121119C990161 नंदा मोरे$वर काळे छाबडा �लाॅट 

पंचवट+नगर अमरावती
!"ी 3/28/1969 �ब.ए O.B.C. अमरावती 3/11/1999 2/28/2002 7588497309

976 20121117C988734 वंदना मोरे$वर काळे. जीवन छाया 

कॅालनी, अमरावती. !"ी 4/12/1973 एम.कॉम. O.B.C. अमरावती 3/8/1996 2/28/1999 9960430669
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977 20040813C117304
अ�ण नारायणराव मोहने. मु.पो. 
तMडगाव ता.चांदरुबाजार , िज. 
अमरावती.

पु�ष 2/21/1965 �ब.कॉम S.C. चांदरु बाजार 9/1/1998 8/31/2001 9049104270

978 19870323C974669 रंजू दNा"य कडू. मु.पो.  तMडगाव  
ता.चांदरुबाजार , िज. अमरावती. !"ी 12/14/1968 �ब.कॉम,�ब.एड, O.B.C. चांदरु बाजार 10/24/1995 9/30/1998 8007299260

979 502C4638837
;वनायक ;व�ठलराव Cचधंेकर. 
मु.पो.काटसुर ता. मोश� , िज. 
अमरावती.

पु�ष 7/18/1972 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. मेाश� 12/1/1998 11/30/2001 9763341106

980 20161230C100746
पु�षोNम रामरावजी तुरखड.े 
मु.शामपूर पो.को�हा ता. अचलपूर 

, िज. अमरावती.
पु�ष 11/9/1967 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अचलपुर 5/1/1998 4/30/2001 9158106483

981 20141218C100657
�दपक नारायणराव जुनगरे. मु.पो. 
बोपापूर   ता.  अचलपूर , िज. 
अमरावती.

पु�ष 30-06-19654 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अचलपुर 6/1/1998 4/30/2001 9423721991

982 503C4637563
गजानन रामचंL सकळकाळे. 
�बलाबपुरा,           ता.  अचलपूर , 
िज. अमरावती.

पु�ष 7/19/1973 �ब.ए,बी.ल+ब. OPEN अचलपुर 1/1/1999 12/31/2001 7057816995

983 20141017C100347>;वणा ;वनोद श7ड.े ;वrयुत नगर, अमरावती !"ी 5/11/1970 एम.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अंजनगाव सुज� 6/1/1998 6/21/2001 7276378323

984 19920702C978098 अ;वनाश मोरे$वरराव काळे.  
जीवन छाया कॅालनी, अमरावती. पु�ष 10/15/1976 एम.कॉम. O.B.C. अमरावती 6/14/1999 5/31/2002 9421740015

985 20121217C165636
दे;वदास साहेबरावजी जेपुलकर. 
मु.पो. खानापुर ता. मोश� , िज. 
अमरावती.

पु�ष 1/15/1971 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. मेाश� 11/1/1998 10/31/2001 9975652167

986 20110324C984863 संजय रघुनाथराव (शरभात.े  मु.पो. 
खानापुर ता. मोश� , िज. अमरावती. पु�ष 5/1/1968 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. मेाश� 5/1/1998 4/30/2001 7507881891

987 19910712C976722
सुCधर रमेशराव टापरे. ;वrयापीठ 
कॅालनी, एम.आय.डी.सी. रोड, 
अमरावती.

पु�ष 6/15/1976 �ब.एस. सी.बी.एड. O.B.C. अमरावती 3/1/1999 2/28/2002 9850301250

988 503C4649464
संजय पुंड(लकराव पेटे. मु.पो. 
सातेगाव, ता.अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 9/8/1964 �ब.ए O.B.C. अंजनगाव 12/2/1995 11/30/1998 9421940231

989 20161227C100393 संCगता रामरावजी उमप. मु.पो. 
मोझर+ ता. @तवसा िज. अमरावती. !"ी 5/24/1974 �ब.ए O.B.C. @तवसा 12/24/1998 12/31/2001 9730894462
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990 20120827C164744
शरद वामनराव मळसने. मु.पो. 
कापूसतळणी वाड� I.6 ता. 
अंजनगाव सुज� िज.अमरावती.

पु�ष 5/10/1967 �ब.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अंजनगाव 3/3/1998 2/27/2001 8605290408

991 19966013C986367
अ;वनाश साहेबराव कोहके. मु.पो. 
कापूसतळणी ता..अंजनगाव सुज� 

िज.अमरावती

पु�ष 11/12/1972 �ब.कॉम, O.B.C. अंजनगाव 3/6/1998 2/23/2001 9764402930

992 20011218C557171
अमोल पंजाबराव मानकर मु.पो 
Cचचोल+ र�हमापुर ता.  अंजनगाव 

सुज� अमरावती

पु�ष 7/29/1973 एम.ए,,�ब.;प.एड. O.B.C. अंजनगाव 5/9/2000 4/1/2003 9960915459

993 20141029C100623 अ@नल दशरथ को�हे. मु.पो. पुसला 
ता. व�ड िज. अमरावती. पु�ष 5/19/1972 �ब.ए,,�ब.;प.एड. S.B.C. अमरावती 7/5/1996 6/4/1999 9604592502

994 19970719C991381
�योDसना बाबुरावजी चौधर+, 
सुभ्ास कॅालन, फ़र(श !टाप 

कॅाoन 16 अमरावती.
!"ी 12/13/1976 एम. ए. O.B.C. धामनगाव रे�वे 8/1/1999 7/31/2002 9923637541

1 19790718(स812363 अशोक जग�दश रामटेके     

अशोक नगर, ;पपंळ फैल, अकोला

पु�ष 7/13/1961 बी.कॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती अकोला 01 ए;>ल-1989 31 माच�-1992 9657081286

2 19810814(स812384 अ�ण उNम नंदागवळी     

अशोक नगर, डॉ.आंबेडकर चौक, 
अकोला

पु�ष 4/1/1962 बी.कॉम , 
एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

अनु.जाती अकोला 01जाने-1988 31 Hडस7-1990 8805436506

3 19820618(स812396 मोहन आनंदराव काळणे    

आEय नगर, डाबक6 रोड, अकोला

पु�ष 5/13/1965 �ब.ए!सी. 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव अकोला 01 नोGहे.-1995 30 ऑRटो-1998 9921134002

4 19820621(स812422 मो.;वकरोrदन इकबालउrद+न    

काजी पुरा, पातुर,ता पातुर 
िज.अकोला

पु�ष 6/1/1965 एच.एस.सी. 
Hड.एड, (सिGहल 
इंिज@नयर+ंग 

अ(स!टंट 

>माणप"

इतर पातुर 01 माच�-1995 28 फेqुवार+-1998 8275393792

िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� �, , , , अकोला
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5 19820623(स837669 �दनेश दयाराम तेलगोटे     

खानापूर वेस , वाड� Iमांक-42, 
भंगी पुरा रोड, अकोट,ता.अकोट 

िज.अकोला

पु�ष 1/30/1965 बीकॉम 

,एमकॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-30 
एमएससीआयट+

अनु.जात अकोट 01 जाने-1991 जाने-1994 9767993046

6 19821004(स812418 ;वलास रामराव भ7ड7   !ट7शन 

;वभाग सDसंग भवन,मु@त�जापूर 

ता मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 10/20/1964 बीए इतर मु@त�जापूर 02 मे-1997 30 ए;>ल-2000 9689612169

7 19830222(स812424 मोहन मोतीराम तायड े  मु पो 

पाटखेड, ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1964 बीए इंUजी-30 इमाव बा(श�टाकळी 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 8007508019

8 19830620(स812431 ;वलास रामक़xण मेहरे,     
ह0रहरपेठ, जुने शहर, अकोला

पु�ष 10/12/1967 बीए, 
ए�टडी,एमएससी 
आयट+, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

इमाव अकोला 01 माच� 95 28 फेqु 98 8975678495

9 19840430(स812460 अ@नल >भाकर Gयवहारे,     कैलास 

नगर, गौरOण रोड, अकोला

पु�ष 9/5/1968 बीकॉम, 
बी.पी.एड, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-40

इतर अकोला 01 माच�-1996 28 फेबु-1999 7385013221

10 19840626(स812471 सु@नल वामनराव बोरकर,        
(भम नगर,  वाड� नंबर-5,पातुर, 
ता.पातुर, िज अकोला

पु�ष 2/22/1967 बीए बीपीएड अनु.जाती पातुर 01 जाने-1995 31 Hडस7बर-1998 9766648354

11 19840627(स812472 राज7L वैजनाथ कोठाळे,     
कादरभाईची  चाळ,रे�वे !टेशन 
गु�Gदारा समोर, अकोला

पु�ष 7/7/1968 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-
50,मराठS-40, 
�हदं+-40

इतर अकोला 01 जुन-1995 31 मे-1998 9422938753

12 19840629(स812477 देवानंद सुखदेव @नबांळकर      

मु पो का:हेर+ गवळी ता बाळापूर 

िज अकोला

पु�ष 7/1/1965 �बए अनु.जाती बाळापूर 01 ऑRटो-1995    
  01 ऑग!ट-2002

30 स�ट7बर-1997 
 31 जुलै-2003

8380833055
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13 19840718(स812498 सु@नल सुधाकर नाटकर   वक6ल 

पुरा वाड� नंबर-10, मु@त�जापूर 

ता.मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 6/20/1966 �बकॉम,एमकॉम, 
 टाय;पगं इंUजी-
40 व मराठS 40 
�हदं+-30

इमाव मु@त�जापुर 01 माच�-1998 28-फेqु-2001 9850296348     
07256244738

14 19840727(स812480 संजीव मोतीराम बोचरे,       मुपो 
(शला� अंधारे, ता पातुर, िज.अकोला

पु�ष 3/11/1966 बीए इमाव पातुर 01 जानेवार+-1995 31 Hडस7बर-1997 9689682474

15 19850118(स812562 आनंद _कसन कढोने कॅनरा बकॅे 

जवळ, पातुर, ता.पातुर िज अकोला

पु�ष 2/15/1964 बीए, बीपीएड इमाव पातुर 01 फेqु-1999 31 जाने-2002 9673969607

16 19850125(स812563 पु�षोNम गुलाबराव भारसाखळे,    
मुपो भांबेर+, ता ते�हारा,  
िज.अकोला

पु�ष 4/5/1961 बीकॉम इतर ते�हारा 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9922060718

17 19850625(स812534 नंद_कशोर बाजीराव इंगळे,     
मातोEी,जोगळेकर �लॉट 

,डाबक6रोड, अकोला

पु�ष 7/10/1967 �बकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-
40,मराठS-40, 
एमएससीआयट+

एन ट+-ब अकोला 01 मे-95 30 ए;>ल 98 9850401837

18 19850625(स812556 _कत� जगदेवराव �हवसे   नवीन 

Gह+एचबी कॉलनी-72 एमआयजी 

5/4 गोरOण रोड, अकोला

!"ी 3/22/1968 �बए,टाय;पगं 
इंUजी 40 व 
एमएससीआयट+ 

पास

इमाव अकोला 01 जुलै-1995     
01 जाने-2002

31 माच�-1998     
 31 माच�-2002

7588762647     
0724-2459572

19 19850626(स812508 गजानन �पचंद वाडकेर    

रेणुका नगर, डाबक6 रोड, जुने 

शहर,अकोला

पु�ष 5/8/1970 एमकॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-
30,एमएससीआय

ट+

अनु.जात अकोला 01 ऑग!ट-95      
01 ए;>ल-2002

30 ए;>ल-1998   
    30 जुन-2002

9175230448     
9960750707

20 19850629(स812535 (शवाजी कुंडल+क धांड े   संजय 

नगर, िज.प.शाळे मागे, मोठS 
उमर+, अकोला

पु�ष 6/3/1969 �ब.ए.,एम.ए, 
�ब.पीएड, 
टंकलेखन

अनु.जाती अकोला 1 जुन-95 31 मे-98 9657353819
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21 19850701(स812512 >;वण >�हाद पांड े  मु पो 

पाटखेड, ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 6/18/1969 बीए, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

50, मराठS 40 
�हदं+ 40,

इमाव बा(श�टाकळी 01 फेqु-1998 31जानेवार+-2001 9767993669

22 19850710(स812560 कु.!वाती जगदेवराव �हवसे   

Gदारा.सावरकर टाय;पगं स7टर, 
नर(सगंरोड गवळी पुरा अकोट, 
ता.अकोट, िज.अकोला

!"ी 12/22/1965 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-60, 
मराठS-40, �हदं+-
40, Uंथपाल, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जानेवार+-1997 31 Hडस7बर-1999 7588762647     
7058707640

23 19850725(स812565 सु@नल �दनकर ठाकरे    श@नवार 

पुरा, गणगणे ;व'◌ालय अकोट,  
ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 7/19/1968 बीकॉम,टंकलेखन

-इंUजी-40, 
मराठS-40, 
संगणक,

इतर अकोट 01 ऑRटोबर-
1998

30 स�ट7बर-2001 9373968724

24 19850731(स812529 कु.लल+ता >�हाद इचे,      
मु.पो.दानापुर, ता.ते�हारा, 
िज.अकोला

!"ी 4/16/1967 �ब.ए. टाय;पगं 
इंUजी-50, 
मराठS-40, �हदं+-
30 लघुलेखन 

इंUजी-60 
एमएससीआयट+

इमाव ते�हारा 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9623955808     
8806448683

25 19850805(स812568 अर;वदं ;वठठलराव ठाकरे   

मु.पो. qKह+ खु. ता. मु@त�जापु◌ूर, 
िज. अकोला

पु�ष 11/5/1969 बीए, 
एमए,एमएससी
आयट+, 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव मु@त�जापूर 01 जाने-1998 31 Hडस7-2000 9767285021

26 19851105(स812571 नर7L मधुकरराव दरुतकर    

(शवाजी नगर, बाय पास रोड, 
िज�हा पर+षद माFय(मक शाळा 

जवळ, मु@त�जापु◌ुर, 
ता.म@त�जापुरिज.अकोला

पु�ष 6/15/1967 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-
40,मराठS-30, 
�हदं+-30

भ.जमात (ब) मु@त�जापुर 03 जाने.-1997 03 Hडसे.-1999 9604245272
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27 19860117(स822680 �दपक रामक़xण Hडवरे,     समथे 
गजानन नगर, ग�ल+ नंबर-
7,डाबक6 रोड, अकोला

पु�ष 10/24/1965 �बकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-
30,मराठS-
30,�हदं+-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 फेqु-1996 31 जाने-1999 9175642207

28 19860325(स812598 राज;वलास जग:ननाथ Cगते,     
सDयदेव नगर ,पवन वे�डींग]या 
मागे, गुडधी रोड, गुडधी, 
ता.िज.अकोला

पु�ष 4/8/1966 बीकॉम, 
एमकॉम, 
जीडीसीअ ॅ:डए

इमाव अकोट 02 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9860774416

29 19860616(स812604 ;वनायक मनोहर वाघमारे   मु 

पो कान(शवणी ता िज अकोला

पु�ष 2/26/1969 द=ुध Gयवसाय 

व Gयव!थापन 

पशुसंवध�न 

पद;वका

इमाव अकोला 01 Hडस7-98 30 नोGहे-2001 9527953071

30 19860702(स812577 �दल+प लaमणराव देशमुख,    
Gदारा.पी.एस.देशमुख, सर!वती 
क:या ;व'◌ालया मागे @नDयानंद 
नगर, मलकापुर रोड, पो 
गांधीनगर, अकोला

पु�ष 9/26/1969 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40

इतर अकोला 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9421895099

31 19860708(स812580 पु�षोNम महादेव उगले,        
कढोणे वाडी,पातुर,ता.पातुर िज 

अकोला

पु�ष 12/27/1970 बीए बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40 
एमएससीआयट+

इमाव पातुर 01 जाने-1996 31Hडसेबर-1998 9673490894

32 19860711(स812582 उ:मेश वसंतराव बोबड,े      
गोयनका नगर, मु@त�जापुर, 
ता.मु@त�जापुर िज. अकोला

पु�ष 4/8/1968 �ब.ए, �ब.पीएड, 
Uंथपाल, 
संगणक 

अकांउ:टसी

इतर मु@त�जापुर 04 Hडस7-1995 30 नोGहे-1998 9970732358     
07256-243292

33 19860725(स812600 �दनकर ओंकार भड,     मु अडगांव 

खु   ता  अकोट, िज.अकोला

पु�ष 10/15/1967 बीकॉम, टाय;पगं 
इंगजी-50, 
मराठS-40, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 Hडस7बर-1992 31 नोGह7बर-1995 8390405858
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34 19860804(स812585 रमेश नामदेव ओईबे           

मु पो _कनखेड पुणा� ता अकोट 

िज अकोला

पु�ष 9/4/1968 �बए व �बपीएड अनु.जाती अकोट 01 फेqु-1998 31 जाने-2001 8888142607

35 19860813(स812587 र;वLं कृxणराव को�हे    मुपो. 
उमरा, ता.अकोट, िज.अकोला

पु�ष 5/27/1969 �ब.कॉम. 
�ब.पीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40, 
�ब.ए.वाडमय, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9096134188

36 19860819(स812627 सुधा Eीराम शेगोकार (शवमं�दरा 

जवळ मोठS उमर+ अकोला

!"ी 1/18/1969 बीकॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
60 मराठS-40, 
�हदं+-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9552401472

37 19861125(स812631 नर7L गणपत गवळी     

मु.पो.पळसोद , ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 1/1/1965 बीए 

,एमएससीआयट+

एसबीसी अकोट 03 माच�-1995 28 फेबु-1998 9922854135

38 19861222(स812596 सुरेश दामोधर >धान    मु पो 

झोडगा ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 7/13/1969 �बए 

�बपीएड,बीएड, 
एमएससीआयट+,
टाय;पगं इंUजी 

40 मराठS-30

इमाव बा(श�टाकळी 01 Hडस7बर-1995   
   13 जाने-2003

30 ए;>ल-1998   
    17 जुलै-2003

8275220316      
7083470535

39 19870224(स812645 Eी ;वनोद जगद+श आंबेकर,    
`ाने$वर नगर,देवघरे चRक6, 
ग�ल+ नंबर-5 डाबक6 रोड, जुने 

शहर,अकोला

पु�ष 4/19/1971 बीकॉम, 
एमएससीआयट+,

इतर अकोला 11-ऑग!ट-97 31-जुलै-2000 8087522848

40 19870225(स812646 राजु अजु�न �हवरकर   मुपो 

का:हेर+ गवळी, ता बाळापूर, 
िज.अकोला

पु�ष 6/20/1969 द=ुधGयवसाय व 

पशुसंवध�न 

पद;वका

एनट+-बी बाळापूर 01 जाने-1999 31 Hडस7-2001 9881034728     
9404270728

41 19870624(स812660 संजय सोमाजी तेलगोटे   

जलतारे �लॉट �हवरख ्◌ेड रोड 

अकोट ता अकोट िज अकोला

पु�ष 3/21/1968 पशुधन 

पय�वेOकपद;वका

 >माणप"

अनु.जाती अकोट 01 ऑग!ट-1996 31 जुलै-1999 9850304314
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42 19870624(स812741 सु@नल Eीराम गु�हाने     वाड� 

नं 10, कुभारपुरा, मु@त�जापूर,  
ता.मु@त�जापुर िज.अकोला

पु�ष 11/21/1970 बीकॉम , 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-40, 
�हदं+-40

इमाव मु@त�जापुर 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9422568192     
07256-243908

43 19870702(स812676 Eी.संजय शंकर इंगळे     

मु.�दUस खु, पो.�दUस बु, 
ता.पातूर, िज.अकोला

पु�ष 10/6/1969 बी.ए.,बीपीएड , 
आयट+आय-
कारप7टर, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती पातुर 01 माच�-1996 28 8ेबु-1999 9158729801

44 19870702(स812745 ;वनोद बाबुराव चौखंड,े           
मयुर कॉलनी, घर Iमांक 1417, 
संत तुकाराम हॉ!पीटल समोर, 
गौरOण रोड,  अकोला

पु�ष 7/4/1970 बीए, एलHडसी, 
टाय;पगं-इंUजी-
60 मराठS-
40,�हदं+-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जुलै-1996 30 जून-1999 9766606256

45 19870707(स812690 नर(सगं नामदेव रायबोले,      
मु.पो.बळेगांव, ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 9/25/1971 �ब.ए., टाय;पगं 
इंUजी-40

अनु.जाती अकोट 01 जुन-95 31 मे-98 9922038485

46 19870718(स812727 रामकृxण सदा(शव शेगोकार,     �ट 
के िGह ,EFदा फुटवेअर पातुर ता 

पातुर िज अकोला

पु�ष 9/1/1970 बीए, बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
30, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती पातुर 01 जुन-1995 31 म-1998 9421747404     
7058360838

47 19870718(स812774 रमेश नारायणराव बगाड,े  (सदाजी 

वेटाळ पातुर, ता.पातुर  िज.अकोला

पु�ष 7/9/1967 कुषी 

पद;वका/�बएस
!सी-कृषी

इमाव पातुर 01 जाने-1996 31 Hडसेबंर-1998 9765350729

48 19870724(स812776 गणेश भगवान इंगळे    पैठपुरा 

�हवरखेड �पराव ता ते�हारा िज 

अकोला

पु�ष 7/5/1970 बीए, संगणक, 
टंकलेखन इंUजी-
50, मराठS-
40,एमएससीआय

ट+

इमाव ते�हारा 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 9423512725
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49 19870814(स812755 रवी रामराव  खोटरे,     महसुल 
कॉलनी, ए/4, नवीन बस !ट:ॅड 
]या मागे,ता.िज.अकोला

पु�ष 7/16/1970 बीए,एमए, 
बीपीएड, इंUजी-
50, मराठS-
40,�हदं+-40

इमाव अकोला 05 मे-1995 30 ए;>ल1998 9404832479

50 19870825(स812778 >द+प साहेबराव पाथरे     

संक�प कॉलनी, दया�पूर रोड, 
अकोट, ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 11/24/1970 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40

इमाव अकोट 01 जुन-1998 31 मे-2001 9527363710     
9657146502

51 19880105(स812931 Eी.अना(मक  शाल+कराम 

खांडकेर,     मु.शेलु नजीक, 
पो.मंग�ळ कांबे, ता.मु@त�जापुर

पु�ष 6/24/1970 �ब.ए. �ब.पीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जुलै-1995 30 जुन-1998 7350110730

52 19880125(स812855 ;वलास सहदेवराव धांड े  मु 

मंचनपुर पो. सावरा, ता.अकोट  

िज अकोला

पु�ष 4/19/1967 बीए ◌ंबीपीएड अनु. जाती अकोट 01 स�ट7-1997 31 ऑग!ट-2000 7720876166

53 19880125(स812861 अजय गो;वदंराव बOी        

:यु तापHडया नगर, अकोला

पु�ष 8/13/1968 बीकॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
60, मराठS-40, 
�हदं+-40 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 जुन-1995 31 मे-1998 9767187214

54 19880203(स812785 >�दप बबनआ�पा भातजोड े   मु 

पो.झोडगा,  ता.बा(श�टाकळी,  
िज.अकोला

पु�ष 2/2/1972 �ब.ए. इतर बा(श�टाकळी 01 जुन-1995      
13 जानेवार+-2003

30 ए;>ल-1998   
  29 जानेवार+-
2003

9404134107     
9922360842

55 19880520(स812866 अ�ण पांडूरंग इंगळे     मु, 
तांदळी पो बटवाडी ता बाळापूर 

िज अकोला

पु�ष 7/1/1967 बीए,बीपीएड, अनु.जाती बाळापूर 01 स�ट7बर-1997 11 ऑगxट-2000 9657578869

56 19880525(स812857 >काश शंकर इंगळे   मु पो नेर 

धामणा ता ते�हारा िज अकोला

पु�ष 3/4/1963 �बए,टाय;पगं 
इंUजी-30

अनु.जात ते�हारा जाने-98      
Hडस7बर-2000

जुलै-2000        
मे-2001

9850774314

57 19880625(स812942 कु.�योD!ना ;वxणुपंत सातपुते   

गुजराथी पुरा अकोट ता अकोट 

िज अकोला

!"ी 2/25/1968 बीए!सी, बीए, 
टंकलेखन इंUजी 

40, मराठS 30, 
संगणक

इमाव अकोट 01 माच�-1999 28 फेqु-2002 9623739772
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58 19880625(स812944 र;वLं बळीरामजी गुजर     

धबळगांव वेटाळ, अकोट, ता 
अकोट िज.अकोला

पु�ष 7/24/1970 बीए, टंकलेखन 

इंUजी-40  
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 जुले◌ै-1995 30 जून-1998 9604776496

59 19880625(स812946 राज7L मधुकर कुळकण�  (राज7L 

मधुकर @तडके) मु कवठा बु पो 

आसेगांव बाजार ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 9/2/1968 एमए, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इतर अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9271976118

60 19880627(स812803 युनुस खान रसुल खान    

देशमुख फैल, उNमचंद �लॉट 
अकोला

पु�ष 7/1/1970 बीएस!सी, 
टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS-40

इतर अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 8087374273

61 19880628(स812808 राजेश(सहं शंकर(सहं चंदेल    

राजपुतपुरा, बाळापुर,  ता.बाळापुर 

िज.अकोला

पु�ष 12/25/1970 एमकॉम. 
टाय;पगं इंUजी-
30

इतर बाळापुर 01 स�ट7बर-1996 31 ऑग!ट-1999 9579005573

62 19880628(स812809 अतुल ;व$वास पवरे,     >साद 
कॉलनी, जठारपेठ, ता.िज.अकोला

पु�ष 7/1/1973 बीकॉम, 
एमपीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
30,मराठS-30 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 03 मे-1995 30 ए;>ल-1998 8888118905

63 19880629(स812801 ;वलास सुखदेव रायबोले,     
(भमनगर, रमाबाई चौक, जुने 

शहर ता.िज.अकोला.

पु�ष 3/23/1971 बीए, एमए, 
�बपीएड,Uथपाल
न >माणप" 

टंकलेखन 

मराठS-30, 
इंUजी-40 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 1-ऑग!ट 95 31-जुलै 98 9272655151

64 19880706(स812820 वेद>काश राम_कशन गु�ता    

संजय गांधी माग�, गवळी पुरा, 
अकोट, ता अकोट,  िज.अकोला

पु�ष 11/7/1969 �ब.ए. टंकलेखन, 
इलेR�+(शयन 

(आयट+आय)

इतर अकोट 01 जुन-1996 31 मे-1999 9372589838
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65 19880715(स812887 राजाभाऊ uयंबक फाटकर   मु 

सायवणी पो चा:नी ता पातूर िज 

अकोला

पु�ष 5/8/1969 बीकॉम �बपीएड 

,टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव पातुर 01 जुन-1997 31 मे-2000 9657513180

66 19880725(स812860 जयंत वसंतराव पाC½कर,    
भवनीनपूरा,  अकोट,ता.अकोट 

िज.अकोला

पु�ष 9/5/1967 �बकॉम इमाव अकोट 01 मे-1996 30 ए>ील-1999 9763644020

67 19880727(स812893 कु अ@नता शामराव पार!कर,    
माल+वाल गसॅ गोडावून 

जवळ,Eम साफ�य �बि�डगं, 
जठारपेठ, अकोला

!"ी 1/27/1971 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 फेबु.1996 31 जाने 1999 9850263678

68 19880803(स812826 सतीश बाळासाहेब सरनाईक   मु 

पो रांगरहoट+ ता पातूर िज 

अकोला

पु�ष 8/26/1972 �बए/Hडएड 
(सागर ;व'◌ापीठ-
�हदं+) पास

इतर पातुर 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9764056118

69 19881107(स812834 �दपक (शवराम मनवर    

मु.कटयार, पो.Kहैसांग, 
ता.िज.अकोला

पु�ष 7/1/1971 �ब.कॉम. अनु.जाती अकोला 01 स�टे.-1996 31 ऑगxट-1999 9561317907     
9552499509

70 19881130(स812835 सुपराव पांडुरंग वानखड े     मु 

पो उरळ बु.ता बाळापूर िज अकोला

पु�ष 4/15/1970 �बए, �टचर इन 
काड� वक�  अ ॅ:ड 

बुक बाइं:डींग 

>माणप"

इमाव बाळापूर 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटMबर-
2001

9673351881     
7219057459

71 19881205(स812955 सुधाकर नामदेवसा मांडवे    

जुनी व!ती, तेल+पुरा, 
मु@त�जापुर,ता.मु@त�जापुर िज.अकोला

पु�ष 7/3/1969 �ब.ए. �ब.पीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40,मराठS-30, 
बस कंडRटर

इमाव मु@त�जापुर 01 जुलै-1995 30 जुन-1998 9657952403

72 19890222(स813101 बाबाराव  Eीराम तेलगोटे,     वाड� 
नं 01, नया नगर, बाळापूर 

ता.बाळापुर, िज.अकोला

पु�ष 1/1/1967 बीए टंकलेखन 

इंUजी-
40,मराठS-40, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती बाळापुर 01 माच�-1995 28 फेq-1998 9422622790     
9175049708
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73 19890224(स813168 गणेश Eीराम गावंड े     मु 

आलेगांव , पो बळेगांव, ता अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 6/1/1971 बीकॉम, इमाव अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9922899722

74 19890225(स813169 सु@नल रामदास भाल@तलक     

मु पो बोड� ता अकोट िज अकोला

पु�ष 9/29/1971 �बकॉम,टाय;पगं 
इंUजी  40

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 8888017125

75 19890228(स813077 दगुा� रंगनाथ देशपांड े  

Gदारा.एस.िGह.वै' @नवारा 
I.6,गौरOण रोड, एकवीरा 

Uाऊं:ड जवळ,अकोला

!"ी 10/1/1968 बीए/एमए-अथ� 

इंUजी-30, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 ऑग!ट-1995 30 जुन-2003 7058358809    
8446480495

76 19890331(स812966 स(मर अहमद नद+म इकबाल 

खान जनरल पॉई:ट, मोहKमद 
अल+ रोड,फुलार+ चौक, अकोला

पु�ष 7/1/1973 बीए,एम.ए, 
बीएड, टाय;पगं 
इंUजी-30, 
संगणक कोस�

इतर अकोला 01 ऑRटो-1997 30 स�ट7बर-2000 9370055693

77 19890425(स813083 सुभाष जानराव धांड े  मु 

मंचनपुर पो. सावरा, ता.अकोट  

िज अकोला

पु�ष 8/1/1966 बीए अनु.जाती अकोट 01 माच�-1998 28 फेqु-2001 8888601943

78 20141126(स101353 >;वण पु�षोNम मुळे   (शवाजी 

नगर, वाड� नं.18, मु@त�जपूर िज. 
अकोला

पु�ष 6/27/1971 बीकॉम 

टंकल7खन इंUजी 

50 मराठ-40 
�हदं+-30, बी पी 
एड

इतर अकोट 05 जुन-1997 05 मे-2000 9423130117     
9673063177

79 19890509(स813152 क >(मला तुकाराम इंगळे,    
Gदारा, तुकाराम इंगळे, लहान 
उमर+, संत र;वदास मंद+रा समोर 
ता िजअकोला

!"ी 10/1/1970 बीकॉम, एमए, 
टाय;पगं इंUजी-
60 मराठS-40, 
लघुलेखन -80 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 नोGह7बर-1995 30 ऑRटMबर-
1998

9604140985

80 19890510(स813108 ;वनायक चंLकांत कुळकण�    

गणेश नगर, डाबक6 रोड, जुने 

शहर,अकोला

पु�ष 6/21/1971 �ब.कॉम. �ब;पएड इतर अकोला 01 ऑगxट-1996 31 जुलै-1999 9421893695     
9579254407
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81 19890529(स813109 सल+म अहमद अ@नसोr�दन 

देशमुख   मु पो लोहारा ता 

बाळापूर िज अकोला

पु�ष 5/22/1972 बीए,एमए (ऊदु� 
व इ@तहास) 
डीएड/बीएड/एमए
ड/ §ायGहर बस 
व एलएमिGह,

इतर बाळापूर 01 माच�-1995 28 फेqु-1998 9096821153     
8087807525

82 19890623(स813084 राजेश हर+भाऊ तेलगोटे   मु पो 

का:हेर+ गवळी ता बाळापूर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1971 बीए अनु.जाती बाळापूर 01 स�ट7बर-1998 31 ऑग!ट-2001 9172731245     
9172730815

83 19890623(स813085 केशव मोतीराम बरड े  मु पो 

राजनखेड ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 8/14/1972 �बए /�बपीएड 
पास 

एमएससीआयट+

इमाव बा(श�टाकळी 01 ऑग!ट-1998 31 जुलै-2001 7350582306

84 19890701(स813111 राजेश जग�दश यादव,     
>(मलाताई देशमुख कॉलनी, 
गुडधी रोड,गुडधी, अकोला

पु�ष 7/5/1974 बीकॉम , 
टंकलेखन इंUजी-
40

इमाव अकोला 01 ऑRटो-1995 06 स�ट7बर-1998 9422949156

85 19890706(स812993 राजेश भा!करराव वानखड,े      
अमर;>त कॉलनी, डाबक6 रोड, 
बालाजी नगर जवळ, ता िज 

अकोला

पु�ष 10/29/1971 बीए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
30, मराठS-30

अनु.जाती अकोला 06 जुन-1995 06 मे-1998 8605177719     
9420367773

86 19890710(स813001 नंद ुदNजुी वरठे             मु 

पो पुनोती खुद� ता.बा(श�टाकळी 

िज.अकोला

पु�ष 7/20/1970 �बए अनु.जात बा(श�टाकळी 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटMबर-
2001

9764248586

87 19890710(स813005 ;वलास शामराव वानखड े   मुपो. 
चांदरु,  ता.िज.अकोला

पु�ष 2/11/1972 �ब.ए.,एम.ए, 
�ब.एड, 
एमएसऑफ6स

अनु.जाती अकोला 01 जुन-1996 30 मे-1999 9552446492

88 19890711(स813008 राज7L करण ओवे   मु धारेल पो 

रेल ता अकोट िज अकोला

पु�ष 7/12/1973 एचएससी, कृषी 

पद;वका, 
एमएससीआयट+, 
बस कंडRटर

अनु.जात अकोट 01 ऑगxट-1998 31 जुलै-2001 9689977267
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89 19890725(स813094 नहुशकुमार बळीरामजी बोरोड े  

साई मं�दर जवळ, म(लये ले 
आऊट, �हवरखेड रोड, ते�हारा ता 
ते�हारा िज अकोला

पु�ष 8/18/1972 बीए!सी, बीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40, हॉट}कलचर

इमाव अकोट 01 माच�-1998 28 फेqुवार+-2001 7588752111

90 19890729(स813023 अ@नल >�हाद जगताप     :यु 

तापडीया नगर , खरप रोड,    
अकोला ता िज अकोला

पु�ष 2/13/1973 बीए टाय;पगं 

इंUजी-40, 
मराठS-30 �हदं+-
30

अनु.जाती अकोला 01 ऑRटMबर-
1996

30 स�ट7बर-1999 9922518761

91 19890805(स813173 >काश रामलाल >जापती    मु 

पो बपोर+ ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1971 बीकॉम एमए, 
टाय;पगं इंUजी-
40

इतर मु@त�जापुर 01 Hडस7बर-1998 30नोGह7बर-2001 9421792731

92 19890818(स813095 कु. शैलजा बाबुराव देशमुख  सौ 

शैलजा िजत7L देशमुख  Gदारा 

िजत7L एम.   देशमुख, (सधंी कॅKप, 
(शव मं�दरजवळ, शा!"ी नगर, 
अकोला

!"ी 12/12/1967 बीए, टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटMबर-
2000

9922840898

93 19890907(स813166 कु.अच�ना शामराव टाकळकर     

�Rमीणी नगर,  पो.गुडधी ,गुडधी 
रोड, अकोला

!"ी 1/28/1974 बीए, बीएड 
एमएससीआयट+

इ.मा.व अकोला 1 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1999 9970284099

94 19890920(स813055 गजानन सोनाजी इंगळे   मुपो 

तांदळी खुद� ता पातुर िज.अकोला

पु�ष 3/24/1969 Hड�लोमा कृषी 

पद;वका इंUजी-
30

अनु.जाती पातुर 01 माच�-1999 28 फेqु-2002 7507024824

95 19890922(स813057 संजय जग:नाथ राऊत   

Gदारा.ताराचंद मह�ले मु भरतपुर 
पो माझोड ता बाळापूर िज अकोला

पु�ष 8/29/1973 �बकॉम / 
एमएससीआयट+/
इंUजी- 40 
मराठS-40

इमाव अकोला 01 मे-1996 30 ए;>ल-1999 9527249864

96 19900118(स813475 शाल+नी नरहर चतुर   डाबक6 

रोड न;वन जोगळेकर �लॉट, 
डZ�यु �बि�डगं मFये अकोला

!"ी 4/17/1960 एच.एस.सी. 
Hड.एड

इतर अकोला 01 फ7 qुवार+-1994 31 जानेवार+-
1997

9765116089

97 19900205(स813496 शरद रामराव चकुले    !टेशन 

;वभाग, मु@त�जापुर,  िज.अकोला

पु�ष 9/5/1971 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-
40,मराठS-
30,डी�टपी 
संगणक,§ा¨ग 
इंटर(मिजएट

इमाव मु@त�जापुर 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9689585343     
07256-242099
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98 19900224(स813497 गजानन काशीराम शेगोकार   मु 

काला� बु. पो.सौदळा ता ते�हारा 

िज अकोला

पु�ष 10/10/1967 �बए/एमएससीआ
यट+

इमाव ते�हारा 01 ऑगxट-1995   
  01 ऑगxट-1997 
    01 फेqुवार+-
2002

30 जुन-1996      
31 जुलै-1998      
28 फेqु-2003

7709758899 
9921466336

99 19900416(स813192 संजीव ;वxणुपंत सातपुते   

गुजराथी पुरा अकोट ता.अकोट 

िज अकोला

पु�ष 10/17/1964 बीकॉम इमाव अकोट 06 माच�-1999 28 फेqु-2002 9623739772

100 19900525(स813501 जग�दश पंजाबराव @नचळ,      
मु.पो.आकोलखेड, ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 10/25/1967 �ब.ए. तारतं"ी इमाव अकोट 01 जाने-1994 31 Hडस7बर-1996 9822733767

101 19900616(स813417 शरद कृxणराव ढगे   सुCधर 

कॉलनी ;ववेक हाऊ(सगं सोसायट+ 

अकोला

पु�ष 10/14/1972 बीकॉम, 
जीडीसीअ ॅ:डए, 
§ायGहर हेवी, 
एमएससीआयट+, 
इंUजी-50 
मराठS-30

इतर अकोला 01 माच�-1999 28 फेqु-2002 9422164846     
8975549655

102 19900624(स813422 राजेश वासुदेव तायड े   खानापुर 

रोड,ढोणे रोड पा\याचे टाक6 मागे, 
पातूर, ता पातुर िज.अकोला

पु�ष 6/1/1972 बीए, टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 40

इमाव अकोला 01 ए् ;>ल-1998 31 माच�-2001 9960436097

103 19900625(स813506 गजानन मनोहर नहाटे   मु पो 

जळगांव नहाटे ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 5/17/1972 एमए, इमाव अकोट 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9372414831

104 19900629(स813209 नरेL ह0रभाऊ �बहाड े       

मु.पो. व�ड बु., ता. ते�हारा,  िज. 
अकोला

पु�ष 7/20/1971 बीए,  टाय;पगं 
इंUजी-40

इमाव ते�हारा 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटM-2000 9764169185

105 19900705(स813217 गोपाल रतन मुंLखे      मु.पो. 
Cचखलगांव, ता.िज. अकोला

पु�ष 5/7/1974 बीए, बीपीएड अ.जाती अकोला 01 नोGह7-1997 31 ऑRटो-2000 9970935422

106 19900706(स813432 संजय बाळकृxण इंगळे         

मु पो कापशी रोड ता िज अकोला

पु�ष 7/1/1972 बीए,एमए,बीपीएड
,  टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-40, 
एमएससीआयट+

अनु जात अकोला 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9763319264
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107 19900709(स813364 राजु मधुकर वाकोड े        

मुपो कानडी ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 12/30/1972 बीए इमाव मु@त�जापुर 01 ए;>ल-1998 31 माच�-2001 9665225073

108 19900718(स813393 Eीराम तुकाराम ढोकणे   

बाळापुर नाका, ढोकणे वाडी, पातुर 
(नानासाहेब) ता.पातुर,  िज.अकोला

पु�ष 1/15/1973 कृषी पद;वका, 
टंकलेखन, 
ईलेR�+(शयन 

(आयट+आय) 
एनसीट+Gह+ट+

इमाव पातुर 01 ऑRटो-1995 30 स�टे.-1998 9890851876

109 19900730(स813311 युवराज बळीराम वानखड े    

मु.पो.उरळ बु.  ता.बाळापूर,  
िज.अकोला

पु�ष 3/6/1972 बी.ए., एमए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती बाळापुर 01 जुन-1995 31 मे-1998 9921134845

110 19900924(स813396 दे;वदास अमतृा ;वरघट,      
मु.पो.दानापुर, 
ता.ते�हारा,िज.अकोला

पु�ष 5/9/1970 �ब.ए अनु.जाती ते�हारा 01 नोGहे-1996 30 ऑRटMबरे-
1999

9767854322

111 19901103(स813326 बंडु उNम जामणीक           

मु खेडा� खुद� पो ;पजंंर ता 

बा(श�टाकळी, िज अकोला

पु�ष 5/20/1972 बीएबीपीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS- 30

अनु.जाती बा(श�टाकळी 24 जुलै-1997 24 जुलै-2000 9404846014

112 19901218(स813472 �दपक भा!करराव कुळकण� 

गजानन मंद+र गजानन नगर 

अकोट ता अकोट िज अकोला

पु�ष 6/2/1970 बीकॉम,एमए,बीए
ड  टाय;पगं 

इंUजी-40 
मराठS-40

इतर अकोट 01 जून-1996 31 मे-1999 9689055549     
7770038371

113 19910105(स813833 कु. अच�ना शंकरराव हं◌ाड,े     
समता नगर, मु@त�जापूर ,   
ता.मु@त�जापुर िज.अकोला

!"ी 1/1/1972 बीए, एमए, 
बीपीएड, 
एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS-30 
�ह�ंद-30

भज-ब अकोला 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 7722006022      
9011353800

114 19910205(स813836 क लल+ता रामदास पारड े  

गाडगे नगर वा(शम बायपास, जय 

तपे हनुमान मं�दराजवळ अकोला

!"ी 7/5/1970 बीए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटMबर-
2000

9881417106
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115 19910220(स813529 पु�षोNम शंकरराव इंगळे,     
गोरOण रोड, Uाम पंचायत, अकोला

पु�ष 6/19/1969 �बकॉम,एम.कॉम,
टाय;पगं इंUजी-
50, मराठS-40 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 जुलै-1995 30 जुन-1998 9767930711

116 19910327(स813531 देवलाल रामराव झाकनवाड े    

मु.मोझर+ खु., पो.;पजंर, 
ता.बा(श�टाकळी, िज.अकोला

पु�ष 5/2/1972 �ब.ए.,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40

इमाव बा(श�टाकळी 01 ऑRटो-1996 30 स�टे.-1999 8975567638

117 19910418(स813839 कु.लता (शवराम इंगळे   मु पो 

चरणगांव,  पातुर, ता पातुर िज 

अकोला

!"ी 9/15/1973 बीए 

एमएससीआयट+

अनु.जाती पातुर 01 स�ट7बर-1998 31 ऑग!ट-2001 9403129487

118 19910425(स813533 गणेश लaमण @तवड े     

िGहएच�ब कॉलनी, �बि�डगं नंबर 
3/6,रतनलाल �लॉट, अकोला

पु�ष 9/23/1971 �बकॉम/िजडीसी 

अ ॅ:ड ए/ 
डीएमएम, 
एमएसऑफ6स  

>माणप" 

प0रOा पास

इमाव अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 9623347567

119 19910425(स813801 Eी जयकुमार सावाजी धं◌ाड े   

मु, कवठा बु.पो, आसेगांव बाजार  

ता अकोट िज. अकोला

पु�ष 7/1/1973 बीए, एमए, 
बीएड,टंकलेखन 

इंUजी-40, 
मराठS-30

अनु. जाती अकोट 01 स�ट7बर-1997 31 ऑग!ट-2000 7507405475

120 19910604(स813542 संतोष Eीराम (शदंे    मुपो. 
भौरद, वाड� नंबर-3 ता.िज.अकोला

पु�ष 8/10/1972 �ब.कॉम./एमकॉम

, टंकलेखन, 
एमएससीआयट+, 
इंUजी-40

अनु.जाती अकोला 01 ऑगxट-1996 31 जुलै-1999 9673820213      
9096751362

121 19910606(स813544 अ�ण सुखदेव अंभोरे       मु 

पो स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 11/18/1971 �बए,�बपीएड व 
एमएससीआयट+ 

 टाय;पगं इंUजी-
30 मराठS-30

अनु.जाती पातुर 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटMबर-
2001

9623902092
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122 19910607(स813784 कु.कांचन वसंत ;पपंळकर     

Gदारा.एस जे.गुरव गजानन कृपा 

लाला लजपतराव सोसायट+ 

रोड,गोकुळ कॉलनी,जवाहर नगर, 
अकोला

!"ी 1/27/1972 बी.ए. , 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इ् Uजी-
40, मराठS-30

इतर अकोला 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9423374904

123 19910607(स813860 संजय बबन अंभोरे          

मुपो. स!ती,  ता.पातुर,  िज.अकोला

पु�ष 9/7/1972 बीए �ब.पीएड, 
जीHडसीअ ॅ:डए 

एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS-30

अनु.जाती पातुर 01 स�ट7बर-1996 31 ऑग!ट-1996 8805528731

124 19910703(स813863 ;वजय वासुदेव कGहळे      मु 

पो ;पपंंळखुटा ता पातुर िज 

अकोला

पु�ष 6/20/1973 बीकॉम/इंUजी-
40 मराठS-40,

इमाव पातुर 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 7387131005

125 19910711(स813589 सु@नल कॅलास कंडरेा   !नेहल 

अपाट�मे:ट तापडीया नगर,भारत 
;व'◌ालय जवळ,अकोला ता िज 

अकोला

पु�ष 6/28/1975 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30

अनु.जाती अकोला 01 Hडस7बर-1999 30 नोGह7बर-2002 9850330556

126 19910715(स813939 कु.मंदा पंढर+ शेलकर   :यु 

गोडबोले �लॉट, डाबक6 रोड, 
गोडबोले बगी]या जवळ, जुने 

शहर अकोला

!"ी 6/11/1975 बीकॉम,एम.कॉम,
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-
40,एमएसऑफ6

स

इमाव अकोला 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9657317840

127 19910716(स813941 कु.भारती बापुराव चोपड े    
रेणुका नगर, Eीराम चौक, डाबक6 

रोड, अकोला ता िज अकोला

!"ी 6/17/1968 बी.ए., टंकलेखन 

इंUजी-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 फेबु-1996 31 जानेवार+-
1999

9604413522

128 19910718(स813640 �दपक जनाद�न इंगळे   मु पो 

काजळे$वर ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 10/6/1975 �बए पास, एमए, 
इंUजी 40 व 
मराठS 30 
टाय;पगं पास, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती बा(श�टाकळी 02 मे-1999 30 ए;>ल-2002 9545423317
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129 19910725(स813818 सुधाकर साहेबराव म7ढे   मु 

वाडगेांव म7ढे पो चंडीकापूर ता 

अकोट िज अकोला

पु�ष 3/6/1975 एमए/�बपीएड/इं
Uजी-40

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2002 9763318803

130 19910819(स813693 र;वLं तुळ(शराम मनवर   

जेतवन नगर धोबी खदान 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

पुतळयाजवळ, पो.गांधीनगर, 
अकोला

पु�ष 7/11/1971 बीए,एम, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30,

अनु.जाती अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 7507405344

131 19910925(स813837 कु.Cच"ा साहेबराव तळोकार,      
Gदारा.Eीमती Cच"ा संजय धुमाळे, 
गजानन वाट+का, शांती नगर, 
मोठS उमर+, ता.िज.अकोला

!"ी 11/3/1969 बीए , मॉ:ट7सर+, 
टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS-30, 
सीसीए संगणक

इतर अकोला 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9822832386     
7387745210

132 19910926(स813796 कु. (समा सदानंद को�हेकर,     
आEय नगर, डाबक6 रोड, अकोला

!"ी 2/24/1970 बीए, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9921130670

133 19911019(स813716 र;वLं सावजी मोहोड   मु पो 

पाथड�, ता ते�हारा िज अकोला

पु�ष 6/20/1973 बीए अनु जाती ते�हारा 01 ऑRटMबर-
1998     01 
स�ट7बर-1999

30 जुन-1999     
30 नोGह7बर-2001

9657151316

134 19911119(स813722 भाऊराव सहदेव बोदड े  

मु.Cचचंखेड खुद� पो जळगांव 

नहाटे ता अकोट िज अकोला

पु�ष 7/1/1969 बीकॉम अनु.जाती अकोट 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटMबर-
2001

9763901974

135 19911125(स813829 राज7L वासुदेव धांड े    

मु.पो.सावरा, ता.अकोट,  िज.अकोला

पु�ष 7/30/1969 बीए,एमए अनु.जाती अकोट 1-फेबु-96 31-जाने-99 9657924744

136 19890803(स813037 धनंजय ;वजयराव पाचड े    

टांकपुरा, श@नमंद+राजवळ, अकोट 

िज अकोला

पु�ष 1/1/1970 बीए, एमए, 
बीपीएड  

टंकलेखन इंUजी 

40, मराठS 30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 02 मे-1998 30 ए;>ल-2001 9405901707      
07258-223094

137 19911225(स813832 गजानन माधवराव राऊत   मु पो 

सावरा मंचनपुर ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 2/20/1973 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40,मराठS-30

इमाव अकोट 01 माच�-1998 30 ए;>ल-2001 9850045198       
 7387194528
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138 19920125(स814346 सोपान रामरावजी नाचने,       
फरकाड ेनगर, खानापुर 

वेस,अकोट,ता.अकोट, िज.अकोला

पु�ष 7/9/1969 बीकॉम 

,Hड�टपी,एमएस
सीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-40

इमाव अकोट 01 मे-1996 30 ए;>ल-1999 9561371485     
7058707425

139 19920218(स814218 >;वण रमेश जडीये   हर+ओम 

रे(सड:सी �लटॅ नं.101 हनुमान 
नगर ,गाय"ी मंद+रा जवळ छोट+ 

उमर+, अकोला

पु�ष 2/14/1969 बीए, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी-
50 मराठS-40, 
�हदं+-40 
लघुलेखन इंUजी-
80

इमाव अकोला 01 ए;>ल-1998 31 माच�-2001 9370377422

140 19920226(स814310 कु.संCगता रामराज कुरमी,     
पुंडल+क बाबाजी मं�दरा जवळ, 
राउत वाडी ,अकोला

!"ी 9/17/1966 बीए ,टंकलेखन 

इंUजी-40, 
मराठS-40,�हदं+-
30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9767882618

141 19920528(स814314 कु.क;वता ;व$वनाथ अह+र   

ताथोड नगर मोठS उमर+ अकेाला

!"ी 12/4/1974 बीए, एमए-
बीएड, इंUजी-30

इतर अकोला 01 ऑग!ट-1998 31 जुलै-2001 9827650721

142 19920603(स813999 अशोक पांडुरंग सोनोने    मुपो. 
कुरणखेड,  ता.िज.अकोला

पु�ष 6/5/1968 �ब.कॉम., 
एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30 
कॉK�युटर 

सीसीसीओ कोस�

इमाव अकोला 1 ऑगxट-96 31 जुलै-99 9881485986
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जातीचा >वग�

143 19920608(स814315 योगीता महादेवराव (शरभाते   

गजानन पेठ लहान उमर+ 

''अमोल�दप'' !टेट बकॅ कॉलनी नं-
3 अकोला

!"ी 1/19/1973 �बकॉम, 
एमएसडZ�यु, 
एमए, िजडीसी 

अ ॅ\ड ए 

टाय;पगं इंUजी-
40, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 8888509075      
 9270300915

144 19920611(स814230 महेमुद अयाज खान अमान खान 

  महंमद अल+ रोड युसुफ अल+ 

गरॅेज]या पाठSमागे, बैदपुरा अकोला

पु�ष 10/1/1974 �बए/डीएड एमए-
इंUजी, 
एमएसऑफ6स,टा
य;पगं इंUजी 

30 पास

इतर अकोला 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

8483933558      
7757003855

145 19920623(स814008 सु@नल तुकाराम शेळके   मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 3/14/1974 एचएससी, कृषी 

पद;वका

इमाव पातुर 01 स�ट7बर-1998 31 ऑगxट-2001 9921216138

146 19920624(स814163 अतुल दशरथ �हरळकर    मु पो 

चतार+ ता पातूर िज अकोला

पु�ष 10/22/1976 �बए पास, एमए 
जीडीसीअ ॅ:ड ए , 
एलडीसी व 

इंUजी 40 व 
मराठS 40 
टाय;पगं पास

इमाव पातुर 01 ऑRटMबर-
1998

30 स�ट7बर-2001 9604394819

147 19920625(स814408 क. >@तभा Eीकृxण थारकर   

मु.पो.मुंडगांव, ता. अकोट, िज. 
अकोला

!"ी 3/20/1973 बीए, एमए-
मराठS, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव अकोट 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटMबर-
2000

9561305404 
9822564566

148 19920626(स814028 गोपाळ जगदेव अंभोरे   संतोष 

नगर, साने गु�जी शाळे जवळ, 
गु�कुल, खडक6, अकोला

पु�ष 2/17/1977 बीए,बीपीएड, 
एमए, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-40 बस

अनु.जाती अकोला 01 ए;>ल-1999 31 माच�-2002 7057501100
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

149 19920707(स814092 अGदलुहक अGदलुमजीद देशमुख  

 �लॉट नंबर-33, नोवेल कॉ:Gह7:ट 

जवळ, कौलखेड रोड,आझाद 

कॉलनी,अकोला ता.िज.अकोला

पु�ष 12/6/1975 एसएससी डीएड, 
�बए,बीएड, एमए-
इ@तहास,एमएड

इतर अकोला 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9404718620      
9730576563

150 19920709(स814096 अZदलु आ(सफ अZदलु अजीज 

देशमुख   मु पो लोहारा ता 

बाळापूर िज अकोला

पु�ष 10/4/1975 बीए, एमए, 
बीएड 

एमएससीआयट+ 

इंUजी-30

इतर बाळापुर 01जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9527448986

151 19920718(स814359 संजय रामदास काळे      

आर+फ नगर, तहसील जवळ 

ता.पातूर, िज.अकोला

पु�ष 10/17/1975 एसएससी, डीएड 
एमएससीआयट+

इतर पातुर 01 जुलै-1996 30 जुन-1999 9421754625

152 19920724(स814209 कु.सु(शला महादेव @नमकड<  

Gदारा.Eी र;वLं `ानदेव सदाफळे  

मु पो उमरा ता अकोट िज अकोला

!"ी 6/1/1968 बीए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+ 

संगणक 

टंकलेखन 

टाय;पगं इंUजी 

30, मराठS 30

इमाव ते�हारा 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9960047830

153 19920728(स814112 अZदलु मुजीब अZदलु अजीज 

मंगला    छबनम नगर, मRका 

मसिजद जवळ, पाक6जा टेलर, 
ख◌्ै◌ै◌ं◌ार मोहKमद �लॉट, जुने 

शहर अकोला

पु�ष 7/5/1975 �ब.ए. Hड.एड. इतर अकोला 01 माच�-1996 28 फेqु-1999 9922170305     
9175378963

154 19920819(स814127 श"ुeन महादेव वानखड े   मु 

खैरखेड पो खंडाळा ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 5/7/1974 बीए अनु.जाती अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 7875146592

155 19920826(स814130 संजय केशवराव वानखड े   मुपो. 
व�र जऊळका, ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 4/20/1974 कृषी पद;वका, इमाव अकोट 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9657234815
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

156 19921001(स814340 (मनाOी समाधान आगरकर,     
गजानन नगर, पावसाळे ले-आऊट, 
कोलखेड, अकोला, ता.िज.अकोला

!"ी 5/2/1973 बीकॉम, 
एमएसडZ�यु, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
50, मराठS-40, 
�हदं+-40, डीट+पी

इमाव अकोला 01 स�टे-1995 31 ऑग!ट-1998 9623454331

157 19921207(स814210 वंदना बलवंतराव जंवजाळ    

वक6ल पुरा जुनी व!ती,बालाजी 

मंद+राजवळ मु@त�जापूर ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

!"ी 8/20/1974 बीए, एमए इमाव मु@त�जापुर 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 9763575985

158 19921219(स814304 मो.इजहार अहमद शेख मदार   

नेह� नगर 1600 �लॉट अकोट 

फैल  ता िज अकोला

पु�ष 7/1/1972 एचएससी Hडएड इतर अकोला 01 ऑग!ट-1996 31जुलै-1999 9881496634

159 19921224(स814424 कु . तारा महादेव काळे,     Gदारा, 
एस एम �Oरसागर, बाळापूर रोड, 
गाय"ी नगर, अकोला

!"ी 4/8/1972 बीए. 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव अकोला 01 ऑग!ट 95 31 जुलै 98 8888790946

160 19921228(स814305 मोहन अंबादास भारसाकळे     

मु.कवटा बु. पो.आसेगांव बा.,  
ता.अकोट,  िज.अकोला

पु�ष 7/2/1973 बीए,बीपीएड, 
एमए, टाय;पगं 
इंगजी-30, 
मराठS-30◌े, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 मे-1996 30 ए;>ल-1999 9552781055

161 19930106(स814963 क >@तभा रामे$वर रंगे,    Gदारा 
Eी.धम�वीर Gह+ बोचरे, कोठार+ 

वाट+का नं 1, मलकापूर, अकोला

!"ी 11/21/1969 बीए,टंकलेखन 

इंUजी-50, 
मराठS-
30,बीपीएड,एमए
ससीआयट¹

इमाव अकोला 01 Hडसे-1995 30 नोGहे-1998 9921124977

162 19930130(स814975 र;वLं लहुराम (सरसाट     

शंकरनगर, अकोट रोड,  !वाद 
बेकर+ जवळ, अकोला

पु�ष 11/30/1965 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

अनु.जाती अकोला 1 फेबु  95 31 जाने 98 8605406343
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

163 19930201(स814438 रामचंL शंकरराव भड,      
मु.पो.अडगांव खु., ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 10/29/1968 �ब.ए.,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
Hड�लोमा 

नचॅरोपथॅी, 
इलेR�ोपथॅी

इमाव अकोट 01 स�टे-1996 31 ऑगxट-1999 9623559739

164 19930306(स814986 म]छSंLनाथ पांडूरंग खांडकेर   मु 

पो दोनवाडा ता िज अकोला

पु�ष 2/15/1964 बीए,एमए, अनु.जात अकोला 01 नोGह7बर-1995  
   01 मे-2002

30 ए;>ल-1998   
  30 ऑRटMबर-
2002

9545722437

165 19930607(स814964 शशीकला लaमण कुर+ल    संत 

र;वदास नगर, मु@त�जापुर,   
ता.मु@त�जापुर िज.अकोला

!"ी 9/10/1967 �ब.कॉम. 
टंकलेखन, 
इंUजी-50, 
मराठS-40,�हदं+-
30

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 8380865206

166 19930617(स815176 कु.>भाताई महादेवराव जकात,े   
फडके नगर, हनुमान मंद+र, 
डाबक6 रोड, ता.िज.अकोला

!"ी 12/17/1975 बीए, 
एम.ए.,टंकलेखन

 इंUजी-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9921081663

167 19930618(स815015 देवलाल हर+भाऊ इंगळे     

मु.नेGहोर+ खुद� पो.जळगांव नहाटे, 
ता.अकेाट िज अकोला

पु�ष 9/11/1967 बीए,एमए,बीपीएड इमाव ◌ृअकोट 02 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9922311926

168 19930619(स814869 कु.>@तभा गुलाबराव रोकड,े       
Gदारा.डॉ.जी.बी.पाकधुणे, रेणुका 

नगर डाबक6 रोड,ता.िज.अकोला

!"ी 8/17/1970 बीकॉम , 
टाय;पगं इंUजी-
40, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 नोGहे-95 31 ऑRटM-1998 7709566109

169 19930703(स814717 अबसार अहमद खान अल+यार 

खान   काजी पुरा बळीराम चौक 

अकोट ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 7/24/1977 एमए (पर(शयन, 
ऊदु�,इंUजी,इ@तहा
य) बीएड

इतर अकोट 01 स�ट7बर-1999 31 ऑगxट-2002 9767397262

170 19930706(स814757 गजानन भालचंL कुळकण�   

Gदारा.(शrं ◌े यांचे घर, पोल+स 
वसाहत,EFदा नगर नं-7 डाबक6 

रोड, अकोला

पु�ष 8/14/1974 �बकॉम/इंUजी 

टंकलेखण 

इंUजी-40, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 ऑRटो-1998 30 स�ट7बर-2001 7038031797
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जातीचा >वग�

171 19930719(स815209 अच�ना सहदेवराव वानरे  Gदारा.Eी 
संजय वाकळे 19 �दप�योती 
गु�देव कॉलनी अकोला रोड 

अकोट, ता.अकोट, िज.अकोला.

!"ी 7/17/1976 �बए, एमए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40 व मराठS 30 
पास

इमाव अकोला 01 Hडस7बर-1999 30 नोGह7बर-2002 9960517791    
9850347742

172 19930720(स815097 ;वनोद सांरंगधर महले,    
मु.पारळा पो हनवाडी,  ता अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 9/30/1968 द=ुध 

Gयव!थापन 

पशुसंव�धन 

पद;वका

इमाव अकोट 01 स�टे-1995 31 ऑग!ट-1998 9763798363

173 19930810(स815215 कु.सुरेखा (भमराव श7गोलकर   

देवी खदान, मंग�ळपीर रोड, 
ह:नुसेठ चाळीचे मागे, गांधीनगर 
पो!ट ऑफ6स जवळ अकोला

!"ी 7/18/1975 बीए, टंकलेखन 

इंUजी -40
इमाव अकोला 02 मे-1999 30 ए;>ल-2002 9011272070     

9096625774

174 19930925(स815307 कु.शाल+नी अज�नराव बोडखे,        
घबडगांव वेटाळ, ;वठठल मंद+र 
जवळ, अकोट,  िज.अकोला

!"ी 10/27/1970 बीए एमए इमाव अकोट 01 ऑRटMबरे-
1995

30 स�ट7बर-1998 9822287653     
9657479573

175 19931119(स814915 सौ >तीभा  >द+प गंगलवार,     
अं�बका नगर,अकोट, ता.अकोट 

िज अकोला

!"ी 2/8/1969 बीए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+

इतर अकोट 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9822731677

176 19931123(स815150 धम�नाथ �दनानाथ साळुंके   

(शवसेना नगर जुनु शहर, बाळापूर 

नाका अकोला

पु�ष 3/16/1969 �बए,एमए,बी.एड भ.जमात (ब) अकोला 01 ऑRटMबर-
1995 01 ए;>ल-
2002

31 Hडस7-1997   
31 Hडस7-2002

7719056130

177 19931223(स815294 सु@नलकुमार `ानदेव वानखड े  

मु टाकळी खो ता बाळापुर 

तेल+पुरा िज अकोला

पु�ष 10/10/1970 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन ◌ं

इंUजी 40 
मराठS 30, 
एमएससीआयट+

इमाव बाळापूर माच�-1997 माच�-2000 9404271558
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जातीचा >वग�

178 19931224(स815297 संजय बाळूराम सुईवाल   

सोवाला जीन रोड वाड� नंबर-1 
ते�हारा ता ते�हारा िज अकोला

पु�ष 10/28/1974 बीकाम,एमकॉम, 
िजडीसीअ ॅ:डए, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30 
�हदं+ 30

इमाव ते�हारा 01 ऑRटMबर-
1998

30 स�ट7बर-2001 9604446803

179 19940110(स815956 ;व'◌ा उमाकांतराव कुलकण�   

चांदखाँ �लॉट, ह0रहर पेठ, जुने 

शहर, अकोला

!"ी 10/21/1972 बीए, टकंलेखन  

इंUजी- 40, 
मराठS-30

इतर अकोला 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 7741853643

180 19940207(स816032 आर+फोउrद+न जह+रोrद+न   मु 

पो माना ता मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 4/5/1974 Hडएड इतर मु@त�जापुर 01जाने-1998 31 Hडस7बर-2000 9822425854

181 19940307(स813450 क सुCचता >�हाद पाUुत,    
पटवार+ कॉलनी, `ानपीठ शाळे 

समोर मु@त�जापूर, िज.अकोला

!"ी 7/1/1972 बीए, एमए, 
टाय;पगं मराठS-
30 इंUजी-40 
एमएससीआयट+ 

एमएसऑफ6स

इतर मु@त�जापुर 01 नोGह7बर-1995 31 ऑRटMबर-
1998

9158201368

182 19940527(स815961 नसर+न बानो अZदलु लतीफ   

ताज नगर बोड� समोर अकोला

!"ी 7/4/1976 बीए, Hडएड, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 8421142301

183 19940627(स815674 _कत� वजृलाल पटेल    Gदारा. 
वजृलाल के पटेल,            कमल 

सोसायट+,  :यु राधा_कसन �लॉट, 
मेन हॉि!पटल जवळ, अकोला

!"ी 7/18/1971 �ब.कॉम., 
बी.ए.एमएससीआ
यट+, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

इतर अकोला 01 नोGह7-1995 30 ऑRटM-1998 9822188748

184 19940803(स815663     
20160713(स100499

खान मो�हब रहेमान खान    

आदश� कॉलनी 786 बंगला ता िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1962 बीकॉम इतर अकोला 08 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9271212722
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185 19940923(स816065 शाम वसंतराव देशपांड,े जनु शहर, 
गणेश मं�दर जवळ,>भाग Iमांक 

7 बाळापुर, ता.बाळापुर िज.अकोला

पु�ष 7/31/1968 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-
40,मराठS-30 
Uंथपाल 

>माणप"

इतर     (अपंग-
डोळयाने)

बाळापुर 01 Hडस7-1995 30 नोGहे-1998 9145537071

186 19941001(स815703 संCगता ◌् >काश @तकांड े 

Gदारा.एन.ट+.पाठक, दौलत @नवास 
केशव नगर प0रवार कॉलनी4, 
0रगं रोड,ता.िज. अकोला

!"ी 7/18/1974 बीए,, 
एमएसडZ�यु 

इंUजी-30 हेअर 

अ ॅ:ड ि!Iन 

केअर, 
एमएससीआयट+, 
एमएसऑफ6स

इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1997 30 ऑRटMबर-
2000

7709049373

187 19941024(स815704 कु.दश�ना uयंबकराव अनमाने   

Gदारा, गोपाळ Eीराम मोडक, 
तसलपुरा अकोट,ता.अकोट, 
िज.अकोला

!"ी 3/24/1971 बीए, 
बीपीएड,टंकलेखन

 इंUजी 30

इमाव अकोला 01 फेqुवार+-1998 31 जानेवार+-
2001

7776802247

188 19941107(स815771 राहूल सदा(शव इंगोले    मु 

धो"ा (शदंे पो कंझरा ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 11/12/1970 �बए पास अनु.जाती मु@त�जापुर 01 ए;>ल-1999 31 माच�-2002 7066520667

189 19941107(स816092 जहुर अहमद मोहKमद एजाज   

बागवान पुरा वाड� नंबर -13 
अकोट ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 10/1/1977 �बए,डीएड, 
एमएससीआयट+ 

 रेडीओ, 
टेल+िGहजन 

मोबाईल 

0रपेअर+ंग अ ॅ:ड 

स;व�सींग

इतर मु@त�जापुर 11 माच�-1999 28 फेqुवार+-2002 9767925592

190 19941110(स815665 अ@नल लaमण सोनटRके   मुपो. 
मुंडगांव,  ता.अकोट,  िज.अकोला

पु�ष 7/9/1969 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-30

इमाव अकोट 31 माच�-1996 28 फेqु.-1999 9021581250

191 19941125(स815709 कु.संCगता Eीराम अलोने   संत 

तुकाराम हॉ!पीटल मागे, @नवारा 
नं-3 गोरOण रोड, मलकापुर, िज 

अकोला

!"ी 4/3/1976 �बए 

पास,एमएसडZ�यू
, एमएससीआयट+

;वमाव अकोला 01 ऑग!ट-1999 31 जुलै-2002 8149930730
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192 19941125(स815789 कु.सुषमा रण�L रघुवंशी    

Gदारा.संिजव(सहं (सताराम(सहं 

रघुवंशी, EFदा !टुHडओ जवळ, 
अकोट,ता.अकोट, िज अकोला

!"ी 4/6/1967 �बएससी इतर अकोट 01 माच�-1999 28 फेqु-2002 8055216030

193 19941125(स816123 शारदा मनोहरराव पुंडकर   

महालaमी कॉलनी कॉलेज रोड 

अकोट ता अकोट िज अकोला

!"ी 11/7/1970 बीए, एमए इमाव अकोट 01 जुन-1999 31मे-2002 9881295696      
9765680951

194 19941207(स816101 गजानन नारायणराव देशमुख   

मुपो �हरपुर ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 3/13/1969 �बए/�बपीएड इतर मु@त�जापूर 6/1/1997 5/31/2000 9850859823

195 19941216(स815952 संजय >�हाद जायले,    मुपो 
पळसो बढे, तािज अकोला

पु�ष 7/1/1969 �बएस.सी,एमएस
सीआयट+,  
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30

इमाव अकोला 01 ए>ील 96 31 माच� 99 9850940899

196 19941220(स815639 >भाकर जयराम इंगळे   मु 

आ!टुल पो खानापुर ता पातुर िज 

अकोला

पु�ष 5/12/1971 कृषी पद;वका अनु.जाती पातुर 01 स�ट7बर-1998 31 ऑगxट-2001 9552966272

197 19941226(स816025 कु.नुतन भालचंL नागलकर    

गोयनका नगर, मु@त�जापुर,  
िज.अकोला

!"ी 3/29/1968 �ब.कॉम., 
एमकॉम 

टाय;पगं इंUजी-
40

इमाव मु@त�जापुर 01 जुलै-1996 30 जुन-1999 9423499005

198 19950125(स816571 उषा मधुकर जवंजाळ   

Gदारा.गोपालराव एम लयड ेमु पो 
अकोलखेड ता अकोट िज अकोला

!"ी 10/15/1968 बीए इतर अकोट 02 मे-1999 30 ए;>ल-2002 8007508829

199 19950206(स816601 सुCधर काशीराम बोरे   रामनगर 

नंद+पेठ रोड, �बल�बले मंगल 
काया�लया जवळ,अकोट, ता.अकोट 

िज अकोला

पु�ष 2/15/1978 कृषी पद;वका, 
आयट+आय 

_फटर संगणक 

प0रOा व 

टाय;पगं इंUजी 

40,मराठS-30 
बीए-�हदं+!तर

इमाव अकोट 01स�ट7बर-1999 31ऑग!ट-2002 7709651806     
7776833467
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200 19950420(स816863 माधुर+ >भाकरराव बकाल    

गाय"ी नगर मोठS उमर+ 

ता.िज.अकोला

!"ी 11/3/1976 बीए, टंकलेखन 

इंUजी -40, 
मराठS 40, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 नोGहे-1999 31 ऑRटो-2002 9503795414

201 19950519(स816616 (शवशंकर परशराम चोपड े  मु 

पो आगर ता िज अकोला

पु�ष 7/1/1965 द=ुध Gयवसाय 

व पशुसंवध�न 

पद;वका

इमाव अकोला 01 नोGहे-1999 31 ऑRटो-2002 9881410632

202 19950713(स816318 बाळकृxण वामन उपव�ट   मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 8/9/1971 �बए अनु.जाती पातुर 01 माच�-1997 28 फेqुवार+-2000 9552815885     
9960162397

203 19950714(स816329 रामे$वर (सताराम _कत�ने    

मुपो.चतार+, ता.पातुर, िज.अकोला

पु�ष 3/26/1971 बीपीई/�ब.पीएड, इमाव पातुर 01 जानेवार+-1997 31 Hडस7बर-1999 7709235388

204 19950715(स816427 जय(सगं >�हाद राठोड    मुपो. 
जनुना, ता.बा(श�टाकळी, िज.अकोला

पु�ष 3/3/1965 �ब.ए. �ब.पीएड, ;व.जात-अ बा(श�टाकळी 01 स�ट7बर-1996 31 ऑग!ट-1999 8805956198

205 19950725(स816992 संजय शांताराम गोरे    भवानी 

पुरा भुलजाभुलाई मं�दरा 

जवळ,अकोट ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 8/6/1963 �बकॉम पास ;वमाव अकोट 01 जुन-1998 30 जुन-2001 9822207550

206 19950729(स816912 कु.सोनाल+ रमेशराव ठाकरे  

सोनल म�ट+ सिGहसेस,     
भगत(सगं चौक दN कुपा @नवास, 
छोट+ उमर+, अकोला

!"ी 12/1/1973 बीए, बीपीएड , 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40, 
�हदं+-40, 
Uथपाल, संगणक

इमाव अकोला 01 ऑRटो-1996 30 स�ट7-1999 9850222328     
9881229322

207 19950807(स816579 उषा >भाकर @नराळे  

Gदारा.श(शकांत >भाकर @नराळे 

िRव:स लडॅ गाड�न जवळ, Cचखल+ 

रोड, ता मु@त�जापुर  िज.अकोला

!"ी 4/26/1970 �ब.कॉम. 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-30 
संगणक 

>माणप"

इमाव मु@त�जापुर 11 फेqुवार+-1997 11 जानेवार+-
2000

7385367845       
 8888103015
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208 19950810(स816580 (लना �दनकर बोड�कर   

Gदारा.दNा"य शा!"ी सोमवार पेठ 
ता बा(श�टाकळी िज अकोला

!"ी 7/9/1969 बीए,एमए/संगण
क >ोUामींग, 
बीए (अ@त0रRत) 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-
30,सीसीसीपी 
संगणक कोस�

इतर बा(श�टाकळी 01 माच�-1997 28 फेqुवार+-2000 9923365875     
9028679326

209 19950913(स557750 कु.@नरंजनी रामानंद हरणे   

Gदारा.एस.आर.�बहाड ेआयट+आय 

कॉलनी केतन नगर 13 ता िज 

अकोला

!"ी 9/15/1969 एमए एमफ6ल इमाव अमरावती 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 8308393319

210 19950921(स816933 कु.साधना वासुदेव सरोदे  
सौ.साधना भा!करराव वाकोड े

कपील व!तु नगर गौरOण रोड 

ता िज अकोला

!"ी 9/8/1965 बीए , एमए, 
टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-40 
�हदं+-40 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 माच�-1996 28 फेबु-1999 9421794846

211 19951125(स816568 >काश तुकारामजी बोरे   वणे 

वेटाळ, अकोट, ता.अकोट,िज. 
अकोला

पु�ष 6/25/1968 बीए इमाव अकोट 01 माच�-1997 28 फेqुवार+-2000 9822212401

212 19951201(स816954 कु @नता ;वनायकराव आगरकर   

Gदारा.स@तश बेलोकार बुलडाणा 

अब�न शाखा जठारपेठ सोसायट+ 

ता िज अकोला

!"ी 9/9/1970 बीए, 
एमए,बीपीएड, 
एमएससीआयट+

इमाव मु@त�जापूर 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 7722025615     
9673220138

213 19951224(स816569 सु@नल गोपाळराव भोजने   मु.पो. 
भांबेर+, ता.ते�हारा, िज. अकोला

पु�ष 6/15/1972 बीए, �बपीएड, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती ते�हारा 08 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 7218346026

214 19960125(स817309 ओम>काश रामकृxण लोडम   मु 

पो. कानडी ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 5/2/1968 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40

इमाव मु@त�जापूर 01 जुन-1998 31 मे-2001 7387564869

Page 434 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

215 19960307(स818222 स@तश पंजाबराव चौधर+    

समता नगर  वाड� नंबर-20 
मु@त�जापुर ता मु@त�जापू◌ुर िज 

अकोला

पु�ष 12/28/1969 �बए/�ब;पएड/टा
य;पगं इंUजी-
30 पास

इमाव मु@त�जापुर 01 जुन-1998 31 मे-2001 7057697410

216 19960424(स818236 नंद_कशोर सुरेश घोगले      

मुपो माळेगांव बाजार ता ते�हारा 

िज अकोला

पु�ष 12/28/1979 बीए इमाव ते�हारा 01 ऑग!ट-1999 31 जुलै-2002 8698620416

217 19960613(स818070 कु.रंजना नागोराव भटकर    

Gदारा.आर.यु.Kहैसने, देवराव बाबा 
चाळ, रजपुतपूरा अकोला

!"ी 7/7/1974 बीए, 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

50, मराठS 30

इमाव अकोला 01 ऑRटो-1999 30 स�ट7बर-2001 9420185523

218 19960620(स817375 कु.>`ा पु�षोNम वडतकर      

Gदारा.सुCधर एम.सरोदे, आनंद 

पाक�  अपाट�मे:ट माधव 

नगर,गोरOण रोड अकोला

!"ी 6/1/1973 एमएस!सी, 
बीएड, 
एमएससीआयट+

इमाव ते�हारा 01 जुन-1998       
28 फेqु-1999      
31 जुलै-1999

30 नोGह7बर-
1998      30 
ए;>ल-1999     
30 स�ट7बर-2002

9822302011     
9850359588

219 19970108(स812482 अ;वनाश रामभाऊ जोशी जुने 

शहर,;व�ठल मं�दर, पंकज भवन, 
मु@त�जापुर,ता.मु@त�जापुर,िज. 
अकोला

पु�ष 5/30/1973 बी.कॉम.टंकलेखन

 इंUजी-40 
सीसीसीओ-
संगणक 

>माणप"

इतर अकोला 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9423130179

220 19970215(स818472 धKमपाल पांडुरंग जामPणक   

महाDमा फुले नगर बा(श�टाकळी 

िज अकोला

पु�ष 7/1/1975 �बए अनु.जाती बा(श�टाकळी 01 ए;>ल-1999 31 माच�-2002 9764961520

221 19970304(स818644 कु.मंदा_कनी रामकृxण साऊळकर  

 Gदारा.जी.ट+.आगरकर, लaमी 
नगर, मोठS उमर+, अकोला

!"ी 11/10/1967 बीए, टंकलेखन 

इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एमएसऑफ6स, 
सीसीसीओ

इमाव अकोला 01 ऑग!ट-1999 31 जुलै-2002 9527008445

222 19970623(स818656 ;वशाखा चुडामन म7ढे   

Gदारा.संजय गो;वदं खंडारे (सधंी 

कॅKप, शा!"ी नगर, ता िज अकोला

!"ी 2/27/1976 �बए पास 

टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती अकोला 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 9527803097         
   7218406470

223 19970707(स827829 बं�दनी शंकर बोबड े  

Gदारा.अ@नल उमाळे ;व�ठल 

म�दर जुने शहर अकोला

!"ी 5/10/1974 �बए, एमए इमाव अकोला 01 जुन-1999 31 मे-2002 9373223341  
9325772207
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224 19970925(स818768 कु.वनमाला नामदेवराव लावणे 

Gदारा.गजानन नामदेवराव लावणे  

  या"ा चौक, अकोट, ता.अकोट 

िज अकोला

!"ी 9/5/1960 बीए, इमाव अकोट 02 मे-1999 30 ए;>ल-2002 7756970873

225 19971203(स818717 कु.रजनी कृxणराव कवड े  

Gदारा.रजनी मधुकर मंडाले 

अं�बका नगर गोरOण रोड 

मलकापुर हनुमान मंद+रसमोर

!"ी 6/22/1968 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-30,

इमाव अकोला 01 ऑRटMबर-
1999

30 स�ट7बर-2002 9921683153

226 19990114(स820727 ;वलास चंLभान घाडसे,     मुपो  
बाभुळगांव  ता पातुर,  िज.अकोला

पु�ष 7/5/1971 बीए, एमए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती पातुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑग!ट-1998 9604866621

227 19990319(स820434 >काश वासुदेव (सरसाट,     
गजानन नगर, डाबक6 रोड, ग�ल+ 
नंबर-9,अकोला

पु�ष 5/1/1955 बीकॉम , 
टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती अकोला 01 जाने-1987 31 Hडसे-1989 9850330537

228 19990609(स822150 कु.सु@नता बबन चोपड े  Gदारा. 
र;वLं नामदेव गाव"े मु पो 

माळेगांव बाजार ता ते�हारा िज 

अकोला

!"ी 8/8/1975 बीए, 
एसएससीआयट+

इमाव ते�हारा 01 नोGह7बर-1997  
  01 जुलै-1999      
01 माच�-2001

28 फेqुवार+-
1999   30 
स�ट7बर-2000     
31 जुलै-2001

9922068564

229 20000309(स822750 म@नष वसंतराव दांडगे    बी-27, 
लaमी हाऊ(सगं सोसायट+,  
गौरOण रोड, अकोला

पु�ष 11/24/1972 �ब.कॉम.,एमकॉम

, टंकलेखन 

इंUजी-
40,मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 02 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9850660902

230 19920801(स814334 कु. (मनल माधवराव ठोकळ,     
'भा!कर >भा' भवन मॉ हॉि!पटल 
जवळ, तापडीया नगर, अकोला

!"ी 7/29/1970 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-
30,एमएससीआय

ट+

इतर अकोला फेबु 96 जाने 99 9423255812     
0724-2428351

231 20010106(स823518 लता रामभाऊ चौधर+    Gदारा. 
जी.पी.देवकर,  खडके$वर वेटाळ, 
वाड� नंबर-7, पातुर, ता.पातुर 
िज.अकोल

!"ी 7/20/1973 �ब.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं-इंUजी-
30

इमाव पातुर 01 नोGहेबर-1996 31-ऑRटो-1999 9420711557
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232 20010123(स823833 संजय अंबादास >ांजळे   वसंत 

नगर कारंजा रोड बायपास, 
मु@त�जापुर ता मु@त�जापुर   

िज.अकोला

पु�ष 10/15/1966 �ब.कॉम. इमाव मु@त�जापुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑगxट-1998 9421830771

233 20010216(स823856 कु.जया मधुकरराव घाटे     

पहाडपुरा आ�पा!वामी मठाजवळ, 
जुनी व!ती मुत�जापूर 

ता.मु@त�जापुर िज अकोला

!"ी 10/3/1971 बीए इमाव मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 9049032601      
9075604469

234 20011117(स825356 ;वजय मधुकरराव �हगंे    

!टेशन ;वभाग, न;वन बालक 

मं�दर जवळ, मु@त�जापुर, 
ता.मु@त�जापुर िज.अकोला

पु�ष 10/19/1969 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-40, 
मराठS-30

इतर मु@त�जापुर 01 जुन-1995 31 मे-1998 9890752715

235 20020116(स825841 अशोक मुरल+धर दधुाळकर   मु 

पो पारस पोळा चौक,ता बाळापूर 

िज अकोला

पु�ष 10/14/1961 �बए, एमए इतर बाळापूर 01 ऑग!ट-1996  
      01 फेqुवार+-
2002

31 माच�-1998    
30 जुन-2002

9096122042

236 20020620(स557676 डॉ.शार+कउ�लाह खान 

हबीबउ�लाह खान  पठान चौक, 
द�हहंडा बेस, बा(श�टाकळी 

ता.बा(श�टाकळी,िज अकोला

पु�ष 1/1/1974 बीएएमएस 

/एमएससीआयट+

इतर बा(श�टाकळी 01ऑRटMबर-1999 30 स�ट7बर-2002 9423259286     
9767801240

237 20020722(स825758 अ@नल मोतीराम उगले   रे!ट 

हाऊस जवळ, गौतम कॉलनी, 
पातुर,ता.पातुर िज अकोला

पु�ष 4/29/1967 �बकॉम, 
एमएससीआयट+ 

व टाय;पगं 

इंUजी 40 व 
मराठS 30

अनु.जाती पातुर 01ए;>ल-1999 31 माच�-2002 9766332262

238 20021102(स827521 नंद_कशोर (शवपाल शमा�    

खाले$वर, भाऊलाल यांची चाळ, 
अकोला

पु�ष 4/12/1966 �ब.कॉम. 
टंकलेखन इंUजी-
40, मराठS-30 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 ऑRटो-93 30 स�टे.-96 8983001342

239 20030124(स827737 पंजाब शाल+Uाम पाचपाट+ल   मु 

नेGहोर+ बु.पो जळगांव नहाटे ता 

अकोट

पु�ष 5/9/1967 �बए अनु.जाती अकोट 01 जुलै-1999 30 जुन-2002 9665671295
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240 20030327(स828013 ह0रदास दयाराम बेलोकार,     
गजानन नगर, डाबक6रोड, ग�ल+ 
नंबर-5,अकोला

पु�ष 7/1/1966 बीकॉम, टंकलेखन इमाव अकोला 01 ए;>ल 95 31 माच ्� -98 8975527210

241 20030407(स827749 र;वLं साहेबराव हरणे   Eी गाडगे 

महाराज गौरOण सं!था 

मु@त�जापूर ता मु@त�जापुर िज 

अकोला

पु�ष 10/3/1970 �बए टाय;पगं 

इंUजी-40 पास 
व मराठS-30

इमाव मु@त�जापूर 13 जुलै-1998 30 जुन-2001 9657030937

242 20030513(स828123 सुCचता वसंतराव डाहाळे   

Gदारा.;वजय आर.रोकड,े 0रजनल 

वक�  शॉप समोर EFदा नगर 

कौलखेड, रामकृxण नगर+,ता िज 

अकोला

!"ी 1/16/1968 �बए, 
�बएसडZ�यु, 
टाय;पगं इंUजी-
40 व मराठS-40 
पास

इतर अकोला 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9421836459

243 20030531(स828172 �दल+प रामचंL भMबळे    

मुपो.कोळंबी,  ता.िज.अकोला

पु�ष 7/1/1966 �ब.कॉम. 
टंकलेखन इंUजी-
60, मराठS-30

इमाव अकोला 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9881487112

244 20030717(स827758 राजेश गुणवंतराव मुरकुटे    

पोल+स वसाहत Cगतानगर मागे, 
अकोल+ रोड,अकोला

पु�ष 10/9/1972 बीकॉम 

एमएससीआयट+, 
इंUजी-40 
मराठS-30,

अनु.जात अकोला 01 ऑRटो-1998 30 स�ट7-2001 9604243419

245 20031119(स828940 मोहन _कसन केदार   मोठS मढ+, 
श@नवारा अकोट ता.अकोट, िज 

अकोला

पु�ष 4/10/1968 �बकॉम पास, 
टाय;पगं इंUजी-
30

इमाव अकोट 01 मे-1998 30 ए;>ल-2001 9763736747

246 20031121(स113236 संCगता _कत�चंद वाळले    

Gदारा._कत� वाळले,महसुल 
कॉलनी पावर हाऊस जवळ 

मु@त�जापूर ता.मु@त�जापुर,िज 

अकोला

!"ी 9/1/1973 बीए टाय;पगं 

मराठS-30, 
इंUजी-40

इतर मु@त�जापुर 01 जुन-1998 31 मे-2001 8652798271      
07256-244662

247 20031210(स829013 नंद_कशोर Eीराम मेहरे   मु पो 

सुकोडा ता िज अकोला

पु�ष 5/19/1971 �बकॉम, �बपीएड 
एमएससीआयट+ 

इंUजी-
40,मराठS-
30,�हदं+-30 
टाय;पगं 

प0रOापास

इमाव अकोला 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9922785440
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248 20040102(स829114 आ@तया खातून तवRकल खान   

मु पो हात�ण ता बाळापूर     

िज अकोला

!"ी 2/12/1972 एसएससी,Hड.एड इतर बाळापूर 01 आूग!ट-1996 31 जुलै-1999 9673062582

249 20040303(स829466 
20110110(स852366

वैशाल+ महादेवआ�पा ;पपंळे    

आठवडी बाजार, लRकड गंज, 
मु@त�जापूर ता.मु@त�जापुर िज 

अकोला

!"ी 1/21/1975 �बए/टाय;पगं 
इंUजी-40 पास 
एमएससीआयट+

अनु.जाती मु@त�जापूर 01 स�ट7बर-1997 01 ऑग!ट-2000 7350255308     
9823448756

250 20040310(स816026 कृxणदास भानुदास नेमाड े   

मोठे बारगन पान माक< ट अकोट 

िज अकोला

पु�ष 10/25/1971 बीए, टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 40 
आयट+आय 

मोटर मकॅे@नक

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2002 9763557659

251 20040707(स830556 केशव >�हाद को�हे    

मुपो.चोहोoटा बाजार,  ता.अकोट,  
िज.अकोला

पु�ष 6/20/1971 �ब.ए. इमाव अकोट 01 फेqुवार+-1996 31 जानेवार+-
1999

9763864627     
9860047442

252 20040727(स830767 राजेश महादेवराव शेळके    

मुपो._कनखेड पुणा�,  ता.अकोट,  
िज.अकोला

पु�ष 10/27/1969 �ब.कॉम इमाव अकोट 01 माच�-1996 30 ए;>ल-1999 9545619916

253 20040817(स830876 अ@नल नंदलुाल अUवाल    

Gदारा.नंदलुाल कुंदनलाल अ् Uवाल 

टांगा चौक, जुनी व!ती, मु@त�जापुर, 
 िज.अकोला

पु�ष 4/24/1974 एम.कॉम. 
टंकलेखन, 
इंUजी-40, 
मराठS-30 
Uंथपाल 

>माणप"

इतर मु@त�जापुर 06 जुन-1996 06 मे-1999 9975038591

254 20040819(स830890 जया चंLकांत देशपांड े       

:यु तापHडया नगर खरप रोड 

अकोला

!"ी 8/3/1975 �बकॉम, 
एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30, 
एमएससीआयट+ 

पास

इतर अकोला 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटोबर-
2000

9423180255

255 20041007(स831015 (सFदाथ� वामन खंडारे    

मुपो.पारस,  ता.बाळापुर,  
िज.अकोला

पु�ष 6/3/1963 �ब.ए. अनु.जाती बाळापुर 01 नोGहेबर-1995 31 ऑRटाबर-
1998

9970294706
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256 20141020(स100391 माधवी शरदराव पाड�कर  

Gदारा.शरदराव पाड�कर,  टेल+फोन 

कॉलनी, !टेशन ;वभाग, मु@त�जापुर, 
 िज.अकोला

!"ी 3/8/1969 �ब.कॉम.एमकॉम 

बीएड, टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-40,बीए-
अ@त0रRत,

इतर    (अपंग-
पायाने)

मु@त�जापुर 01 जाने.-1996 31 Hडसे.-1998 9637573841     
9623386521

257 20051014(स979367 मंगला शंकर वानखड ेGदारा उमेश 

केशवराव बM:ड ेशेलु बोड े

मु@त�जापूर ता मु@त�जापुर िज 

अकोला

!"ी 5/3/1970 बीकॉम, बीए-
अ@त0रRत,

इमाव @तवसा- अमरावती 1/1/1997 12/30/1999 9545343451     
95450777030

258 20060505(स818463 ;वनोद बळीराम पहाड े   

हर+हरपेठ जुने शहर पहाड े@नवास 

ता िज अकोला

पु�ष 3/13/1970 बीए/एमएससीआ
यट+/इंUजी-40 
मराठS-30,

इतर अकोला 01 जुन-1998 31 मे-2001 9850548179

259 20060515(स822499 मंजुळा Eीराम खाड े  Gदारा.रवी 
Eावण पळसपगार िजप >ाथ.् 
शाळेजवळ लहान उमर+ ता.िज. 
अकोला

!"ी 5/3/1970 बीए/ इंUजी-30 अनु.जाती अकोला 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9763791901     
8888409770

260 20060914(स827949 संजीवन गुणाजी वानखड े   

मु.सालतवाडा, पो.गोरेगांव, 
ता.मु@त�जापुर, िज.अकोला

पु�ष 5/12/1968 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी40, मराठS-
30

अनु.जाती मु@त�जापुर 08 ऑगxट-1995 07 जुलै-1998 9657030273

261 20061101(स812509 उप7L लचपतराय गावंड े  मु पो 

बाभुळगांव जहॉ ता. िज अकोला

पु�ष 6/18/1976 �बए, एमए इतर अकोला 01 स�ट7बर-1997 31 ऑग!ट-2000 9657725758

262 20070115(स822914 कु.लल+ता आनंदराव काळबांड े   

रेणुका नगर बोरगांव मंजु ता िज 

अकोला

!"ी 4/18/1973 एमए,�ब;पएड, 
एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी-
30 पास

इमाव अकोला 01 ऑRटMबर-
1999

30 स�ट7बर-2002 9421750638     
0724-227865

263 20070202(स823125 कु.शाल+नी मारोती इंगळे    

@नबंधे �लॉट, लहान उमर+ 
ता.िज.अकोला

!"ी 3/23/1974 बीए,एमए, 
टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 40, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 जाने-1999 31 Hडस7बर-2001 9503587531
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264 20070206(स815575 >भाकर पंढर+ नागे    

Gदारा.आनंद गाड�न I.1 मोठS 
उमर+ भागीरथी नगर गुडधी, ता 
िज.अकोला

पु�ष 4/12/1974 बीए , बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40,एमएससीआय

ट+

भ.जमात-क अकोट 1 जाने-1996 31 Hडसेबर-1998 9881647417

265 20070226(स832373 ;वलास हर+भाऊ कावरे    

बालाजी नगर लह0रया �लॉट 

जवळ गु�Gदारा रोड  

ता.मु@त�जापुर,  िज.अकोला

पु�ष 10/23/1970 एमकॉम, 
एमएससीआयट+, 
इंUजी-40

इमाव मु@त�जापुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑगxट-1998 9226776207

266 20070315(स828897 अ@नता मोतीराम चौधर+  गोवार+ 

पुरा, !टेशन ;वभाग मु@त�जापूर

!"ी 7/12/1973 बीए-पदवीधर 
इंUजी-40 
मराठS-30, 
एमएससीआयट+

एसबीसी मु@त�जापूर 01 ऑगxट-1998 31 जुलै-2001 9689648100     
9665516355

267 20070317(स828925 ;वलास माPणकनाथ (शदंे   

न;वन महसुल कॉलनी सीवाट�र नं-
26, 0रजनल वक� शॉप मागे खडक6 

qु. पो.गांधीनगर,अकोला

पु�ष 3/28/1974 एचएससी, कृषी 

पद;वका,संगणक,
 टंकलेखन 

इंUजी-50 
मराठS-40

भ.जमात (ब) अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 8007632764

268 20070509(स819506 मो.झाबीउ�लाह मो.रहुउ�लाह   
श@नवार पुरा ता पातुर िज अकोला

पु�ष 6/20/1970 बीए इतर पातुर 01 जुलै-2000 30 जुन-2003 9923380332     
9423452761

269 20070710(स833431 हर+दास महादेव शेगोकार    

श@नवार पुरा, पातुर, ता.पातुर 
िज.अकोला

पु�ष 1/6/1970 �ब.ए. 
�ब.पीएड,टंकलेख

न इंUजी-
40,मराठS-40, 
एमएससीआयट+, 
§ायGहरे 

एलएमिGह

अनु.जाती पातुर 01 जानेवार+-1997 31Hडस7बर-1999 7798112853

270 20070718(स833536 गजानन Eीराम नळे   सर!वती 

नगर कॉलेज रोड इंिज लहाने 

यां]या जु:या घराजवळ अकोट 

ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 7/6/1972 �बए इतर अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2002 9561659191
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271 20070718(स833543 योग7:L जयकुमार देशमुख    

रवी नगर, कौलखेड अकोला

पु�ष 3/3/1971 �बए/�बपीएड/एम
एससीआयट+ 

संगणक/  
टाय;पगं इंUजी-
50, मराठS-40, 
लघुलेखन इंUजी-
60 पास

इमाव अकोला 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9011638744

272 20070723(स833588 म@नषा गोपालराव भुकन   

मु�यापारा जवळ (शवाजी नगर 

जुने शहर अकोला

!"ी 4/14/1976 बीए, 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

50, मराठS 30

इमाव अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 9763558838     
9763809036

273 20071011(स819461 @नलोफर जहॉ खुदासार खाँ      

   सोलासौ �लॉट अकोट फैल, 
अकोला ता िज अकोला

!"ी 1/6/1973 �ब.ए. इतर अकोला 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9881834453

274 20071204(स814338 देवे:L पदमकुमार कानड े  

Gदारा.अशोक ;व.कानड ेदNकृपा 

�बि�डगं जवाहर नगर रोड ता िज 

अकोला

पु�ष 5/5/1964 बीकॉम,इंUजी-
40 मराठS-
40,एमएससीआय

ट+

इमाव अकोला 29 फेqुवार+-1996 01 जानेवार+-
1999

9890431765  
9420485053

275 20080324(स813478 वसंत जयराम गाडगे    (सदाजी 

नगर पातुर ता पातुर िज अकोला

पु�ष 8/7/1974 �बए पास एमए 

बीएड 

एमएससीआयट+

इमाव पातुर 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 9657359009

276 20080325(स834066 अनंत अ@नल साबदे  हर+हर 

मंद+र मागे, हर+हर पेठ ,वा(शम 
रोड ,अकोला

पु�ष 3/21/1971 बीकॉम,जीडीसीअ ॅ

:डए 

एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इतर अकोला 5/1/1999 4/30/2002 9823716944     
9028281158

277 20080508(स825825 सै�यद अनवर सै�यद अफजल   

टेल+फोन कॉलनी, !टेशन ;वभाग, 
मु@त�जापुर, ता.मु@त�जा�, िज.अकोला

पु�ष 11/9/1966 बीकॉम, एमए,  
�बपीएड, इंUजी-
50 मराठS-40, 
�हदं+-40

इतर मु@त�जापूर 02 ऑग!ट-1996 01 ऑग!ट-1999 9175726812     
9881395196
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278 20080624(स834543 Eी. राजु गजानन घोडक6     

जुनी व!ती,राम मं�दर जवळ, 
मु@त�जापूर, िज.अकोला

पु�ष 1/6/1961 बी.कॉम.,एमकॉम

, टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-30 
एमएससीआयट+

इतर मु@त�जापुर 01 जानेवार+-1987 31 Hडस7बर-1989 9970652994

279 20080711(स834981 मंगला लaमण रेवाळे    

Gदारा.गौतम बी डMगरे,     महाDमा 
फुले नगर,बाळापुर वेस, पातुर, 
ता.पातुर,िज.अकोला

!"ी 1/3/1974 �ब.ए. कृषी 

पद;वका टेलर+ंग 

(आयट+आय)

;वमुRत जाती-अ पातुर 01 ए;>ल-96 31 मे-99 9637755518

280 20080728(स831554 सं�दप सुरेश जोशी   (शवाजी 

नगर महसूल कॉलनी ता 

मु@त�जापूर,िज अकोला

पु�ष 1/5/1974 बीए,एमएससीआ
यट+,टाय;पगं-
इंUजी-50, �हदं+-
40 मराठS-40, 
लघुलेखन इंUजी-
60

इतर मु@त�जापूर 01 माच�-1999 28 फेqुवार+-2002 7721933500     
8626023770

281 20080812(स835229 सौ.व@नता अ@नल घुगे   पाव�ती 

नगर मातोEी चौक डाबक6 रोड 

ता िज अकोला

!"ी 9/29/1971 बीए इमाव अकोला 30.माच�-1996 31 माच�-1999 9371849100

282 20080917(स835478 शेषराव शाल+Uाम पांड े  चIधर 

नगर अकोला नाका ता बाळापूर 

िज अकोला

पु�ष 6/7/1970 बीकॉम इतर बाळापूर 18 मे-1998 17 मे-2001 9921472081

283 20080924(स835537 $यामसुंदर चंLकांत जोशी   

िजजामाता नगर, ते�हारा   ता 
ते�हारा िज अकोला

पु�ष 9/25/1973 �बए,बीएड, 
बीजे,एमएससीआ
यट+, इंUजी-30,

इतर ते�हारा 01 माच�-1996     
01 नोGह7बर-2001

28 फ7 qुवार+-
1999  30 
नोGह7बर-2001

9881646021

284 20080929(स835587 राज7L दे;वदास वाळके   सर!वती 

नगर, हनुमान चौक,अकोट 

ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 7/9/1973 एचएससी/�बपीए
ड/इंटर@तिजएट 

§ॉइं◌् ◌ंग प0रOा 

पास

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2002 9372589838
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285 20081007(स817639 Eी._करण >भाकर वाघमारे  

(सFदे$वर मं�दरासमोर,  कृxण 

नगर+, :यु खेतान नगर कौलखेड 

अकोला

पु�ष 6/18/1975 बीए,एम.ए.,बी.ए
ड,पीएचडी, 
टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1998 30 ऑRटो2001 9850902154

286 20081008(स818077 गणेश शाल+कराम मोडक,     मुपो 
बेलखेड, ता  ते�हारा,  िज अकोला

पु�ष 2/19/1966 बीए, इमाव ते�हारा 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9767936347

287 20081013(स820757 कु.सु@नता ;वठृठलराव @नराळे   

गु�कुल नगर+, कोठार+ वाट+का 

नंबर-1 जवळ, मलकापुर, 
ता.िज.अकोला

!"ी 1/11/1972 बीए, टंकलेखन 

मराठS-30
इमाव   (अपंग-
अ�प दxुट+◌े)

अकोट 01 जुलै-1999 30 जुन-2002 9850355349

288 20081018(स821424 (म(लदं मनोहर काटकर   काळा 

मारोती जवळ, केशवराज वेटाळ, 
अकोट िज अकोला

पु�ष 4/24/1975 �बए पास इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9822643507

289 20081024(स822289 क अ@नता साहेबराव वसु   सौ 

अ@नता ब�ड<,Gदारा, >(मला 
देशमुख कॉलनी,गुळधी 

रोड,अकोला.

!"ी 7/1/1969 बीए इतर अकोला 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9011516318     
8308115618

290 20081024(स822293 कु.�योती (भमराव श7गोळकर     

     दे;वखदान, मुग�ळपीर 

रोड,गांधी नगर पोxट ऑ_फस, 
ता.िज.अकोला

!"ी 9/28/1971 बीकॉम , 
टंकलेखन

इमाव अकोला 31 जुलै-1996 30 जून-1999 9096625774      
9527082549

291 20081125(स558655 सदानंद रामचंL जंवजाळ    

सर!वती नगर कॉलेज रोड अकोट 

िज अकोला

पु�ष 7/20/1976 एम (लब 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी 

40 मराठS-30

इमाव अकोट 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9404269071

292 20081125(स820806 सु@नता बापुराव सोळंके   Gदारा. 
गंगाधर दNराव राखMड,े नवथले 
वाडा गोडबोले बगी]या जवळ 

गोडबोले �लॉट, डाबक6 रोड अकोला

!"ी 9/1/1978 बीए, डीएड 
टंकलेखन-इंUजी 

40 मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इतर िजंतुर-परभणी 01 ऑRटMबर-
2000

30 स�ट7बर-2003 9766822486     
8483933477
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293 20081127(स821787 नईमोrद+न शमशोrद+न    

अंबोल+ वेस अकोट, ता.अकोट, िज 

अकोला

पु�ष 7/3/1970 बीएस!सी इतर अकोट 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 8888134642

294 20081203(स817934 सु@नल शाल+Uाम सदांन(शव   मु 

खडक6 टाकळी, पो सुकोडा  ता 

िज अकोला

पु�ष 7/1/1972 बीए बीपीएड अनु जात अकोला 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9545315041

295 20081216(स835652 �दपक सुधाकर भगत,     
'आ(श�वाद',  नवीन गोडबोले �लॉट, 
डाबक6 रोड, अकोला

पु�ष 10/3/1970 �ब.कॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
50 मराठS-40, 
लघुलेखक 

इंUजी-120  
जीडीसीअ ॅ:डए,

इतर अकोला 03 जुन-1995 31 मे-1998 9423455604

296 20081224(स835714 राज7L नंदन इंगळे    

मुपो.वाडगेांव, झोपडपoट+, 
ता.बाळापुर,  िज.अकोला

पु�ष 10/1/1967 बीए, 
बीपीएड,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40, �हदं+-
30

अनु.जाती बाळापुर 01 जाने.-1997 31Hडसेबर-1999 9561841612     
9637810779

297 20081226(स835715 नंदा महादेव उगले   सौ.नंदा 
रघुनाथ थोरात, Gदारा. रघुनाथ 
थोरात मु पो Cचखलगांव ता िज 

अकोला

!"ी 9/2/1972 बीए इतर अकोला 01 जुन-1999 31 मे-2002 8007944050

298 20090105(स560497 कु.शारदा महादेवराव खोqागड े   

 एक मु@त� जवळ, न;वन तार 
फेल अकोला

!"ी 4/6/1973 बीए, एलएलबी, 
टंकलेखन इंUजी 

30 मराठS-
30,�हदं+-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 02 मे-1997 30 ए;>ल-2000 9730233212

299 20090113(स835885 मोहन बळीराम गवई,      पावर 
हाऊस,(भम नगर, मु@त�जापुर, 
िज.अकोला

पु�ष 8/24/1971 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी 

30 मराठS 30

अनु.जाती मु@त�जापुर 12 ऑगxट-1996 12 जुलै-1999 8421639618
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300 20090115(स835896 अ@नल आकाराम आटोटे,       मु 
समशेरपुर पो जांभा बु., ता 
मु@त�जापुर िज.अकोला

पु�ष 2/23/1971 बीए, टंकलेखन 

इंUजी-40, 
मराठS-40, �हदं+-
30, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जुलै-1995 30 जुन-1998 8805898741

301 20090116(स835907 ई!माईल खान नजीर खान    

नेह� नगर 1600 �लॉट ग�ल+ 
नंबर-8,अकोट फैल, अकोला

पु�ष 1/1/1971 द=ुधGयवसाय 

Gयव!थापन व 

पश ्◌ु संवध�न 

पद;वका

इतर अकोला 01 जाने-1999 31 Hडस7बर-2001 9175255585     
9604475391

302 20090119(स835921 कैलास Eावणजी ढोके       

मु.पो.मंग�ळ कांबे, ता.मु@त�जापूर, 
िज.अकोला

पु�ष 6/27/1970 बीए टाय;पगं 

इंUजी-40
अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जून-1995 31 मे-1998 9881383466

303 20090127(स835979 संजु पुरण ओहेकर   मु पो 

जऊळखेड बु ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 5/4/1971 बीकॉम, इंUजी-
40

अनु.जाती अकोट 01 फेqुवार+-1999 28 फेqुवार+-2002 8308813940

304 20090129(स835989 शरद बापुराव वानखड े  >@तक 

नगर, गजानन बाबा मं�दराजवळ, 
@तडके लेआऊट, मु@त�जापूर, िज. 
अकोला

पु�ष 5/9/1970 बीए, 
एमएससीआयट+, 
�बपीएड,टंकलेखन

 इंUजी-40 
मराठS-30, 
बी;पएड

अनु.जाती मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1998 18 Hडस7बर-2000 9881320062

305 20090130(स836006 �बीना तZबसुम मो.शर+फ   

जZबार _कराणा शॉप जवळ 

पुर;पHडत (सवॉटर नंबर -84 
अकोट फैल अकोला

!"ी 9/6/1968 बीए/एमएससीआ
यट+/टेलर+ंग 
जनरल, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40

इतर अकोला 07 जुलै-1997 30 जुन-2000 9130231986

306 20090204(स836093 शरद आनंदराव गावंड े  मु 

भगोरा पो अनभोरा ता मु@त�जापूर, 
िज अकोला

पु�ष 10/21/1972 बीए इमाव मु@त�जापूर 10 ए;>ल-1999 मे-2002 7350254712
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307 20160715(स100826 कु.वंदना जनाध�न गावंड े   

केशवराज वेटाळ, काळा मारोती 

मंद+र, अकोट ता.अकोट,िज अकोला

!"ी 3/25/1972 �ब.ए!सी., 
एमएस!सी, 
बीएड, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30 
एमएससीआयट+

इतर अकोट 01 ऑRटMबर-
1996

30 स�ट7बर-1999 8275943876 
9421734805

308 20090227(स836269 सै�यद कमर सै�यद मदार   

मुजावर पुरा, पातुर ता.पातुर िज 

अकोला

पु�ष 12/5/1976 एचएससी, डीएड, 
टंकलेखन इंUजी 

3◌् ◌0़

इतर पातुर 01 जुन-1998 31 मे-2001 9860881957

309 20090506(स817977 वंदना अनंतराव वाजपे   

Gदारा.जी एम क!तुरे कमलवाडा 

(मरा सदन महाजनी 

�लॉट,महाजनी _कडणी हॉ!पीटल 

समोर ता िज अकोला

!"ी 7/26/1969 बीए बीपीएड, इतर अकोला 07 जुलै-1997 07 जुन-2000 9823913736

310 20090624(स837313 (मल+ंद >�हादराव खुमकर,      
देवराव बाबा चाळ, रजपुतपुरा, 
अकोला

पु�ष 1/15/1971 �ब.कॉम, इमाव अकोला 01 ऑगxट-96 31 जुलै◌े-99 9881743434

311 20090626(स837333 लता महादेवराव ठाकरे   

Gदारा.लता बाळू गायकवाड मु 

@नबी खुद� पो भेडीमहाल ता 

बा(श�टाकळी िज अकोला

!"ी 8/20/1967 बीए, �ब;पएड इमाव बा(श�टाकळी 01 जानेवार+-1998 31 जानेवार+ 

2001
9975104715

312 20090709(स837593 `ानदेव रामभाऊ गवई    कमला 

नगर, वा(शम रोड बायपास, 
ता.िज.अकोला

पु�ष 7/6/1968 �ब.ए. 
�ब.पीएड,टंकलेख

न इंUजी-40

अनु.जाती पातुर 01 ए् ;>ल-1996 01माच�-1999 9850619510

313 20090723(स837788 लaमी>साद राममनोहर पांड े  

गाडगे नगर हनुमान मंद+राजवळ 

हर+हर पेठ, जुने शहर अकोला

पु�ष 8/16/1970 �ब.कॉम. इतर बाळापुर ऑगxट-1996 ऑगxट-1999 9921558832

314 20090814(स838172 >मोद बळीराम वावगे   मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 1/5/1969 बीएस!सी 

जीडा◌ीसीअ ॅ:डए

इमाव पातुर 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9689307521
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315 20090814(स838177 संCगता मनोहर अÁयंकर   

Gदारा.मनोहरराव अÁयंकर, कलोरे 

@नवास समोर, एमरॉ�ड कॉलनी, 
एमरॉ�ड !कुल रोड, अकोल+ 

खुद�,अकोला

!"ी 6/9/1972 बीए, 
एम.एस.डZ�यु, 
एमएससीआयट+, 
 टाय;पगं इंUजी-
50 मराठS-40, 
�हदं+-40

अनु.जात अकोला 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटोबर-
2000

9595962695

316 20090829(स838259 सुरेश नारायण को�हे,      
Gदारा.पारस (शOक कॉलनी, 
मु.पो.पारस ता.बाळापुर िज.अकोला

पु�ष 12/4/1967 �ब.ए. 
टंकलेखन,इंUजी-
40, मराठS-30

एन ट+-ब पातुर 01 स�टेबर-1996 31 ऑगxट-1999 9011943762

317 20090902(स838320 �दगांबर ह0र$चंL मुंडाळे   मु पो 

;पपंळगांव चाभारे पो जमके$वर 

ता बा(श�टाकळी िज अकोला

पु�ष 5/10/1971 �बए पास, एमए-
अथ�शा!", 
�ब;पएड

एन ट+-ब बा(श�टाकळी 01 ए;>ल-1997 31 माच�-2000 9850630355      
9604477725

318 20090902(स838322 गजानन तुळशीराम चोपड े  मु 

पो झोडगा महान ता बा(श�टाकळी 

िज अकोला

पु�ष 1/14/1971 �बए �बपीएड 

पास

अनु.जाती बा(श�टाकळी 01 Hडस7बर-1995   
   13 जाने-2003

30 जुन-1998      
21 मे-2003

9404834149

319 20090907(स838459 राज7L हनुवती वाकोड,े     मुपो 
मंग�ळ कांबे, ता मु@त�जापूर, 
िज.अकोला

पु�ष 1/12/1969 बीए, टंकलेखन, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जुलै -1995 30 जुन-1998 9689846972

320 20090909(स838543 कु.अलका वासुदेवराव Gयवहारे   

वक6ल पुरा,जुनी व!ती, मु@त�जापुर 

ता.मु@त�जापुर, िज अकोला

!"ी 3/16/1972 बीए,एमए इमाव मु@त�जापुर 01 स�ट7बर-1998 31 ऑगxट-2001 9921683477

321 20090915(स838714 कैलास मोतीराम भगत   मु पो 

@नभंा ता मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 11/6/1970 बीए अनु.जात मु@त�जापुर 01 नोGह7बर-1999 31 ऑRटMबर-
2002

9822189231

322 20091113(स839880 र;वLं नामदेव ठMबरे,     ;व$वकमा� 

नगर, मोठS उमर+, अकोला

पु�ष 10/21/1968 बीए, एमए, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-40  
कंK�युटर 

स�ट�_फकेट कोस�

अनु.जाती अकोला 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै -1998 9921562307
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323 20091119(स840268 @नलेश सुरेश गावंड े  मु पो 

बाभुळगांव जहॉ ता. िज अकोला

पु�ष 5/15/1979 बीए, एमए, 
बीएड, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
30 मराठS-30

इमाव अकोला 01 जुन-2001 30 मे-2004 9850265303     
8451907560

324 20091123(स840426 कु.�योती uयंबकराव तारापुरे   

Gदारा.सुभाष केशवराव गुहे Eीहर+ 

नगर, चाचMडी रोड, मोठS उमर+,  
अकोला

!"ी 1/7/1975 बीए 

एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9921134057

325 20091205(स841014 >भाकर रामभाऊ कांबळे   

श@नवार पुरा (भमनगर ता पातुर 

िज अकोला

पु�ष 7/18/1967 �बए/�बपीएड/एम
पीएड

अन.जाती पातुर 01 फेqुवार+-1998 31 जानेवार+-
2001

9763611967

326 20091214(स841360 हर+ लaमण इंगोले,     मुपो ;ववरा, 
ता  पातुर,  िज.अकोला

पु�ष 7/1/1970 बीए,एलडीसी, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

अनु.जाती पातुर 01 Hडसे 1994 30 नोGहे-1997 9767016761

327 20001206(स555465 मोहKमद अशा�द इकबाल अZदलु 

लतीफ    श@नवार पुरा पातुर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1973 एमए/बीपीएड/पी
एचडी

इतर पातुर 01 जुलै-2000 30 जुन-2003 9890662472      
9764219584

328 20091222(स841759 राज7L महादेव हागे            

मु पो स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 2/2/1970 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

इंUजी-40 
मराठS-30,

इमाव पातुर 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9975755003

329 20100120(स842659 मोहमद जह+र मो.क�दर  नर(सगं 

कॉलनी, भागीरथ वाडी वा(शम 
बायपास रोड ता.िज अकोला

पु�ष 4/25/1973 Hडएड इतर अकोला 01 जाने-1999 31 Hडस7बर-2001 9764332238

330 20100125(स842769 हेमंतकुमार कृxणराव इंगोले   मु 

पो Kहैसांग ता िज अकोला

पु�ष 10/11/1968 �बकॉम / 
एमएससीआयट+/
 कंK�युटर 

ऑपरेटर/ इंUजी-
40,मराठS-30

इमाव अकोला 01 मे-1997 30 ए;>ल-2000 9822631654

331 20100209(स843124 गौतम शाल+कराम (सरसाट,     
मुपो का:हेर+ गवळी, ता बाळापूर, 
िज.अकोला

पु�ष 7/1/1964 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-30

अनु.जाती बाळापुर 01 Hडसे-1995 30 नोGहे-1998 7447600443
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332 20100215(स843298 >फु�ल मधुकर पांड े  रेणुका 

Zयुट+ पाल�र गणेश नगर डाबक6 

रोड जुने शहर अकोला

पु�ष 8/28/1974 �बए 

एमएससीआयट+ 

  टाय;पगं 

इंUजी-40

इतर अकोला 01 ऑRटMबर-
2000

30 स�ट7बर-2003 9689818134

333 20100223(स843599 �दल+प रामभाऊ जोगी   मु पो 

(शरसो ता मु@तजापूर िज अकोला

पु�ष 2/20/1972 �बए,इंUजी- 40 
मराठS-30

भ.जमात (क) मु@त�जापूर 04 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9975789656

334 20100226(स843790 सलमा पर;वन (मझा� हसन बेग 

Gदारा.मो.जक6 जावेद कॉटर नं-
257 पुर;पHडत कॉलोनी अकोट 

फैल ता िज अकोला

!"ी 4/3/1975 Hडएड इतर अकोला 01 जुलै-1999 30 जुन-2002 9373767908

335 19960624(स817651 गणेश पांडुरंग इंगळे   शरद 

नगर, (शवर ता िज अकोला

पु�ष 9/2/1969 कृषी पद;वका/ 
एमएससीआयट+ 

संगणक/ 
टाय;प◌ंेग 

इंUजी-40 व 
मराठS 40 पास

इमाव पातुर 01 नोGह7बर-1999 31 ऑRटMबर-
2002

9423129849

336 20100305(स844026 हर+नारायण मनोहर पोटे   मु पो 

खापरखेड ता ते�हारा िज अकोला

पु�ष 7/15/1969 �बए बीपीएड 

इंUजी-50 
मराठS-40,

इतर ते�हारा 01 ऑग!ट-1995  
     01 ऑRटM-
1997      01 
ऑRटMबर-2001

31 ऑग!ट-1997 
31 जुलै-1998      
   31 ऑRटMबर-
2001

9527402040

337 20100308(स844148 मनोज महादेव वानखड े  मु पो 

गायगांव ता बाळापूर िज अकोला

पु�ष 7/5/1972 बीए, 
िजडीसीअ ॅ:डए, 
Hडसीएम,एलडीसी
 संगणक, 
टंकलेखन इंUजी 

30, मराठS 30

अनु.जाती बाळापूर 03 फेqुवार+-1998 03 फेqुवार+-2001 9657615771

338 20100317(स844415 माधुर+ ;वनायक महाकाल+वार  

Gदारा.>शांत Eीपाद मेरेकर, हर+हर 
मंद+र, हर+हर पेठ, अकोला.

!"ी 6/3/1972 �ब.कॉम., 
एमएस-
सीआयट+, इंUजी-
30 टाय;प◌ंेग

इतर अकोला 01 फेqु.-98 31 जाने.-2001 9403287880
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339 20100422(स845441 जयEी गोपालराव खेड<   

Gदारा.जयEी उदयान साखलकार 

�लॉट नंबर-5,एसबीआय कॉलनी 

गोरOण रोड @नवारा नगर जवळ, 
ता िज अकोला

!"ी 5/22/1969 �बकॉम, एमकॉम 

इंUजी-50 
मराठS-40, �हदं+-
40, संगणक

इतर अकोला 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 9423128445

340 20100824(स849158 >�दप नामदेव ननीर          

मु पो �हरपूर ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 11/22/1972 एमए अनु.जाती मु@त�जापुर 24 Hडस7बर-1998 24 Hडस7बर-2001 9404120014

341 20100825(स849239 सुरेश मारोती वाघडकर   डॉ 

;पजरकर यांचे घर, लहान उमर+ 
अकोला

पु�ष 7/1/1965 �बए/एमए/�बपीए
ड/इंUजी-
40/मराठS-40 
टेल+फोन 

ऑपरेटर/ 
एमएससीआयट+ 

पास/ 
जीडीसीअ ॅ:डए

भ.जमात (ब) अकोला 01 ऑRटो-1997    
          1 फेqु-2002

31 माच�-1998     
 31 जुलै-2004

9960336949

342 20100929(स815548 कु.रDना नारायण तायड े  

श@नवार पुरा,(शवाजी नगर, पातुर,  
ता.पातुर िज.अकोला

!"ी 6/8/1975 कृषी 

पद;वका,एमएस
सीआयट+

इमाव अकोट 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9923957963     
7249413967

343 20101118(स850904 �दनेश `ानदेव �हरळकार   

गाडगे वाडी मु पो ता पातूर िज 

अकोला

पु�ष 9/4/1974 कृषी 

पद;वका/एमएस
सीआयट+

इमाव पातुर 31 Hडस7बर-1999 31 Hडस7बर 2002 7507852515     
7249213865

344 20101130(स829004 गजानन बाबाराव ताले   मु पो 

�दUस बु. ता पातुर िज अकोला

पु�ष 8/27/1976 कृषी पद;वका इमाव पातूर 01 नोGह7बर-1999 31 ऑRटोबर-
2002

9850706865

345 20110128(स852823 @न@तन अ(भमान तराळे    

खोले$वर रोड, लaमी नगर 
(शवमंद+राजवळ अकोला

पु�ष 11/25/1972 बीकॉम,एमकॉम, 
जीडीसीअ ॅ:डए, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जुन-1995 31 मे-1998 8856988022     
9763545260
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346 20110222(स853428 संजय तुळ(शराम इंगोले    

मुपो.@नबंी मालोकार (शेतक6 

शाळा),  ता.िज.अकोला

पु�ष 9/1/1973 कृषी पद;वका,  
Hडझल मेकॅ@नक 

(आयट+आय), 
§ायिGहंग 

लायस7स

अनु.जाती अकोला 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9689920492

347 20110330(स853927 _कशोर रामकृxण ओहेकर       

मु पो जऊळखेड बु ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 10/15/1971 �बए ◌ा अनु. जाती अकोट 01 फेqुवार+-1997 31 Hडस7बर-2001 7709982501

348 20110418(स830569 ;वजय रामधन बागलकर    

मु.पराळा, पो.हनवाडी, ता.अकोट, 
िज.अकोला

पु�ष 1/18/1972 �ब.ए. इमाव अकोट 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9767516523

349 20110705(स855133 शैलेश महादेव चIनारायण   

(भमनगर रमाबाई चौक जुने शहर 

अकोला

पु�ष 7/1/1968 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-40,�हदं+-
30 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 स�ट7बर-1995 30 ऑग!ट-1998 9060530958

350 20110823(स857175 म@नष गो;वदंराव पाचुरकर   

सुCधर कॉलनी चौक अ ॅटो!टॉप]या 

समोर रामदेवबाबा �लॉट अकोला

पु�ष 1/2/1974 बीकॉम,एमएससी
आयट+, इंUजी-
40 मराठS-30

अनु.जात अकोला 01 ए;>ल-1998 31 माच�-2001 9850755939

351 20110906(स857570 क सुCच"ा भगवंतराव वानखड,े     
Gदारा.सुनील भ.वानखड ेचैत:य 

नगर खरप रोड, ता िज अकोला

!"ी 2/21/1961 बी.ए. एमए, 
बीएड,  
टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती अकोला 01 फेqुवार+-1991 31 जानेवार+-
1994

9765730190

352 20110922(स858211 मनोहर पुंडल+क बंड     

मु.पो.स!ती, ता.पातुर, िज.अकोला

पु�ष 8/5/1967 बीए, बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30 
आयट+आय-
एचसीपीआर व 

पीएमओ

इमाव पातुर 01 ऑRटMबर-
1994

30 स�ट7बर-1997 9822690040     
7769875979
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353 20110929(स858473 सु@नल `ाने$वर शेटे        

रेणुका नगर काळया पा\या]या 

टाक6 जवळ, �Lाणी _कराणा]या 

मागे डाबक6 रोड, अकोला

पु�ष 10/9/1976 बीए बीएड 

एमएससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी-
40   मराठS-30,

इमाव अकोला 01 स�ट7बर-1999 31 ऑगxट-2002 9881760690

354 20111025(स859219 आDमाराम नामदेव  जवंजाळ,     
मु. ;प>ंी जैनपुर, पो उमरा,  ता 
अकोट,िज.अकोला

पु�ष 5/12/1965 बीकॉम, बीपीएड, 
टंकले इंUजी-
40,मराठS-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9767731851

355 20111031(स859264 क (मना लaमण राऊत,    डॉ 
मुलमुले यांचे घरासमोर जुनी 

व!ती मु@त�जापूर, िज.अकोला

!"ी 2/12/1973 बीए , 
एमए,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40 
एमएससीआयट+

इमाव मु@त�जापुर 01 माच�-1996 28 फेबु-1999 9420102161     
9923029760

356 20111101(स859292 वसंत >�हाद बनसोड  लaमी 

नगर एमआयडीसी बायपास रोड 

मु@त�जापुर ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 2/12/1975 एमए -
बीएड,टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-40, 
सीसीसीओ

अनु जाती मु@त�जापुर 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

8605450979

357 20120103(स818492 कु.योCगता लaमणराव गु�हाने 

सौ.योगीता रामे$वर जुनेकर   

Gदारा.रामे$वर जुनेकर,कोकणवाडी 

मु@त�जापूर  हाय!कूल जवळ 

ता.म@त�जापूर िज अकोला

!"ी 7/9/1976 कृषी पद;वका 

एमएससीआयट+ 

आयट+आय, 
हेअर अ ॅ:ड 

ि!Iम केअर, 
�बए 

पास,फळबागा 

;वकास पद;वका

इमाव मु@त�जापूर 01 ऑRटMबर-
1999

30 स�ट7बर-2002 8888044961     
07256-244661
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358 20120116(स861459 अजय मुरल+धर चGहाण हर+हर 

पेठ, दसेरा नगर, (शवाजी शाळे 

समोर, जुने शहर,अकोला

पु�ष 4/30/1971 �ब.कॉम. 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30 
§ा¨ग 

इंटर(मिजएट

इतर अकोला 07 ऑगxट-96 07 जुलै-99 9011011266

359 20120125(स861694 >शांत सुय�भान गुजर   

मामाभाचा हवेल+ जवळ भगवान 

महा;वर माग� वणे वेटाळ,अकोट 

ता अकोट िज अकोला

पु�ष 6/15/1975 बीए इंUजी-30 इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 जानेवार+2002 9975030705

360 20120203(स814575 अर;वदं मारोतीराव तायड े  मु पो 

कौलखेड जहॉगीर ता िज अकोला

पु�ष 7/1/1972 बीए इमाव अकोला 01 जुलै-1998 30 जुन-2001 8698778840

361 20120218(स817995 कु.सर+ता आनंदराव पोहरे ,     
(भकमचंद ख ्◌ंडलेवाल ;व'◌ालया 
जवळ,गणेश नगर , डाबक6 रोड 

अकोला

!"ी 2/10/1973 बीकॉम , एमए  
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01जानेवार+-1996 31 Hडसेबर-1998 9921125687

362 20120313(स814684 गोपाळ कवर(सगं राठोड   मु.पो. 
दगडपारवा, ता.बा(श�टाकळी, िज. 
अकोला

पु�ष 5/4/1969 �बकॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
30 मराठS-30

;व.जा (अ) बा(श�टाकळी 01 नोGह7बर-1997 31 ऑRटMबर-
2000

9423851010

363 20120315(स814723 राजेश चंLकांत आंबेकर,  काला� 

वेस   मुपो �हवरखेड, ता  
ते�हारा, िज.अकोला

पु�ष 5/29/1970 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-50 
मराठS-40, 
एमएससीआयट+

इतर ते�हारा 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9960465990 
8380029056

364 20120331(स817246 संजय सुखदेव वाडकेर   गाडगे 

वाडी पातुर िज अकोला

पु�ष 1/28/1971 बीए/बीपीएड/इंU
जी-40 मराठS-30

अनु.जाती पातुर 01 जुन-1995 31 मे-1998 9011701911
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365 20120403(स817374 ;वनोद रामराव इसेकर    

मु.जऊळका व�र,  ता.अकोट,  
िज.अकोला

पु�ष 4/1/1972 कृषी पद;वका इमाव अकोट 01 नोGह7बर-1995 31 ऑRटोबरे-
1998

9922832720

366 20120425(स817801 रंजना रामचंL वरधट   मु पो 

शेलुबाजार ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

!"ी 3/2/1970 बीए,बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जुलै-1997 30 जुन-2000 8308209380

367 20120502(स817937 अशोक भत�र+ @तह+ले, �Rमीनी 
नगर, गुडधी रोड, सं!कार 

शाळेजवळ, अकोला

पु�ष 7/24/1971 �ब.ए. �ब.पीएड, 
एमएससीआयट+

भ.जमात-ब अकोला 01 नोGहे-1996 30 ऑRटो-1999 9921396219     
9823689220

368 20120522(स821518 मनोजकुमार गुलाबराव भगत    

अंजनगांव रोड, गजानन मं�दर 

जवळ अकोट ता.अकोट,िज अकोला

पु�ष 9/9/1972 �बए, टाय;पगं 
इंUजी-40 व 
मराठS-30 कृ;ष 

Gयवसाय 

Gयव!थापन 

पद;वका

इमाव अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2002 9850323388     
9960283276

369 20120724(स836962 ;व$वनाथ समाधान वानखड े  

Gदारा.दे;वदार इंगळे पुड(लक 

महाराज आEम राऊत वाडी 

जठारपेठ अकोला

पु�ष 6/19/1975 Hड�लोमा इन 

(सिGहल 

इंिज@नअर,�बए-
�ह�ंद!तर, 
एमएससीआयट+ 

 इंUजी-40 
मराठS-40,

अनु. जात बाळापुर 01 माच�-1997 28 फेqुवार+-2000 8855864293     
9623772186

370 20120727(स862740 सं�दप यशवंत कुळकण�   Eी 

>ोGह+जन कॉUेसनगर एसट+ 

कॉलनी मागे अकोला

पु�ष 7/22/1973 �बकॉम 

/�बपीएड/ इंUजी-
 50 मराठS-40, 
एमएसऑ_फस 

लायqर+ सायं:स

इतर अकोला 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9422941316     
9075781316

371 20120903(स815280 सु@नल मोतीराम वानखड,े   
Gदारा.कुळकण� सर, `ानपीठ 

शाळ7जवळ, न;वन खेतान नगर, 
कौलखेड,अकोला

पु�ष 10/6/1969 �बए,एमएससीआ
यट+, टाय;पगं 
इंUजी-
40,मराठS-40

बा(श�टाकळी 01 जुल-95 30 जून-1998 9423494501
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372 20120905(स818271 आशा बाबुराव मोहोड   

Gदारा.अ@नल एम भटकर भटकर 

वाडी नाका नंबर 7 मु पो (सरसो 
ता मु@त�जापूर िज.अकोला

!"ी 4/6/1969 एमए,बीएड,�ब;प
एड, Hड(सएम

अनु-जाती मु@त�जापूर 01 माच�-1997 28 फेqुवार+-2000 9579598869

373 20121005(स822969 राजेश काशीराम आवटे,     
रंगारहटठS,  पातुर,  िज.अकोला

पु�ष 10/1/1971 क़षी पद;वका इतर पातुर 01 जुलै-1995 30 जुन-1998 9923583799

374 20121213(स863684 अ@नल सावजी रोकड े       मु 

पो तुलंगा बु ता पातुर

पु�ष 6/30/1972 बीए अनु.जाती पातुर 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9881594224

375 20130227(स100067 संजय मधुकर वकते   सर!वती 

नगर,अकोट ता.अकोट िज अकोला

पु�ष 11/24/1973 बीए, टंकलेखन 

इंUजी -40, 
मराठS 30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोट 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9881581110

376 20130326(स100134 >द+प �दनकरराव पाट+ल    

(शवाजी नगर, वाड� नं.13, Cचचंे 
यांचे घराजवळ, मु@त�जपूर िज. 
अकोला

पु�ष 11/28/1971 बीए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

इंUजी40, मराठS 
30,�हदं+-30, 
आयट+आय पंप 

मकॅे@नक, 
एट+आय

इमाव मु@त�जापूर 01 माच�-1998 28 फेqुवार+-2001 9890763074

377 20130904(स101541 सुर7L पुडल+ंक इंगळे   (भमनगर 

मु पो वाडगेांव ता बाळापुर िज 

अकोला

पु�ष 9/29/1970 �बए, टाय;पगं 
इंUजी-40 व 
मराठS-30 �हदं+-
30 
एमएससीआयट+

अनु जाती बाळापूर 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 9765537550

378 20140327(स100074 ;वभा जनाध�न खंडारे   :यु 

तापडीया नगर, ;वठठृल �िmमणी 

अपाट�म7:ट �लटॅ नंबर-302 
ता.िज.अकोला

!"ी 7/5/1968 एमए., नेट-
�ह:ंद+, 
एमएससीआयट+

अनु.जात अकोला 15 जाने-1998 31 Hडस7बर-2000 7588651648     
9423848956
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379 20140421(स100106 पवन रामबहादरु माळी   जुना 

राधा_कसन �लॉट अकोला

पु�ष 6/2/1973 �बकॉम,�बपीएड, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इतर अकोला 01 ए;>ल-1998 31 माच�-2001 9028397111     
9156236251

380 20140508(स100810 िजत7:L `ानदेव वाघ         

55-वा(शम रोड वाड� नंबर 15-9 
पंच(शल नगर अकोला

पु�ष 7/1/1972 बीए,टाय;पगं 
इंUजी-
50,मराठS-40, 
�हदं+-30,एमएस-
सीआयट+

अनु.जात अकोला 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 9881594277

381 20140515(स100007 भावना िजनेL गुलालकर+ वाड�-
नंबर-8,  मु पो Cचरा चौक पातूर 

िज अकोला

!"ी 8/14/1970 बीए बीपीएड 

इंUजी-50 �हदं+-
30 मराठS-40

इमाव पातुर 01 Hडस7बर-1997 4/1/2004 9096963624

382 20140905(स103305 रमेश राजाराम उमाळे     मु पो 

चतार+ वाड� नंबर-1 ता पातुर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1974 एसएससी/Hड�लो
मा इन कृषी

इमाव पातुर 02 मे-1996 30 ए;>ल-1999 8550981428     
7741978100

383 20140908(स101665 >;वण लaमण Cचचंाळे   माधव 

नगर अकोला रोड ता ते�हारा िज 

अकोला

पु�ष 1/1/1976 बीकॉम, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं मराठS-
30 जीडीसी 

अ ॅ:डए

इतर ते�हारा 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 9372418192

384 20140921(स100742 संजय चंLभान घायवट      जुने 

वा(शम नाका मोडकेवाडी जुने 

शहर, अकोला

पु�ष 7/1/1975 बी.ए.,एमएससी
आयट+, टाय;पगं 
इंUजी-
40,मराठS-30

अनु.जाती अकोला 01 जाने-98 31 Hडस7-2000 9404910938

385 20141004(स100642 (म(लदं रामभाऊ इचे    भारती 

�लॉट बाळापूर रोड, जुने शहर, 
अकोला

पु�ष 12/19/1969 एमकॉम, बीएड इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटोबर-
2001

9922229462

386 20141009(स100558 @नसार खान सादत खान    

कसाबपुरा जुने शहर मु@त�जापूर  

ता मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 7/13/1969 बीकॉम, 
ट7कलेखन इंUजी-
40 मराठS-30

इतर मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 7350172761
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387 20141112(स100600 ;व$वनाथ पांडुरंग घाडगे        

मु पो हातोला ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 4/14/1971 बीकॉम इमाव बा(श�टाकळी 01 ऑग!ट-1998 31 जुलै-2001 9657356216

388 20141113(स100247 अ@नल �!तम खंडारे   मु.पो. 
सोमवार पेठ बा(श�टाकळी 

ता.बा(श�टाकळी, िज अकोला

पु�ष 9/4/1970 बीए अनु.जाती बा(श�टाकळी 01 माच�-1998 28 फेqुवार+-2001 8888724919

389 20141120(स100634 र;वLं घन$याम खंडारे    मु 

भगोरा पो अनभोरा ता मु@त�जापूर 

िज अकोला

पु�ष 2/4/1968 बीकॉम अनु.जाती मु@त�जापूर 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9767327609

390 20141130(स100333 पदमा गणपतराव थोरात 

Gदारा.सोपानराव _क.गलांड ेकमेट+ 

फैल,;व'◌ा कॉलनी रोड नया >ेस 

अकोट िज अकोला

!"ी 5/3/1968 बीए इतर अकोट 01 ए;>ल-1999 31 माच�-2002 8446670070      
9860148431

391 20141205(स100724 Eीकृxण Eीराम गGहाळे   

जठारपेठ �योती नगर समथ� 

अपाट�मे:ट अकोला

पु�ष 7/14/1964 बीए, एमए, 
बीएमएी

अनु.जाती अकोला 01 स�ट7बर-1995 01 ऑRटोबर-
1998

7588962751

392 20141216(स100576 धनEी तुळशीराम खंडारे   

Gदारा.सं�दप आर.धुरदेव िGहएचबी 
कॉलनी एमआयजी 70/37 अकोला

!"ी 5/28/1975 बीए अनु.जात अमरावती 06 जाने-1999 31 Hडस7-2001 8605034896     
8805394731

393 20141217(स101057 नारायण सखाराम सुव<   जुनी 

चावडी,तेल+पुरा, बाळापूर, 
ता.बाळापूर,िज.अकोला

पु�ष 9/20/1968 एचएससी/आट� 

�टचर

इमाव बाळापूर 01 माच�-1996 28 फेqुवार+-1999 9922247950

394 20141218(स101153 भाऊराव गणपत वानखड े  मु पो 

कापशी रोड ता िज अकोला

पु�ष 1/20/1969 एमए/बीपीएड अनु.जात अकोला 14 जुन-1995 13 मे-1998 8805897369

395 20150109(स100646 सुभाष गो;वदंराव घनबहादरु   

Eीकृxण नगर दया�पूर रोड अकोट 

ता अकोट िज अकोला

पु�ष 7/10/1966 बीए, 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

40, मराठS 30

अनु.जाती अकोट 01 स�ट7बर-1995 15 ऑग!ट-1998 9011926751

396 20150109(स100937 रजनी सदा(शवराव पारोड े  

Gदारा.रजनी सुर7Lराव जामनारे 

कोठार+ वाट+का नंबर-1 गु�कुल 

नगर+ अकोला

!"ी 12/30/1961 बीए, 
एमए,एमएस-
सीआयट+

इमाव अकोला 01 जाने-1985 31 Hडस7बर-1987 8623847715
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397 20150112(स101159 कु.नयना पु�षोNम अतकर+   

Gदारा.Eी अतुल शरदराव 

मलकापुरकर घर Iमांक 18, गट 
Iमांक-9, ;वजय मेHडकल जवळ 

जय�हदं चौक जुने शहर, अकोला

!"ी 12/9/1972 बीए,एमए इतर अकोला जुन-1996  
ऑगxट-98    
ए;>ल-2002

Hडस7-96    Hडस7-
98     माच�-2004

9421674213    
9423601318

398 20150121(स100615 कुसुम ऊखडा� गावंड े  Gदारा. 
माधुर+ मोहन राऊत, _क�ला चौक, 
जैन मं�दराजवळ, जुने शहरे 

अकोला

!"ी 7/5/1966 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40

इमाव अकोला 01 ऑRटM-1995 30 स�ट7बर-1998 9881834171

399 20150122(स100922 (मना नारायणराव इंगळे    

(शवचरण पेठ, राजे$वर मं�दर]या 

मागे जुने शहर अकोला

!"ी 5/30/1961 बीएस!सी-
होमसायं:स

इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1996 31 ऑRटM-1999 8007144666

400 20150626(स100945 अर;वदं uयंबकराव वरोकार मु पो 

Uामसेवक कॉलनी (सरसो 

ता.मु@त�जापुर, िज.अकोला

पु�ष 9/13/1970 बीए इमाव मु@त�जापुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑगxट-1998 9921136381

401 20050427(स820062 शाम>काश दघुनाथ मोर+या,    
;पकेGह+ लेबर कॉलनी, कृषी नगर, 
अकोला

पु�ष 3/15/1966 बीएस!सी, 
डीएमएलट+,सी-
(लप इंUजी 30

इतर अकोला 01 स�टे-1995 31 ऑगxट-1998 9421483581

402 19891225(स813180 चंLशेखर जानक6राम थोरात    

धबडगांव वेटाळ, अकोट, ता.अकोट 

िज.अकोला

पु�ष 8/3/1969 �ब.कॉम, 
टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-40, 
स7गणक 

सीसीसीओ व 

Hडसीए

इमाव अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9371213021

403 20101027(स850493 Eीधर >�हाद देशमुख    

मुपो.पैलपाडा, ता.िज.अकोला

पु�ष 7/5/1974 एच.एस.सी.,   
कृषी पद;वका

इतर अकोला 01 ऑगxट-1996 31 जुलै-1999 9921357820

404 19921228(स814159 �दल+प सहदेवराव तराळे    

मु.एदलापुर, पो.;प>ंी खुद�  

ता.अकोट. िज.अकोला

पु�ष 8/1/1967 बीए टाय;पगं 

इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एलडीसी

इमाव अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9689730756
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405 20081231(स835747 सुभाष ;व$वनाथ ढ7गेकार     

शांती नगर, !टेशन ;वभाग, 
मु.पो.सोनोर+ ता.मु@त�जापूर, िज. 
अकोला

पु�ष 7/17/1963 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-
50,मराठS-30, 
�हदं+-30

इमाव मु@त�जापूर 01 जाने-1998 31 Hडस7बर-2000 9970221616

406 19971107(स818772 कु.;>ती शंकरराव देशमुख   

हजार+ बालाजी मंद+रजवळ, वक6ल 

पुरा मु@त�जापूर िज अकोला

!"ी 8/28/1974 बीए, एमए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40, 
आयट+आय 

टेल0रगं

इतर मु@त�जापुर 01 जुन-1999 31 मे-2002 9527148251

407 19900118(स813495 गजानन नामदेव @नबांळे   

(भमनगर झोपडपoट+ >भाग -5 
पातुर ता.पातुर िज अकोला

पु�ष 5/18/1972 बीए, बीपीएड इमाव पातुर 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटोबर-
2001

9423663552

408 20150407(स100712 मंदा बाजीराव सुरवाड े  

Gदारा.र;वLं सावजी मोहोड       

मु पो पाथडी ता ते�हारा िज 

अकोला

!"ी 7/1/1971 �बए अनु.जाती ते�हारा 01 ऑग!ट-1998  
   01 माच�-1999

28 फेqुवार+-
1999 31 जुलै-
2001

8888394220     
9657151316

409 20140110(स100809 दादाराव अमतृराव वानखड े     

मु धानोरा वै' पो कंझरा ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 7/1/1969 एमए-अथ�शा!"/ 
एमएससीआयट+

अनु.जाती मु@त�जापूर 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 8007286325

410 20140929(स101155 >मोद उNमराव गाठेकर   मु 

पो.लाखपुर+ ता.मु@त�जापुर 

िज.अकोला

पु�ष 7/1/1965 बीए अनु.जाती मु@त�जापूर 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

7775040343

411 20131127(स182937 कु.अंजल+ (भमराव भाल@तलक   

Gदारा.Eीमती यु.बी.भाल@तलक 

समFृद+ रो हाऊस, बसेरा कॉलनी, 
एच.पी.गसॅ गोडावुन जवळ, 
मलकापुर,अकोला ता.िज.अकोला

!"ी 8/7/1976 बी.ए., 
आयट+आय 

आरेखक 

!थापDय, 
डी.सी.एम., 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 ऑRटM-1999  
01 ए;>ल-2001

30 स�ट7-2000      
31 माच�-2003

9011940678
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412 20141113(स100718 कु.उ�वला _कसन राऊत   

Gदारा.Eी.>काश पांडुरंग खाड ेमु 

सकनी पो पुनोती खुद� ता 

बा(श�टाकळी िज अकोला

!"ी 5/1/1964 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40, 
Uंथालय 

>माणप" कोस�

अनु.जाती अकोला 01 ऑRटो-1990 30 स�ट7-1993 9665756772

413 20141113(स100909 गणेश राजाराम बोरकर         

गु� माऊल+ कॉलनी, समथ� नगर, 
अकोला रोड, पातुर ता पातुर िज 

अकोला

पु�ष 6/3/1966 बीए, �बपीएड, अनु.जाती पातूर 01 जानेवार+-1997 31 Hडस7बर-1999 8806705491

414 20141112(स101374 अर;वदं दNा"य @न!ताने   

समता नगर, वाड�-20, मु@त�जापुर 

ता.मु@त�जापुर,िज अकोला

पु�ष 7/25/1967 बीकॉम इमाव मु@त�जापूर 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9881481656

415 19850805(स812567 मधुकर रामभाऊ चहाकार        

    मु सालतवाडा पो गोरेगांव 

ता मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 8/14/1967 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40

इमाव मु@त�जापूर 13 मे-1997 13 ए;>ल-2000 9657350495

416 20140603(स100240 संजय दौलतराव घुमसे          

  मु भगोरा पे अनभोरा ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 4/15/1969 एमकॉम इमाव मु@त�जापूर 01 ऑग!टे-1995 31 जुलै-1998 9822441796

417 20141028(स100422 शरद बाळकृxण नवघरे          

 मु पो दगु�पाडा ता मु@त�जापुर, 
िज.अकोला

पु�ष 8/4/1962 बीए, इमाव मु@त�जापूर 02 ए;>ल-1997 02 माच�-2000 7350146084

418 19950307(स816972 देवानंद रामचंL वानखड े        

   मु धानोरा वै' पो कंझरा ता 

मु@त�जापूर ता.मु@त�जापुर, िज 

अकोला

पु�ष 8/24/1971 बीए अनु.जाती मु@त�जापूर 01 माच�-1998 28 फेqुवार+-2001 9767391518

419 20141122(स101039 अतुल मुर(लधर मोहोड      

जुनी व!ती, वाड�-10,बालाजी 

मं�दर ता मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 12/4/1972 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-30, 
संगणक 

>माणप"

इमाव मु@त�जापूर 01 Hडस7बर-1998 30 नोGह7बर-2001 9423130187
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420 20141125(स100312 �द(लप काल+चरण मोगरे   

वाि�मक नगर,अकोट ता अकोट 

िज अकोला

पु�ष 1/1/1962 बीकॉम अनु.जाती अकोट 01 जुलै-1990 30 जुन-1994 9850501012

421 20141126(स100407 अनंत सुरेश कुळकण�   लaमी 

नगर डाबक6 रोड अकोला

पु�ष 9/4/1971 �बकॉम,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

इतर अकोला 01 जुलै-1996 30 जुन-1999 9689200565

422 20141125(स101444 जगदेव (शवाजी वानखड े       

  मु पो चांदरु ता िज अकोला

पु�ष 5/18/1962 बीए.बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

अनु.जाती अकोला 01 जुन-1995 31 मे-1998 8698248857

423 20141127(स100489 कु आशा रामकृxण आढाऊ   

Gदारा.माPणकराव पांडुरंग हाडोळे, 
नंद+पेठ मारोती मंद+रा जवळ, 
अकोट ता अकोट िज अकोला

!"ी 6/10/1959 एसएससी, डीएड इमाव अकोट 08 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9763647946

424 20141127(स100578      
20160423(स100195

Cगरधार+(सहं >�हाद(सहं बघेले   

Gदारा.मनोहर(सहं ठाकुर श@नवार 

पुरा,अकोट,ता अकोट िज अकोला

पु�ष 8/31/1966 बीएस!सी इतर अकोट 01 माच�-1996 28 फेqुवार+-1999 9923380921

425 20070831(स833909 कु.सु@नता मारोतराव टाके   

Gदारा.�दल+प िज.गु�हाणे, तेल+पुरा, 
मु@त�जापूर,ता मु@त�जापुर िज 

अकोला

!"ी 11/17/1969 बीए, बीपीएड, 
बीएड , 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी 

40

इमाव मु@त�जापूर 01 फेqुवार+-1998 31 जानेवार+-
2001

9420839779  
9422617947

426 20141128(स100653 सुभाष >�हाद पांड े  बाखराबाद 

पो मोरगांव भाकरे ता िज अकोला

पु�ष 9/10/1973 बीए, आयट+आय-
(सिGहल 

§ॉसमन 

टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 1 स�ट7बर-1995 31 ऑग!ट-1998 8007234025

427 20141128(स100755 कु वंदना सुखदेव खंडाळे   जुने 

शहर, आझाद पाक�  जवळ, अकोला.
!"ी 2/10/1969 बी.ए., टाय;पगं 

इंUजी-30
इमाव अकोला 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 8605964371     

9689764314

Page 462 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

428 20141128(स100882 बाळु दामोदर डMगरे    मु पो 

मुग�ळ कांबे ता मु@त�जापूर िज 

अकोला

पु�ष 6/5/1966 �बकॉम अनु.जाती मु@त�जापूर 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 8888383582

429 20141122(स101198 संघ(म"ा शंकरराव सपकाळ   

कबुतर+ मैदान दगुा�माता 

मं�दर,आकोट ता आकोट िज 

अकोला

!"ी 9/1/1967 बीए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती आकोट माच�-1998 माच�-2001 9767936552     
9689823052

430 20141129(स100459 राजु माधवराव धांड े  मु पो 

सावरा ता आकोट िज अकोला

पु�ष 2/27/1967 बीए पास अनु.जाती अकोट 01 जुन-1995 31 ऑगxट-1998 9561665662

431 20141129(स100765 ;वलास Eीकृxण कोरड े  मु पो 

�हवरा कोरड ेता मु@त�जापुर िज 

अकोला

पु�ष 10/20/1964 बीए, इमाव मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 7756873465

432 20141202(स100752 मुक् ◌ु◌ंद माधवराव देशपांड े  

धबडगाव वेटाळ, आकोट ता 

आकोट िज अकोला

पु�ष 8/16/1966 बीकॉम, टाय;पगं 
इंगजी-50, 
मराठS-40,

इतर आकोट 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9881108634

433 20080314(स825339 कु. आरती बL+>साद @तवार+ 

Gदारा.Eी.देवानंद पाठक एमरा�ड 

अपाट�मे:ट,!कुल समोर गीतानगर 

अकोल+ खुद�,ता िज अकोला

!"ी 6/28/1976 बीए!सी,Hडएमएल
ट+, 
एमएससीआयट+

इतर अकोला 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9657351964

434 20141204(स100780 बाबुराव शामराव सुलताने   मु 

पो चरणगांव ता पातुर िज अकोला

पु�ष 1/15/1967 बीए एन ट+-ब पातूर 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 7028358035

435 20080523(स834163 समाधान मोतीराम मालठणकर   

मु पो मनारखेड ता बाळापूर िज 

अकोला

पु�ष 10/25/1967 बीए टाय;पगं 

इंUजी-50 
मराठS-30

इमाव बाळापूर 01 फेqुवार+-1996 फेqुवार+-1996 9767456850

436 20141127(स100378 संतोष �हरामण सु�शे    मु पो 

मनारखेड घर I.145,ता बाळापूर 

िज अकोला

पु�ष 9/6/1966 बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी-30
अनु.जाती बाळापूर 01 ऑगxट-1994 31 जुलै-1997 9763643518

437 20141204(स100838 अ�ण नामदेव इंगळे   मु पो 

चरणगांव ता पातुर िज अकोला

पु�ष 6/30/1964 बीए �बपीएड इमाव पातूर 1 स�ट7बर-1996 31  ऑग!ट-1999 7758934980

438 20141204(स101080 जयदेव नारायणराव शेटे   मु 

नवसाळ पो रामटेक ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 7/8/1965 बीए, बीपीएड इमाव मु@त�जापूर 01 जुन-1997 31 मे-2000 9689925919
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439 20141204(स101262 लaमण �दगा् बर सरोदे   >@तक 

नगर पो हातगांव ता मु@त�जापूर 

िज अकोला

पु�ष 9/1/1973 बीए,एमए,बीएड एनट+-क मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 7350850354

440 20131120(स176572 रमेश Eीराम गोटेकर    सर!वती 

नगर अकोट ता आकोट िज 

अकोला

पु�ष 7/11/1967 बीए,बीकॉम,एमए
-मराठS, 
�ब;पएड, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
50 मराठS-
40ख ्, 
इंटर(मजीऐट

इमाव अकोट 01 माच�-1996 28 फेqुवार+-1999 9881382582

441 20141202(स101346 स@तश (शवराम तेलगोटे   

खानापूर वेस आकोट ता आकोट 

िज अकोला

पु�ष 12/15/1961 बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी-30 
मराठS-30

अनु.जाती आकोट 01 फेqुवार+-1993 31 जानेवार+-
1996

9970460084     
9975032924

442 20141209(स100857 राजेश वासुदेव इंगळे   मु पो 

चरणगांव ता पातुर िज अकोला

पु�ष 3/3/1974 एचएससी, कृषी 

पद;वका, 
एमएससीआयट+,

अनु.जाती पातूर 01 माच�-1996 28 फेqु-1999 9860079077

443 20141210(स100552 सुभाष शंकरराव @नम�ळ   मु पो 

Cचखलगांव ता िज अकोला

पु�ष 10/2/1972 बीए,बीपीएड इतर अकोला 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9960526754

444 20141211(स100128 चरणदास सुदाम राऊत   मु 

Cचखल+ पो सोनोर+ ता मु@त�जापूर 

िज अकोला

पु�ष 3/1/1966 एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30

अनु.जाती मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1993 31 Hडस7बर-1995 8805485532     
7218687535

445 20141212(स100399 कु.शोभना भालचंL जोशी 

सौ.शोभना अशोक तेरेदेसाई   

प0रवार §सेेस]या वर जुने शहर 

जय�हदं चौक, अकोला

!"ी 5/22/1960 बी.ए.,Uंथपालन 
>माणप"

इतर अकोला 01 मे-1996 28 फेqुवार+-1998 9028860714     
8446750887

446 20080929(स835586 रेखा ;वरभान मेEाम   �बला� सी 

कॉलनी Rवॉटर नंबर 41  �बला� 
राम मं�दर समोर, जठारपेठ 

अकोला

!"ी 5/10/1968 बीकॉम, संगणक, 
इंUजी-40 
मराठS-30,Hड�टपी

अनु.जाती अकोला 01 मे-1995      
01 माच�-2002

31 Hडस7बर-1997  
      30 जुन-2002

9730224133
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447 20100320(स844575 कु.@नता केशवाराव बोरकर 

सौ.@नता शांताराम इंगळे महसुल 

कॉलनी एमएसईबी ऑफ6स 

जवळ,मु@त�जापूर 

ता.मु@तजापुर,िज.अकोला

!"ी 11/27/1971 एमए इमाव मु@त�जापूर 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9421895575

448 20141216(स100738 र;वL दादाराव भावणे   मु पो 

आकोलखेड ता आकोट िज अकोला

पु�ष 4/14/1967 एमए,�ब;पएड, अनु.जाती अकोट 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9921398073

449 20141217(स100754 Eीराम महादेवराव हसुलकर   मु 

पो आकोलखेड ता आकोट िज 

अकोला

पु�ष 1/28/1967 बीकॉम, 
जीडीसीअ ॅ:डए,

अनु.जाती आकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9730197075

450 20141208(स101004 >काश सुखदेव तायड े  सोफ6 

चौक, बाजार रोड,मु पो वाडगेांव 
ता बाळापूर िज अकोला

पु�ष 12/25/1968 बीकॉम, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

-40 मराठS-30 
Uंथपाल 

>माणप"

अनु.जाती बाळापूर 01 फेqुवार+-1996 31जानेवार+-1999 9011483568     
9561246520

451 20141208(स100968 राम सुखदेव तायड7  सोफ6 चौक, 
बाजार रोड, मु पो वाडगेांव ता 
बाळापूर िज अकोला

पु�ष 8/5/1972 बीए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40

अनु.जाती बाळापूर 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 8975323633

452 20141213(स100323 अशोक उNमराव फाटे   मु पो 

दगु�वाडा ता मु@त�जापुर

पु�ष 12/30/1963 बीए पास, 
टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS-30

इमाव मु@त�जापूर 01 Hडस7बर-1994 30 नोGह7बर-1997 9527253307

453 20141220(स101461 तुळ(शदास गो;वदंराव दांदळे   

लaमी नगर डाबक6 रोड अकोला

पु�ष 1/16/1975 बीकॉम एमए, 
एमएससीआयट+, 
इंUजी-30 
जीडीसीअ ॅ:डए

इमाव अकोला 01 मे-1997 30 ए;>ल-1998 9822343022

454 20141222(स100965 गजानन महादेव फुलउंqीकर   मु 

पो वाडगेांव Eी.जागे$वर मं�दरा 

जवळ, ता बाळापूर िज अकोला

पु�ष 10/4/1963 बीए, बीएड, 
एमए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30

इमाव बाळापूर ऑगxट-1989     
ऑगxट-1990      
जुन-1991     
ए;>ल-1993

ए;>ल-1990      
फेqवार+-1991 
स�ट7बर-1992  
जुलै-1993

7709189765
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455 20141222(स101054 सुभाष न0रमन धांड े  मु पो 

मलकापूर ;पल कॉलनी डॉ भांड े

कॉलेज रोड अकोला

पु�ष 5/3/1964 बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी-50 
मराठS-40 �हदं+-
30

अनु.जाती अकोला 01 नोGहेबर-1994 31 ऑRटMबर-
1997

9850081062

456 20141224(स100297 रमेश सुखदेव तेलगोटे   मु पो 

का:हेर+ गवळी ता बाळापूर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1963 एमए टाय;पगं 

इंUजी-30
अनु.जाती बाळापूर 01 जानेवार+-

1996     6 
फेqुवार+-2002

30 जुलै-1998      
30 जुलै-2002

9763599163

457 20141222(स100451 >काश महादेव कुवळीथोप   मु 

सुकळी पौ Kहैसपूर ता 

बा(श�टाकळी िज अकोला

पु�ष 7/2/1967 एमए-इ@तहास एनट+-बी बा(श�टाकळी 01 फेqुवार+-1998 01-फेqुवार+-2001 9420708711

458 20141223(स100946 �दल+प भा!कर ठाकरे   

श@नवारपुरा राममं�दर जवळ 

अकोट ता अकोट िज अकोला

पु�ष 2/4/1965 बीकॉम, टाय;पगं 
इंगजी-40 
मराठS-30

इमाव अकोट 01 नोGह7बर-1994 30 ऑRटMबर-
1997

9822895408

459 20141224(स100625 भुजंगराव सोमाजी �दपके   

ओबेरॉय मे:शन, (शवाजी कॉलेज 

समोर, देशमुख फैल ता.िज.अकोला

पु�ष 6/9/1963 �बए,टाय;पगं 
इंUजी-40

अनु.जाती अकोला 01 स�ट7बर-1995 31 ऑगxट-1998 9822217875

460 20141226(स101000 नंद_कशोर नारायण मोहोड   मु 

व�र जऊळका ता अकोट िज 

अकोला

पु�ष 7/16/1970 बीए बीपीएड 

टाय;पगं इंUजी-
50 मराठS-40

इमाव अकोट 01 जुन-1995 31 मे-1998 9604943141

461 20141223(स101222 डॉ.जग:नाथ फक6रराव शेटे   16 
नंबर शाळेजवळ पो गांधीनगर 

आदश� कॉलनी अकोला

पु�ष 7/1/1961 कृषी पद;वका, 
�ब.िGह.एस.सी. 
अ ॅ:ड ए.एच 
पदवीधर

इमाव अकोला 01 नोGह7बर-1999 30 ऑRटM-2002 9850484832

462 20150114(स100458 मो�हब रजा खान मो.हयात खान  

 �दपक ;>�ंटगं >ेस जवळ नाल 

साहेब चौक  अकोला

पु�ष 6/30/1971 बीए,बी.एड, 
टाय;पगं इंUजी-
50, मराठS-40

इतर अकोला 01 फेqुवार+-1998 31 जानेवार+-
2001

9765293094

463 20150123(स100418 कुमारनानक आकाराम महाले   

जठारपेठ,मि]छL नगर, लहान 
उमर+,ता.िज. अकोला

पु�ष 1/23/1963 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

अनु.जाती अकोला 01 Hडस7बर-1993 30 नोGह7बर-1996 8975255122
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464 19950704(स816642 रमेश रामचंL कांबळे      

नालंदा नगर, न;वन सोनखास, पो 
ता मंग�ळपीर िज वा(शम

पु�ष 5/14/1976 एमए,�बएड 
(टाय;पगं) इंUजी-
40, मराठS-30, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती बा(श�टाकळी 20 Hडस7बर-1999 21 Hडस7बर-2002 8421533023

465 20150110(स100662 सौ (समा लaमणराव ठाकरे   

प�हल+ ग�ल+ तापHडया नगर, 
जागे$वर कृपा �बि�डगं चे बाजुला 

 अकोला

!"ी 10/29/1957 एसएससी, डीएड इतर अकोला 08 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9156090841

466 20141124(स100274 >शांत Eीपाद पंत             

गोयनका नगर मु@त�जापूर ता 

मु@त�जापूर िज अकोला

पु�ष 1/30/1970 एमए-इंUजी इतर मु@त�जापूर 01 ए;>ल-1995 31 Kमाच�-1998 9890287732

467 20151209(स100742 वनमाला शामराव (सरसाट मु 

भोड, पो.सुकोडा, ता.िज.अकोला

!"ी 7/1/1965 बीए,टाय;पगं 
इंUजी-

50,मराठS-40, 
�हदं+-30,एमएस-

सीआयट+

एस.सी. अकोला 01 माच�-1990 28 फेqु-1993 9158728111

468 20160629(स100796 कु.अंजल+ पु�षोNम जोशी माPणक 

अपाट�म7:ट गु�ते माग� 

जठारपेठ,अकोला

!"ी 5/16/1971 बी.ए., टाय;पगं 
इंUजी-30

इतर अकोला 1 फेqु-1996 31 जानवार+-
1999

8805476867 
9657948683

469 20150416(स100475 कु.संFया >�हादराव राऊत मु पो 
पारस ता.बाळापुर िज.अकोला

!"ी 12/19/1971 एम.कॉम., 
�ब.पी.एड, 

टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS.-40, 
एमएस-सीआयट+

इमाव बाळापुर 05 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9421900164

470 20140408(स100094 कु.सपना मनोहरराव पाळेकर 

Gदारा.अजय वसंतराव झडपे 

संभाजी नगर आदश� कॉलनी 

अकोला

!"ी 5/14/1976 एम.ए.,बी.एड,एम
एससीआयट+, 
शॉट�ह:ॅड-100,, 
टाय;पगं इंUजी-
50, मराठS-30

इमाव पुसद 01 जुन-1998 28 फेqु-2002 9922720769     
7720852004
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471 20160502(स100565 सु@नता वासुदेव आगरकर 

साईनाथ कॉलनी,र+जनल वक�  

शॉप]या मागे खडक6,अकोला

!"ी 3/6/1974 बी.ए.,टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-40

इमाव अकोला 01 मे-1997 30 ए;>ल-2000 9623461220     
8412065672

472 20150418(स100766 राजेश रामदास पोहरे मु पो Kहाडा 

कॉलनी, Rवॉट�र नंबर एल-86, 
लह0रया पे�ोल पंप समोर, 

कौलखेड,अकोला

पु�ष 12/19/1975 बी.ए., 
एम.एस.डZ�यु, 
टाय;पगं इUजी-
40 मराठS-30, 
लघुलेखन-इंUजी-

80, 
एमएससीआयट+,

अनु जाती अकोला 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9271283860     
9527725011

473 20141215(स100664 सौ.अनघा _करण अंतरकर 

डॉ.चांडक हॉि!पटल जवळ, 
आळशी �लॉट,ता.िज.अकोला

!"ी 3/14/1963 बी.ए.,एम.ए.,बी.
एड

इतर अकोला 03 फेqु-1997 31 जाने-2000 8856844533

474 20160702(स101132 कु.सरला संतोषकुमार सारडा 

जापान जीन दगडीपुल, महा;वर 
ऑईल (मल जवळ,अकोला

!"ी 3/13/1970 बी.ए.,बीएड, इतर अकोला 01 ऑगxट-1995 31 जुलै-1998 9421749690

475 20150416(स100771 >;वण ताDयाराव सोळंके मु पो 

कुरणखेड ता.िज.अकोला

पु�ष 1/5/1970 बीकॉम, बीपीएड, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं  इंUजी-
40 मराठS-30, 

�हदं+-
30,Uंथपालन 

>माणप"

इतर अकोला 01 स�ट7बर-1995 31 ऑग!ट-1998 9767931288

476 20160702(स101293 पु�षोNम रामचंL इंगळे,  
मु.(शवणी खदान मलकापुर 

पो.कृषीनगर,ता.िज.अकोला

पु�ष 9/16/1969 बीकॉम, बीपीएड अनु.जाती अकोला 01 Hडस7बर-1997 30 नोGह7बर-2000 9881975036

477 20160704(स100276 अफसर बानो शेख इ(लयास 

;पजंार+ ग�ल+, क]छS मि!जद के 

;पछे, ताजना पेठ, अकोला

!"ी 10/12/1970 एचएसडी/डीएड इतर अकोला 01 नोGह7बर-1998 31 ऑRटMबर-
2001

8421142301
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478 20160506(स100047 र;वL नामदेवराव सकटे 

Gदारा.सै.अनवर सै.अफजल 

टे(लफोन कॉलनी, !टेशन ;वभाग, 
मु@त�जापुर ता.मु@त�जापर 

िज.अकोला.

पु�ष 1/22/1967 बीकॉम अनु.जाती मु@त�जापुर 01 जानेवार+-1996 31 Hडस7बर-1998 9960732653

479 20160704(स101773 कु.@नल+मा सहदेवराव वनारे 
Gदारा.Eी.गोपाल वा.राऊत 

िजजाऊवाडा, वृंदावन नगर,सुधीर 
कॉलनी रोड, अकोला

!"ी 9/22/1974 बीकॉम,एमए, 
एमएससीआयट+ 

 टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-30

इमाव अकोला 01 ऑगxट-1996 31 जुलै-1999 9623591064

480 20141122(स100913 धनंजय शामराव जोशी 'रामरOा' 
qKहकुमार+ जवळ, आ(श�वाद नगर, 

वाड� नंबर-15, मु@त�जापुर 

ता.मु@त�जापुर,िज.अकोला

पु�ष 5/1/1970 बीकॉम/इंUजी-
40,मराठS-40

इतर मु@त�जापुर 01 ए;>ल-1995 31 माच�-1998 9881481833

481 20160705(स101340 कु.वषा� देवमन पळसपगार सुCधर 

कॉलनी, रामदेव बाबा सोसायट+ 
जवळ, अकोला ता.िज.अकोला

!"ी 1/1/1974 एमए,एमएससी
आयट+

अनु.जाती अकोला 01 स�ट7बर-1999 31 ऑग!ट-2002 9420106408

482 20160705(स101641 ;वलास का(शनाथ ्आ�पा डMगरे मु 

पो आलेगांव ता पातुर िज अकोला

पु�ष 11/12/1967 बीए, बी;पएड, 
टाय;पगं  इंUजी-

30, मराठS-30

इमाव पातुर 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 7038792004     
9011023223

483 20090812(स838137 आनंद पr माकर रेलकर   मुकूंद 

मं�दर मागे, रामदासपेठ , अकोला

पु�ष 2/28/1975 बीए, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
50 मराठS-40

इतर अकोला 01ऑRटMबर-1997 30 स�ट7बर-2000 9921128791

484 20160705(स101509 कु.आशा आनंदराव गाडगे गाय"ी 

नगर, बाळापुर रोड, औतकर वाडी, 
कॅनल जवळ,अकोला

!"ी 2/8/1970 बीए,एमए, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-40 
एमएससीआयट+

एनट+-बी अकोला 01 मे-1999 30 ए;>ल-2002 9527909266

485 20150113(स101435 >मोद पंजाबराव देशमुख मु पो 

चरणगांव ता पातुर िज अकोला

पु�ष 7/5/1975 कृ;ष पद;वका इतर पातुर 01 ऑगxट-1998 31 जुलै-2001 9168454454
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486 20160505(स100660 कु.@नला रामदास रंधे 
Gदारा.डॉ.संजयकुमार रंधे 

रामाप�ण,(सिGहल कोटा� जवळ, 
जलतारे �लॉट, अकोट, ता.अकोट 

(ल.अकोला

!"ी 3/10/1971 बीएस!सी अ ॅUी, 
एमए, 

एमएड,एमफ6ल, 
पीएचडी

इमाव अकोट 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9881148523

487 20160707(स100382 @न@तन मधुकर पाट+ल �लॉट 

नंबर 23, गो;वदं अपाट�म7:ट 

राऊत वाडी, होल+Iॉस कॉ:ह7:ट 

]या मागे ता िज अकोला

पु�ष 8/23/1969 बीकॉम,एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-
40, मराठS-30, 
एमएससीआयट+

इमाव अकोला 01 जुन-1995 31 मे-1998 9766775925

488 20160602(स100740 सु@नल मारोती (सरसाट मु 

माणक6 पो देगांव ता बाळापुर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1974 बीए, आयट+आय-
मेसन टाय;पगं 

इंUजी-40, 
संगणक बेसीक

अनु.जाती बाळापुर 01 नोGह7बर-1998 30 ऑRटMबर-
2001

9730777695     
9049329479

489 20150708(स101711 Eीकृxण पुंड(लकराव घाटे मु पो 

हातगांव ता मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 10/26/1971 बीए इमाव मु@त�जापुर 01 माच�-1999 28 फेqुवार+-2002 9766004730

490 20160708(स101122 उFदव बाबुराव बाजारे     

मु.काला� बु.पो.सौ:दाळा, 
ता.ते�हारा िज अकोला

पु�ष 12/1/1967 बीकॉम,बीपीएड, 
बीए-

अ@त0रRत,टाय;पं
ग इंUजी-30, 
एमएससीआयट+

इमाव ते�हारा 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 8600655114

491 20160708(स101125 �क�या बानो नासीर खॉन मेहबुब 

_कराणा शॉप मोहKमद अल+ रोड 

चRक6 के पास अकोला

!"ी 6/10/1972 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40 

संगणक §से 

Hडझाय@नगं

इतर अकोला 01 जानेवार+-1998 31 Hडस7बर-2000 9823664746

492 20160702(स101370 वसंता धमा�जी खंडारे (म(लदंनगर 

पातुर ता.पातुर िज अकोला

पु�ष 20.07.1963 बीए,एमएससीआ
यट+, टाय;प◌ंंग 
इंUजी-40, 
मराठS-40

अनु.जाती पातुर 15 जानेवार+-1992 31 Hडस7बर-1994 9923958129
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493 20160711(स100364 राज7L सुखदेव बोचरे मु नांदखेड 

पो (शला� ता पातुर िज अकोला

पु�ष 9/2/1970 बीए टाय;पगं 

इंUजी-30
इमाव पातुर 01 माच�-1998 28 फेqुवार+-2001 8975611573

494 20160710(स100247 कु.म@नषा लaमणराव पांड े@नबंधे 

�लॉट, को�हटकर मंगल 

काया�लयाजवळ ता.िज.अकोला

!"ी 11/5/1969 बीए इतर अकोला 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9404049818

495 20160502(स100598 संजय हर+दास वाडकेर मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 6/20/1970 बीए बीपीएड अनु.जाती पातुर 01 फेqुवार+-1998 31 जानेवार+-
2001

9096721748

496 20160704(स100975 Cचतंामण उNम खंडारे मु पो 

पारस ता बाळापुर िज अकोला

पु�ष 5/1/1964 बीए अनु.जाती बाळापुर 3 जुलै-1996     
फेqुवार+-2002

31 माच�-1998     
31 मे-2003

9665814731

497 20160711(स100536 गुलाब सहदेवराव खडके मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 7/10/1963 Hडएचएमएस इमाव पातुर 01 फेqुवार+-1996 31 जानेवार+-
1999

9970148510     
8275412763

498 19890803(स813038 राज7L Eीराम ढेपे  गाय"ी कुंज, 
गणेश मं�दरा जवळ गणेश नगर 

कौलखेड ता.िज.अकोला

पु�ष 1/24/1972 बीए,एलएलबी, 
जीडीसीअ ॅ:डए,

इमाव अकोला 01 फेqुवार+-1999 31 जानेवार+-
2002

9420106466      
9921483080

499 20160711(स101038 महादेव पुंड(लकराव पानझाड े

Rचॉटर नंबर बी-17, सुCधर 
कॉलनी,अकोला

पु�ष 2/16/1965 बीकॉम, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-40

अुन.जाती अकोला 1 Hडस7बर-1993 30 नोGह7बर-1996 9970499006

500 20160711(स100874 सुधाकर महादेवराव देशमुख मु पो 

0रधोरा ता बाळापुर िज अकोला

पु�ष 6/14/1965 बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी-40 
मराठS-40

इतर बाळापुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑग!ट-1998 8975257441

501 20160712(स100084 कु.अचला महादेवराव मेहरे िज�हा 

प0रषद कॉलनी जवळ अमानखाँ 

�लॉट,शा!"ी नगर, महाजन 

चRक6 जवळ अकोला

!"ी 2/19/1961 एमए,�बएड, 
टाय;पगं इंUजी-

30

इमाव अकोला 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9371358918

502 20091216(स841469 छाया तुळशीरामजी  डMगरे    

पावर हाऊस जवळ, (भम नगर, मु 
पो हातगांव ता मु@त�जापुर, 
िज.अकोला

!"ी 7/12/1969 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी40, मराठS-
40,�हदं+-30

अनु.जाती मु@त�जापुर 01 स�ट7बर-1995 31 ऑग!ट-1998 9527972850
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503 20160712(स100263 बाबाराव जानराव (सरसाट     मु 

पो माणक6, ता बाळापुर िज 

अकोला

पु�ष 7/1/1973 बीए अनु.जाती बाळापुर 01 जानेवार+-1997 31 Hडस7बर-1999 7350214100

504 20160711(स100649 गजानन राजाराम नाथे   मं पो 

आकोलखेड ता अकोट, िज अकोला

पु�ष 2/6/1962 बीएस!सी, बीएड इमाव अकोट 01 माच�-1996 28 फेबु-1999 9730126919

505 20150717(स101073 उFदव जगदेव केने     मु पो 

खेल देशपांड ेता ते�हारा िज    

अकोला

पु�ष 9/26/1966 बीए, बीपीएड इमाव ते�हारा 01 माच�-1999 28 फेबु-2002 9551052681     
9545825960

506 20100111(स831004 दादाराव वक6ला डMगरे,     मु 
मजलापुर, पो. दापुरा, तािज अकोला

पु�ष 7/1/1967 बीए अनु.जाती अकोला 01 फेबु-1996 31 जानेवार+-
1999

9960949291

507 20160707(स100885 कु जयEी �दगांबर मMढे   समता 

नगर मु@त�जापुर ता.मु@त�जापुर िज 

अकोला

!"ी 1/2/1974 एमए 

एमएससीआयट+

इमाव मु@त�जापुर 01 जुलै-1997 01 जुन-2000 9271521514      
9226145757

508 20160707(स100768 �दल+प >भाकर मंडळकर     मु 

कवठा बु.पो आसेगांव बाजार, ता 
अकोट िज अकोला

पु�ष 1/7/1971 बीए टाय;पगं 

इंUजी-30
इतर अकोट 01 जानेवार+-1999 31 Hडस7बर-2001 8308447204

509 20160707(स100570 रघुनाथ लaमण सोनटRके      

मु पो अडगांव बु ता ते�हारा िज 

अकोला

पु�ष 4/2/1970 बीकॉम इमाव ते�हारा 01 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9049211083

510 20100629(स847172 कु. >स:ना जनाद�न देशमुख     

Gदारा.संजय देशमुख �लॉट नंबर-1 
;वजय कॉलनी,कॉUेस नगर रोड 

अमरावती

!"ी 7/11/1970 बीकॉम 

एमए,बीपीएड
इतर मु@त�जापुर 01 ऑग!ट-1998 31 जुलै-2001 7507562043       

 9371270644

511 20160707(स100525 संजय मोतीरामजी खडसे मु पो 

कु�म (शवनगर �लॉट महाराx� 

बकॅे समोर ता मु@त�जापुर िज 

अकोला

पु�ष 6/16/1972 बीए फेल अनु.जाती मु@त�जापुर 01 ऑग!ट-1995 31 जुलै-1998 9689310323     
9561255046

512 20160712(स101078 सौ शबाना पर;वन अ मजीद 

नौमाजी �लॉट, 0रयाज झरेॉRस 

जवळ अकोट ता अकोट िज 

अकोला

!"ी 6/5/1970 बीए,Hडएड,एमएस
सीआयट+, �ेलर 

>माणप"

इतर अकोला 01 ए;>ल-1996 31 माच�-1999 9657484793

513 20160713(स100155 राजेश सदा(शव शेळके     मु पो 

स!ती ता पातुर िज अकोला

पु�ष 8/1/1969 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-40

इमाव पातुर 01 माच�-1998 28 फेबु-2001 9604026879
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514 20160712(स100824 मु�बनुर रहेमान खान मोहKमद 

हयात खान �दपक ;>�ंटग >ेस 

जवळ नाल साहेब चौक 

जी.एन.इं:टर>ायजेस जवळ,अकोला

पु�ष 7/1/1959 बीए, टाय;पगं 
इंUजी-60

इतर अकोला 01 नोGह7बर-1995 30 ऑRटMबर-
1998

7385092394

515 20160714(स100516 ल(लत ह0रकेश>साद (मEा       

 �बला� अ कॉलनी 'राम' @नवास 
बंगला वनसदा पेठ तापHडया 

नगर अकोला ता िज अकोला

पु�ष 2/7/1967 बीकॉम इतर अकोला 01 मे-1995 30 ए;>ल-1998 9421837163

516 20160713(स100239 वासुदेव पुंड(लक खच<       

ज!तगांव पो व�ड बु. ता.ते�हारा 
िज अकोला

पु�ष 5/28/1957 बीकॉम अनु.जाती ते�हारा 10 Hडस7बर-1990 30 नोGह7बर-1993 9689312541

517 20160715(स100110 माPणक दामोधर खाड ेमु जवळा 

बु पो कोळंबी ता िज अकोला

पु�ष 11/11/1971 बीए अनु.जाती अकोला 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 9623670604

518 20141225(स100804 संतोष सदा(शव गोळे      

एन.बी.पटेल �लॉट, इं�दरा कॉलनी 

जवळ, (शवनगर डाबक6 रोड 

अकोला

पु�ष 1/30/1971 एमकॉम,एलएल
बी, 

एमएससीआयट+, 
इंUजी-40 
मराठS-40

इमाव अकोला 02 मे-1995 30 ए;>ल-1998 8149939496       
 9890379190

519 20160714(स100818 संजय माPणकराव �टकार र;व 

नगर, कौलखेड, अकोला

पु�ष 7/31/1971 बीकॉम/ 
Hड�लोमा इन 

जन�(लझम

इमाव अकोला 07 नोGह7बर-1998 07 नोGह7बर-2001 9921871946

520 20160716(स100904 सौ न(लनी (शर+ष हाटे      

सुखदा अपाट�म7:ट ;व�ठल 

मं�दराजवळ, सावंतवाडी, रण;पसे 

नगर अकोला

!"ी 9/21/1971 एमए,�ब;पएड,एम
एससीआयट+, 
Hड�लोमा इम 

कृ;ष

इमाव अकोला 01 ऑगxट-1995 30 जुंलै-1998 9421793960

521 20160715(स100935 छगन �यो@तराम खंडारे     

लहान उमर+ डॉ अव!थी 

घराजवळ, ता िज अकोला

पु�ष 2/2/1973 बीकॉम, 
एमएससीआयट+, 
टाय;पगं इंUजी-
40,मराठS-40

अनु.जाती अकोला 04 ऑRटMबर-
1995

30 स�ट7बर-1998 9822272983

522 20150211(स101413 कुंदन गो;वदं (सरसाट   लह0रया 

�लॉट-21 !टेशन ;वभाग 
मु@त�जापुर ता मु@त�जापुर िज 

अकोला

पु�ष 9/4/1962 बीकॉम अनु.जाती मु@त�जापुर 13 माच�-1999 13 फेqुवार+-2000 9552641179      
9421793341
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523 20160704(स101114 चरणदास उNम डोगरे अशोक 

नगर मु पो वाडगेांव ता बाळापुर 

िज अकोला

पु�ष 2/1/1969 बीए,बीपीएड अनु.जाती बाळापुर 01 फेqुवार+-1997 31 जानेवार+-
2000

9604398827

524 20160711(स100126 कु.मंगला भा!करराव खारोकर    

     टे(लफोन कॉलनी मु@त�जापुर 

िज अकोला

!"ी 6/16/1970 बीकॉम, एमकॉम 

बीएड, टाय;पगं 
इंUजी-50 

मराठS-40, �हदं+-
30

इमाव मु@त�जापुर 10 ए;>ल-1996 10 माच�-1999 7772837722      
8435236804

525 20160718(स100759 शुFदोधन रतन @नखाड ेमु वरखेड 

पो Kहैसपुर ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 12/25/1964 एमकॉम, 
टाय;पगं इंUजी-

30

अनु.जाती बा(श�टाकळी 01 नोGह7बर-1990 30 ऑRटोबर-
1993

7875018446      
7887517179

526 20160718(स100580 बाळु समाधान @नखाड े मु वरखेड 

पो Kहैसपुर ता बा(श�टाकळी िज 

अकोला

पु�ष 10/27/1962 एमकॉम अनु.जाती बा(श�टाकळी 15 माच�-1989 14 माच�-1992 9922844387

527 20160715(स100457 रामअवतार दलुमदास चौधर+ 

र;वदास नगर मु पो ता 

मु@त�जापुर िज अकोला

पु�ष 1/6/1960 एमकॉम अुन.जाती मु@त�जापुर 01 जुन-1987 01 मे-1990 8983278567

528 19860228(स827899 �दनकर गजानन मानकर,     
महसुल कॉलनी,(सFदे$वर मं�दरा 
जवळ मलकापुर, अकोला.

पु�ष 11/1/1967 बीकॉम, टाय;पगं 
इंUजी-40, 
मराठS-30

इमाव अकोला 01 स�ट7बर-1995 30 ऑग!ट-1998 9689281266

529 19961231(स837780 ;वनायक उFदवपूर+ गोसावी   

शरद नगर,  मु.पो.(शवर, 
ता.िज.अकोला

पु�ष 9/29/1968 बीए, बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी-
40,मराठS-30 
एमएससीआयट+

भ-जमात-ब अकोला 01 Hडस7बर-1995 30 नोGह7बर-1998 9822321391

530 19900804(स813314 Eीकृxण Eीरंग इंगळे    

मुपो.चरणगांव, ता.पातुर, 

िज.अकोला

पु�ष 7/1/1971 �ब.ए. टंकलेखन 

इंUजी-30

SC पातुर 01 जुन-1996 31 मे-1999 7755969224

531 20160713(स101644 @नळकंठ ओंकार घाटोळे 

नायकवाडी पुरा जुने शहर अकोला

पु�ष 8/14/1973 बीकॉम इंUजी-

40 व मराठS-30

OBC पातुर 01 जानेवार+-1998 31 माच�-2001 9921383533
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जातीचा >वग�

532 20090720(स837744 मह7L केशवराव पांड े  मु पो 

धबडगाव वेटाळ, आकोट ता 

आकोट िज अकोला

पु�ष 10/5/1964 बीकॉम टाय;पगं 

इंUजी-40 

मराठS-30

OPEN अकोट ऑगxट-1990 जुलै-1993 9975924478

533 20160725(स100933 राजकुमार �योतीराव दाभाड ेमु 

तुलंगा खु.पो तुलंगा बु. ता पातुर 

िज.अकोला

पु�ष 7/8/1967 एमए-

रा�यशा!",�ब;पए

ड

SC पातुर जुन-1996 मे-1969 9766710686

534 19931116(स814848 ;वजय बाबुलाल पाल+   मु पो 

लाखनवाडा ता िज अकोला

पु�ष 6/30/1975 Hड�लोमा इन 

अ ॅUीक�चर दोन 

वषा�चा कोस� पास

OPEN अकोला 01 ऑग!ट-1998 31 जुलै-2001 9420922920

535 20150622(स100863 लता वासुदेव राव वरघट 

(भमनगर रमाबाई चौक जुने शहर 

अकोला

!"ी 6/16/1970 बीए,एमएससीआ

यट+, टाय;प◌ंंग 

इंUजी-40, 

मराठS-40

SC अमरावती 01 ऑग!ट-1997 31 जुलै-2000 9850333724      

   8484986098

536 19910711(स813869 घन$याम भाऊराव खंडारे,     

मुपो खानापुर,  ता  पातुर , 

िज.अकोला

पु�ष 7/6/1973 कुषी पद;वका NT-B पातुर फेqु 96 जाने 99 8805398987

537 19890120(स813150 राखी राज7L पवार,मु.पो. होमगाड� 

ऑ_फसजवळ रजपुत पुरा, अकोला

!"ी 7/31/1970 बीए.एमए.बी.(लब

.एम.(लब.

OBC र◌्ेअकोला जुलै 1998 जुन 2001 7350690224

538 20160804(स100571 अच�ना कृxणराव इंगळे, 

मु.पो.शैलार फैल     (शवाजी 

पाक�  आयसीई फॅRटर+ अकोला

!"ी 5/22/1974 एसएससी. 

एचएससी. �ब.ए.

OBC अमरावती नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 8421690918

Page 475 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

539 19890619(स813078 Iं◌ाती शाल+Uाम तायड ेमु.पो. 

शैलार फाईल ,गु�Gदार जवळ 

अकोला

!"ी 10/14/1965 �ब.ए. टाय;पगं 

इंUजी-50, 

मराठS-40, �हदं+-

30 लघुलेखन 

इंUजी-60 

एमएससीआयट+

SC अकोला ऑग!ट 96 जुलै-1999 9175940731

540 19880112(स812783 अशोक बाळीकराम तायड े

मु.पो.@नबंा  ता. बाळापुर िज. 

अकोला

पु�ष 15/07/1969 �बए.�ब;पएड SC बाळापुर माच�-1998 फेqुवार+-2001 7038505714

541 19890706(स812994 सुधीर Eीराम खाड े,;व$वकमा� 

नगर मोठS उमर+ अकोला

पु�ष 10/22/1971 �बए.एमएससीआ

यट+. टाय;पगं- 

मराठS-30

SC अकोला स�ट7बर 1998 ऑग!ट  2001 8888641477

542 20161215(स100984 जग:नाथ मोतीराम मावलकार, 

;पपंळखुटा  ता. पातुर िज. अकोला

पु�ष 8/27/1965 एचएससी.एसएस

सी.,कृषी पद;वका

OBC पातुर जुलै 1995 ऑग!ट  1998 9766539181

543 20161215(स100869 कु. (लला तुळशीराम पr मने  

मु.पो.;पपंळखुटाता.पातुर िज. 

अकोला

!"ी 11/5/1976 एचएससी.एसएस

सी.,कृषी 

पद;वका 

एमएससीआयट+

SC पातुर मे 1999 ए;>ल 2002 9767942374
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

544 20161018(स100939 कु.संFया गो;वदंराव देशमुख, 

मु.पो.गुधडी �ख(मनी नगर  

अकोला

!"ी 10/8/1965 �ब.ए.एम.ए. 

टाय;पगं इंUजी-

50, मराठS-30, 

�हदं+-30       

लघुलेखन इंUजी-

50.एमएससीआय

ट+

OPEN मोठS उमर+  

अकोला

◌ेऑRटMबर 1999 स�ट7बर 2002 9371907127

545 19900622(स813477 कु. संCगता ;वEाम इंगळे,रमेश 

नगर डाबक6 रोड जुने शहर 

अकोला

!"ी 4/3/1972 �बएड.एमए.टाय

;पगं 

मराठS30,इंUजी--

40,एमएससीआय

ट+

SC अकोला जुलै 1996 जुन 1999 9423660535

546 20160520(स100389 साहेबखां :यायमतखां पठाण, 

मु.पो.खंडाळा ता.बाळापुर िज. 

अकोला

पु�ष 7/1/1959 बीए. बी;पएड. OPEN बाळापुर ऑRटMबर 1995 स�ट7बर 1998 9545623020

547 20150630(स101198 Eी.पंढर+ महादेव वानखड े

मु.पो.कटासा  ता.आकोट िज. 

अकोला

पु�ष 7/7/1968 एचएचसी., 

एचएससी, 

�ब.कॉम

SC आकोट Hडस7बर 1993 नोGह7.1996 9766384852

548 20160725(स100044 Eी.नर7L शंकरराव राऊत, 

सोनवाडी फ6◌ै◌ंटा  ,�हवरखेड 

ता.ते�हारा िज. अकोला

पु�ष 12/29/1967 बी कॉम. OBC �हवरखेड 

ता.ते�हारा

मे 1997 ए;>ल 2000 9422949346

549 19910813(स813893 Eी.;वलास शंकरराव 

(शदंे,मु.धाकळी पो.जामके$वर 

ता.बाश�टाकळी िज.अकोला

पु�ष 11/13/1967 �बए.�ब;पएड OBC बाश�टाकळी Hडस7बर 1994 Hडस7-1997 9763202849

550 19870721(स812702 Eी �दनकर ;व$वनाथ 

गोपनारायण मु.मांगुळ ता. 

बाश�टाकळी िज.अकोला

पु�ष 8/17/1968 एम.ए., टाय;पगं 

इंUजी-40, 

मराठS-30

SC बाश�टाकळी जुन 1995 ए;>ल 1998 8698028762
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

551 20160715(स100826 कु.वंदना जनाध�न गावंड े�ब.जी 

गीते आ(शवा�द हॉि!पटल]या मागे 

गजानन नगर आकोट िज. अकोला

!"ी 3/25/1972 एम.एससी.�बएड.

 टाय;पगं इंUजी-

40, मराठS-

30,एमएससीआय

ट+

OPEN आकोट ऑRटM.1996 स�ट7.1999 9421734805

552 19941228(स815714 कु.रेखा महादेवराव मनवर, 

मु.पो.पातुर नंदापुर ता. िज. 

अकोला

!"ी 5/20/1969 बी.ए.एम. एस. 

डZ�यु

SC अकोला ऑग!ट 1999 जुलै 2002 8605070519

553 20070727(स833628 कु.;वना गणेशराव माहूरकर, ;पल 

कॉलनी @नवारा नं.2  मलकापुर 

अकोला

!"ी 3/16/1969 एम.ए., टाय;पगं 

इंUजी-40, 

मराठS-30 

एमएससीआयट+

OPEN अकोला ए;>ल 1996 माच�-1999 9766333038

554 20141229(स101016 Eी. राज7L काशीराम इंगळे, 

मु.पो.पळसा ता.िज.अकोला

पु�ष 8/8/1961 बी.कॉम 

एम.कॉम., 

टाय;पगं इंUजी-

40, मराठS-30

SC अकोला नोGह7. 1990 ऑRटM.1993 9657350414

555 20090422(स817860 कु. रDनमाला पांडुरंग 

दंद+,मु.पो.0रधोरा ता. बाळापुर िज. 

अकोला

!"ी 7/2/1967 बी.कॉम. 

बी;पएड. 

टाय;पगं मराठS-

40,�हदं+ 30, 

इंUजी-50

SC बाळापुर ऑRटM.1995 स�ट7बर 1998 9096007233

556 501(स4652996 Eी.नर7L Eीकृxण  सामुLे, िज�हा 

प0रषद कॉलनी खडक6 (बु)  

ता.िज. अकोला

पु�ष 12/29/1967 बी.कॉम., 

टाय;पगं इंUजी-

30,�{द+, 

एमएससीआयट+

OBC अकोला जाने-97 Hडस7.1999 9764200001
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557 20170103(स10434 कु. संFया रामदास हेलगे, आदश� 

कॉलनी, गौरOण रोड, अकोला 

ता.िज.अकोला

!"ी 9/30/1971 बी.एस.सी. 

�ब.ए.एमएससीआ

यट+

OBC अकोला ऑRटMबर 1995 स�ट7बर 1998 8308002956

558 20150130(स101452 Eी.`ाने$वर Eीकृxण गावंड,े 

मराठा नगर,�हवरखेड ता. ते�हारा 

िज. अकोला

पु�ष 5/1/1974 �ब.ए.एमएससीआ

यट¹

OBC ते�हारा ऑRटMबर 1997 ऑRटMबर 2000 9665225687

559 20031219(स827769 Eी. जयंत लaमण कांबळे,िज�हा 

प0रषदश, खडक6 ता. िज. अकोला

पु�ष 5/6/1972 बी.कॉम.�ब.एड,�ब

.ए. टाय;पगं 

इंUजी-40,मराठS-

30 

एमएससीआयट+

NT-B वा(शम फेqु 96 जाने.1999 9850816427

560 19870324(स812768 Eी शरद साहेबराव 

दाभाड,ेमु.पो.दानापुर ता.ते�हारा 

िज.अकोला

पु�ष 2/19/1968 �ब.कॉम., �ब. 

;प.एड

OPEN ते�हारा ऑग!ट 1995 जुलै 1998 8805297551

561 501(स4636440 कु.मालती ओंकारराव 

डाहाके,`ाने$वर नगर  डाबक6 

रोड, अकोला

!"ी 2/27/1964 �बए. टाय;पगं- 

इंUजी-30

OPEN अकोला जुलै 1992 जुन 1995 7276630980

562 501(स4635234 Eी.भुजंगराव साहेबराव थोरात, 

कोळंबी ता. िज. अकोला

पु�ष 6/21/1965 बी.कॉम 

एम.कॉम.

OBC अकोला स�ट7बर 1995 

नोGह7.1997

जुन 2002 ते 

फेqु.2003

9545871294

563 201701176(स100242◌े Eी.ब:सीधर Eीराम झगड,े 

मु.पो.दानापुर ता. ते�हारा 

िज.अकोला

पु�ष 2/14/1964 बी.ए. OBC ते�हारा ऑग!ट 1995 जुलै 1998 2/14/1964

564 19941107(स815769 मनोज रामगोपाल अUवाल, 

मु@त�जापुर रे�वे !टेशन 

मु@त�जापुर, ता. मु@त�जापुर 

िज.अकोला

पु�ष 12/29/1965 बी.कॉम. OPEN मु@त�जापुर ए;>ल 1997 माच� 2000 8149498877

565 19860118(स812597 नंद_कशोर नामदेवराव 

Eीरामे,मु.पो.मळसुर ता. पातुर 

िज.अकोला

पु�ष 4/3/1966 बी.ए. NT-C पातुर ऑग!ट 1995 जुलै 1998 7745832421
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जातीचा >वग�

566 501(स4639549 ल(लत भागवत ढाके, महालaमी 

नगर हनुमान मं�दर जवळ, 

अकोट रोड (शलोडा िज. अकोला.

पु�ष 10/9/1968 बी.कॉम., 

सी.सी.एम.एस.ए.

अकाऊंट

OPEN अकोला मे 1995 ए;>ल 1998 9850320438

567 501(स4638060 फरजाना परवीन अZदलु रह+म, 

ताज  नगर खैर मोहKमद �लॉट 

जुने शहर अकोला

!"ी 2/2/1969 एचएससी, 

Hड�लोमा

OPEN अकोला जाने.-96 मे.1998 फेqु.2002 ते 

ऑग!ट 2002

9175336531

568 501(स4639677 संजु डाकाजी गायकवाड, :यु 

तापडीया नगर, खरप रोड, अकोला

पु�ष 3/11/1968 बी.कॉम., 

टाय;पगं इंUजी-

40, 

एमएससीआयट+

SC अकोला मे 1995 ए;>ल 1998 9325578472

569 20170111(स100843 अ@नल सुखदेव 

(लगंायत,अशोकनगर डॉ.आंबेडकर 

चौक अकोला

पु�ष 7/29/1960 बी.कॉम.  

टाय;पगं मराठS-

40,�हदं+ 35, 

इंUजी-40

SC अकोला ऑग!ट 1988 जुलै 1991 9604240931

570 501(स4656224 र;वLं मु◌ुकुंदराव व रDनपारखी, 

नायक वाडी _क��लयाजवळ 

,राजे$वर मं�दर, जुने शहर अकोला

पु�ष 8/21/1972 बी.कॉम.  

टाय;पगं मराठS-

40, इंUजी-40 

एमएस- 

सीआयट+

OBC अकोला जाने.1999 Hडस7.2001 8408054646

571 20170110(स100308 बाबुराव गुलाबराव 

पाखरे,मु.पो.(स0रसोल+  

ता.ते�हारा. िज.अकोला

पु�ष 7/20/1973 एसएससी, 

एचएससी,�ब.ए

SC ते�हारा फेqु 1999 फेqु 2002 9096677138
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572 19971128(स819137 �दपक मनोहर वासनकार, पोला 

चौक बैल जोडी मागे अकोला

पु�ष 10/27/1975 एसएससी, 

एचएससी, 

द=ुधGयवसाय 

Gयव!थापन व 

पशुसंवध�न 

पद;वका 

अÁयासIम

OBC अकोला नोGह7. 1999 ऑRटM.2002 9975436783

573 502(स4658017 कु.>@तभा उNमराव इंगळे 

मु.पो.महान ता.बा(श�टाकळी 

िज.अकोला.

!"ी 3/29/1971 बी.ए.,एम.ए., 

एमएससीआयट+

OPEN अकोला ऑRटMबर-1996 ऑRटMबर-1999 9850119592

1 19920721c564550 संजय सखाराम गवई मु.पो. 
येळगांव (वाडी धामणधर+) 
ता.िज.बुलडाणा 90

पु�ष 5/2/1969 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30 mscit

अजा बुलडाणा 1/9/1996 30/08/1999 9922218437

2 19890106c562820 सु@नल गोपाळराव भालेराव 

मु.पो.भादोला ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 30/04/1966 एम.काम 

जीडीसीए 

एमएससीआयट+ 

टलॅ+

खुला बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 9096598305

3 19921102c564223 शे.कादर शे.युसुफ मु..वरवंड 
ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 7/2/1967 बी.कॉम,GDC&A इमाव बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 9881894834

4 19980729c572469 $यामसुंदर अजु�न पवार वा.नं.7 
गजानननगर, मारोती 
मंद+राजवळ,मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 25/11/1974 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-30

अजा मेहकर Feb-00 31/01/2003 9405932732

5 19970514c568630 जगन माधव जाधव मु.पो.सागवन 
ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 22/09/1965 बी.ए. अजा बुलडाणा 16/12/1999 Mar-05 7057010665

6 20141210c100213 देवीदास एकनाथ राजगुरे 

जुनागांव संजय चोपडा _कराणा 

ग�ल+ बुलडाणा

पु�ष 26/06/1961 बी.कॉम इमाव बुलडाणा Sep-90 Aug-93 9922380641

7 19980113c570972 ;वजय अंबादास मुंड(लक (सम7ट 

रोड रामदेवबाबा मंद+राजवळ 

Cचखल+ िज.बुलडाणा

पु�ष 12/6/1975 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30 mscit 
टलॅ+

इमाव Cचखल+ 1/9/2000 31/08/2003 9860683310  
8087089989

िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� �,  ,  ,  ,  बुलढाणा
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8 20150518c100082 वसंत _कसन मधाड ेवा.नं.20 
(मल+ंदनगर बुलडाणा

पु�ष 29/06/1963 एम ए अजा बुलडाणा 1/8/1996 31/08/1999 9850185730

9 19930707c564661 सु@नल दगडुबा गुजर मु.पो.धाड 
ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 9/10/1973 बी ए इमाव बुलडाणा 7/6/1999 31/05/2002 9730336199

10 19941003c566776 ;वभा पंडीतराव देशमुख भू(म 

�ेडस ्�, >ताप टॉ_कजजवळ मेहकर

!"ी 25/05/1972 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-50 
मराठS-30 mscit

खुला मेहकर 1/2/1996 31/01/1999 9421466791

11 20150825c101771 आशा नागोराव �हवाळे मु.साखळी 

खु.पो.पांUी ता.िज.बुलडाणा

!"ी 21/01/1962 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30

अजा बुलडाणा 1/5/1995 30/04/1998 9420795664

12 1990923c564319 संगीता मधुकर घाटोळे मानाजी 

चौक, चौभारा मु.पो.जळगांव 

जा.िज.बुलडाणा

!"ी 26/04/1972 बी.ए. बी.एड 
mscit

इमाव जळगाव जा 1/5/1995 30/04/1998 9503522721

13 2007430c590405 महेश >भाकर >शाद सावजी 

ग�ल+ रेणुका चौक मेहकर 

िज.बुलडाणा

पु�ष 1/5/1975 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30 mscit

खुला मेहकर 1/1/1995 31/12/2001 9423145587

14 20081226c582306 हर+दास `ानबा सातपुते माळीपेठ 

वा.न.1 मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 9/10/1974 बी.ए. खुला मेहकर 1/6/1997 31/05/2000 8275219484

15 20070115c586943 िजत7L(सहं कैलास(सहं राजपूत 

नसवाला चौक सावजी ग�ल+ 

मलकापूर

पु�ष 25/06/1974 एम कॉम 

टायपींग इंUजी-
40 मराठS-40 
संगणक

खुला मलकापूर 1/11/1997 23/08/2001 7350410377       
 9922569277

16 19860711c583158 सुभाष सुखदेवराव जाधव rवारा 

र;वराज (शदंे पोxट ऑफ6सजवळ 

बोथारोड सुंदरखेड बुलडाणा

पु�ष 25/05/1968 बी.कॉम 

जीडीसीए 

टायपींग इंUजी-
40 मराठS-40

इमाव बुलडाणा 11/10/1996 30/09/1999 9623237244

17 19901009c563377 राज7L आ�दनाथ गोदरकर 

मु.पो.देऊळघाट ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 2/10/1967 एचएससी एट+डी इमाव बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 9960147719

18 20060605c568074 उNम Eीराम ताठे मु.पो.जांब 

ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 14/01/1968 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-30

इमाव बुलडाणा 8/12/1998 30/11/2001 8605657573

19 19970804c570088 संजय >�हाद ठाकरे मु.सारंगपूर 
ता मेहकर

पु�ष 24/08/1976 बी.ए इमाव मेहकर 1/3/1999 28/02/2002 9404500575
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20 19870707c562275 पांडुरंग गुमानराव Kह!के 

मु.पो.गांगलगांव ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 9/7/1971 �ब.ए बी.पी.एड इमाव Cचखल+ 1/9/1996 1/8/1999 9623332163

21 20141202c100963 गणेश तुकाराम मोरे मु. पो. 
देऊळगाव कोळ ता. (स.ं राजा

पु�ष 20/07/1969 �ब.ए बी.पी.एड अजा (सदंखेडराजा 1/8/1996 31/07/1999 9764374698

22 19880629c562709 मदन हर+भाउ नेमाड ेम.पो.वरवंड 
ता मेहकर

पु�ष 2/5/1968 �ब.ए बी.पी.एड अजा मेहकर 1/5/1996 30/04/1999 8411878288

23 19910614c563324 संजय "यंबक गोसावी 

मु.पो.एकलारा ता.Cचखल+

पु�ष 2/8/1971 �ब.ए बी.पी.एड 
टायपींग ¨Uजी-
40 मराठS-30

भज ब Cचखल+ 1/5/1998 30/04/2001 8698526913

24 20090929c595463 सहदेव शेषराव मुत�रकर 

मु.पो._कनगांव जoटू ता.लोणार

पु�ष 6/1/1975 बी.ए.संगणक भ.ज.ड लोणार 1/11/1989 31/10/2001 9763778353

25 19890703c562861 संजय कारभार+ मुंढे मु.पो.सावंगी 
टेकाळे ता.दे.राजा

पु�ष 10/12/1973 �ब.ए बी.पी.एड 
एमएससीआयट+

भ.ज.ड देऊळगांव राजा 1/1/1997 31/12/1999 9767992481

26 20120918c597141 `ाने$वर साहेबराव अंभोरे 

मु.पो.एकलारा ता.Cचखल+

पु�ष 10/7/1975 �ब.ए बी.पी.एड 
टायपींग ¨Uजी-
40

इमाव Cचखल+ 1/5/1998 30/04/2001 9921052753

27 20110711c584896 भारत Eीपत गवई मु. . उसरण 

पो. देऊळगावमाळी ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 20/11/1967 �ब.ए.बी.पी.एड 
एमएससीआयट+

अजा मेहकर 1/11/1996 1/11/1999 9421466506

28 20150413c100149 साहेबराव रामराव Kह!के मु. 
Cगरोल+ पो.तुळजापुर ता.दे. राजा 

िज. बुलडाणा

पु�ष 3/6/1968 �ब.कॉम. इमाव देऊळगांव राजा 1/12/1997 1/12/1999 9823303994

29 2013215c100591 Eी.`ानदेव जगदेव ढबाले मु. 
पो.लोणी (गुरव) ता. खामगाव 

िज.बुलडाणा

पु�ष 3/1/1973 बी.ए.टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-40 mscit

अजा खामगाव 1/2/1998 31/01/2001 9922046204

30 19870803c562293 अनंत जय(सगं गायकवाड मु. 
केशव नगर , हनुमान मं�दराजवळ 

बुलडाणा

पु�ष 18/01/1970 �ब.कॉम एम. ए 
टायपींग इंUजी-
40 मराठS-40

खुला बुलडाणा 9/10/1996 30/09/1999 9421463423
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31 20040803c591597 आरती गM;वदंराव बोरकर संजय 

जोशी �दनदयाल नगर वाड� नं. 12 
Cचखल+

!"ी 11/4/1973 एम. ए. 
एमसीआयट+

खुला Cचखल+ 1/10/1997 30/09/2000 7588080014

32 20130920c102890 भाव(सगं दशरथ खरात मु.रोहडा 
पो. गांगलगाव ता. Cचखल+ 

िज.बुलडाणा

पु�ष 3/5/1970 �ब.ए.बी.पी.एड 
एमएससीआयट+

अजा Cचखल+ 1/1/1997 31/12/1999 9881954285

33 19930507c565119 लaमण चंLभान बगे मु.घुसर बु 
पो.दाभाडी ता.मोताळा

पु�ष 10/8/1966 �ब.ए.बी.पी.एड 
सी (लब

भज ब मोताळा 6/4/1996 31/03/1999 9657238055

34 20150405c1000099 परमे$वर नाथा वानखेड े

मु.पो.नांLा ता.लोणार

पु�ष 25/09/1969 �ब.ए.बी.पी.एड अजा लोणार 1/1/1999 31/12/2001 7776844551

35 20090811c597713 गजानन भगवान पानगोळे 

मु.पो.एकलारा ता.Cचखल+

पु�ष 3/9/1973 बी ए खुला Cचखल+ 1/5/1998 30/04/2001 9975981706

36 19860619c562480 संजय सखाराम टेकाळे सरRयु�लर 

रोड , वाड� नं. 16 बुलडाणा

पु�ष 8/6/1969 बी.ए!सी. 
(गPणत) 
एम.ए.,िज.डी.सी.
ॲ\ड एटाय;पगं 

मराठS 30 
इंUजी 40 , 
एमसीआयट+

इमाव बुलडाणा 4/9/1996 31/08/1999 9422955991

37 19870706c562264 >काश =यानुजी खंडागळे मु. 
पो.येळगाव ता.िज. बुलडाणा

पु�ष 3/6/1969 बी.कॉम. मराठS 
टाय;पगं 30 
इंUजी 30

अजा बुलडाणा 2/9/2000 22/08/2003 9860529418

38 19850628c562082 राजू सखाराम जाधव मु. पो. 
येळगाव ता.िज. बुलडाणा

पु�ष 5/6/1967 �ब. ए.�ब.;प.एड 
,एमसीआयट+

अजा बुलडाणा 2/9/1996 31/08/1999 9604109260

39 19881013c562769 राजेश माधव �हवाळे मु.पो. 
सुंदरखेड तारकॉलनी ता. िज. 
बुलडाणा

पु�ष 17/09/1971 बी.ए. 
एम.ए.एमसीआय

ट+ मराठS 30 
इंUजी 40,50 
टाय;पगं

अजा बुलडाणा 1/9/1998 31/08/2001 9049521372

40 19900203c563217 Cगर+श गजानन मेहुनकर मु. पो. 
चैत:यवाडी ता. िज. बुलडाणा

पु�ष 15/05/1973 बी.ए टाय;पगं 
इंUजी 40 
मराठS 30 
एमसीआयट+

खुला बुलडाणा 1/1/1997 31/12/1999 9850536162
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41 19940622c565369 ब�Lनाथ मारोती इंगळे मु.पो. 
आनंद नगर Cचखल+ रोड सुंदरखेड 

बुलडाणा

पु�ष 10/5/1969 बी.कॉम 

टायपींग इंUजी-
50 मराठS-40

अजा बुलडाणा 1/4/2000 31/03/2003 9822492120

42 19830730c562204 �दल+प �हमंतराव जाधव मु.पो. 
गोवध�ल ले आउट वाड� नं. 25 िज. 
बुलडाणा

पु�ष 7/4/1962 एम.काम. अजा बुलडाणा 1/9/1990 30/08/1993 9922871839

43 198907c565312 सु@नल मंगल(सगं देशमुख 

,देशमुख _कराणाजवळ >काश 

जनरल !टोस�समोर बुलडाणा

पु�ष 8/1/1972 बी.ए टाय;पगं 
इंUजी 30 
एमसीआयट+

खुला बुलडाणा 1/12/2000 31/12/2002 9689480554

44 19930112c557760 मकरंद मोरे$वर देशपांड े

केशवनगर वा.नं.18 हनुमान 
मंद+राजवळ बुलडाणा

पु�ष 25/05/1967  
एम.कॉम.एमसी
आयट+  इंUजी 

30 टाय;पगं ठॅल+

खुला बुलडाणा 1/8/1996 31/07/1999 9922183553

45 19890314c562835 �दल+प सुधाकर कोथळकार 

वा.नं.Kहसके लेआऊट जळगांव 

जामोद

पु�ष 8/5/1969 बी.कॉम 

जीडीसीए 

टायपींग इंUजी-
50 मराठS-40 
DTP

इमाव जळगाव जा 1/7/1995 1/6/1998 8805298557

46 20101228c606142 रमेश वासुदेव माकोड ेमु.पो.वरवट 
बकाल ता.संUामपूर

पु�ष 11/9/1970 बी.ए. 
एमसीआयट+ 

मराठS 40 
इंUजी 40 
टाय;पगं

अजा संUामपूर 1/8/1996 31/07/1999 9922493025

47 199001004c563532 @न@तन नारायण भंगाळे मु. 
पो.(सिGहल लाईन केलानगर 

खामगाव िज. बुलडाणा

पु�ष 26/12/1969 बी.कॉम.बी. पी 
एड. मराठS 
टाय;पगं 40 
इंUजी40 
एमएससीआयट+

इमाव खामगाव 1/12/1996 31/11/1999 9326182281

48 20010522c579352 भगवान परशुराम बा;वसाने मु. 
(म(लदं नगर संतोषबाबा 

मठसं!थान जवळ ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 5/4/1959 बी.ए.टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 30

अजा बुलडाणा 1/8/1996 30/07/1996 7030118864
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49 20140205c100922 जानराव रामभाऊ ते�हारकर मु. 
चांगेफळ पो. @नवाना ता. संUामपुर 
बुलडाणा

पु�ष 21/09/19968 �ब.ए.बी.पी.एड इमाव संUामपूर 29/09/1997 30/10/2000 9921481965

50 19870706c562265 रामकृxण तुकाराम गवई मु.पो. 
पांUी (उबरहंड)ेता.िज.बुलडाणा

पु�ष 2/1/1970 बी. ए.टाय;पगं 
इंUजी30

अजा बुलडाणा 1/2/2001 1/2/2004 9763316921

51 19791003c562148 मुजाफर शेख अफसर शेख 

मु.वळती पो. हातणी ता. Cचखल+ 

बुलडाणा

पु�ष 5/5/1953 बी.ए. ;व.जा.अ. Cचखल+ 1/3/1983 28/02/1986 9922363566

52 20021125c584547 संजय नामदेव जाधव मु.पो. 
ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 7/2/1963 बी.कॉम.एम.ए. अजा बुलडाणा 1/9/1990 31/08/1993 8805479677

53 201209118c597147 छाया तुकाराम दामोदर मु. पो. 
शेगाव ता. शेगाव िज. बुलडाणा

!"ी 10/9/1971 बी.ए.एम.ए. 
टाय;पगं इंUजी 

30 मराठS 30,40

अजा शेगाव 1/4/1998 31/03/2001 8975635446

54 19980601c571324 संFया तेजाब(सगं राजपुत c/o 
;वजय(सगं तोमर मु.पो.(सिGहल 
लाईन मोठया ;व�हर+जवळ 

खामगाव िज. बुलडाणा

!"ी 26/02/1973 बी.ए. टाय;पग 
मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

खुला खामगाव 1/7/2000 31/06/2003 9922722810

55 19920608c564209 अ@नल यशवंत जाधव 

मु.धामनदर+ पो.येळगांव 

ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 18/09/1972 बी.ए. टाय;पग 
इंUजी 30  
संगणक

अजा बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 9158318397

56 19900205c563437 दNा"य उकंडा खोडके 

मु.पो.डोणगांव ता.मेहकर

पु�ष 1/7/1969 एम.ए. टाय;पग 
मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

अजा मेहकर 17/12/1994 30/11/1997 9011581275

57 20061218c576084 ;वजया सुधाकर कुळकण� rवारा 

राजEी कमलाकर सुरडकर जुना 

गांव बुलडाणा

!"ी 2/10/1976 एम.ए. टाय;पग 
मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

खुला खामगाव 1/1/1999 31/01/2002 9028232624
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58 19860221c562523 र;वLं >भाकर कांडलकर समता 

सोसायट+ I.2 खामगांव

पु�ष 20/01/1969 एम.कॉम. 
जीडीसीए. 
टाय;पगं 

इंUजी40 
एमएससीआयट+ 

इंटर(मजीएट 

§ॉ¨ग

इमाव खामगाव 1/5/1994 30/04/1997 9403939032

59 20141212c100654 सुनंदा राजाराम खवसे सोनाबाई 

@नवास राम मंद+रजवळ रामनगर 

बुलडाणा

!"ी 16/10/1972 एम ए (मराठS) 
एमएस ऑफ6स

इमाव नांदरुा 1/6/1998 31/05/2001 9420562839

60 19871229c562421 ;व$वनाथ �हरामण घoटे 

मु.देऊळघाट ता. िज. बुलडाणा

पु�ष 5/2/1970 बी.ए. �ब.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

40 इंUजी 40

भ.ज.ब. बुलडाणा 1/12/1997 31/11/2000 9921385812

61 19910716C563582 संजय Eीराम जाधव 

मु.पो.देऊळघाट ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 10/6/1972 बी.ए. टाय;पगं 
इंUजी 30

अजा बुलडाणा 1/12/1999 30/11/2002 7756038254

62 19820618c562180 _कसन काशीनाथ जाधव मु.शेलुद 
पो.सवणा ता.Cचखल+

पु�ष 20/08/1964 बी.कॉम खुला Cचखल+ 10/5/1993 23/04/1996 7588564818

63 20140527c100568 संजय अ\णाजी आटोळे मु.केशव 

(शवणी पो.दसुरबीड ता.(स.ंराजा

पु�ष 1/7/1974 बी.ए. �ब.पी.एड भज क (सदंखेडराजा 1/12/1999 30/11/2002 9881608454

64 20140226c100775 नंद_कशोर नारायण कुटे शाहूनगर 

पंचमुखी महादेव मंद+र खामगांव 

रोड Cचखल+

पु�ष 6/11/1969 बी.एससी 
(comp)

इमाव Cचखल+ 1/10/1997 30/09/2000 9881819504

65 20010216c579188 सुरेश शंकर जाधव वाधवाणी 

मंगल काया�लयसमोर Cचखल+

पु�ष 23/11/1963 बी.कॉम इमाव Cचखल+ 1/7/1995 30/06/1998 9096430750

66 20081205c574266 एकनाथ �बदे(सगं सोळंक6 

मु.पो.कोलारा ता.Cचखल+

पु�ष 4/8/1975 बी.ए. �ब.पी.एड खुला Cचखल+ 1/1/2003 31/12/2005 9158099948

67 20141217c101191 अ@नता साहेबराव अरमाळ 

मु.पो.गांगलगांव ता.Cचखल+

!"ी 1/7/1978 बीए इमाव बुलडाणा 1/12/2000 30/11/2003 9527528596

68 19980610c571329 संFया माPणकराव अढावे 

मु.पो.गोदर+ ता.Cचखल+

!"ी 1/1/1977 बीए पशुधन 

पय�वेOक

अ.जा >क�पU!त Cचखल+ 1/8/2000 31/07/2003 9763826958

69 20100423c100315 >मोद नारायण टाले मु.पो.वरवट 
ता संUामपूर

पु�ष 6/3/1966 बीए इमाव संUामपूर 1/6/1995 30/05/1998 9823413069
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70 20140211c101828 राजु रखमाजी लहाने मु.पो.गोदर+ 
ता.Cचखल+

पु�ष 10/7/1970 बी.ए. �ब.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

30 इंUजी 40 
एमएससीआयट+ 

चालक परवाना 

वाहक परवाना

अ.जा >क�पU!त Cचखल+ 1/4/1997 31/03/2000 9763826958

71 20120522c574774 सु@नता बाबुराव सावसRके 

सोमवारपेठ (सदंखेड राजा

!"ी 15/01/1968 पद;वका 

इलेR�+क 

इंिज@नर+ंग

भज ब (सदंखेडराजा 1/9/1996 31/08/1999 9970145799

72 19920331c564181 मोहन दे;वदास लोखंड ेखडकपुरा 

वा.I.5 जु:या आयट+आयजवळ 

शेगांव

पु�ष 22/08/1969 बी.ए.टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 40  
संगणक 

DOEACC

इमाव शेगाव 20/06/1995 31/05/1998 9850330664

73 19980424c571161 सुदाम नारायण उघड े

मु.पो.दसुरबीड ता.(स.ंराजा

पु�ष 15/08/1967 बी.ए. �ब.पी.एड 
एमएससीआयट+

अजा (सदंखेडराजा 1/7/2000 30/06/2003 7264044372

74 20110118c606011 Eीराम रामदास राठोड 

मु.पो.गांधार+ ता.लोणार

पु�ष 1/7/1970 बी.ए. �ब.पी.एड ;वजा अ लोणार 1/1/1997 31/12/1999 9823547679

75 20030605c591540 राज7Lकुमार बाबुराव साळवे 

वानखड ेले आऊट वा.I.14 डॉ 
�हरे हॉि!पटलमागे बुलडाणा

पु�ष 25/09/1970 बी.ए. �ब.पी.एड  
      एम ए 

(इ@तहास) बीएड  
टाय;पगं मराठS 

30 इंUजी 30

अजा बुलडाणा 27/01/2000 27/02/2003 8007444505

76 20120510c573521 �दनकर अजु�नराव कांबळे 

मु.;पपंळनेर पा.जांबुल ता.लोणार

पु�ष 8/7/1970 बी.कॉम 

टाय;पगं मराठS 

30 इंUजी 30

अजा लोणार 1/6/1995 31/05/1998 9921524247
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77 19950724c567250 अशोक अंकुश पाडमुख मेहकर 

रोड मराठा सेवासंघा]या 

काया�लयासमोर (सदंखेडराजा

पु�ष 1/8/1970 बी.ए.टाय;पगं 
इंUजी 40

अजा (सदंखेडराजा 1/6/1997 31/05/2000 8007911676

78 20141230c100450 मोहन कुशेबा खानझोड े

मु.पो.सर!वती ता.लोणार

पु�ष 16/02/1970 बी ए इमाव लोणार 1/8/1997 31/07/2000 7030256540

79 20120303c563443 मुक6मखान जल+लखान राउतवाडी 

खलसे �लॉट Cचखल+

पु�ष 4/5/1974 बी.ए. �ब.पी.एड खुला Cचखल+ 13/01/2003 19/12/2005 9921937590

80 19860630c562482 गजानन तेजराव यंगड 

मु.पो.पाडळी ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 17/03/1970 बी.कॉम अजा बुलडाणा 2/2/1997 31/01/2000 9763928635

81 19950627c566892 शे अ!लम शे इ!माईल 

आनंदनगर वा.19 रे!ट हाउसमागे 
Cचखल+

पु�ष 1/1/1975 बी.ए. �ब.पी.एड खुला Cचखल+ 1/3/1999 28/02/2002 9922881022

82 20140116c100649 संजय बंडु चांभारे मुंधडा पे�ोल 

पंपजवळ नांदरुा िज.बुलडाणा

पु�ष 24/06/1968 बी एससी गPणत इमाव नांदरुा 1/10/1994 30/10/1997 9420005649

83 19911003c564129 (सताराम गो;वदंा खरात 

मु.Cचचंखेड पो इस�ळ ता.दे.राजा

पु�ष 31/05/1966 बी.ए. �ब.पी.एड अजा >क�पU!त देऊळगांव राजा 7/7/1996 6/6/1999 9403056205

84 19910703c563351 >मोद नारायण तायड े

मु.पो.माटरगांव बु ता शेगांव
पु�ष 22/04/1973 बीए इमाव शेगाव 1/8/1997 31/07/2000 9421469782

85 19930422c564384 कैलास शंकर Eीवास नसवाला 

चौक मलकापूर

पु�ष 11/10/1966 बी कॉम इमाव मलकापूर 1/7/1995 25/07/2001 9822784919

86 20141205c100722 >काश रायभान गवई रा सावंगी 

गवळी पो.मंग�ळ नवघरे 

ता.Cचखल+

पु�ष 6/1/1969 बीए अजा Cचखल+ 1/4/1996 31/03/1999 7350568759

87 19990920c574203 सुधीर ;वxणु नावकार रे�वे 

!टेशनजवळ वा.नं.1 शेगांव
पु�ष 30/06/1961 बी.कॉम इमाव शेगाव 7/8/1988 7/7/1991 9923329862

88 20051222c583838 ;वजय नागोराव जाधव मु 

पो.देऊळघाट ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 8/6/1962 बीए अजा बुलडाणा 1/8/1996 31/07/1999 8806161769

89 20141209c100905 भा!कर �दनकर खरात 

मु.@नमगांव वायाळ पो.�हवरखेड 

पुणा� ता (स.ंराजा

पु�ष 10/8/1974 बीए अजा (सदंखेडराजा 1/9/1998 31/08/2001 9049825871

90 19891024c562662 गजानन साहेबराव अंभोरे 

मु.पो.मंग�ळ नवघरे ता.Cचखल+

पु�ष 28/07/1972 बी.ए. �ब.पी.एड इमाव Cचखल+ 1/9/1997 31/08/2000 9158186431
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91 20150110c100648 संजय दे;वदास जुनारे 

मु.पो.टाकरखेड ता.नांदरुा
पु�ष 20/07/1971 बी.ए.टाय;पगं 

इंUजी 50  
मराठS-40 
�हनद+-40 
मराठS 

लघुलेखन 120  
msciit

खुला नांदरुा 1/12/1998 30/11/2001 9552239326

92 19791126c562151 मधुकर _कसन वानखड े

मु.पो.मंग�ळ नवघरे ता.Cचखल+

पु�ष 7/8/1958 एम ए अथ�. अजा Cचखल+ 8/9/1988 8/9/1991 8408893245

93 20160630c100788 अ�ण शाल+Uाम धनोकार 

मु.पो.पळशी बु ता खामगांव

पु�ष 1/8/1965 बीए इमाव खामगाव 1/11/1998 31/10/2001 9011844280

94 20160630c101229 सु@नता केशव लाड Eीमद @नवास 

गणेशनगर गणपती मंद+राजवळ 

Cचखल+

!"ी 12/6/1971 बीए खुला Cचखल+ 1/5/1996 30/04/1999 9011023912

95 20091125c575998 मह7L बसवे$वर मोदे शाहूनगर 

Cचखल+

पु�ष 29/06/1968 बी कॉम 

टायपींग इंUजी 

50  मराठS-30 
ईUजी 

लघुलेखन -80 
इंटर(मजीएट 

§ा¨ग

खुला मोताळा 1/7/1995 31/05/1998 9049885399

96 19890906c562659 >द+प Eीराम क!तुरे मु.पो.सवणा 

ता.Cचखल+

पु�ष 1/10/1964 बी कॉम अजा Cचखल+ 10/4/1992 23/03/1995 9011604231

97 20090622c595631 रजनीकांत रमेश पाट+ल 

आनंदनगर रे!ट हाउाससमोर 

वा.नं.19 Cचखल+

पु�ष 1/9/1970 बी कॉम  एम 

ए अथ� MSCIT
खुला Cचखल+ 1/5/1995 30/04/1998 9822079984

98 19990922c564221 बाबुराव तुळ(शराम मोरे रा उमरा 

अटाळी पो._क:ह+ महादेव 

ता.खामगांव

पु�ष 25/06/1969 बी कॉम 

टायपींग इंUजी 

30 MSCIT

अजा खामगाव 2/9/2000 31/10/2003 9922020475

99 20080305c592985 बबन चंLभान साळवे मु.वरखेड 

पो.मंग�ळ नवघरे ता.Cचखल+

पु�ष 11/4/1968 बीए बी एड अजा Cचखल+ 1/9/1997 31/08/2000

100 19970806c570090 वामन उNम माळोकार 

मु.पो.पळशी बु ता खामगांव

पु�ष 1/4/1969 डी फाम� इमाव खामगाव 1/1/2001 31/12/2003 9767389550
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101 19920623c563911 गजानन बाळु (शदंे चांदमार+ फैल 

खामगाव

पु�ष 11/7/1973 बी.ए.टाय;पगं 
इंUजी 40  
मराठS-40 
�हनद+30

इमाव खामगाव 1/2/2000 31/01/2003 8007467337

102 20150717c100511 कू. नंदा पुंड(लक वानखड ेवाड� नं. 
10 बुलडाणा

!"ी 24/01/1966 �ब.ए. अजा. बुलडाणा 1/3/1998 28/02/2001 8805492336

103 19920608c577757 माधव Gयंकटराव वायाळ 

मु.पुंडलस पो. पांUाडोळे ता. लोणार

पु�ष 22/09/1975 बी ए टायपींग 

इंUजी 40  
मराठS-40 
ईUजी 

एमएससीआयट+

इमाव/अपंग लोणार 1/10/1996 30/09/1999 9881645283

104 19900503c563412 सु@नता गुलाबराव घोरपड े

c/o�दपक पैठणे मु. सावरखेड पो. 
इसोल+ ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 7/12/1972 �ब.ए. अजा. Cचखल+ 1/9/1996 1/8/1999 9657382887

105 20120717c585526 पु�षोNम लोभाजी आघाव मु. 
वझर आघव पो. भुमराळा ता. 
लोणार िज. बुलडाणा

पु�ष 9/1/1974 �ब.ए. एन.ट+. ड. लोणार 1/1/2000 31/01/2001 9637044164

106 19970730c570919 संजय महादेव वानखड े

मु.पो.माटरगांव ता.शेगांव
पु�ष 24/08/1971 बीए अजा शेगाव 1/11/1998 30/10/2001 8275063732

107 19970521c572227 कैलास भा!कर वाघ मु.पो.ता 
संUामपूर

पु�ष 21/09/1973 बीए इमाव संUामपूर 21/12/1998 20/12/2001 9923850396

108 19970329c568433 क:हैयालाल राजाराम मोरे 

मु.पो.सार(शव ता मेहकर

पु�ष 30/04/1973 बी.ए. बी. पी. एड. अजा मेहकर 1/1/1999 31/12/2001 9765705646

109 20060121c582670 शांताराम Eीराम बगाड े

मु.तामगांव पो.ता.संUामपूर
पु�ष 23/03/1968 बी.ए. बी. पी. एड. इमाव संUामपूर 1/8/1995 30/07/1998 9420337674

110 20030129c587110 गौतम राजाराम वानखड ेमु. पो. 
ज!तगाव ता. संUामपूर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 18/04/1971 एम. ए. अजा. संUामपूर 19/08/97 18/08/2000 8888590802

111 20131110c167753 तेजराव बंसी पवार मु.पांUी उगले 
पो. जांभेारा ता.(सदंखेडराजा िज. 
बुलडाणा

पु�ष 16/07/1970 �ब. ए. ;वजा अ (सदंखेडराजा 1/1/1998 31/12/2000 7028192342
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112 19920701c564249 अ@नता गुलाबराव (भसे मु. 
वृंदावन नगर Cचखल+ रोड बूलडाणा

!"ी 22/06/1975 एम.ए. टाय;पग 
मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

अजा. बुलडाणा 1/12/1999 1/11/2002 8308578083

113 19860710c562493 ;वxणु रामभाऊ वाणी मु.गंधार+ 
ता. लोणार पो. गंधार+ िज. बूलडाणा

पु�ष 10/10/1968 बी.ए. 
एमएससीआयट+

अजा. लोणार 20/08/1998 19/08/2001 9011927813

114 19880627c562802 छगन रामदास @नकाळजे मु. 
जळगाव पो. ;पपंळगाव बु. ता. 
(सदंखेडराजा िज. बुलडाणा

पु�ष 25/06/1969 बी.ए. बी. पी. एड. अजा. (सदंखेडराजा 1/11/1998 1/10/2001 9764182705

115 19890102c562691 ;वजय ह0रभाऊ शेळके मु. पो. 
मोळा ता. मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 14/09/1972 बी.ए. बी. पी. एड. 
एमससीआयट+ 

टाय;पगं मराठS 

30

इमाव मेहकर 1/7/1997 30/06/2000 9922173396

116 19931105c565245 पु�षोNम भगवान खरात वाड� नं. 
13 माळीपुरा 

पंचायतस(मतीपाठSमागे Cचखल+ 

िज बुलडाणा

पु�ष 6/9/1963 �ब. कॉम. इमाव Cचखल+ 1/6/1995 30/05/1998 9421473482

117 19890705c563156 शे. महेबूब शे.हसन मु.कदमापूर 

पो.लोणी गुरव ता.खामगांव

पु�ष 15/09/1970 बी ए 

एमएससीआयट+

खुला खामगाव 1/9/1998 31/08/2001 9096966030

118 20130904c101385 (मल+ंद सुखदेव डMगर�दवे 

मु.पो.खांडवी ता.जळगांव जा

पु�ष 13/10/1968 बी.ए. बी. पी. एड. 
MSCIT

अजा जळगाव जा 1/7/1995 30/06/1998 9552597327

119 19880622c562357 पुंजाजी रामकृxण गायकवाड 

मु.भेारटेक पो नळगंगापूर 

ता.मोताळा

पु�ष 2/12/1969 बी ए अजा मोताळा 1/8/1994 30/07/1997 8806094432

120 19880623c562363 साहेबराव मारोती पानझाड े

मु.ते�हारा पो.बोरगांव काकड े

ता.Cचखल+

पु�ष 5/7/1969 एम ए 

एमएससीआयट+

अजा Cचखल+ 1/8/1995 17/07/1998 9689331748

121 20141219c100560 `ानदेव सोमा वले मु.घुसर 
खु.पो.दाभाडी ता.मोताळा

पु�ष 10/4/1966 बी ए अजा मोताळा 1/10/1995 30/09/1998 9421493256
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122 20110221c607001 सौ माधुर+ सुभाष घोरपड े(लगंाड े

ले आउट बजाज शो�म जवळ 

मलकापूर रोड बुलडाणा

!"ी 24/05/1972 बी.कॉम टलॅ+ 

टायपींग मराठS 

30 बेसीक 

कॉKपुटर

इमाव बुलडाणा 1/10/1999 30/09/2002 9422950187  
9404033861

123 20150307c100788 गणेश दNा"य मांजरे वा.नं.25 
जुना गांव बुलडाणा

पु�ष 15/05/1968 बी.कॉम 

टायपींग मराठS-
30 इं=ल+श 30 
MSCIT

इमाव बुलडाणा 3/11/1995 30/10/1998 9960308240

124 19880704c562723 राज7L रामकृxण सावळे 

मु.पो.डMगरशेवल+ ता.Cचखल+

पु�ष 24/11/1971 बी.ए.आयट+आय 

�ब�डींग.म7टेनंस 
टाय;पगं मराठS 

30 इ-40 
GDC&A

इमाव Cचखल+ 1/7/1997 30/06/2000 8390106910

125 20040622c592281 साळवे चंLकांत भा!कर 

मु.पो.चांडोळ ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 5/2/1967 बी.ए. बी. पी. एड. अजा बुलडाणा 1/8/1996 31/07/1999 9970031732

126 19840726c562044 �दल+प नामदेव घेवंदे रा आ:वी 

पो पेठ ता.Cचखल+

पु�ष 16/11/1966 बीए अजा Cचखल+ 1/9/1992 31/08/1995 8605599641

127 20091208c576402 `ाने$वर जनाध�न मुंढे मु.पहूर 
पो.�हरडव ता.लोणार

पु�ष 1/7/1975 बी.ए. बी. पी. एड. भज ड लोणार 1/11/1999 31/10/2002 9545758121

128 19990112c571740 राज7L का:हू पाचपोर रा पु:हई पो 

ता मोताळा

पु�ष 14/02/1972 बीए भज क मोताळा 1/4/2000 31/03/2003 9922196523

129 20150406c100527 वंदना >�हाद मेहसरे सराफा 

ग�ल+ खामगांव

!"ी 27/02/1975 बीए इमाव खामगाव 1/1/1998 31/12/2000 9665136769

130 19920513c564193 वसंतराव रामराव गवई रा. सावंगी 
गवळी पो.मंग�ळ नवघरे ता. 
Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 28/03/1964 बीए अजा Cचखल+ 1/4/1996 30/04/1999 9763941295

131 19920630c563961 संजय वसंतराव पवार (शवशंकर 

नगर Cचखल+ रोड बुलडाणा

पु�ष 5/5/1971 �ब. ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 30 
एमएससीआयट+

इमाव बुलडाणा 3/9/1996 30/08/1999 9689307059
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132 19880610c562779 (लला _कसन गायके रामनगर 

प0रजात सोसायट+ बुलडाणा

!"ी 20/07/1968 एम कॉम 

टायपींग इंUजी-
40 मराठS-40 
MSCIT

इमाव बुलडाणा 6/5/1995 30/04/1998 9403252289

133 19900613c562900 अंकुश Eीराम आंधळे मुपो.गांधार+ 
ता लोणार

पु�ष 1/8/1970 बीए संगणक भज ड लोणार 20/08/1998 19/08/2001 9673285940

134 19940804c566216 गजानन ;व$वनाथ ददगाळ 

रोकडीयानगर स�तEृंगी 

मंद+राजवळ शेगांव

पु�ष 20/07/1970 बी.कॉम इमाव शेगाव 1/11/1995 31/10/1998 9850807055

135 19950202c566782 संजय ताराचंद चGहाण दाळफैल 

>तापनगर खामगांव

पु�ष 26/06/1971 बी कॉम इमाव खामगाव 3/2/1998 31/01/2001 9922826363

136 20141204c100223 मुरल+धर बापुराव डांगेवाड 

मुपो.एकलारा ता.Cचखल+

पु�ष 5/3/1970 बीए ;वमा> Cचखल+ 2/5/1998 30/04/2001 9665372763

137 19971017c571646 गणेश लaमण दामोदर मु.राहूड 
पो.घाणेगांव ता.खामगांव

पु�ष 2/5/1970 बीए आयट+आय-
DPCS

अजा खामगाव 1/1/2001 31/12/2003 8600804381

138 20120301c562013 अनंता Eीराम (शगंणे मु.रामनगर 
पो ;वह+गांव ता खामगांव

पु�ष 29/10/1975 एम ए टायपींग 

इंUजी-50 
मराठS-40 �ह:द+-
40 CCCO eith 
MS Office 
GDC&A

इमाव खामगाव 1/8/1997 31/07/2000 9822748873

139 20090925c598063 मनोजकुमार सDयनारायण डोळे 

वा.नं.17 जु:या बस !टँडमागे 

मेहकर

पु�ष 11/1/1973 बी.ए. बी. पी. एड. 
MSCIT Comp-
ADCA

खुला मेहकर 1/1/1999 31/12/2002 9096154395

140 20091111c568317 �हदायतखान सखाउ�लाखान मु.पो 
कंझारा ता खामगांव

पु�ष 6/12/1974 एम ए उदु� खुला खामगाव 1/11/2000 31/10/2003 9637707755

141 20150526c100782 सुहास मधुकर आळशी 

सर!वतीनगर गणपती 

मंद+राजवळ बुलडाणा

पु�ष 24/06/1966 बी ए टायपींग 

इंUजी-50 
मराठS-40 
मराठS 

लघुलेखन-120, 
Comp- CCCD

खुला बुलडाणा 2/2/1997 31/01/2000 7385766304  
9075796006
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जातीचा >वग�

142 20091219c575961 पवार बाबुलाल (भमा मु पांUी 

उगले पो जांभोरा ता.(सरंाजा

पु�ष 7/10/1968 बी.ए. बी. पी. एड. 
 टाय;पगं 

मराठS 40 
इंUजी-50

;वजा अ (सदंखेडराजा 1/6/1997 30/05/2000 9960331857

143 19890712c563188 ;वजय मुरल+धर देवगीरकर �लेग 

जीन ओमनगर शेगांव

पु�ष 30/09/1968 बी.ए. बी. पी. एड. 
 टाय;पगं 

मराठS 40 
इंUजी-40 
MSCIT

इमाव शेगाव 1/4/1997 31/03/2000 9922012462

144 19930726c564980 अ@नता ;व$वनाथ हरमकार c/o 
आर आर गाठोड ेसंत गाडगेनगर 

Cचखल+ रोड बुलडाणा

!"ी 28/01/1972 बी.ए.  टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी-40 
comp basic

इमाव बुलडाणा 10/12/1998 30/11/2001 8600581460

145 19940726c566198 @नवा�ण(लगं ;वxणुआ�पा घोड!ेवार 

गणेशनगर आयट+आयजवळ 

बुलडाणा

पु�ष 8/8/1974 बी.कॉम 

टायपींग मराठS-
40 इं=ल+श 40 
MSCIT ITI-
DPCS

खुला बुलडाणा 1/12/2000 30/11/2003 9922904113

146 20120719c588974 (भमराव मोतीराम अंभोरे मु सुळा 

पM कळंबे$वर ता मेहकर

पु�ष 1/2/1971 एम ए बीपीएड अजा मेहकर 1/10/1999 30/09/2002 8007627516

147 19900926c563376 सुभाष आDमाराम राजपूत मु 

सावळा ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 2/9/1971 बी.ए. बी. पी. एड. 
 टाय;पगं 

मराठS 30 
इंUजी-40

;वजा अ बुलडाणा 1/7/1999 30/06/2002 9960652021

148 20160630c101364 Hडगांबर गुलाबराव देशमुख 

मु.मंडपगांव पो.दे.म�ह ता.दे.राजा

पु�ष 5/12/1970 बी.ए.  टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी-40

इमाव देऊळगांव राजा 1/1/1997 31/12/199 9637196677

149 20120303c563441 पाटोळे शंकर >�हाद मुपो.राजुर 

ता.मोताळा

पु�ष 10/7/1971 बी.ए.  टाय;पगं  
इंUजी-30 
संगणक

इमाव मोताळा 1/10/1999 30/09/2002 9158541002

150 20110401c562643 लaमीकांत मनोहर बगाड े

तानाजीनगर म]छS ले आउट 

बुलडाणा

पु�ष 26/11/1970 बी.कॉम 

टायपींग मराठS-
30

इमाव बुलडाणा 1/11/1999 31/10/2002 9422072101
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जातीचा >वग�

151 20141222c101291 अर;वदं लaमण चGहाण 

मुपो.अंजनी बु.ता.मेहकर

पु�ष 20/08/1965 एम ए अजा मेहकर 1/8/1993 30/07/1996 9766759651

152 20160510c100464 भाउराव ;वxणु बोरकर मुपो लोणी 

गवळी ता मेहेर

पु�ष 8/7/1969 एम ए बीपीएड अजा मेहकर 1/9/1995 31/08/1998 7030258191

153 19990111c571739 अ@नता पुंडल+क येळवणकार 

c/o.L M बगाड ेतानाजीनगर 

बुलडाणा

!"ी 24/06/1977 बी.ए.एमएससीआ
यट+

इमाव बुलडाणा 1/5/2000 31/05/2003 9420403004

154 20081022c575356 सुबोध रामभाउ Cग-हे आदश�नगर 

खामगांव रोड शेगांव

पु�ष 28/11/1966 बी.कॉम इमाव शेगाव 11/12/1995 30/12/1998 9403256647 
8805943447

155 20160701c101015 संजु नारायण वानखड े 

मु.पो.;प>ंी माळी ता.मेहकर

पु�ष 4/6/1974 बी ए अजा मेहकर 1/1/1999 31/12/2001 9657672580

156 19900709c563468 बाबाराव अमतृराव सांगळे 

महावीरनगर बुलडाणा

पु�ष 7/11/1972 बी.ए. बी. पी. एड. 
एमपीएड, एम 
फ6ल, पीएचडी

भज ड लोणार 1/12/1998 30/11/2001 9850280939 
8275599730

157 19911226c564147 मनोज नारायण>साद दबुे वा.नं.10 
राजा भतु�हर+ मंद+रासमोर 

जळगांव जा

पु�ष 17/07/1973 बी.ए.  टाय;पगं 
मराठS 40 
इंUजी-40 �ह:द+-
40 comp 
MSCIT

खुला जळगाव जा 1/12/1997 30/11/2000 9403256557

158 19880705c562725 अ@नल नामदेव बारगीर 

मु.पो.आसलगांव ता.जळगांव जा.
पु�ष 27/11/1971 बी.ए.  टाय;पगं 

मराठS 40 
इंUजी-40  
comp MSCIT,

इमाव जळगाव जा 1/10/1995 30/09/1998 9922351848

159 20001220c579281 Cचतंामण ;वनायक पाठक 

मु.पो.आसलगांव ता.जळगांव जा

पु�ष 10/4/1967 बी.कॉम MSCIT खुला जळगाव जा 1/5/1997 30/04/2000 8055071878

160 19960228c567359 मंदा ;वxणु आडोळकर rवारा 

अशोक (भमु (सधंीकर जगदंबा 

दंवी मंद+राजवळ खेडा� वेस 

जळगांव जा

!"ी 14/05/1968 बी.ए.  टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी-30 
comp MSCIT

इमाव जळगाव जा 12/5/1997 12/4/2000 9421713770

Page 496 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

161 20141127c100161 बबन >भु गवई मुपो जवळखेड 

पो बोराखेडी बावरा ता दे.राजा

पु�ष 25/06/1966 बीए अजा देऊळगांव राजा 1/5/1992 30/04/1995 8698284487

162 20141218c101006 (शला uयंबक कुळकण� नवीन 

पा\याचे टाक6जवळ चेतनानगर 

सुदरखेड बुलडाणा

!"ी 8/11/1971 बी.कॉम इंUजी-
50 मराठS-30  
comp DTP

खुला Cचखल+ 1/5/1998 30/04/1998 9881425568

163 19860624c562481 अजाबराव सुखदेव घेवंदे 

मु.पो.एकलारा ता.Cचखल+

पु�ष 5/7/1968 एम एम 

समाजशा!"

अजा Cचखल+ 1/7/1995 30/06/1998 9623556863

164 19880623c562360 शशीकांत वसंतलाल जै!वाल 

मु.पो.कोथळी ता.मोताळा

पु�ष 13/02/1972 बी.एससी PCM इमाव मोताळा 2/10/1995 30/09/1998 8275233658

165 19950322c567025 शंकर लaमण खरचणे मु वडगांव 

गड पो धानोरा महा(सFद 

ता.जळगांव जा

पु�ष 20/09/1971 बी.कॉम  बी. पी. 
एड.  अ@तर+Rत 

बीए (मराठS)

इमाव जळगाव जा 1/9/1996 30/08/1999 9763265969

166 19980123c570977 आलोक गंगाराम Cचचंोले (म��+ 

�लॉट, वा.नं.25 बुलडाणा

पु�ष 28/02/1976 बीए एमपीएम 

(Master in 
personnel 
Management)

खुला बुलडाणा 15/12/2000 19/11/2003 8888421475

167 19980317c570994 अ�ण जनाद�न पांडव स7ट जोसेफ 

!कुलसमोर शांतीनगर सुदरखेड 

बुलडाणा

पु�ष 18/12/1961 बी.कॉम अजा बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 8390276412

168 20021230c585078 संजय कुंडल+क जायभाये 

मु.हनवतखेड पो.सावखेड तेजन 

ता.(स.ंराजा

पु�ष 14/03/1972 बी ए बी पी एड भज ड (सदंखेडराजा 1/1/1999 31/12/2001 9423447452  
8698907232

169 19910925c564126 �दनेश >�हादसा पैठणकर 

मु.पो.आसलगांव ता.जळगांव जा

पु�ष 23/12/1972 बी.ए. बी. पी. एड. 
 टाय;पगं  

इंUजी-40  
MSCIT

इमाव जळगाव जा 1/5/1997 30/04/2000 9881979377

170 19950816c567275 हरेश पंढर+ काळे मु.पो.जवळा बु. 
ता.शेगांव

पु�ष 1/7/1970 बी.ए. बी. पी. एड. इमाव शेगाव 8/11/1996 31/10/1999 7350240695

171 19960828c569629 ;वxणु अजु�न बोदड े

मु.पो.सावरगांव दाभाड े
ता.जळगांव जा

पु�ष 27/01/1970 बी.कॉम. बी. पी. 
एड.    MSCIT

इमाव जळगाव जा 1/12/1997 30/11/2000 8379818500
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जातीचा >वग�

172 20141217c100927 >णेाती मधुकर जोशी c/o. र;वLं 
कुळकण� (शव शॉपींग कॉK�लेRस 

कारंजा चौक बुलडाणा

!"ी 26/11/1970 बी.कॉम इंUजी-
40  comp 
office 
Automation & 
Fin Accout

खुला बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 9011023462

173 19840228c612034 पैाPण�मा नारायण वाघमारे 

आंबेडकरनगर वा.नं.10 बुलडाणा

!"ी 11/4/1966 बी.ए.  टाय;पगं  
इंUजी-40मराठS-
40  MSCIT 
मराठS 

लघुलेखन-120 
DOEAC

अजा बुलडाणा 1/2/1994 1/10/1997 7066170086

174 19921014c564473 अ@नल पुंजाजी नागपूरे मु.पो. 
माटरगांव ता.शेगांव

पु�ष 1/6/1970 बी कॉम 

बीपीएड 

टायपींग इंUजी 

40  मराठS-30 
ईUजी MSCIT 
बसवाहक परवाना

इमाव शेगाव 1/12/1996 30/11/1999 7769928520

175 19980209c570844 देवीदास तुकाराम (सरसाट 

मु.पो.वडगांव तेजन ता लोणार

पु�ष 15/06/1970 बी.ए. बी. पी. एड. इमाव लोणार 1/7/1999 30/06/2002 9767665583

176 20090504c562150 अ;वनाश कृxणा पाट+ल लांड ेले 

आउट वा.न.18 sp बंग�याजवळ 

बुलडाणा

पु�ष 8/8/1972 बी कॉम 

जीउीसीए 

संगणक

इमाव बुलडाणा 16/03/2000 28/02/2003 9156023774

177 20150117c100815 राम_कसन Eीपत तेजनकर 

मु.पो.वडगांव तेजन ता लोणार

पु�ष 7/7/1974 बी ए इमाव लोणार 1/8/1999 31/07/2002 9850080680

178 20150203c100905 दNा"य कुंड(लक कांबळे 

मु.पो.वडगांव तेजन ता लोणार

पु�ष 22/06/1974 बी ए MSCIT अजा लोणार 1/9/1999 31/07/2003 9689337279

179 20100413c576575 गणेश Eावण मोरे आंबेडकरनगर 

धार रोड लोणार

पु�ष 7/5/1973 बी.ए.  टाय;पगं  
इंUजी-40मराठS-
40  MSCIT 
मराठS

अजा लोणार 1/12/1997 30/11/2000 7773934527
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जातीचा >वग�

180 20160702c100725 (मल+ंद वासुदेव पाचपांड ेमु.कुंड 

खुद� पो.धरणगांव ता.मलकापूर

पु�ष 21/11/1969 बी.कॉम.  
टाय;पगं  इंUजी-
40मराठS-40

इमाव मलकापूर 1/12/1996  
070/07/2001

30/11/1999   
31/08/2001

9421469651

181 20100102c566395 �योती सखाराम जोशी 

�दनदयालनगर वा.नं.12 राम 
मंद+रामागे Cचखल+

!"ी 11/10/1970 बी.ए.  टाय;पगं  
इंUजी-40 
मराठS-30

खुला Cचखल+ 1/5/1998 30/04/2001 9403939201  
8308847792

182 19790201c562142 ;वxणु रामभाउ खापरे Eीराम 

मंद+राजवळ नांदरुा खुद� ता.नांदरुा
पु�ष 29/05/1960 बी.कॉम.  

टाय;पगं  इंUजी-
40

इमाव नांदरुा 2/11/1992 30/10/1995 8600713865

183 20141205c100637 अशोक गो;वदंा वाघ नालंदानगर 

बुलडाणा रोड नांदरुा

पु�ष 5/9/1961 बी कॉम बीपीएड अजा नांदरुा 31/12/1994 30/11/1997 9975760051

184 19900803c563494 Eी.भा!कर लaमणराव डोबाळे 

मु.वडोदा पा:हेरा ता.मलकापूर

पु�ष 14/06/1965 बीए इमाव मलकापूर 01/09/1996   
01/07/2001

02/05/1998   
30/09/2002

8605868925

185 20100426c598969 र;वLं शंकरराव जोशी पा\या]या 

टाक6जवळ नांदरुा

पु�ष 13/08/1973 बी ए बीपीएड 

टायपींग इंUजी 

40  मराठS-30 
ईUजी MSCIT

खुला नांदरुा 1/3/1999 28/02/2002 9423761218

186 20160702c101210 गौतम पुंडल+क (भड ेमु.रसुलपूर 
पो.माळेगांव गMड ता नांदरुा

पु�ष 20/05/1965 बी ए बीपीएड अजा नांदरुा 1/3/1997 28/02/2000 9764061514

187 19900704c562862 मुरल+धन उNमराव जाधव मु. 
दNपुर पो. देऊळघाट ता. िज. 
बुलडाणा

पु�ष 22/09/1968 बी ए बीपीएड 

एम.ए. पाट� 1
इमाव बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 7709577807

188 20040903c591643 सु@नता सखाराम (शदंे 

मु.(शवशंकर नगर Cचखल+ रोड 

िज. बुलडाणा

!"ी 18/11/1974    �ब. कॉम 

एम.ए,अथ�शा!",
एम.ए इ@तहास 
.टायपींग इंUजी 

40  मराठS-30 
ईUजी 

MSCIT,टलॅ+ 
कॉK�युटर

अजा बुलडाणा 1/2/2000 1/2/2003 9665751453
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189 20131029c161084 अ@नल वसंतराव गोसावी महसुल 

कॉलनी मु.पो. जळगाव जामोद 

िज.बुलडाणा

पु�ष 7/4/1969 बी.कॉम 

टाय;वगं मराठS 

40 इंUजी40

खुला जळगाव जा 1/1/1993 31/12/1995 9881565646

190 20141216c100504 पूpषोNम ;वEाम मसने रा.जवळा 

बु. ता. शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 22/06/1962 एम.ए.एम.कॉम. इमाव शेगाव 20/12/1994 31/11/1997 9763931721

191 20060630c101623 अ;वनाश नारायण गाढे रा.;पपंर+ 
गवळी ता. मोताळा िज. बुलडाणा

पु�ष 7/1/1968 बी.ए. इमाव मोताळा 1/8/1994 31/07/1997 8806094675

192 20160419c100205 Hडगांबर महोदव अढाव 

मु.काकनवाडा खु पो काकनवाडा खु

पु�ष 2/2/1966 एसएससी एट+डी खुला संUामपूर 1/6/1993 31/05/1996 9765602981

193 19940207c566570 Eावण मारोती गायकवाड 

मु.पेनटाकळी पो. �हवराआEम ता. 
मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 15/07/1971 बी.ए. �ब.पी.एड. 
टाय;पगं मराठS 

30इंUजी40 
कॉK�युटर ऑफ 

>ोUमॅ

अजा मेहकर 1/9/1997 1/8/2000 9822892338

194 20141201c101381 अशोक राजाराम वानखड ेमु. पो. 
ता. संUामपूर िज. बुलडाणा

पु�ष 9/12/1970 बी.ए. बी.ए. 
टाय;पगं 

इंUजी40

इमाव संUामपूर 28/05/1997 27/05/2000 9011870751

195 19901212c563246 हेमलता रजनीकांत सावजी वाड� 

नं. 17 गढ+ जवह मु.पो. तो. शेगाव 
िज. बुलडाणा

!"ी 15/10/1968 �ब.ए.एम.ए.रा�य
शा!" टाय;पगं 

मराठS40 
इंUजी60 �हदं+40

खुला शेगाव 7/8/1995 31/07/1998 9766429135 
9763116675

196 19860108c562475 मोहन दामोदर देशमुख मु.पो. 
वरवट बकाल ता.संUामपूर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 15/01/1966 बी. ए.टाय;पगं 
इंUजी40 मराठS 
30

खुला संUामपूर 1/8/1995 1/7/1998 9665250982 
9604916204

197 19950712c569206 सुजाता भा!करराव घMगटे 

तह(सल काया�लयासमोर खामगांव 

शेगाव रोड

!"ी 4/7/1973 एम.ए.बी.पी.एड. खुला शेगाव 7/10/1996 30/09/1999 9421470047 
9922028291
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198 199850626c562079 �दल+प आ�पाराव पडघान 

;वरसावरकर नगर राऊतवाडी वाड�. 
4 Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 5/1/1967 बी. कॉम. 
जी.डी.सी. अँड 

ए. 
बी.ए.बी.पी.एड.ए
मससीआयट+ 

टाय;पगं इंUजी 

30

इमाव Cचखल+ 1/2/2003 31/02/2005 8378005367

199 199930908c564981 पुxपा उNमराव खंडारे शेगांव रोड 

नाका खामगांव िज. बुलडाणा

!"ी 16/07/1964 बी.ए.टाय;पगं 
मराठS 40 
इंUजी50 
�हदं+40लघूलखन

 120

अजा खामगाव 6/1/1995 1/5/1998 9665746279

200 19941117c566005 रDनाकर दौलत (शरसाट 

मु.पो.सवणा.ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 04/02/973 बी.ए.एमएससीआ
यट+

अजा Cचखल+ 01/08/0997 2/8/2000 9767202342

201 19920701c564329 आशा माधवराव हातेकर शाम 

टॉक6ज जवळ खामगांव िज. 
बुलडाणा

!"ी 8/11/1969 बी.कॉम. 
टाय;पगं �हदं+ 

40 मराठS 40 
इंUजी40 
एमएससीआयट+

इमाव खामगाव 12/5/1995 30/04/1998 9422914217

202 19920715c564540 बबन खंडुजी राठोड रा. दNपुर पो. 
डावरगांव ता. (सदंखेडराजा िज. 
बुलडाणा

पु�ष 5/6/1973 बी.ए. एम.ए. 
बी.पी.एड.

;वजा अ (सदंखेडराजा 1/12/1999 30/11/2002 9673274727

203 19900808c563242 रेखा महादेव गवई वाड� नं. 10 
Gयंकटेश नगर शेगांव िज. बुलडाणा

!"ी 12/8/1969 बी.ए.बी.पी.एड.ए
म.ए. टाय;पगं 
मराठS 30,40 
इUंजी 30,40 
�हदं+ 30,40 
एमएससीआयट+

अजा शेगाव 5/5/1995 30/04/1998 9420875795

204 19940810c566229 बबन Cचदंकाजी जाधव 

मु.पो.सावखेड भेाई ता.दे.राजा

पु�ष 30/12/1970 बी ए अजा बुलडाणा 1/6/1999 31/05/2002 7798207731
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205 19870605c562451 ना(सरोrद+न बाबर (सराजेाrद+न 

नया मोह�ला वा.नं.10 मलकापूर

पु�ष 3/5/1971 एम ए -
eng,urdu,pol.s
ci., sociology, 
history, hindi 
बी.एड

खुला मलकापूर 1/7/1998 30/06/2001 9923673164

206 20141231c100964 ;वणा भ!करराव कुळकण� 

c/o.अनंत भा!करराव कुळकण� 

अंतरंग �ब�डींग आदश� 

;वrयालयामागे  संभाजीनगर 

Cचखल+

!"ी 21/07/1970 एम ए टायपींग 

इंUजी-60 
मराठS-40  
MSCIT

खुला मेहकर 1/7/1995 30/06/1998 9422625183

207 19940805c566525 सु@नता देवीदास गोरे इतापे ले 

आउट (शव छ"ापतीनगर बुलडाणा

!"ी 8/2/1975 एम ए बीएड 

टायपींग इ-30 
संगणक 

>माणप"ा

खुला बुलडाणा 1/3/2000 28/02/2003 9766718464

208 19920601c564300 कडु शेख यासीन शेख वा.न.9 
पा\या]या टाक6जवळ मेहकर 

िज.बुलडाणा

पु�ष 5/7/1965 बी.कॉम खुला मेहकर 1/7/1995 20/06/1998 9970757048

209 20091219c575959 राधा_कसन सखाराम राठोड 

मु.पांUी उगले पा जांभोरा ता 

(स.ंराजा

पु�ष 3/5/1971 बीएबीपीएड ;वजा अ (सदंखेडराजा 1/1/1997 31/12/2000 8806708637

210 20150326c100438 दादाराव राजाराम हेलोड े

मु.गMधनखेड पा.मढ तािज बुलडाणा

पु�ष 5/6/1968 बी कॉम अजा बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 9168218853

211 19931013c565520 अ�णा �"ांबकराव सानोने मु�ठे 

ले आउट शा!"ा◌ीनगर बुलडाणा

!"ी 21/01/1972 बीए एम ए इमाव बुलडाणा 1/10/1995 30/09/1998 9527781180

212 19970106c567738 _करण जनाद�न सुरडकर rवारा 

कैलास (शवाजी (मसाळकर 

@त�पती माब�लमागे सुंदरखेड 

बुलड`णा

!"ी 5/1/1972 बीए अजा बुलडाणा 1/3/1999 28/02/2002 9011709307

213 19910703c564054 सु@नल पुंजाजी नागरे मुपो 

माटरगांव बु ता.शेगांव
पु�ष 9/3/1973 बीए एम ए इमाव शेगाव 1/9/1996 31/08/1999 9421469732

214 19950724c569201 �योती दगुा�दास नागपूरकर मुंजे 

वेटाळ वा.न.24 मेहकर

!"ी 3/10/1971 एम ए बीपीएड 

संगणक 

>माणप"ा

इमाव मेहकर 1/11/1996 30/10/1999 9623909063
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215 20091109c563688 सुरेश _कसन सांगळे खराटे ले 

आऊट काय�(सFद हनुमान 

मंद+राजवळ सुतोने _कराणा 

खामगांव

पु�ष 10/6/1972 बीए टायपींग 

मराठS-30 
इUजी-40 �ह:द+-
30 MSCIT

इमाव शेगाव 1/12/1996 31/12/11999 9850795050

216 19941205c566763 जयEी देवीदास घाटोळे 

(शवाजीनगर वा नं14 बुलडाणा

!"ी 6/5/1972 एम ए MSCIT इमाव मेहकर 1/6/1996 31/05/1999 8421868142

217 20130722c101708 मुकुंद सदा(शव जोशी आदश�नगर 

बुलड`णा रोड मलकापूर

पु�ष 21/08/1967 बी ए खुला वा(शम 1/6/1995 31/06/1998 9970669768

218 19941205c566762 ममता देवीदास घाटोळे 

(शवाजीनगर वा.न.7 मेहकर

!"ी 30/04/1974 बी.एससी 
िजवशा!" 

अ@तर+Rत बी ए 

ईUजी वा. 
MSCIT ADCA

इमाव मेहकर 1/6/1996 31/05/1999 7387999646

219 19940706c566410 रमा बाबुराव @नबंाळकर 

केशवनगर घाटपुर+ रोड (शवछ"ा 

कॉK�लेRससमोर खामगांव

!"ी 14/11/1976 बी ए टायपींग 

¨गजी 40 
मराठS-40 �ह:द+-
40 DTP Comp

खुला खामगाव 01/12/1998   
02/05/2000

28/02/2000   
031/01/2002

7719955003

220 20160704c100395 अशोक रामभाउ Pझने मुपो 

Cगरोल+ खु ता दे.राजा

पु�ष 27/11/1972 बीए अजा देऊळगांव राजा 1/2/2009 1/1/2002 9604227246

221 19900702c562928 वैिजनाथ ;व$वनाथ सांगळे मु 

अमोना पो.शेलगाव आटोळ ता 

Cचखल+

पु�ष 1/5/1970 बी.ए इमाव देऊळगांव राजा 10/01/19997 10/1/2000 9767558027

222 19880628c562699 संजय मनोहर भागवत राम-
लaमण @नवास चांडक लेआउट 

बुलडाणा

पु�ष 5/1/1972 बीए इमाव बुलडाणा 1/12/1997 31/03/2000 9011023425

223 20060120c582654 शेख तन;वर शेख इqा�हम रा. 
बाजार फैल शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 24/01/1973 एच.एस.सी.डी.एड
.

खुला शेगाव 8/6/1995 31/05/1998 9270075077

224 20091106c566176 अ@नता रामराव मारोड ेrवारा 

;वलासराव भा!करराव देशमुm ◌ा 

मुपोता संUामपूर

!"ी 15/10/1975 बी ए टायपींग 

¨गजी 40 
मराठS-30

खुला संUामपूर 5/11/1998 4/11/2001 9421464636

225 1980630c562223 परमे$वर पुंजाजी वाघ श@नवार 

पेठ कूंभार ग�ल+ देउळगांव राजा

पु�ष 21/02/1969 बी ए टायपींग 

¨गजी 40 
मराठS-40

इमाव देऊळगांव राजा 1/10/1996 30/09/1999 9637719148
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226 20141013c100761 संजय तेजराव मोरे मु.नायगांव बु 
पो.;प.ंउंडा .ता.Cचखल+.

पु�ष 16/11/1968 बीएबीपीएड 

टायपींग इ-40
इमाव Cचखल+ 1/1/1996 31/12/1998 9158359824

227 20100322c557536 गो�बा कळणु कंकाळ मु.पो.लोणी 

गवळी

पु�ष 12/8/1966 बी ए एम एस अजा मेहकर 5/11/1997 30/10/2000 9921474459

228 19950804c567263 पु�षोNम दगडु आराख 

मु.पो.गांगा.लगांव ता Cचखल+

पु�ष 10/12/1969 बी ए बीपीएड अजा Cचखल+ 1/4/1997 31/03/2000 9421675798

229 20150103c100854 रमेश बंडु गवई मुपो बोरगांव 

काकड ेता Cचखल+

पु�ष 12/4/1963 बी ए बीपीएड अजा Cचखल+ 1/11/1994 31/10/1997 9922389370

230 20141229c100588 मनोहर पांडुरंग तMड ेमुपो �हगंणा 

कारेगांव ता.खामगांव

पु�ष 10/6/1974 एम ए टायपींग 

इ-40 मराठS-30
इमाव खामगाव 1/8/1997 31/07/2000 9765285222

231 19910717c564090 `ाने$वर शंकर मानकर मुपोता 

संUामपूर

पु�ष 22/12/1973 एम ए टायपींग 

इ-40 मराठS-40 
MSCIT

इमाव संUामपूर 1/10/1997 30/09/2000 9421883637

232 20150627c100434 �दगंबर Eीपत गवळी मुपो लोणी 

गवळी ता मेहकर

पु�ष 12/5/1970 बीए भज ब मेहकर 1/12/1996 30/11/1999 96896540994

233 20160704c100912 आसाराम दगडु कुटे मु ते�हारा 

पो बोरगांव काकड ेता Cचखल+

पु�ष 3/10/1973 बी ए बीपीएड इ-
40 मराठS-30

इमाव Cचखल+ 1/5/1998 30/04/2001 9822300816

234 20100403c566376 Eी_कसन ;वठोबा धमक मुपो 

मंग�ळ नवघरे ता Cचखल+

पु�ष 15/08/1970 बी एससी 

बीपीएड

इमाव Cचखल+ 1/4/1996 31/03/1999 9921754323

235 20141210c100679 मधुकर बाबुलाल कंजरे 

(शवाजीनगर वा नं.2 शेगांव
पु�ष 16/10/1963 बीए इमाव शेगाव 12/4/1994 31/03/1997 8975526682

236 19851220c562473 `ाने$वर रामचंL चंदन(शव 

नरोNमदास �लॉट वा नं 1 शेगांव
पु�ष 2/7/1968 बी कॉम अजा शेगाव 1/3/1997 28/02/2000 8600684526

237 20141210c100736 लaमण हर+ @नबंाळकर 

(शवाजीनगर वा नं 2शेगांव
पु�ष 18/01/1963 बी कॉम 

टायपींग इ-30 
mscit

अजा शेगाव 17/11/1992 30/11/1995 9665352743

238 19890706c562569 ;वजय जुलाल(सगं जाधव 

िजजाउनगर वा नं 4 Cचखल+

पु�ष 20/10/1971 बी ए टायपीग 

इ-40 मराठS30 
MSCIT 
Intermediate 
Drawing

खुला Cचखल+ 8/9/1997 7/9/2000 8087090068
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239 20070205c576630 पु�षाेNम नारायण हाड ेगांधीनगर 

वा नं 17 Cचखल+

पु�ष 2/10/1975 बी एससी 

बीपीएड 

टायपीग इ-40 
मराठS30 
MSCIT 
अ@तर+Rत बीए

खुला Cचखल+ 3/3/2003 4/2/2006 9921820261

240 20160426c100696 गजानन जग:नाथ तMड ेमुपो 

लोणी गवळी ता मेहकर

पु�ष 17/01/1968 बी ए इमाव मेहकर 1/9/1995 31/08/1998 9145223049

241 19900810c563502 बळीराम रामदास को�हे मु वळती 

बु पो घाणेगांव ता नांदरुा

पु�ष 5/12/1971 बी कॉम 

जीउीसीए 

संगणक MSCIT 
टायपींग इ-30 
मराट+-30

इमाव नांदरुा 9/5/1995 30/04/1998 9421265555

242 20141208c100378 ;वलास >भाकर पाट+ल मुपो 

धानोरा ;वटाळी ता नांदरुा

पु�ष 20/09/1969 बी ए संगणक 

टायपींग इ-30
खुला नांदरुा 1/1/1997 31/12/19*99 9167235538

243 20160630c100268 कैलास का(शराम चोपड ेमुपो 

सुटाळा बु ता खामगांव

पु�ष 2/4/1973 बीकाम टायपींग 

इ-40 मराठS-30 
संगणक CDAC

इमाव खामगाव 2/5/1998 30/024/2001 9850571352

244 19930203c565092 @नशीकांत अशोक (शरसाट हर+ 

फैल आंबेडकरनगर खामगांव

पु�ष 5/9/1969 बीकाम एम ए 

अथ� टायपींग इ-
40 मराठS-40 
�ह:द+-30  
संगणक MSCIT 
CDAC

अजा खामगाव 1/6/1998 31/05/1998 8149939479

245 20141220c101736 ;वजय महादेव शेगोकार मु पहूर 

पुणा� पो मनसगांव ता शेगांव

पु�ष 16/03/1967 बी कॉम अजा शेगाव 4/5/1995 30/04/1998 9921684279

246 19881025c562816 Eीकृxण "यंबक गाटोळे मु 

जवळखेड पो बोराखेडी बावरा ता 

दे.राजा

पु�ष 25/06/1966 बीए बीपीएड 

टायपींग इ-60 
मराठS-40 �ह:द+-
40

भज क देऊळगांव राजा 1/7/1997 30/06/2000 9922594891

247 19870105c562437 कारभार+ आनंदा Kह!के मुपो 

लोणी गवळी ता मेहकर

पु�ष 6/8/1968 बीए MSCIT अजा मेहकर 1/2/1994 31/01/1997 9764848700
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248 19890403c562695 अशोक दशरथ आखरे मु.गणपूर 

पो अं"ी दे.ता मेहकर

पु�ष 16/11/1971 बीए बीपीएड इमाव मेहकर 1/4/1997 31/03/2000 9765718826

249 20021116c584349 संजीवकुमार उNमराव ढवळे 

रायल+ फैल शेगांव

पु�ष 12/7/1968 बीए बीपीएड 

एम ए MSCIT 
बस वाहक 

परवाना

खुला शेगाव 8/1/1997 31/12/1999 8888210743

250 20160704c101117 सुभाष _कसन शेगड ेधनगारवाडा 

शेगांव

पु�ष 26/09/1960 बी कॉम इमाव शेगाव 8/10/1992 30/09/1995 7058340929

251 19920706c564498 अजय शरदचंL पाट+ल जै!वाल ले 

आउट तानाजी नगर राम 

मंद+राजवळ बुलडाणा

पु�ष 19/10/1974 बीकॉम टायपींग 

इ-40 मराठS30 
संगणक 

>माणप"ा

खुला बुलडाणा 6/6/1998 31/05/2001 9860551632

252 20160704c100931 एकनाथ कडुबा वाघ मु आमखेड 

पो अंबाशी ता Cचखल+

पु�ष 4/1/1966 बीए बीपीएड खुला Cचखल+ 1/10/1995 30/09/1998 7798955388

253 20160704c101241 (भमराव रंगनाथ नाईक मु 

गाडगेाव बु पो गाडगेांव खु ता 

जळगांव जा

पु�ष 13/03/1965 बी कॉम अजा जळगाव जा 5/6/1996 5/6/1996 9822706476

254 19890105c562819 चंLकांत Eीरंग (शदंे शमा� 

लेआऊट आकोट रोड शेगांव

पु�ष 23/07/1969 बीए बी (लब इमाव शेगाव 10/11/195 30/10/1998 9423622035

255 19950724c567091 Eीपाद रामनाथा काय!थ शाम 

कॉलनी बस !टाॅडमागे देउळगांव 

राजा

पु�ष 28/08/1967 बीए खुला देऊळगांव राजा 1/11/1996 31/10/1999 9503178853

256 19900202c563215 शांताराम रामभाऊ चांदरुकर 

गजानन महाराज मंद+र प0रसर 

डगडाळीपुरा शेगांव

पु�ष 12/7/1970 बीए बीपीएड इमाव शेगाव 16/09/1996 31/12/1998 9881308187

257 20160700c101055 बबन शंकर गवई मु.आमखेड पो. 
अंबाशी ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 3/6/1968 एम.ए. मराठS 
बी.पी. एड.

अजा Cचखल+ 1/10/1995 30/09/1998 7719091271

258 19970421c568602 ;वलास �दनकरराव वाजपे c/o 
मधूकर सुरडकर यांचा वाडा 

,नवकार >ोGह+जन समोर अं�बका 

नगर घाटपुर+ नाका खामगांव

पु�ष 23/06/1961 बी.कॉम खुला खामगाव 1/7/1998 1/9/2001 9860897611
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259 20160704c101312 अZदलु अ@नस शेख अजीम  

रा.इकबाल चौक वाड� I.8 अंसार+ 

रोड बुलडाणा

पु�ष 20/08/1968 बी.ए. खुला बुलडाणा 9/9/1996 31/08/1999 9145536350 
7385150326

260 20150415c100238 गजानन जानराव राऊत मु. साई 
नगर पो. जळगांव जामोद 

ता.जळगांव जा. िज. बुलडाणा

पु�ष 4/3/1969 बी.कॉम एम.ए. 
बी.पी.एड.

इमाव जळगाव जा 1/9/1996 31/08/1999 9767664541

261 19930611c565148 ;वजय रामकृxण काळे मु पो 

@नमगांव ता नांदरुा

पु�ष 5/3/1973 बीए बीपीएड इमाव नांदरुा 1/9/1997 31/08/2000 8805381208

262 19930307c565491 सु@नता वसंत को�हे रा. संजीवनी 

गहृ@नमा�ण सं!था शेगांव रोड 

खामगांव िज. बुलडाणा

!"ी 16/06/1975 बी.ए. टाय;पगं 
इंUजी 60 मरठS 
40 
एमएससीआयट+ 

काँK�युटर 

>ोUाॅमींग 

Zयुट+पाल�र

खुला खामगाव 1/7/2000 1/6/2003 9552618718

263 20150428c100344 सुय�कांत मधुकर भोसले 

रा.हर+फैल वाड� I. 3 खामगांव िज. 
बुलडाणा

पु�ष 8/12/1966 बी.कॉम अजा खामगाव 1/5/1994 1/10/1996 9552213099

264 20160629c100445 Eीराम तुकाराम नावकर मु. 
खुपगांव पो. सव ता. िज.बुलडाणा

पु�ष 9/9/1964 �ब कॉम इमाव बुलडाणा 12/7/1996 12/6/1999 8975804011

265 19880624c562799 भगवान धेांडुजी गाडकेर 

संभाजीनगर वा.नं.23 Cचखल+

पु�ष 15/11/1968 बीए बीपीएड इमाव Cचखल+ 1/5/1995 30/04/1998 9881685172

266 20160715c100782 कुंदा यशवंतराव गोट+वाले 

(सतलामाता मं�दरासमोर 

खामगांव िज. बुलडाणा

!"ी 12/5/1972 एम. ए. इमाव खामगाव 1/7/1998 30/6/2001 8693868740

267 20141206c100728 हेमलता शंकर मानेकर वामननगर 

बी अँड सी ऑफ6ससमोर खामगांव

!"ी 21/08/1969 बी कॉम 

टायपींग ¨Uजी-
40 संगणक 

DOAFA

भज ब खामगाव 1/12/1995 30/11/1998 9923224165

268 20140220c100827 मंगला बलराम मावळे देशमुख 

�लॉट 6 नं शाळेमागे (सवील 

लाईन खामगांव

!"ी 10/8/1971 बी ए इमाव खामगाव 1/6/1995 31/05/1998 8805288230

269 19890701c562856 (भमराव दौलत कांबळे 

मु.पो.देउळघाट तािज बुलडाणा

पु�ष 12/12/1970 बी ए अजा बुलडाणा 1/2/2000 31/01/2003 9545236821
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270 19890713c562612 गजानन ;व$वनाथ पडघान रा 

भालगांव ता Cचखल+

पु�ष 11/6/1972 बीए बीपीएड इमाव Cचखल+ 1/1/1998 31/12/2000 9657383495

271 19890127c562692 समाधान लaमण भांदग< मु पो 

उNराद पेठ ता.Cचखल+

पु�ष 5/7/1971 बीए बीपीएड खुला Cचखल+ 1/1/1997 31/12/1999 9657434295

272 19850911c562098 गजानन उNमराव �हवराळे मु 

अं�बकापूर (Cचतोडा) ता.खामगांव

पु�ष 10/3/1966 बीए अजा खामगाव 1/4/1993 31/03/1996 8552864840

273 20141202c100880 परशराम शामराव क-हाळे वा नं 

12 जुने गांव Cचखल+

पु�ष 27/08/1969 बीए बीपीएड खुला Cचखल+ 1/1/1996 31/05/1999 9527386039

274 19900702c562931 मेाहन उNमराव मोठे महावीरनगर 

वा.नं23 बुलडाणा

पु�ष 27/04/1974 बीए टायपींग 

मराठS-40 
इUजी-30 
MSCIT MS 
Office

इमाव अपंग बुलडाणा 1/10/1997 30/09/2000 623132269

275 20060215c584060 सुर7Lनाथ नर7Lनाथ मोरे वा नं 8 
गजानननगर खंडाळा रोड Cचखल+

पु�ष 5/1/1967 बी कॉम अजा Cचखल+ 1/3/2000 21/02/2003 7219554113

276 19880706c562805 ;वलास बबन उमाळे रा उमरा 

लासुरा पो Cचतोडा ता खामगांव

पु�ष 21/07/1968 बी कॉम अजा खामगाव 1/3/1998 28/02/2001 9881187909

277 20150115c100305 गजानन Eीराम सातव मु.पो 
वड(शगंी ता जळगांव जा

पु�ष 30/08/1965 बी कॉम 

टायपींग मराठS-
30 इUजी-40 
�ह:द+-30

इमाव जळगाव जा 2/2/1996 31/01/1996 9552614303

278 20160628c100515 र;वLं मनोहर Cचचंोळकर मुपो 

;पपंळगांव काळे ता जळगांव जा

पु�ष 4/5/1969 एम ए मराठS 

(लट

इमाव जळगाव जा 1/5/1995 30/04/1998 9921316591

279 20160617c100765 राज7श भालचंL दाभाड े;वxणुवाडी 

कलेRटर बंग�याजवळ बुलडाणा

पु�ष 11/8/1970 बी कॉम MSCIT 
टायपींग मराठS-
30

खुला बुलडाणा 11/10/1996 30/09/1999 8605181968

280 19920925c564327 गजानन ;वxणु जाधव वा नं.22 
(भमIांतीनगर Cचखल+

पु�ष 1/12/1969 बी ए बीपीएड 

टायपींग इंUजी 

50  मराठS-40

अजा Cचखल+ 1/9/1996 31/08/1999 9673862195

281 20141129c101154 मंगला >काश देशपांड े

(शवाजीनगर जुना गांव बुलडाणा

!"ी 15/06/1976 बी ए मराठS-30 
इUजी-40

खुला बुलडाणा 1/10/1999 30/09/12002 9422941316  
9075781316
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282 20110510c581107 अ@नल उकंडा आनंदराव मुपो 

वडगांव तेजन ता लोणार

पु�ष 2/4/1966 बी ए बीपीएड अजा लोणार 01/12/19978 30/11/2000 7350996859

283 20150112c100701 ;वजयकुमार रामभाउ हेरोड ेमु पो 

शेलगांव मुकुंद ता नांदरुा

पु�ष 2/6/1967 एम कॉम 

टायपींग इंUजी-
40 मराठS-40 
MSCIT

अजा नांदरुा 1/3/1996 28/02/1999 9689026784

284 20160705c100749 नागोराव आनंदा वRटे मुपो 

वडाळी ता नांदरुा

पु�ष बी कॉम 

टायपींग ¨Uजी-
40

इमाव नांदरुा 1/12/1992 30/11/1995 7769077260

285 20160105c100968 Eीकृxण नामदेव ¨गळे शांतीनगर 

वा नं 20 नांदरुा
पु�ष 1/1/1964 बी कॉम भज ब नांदरुा 1/12/1992 30/11/1995 9921193460

286 20120720c589164 अशोक Eीरंग साळवे वा न 2 
महालaमीनगर डोणगांव

पु�ष 19/09/1970 एम ए mscit अजा मेहकर 1/1/1999 31/12/2001 9767665833

287 19910708c564058 शामराव Eीराम चGहाण मु 

गोवध�ननगर पो बीबी ता लोणार

पु�ष 15/08/1967 बी ए बीपीएड ;वजा अ लोणार 19/12/1993 19/11/1996 8605645063

288 19890213c562827 `ानदेव सखाराम (मरगे 

मुकुंदनगर भारत कला रोड 

मलकापूर

पु�ष 22/05/1969 बी कॉम इमाव मलकापूर 1/7/1995  
01/07/2001

31/05/1998  
31/07/2001

8275233608

289 20160705c100304 संभाजी शंकर गायकवाड 

मंगलगेट वा न 15 मलकापूर

पु�ष 20/07/1969 बी एससी 

बीपीएड

इमाव मलकापूर 01/08/1995  
12/07/2001

31/05/1998  
31/08/2001

9175365579

290 19920703c564419 जानराव सुपडा पांड ेमु 

जांबुळधाबा ता मलकापूर

पु�ष 17/05/1968 बीए बीपीएड 

टायपींग इ-40 
मराठS-40 �ह:द+-
40 MSCIT

भज ब मलकापूर 1/8/1995    
01/07/2001

 30/11/1997  
28/02/2002

9850096169

291 20121109c572187 समाधान दामोधर जाधव मु 

�हवरखेड पुणा� ता (स ंराजा

पु�ष 29/12/1971 बीए बीपीएड अजा (सदंखेडराजा 1/8/1999 30/07/2002 7057930650

292 19890701c562854 र;वLं नारायण होनाळे मु. 
लोणवाडी पो. माळेगांव (ग�ड)ता. 
नांदरुा िज. बुलडाणा

पु�ष 21/09/1969 एम.ए.रा�यशा!"
 बी.पी. एड.

इमाव नांदरुा 1/6/1995 31/05/1998 9822886329

293 20160705c101328 मंगेश वासूदेव गाव"े मु. पो. 
द�हगांव ता. नांदरूा िज. बुलडाणा

पु�ष 23/11/1976 बी.कॉम. 
टाय;पगं  

इंUजी30

इमाव नांदरुा 1/12/1998 30/11/2001 9527744722
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294 20160705c101377 लaमण ओंकार घाटे मु. माटोडा 
पो. द�हगांव ता. नांदरुा िज. बुलडाणा

पु�ष 28/11/1970 बी. कॉम. इमाव नांदरुा 1/10/1997 30/09/2000 9158476445

295 20160630c101083 गोपाळ नागोराव पाट+ल मु. 
पलसोडा पो. अलमपुर ता. नांदरुा 
िज. बुलडाणा

पु�ष 11/7/1963 बी.कॉम इमाव नांदरुा 1/2/1991 31/01/1994 8975664323

296 19920327c564289 भारत >�हाद खरात मु. पो 
ता..Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 10/5/1975 बी.ए. इमाव Cचखल+ 1/5/1998 31/04/2001 9860822352

297 19980515c571175 रामचंL ;वठोबा खेडकेर वाड� नं. 
25 जूनागांव (म�टर+ �लॉट ता. 
िज. बुलडाणा

पु�ष 28/06/1969 बी.कॉम इमाव बुलडाणा 1/10/2000 1/30/2003 8888413983

298 19920710c564435 तुळशीराम झाबा बMLे रा. खातखेड 

पो. वसाडी बु. ता. नांदरुा िज. 
बुलडाणा

पु�ष 18/02/1971 बी.कॉम बी.पी. 
एड टाय;पगं 

मराठS 40 
¨Uजी 40 
एमससीआयट+

इमाव नांदरुा 1/5/1995 30/04/1998 9403252125

299 19930908c565204 यशवंत गजानन ट7भीकर Eीराम 

@नवास वाड� I. 22 (शवाजी नगर 

जूनागांव बुलडाणा

पु�ष 9/2/1971 बी.ए. डी. ई. 
इलेRÂ+कल

खुला बुलडाणा 01/09/1196 31/08/1999 9850676480

300 20141207c100301 >शांत जनाद�न कुळकण� (शवाजी 

वेस का(लकंा माता मं�दराजवळ 

खामगांव बुलडाणा

पु�ष 18/01/1973 �ब कॉम 

बी.पी.एड. 
टाय;पगं इंUजी 

30,40

खुला खामगाव 1/12/1995 1/11/1998 7588417330

301 20160707c100078 र;वLं शंकर चोपड ेमु.पो. नांदरुा 
(म" चौक िज. बुलडाणा

पु�ष 13/12/1969 �ब कॉम 

बी.पी.एड. 
टाय;पगं इंUजी 

,40 मराठS 30 
एमएससीआयट+

इमाव नांदरुा 1/5/1995 30/04/1998 9850050356

302 201600707c100137 गजानन भगवान कुडके रा. 
�दनदयालनगर Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 10/10/1967 बी. कॉम 

बी.पी.एड बी.ए.
इमाव Cचखल+ 1/1/1996 31/12/1998 9890570776
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303 20141226c100960 Eीकृxण (शव(सगं प0रहार मु. 
भालगांव पो. कोलारा ता. Cचखल+ 

िज. बुलडाणा

पु�ष 13/04/1972 बी.ए.बी.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

30 इUंजी 30,40

खुला Cचखल+ 1/4/1997 1/3/2000 7030120496

304 20160707c100104 अ@नल >�हाद इंगळे चेतना नगर 

सुंदरखेड ता.िज. बुलडाणा

पु�ष 21/08/1974 बी.ए.बी.पी.एड 
टाय;पगं 

मराठS40 30 
इUंजी 30

अजा बुलडाणा 1/5/1999 30/04/2003 8390543871

305 20160707c100181 पुpषोNम _कसन वानखड ेमु. पो. 
पातुडा� बु. ता. संUामपुर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 5/10/1956 बी.ए. अजा संUामपूर 1/31/1980 1/11/1983 9923272637

306 20051222c583695 सुभाष नारायण दांडगे 

मु.पो.नांदरुा खडसे �लॉट वाड� नं. 
9 िज. बुलडाणा

पु�ष 5/2/1963 बी.ए. अजा नांदरुा 1/3/1993 1/7/1996 9921354929

307 20160707c10070 अतुल भा!कर पाट+ल �लटॅ नं.11 
,�लॉट नं. आर एच 10/2, 
एमआयडीसी,जी Zलॉक संभाजी 

नगर Cचचंवड पुणे

पु�ष 19/04/1974 बी.ए. आयट+ 

आय

इमाव पुणे 4/1/1997 01/03/20001 9850726971

308 19930703c564619 महेश गो;वदंराव �Oरसागर 

;ववेकानंद कॉलनी नांदरुा रोड िज. 
खामगांव

पु�ष 12/9/1975 बी.ए. खुला खामगाव 1/4/1998 31/03/2001 9404033272

309 19990317c572315 रमेश (शव(सगं राजपूत मु. मलगी 
पो. भरोसा ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 15/06/1971 बी.ए. खुला देऊळगांव राजा 5/2/2000 1/4/2003 8605508641

310 19950615c575067 सु@नता उNमराव खंडारे रा. शेगांव 
रोड जुना नाका खामगाव िज. 
बुलडाणा

!"ी 4/9/1972 बी. कॉम 

टाय;पगं मराठS 

30 इंUजी 40 
एमएससीआयट+ 

टलॅ+

अजा खामगाव 1/12/1996 30/11/1999 9421116220

311 19890710c563166 सुधाकर आDमाराम वानखेड ेमु. 
पो. सोमठाणा ता. लोणार िज. 
बुलडाणा

पु�ष 28/06/1971 बी.ए.टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 40

अजा लोणार 1/3/1996 30/02/1999 9922644632
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312 19920113c564269 संजय गुलाबराव देशमूख मु.पो. 
लोणार वाड� नं. 16 क:या 

शाळे]या पाठSमागे

पु�ष 1/6/1975 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+ 

Uंथपालचा कोस�

इमाव लोणार 1/12/1997 30/11/2000 9423338209

313 20141229c100867 अि!मता Eीधरराव क!तुरे रा. 
गजानन नगर शास_कय दधु 

डअेर+ खंडाळारोड Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

!"ी 11/7/1970 �ब. ए.टाय;पगं 
मराठS 40 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

अजा Cचखल+ 1/12/1996 1/11/1996 9552677407 
9822198618

314 20140528c100642 कैलास शामराव इंगळे 

रा.(भमनगर वाड� नं. 16 ता.  
मलकापुर िज. बुलडाणा

पु�ष 4/3/1965 बी.ए. अजा मलकापूर 1/8/1997 7/3/2003 9890185696

315 20160707c100811 (श�पा  ;वलास महाजन मु. पो. 
खामगांव महाराxट ;वदयालय 

गोपाळ नगर िज. बुलडाणा

!"ी 18/01/1976 एम. ए. टाय;पगं 
इंUजी 30 
कॉK�युटर 

ऑपरेशन

खुला खामगाव 1/3/1998 1/2/2001 9881221547

316 20160707c100707 अलका >�हाद मुळतकर EFदा 

नगर पेटोलपंपजवळ  मु. पो. 
जळगांव जामोद िज. बुलडाणा

!"ी 7/3/1967 बी.ए. टाय;पगं 
इंUजी 3 मराठS 
30,40 
एमएससीआयट+

इमाव जळगाव जा 1/5/1995 1/4/1998 8806774601

317 19851227c562105 गौतम म�हपत साळवे मु. पो. 
डMगर शेवल+ ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 19/11/1966 बी. ए. अजा Cचखल+ 1/6/1996 1/5/1999 9763795265

318 20100426c598990 कैलास भगवान इंगळे मु. पो. 
@घण� ता. मलकापुर िज. बुलडाणा

पु�ष 3/6/1972 बी. ए. अजा मलकापूर 1/11/2000 1/10/2003 9766655882

319 20160707c100945 सीमा मनोहर चGहाण ओ!वाल 

!ट+लमागे रेणुका नगर Cचखल+ 

रोड बुलडाणा

!"ी 15/06/1972 बी.कॉम. 
टाय;पगं मराठS 

40 इंUजी 30 
सी. सी. ए.

इमाव बुलडाणा 1/10/1999 30/09/2002 9422937404
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320 2016704c101619 स@तश ;वनायकराव चGहाण मु. 
पो. रामवाडी ता. मलकापुर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 1/8/1971 . एम.एस. डZ�यु 
सी. डी.

खुला मलकापूर 1/1/2000 31/12/2003 8275331335

321 20160706c100309 सुभाष उखडा� इंगळे मु. पो. पा:हेरा 
खेडी ता. मोताळा िज. बुलडाणा

पु�ष 26/06/1973 बी.ए. अजा मोताळा 12/2/1997 31/01/2000 9049542174

322 19950717c567085 >भू Eीपत इंगळे मु.चोरपांUा पो. 
�बबी ता. लोणार िज. खामगांव

पु�ष 6/3/1968 एम.ए. फ!ट� अजा लोणार 1/12/1996 30/11/1999 9923839437

323 20160707c100908 रतन राम_कसन Pख�लारे मु.पो. 
देऊळगांव मह+ ता. देऊळगांव 

राजा िज. बुलडाणा

पु�ष 11/6/1965 �ब. ए. बी.पी. एड. 
एम.ए.

अजा देऊळगांव राजा 1/10/1995 30/09/1998 9689340357

324 19900706c563077 सादतखान स(मउ�लाखान पठाण 

मु पो. खळेगांव ता. लोणार िज. 
बुलडाणा

पु�ष 14/04/1973 एम. एस.सी. खुला लोणार 1/5/1998 1/4/2001 9765753392

325 19940805c566218 भा!कर नारायण डGहळे मु 

कारेगांव पो सोमठाणा ता लोणार

पु�ष 21/06/1972 बी एससी इमाव लोणार 1/3/1999 28/02/2002 9975407842

326 20121126c583568 शे आर+फ शे उमर मुपो 

डMगरशेवल+ ता Cचखल+

पु�ष 1/7/1974 बीए खुला Cचखल+ 1/10/2000 30/09/2003 9527128144

327 19920611c564328 कु.लता लaमणराव चोपड े

(शवाजी नगर नांदरुा ;वर तानाजी 

वाड� नं. 3 ता. िज. बुलडाणा

!"ी 29/07/1967 बी. कॉम. 
टाय;पगं इंUजी 

60 मरठS 40 
�हदं+ 40 
एमएससीआयट+

इमाव नांदरुा 1/6/1995 5/1/1998 9823679719

328 19890715c563186 कु. स;वता लaमणराव चोपड े

(शवाजी नगर नांदरुा ;वर तानाजी 

वाड� नं. 3 ता. िज. बुलडाणा

!"ी 5/1/1973 बी. ए. 
एमएससीआयट+

इमाव नांदरुा 1/8/1999 1/7/2002 9823679719

329 19910710c563820 सु@नल भाउराव पांढरे 

मु.पो.डMगरशेवल+ ता Cचखल+

पु�ष 3/7/1975 बी ए इमाव Cचखल+ 1/4/1999 31/03/2002 9689332839

330 20160721c100368 गजानन भानुदास (शदंे मु. पो. 
शेलसुर ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 25/01/1972 बी.ए.बी.;प.एड इमाव Cचखल+ 1/6/1995 31/5/1998 8806935705
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331 20160707c101380 कु. अि$वनी दNा"य सुरडकर 

मु.c/o जनाद�न अंबादास जोशी 

Eीराम �बि�डगंजवळ मातोEी 

भडचे ले आउट बुलडाणा

!"ी 7/5/1972 बी.एस.सी. 
डी.एम. एल. ट+.

खुला बुलडाणा 1/5/1997 30/04/2000 8793804152

332 20160630c100868 राज7L रघूनाथ तांबट दगुा�नगर मु. 
पो. ता. मलकापूर िज. बूलडाणा

पु�ष 18/12/1969 बी. कॉम इमाव मलकापूर 1/8/1995 1/5/1998 8308064998

333 2016070c100230 अ@नल दशरथ �हगंणकर >शांत 

नगर मलकापुर िज. बुलडाणा

पु�ष 29/5/1970 बी. कॉम इमाव मलकापूर 1/8/1995 1/5/1998 8624044510

334 19950425c659640 अनंता _कसनराव भाले वाड� I. 
20 वावरे ले आउट बुलडाणा

पु�ष 1/12/1971 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 40 
कंडRटर qचॅ 

संगणक

खुला भोकरदन 1/3/1997 1/3/2000 9850327455

335 20141212c100852 �दपक ;वजयराव पाट+ल मु. पो. 
बावन�बर ता. संUामपुर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 28/07/1968 एम.कॉम.  
टाय;पगं 

इंUजी40  
इंटर(मजीएट 

§ाइंग

खुला संUामपूर 1/8/1995 1/7/1998 9850339653

336 19911118c563655 `ाने$वर _कसन नाड ेरा. बरटाळा 

पो.चायगांव ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 13/06/1971 बी.एस.सी. 
डी.एम. एल. ट+.

अजा मेहकर 1/7/1997 19/06/2000 9767020700

337 20160708c100243 रमेश राघोजी सबर�दडं ेमु. पो. 
गोहोगांव (दांदड)े ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 3/1/1971 बी.ए.बी.एड अजा मेहकर 7/6/1997 1/4/2000 9423240317

338 20160708c100157 गो;वदं भा!करराव कुळकण� 

मोठया पोxटा]यामागे , वाड� नं. 9 
शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 19/08/1973 बी.कॉम खुला शेगाव 1/5/2000 31/4/2003 9423722906

339 20100412c578487 संजय नामदेवराव उकड< मु. पो. ता. 
संUामपुर िज. बुलडाणा

पु�ष 21/8/1971 Hड. फॉम� इमाव संUामपूर 1/5/2001 30/4/2004 9604463742

340 19850206c562060 Eावण नारायण येऊल मु. पो. ता. 
जळगांव जामोद चौभारा चौक िज. 
बुलडाणा

पु�ष 21/06/1966 बी. ए. इमाव जळगाव जा 1/6/1995 2/6/1998 7387795984
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341 20160707c101294 @नलेश नारायण �Oरसागर मु.पो. 
;प>ंी गवळी ता. मोताळा िज. 
बुलडाणा

पु�ष 28/11/1971 बी.कॉम खुला मोताळा 15/7/1997 15/6/2000 9420077441

342 20150103c100897 रामदास तुळशीराम फंदाट मु. पो. 
महादेव मं�दर शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 6/6/1965 बी.ए.टाय;पगं 
मराठS 40 
इंUजी50

इमाव शेगाव 12/7/1994 12/7/1997 9881742349

343 20160708c100286 गणेश(सहं भगवान(सहं ठाकुर 

भडचे ले आउट मातोEी नगर 

बुलडाणा

पु�ष 14/7/1974 बी.कॉम.बी. पी 
एड. मराठS  
टाय;पगं 30 
इंUजी40/ 40 
एमएससीआयट+ 

जी.डी.सी. अँड ए.

खुला बुलडाणा 1/6/1998 1/5/2001 8087299769

344 19960913c567554 कु रमा जग:नाथ फाळके मु. पो. 
खुमगांव बुत� ता. नांदरुा िज. 
बुलडाणा

!"ी 7/6/1976 एम.ए. अथ� 

एम.ए.मराठS 
बी.एड 
एमएससीआयट+

खुला नांदरुा 1/10/1997 1/9/2000 7588993333

345 20150502c100207 संजय Eीकृxण नळकांड े(शवाजी 

नगर खामगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 26/12/1967 बी. कॉम खुला खामगाव 1/6/1995 1/5/1998 9423721387

346 19910613c563322 अ@नल बळीराम खंडागळे मु. 
राजुर ता. मोताळा िज. बुलडाणा

पु�ष 18/7/1972 एम. ए. मराठS 
बी.एड.

खुला मोताळा 2/3/1998 28/02/2001 9860289903

347 20080626c595948 अ]युतराव सखाराम घेवंदे मु. 
नायगांव बु. पो. ;पपंळगाव ऊंडा 

ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 26/04/1969 एम.ए. मराठS 
एम. एड.

अजा Cचखल+ 1/6/1995 31/05/1998 9922789662

348 20160708c100372 तेजराव शेषराव देशमुख मु. आंधूड 

पो. लोणीगवळी ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 10/6/1968 एम.ए. मराठS 
�ब.पी.एड

खुला मेहकर 1/12/1993 31/12/1996 9921315251

349 20160707c101158 जग:नाथ ;वठÃल वानखेड े

वैिजनाथ नगर ओमसाई 

माब�ल]यापाठSमागे सुंदरखेड 

बुलडाणा

पु�ष 16/3/1966 बी.ए. अजा बुलडाणा 5/1/1998 8/1/2001 8805478161
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350 20091222c580479 ओम>काश आनंद+लाल ख"ी 

मु.वैरागड पो. उंL+ ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 15/07/1964 एम. कॉम 

िज.डी. सी. अँड 

ए टाय;पगं 

इंUजी30,40

इमाव Cचखल+ 1/11/1992 31/10/1995 9960676703

351 19940323c565281 महाद ुसंपत सदार मु. पो. शेलगांव 
देशमुख ता. मेहकर िज. बूलडाणा

पु�ष 15/8/1973 एम.ए. एम.एड. 
ट+. ई. ट+. 
(शOक पा"ता

अजा मेहकर 1/7/1999 30/6/2002 9657337497

352 20160705c101258 कु वंदना Eीपाल चतूर मु. बारादर+ 
_क�ला पो. मलकापुर िज. बूलडाणा

पु�ष 15/01/1964 बी.कॉम 

टाय;पगं  

इंUजी 40

खुला मलकापूर 10/1995 
7/7/2001

7/1998 
24/8/2001

7767928074

353 20160702c101145 गM;वदा पांडुरंग इंगळे रा. नांदरुा 
वाड� नं. 19 मोतीपुरा िज. बुलडाणा

पु�ष 27/11/1966 बी. कॉम 

बी.पी.एड
इमाव नांदरुा 1/11/1995 31/11998 9421472764

354 20100412c578335 शंकर अजाबराव बाठे मु.धाडी पो. 
मामुलवाडी ता. नांदरुा िज. बुलडाणा

पु�ष 13/04/1972 बी. ए. बी.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

30 इंUजी 30,40

इमाव नांदरुा 21/04/1997 21/03/2000 8275933744

355 20160708c100633 अ@नल �दनकरराव सांगळे दंडी 

!वामी मं�दराजवळ (शवाजी वेस 

खामगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 27/7/1971 बी. ए. बी.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

30 40 इंUजी 

30,40 
कॉK�युटर 

सी.सी. पी.

भज ड खामगाव 1/7/1995 30/6/1998 7875368554

356 20160708c100621 शेख शौकत शेख मोती मु. पो. 
शेलगांव देशमुख ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 1/12/1965 �ब.कॉम इमाव मेहकर 1/11/1997 31/10/2000 9881789032

357 20160708c100880 राज7L(सहं लाल(सहं (शसो�दया मु. 
पलसोडा पो. अलमपुर ता. नांदरुा 
िज. बुलडाणा

पु�ष 23/11/1964 बी. कॉम खुला नांदरुा 1/5/1995 30/4/1998 9011871267

358 20160708c100980 मो. 0रयाज मो. याकुब मु. पो. 
घारोड ता. खामगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 30/01/1976 एच.एस.सी. 
डी.एड.एमएससी
आयट+

खुला खामगाव 1/5/1998 30/04/2001 9325603864
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359 20120331c572314 कळणु गM;वदा सदार मु. पो. 
शेलगांवा देशमुख ता. मेहकर िज. 
बूलडाणा

पु�ष 2/7/1969 बी.ए. Hड.बी.एम. 
एल.एल. बी.

अजा मेहकर 1/7/1999 30/6/2002 9158487892

360 20160701c101185 �दल+प जग:नाथराव लंगरे 

तीpपती बालाजी नगर , सुंदरखेड 

खामगांव रोड बुलडाणा

पु�ष 10/8/1965 एम.ए. अथ�शा!" खुला बुलडाणा 30/01/1993 30/1/1996 8484944585

361 20150429c100158 सदानंद उNम �हवराळे रा. 
अं�बकापुर (Cचतोडा) ता. खामगांव 

िज. बुलडाणा

पु�ष 9/9/1963 बी.कॉम एम.ए. 
अथ�शा!" 

एम.कॉम 

सहकार एम. 
कॉम बी. एड.

अजा खामगाव 1/10/1992 1/9/1995 8975140035

362 19940818c565934 पंडीत _कसन गवई मु. झाडगेांव 

पो. खांडवी ता. जळगांव जा. िज. 
बुलडाणा

पु�ष 9/3/1971 बी.ए. अजा जळगाव जा 1/8/2000 31/7/2003 9545814301

363 20101222c605602 संजय वैकुंठराव देशमुख मु. पो. 
पळशी बु. ता. खामगांव िज. 
बुलडाणा

पु�ष 1/7/1968 बी.ए.बी.पी.एड इमाव खामगाव 1/2/1998 31/01/2001 9561433431

364 20081015c567376 र;वLं साहेबराव उगले मु. पो. 
आडोळ बु. ता. जळगांव जा. िज. 
बुलडाणा

पु�ष 15/7/1969 बी.ए.बी.पी.एड खुला जळगाव जा 1/10/2000 30/9/2003 9922385851
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365 20160707c101286 राज7L महादेव इंगळे मु. पो. 
नायगांव ता. नांदरुा िज. बुलडाणा

पु�ष 18/8/1973 बी.ए.बी.पी.एड 
टाय;पगं मराठS 

30 इUंजी 

30,40 �हदं+ 30 
संगणक 

सी.सी.ओ. Hड. 
�ट.पी. Hड�लेामा 
इन ॲUी 

�बझनेस 

मनॅेजम7ट 

फांउडशेन 

ॲUीक�चर 

साय:स 

Hड�लोमा 8ुट 

>ाडRशन

इमाव नांदरुा 1/11/1996 1/10/1999 9822237128

366 20150408c100578 रमेश >�हाद भातखेड ेमु. पो. 
जळका भडगं ता. खामगांव िज. 
बुलडाणा

पु�ष 7/12/1966 �ब.ए.बी.पी.एड 
टाय;पगं इंUजी 

30,40 
एमएससीआयट+

इमाव खामगाव 1/1/1996 12/12/1998 7350193962

367 19880121c562319 राज7L शंकरराव करंजे मु. पो. ता. 
Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 6/2/1969 �ब.कॉम िज.डी. 
सी. अँड ए. 
एमएससीआयट+

इमाव Cचखल+ 1/11/1996 1/10/1999 8554981890

368 20160701c100537 साधना �पचंद भोई c/oडी. ट+. 
Eीनाथ >भाग 16 मु.पो. मोताळा 

िज. बुलडाणा

!"ी 26/1/1971 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 30,40

भज ब मोताळा 2/4/1997 31/3/2000 9423447051

369 19931030c565241 नंद_कशोर बाबुराव सपकाळ  मु. 
पो. देऊळघाट ता.िज. बुलडाणा

पु�ष 2/6/1973 बी. ए. बी. पी.एड इमाव बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 8806341834

370 20160708c101046 साधना शेषराव माथने c/o�ब. 
एन. लMदे बोबड ेकॉलनी Hड.पी. 
जवळ खामगांव िज. बुलडाणा

!"ी 28/3/1962 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS 30,40 
इंUजी 30,40

इमाव खामगाव 11/7/1995 30/6/1998 9764031815
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371 2009100c563292 सीमा �दनकर काळवाघे अनुभव 

�ब�डींग चैत:यवाडी बुलडाणा

!"ी 7/1/1974 बी.ए. बी.एड. 
एम.ए.एम एड

इमाव बुलडाणा 1/5/1997 30/4/2000 9665656030 
8856935445

372 19960701c568012 �दल+प Eीपत इंगळे मु. झर+ पो. 
द�हद बु. ता. िज. बुलडाणा

पु�ष 11/10/1971 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 30

अजा बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 9970411975

373 20120917c597118 राज7L चंL(सगं राजपुत मु. संभापुर 
पो. Cचतोडा जहा.  ता. खामगांव 

िज. बुलडाणा

पु�ष 1/3/1971 बी. कॉम 

बी.पी.एड
खुला खामगाव 1/7/1997 30/6/2000 9850351909

374 201608708c100661 Hडगांबर पंढर+ खोडके मु. पो. 
डोणगांव पंच(शल नगर ता. 
मेहकर िज. बूलडाणा

पु�ष 3/12/1961 बी.बी.पी.एड अजा मेहकर 1/10/1995 1/9/1998 9970671666

375 20150701c100989 रमण सांरगधर च7डाळणे 

सुटाळपुरा गजानन मं�दराजवळ 

खामगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 29/11/1970 बी.कॉम बी.पी. 
एड टाय;पगं 

मराठS 30 
¨Uजी 40 
सट};पक6ट कोस� 

कॉK�युटर

इमाव खामगाव 1/3/1996 1/2/1999 9689639620

376 19970224c568245 गणपत Eीराम Kह!के मु. Cगरोल+ 
खुद� पो. तुळजापुर ता. देऊळगांव 

राजा िज. बुलडाणा

पु�ष 29/9/1966 बी.ए.बी..पी.एड इमाव देऊळगांव राजा 1/2/1999 30/1/2002 9158820471

377 2016008c101364 सु@नल नारायण झोटे  

मु.पो.सावंगी टेकाळे ता.दे.राजा

पु�ष 4/2/1970 बीए अजा देऊळगांव राजा 1/1/1997 31/12/1999 9673484538

378 20150103c100454 अशोक पुंजाजी घायाळ मु 

गायखेड पो.शारा ता लोणार

पु�ष 2/8/1970 बीपीएड अजा लोणार 1/12/1997 30/11/2000 7030256058

379 20141223c100909 ;वलास नारायण खरात मुपो 

तुळजापूर ता दे.राजा

पु�ष 5/5/1962 बीए इमाव देऊळगांव राजा 1/1/1997 31/12/1999 9011886603

380 19890117c562821 अजय �दनकर सोनुने ;वदभ� 

कॉलनी �लॉट नं 163 बुलडाणा

पु�ष 5/9/1970 बी.कॉम इमाव बुलडाणा 1/8/1998 30/07/2001 9423722209

381 20130918c100463 मह7L शंकरलाल Eीवास 

(शवनेर+नगर सराफा लाईन 

वा.नं.8 बुलडाणा

पु�ष 31/08/1972 बी.कॉम 

टायपींग इंUजी-
40 मराठS-30 
comp basic

इमाव बुलडाणा 1/10/1997 30/09/2000 9822784919

382 19890524c562843 अ�णकुमार नारायणराव देशमुख 

मु.पो.अंबाशी ता Cचखल+

पु�ष 28/08/1969 बीएससी बीपीएड खुला बुलडाणा 1/1/1997 31/12/1999 9860574157
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383 19890822c5862687 सुमती मनोहर घेागले मु पो 

�हवरखेड ता.खामगांव

!"ी 14/07/1970 बी.कॉम इमाव जळगाव जा 1/6/1995 30/05/1998 9623241576

384 20141029c100090 शामराव सखाराम काळे मु.लोणी 

काळे पा उट+ ता मेहकर

पु�ष 1/7/1971 एमए (मराठS 
अथ�/रा�य) बी 
एड बीपीएड डी 

एस एम 

एलएलबी

इमाव मेहकर 23/09/1997 22/09/2000 9673496013

385 20160210c101080 संFया शंकरराव वाणी 

rवारकानगर पाळणाघरामागे 

महादेव मंद+राजवळ बुलडाणा

!"ी 7/6/1968 बी ए 

एमएससीआयट+ 

सीट+सी

इमाव बुलडाणा 1/10/1995 30/09/1998 9822287037

386 19980721c572446 संजय बाबन सुरवाड ेमु.पो बोर+ 
अडगांव ता खामगांव

पु�ष 1/4/1971 एम ए 

एमएससीआयट+

अजा खामगाव 1/1/2001 31/12/2003 9422239517

387 20090828c598029 अ$फाक हूसैन गुलाम द!तगीर 

!वागत गे!ट हाउस गजानन 

महाराज मंद+रजवळ शेगांव

पु�ष 1/4/1975 एसएससी डीएड खुला शेगाव 6/6/1995 30/05/1998 9822537347  
8482980753

388 20160711c100241 संजय आDमाराम ताकतोड ेमुपो 

शेलगांव दे ता मेहकर

पु�ष 9/7/1973 बी कॉम बीपीएड अजा मेहकर 1/8/1997 30/07/2000 8975782608

389 19940219c565264 मो.जुबेर अहेमद जहूर अहेमद 

मोह�ला पेठ वा नं 14 शेगांव
पु�ष 1/1/1974 एचएससी डीएड खुला शेगाव 1/7/1995 30/06/1998 9423445970   

9156220085
390 20160709c100604 संजय उNमराव पाट+ल 

>शांतनगर मलकापूर

पु�ष 2/11/1966 बीकॉम टायपींग 

इ-40 मराठS-40 
�ह:द+-40

इमाव मलकापूर 01/07/1995    
9/7/2001

28/02/1998   
23/10/2001

9422423219     
9823576913

391 20160711c100044 अशोक नामदेव लMदे दौलतनगर 

जुना अिजसपूर रोड सागवन 

ए0रया बुलडाणा

पु�ष 18/11/1963 बीकॉम टायपींग 

इ-40 मराठS-40
इमाव बुलडाणा 1/12/1997 30/11/2000 9860588535

392 20160711c100103 Eावण �हरामण ताड े

मु.पो.अयोFयानगर तबीलपुरा 

जळगांव जामोद

पु�ष 25/06/1972 बी ए सी (लब 

टायपींग इं-30 
म-30

इमाव जळगाव जा 1/11/1995 31/10/1998 9766205090

393 20160711c100384 ;वजय सहदेव जाधव सा;व"ीबाई 

फुलेनगर वा नं.19 बुलडाणा

पु�ष 11/7/1974 बी कॉम 

बीपीएड 

टायपींग इंUजी 

60  मराठS-40 
MSCIT

अजा बुलडाणा 1/5/1999 30/04/2003 8888250210
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394 20100513c581538 सोनाल+ गुलाबराव पाट+ल rवारा 

जी आर पाट+ल चैत:यवाडी 

बुलडाणा

!"ी 13/04/1976 बी एससी 

बायेलॉजी 

टायपींग ¨Uजी-
30 ॲडीशनल 

बीए ¨Uजी 

सा�हDय MSCIT

इमाव बुलडाणा 2/5/2000 30/04/2003 9421393734

395 19940121c565551 नर7L गुलाबराव पाट+ल rवारा जी 

आर पाट+ल चैत:यवाडी बुलडाणा

पु�ष 26/02/1969 बी एससी 

गणीत टायपींग 

¨Uजी-30 
MSCIT

इमाव बुलडाणा 1/1/2000 31/12/2002 9421393734

396 20150522c100069 (मल+ंद मुरल+धर जाधव वा नं 24 
रामनगर पा\या]या टाक6जवळ 

Cचखल+

पु�ष 7/7/1972 बीए अजा Cचखल+ 1/11/1995 31/10/1998 9604901340

397 19951106c718226 �हमंत गM;वद तायड ेमु. दादलु 
गGहाण पो. अं"ी देशमुख ता. 
मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 1/12/1965 बी. ए. बी. पी.एड अजा मेहकर 1/3/1997 31/2/2000 9604196976

398 20160712c100028 कडुजी @नबंाजी वानखेड ेमु. पो. 
बेलगांव ता. मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 3/7/1971 बी.ए. इमाव मेहकर 1/10/1996 30/9/1999 9657191517

399 2016070c100682 र;वLं >�हाद राणे मु. पो. नांदरुा 
िज. बुलडाणा

पु�ष 6/2/1964 एम.कॉम. 
जी.डी.सी. 
टाय;पगं 

इंUजी60 मराठS 
40 �हदं+ 40

इमाव नांदरुा 10/3/1995 31/4/1998 9423721688

400 19850603c562072 कMडु जाणु कंकाळ मु. पो. आरेगांव 

ता. मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 26/6/1959 बी. ए. अजा मेहकर 9/7/1990/ 8/7/1993 9767069948

401 20160711c100839 अशोक सोनाजी तायड ेमु. पो. 
धानोरा ता. जळगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 14/9/1968 बी.ए. अजा जळगाव जा 1/3/2000 1/2/2003 9096933717

402 20160712c100628 `ानदेव नामदेव सुरडकर मु. 
बेराळा पो. कोलारा ता. Cचखल+ 

िज. बुलडाणा

पु�ष 10/5/1967 बी. ए. खुला Cचखल+ 1/10/2000 2/9/2003 7841921527
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403 20101006c567202 रामधन आनंदा उबरहंड ेमु. 
वडगांव गड पो. धानोरा ता. 
जळगांव जा. िज. बुलडाणा

पु�ष 24/01/1967 बी. कॉम खुला जळगाव जा 1/6/1995 31/15/1998 9975286682

404 20100817c590254 अ@नल ब:सी राठेाड मू. पांUी 
उगल पो. जांभोरा ता. (सदं.राजा 

िज. बुलडाणा

पु�ष 7/8/1970 बी.ए.बी.पी.एड ;वजा अ (सदंखेडराजा 1/12/1996 1/11/1999 9764699811

405 19870113c562537 सु@नल Hडगंाबर उदार मु. पो. मेरा 
खुद� ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 3/2/1970 बी. कॉम इमाव Cचखल+ 1/10/1997 1/9/2000 8975871088

406 20140218c100984 राजेश वसंतराव तांबट मु. पो. 
मंक�ळ नवघरे ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

पु�ष 28/11/1970 बी. एस.सी. 
बी.पी. एड

इमाव Cचखल+ 1/8/1995 31/7/1998 7397860014

407 20151118c100555 कु. स;वता धMडु धांड ेमु. पो. 
सावरगांव डुकरे ता. Cचखल+ िज. 
बुलडाणा

!"ी 30/8/1973 बी. ए.टाय;पगं 
मराठS 30 
एमएससीआयट+

इमाव Cचखल+ 31/01/2000 12/2/2002 9011581878 
9921888632

408 20160711c100523 कु. माधुर+ ह0रभाऊ कु-हे मु. पो. 
(शला�नंमाने ता. खामगांव िज. 
बुलडाणा

!"ी 7/5/1973 बी. ए. खुला खामगाव 1/10/1999 1/9/2002 9890725691

409 20010523c579353 ;वजयकुमार Eीनारायण शमा� 

परशुराम भवन जवळ जोगडी 

फैल ता. शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 27/04/1964 बी. कॉम एम. 
कॉम िज.डी.सी. 
& ए. टाय;पगं 
मराठS 30 
इंUजी 40

खुला शेगाव 12/6/1995 31/5/1998 9860767205

410 20000902c580525 �योती भाऊरावजी गहुकर 

c/केवलानंद ;वजयानंद टवलारे मु. 
पो. ;ववेकानंद नगर    

�हवराआEम ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

!"ी 1/11/1972 �ब. ए.�ब.एड 
एम.ए. सी.ट+.सी. 
टाय;पगं मराठS 

40 इंUजी 40

इमाव @तवसा 28/6/1995 27/6/1998 9822551057

411 20120404c562191 कु.(मनाOी मधुकरराव देशमुख 

c/o.M.S.Jadhao >ा;व\य 
Rलासजवळ महावीरनगर बुलडाणा

!"ी 19/12/1957 बीए mscit 
टायपींग ¨Uजी-
40 मराठS-30

खुला बुलडाणा 1/10/1996 30/09/1999 9860395849
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412 20150102c100257 ;वनायक @ननाजी पैसोळे मु. पो. 
Hडडोळा खुद� ता. मोताळा िज. 
बुलडाणा

पु�ष 21/10/1967 बी.ए. इमाव मोताळा 6/5/1995 6/4/1998 7875230368

413 20160715c100802 मदन बाळनाथ eयाळ मु. पो. 
शेलसूर ता. Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 2/7/1976 एम.ए. भज ड Cचखल+ 1/9/2000 31/8/2003 7744809520

414 20160708c101181 जय7L कुंड(लक खरात मु. 
टाकरखेड (मु.) पो. कGहळा ता. 
Cचखल+ िज. बुलडाणा

पु�ष 23/11/1963 बी.ए. अजा Cचखल+ 1/5/1998 31/04/2001 9881291376

415 20160713c100909 `ाने$वर ;वठोबा आखरे 

मु.पो.शेलगांव ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 20/08/1973 बी.कॉम बीपीएड खुला मेहकर 1/8/1997 31/07/2000 8308703425

416 20141226c100843 ;वxणु दौलत सदावत< मु.जवळा.पो. 
आरेगांव ता. मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 13/10/1963 बी.कॉम अजा मेहकर 15/07/1993 25/06/1996 839031185

417 20160715c100702 गजानन लaमण कxटे 

मु.पो.शेलगांव ता. मेहकर िज. 
बुलडाणा

पु�ष 17/07/1975 एम ए बीपीएड भज क मेहकर 1/8/1997 30/06/2000 9822671597

418 20160712c101514 राजेश शामराव पाट+ल पोल+स 

!टेशनमागे वाड�.नं.1 बुलडाणा

पु�ष 2/4/1971 बीए खुला बुलडाणा 10/5/2000 10/4/2003 8381097757

419 20120106c568165 लaमण Eीपत मगर मुपो पाडळी 

ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 18/09/1969 बीए अजा बुलडाणा 1/12/1998 30/11/2001 8554089078

420 20081204c567488 गणेश "ंबक मुळे रा उदनापुर पो 

अंजनी खुद� ता लोणार

पु�ष 5/9/1968 एम.कॉम इमाव लोणार 1/1/1996 31/12/1998 9764367142

421 20031223c592081 (भमराव अजू�न @नकाळजे मु.वझर 

आघाव पो.भुमराळा ता.लोणार

पु�ष 7/3/1968 बी.कॉम अजा लोणार 5/4/1997 31/03/2000 9158996215

422 20150116c100965 संगीता ताराचंद शमा� rवारा 

सौ.संगीता (शव>साद राजो0रया 

प0रजात सोसायट+, रामनगर 
बुलडाणा

!"ी 1/6/1971 बी कॉम बीएड 

टायपींग ¨Uजी-
50

खुला बुलडाणा 1/6/1999 31/05/2002 7588689994         
   9420146146

423 20160717c100287 अशोक संभाजी ब:सोड rवारा 

>काश कांबळे आदश�नगर 

खामगांव रोड शेगांव

पु�ष 29/11/1962 बीए अजा शेगाव 1/12/1992 30/11/1995 9527259688
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424 20160712c101067 अनघा भा!करराव देशपांड ेrवारा 

Eीकांत गणेशराव पाट+ल मटकर+ 

ग�ल+ बस !ट:ॅडसमोर शेगांव

!"ी 9/9/1969 एम कॉम खुला शेगाव 6/5/1995 6/4/1998 9175130889

425 20160719c100539 भा!कर (शवदासआ�पा 

शेलगेनवार मु.पो.शेलगांव देशमुख 

ता.मेहकर

पु�ष 28/07/1964 बी.कॉम इमाव मेहकर 7/1/1992 30/12/1994 9767849637

426 19890703c562858 संतोष सोपान भालेराव 

मुपो.गोहोगांव दांदड ेता मेहकर

पु�ष 7/12/1970 बी कॉम बीपीएड इमाव मेहकर 1/6/1996 30/05/1999 9763734084

427 20150113c100627 गजानन पुंडल+क शेगोकार वा न 

25 (भमनगर, शेगांव
पु�ष 3/6/1965 एम कॉम अजा शेगाव 6/5/1995 30/04/1998 7083915639

428 19970716c740413 (मना Eीराम कटारे पुंडल+कनगर 

वा नं 6 Cचखल+

!"ी 28/06/1969 बीए बीपीएड 

बीएड

अजा Cचखल+ 10/3/2003 9/2/2006 9689333149

429 20160721c100680 उNम रामु शेरे मु. खापरखेड पो. 
सोमठाणा ता. लोणार िज. बुलडाणा

पु�ष 2/6/1970 बी.ए.�ब.पी.एड. ;वजा अ लोणार 1/2/1998 31/1/2001 7875530130

430 20141204c100635 गोपाल पंडीतराव बुरकुले मु.शेलुद 
पो सवणा ता Cचखल+

पु�ष 3/2/1968 बी कॉम 

बीपीएड 

टायपींग ¨Uजी-
50 मराठS-40

;वमा> Cचखल+ 1/7/1995 30/06/1998 7741858430

431 19900711c562986 गणेश Hडगांबर भारती मु. पो. 

@घण� ता. मलकापूर िज. बुलडाणा

पु�ष 27/11/1973 बी.ए. NTB मलकापूर 1/5/1998 31/1/2002 9168050035

432 20160725c100759 कु. मंजुषा गो;वदंराव पाट+ल 

मु.पो. (सिGहल लाईन मोठया 

;व�हर+जवळ खामगांव िज. 

बुलडाणा

!"ी 25/01/1970 बी.कॉम 

टाय;पगं इंUजी 

30

Open खामगाव 1/6/1995 30/5/1998 9637718571
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433 20100608c555271 कु. ;वजया शंकरराव धामंदे मु. 

(शवशांतीसदन, वृंदावन नगर, 

वाडी खामगांव िज. बुलडाणा

!"ी 8/3/1976 एम.ए.बी.एड. 

टाय;पगं इंUजी 

30,40,50 

मराठS 30,40 

�हदं+ 30 

एमएससीआयट+ 

(स (स ओ

OBC खामगाव 1/12/1998 30/11/2001 7798561685

434 20160726c100741 सु@नता फक6रा जेउघाले 

मु.पो.डMगरखंडाळा ता.िज. बुलडाणा

!"ी 3/10/1971 बी.ए. टाय;पगं 

इंUजी 30मराठS 

30 CTC

OBC बुलडाणा 1/9/1998 30/08/2001 9404515900

435 19950510c569204 संCगता मधुकर लोखंड ेमु. पो. 

शेगांव डोबाले वेस वाड� नं. 29 

िज. बुलडाणा

!"ी 8/4/1971 बी. ए.बी.एड 

टाय;पगं मराठS 

30 �हदं+ 30 

एमएससीआयट+

OBC शेगाव 7/8/1996 31/7/1999 985092929454 

 9527301495

436 20130713c106735 मनोरमा समाधान जवरे   

मु.पो.;पपंळगांव काळे  

ता.जळगांव जा

!"ी 6/9/1976 बी ए 

Zयुट+(शयन  

Dress Making

OBC जळगाव जा 1/10/2000 30/09/2003 7028445675

437 19941213c566025 अनंत नामदेव मंडळकर मु. 

मुंदेफळ पो. �हवरा खुद� ता. 

मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 8/1/1973 एम. ए. बी.एड. 

बी.पी. एड.

OBC मेहकर 2/5/1996 31/04/1999 9420182173

438 20160810c100631 ;वनेाद Eीराम रायपुरे 

मुपो.हरसोडा ता मलकापूर

पु�ष 18/12/1974 बी ए mscit 

सहकार 

Gयव!थापन 

पदवीका

OBC मलकापूर 1/4/2000 31/03/2003 9763882599

439 20160802c101167 ओंकार शंकर शेगोकार (भमनगर 

कMडवाडा नं2 शेगांव

पु�ष 26/07/1965 बीए SC शेगाव 1/12/1992 30/11/1995 9172873715
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440 19860704c562518 (सधंु सुदाम गवई हर+ फैल वा नं 

3 खामगांव

!"ी 15/08/1967 बी.कॉम SC खामगाव 1/1/2000 31/01/2003 8975140254

441 20160719c100457 दNा"य बबन कोरड ेगणपती 

ग�ल◌्ी वा नं 15 मेहकर

पु�ष 3/3/1968 बी.कॉम Open मेहकर 1/8/1995 31/07/1998 9767923651

442 20160914c101013 न(लनी एकनाथ उ:हाळे दलाल 

लेआउट पा\या]या टाक6जवळ 

बुलडाणा

!"ी 15/05/1967 बी.कॉम Open बुलडाणा 1/9/1996 31/08/1999 9890787134

443 20160802c100975 महेश हर+शचंL ;पपंरकर 

मु.पो.सुलतानपूर ता लोणार

पु�ष 14/09/1968 बीए बीपीएड Open लोणार 9/6/1997 11/6/2000 9511204777

444 20081124c573842 इंगोले संजू तुकाराम rवारा 

�दल+प मा जाधव तथागत 

�ब�डींग आनंदनगर सुंदरखेड 

बुलडाण

पु�ष 5/6/1973 �ब.ए. SC शेणगाव 23/03/2000 23/03/2003 9922866692

445 20120521c564623 मोहन हर+भाउ राठोड 

मु.पो.चायगांव ता मेहकर

पु�ष 1/7/1971 बीए बीपीएड VJA मेहकर 5/8/1997 30/07/2000 9850630634

446 20160809C100944 �दनकर पंजाबराव पाट+ल 

मु.पो.सुलतानपूर ता.लोणार

पु�ष 12/7/1973 बीए बीपीएड OBC लोणार 1/12/1998 30/11/2001 9921333789

447 20160809c100772 शेख कौसर शेख अफसर 

मु.पो.सुलतानपूर ता.लोणार

पु�ष 1/7/1974 बीए बीपीएड Open लोणार 1/12/1998 30/11/2001 9881390280

448 19951004c569207 साधना >�हाद बाळापुरे सनी 

पलॅेसजवळ $याम टॉक6जजवळ 

खामगांव

!"ी 15/09/1973 बी.कॉम एम ए OBC खामगाव 1/4/1997 31/03/2000 9.4216E+19

449 20160809c100872 अ�युबखान अZबासखान पठाण 

मुपो.सुलतानपूर ता.लोणार

पु�ष 25/06/1975 बीए बीपीएड Open लोणार 16/12/1998 15/12/2001 9511038786

450 19890712c562602 अ@नल कृxणराव अ�हर वानखड े

पे�ोलपंपामागे बुलडाणा रोड 

मलकापूर

पु�ष 16/01/1974 बीए OBC मलकापूर 1/10/1996 31/07/2001 9423146295
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451 20090320c588972 >शांत शंकरराव पोटदखुे फुले 

नगर , माळीपूरा शेगांव ता. 

शेगांव िज. बुलडाणा

पु�ष 24/05/1977 बीए एम सी 

आय ट+ मराठS 

टाय;पगं 30 

इंUजी 30,40

OBC शेगाव 1/5/2000 30/4/2003 9689565693

452 20161227c100149 कैलास >�हाद जवंजाळ गजानन 

नगर वाड� नं. 5 मु. पो. ता. 

मेहकर िज. बुलडाणा

पु�ष 26/06/1971 बी.कॉम �बपीएड 

एमसीआयट+

OBC मेहकर 1/5/1996 30/04/1999 9552589233

453 20090409c581556 `ानदेव यशवंतराव 0रढंे मु. 

तांदळुवाडी पो. कोलवड िज. 

बुलडाणा

पु�ष 15/06/1968 बी कॉम मराठS 

टाय;पगं 30 

.40 इंUजी 

30,40

OBC बुलडाणा 1/8/1996 31/07/1999 9923496566

454 19860729C562497 ;वxणू रामभाऊ अवचार     

मु.पो.साखरखेडा� ता.(सदंखेडराजा 

िज.बुलडाणा

पु�ष 1/6/1969 बीए,�बपीएड,टाय

;पगं मराठS  

30, इंUजी 

30,40

OBC (सदंखेडराजा 20/12/1996 21/12/1999 7767885238

455 20161229C100447 सुभाष मुकूंद मोरे          

मु.पो.सुलतानपुर ता.लोणार

पु�ष 20/6/1969 बीए,�बपीएड SC सुलतानपुर 1/10/1995 30/9/1998 9623731538

456 20170102C100932 राजु वसंतराव सरोदे        

मु.पो.खामगाव ता.खामगाव 

िज.बुलडाणा

पु�ष 22/5/1970 बीए,टाय;पगं 

मराठS 30

Open खामगाव 1/6/1995 31/5/1998 9420182815

457 20161226C100210 संतोष माPणकराव चांदणे    

मु.पो.सुला ता.मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 3/2/1975 बीए,�बपीएड NTB मेहकर 1/1/2000 1/1/2003 9850793432

458 500C4635771 रामकृxण हर+भाऊ बोचरे      

मु.पो.गMधनपूर ता.खामगाव 

िज.बुलडाणा.

पु�ष 9/7/1962 एम.कॉम,टाय;पगं

 मराठS 30, 

इंUजी 

30,एनसीसी C 

cert

OBC खामगाव 1/7/1990 30/6/1993 9657929346
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459 20161209C100830 चंLकांत नारायण आखाड े   

मु.पो.डोणगाव ता.मेहकर 

िज.बुलडाणा

पु�ष 24/3/1969 बीए,�बपीएड OBC डोणगाव 1/2/1997 1/2/2000 9552183165

460 19870624C562207 गजानन ओंकार हरसुले     

मु.पो.गMधनपूर ता.खामगाव 

िज.बुलडाणा.

पु�ष 20/10/1967 बीए,�बपीएड,टाय

;पगं मराठS 40, 

इंUजी 30,40, 

�हदं+ 30

OBC खामगाव 1/9/1995 1/9/1998 9623131521

461 20161220C101106 रामकृxण कुकाजी मुळे      

मु.मोहना खुद� पो.श7दला 

ता.मेहकर िज.बुलडाणा

पु�ष 6/5/1949 एस.एस.सी.,Hड.ए

ड.

OBC मेहकर 1/9/1985 2/8/1988 8275803448

462 500C4639971 राजे:L �दनकर कुलकण�    

मु.कंझारा पो.गMधनपूर 

ता.खामगाव िज.बुलडाणा.

पु�ष 18/5/1962 एम.कॉम,टाय;पगं

 , इंUजी 

30,एनसीसी C 

cert

Open खामगाव 2/11/1989 31/10/1992 9423644730

463 19890717C562623 लaमीकांत पंचÝगीर गोसावी मु. 

कंझारा पो.खामगाव ता.खामगाव 

िज.बुलडाणा.

पु�ष 7/6/1969 बीए,�बपीएड,एम.

ए.टाय;पगं 

मराठS 40, 

इंUजी 50, 

�हदं+ 

30,एमएससीआय

ट+

NTB खामगाव 7/6/1969 31/5/1998 9421473068

464 3000/87 >काश रामदास सावळे      

मु.पो.डMगरखंडाळा ता.िज.बुलडाणा

पु�ष 26/3/1972 बी.कॉम OBC बुलडाणा 6/8/1997 6/8/2000 9623076455

465 500C4841553 अ@नल वसंत काजळे       

मु.पो. नांदरूा वाड� 13, पेट 

;वभाग, ता. नांदरूा िज. बुलडाणा

पु�ष 11/3/1963 एम. ए. 

अथ�शा!"

Open नांदरुा 4/12/1989 26/12/1992 9850943364
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466 1991020291 प�लवी >�हाद गग<        

�टळकवाडी, वाड� नं.17, जुना 

गाव, बुलडाणा ता.िज. बुलडाणा

म�हला 15/1/1974 बी.कॉम, 

एम.ए.अथ�शा!", 

बी.एड, 

डी.एस.एम, 

टाय;पगं इंUजी 

40, मराठS 30, 

एमएससीआयट+

Open बुलडाणा 9/10/1996 30/9/1999 7385794719

467 500c4657687 सयाजी उNम वाठोरे रामनगर 

लोणार

पु�ष 6/7/1966 बी.ए अजा लोणार 11/12/1997 30/11/2000 9421397401

468 500c4660827 संजय बबन जै!वाल मु.दसरखेड 

ता मलकापूर

पु�ष 9/1/1972 बीए,�बपीएड इमाव मलकापूर 1/7/1996 30/09/2001 9822915457

469 500c4660312 गोपाल �हरामण (शराळे 

मु.पो.सुलतानपूर लोणार

पु�ष 19/11/1969 बीए,�बपीएड अजा लोणार 1/2/1994 28/02/1997 9764411369

470 19940726c659517 शेषराव नारायण उगले मु.बामखेड 

पो आळंद ता.दे.राजा

पु�ष 25/03/1968 बीए,�ब.एड इमाव घनसावंगी 

(जालना)

13/05/1997 20/12/2000 7066410266

471 19840913c562047 �दपक नामदेव खंडारे 

मु.पो.Cगरोल+ खु ता.दे.राजा

पु�ष 3/4/1967 एमए बीएड अजा देऊळगांवराजा 10/10/1995 10/9/1998 8805961645

472 20130820c100598 राजेश गंगाराम भानापुरे 

रा.सुलतानपूर ता.लोणार

पु�ष 15/07/1973 बीए इतर लोणार 25/12/1999 24/12/2002 8390263215

473 20160715c100459 अ@नल वसंत राणा दाळ फैल 

राणा गेटजवळ खामगांव

पु�ष 6/12/1968 एम कॉम इतर खामगाव 1/6/1995 30/05/1998 9423760598

474 501c4662043 कु.चंदा �दनकर ढाले rवारा 

सौ.चंदा संजय भोजने 

राजे$वरनगर, जुना अिजसपूर रोड 

बुलडाणा

!"ी 20/02/1971 बी ए टाय;पगं 

मराठS 40, 

इंUजी 40

इतर बुलडाणा 0710/1995 30/09/1998 9404092419

475 501c4662236 कु.(समा �दनकर ढाले rवारा 

सौ.(समा गोपाल @नकम 

राजे$वरनगर, जुना अिजसपूर रोड 

बुलडाणा

!"ी 22/08/1972 बी ए टाय;पगं 

मराठS 30, 

इंUजी 30

इतर बुलडाणा 1/10/1996 18/10/1999 7588801432
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1 19930830C686727 चंदनबाला डायालाल दावडा  रा 

जय�हदं चौक, यवतमाळ
!"ी 6/7/1971 एम ए ओबीसी यवतमाळ ऑग!ट1995 जुलै1998 8888344399

2 20141111C100095 र;वकांत कृxणराव गाढवे   रा 

>भाग I 7 (शवाजी नगर, कळंब 

िज यवतमाळ

पु�ष 11/8/1964 �बकाम+टा@य पंग
इंUजील 

30/40/50 
मराठS 30

एन�टबी कळंब जुलै1995 जून 1998 9637335667

3 19870707 C682440 (समा सेवकराम मेEाम रा डॉ 

आंबेडकर चौक, पाट+पुरा, यवतमाळ
5/9/1972 एमए टाय;पगं 

इंUजी40+मराठS 
40+�हदं+ 
40+मराठS शॉट� 
ह:ॅड120शZद > 
(म+एमएस(सआ
यट+

एससी यवतमाळ जानेवार+ 1996 Hडस7बर 1998 9423429231

4 20130606C100060 (शवलाल सुखदेव (लगंायत  रा मु 

इचोरा पो रानी धानोरा, ता आPण� 

िज यवतमाळ

पु�ष 6/15/1971 �बए एससी आPण� नोGह7बर1998 ऑRटोबर2001 9657401255

5 20111116C700507 रामदास मारोती >घाणे  रा  

अशोक _कराणाजवळ शा!"ी नगर, 
आण�, ता. आण�, िज. यवतमाळ.

पु�ष 7/3/1969 �बए एससी आPण� जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 9921341070

6 20141008C100647 चाँदखॉ सालारखॉ खॉन, रा. 
महाकाल+ रोड, पोल+स !टेशन रोड, 
आण�. ता. आणी, िज. यवतमाळ.

पु�ष 7/9/1971 �बए �ब;पएड+टा 
इं 30+म 40

खुला आPण� फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9921444523

7 19870701C682603 वाहबबेग आगाबेग (मझा�, रा. 
महाकाल+ रोड, पोल+स !टेशन  
जवळ, आण�, ता. आण�, 
िज.यवतमाळ

पु�ष 6/15/1970 बी.ए. बी.एङ + 
टाई;पगं मराठS -
 30, इंUजी-40

खुला आPण� ऑग!ट 1997 जुलै 2000 9850551784

8 19850708C682146 Eी. ;ववेकानंद सुखदेवराव 

फुलझलेे, रा. वसंत ले आऊट, वाड� 
नं. 1, जुना उमरसरा, यवतमाळ

पु�ष 1/11/1967 बी.ए. एस. सी. यवतमाळ माच� 1995 माच� 1998 9604996503

िजहा कौशय �वकास, रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� �,  यवतमाळ
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9 19900703C683384 ;वनोद भानुदास (शरभाते, रा. 
वडगांव, आण� रोड, ता. िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/15/1973 एम. ए. बी. पी. 
एङ

ओबीसी यवतमाळ नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 9922777624

10 19850820C702456 सु@नल तुळशीदास जाधव, घर नं. 
33, आनंद नगर, यवतमाळ

पु�ष 3/17/1967 बी. कॉम. बी. 
पीएङ , 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं

ओपन यवतमाळ Hडस7बर 1994 नोGह7बर 1997 9423135428

11 20160420C100846 Eी. रमेश बाबाराव कणस,े 
बसवे$वर नगर, गुळकर+ ले 

आऊट, भोसा Uाम पंचायत मागे, 
भोसा रोड, यवतमाळ

पु�ष 7/17/1969 बी. कॉम. बी. 
पीएङ 

एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं

ओबीसी/>क�पU

!त

यवतमाळ ऑRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 8605987221

12 20160112C101433 संतोष पांडुरंग खMड, 61, आनंद 

नगर, उमरसरा, यवतमाळ
पु�ष 10/7/1970 बी. एस.् सी. + 

टाई;पगं - इं. 
40, मराठS-30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.ॲ;पअर

ओबीसी यवतमाळ स�ट7बर 1995 ऑग!ट 1998 7719050924

13 19910226C684931 सु@नल दे;वदास अ!वार, 94, 
महाDमा फुले सोसायट+, वाघापुर, 
यवतमाळ.

पु�ष 4/16/1972 बी. एस.सी. 
बी.एङ 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं - 
इंUजी 40 
मराठS 30

ओबीसी यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 9422166130

14 19850814C682155 Eी. रामे$वर पुंडल+कराव गावंड,े 
संत तुकडोजी नगर, �लॉट नं. 8, 
जांब रोड, यवतमाळ

पु�ष 7/4/1967 एम. कॉम. जी. 
डी. सी. ॲ\ड ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+. +टाई;पगं - 
इंUजी 30, 40, 
50, मराठS - 
30, 40, �हदं+ 30

ओबीसी यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9423266754
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15 19920717C685447 कु. _करण नरहरराव काळब7ड,े 
rवारा. ;वजय गोगटे, वैभव नगर, 
वाघापूर टेकडी मागे, लोहारा, 
यवतमाळ

!"ी 9/2/1971 बी.ए. बी.पी.एङ ओबीसी यवतमाळ जुलै 1995 जुन 1998 9326584807

16 19920925C685941 अशोक सीताराम झोट+ंग, शा!"ी 
वाड� नं. 8, मु.पो. पांढरकवडा, ता. 
केळापूर, िज. यवतमाळ

पु�ष 4/18/1969 एम.ए. बी.पी.एङ 
+ एम.एस. 
सी.आय.ट+.

ओबीसी यवतमाळ मे 1999 ए;>ल 2002 9403608899

17 19921103C685367 Eी. अमोल रामभाऊ मोरे, साई 
मंद+रासमोर, (शदंे नगर, यवतमाळ.

पु�ष 4/23/1974 बी.कॉम. + 
इंUजी टाई;पगं 

40 + कॉK�युटर 

कोस� सी.सी.ओ.

ओबीसी यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 8975003005

18 19900411C683367 गोपीचंद मोतीराम जाधव, मु. 
_क:ह+ (वळगी), पो!ट शेलोडी, ता. 
दारGहा, िज. यवतमाळ.

पु�ष 5/4/1973 बी.ए. + टाई;पगं 
इंUजी, मराठS 40

Gह+.जे. दारGहा जुन  1997 मे 2000 9881518254

19 19890705C683012 राजे:L बाळकृxण जामोदे, मु.पो. 
लोह+ बाजार, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 8/1/1970 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं 
इंUजी- 30, 40, 
मराठS 30

ओबीसी दारGहा Hडस7बर  1998 नोGह7बर 2001 8275166201

20 20140909C100190 ;वजया महादेवराव बेले, यवतमाळ !"ी 9/13/1964 बी.ए. बी.पी.एङ एस. सी. यवतमाळ Hडस7बर  1994 नोGह7बर 1997 7350638992

21 20160416C100576 र;वकांत कृxणराव राऊत, मु. 
मंगpळ, पो!ट बेलोरा, ता.िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/1/1968 बी.कॉम. 
बी.पी.एङ + 
इंUजी टाई;पगं 

30

ओ.बी.सी. यवतमाळ ए;>ल  1993 माच� 1996 7720757321
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22 20070625C740222 अ@नल दामोदर कुबड,े वं(शका 

अपाट�म7ट, म�हला बँके]या मागे, 
मा¨दे चौक, यवतमाळ

पु�ष 7/11/1967 बी.कॉम. 
बी.पी.एङ 
+एम.एस.सी.आय

.ट+. + टाई;पगं 
इंUजी 50, 
मराठS 30, �हदं+ 
30, 
इंटर(मिजएट 

§ा¨ग पर+Oा

ओ.बी.सी. कारंजा (लाड) जुलै  1995 जुलै 1998 9421845255

23 19930821C687215 सुर7L गजाधर>साद (मEा, 
;पतEृम, गांधी नगर, �दUस, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 7/1/1969 एम.ए. बी.एड . 
एन.सी. सी.

खुला �दUस जुन  1997 मे 2000 9421827953

24 20160413C100583 >काश �दपकराव तुरकर, �लॉट नं. 
30, परोपटे ले आऊट, मोठे 
वडगांव, आण� रोड, यवतमाळ

पु�ष 8/30/1974 बी.कॉम. एम.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9922086382

25 19950627C689864 सं�दप रामभाऊ चौधर+, छ"पती 

नगर, संद+प मंगलम चे मागे, 
यवतमाळ

पु�ष 8/7/1969 बी.ए. बी.पी.एङ ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9209761777

26 19850629C714028 >मोद हर+हर देशमुख, rवारा. जी. 
Gह+. खडककर, संभाजी नगर, 
यवतमाळ

पु�ष 4/21/1964 एम.कॉम. 
जी.डी.सी. ॲ\ड 

ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 30

खुला यवतमाळ नोGह7बर  1988 ऑRटMबर 1991 9822076331

27 19951222C690616 �योती नारायणराव ठाकरे, ;वदभ� 
हाऊ(सगं सोसायट+, बाजो0रया 

नगर, यवतमाळ

!"ी 6/16/1976 एम.ए. + 
टाई;पगं मराठS 

30, इंUजी 40, 
कॉK�युटर

ओ.बी.सी. दारGहा जुलै  2000 जुन 2003 8055669114

28 19960108C690783 दNा राज:ना Cचलकावार, मु. 
माणुसधर+, पो. पाटापांगरा, ता. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 12/5/1968 बी.ए.बी.पी.एङ एस.बी.सी. घोट+ माच�  1999 फरवर+ 2001 7030551893
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29 20160630C100811 सDयवान दामुजी कळमकर, रा. 
सु@नल मोरे नगर, भोसा रोड, 
यवतमाळ.

पु�ष 1/25/1967 बी.एस.सी.(बॉयलॉ
जी,  बी.पी.ए«., 
बी.ए. 
समाजशा!"

एस.सी. राळेगांव स�ट7बर  1995 ऑग!ट 1998 8484889724

30 19900710C683882 कु. वंदना कृxणराव जय(सगंपुरे, 7, 
मयुरे$वर सोसायट+, सुयोग नगर, 
एक;वरा हॉटेल]या मागे, लोहारा 
रोड, यवतमाळ

!"ी 11/1/1971 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं 
इंUजी- 30, 40

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै  1998 जुन 2001 8087990878

31 19930719C685985 कु. संCगता रामदास पजगाड,े 
rवारा.7, मयुरे$वर सोसायट+, 
सुयोग नगर, एक;वरा हॉटेल]या 

मागे, लोहारा रोड, यवतमाळ

!"ी 4/9/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट  1995 जुलै 1998 8087990878

32 19990916C735121 संद+प दामोदर िजrदेवार, 57, 
गौरांग, बालाजी सोसायट+, 
यवतमाळ

पु�ष 8/6/1971 बी.कॉम. + 
टाई;पगं इंUजी 

40, टलॅ+

ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+  1997 Hडस7बर 1999 9420122083

33 19910712C684537 कैलास वासुदेवराव ढुमणे, रानड े
आईस फRटर+ मागे, (शरे ले 
आऊट, उमरसरा, यवतमाळ

पु�ष 6/23/1975 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं 
इंUजी- 30, 40, 
मराठS 30, �हदं+ 
30, 
सी.सी.सी.ओ., 
ए.डी.सी.ए.

ओ.बी.सी. यवतमाळ ए;>ल  1999 माच� 2002 90496632632

34 20111003C686591 वंदना शामराव कळंबे, महाबल+ 
नगर, साई Erधा हॉ!पीटलला 
लागून, वडगांव, यवतमाळ

!"ी 1/27/1971 एम.ए. बी. ए«. 
शाट� ह:ॅड, 
इंUजी टाय;पगं 

50, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट  1996 जुलै 1999 8805809759

Page 534 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

35 20051017C691523 अ�ण रामरावजी आखरे, महाबल+ 
नगर, साई Erधा हॉ!पीटलला 
लागून, वडगांव, यवतमाळ

पु�ष 5/10/1967 एम. कॉम, 
बी.पी.एङ 
एम.एस.सी.आय.
ट+., शॉट�ह:ॅड, 
टाई;पगं 30,40

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुन  1994 मे 1997 9552293681

36 20051013C686706 सु@नल देवराव इंगळे, 7/1, 
अंजनेय सोसायट+, आण� रोड, 
यवतमाळ

पु�ष 10/31/1971 बी. ए. , टाई;पगं 
इंUजी 30,40, 
मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+., 
सी.सी.सी.ओ.

ओ.बी.सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1999 जानेवार+ 2002 9552809314

37 20160701C100834 का(शनाथ गणुजी गज(भये, बांगर 
नगर, यवतमाळ.

पु�ष 6/15/1965 एम. कॉम. एम. 
ए. अथ�शा!", बी. 
पी. एङ , 
जी.डी.सी. ॲ:ड  

ए.,

एस. सी. यवतमाळ नोGह7बर 1991 ऑRटMबर 1994 8975647088

38 19900703C683723 मह7L हर+भाऊ गु�हाने, ;वrया 
भवन, मा¨दे चौक, यवतमाळ

पु�ष 9/15/1975 बी. ए. एम. एस. 
डZ�यु. टाई;पगं 
इंUजी 30,40, 
मराठS 30,40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑRटMबर 1999 स�ट7बर 2002 9423435090

39 19940531C691422 @न@तन रमेश �टकले, गो;वदं नगर, 
;पपंळगांव रोड, यवतमाळ

पु�ष 7/1/1977 एम.ए. , इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30,  
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एन. ट+. सी. यवतमाळ Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 9405537939

40 19840622C682297 अpणा वा. गोड,े अpणोदय 

सोसायट+, भोसा रोड, यवतमाळ
!"ी 10/26/1964 बी. एस. सी. बी. 

पी. एङ एम. 
टाई;पगं, 
कॉK�युटर

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1992 ऑग!ट 1995 9175119113
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41 19860703C682213 राजरमण  शंकरराव @नकम, शा!"ी 
नगर, गौरOण समोर, लोखंडी 

पुलाजवळ, यवतमाळ

पु�ष 12/18/1969 बी. ए. , टाई;पगं 
इंUजी 30,40, 
मराठS 30

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 8983960667

42 20160420C101059 कु. माया पुंड(लकराव 

खांडकेर,rवारा. >काश नंदे, गुpदेव 
नगर, उमरसरा, यवतमाळ

!"ी 9/4/1966 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ ए;>ल 1996 माच� 1999 8087989875

43 20141124C100458 सुधाकर माधवराव डाहणे, मु.पो. 
डMगरखडा�, ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/25/1973 बी. ए. ओ.बी.सी. कळंब जानेवार+ 1998 Hडस7बर 2000 9420116141

44 20080825C712867 वासुदेव कृxणराव देशपांड,े 64, 
बालाजी सोसायट+, यवतमाळ

पु�ष 7/9/1964 बी. एस. सी., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला यवतमाळ जानेवार+ 1995 Hडस7बर 1997 9423846950

45 20140922C101119 चरणदास मारोती थुल, मु. 
मलकापुर, पो. का"ी, ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 4/15/1960 बी. कॉम, 
टाई;पगं मराठS 

30, इंUजी 40

एस.सी. कळंब नोGह7बर 1986 ऑRटMबर 1989 9970018849

46 20130304C100088 संद+प कोडबाजी @नलावार, मु. पो. 
आणी, जुने तहसील जवळ, आण�, 
यवतमाळ

पु�ष 5/24/1973 बी. ए. , टाई;पगं 
इंUजी 30,40

खुला आण� फेqुवार+ 1998 जानेवार+ 2001 9765597123

47 20060706C718177 शंकर पुंड(लकराव मोकळकर, 
>साद नगर, वाघापुर रोड, 
यवतमाळ

पु�ष 2/3/1972 एस. एस. सी., 
द=ुध Gयवसाय 

व पशू संवध�न 

Hड�लोमा

ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 8180842002

48 19870708C682648 उ�वल देवीदास वाघमारे, रा. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/15/1971 बी. कॉम, एम. ए. 
(अथ�शा!"), 
जी.डी.सी.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला घाटंजी ऑRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 9421845014

49 20141111C100162 राजु गणपतराव काळे, अ(भनव 

कॉलनी, वाड� नं. 6, रासा रोड, 
कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/9/1966 बी. ए. ओ.बी.सी. कळंब जुन 1997 मे 2000 8554026089

50 19880805C682868 ;वजय कृxणराव सायरे, गांधी वाड�, 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 11/3/1969 बी. कॉम. बी. 
पीएङ , टाई;पगं 
30

ओ.बी.सी. घाटंजी फेqुवार+ 1996 जानेवार+  1999 9767886077
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51 19830411C682250 सु@नल जग:नाथ द�हवड,े आखाडा 

वाड�, मु.पो. पांढरकवडा,  ता. 
केळापुर, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/26/1966 एम. कॉम. 
टाई;पगं इं. 40, 
मराठS 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला पांढरकवडा स�ट7बर 1990 ऑग!ट  1993 9403493026

52 19920316C685214 मोहन रामभाऊ बागे$वर, मु.पो. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/27/1970 बी. ए. टाई. इं. 
30, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. घाटंजी ऑग!ट 1997 जुलै  2000 9623242547

53 20080719C733053 पंडीत _कसनराव लंबे, अमराईपुरा, 
वाड� I. 4, आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 3/8/1968 एम. ए. बी. पी. 
एङ , टाई;पगं इं. 
40, मराठS 30

एस. सी. आण� माच� 1998 फेqुवार+  2001 9404547255

54 20040108C725522 नर7L जयवंतराव मह�ले, नेहp 
नगर, घाटंजी,िज. यवतमाळ

पु�ष 8/23/1968 बी. कॉम. बी. पी. 
एङ, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.  टाई;पगं 30

ओ.बी.सी. घाटंजी मे 1996 ए;>ल  1999 8956386538

55 20121122C694144 >काश ;व�ठलराव वकलकर, 
यावल+ ई., िज. यवतमाळ

पु�ष 6/25/1966 एम . ए. बी. पी. 
एङ

ओ.बी.सी. यावल+ फेqुवार+ 1997 जानेवार+  2001 8888254995

56 20080816C710936 कु. अच�ना नारायणराव बोरगांवकर, 
रंभाजी नगर, वाघापुर रोड, 
यवतमाळ

!"ी 8/9/1974 एम. ए. एम.एस. 
सी.आय.ट+., 
जी.डी.सी.ए.

ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1997 ए;>ल  2000 9421770371

57 19910422C684341 ;वजय माधवराव देव!थळे, �लॉट 
नं. 85, वैभव नगर, आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/29/1972 बी. ए. टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. आण� नोGह7बर 1998 ऑRटMबर  2001 9765949252

58 19850701C682327 �द(लप न�थूजी पोटे, मु.पो. 
वडगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/5/1966 बी. ए. बी. पीएङ. ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै  1999 9403720591

59 19840914C682287 Eीकृxण बाबुरावजी जवादे, मु.पो. 
धानोरा, ता. राळेगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 4/3/1967 बी. ए. बी. पीएङ. एस. सी. राळेगांव स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9657968660
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60 20140919C104891 शैलजा कृxणराव माथने, िज. प. 
कृषी कॉलनी, राम नगर जवळ, 
यवतमाळ

!"ी 4/2/1971 एम. ए.( मराठS, 
इ@तहास,भुगोल), 
बी.एङ, पी. एच. 
डी. टाई;पगं 40, 
सी.सी.सी.ओ.

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुन 1995 मे  1998 7350433308

61 19980924C698108 कु. >(मला चंLभानजी नगराळे, 
जामनकर नगर, यवतमाळ

!"ी 2/15/1972 एम. ए.( मराठS, 
समाजशा!"), 
बी.एङ, नेट.

एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 2000 Hडस7बर  2002 9405686562

62 19901220C683460 कु. क�पना वामनराव गMड,े 
अ�णोदय सोसायट+, घर नं. 36, 
भोसा रोड, यवतमाळ

!"ी 12/30/1969 एम.ए. एम. 
_फल. बी. एड . 
ॲ;पअर

ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1999 ए;>ल  2002 9767736280

63 19960416C692356 वैशाल+ सुर7L देशमुख, �लॉट नं. 
42, गाडगे महाराज मंद+राजवळ, 
उ�वल नगर, यवतमाळ

!"ी 5/20/1969 बी.एस.सी., 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टाई. इं. 40, 
मराठS 30

खुला यवतमाळ ए;>ल 1999 माच�  2002 9552085103

64 20090904C703010 उषा _कंसनराव सGवालाखे, घर नं. 
50, ओम कॉलनी, वडगांव रोड, 
यवतमाळ

!"ी 8/2/1975 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+  2002 9850246732

65 19840127C682322 कु. हेमलता मधुकरराव 

प(लकMडावार, rवारा. गणेश पNेवार, 
राणा >ताप नगर, यवतमाळ

!"ी 8/19/1965 बी. ए. संCगत 
;वशारद, �हदं+ 
सा�हDय रDन, 
कॉKपुटर 

>ोUा(मगं

खुला यवतमाळ स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9271935308

66 20081006C683371 कु. अच�ना अंबादासराव म7ढे, 31, 
(शतल नगर, आण� रोड, यवतमाळ

!"ी 6/6/1970 एम. ए. एम.एस. 
सी.आय.ट+., 
एम. (लब.

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1999 जुन  2002 9405342688

67 19900620C683867 कु. रजनी पु�षोNमराव ;पस,े :यु 
;वदभ� हाऊ(सगं सोसायट+, 
बाजो0रया नगर, यवतमाळ

!"ी 11/6/1971 एम. ए. (�ह!�+), 
एम.एस.सी.आय.
ट+., 
एम.एस.डZ�यु

एस.सी.(>क�पU

!त)
यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9922180320
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68 19840713C709563 जयदेव नामदेवराव अढाऊ, 
जामनकर नगर, यवतमाळ

पु�ष 10/4/1965 एम. कॉम. , टाई. 
इं. 50, मराठS 
40, एम.एस. 
ऑ_फस

एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 8805840957

69 20080908C683827 _कशोर गो;वदंराव �बजेवार, रा. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/7/1969 बी. ए. ओ.बी.सी. घाटंजी स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9423132343

70 20140919C104704 _करण मधुकरराव ;प�लेवार, 
>भाग I. 3, आण�, िज. यवतमाळ.

पु�ष 8/17/1973 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30

ओ.बी.सी. आण� जुन 1997 मे  2000 9021603697

71 19880217C682927 योCगराज एकनाथ �दघाड,े मु. पो. 
�दघी, ता. बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/30/1966 बी. ए., बी. पी. 
एड . टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. बाभुळगांव Hडस7बर 1995 नोGह7बर  1998 9881966798

72 19880630C683003 गौतम सखाराम भगत, शा!"ी 
नगर, आण�, िज. यवतमाळ.

पु�ष 1/3/1971 बी. ए. एस. सी. आण� जुलै 1999 जुन  2002 7588590066

73 20080925C713243 तुकाराम उNमराव पतंगे,खडकपुरा 

वाड�,  मु. पो. ता. उमरखेड, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/11/1970 बी. एस. सी. 
(मथॅ), बी. ए . 
एम.एस. सी. 
आय. ट+.

खुला उमरखेड नोGह7बर 1995 ऑRटMबर  1998 9822913796

74 90160429C100381 �दपक शामरावजी भुजाड,े मु. पो. 
का"ी, ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/20/1970 बी. ए., बी. पी. 
एड .

एस. सी. कळंब जानेवार+ 1997 Hडस7बर  1999 9673552658

75 19940227C688220 कु. जोD!ना हर+भाऊ बोढाले, 
धम�शाळा वाड�, घाटंजी, िज. 
यवतमाळ

!"ी 8/17/1975 एम. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. घाटंजी नोGह7बर 1998 ऑRटMबर  2001 9421847529

76 19860211C682190 @नळकंठ मारोतराव वेळुकार, मु. 
पो. ला(सना, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष 9/10/1967 बी. कॉम. ओ.बी.सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1992 जानेवार+ 1995 8698307787

77 20140909C103572 सुनंदा वासुदेव डMगरे, बोCधसDव 
चौक, पाट+पुरा, यवतमाळ.

!"ी 5/5/1964 बी. ए. बी. पीएड . एस. सी. यवतमाळ माच� 1993 फेqुवार+ 1996 9665661466
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78 19910717C684639 `ाने$वर भाऊराव जगताप, मु. 
भोसा, पो. पोहंडुळ, ता. महागांव, 
िज. यवतमाळ.

पु�ष 6/1/1970 बी. ए. बी. पीएड . खुला आण� जुलै 1997 जुन  2000 7588777868

79 20110307C690250 कु. माधुर+ हर+भाऊ पाठक, जामा 

मि!जद वाड�, उमरखेड, िज. 
यवतमाळ.

!"ी 10/19/1967 बी. ए. खुला उमरखेड नोGह7बर 1998 ऑRटMबर  2001 9763463485

80 19941029C703173 कु. @न(लमा >भाकरराव इंदाने, 
पेशवे �लॉट, पंच(शल कॉलनी, 
यवतमाळ

!"ी 5/13/1969 एम. ए.(मराठS),  
टाई. इं. 30, 
मराठS 40

खुला यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9422595581

81 20110708C729754 कु. जया _कसनराव सावरकर, 
साईबाबा नगर, गोदणी, यवतमाळ

!"ी 3/27/1976 बी. कॉम. ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 2000 Hडस7बर  2002 9850927468

82 19910314C712824 सुरेश मुरल+धर इंगोले, आनंद 

नगर, यवतमाळ
पु�ष 10/23/1973 बी. कॉम. ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 2000 जुन  2003 9545838100

83 20140908C100751 हर+चंद बारकुजी सु@त�कार, मु. 
पांढुणा�, ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ.

पु�ष 4/23/1966 बी. ए. ओ.बी.सी. घाटंजी मे 1996 ए;>ल  1999 9765644517

84 19920327C685459 वंदना शेषराव ढोले, मु. पो. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

!"ी 8/2/1975 बी. ए. , टाई. इं. 
40, मराठS 40, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. दारGहा ऑRटMबर 2000 स�ट7बर  2003 9730364239

85 20141112C101006 @नशा वासुदेवराव बा;व!कर, 
सु@नल मोरे नगर, पा\या]या 
टाक6जवळ, यवतमाळ.

!"ी 1/12/1977 बी. ए. खुला यवतमाळ स�ट7बर 1999 ऑग!ट  2002 9890598855

86 19870820C682585 अ@तकउ�लाखाँ शेरखाँ,  डॉ. राज7L 

>साद वाड�, उमरखेड, िज. यवतमाळ
पु�ष 9/11/1970 बी. ए. , बी. पी. 

ए«., टाई. इं. 30
खुला उमरखेड माच� 1997 फेqुवार+  2000 9421772260

87 20160629C100353 युसूफअल+ साहेबअल+ सै�यद, 
गांधी ले आऊट, राळेगांव, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 6/12/1968 बी. ए. , बी. पी. 
ए«.

खुला राळेगांव स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 7843002486
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88 19860702C682210 संजय पुंड(लकराव लोहकरे, मु. पो. 
गोडगेांव, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ.

पु�ष 12/6/1969 बी. ए. , बी. पी. 
ए«.,एम.एस.सी.
आय.ट+., टाई. इं. 
40, मराठS 40, 
जी. डी. सी. ए.

ओ.बी.सी. दारGहा ऑग!ट 1996 जुलै  1999 8605385601

89 20141029C100062 आनंद वामनराव अमरावत, 
धनवंतर+ सोसायट+, काळे ले 

आऊट, यवतमाळ

पु�ष 4/10/1973 एम. कॉम. , 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाई. इं. 50

खुला यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9890644302

90 20141110C100777 अशोक का(शनाथ भागवत, हर+ 
ओम नगर, राळेगांव, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 7/2/1962 बी. कॉम. ओ.बी.सी. राळेगांव स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9890591938

91 20111116C698299 ;वलास गणपतराव पतंगराव, मु. 
पो. अंबोडा, ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/1/1970 बी. कॉम., 
कॉKपुटर

ओ.बी.सी. महागांव ए;>ल 1998 माच�  2001 9623437384

92 19980109C696339 !वाती परशराम जोशी, मु. पो. ता. 
महागांव, िज. यवतमाळ

!"ी 5/24/1971 बी. कॉम. बी. एड 
. सी. ट+. सी.

खुला महागांव फेqुवार+ 1999 जानेवार+  2002 9657918334

93 20141108C100636 मोहमद िजकर दाऊद नूर, वाड� नं. 
10, मु. पो. नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष 12/13/1958 बी. कॉम. खुला नेर नोGह7बर 1988 ऑRटMबर 1991 9373841013

94 19851219C682161 चंLशेखर शामराव ;पपंरांड,े उ�वल 
नगर, यवतमाळ

पु�ष 9/28/1968 पशूधन 

पय�वेOक 

Hड�लोमा

ओ.बी.सी. मारेगांव Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9764012350

95 20141112C101259 सुषमा वासुदेवराव गणवीर, नवीन 
पुसद, िज. यवतमाळ

!"ी 7/10/1964 एम. ए. , टाई. इं. 
60, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. पुसद स�ट7बर 1995 ऑग!ट 1998 9326841449

96 19901221C683461 माया नारायणराव _फजारे, ना0रगंे 
नगर, यवतमाळ

!"ी 3/17/1970 एम. ए. , टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 7744061970
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97 19891220C683226 ;वलास उNमराव गणेशकर, 
बालाजी सोसायट+, यवतमाळ

पु�ष 5/17/1968 बी. ए. , टाई. इं. 
50, मराठS 40, 
सी.सी.सी.ओ.

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1995 ऑग!ट 1998 9422056310

98 20080929C713584 कैलास दNा"य कदम, �हवरा 
संगम, ता. महागांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/2/1973 बी. ए. बी. पी. 
एड . , 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला महागांव स�ट7बर 2000 ऑग!ट 2003 9423654850

99 20110202C685100 गजानन आनंदराव जाधव, मु. 
दहागांव, पो. मरसूळ, ता. उमरखेड, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/5/1973 बी. ए. , टाई. इं. 
30,40

खुला उमरखेड ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 8421874016

100 19941205C689488 र;वLं ;वठोबा चाल+कवार, मु. पो. 
महागांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/8/1968 एम.ए. टाई. 
मराठS 30

खुला महागांव ऑRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 9011559106

101 20141107C100464 राजेश �वाला>साद Eीवा!तव, 
सरदार पटेल वाड�, मु.पो.ता. 
उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/3/1970 बी. ए. खुला उमरखेड नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 7774977297

102 19990827C702466 कु. माया ;व�ठलराव ढवळे, 
Cचटणीस नगर, उमरेड रोड, मु. 
नागपुर, िज. नागपुर

!"ी 9/27/1972 बी. ए. आय. ट+. 
आय. §से मेक6ंग

ओ.बी.सी. घाटंजी ऑग!ट 1997 जुलै 2000 9423435616

103 20160502C100282 �योजी गुणवंत रोहणकर, महानंदा 
नगर, घर I. 49, उमरसरा, 
यवतमाळ.

!"ी 1/15/1972 बी. ए. , टाई. इं. 
30,40, मराठS- 
30, 40, शाट�ह:ॅङ

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9403937115

104 20140709C102341 ;वजय (भमराव नेवारे, मु. पो. 
महागांव, ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 12/25/1972 बी. एस. सी. बी. 
पी. एङ

खुला महागांव जुलै 1996 जुन  1999 9657169146

105 20141120C100614 वंदना दे;वदास दrुदलवार, rवारा. 
_कशोर छबुराव येरावार, मु. पो. 
ढाणक6, ता. उमरखेड, िज. यवतमाळ

!"ी 5/13/1972 बी. ए. बी. पी. 
एड .

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9423665635

106 19900707C684202 सुरेश लaमण डMगरे, मु. (शरपुर, 
पो. गुंज, ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/26/1969 बी. कॉम. एस. सी. महागांव नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 9604437166

107 20111230C694064 लता रघुनाथ कावटकर, आण� रोड, 
घर नं. 27, (शरे ले आऊट, 
यवतमाळ

!"ी 11/22/1965 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1997 Hडस7बर  1999 9881407844
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108 20141105C100990 अजय दNा"य चाफळे, Erधा 
भवन, गोसावी वाड�, उमरखेड, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 8/14/1974 बी. एस. सी. बी. 
पी. एङ, मराठS- 
30, कॉKपुटर

खुला उमरखेड जानेवार+ 1997 Hडस7बर  1999 9404091602

109 20071115C691980 स(मर सुरेशराव सांबरे, >गती 
कॉलनी, बालाजी सोसायट+, 
यवतमाळ.

पु�ष 8/1/1974 बी. कॉम., टाई. 
इं. 30,40, 
मराठS- 30, 
Hड�लोमा इन 

लेबर !टडीज, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला यवतमाळ जुलै 1999 जुन  2002 9960151997

110 19960920C714111 लता जयपाल िजलठे, बांगर नगर, 
यवतमाळ

!"ी 7/8/1975 बी. ए., एम. एस. 
डZ�यु.

एस. सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9372586454

111 19930806C714086 उrधव नाना गायकवाड, मु. 
अंबाळे, पो. पोफळी, ता. उमरखेड, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 7/7/1970 एम.ए. (मराठS), 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. उमरखेड जानेवार+ 1996 Hडस7बर  1998 9423654043

112 19361220C682405 �दपक मधुकरराव फुलार+, शा!"ी 
वाड�, मु.पो. उमरखेड, ता. उमरखेड, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 11/27/1969 बी. ए. , टाई. इं. 
30,40, मराठS- 
30,�हदं+- 30

ओ.बी.सी. उमरखेड जानेवार+ 1996 Hडस7बर  1998 7387733312

113 19800624C736111 कु. वंदना दामोदर मानकर, द(लत 
सोसायट+, पाट+पुरा, यवतमाळ

!"ी 6/24/1972 बी. एस. सी. डी. 
ट+. एङ, एम.एस. 
सी. आय.ट+.

एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 1997 Hडस7बर  1999 9552253146

114 20010122C736263 सु@नल लaमणराव बागानगरे, 
rवारा. `ाने$वर @नठे, बंग 
वाचनालयाजवळ, मु.पो. ता. �दUस, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/24/1968 बी. कॉम., 
सी.सी.सी.ओ., 
जी. डी. सी. ए., 
टाई. इं. 30,40, 
मराठS- 30

ओ.बी.सी. �दUस ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9850765410

115 20141111C100675 (शतल ;वrयाधर बेले,  न(ृसहं 
वाडी, मु. पो. ता. घाटंजी, िज. 
यवतमाळ

!"ी 6/1/1976 एम.ए. ,बी. एड . 
 टाई. इं. 30, 
मराठS- 30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ.बी.सी. घाटंजी स�ट7बर 2000 ऑग!ट 2003 9404846653
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116 20071213C707722 रामराव चंपतराव राऊत, मु. 
कलगांव, पो. ता. पं. स. महागांव, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/2/1972 एम.ए. ,बी. पी. 
एड .  टाई. इं. 
40, मराठS- 30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला महागांव ऑग!ट 1998 जुलै 2001 9405707762

117 19860114C682183 गणेश गरदजुी चGहाण, मु. पो. 
उमर+, ता. केळापुर, िज. यवतमाळ

पु�ष 12/15/1967 बी. कॉम., बी. 
(लब.

Gह+.जे. ए. पांढरकवडा माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9423435947

118 20141013C100890 हर+$चंL नारायण भंडारे, मु.पो. 
सवना, ता. महागांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1971 बी. एस. सी. बी. 
पी. एङ, टाई. इं. 
30

खुला महागांव ए;>ल 1998 माच�  2001 8888841602

119 20141112C100945 नंदा वासुदेवराव बा;व!कर, rवारा. 
संतोष �हरालाल इनसकर, सु@नल 
मोरे नगर, भोसा रोड, यवतमाळ

!"ी 8/3/1975 एम.ए. (�हदं+),  
टाई. इं. 30, 
मराठS- 30

खुला यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9890598855

120 20140909C100465 नंदकुमार माPणकराव दाऊपुरे, मु. 
तेलंगटाकळी, पो. उमर+, ता. 
केळापुर, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/26/1968 बी. ए. एस. सी. केळापुर जुन 1996 मे  1999 9623874558

121 20141115C100373 सुधाकर का(शनाथजी नगराळे, 
मु.पो. का"ी, ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/25/1970 एम.ए. ,बी. एड . 
 बी. पी. एड .

एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 1997 Hडस7बर  1999 8007566857

122 19800105C736264 सुषमा िजनदास गबर, मु. पो. 
मुडाणा, िज. यवतमाळ

!"ी 6/24/1966 एम. कॉम., टाई. 
इं., मराठS, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला मु@त�जापुर स�ट7बर 1992 ऑग!ट 1995 9172433550

123 19960731C694372 सुजाता >�हादराव साखरे, मु. पो. 
सावरगांव, पो. (शरजगांव, ता. नेर, 
िज. यवतमाळ

!"ी 9/1/1971 बी. ए., एम. एस. 
ऑ_फस

खुला नेर फेqुवार+ 1999 जानेवार+  2002 9423663607

124 20090423C710090 अभय केशवराव झाड,े मु. पो. 
मेट+खेडा, ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/8/1972 एम.ए. ओ.बी.सी. पहुर जुलै 1997 जुन  2000 8390326120

125 19890304C683556 _कशोर मधुकरराव भरारे, घंट+बाबा 
मंद+र, �दUस, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/7/1970 बी. ए., बी. पी. 
एड .,टाई. इं. 
40, मराठS- 40

खुला �दUस जुन 1997 मे  2000 7798392149
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126 20140910C101397 मोहन शामलाल मेघावत, मु. पो. 
उमर+, ता. केळापुर, िज. यवतमाळ.

पु�ष 9/15/1977 बी. ए. Gह+. जे. ए. पांढरकवडा जुन 1998 मे  2001 9764516807

127 20140906C101247 `ाने$वर रामदास वाघमारे, मु. पो. 
सायखेडा, ता. केळापुर, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 2/10/1970 बी. ए., टाई;पगं, 
कॉK�युटर

एस. सी. यवतमाळ मे 1998 ए;>ल  2001 8600449375

128 20140917C102621 ;वजय चोखाजी डभंारे, मु. पो. 
साखरा, ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 3/17/1974 बी. ए., एम.एस. 
सी. आय.ट+.

एस. सी. यवतमाळ ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9403740013

129 20050513C715073 सुभाष रामराव @तवरंगकर, �टळक 

वाड�, उमरखेड, िज. यवतमाळ
पु�ष 4/1/1968 एम. एस. सी., 

एम.एस. सी. 
आय.ट+. टाई;पगं

खुला नांदेड फेqुवार+ 1996 जानेवार+  1999 9423624506

130 20010122C707243 कु. अपणा� हर+भाऊ (शदंे, मु. पो. 
�दUस, िज. यवतमाळ

!"ी 7/10/1970 बी. कॉम., बी. पी. 
एड . टाई. इं. 
40, मराठS- 30

ओ.बी.सी. �दUस ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9405946553

131 20090623C740186 नामदेव मारोती कांबळे, मु. पो. 
जळका, ता. राळेगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/12/1969 बी. ए. एस. सी. राळेगांव जानेवार+ 1996 Hडस7बर  1998 9975045506

132 20140924C103649 गोपीचंद नारायण राठोड, मु. 
वरदळी, पो. वसंत नगर, ता. �दUस, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 12/5/1968 बी. ए., एम. एस. 
ऑ_फस, टाई. इं. 
40, मराठS- 30

िGह. जे. ए. �दUस स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1996 7030546430

133 20140917C102035 कैलास यादव भारती, मु. आमनी, 
पो.ता. महागांव, िज. यवतमाळ.

पु�ष 10/8/1967 बी. ए. एन. ट+. बी. महागांव ए;>ल 1998 माच�  2001 9423613284

134 19951005C698771 र�हमखॉन मुरादखान पठाण, मु. 
पो. मुडाणा, ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/28/1970 बी. ए. खुला महागांव जुलै 1997 जुन  2000 9421923226

135 19890717C683356 अशोक देवराव इpटकर, डहेनकर 

ले आऊट, रेणुका मंगल 

काया�लयाजवळ, यवतमाळ

पु�ष 8/2/1973 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1999 ए;>ल  2002 9921167118

136 19900705C683742 सुभाष रामराव हराळ, मू. पो. 
आयता, ता. आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/9/1971 बी. ए. बी. पी. 
एड .

एन. ट+. सी. आण� ऑग!ट 1998 जुलै 2001 9766864271
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137 20141103C100742 साहेबराव दNा"य गावंड,े म. 
कलगांव, पो. ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 11/18/1970 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS- 30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला महागांव जुलै 1997 जुन  2000 9423666328

138 19881217C682874 @न@तन भा!करराव खोडवे, rवारा. 
डी. वाय. चापके, अं�बका नगर, 
�दUस, िज. यवतमाळ

पु�ष 3/16/1971 बी. कॉम., 
एम.एस. सी. 
आय.ट+., 
टाई;पगं इंUजी, 
मराठS, �हदं+

एस. बी. सी. �दUस फेqुवार+ 1999 जानेवार+  2002 9670385434

139 19940121C688787 ;वजय महादेवराव Cचधंे, मु.पो.ता. 
�दUस, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/15/1972 एच. एस. सी.,  
टाई. इं. 40, 
मराठS- 40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एन. ट+. सी. �दUस मे 1998 ए;>ल  2001 9623208696

140 19980905C696404 सुधाकर भुरा(सगं जाधव, मु. 
साधुनगर, पो. मुडाणा, ता. महागांव, 
िज.यवतमाळ

पु�ष 6/5/1970 बी. ए. बी. पी. 
एड .

िGह. जे. ए. महागांव मे 1996 ए;>ल  1999 9527653616

141 20010912C708250 ;वलास (लबंाजी महाजन, मु. पो. 
मुडाणा, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष 8/10/1975 बी. ए. ओ.बी.सी. महागांव स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 8275809808

142 20160718C101328 नामदेव दामला राठोड, मु. 
साधुनगर, पो. मुडाणा, ता. महागांव, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 7/2/1964 बी. ए. बी. पी. 
एड .

िGह. जे. महागांव मे 1996 ए;>ल  1999 8975860410

143 19890620C683571 >काश सुदाम जाधव, बंजारा 

कॉलनी, सरकार+ दवाखा:यामागे, 
मु. पुसद, ता. पुसद, िज. यवतमाळ

पुpष 1/8/1972 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 30

िGह. जे. उमरखेड माच� 1997 फेqुवार+ 2000 9823880083

144 20051117C686187 मंगेश भा!करराव खोडवे, rवारा. 
डी. वाय. चापके, अं�बका नगर, 
�दUस, िज. यवतमाळ

पुpष 4/9/1969 बी. ए. , टाई;पगं 
इंUजी, मराठS, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. बी. सी. �दUस फेqुवार+ 1999 जानेवार+  2002 9158759242

145 19910813C684507 माPणक रामरावजी बडोदेकर, मु.पो. 
राजुरवाडी, ता. घाटंजी, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 9/6/1969 बी. कॉम., 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. घाटंजी ऑRटMबर 1995 स�ट7बर 1998 9657159269
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146 20081111C717630 राजकुमार परशराम डवरे, मु. पो. 
कलगांव, ता. �दUस, िज. यवतमाळ

पुpष 10/1/1967 बी. ए. , टाई. इं. 
40

एस. सी. �दUस माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9763514232

147 20010529C708842 अजय लaमणराव आरेवार, मु. पो. 
पारवा, ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ

पुpष 10/14/1971 बी. एस. डZ�यु., 
टाई. इं. 40, 
मराठS- 40

खुला घाटंजी माच� 1996 फेqुवार+ 1999 9673416710

148 20010424C716673 नीता मधुकरराव बोबड,े छ"पती 

नगर, संद+प मंगलम मागे, 
यवतमाळ

!"ी 6/29/1972 एम. कॉम. जी. 
डी. सी. ॲ\ड ए., 
टाई;पगं - 
इंUजी 50, 
मराठS - 30, 
�हदं+ 30

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 9890970521

149 20141111C100486 अशोक केशवराव जाधव, मु. पो. 
डहेनी, ता. �दUस, िज. यवतमाळ

पुpष 11/25/1969 बी. ए. िGह. जे. �दUस ऑग!ट 1997 जुलै 2000 7378339858

150 19920905C685915 >भाकर साहेबराव फाळके, रा. 
आमनी (खु.), पो. ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/12/1975 बी. ए. , बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS- 40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला महागांव ऑRटMबर 1999 स�ट7बर 2002 9423432945

151 199812210C735345 शुभांगी वसंतराव होरे ,ओम 

का◌लॅन ि◌ आPण� रोड यवतमाळ

!"ी 4/1/1972 बी.ए टायपींग 
इ.30 एम एस 
सी आय ट+, एम. 
एस. ऑ_फस

ओ बी सी यवतमाळ जून 2000 मे 2003 9404300072

152 20081015C685847 अशोक ;वठोबा सGवाशे 

इं�दरागांधी वाड� उमरखेड िज�हा 

यवतमाळ

पु�ष 5/3/1969 बी कॉम, बी. पी. 
एड.टाय.मराठS 
40 इ.50

खुला उमरखेड जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 8855899942

153 20160702C101151 योग7L ;वठठलराव भगत मु. पो!ट 
आरंभी ता.�दUस िज.यवतमाळ

पु�ष 2/10/1971 बी ए टाय इ.50 
मराठS 40 
�ह:द+ 30

एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 1996 Hडस7बर 1999 8308127074

154 19891226C6886 सूरेश सूभाष ढेमरे, महाDमा फुले 

चौक पाट+पूरा यवतमाळ

पु�ष 12/1/1972 बी. ए. बी. पी. 
एड ., संगणक

एस. सी. यवतमाळ ऑRटMबर 1997 स�ट7बर 2000 9822926583

155 20040902C729364 ;वलास पोशटट+ चांदरूकर रा. 
ताडउमर+ पो!ट मांगुडा� 

ता.केळापुर िज. यवतमाळ

पु�ष 4/15/1964 बी. ए. बी.  एड ओ बी सी पांढरकवडा जून 1998 मे 2001 8956659021
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156 20141114C100379 सुCधर मोतीराम डMगर�दवे, 
स�तEृंगी नगर, पोल+स (म" 
कॉलनी जवळ, लोहारा, यवतमाळ

पुpष 6/5/1973 बी. कॉम. , टाई. 
इं. 40, मराठS- 
40, 
सी.सी.सी.आय.

एस. सी. यवतमाळ Hडस7बर 1997 नोGह7बर 2000 9921755939

157 19840806C682272 मोतीराम सीताराम खोqागड,े मु. 
qाKह+, पो. लाडखेड, ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पुpष 8/13/1961 एम. कॉम. 
एम.ए. (अथ�, 
मराठS), टाई. इं. 
30

एस. सी. दारGहा Hडस7बर 1996 नोGह7बर 1989 9765642455

158 20061104C684101 संजय Eीरंग भोयर, मु.पो. 
सावरगांव, पो. (शरसगांव, ता. नेर, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/1/1969 बी. ए. बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. नेर मे 1996 ए;>ल  1999 8805386638

159 19981206C700386 रमा सखाराम हजारे, धMगड े
�बि�डगं समोर, उमरखेड, िज. 
यवतमाळ

!"ी 4/4/1973 एम. ए. बी.एड ., 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. उमरखेड ऑग!ट 2000 जुलै 2003 8857848680

160 20141101C100111 अर;वदं बबनराव इंगळे, बांगर 
नगर, यवतमाळ

पुpष 1/12/1976 द=ुध Gयवसाय, 
पशू संवध�न 

Hड�लोमा, टाई. 
इंUजी40, मराठS 
40

ओ.बी.सी. यवतमाळ जून 1997 मे 2000 8380815402

161 19950620C690058 पुxपा दामोदर मानकर, पाट+पुरा, 
िज. यवतमाळ

!"ी 1/5/1968 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. 
इंUजी40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1997 जानेवार+  2000 8180017939

162 20150329C100279 मो. शाह+द मो. युसूफ, वसंत नगर, 
पुसद, िज. यवतमाळ

पुpष 1/1/1976 एच. एस. सी.,  
डी. एम. ॲ\ड ए. 
एच. डी. Gह+. ए. 
सी.

खुला पुसद जुलै 1998 जुन  2001 9881512974

163 19930819C687122 पुxपा पुनाजी चGहाण, मु. वागद, 
पो. महागांव, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

!"ी 8/4/1969 बी. एस. सी. िGह. जे. ए. दारGहा Hडस7बर 1995 नोGह7बर 1998 9822659328

164 19861206C682404 सDयनारायण रामचंL कर(मलकर, 
मु. पो. पहापळ, ता. केळापूर, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/2/1970 बी. ए. बी. पी. 
एड ., एम.एस. 
सी. आय.ट+.

केळापुर नोGह7बर 1995 ऑRटMबर 1998 9960589755
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165 19960322C694909 गजानन _कसनराव भुसे, मु. पो. 
भांडगेांव, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/3/1971 बी. ए. बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. दारGहा फेqुवार+ 1998 जानेवार+  2001 9922495384

166 20120118C733746 कु. क;वता बीशेसर जेहरा, पोल+स 
(म" सोसायट+, यवतमाळ

!"ी 10/27/1974 एम.ए.बी.एङ 
इंUजी ३०, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस.सी. यवतमाळ फेqुवार+ 2000 जानेवार+ 2003 9405907654

167 19910927C684829 अ�का शामराव खाड ेGदारा 

शंभरकर हाऊस साने वाडी वधा�

!"ी 1/1/1972 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टाय;पगं 
इंUजी ४० 
मराठS ३०

एस.सी. घाटंजी माच� २००० फेqु २००३ 9673797873

168 19890217C683148 >@तभा गणपत राजगुरे 

पो.qाKहणवाडा ता.नेर 
िज.यवतमाळ

!"ी 11/28/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ फेqु 1997 जानेवार+ 2000 9765704057

169 20150315C100294 ;वलास �दगांबर दरेकार 

मु._क:हाळा पो.उमर+ ता.केळापुर 

िज.यवतमाळ

पु�ष 1/14/1973 बी.ए.बी.पी.एङ ओ.बी.सी. केळापुर जुन 1998 मे 2001 9604935526

170 20100614C722128 शाम यशवंत मनवर मु.लोणी 

पो.मोहा ता.पुसद िज.यवतमाळ
पु�ष 7/6/1967 बी.ए. एस.सी. पुसद जुलै 1996 जुन 1999 9888610633

171 20081006C883684 सुधाकर _कसनराव मारकड साई 

मंद+रजवळ पुसद िज. यवतमाळ
पु�ष 3/27/1972 बी.ए.डी.वाय.ए.सी

.सी.वाय.एन.
भ.ज.क. पुसद जाने1999 Hडसेबंर 2001 9850331194

172 19870908C682666 �दल+प शंकरराव चौधर+ 

,आनंदवाडी, ता.नेर िज.यवतमाळ
पु�ष 10/2/1969 बी.कॉम.बी.एड 

टाय;पगं इंUजी 

४० मराठS ३०

ओ.बी.सी. नेर नोGहेबंर 1996 स�ट7बर 1999 9423654385

173 19860821C682397 हेमंत >भाकर पाठक हनुमान वाड�, 
पुसद िज.यवतमाळ

पु�ष 7/5/1968 पशुपद;वका खुला पुसद माच� 1996 फेqुवार+ 1999 9765925855

174 19851221C682178 >�दप जना�दन उबाळे, तुकाराम 

बापू वाड�, पुसद, िज.यवतमाळ
पु�ष 6/1/1963 बी.ए. टाय;पगं 

इंUजी ४० 
मराठS ३०

ओ.बी.सी. पुसद फेqुवार+ 1996 जानेवार+ 1999 9011258805

175 19900307C683854 शाल+नी पु�षोNम ;पसे ,;वदभ� 
हाऊ(सगं कॉलनी, यवतमाळ

!"ी 6/15/1969 एम.ए.बी.पी.एड 
टाय;पगं इंUजी 

३०,४०,

एस.सी. यवतमाळ मे1994 ए>ील 1997 9096437750
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176 20070627C735237 ओम>काश रामानंद शमा� ,संजय 

गांधी नगर भोसा Uामपंचायत 

यवतमाळ

पु�ष 10/12/1968 एम.कॉम. खुला यवतमाळ Hडसेबंर 1994 नोGहेबंर 1997 7588240192

177 20141129C100075 गजानन �दगाबंर बोदंरे, महावीर 
वाड�,पुसद िज.यवतमाळ

पु�ष 3/13/1967 बी.ए.जीडीसी ए ओ.बी.सी. पुसद ऑग!ट 1997 जुलै 2000 9850727500

178 20100927C721643 ;वकास दे;वदास 

खांडकेर,चरडनेगर,देवीरोड, 
उमरखेड िज.यवतमाळ

पु�ष 6/25/1969 बी.कॉम.बीपीएड,
पशुसंव�धन 

Hड�लोमा

एस.सी. उमरखेड Hडसेबंर1998 नोGहेबंर 2001 9404844700

179 19920207C685684 गणेश ;वठठलराव हुडकेर, 
मु.पो.बोर+ खुद�,ता.पुसद 
िज.यवतमाळ

पु�ष 6/6/1968 एम.ए.बी.पी.एड 
एम.एस.सी.आय.

ट+

खुला पुसद जानेवार+ 1996 Hडसेबंर 1998 9422128396

180 20050704C714255 र;वLं सुरजलाल पाल+,छ"पती 

चौक,पुसद िज.यवतमाळ
पु�ष 7/6/1974 बी.ए.टाय;पगं,एम

.एस.सी.आय.ट+.
खुला पुसद फेqवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9403829252

181 19900921C683805 >@तभा �दवाकरराव बागवाले,राज 

Iाकर+जवळ , आण� रोड, यवतमाळ
!"ी 1/27/1971 एम.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1996 Hडसेबंर 1998 8855091323

182 20070427C737175 अर;वदं पुंड(लकराव पाचरे, 
मु.पो.पाचखेड ता.बाभुळगाव 

िज.यवतमाळ

पु�ष 5/16/1965 बी.ए.टाय;पगं 
इ्ंUजी ४०

एन.ट+.पी.एच बाभुळगांव स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 8390394912

183 20100826C744392 संगीता पदमाकर द�हवदकर कृषी 

नगर आण� रोड यवतमाळ

!"ी 7/14/1976 बी.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+ 

टाय;पगं इंUजी 

४०,मराठS ४०

ओ.बी.सी. चंLपूर फेqुवार+ 1998 जानेवार+ 2001 9923357793

184 20081127C700485 त�जु हक अ.हक आझाद वाड�, 
वसंतनगर, पुसद

पु�ष 4/5/1971 बी.ए.एम 
(लब,एम.सी.आय

.ट+. टाय;पगं 
इंUजी ,मराठS

खुला पुसद आRटोबंर 1996 स�टेबंर 1999 8421846248

185 19880721C682942 मो.फा�ख नुर मो.तेल+, नेह� वाड�, 
तेल+पूरा पुसद िज.यवतमाळ

पु�ष 5/12/1968 बी.ए.बी.पी.एङ ओ.बी.सी. पुसद मे 1997 ए>ील 2000 9881818112

186 19951202C691278 सुरेखा >�हादराव पवार, महावीर 
आण� रोड, दारGहा, िज.यवतमाळ

!"ी 6/1/1974 बी.ए.बी.पी.एङ 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

Gह+.जे.ए. दारGहा जून 2000 मे 2003 7588589444
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187 19850121C714602 >भु मारोती केवटे, मु.पो.पारडी , 
ता.पुसद िज.यवतमाळ

पु�ष 10-01-19965 बी.ए. एस.सी. पुसद ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9922801104

188 19920626C685480 शुभांगी दे;वदास मे"े, अ�णोदय 

सोसायट+ भोसा रोड, यवतमाळ
!"ी 3/3/1977 एम.ए.मराठS 

एम.एस.सी.आय.
ट+. टाय;पगं 
इंUजी,मराठS 

३०,४०

ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1999 Hडसेबंर 2001 9422467825

189 20140924C101351 रामदास सुदाम भालेराव मु.पो.हुडी 
,ता.पुसद,िज.यवतमाळ

पु�ष 7/1/1971 बी.ए. एस.सी. पुसद जून 1998 मे 2001 9623602108

190 19870701C682633 ;वठठल शेषरावजी पोले, रा.व�ड 
पो.पाचखेड ता.बाभूळगाव, 
िज.यवतमाळ

पु�ष 8/28/1970 एम.कॉम 

बी.पी.एड
ओ.बी.सी. बाभुळगांव ए>ील 1996 माच� 1999 9921139576

191 19870630C682624 >मोद वसंत @नघMट, शा!"ीनगर, 
उमरसरा,यवतमाळ

पु�ष 8/22/1971 बी.ए.टाय;पगं 
इ्Uजी ६० 
,मराठS ४० 
,�हदं+ ४०, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 9765253701

192 19820906C682241 (सFदाथ�>ेम �हरामन ढोके, 
समतानगर ,पुसद , िज.यवतमाळ

पु�ष 1/23/1961 एम.ए.बी.पी.एड एस.सी. पुसद ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9850702800

193 19870221C682448 >काश कंठा कदम, ;वठाबाई नगर, 
वाशीम रोड , पुसद, िज.यवतमाळ

पु�ष 9/1/1969 बी.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+.

खुला पुसद Hडस7बर 1996 नोGहेबंर 1998 9922642946

194 19871217C682479 सु@नल नामदेवराव कराळे 

मु.पो.ता.�दUस, िज.यवतमाळ
पु�ष 2/4/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. �दUस फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9011376137

195 20081119C699033 >काश चपंत पठाड ेमु.पो.बेलोरा 
ता.पुसद , िज.यवतमाळ

पु�ष 6/17/1969 बी.ए. एस.सी. पुसद फेबुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 8805915657

196 20160702C100496 अजहर अहमद झै�दद+न खान 

खीडक6 पूरा नेर िज.यवतमाळ
पु�ष 7/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड खुला नेर आRटोबंर 199५ स�टेबंर 199५ 8806068525

197 19901105C683498 दयाराम चोखला जाधव मु.पो.हुडी 
ता.पुसद िज.यवतमाळ

पु�ष 8/19/1970 बी.ए.बी.पी.एड Gह+.जे. पुसद मे 1997 ए>ील 2000 7744047712
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198 20010726C713609 राजु ;वठठलराव कोडपवार, रेणूका 

नगर दांडकेर लेआऊट ,यवतमाळ
पु�ष 11/28/1973 बी.कॉम.टाय;पगं 

इंUजी ४०
एन.ट+.बी यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9881411955

199 19920317C685456 ममता ;वजयानंद बागे$वर 

आंबेडकर नगर,घाटंजी 

,िज.यवतमाळ

!"ी 7/5/1970 एम.ए.बी.एङ 
एम.एस.सी.आय.

ट+. 
एम.एस.डZलू.टाय
;पगं इ्Uजी 40 

,मराठS 3० ,

एस.सी. घाटंजी जुलै 1996 जून 1999 9923531754

200 19950809C691321 मनोज राजाभाऊ संगई हनुमान 

वाड�, पुसद ,िज.यवतमाळ
पु�ष 5/1/1974 एम.कॉम.जी.डी.

सी.ए
खुला पुसद Hडस7बर 1996 आRटोबंर 1999 9850500456

201 20040421C728118 क�पना _कसनराव सGवालाखे, 
ओम कॉलनी, आण� रोड, यवतमाळ

!"ी 3/23/1969 बी.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर 1994 नोGह7बर 1997 9850246732

202 19870630C682629 अ@नल मोतीराम राठोड, मु, 
जवाहर नगर, पो. धुंद+, ता. पुसद, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 7/25/1971 बी.ए., टाय;पगं , 
एस.सी.आय.ट+.

िGह. जे. ए. पुसद जानेवार+ 1995 Hडसेबंर 1997 7775089358

203 20141106C100383 सुभाष मधुकरराव भगत, �लॉट नं. 
37, घनशाम नगर, उमरसरा, 
यवतमाळ

पु�ष 12/22/1967 बी.कॉम., एम. 
एस. डZ�यु

एस. सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1996 जानेवार+ 1999 9422280070

204 19910108C684123 सुभाष मारोती कांबळे, मु. पो. 
श7बाळ;प>ंी, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पुpष 7/1/1993 बी.ए., बी.पी.एड, 
एम. 

एस.सी.आय.ट+.

एस. सी. पुसद जानेवार+ 1999 Hडसेबंर 2001 9422129465

205 20150521C100180 सुषमा हर+दास दातार, मु. पो. 
राणी अमरावती, ता. बाभुळगांव, 
िज. यवतमाळ

!"ी 5/19/1973 बी.ए., टाय;पगं एस. सी. बाभुळगांव माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9763796917

206 19870821C682468 वसंत ;व�ठल कांबळे, मु. मांजर 

जवळा, पो. बेलोरा, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पुpष 2/9/1967 बी.ए., बी. एड . एस. सी. पुसद जुलै 1997 जून 2000 9623438159

207 20141018C100354 राजेश गणेशराव म!के, रा. दह+वड, 
पो. हष�, ता. पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/29/1976 बी.ए. भ. ज.. क. पुसद फेqुवार+ 2000 जानेवार+ 2003 9763012819

208 19941019C689978 बबन संभाजी गुळवे, जगदंबा पाक� , 
कवडीपुर, पो. पाड�, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/10/1971 बी.ए., 
एस.सी.आय.ट+. 

,टाय;पगं

एस. सी. पुसद ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9657871455
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209 19951227C691276 स;वता वसंतराव राऊत, गेडाम 
नगर, यवतमाळ, िज. यवतमाळ

!"ी 10/17/1969 बी.ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ नोGह7बर 1997 ऑRटMबर 2000 9657038037

210 19910426C684939 ओम रामचंL गंगशेoट+वार, 
आ�दDय अपाट�मे:ट, (शवाजी 

नगर, यवतमाळ

पु�ष 1/22/1969 Hड�लोमा 

(>ॉडRशन 
इंिज@नअर)

खुला यवतमाळ ए>ील 1995 माच� 1998 8881613457

211 20141016C100391 कु. चंदा नामदेवराव बेताल, 
डहेनकर ले आऊट, भोसा रोड, 
यवतमाळ

!"ी 8/16/1972 बी.ए., टाय;पगं 
इ्Uजी,टाई;पगं - 
मराठS, �हदं+ 4० 

, शॉट� हँड

एस. सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9021982194

212 19890725C702007 दे;वदास आDमाराम नाग�दवे, 
महाDमा फुले चौक, पाट+पुरा, 
यवतमाळ

पु�ष 7/3/1973 बी.ए. एस. सी. यवतमाळ आRटोबंर 1998 स�टेबंर 2001 8975742425

213 20141115C100348 चरणदास िजवन सुखदेवे, मु. पो. 
जवळा, ता. आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/30/1972 बी.ए. एस. सी. आण� नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9767988588

214 20141115C100730 बाबाराव दादाराव ढोणे, मु. 
मुबारकपुर, पो. वाटखेड, ता. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पुpष 8/13/1970 बी.ए., बी.पी.एड एस. सी. बाभुळगांव ऑग!ट 1999 जुलै 2002 9673248671

215 20150616C100367 जोती देवरावजी भुसंगे, रा. नेह� 
चौक, यवतमाळ

!"ी 9/29/1974 बी.ए., टाई;पगं -
इंUजी 4० ,

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002 7058287520

216 19970207C694017 संजय शंकरराव सोनटRके, 
हनुमान वाड�, पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/14/1972 बी. कॉम., एम. 
ए. जी. डी. सी. ए. 
टाई;पगं, संCगत 

;वशारद.

ओ.बी.सी. पुसद जुलै 1998 जून 2001 9850347235

217 19911205C684119 नरेश @नळकंठराव @तवसकर, 
इटावा वाड�, पुसद, िज. यवतमाळ

पुpष 6/21/1973 बी.ए., बी.पी.एड खुला पुसद जानेवार+ 2000 Hडसेबंर 2002 9527556029

218 20160705C100463 सीमा Eीराम जMधळेकर, 
दह+वलकर �लॉट, यवतमाळ

!"ी 6/6/1972 बी.ए., एम. 
एस.सी.आय.ट+., 

 मराठS 3०

खुला यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 8698419634

219 20141111C100420 अZ दलु र_फक शेख उमर, चमेडीया 
ले आऊट, नागपूर रोड, यवतमाळ

पुpष 7/6/1963 बी. एस. सी. , 
टाई;पगं -इंUजी 

4० , मराठS 30

ओ.बी.सी. कळंब ए>ील 1996 माच� 1999 9422892670
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220 19840727C682311 >शांत वसंतराव झोड, अं�बका 

नगर, �दUस, िज. यवतमाळ
पु�ष 5/29/1968 बी. कॉम. , टाई. 

इं. 40, मराठS- 
40,

ओ.बी.सी. �दUस जुलै 1996 जून 1999 9422815247

221 19930120C686659 हष�लता नर7L नगराळे, महाDमा 
फुले चौक, पाट+पुरा, यवतमाळ

!"ी 3/6/1972 एम. ए. - 1 एस. सी. यवतमाळ मे 1997 ए>ील 2000 9822898859

222 20141108C100420 सु@नता बापुराव गु�हाणे,टाटा 
मोटस� जवळ, वडगांव, यवतमाळ

!"ी 12/2/1970 बी.ए., बी.पी.एड, 
एम. 

एस.सी.आय.ट+. 
, टाई. इं. 30, 
मराठS- 30,

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 7030440213

223 20081020C685782 रमेश सखाराम गायकवाड, मु. 
लोणी, पो. मोहा, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 2/8/1965 बी.ए. एस. सी. पुसद जुलै 1996 जून 1999 9773013705

224 19930907C687222 बाबाराव �हरामण कांबळे, रा. 
वालतुर (रे�वे), पो. भोजला, ता. 
पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/2/1971 एम. ए. ( मराठS), 
टाई. इं. 40, 
मराठS- 30

एस. सी. पुसद जानेवार+ 1998 Hडसेबंर 2000 9604420459

225 19890704C683160 लता रामरावजी रामगड,े rवारा. 
बेबी खारकर, िजरापुरे �लाॅट, 
(सघंा@नया नगर, यवतमाळ

!"ी 8/8/1972 बी. ए. , एम. 
एस.सी.आय.ट+. 

, टाई. इं. 40, 
मराठS- 30

ओ.बी.सी. यवतमाळ ए>ील 1999 माच� 2002 9423294431

226 19980924C698109 लता ;व�ठलराव थुल, वाके ले 

आऊट, कळंब, ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ

!"ी 3/23/1970 बी. एस. सी. (मथॅ) एस. सी. यवतमाळ जुलै 1997 माच� 1998 9766858562

227 19960710C694175 माधुर+ मधुकर को�हे, मु. राळेगांव, 
ता. राळेगांव, िज. यवतमाळ

!"ी 6/2/1975 बी. कॉम. , एम. 
एस.सी.आय.ट+.

ओ.बी.सी. राळेगांव आRटोबंर 1998 स�टेबंर 2001 9765208515

228 20160705C100793 धरमदास चोखोबाजी कांबळे, मु. 
पो. गुजर+, ता. राळेगांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/7/1961 एम. कॉम. एस. सी. राळेगांव नोGह7बर 1986 ऑRटMबर 1989 9623614432

229 19930813C686721 कु. अ@नता बाजीराव @नमकर, मु. 
पो. लाडखेड, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

!"ी 1/9/1971 बी. ए. बी. एड . ओ.बी.सी. दारGहा जानेवार+ 1996 Hडसेबंर 1998 9850529623
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230 20030528C718034 अवधुत उrधवराव वझरकर, पुसद, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 5/10/1973 एम. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
सट}_फकेट इन 

कॉKपुटर 

सॉ�टवेअर

ओ.बी.सी. पुसद जुलै 1997 जुन 2000 9767661334

231 20160526C100922 >काश भाऊराव लोखंड,े गंगानगर, 
मु.पो.ता. �दUस,िज. यवतमाळ

पु�ष 4/20/1968 एम. ए. (�ह!�+), 
टाई. इं. 30, 
मराठS- 

40,एम.एस.सी.
आय.ट+.

एस. सी. �दUस जानेवार+ 1996 Hडस7बर 1999 9921171740

232 20160705C101263 सुधाकर _कसनराव राठोड, मु. 
@तवसाळा, पो. पांढुणा�(खु.), ता. 
घाटंजी, िज.यवतमाळ

पु�ष 6/23/1967 बी. ए. बी. पी. 
एड .

Gह+. जे. एन. ट+. घाटंजी जानेवार+ 1999 Hडसेबंर 2002 976324107

233 19901001C683809 कु. योCगता बाळाभाऊ पटेलपैक, 
दह+वलकर ले आऊट, दाते कॉलेज 

रोड, यवतमाळ

!"ी 6/14/1963 एम.ए. बी. (लब. 
सी. सी. सी. सी.

खुला यवतमाळ आRटोबंर 1998 स�टेबंर 2001 9637738960

234 19900705C683875 आशा बालारामजी तायड,े बँक 

ऑफ बडोदा जवळ, बालाजी चौक 

यवतमाळ

!"ी 8/12/1974 एम. ए.(मराठS),  
टाई. इं. 40, 
मराठS 

30,एम.एस.सी.
आय.ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9623526983

235 19930707C687113 शकुंतला उFदवराव वझरकर, 
हनुमान वाड�, पुसद, िज. यवतमाळ

!"ी 5/28/1969 एम. एस. डZ�यु. 
, टाई. इं. 30

ओ.बी.सी. पुसद जुलै 1995 जून 1998 9922012153

236 20110318C698250 �योती शंकरराव लांड,े rवारा. 
�योती साहेबराव धाये, चंदन 
नगर, वडगांव रोड, यवतमाळ

!"ी 6/19/1970 बी. ए., बी. पी. 
एड . , बी. एड . 

, टाई. इं. 40, 
मराठS- 40

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 2000 जुलै 2003 9405517298

237 20110817C729456 शुभांगी अंकूष वानखड,े rवारा 
मुकेश भोयर, दामले ले आऊट, 
वडगांव, यवतमाळ

!"ी 6/16/1975 एम. ए. , एम. 
एड ., बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 40

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1999 जुन 2002 9049144006
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238 19900516C683373 संजय बाबाराव गाडगे, मु. यावल+, 
पो. आसेगांव, ता. बाभुळगांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/1/1971 बी. ए., टाई. इं. 
30, मराठS- 30

ओ.बी.सी. बाभुळगांव मे 1999 ए>ील 2002 9689064545

239 20141113C100184 (शला नामदेवराव चहांदे, मु. पो. 
वडगांव, मकॅ मोटस� समोर, 
यवतमाळ

!"ी 11/22/1963 एम. 
ए.(इ@तहास), बी. 
एड ., टाई. इं. 30

एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1988 ऑग!ट 1991 9404261012

240 20081118C700920 रतन(सगं वसराम राठोड, मु. पो. 
खेड, आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/6/1973 बी. ए. Gह+. जे.ए. आण� जानेवार+ 2000 Hडसेबंर 2002 9637782234

241 20120305C683772 जीवन सरदार वडत,े मु. पो. लोणी, 
ता. आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/25/1972 बी. कॉम. , टाई. 
इं. 40 मराठS- 
40, लघुलेखन

;व.जा.अ. आण� नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9604093967

242 20160705C100737 अ@नता ;वxणुपंत काळे, (शदंे 
नगर, सार!वत �लॉट, यवतमाळ

!"ी 6/30/1966 एम. ए. पाट� 1, ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1992 जुलै 1995 8605055627

243 19850529C682341 Cचतंामण >भाकरराव जाठे, मु. 
कMढा, पो. नायगांव, ता. बाभुळगांव, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 5/18/1966 बी. ए., बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. बाभुळगांव Hडस7बर 1995 नोGह7बर 1998 9823492951

244 20141018C100682 शाल+नी (शवचरण घरड,े वैशाल+ 
नगर, यवतमाळ

!"ी 9/30/1975 एम. ए., एम. (लब एस. सी. यवतमाळ ए>ील 2000 माच� 2003 9422166897

245 19880902C682888 अजय परसराम फुलकर, मु. पो. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 10/15/1971 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 

30,एम.एस.सी.
आय.ट+.

ओ.बी.सी. बाभुळगांव स�ट7बर 1995 ऑग!ट 1998 9421775187

246 20140926C101527 धम�पाल चIधर उमरे, मु. उमर+ 
(ईजारा), पो. दाभाडी, ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 9/17/1972 बी. ए., टाई. इं. 
30, मराठS 30

एस. सी. आण� Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 7385669374

247 20111230C733237 रमेश नामदेवराव गोडवे, >भाग I. 
1,  मु. पो. ता. आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/1/1971 बी. ए. एस. सी. आण� फेqुवार+ 1998 जानेवार+ 2001 9423266135

248 20081211C699451 मालाताई संभाजी सपनकर, मु. पो. 
मुडाणा, ता. महागांव, िज. यवतमाळ

!"ी 5/7/1975 बी. ए. सी. ट+. सी. ओ.बी.सी. महागांव फेqुवार+ 2000 जानेवार+ 2003 9604777359
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249 20160420C100635 राज7L संभाजी मोरे, मु. कलगांव, 
पो. ता. महागांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1969 एम. ए. बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. महागांव जुलै 1998 जून 2001 9767916021

250 20110211C692209 मह7Lकुमार ;व$वनाथ अगम,े मु. 
पो. महा;वर नगर, दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 9/3/1972 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 

40,एम.एस.सी.
आय.ट+.

एस. सी. दारGहा माच� 1996 फेqुवार+ 1999 9420117073

251 20110305C688194 �दगांबर सIू राठोड, मु. कोहळा, 
पो. धामणगांव, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 12/11/1966 बी. कॉम. बी. पी. 
एड .

Gह+. जे. दारGहा मे 1999 ए>ील 2002 9637995644

252 19820515C682240 ;वजय लaमणराव उडाखे, मु. पो. 
नातुवाडी, हनुमान मंद+राजवळ, 
दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1965 बी. कॉम. , टाई. 
इं. 40, मराठS 
30,एम.एस.सी.
आय.ट+., जी. डी. 
सी. ॲ\ड ए.

ओ.बी.सी. दारGहा ऑग!ट 1991 जुलै 1994 9421845265

253 20111230C713825 अंजु महादेवराव इंगोले, rवारा. 
सु@नल सदा(शव हाडके, मु. पो. 
रोहणा, ता. आव�, िज. वधा�.

!"ी 4/4/1977 बी. ए. एम. 
एस.डZ�यु., टाई. 
इं. 40, मराठS 
30,ह+ंद+ 30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. यवतमाळ माच� 2000 फेqुवार+ 2003 9922875115

254 20141107C100660 क;व$वर रायभानजी भगत, मु. 
परसोडी (खु.), पो. ;पपंळगांव (�), 
ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/7/1969 बी. ए. बी. पी. 
एड .

एस. सी. माटेगांव ए>ील 1996 माच� 1999 8806600167

255 20141112C100588 बाळु पवार, मु. उडद+, पो. 
qाKहणगांव, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/3/1966 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 30

;व.जा. पुसद आRटोबंर 1995 स�टेबंर 1998 8698435096

256 20160705C100952 मुकुंद सुभाषराव काशेoट+वार, रा. 
Cचमणापूर, पो. �दघी,ता. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/24/1970 बी. ए. खुला बाभुळगांव फेqुवार+ 1997 जानेवार+ 2000 9423135109

257 20110816C729650 ओमशंकर महावीर>साद वै$य, 
नहp नगर, घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/10/1968 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 30

खुला घाटंजी जून 1996 मे 1999 9552971682
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258 20160705C101063 >�दप जनाद�न दरणे, मु. पो. 
येळाबारा, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष 10/10/1973 बी. ए. ओ.बी.सी. येळाबारा मे 2000 ए>ील 2003 9145380350

259 20141107C101232 अमोल दामोदरराव बोबड,े मु. पो. 
(शरोल+, ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 11/5/1967 बी. ए. बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. (शरोल+ नोGह7बर 1997 ऑRटMबर 2000 9623362020

260 19870928C682672 अ@नल ओंकारदासजी ल¶ढा, मु. 
पो. ;पपंळगांव (�.) ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/10/1969 बी. ए. बी. पी. 
एड .

खुला ;पपंळगांव (�) ए>ील 1996 माच� 1999 8605896087

261 19941021C689650 हेमकांता रघुनाथ श7ड,े rवारा. 
राजपाल बाबाराव बनसोड, मु. पो. 
कलगांव, ता. �दUस,िज. यवतमाळ

!"ी 9/29/1967 बी. ए. एस. सी. �दUस जानेवार+ 1997 Hडसेबंर 1999 9850545911

262 20090724C716998 Eीमती आशा (शवचरण पांड,े जैन 

मंद+र रोड, दारGहा, िज. यवतमाळ
!"ी 4/9/1972 बी. कॉम. डी. ट+. 

इ. डी. , टाई. इं. 
40, मराठS 30

खुला दारGहा जुलै 2000 जून 2003 9158596900

263 19850829C682334 अ@नल सीताराम चGहाण, मु. 
तपोणा, पो. बोर+ (खु.), ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 6/6/1968 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 30

Gह+. जे. दारGहा मे 1998 ए>ील 2000 8605436001

264 20101204C687768 >काश बL+ राठोड, मु. जवळा, पो. 
साखरा, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/2/1969 बी. ए. बी. पी. 
एड .

Gह+. जे. दारGहा ए>ील 1997 माच� 2000 9637621545

265 20080821C712868 मनोज गो;वदंराव भुरे, rवारा. 
गो;वदंराव ठाकरे, मु. ;वशाल नगर, 
;पपंळगांव रोड, यवतमाळ

पु�ष 3/13/1971 एम. ए. बी. एड . 
बी. पी. एड . , 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय;पगं

ओ.बी.सी. येरंडगांव जानेवार+ 1997 Hडसेबंर 2000 9657346028

266 19830718C682251 संजय कृxणराव येरमुलकर, मु. 
मैनाबाई अUवाल नगर, इटावा, 
वाड� नं. 2, पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 10/14/1964 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 
40, मराठS 30

खुला पुसद नोGह7बर 1996 ऑRटMबर 1999 9405686142

267 20141225C101149 आशा हर+भाऊ चौधर+, मु. नांदरुा 
(बु.), पो. वाटखेड(बु.), ता. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

!"ी 7/1/1974 बी. ए. ओ.बी.सी. बाभुळगांव ऑग!ट 1991 जुलै 2001 8007877094

268 19910705C684960 अ�ण कृxणराव येरमुलकर, 
हटके$वर वाड�, 5, पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 10/7/1968 बी. एस. सी. बी. 
पी. एड .

खुला पुसद माच� 1996 फेqुवार+ 1999 9405152018
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269 20160704C101217 साहेबराव लaमणराव अजबले, मु. 
नांदरुा (बु.), पो. वाटखेड (बु.), ता. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पुpष 2/9/1967 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 

30, 40

ओ.बी.सी. बाभुळगांव जुलै 1998 जून 2001 8007877094

270 19870703C682637 दNा केशवराव जाधव,  रा. 
बोधगGहाण, पो. बोर+, ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पुpष 6/1/1970 बी. ए. , टाई. इं. 
40, मराठS 40

ओ.बी.सी. दारGहा जून 1999 मे 2002 8378064664

271 20160705C100708 कु. संCगता �दनेश ;पपराने, 
(सिGहल लाई:स, डॉ. शमा� चाळ, 
यवतमाळ

!"ी 7/18/1976 बी. ए. एम. एस. 
डZ�यु. डी. बी. 
एम. कॉK�युटर

खुला यवतमाळ जानेवार+ 1999 Hडसेबंर 2001 9890806848

272 19980623C696703 संCगता बळवंतराव वडोदकर, 
rवारा. सुधांशू शरद काळे, क:यका 

परमे$ववर+ सोसा. उमरसरा, 
गोदणी रोड, यवतमाळ

!"ी 7/18/1976 एम. ए. ,  
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय;पगं 
इंUजी, मराठS

खुला यवतमाळ नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9420048303

273 20160705C101131 सु@नल ;व$वनाथ मानकाम,े मु. 
गांजेगांव, पो. qाKहणगांव, ता. 
उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 9/22/1964 बी. ए. ओ.बी.सी. उमरखेड जून 1995 मे 1998 9401824604

274 19950622C689016 न(लनी आनंदराव राऊत, मु. पो. 
मुलाई, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

!"ी 1/18/1974 बी. ए., Iा�ट 

डी. एड ., टाई. 
इं. 40, मराठS 

30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

ओ.बी.सी. दारGहा माच� 1998 फेqुवार+ 2001 9623983424

275 20141020C100499 कु. नंदा लaमणराव श7ड,े rवारा. 
नामदेव बाळकृxण हयार, तंबाखे 

ले आऊट, जगत मंद+र रोड, 
उमरसरा, यवतमाळ

!"ी 11/4/1974 एम. ए. बी. एड . 
, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ ए>ील 2000 माच� 2003 9404845104

276 20081119C699032 कु. शुभांगी शंकरराव �हवरे, rवारा. 
;वलासराव कडू, वाघाई नगर+, 
चौसाळा रोड, यवतमाळ

!"ी 4/4/1973 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ आRटोबंर 1998 स�टेबंर 2001 9422867089

Page 559 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

277 20100122C689973 िजत7L बाबाराव �बप�ल+वार, जी-
१, ;व$वास अपाटम7ट, दह+वलकर 

ले आऊट, Cगलाणी नगर, पो!ट 
ऑ_फस जवळ, यवतमाळ

पु�ष 10/9/1970 एम. ए. 
(अथ�शा!"),  
सी.सी.सी.ओ., 
टाई. इं. 40, 
मराठS 30

खुला यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9420761515

278 19940824C687896 सुदश�न कृxणराव गो�हर, रा. 
धनज, पो. माPणकवाडा, ता. नेर, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 5/5/1976 बी. ए. बी. पी. 
एड ., टाई. इं. 

40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9404100797

279 20160707C101120 �Lावती शंकरराव भवरे, मु. पो. 
नाकापाड�, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 6/28/1971 बी. ए. बी. पी. 
एड .

एस. सी. यवतमाळ नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9922823959

280 20160707C101085 कु. (शला >याग भवरे, मु. पो. 
नाकापाड�, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 4/5/1969 बी. ए. एस. सी. यवतमाळ नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9763924397

281 20140212C100617 >;वणकुमार मदनलाल Eीवा!तव, 
!टेट बँक चौक, चांदोरे अपाट�म7ट 

जवळ, यवतमाळ

पु�ष 7/1/1973 एम. ए. , टाई. इं. 
30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 8007756777

282 19880704C682782 कु. लता दे;वदास टाके, rवारा. 
लaमण बुटले, साई मंद+र जवळ, 
यवतमाळ

!"ी 10/18/1972 बी. ए. , टाई. इं. 
40, मराठS 30 , 
लघुलेखन 120

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 9049144085

283 20081118C698520 क;वता दे;वदास टाके, साई 
मंद+राजवळ, ;व. हा. सोसा. 
यवतमाळ

!"ी 9/21/1973 एम.कॉम. , 
एम.एस.सी.आय.
ट+. + टाई;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 40

ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1998 Hडसेबंर 2000 9637902224

284 20081014C683865 कुसूम पांडुरंग �पने, rवारा. 
चंLशेखर राऊत, साई मंद+राजवळ, 
;व. हा. सोसा. यवतमाळ

!"ी 4/5/1970 बी. ए. , टाई. इं. 
40, मराठS 30 , 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एस. सी. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9764342503
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285 20021004C686594 सुCधर ;वxणु जाधव, महावीर 
नगर, दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/12/1976 बी. ए. , टाई. इं. 
40,सी.सी.सी.ओ.

Gह+. जे. दारGहा स�ट7बर 1999 ऑग!ट 2002 9823303643

286 19960112C690908 सुषमा बबनरा �"बंके, महादेव 
नगर, आण� रोड, यवतमाळ

!"ी 7/3/1970 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ ए>ील 2000 माच� 2003 9923078736

287 20150615C100625 रDन>भा रमेशराव अंबाळकर, 
Gदारा रDन>भा काळे 

मु.पो.मांगलादेवी ता.नेर 
िज.यवतमाळ

!"ी 6/23/1969 बी.ए.सी.सी.सी.पी
.

ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1995 ए>ील 1998 9404802089

288 19880810C682886 रामे$वर मोतीराम पवार, 
मु.पो.धामणगाव देव ता.दारGहा 
िज.यवतमाळ

!"ी 5/28/1970 बी.ङ §ा�टसमन 
सीGह+ल , 
एम.एस.डZलु

Gह+.जे.एन.ट+ दारGहा जुन 1999 मे 2002 8698240129

289 19941121C689658 सु@नता नानासाहेब चौधरर+ 

मु.पो.�दUस गवळीपुरा 

संभाजीनगर िज.यवतमाळ

!"ी 3/17/1972 बी. ए. , 
बी.पी.एड टाई. 
इं. 40, मराठS 

४0 ,

ओ.बी.सी. �दUस जुलै 1998 जून 2001 9764112554

290 19890912C683140 संजय �दगांबर भोयर,मु.खापर+ 

इ!तार+�गर ता.घांटजी 

िज.यवतमाळ

पु�ष 9/19/1968 बी.कॉम ओ.बी.सी. घाटंजी जाने 1996 Hडसेबंर 1999 9011648584

291 20141111C100132 दशरथ बापूराव जवादे, >भाग I.९ 
;व$वनाथ कॉलनी, ता.कंळब 

िज.यवतमाळ

पु�ष 6/1/1964 एम. ए. , टाई. इं. 
30,.

एस.सी. कंळब स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9730868241

292 19911127C684478 गजानन @नवNृीनाथ 

जवळकर,गेडाम नगर सैलानी 
दगा� जवळ संद+प मंगलम जवळ 

यवतमाळ

पु�ष 3/6/1969 एम.एस.सी.,बी. 
ए. बी. पी. एड ., 
टाई. इं. 40, 
मराठS 30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1995 जून 1998 8862084890

293 19880622C682954 रामभाऊ मारोतराव श7ड,े मु. 
दहेगांव, पो. (शरोल+,ता. घाटंजी, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 6/3/1967 बी. ए. , 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

ओ.बी.सी. , 
पी.एच.पी.सी.ओ.

घाटंजी जुन 1998 मे 2001 7774896685
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294 19961218C690878 @नलेश अजु�नराव भगत, नवीन 
कॉटन माक< ट जवळ, ;व�ठलवाडी, 
यवतमाळ

पु�ष 12/20/1973 एम. ए. , एम. 
_फल., एम. एड . 

, सेट, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एस. सी. यवतमाळ जुन 1999 मे 2000 9423434408

295 20110701C698206 मालती @नरंजन धांदे, सहकार 

नगर, यवतमाळ
!"ी 3/23/1972 एम. ए. , एम. 

एस. डZ�यु, एम. 
एस. ऑ_फस, 

एम.एस.सी.आय.
ट+. , टाई. इं. 40, 

मराठS 30

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 9527502881

296 20141001C100300 सुय�कांत मारोती बोबड,े गांधी वाड�, 
उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/11/1975 बी. ए. खुला उमरखेड स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9689068016

297 19940802C688282 जयEी >भाकरराव हजारे, 
समथ�वाडी, यवतमाळ

!"ी 10/9/1970 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 07232-247944

298 20100101C682836 स@तश देवरावजी तलवारे, मु. 
अशोक नगर, नेर, ता. नेर 
परसोपंत, िज. यवतमाळ

पु�ष 4/3/1968 बी. कॉम. , 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाई. इं. 40

एस. सी. नेर जुलै 1996 जून 1999 9421853334

299 1992091C685325 मणृाल सुभाष मेEाम, बोधीसDव 
चौक, पाट+पुरा, यवतमाळ

पु�ष 1/22/1973 बी. ए., बी. एड ., 
टाई. इं. 40, 
मराठS 30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. यवतमाळ नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 9921255473

300 19941107C689471 �दनेश भानजीभाई चGहाण, 
खोडीयार डुबेवार लेआउट पुसद, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 10/13/1969 डी. फाम�, डी. 
स@ॅनटर+ 

इ:!पेRटर, एच. 
एच.सी.

ओ.बी.सी. पुसद ए>ील 1997 माच� 2000 9822246597

301 19840629C703907 भवर+लाल गुलाबराव लांजेवार मु. 
पो. अशोक  नगर, ता. नेर, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 12/7/1964 बी. ए. + बी. पी. 
एड.+टा@य पंग 
इंUजी 30/40/ 
मराठS 30/40

एससी नेर फेqुवार 1997 जानेवार+ 2000 7875980705
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302 20081222C739991 आराधना जग�दश>साद (मEा रा. 
जग:नाथ पांड ेवसंत गहृ @नमा�ण 

सोसा. बॉKबेवाला पे�ोल पंपा]या 
जवळ, यवतमाळ

!"ी 9/6/1974 यवतमाळ एन�टबी यवतमाळ जानेवार+ 1998 Hडस7बर 2000 9545897145

303 20040628C727044 सुभाष महादेवराव मायकलवार मु. 
पो. जवळा ता.  आPण� िज. यवतमाळ

पु�ष 11/17/1969 बी. कॉम. बी. पी. 
एड . + एम. एस. 

सी.आय.ट+.

एन�टबी आPण� माच�1999 फेqुवार+ 2002 9881176206

304 19930215C686150 मनोज रामाजी बेसेकर मु. पो. 
करंजी ता. पांढरकवडा िज. 
यवतमाळ

पु�ष 10/5/1973 बी. कॉम. बी. पी. 
एड . + एम. एस. 

सी.आय.ट+.

एससी पांढरकवडा स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9421844231

305 20070926C727477 राजु ह0रभाउ पाट+ल मु. 
खडकसावंगा पो. �दघी ता. 
बाभुळगांव िज. यवतमाळ

पु�ष 9/15/1968 बी. ए. + टाइ;पगं 
इंUजी 40

एससी बाभुळगांव ए;>ल 1999 माच� 2002 7798547955

306 19930628C686765 रंजना अंबादास हापसे रा.  कृषी 

नगर, 64 आPण� रोड, यवतमाळ
!"ी 8/26/1975 एम. ए. + 

टाइ;पगं मराठS 

30, इंUजी 40+  
एम.एस.सी.आय.

ट+

एससी यवतमाळ नाGह7बर1999 ऑRटोबर2002 8983524898

307 20040308C725090 पांडुरंग जयवंतराव @नवल  रा. ह. 
मु. महाDमा गांधी वाड� !टेट 
बÞकेसमोर घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/24/1970 बी. ए. बी. पीएड . ओबीसी घाटंजी फेqुवार 1996 फेqुवार 1999 9405149485

308 19911102C684909 माया कृxणराव अंगाईतकर रा. 
मायादेवी �लॉट !टेट बँक चौक 

यवतमाळ

!"ी 7/6/1969 बी. ए. + बी. पी. 
एड.+  

एम.एस.सी.आय.
ट+

ओबीसी यवतमाळ फेqुवार 1995 जानेवार+1998 9766814042

309 19930629C686616 ;वनोद बाबारावजी पांड ेरा. मु. 
;वरखेड पो. वाटखेड ता. बाभुळगांव 

िज. यवतमाळ

पु�ष 8/4/1976 एम. ए. + 
टाइ;पगं मराठS 

30, इंUजी 40

ओबीसी यवतमाळ स�टेबर1999 ऑग!ट2002 9767817464
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

310 20160706C100451 जयEी सुरेश डाउ  रा. �लॉट नं. 
10 साई>साद अपाट�म7ट, 
द�हवलकर �लॉट, यवतमाळ

!"ी 10/22/1975 एम. ए. + 
टाइ;पगं मराठS 

40, इंUजी 40+  
एम.एस.सी.आय.

ट+

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1999 जून 2002 9822286991

311 19910701C684852 !व�पा रमेश भड रा. अ�णोदय 

सोसा. �लॉट प. 42 यवतमाळ
!"ी 7/22/1972 बी. ए.  बी. 

एड.+टा@य पंग 
इंUजी 40 

एम.एस.सी.आय.
ट+

एसबीसी यवतमाळ मे 1998 ए;>ल 2001 9960226866

312 19940311C687753 कु. आशा `ाने$वर गण;वर मु. पो. 
कोलुरा ता. नेर िज. यवतमाळ

!"ी 4/7/1970 बी. ए. +टा@य पंग 
इंUजी 30/40/ 

मराठS 40

एससी नेर Hडस7बर 1995 नाGह7बर1998 8806754256

313 20010202C684257 कु. स;वता ई$वर भMगाड ेरा. 
जामनकर नगर हनुमान मं�दरा 

जवळ, यवतमाळ

!"ी 1/11/1974 बी. ए. बीजे. + 
टाइ;पगं 

मराठS30/ 40, 
इंUजी 30+  

एम.एस.सी.आय.
ट+  + 

एम.एस.ऑफ6स

एससी यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002

314 20030128c718676 अशोक गो;वदंा गण;वर रा. ह�ल+ 
मु. नालंदा नगर नेर ता. नेर िज. 
यवतमाळ

पु�ष 8/21/1963 बी. ए. एससी नेर जुलै 1996 जुन 1999 9405706203

315 19860701C682186 Eी काशीराम आDमाराम चGहाण 

मु. पो.शेलु (स7.) ता. आPण� िज. 
यवतमाळ

पु�ष 8/1/1969 बी. ए. िGहजे आPण� जानेवार+1997 Hडस7बर 1999 9604390831

316 19941115C689657 सुमन रामलाल पाट+ल मु. पो. 
साई नगर, यवतमाळ

!"ी 6/25/1965 बी.कॉम. ओबीसी यवतमाळ मे 1998 ए;>ल 2001 9604585562

317 19910612C684177 जया भीमराव पोलेवार  रा. मामा 
चौक पाव�ती नगर पुसद, िज. 
यवतमाळ

!"ी 12/19/1972 बी. ए. + टाइ;पगं 
मराठS30/ 40, 
इंUजी 30/40

एन�टबी पुसद Hडस7बर 1998 नाGह7बर2001 9421775900
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

318 20070227C736820 Eी दशरथ मधुकरराव श7दरुकर रा. 
पाळोद+ पो. श7L+क ता. दारGहा,  
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/15/1970 बी.ए. बी.पी.एङ ओबीसी दारGहा जुलै 1996 जून 1999 9881138067

319 19840703C682282 चंLमणी फंदजुी रंगार+ मु. वाई ( 
इजार+) पो. बाणगांव ता. नेर िज. 
यवतमाळ ह. मु. अशोक नगर नेर, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 4/30/1965 बी . कॉम. + 
टाइ;पगं 

मराठS30, इंUजी 

40

एससी नेर Hडस7बर 1991 नाGह7बर 1994 8698835090

320 20011015C711602 रंजना वसंतराव �बराळे रा. 
(शवाजी वाड� घाटंजी  िज. 
यवतमाळ

!"ी 12/20/1968 बी. ए. खुला घाटंजी स�टेबर1996 ऑग!ट 1999 9657231898

321 20101005C689552 माया गुलाबराव वानखेड े रा. 
वैशाल+ नगर, नंदरुकर कॉलेज]या 

मागे  यवतमाळ

!"ी 6/7/1976 बी. ए. + टाइ;पगं 
मराठS30/ 40, 
इंUजी 30/40 +  
एम.एस.सी.आय.

ट+

एससी यवतमाळ जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 9765747992

322 20141103C100588 संिजवनी वसंतराव भडगंे रा. 
Cगलान नगर सु@नता �बि�डगं 

जवळ �लॉट नं 152 यवतमाळ

!"ी 07/03/01965 बी. ए. बी. पीएड . एससी यवतमाळ नाGह7बर 1997 ऑRटोबर2000 8975575045

323 19921125C685656 आरती देवशंकर दबुे रा. लोखंड े

�लॉट, अ(भनव कॉलनी जवळ, 
यवतमाळ

!"ी 11/04/01970 बी.कॉम. 
बी.पी.एङ + 

एम.एस.सी.आय.
ट+

यवतमाळ ऑRटोबर 1995 स�टेबर1998 9404123422

324 19870702C682700 अ�णा रामचंL आंबेकर रा. गेडाम 
नगर, यवतमाळ

!"ी 1/8/1970 एम.ए. ,बी. पी. 
एड .  डी. एड . 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओबीसी यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9921444483

325 20141103C100681 अनुपमा दNा"य बोजेवार रा. र;व 
उदय _कराणा राम नगर वडगांव 

रोड, यवतमाळ

!"ी 10/29/1971 बी. एस. सी. एम. 
एसडZलु

खुला यवतमाळ मे 2000 ए;>ल 2003 8087238541

326 19950711C740606 सु@नता का(शनाथसा हांड े रा. 
अर;वदं गंगाधरराव (मठे बालाजी 

चौक, बँक ऑफ बडोदा समोर ता. 
िज. यवतमाळ

!"ी 1/21/1973 बी. ए. बी. पीएड 
. 

एम.एस.सी.आय.
ट+ टाइ;पगं  

इंUजी 30/40

ओबीसी यवतमाळ फेqुवार 1999 जानेवार+ 2002 8698586432
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

327 19860206C682184 देवे:L सुभाष मेEाम रा. म. फुले 

चौक, पाट+पुरा  यवतमाळ
पु�ष 5/24/1966 बी.कॉम. जी. 

Hडसीए   

टाइ;पगं मराठS 

40, इंUजी 40

एससी यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9822235527

328 19890713C730303 Eी राजाEय रामभुवन पटेल रा. 
आरो=य मं�दर रोड,न;वन 
उमरसरा वाड� I. 4 गेडाम  सर 
यांचे घराजवळ, यवतमाळ

पु�ष 4/2/1972 बी. कॉम. + एम. 
एस. सी.आय.ट+. 
टाइ;पगं मराठS 

30, इंUजी 40 
�ह:द+ 30

खुला यवतमाळ फेqुवार 1998 जानेवार+ 2001 9767735832

329 19890613C683152 भुषणमाला >भाकरराव इंदाणे रा. 
पेशवे �लॉट पंच(शल कॉलनी 

यवतमाळ

!"ी 4/24/1973 बी. ए. +  
एम.एस.सी.आय.

ट+

खुला यवतमाळ जुलै 2000 जुन 2003 7385112715

330 19850627C682166 वंदना �दनानाथ मोटघरे रा. 
कामगार कॉलनी क7 Lा]या मागे 

पाट+पुरा यवतमाळ

!"ी 10/5/1969 एम. ए+ एम.एड एससी यवतमाळ जुलै 1994 जुन 1997 9420047250

331 20111219C703416 दश�ना रामाजी घनगावकर रा. 
अनुभव ;वहार Uामपंचायत 

काया�लय गायमुख समोर ता. 
पुसद िज. यवतमाळ

!"ी 1/15/1976 बी. ए. एससी पुसद जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 9822311383

332 20160707C100126 �दल+प अमतृराव वाघमारे रा. 
नागरगांव पो. राणी अमरावतह ता. 
बाभुळगांव  िज. यवतमाळ

पु�ष 10/13/1970 एम. ए+  
टाई;पगं इंUजी 

40, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एससी बाभुळगांव जानेवार+ 2001 Hडस7बर 2003 9604193272

333 20080807C712727 भारत रामभाउ @नमकर मु. पो. 
दारGहा िज. यवतमाळ Eी (शवाजी 

Gयायाम शाळेजवळ वार+पुरा 

दारGहा िज. यवतमाळ

पु�ष 6/1/1970 बी. एस. सी.बी. 
पी. एङ  

एम.एस.सी.आय.
ट+.टाई;पगं 

इंUजी 30,40, 
मराठS 30,

ओ.बी.सी. दारGहा नोGह7बर 1997 ऑRटMबर 2000 8975685948
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

334 19910930C684159 सुरेश (लबंाजी चGहाण मु. जवळा , 
पो. साखरा ता. दारGहा िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/1/1971 बी. ए. +  
एम.एस.सी.आय.
ट+ टाई;पगं 

इंUजी 30,40, 
मराठS 30,

Gह+.जे. ए. दारGहा जानेवार+ 1998 Hडस7बर 2003 9923304331

335 20141114C100049 बाबुराव सदा(शव काळबांड ेमु. 
साबळे$वर पो. �बटागांव ता. 
उमरखेड िज. यवतमाळ

पु�ष 1/17/1973 बी. ए. बी. पीएड . एससी उमरखेड ऑग!ट 2000 जुलै 2003 9503821834

336 20081020C685783 ;वलास देवराव काकड े>गती 

नगर, वाड� I. 3 वणी िज. यवतमाळ
पु�ष 7/1/1974 एम. ए+  

टाई;पगं 

इंUजी30/ 40 
,मराठS 30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. बी. सी. वणी जानेवार+ 1997 Hडस7बर 2001 9765778970

337 20141114C100174 अशोक नागाजी शेळक6 मु. 
मुधोनी पो. पळसोनी ता. वणी िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/15/1964 एम. ए+  
टाई;पगं इंUजी 

40, मराठS 30

एस. बी. सी. वणी जानेवार+ 1997 Hडस7बर 2000 9923017753

338 19980813C558185 संCगता मधुकर लांबाड ेरा. 
�बनपनचंL Hड शेडकेट,>भात 
टॉकज रोड कारंजा लाड िज. 
वा(शम

!"ी 8/2/1975 एम. ए. एम. 
_फल.एम. 

एड+टाई;पगं 
इंUजी30/ 
40/50/60 

,मराठS 
30/40,�ह:द+30/

40 
एम.एस.सी.आय.
ट+. आय ट+ 

आय इन कोपा

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002 9175367808

339 20041117C730816 गुलाब गणपतराव आगरकर मु. 
पो. ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 3/15/1968 एम.ए. ,बी. पी. 
एड .    टाई;पगं 

इंUजी 40

खुला घाटंजी मे 1997 ए;>ल 2000 9552973039

340 19900703C683873 (समा शंकरराव ठाकरे मु. पो. (शदंे 
ले आऊट यवतमाळ

!"ी 12/21/1973 बी. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ जुन 1995 मे 1998 9765246672
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

341 19940207C688242 सौ. रेणुका राहुल देशमुख रा. लालू 
पाट+ल यांचा वाडा, गोचर!वामी 
वाड� उमरखेड, िज यवतमाळ

!"ी 7/14/1977 बी. ए. संCगत 
;वशारद, �हदं+ 
रDन,  बी. (लब.

qाKहण यवतमाळ Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 9403739143

342 20060401C715341 कु. सोनाल+ मनोहरराव 
जय(सगंपुरे मु. पो. लहान वडगांव 
आPण� रोड , यवतमाळ

!"ी 12/14/1977 एम. ए+  
टाई;पगं 

इंUजी30/ 40 
,मराठS 30, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 8421406427

343 19930224C685835 अनुप शंकर>साद अह+र  रा. 11 
िज. प0रषद शाळेजवळ गजानन 

महाराज मं�दर प0रसर, यवजताळ

पु�ष 11/11/1975 बी. ए. +  
एम.एस.सी.आय.
ट+ + फोटोUाफ6 

Hड�लोमा

एन. ट+ यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9822934737

344 20141105C101268 कु. >@तभा (भमराव कांबळे रा. 
क0रम नगर ( म. फुले शाळेजवळ) 
वाघापुर यवतमाळ

!"ी 9/12/1973 एम. ए. बी. एङ एस. सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9168145988

345 19930721C687171 दे;वदास पु�षोNम फुलमाळी रा. 
�दUस शा!"ी नगर ता. �दUस 
िज.  यवतमाळ

पु�ष 2/9/1973 �ब. ए. टाई;पगं 
इंUजी30/ 

40/50/ ,मराठS 
30/40,�ह:द+30

एस. सी. �दUस माच� 1999 फेqुवार+ 2002 8975017831

346 19860224C702424 Eीराम सुय�भान चGहाण रा. मु पो. 
शेलोडी ता. दारGहा िज.  यवतमाळ

पु�ष 6/17/1966 बी. कॉम. Gह+.जे. दारGहा नोGह7बर 1995 आRटोबर 1998 9764864250

347 19951115C737041 कु. अलका अंबादासराव मोहोड रा. 
भारत ;वठठलराव इंगळे मु. 
पाभळ पा. सुकळी ता. आPण� िज.  
यवतमाळ

!"ी 9/2/1971 एम. ए. बी.  एङ 
, टाई;पगं+  

एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. यवतमाळ मे 1997 ए;>ल  2000 9637274743

348 19971120C693761 बाब(सगं उमला राठोड रा. पाट+ल 
नगर उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/3/1970 एम. ए. बी.  एङ Gह+.जे. उमरखेड Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 9049280900
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जातीचा >वग�

349 20081117C739840 इं�दरा बाबाराव आवार+ रा. वाड� I. 
7 वणी ता. वणी िज .यवतमाळ

!"ी 9/2/1971 बी. ए. ओ.बी.सी. वणी Hडस7बर 1997 नोGह7बर 2000 8625009052

350 19941118C741715 जया नारायण लांबड े रा. जगत 

अपाट�म7ट महाराx� समोर वणी, 
िज. यवतमाळ

!"ी 6/23/1971 एम. ए. बी.  एङ खुला वणी स�टेबर1996 ऑग!ट 1999 7350162244

351 20050401C735623 कु. >@तभा तुकाराम चौधर+ रा. 
;व�ठलवाडी, यवतमाळ

!"ी 9/8/1973 बी. ए. टाई. इं. 
40, मराठS 

30/40,इंUजी 

30/40, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1998 फेqुवार+ 2001 9552249783

352 19960827C690557 मंगेश ;वxणुपंत बारबुधे रा. 
(सघंानीया नगर, िजरापुरे ले 

आऊट, आPण� रोड यवतमाळ

पु�ष 5/22/1973 एस. एस. 
सी./द=ुध 
Gयवसाय 

Gयव!थापन व 

पशुसंवध�न 

पद;वका 

अÁयासIम

ओ.बी.सी. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9673400728

353 19930907C686035 इमरान खाँन तह(सन अहमद 

खाँन रा. मेहर कलेRशन नगीना 

चौक पुसद िज. यवतमाळ

पु�ष 12/8/1967 बी. ए. खुला पुसद ऑग!ट 1995 जुलै  1998 9921308874

354 19881221C682875 राजु केशवराव वाढवे रा. कोषटवार 

वाड� ता. पुसद िज. यवतमाळ
पु�ष 5/3/1971 �ब. कॉम. , टाई. 

इं. 50, मराठS 
30,

एस. सी. पुसद स�ट7बर 1998 ऑग!ट  2001 9763757332

355 20160707C100297 देवे:Lा नामदेवराव कांबळे रा. 
पांढर+ पा. (शरसगांव ता. नेर िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/15/1967 बी. ए., बी. पी. 
एड . 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9130404847

356 19880629C682989 र;व:L महादेवराव नगराळे मु. 
टाकळी (सलामी) पा. qाKहणवाडा 

(पूव�)  ता. नेर िज. यवतमाळ

पु�ष 10/27/1971 बी. ए., बी. पी. 
एड . 

एम.एस.सी.आय.
ट+.टाई. इं. 40, 
मराठS 30,

एस. सी. नेर जानेवार+ 1996 Hडस7बर  1999 9420550327
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

357 20040813C723924 रमेश दNा"य  �Oरसागर रा. मु. 
पो. संत चोखामेळा वाड� ता. 
उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/5/1961 बी. ए. ओ.बी.सी. उमरखेड ऑग!ट 1987 जुलै  1990 9403489455

358 19870622C682607 राजु शंकरराव मुने$वर रा. (म(लदं 
हाऊ(सगं सोसा. यवतमाळ

पु�ष 8/6/1968 बी. ए., बी. पी. 
एड . 

एम.एस.सी.आय.
ट+.टाई. इं. 40, 
मराठS 30,

एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1993 ऑग!ट  1996 9823303152

359 20120119C731344 योगेश वासुदेवराव खोपे रा. दN 
ि!टल स7टर ता. महागांव िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/1/1973 एम. ए.  
डी.बीएम. टाई. इं. 

30,

ओ.बी.सी. महागांव मे 1998 ए;>ल 2001 9175759679

360 20141104C100286 रेखा बाबुराव काकड ेरा. चापनवाडी 
झाशी राणी चौक, िज. यवतमाळ

!"ी 12/9/1966 बी. ए., टाई. इं. 
50, मराठS 30,  

कॉKपुटर 

Hड�लोमा

ओ.बी.सी. यवतमाळ जुलै 1991 जुन  1994 9405973066

361 20141031C100651 तारा बाबुराव काकड ेरा. 
चापनवाडी झाशी राणी चौक, िज. 
यवतमाळ

!"ी 11/15/1963 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30,

ओ.बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1990 Hडस7बर  1992 7758872586

362 19970807C694987 �योती सारंगधर मेEाम रा. गांधी 
नगर ता. पुसद िज. यवतमाळ

!"ी 10/24/1974 बी. ए., बी. एड . 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टलॅ+.  टाई. इं. 
40, मराठS 40,  
मो:टेसर+, Zयुट+ 

पाल�र

एस. सी. पुसद जुन 2000 मे  2003 9075164329

363 19910505C684825 कमला दगुा�>साद ;व$वकमा� रा. 
लोहारा लाईन ता. पुसद िज. 
यवतमाळ

!"ी 12/3/1968 बी. ए., बी. पी. 
एड .

एन. ट+ पुसद स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9130833500

364 20141112C100392 मंदा बापुराव (सrदमशेटवार रा. 
देवी वाड� ता. पुसद िज. यवतमाळ

!"ी 7/25/1969 एम.ए खुला पुसद ऑRटोबर 1995 स�टेबर1998 8793628793

365 20040624C725804 (समा शंकरराव कावळे रा. (शदंे ले 
आऊट यवतमाळ

!"ी 5/29/1971 एम. ए+  
टाई;पगं 

इंUजी30/ 40 
,मराठS 30

खुला यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9422958857
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

366 20110912C713533 नुपावंती अजाबराव गाडगे रा. 
रामपुरा वाड� न.13 वणी िज. 
यवतमाळ

!"ी 11/11/1969 बी. ए., बी. पी. 
एड .टाई. इं. 50, 
मराठS 40/80, 
 �ह:द+ रDन, टलॅ+

ओ.बी.सी. वणी जानेवार+ 1999 Hडस7बर  2001 9623204080

367 19830118C701545 बापुराव पतींगराव म!के रा. 
इसापुर धरण ता. पुसद िज. 
यवतमाळ

पु�ष 4/5/1966 बी. ए. एल.एलबी एन. ट+ (क) पुसद ऑग!ट 1996 जुलै  1999 9422129392

368 20010427C707180 >`ा यशवंतराव रामटेके रा. 
आंबेडकर वाड� I. 5 ता. केळापुर 

िज. यवतमाळ

!"ी 5/24/1974 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 40, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एस. सी. केळापुर स�ट7बर 1997 ऑग!ट  2000 9689184694

369 20141019C100166 गणेश दगडु राठोड मु. पो. 
जामबाजार, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 9/5/1966 बी. एस. सी. Gह+.जे. ए. पुसद Hडस7बर 1996 नोGह7बर  1999 9657342038

370 20070607C723803 संCगता मारोतराव खडसे रा. पेशवे 
�लॉट, यवतमाळ

!"ी 2/10/1972 एम. ए+  
टाई;पगं इंUजी 

40 ,मराठS 
30,एम.एस.सी.

आय.ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट  2001 8605455443

371 20140922C102513 उ�वला (म(लदं गण;वर रा.  
अं�बका नगर, नालंदा चौक 

यवतमाळ

!"ी 9/17/1971 बी. ए., बी. पी. 
एड .टाई. इं. 30, 

मराठS 40 
कॉKपुटर 

Hड�लोमा

एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9623573143

372 20160708C100758 सुरे:L (भवाजी कांबळे रा. मु. 
कMडगांव पो. काळी ( दौ) ता. 
महागांव िज. यवतमाळ

पु�ष 6/26/1966 बी. ए. एस. सी. महागांव ऑग!ट 1998 जुलै  2000 9922091891

373 20141110C100396 ;वजय ईरोजी कवाने रा. गांधी 
नगर, पुसद  िज. यवतमाळ

पु�ष 6/12/1971 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एन. ट+ (क) पुसद Hडस7बर 1998 नोGह7बर  2001 7588591618
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जातीचा >वग�

374 19841214C682268 ;वजय  Cचतंामणराव देऊळकर रा. 
>साद नगर, वाघापुर यवतमाळ

पु�ष 5/3/1965 एम. ए. बी.  एङ , ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट  1999 9420774898

375 20081104C686210 जीवन कृxणराव ढोकणे रा. सुरेश 
नगर, धामणगांव रोड यवतमाळ

पु�ष 11/15/1969 बी. ए., बी. पी. 
एड .

एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट  2001 9579028524

376 20140918C101869 उNम हेमला राठोड रा. चुरमुरा पो. 
सकळी(ज) ता. उमरखेड, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 10/10/1970 बी.ए. Gह+.जे. उमरखेड जानेवार+ 1997 Hडस7बर  2000 9421717334

377 20150122C101267 राधा `ाने$वरराव लोखंड ेरा. ;व. 
हा. सो.  रेणुका मंगल काया�लय 

यवतमाळ

!"ी 11/22/1973 एम. ए. ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1998 ए;>ल  2001 9822644508

378 20160708C100456 Cगता केशवराव बेले रा. म. फुले 

चौक पाट+पुरा यवतमाळ

!"ी 7/20/1968 बी. ए. , बी. पी. 
ए«., टाई. इं. 40, 

मराठS 40, 
�ह:द+ 30/40

एस. सी. यवतमाळ मे 1994 ए;>ल  1997 9970953415

379 19930428C686296 मनोहर साहेबाराव म!के रा. मामा 
चौक वा(शम रोड, पुसद िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/1/1969 �ब. कॉम. , टाई. 
इं. 40, मराठS 

30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एन. ट+ (क) पुसद ऑग!ट 1995 जुलै  1998 9881351277

380 198812121C682788 मुमताज खाँन मकबुल खाँन रा. 
>णव नगर, अमजल मßजीद 

जवळ, पुसद  िज. यवतमाळ

पु�ष 1/20/1973 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 40

खुला पुसद जुन 1996 मे  1999 9822055186

381 20160708C100556 अच�ना शंकरराव कावळे  रा. साई 
मं�दर जवळ (शदंे नगर यवतमाळ

!"ी 6/18/1972 एम. ए. खुला यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 7697047363

382 19920107C685023 �दल+प तुकाराम सारंगे रा. >ोफेसर 

कॉलनी मोती नगर पुसद िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/1/1968 बी. ए. , बी. ए«., 
टाई. इं. 40, 
मराठS 30

ओ.बी.सी. पुसद जानेवार+ 1997 Hडस7बर  2000 9028524405

383 19920601C684768 राजेश पुंडल+कराव देशमुख रा. 
राजहंस सोसा. �लॉट न. 10 आPण� 

रोड यवतमाळ

पु�ष 1/30/1970 बी. ए. �ब. 
कॉम.बी. पी. एड 
.+टाई. इं. 40, 
मराठS 30

खुला यवतमाळ जुलै 1996 जुन  1999 9422869664
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जातीचा >वग�

384 19880627C682909 सुय�कांत _कसनराव देशमुख 

रा.तेल+पुरा नेर  िज. यवतमाळ
पु�ष 8/26/1970 एम. ए.  

एम.एस.सी.आय.
ट+. टाई. इं. 

40/50, मराठS 
40

ओ.बी.सी. नेर Hडस7बर 1999 नोGह7बर  2002 9604626922

385 20070119C737099 गो;वदं गुलाबराव लांजेवार मु. 
उNरवाढोणा ता. नेर िज. यवतमाळ

पु�ष 12/12/1972  �ब. कॉम.बी. पी. 
एड .+टाई. इं. 
40, मराठS 40

एस. सी. नेर जुन 1998 मे  2001 9823308475

386 19900711C683415 गोवध�न दशरथ वैrय रा. रामगांव 
ता. दारGहा िज. यवतमाळ

पु�ष 12/4/1971 बी. ए., टाई. इं. 
40, मराठS 30

एस. सी. दारGहा माच� 1999 फेqुवार+ 2002 7798134228

387 19950816C691090 ि!मता उNमराव पानोड ेरा. कृषी 

नगर , आPण� रोड यवतमाळ

!"ी 9/26/1976 एम. ए. बी.  एङ , एन. ट+ (क) यवतमाळ Hडस7बर 1999 नोGह7बर  2002 7385816988

388 20120822C734383 बाबाराव महादेव Cचकटे रा. मु 
पांढुणा� (खुद�) ता. घाटंजी िज. 
यवतमाळ

पु�ष 4/17/1965 बी. ए., बी. पी. 
एड .

ओ.बी.सी. घाटंजी स�ट7बर 1996 ऑग!ट  1999 9767742423

389 19951205C737571 चंदना अवधुत कांबळे रा. मु . 
गांजेगांव पो. qाKहणगांव ता. 
उमरखेड िज. यवतमाळ

!"ी 7/1/1973 बी. ए. , बी. पी. 
ए«., टाई. इं. 40, 

मराठS 40, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एस. सी. उमरखेड माच� 2000 फेqुवार+ 2003 9823803203

390 20160708C100526 ओमकार तुकारामपंत जोशी रा. 
शंकर नगर हनुमान मं�दर जवळ 

पुसद िज. यवतमाळ

पु�ष 12/19/1969 बी. ए., बी. एड . खुला पुसद 1995 1998 8888018003

391 20141020C100298 देवानंद दNा �दवेकर रा. ;ववेकानंद 

वाड� जु:या कोटा�जवळ, ता. 
उमरखेड िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1973 बी. ए. एस. सी. उमरखेड जानेवार+ 2000 Hडस7बर  2002 8625079177

392 20160708C100604 रामराव सटवा कांबळे रा. मु. ट7भी 
ता. महागांव, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1968 एम. ए. एस. सी. महागांव जुलै 1998 जुन  2001 9421923353

393 20141020C100314 गणेश यशवंतराव वा:नरे रा.  
;ववेकानंद वाड�  �योती नगर, ता. 
उमरखेड िज. यवतमाळ

पु�ष 3/8/1969 बी. एस. सी. ओ.बी.सी. उमरखेड जुन 1997 मे  2000 7304095045
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394 20001106C709059 ;वजय रामा (शगंणकर रा. 
जय(भम नगर, ता. उमरखेड िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/1/1969 बी. ए. एस. सी. उमरखेड ऑग!ट 2000 जुलै  2003 9422566026

395 20010831C714609 आनंदराव लaमण वाहुळे रा. मु. 
पळशी ता. उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/15/1969 बी. ए. , बी. पी. 
ए«. एम. ए.

एस. सी. उमरखेड माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9405164746

396 20150408C100521 साहेबराव  चंपतराव कदम रा.  मु. 
दहागांव, पो. मरसूळ, ता. उमरखेड, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 9/28/1969 एम. ए.  टाई. इं. 
40, मराठS30, 
�ह:द+ 30

खुला उमरखेड जानेवार+ 1999 Hडस7बर  2001 9403458938

397 19910406C691483 मुRतद+र अहेमदखाँ अमानु�लाखाँ 

पठाण रा. आझाद वाड� ता. 
उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/26/1971 �ब. कॉम.  टाई. 
इं. 40, मराठS 

30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला उमरखेड ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9421508814

398 20160702C101029 व@नता दNा"य �दडशे भगत(सगं 

वाड� पांढरकवडा ता. केळापुर  िज. 
यवतमाळ

!"ी 6/1/1973 बी. एस. 
सी.बी.ए«.टाई. 
इं.30/ 40, 
मराठS 30

ओ.बी.सी. केळापुर स�ट7बर 1996 ऑग!ट  1999 8888613409

399 20081128C700490 जया कृxणराव अंगाइ�तकार रा. 
चांदोरे अपाट�म7 !टेट बँक चौक 

यवतमाळ

!"ी 11/27/1971 बी. ए.  टाई. इं. 
30

ओ.बी.सी. यवतमाळ मे 1997 ए;>ल  2000 9922137008

400 19930630C686481 अभय लaमणराव वडCगरे रा. साई 
सहवास बोरले नगर  ;प. 43  
यवतमाळ

पु�ष 9/12/1977 बी. ए.  टाई. इं. 
40, मराठS 30, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

एन. ट+ (क) यवतमाळ नोGह7बर  1999 आRटोबर 2002 9822642310

401 20160707C101354 ;वजया रामभाऊ राऊत ;पपळगांव 

रोड यवतमाळ ता.िज. यवतमाळ
!"ी 12/3/1971 बी.पीए« मराठS-

30 ,इंUजी-40
ओबीसी यवतमाळ स�ट7बर1995 ऑग!ट 1998 9881678365

402 20160709C101200 अ@नल दामोदर वटे, ;प�लेवार 
यांचे घर+ एच.डी.एफ.सी बँक 

मागे पेशवे �लॉट यवतमाळ 

ता.िज.यवतमाळ

पु�ष 10/8/1958 बी.कॉम. 
टायपींग मराठS-

30 इंUजी-40

ओपन यवतमाळ मे1984 ए;>ल1987 9763867676
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403 20100108C704207 राजेश अशोकराव रामपूरकर,17 
शा!"ी नगर सोसायट+ दाते 

कॉलेज मागे,यवतमाळ 

ता.िज.यवतमाळ

पुpष 8/22/1973 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS-30 
इंUजी-40

खुला यवतमाळ मे2000 ए;>ल2003 9850209733

404 20081103C682301 रमेश महादेव 

झाड,ेमु.पो.ता.मारेगांव (शवाजी 

नगर, वाड� I.2 िज.यवतमाळ

पुpष 11/25/1972 बी.पी.ए« एन.ट+.सी मारेगांव जून2000 जून2003 9766889935

405 20081103C682300 संजय गो;वदंराव लांबट, 
मु.करणवाडी पो.नवरगांव 
ता.मारेगांव िज.यवतमाळ

पुpष 12/16/1970 एम.ए. बी.पी.ए« ओबीसी मारेगाव 7/1/1997 02/072000 9765779264

406 19950615C713055 ि!मता कमलाकर अि=नहो"ी,शरद 
ग�ड �टळकवाडी दारGहा 

िज.यवतमाळ

!"ी 8/31/1969 एम.कॉम ओपन दारGहा जून1997 मे2000 9404371706

407 19860513C682195 संजय वसंतराव भगत, राजाराम 

नगर, पाट+पूरा यवतमाळ
पुpष 3/20/1967 �ब.ए. एस.सी यवतमाळ 11/24/1994 3/23/1997 9960574275

408 19850626C682324 नर7L उNमराव शा!"ी, 13 कृषी 

नगर आण� रोड यवतमाळ

पुpष 7/5/1969 बी.कॉम. ओबीसी यवतमाळ जून1999 मे2000 9881414252

409 20160710C100496 (मल+ंद अर;वदं Cचतंावार,पोल+स 
!टेशन जवळ आण� ता.आण� 

िज.यवतमाळ

पुpष 7/9/1974 बी.कॉम. ओपन आण� जानेवार+97 Hडस7बर99 9423627325

410 19920702C685418 सुषमा "ंबकराव देशमुख, दडा� 
नगर जवळ उ�वल नगर, 
यवतमाळ

!"ी 5/28/1966 बी.ए. टाय;पगं 
मराठS-30 
इंUजी-30

- यवतमाळ 8/5/1995 7/31/1998 9403489777

411 20160708C100673 बाबाराव (सताराम इंगोले, 
मु.पो.जवळगांव ता.नेर 
िज.यवतमाळ

पुpष 21/04/1661 एम.ए. एस.सी यवतमाळ 10/1/1986 9/30/1989 9130464669

412 20010202C721768 म@नषा जवळे, गाडगे नगर, साई 
मं�दर जवळ, यवतमाळ

!"ी 3/23/1971 बी.ए. ओबीसी यवतमाळ जानेवार+95 Hडस7बर97 9422960372

413 19910913C684907 ल+ना महादेवराव पानतावने, �लॉट 
न.एफ2 राजाराम नगर, 
अंबीकानगर जवळ यवतमाळ

!"ी 1/1/1975 एम.ए.टाय;पगं 
मराठS-40 
इंUजी-40

एस.सी यवतमाळ स�ट7बर1999 ऑग!ट 2002 9405709313

414 20160711C100268 ;वलास चंपतराव खडस,े 
मु.धनज,मा@नकवाडा, ता.नेर 
िज.यवतमाळ

पु�ष 8/25/1969 बी.ए. टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-30

एस.सी नेर मे1997 ए;>ल2000 9623781280
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415 20081021C685786 शामराव दासुजी राठोड, 19, 
कृxणकुंज नगर, �बजवे लेआऊट 

वडगांव रोड, अमराई यवतमाळ

पुpष 7/1/1972 बी.पी.ए« ;वमुRत जाती (अ) यवतमाळ मे1997 ए;>ल2000 9423435663

416 20081103C682307 ओंकार गो;वदंराव हतवटे, 
मु.पो.(शरोल+ ता.घाटंजी 

िज.यवतमाळ

पुpष 5/9/1975 बी.एस.सी. एस.सी यवतमाळ 7/1/2000 6/30/2003 8805932150

417 20160521C100168 मनोज (शवहर+ कोमलवार,�टळक 

वाड� उमरखेड िज.यवतमाळ
पुpष 11/21/1970 एम.ए. टाय;पगं 

इंUजी-40 
मराठS-30

ओबीसी उमरखेड माच�96 फेqुवार+-99 9890707244

418 20031114C719830 सु@नल लaमणराव सुने 

,मु.पो.ता.नेर िज.यवतमाळ
पुpष 2/11/1969 बी.कॉम ओबीसी नेर नोGह7बर-96 ऑRटोबर-99 9403459921

419 20110608C708446 संजय न;वनचंL 

ठाकरे,मु.सावंगी(मांग) 
ता.बाभुळगांव िज.यवतमाळ

पुpष 6/7/1973 बी.ए. ओबीसी बाभुळगांव मे1997 ए;>ल2000 9767076460

420 19891003C683065 रंजना वासुदेवराव दमुणे, (शरे 
लेआउुट रानड ेआईस फॅR�+ 

जवळ उमरसरा यवतमाळ

!"ी 2/25/1968 एम.ए.बी.पीए« 
इंUजी-40

ओबीसी यवतमाळ 10/1/1996 9/30/1999 9372548443

421 19900123C683853 सुवणा� पांडूरंग मुडाणकर, लोखंड े

�लॉट बांगरनगर,यवतमाळ
!"ी 6/20/1971 बी.ए. टाय;पगं 

मराठS-30 
इंUजी-40

भ.ज.क यवतमाळ जानेवार+-97 Hडस7बर-99 9011212443

422 20141013C100633 संतोष बाजीराव बुरानकर, 
अंबीकानगर यवतमाळ

पुpष 7/10/1964 बी.ए« एम.ए. एस.सी यवतमाळ Hडस7बर-97 नMGह7बर-2000 9604916873

423 20150909C101181 राजू शामरावजी ताकसांड,े 
मु.वल+नगर पो.गुजर+ ता.राळेगाव

पुpष 7/2/1969 बी.पीए« बी.ए. एस.सी यवतमाळ 1 जानेवार+ 96 31 Hडस7बर98 8888351627

424 20160707C100201 अि$वनी सु@नल भट,`ाने$वर 

मं�दर मागे, बाजोर+या नगर 

यवतमाळ

!"ी 11/13/1972 एम.ए. बी. ए« - यवतमाळ 01 नोGहेबर98 4 ऑRटोबर2001 9850327247

425 20140926C100447 चंLकांत राजाभाऊ राऊत,मुRकाम 

कलगावं, पो.ता.महागांव 
िज.यवतमाळ

पुpष 11/26/1971 एम.पी.ए« 
टाय;पगं इंUजी-

30

ओपन महागांव 7/1/1997 6/1/2000 7588591855

426 19900703C683389 ;वलास चंपतराव 

कळसकर,मु.पो.धनज(मा@नकवाडा) 
ता.नेर िज.यवतमाळ

पुpष 1/5/1972 एम.ए., बी.ए., 
बी.पीए«

एस.सी नेर नोGहेबर-97 ऑRटोबर-2000 9527657194
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427 19920901C685623 सं�दप शरदचंL गायकवाड, 
महा;वर शाळे मागे महा;वर नगर 

समोर बनकर लेआउुट यवतमाळ

पुpष 2/12/1968 एम.कॉम, 
एम.पी.ए«

ओबोसी यवतमाळ ऑग!ट-95 जुलै1998 8421957060

428 20141018C100720 उ�हास बाबु(सगं पवार, 
मु.पो.मोहा(ई) ता.पुसद 
िज.यवतमाळ

पु�ष 7/1/1973 बी.ए. 
एम.ए.एम.एस. 

डZ�यु

िGह.जे.एन.ट+ (अ) पुसद 1/7/2000 12/21/2002 7887969199

429 20110319C639878 ि!मता ;वजयराव 

नायगावकर,बांगर नगर ठाकरे 

हॉि!पटल जवळ वाघापूर 

रोड,यवतमाळ

!"ी 1/20/1976 बी.ए.,बी.ए« ओपन यवतमाळ जानेवार+-2000 Hडस7बर-2002 9325311270

430 19910722C684896 0रता रमेशराव भड,52 अ�णोदय 

सोसायट+ भोसा रोड,यवतमाळ
!"ी 3/13/1976 बी.एस.सी. 

टाय;पगं इंUजी-
30

एस.बी.सी. यवतमाळ 5/1/1998 4/30/2001 9422169130

431 20160707C100702 �योती भगवंतराव भेलकर,हरणे-
ले-आऊट,रासा रोड, कळंब 

ता.कळंब िज.यवतमाळ

!"ी 1/1/1967 बी.ए.बी.पी.ए« 
टाय;पगं मराठS-

40 इंUजी-60

ओ.बी.सी कळंब जानेवार+-97 Hडस7बर-99 9765530218

432 19900404C683857 Cच"ा भगवंतराव भेलकर,हरणे ले-
आऊट, रासा रोड कळंब 

मु.पो.ता.कळंब िज.यवतमाळ

!"ी 4/1/1972 बी.ए.टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-30

ओ.बी.सी. कळंब माच�-2000 फेqुवार+-2003 9765530218

433 20160707C100376 स;वता भगवंतराव भेलेकर, हरणे-
ले-आऊट रासा रोड कळंब 

िज.यवतमाळ

!"ी 4/25/1971 बी.ए.टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-40

ओ.बी.सी कळंब नोGहेबर-99 ऑRटोबर-2002 9765530218

434 20020122C741794 मनोज दNा"ेय कांबळे,मु.इजनी 

पो.पोहंडूळ ता.महागांव 
िज.यवतमाळ

पुpष 8/28/1968 बी.ए.  टाय;पगं 
मराठS-30 
इंUजी-40

एस.सी. महागावं 3/3/1999 2/2/2002 9049497700

435 19960715C692371 वैशाल+ सदा(शवराव सुभेदार,34 
गुpवंदणा नारंगी नगर धामणगांव 

रोड यवतमाळ

!"ी 10/4/1974 बी.जे. , 
एम.एम.सी.जे.

ओपन यवतमाळ स�ट7बर-98 ऑग!ट-2001 9819558566

436 20160705C100442 ल(लत नानाजी 

आंड,ेमु.पो.Cचखल+(ब)ता राळेगांव 

िज.यवतमाळ

पुpष 11/2/1963 बी.कॉम एस.सी. राळेगांव 9/1/1995 8/31/1998 9623316979
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437 19860624C682369 ;वमला मारोतराव 

डगवार,रा.तलावफैल पॉवरहाऊस 

जवळ यवतमाळ

!"ी 11/28/1966 बी.एस.सी.एल.ए
ल.बी टाय;पगं 
इंUजी40 मराठS-

40

ओ.बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर-92 नMGहेबर-95 8237396941

438 20141115C100100 संजय केशवराव घुमनर,शमा� 
लेआऊट िज.यवतमाळ

पुpष 6/30/1970 बी.कॉम 

एम.पी.एङ
एन.ट+.सी यवतमाळ 8/3/1996 8/2/1999 9422167281

439 19980303C709033 लता सुधाकरराव Eीखंड,े 
;व�ठलवाडी,न;वन कॉस माक< ट 

जवळ यवतमाळ

!"ी 1/22/1972 एम.ए. टाय;पगं 
इंUजी-40

ओ.बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट-1999 जुलै2002 9689185488

440 19881209C682891 आ(सम गफूर शेख, रा.पो.नवरगांव 
ता.मारेगांव िज.यवतमाळ

पुpष 8/6/1969 बी.कॉम ओपन मारेगांव 8/1/1995 7/31/1998 7038942349

441 20070209C721567 भारती ;व�ठलराव पाट+ल, 
पाट+पूरा आंबेडकर चौक यवतमाळ

!"ी 4/10/1975 बी.ए. टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-40

एस.सी. यवतमाळ नोGह7बर-98 ऑRटोबर-2001 9881189153

442 19910117C684282 सतीश नामदेवराव ;पपंरे, 
मु.पो.आपट+ ता.राळेगांव 

िज.यवतमाळ

पुpष 10/17/1964 बी.ए.बी.पी.ए« 
टाय;पगं इंUजी-

40

ओ.बी.सी. राळेगांव 9/1/1995 8/31/1998 7066403534

443 20160708C100569 ;ववेक रमेशराव सावरगांवकर, 14 
राजहंस सो.सा.हनुमान नगर 
जवळ यवतमाळ

पुpष 4/6/1971 बी.एस.सी ओपन यवतमाळ ऑग!ट-95 जुलै-98 9767661191

444 20091224C718719 ;वनोद कृxणराव ;वधात,े 
मु.पो.माक� ता.झर+-जामणी 

िज.यवतमाळ

पुpष 4/18/1972 एम.ए. टाय;पगं 
इंUजी-40 
मराठS-30

ओ.बी.सी. झर+-जामणी ऑग!ट 1999 ऑग!ट 2002 9420020277

445 20160709C101136 जयEी मधुकर बदनोरे, >वीण 

नगर राठोड ले-आऊट बजरंग 

चौक आण� रोड यवतमाळ

!"ी 10/17/1969 बी.कॉम.बी.पीए« 
टाय;पगं इंUजी-

40

ओपन यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 9766358000

446 20141115C100588 दNा"य रामदासजी 

पोटप�ल+वार,रा.गुpदेव वाड� 
तहसील काया�लय जवळ घाटंजी 

िज.यवतमाळ

पुpष 6/17/1966 एम.कॉम 

बी.पीए« 
टाय;पगं मराठS-

30 इंUजी-30

ओ.बी.सी घाटंजी माच� 1997 फेqुवार+ 2000 9421770759
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447 19880321C682905 राम भागवत पे:शनवार, 
मु.पो.भोसला ता.पुसद 
िज.यवतमाळ

पुpष 3/8/1972 बी.कॉम 

बी.ए.बी.ए« 
टाय;पगं इंUजी-
40 मराठS -30

ओपन पुसद Hडस7बर 1997 नोGह7बर 2000 9921242833

448 20091026C716365 तुकाराम नानाजी इंगोळकर, मु. पो. 
क;वता नगर, आण� रोड, दारGहा, 
ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 2/6/1972 बी. ए. बी.पी. एड 
., टाय;पगं -30

ओ.बी.सी. दारGहा जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 9921154816

449 20141127C100987 ;वजय शाल+Uाम धनरे, मु. पो. 
कळंब, वाड� नं. 6, िज. यवतमाळ

पु�ष 3/2/1975 Gहेटन�र+ Hड�लोमा ओ.बी.सी. कळंब आRटMबर 1997 स�ट7बर 2000 8806419976

450 20160710C100185 वंदना केशवराव श7दरुकर, मु. पो. 
हनुमान मंद+र जवळ, नातुवाडी, 
दारGहा, िज. यवतमाळ

!"ी 7/3/1969 बी. ए. ओ.बी.सी. दारGहा जुलै 1997 जुन 2000 @नरंक

451 20110328C707045 अशोक माधवराव ठावर+, मु. 
पांढुणा�, पो. पांढुणा� (खु),ता. घाटंजी, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 2/1/1972 बी. कॉम. ओ. बी.सी. घाटंजी ऑग!ट 1999 ऑग!ट 2002 9673229610

452 19880822C682786 कु. मनोरमा केशवराव चGहाण, मु. 
Cचखल+ (राम.), ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

!"ी 7/25/1971 बी. ए., एम.एस. 
सी. आय.ट+.

खुला यवतमाळ ए;>ल 1999 माच� 2002 9689197499

453 19981205C696150 आशुतोष जनाद�न (मEा, 
मु.गांधीनगर, पो. ता. �दUस, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/7/1965 बी. ए., एल. एल. 
बी. 1 ईअर

खुला �दUस ऑग!ट 1993 जुलै  1996 860077825

454 20140402C100360 कु. अपणा� ;वलास जवळेकर, 
Cगरोलकर वक6लां]या घराजवळ, 
समथ�वाडी, यवतमाळ

!"ी 11/26/1974 बी. ए., बी. पी. 
एड ., टाई;पगं - 

इंUजी-50 
मराठS -40, 
�हदं+ 40

ओ. बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै  2002 9405902013

455 20111205C690662 जयकुमार कृxणराव अलोणे, मु. पो. 
माPणकवाडा, ता. नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/25/1972 बी. ए. बी.पी. एड 
., एम.एस. सी. 
आय.ट+. , 
टाय;पगं

ओ. बी.सी. नेर परसोपंत मे 1996 ए;>ल  1999 9850939128

456 20080915C683685 कु. आसावर+ वसंतराव फडणीस, 
�लॉट नं. 38, परोपटे ले आऊट, 
वडगांव रोड, धनEी नगर+ जवळ, 
यवतमाळ

!"ी 12/16/1973 बी. ए., एम. ए. - 
1, टाई;पगं - 

30,40,  
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला यवतमाळ स�ट7बर 1999 ऑग!ट 2002 7276070019
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457 20000529C704201 महादेवराव आनंरदराव हुडकेर, मु. 
पो. बोर+ (खु.), ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 2/10/1965 बी. कॉम. खुला पुसद जुलै 1994 जुन 1997 9823125468

458 19870409C682414 नरेश  कृxणराव म7ढे, मु. पो. नेर, 
तेल+पुरा, ता. नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/9/1967 बी. कॉम., 
टाई;पगं - 
इंUजी-30 
मराठS -30

ओ. बी.सी. नेर नोGह7बर 1996 ऑRटMबर 1999 9881081752

459 20060324C717186 सु@नता सुखदेवराव मुराळकर, मु. 
गुpदेव वाड�, घाटंजी, ता. घाटंजी, 
िज. यवतमाळ

!"ी 5/8/1970 बी. ए., बी.पी. 
एड .

एस. सी. घाटंजी Hडस7बर 1996 नोGह7बर 1999 9420774909

460 20160711C100489 सुरेश भागचंद जैन, गोपाल नगर, 
आण� रोड, दारGहा, िज. यवतमाळ

पुpष 7/22/1968 बी. ए., टाई;पगं -
 इंUजी-30

खुला दारGहा स�ट7बर 1995 ऑग!ट 1998 9423221053

461 20160709C101180 कु. वंदना नामदेवराव नखात,े 
राणा>ताप नगर, 54, आण� रोड, 
यवतमाळ

!"ी 8/2/1968 बी. ए. जी. डी. 
सी. ॲ\ड ए.

ओ. बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै  1999 9822904642

462 20160713C100363 कृxणकुमार जागे$वर �"वेद+, मु. 
पो. नाकापाड�, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष 6/17/1993 बी. कॉम. खुला यवतमाळ स�ट7बर 1989 ऑग!ट 1992 7038704616

463 20080904C682453 गजानन सुय�भानजी गावरकर, वाड� 
नं. 2,रे�वे !टेशन रोड, मु.पो.ता. 
दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 11/5/1970 बी. ए. ओ. बी.सी. दारGहा ऑग!ट 1996 जुलै  1999 9970939273

464 20160708C101585 अ(भमान मेघाजी राठोड, 
सा;व"ीबाई फुले सोसायट+, 
वाघापुर, यवतमाळ.िज. यवतमाळ

पु�ष 6/12/1962 बी. ए. , बी.पी. 
एड ., टाई;पगं, 

कॉK�युटर

िGह.जे. ए. घाटंजी नोGह7बर 1995 नोGह7बर 1998 9764647633

465 20141111C100491 वंदना शंकरराव मुने$वर, बालाजी 

पाक� ,  ;पपंळगांव रोड, यवतमाळ
!"ी 2/4/1971 बी. ए. , 

सी.ट+.सी. डी. 
एड ., टाई;पगं

एस. सी. यवतमाळ ए;>ल 1998 माच� 2001 9975039113

466 20120111C703451 कु. मंगला लaमणराव @नमेकर, 
तेल+फैल, बस!टँड समोर,  मु. पो. 
ता. वणी, िज. यवतमाळ

!"ी 7/1/1972 बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 
मराठS-40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. वणी स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9552389201
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467 201160708C101657 >काश रामचंL @नमकर, बार+पुरा, 
अब�न बँके]या मागे, दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 8/21/1965 बी. कॉम. , बी.पी. 
एड .

ओ. बी.सी. दारGहा जानेवार+ 1996 Hडस7बर 1998 9552745193

468 19930421C686965 बंडोपंत केशवराव मुजबुले, 
गंगानगर, �दUस, िज. यवतमाळ

पु�ष 2/28/1967 बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 
मराठS-40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. �दUस जुलै 1996 जुन 1999 9422815251

469 20160707C100348 रामे$वर दNराव जाधव, मु. 
करमुला, पो. तरोडा, ता. उमरखेड, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1970 बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 

मराठS-40, �हदं+-
 30

खुला (>क�पU!त) उमरखेड आRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 9922227661

470 20160708C10176 पुxपा बापुराव ठाकरे, rवारा 
(म(लदं भोसले, ओम कॉलनी, 
आण� रोड, यवतमाळ

!"ी 9/10/1969 बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 
मराठS-40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1995 जुन 1998 9156296493

471 19980707C696046 लaमण टोपाजी वाघमारे, महाDमा 
गांधी चौक, पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/15/1977 बी. ए. ,  एम.एस. 
सी. आय.ट+.

एस. सी. पुसद जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 9923047251

472 20140908C100559 धम�पाल Eीराम गायकवाड, 
पाट+पुरा, यवतमाळ

पुpष 3/24/1967 बी. ए. एस. सी. यवतमाळ फेqुवार+ 1995 जानेवार+ 1998 9673398780

473 19890701C683270 >शांत �दगांबर गु�हाणे, (सGह+ल 
लाई:स, यवतमाळ, िज. यवतमाळ

पु�ष 1/8/1974 बी. एस. सी., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुन 1998 मे 2003 9422922291

474 19950127C690121 @नता उNमराव कांबळे, rवारा. 
;वनयकुमार भवरे, >भाग - 1, 
महागांव, ता. महागांव, िज. 
यवतमाळ

!"ी 4/26/1974 एम. ए. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 

मराठS-30, डी. 
एड ., एम.एस. 
सी. आय.ट+.

एस. सी. घाटंजी ऑग!ट 1999 जुलै  2002 8888960881
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475 20160708C1013014 नामदेव चरण(सगं जाधव, मु. पो. 
धामणगांव देव, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/4/1966 बी. कॉम. , बी. 
पी. एङ

Gह+. जे. ए. दारGहा ऑग!ट 1997 जुलै  2000 9049680264

476 20140909C102435 बासीम खान सईद खान, मु. पो. 
नेर परसोपंत, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1966 बी. कॉम. , बी. 
पी. एङ , 

एम.एस. सी. 
आय.ट+. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30

खुला नेर परसोपंत स�ट7बर 1994 ऑग!ट 1997 9421848095

477 20160708C1012023 चंLकला रामराव भोजने, मु. पो. 
बोर+ अरब, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

!"ी 11/24/1966 बी. कॉम. ,एम. 
ए. 1, टाई;पगं - 

इंUजी-30, 
मराठS-30, 
कॉK�यु. 
ए.डी.सी.ए.

ओ. बी.सी. दारGहा Hडस7बर 1994 नोGह7बर 1997 9420774185

478 19950822C691943 सुधाकर सखारामजी गोरे, मु. 
सायखेडा, पो. गोडगेांव, ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 9/11/1967 एम. कॉम. - 1 एन.ट+.सी दारGहा ऑग!ट 1997 जुलै  2000 9922321106

479 20141021C100175 दशरथ रामु राठोड, मु. 
qाKहणवाडा, पो. Kहसोला, ता. 
आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 6/1/1969 बी. ए. Gह+. जे. आण� आRटMबर 1999 स�ट7बर 2002 9763790249

480 20160708C101493 मनोज बाबाराव भुसे, मु. गणेशपुर, 
पो. श7L+, ता. दारGहा,िज. यवतमाळ

पु�ष 4/22/1972 बी. ए. ओ. बी.सी. दारGहा Hडस7बर 1997 नोGह7बर 2000 9527724367

481 20160711C100455 �दल+प हरबाजी डहारे, मु. पो. 
पहापळ, ता. केळापूर, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/14/1973 बी. ए. एन.ट+. बी. केळापुर मे 1998 ए;>ल  2001 9673891382

482 20141117C100936 भानुदास उFदवराव आp, मु. 
बोदगGहाण, पो. बोर+ अरब, ता. 
दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/11/1971 बी. ए. , बी. पी. 
एङ

ओ. बी.सी. दारGहा जुलै 2000 जुन 2003 9922660942
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483 19951101C692283 ;ववेक मधुकरराव चौधर+, गेडाम 
नगर, यवतमाळ

पु�ष 12/15/1975 पशू धन 

पय�वेOण 

Hड�लोमा, 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1997 जुन 2000 8888305010

484 19990128C701757 क;वता कृxणराव बाराहात,े 
(शवाजी वाड�, पांढरकवडा, िज. 
यवतमाळ

!"ी 5/2/1974 बी. कॉम. , 
एम.एस. सी. 
आय.ट+. , 
टाई;पगं

एस. सी. पांढरकवडा स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9860177234

485 20101021C713303 संCगता नागोराव मोळके, rवारा. 
;वनोद डाखोरे, (शवाजी नगर, 
यवतमाळ

!"ी 4/5/1973 बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला यवतमाळ जुन 1997 मे 2000 9096801629

486 २०160711C100705 कु.>;वणा साहेबराव Cचमोटे, 
जी.बी.तहे मेन रोड पांढरकवडा,

!"ी २८/०८/१९७१ बी. ए. , टाई;पगं 
- इंUजी-40, 

मराठS-40,�हदं+ 
४०  एम.एस. सी. 

आय.ट+.

ओ.बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 8275753356

487 20160711C100699 सुदश�न माधवराव लोखंड,े मु. पो. 
तळेगांव, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

पु�ष १३/०६/१९७७ बी. ए. , डी. एड 
., एम.एस. सी. 

आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ आRटMबर 2000 स�ट7बर 2003 9552171817

488 19900709C683895 >;वण महादेवराव सोनोने, अं�बका 

नगर, पणन टाई�स मागे, दारGहा 
रेाड, िज. यवतमाळ

पु�ष ०५/०४/१९७२ बी. ए. , बी. पी. 
एङ

एस. सी. दारGहा ए;>ल 2000 माच� 2003 9922292862

489 19980217C695961 संजय भाऊरावजी शेळके, rवारा. 
अङॅ पी. आय. कवाने, गांधी नगर, 
पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष ०२/०१/१९७१ बी. कॉम. ओ. बी.सी. पुसद Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9922704197
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490 20160711C100821 >द+प शंकरराव भवरे, मु. पो. 
नाकापाड�, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष ०९/०५/१९६२ बी. ए. एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 1992 Hडस7बर 1994 9657013733

491 20160711C100738 >@तभा `ान(सहं यवतीकर, मु. पो. 
ता. यवतमाळ, ता. बाभुळगांव, िज. 
यवतमाळ

!"ी ०७/०५/१९६६ डी. फाम� खुला बाभुळगांव फेqुवार+ 1998 जानेवार+ 2001 8308228716

492 20160709C101029 ताराचंद उFदव भगत, गवळीपुरा, 
मु. पो. ता. �दUस, िज. यवतमाळ

पु�ष २५/०९/१९६५ एम. ए. - 1, बी. 
ए.

एस. सी. �दUस जानेवार+ 1993 Hडस7बर 1995 9156615719

493 20090404C690384 वंदना साधुजी अलोणे, rवारा. 
सुरेश सुभाष ढेमरे, महाDमा फुले 

चौक, पाट+पुरा, यवतमाळ

!"ी २५/०९/१९६७ बी. ए. , बी. पी. 
एड .संगणक

एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 8605217362

494 20160712C100610 अशोक बापुराव म!के, महा;वर 
नगर, मु. पो. पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष १६/०६/१९६६ बी. ए. एन. ट+. सी. पुसद स�ट7बर 1994 ऑग!ट 1997 9850080702

495 20030609C718241 कु. क;वता Eीराम इंगोले, मु. 
�हगंणघाट फैल, वाड� नं. 15, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�.

!"ी २०/१२/१९७२ बी. ए. , 
ऍडीशनल बी. 
ए., टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. घाटंजी माच� 1999 फेqुवार+ 2001 7038511917

496 20081031C686324 कु. सुनंदा ;व�ठलराव डहाके, 
rवारा. ;वxणु डहाके, चमेडीया 
नगर, यवतमाळ

!"ी २५/०५/१९७० बी. ए. ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 8421879537

497 20141103C100572 गौतम मोतीराम आठवले, 
(सFदे$वर नगर, घर नं. 108, 
चौसाळा रोड, लोहारा, यवतमाळ

पु�ष ०३/०९/१९६८ बी. कॉम. , बी. 
पी. एड ., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 

मराठS-30, सी. 
सी. सी. ओ.

एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 9594281116

498 20140918C103270 कु. लता नामदेव नैताम, अं�बका 

नगर, यवतमाळ
!"ी २५/०१/१९६८ बी. ए. , संगणक, 

टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30

एस. ट+. यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 7350474702
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499 20160705C100728 सीमा आनंदराव डबले, (सचंन 
नगर, चैत:य सोसायट+, लोहारा 
रोड, यवतमाळ

!"ी ०२/१०/१९६६ बी. ए. , बी. पी. 
एड .

एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 8379904156

500 19950822C691944 वासुदेव बापुरावजी राऊत, मु. पो. 
घार फळ, ता. बाभुळगांव, िज. 
यवतमाळ

पु�ष ०९/०९/१९६९ पशूधन 

पय�वेOक 

Hड�लोमा

ओ. बी.सी. बाभुळगांव माच� 1998 फेqुवार+ 2001 9823745995

501 19890706C683017 आनंद रमेशपंत बोरेकर, मु. जाजू 

चौक, गोदणी रोड, यवतमाळ
पु�ष २५/०८/१९७२ बी. कॉम., 

टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1998 Hडस7बर 2000 9890853975

502 19860630C682205 ;वलास बळीराम राऊत, मु. पो. 
महागांव कसबा, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष १५/०९/१९६७ एम. ए. , बी. पी. 
एड .

ओ. बी.सी. दारGहा ए;>ल 1995 माच� 1998 9423666097

503 20160705C100390 का(लदास दNा"य गेलेवार, मु. 
कोलवण, पो. ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष ०५/०७/१९६५ बी. एस. सी. एस. बी. सी. आण� जुन 1998 मे 2001 9405724617

504 19920721C682889 आनंदआकाश जनाद�न (मEा, 
मु.पो.ता. �दUस, गांधी नगर, िज. 
यवतमाळ

पु�ष १५/०६/१९७३ बी. कॉम. 
,एम.एस. सी. 

आय.ट+.

खुला �दUस नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 9049341161

505 20141205C100510 शाम सुखदेव ठाकरे, मु. पो. 
Cचखल+ (ई.), ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष २३/०१/१९७५ बी. ए. , एम.एस. 
सी. आय.ट+.

ओ. बी.सी. आण� जुलै 1998 जुन 2001 9552046083

506 20081001c682411 >द+प गजानन ट7बरे, मु. पो. ता. 
नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष १८/१०/१९६५ बी. कॉम. ओ. बी.सी. नेर नोGह7बर 1996 ऑRटMबर 1999 8805823342

507 19880622C682569 _कशोर Eावण राऊत, मू. पो. 
डMगरखडा�, ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष २३/०९/१९७१ बी. ए. , बी. पी. 
एड ., टाई;पगं - 

इंUजी-40, 
मराठS-30

ओ. बी.सी. कळंब ए;>ल 1997 माच� 2000 9552353742

508 20141004C100715 कु. सीमा नानाजी ढाले, rवारा. 
�दगांबर गवळी, शाम नगर+, 2, 
पांढरकवडा, िज. यवतमाळ

!"ी २८/०८/१९७६ एम. ए. एस. सी. घाटंजी नोGह7बर 1998 ऑRटMबर 2001 9325547118

509 19920629C685069 >;वण सीताराम खाड,े के.जी.पी. 
इलेR�ॉ@नRस मागे, (शवाजी नगर, 
यवतमाळ

पु�ष २८/१२/१९७६ कृषी पदवीका ओ. बी.सी. यवतमाळ आRटMबर 1999 स�ट7बर 2002 9028371027
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510 20160711C100327 कु. सर+ता महादेव पानतावणे, एफ 

- 2, राजाराम नगर, यवतमाळ
!"ी ३०/११/१९६८ बी. ए. , एम.एस. 

डZ�यु., एम.एस. 
सी. आय.ट+., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30

एस. सी. यवतमाळ ए;>ल 1994 माच� 1997 9423134213

511 20080929C713582 कु. व@नता पांडुरंग ठाकरे, rवारा. 
पी. पी. ठाकरे, समथ�वाडी, यवतमाळ

!"ी २५/०८/१९७२ एम. ए. , एम. 
एड .,म.एस. सी. 

आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै  1998 9767276697

512 19930122C683762 घनशाम ;वठोबा भंडगर, मु. पो. 
धामणगांव देव, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष ०५/०६/१९७० बी. ए. , बी. पी. 
एड ., टाई;पगं - 

इंUजी-40, 
मराठS-30, जी. 
डी. सी. ॲ\ड ए.

एन. ट+. सी. दारGहा स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9922587748

513 20160528C100997 सुनंदा शामराव टोपलमोड ेघर 

I.3 ;वजयEी लेआउट चांदोरे 

नगर यवतमाळ

!"ी १७/०९/१९६७ एम ए. बी.एङ 
एस. सी. आय.ट+.

ओ. बी.सी. राळेगांव जुलै 1997 जून2000 7057695734

514 19860826C682383 कु. स;वता साहेबराव राऊत, rवारा. 
अशोक मुळे, नालमवार ले आऊट, 
वडगांव ते जाम रेाड, यवतमाळ

!"ी २८/०६/१९७० बी. ए. ,  टाई;पगं 
- इंUजी-40, 
मराठS-30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ माच� 1998 फेqुवार+ 2001 9503349004

515 20160711C100595 सायराबानो शेख स�जन, छोट+ 

गुजर+, तेल+पुरा, यवतमाळ
!"ी ०१/०८/१९६७ बी. ए., एम.एस. 

सी. आय.ट+.
खुला यवतमाळ आRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 8308568320

516 19930712C686793 सुलताना पर;वन मो. हुसेन, मु. 
कोह+नूर सोसा. पांढरकवडा रोड, 
�लॉट नं. 37, यवतमाळ

!"ी ०२/१०/१९७१ बी. ए., एम.एस. 
सी. आय.ट+.

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9881142757

517 20160712C100792 सु(शलकुमार भाऊरावजी वाईकर, 
मु. कोपरा, पो. �दघी, ता. 
बाभुळगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष ०१/११/१९६४ बी. ए., बी. पी. 
एड .

ओ. बी.सी. बाभुळगांव जुलै 1998 जून 2001 9423422717

Page 586 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

518 20160711C101031 जयEी >�हादराव राऊत, >गती 
सोसायट+, यवतमाळ

!"ी २९/०९/१९७३ एम. ए., एम. 
एस. ऑ_फस, 

टाई;पगं

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुन 1998 मे 2001 8806408851

519 20160711C101138 ;वजय आनंदराव वाघमारे, मु. 
;पपंळखुट+, पो. झाडगांव, ता. 
राळेगांव, िज. यवतमाळ

पु�ष ०६/०८/१९६८ बी. ए., बी. पी. 
एड .

एस. सी. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9527467835

520 19920713C684976 स@तष बळवंतराव कडू, मु. बोरजई, 
पो. राळेगांव, ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ

पु�ष २९/०१/१९७६ बी. ए., एम.एस. 
सी. आय.ट+. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-40

ओ. बी.सी. यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002 9420046999

521 19960830C690694 भुप7L तुकारामजी मंगळे, मु. 
कोपरा, पो. �दघी, ता. बाभुळगांव, 
िज. यवतमाळ

पु�ष ०५/१२/१९६७ एम. ए., बी. पी. 
एड .

ओ. बी.सी. बाभुळगांव Hडस7बर 1994 नोGह7बर 1997 9423305975

522 19920908C685642 अच�ना रामदास मेEाम, मु. पो. 
बोर+, ता. दारGहा, िज. यवतमाळ

!"ी ३०/०७/१९७२ एम.एस. डZ�यु. 
एम.एस. सी. 
आय.ट+. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-30

एस. सी. दारGहा आRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9420042156

523 20160702C101535 वंदना जग:नाथ मनवर, मु. 
माळेगांव, पो. खोपडी, ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

!"ी १३/०१/१९७२ बी. ए. एस. सी. दारGहा ए;>ल 1996 माच� 1999 9552879205

524 19850628C682338 कृxणा नंदजुी पवार, मु. पो. 
आजंती , ता. नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष ०५/०७/१९६६ बी. ए., बी. पी. 
एड .टाई;पगं, 
कॉK�युटर

Gह+. जे. नेर जुलै 1996 जून 1999 9011984432

525 20021219C715563 राजेश अं�बेका>साद अव!थी, 
नवीन पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष ११/०६/१९७१ एम. ए., बी. पी. 
एड .

खुला पुसद माच� 1997 फेqुवार+ 2000 9822697102

526 20140913C103210 >काश दNा लाहोरे, मु. पो. जेवल+, 
ता. उमरखेड, िज. यवतमाळ

पु�ष ०४/०६/१९६८ बी. ए., बी. पी. 
एड .

एस. सी. उमरखेड जुलै 1997 जून 2000 9423441819

527 20160708C101101 माधवराव _कसनराव दहापूते, मु. 
पो. तळेगांव, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष १४/१०/१९६३ बी. ए. ओ. बी.सी. दारGहा ए;>ल 1999 माच� 2002 9421853728
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528 198770930C682673 ;वजय महादेवराव मानवटकर, 
अशोक नगर, पाट+पुरा, यवतमाळ, 
िज. यवतमाळ

पु�ष २५/१०/१९६९ बी. कॉम. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40, 
मराठS-40, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9673611355

529 20130114C100203 शाम भा!करराव गोगटे, �लॉट नं. 
22, गजानन सोसायट+, (सघंा@नया 
नगर, यवतमाळ

पु�ष ०४/०२/१९७३ बी. ए., बी. पी. 
एड ., टाई;पगं - 

इंUजी-40 
मराठS -30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+. , सी. 
सी. आय. ट+.

ओ. बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9922950773

530 19880628C682779 कु. �योDना भा!करराव काळे, 
आण� रोड, यवतमाळ

!"ी १५/०५/१९६७ बी. ए. ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 9850399979

531 19890703C683156 आशा नानाजी ढोरे मु. पो. बोर+ 
अरब ता.दारGहा िज. यवतमाळ

!"ी 6/3/1971 एम.ए. टाई;पगं -
 इंUजी-40 
मराठS -30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+. ,

खुला दारGहा स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 9404133753

532 20140912C102834 ;वनोद  लहानूसा गु�हाने रा. 
उमरठा पो. अडगाव (खा_क) ता. 
नेर िज. यवतमाळ

पु�ष 7/4/1989 बी. कॉम. , ओ. बी.सी. नेर परसोपंत माच� 1999 फेqुवार+ 2002 8605149748

533 20141117C100811 दDNा"य चंLभान खडसे, मु. 
;पपंळनेर,  पो. सुकळी, ता. आण�, 
िज. यवतमाळ.

पु�ष 6/8/1966 बी. कॉम. , एस. सी. आण� जानेवार+ 1999 Hडस7बर 2001 9881256751

534 19951113C691114 कु. मधुमती शंकर कठाळे, ना0रगंे 
नगर, धामणगांव रोड, यवतमाळ

!"ी 9/14/1966 बी. ए., बी. एड . ओ. बी.सी. यवतमाळ नोGह7बर 1997 ऑRटMबर 2000 9373072083

535 19900716C683426 मोहन >�हादराव झाड,े तpण 

उDसाह+ चौक, (शदंे नगर, यवतमाळ
पु�ष 6/13/1970 बी. एस. सी. , 

एम.एस. सी. 
आय.ट+. ,

ओ. बी.सी. यवतमाळ स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 8805139940
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536 19890921C683052 शेख अकबर शेख गुलाब, अं�बका 

नगर, आण� रोड, दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 8/24/1970 बी. एस. सी. , बी. 
एड ., टाई;पगं - 

इंUजी-40 
मराठS -30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

ओ. बी.सी. दारGहा माच� 1996 फेqुवार+ 1999 9422867988

537 20160713C100179 कु. Pझबुताई दौलतराव शंभरकर, 
मु. समता नगर, गोरले ले आऊट, 
यवतमाळ.

!"ी 10/21/1971 बी. ए., बी. पी. 
एड ., एम.एस. 
सी. आय.ट+. , 

जी. डी. सी. ॲ\ड 

ए.

एस. सी. घाटंजी जुलै 1999 जुलै 2002 9422825430

538 20160707C100837 रामजी गणपतराव तायड,े मु. 
रोहणादेवी, पो. ता. �दUस, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 1/28/1964 एम. ए. एस. सी. �दUस जानेवार+ 1993 Hडस7बर 1995 9552364708

539 19930419C687060 छबूताई माधव अवताळे, मु. 
करणवाडी, पो. नवरगांव, ता. 
मारेगांव, िज. यवतमाळ

!"ी 12/5/1971 बी. ए. ओ. बी.सी. मारेगांव ऑग!ट 1997 जुलै 2000 7744059706

540 20140908C101281 कु. आ(शया पर;वन मो. युनूस, 
गुलमोहर पाक� , पांढरकवडा रोड, 
यवतमाळ

!"ी 7/1/1971 बी. ए. खुला यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9921288303

541 20110628C720141 _कसन न�थूजी खाड,े रेणूकाई गहृ 

@नमा�ण सं!था, चांदोरे नगर, 
यवतमाळ

पु�ष 5/14/1969 एम. ए. एस. सी. बाश� टाकळी जुन 1998 मे 2001 9890918557

542 20160713C101110 मनोज >भाकरराव राऊत, मु. 
वाक6, पो. तळेगांव भार+, ता. िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/6/1970 एम. कॉम., एम. 
(लब. टाय;पगं - 

इंUजी-40 
मराठS -40

ओ. बी.सी. यवतमाळ नोGह7बर 1995 ऑRटMबर 1998 9960721655

543 20160704C100083 कु. रेखा �दनकरराव भा=यवंत, 
!टेट बँकेजवळ, नवीन पुसद, ता. 
पुसद, िज. यवतमाळ

!"ी 3/17/1965 बी. एस. सी., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -30

ओ. बी.सी. पुसद जुन 1999 मे 2002 8888018161

544 20141127C100261 गो;वदं मंगल जाधव, मु. देऊळगांव 

वळसा, पो. खोपडी बु. ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 7/1/1965 बी.कॉम. Gह+. जे. दारGहा ए;>ल 1991 माच� 1994 9730871300
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545 20160713C100906 साहेबराव शेषराव राठोड, मु. 
चोपडी, पो. खोपडी, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/15/1971 बी. ए., बी. एड . Gह+. जे. दारGहा स�ट7बर 1999 ऑग!ट 2002 9604897747

546 20160713C100877 सुदाम गोवध�न जाधव, रा. चुरमुरा, 
पो. सुकळी (ज.), ता. उमरखेड, िज. 
यवतमाeळ

पु�ष 10/4/1971 बी. ए. Gह+. जे. ए. उमरखेड मे 1998 ए;>ल  2001 7507242563

547 19890705C683575 जयवंत तीमाजी भुजाड,े मु. 
पाळोद+, पो. श7L+ (बु.), ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 5/16/1971 बी. ए. बी. पी. 
एड .,

ओ. बी.सी. दारGहा जुन 1999 मे 2002 9822104269

548 20141113C100179 (भमराव रामजी राठोड, मु. पो. 
जेनुवा, ता. पुसद, िज. यवतमाळ

पु�ष 8/15/1968 एम. ए. (मराठS), 
बी. पी. एड . , 
टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -30, 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

Gह+. जे. ए. पुसद मे 1998 ए;>ल  2001 9850817346

549 20160713C100473 अ�ण गो;वदंराव राधोत,े @नरोह+ 
नगर, गु�कृपा कॉलनी समोर, 
;व�ठल मंद+राजवळ, वडगांव रोड, 
यवतमाळ

पु�ष 1/7/1966 बी. ए., टाई;पगं -
 इंUजी-40 
मराठS -30

ओ. बी.सी. यवतमाळ माच� 1995 फेqुवार+ 1998 9423654904

550 20120629C736226 संCगता सीताराम डMगरे, rवारा. 
उमेश मेEाम, सुराणा ले आऊट, न. 
प. शाळा I. 5 जवळ, यवतमाळ

!"ी 12/14/1973 एम. ए., बी. एड . एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9422923232

551 20091029C707242 कु. ;वणा मोरे$वर बोरटकर, EFदा 
नगर, वडगांव रोड, घर I. 6, 
यवतमाळ

!"ी 7/25/1972 एम. ए. (मराठS), 
टाई;पगं - 
इंUजी-40 

मराठS -40 , डी. 
ट+. आय. 
कॉK�युटर

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 7387528596

552 20010222C707787 राजेश अंबादास चौरागड,े मु. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/27/1967 बी. ए. ओ. बी.सी. घाटंजी स�ट7बर 1996 स�ट7बर 1999 9011623707

553 20080208C711773 मोतीलाल क@नराम चGहाण, मु. 
अंभोरा, पो. पाड� (न.), ता. घाटंजी, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 6/20/1972 बी. ए. Gह+. जे. घाटंजी माच� 1999 माच� 2002 9421845266
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554 20110125C728225 @नळकंठ ;व�ठलराव जाधव, मु. 
पो. अंभोरा, पो. पाड� (न.), ता. 
घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 7/21/1969 बी. ए. बी. पी. 
एड .

Gह+. जे. घाटंजी फेqुवार+ 1996 फेqुवार+ 1999 9404459823

555 20140912C102781 कनकलता मधुकरराव तेलंग, 
अं�बका नगर, शाळा I. 5, 
यवतमाळ

!"ी 6/2/1967 बी. ए. एस. सी. यवतमाळ जुलै 1996 जून 1999 9423625419

556 19950109C689026 अ@नल त:नू Cचडंाले, जगत मंद+र 

रोड, उमरसरा, यवतमाळ
पु�ष 11/4/1973 बी.कॉम., 

टाई;पगं , 
एम.एस. सी. 
आय.ट+.

एस. सी. यवतमाळ माच� 1997 फेqुवार+ 2000 9689725104

557 19990406C559371 कु. �दOावती खंडूजी पाईकराव, 
rवारा.  ऋ;षकेश झरेॉRस समोर, 
�दUस, ता. �दUस, िज. यवतमाळ

!"ी 6/13/1972 एम. ए. (मराठS), 
एम. ए. (सोशल), 

बी. एड .

एस. सी. पुसद मे 1997 ए;>ल  2000 8275810236

558 19870713C682441 कु. उषा बाबूराव थोरात, रा. वाड� 
I. 12, घर I. 75, गांधी नगर, 
यवतमाळ, िज. यवतमाळ

!"ी 10/4/1969 एम. ए. 
(एच.एल.ट+.), बी. 

पी. एड .

ओ. बी.सी. यवतमाळ आRटMबर 1999 स�ट7बर 2000 9096046177

559 20160715C100676 कसनदास धमा� राठोड, मु. बारभाई, 
पो. सावळी (सदोबा), ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/4/1968 बी. कॉम. Gह+. जे. एन. ट+. आण� मे 2000 ए;>ल  2003 8888666013

560 20160711C100589 मोहन राम(सगं जाधव, मु. पो. 
खेड, पो. लाख (Pखडं), ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

पु�ष 3/20/1972 बी. ए. , बी. पी. 
एड .

Gह+. जे. दारGहा स�ट7बर 1999 ए;>ल  2003 7720840564

561 20141109C100100 बाळु गणेशराव वानखेड,े मु. पो. 
ख�स (बु.), ता. उमरखेड, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/28/1970 एम. ए. (मराठS) खुला उमरखेड Hडस7बर 1996 Hडस7बर 1999 9420371627

562 20160715C100146 ;वकास (भमराव जामनकर 

पNेवार शाळेसमोर शामनगर+ प.2 
मु. पो. पांढरकवडा ता. केळापुर िज. 
यवतमाळ

पु�ष 4/27/1966 बी.कॉम., बी. ए.  
बी. पी. एड . �ब. 
(लब .िज.Hड . 
सी.ए. टाई;पगं ,

ओ. बी.सी. यवतमाळ जुलै 1994 जून 1997 9960826595

563 20150216C100216 कु. म@नषा शंकरराव लभाने Gदारा 

>काश महानकर , शाम सोसायट+ 
रवी नगर घर I. 26 यवतमाळ

!"ी 1/6/1971 बी. ए. एस. सी. यवतमाळ जुलै 1995 जून 1998 9503586070
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564 20070505C689027 Eीधर गो;वदराव कयापाक ,Gदारा 
नाथाजी भगत , वसंत लेआउट 

जूना उमरसरा ,यवतमाळ

पु�ष 5/3/1971 बी. ए. , बी. एड ., एस. सी. _कनवट Hडस7बर 1997 Hडस7बर 2000 8483898451

565 20040805C730919 कु. रजनी दNा"य जोशी, rवारा. द. 
वा. जोशी, 105, ना0रगंे नगर, 
धामणगांव रोड, यवतमाळ

!"ी 7/1/1966 एम. ए. (मराठS) खुला यवतमाळ नोGह7बर 1992 ऑRटMबर 1995 9404294338

566 20050316C735447 >काश अंबादास काटकर, कॉटन 

माक< ट मागे,  वंजार+ फैल, 
यवतमाळ

पु�ष 4/1/1969 बी. कॉम. खुला यवतमाळ फेqुवार+ 2000 फेqुवार+ 2003 9423306507

567 20160715C100407 Eीकृxण राजारामजी हलमारे, रा. 
तंबाखे ले आऊट, वाड� नं. 5, 
नवीन उमरसरा, यवतमाळ

पु�ष 7/5/1959 बी. कॉम. , 
टाई;पगं - 
इंUजी-50 
मराठS -40

ओ. बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर 1985 नोGह7बर 1988 9822230515

568 20160716C100551 कु. कमल ;व�ठलराव भोने, rवारा. 
;व�ठल _कसन भोने, सातपुते 
सरां]या घराजवळ, बंजार+ तांडा, 
गुंज, ता. महागांव, िज. यवतमाळ

!"ी 9/21/1971 एम. ए. 
(समाजशा!"),आ

य.ट+.आय.

ओ. बी.सी. पुसद Hडस7बर 1996 नोGह7बर 1999 9527153260

569 20040216C706467 >;वण सुभाषराव ठाकरे, अं�बका 

नगर, आण� रोड, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 5/21/1976 बी. एस. सी. ओ. बी.सी. दारGहा मे 2000 ए;>ल  2003 9922875123

570 20160717C100316 राहुल मारोती तामगाडगे, मु. पो. 
डॉ. आंबेडकर नगर, डोल} रोड, 
पाट+पुरा, यवतमाळ

पु�ष 7/4/1967 बी. ए. एस. सी. यवतमाळ जानेवार+ 1999 Hडस7बर 2001 9372620838

571 20160718C100240 रमेश मारोती तामगाडगे, मु. पो. 
डॉ. आंबेडकर नगर, डोल} रोड, 
पाट+पुरा, यवतमाळ

पु�ष 9/7/1962 बी. कॉम. एस. सी. यवतमाळ स�ट7बर 1995 ऑग!ट  1998 9420302371

572 20120228C699207 (मल+ंद कवडुजी बोद+ले, मु. 
वटफळा, ता. नेर, िज. यवतमाळ

पु�ष 11/19/1962 बी. ए. एस. सी. नेर नोGह7बर 1996 ऑRटMबर 1999 8308309121

573 19951218C691267 कु. मंगला भाऊराव गायकवाड, मु. 
qाKह+, पो. लाडखेड, ता. दारGहा, 
िज. यवतमाळ

!"ी 2/2/1965 बी. कॉम., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -40

खुला दारGहा जुन 1999 मे 2002 9921644387
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574 20160718C101464 >भाकर हर+दास चंदनखेड,े मु. 
(लगंा, पो. बोरगांव, ता. नेर, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 7/6/1969 बी. ए. , बी. पी. 
एड .

एस. सी. नेर आRटMबर 1995 स�ट7बर 1998 7767068452

575 20150326C100190 कु. क;वता शंकरराव सब@नस, 
गांधी नगर, मु. पो. ता. यवतमाळ, 
िज. यवतमाळ

!"ी 6/22/1975 बी. ए. , एम.एस. 
सी. आय.ट+.

खुला यवतमाळ मे 2000 ए;>ल  2003 9527234597

576 20010521C736298 माधुर+ शंकरराव सब@नस, गांधी 
नगर, मु. पो. ता. यवतमाळ, िज. 
यवतमाळ

!"ी 9/19/1969 बी. ए. , एम. ए. 
(मराठS), 

एम.एस. सी. 
आय.ट+.

खुला यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 8482913947

577 20090114C734261 र;वकांत भाऊरावजी काकड,े रा. 
डMगरखडा�, ता. कळंब, िज. यवतमाळ

पु�ष 12/4/1972 बी. ए. , बी.  एड 
., टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -30

ओ. बी.सी. कळंब जुलै 1997 जून 2000 9172750224

578 20160719C100533 राजाभाऊ _कसनराव देGहाळे, मु. 
ट7डोळी, पो. दाभडी, ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 10/4/1969 बी. ए. , एम. एस. 
डZ�यु.

ओ. बी.सी. आण� ऑग!ट 1997 जुलै 2000 9850422436

579 20160719C100849 संजय रमेशराव सांबजवार, �लॉट 
नं. 14, बनकर ले आऊट, महावीर 
नगर, वाघापुर, यवतमाळ, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 1/26/1969 बी. कॉम.,  बी. 
पी. एड ., सी. 

ल+ब., टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -40

ओ. बी.सी. यवतमाळ जानेवार+ 1999 Hडस7बर 2001 9922330130

580 20091230C719548 कु. अच�ना सुय�भानजी कानतोड,े मु. 
यवतमाळ, िज. यवतमाळ

!"ी 6/17/1975 बी. ए. ओ. बी.सी. यवतमाळ Hडस7बर 1998 Hडस7बर 2001 84211111505

581 20151121C100204 संतोष भाऊराव पवार, मु. खेड, पो. 
लाख (Pखडं), ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 8/20/1972 बी. ए.,  बी. पी. 
एड ., एम.एस. 
सी. आय.ट+., 
टाई;पगं - 
इंUजी-40 
मराठS -30

Gह+. जे. दारGहा जुलै 1998 जून 2001 8425951009

582 20040210C724852 कु. वषा� गजानन घोडरेाव, 
राधाकृxण शाळेजवळ, अमराईपुरा, 
आण�, ता. आण�, िज. यवतमाळ.

!"ी 7/18/1976 बी. ए.,  एम.एस. 
सी. आय.ट+

ओ. बी.सी. आण� Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 9922474675
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583 20081 C685844 रामु मंगु आड ेमु.चुरमुरा 
पो.सुकळी ता उमरखेड िज�हा 

यवतमाळ

पु�ष 12/13/1969 बी.ए.बी.पी.एड Gह+.जे उमरखेड सपअ्ेबर 1998 ऑगxट 2001 9545382355

584 19950606C692652 कु. क;वता महादेवराव बनसोड, 
मु.पो.करळगांव ता.बाभुळगांव 

िज.यवतमाळ

!"ी 6/26/1977 एमए रा�य 

शा!"य/आय ट+ 

आय §सेमेक6ंग 

टाई;पग इंUजी 

50 व मराठS 40 
व संगणक

एस.सी बाभुंळगांव जुन 2000 मे-2003 8698836939

585 20120307C686257 सुभाष दगडु पवार, मु.गांधीनगर 
पो.हरसुल ता. �दUस िज.यवतमाळ

पु�ष 4/9/1966 एम ए सं!कृत 

/एमएससीआयट+

Gह+.जे पुसद जुन-1996 मे-1999 9657859420

586 19860821C682364 >मोद ;व�ठलराव जंगठे, रा. 
माPणकवाडा, ता. नेर, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 6/24/1967 बी. कॉम. OBC नेर स�ट7बर 1996 ऑग!ट 1999 9623652007

587 20150903C101907 सरला (भमराव श7ड,े मु. पो. वणी, 
ता. वणी, िज. यवतमाळ.

!"ी 8/22/1970 एम. ए. S.C. वणी ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9011270717

588 19980324C696500 स;वता नारायणराव जाधव, rवारा 
_कशोरदास खंजीर, मु. उमरसरा, 
यवतमाळ.

!"ी 10/4/1965 बी. ए. , आय. ट+. 
आय.

OBC यवतमाळ नोGह7बर 1999 नोGह7बर 2002 9822810127

589 20161223C100376 Eीकांत वसंतराव अनंतवार, सुभाष 
वाड� नं. 25, पे�ोल पंपा]या मागे, 
पुसद, िज. यवतमाळ.

!"ी 5/16/1963 बी. कॉम. 
टाई;पगं इंUजी -
 40, मराठS - 30

OPEN पुसद ऑRटMबर 1996 स�ट7बर 1999 9992032050

590 20141114C101242 राज7L सीताराम ठमके, rवारा. 
जा!वंद राधाकृxण नगर+, रा. 
लोहारा, ता. िज.यवतमाळ

पु�ष 9/5/1967 बी. ए. , बी. पी. 
ए«., टाई;पगं - 
इ्ंUजी 50, 
मराठS 80, �हदं+ 
30, !टेनोUाफर

S.C. �हगंणघाट जुन 1996 ऑग!ट 1999 9730875541

591 19870810C714089 आबेदा शाह+न शेख फर+द, rवारा. 
माळीपुरा, नव>भात चौक, 
यवतमाळ

!"ी 5/22/1966 बी. ए., एम. ए. OPEN यवतमाळ Hडस7बर 1990 नोGह7बर 1993 9552018083
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592 19930611C686323 जयंत रमेशराव य7ड,े भावे वाडा, 
(सिGहल लाई:स, यवतमाळ, ता. 

िज. यवतमाळ.

पु�ष 12/30/1975 बी. ए. बी. पी. 
ए«. सी. (लब., 
टाई;पगं, 
कॉK�युटर 

प0रचलन

O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9637749505

593 20141110C100022 चंLकला रावरावजी रामगड,े rवारा. 
रमेश सीतारामजी कुटे, Uीन पाक�  
सोसायट+, घर नं. 25,जुना 

उमरसरा, यवतमाळ, िज. यवतमाळ

!"ी 10/22/1963 बी. ए. बी. पी. ए«. O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9921255164

594 20141114C100112/ ममता नानाजी मांडवकर, rवारा. 
ममता राजे:L श7ड,े रा. @तरझडा, 
पो. धोतरा, ता. कळंब, िज. 
यवतमाळ.

!"ी 10/23/1970 एम.ए. , बी. पी. 
ए«. टाई;पगं- 
मराठS 30, 40, 
इंUजी 30, 40

O.B.C. यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9545964530

595 20100108C707983 शारदा �दनानाथ मोटघरे, rवारा. 
Eी. मनोहर खोqागड,े वाघापूर रोड, 
यवतमाळ, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 5/19/1967 बी. ए. S.C. यवतमाळ जुन 1994 मे 1997 7028852397

596 20080409C698289 अर;वदं का(शनाथ कोरे, मु. पो. 
सावरगड, ता. िज. यवतमाळ

पु�ष 7/2/1971 बी. ए. O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9404846886

597 19940716C688262 शाल+नी हर+भाऊ मलुंड,े संकट 

मोचन रोड, उमरसरा, ता. िज. 
यवतमाळ.

!"ी 5/1/1973 बी. ए., एम. ए. O.B.C. यवतमाळ फेqुवार+ 1996 जानेवार+ 1999 9272123597

598 20161222C100579 >`ा _कसनराव धुळे, _कनवटकर 

ले आऊट, नील+, पो. पाड�, ता. 
पुसद, िज. यवतमाळ

!"ी 8/8/1970 बी. ए. S.C. पुसद जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 9881671978

599 20100607C704166 राम न�थूजी सालोटकर, सुभाष 
वाड�, बांधाजवळ, ता. पुसद, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 1/1/1970 बी. ए. O.B.C. पुसद जुलै 1996 जुन 1999 9881518950

600 19920615C685467 अं�बका न�थूजी गु�हाणे, रा. 
रेणूका नगर, वडगांव, ता. िज. 
यवतमाळ.

!"ी 4/27/1971 बी. ए. O.B.C. यवतमाळ माच� 2000 फेqुवार+ 2003 9146320253

601 19920714C 685556 गजानन शामराव बेनकर, >गती 
सोसायट+, यवतमाळ.

पु�ष 4/22/1971 बी. ए. बी. पी. ए«. O.B.C. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9011048898
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602 19871014C682675 पुpषोNम शेषराव बाकमवार, 
सह!"बुrधे ले आऊट, >ेरण नगर 

जवळ, यवतमाळ.

पु�ष 11/24/1970 बी. ए. O.B.C. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 9890271870

603 20150108C100225 संजय ;वजय जोशी, मु. पो. ता. 
आण�, >भाग I. 8, ता. आण�, िज. 
यवतमाळ

पु�ष 6/1/1971 बी. कॉम. OPEN आण� फेqुवार+ 1998 जानेवार+ 2001 9922097617

604 20010929C711402 अ@नता का(शनाथ पुडके, सुरभी 
नगर, छ"पती सोसायट+ रोड, 
उमरसरा, Uा. पं. काया�लयाजवळ, 
यवतमाळ, िज. यवतमाळ.

!"ी 3/4/1969 एम. ए. बी. ए«. S.C. यवतमाळ ए;>ल 1994 माच� 1997 9527536856

605 19951202C691278 सुरेखा >�हादराव पवार, महा;वर 
नगर, िजजामाता शाळेसमोर, 
आण� रोड, दारGहा, िज. यवतमाळ.

!"ी 6/1/1973 बी. ए., बी. पी. 
ए«., एम.एस. 
सी. आय. ट+.

V. J. अ दारGहा जुन 2000 मे 2003 7588589444

606 20080930C713744 मारोती _कxट:ना प7चलवार, मु. 
;पपंर+, ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/16/1968 द=ुध Gयवसाय 

Gयव!थापन व 

पशू संवध�न 

अÁयासIम 

पद;वका

N.T. ब घाटंजी फेqुवार+ 1997 फेqुवार+ 2000 7057402274

607 20120125C732738 अच�ना पु�षोNम भोयर, rवारा. 
संजय Eीधर ठाकरे, संकट मोचन 

रोड, महेश भवन जवळ, 
�टळकवाडी, यवतमाळ

!"ी 3/27/1970 एम. ए.,एम. एस. 
सी. आय. ट+. , 
टाई;पगं मराठS 

30, इंUजी 40

O.B.C. यवतमाळ माच� 2000 फेqुवार+ 2003 9604585946

608 19870504C682415 Pझबल कवडूजी लांडगे, मु. पो. 
आकपूर+, ता. िज. यवतमाळ.

पु�ष 2/5/1970 बी. कॉम., एम. 
ए., बी. पी. एड 

O.B.C. यवतमाळ स�ट7बर 1994 ऑग!ट 1997 9850788198

609 20161219C100478 ि!मता >भाकरराव ठाकरे, �लॉट 
नं. 4, देवक6 नंदन अरसोड इंUजी 

Rलासेस, �टळकवाडी, यवतमाळ, 
िज. यवतमाळ

!"ी 9/29/1972 बी. एस. !सी. O.B.C. यवतमाळ ए;>ल 1999 माच� 2002 9822717201

610 20161219C100197 सु@नता मुरल+धर गादेवार, मु. 
पुसद, ता. पुसद, िज. यवतमाळ.

!"ी 5/20/1972 बी.ए., बी. ए«. OPEN पुसद जुलै 1995 जुलै 1998 7249548134
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611 20160808C100308 क�पना पांडुरंग पाट+ल, @तpपती 
नगर, घर नं. 63, एक;वरा मंगल 

काया�लया]या मागे, दारGहा रMड, 
यवतमाळ, िज. यवतमाळ.

!"ी 2/3/1995 बी. ए. , 
कॉKपुटर, 
टाई;पगं मराठS 

40, इंUजी 30

S.C. यवतमाळ जुलै 1999 जुन 2002 9325069536

612 19891227C701779 संCगता रामकृxण महाजन, 
साईनगर, भMद ूले आऊट, `ाने$वर 

डMगरे यांचे घर+, अमरावती, िज. 
अमरावती.

!"ी 2/13/1973 बी. ए. O.B.C. यवतमाळ जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 8237486430

613 19890907C683064 जया कृxणराव बागवाले 

लaमीनगर, बालाजी 

सोसायट+जवळ,यवतमाळ 

ता.िज.यवतमाळ

!"ी 12/4/1968 एम कॉम, 
एलएलबी, 
टायपींग इंUजी 

30,40 मराठS 
30.

O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1992 नोGह7बर 1995 8625059705

614 19900522C688767 शुभांगी कमलाकर चरड,े गु�कृपा 

नगर+, EFदानगर जवळ 

यवतमाळ, ता.िज.यवतमाळ

!"ी 4/10/1971 �ब.ए. टा.इंUजी 

40, मराठS 30, 
एम एस सी 

आय ट+

OPEN यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002 9763467874

615 19860605C682388 ;वजय देवराव थेरे, 
मु.पो.(शरोल+,ता.घाटंजी.िज.यवतमा
ळ

पु�ष 11/22/1968 �ब.कॉम.�ब.पी.एड
. बी. ए. 
ॲडीशनल 

FIRST YEAR, 
एम.एस. सी. 
आय. ट+.

O.B.C. घाटंजी ऑग!ट 1997 ऑग!ट 2000 9604232558

616 20160809C100314 रमेश लaमणराव तायड,े मु. पो. 
लाडखेड, ता. दारGहा, िज. 
यवतमाळ. (अपंग)

पु�ष 5/3/1964 बी. कॉम, एम. 
कॉम. टाई;पगं 
इंUजी 40

O.B.C. दारGहा ए;>ल 1997 माच� 2000 8625891559

617 20080516C735293 महेश आनंदराव हेमनानी, �लॉट 
नं. 31, वैrय नगर, कंवर नगर, 
आण� रोड, यवतमाळ, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 8/11/1971 बी. कॉम. OPEN यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9922875017

618 19930727C687116 सुरेखा नामदेवराव @नमनकार, मु. 
पो. ता. घाटंजी, िज. यवतमाळ.

!"ी 11/21/1970 बी. ए. O.B.C. घाटंजी फेqुवार+ 1997 फेqुवार+ 2000 9850183411
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619 19930625C686713 नीता राजाभाऊ बoटावार, rवारा. 
नरेश रा. बoटावार, मेघा 
अपाट�मे:ट, ;वदभ� हाऊ(सगं 
सोसायट+, गोदणी रोड, यवतमाळ, 
िज. यवतमाळ

!"ी 9/19/1975 बी. ए. OPEN यवतमाळ नोGह7बर 1999 ऑRटMबर 2002 9822926643

620 19890710C 683029 अ@नल बापुराव दधुे, मु.पो.ता. 
दारGहा, जुने मुंगसाजी मंद+र 

जवळ, दारGहा, िज. यवतमाळ.

पु�ष 9/3/1973 बी. ए. बी. पी. 
ए«, आय.ट+. 
आय.

O.B.C. दारGहा माच� 1999 माच� 2002 8888614454

621 20160727C100942 बाळाभाऊ देवराव राऊत, ;वदभ� 
हाऊ(सगं सोसायट+, नवीन 
�बि�डगं, गोदणी रोड, यवतमाळ, 
िज. यवतमाळ.

पु�ष 2/17/1972 बी. ए., बी. पी. 
ए«., टाई;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 30

O.B.C. आण� जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 9921219365

622 19840727C682312 भारत जय(सगं चGहाण, मु. 
qKहनाद, पो. लाखरा (वाई), ता. 
दारGहा, िज. यवतमाळ.

पु�ष 6/20/1966 बी. ए. V. J. दारGहा Hडस7बर 1995 Hडस7बर 1998 9822908985

623 19920922C685938 राज7L बापूराव दधुे, मु.पो.ता. 
दारGहा, जुने मुंगसाजी मंद+र 

जवळ, दारGहा, िज. यवतमाळ.

पु�ष 10/29/1968 बी. ए., बी. पी. 
ए«, टाई;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 30

O.B.C. दारGहा जुलै 1998 जुन 2001 9850339232

624 19910728C684899 भावना सुखदेव धोटे, मु. पो. 
यवतमाळ, �लॉट I. 31, (म(लदं 
हाऊ(सगं सोसायट+, (शदंे नगर, ता. 
िज. यवतमाळ.

!"ी 5/23/1974 बी. ए., एम. एस. 
सी. आय. ट+., 
इंUजी 40

S.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9373316412

625 20161223C101107 क�पना अशोक खंजीर, @नPखल 

नगर, उमरसरा, ता. िज. यवतमाळ.
!"ी 9/26/1967 बी. ए. ,टाई;पगं 

इंUजी 40, 
मराठS 30

O.B.C. यवतमाळ जुलै 1994 जुन 1997 9158572216

626 20161221C101239 माधव भाऊराव खोड,े मु. पो. 
दाभडी, ता. आण�, िज. यवतमाळ.

पु�ष 9/1/1967 बी. कॉम. O.B.C. आण� ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9763751543

627 20161216C100633 कसनदास धमा� राठोड, मु. बारभाई, 
पो. सावळी, ता. आण�, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 5/4/1968 बी. कॉम. V.J. अ आण� मे 2000 ए;>ल 2003 8888666013

628 19921203C692337 छाया गोपाळराव धलवार, जाजु 

चौक, चापमनवाडी, 
तहसीलदारा]या बंग�यामागे, 
यवतमाळ, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 6/19/1970 एम. ए., बी. ए«., 
टाई;पगं इंUजी 

50, मराठS 40

O.B.C. यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 9422134356
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629 20080102C685328 मीना हर+भाऊ जाधव, मु. येलगुंडा, 
पो. मालखेड ( गु.), ता. नेर, िज. 
यवतमाळ.

!"ी 3/6/1966 बी. ए., टाई;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 40, 
कॉKपुटर

V.J. , N.T. यवतमाळ स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9689397914

630 20161024C100425 र$मी नवीन मुदल+यार, एकता 

चौक, माल+ बेस, परभणी, िज. 
परभणी.

!"ी 12/4/1974 बी. एस. !सी. बी. 
ए«.

OPEN यवतमाळ मे 2000 ए;>ल 2003 9405476128

631 19951117C736108 सु@नता नारायणराव गुघाणे, 
वसुंधरा अपाट�मे:ट, दह+वलकर ले 

आऊट, यवतमाळ, ता. िज. 
यवतमाळ

!"ी 8/1/1970 बी. एस. !सी. , 
एल. एल. बी. 
एम. एस. सी. 
आय. ट+. , 
टाई;पगं इंUजी 

40, मराठS 30

O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1997 नोGह7बर 2000 9371961663

632 20060420C703314 राम सटवाजी चंदनकर, मु. पो. 
जवळा, ता. आण�, िज. यवतमाळ

पु�ष 5/3/1969 बी. कॉम. आट� 

फाऊंडशेन कोस�

S.C. आण� जानेवार+ 1999 Hडस7बर 2001 8888455454

633 19910808C684501 _कशोर अंबादास भराड,े (शरे ले 
आऊट, उमरसरा, यवतमाळ,  ता. 
िज. यवतमाळ

पु�ष 5/14/1975 बी. कॉम., इंUजी 

40, मराठS 40, 
एम. एस. सी. 
आय. ट+.

O.B.C. यवतमाळ माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9527611014

634 19890207C683149 अ@नता का(शनाथ बुटले, (शदंे 
नगर, साई मंद+र समोर, 
यवतमाळ, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 1/24/1969 एम. ए. बी. ए«. O.B.C. यवतमाळ माच� 1995 फेqुवार+ 1998 8888720476

635 20141105C100408 चंLकला नामदेवराव गु�हाणे, 
तेल+पुरा, आ�पा !वामी चौक, 
(शवाजी हाय!कूल, दारGहा, ता. िज. 
यवतमाळ.

!"ी 12/4/1964 एम. ए. बी. पी. 
ए«. ,  इंUजी 

50, मराठS 40

O.B.C. दारGहा ऑग!ट 1991 जुलै 1994 9657373875

636 20150427C100312 अ�हसंक भुजंगराव वानखड े, मु. 
कैलासपुर+, पो. पहुर, ता.कळंब, िज. 
यवतमाळ.

पु�ष 7/27/1968 एम. ए. बी. पी. 
ए«. , एम. एस. 
सी. आय. ट+.

S.C. कळंब ए;>ल 1997 माच� 2000 9420369014

637 19990128C699532 उषा वाि�मकराव गMदे, शा!"ी 
नगर, यवतमाळ, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 7/1/1967 एम. ए. बी. पी. 
ए«.

O.B.C. यवतमाळ स�ट7बर 1993 ऑग!ट 1996 9822102596
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638 20050930C734829 ि!मता देवराव चोरे, rवारा $याम 
_कराणा !टोअस�, जामनकर नगर, 
यवतमाळ, ता. िज. यवतमाळ.

!"ी 11/11/1969 बी. एस. सी., 
एम. एस. सी., 
बी. ए«, टलॅ+ 
संगणक

OPEN यवतमाळ ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9881595353

639 20161209C100638 ल(लता �दवाकरराव Cचचंोलकर, 
महालaमी नगर, वडगांव, ता. िज. 
यवतमाळ.

!"ी 2/18/1974 बी. ए. , एम. एस. 
सी. आय. ट+.

O.B.C. यवतमाळ ऑग!ट 1999 जुलै 2002 8657158911

640 20091118C701327 रंजना ;व�ठलराव मुन, मु. 
�हवरधरा, ता. घाटंजी, िज. 
यवतमाळ.

!"ी 7/12/1967 बी. कॉम., बी. पी. 
ए«.

S.C. घाटंजी मे 1996 मे 1999 7038310388

641 20020603C709207 ;वकास शामरावजी डरेे, मु.कोहळा 

पो. आंजती ता.नेर िज.यवतमाळ
पु�ष 12/28/1972 �ब.ए. टा.इंUजी 

40, मराठS 40
S.C. नेर मे 2000 ए;>ल 2003 9764113151

642 19890110C683082 _कशोर शंकरराव राउत �लाॅट 

I.4/193 मातोEी, बांगर नगर, 
यवतमाळ ता.िज.यवतमाळ

पु�ष 12/18/1971 एम.ए. , 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टाई;पगं- 
मराठS 30, 40, 
इंUजी 30, 40

O.B.C. यवतमाळ स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 7588188333

643 20141013C100633 संतोष बाजेराव बुरानकर 

मु.पो.कोटंबा.ता.बाभुळगाव.िज.यवत
माळ

पु�ष 7/16/1964 बी. ए. बी. पी. ए«, S.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9604916873

644 20151215C100746 सवीता (सताराम राउत 

मु.पो.काळी, 
दौ.ता.महागाव.िज.यवतमाळ

!"ी 27-04-19654 �ब.ए. S.C. महागाव ऑग!ट 1995 जुलै 1998 7758893428

645 20120901C686042 >साद रामा दवणे, 
मु.पो.ता.उमरखेड(इं�दरानगर) 
िज.यवतमाळ

पु�ष 1/6/1970 �ब.ए. S.C. उमरखेड स�ट7बर 1998 ऑग!ट 2001 94200453169

646 19950814C691088 जयEी वसंतराव ढोले,�लाॅट 
I.24,संभाजी नगर,दारGहा रोड 
यवतमाळ

!"ी 3/14/1968 एम.ए. 
�ब.पी.एड.एम.एस
.सी.आय.ट+. 
टाई;पगं-  इंUजी 

50

OPEN यवतमाळ जुलै 1996 जुन 1999 8007681332

647 19860605C682388 ;वजय देवराव थेरे, 
मु.पो.(शरोल+,ता.घाटंजी.िज.यवतमा
ळ

पु�ष 11/22/1968 बी. कॉम., बी. पी. 
ए«.�ब.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टाई;पगं

O.B.C. घाटंजी ऑग!ट 1997 जुलै 2000 8007681332
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648 20141104C100121 सु@नता @नलकंठराव 

धोटकर,सुखकता� वैभव 

नगर,आ�दDय मंगल 

काया�लयाजवळ,वाघापुर लोहारा 
रोड,यवतमाळ

!"ी 2/23/1969 �ब.ए. O.B.C. यवतमाळ ऑग!ट 1996 जुलै 1999 9420117872

649 20161221C100320 सुCचत गंगाधरराव भारती,(शवाजी 

वाड�,घाटंजी,ता.घाटंजी.िज.यवतमाळ
पु�ष 3/1/1971 बी. ए. बी. पी. ए«, N.T. ब घाटंजी ए;>ल 1997 माच� 2000 9130476999

650 20020129C741997 अशोक �ंझाजी 

मोरे,मु.पाथरड(देवी),पो.बोर+ (अरब) 
ता.दारGहा िज.यवतमाळ

पु�ष 6/5/1969 बी. ए. बी. पी. ए«, N.T. ब यवतमाळ फेqुवार+ 1999 जानेवार+ 2002 8390745669

651 20161213C101033 सुभाष (शवराम 

पाईकराव,मु.वाईम7ढ+.पो लाख 

रायजी.ता.�दUस,िज.यवतमाळ

पु�ष 12/27/1967 �ब.ए. S.C. �दUस माच� 1999 फेqुवार+ 2002 9881893922

652 20161223C101765 संजय उकंडराव ताजने,उNरे$वर 
चौक,बार+पुरा,दारGहा.िज.यवतमाळ

पु�ष 9/5/1971 �ब.ए. टा.इंUजी 

40, मराठS 30,
O.B.C. दारGहा मे 1999 ए;>ल 2002 9623438343

653 20161229C100087 सतीश मदनराव डोगरे,गाडगे 
नगर,सDयेसाई मं�दराजवळ 

यवतमाळ

पु�ष 1/11/1975 एम.एस.डZलू.एम.
एस.ऑफ6स.एम.
एस.सी.आय.ट+

S.C. यवतमाळ ऑRटMबर 1998 स�ट7बर 2001 9960044833

654 20141127C100402 भाउराव भगवान @नमकर,भगवान 
महावीर कॅालनी एस ट+ 

डपेोमागे,दारGहा .िज.यवतमाळ

पु�ष 10/18/1969 एम.कॉम.संगणक

 पर+चालन

O.B.C. दारGहा स�ट7बर 1997 ऑग!ट 2000 9421853725

655 20170120C100323 सुभाष नारायणराव ताजने राम 

मं�दरामागे बार+पुरा,दारGहा 
िज.यवतमाळ

पु�ष 8/26/1961 बी. कॉम O.B.C. दारGहा Hडस7बर 1992 नोGह7बर 1995 9605308317

656 510C4637286 सतीश लaमणराव 

कुंभारखाणे,सुभाष 
नगर,यवतमाळ,ता.िज.यवतमाळ

पु�ष 1/6/1971 �ब.ए. टाय;पगं 
इंUजी 40, 
मराठS 30.

O.B.C. यवतमाळ जानेवार+ 1999 Hडस7बर 2001 9767234996

657 510C4635723 >शांत रमेशराव य7ड,े भावे वाडा 
(सGह+ल लाईन 

यवतमाळ,ता.िज.यवतमाळ

पु�ष 1/3/1972 बी. ए. बी. ल+प O.B.C. यवतमाळ Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9970652430
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658 19851219C682161 चंLशेखर शामराव ;पपंराड,े�लाॅट 
I.34,भाग 2,उ�जल 

नगर,वडगाव 
रोड,यवतमाळ,ता.िज.यवतमाळ

पु�ष 9/28/1968 पशुधन 

पय�वेOक 

पद;वका,§ायिGहं
ग 

लायस:स,टाय;पं
ग इंUजी 40, 
मराठS 40.

O.B.C. मारेगाव Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9764012350

659 503C4640622 कु.सुरेखा रDनाकर 

शेलगावकर,rवारा राजीव रा.तेलंग 
2 अ rवारका नगर,अकोल+ 

रोड,साईनगर,अमरावती

!"ी 10/30/1972 बी. ए., एम. एस. 
सी. आय. ट+., 
इंUजी 40, 
मराठS 30.

OPEN पुसद ऑग!ट 1995 जुलै 1998 9667206976

1 20081101c655357 
�द.०१/११/२००८

मदन रामचंL खोडके rवारा 

.पी.ट+.लेमाड,े सKयक áxट+ भवन, 
लोणी रोड, 0रसोड. ता. 0रसोड िज. 
वाशीम

पु�ष 7/1/1968 बी.कॉम. अ.जा 0रसोड 6/1/1996 ३१/०५/१९९९ 9423743172

2 19881219c655164 
�द.१९/१२/१९८८

एकनाथ वासुदेव ठाकरे, मु. इरला, 
पो. कळमे$वर, ता. मालेगाव, िज. 
वाशीम

पु�ष 12/5/1972 बी.कॉम.टाय;पगं-
इंU-४०, मरा-३०

ओ.बी.सी. मालेगाव 2/1/1998 २५/०१/२००१ ९२७०३१६१०४

3 19910820c655540 
�द.२०/०८/१९९१

गजानन नारायणराव इंगोले, अड. 
उंडाळ ]या घराजवळ, (सGह+ल 
लाईन, वाशीम, िज.वाशीम

पु�ष 6/24/1971 बी.कॉम. 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. वाशीम नोGहे-1998 Oct-२००१ 9552158172

4 20020930c66248२ �द. 
३०/०९/२००२

गौतम =यानुजी गवई, मु.पो. 
शेलूबाजार, ता. मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 4/5/1968 एम.ए. टाय;पगं-
इंU-४०, मरा-३०

अ.जा मंगpळपीर 8/17/1996 १७/०८/१९९९ 8308992021

5 20061005c655491 
�द.०५/१०/२००६

भारत वामन तायड,े मु.पो. 
मुंगसाजी नगर, मालेगाव, 
िज.वाशीम

पु�ष 1/7/1968 बी.ए. बी.पी.एड. अ.जा मालेगाव 12/4/1997 २०/११/२००० 9623193714

6 19850527c654976 
�द.२७/०५/१९८५

छगन नागोजी ताजने, 
मु.;पपंळदरा पो. मेडशी 
ता.मालेगाव, िज.वाशीम

पु�ष 2/5/1968 बी.ए. एम.कॉम. 
बी.पी.एड.

अ.जा मालेगाव 12/1/1992 ३०/११/१९९५ 8698781026

िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उधेाजकता माग�दश�न क� �, , , , वाशीम
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7 19970402c757994 
�द.०२/०४/१९९७

राजेश तुकारामजी Oीरसागर 

अकोला रोड, (शवम ;वहार 
कॉलनी,शहापूर,मु,पो.ता.मंगpळपीर

 िज.वाशीम

पु�ष 10/30/1968 एम.ए,बी.एड,बी.
पी.एड

ओ.बी.सी. मंगpळपीर 10/5/1998 १७/०९/२००१ 9767039212

8 २०००१२१३C६५६३१२ 
�द.१३/१२/२०००

सखाराम Cचतंामण बोबड े

मु,पो.(शरपूर 
ता.मालेगाव,िज.वाशीम

पु�ष 6/3/1969 बी.ए भ.ज.क मालेगाव 1/29/1996 12/25/1998 9527491351

९ १९८८१००१C६५५१११ 
�द.०१/१०/१९८८

राजु हर+ आढगळे मु. आबेडकर 

नगर, बौrधवेताळ (शरपूर 

ता.मालेगाव,िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1971 बी.ए अ.जा मालेगाव 9/20/1995 8/9/1998 7775986486

10 १९९५०३०६C६५७३४० 
�द.०६/०३/१९९५

संगीता राजाभाऊ शेळके 

मु.पो.ता.कारंजा िज.वाशीम
!"ी 11/1/1973 बी.ए,टाय;पगं 

इंU-४०,मरा-
/आय.ट+.आय/ए
म.एस.सी.आय.ट+

ओ.बी.सी. कारंजा 8/1/1997 ३०/०७/२००० 9860781527

11 १९९३१२११C६५६१९८ 
�द.११/१२/१९९३

राजाभाऊ _कसनराव पडघान 

मु.;पपंळखुटा पो.पाड� 
ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 6/1/1971 बी.ए. बी.पी.एड. अ.जा मंगpळपीर 6/1/1997 5/1/2000 8975518250

12 १९८६०२११C६५५०११ 
�द.११/०२१९८६

ओम>काश ;व$वनाथ झंजाड 

मु.पो.ता. राज!थानी चौक 

मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 4/5/1969 बी.कॉम खुला मंगpळपीर 5/3/1998 ३०/०४/२००१ 9730776211

13 १९८९०१११C६५५२३३ 
�द.११/०१/१९८९

_कशोर अर;वदं पांड ेमु. दN 
मं�दरासमोर ता. मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 1/29/1972 बी.ए,टाय;पगं 
इंU-४०,मरा-
४०/एम.एस.सी.
आय.ट+

खुला मंगpळपीर 9/8/1995 २४/०८/१९९८ 8421068681

14 २०१०१११९C६७५२७८ 
�द.१९/११/२०१०

�दनानाथ uयंबक इंगळे 

मु.पो.जऊळका ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1967 एम.ए,बी.एड अ.जा मालेगाव 12/4/1998 २५/११/२००१ 9604045562

15 १९९५११२१C६६४०७५ 
�द.२१/११/१९९५

शंकर परसराम सावळे मु.कोयाळी 

पो. नावल+ ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष १८/०३/१९६८ बी.ए अ.जा 0रसोड /03/1997 Feb-२००० 7776097871

16 १९८९०११२C६६५८३८ 
�द.१२/०१/१९८९

उमेशकुमार वसंतराव चीपळे 

मु.पो.वरोल+,ता.मानोरा,िज.वाशीम
पु�ष 6/5/1973 एम.ए,बी.एड,टाय

;पगं इंU-
४०,मरा-
३०/एम.एस.सी.
आय.ट+

ओ.बी.सी. मानोरा /05/1998 Apr-२००१ 9923913355
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17 २०११११२९C६६५१५७ 
�द.२९/११/२०११

सुभाष गो;वदंराव भगत 

मु.पो.साखरडोह 

ता.मानोरा,िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1970 बी.ए/एम.एस.सी.
आय.ट+

अ.जा मानोरा 6/7/1998 ०६/०५/२००१ 9604391657

18 १९९०१११२C६५९०२० 
�द.१२/११/१९९०

पंडीत सीताराम जाम@नक 

मु.वाटोद पो. ता.मानोरा िज.वाशीम
पु�ष २५/०३/१९६४ बी.ए अ.जा मानोरा 2/1/1993 ३१/१/१९९६ 7875367289

19 १९९४११०६C६५६५८९ 
�द.०६/११/१९९४

जयवंत काशीनाथ राऊत 

मु.पो.�द�ल+गेट (सrधाथ�नगर ता 
कारंजा िज.वाशीम

पु�ष १६/१२/१९७१ बी.ए./बी.पी.एड/ 
टाय;पगं इंU-
५०,मरा-
४०/एम.एस.सी.
आय.ट+

अ.जा कारंजा /09/1997 Sep-२००० 9689188075

20 २००८०८१२C६६८९९१ 
�द.१२/०८/२००८

सुभाष तुलसीराम राऊत 

मु.पो.गौतमनगर,ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 2/5/1961 एम.कॉम अ.जा कारंजा /08/1995 /07/1998 8550941725

21 १९९११२११C६५५५८२ 
�द.११/१२/१९९१

;वकास मुकुदराव जोशी मु. आनंद 

भोजनालय मागे,अकोला नाका, 
ता.िज.वाशीम

पु�ष २५/४/१९६८ एम.कॉम/बी.पी.ए
ड

खुला वाशीम 6/1/1995 ३१/५/१९९८ 9822928785

22 २०१२०२२४C६७९९१४ 
�द.२४/०२/२०१२

उNम मारोती नरवाड ेमु. 
घर.नं.१६९, अलाडा �लॉट 

ता.िज.वाशीम

पु�ष १३/५/१९६८ बी.ए अ.जा वाशीम /03/1997 Feb-२००० 7396778268

23 २०१००९२०C६६६३३२ 
�द.२०/०९/२०१०

अशोक अमतृा इंगोले 

मु.पो.केकतउमरा,ता.िज.   वाशीम
पु�ष 8/11/1970 बी.ए. बी.पी.एड. अ.जा वाशीम 4/1/1998 ३१/३/२००१ 7775852793

24 198501४C654988 
�द.०४/०१/१९८५

�दल+प नामदेव लकड,े मु.श7दरुजना-
मोरे पो.शेलूबाजार ता. मंगpळपीर 

िज. वाशीम

पु�ष 7/2/1966 बी.ए. बी.पी.एड. ओ.बी.सी. मंगpळपीर १६/०८/१९९६ ३०/०७/१९९९ 9763752776

25 199108२0C655539 
�द.२०/०८/१९९१

संजय वसंतराव राजुलवार, rवारा 
देवपेठ, Eी. बालाजी मंद+रामागे, 
वाशीम

पु�ष 1/1/1971 बी.कॉम ओ.बी.सी. वाशीम /03/1995 Feb-१९९८ 9822984197

26 19880806c655161 
�द.०६/०८/१९८८

>द+प रामकृxण येळणे, 
मु.रंगार+पुरा, नागोबा मं�दराजळ, 
कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 2/5/1966 बी.ए ओ.बी.सी. कारंजा 12/1/1997 ३०/११/२००० 9420184510

27 20080828c656720 
�द.२८/०८/२००८

�दनेश युवराज कडू, मु. खानापूर 

पो. खेडा�-बु ता.कारंजा िज.वाशीम
पु�ष २४/०२/१९७४ बी.ए ओ.बी.सी. कारंजा 12/1/1998 ३०/११/२००१ 8411997525
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28 20080910c664794 
�द.१०/०९/२००८

संजय पदमाकर राजने, मु.अ0रहंत 

@नवास, मंगpळवेस जवळ, कारंजा 

िज. वाशीम

पु�ष १९/११/१९६६ बी.ए खुला कारंजा /09/1975 Aug-98 8007235561

29 20120731c680374 
�द.३१/०७/२०१२

मनोज ध:यकुमार गुलालकार+, मु. 
कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 11/8/1965 बी.कॉम/बी.पी.एड ओ.बी.सी. कारंजा /09/1975 Aug-१९९८ 9881954118

30 19890719c655267 
�द.१९/०७/१९८९

सतीष दNराव इंगोले, मु. _क:ह+-
घो«मोड पो. तीवळी ता. मालेगाव 
िज. वाशीम

पु�ष २५/७/१९७१ बी.कॉम/जी.डी.सी
.ए/ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.बी.सी. मालेगाव 12/20/1997 11/28/2000 9552966265

31 20160629c100333 
�द.२९/०६/२०१६

रामे$वर माPणकराव सरनाईक, 
मु.पो. मोहजा-रोड ता.िज. वाशीम

पु�ष 6/12/1970 बी.कॉम, खुला वाशीम 3/1/1996 2/28/1999 9764107996

32 19880720c655121 
�द.२०/०७/१९८८

�दनकर आनंदा लांडगे, मु.देवठाना 
पो.कोकलगाव ता.िज. वाशीम

पु�ष 4/3/1969 बी.ए. बी.पी.एड अ.जा वाशीम 2/1/1999 1/30/2002 9552359537

33 19950927c657039 
�द.२७/०९/१९९५

सुधाकर भागवतराव सरनाईक, 
दNनगर, मु. लाखाला, वाशीम

पु�ष 10/18/1974 एम.ए/ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला वाशीम 8/1/1998 7/30/2001 9763722875

34 19880720c655158 
�द.२०/०७/१९८८

सुधाकर ;व�ठलराव देशमुख, 
मु.पो. मोहजा-रोड, ता.िज. वाशीम

पु�ष 1/13/1971 बी.ए/ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला वाशीम 1/1/1996 12/31/1998 ९३७१४७३२७९

35 20141014c100208 
�द.१४/१०/२०१४

>भाकर ;व�ठलराव देशमुख, 
मु.पो.मोहजा ता.िज.वाशीम.

पु�ष 5/9/1967  
बी.कॉम./बी.ए./ 
एम.पी.एड

खुला वाशीम 12/1/1994 1/1/1997 9765681638

36 १९८८१२०६C६५५१२२ 
�द.६/१२/१९८८

;वनोद पांडुरंग बनसोड, 
मु.कामठवाडा,पो.जांब,ता.कारंजा,िज
.वाशीम

पु�ष 4/7/1970 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+/ टाय;पगं -३०

अ.जा कारंजा /0६/1995 ०१/०५/१९९८ 9158532272

37 १९८५१११९C६५४९८५ 
�द.१९/११/१९८५

सुरेश पुंड(लक गुडदे, मु.बोरगाव 
पो. आमखेडा ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 1/1/1968 बी.ए./        
टाय;पगं-
इंU,मरा.

अ.जा मालेगाव 5/10/1999 २३/०४/२००२ 9403283296

38 २००६१०२७C६६११०५ �द 
२७/१०/२००६

मेघराज सीताराम जाम@नक, मु. 
वाटोद पो.ता. मानोरा, िज.वाशीम

पु�ष 3/17/1968 बी.ए./बी. पी. 
एड. टाय- इंU-
४० मरा-
४०/एम.एस.सी.
आय.ट+

अ.जा मानोरा /04/1997 Mar-२००० 8308850370
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39 २००३०८०८C६६०४३८�द 
०८/०८/२००३

>काश रामभाऊ कापकर, 
मु.पो.(शरपूर-जैन ता. मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 6/3/1968 बी.ए./ बी. कॉम भ.ज.ड मालेगाव 9/20/1995 ०१/०८/१९९८ 9922231711

40 १९८५०२०६C६५४९९४ �द 
०६/०२/१९८५

शेख चांद शेख हुसेन, मु पो शहा 
ता कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 6/4/1966 बी. कॉम खुला कारंजा 4/2/1996 ३१/०३/१९९९ 7447210225

41 २०१२०८१३C६८०५४० �द 
१३/०८/२०१२

गजानन Eीराम मोरकर, 
मु.अमानी पो. पांगर+-नवघरे ता. 
मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 6/17/1971 बी.ए. बी.पी.एड इ.मा.व मालेगाव 2/9/1999 ०८/०२/२००२ ९०११२६६४६०

42 २००७१२०५C६६७३२९ �द 
०५/१२/२००७

उषा (शवराम कंकाळ, rवारा 
एस.वाय.खोडके, नालंदा नगर, 
Cचखल+ रोड, वाशीम

!"ी 3/8/1971 बी.ए. बी.पी.एड 
टाय;पगं-मरा-३० 
इंग-४०

अ.जा मालेगाव 8/7/1998 २५/०७/२००१ ८९७५९२३४५२

43 १९८६०६०६C६५५०१३ �द 
०६/०६/१९८६

सतीश रामभाऊ सवाई,  मु. नूतन 
कॉलनी, कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 1/8/1967 बी.एस.सी./ 
एम.एस.सी.आय.
ट+. /टाय;पगं-
मरा-४० इंग-४०

खुला कारंजा 11/1/1995 ३१/१०/१९९८ ९६६५३६३५७७

44 १९८३११२१C६५४९५७ �द 
२१/११/१९८३

Eीराम शेषराव वाळके, 
मु.मांगवाडी, पो.भर ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 6/22/1966 बी.कॉम/ 
एम.एस.सी.आय.
ट+ टाय;पगं- इंग-
४०

खुला 0रसोड 1/15/1996 ३१/१२/१९९८ ९०४९१६००९६

45 १९८३१०२०C६५४९५२ �द 
२०/१०/१९८३

आ0रफ हसन म. बशीर, बेलदार 
पुरा, वाशीम िज.वाशीम

पु�ष 7/4/1959 बी.ए. टाय;पगं-
मरा-३० इंग-४०

भ.ज.ब वाशीम /11/1995 ऑRट-१९९८ ८९७५२४९५४८

46 २००८०९३०C६६९१७३ �द 
३०/०९/२००८

�योती मधुकर तानकर, 
मु.पो.दापूरा-खु. ता. मानोरा. 
िज.वाशीम

â"ी 1/25/1973 बी.ए. इ.मा.व मानोरा 6/1/1999 ३१/०५/२००२ ८६९८८८८९२७

47 १९९७०६०६C६५७९६२ �द 
०६/०६/१९९७

@न(लमा वामनराव डहाके, मु. 
>शांत नगर, मानोरा. िज. वाशीम

!"ी 12/9/1973 बी. काम इ.मा.व मानोरा 7/14/1999 १३/०७/२००२ ८००७४४४१९४

48 १९८४०७१९C६५४९६३ �द 
१९/०७/१९८४

;वकास ;वजयकुमार रोकड,े मु 
पो.चीवरा ता मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 6/10/1968 एम एस 

सी./एम. एड
इ.मा.व मालेगाव /02/1996 Jan-१९९९ ९८५०३५६०४९

49 २०१२०८०३C६८०४०७ �द 
०३/०८/२०१२

मह7L नारायण पदमने, 
मु.पो.इंझोर+, ता. मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 10/2/1974 बी.ए. टाय;पगं 
इंU-४०

अ.जा मानोरा /02/1998 Feb-२००१ ९७६४२९७५०५
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50 १९९०१२०६C६५५४१४ �द 
०६/१२/१९९०

सुधीर नारायण मुळे, मु.पो.शहा 
ता. कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 7/7/1972 बी.एस.सी./ 
एम.एस.डZलू

इ.मा.व कारंजा 6/11/1998 5/31/2001 ९९६०१००९३४

51 १९८९०१२C६५५२२४ �द 
१२/०५/१९८९

सुभाष _कसनराव कवळे, 
मु.पो.शहा ता. कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 11/9/1968 बी.ए.  बी.पी.एड इ.मा.व कारंजा 6/1/1998 ३१/०५/२००१ ९८५००७८११७

52 २०११११२८C६६५१३६ �द 
२८/११/२०११

;वxणू नारायण चौधर+, मु. 
बायपास, वनदेवी, कारंजा िज. 
वाशीम

पु�ष 4/2/1964 बी. काम/            
 टाय;पगं इंU-
३०

इ.मा.व कारंजा /07/1995 /08/1998 ९७६४३९०६६१

53 १९८४०८१४C६५४९६६ �द 
१४/०८/१९८४

;वxणू गुलाबराव खडस,े मु.पो. 
म7Lा, ता. मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 7/10/1967 बी. काम /एम. 
ए /बी.पी.एड

अ.जा मानोरा 2/8/1999 ३१/०१/२००२ ९८८१५२८१९५

54 २०१००६११C६७२२२४ �द 
११/०६/२०१०

गुलाब _कसन चGहाण, 
मु.पो.इंझोर+, ता. मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1972 बी.ए. / बी.पी.एड अ.जा मानोरा 12/13/1999 १२/१२/२००२ ७२१८३२७३०९

55 १९९२०५२०C६६६४३० �द 
२०/०५/१९९२

भुp छोटू बे@नवाले, मु. एकबुज�-
धरण पो. केकतउमरा ता.िज. 
वाशीम

पु�ष 7/25/1971 बी. काम /          
       एम. 
एस.सी.आय.ट+/ 
टाय;पगं मरा-३०

भ.ज.ब वाशीम 6/18/1998 २१/०५/२००१ ७७१९९०६७५०

56 २००८१०२०C६६२०३२ �द 
२०/१०/२००८

सर!वती सनतकुमार भुरे, मु.पो. 
(शरपूर-जैन ता. मालेगाव िज. 
वाशीम

!"ी 5/6/1968 बी. काम /          
       एम. 
एस.सी.आय.ट+

इ.मा.व मालेगाव 1/1/1996 ०१/०१/१९९९ ९०९६४१३५६३

57 १९८८०४२०C६५५१४२ �द 
२०/०४/१९८८

;वनोद मोहनराव काळमुंदळे, मु. 
शुIवार पेठ, वाशीम, िज. वाशीम

पु�ष 1/5/1970 बी. काम ;व.मा.>. वाशीम 6/1/1995 ३१/०५/१९९८ ८९७५४२१७५१

58 १९८४०७१९C६५४९७१ �द 
१९/०७/१९८४

दशरथ रामजी काठोळे, मु.कोठा 

पो. वसार+, ता. मालेगाव िज. वाशीम
पु�ष 6/3/1967 बी.ए. / बी.पी.एड खुला मालेगाव 3/26/1993 ३१/०५/१९९६ ७७९८४६६५७१

59 १९९००९११C६५५४०५ �द 
११/०९/१९९०

;वनोद जनाद�न गावंड,े मु.तराला 
ता. मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 3/6/1970 बी.ए. / 
बी.पी.एड/ 
टाय;पगं इंU-
४०, मरा-
३०/एम. 
एस.सी.आय.ट+

खुला मंगpळपीर 10/1/1996 ३०/०९/१९९९ ९९२२०३७३०६
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60 २००४०७१३C६५५९३४ �द 
१३/०७/२००४

कैलास ;व$वनाथ पानझाड,े मु. 
शुIवार पेठ, इमानदार पुरा, 
वाशीम िज. वाशीम

पु�ष 9/29/1969 ए.ट+.डी./             
टाय;पगं इंU-३०

अ.जा वाशीम 11/1/1995 ३०/१०/१९९८ ९९२१५४३८६५

61 १९९५०७०६C६५८९१२ �द 
०६/०७/१९९५

गजानन पांडुरंग कदम, मु.वढवी 
पो. महागाव-लोह,  ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 9/2/1974 बी.ए. भ.ज.ब कारंजा 4/2/1997 ३१/०३/२००० ७७७६०९६०८४

62 २०१४०८०७C१००६८९ �द 
०७/०८/२०१४

>मोद >�हाद खराबे, मु.पो. 
पेडगाव,  ता.मंगpळपीर          

िज. वाशीम

पु�ष 7/5/1972 बी.ए./ बी.पी.एड इ.मा.व मंगpळपीर 12/31/1997 ३०/१२/२००० ९८८१७५४८१२

63 २०१२१२१९C६८१९७२ �द 
१९/१२/१९७०

;वनोद शंकरराव राउत, मु. इचा 
पो. कंझरा ता. मंगpळपीर िज. 
वाशीम

पु�ष 2/28/1970 बी.ए.  बी.पी.एड इ.मा.व मंगpळपीर 8/17/1996 १७/०७/१९९९ ९८२२१६७०८३

64 २०१२०७१०C६५८६४० �द 
१०/०७/२०१२

>भाकर >�हाद पाचरणे, मु. 
आसोला पो. मोप ता. 0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 5/17/1970 बी.ए. खुला 0रसोड 3/17/1997 २९/०२/२००० ८८८८०४०९८९

65 १९८४०९११C६६२०३१ �द. 
११/०९/१९८४

`ानदेव बळीराम इंगोले, मु. 
सावरगाव पो. साखरडोह ता. 
मंगpळपीर िज. वाशीम

पु�ष 2/1/1965 बी. काम अ.जा मंगpळपीर 8/16/1996 ३१/०७/१९९९ ९६६५४४०२५२

66 १९८५०७१९C६५४९८१ �द. 
१९/०७/१९८५

नर7L >ेमसा का:हेड, मु.पो.(शरपूर-
जैन ता.मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 7/6/1968 बी.ए.  बी.पी.एड इ.मा.व मालेगाव 5/24/1996 २४/०५/१९९९ ९७६६५७०८६८

67 १९९२११११C६५५९११ �द. 
११/११/१९९२

सु@नल गजानन भड, मु. Eीराम 
नगर, मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 4/10/1976 एम.ए / 
एस.सी.आय.ट+ 
टाय;पगं मरा-३०

इ.मा.व मंगpळपीर 8/1/1999 ३०/०७/१९९९ ९६८९३२४३१४

68 १९८७११२०C६५५०८७ �द. 
२०/११/१९८७

Eी_कसन कM«जी भगत, मु.पो. 
उकळीपेन ता.िज. वाशीम

पु�ष 3/6/1969 पशुधन 

पय�वेOक 

(पद;वका)

अ.जा वाशीम /11/1997 Oct-२००० ९५२७६९०६५६

69 २०१४११०६C१०००१३ 
�द.०६/११/२०१४

सुरेश आDमाराम गांजरे, मु.पो. 
उकळीपेन ता.िज. वाशीम

पु�ष 9/6/1971 डी.डी.एम अंड 

ए.एच
इ.मा.व वाशीम 1/1/1996 ३०/१२/१९९८ ८९७५०२३९००

70 २०१००११८C६७०६४७ �द. 
१८/०१/२०१०

समाधान >भू खरात, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता.िज. वाशीम

पु�ष 6/2/1972 बी.ए. अ.जा वाशीम 4/1/1999 ३१/०३/२००२ ९७६४३२५८९६

71 १९८५०७११C६५४९९८ �द. 
११/०७/१९८५

साहेबराव काळू राठोड, मु.पो. 
पेडगाव, ता. मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 1/6/1967 बी.ए.  बी.पी.एड ;व.जा.अ. मंगpळपीर 10/1/1996 ३०/०९/१९९९ ९५२७७५८९७९

72 २०१४१००८C१००६३३ �द. 
०८/१०/२०१४

दगुा� पांडुरंग कांबळे, मु.पो. काटा 

ता.िज. वाशीम
!"ी 1/15/1970 बी.ए. अ.जा वाशीम 6/1/1999 ३०/०५/२००२ ८५५४८५६३०९
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73 १९९७१०२०C६५५९८८ �द. 
२०/१०/१९९७

पुxपलता (शवराम दाभाड,े rवारा 
(श. ग. दाभाड,े अ�लाडा �लॉट, 
अकोला नाका, वाशीम िज. वाशीम

!"ी 5/16/1969 बी. कॉम. अ.जा वाशीम 7/1/1999 ३०/०६/२००२ 8806286967

74 १९८९०९११C६८८१२२ �द. 
११/०९/१९८९

�दलोप Eीराम चIनारायण, मु. 
इचा पो. कंझरा ता. मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1970 बी.ए. अ.जा मंगpळपीर 7/10/1997 १०/०६/२००० 9763654556

75 १९९६१२२१C६५७७९५ �द. 
२१/१२/१९९६

मदन ता:हाजी जाधव, मु.घोनसर 
पो. ता. 0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 5/1/1968 बी. कॉम. इ.मा.व 0रसोड 3/1/2000 २९/०२/२००३ ९९२१३५६२७३

76 १९८५०९२१C६५९६६० �द. 
२१/०९/१९८५

सोपान अमतृराव मोरे, मु.पो. शेलू-
खडसे ता.0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 9/1/1967 बी. कॉम./ 
एम.ए / 
बी.पी.एड.

अ.जा 0रसोड 4/1/1994 १९/०३/१९९७ 8308164752

77 १९८९०२१६C६६४०४१ �द. 
१६/०२/१९८९

शांताराम ह0रभाऊ पडघान, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता.िज. वाशीम

पु�ष 12/13/1970 बी.ए. / कृषी 

पद;वका

अ.जा वाशीम /08/1997 /07/2000 8806635413

78 १९८५१०२१C६५४९८४ �द. 
२१/१०/१९८५

गजानन राजाराम जमधाड,े मु.पो. 
महागाव ता. 0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 9/12/1967 बी.ए.  बी.पी.एड अ.जा 0रसोड 7/1/1994 १९/०६/१९९७ 9881823229

79 १९९२०७३०C६५९४३२ �द. 
३०/०६/१९९२

उमाकांत वैजनाथ माळेकर, वाणी 

ग�ल+, 0रसोड िज. वाशीम
पु�ष 4/5/1967 बी. कॉम. खुला 0रसोड 6/1/1995 २४/०५/१९९८ 8308549849

80 १९८४०७२१C६५४९७२ �द. 
२१/०७/१९८४

उFदव >भाकर पडघान, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता.िज. वाशीम

पु�ष 5/5/1964 बी. कॉम. अ.जा वाशीम /03/1998 Feb-२००१ 8007443568

81 १९८७०४२०C६५५०५२ �द. 
२०/०४/१९८७

गजानन आनंदा अंभोरे, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता.िज. वाशीम

पु�ष 12/5/1968 बी.ए. अ.जा वाशीम ०८/१९७ Jul-२००० 9765243322

82 १९९३१२२०C६५६२०३ �द. 
२०/१२/१९९३

दशरथ _कसन भगत, मु.पो. 
तोरणाला, ता.िज. वाशीम

पु�ष 10/15/1966 बी.ए. अ.जा वाशीम 3/1/1995 २८/०२/१९९८ 7720992730

83 १९९२१०१२C६६४७३४ �द. 
१२/१०/१९९२

असीमकुमार रघुनाथ ठMबरे, मु. 
�हवरा ता. मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 7/3/1976 एम.ए./ बी.एड./ 
बी.पी.एड

इ.मा.व मानोरा 2/9/1999 1/21/2002 9403474890

84 २०१४१२०६C१०११९६ �द. 
०६/१२/२०१४

सतीश वसंतराव देशमुख, नं�दपेठ, 
न. प. जवळ, वाशीम िज. वाशीम

पु�ष 3/6/1966 बी. कॉम. खुला वाशीम /06/1995 May-१९९८ 9405382556

85 २००८१०२३C६६२०६४ �द. 
२३/१०/२००८

संजय तुकारामजी Oीरसागर, 
rवारा Cगर+ सर, मानक नगर, 
कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 8/11/1964 एम.कॉम / 
जी.डी.सी.ए 
/एम.ए.

इ.मा.व मंगpळपीर 10/9/1998 ०९/०९/२००१ ८६२४९९००११
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86 १९९१०७०४C६५५५६२ �द. 
०४/०७/१९९१

अतुल >भाकर खंदारकर, मु.पो. 
(शरपूर ता. मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 11/13/1972 बी. कॉम./ 
बी.पी.एड / 
जी.डी.सी.ए

इ.मा.व मालेगाव 7/1/1997 ३०/०६/२००० 9860265690

87 १९८५०४११C६५४९९५ �द. 
११/०४/१९८५

>काश शंकरराव मुंधरे, मु.महावीर 
कॉलनी, मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 7/11/1967 बी.पी.ई./ 
एम.पी.एड

इ.मा.व मंगpळपीर 5/4/1998 4/30/2001 8888780288

88 १९९२०५१९C६५५७८२ �द. 
१९/०५/१९९२

जयEी सनतकुमार भुरे, rवारा 
मे.होनासा रामासा, जैन मेHडकल 

!टोर, मु.पो. (शरपूर-जैन ता. 
मालेगाव िज.वाशीम

!"ी 8/1/1966 बी. कॉम./ 
बी.पी.एड / 
एस.सी.आय.ट+

इ.मा.व मालेगाव 1/4/1996 ३१/१२/१९९८ 9922661670

89 २०१४०८०५C१००७६२ �द. 
०५/०८/२०१४

केशव सोपान धामणे, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता. िज. वाशीम

पु�ष 7/3/1976 पशुधन पद;वका 

/ द=ुध Gयवसाय 
Gयव!थापन

इ.मा.व वाशीम 5/1/1999 ३०/०४/२००२ 9545554670

90 २००८१०२१C६६२०४१ �द. 
२१/१०/२००८

संजय बबनराव चोथमल, मु.पो. 
मेडशी ता. मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 9/25/1971 बी. कॉम अ.जा मालेगाव /04/1997 Mar-२००० 9822411328

91 २०१४१००४C१००९०० �द. 
०४/१०/२०१४

;व$वनाथ परशराम �बटोड,े  मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता. िज. वाशीम

पु�ष 5/26/1968 कृषी पद;वका / 
टाय;पगं मरा-३०

इ.मा.व वाशीम 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ 8888172573

92 २००८१०२२C६६२०५९ �द. 
२२/१०/२००८

देवराव नारायण अंभोरे, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता. िज. वाशीम

पु�ष 6/5/1969 बी. ए अ.जा वाशीम 11/1/1998 10/30/2001 ९७६३७७२७६२

93 २०१५०११३C१००७४१ �द. 
१३/०१/२०१५

भगवान तुळशीराम इंगोले, मु. 
वनोजा ता. मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 1/15/1964 बी. ए अ.जा मंगpळपीर १९/०८/१९९६३ ३१/०७/१९९९ 9922552334

94 २०१००४१५C६५८४९५ �द. 
१५/०४/२०१०

गजानन सखाराम मुसळे, मु. घोटा 
पो. सावळी ता.िज. वाशीम

पु�ष 9/4/1965 बी. कॉम./ 
बी.पी.एड

भ.ज.ड वाशीम /01/1997 Dec-१९९९ 9764653788

95 २०१४०९१०C१०२२४४ �द. 
१०/०९/२०१४

(म(लदं मधुकर इंगळे, 
मु.आयु.डी.पी. कॉलनी, 
शांती@नकेतन शाळेजवळ, वाशीम

पु�ष 4/6/1969 एम.ए/टाय;पगं 
इंU-४०/एम.एस. 
सी.आय.ट+

अ.जा वाशीम 10/1/1999 ३०/०९/२००२ ७३८५१२६६७२

96 १९८९१२२०C६६४१८५ �द. 
२०/१२/१९८९

�दल+प नामदेव उबाळे, मु.�लॉट 
I. १६९, अ�लाडा �लॉट, वाशीम 
िज. वाशीम

पु�ष 7/2/1967 बी. ए अ.जा वाशीम 2/1/1999 ३१/०१/२००२ 9689556628

97 १९८९०६०९C६६४०३६ �द. 
०९/०६/१९८९

$याम भगवान पडघान, मु.पो. 
सावरगाव-िजरे ता. िज. वाशीम

पु�ष 9/5/1971 बी.ए.  बी.पी.एड अ.जा वाशीम 6/6/1996 May-१९९९ 9011984922
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98 २००९०१०६C६५५८८४ 
�द.०६/०२/२००९

>;वणा नारायनराव खाड,े मु.पो.ता. 
0रसोड िज. वाशीम

!"ी 2/23/1971 एम.ए खुला 0रसोड /12/1995 Nov-१९९८ 9922527731

99 १९८६०१२०C६५५००७ 
�द.२०/०१/१९८६

बुrधू हसन बे@नवाले मु.सूरकंडी 

पो.ता.िज. वाशीम
पु�ष 6/19/1969 बी. कॉम. भ.ज.ड वाशीम 8/1/1996 ३१/०७/१९९९ 7038083941

100 १९९००९११C६५५४८० 
�द.११/०९/१९९०

;वजय वसंतराव सोळंके, मु.वाड� 
I. ८, मंगलधाम, मगpळपीर, िज. 
वाशीम

पु�ष 8/11/1973 बी.ए.  बी.पी.एड खुला मंगpळपीर 7/6/1998 Jun-२००१ 9527362707

101 १९९२०५१९C६५५७०८ �द. 
१९/०५/१९९२

;वनोद दNा"य देवरणकर, मु. 
बेKबळपाट, कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 1/15/1972 बी. कॉम. इ.मा.व कारंजा 1/1/1999 ३१/१२/२००१ 9822742929

102 १९८४०३०६६५४०६९ �द. 
०६/०३/१९८४

महादेव लaमन महानोर, मु. 
(शवनगर पो. पोहा ता. कारंजा िज. 
वाशीम

पु�ष 3/15/1965 बी. कॉम. भ.ज.क कारंजा 4/1/1996 ३१/०३/१९९९ 8888047367

103 २००९०१०७C६५५९२७ �द. 
०७/०१/२००९

साहेबराव महादेव सोनोने, मु. 
चेहेल पो. ता. मंगpळपीर िज. 
वाशीम

पु�ष 9/3/1962 एम.ए अ.जा मंगpळपीर /01/1989 Dec-१९९१ 9767716472

104 २०११०५०९C६७६०६९ �द. 
०९/०५/२०११

राज7L �दनकरराव बेदरे, मु. 
भारतीपुरा, कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 8/3/1974 बी.ए.  बी.पी.एड खुला कारंजा 7/1/1998 6/10/2001 9420839382

105 १९८८०३०१C६५५१२३ �द. 
०१/०३/१९८८

गजानन कुंड(लक कांबळे, मु. 
गणेशपूर, पो. पोघात ता. 
मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 7/1/1971 बी.एस.सी. अ.जा मंगpळपीर 8/5/1998 २२/०८/२००१ 8888364296

106 १९८८०५१९C६५५११७ �द. 
१९/०५/१९८८

योगीराज उFदव खडस,े 
मु.;पपंळदरा,ं पो. मेडशी ता. 
मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 8/4/1970 बी.ए.  बी.पी.एड अ.जा मालेगाव 3/6/1998 २५/०२/२००१ 9689675615

107 २०१२०११७C६७९६४७ 
�द.१७/०१/२०१२

तुळशीराम परशराम पाट+ल, मु. 
�हरंगी पो. शेलुबाजार ता. 
मंगpळपीर िज. वाशीम

पु�ष 7/1/1964 बी.ए.  बी.पी.एड अ.जा मंगpळपीर 12/1/1990 Nov-१९९३ 9850369897

108 १९९५०११९C६५६९७९ �द. 
१९/०१/१९९५

लaमन ह0रभाऊ मोरे, 
मु.पो.मानोरा-वसतनगर, िज.वाशीम

पु�ष 4/17/1972 बी.ए.  बी.पी.एड भ.ज.ब मानोरा /03/1996 Feb-१९९९ 7745088742

109 १९८५०१११क६५४९९२�द.११
/०१/१९८५

संजयकुमार नामदेव गुळदे, मु.पो 
बहादरपुरा, मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 8/9/1965 बी.ए. अ.जा मंगpळपीर 10/9/1998 ०६/०९/२००१ 9822278498

110 २००५०९२७C६५६८४८ �द. 
२७/०९/२००५

सुरेश उNमराव मुंदे मु. भामदेवी 
ता. कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 3/17/1983 एम.कॉम. बी.एड इ.मा.व कारंजा 9/1/1995 Aug-१९९८ 9881594724

111 २०११०९०९C६६८१६२ �द. 
०९/०९/२०११

संजय माPणक सोमटकर, मु.घाटा 
पो.तीवळी ता. मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 4/7/1971 बी.ए. इ.मा.व मालेगाव 8/1/1996 ३१/०७/१९९९ 9421834204
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112 १९८८०८१२C६५७८५२ �द. 
१२/०८/१९८८

;वजय मोहन चGहान, मु.पो.भुल+ 
ता.मानोरा िज. वाशीम

पु�ष 4/5/1971 एम.ए ;व.जा.अ. मानोरा 10/1/1997 9/30/2000 9765107821

113 १९९३०९०६C६५६१६८ �द. 
०६/०९/१९९३

योगे$वर उNमराव कुळकण�, मु. 
Eी. (सrधे$वर मं�दर, कारंजा िज. 
वाशीम

पु�ष 7/24/1968 बी.एस.सी./ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला कारंजा 1/1/1995 Dec-१९९८ 9923504685

114 १९९५०७०६C६५६७४४ �द. 
०६/०७/१९९५

कैलाश यशवंत कटके, 
मु.सोमठाना पो. उमबरडा-बाजार 

ता. कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 5/1/1968 बी.कॉम / 
बी.पी.एड 
/जी.डी.सी.ए

अ.जा कारंजा 8/1/1997 7/30/2000 9422160315

115 १९८५०५०६C६५४९९६ �द. 
०६/०५/१९८५

रऊफ �!तम मनसुर+  मु. rवारा 
मनसुर+ �बछायत क7 L, कारंजा िज. 
वाशीम

पु�ष 7/19/1966 बी.कॉम / 
एम.एस.सी.आय.
ट+

इ.मा.व कारंजा /09/1995 Aug-१९९८ 9423611786

116 २०१२०१०९C६७९५२५ �द. 
०९/०१/२०१२

आनंदा नामदेवराव वानखड,े 
मु.पो.;पपर+-मोडक ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 2/7/1966 बी.कॉम / 
बी.पी.एड

अ.जा कारंजा /01/1996 Dec-१९९९ 9850876892

117 १९९५१२०६C६६१३४६ �द. 
०६/१२/१९९५

>द+प >�हादराव तावरे, मु. _क:ह+-
रोकड ेता.कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 6/22/1971 एम.कॉम खुला कारंजा /11/1997 Oct-२००० 9922018234

118 २००९०५०५C६५६२८७ 
�द.०५/०५/२००९

शुभदा अशोकराव संगवई,       मु. 
दगुा�देवी चौक, जुना बालाजी 

मं�दरामागे, वाशीम

!"ी 7/15/1977 एम.ए./ बी.एड./ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला वाशीम 8/9/1998 ३१/०७/२००१ ९६०४०१७३९३

119 २००८१२१९C६६९४९२ �द. 
१९/१२/२००८

>शांत गणेशराव बMLे, मु. rवारा 
;वजय गणेश काळे, पहाडपुरा, 
कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 2/9/1972 बी.ए / ए.ट+.डी 
/सी.ट+.सी

इ.मा.व कारंजा 11/2/1998 ३०/१०/२००१ 9371425243

120 २०१३०६०१C१००२८४ �द. 
०१/०६/२०१३

;वजयानंद तुकाराम नाड,े 
मु.शुIवार पेठ, वाशीम 
ता.िज.वाशीम

पु�ष 6/15/1959 बी.ए खुला वाशीम /01/1995 Dec-१९९७ 9028377299

121 १९८४०१०६C६५८१२० 
�द.०६/०१/१९८४

सुनील आबाराव टाले, मु. 
हतोट+पुरा, (सrधे$वर मं�दर, 
ता.कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 10/7/1967 बी.ए इ.मा.व कारंजा /12/1995 Nov-१९९८ 7276509747

122 २०१४१२२०C१०१४४४ �द. 
२०/१२/२०१४

>वीण >भाकरराव कंठे,  मु. दंड े
चौक, वाशीम िज. वाशीम

पु�ष 7/11/1967 एम.कॉम खुला वाशीम /11/1995 Oct-१९९८ 9657629441

123 २०११११०४C६५९६९१ 
�द.०४/११/२०११

दNराव बहादरुराव घुगे  मु. 
मैराळडोह, पो. एरंडा ता. मालेगाव 
िज. वाशीम

पु�ष 7/6/1969 कृषी पद;वका / 
टाय;पगं इंU-४० 
मरा-३०

भ.ज.ड मालेगाव 8/10/2000 २५/०७/२००३ 9011875045
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124 १९८३०१०३C६५४९५३ �द. 
०३/०१/१९८३

हसन बुFद ूचौधर+  मु. के.एन. 
कॉलेज रोड. कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 4/8/1967 बो.कॉम भ.ज.ब कारंजा /01/1997 Dec-१९९९ 9764332692

125 २००८०५०८C६६८०४० �द. 
०८/०५/२००८

बबन नामदेव सरदार, मु. 
मैराळडोह, पो. एरंडा ता. मालेगाव 
िज. वाशीम

पु�ष 7/1/1966 बी.ए.  बी.पी.एड अ.जा मालेगाव 1/18/1996 २४/१२/१९९८ 8805480031

126 १९९६०२२०C६६२९३७ �द. 
२०/०२/१९९६

भाऊराव दामोदर इंगोले, 
मु.(सरसाळा पो. मोहजा-रोड 
ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 9/29/1968 बी.ए./एल.डी.सी 
/जी.डी.सी.ए/टाय
;पगं इंU-३०

इ.मा.व मालेगाव 1/5/1998 ३१/१२/२००० 9764653844

127 १९९२०१०६६५५७८८ �द. 
०६/०१/१९९२

संद+प महादेवराव बारड, मु. मोठे 
राम मं�दराजवळ, कारंजा िज. 
वाशीम

पु�ष 5/3/1973 बी.कॉम/एम.पी.ए
ड

इ.मा.व कारंजा 9/1/1998 Aug-२००१ ९४२३६११८८२

128 २००७०३०३C६५६४०५ �द. 
०३/०३/२००७

वसंता बाबजी इंगोले, मु.(सरसाळा 

पो. मोहजा-रोड ता.मालेगाव िज. 
वाशीम

पु�ष 7/5/1965 बी.ए.  बी.पी.एड इ.मा.व मालेगाव 7/9/1996 ०९/०७/१९९९ 9637732700

129 १९८४०७२१C६५४९६० �द. 
२१/०७/१९८४

नारायण िजजेबा इंगोले, 
मु.(सरसाळा पो. मोहजा-रोड 
ता.मालेगाव िज. वाशीम

पु�ष 8/20/1967 बी.एस.सी.  
बी.पी.एड

इ.मा.व मालेगाव 10/1/1996 ३०/०९/१९९९ 9545874761

130 २०१४१२०७C१००१४५ �द. 
०७/१२/२०१४

;वजया महादेव केकन,  मु. देशपांड े
�लॉट, मालेगाव िज.वाशीम

!"ी 7/15/1974 बी.ए भ.ज.ड मालेगाव /09/1997 Aug-२००० 9403283288

131 २०१४१२०७C१००१३६ 
�द.०७/१२/२०१४

राजू दNराव सानप  मु. देशपांड े
�लॉट, मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 8/22/1968 बी.ए भ.ज.ड मालेगाव /09/1997 Aug-२००० 9423374798

132 १९९९०७२१C६६०२८१ 
�द.२१०७/१९९९

अशोक उFदव बाजड, मु.पो.नावल+ 
ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 5/11/1968 बी.कॉम / एम.ए इ.मा.व 0रसोड 9/16/1995 १५/०९/१९९८ 9657151721

133 २०१२०२०७C६७९८२५ �द. 
०७/०२/२०१२

(म(लदं बाळकृxण लहुटे, मु. पांड े
वेताळ, जैन मं�दराजवळ, मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 5/24/1971 बी.कॉम /  
टाय;पगं इंU-५० 
मरा-४० �ह:द+-
४०

इ.मा.व मालेगाव 2/1/1996 ३१/०१/१९९९ 9850633293

134 १९९२०८०५C६५५६९५ �द. 
०५/०८/१९९२

राजु का(शनाथआ�पा गोरटे, मु. 
कोठार+ ता. मंगpळपीर, िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1975 बी.ए /  टाय;पगं 
इंU-३०/ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

इ.मा.व मंगpळपीर 11/6/1998 २०/१०/२००१ 9689572260
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135 १९९४११११C६५६५९० �द. 
११/०११/१९९४

अ@नल भाऊराव ठाकरे, संभाजी 

नगर, मंगpळपीर, िज. वाशीम
पु�ष 7/2/1971 बी.ए / बी.पी.एड. इ.मा.व मंगpळपीर 3/5/1999 २१/०२/२००२ 6403477405

136 १९९००७११C६५५३७० �द. 
११/०७/१९९०

सु@नल रमेश काकड,े मु. बायपास 
रोड, संजीवनी कॉलनी, मंगpळपीर, 
िज.वाशीम

पु�ष 10/1/1974 बी.ए इ.मा.व मंगpळपीर 1/11/1999 ३१/१२/२००१ 9850485662

137 १९८३१२१९C६५४९५८ �द. 
१९/१२/१९८३

>भाकर केशवराव बोरकर, 
मु.पो.नंधाना ता. 0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 8/12/1965 बी.कॉम खुला 0रसोड 6/1/1995 २२/०५/१९९८ 9049749229

138 २०१४१२२६C१००२३३ �द. 
२६/१२/२०१४

देवराव आनंदराव अंभोरे, मु.पो. 
उकळी-पेन ता.िज. वाशीम

पु�ष 6/16/1967 बी.ए. इ.मा.व वाशीम 4/1/1996 ०१/०३/१९९९ ९६५७३१९२६१

139 १९९३०३०६C६५६०४७ �द. 
०६/०३/१९९३

वंदना केसर+लाल राऊळ, मु 
ने;वपुरा, कारंजा िज. वाशीम

!"ी 1/29/1971 एम.कॉम. इ.मा.व कारंजा 9/3/1995 Oct-१९९८ ९९२३३८५५०७

140 १९८५०७११C६५५००० �द. 
११/०७/१९८५

;व$वनाथ तुकाराम राऊत, मु.इचा 
पो. कंझरा ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 8/1/1968 बी.ए. / बी.एड इ.मा.व मंगpळपीर 8/17/1996 १७/०८/१९९९ ९६०४६५००८४

141 १९९४०३१८C६५६४२९ �द. 
१८/०३/१९९४

उ�हास गणपतराव जायभाये, वाड� 
I. ४, सोनार ग�ल+, मु. 0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 6/10/1971 बी.ए. / बी.पी.एड भ.ज.ड 0रसोड 11/15/1995 ३१/१०/१९९८ ७८७५६४९६७४

142 १९८९०७१२C६५५२०७ �द. 
१२/०७/१९८९

गजानन उNमराव बारड, मु. 
यशवंत कॉलनी, कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 7/30/1973 बी.ए. / बी.(लब इ.मा.व कारंजा 1/1/1999 ३१/१२/२००१ ७३३०२२६७११

143 १९८९०९११C६५५२९६ �द. 
११/०९/१९८९

सु@नल तुकाराम राकेश, 
मु.धनगरपुरा, मंगpळपीर, 
िज.वाशीम

पु�ष 4/30/1967 बी.ए इ.मा.व मंगpळपीर 7/6/1998 २०/०६/२००१ ८८०५२६६८५३

144 १९८४०२२०C६५४९६८ �द. 
२०/०२/१९८४

कडूभाऊ गुलाबराव देशमुख, 
मु.पो.डMगर_क:ह+, ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1965 बी.कॉम / 
बी.पी.एड / 
टाय;पगं इंU-४० 
मरा-३०

खुला मालेगाव 8/4/1993 ३१/०७/१९९६ ९४०३२८४८७९

145 १९९३०७०६C६५६१०४ �द. 
०६/०७/१९९३

योगेश ;वजय(सहं ठाकूर, मु. 
;वजय भवन, पहाडपुरा, कारंजा, 
िज.वाशीम

पु�ष 12/14/1975 बी.ए. / सी.(लब 
/ टाय;पगं इंU-
४० मरा-३० / 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला कारंजा 5/1/1998 ३०/०४/२००१ ९४२१५४४७०५
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146 १९८३०६२४C६६२६१९ 
�द.२४/०६/१९८३

मोतीराम सीताराम वाघमारे मु.पो. 
तराला ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 12/1/1967 बी.ए. बी.पी.एड. ओ.बी.सी. मंगpळपीर 8/10/1996 १०/०७/१९९९ ८३९०९९९७९०

147 १९९३०८१२C६५६०२९ 
�द.१२/८/१९९३

मकरंद गो;वदं भगत मु.पो.�हवरा 
बु, ता.मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 5/5/1966 बी.कॉम,टाय;पगं 
इंU-४०,मरा-
३०,एम.एस.सी.
आय.ट+

अ.जा मानोरा 5/3/1995 ३०/०४/१९९८ ९६५७६१६९७०

148 १९८७०२२०C६५५०६८ 
�द.२०/२/१९८७

अ@नल _कसन कु�ड े

मु.पो.म:ना(सग चौक,शुIवार पेठ, 
ता.िज.वाशीम

पु�ष 9/18/1968 एम.कॉम ;व.मा.> वाशीम 6/1/1995 May-१९९८ ९९२११२७१५७

149 १९९०१२०४C६६५५८०.�द.४
/१२/१९९०

कुंड(लक महाद ूराऊत 

मु.पो.(शरपूर जैन ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 6/10/1968 बी.ए. बी.पी.एड. अ.जा मालेगाव 9/5/1996 २३/०८/१९९९ ९५४५३६४१४७

150 २००८१००१C६५७४४८ 
�द.१/१०/२००८

कु.चंदा खुशालराव झोड 

पाट+लनगर �दUस ता.�दUस 
िज.यवतमाळ

!"ी ०६/११/१९७६ बी.ए ओ.बी.सी. मंगpळपीर 10/1/1999 ३०/०९/२००२ ९४२२८१५०२३

151 २०११०४१८C६६४१५९ 
�द.१८/४/२०११

गजानन तुकाराम नाचणे 

मु.पो.ता.मानोरा िज.वाशीम
पु�ष ०४/०३/१९७४ बी.कॉम,  

जी.�द.सी,ए
अ.जा मानोरा 1/1/1996 Dec-१९९८ ८३०८७९७५४५

152 २०११०६३०C६७७१९० 
�द.३०/६/२०११

कुंड(लक महाद ूभा:डूग< 

मु.पो.येवता ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 7/3/1971 बी.ए. बी.पी.एड. ओ.बी.सी. 0रसोड 6/1/1996 ०५/०५/१९९९ ९४२०८४०१३१

153 १९९३१०११C६५६१८२ 
�द.११/१०/१९९३

राहुल नामदेव मनवर मु 

.नांदखेडा पो.�टटवा ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष १९/१२/१९७२ बी.ए,  बी.पी.एड अ.जा. मंगpळपीर 10/9/1998 ०९/१०/२००१ ९१५८१०९७४४

१५४ २०११०८२३C६७८५३७ 
�द.२३/०८/२०११

सुर7L मोतीराम नागपुरे 

मु.पो.को:डोल+ ता.मानोरा 
िज.वाशीम

पु�ष २३/०५/१९७३ बी.कॉम. ओ.बी.सी. मानोरा 6/1/1999 May-२००२ ९६८९८२४२५१

155 १९८७०३१२C६५५०७१ 
�द.१२/०३/१९८७

गणेश पुंड(लकराव गायकवाड मु 

पो. .कुपटा ता.मानोरा िज.वाशीम
पु�ष 7/1/1968 बी.ए. अ.जा. मानोरा 5/1/1995 Apr-98 ८३९०१४४९६५

156 १९८५०४२१C६५४९८०�द२१
/०४/१९८५

आनंदा रामभाऊ पोहरे मु.पेनबोर+ 
पो.गोवध�न ता.0रसोड.िज.वाशीम.

पु�ष 3/4/1966 बी.एस.सी,  
बी.एड.

अ.जा. 0रसोड 8/16/1995 ३१/०७/१९९८ ८६९८२३४२६३

157 १९८४०९१९C६५४९६४ �द 
१९/९/१९८४

कैलास सखाराम गुडदे मु.बोरगाव 
पो.आमखेडा ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष १३/०६/१९६७ बी.कॉम. अ.जा. मालेगाव 5/5/1993 ३०/०४/१९९६ ९०११५८६३५९
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158 २०११०६२९C६७७१४७ 
�द.२९/६/२०११

नाना पांडूरंग ठाकरे मु.बेलखेड 

पो.पोट+ ता.मंगpळपीर िज वाशीम

पु�ष ०५/०७/१९७१ बी.ए. ओ.बी.सी. मंगpळपीर 12/5/1999 ०५/१२/२००२ ९४२३८५०१११

159 १९९२१२०१C६५५७८७ 
�द.१/१२/१९९२

देवंL(सहं हर+(सहं रघुवंसी 

मु.पो.ता.मंगpळपीर िज.वाशीम
पु�ष 4/7/1971 बी.कॉम,बी.पी.एड

,टाय;पगं इंU-
४०,मरा-
३०,एम.एस.सी.
आय.ट+

खुला मंगpळपीर 7/10/1996 २४/०६/१९९९ ९५९५४९७९५५

160 १९८८०६११C६५५१५१ 
�द.११/६/१९८८

गजानन >लाद राठोड मु.मोझर+ 

पो.ता.मंगpळपीर िज वाशीम

पु�ष २३/०६/१९७० बी.ए, बी.पी.एड,  
एम.ए

;व.जा.अ मंगpळपीर 8/7/1996 7/31/1999 ८९७५५१६१४७

161 २००८१०१७C६६२०१६ 
�द.१७/१०/२००८

`ाने$वर Gयंकट+ नरवाड े 

(सGह+ल लाईन माहे$वर+ं भवन 

जवळ मु.पो.ता.0रसोड िज वाशीम

पु�ष ०२/११/१९७१ बी.ए.बी.पी.एड 
एम.एस.सी.आय.
ट+

ओ.बी.सी. 0रसोड 12/1/1995 Nov-१९९९ ९४२३१२९३३३

162 १९८८०६११c६५५११९ 
�द.११/६/१९८८

भागवत रामराव Gयवहारे 

मु.पो.फालेगाव ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 12/30/1967 बी.ए. बी.पी.एड. ओ.बी.सी. मंगpळपीर 10/1/1996 ३०/०९/१९९९ ९३७१५०४५४२

163 २०१४१२२०c१०१८५९ 
�द.२०/१२/२०१४

परमे$वर (भवाजी आंभोरे 

मु.पो.सावरगाव िजरे ता.िज.वाशीम
पु�ष 6/10/1970 बी.ए. अ.जा. वाशीम 1/1/1996 ३१/१२/१९९८ ९८५०३८८४२५

164 २००२०८३०c६६२३७९ �द 
३०/८/२००२

;वकास बाबाराव घुगे 

मु.qाKहणवाडा पो.मारसूल 
ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 9/15/1974 कृषी पद;वका भ.ज.ड. मालेगाव १२/१२/१९९९ २३/११/२००२ ९४२०७०६०६०

165 २०१४१२२२c१००९९० 
�द.२२/१२/२०१४

मोहन म@नराम सोनटके 

(शवशंकर मोरे,अलाडा �लॉट  

मु.पो.ता.िज.वाशीम

पु�ष २९/१०/१९६७ बी.ए,टाय;पगं 
इंU-४०,मरा-३०

अ.जा. वाशीम 3/1/1995 २८/०२/१९९८ ९९६००६३८०२

166 २०११०३०५c६५५७४४ 
�द.५/३/२०११

शंकर>साद शा(लUाम दबुे 

मु.पो.माळीपुरा ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष २९/०३/१९७० बी.कॉम, 
बी.पी.एड.

खुला 0रसोड 1/1/1999 ३०/०१/२००२ ९६५७१५१४५५

167 २०१००५३१c६६११५७ 
�द.३१/०५/२०१०

महादेव गोबरा राठोड मु.आमदर+ 

पो.पाळोद+ ता.मानोरा िज वाशीम

पु�ष ०२/०९/१९६४ बी.ए, एम.ए. ;व.जा.अ मानोरा 3/10/1996 २८/०२/१९९९ ९५२७२६३१९७

१६८ १९९२०७१२c६५६०६५ 
�द.१२/०७/१९९२

कु.सुमती सुभाष गावंड े
मु.पो.`ानाई झरेाRस स7टर 

प.स.जवळ मानोरा ता.मानोरा 
िज.वाशीम

!"ी० ०२/०७/१९७६ एम.ए.टाय;पगं 
इंU-४०,मरा-
३०,एम.एस.सी.
आय.ट+

ओ.बी.सी. मानोरा 5/28/1999 २७/०५/२००२ ९६८९७४९४२९
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169 १९९७०९०६c६५७९६९ 
�द.०६/०९/१९९७

शोभा राजाराम तायड ेमु.पो. 
_कशोर सोळंके भारतीपुरा कारंजा 

ता.कारंजा िज.वाशीम

!"ी० ११/१०/१९७३ बी.ए. खुला कारंजा 9/1/1999 ३१/०८/२००२ ८३०८६९७९०७

170 २००८१२१५c५६०३९१ 
�द.१५/१२/२००८

भागवत राजाराम बुंधे मु.कोडाला 

पो.काटा ता.िज.वाशीम
पु�ष 5/2/1969 बी.एस.सी. ओ.बी.सी. वाशीम 4/1/1998 ३१/०३/२००१ ९९२२४७६९८३

171 १९८४०९११६५४९७३ 
�द.११/०९/१९८४

वासुदेव महादेव मनवर, मु.चकवा, 
पो.वाई, ता.मंगpळपीर,िज.वाशीम

पु�ष १२/०६/१९६८ बी.ए. बी.पी.एड. अ.जा. मंगpळपीर 4/2/1998 ३१/०३/२००१ ९४२२६१९६८६

172 १९९८०७१२c६५९६४६ 
�द.१२/७/१९८८

;वजय (भका राठोड मु.पो.उमर+ 
खुद� ता.मानोरा िज.वाशीम

पु�ष ०५/११/१९६८ बी.ए. ;व.जा.अ मानोरा 1/3/1997 ३१/१२/१९९९ ९६८९३२१७६६

173 २०१२१२०४c६५७३७९ 
�द.०४/१२/२०१२

;वलास >ेमचंद का:हेड 

मु.पो.(शरपूर जैन ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 6/4/1967 बी.एस.सी, बी.ए खुला मालेगाव 3/15/1996 3/15/1999 ९५५२१५७९७४

174 २०१०१११८c६७५२५५ 
�द.१८/११/२०१०

वसंत गो;वदं भगत मु.पो.�हवरा 
बु.ता.मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 7/5/1965 बी.ए. अ.जा. मानोरा 4/1/1997 २९/०३/२००० ९७६४२१२६१५

175 १९८९०६२१c६५५१९३ 
�द.२१/६/१९८९

संजय गणपत जाधव मु.पो.उमर+ 
खुद� ता.मानोरा िज.वाशीम

पु�ष १०/०४/१९६६ बी.पी.एड, एम.ए. ;व.जा.अ मानोरा 8/2/1998 ३१/०७/२००१ ९६७३७६४०१०

176 १९८९०७१०c६६२६६५ 
�द.१०/०७/१९८९

सुय�कांत दामोदर (मटकर+ 

मु.सनगाव पो.कळंबा 

ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 2/1/1972 बी.एड, 
बी.पी.एड, एम.ए

ओ.बी.सी. मंगpळपीर 9/1/1998 Aug-२००१ ९६८९८७९१५२

177 २००४०३०३c६५६०६६ �द. 
०३/०३/२००४

अशोक कुंड(लक मुठाळ 

मु.पो.चीवरा ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 1/2/1973 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मालेगाव 12/4/1999 ०३/११/२००२ ९१५८२२५७४४

178 १९८७०३११c६५५०७० �द 
११/३/१९८७

सुखदेव रामजी लोणकर 

मु.मानोल+ पो.अरक 

ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष १५/०७/१९७० बी.ए, बी.पी.एड, 
सी.ल+ब, 
एम.ए.सी.आय.ट+

ओ.बी.सी. मंगpळपीर 6/10/1996 १०/०५/१९९९ ९०११८७५०२९

179 १९९३०८२१c६५६१६५  �द 
२१/८/१९९३

मदन आजु�ना देवकर 

मु.कंकरवाडी,पो.Cचचंा भर 
ता.0रसोड,िज.वाशीम

पु�ष 2/2/1975 बी.ए. ओ.बी.सी. 0रसोड 7/1/1998 ३०/०६/२००१ ९९२२९२३०४२
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180 २००४०७०८c६६४०१४ �द 
०८/७/२००४

सुरेश ;व$वनाथ ढोले मु.लावणा 

पो.दाभा,ता.मंगpळपीर िज.वाशीम
पु�ष 6/6/1967 बी.कॉम, 

बी.पी.एड,
ओ.बी.सी. मंगpळपीर 8/17/1996 ३१/०७/१९९९ ९७६७५६६३२५

181 १९९१०८०६c६५५५३३ 
�द.६/८/१९९१

_कशोर वा�मीकराव सोळंके  

मु.पो.भारतीपुरा ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 9/17/1964 बी.एस.सी, खुला कारंजा लाड 9/1/1995 Aug-१९९८ ९३७१५६१७३१ 
/०७२५६२२३४१८

१८२ १९८८०१२०c६५५१२८  �द 
२०/१/१९८८

मनीष सुरेशचंL जोशी     

;वEामUहाजवळ,कारंजा ता.कारंजा 

िज वाशीम

पु�ष 1/11/1971 एम.कॉम, 
डी.एम.एम.डी.जे

खुला कारंजा लाड 6/1/1995 May-१९९८ ८३९००४३१७४

183 १९९६१२२०c६५७७९४ �द 
२०/१२/१९९६

केशव उदेभान भगत मु._कनखेडा 

पो.काल}, ता.िज.वाशीम
पु�ष 11/6/1970 बी कॉम अ.जा वाशीम 10/1/1999 ३०/०९/२००२ ८९७५४०३५८०

184 २०१२०५११c६५५८८५ �द 
११/५/२०१२

मधुकर दया�जी ताजने 

मु.पो.नागरतास ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 10/15/1961 एम.ए अ.जा मालेगाव 8/1/1993 ३१/०७/१९९६ ९९२२४८८६८९

185 २००८१०२०c६६२०२७  �द 
२०/१०/२००८

लaमण बळीराम काळे 

मु.पो.सावरगाव [िजरे]  
ता.िज.वाशीम

पु�ष 3/10/1972 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. वाशीम 9/1/1997 ३०/०८/२००० ९७६७३५०९९९

186 २००८१०२०c६६२०३०  �द 
२०/१०/२००८

अनंतकुमार _कत�सेन रोकड े

मु.qाKहणवाडा, पो.मारसूल, 
ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 10/3/1969 बी कॉम ओ.बी.सी. मालेगाव 10/24/1995 २४/१०/१९९८ ९४२१८३४१६१

187 २००९०६१२c६६०२०२  �द 
१२/०६/२००९

चंLकांत लaमण गाडकेर मु.पो. 
पी.के.तवलारकर रामनगर,शेलू  
रोड,मालेगाव ता. मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 3/19/1972 बी.कॉम, बी.ल+प ओ.बी.सी. मालेगाव 4/1/1998 ३१/०३/२००१ ९७६५४८६३०४

188 २०१०१२१०c६५९१७९  �द 
१०/१२/२०१०

�हKमत पुनाजी राउंत 

मु.नागलवाडी पो.धनज, ता. 
कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 6/4/1969 बी.ए, बी.पी.एड, अ.जा कारंजा लाड 11/11/1997 ११/१०/२००० ८३९०६६७४८८

189 १९८५०६२६c६५४९७७ �द 
२६/६/१९८५

नर7L जग:नाथ शंकरपुरे 

मु.पो.आदश�नगर बायपास, कारंजा, 
ता.कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 1/18/1968 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. कारंजा लाड 7/1/1995 Jun-१९९८ ९८२२६४५८५४

१९० १९९७०६३०c५५७७७३ �द 
३०/६/१९९७

शरद जनाद�न इंगोले मु.पो.नवीन 
सोनखास बायपास रोड, 
मंगpळपीर, ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 6/25/1972 बी.ए, एम.ए. अ.जा मंगpळपीर 1/13/1999 २०/१२/२००१ ९६८९५१०८१३
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191 १९८८०९०६c६५५१६३  �द 
०६/०९/१९६७

Eीधर महादेवराव ठोसरे 

मु.पो.माळीपुरा नका,नं.२, कारंजा 

लाड, िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1967 बी.ए, बी.पी.एड, 
एम.ए

अ.जा कारंजा लाड 6/1/1995 May-१९९८ ९५५२७१०७२९

192 १९८५१२२०c६५४९८६ �द 
२०/१२/१९८५

मतीन अहमद एम.ए.गफार  

मु.पो.मंगळवार+ वेश,वाशीम  
ता.िज वाशीम

पु�ष 4/18/1968 बी.ए, खुला वाशीम 4/21/1994 4/20/1997 ९५५२१५७६३९

193 २००८१०१८c६६२०२४  �द 
१८/१०/२००८

@नतीन भगवानराव कलाल    Eी. 
संत गजानन महा. मं�दराजवळ 

देवपेठ, मु.पो.ता.िज. वाशीम

पु�ष 8/11/1970 बी.काम, 
आय.ट+.आय 

तया;पग इंU-
४०,मरा-३०

ओ.बी.सी. वाशीम 2/1/1997 ३१/०१/२००० ९५४५१२५३४४

194 १९८७०९२१c६५५०५६ �द 
२१/९/१९८७

uयंबक कुंड(लक धांड े   मु.करडा 

पो.मोठेगाव, ता.रेसोड िज वाशीम

पु�ष 10/15/1967 बी.ए, अ.जा 0रसोड 8/1/1995 Jul-१९९८ ८६०५४९६८१३

195 १९९४१२२८c६६०३५७ �द 
२८/१२/१९९४

ह0रदास (सताराम भगत 

मु.सनगाव पो.कळंबा 

ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 5/10/1972 एम.ए. अ.जा मंगpळपीर 3/13/1997 १२/०२/२००० ७३५००९५८३१

196 १९८७०६११c६६२५९५  �द 
११/६/१९८७

सुरेश दगडूजी मोरे मु.असोला पो.  
मोप.ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 9/30/1966 बी.ए, बी.पी.एड, 
, एम.कॉम

अ.जा 0रसोड 6/1/1996 May-१९९९ ८३९०४४८१६८

197 २०१११२३०c६६५३९८  �द 
३०/१२/२०११

मनोहर उकंडराव वाघमारे 

मु.पो.धामणी खडी ता. कारंजा 

लाड िज. वाशीम

पु�ष 9/18/1965 बी.ए, अ.जा कारंजा लाड 10/1/1995 Sep-१९९८ ९६३७३६६३२१

198 १९९३१०१९c६५६१९१ 
�द.१९/१०/१९९३

सतीश ;व$वनाथ तोटेवार 

मु.पो.(शरपूर ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 11/10/1972 बी.कॉम, 
टाय;पगं इंU-
४०,मरा-
३०,�हदं+-३० 
,एम.एस.सी.आय.
ट+

ओ.बी.सी. मालेगाव 9/20/1995 २८/०८/१९९८ ९५४५३८५०००

199 २०१००३०६c६७१३८२ �द 
०६/०३/२०१०

शंकर महादेवराव घाटे  मु.धोगा 
पो.पोट+ ता.मंगpळपीर िज वाशीम

पु�ष 6/6/1969 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 11/1/1997 Oct-२००० ९९२२२६५०८८

200 १९९५१०११c६५५४६९ �द 
११/१०/१९९५

>ताप _कसन पडघान 

मु.;पपंळखुटा पो.पाड� ताड 
ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 6/1/1972 बी.कॉम, एम.ए, 
कृषी पद;वका

अ.जा मंगpळपीर 4/9/1997 ०९/०३/२००० ९६५७०७२३०६

201 १९८९०५११c६५५२३९ �द 
११/५/१९८९

देवानंद पांडुरंग ठMबरे मु.धो"ा 
पो.पोह+, ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 5/4/1971 एम.ए,  बी.पी.एड, अ.जा मंगpळपीर 7/6/1998 ३१/६/२००१ ९१५८६१६०५८
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202 २०११०३०८c६५६७९२  �द 
८/३/२०११

र;वशंकर (सताराम काळबांड े

मु.पो.कोकलगाव ता. िज. वाशीम
पु�ष 7/2/1969 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. वाशीम 7/1/1995 Jun-१९९८ ९६५७९७४२०२

203 २०११०६३०c६७७२४० �द 
३०/६/२०११

@नतीन महादेवराव महाजन 0रrधी-
(सrधी कॉलनी,धाबेकर 

कॉलेजजवळ, मु.पो.ता.कारंजा लाड 

िज.वाशीम

पु�ष 5/21/1970  बी.कॉम, 
एम.कॉम

अ.जा कारंजा लाड 7/1/1996 ३०/०६/१९९९ ९७६७६६३३४३

204 १९८६०७२१c६५५०२० �द 
२१/७/१९८६

शेषराव माPणकराव खोडगे 

एस.आर.मोरे पंचशील चौक,0रसोड 
मु.पो.ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 3/5/1969 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. 0रसोड 6/12/1998 ३१/०५/२००१ ८८५७८३३८५०

205 १९९३०८२०c६५६१६२  �द 
२०/८/१९९३

अशोक पुंड(लक वैrय मु.पो.कळंबा 

महाल+ ता.िज.वाशीम
पु�ष 7/1/1965 बी.ए, बी.पी.एड,  

एम.ए.सी.आय.ट+
अ.जा वाशीम 12/1/1995 Nov-१९९८ ९६८९७२१०६१

206 २०११०९२०c६७८८९९  �द 
२०/९/२०११

गजानन मोतीराम मोहळे 

मु.नांदखेडा पो.�टटवा 
ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 8/19/1974 कृषी पद;वका ओ.बी.सी. मंगpळपीर 9/11/1997 ११/०८/२००० ९९२३६९८४५३

207 १९८६०७११c६५५००८  �द 
११/७/१९८६

गजानन गना�पा दबुळंगुंड े

मु.पो.कोठार+ ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 3/25/1967 बी.एस.सी,  
[गPणत]

ओ.बी.सी. मंगpळपीर 1/16/1997 २३/१२/१९९९ ९४०३२८४७२६

208 २००३१२१८c६६३७२०  �द 
१८/१२/२००३

कु._करण सुय�कांतआ�पा गोरटे 

मु.पो.कोठार+, ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

!"ी 5/10/1968 बी.ए, बी.कॉम, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 8/16/1996 २५/०७/१९९९ ७०८३६५३२६१

209 १९८७०३२४c६५५०५९ �द 
२४/३/१९८७

राजु(सगं रNन(सगं चGहाण 

मु.पो.कासोळा ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 6/25/1969 बी.ए, बी.पी.एड, 
एल.एल.बी

;व.जा.अ मंगpळपीर 6/1/1996 ३१/०५/१९९९ ९६५७३५३११९

210 २०१२११०३c६५५६५१ �द 
३/११/२०१२

नारायण �बभा नोळे मु.पो.पाळोद+ 

ता.मानोरा िजवाशीम

पु�ष 8/7/1961 बी.ए. ;व.जा.अ मानोरा 6/1/1992 May-१९९५ ९५४५४६४१५९

211 १९९४०२२०c८६१९२७  �द 
२०/२/१९९४

संतू `ानबा कांबळे      रेखाताई 

रा.;वrयालय, आKबेकारा]या 

शेजार+,वाशीम मु.पो.ता.िज.वाशीम

पु�ष 1/1/1970 बी.ए, बी.पी.एड, अ.जा वाशीम 7/1/1995 ३०/०६/१९९८ ७०८३०६२२८२

212 १९८९१००६c६५५२३१  �द 
०६/१०/१९८९

सुभाष नाथा गवई मु.बोरखाडी 

पो.मोप, ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 4/13/1965 बी.ए. अ.जा 0रसोड 1/1/1992 २०/१२/१९९४ ८९७५०७२४७४
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213 १९९५१२११c६५६९७६ �द 
११/१२/१९९५

कु. (श�पा वसंतराव कह< 

हुडकोकॉलनी, मु.पो.ता. मंगpळपीर 

िज.वाशीम

!"ी 4/15/1975 बी.ए,  
सी.एम.एल.ट+

ओ.बी.सी. मंगpळपीर 5/28/1999 ३१/०५/२००२ ७२४९७२३२९२

214 २००६०८१०c६६०८९३ �द 
१०/८/२००६

अनंत ;व$वनाथ कातड ेमु.पो.पाड� 
ताड ता.मंगpळपीर िज वाशीम

पु�ष 3/21/1972 बी.कॉम, भ.ज.ड. मंगpळपीर 9/1/1996 ३१/०८/१९९९ ९६८९३७४६६१

215 १९९४०६०४c६५६२३५ �द 
०४/०६/१९९४

भूरान रंणु प�पूवाले 

मु.पो.गवल+पुरा ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 4/9/1971 बी.ए. ;व.जा.ब कारंजा लाड 8/1/1997 Jul-२००० ९६८९७१९८३७

२१६ १९८७०७०७c६५५०६२ 
�द०७/७/१९८७

लaमण रामजी काठोळे मु.कोठा 

पो.वसार+ ता.मालेगाव िज.वाशीम
पु�ष 5/4/1966 बी.ए. ओ.बी.सी. मालेगाव 1/19/1995 ३१/०१/१९९८ ७७९८४६६५७१

217 १९९२०८२८c६५५६९७�द 
२८/८/१९९२

धनराज बळीराम मगरड े

मु.पो.मनभा ता.कारंजा िज. वाशीम
पु�ष 5/24/1973 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. कारंजा लाड 11/18/1997 १८/१०/२००० ८६९८२३८६१५

218 १९९७०६२६c६५७५४० �द 
२६/६/१९९७

सुनील नीलकंठराव मानेकर 

शुIवार पेठ,रजनी चौक, वाशीम 
मु.पो.ता.िज.वाशीम

पु�ष 8/16/1970 बी.कॉम,  
बी.पी.एड,

;व.मा.> वाशीम 8/1/1995 ३१/०७/१९९८ ९४२१९३१६८३

219 १९९००४११c६५५४१६  �द 
११/४/१९९०

अ�णा बबनराव गीते 

मु.पो.ता.मंगpळपीर, िज.वाशीम
!"ी 11/11/1967 बी.ए. ;व.मा.> मंगpळपीर 9/1/1997 Aug-२००० ८६०५४३७१७९

220 १९९११२०६c६५५५५० �द 
६/१२/१९९१

गणेश काशीराम सोनुने 

मो._कनखेड पो.जमके$वर ता. 
कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 6/3/1975 एम.ए,  डी.एड, 
बी.एड,

भ.ज.ड. कारंजा लाड 3/1/1999 २८/०२/२००२ ९५५२४४८५६१

221 १९८४०८२०c६६२०६७ �द 
२०/८/१९८४

सुभाष परशराम शेळके 

मु.कामाठवाडा पो.भटउमरा 
ता.िज.वाशीम

पु�ष 8/9/1965   एम.कॉम,  
िज.डी.सी.ए

ओ.बी.सी. वाशीम 8/1/1990 Jul-१९९३ ७८७५३८३५४७

222 २००८१२०८c६६९४६९  
�द.८/१२/२००८

राजेश >�हादराव राउंत मु.धो"ा 
पो.पोट+ ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 2/12/1969 बी.ए, बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 2/1/1997 Jan-२००० ९७६३२४९७८७

223 १९९७११२८c६५७८६९  �द 
२८/११/१९९७

कु. र$मीता मधुकरराव कदम 

मु.पो.कवठळ ता.मंगpळपीर िज. 
वाशीम

!"ी 2/9/1974 एम.ए,   बी.एड, 
बी.पी.एड

खुला मंगpळपीर 7/6/1999 १६/०६/२००२ ९४२००४१५३१

224 २००९०६१६c६६१३६९   �द 
१६/६/२००९

कु. >(मला uयंबक कांबळे 

मु.पो.शाहूमहाराज नगर 

लोणीरोड,0रसोड ता.0रसोड 
िज.वाशीम

!"ी 2/7/1970 बी.ए.टाय;पगं 
इंU-४०,मरा-३०, 
एम.एस.सी.आय.
ट+

अ.जा 0रसोड 1/19/1999 १९/१२/२००२ ८८८८०४१०१८
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225 २००६०४२३c६६७९४२ �द 
२३/४/२००८

��बना तबु!सुम मो.शर+फ खान 

दगा�रोड,मा@नयारपुरा, वड�.७ 
ता.मंगpळपीर िज वाशीम

!"ी 9/6/1968 बी.ए, खुला मंगpळपीर 7/1/1997 Jun-२००० ९०१११५५३१२

226 २०१२१०२५c६८१०३५ 
�द.२५/१०/२०१२

कु.;वrया Eीकृ$नाराव मुंदे 

मु.पो.गायवळ ता.कारंजा िज.वाशीम
!"ी 11/12/1968 बी.ए, इ.मा.व कारंजा लाड 10/1/1995 Sep-१९९८ ९६०४३४९९६९

227 १९८९०४२५c६५८६९७ 
�द.२५/४/१९८९

कु.सुला _कसन राउंत    मु.करपा 

पो.Cगलोल+ ता.मानोरा िज.वाशीम
!"ी 2/7/1968 बी.ए.टाय;पगं 

इंU-४०,मरा-
३०,आय.ट+.आय

अ.जा मानोरा 7/1/1997 Jun-२००० ८६०५०७५९७८

228 १९९९१२२३c६५९५५७ 
�द.२३/१२/१९९९

भाRतीदास सोपान सुव< मु.बोराळा 

पो.खंडाळा ता.मालेगाव िज.वाशीम
पु�ष 1/1/1965 बी.ए, बी.एड, अ.जा मालेगाव 6/5/1996 २५/०५/१९९९ ९०११११६२३७

229 २००८१०१४c६६१८२६ 
�द.१४/१०/२००८

जगद+स ;पराजी वानखेड े

नागरतास रोड, (शOक कॉलनी 

मु.पो.ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 2/14/1972 बी.ए, ओ.बी.सी. मालेगाव 8/31/1995 Aug-१९९८ ७३५००५९८०७

230 २००६०३१७c६६५७१३ �द 
१७/३/२००६

ह0रनारायण शेषराव पांढरे 

मु.पो.लेहनी ता.रेसोड िज.वाशीम
पु�ष 5/1/1972 बी.एस.सी,  

बी.एड,  बी.पी.एड
ओ.बी.सी. 0रसोड 1/4/1996 २२/१२/१९९८ ९७६५६५९२५०

231 १९९४०८२०c६५६५६५ 
�द.२०/८/१९९४

नाना पंढर+ मापार+ मु.धानोरा 
पो.कळंबा ता.िज. वाशीम

पु�ष 10/3/1970   एम.कॉम, ओ.बी.सी. वाशीम 6/1/1999 ३०/०५/२००२ ९६०४२७६५५५

232 १९९४१००६c६५६५८२  �द 
६/१०/१९९४

गजानन परशराम वानखेड े

गु�मं�दर जवळ मु.पो.ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 8/10/1967   बी.कॉम, ओ.बी.सी. कारंजा लाड 4/2/1996 ३१/०३/१९९९ ७५८८०९०५२९

233 २०१६०७०५c१०११००  �द. 
०५/०७/२०१६

आनंदा माPणक कांबळे, मु.बोरगाव 
पो.आमखेडा ता.मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1968 बी.ए. अ.जा. मालेगाव 9/20/1995 २०/०८/१९९८ ८३९०५५२१५४

234 २०१२०७२५c६८०२७५ 
�द.२५/७/२०१२

गजानन भानुदास जुनघरे 

मु.पो.अंटाळ ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 10/15/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. 0रसोड ०१/१०/१९९७ ३०/०९/२००० ९५५२४४७१२२

235 १९९६०६२१c६६१६२१ 
�द.२१/६/१९९६

संतोष Eीपत मनवर        

मु.पो.�ई [गो!ता] ता.मानोरा 
िज.वाशीम

पु�ष 7/5/1972 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा मानोरा ०१/१०/१९९९ ३०/०९/२००२ ७७९८२९६०६८

236 २०१६०७०५c१०११७४ 
�द.५/७/२०१६

चंदन _कसन सोळंके 

मु.पो.नागठाणा ता. िज.वाशीम
पु�ष 6/3/1971 बी.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. वाशीम ०१/०२/१९९७ ३१/०१/२००० ९०४९८८९३९८
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237 २०१६०७०५c१००७२१ 
�द.५/७/२०१६

शरद दयाराम इंगोले 

मु.पो.उंबड�बाजार ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 11/24/1969 बी.ए. अ.जा कारंजा Mar-१९९७ Feb-२००० ७५०७६०५५८८

२३८ २०१६०७०५c१००६७६ 
�द.५/७/२०१६

शामा काशीराम राउत मु.पो.Gयाड 
ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 7/3/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. 0रसोड ०२/१२/१९९६ ०१/११/१९९९ ९७६७०८९१०७

239 २०१५०१०१c१०१००४७ 
�द.१/१/२०१५

एकनाथ फ!तुजी कापसीकर 

मु.जामधी खुद� पो.;वळेगाव 

ता.कारंजा िज.वाशीम

पु�ष 9/20/1970 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा कारंजा Sep-१९९६ Aug-१९९९ ९९२१३४१९१७

240 २०१५०११५c१००८२५ 
�द.१५/१/२०१५

;वलास शामराव खंडारे मु.�हवरा 
लाहे पो.;प>ंीमोडक ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 5/6/1964 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा कारंजा ०६/०३/१९९५ ०६/०४/१९९८ ८६०५६५२६७२

241 २०१४०९१७c१०३२७७ 
�द.१७/९/२०१४

>काश सदा(शव सरोदे मु.पो.काळे 

फैले,वाशीम ता.िज.वाशीम
पु�ष 7/3/1963 बी.कॉम, 

टाय;पगं इंU-
३०.४०,मरा-३०,

ओ.बी.सी. वाशीम ०१/०७/१९९६ १८/०६/१९९९ ९९२१३१७२३१

242 २०१६०७०५c१००५३० 
�द.५/७/२०१६

>वीण सुरेशचंद जोशी 

;वEामUहाजळ कारंजा 

ता.िज.वाशीम

पु�ष 4/4/1973 बी.कॉम, खुला वाशीम ०१/०३/१९९९ २८/०२/२००२ ९८२२४१०४२८

243 २०१६०७०५c१००५११ 
�द.५/७/२०१६

_कशोर दNा"य चौधर+ 

मु.पो.उकळीपेन ता.िज.वाशीम
पु�ष 7/27/1974 बी.ए,  बी.पी.एड, खुला वाशीम Nov-१९९७ Oct-२००० ९९२२९६८४०६

244 २०१६०११५c१००७२० 
�द.१५/१/२०१६

मधुकर ;व$वनाथ जीरवणकर 

मु.पो.भर [जvना] ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 7/11/1973 बी.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. 0रसोड १४/०४/१९९७ ३१/०३/२००० ९७६५२५२१७५

245 २०१६०७०५c१००७६५ 
�द.५/७/२०१६

;वजय वामनराव वानखेड ेमु.इचा 
पो.कंझारा ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 3/15/1961 कृषी पद;वका ओ.बी.सी. मंगpळपीर ०१/०९/१९९६ ३१/०८/१९९९ ९५४५९५२७५४

246 २०१५०३१८c१००५५१ 
�द.१८/३/२०१५

अ@नल >�हादआ�पा नंrकुले 

मु.पेनबोर+ पो.गोवध�न ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 3/11/1972 बी.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. 0रसोड Jun-१९९५ May-१९९८ ९८८१३४६८०६

247 २०१५०२०२c१००८७४ 
�द.२/२/२०१५

देवराव _कसनराव वाघ          

मू. जांबआढाव पो.नंधाना 
ता.0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 7/10/1963 बी.कॉम,  
बी.पी.एड,

ओ.बी.सी. 0रसोड १५/०१/१९९६ ३१/१२/१९९८ ९६५७२६४५५४

248 २०१६०७०४c१०१२२३ 
�द.४/७/२०१६

रंगराव गोमाजी सोनोने      

मु.दधुोरा पो.सुकळी ता.कारंजा 

लाड िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1971 बी.ए. अ.जा कारंजा ०१/०२/१९९८ ३१/०१/२००१ ७०८३५०९०२५
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249 २०१५०११२c१००६२१ 
�द.१२/१/२०१५

गंगाराम मोतीराम उंदेर 

मु.पो.वनोजा ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1962 बी.ए. अ.जा मंगpळपीर 4/19/1996 7/31/1999 ९६५७५७९४१२

250 २०१५०२११c१००७५२  �द 
११/२/२०१५

अर;वदं कडतुजी कांबळे    

मु.पो.0रठद ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 7/1/1963 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा 0रसोड १५/१२/१९९५ ३०/११/१९९८ ८८०६१८६०९३

251 २०१६०७०५c१०१३४७ 
�द.५/७/२०१६

नंद_कशोर काशीराम कांबळे 

मु.पो.काजलाKबा ता.िज.वाशीम
पु�ष 4/21/1966 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा वाशीम ०१/०८/१९९५ ३१/०७/१९९८ ९५२७८३९७७५

252 २०१६०७०७c१००२७९ 
�द.७/७/२०१६

शरद ;वIम कांबळे         

�दवाणी कोटा�समोर >.I.८ 
मालेगाव ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 7/2/1997 एम.ए,      
एम.एस.सी.आय.
ट+

अ.जा मालेगाव १०/०४/१९९७ २९/०३/२००० ९४०३७७९००१

253 २०१६०७०४c१००९२३ �द 
४/७/२०१६

संजय �दगांबर नायसे           

 मु पो .खेडा� ता कारंजा िज 

वाशीम

पु�ष 1/2/1967 डी .सी .इ . ओ.बी.सी. कारंजा ०१/०१/१९९८ ३१/१२/२००० ९८२३५९१२२४

254 २०१६०७०६c१००६८८  �द 
०६/०७/२०१६

कैलास रामचंL लांडगे    

मु.पो.गोवध�न ता.0रसोड िज वाशीम

पु�ष 2/15/1965 बी.कॉम,   .�ब. 
पी. एड

अ.जा. 0रसोड Jul-१९९६ Jun-१९९९ ७५०७०५०९५६

255 २०१६०७०७c१००४६३  �द 
७/७/२०१६

_कशोर कृxणराव कोक6वार 

मु.पो.(शरपूर ता. मालेगाव 
िज.वाशीम

पु�ष 5/25/1964 बी.ए. ओ.बी.सी. मालेगाव ३१/१२/१९९४ ३०/११/१९९७ ९९२३९०७२२१

256 २०१६०७०७c१००३९९ �द. 
०७/०७/२०१६

रवींL रामराव घुगे           

मु.उडी. पो.अमानवाडी ता. 
मालेगाव िज.वाशीम.

पु�ष 6/6/1966 बी.ए.बी.पी.एड. भ.ज.ड. मालेगाव ०६/०९/१९९५ ३०/०८/१९९८ ९१५८५०१४५१

257 २०१६०७०७c१००४६९  
�द.७/७/२०१६

राजू दे;वदास जोशी           

गणेश मं�दरासमोर गणेश पेठ, 
मु.पो.ता.िज.वाशीम

पु�ष 9/15/1970 एम.एस.सी,  
बी.एड.

खुला वाशीम Apr-१९९९ Mar-१९९९ ९८८१३४७५२२

258 २०१६०७०७c१०१०७५ 
�द.७/७/२०१६

मारोती रामजी (शदंे        

मु.पो.पोहो ता.कारंजा लाड 

िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1965 बी.ए. ;व.जा.अ कारंजा Jul-१९९७ Jun-२००० ७७६०३५४६१२

259 २०१६०७०६c१००३९१ 
�द.६/७/२०१६

छबुताई नामदेव गु�हाने 

मु.पो.उबरडाबाजार ता.कारंजा 

िज.वाशीम

!"ी 10/24/1967 बी.ए. ओ.बी.सी. कारंजा ०१/१०/१९९५ ३०/०९/१९९८ ९४२२१९२८५०

260 २०१६०७०७c१००६६० 
�द.७/७/२०१६

धोडबा रामभाऊ वाघमारे 

मु.पो.दापुर+ ता.मालेगाव िज.वाशीम
पु�ष 10/9/1972 बी.कॉम ओ.बी.सी. मालेगाव ०४/०४/१९९७ ०१/०३/२००० ९६५७९७९४९०
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261 २०१५०४३०c१००१९० 
�द.३०/४/२०१५

(शवराज Eीपत पंHडत      

मु.पो.सवड ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 3/1/1965 बी.ए. अ.जा. 0रसोड २४/०५/१९९५ २४/०५/१९९८ ९७६३९३०३५४

262 २००८०९०९c६६४७९० 
�द.९/९/२००८

सदा(शव ;व$वनाथ थोरात       

मु.पो. भर [जहा] ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 1/14/1969 बी.ए,    बी.पी.एड. ओ.बी.सी. 0रसोड Dec-१९९५ Nov-१९९८ ९९०५२८३८२८

263 २०१६०७०७c१००८०६ 
�द.०७/०७/२०१६

महादेव पांडुरंग गंगावणे, मु.देपूळ, 
पो.वारा-जहा. ता.िज.वाशीम

पु�ष 1/18/1972 बी.ए/बी.पी.एड/ए
ल.डी.सी.

भ.ज.ड. वाशीम 5/5/1998 ०५/०४/२००१ ९०११५८२४११

264 20160707c100932 
�द.७/७/२०१६

कु.रDनामाला �हरामण काळे 

मु.पो.कुKबारपुरा ता कारंजा 

िज.वाशीम

!"ी 6/10/1972 बी.ए, ओ.बी.सी. कारंजा 10/1/1996 Sep-१९९९ ९४०३०३३२८६

265 २०१६०७०५c१०१२८७ 
�द.५/७/२०१६

>ेमदास _कसन राठोड मु.बोरGहा 
पो.कारल+  ता. मानोरा िज. वाशीम

पु�ष 1/15/1963 बी.कॉम, ;व जा.अ मानोरा 4/9/1991 ३१/०३/१९९४ ९७६७८८३९६७

266 २०१४०९१९c१०१५८७  �द 
१९/९/२०१४

संजय मारोती पानबह+रे 

मु.पो.क�पानानगर जांब रोड, 
मंगpळपीर ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 11/22/1969 बी.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 6/1/1996 ३१/०५/१९९९ ८८०५०८५७९५

267 २०१४०११०c१००८८१   �द 
१०/१/२०१४

;वलास (भका जाधव मु.पो.उमर+ 
खु. ता. मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 4/15/1968 बी.ए,  बी.पी.एड, ;व जा.अ मानोरा 6/5/1997 ०४/०५/२००० ९९२१४८२१२४

268 २०१६०४२६c१०१०००   �द 
२४/४/२०१६

उNमराव भीमराव इंगोल 

मु.बेलखेड पो. पोट+ ता. 
मंगpळपीर, िज. वाशीम

पु�ष 1/13/1965   एम.कॉम, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 9/1/1996 ३१/०८/१९९९ ९९२१५६०८११

269 २०१५०७०७c१००७१५ �द 
०७/७/२०१५

संजय रामराव सदार 

मु.खडक6सदार पो.ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 4/25/1972 बी.ए, खुला 0रसोड 1/1/1996 Dec-१९९८ ९४२३१३५८४१

270 २०१६०७०७c१००६८९  �द 
०७/७/२०१६

रामक6सन कुंड(लक वैrय 

मु.पो.कळंबा महाल+ ता.िज. वाशीम
पु�ष 7/31/1968 बी.ए,  बी.(लब अ.जा वाशीम 6/1/1995 ३१/०५/१९९८ ९८५०३४२२४९

271 २०१६०७१४c१००८२७ �द. 
१४/७/२०१६

राजेश सुखदेव>साद दबुे     

नवीन आठवडीबाजार वद� नं;१२,   
मु.पो.ता. मंगpळपीर, िज.वाशीम

पु�ष 9/15/1967 बी.कॉम,  
बी.पी.एड,

खुला मंगpळपीर 3/1/1997 Feb-२००० ८८०५०९४१४९

Page 625 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

272 २०१६०७०७c१००३२०  �द 
०७/७/२०१६

राजेEी मधुकरराव ठाकरे 

मु.पो.हुडको कालनी 

बस!टाप,मंगpळपीर ता. 
मंगpळपीर िज.वाशीम

!"ी 3/27/1973 एम.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 2/1/1999 ३१/०१/२००२ ७७९८४८५२३७

273 २०१६०७०७c१०१५०४ �द 
७/७/२०१६

माधुर+ Eीराम चौधर+ 

मु.पो.भारतीपुरा ता.कारंजा लाड 

िज वाशीम

!"ी 1/15/1969 बी.ए, ओ.बी.सी. कारंजा 1/1/1997 Dec-२००० ७८७५७९८०८९

274 २००६११२९c६५८०१७  �द 
२९/११/२००६

देवपाल भोपत इंगोले नवीन 

सोनखास बायपास रोड 

मंगpळपीर, ता.मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 11/5/1965 बी.ए.  बी.पी.एड, 
टाय इंU-
६०,मरा-
४०एम.एस.सी.आ
य.ट+

अ.जा मंगpळपीर 7/1/1996 Jun-१९९९ ९९२२३१०२६३

275 २०१६०७०८c१००३१७  �द 
०८/७/२०१६

अशोक नारायण जावळे मु.वडजी 

पो. मागूळ ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 12/11/1964 बी.ए,  बी.(लब अ.जा 0रसोड 6/1/1995 May-१९९८ ९९२२७५०१२६

276 २०१६०७०८c१००३८७  �द 
०८/७/२०१६

लोडू सुभाना बाजड मु.पो.नेतांसा 
ता.0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 5/25/1968 बी.ए, ओ.बी.सी. 0रसोड 6/10/1995 १६/०५/१९९८ ७५०७६१९९५३

277 २००३०५२२c६६३४९६ �द 
२२/५/२००३

दNा का:हुजी शेळके     मु.कुंभी 

पो.वारा ता.मंगpळपीर िज.वाशीम
पु�ष 1/9/1968 बी.ए,  बी.पी.एड, ओ.बी.सी. मंगpळपीर 9/1/1997 Aug-२००० ७०५७२८७५२७

278 २०१६०७०८c१००७०२  �द 
८/७/२०१६

कु.वंदना नारायणराव खाड े

मु.पो.ता.0रसोड िज. वाशीम
!"ी 3/28/1974 बी.ए, खुला 0रसोड 4/1/1997 Mar-२००० ९५५२०३४७१५

279 २०१६०७०८c१००६४८  �द 
८/७/२०१६

संजय ;व�ठलराव भागवत 

मु.पो.कुKभारपुरा ता.कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 10/24/1970 बी.ए, ओ.बी.सी. कारंजा 4/3/1997 ३१/०३/२००० ९७६७९९१५२७

280 २०१६०७०८c१०००७४  �द 
८/७/२०१६

;वoठल पुंड(लक चIनारायण 

मु.इचा पो.कंझरा ता. मंगpळपीर 

िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1969 बी.ए, अ.जा मंगpळपीर 8/21/1996 २०/०८/१९९९ ९९२३१४१५७४

281 १९८४१०११c६५४९७४ �द 
११/१०/१९८४

कैलास _कसनराव राउत       

मु. शेवती पो. वाई ता. कारंजा 

िज.वाशीम

पु�ष 6/11/1966 बी.ए, ओ.बी.सी. कारंजा 8/1/1998 ३१/०७/२००१ ९६२३६२३४४७

282 २०१६०७०८c१००८५२  �द 
०८/७/२०१६

अशोक ;वIमा नवघरे      

मु.पो. येवता ता.0रसोड िज. वाशीम
पु�ष 7/18/1963 बी.ए,  बी.पी.एड, अ.जा 0रसोड 1/19/1995 ३१/०१/१९९८ ७३५०९१८३२५
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283 २०१६०७०८c१००९००  �द 
८/७/२०१६

भगवान पंढर+ बMड े    

मु.पो.Gयाड ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 1/5/1970 बी.ए,  बी.पी.एड, खुला 0रसोड 4/1/1999 ३१/०३/२००२ ९६२३३२८२९३

284 २०१६०७०५c१०२०६१ 
�द.५/७/२०१६

मंगेश गजाननराव कुलकण� 

क�याणी चौक वाड�.न;१२,  
मु.पो.ता. मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 5/10/1970 बी.कॉम, खुला मंगpळपीर 5/3/1998 ३०/०५/२००१ ९९२१०३१५१६

285 २०१६०७०८c१००८३१  �द 
०८/०७/२०१६

वैजनाथ गो;वदंा ठाकरे 

मु.पो.मागुल झनक ता. 0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1973 बी.ए, ओ.बी.सी. 0रसोड 12/1/1997 Nov-२००० ७३५०९१८३२५

286 २०१६०७०१c१००१९३    �द 
१/७/२०१६

(मझा� सतारबेग र�हतबेग मु.उबडी 
पो.इंझोर+ ता.मानोरा िज.वाशीम

पु�ष 3/6/1968 बी.एस.सी. खुला मानोरा 8/1/1995 Jul-१९९८ ७७७३९४५७१९

287 २०१६०७०८c१०१०८२ 
�द.८/७/२०१६

मनोहर �हरामण सपकाळ 

मु.पो.हराळ ता. 0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 8/2/1960 बी.ए, अ.जा 0रसोड 6/1/1996 May-१९९९ ९६०४९२२५९२

288 २०१५०८०१c१००७११  �द 
१/८/२०१५

;पp रंनु बे@नपले          

मु.पो.  सुरवाडी ता.िज. वाशीम
पु�ष 7/20/1966 एम.कॉम, एम.ए. 

 बी.एड,
भ.ज.ब वाशीम 8/1/1998 Jul-२००१ ९४२३४३०९१९

289 २०१६०७०८c१०१४३९   �द 
८/७/२०१६

पांडूरंग �Rमाजी उचीतकर 

मु.पो.केकतउमरा ता.िज.वाशीम
पु�ष 5/6/1968 बी.ए,  बी.पी.एड, 

आय.ट+.आय

अ.जा वाशीम 1/1/1997 ३१/१२/१९९९ ९४२१८३७४६९

290 २०१६०७०५c१००९११  �द 
५/७/२०१६

;वrया सुरेशचंL जोशी 

;वEामाUहाजवळ, कारंजा, 
ता.कारंजा िज.वाशीम

!"ी 5/23/1968 बी.कॉम, खुला वाशीम 9/1/1999 ३१/०८/२००२ ७७१९९३०९४६

291 २०११०३११c६५७००१ 
�द.११/३/२०११

अजबराव भीमराव बागड े       

मु. तारखेडा पो. लोणी [अरब] 
ता.कारंजा िज. वाशीम

पु�ष 2/22/1964 बी.कॉम, एम.ए, 
बी.पी.एड,

अ.जा कारंजा १५/०९/१९९५ ३१/०८/१९९८ ९४२३२७३५०६

292 १९८६०३११c६५६६६७ �द 
११/३/१९८६

संजय देवबाजी बोथे         

मु.गोUी पो.सोनाला 
ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 1/21/1967 एम.कॉम ओ.बी.सी. मंगpळपीर ०७/०१/१९९६ ०७/०८/१९९९ ९६३७१६०७०४

293 २०१६०७१३c१०१००४ �द 
१३/७/२०१६

आनंदराव रामजी बोरकर 

मु.पो.सुकळी ता.कारंजा िज. वाशीम
पु�ष 1/5/1963 बी.ए. अ.जा कारंजा Jul-१९९७ Jun-२००० ९५४५४२५२९३

294 २०१६०७१४c१००८०७ �द 
१४/७/२०१६

रामदास तुकाराम (भकनकाळे 

मु.qाKहणवाडा पो.मारसूल 
ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 7/4/1996 बी.ए. ओ.बी.सी. मालेगाव Feb-१९९६ Feb-१९९९ ९८५०७६६९२८

Page 627 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

295 २०१६०७१४c१०१०२६ �द 
१४/७/२०१६

मह7L गजाननराव कुलकण� 

मु.पो.क�याणी चौक,वाड� I.११ 
पाताळे$वर मंगpळपीर, 
ता.मंगpळपीर िज.वाशीम

पु�ष 12/5/1966 बी.कॉम खुला मंगpळपीर ३१/०५/१९९८ ३०/०४/२००१ ९७६७३८२३६०

296 २०१०१२१८c६६३९९४  �द 
१८/१२/२०१०

कु.ि!मता रावसाहेब देशमुख 

मु.पो.कामरगाव ता.कारंजा 

िज.वाशीम

!"ी 7/6/1975 बी.एस.सी. खुला कारंजा ०१/१०/२००० ३०/०९/२००३ ९८२२१७३७७७

297 १९९९०५१९c६६८३५६ �द 
१९/५/१९९९

कु.क�पना सुधाकरराव पानसे 

लaमी-Gयंकटेश अपा.गु�मं�दर 
जवळ कारंजा, ता.कारंजा 

िज.वाशीम

!"ी 12/1/1971 बी.ए,  बी.एड खुला कारंजा ०१/१२/१९९९ 11/30/2002 ८००७६०७६६५

298 २०१४१०१३c१००६७४ 
�द.१३/१०/२०१४

अ@नल शेषराव सरनाईक 

मु.देऊळगावबंडा पो.असेगाव 

ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 8/24/1976 बी.ए, एम.ए, 
सी.सी.स,

खुला 0रसोड ०१/०२/१९९९ १९/०२/२००२ ९९२१६१४९८२

299 २०१६०७१६c१०१३७२ �द 
१६/७/२०१६

गजानन शंकरराव मासोतकार 

मु.पो.कुपटा ता.मानोरा िज.वाशीम
पु�ष 7/5/1967 बी.ए, ओ.बी.सी. मानोरा ०२/०६/१९९७ ३१/०५/२००० ९९२३४१२६३३

300 २०१६०७०५c१०१३८८ �द 
५/७/२०१६

�दल+प तुळशीराम मनवर 

मु.पो.�हवरा बु. ता.मानोरा 
िज.वाशीम

पु�ष 11/2/1963 बी.कॉम अ.जा मानोरा ०१/०१/१९९० ३१/१२/१९९२ ८३०८१७८२६१

301 २०१६०७१८c१००७०० �द 
१८/७/२०१६

;वoठल गो;वदंा गवई      

मु.पो.0रठrध ता.0रसोड िज.वाशीम
पु�ष 5/29/1965 बी.कॉम, एम.ए, 

बी.पी.एड,
अ.जा 0रसोड Apr-१९९७ Mar-२००० ७३७८८६०३४८

302 २०११५०३३c१००७४३ �द 
३०/३/२०१५

कु.संगीता बबनराव चोपड े
मु.पो.ता.मालेगाव िज.वाशीम

!"ी 2/23/1973 बी.ए, ओ.बी.सी. मानोरा/मालेगाव Sep-१९९८ ३१/०७/२००१ ९८९०३२९९०६

303 २०१४११०२c१००३२५ �द 
२/११/२०१४

;व$वंभर चंLभान गुदड े    

मु.बोरगाव पो.आमखेडा 

ता.मालेगाव िज.वाशीम

पु�ष 2/1/1965 बी.ए,  बी.एड अ.जा मालेगाव ०२/०५/१९९९ २५/०४/२००३ ९६८९३१६७३८

304 २०१६०७२०१०१२६८   �द 
२०/०७/२०१६

सीमा uयKबकराव धोपे, मु. गु�ता 
ले-आउट, वाशीम िज. वाशीम

!"ी 9/17/1977  एम.ए,   बी.एड, ;व.मा.>. मंगpळपीर 1/1/1999 ३१/१२/२००१ ९८९०६०५०५५

305 १९८९०७२१c६५५१८३ �द 
२१/७/१९८९

आDमाराम भीमराव कांबळे 

मु.श7दरुजना [मोरे 
ता.मंगpळपीर,िज.वाशीम

पु�ष 7/1/1972 बी.एस.सी,   
बी.एड,  टाय- 
इंU-४०, 
एम.एस.सी.आय.
ट+

अ.जा मंगpळपीर Jan-१९९९ Dec-२००१ ९६२३३३४९८४
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306 २००८०२१२c६६७४३६ �द 
१२/०२/२००८

कैलास सदा(शव तुरेराव     

मु.पो.शेलू [खडसे]ता.0रसोड 
िज.वाशीम

पु�ष 5/6/1971 बी.ए,  बी.एड अ.जा 0रसोड ०३/०३/१९९७ १९/०२/२००० ९९२२०६८१७०

307 १९८९१२१२c६६४१४२   �द 
१२/१२/१९८९

वासुदेव दNाराम चGहाण       

मु.�Lाला पो.दापूर.खुद� ता.मानोरा 
िज.वाशीम

पु�ष 5/15/1972 बी.ए,   बी.पी.एड, 
 टाय-इंU-४०, 
मरा-३०

;व.जा.अ मानोरा 9/1/1997 Aug-२००० ९६६५४५९५६५

308 २००९१११०c६५८०१२   �द 
१०/११/२००९

अ@नल माPणकराव देशमुख     

मु.�हवरापेन पो.CचचंाKबापेन 
ता.0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 1/12/1976  एम.ए,   
बी.पी.एड,

खुला 0रसोड 6/16/1998 २०/०६/२००१ ९७६४२५२९५९

३०९ १९९५१२११c६५६९७५ 
�द.११/१२/१९९५

अच�ना मधुकरराव सपकाळ    मु. 
६५ बाबरे ले-आउट मंगpळपीर 

िज.वा(शम

!"ी 9/29/1974 एम.ए. डी.एड. 
बी.एड.

O.B.C मंगpळपीर 6/8/1999 ३१/०५/२००२ ९४२३८५४७९५ 
०७२५३-२६०५४१

३१० २०१६०७२२C१००८८८ 
�द.२२/०७/२०१६

मो. युनुस मो. युसुफ मु:नीवाले 

मु.पो. गवळीपुरा वाड� न ४ कारंजा 

िज.वा(शम

पु�ष 5/5/1968 एम.कॉम N.T.-B कारंजा /07/1995 /06/1998 ८००७४५७१६९ 
८१७७८५९९६३

३११ २००८१२०६C६६९४६७ 
�द.०६/१२/२००८

गजानन नारायण झनक  

मु.मांगुळझनक ता. 0रसोड 
िज.वा(शम

पु�ष 1/11/1969 बी.कॉम. 
,बी.पी.एड

OPEN 0रसोड /०६/१९९५ /०५/१९९८ ९९२१७५९५०५

३१२ २०१६०७२५C१००६१७ 
�द.२५/०७/२०१६

आनंदा देवबा मोरे   मु. पो. 
आंबेडकरनगर 0रसोड िज.वाशीम

पु�ष 9/6/1965 एम.ए. ,बी.पी.एड SC 0रसोड 3/15/2000 १८/०२/२००३ ७५०७३७३५०९

३१३ २०१२०९१२C६५८९१४ 
�द.१२/०९/२०१२

शेख रह+म शेख चांद    

मु.पो.मांगुळझनक ता.0रसोड  
िज.वा(शम

पु�ष 7/5/1970 बी.ए.,अUीक�चर OPEN 0रसोड /12/1995 /११/१९९८ ९६५७१५१७२४

३१४ १९८९०११९C६५५२३५ 
द+.१९/०१/१९८९

>तापराव ;वनायकराव घुगे  

मु.सुकांडा पो.राजुरा ता.मालेगाव  
िज.वा(शम

पु�ष 3/15/1971 पदवी N.T.-D मालेगाव 9/20/1995 Aug-98 ८८०६७०५२२३     
७७०९२७३४१३

३१५ २००२०१२३C६६४६१० 
�द.२३/०१/२००२

भारती गोपीनाथ गु�ता    

मु.दगा�ह चौक, मंगpळपीर

!"ी 6/7/1965 एम.ए. O.B.C मंगpळपीर 9/7/1997 ३१/०८/२००० ९६२३५०३४७७

३१६ २००३०४०७C६६३४५४�द.०७
/०४/२००३

संजय केशवराव बोरकर   

मु.पो.ता. मंगpळपीर िज.वा(शम
पु�ष 8/4/1967 बी.ए. S.B.C मंगpळपीर 4/3/1998 3/30/2001 ९०११८७४५३०
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३१७ २०१६०९२८C१००८२९ 
�द.२८/०९/२०१६

कमलेश मुरल+धर चौधर+  

मु.४०२/८ गोदावर+ 
�बि�डगं,आरती नगर+ पाईपलाईन 

जवळ वायले नगर क�याण 

पि$चम,िज. ठाणे

पु�ष 2/8/1971 एम.ए. O.B.C मालेगाव 9/2/1997 /०८/२००० ९९८७६३८८९३

३१८ २०१६०८०२C१०१६६० 
�द.०२/०८/२०१६

अशोक पुंजाराम >गणे        

मु.जय माता द+ Gयायाम शाळा 

जवळ , लोहारा िज. यवतमाळ

पु�ष 9/24/1960 एम.कॉम S.C. कारंजा 1/1/1987 ३१/१२/१९८७ ८६०५४७३१०१    
८२३७३७४७१५

३१९ २०१६०८०५C१००७८९ 
�द.०५/०८/२०१६

गौतम जयाजी राऊत         

मु. गौतम नगर ता.कारंजा  

िज.वा(शम

पु�ष 6/14/1961 बी.कॉम S.C. कारंजा 1/1/1987 12/31/1989 ९४२३४२३६८०

३२० २०१६१०२७C१००४९४ 
�द.२७/१०/२०१६

गजानन वसंतराव अंजनकर  

मु.काजीपुरा, कारंजा  िज.वा(शम
पु�ष 7/4/1968 बी.एस.सी. , 

बी.पी.एड
O.B.C कारंजा 7/1/1996 ३०/०६/१९९९ ८७९३९३८६१०  

८८०५४०२८७९

३२१ २०१५०२०६C१००५७४ 
�द.०६/०२/२०१५

रंजना >�हादराव राऊत   

मु.गणेशपूर पो. पोघात 
ता.मंगpळपीर िज.वा(शम

!"ी 7/24/1973 एम.ए. O.B.C मंगpळपीर 10/5/1998 /०९/२००१ ९७६४७७७७६४

३२२ २०१६१२२८C१००८३७ 
�द.२८/१२/२०१६

भावना मुरल+धर लोहाना      

(शवाजीनगर मु. पो. ता. 
मंगpळपीर िज.वा(शम

!"ी 9/24/1974 बी.ए OPEN मंगpळपीर /१०/१९९८ /०९/२००१ ९४२२९२३९४९

३२३ १९९२१००६C६५५९०१ 
�द.०६/१०/१९९२

;ववेक काशीनाथ ठाकरे   

मु.पो.ब7बळा ता. कारंजा िज.वा(शम
पु�ष 12/10/1973 बी.एस.सी.,बी.एड O.B.C कारंजा 2/8/1999 Feb-२००२ ९४२१७९४५०२   

९८९०३७२६२६

३२४ २०१००८२६C६७४६४८ 
�द.२६/०८/२०१०

संगीता नंदकुमार @तवार+  

मु.गांधी 
जगजीवनरामनगर,आपातापा रोड 

अकोला

!"ी 5/1/1972 एम.ए.,  बी.एड. OPEN कारंजा 6/1/1996 /०६/१९९९ ८९७५५९७०३५   
९६८९३०४४०१

३२५ १९९३०६२०C६५६००२ 
�द.२०/०६/१९९३

�दल+प दNा"य मोहळे   

मु.जांभ�ण परांड ेपो.काटा 

ता.िज.वा(शम

पु�ष 8/2/1968 बी.ए., बी.पी.एड O.B.C वा(शम 7/1/1996 ३०/०६/१९९९ ८८८८१०५६०६

३२६ ५०२C४६५२६६५    
�द.२२/०१/२०१७

समाधान राघो अंभोरे       मु. 
पेडगाव ता.0रसोड िज.वा(शम

पु�ष 4/1/1966 बी.ए. S.C. 0रसोड /०७/१९९७ /०६/२००० ७०६६१४०४८१

३२७ २०१७०११७C१०००१७ 
द+.१७/०१/२०१७

>काश तुळशीराम पाचरणे    

मु.आसोला पो.मोप ता.0रसोड 
िज.वा(शम

पु�ष 7/31/1966 एम.ए O.B.C 0रसोड 8/4/1994 Jul-१९९७ ९०४९५०२२०६
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३२८ ५०२C४६३५२२१    
�द.०७/०१/२०१७

सारनाथ गणपत अवचार 

मु.जउलका ता.मालेगाव िज.वा(शम
पु�ष 8/15/1969 बी.ए. S.C. मालेगाव 7/9/1996 /०६/१९९९ ९७६५५१३९२७

३२९ ५०२C४६५८१३३    
�द.२८/०१/२०१७

आनंदा नागोराव गवई  

मु.पो.कMडाळी ता.मानोरा 
िज.वा(शम

पु�ष 6/30/1962 बी.ए. S.C. मानोरा 12/16/1988 १५/१२/१९९१ ९६२३५६६१९०

३३० २०१५०३१६C१००२४९ 
�द.१६/०३/२०१५

सुरेश पंडीत चGहाण      

मु.उमर+ खुद� पो.उमर+ बु 
ता.मानोरा िज.वा(शम

पु�ष 3/5/1967 बी.ए. , बी.पी.एड V.J.-A मानोरा /०३/१९९७ /०२/२००० ९७६३९८५९२५

३३१ ५०२C४६३५०८९    
�द.०७/०१/२०१७

नरहर+ गोपाळ अवचार    

मु.पो.घोटा ता 0रसोड िज.वा(शम
पु�ष 4/3/1966 बी.ए. , बी.पी.एड O.B.C 0रसोड 6/16/1998 १६/०६/२००१ ९४२०६२१२०३

३३२ ५०२C४६५८२३५    
�द.२८/०१/२०१७

गोपाळ दNा"य इंगळे        

मु.पो.�हवरा बु ता.मानोरा 
िज.वा(शम

पु�ष 3/31/1973 बी.कॉम O.B.C मानोरा 11/20/1998 १९/१०/२००१ ९१५८८४९११६

३३३ ५०२C४६३७६७५    
�द.०९/०१/२०१७

सु@नता भीमाशंकर रासकर      

देशमुख ग�ल+,साईनगर,मु.पो. ता. 
0रसोड िज.वा(शम

!"ी 7/1/1975 बी.ए. ,एम.ए., 
बी.एड

O.B.C 0रसोड /०५/१९९९ /०५/२००२ ९३२६८७०१२२

३३४ २०१००२२४C६७११८५ 
�द.२४/०२/२०१०

संतोष भानुदास घायाळ      

मु.पो.मोप ता.0रसोड िज.वा(शम
पु�ष 7/1/1975 बी.ए., बी.एड OPEN 0रसोड /१२/१९९८ /१२/२००१ ९८२२०८१४६०    

९४०३०१२३४३

३३५ २०१७०११७C१०००१४ 
�द.१७/०१/२०१७

वसंत लaमण मोरे         

मु.पो.मोप ता.0रसोड िज.वा(शम
पु�ष 6/21/1966 एम.कॉम , 

बी.पी.एड
S.C. 0रसोड /०८/१९९३ /०७/१९९६ ९५४५७६१५६५

३३६ २०१७०११७C१००२०१  
�द.१७/०१/२०१७

(शवशंकर नारायण खोडके    

मु.धोडप खु. पो.गोफणी 0रसोड 

िज.वा(शम

पु�ष 10/26/1968 एम.ए. , बी.पी.एड O.B.C 0रसोड /०१/१९९३ /०१/१९९६ ९६२३६८४९२७

३३७ ५००c४६५८१७९     
�द.२७/०१/२०१७

स;वता सु@नल वानखड े      

मु.पो.सहदेव नारायण 

गोमासे,Gयंकटेशनगर,0रसोड 
िज.वा(शम

!"ी 10/15/1973 बी.ए. O.B.C 0रसोड /११/१९९७ /११/२००२ ९४२१६४८३००/९४
०३७७९१९१

३३८ ५०२c४६५७९७४    
�द.२७/०१/२०१७

गजानन Cचमना�पा कुबड े

मु.पो.CचचंाKबा भर ता.0रसोड 
िज.वा(शम

पु�ष 6/17/1973 एस.एस.सी, 
अUीक�चर

O.B.C 0रसोड /१२/१९९६ /१२/१९९९ ९७६७८४२४१३
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३३९ ५०२c४६५८०३३     
�द.२७/०१/२०१७

;वलास उNम इंगोले         

मु.0रधोरा पो.राजुरा ता.मालेगाव 
िज.वा(शम

पु�ष 12/12/1967 बी.ए. O.B.C मालेगाव 7/9/1992 6/30/1995 ९८२२६७८१५५

३४० ५०२c४६५८०२०     
�द.२७/०१/२०१७

;वxणु अमतृा भवाळ         

मु.पो.मांडवा ता.0रसोड िज.वा(शम
पु�ष 6/5/1973 बी.ए., बी.एड S.C. 0रसोड /१०/१९९८ /10/2001 ९०७५२४०९२२

३४१ ५०२c४६५७९९०     
�द.२७/०१/२०१७

जनाध�न नामदेव वाकळे 

मु.पो.CचचंाKबा भर ता.0रसोड 
िज.वा(शम

पु�ष 1/1/1966 बी.ए., बी.एड SC 0रसोड /01/1993 /01/1996 ९०४९९७३९२१

३४२ ५०२c४६५८१५७     
�द.२७/०१/२०१७

रामे$वर शंकर सरकटे मु.पो.Gयाड 
ता. 0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 7/5/1975 बी.ए., बी.पी.एड, 
जीडीसी अंड अ

SC 0रसोड /११/१९९७ /११/२००० ८६०५८०७९०७

३४३ ५०२c४६५८५९५     
�द.२७/०१/२०१७

रामे$वर >�हाद काळबांड,े मु.पो. 
भर जहा ता. 0रसोड िज. वाशीम

पु�ष 4/1/1972 बी.एस.सी.अUी O.B.C 0रसोड /७/१९९८ /७/२००१ ९८२२४८२५९१

३४४ ५०२c४६६०४६५     
�द.२९/०१/२०१७

शेख बबलु शेख यासीन    

मु.पो.गौस पुरा ,लोणी रोड, 
ता.0रसोड  िज.वा(शम

पु�ष 6/27/1976 बी.कॉम O.B.C 0रसोड /०५/१९९९ /०५/२००२ ९४०३७२२७८६/ 
९४२३६११६०३

१ 20140922सी102574      
�द. 22/09/2014

कुंदा शामरावजी बेलखोड,े rवारा-
360, गो;वदंराव Cगर+पुंजे, ;वमल 
इलेR�+क�स, _क�ला रोड, महाल, 
नागपूर - 32

!"ी 20/03/1970 बी.कॉम, 
संगणक 

(डी.पी.सी.एस.)

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9673619479

2 20030225सी173560 �द. 
25/02/2003

पुxपा बापूराव डांगे, �लॉट नं. 115, 
!वागत नगर, धमµ:L _कराणा 

जवळ, :यू नरसाळा रोड, नागपूर - 
34

!"ी 10/2/1969 बी.ए., एमएस 
ऑ_फस, §से 
मे_कंग

एस.सी. (भवापूर 1/7/1998 31/06/2001 9890355273

3 20150319सी100169 �द. 
19/03/2015

छाया बापूराव @तPखले, 
एल.आय.जी. 2/5, रेशीमबाग 
चौक, वक6लपेठ, नागपूर - 24

!"ी 15/11/1965 एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1995 30/11/1998 7387212430

�वभाग - - - - नागपूर
िजहा - - - - िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , नागपूर
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4 19941028सी121938 �द. 
28/10/1994

तुलशीदास बvयाराम म!के, रा. पो. 
गो:हा, ता. कुह+, िज. नागपूर - 
441210

पु�ष 15/03/1972 बी.कॉम ओ.बी.सी. कुह+ 1/3/2000 28/02/2003 9272801862

5 20141001सी101020 �द. 
01/10/2014

अशोक ह0रभाऊ मुन, मांडव 
घोराड, पो. मोहगांव, त. �हगंणा, िज. 
नागपूर

पु�ष 4/1/1969 एम.ए., बी.ए., एस.सी. �हगंणा 1/7/1996 31/06/1999 9371563040

6 19910706सी108657 �द. 
06/07/1991

नंद_कशोर भागवत मानकर, मु. 
मडासावंगी, पो. ;पपंळा, त. 
कळमे$वर, िज. नागपूर - 441502

पु�ष 10/8/1972 बी.कॉम, टाय. इं-
40

ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/12/1995 30/11/1998 7875131937

7 20141111सी100846 �द. 
11/11/2014

>(मला ह0रदास म7ढे, �लॉट नं. 48, 
डॉ. बनकर ]या घराजवळ, 
गोपालनगर, नागपूर -22

!"ी 4/1/1969 बी.एस.डZलू, 
एम.एस.डZलू, 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9970175847

8 19830523सी101291 �द. 
23/05/1983

(सधंु उंकडराव गवई, rवारा-�लॉट 
नं. 58, ॲड. नेवारे, जूना सुभेदार 

ले आऊट, नागपूर - 24

!"ी 17/04/1964 बी.एस.सी., 
बी.एड.

एस.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9970776169

9 19900319सी106846 �द. 
19/03/1990

सुवणा� मनोहर करंबेलकर, rवारा-
अशोक काळे, �लॉट नं. 106-ए, 
रामनगर, नागपूर - 33

!"ी 17/02/1967 बी.कॉम, 
एम.कॉम, 
एमएससीआयट+

ओपन नागपूर 1/7/1999 30/06/2002 9765557590

10 20141111सी100160 �द. 
11/11/2014

रDनाकर uयंबकराव कऊटकर, वाड� 
नं. 3, Kहैसपठार, ता. कळमे$वर, 
िज. नागपूर - 441502

पु�ष 20/09/1963 बी.ए., एम.ए., 
टाय. म-30

ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/10/1996 30/09/1999 7875901916

11 20140920सी102794 �द. 
20/09/2014

ल+ला गजानन @नलकुटे, rवारा-
कमलाकर कुंभारे, हाऊ(सगं बोड� 
जवळ, Rवा. नं. 2/7, वैशाल+नगर, 
नागपूर - 17

!"ी 3/4/1963 बी.ए., 
एमएससीआयट+

एस.बी.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9561261781

12 20081022सी189360 �द. 
22/10/2008

अलका तुलशीराम नंदे$वर, �लॉट 
नं. 29, पंचशील नगर, जुना पो!ट 

ऑ_फस मागे, बुFद ;वहार जवळ, 
नागपूर - 16

!"ी 1/4/1964 बी.ए., एम.ए., 
टाय. म-30, इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/9/1995 31/08/1998 9021939546
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13 19900705सी106979 �द. 
05/07/1990

कुंदा �दगांबर अंबादे, �लॉट नं. 30, 
पंचशील नगर, जुना पो!ट 

ऑ_फस मागे, नागपूर - 17

!"ी 20/06/1973 बी.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-60, म-
40, �ह-ं40

एस.सी. नागपूर 1/7/1998 30/06/2001 9850314240

14 20151108सी100047 �द. 
08/11/2015

गणपत (भमराव धोटे, �लॉट नं. 
93, Cगoट+खदान, गोरेवाडा रोड, 
बोरगाव, पटेल नगर, नागपूर - 13

पु�ष 1/1/1967 बी.ए., बी.एड., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. कारंजा (घा.) 1995 1998 8605794586

15 20121008सी138078 �द. 
08/10/2012

सुxमा ह0रदास दामले, �लॉट नं. 
273, पंचशील नगर, �बनाक6 ले 

आऊट, ;>यंका _कराणा जवळ, 
नागपूर - 17

!"ी 1/7/1972 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9405704327

16 20080612सी187697 �द. 
12/06/2008

रंजना भैयालाल दपुारे, मोद+पडाव, 
:यू छावनी, कामठS, ता. कामठS, 
िज. नागपूर - 441002

!"ी 2/1/1968 बी.कॉम., टाय. इं-
40, म-30, �ह-ं
30

एस.सी. कामठS 1/9/1997 31/08/2000 7276630938

17 19881229सी103567 �द. 
12/12/1988

;वrया सदाराम डMगरे, (सFदाथ� 
नगर, टेका, बुFद;वहरा जवळ, 
नागपूर - 17

!"ी 1/10/1969 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-50, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9021516217

18 19891222सी104972 �द. 
22/12/1989

पुxपलता चुडामन बMदाड,े �लॉट नं. 
762, वैशाल+ नगर, जGहेर+ न(सJग 

होम ]या मागे, नागपूर - 17

!"ी 17/05/1970 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30,

एस.सी. नागपूर 6/12/1998 27/11/2001 8856914257

19 19891222सी104971 �द. 
22/12/1989

वषा� चुडामन बMदाड,े �लॉट नं. 
762, वैशाल+ नगर, जGहेर+ न(सJग 

होम ]या मागे, नागपूर - 17

!"ी 16/01/1972 बी.कॉम., टाय. इं-
40, म-30, 
एमएससीआयट+

एस.सी. नागपूर 1/8/1999 31/07/2002 8856914257

20 20080812सी188535 �द. 
12/08/2008

सुनील वामनराव बेदरकर, मु. पो. 
मोहपा, वाड� नं. 17, त. कळमे$वर, 
िज. नागपूर - 441502

पु�ष 29/08/1969 बी.ए., संगणक ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/12/1998 30/11/2001 7709850184
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21 20141111सी101145 �द. 
11/11/2014

सुxमा वाि�मक बनकर, rवारा- 
>मोद कुमार पाट+ल, �लॉट नं. 71, 
लोकमा:य गहृ @नमा�ण सोसायट+, 
जग:नाथ नगर, म@नष नगर, बेसा 
(लकं रोड, नागपूर - 440037

!"ी 6/9/1973 बी.ए.डZलू., 
एम.एस.डZलू., 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/8/2000 31/07/2003 9552943385

22 19910325सी110087 �द. 
25/03/1991

मनोज जैराम बालपांड,े 41, 
अ«याळवाले ले आऊट, भुसार+ 
आटा चRक6 जवळ, उमरेड, त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 24/11/1973 बी.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय. इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 21/04/1997 20/04/2000 9049279880

23 19960321सी130830 �द. 
21/03/1996

साधना >भाकर ठाकरे, rवारा- 
;वनोद दधुलकर, दगुा� मंद+र 
जवळ, भुते$वर नगर, महाल, 
नागपूर -32

!"ी 10/7/1967 बी.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30,

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 7798109195

24 19880826सी103535 �द. 
26/08/1988

सरोज एकनाथराव टाकळीकर, 
जुनी मंगळवार+, म�ठSपूरा रोड, 
नागे$वर >ाइमर+ जवळ, नागपूर - 
440008

!"ी 27/05/1972 बी.ए., टाय. इं-40 एस.बी.सी. नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 9822287108

25 19911102सी109365 �द. 
02/11/1991

;वनोद माधवराव ठाकरे, मु. 
qKहपूर+, पो. आदासा, ता. सावनेर, 
िज. नागपूर - 441107

पु�ष 27/12/1973 बी.ए., एम.ए., ओ.बी.सी. सावनेर 1/3/1999 28/02/2002 9921516500

26 20071129सी147762 �द. 
29/11/2007

संगीता नDथुजी पांड,े �लॉट नं. 57, 
:यू बालाजी नगर, पो. भगवान 
नगर, नागपूर - 27

!"ी 17/10/1976 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
आय.ट+.आय. 
(रे./�ट.Gह+.), 
टाय. इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1999 30/04/2002 9604243769

27 19830629सी999954 �द. 
29/06/1983

कांता राघोजी गज(भये, आवळे 

नगर, (श7ड ेनगर), पानतावने 
धमाथ� दवाखा:या जवळ, टेका 

नाका, कामठS रोड, नागपूर - 26

!"ी 9/10/1965 बी.ए., संगणक, 
एम.एस.ऑ_फस.,
 टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/11/1990 31/10/1993 7387938014

28 20090418सी116967 �द. 
18/04/2009

�दल+प @नळकंठराव गजबे, रा. 
येरला (इंदोरा), पो. ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 19/12/1968 एम.ए., बी.ए., 
बीपी.एड.

एस.सी. नरखेड 5/7/1995 4/7/1998 9423110078
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29 20141110सी101325 �द. 
10/11/2014

अ�का �पचंदजी श7ड,े rवारा-
(सFदाथ� मे. पानतावने, अशोक 

नगर, कादर झ7डा, कामठS - 
441002

!"ी 1/4/1966 बी.कॉम., टाय. इं-
30, टेल0रगं

एस.सी. कामठS 1/12/1998 30/11/2001 9325487843

30 19880929सी103540 �द. 
29/09/1988

>@तभा गोरखनाथ उके, इंदोरा 
मशीन मोह�ला, पो. बेझनबाग, 
नागपूर - 4

!"ी 10/4/1969 बी.कॉम., टाय. इं-
40, >ाइमर+ 
�टचर

एस.सी. नागपूर 1/9/1997 31/08/2000 9623782856

31 20141005सी100257 �द. 
05/10/2014

पदमा नागोराव लौटे, दाल ओल+ 

नं 2, कामठS - 441002
!"ी 5/4/1963 बी.कॉम., 

एम.ए., बी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस.,
 टाय. इ-30, म-
40, �ह-ं30

एस.सी. कामठS 12/3/1997 29/02/2000 9370909122

32 19900713सी106413 �द. 
13/07/1990

सतीश rवारका>साद कनौजे, 
शांतीनगर कॉलनी, Rवा. नं. ए-16, 
नागपूर - 02

पु�ष 2/12/1970 एम.ए., बी.ए., 
संगणक, टाय. इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 6/10/1998 30/09/2001 9226433787

33 19950403सी124313 �द. 
30/04/1995

अं:ना न�थूजी र�Oत, �लॉट नं. 
182, कुशी नगर, नारा रोड, पो. 
जर+पटका, नागपूर - 14

पु�ष 15/05/1964 बी.कॉम., टाय. इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/2/1997 31/01/2000 9822265968

34 19890607सी104749 �द. 
07/06/1989

_करण मारोती उदयभान, पांड ेले 
आऊट, �लॉट नं. 186, खामला, 
नागपूर - 25

!"ी 2/8/1966 बी.कॉम., टाय. इं-
50

ओपन नागपूर 1/12/1996 30/11/1999 9730777491

35 20120120सी160511 �द. 
20/01/2012

नCगना डोमाजी जांभुळकर, rवारा-  
अि$वन कोटांगले, इंदोरा म�ठ 
मोह�ला, बेझनबाग, नागपूर - 4

!"ी 14/05/1971 बी.कॉम., 
बीपी.एड.

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 31/10/2000 8600434791

36 19870505सी102192 �द. 
05/05/1987

रेखा रामचंL करपटे, rवारा- 
शामराव धुमनखेड,े 39, योगेश, 
@नलेश सोसायट+, आशाद+प 

कॉलोनी, दाभा, नागपूर - 23

!"ी 26/06/1971 बी.कॉम., टाय. इं-
40, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9922090703

37 20121009सी138898 �द. 
09/10/2012

चंLशेखर आनंदरावजी रेवतकर, मु. 
पो. मोहपा, त. कळमे$वर, िज. 
नागपूर - 441502

पु�ष 4/11/1968 बी.ए., बी.एड., 
एमएससीआयट+, 
बीपी.एड.

ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/5/1998 30/04/2001 7588690696
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38 19950705सी125897 �द. 
05/07/1995

कु. क�पना पुंजाराम कळंबे, 
वक6लपेठ, हनुमाननगर पो!ट 
ऑ_फस ]या मागे, नागपूर - 09

!"ी 4/5/1974 बी.कॉम., 
बी.(लब.

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1999 30/06/2002 9270122588

39 20090812सी192341 �द. 
12/08/2009

कु. नीता एकनाथ जंगम, भांड े
�लॉट, �लॉट नं. 4 बी, उमरेड रोड, 
नागपूर - 24

!"ी 10/1/1971 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इ-30, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 7/1/1998 6/30/2001 9021193160

40 19910715सी108772 �द. 
15/07/1991

Eी. देवीदास सुदाम शंभरकर, मु. 
जुनोनी, पो. जुनोनी, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 20/12/1974 बी.ए., 
डीओईएसीसी(ए)(
ओ)(सी) लेवल, 
टाय. इं-30, 
कॉK�यूटर 

>ोUाम 2

एस.सी. उमरेड 4/5/1999 3/5/2002 9923085080

41 19861118सी101357 �द. 
18/11/1986

कु. �योती ह0रभाऊ पाट+ल, नवीन 
नकाशा, _कडवाई Uाउंड, माता 
मंद+र जवळ, नागपूर - 17

!"ी 29/04/1968 बी.कॉम., 
एम.ए., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-30, म-40

एस.सी. नागपूर 1/6/1998 31/05/2001 9527531266

42 19900709सी107009 �द. 
09/07/1990

कु. मंजुषा ह0रचंL शंभरकर, 
पंचशील नगर, बुFद;वहार ]या 
मागे, दसुर+ लाईन, नागपूर - 17

!"ी 15/11/1971 बी.ए., एम.ए., 
डी.ट+.पी., 
Uंथपाल, टाय. इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9923765478

43 19801230सी999313 �द. 
30/12/1980

कु. सरोज मुलचंद सांगोळे, 
ग«डीगोदाम, गौतमनगर 
बुFद;वहाराजवळ, नागपूर - 01

!"ी 15/04/1963 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/1/1988 31/12/1990 9049609824

44 19871110सी102326 �द. 
10/11/1987

कु. रेखा सेवकदास रामटेके, इंदोरा 
भंडार मोह�ला, पो. बेझनबाग, 
नागपूर - 04

!"ी 22/11/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30

एस.सी. नागपूर 1/12/1995 30/11/1998 9373666757

45 20140321सी100964 �द. 
21/03/2014

Eी. ;वजय �दनकरराव तांबोळी, मु. 
पो. मोहपा, ता. कळमे$वर, िज. 
नागपूर - 441502

पु�ष 16/02/1969 बी.कॉम., टाय. इं-
40, म-30

ओपन कळमे$वर 15/10/1997 15/09/2000 9226209019
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46 19940405सी118689 �द. 
05/04/1994

कु. �दपा नारायण लेकुरवाळे, 
िGह.एच.बी. Rवा. नं. 3/16, 96 
कॉलनी रघुजी नगर, नागपूर - 24

!"ी 14/12/1972 बी.ए., एम.ए., 
संगणक - 
ओ.ए.सी.

ओ.बी.सी. नागपूर 3/6/2000 31/05/2003 9552292884

47 20110204सी125179 �द. 
04/02/2011

कु. लaमी पुंजारामजी वास@नक, 
(सरसपेठ तेलगीपूरा, रे(शमबाग 
चौक, नागपूर - 24

!"ी 25/12/1966 बी.कॉम., 
एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 9595387745

48 20140731सी101615 �द. 
31/07/2014

कु. व@नता ;व�ठलराव खापेकर, 
rवारा- पुरषोNम नारायण खापेकर, 
गोळीबार चौक, आनंदराव मौदेकर 

यां]या घराजवळ, नागपूर - 02

!"ी 3/3/1974 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय. इं-
30, 40

एस.बी.सी. नागपूर 1/7/1998 30/06/2001 9921079653

49 19890216सी104702 �द. 
16/02/1989

कु. >(मला �Oरसागर सोनारकर,  
47, (शवराज नगर नं. 1, 
मेडीकल]या पाठSमागे, जादमुहल 

समोर, नागपूर - 27

!"ी 4/1/1971 बी.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
टाय. म-30, इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 9689133568

50 19830506सी999935 �द. 
06/05/1983

कु. रजनी यशवंतराव देशमुख, 
�लॉट नं. 121, सहकार नगर, 
खरबी रोड, नागपूर - 09

!"ी 1/12/1963 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं25

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 9730375253

51 19950107सी123346 �द. 
07/01/1995

कु. रDनमाला वसंतराव @ततरमारे, 
सRकरदरा, तुकोबाUाम �बडीपेठ, 
हनुमान मंद+र जवळ, नागपूर - 24

!"ी 17/10/1972 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30, 40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/4/1998 31/03/2001 8793776922

52 20080424सी186933 �द. 
24/04/2008

Eी. ;वनोद पुंड(लकराव शंभरकर, 
�लॉट नं. 127, ग�ल+ नं. 3, 
राममंद+र बाजुला, क!तुरबानगर, 
जर+पटका, नागपूर - 14

पु�ष 15/08/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम.,

एस.सी. नागपूर 5/6/1995 31/05/1998 9823353991

53 20121210सी138775 �द. 
10/12/2012

कु. स(मका बाबूराव राऊत, �लॉट 
नं. 27, बाबाद+प नगर, समता 
नगर रोड, नागपूर - 26

!"ी 20/07/1969 बी.कॉम., टाय. इं-
50, म-30, 
लघुलेखक-80

एस.सी. नागपूर 1/5/1999 30/04/2002 9370250830
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54 19910402सी109575 �द. 
02/04/1991

कु. मुRता ;व�ठलराव ऐनपे«डीवार, 
रा. जुनी मंगळवार+, गानल+ वाडा, 
नागपूर - 08

!"ी 15/04/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. म-30, इं-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1996 30/11/1999 8605474383/8
806082213

55 20030416सी173697 �द. 
16/04/2003

कु. क�पना ;व$वनाथ सोमकुंवर, 
�लॉट नं. 20, श7ड ेनगर, टेका 

नाका, कामठS रोड, नागपूर - 26

!"ी 21/10/1962 बी.ए., संगणक, 
एम.एस.ऑ_फस.,
 टाय. इं-30

एस.सी. नागपूर 1/2/1990 31/03/1993 9822525111

56 20141015सी100223 �द. 
15/10/2014

कु. छाया ह0रशचंL बावनगड,े 
�लॉट नं. 111, अमर�योती नगर, 
जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 23/05/1968 बी.कॉम., 
संगणक-
आयट+झन 

>ोUाम, टाय. इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/8/1996 30/07/1999 9362920506

57 19881209सी103358 �द. 
09/12/1988

Eी. >;वण हर+भाऊ पाट+ल, न;वन 
नकाशा, _कदवाई Uाउंड, माता 
मंद+र जवळ, नागपूर - 17

पु�ष 7/12/1970 बी.कॉम., 
एम.ए., संगणक- 
ओ.ए.सी., सीओ, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 7385978883

58 19880523सी103425 �द. 
23/05/1988

कु. @नम�ला �बसन हारोड,े रा. मुळे 

�ब�डींग, सी.पी. ए:ड बेरार कॉलेज, 
नाईक रोड, महाल, नागपूर - 32

!"ी 10/11/1969 बी.कॉम., 
एम.ए., एम.एड., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-50, म-
40, �ह-ं30

एन.ट+. नागपूर 2/6/1995 31/05/1998 9657354874

59 19910920सी110217 �द. 
20/09/1991

Eी. नरेश उदाराम बावनकर, मु. पो. 
खापा, >भाग I. 1 _क�लापुरा, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441101

पु�ष 5/9/1973 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. सावनेर 1/10/1998 30/09/2001 9975953366

60 20150417सी100843 �द. 
17/04/2015

कु. सुमन नारायण (भसीकर, 
पाचपावल+ प�हला फाटक, बागल 
Gयायाम शाळेसमोर, नागपूर - 18

!"ी 20/02/1969 बी.कॉम., 
संगणक, मा�हती 
तं"`ान, टाय. 
�ह,ं म, इं.

एस.ट+. नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 7058642425
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61 19850627सी100934 �द. 
27/06/1985

Eी. राजेश चंLभान वाहाने, 
यशोधरा नगर, घोरपड रोड, 
कामठS, िज. नागपूर - 441002

पु�ष 10/8/1969 बी.ए., एम.ए., 
संगणक- 
सी.सी.ओ., टाय. 
इं., म., 
�ब.जी.डी., 
बी.एम.

एस.सी. कामठS 1/8/1998 31/07/2001 9096359630

62 19850703सी100926 �द. 
03/07/1985

Eी. अ�ण वासुदेव कडबे, 
जे.पी.नगर, जे.एन.रोड, कामठS, 
िज. नागपूर - 441002

पु�ष 18/05/1968 बी.ए., डाटा 
ए:�+, टाय. 
30/40

एस.सी. कामठS 5/12/1995 25/12/1998 8421818539

63 19890222सी104704 �द. 
22/02/1989

कु. नलु ;व�ठलराव बागड,े 12 
गु�कृपा ले आऊट, पो. भगवान 
नगर, नागपूर - 27

!"ी 19/05/1967 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय. म-30, इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/7/1997 30/06/2000 9823190504

64 20120709सी117567 �द. 
09/07/2012

Eी. Cधरज चंLकांत भागवत, 
एकता कॉलोनी, एन.आय.ट+. Rवॉ. 
नं. बी-8/62, यादव नगर समोर, 
पो. उ�पलवाडी, िज. नागपूर - 26

पु�ष 25/12/1971 बी.ए., 
सी.सी.आय.ट+., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-30, म-
40, �ह-ं50

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9764916500

65 20140221सी100943 �द. 
21/02/2014

Eी. छोटू मोतीलाल देवगड,े 
रमाबाई आंबेडकर नगर, जयताळा, 
नागपूर - 36

पु�ष 1/12/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं

एस.सी. उमरेड 10/7/1996 9/7/1999 9561577409

66 20160218सी100692 �द. 
18/02/2016

कु. अ@नता रामचंL शंभरकर, 
rवारा- नामदेव नगराळे, 
िजबतोड]ेया घराजवळ, 
;वIम(शलनगर, वधा�, (मशव 
!कूल जवळ, वधा� - 442001

!"ी 9/9/1968 बी.ए., एम.ए., 
टाय. इं-30, 40

एस.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9921480658

67 20141105सी100758 �द. 
05/11/2014

कु. अच�ना बाबुलाल शाहू, परदेसी 
तेल+पूरा, बजे0रया, शुRला लॉज के 

;पछे, नागपूर - 440018

!"ी 12/1/1970 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 2/8/1995 30/07/1998 7507519075
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68 19980219सी229833 �द. 
19/02/1998

Eी. अशोक शेषराव खंडागड,े 39, 
गावंड ेले आऊट, बाबा फर+द 

नगर, कोराडी रोड, नागपूर - 30

पु�ष 11/8/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, 
फोटोUाफ6, 
कंडRटर

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1999 31/07/2002 9372813444/9
822472422

69 19941110सी122046 �द. 
10/11/1994

कु. छायादेवी महादेवराव देशकर, 
�लॉट नं. 783, तथागत ;वहार 
जवळ, वैशाल+ नगर, नागपूर - 17

!"ी 25/06/1965 बी.कॉम., 
ऑ_फस 

ऑटोमेशन, टाय. 
इं-40, �ह-ं40, 
म-40, लायqर+ 
साय:स 

>माणप"

एस.सी. नागपूर 1/4/1998 31/03/2001 9373798157/73
85987262

70 20140922सी103274 �द. 
22/09/2014

कु. पराजीता दादाराव खापड<, 
सीरसपेठ, गौतम वाचनालय, 
पानतावणे यां]या घराजवळ, 
नागपूर - 24

!"ी 10/10/1970 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
टाय. इं-40, म-
40, �ह-ं40

एस.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 7798113125/99
55981356

71 19970828सी142509 �द. 
28/08/1997

Eी. राजकुमार नागोजी फुलझलेे, 
मु. @तरखुरा, पो. नवेगाव (साधु), त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 28/11/1968 बी.ए., बी.पी.एड. एस.सी. उमरेड 30/05/2000 29/05/2003 9657726477/84
21282040

72 20081023सी189396 �द. 
23/10/2008

कु. ;वशाखा दौलतराव गज(भये, 
बुFद नगर, यु@नट नं. 2, नागपूर - 
17

!"ी 31/05/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40

एस.सी. नागपूर 1/11/1994 31/10/1997 9373363868/2
648257

73 19891228सी105106 �द. 
28/12/1989

Eी. सुखदेव साहादेव िजभकाटे, मु. 
पो. मांढळ, ता. कुह+, िज. नागपूर - 
441210

पु�ष 4/12/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय. इं-40, म-
40

ओ.बी.सी. कुह+ 1/1/1997 27/12/1999 8698776654

74 20141015सी100230 �द. 
15/10/2014

कु. क;वता मनोहर मेEाम, rवारा- 
�दगांबर ग!वामी, Rवॉ. नं. 21, 
कोयला खान, भ;वxय @नधी 
काया�लय, जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 10/9/1970 बी.ए., एम.ए., 
टाय. म-30

एस.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9623216047
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75 19870714सी102270 �द. 
14/07/1987

कु. चंLकला बाळकृxण वरंभे, 
सरईपेठ, अशोक चौक, उमरेड रोड, 
नागपूर - 09

!"ी 1/7/1968 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-60, म-
40, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 5/6/1995 31/05/1998 9657090529

76 19891128सी105103 �द. 
28/11/1989

कु. वंदना ई$वर गज(भये, मु. 
नेवर+, पो. साळवा, ता. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

!"ी 30/12/1969 बी.ए., टाय. इं-30 एस.सी. कुह+ 1/8/1999 30/06/2002 9545356470

77 20150329सी100270 �द. 
29/03/2015

Eी. अ@नल ;व$वनाथ मेEाम, 
नागसेन नगर, मोद+ पडाव, 
कामठS, िज. नागपूर - 441002

पु�ष 9/6/1968 बी.कॉम., बी.ए., 
टाय. इं-50, 
!टेनो. इं-100

एस.सी. कामठS 1/6/1995 31/05/1998 8603737155

78 19860528सी101381 �द. 
28/05/1986

Eी. मह7:L ताराचंद मेEाम, मु. 
@ततूर, पो. @ततूर, ता. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 7/6/1968 बी.कॉम. एस.सी. कुह+ 1/1/1996 31/12/1998 7768840358

79 19890706सी104342 �द. 
06/07/1989

Eी. ओंकार डोमाजी मते, मु. पो. 
मसोरा, ता. नरखेड, िज. नागपूर - 
441306

पु�ष 5/4/1970 बी.ए., बी.एड. ओ.बी.सी. नरखेड 5/8/1995 4/8/1998 9130180232

80 19850328सी100631 �द. 
28/03/1985

Eी. राजेश भानूदास वाघमारे, रा. 
पांडगेाव, पो. साळवा, ता. कुह+, िज. 
नागपूर - 441210

पु�ष 1/7/1965 बी.कॉम., 
एम.कॉम.,

एस.सी. कुह+ 1/9/1995 31/08/1998 9545795164

81 20121101सी999995 �द. 
01/11/2012

Eी. >शांत पुंड(लक अंबादे, रा. 
कुह+, वाड� नं. 11, पो. त. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 28/05/1972 बी.ए., एम.ए., 
एल.एम.Gह+. 
(�ट.आर.)

एस.सी. कुह+ 1/12/1998 30/11/2001 7588749030

82 20081121सी999406 �द. 
21/11/2008

Eी. >काश न�थूजी ;पपंळकर, रा. 
कुह+, वाड� I. 17, ता. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 2/6/1974 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. कुह+ 1/9/1998 31/08/2001 9921438868

83 19891228सी105105  �द. 
28/12/1989

Eी. देवीदास दाजीबा गणवीर, मु. 
मालची, पो.  मुसळगाव, ता. कुह+, 
िज. नागपूर - 441202

पु�ष 12/7/1970 बी.ए., एम.ए., 
टाय. म-30

एस.सी. कुह+ 1/9/1999 30/08/2002 9545356470

84 20090418सी117340 �द. 
18/04/2009

Eी. मधुकर अ(भमानजी श7ड,े मु. 
देवळी, पो. खैरगाव, ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441306

पु�ष 5/4/1969 बी.ए., बी.पी.एड. एस.सी. नरखेड 21/05/1996 20/05/1999 9604945878

85 20150512सी100681 �द. 
12/05/2015

कु. अच�ना लोकचंद वैरागड,े �लॉट 
नं. 41, (शवराज नगर नं. 1, 
मेडीकल कॉलेज मागे, नागपूर - 27

!"ी 9/1/1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम, टलॅ+, 
टाय. इं, म, �हं

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 1/6/1998 9622354567/27
00557
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86 19910930सी999120  �द. 
30/09/1991

Eी. गो;वदंा रामचंL कुथे, मु. 
अडगेाव, पो. वेलतूर, ता. कुह+, िज. 
नागपूर -441211

पु�ष 20/12/1972 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., टाय. 
म-40, !टेनो. म-
120

ओ.बी.सी. कुह+ 1/8/1999 30/07/2002 7770043651

87 19940817सी121095 �द. 
17/08/1994

कु. पंच(शला _कसन उके, आवळे 

नगर, टेका नाका, कामठS रोड, 
नागपूर - 26

!"ी 19/04/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. नागपूर 3/6/2000 2/5/2003 9271429561

88 20000919सी166479 �द. 
19/09/2000

Eी. र;वLं माPणकराव सहारे, 
भोजापूर (रे�वे !टेशन कुह+), मु. 
पो. कुह+, िज. नागपूर - 441202

पु�ष 15/12/1974 बी.ए., एम.ए., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-40, म-40

ओ.बी.सी. कुह+ 1/2/2000 31/01/2003 9423603376/80
07461930

89 19900713सी107660 �द. 
31/07/1990

Eी. _कशोर महादेव कडबे, मोद+ 
पडाव, नागसेन नगर, कामठS, त. 
कामठS, िज. नागपूर - 441001

पु�ष 15/01/1975 बी.कॉम., टाय. 
म-40, �ह-ं40, 
इं-30

एस.सी. कामठS 1/7/1999 30/6/2002 9373960116

90 19930720सी115418 �द. 
20/07/1993

Eी. _कशोर देवाजी भोयर, मु. 
पुनापूर, पारडी, नागपूर - 26

पु�ष 15/07/1974 बी.कॉम., टाय. इं-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/4/1999 31/03/2002 9921742492

91 19960524सी131508 �द. 
24/05/1996

Eी. नर7L तुकाराम बडोले, साई 
नगर, �लॉट नं. 71, :यू येरवेडा, 
ता. कामठS, िज. नागपूर - 441002

पु�ष 16/08/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-60, म-
40, �ह-ं40

एस.सी. कामठS 1/1/1998 31/12/2000 9673007552

92 20020208सी170832 �द. 
08/02/2002

Eी. संजय शंकरराव @नमजे, 2, 
भवानी छाया, Eीनगर नं. 1, 
मानेवाडा 0रगं रोड जवळ, नागपूर 
- 24

पु�ष 27/05/1968 बी.कॉम., 
सी.सी.सी.ओ., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-40

एस.बी.सी. नागपूर 1/3/1998 28/02/2001 9326568104

93 20090210सी136396 �द. 
10/02/2009

कु. 0रता _कसनजी सहारे, rवारा- 
Eी >द+प पाट+ल, डॉ. आंबेडकर 

वाचनालय, कन�लबाग, नागपूर - 32

!"ी 16/05/1963 बी. कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-40, म-40, 
�ह-ं40

एस.सी. कामठS 1/8/1992 31/05/1995 7775946440

94 19920423सी112941 �द. 
23/04/1992

Eी. पांडुरंग वासुदेव सदावत�, पेठ 
मंगळवार+, कांतीलाल चौक, रे�वे 
!टेशन रोड, मु. पो. त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 28/08/1974 बी.कॉम., टलॅ+, 
टाय. इं-30, 40, 
जी.Hड.(स. ॲ:ड 

ए.

एस.बी.सी. उमरेड 16/05/2000 15/05/2003 9270090547
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95 20140922सी102201 �द. 
22/09/2014

Eी. �दगंबर रामराव ईटनकर, 
rवारा- गोपाल कृxण फ@न�चर 

माट�, गणोबा वाडी, कमाल चौक, 
नागपूर - 17

पु�ष 2/1/1968 बी.ए., एम.ए., 
एम._फल., टाय. 
30, 40, 50

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9730373905

96 20160630सी100741 �द. 
30/06/2016

कु. पुxपलता राम@नत वैrय, "पुxप-
;वला", 71, दपुारे ले आऊट, 
!वावलंबी नगर, पो. राणा>ताप 

नगर, नागपूर - 22

!"ी 18/02/1972 बी.कॉम., टलॅ+, 
टाय. इं-30, म-
30, Hड�लोमा 
इन §से Hडझाइन

एस.सी. नागपूर 1/2/2001 31/01/2004 9423731991

97 20060413सी116033 �द. 
13/04/2006

कु. गोपा (शवराम ;व$वकमा�, 
�लॉट नं. 374, गणेशनगर, नागपूर 
- 24

!"ी 18/10/1972 बी.कॉम., टेल0रगं ओ.बी.सी. नागपूर 11/1/2000 31/12/2002 9765718783

98 19910123सी110061 �द. 
23/01/1991

Eी. �दवाकर पrमाकर येवले, 
मानव शRती ले आऊट, इतवार+-
ब, झोड ेपे�ोल पंप जवळ, त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 9/7/1974 बी.कॉम., 
डीओएइसीसी(ए)(
ओ) सी लेवल

एस.सी. उमरेड 9/3/2000 8/3/2003 9028128332

99 19950421सी124442 �द. 
21/04/1995

कु. कुंदा पुंड(लक झाड,े जूने मटन 

माक< ट, न;वन बाजार चौक, वाड� 
नं. 5, त. कळमे$वर, िज. नागपूर - 
441501

!"ी 2/4/1969 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30, 40, 
म-30

ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/12/1997 30/11/2000 8806592011

100 19950707सी126315 �द. 
07/07/1995

कु. संCगता अ(भम:यु वाघमारे, 
बुFद;वहार जवळ, वाड� नं. 100, 
(सरसपेठ, नागपूर - 09

!"ी 18/03/1967 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, 
!टेनो. इं, 
आय.ट+.आय.

एस.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9049551996

101 20141110सी100634 �द. 
10/11/2014

Eी. @तलकचंद नDथूजी वाकुळकर, 
कावरापेठ, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 29/11/1968 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. उमरेड 10/11/1995 9/11/1998 8378884773

102 19830107सी999809 �द. 
07/01/1983

Eी. अंकुश संभाजी वाईलकर, मु. 
आमगांव (दे), पो. मकरधोकडा, ता. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 7/1/1966 बी.ए. एस.सी. उमरेड 10/6/1996 9/6/1999 8698903069

103 19880523सी103588 �द. 
23/05/1988

Eी. अ�ण राजेरामजी वाकुडकर, 
कावरापेठ, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 11/6/1968 बी.ए., एम.ए., 
टाय. इं-40

ओ.बी.सी. उमरेड 26/06/1995 25/06/1998 9623707984
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104 20010707सी232241 �द. 
07/07/2001

कु. ि!मता नDथूजी द�ुगकर, �लॉट 
नं. 31 ब, ठाकरे ले आऊट, 
(शवकृपा डकेोरेशन]या मागे, 
$याम �बअर बार जवळ, रामे$वर+ 
0रगं रोड, नागपूर - 27

!"ी 4/1/1977 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. सावनेर 1/3/1999 28/02/2002 9552296687/9
822237696

105 19880706सी103182 �द. 
06/07/1988

Eी. मधुकर बळीरामजी दहाघाने, 
मेन रोड, कावरापेठ, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 27/01/1970 बी.ए., एम.ए., 
डी.आय.ओ.एम., 
टाय. इं-30, 40

ओ.बी.सी. उमरेड 5/9/1995 4/9/1998 9657926092

106 19940121सी118898 �द. 
21/01/1994

Eी. सु@नल मधुकरराव ढोले, मु. पो. 
धापेवाडा, ता. कळमे$वर, िज. 
नागपूर - 441501

पु�ष 1/7/1969 बी.ए., 
बी.पी.एड.,टाय. 
म-30, इं-50

ओ.बी.सी. कळमे$वर 3/10/1997 3/9/2000 9370419463

107 20110207सी125406 �द. 
07/02/2011

कु. मंजुषा शामराव देऊळकर, 
रेशीमबाग चौक, वक6लपेठ 

कॉलोनी, एम.आय.जी. 2, नं. 7/2, 
नागपूर

!"ी 13/02/1976 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+

ओपन नागपूर 3/11/1998 31/10/2001 9922712896/96
23342107

108 19940817सी121106 �द. 
17/08/1994

Eी. संजय बालाजी ढोरे, मु. पो. 
गुमथी, ता. कामठS, िज. नागपूर - 
441111

पु�ष 2/7/1969 बी.कॉम. एस.सी. कामठS 4/7/1996 31/06/1999 9922586965

109 20030315सी173616  �द. 
15/03/2003

कु. सुचेता यशवंत दामले, �लॉट 
नं. 5, (शवराम अपाट�म7ट, दसुरा 
बस !टॉप, गोपाल नगर, नागपूर - 
22

!"ी 23/05/1969 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30

ओपन नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9049007754

110 19891004सी151974 �द. 
04/10/1989

कु. >@तभा रघुनाथ तभाने, 
अंबाझर+ �हल, अजयनगर, पो. 
शंकरनगर, नागपूर - 10

!"ी 15/04/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं, �ह,ं म

एस.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9921397291

111 19911028सी109970  �द. 
28/10/1991

कु. रेखा पुरणदास ठोसर, जागनाथ 

बुधवार+, �ट.बी.हॉ!पीटल ]या 
मागे, बंगाल+ पंजा, वाड� नं. 64, 
नागपूर - 2

!"ी 5/10/1963 बी.ए., एम.ए., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-30, म-30, 
�ह-ं30

ओपन नागपूर 12/6/1995 31/05/1998 7798716639

112 20070912सी185710 �द. 
12/09/2007

Eी. सु@नल यादवराव ताजने, 15, 
गोदावर+ भवन, गीतानगर 
 (Pझगंाबाई टाकळी), नागपूर - 30

पु�ष 1/1/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9921285301
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113 20150514सी100246 �द. 
14/05/2015

कु. नंदा बबलू श7ड(ेकाक6रवार), 
जागनाथ बुधवार+, भाजीमंडी, 
नागपूर - 02

!"ी 10/5/1968 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
सी.ए.इन ए\ड 
ओ.ट+., टाय. इं-
40, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1999 30/09/2002 8657395040

114 19840416सी100366 �द. 
16/04/1984

कु. चंLलेखा $यामजी काळे, rवारा- 
मुL+काबाई कापस,े नवीन नकाशा, 
कमाल चौक, नागपूर - 17

!"ी 3/6/1965 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इ-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/1/1992 31/12/1994 9637591080

115 19940826सी121237 �द. 
26/08/1994

Eी. मारोती राघोबाजी का�, पेठ 
जोगीठाणा, उमरेड, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 18/05/1966 बी.कॉम., टाय. इं-
40, म-30

एस.बी.सी. उमरेड 24/01/1996 23/01/1999 8793642584

116 20150325सी100428 �द. 
25/03/2015

कु. >ीती मोतीरामजी खैरकर, 
�लॉट नं. 364, चंदन नगर, 
>ायमर+ शाळेजवळ, नागपूर - 09

!"ी 25/11/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टेल0रगं, टाय. इं-
40, म-40, �ह-ं
30

एस.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 9637407637

117 20070509सी123320 �द. 
09/05/2007

कु. रंजना महादेवराव कानड,े 
rवारा- अ�ण वाघ, 3/बी/6, बसेरा 
अपाट�म7ट, अहबाब कॉलोनी, 
पो(लस लाईन टाकळी, काटोल 

रोड, नागपूर - 13

!"ी 22/07/1973 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30

एन.ट+. - सी नरखेड 1/2/1997 31/01/2000 9422125658

118 20081031सी189451 �द. 
31/10/2008

कु. �योती ;व$वास बोरकर, 
जाटतरोडी नं. 1, धोबी Rवाटर 
जवळ, पो. अजनी, नागपूर - 03

!"ी 2/4/1962 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/1/1992 31/12/1994 7507099938

119 19920528सी111234 �द. 
28/05/1992

Eी. इंLदNा नरहर+ बरड,े (मल+ंद 
नगर, बाबुलपेठ, �लॉट नं. 94, 
नागपूर - 17

पु�ष 3/11/1969 बी.कॉम., टाय. 
म-50, इं-30

एस.बी.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 8624013274

120 20101214सी126126 �द. 
14/12/2010

कु. म@नषा सारंगधर भैसारे, rवारा- 
खोqागड ेनगर बुFद ;वहाराजवळ, 
पंचशील नगर, नागपूर - 17

!"ी 22/06/1976 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
टाय. इं-50, �ह-ं
40

एस.सी. नागपूर 1/6/1999 31/05/2002 9766056167
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121 20090225सी190463 �द. 
25/02/2009

कु. रजनी सदा(शवराव पांड(ेबुटले), 
�लॉट नं. 34, आदश� नगर, 
राममंद+र जवळ, चामट शाळे]या 

मागे, उमरेड रोड, �दघोर+, नागपूर -
 09

!"ी 14/12/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-60, म-
30, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9763155394

122 19900730सी106517 �द. 
30/07/1990

Eी. दशरथ चरणदास बहादरुे, मु. 
@तरखुरा, पो. नवेगाव (साधु), त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/10/1968 बी.ए., एम.ए. एस.सी. उमरेड 22/01/1996 21/01/1999 9545201301

123 19920618सी112963 �द. 
18/06/1992

Eी. दामोदर वामनराव Cगरडकर, 
मु. पो. मोहगाव(भ), ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441306

पु�ष 1/8/1973 बी.ए. ओ.बी.सी. नरखेड 1/4/1997 31/03/2000 9096950375

124 20081205सी115300 �द. 
05/12/2008

कु. क;वता Gयंकट गेडाम, रा. 
कावरापेठ, उमरेड (परदेशी 
मोह�ला), सावरकर यां]या 

चRक6जवळ, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

!"ी 10/11/1972 बी.ए., एम.ए., 
संगणक- 
डीओइएसीसी, 
टाय. इं-30

एस.सी. उमरेड 5/11/1997 4/11/2000 8407902589/8
975539958

125 19971203सी233633 �द. 
03/12/1997

Eी. >शांत गुलाबरावजी गुरव, 
�लॉट नं. 17, उदयनगर, पो. 
अयोFयानगर, नागपूर - 24

पु�ष 3/2/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 9370677197

126 20150423सी100112 �द. 
23/04/2015

कु. सीमा >ेमदास गज(भये, जुनी 

खलाशी लाईन, कामठS, हनुमान 
मंद+र जवळ, िज. नागपूर - 
441002

!"ी 17/06/1964 बी.कॉम., टाय. इं-
30

एस.सी. कामठS 12/5/1995 30/04/1998 8600532366

127 19941219सी122851 �द. 
19/12/1994

Eी. अ;वनाश रामभाऊ गज(भये, 
�लॉट नं. 59, सदभावना नगर, 
गोरले ले आऊट, Pझगंाबाई 

टाकळी, नागपूर - 30

पु�ष 24/06/1962 बी.कॉम., इं-30, 
�ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9595822277

128 20151126सी100459 �द. 
26/11/2015

कु. _कत� सहादेव गज(भये, �लॉट 
नं. 35, श7ड ेनगर, rवारा- राकेश 

गज(भये, समता हाय!कूल जवळ 

टेकानाका, नागपूर - 26

!"ी 19/07/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1993 31/12/1995 9175356848/7
385013757
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129 19950218सी123944 �द. 
18/02/1995

कु. स0रता >भाकरराव पलांदरूकर, 
rवारा- अ@नल श7ड,े �लॉट नं. 88, 
पवनपु" नगर, :यू �दघोर+, नागपूर 
- 34

!"ी 2/5/1966 बी.कॉम., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-50, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9764767263

130 20090430सी137107 �द. 
30/04/2009

कु. पुxपा शामराव पाट+ल, >ीती 
सोसायट+, �लॉट नं. 52, हनुमान 
नगर, :यू येरखेडा, कामठS, ता. 
कामठS, िज. नागपूर - 441002

!"ी 30/09/1971 बी.ए., संगणक, 
टाय. इं-40, म-
40, �ह-ं40

एस.सी. कामठS 1/10/1998 30/09/2001 9763867940

131 20140318सी100643 �द. 
18/03/2014

कु. मंदा रामभाऊ ;पसे, rवारा- 
रमेशराव मेहर, कॉरपोरेशन 

शाळेजवळ, Pझगंाबाई टाकळी, पो. 
मानकापूर, नागपूर - 25

!"ी 18/08/1968 बी.कॉम., टाय. इं-
50, म-40, �ह-ं
30

ओ.बी.सी. नागपूर 15/05/1995 30/04/1998 9403211751

132 20120116सी214676 �द. 
16/01/2012

कु. @न(लमा जी. पसीने, वराड े
पाट+ल ले आऊट, >तापनगर, 
नागपूर - 22

!"ी 24/07/1962 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1990 30/11/1993 9423079820

133 20081003सी100011 �द. 
03/10/2008

कु. शेषक:या आबाजी जनबंधु, 
rवारा- मूलचंद भैसारे, आदश� 

नगर, पंचशील नगर , नागपूर - 17

!"ी 2/9/1966 बी.ए., Uंथपाल 
>माणप", टाय. 
इं-30, म-30

एस.सी. (भवापूर 1/12/1993 30/11/1996 9545336549

134 20160426सी100710 �द. 
26/04/2016

कु. साधना गुलाबराव जवारे, 66, 
आदश�नगर, उमरेड रोड, �दघोर+ 
चौक, नागपूर - 09

!"ी 22/07/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
बी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 5/6/2000 31/05/2003 9823214886

135 20081003सी100018 �द. 
03/10/2008

Eी. धनपाल आबाजी जनबंधु, मु. 
पो. ता. (भवापूर, पेठ-धमा�पूर, वाड� 
नं. 1, ता. (भवापूर, िज. नागपूर - 
441201

पु�ष 4/2/1971 बी.ए., 
बी.पी.एड., एम.ए.

एस.सी. (भवापूर 1/8/1997 31/07/2000 8888629119

136 19830105सी155136 �द. 
05/01/1983

कु. माया वामनराव नागापूरे, 
rवारा- Eी. >मोद मांडवकर, 
तेल+पुरा छावणी, हनुमान 
मंद+र]या मागे, नागपूर - 14

!"ी 11/7/1965 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1993 28/02/1996 8928109970
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137 20090925सी192857 �द. 
25/09/2009

कु. रचना चंद ूमेEाम, 74, बनॅज� 

ले आऊट, भगवान नगर, नागपूर - 
27

!"ी 25/12/1968 बी.ए!सी., 
एम.ए!सी., 
एमएससीआयट+, 
टाय- इं-30

एस.सी. नागपूर 1/7/1997 30/06/2000 9960747255

138 20030417सी173702 �द. 
17/04/2003

कु. ममता $यामसुंदर आकोजवार, 
अUवाल चाळी]या समोर, 
मानकापूर, नागपूर - 30

!"ी 11/10/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30

ओपन नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 8806819715

139 20090217सी190420 �द. 
17/02/2009

Eी. धनराज (भकाजी आदे, मु. 
आमगांव (दे.), पो. मकरधोकडा, ता. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 28/07/1968 बी.ए., बी.पी.एड., ओ.बी.सी. उमरेड 1/2/2000 30/01/2003 9226343143

140 19920626सी111387 �द. 
26/06/1992

Eी. ;वजय शामराव राऊत, rवारा- 
�ब.पी.गेडाम, �लॉट नं. 62, 
मानेवाडा, बेसा रोड, नागपूर - 34

पु�ष 20/07/1972 बी.कॉम., 
डीओएइसीसी, 
टाय. इं-30, 40, 
म-30, 40, टलॅ+

एस.सी. उमरेड 3/7/1997 2/7/2000 9226869748/7
776960032

141 19870701सी102230 �द. 
01/07/1987

कु. शा(लनी बाबुराव रंगार+, 
कलमना रोड, बुFदनगर, संपत 
मेEाम ]या घराजवळ, कामठS, िज. 
नागपूर - 441002

!"ी 24/05/1970 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय. इं-
40, �ह-ं30, म-
30

एस.सी. कामठS 1/7/1995 25/06/1998 9326813109

142 19900702सी107627 �द. 
02/07/1990

Eी. >शांत रघुनाथ रामटेके, मोद+ 
Rलब, नागसेन नगर, त. कामठS, 
िज. नागपूर - 441001

पु�ष 12/7/1971 बी.ए., टाय. इं-40 एस.सी. कामठS 1/8/1998 31/07/2001 9021281592

143 20001025सी162179 �द. 
25/10/2000

कु. (सधंु ह0रदास रामटेके, रा. 
(भवापूर, त. (भवापूर, वाड� नं. 2, 
�दघोरा रे�वे !टेशन, िज. नागपूर - 
441201

!"ी 24/08/1968 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40,30, 
म-30, 
मॉ:टेसर+ कोस�, 
नचॅरोपथॅी कोस�

एस.सी. (भवापूर 15/081998 15/07/2001 9850783768/9
421806682

144 19860827सी101243 �द. 
27/08/1986

Eी. जयवंत गो;वदं राणे, 249 ए, 
योगे$वर नगर, जयदगुा� मंद+र 

मागे, उमरेड रोड, �दघोर+, नागपूर -
 34

पु�ष 5/3/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
40

ओपन नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9764065498
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145 19921126सी112190 �द. 
26/11/1992

Eी. बनकर ;वनोद फागोजी, मु. 
@तरखुरा, पो. नवेगांव (साधु), ता. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 10/6/1968 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30

एस.सी. उमरेड 25/07/1995 24/07/1998 8551863697

146 20121224सी223595 �द. 
24/12/2012

Eी. संजय महादेवराव बागड,े मु. 
कुकडी पांजरा, पो. ढवळापूर, ता. 
काटोल, िज. नागपूर - 441302

पु�ष 15/02/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
डी.ओ.सी., टाय. 
इं, म.

एस.सी. काटोल 1/1/1995 31/12/1998 9765022919

147 19950720सी127489 �द. 
20/07/1995

Eी. अजय मोरे$वर भMगाड,े मु. पो. 
त. सावनेर, Cचचपुरा वाड� I. 9, 
िज. नागपूर - 441107

पु�ष 1/7/1970 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. सावनेर 1/1/1997 31/12/1999 8806271502

148 19951020सी128976 �द. 
20/10/1995

कु. सु@नता उ�हासराव बोकड,े मु. 
पो. खापा, >भाग 5 गडवेालपूरा, त. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441101

!"ी 24/11/1969 बी.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
एमएससीआयट+

एस.बी.सी. सावनेर 1/6/1997 31/05/2000 9372817931

149 20151003सी100827 �द. 
03/10/2015

कु. माधुर+ म@नराम बोरकर, 
(सरसपेठ, (शवालय ऑ मागे, 
रेशीमबाग, नागपूर - 09

!"ी 15/01/1970 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/2/1996 31/01/1999 9545276517

150 20141028सी100507 �द. 
28/10/2014

Eी. कमलेश सुखदेव शंभरकर, 34, 
चंLमणीनगर, ग�ल+ नं. 7 (र), 
नागपूर - 27

पु�ष 9/1/1962 बी.कॉम., 
एम.कॉम.,

एस.सी. नागपूर 1/9/1990 31/08/1993 9373213076

151 19880523सी102986 �द. 
23/05/1988

Eी. अ�ण (भमरावजी भांगे, 18, 
राजगहृनगर, एम.आय.डी.सी., 
�हगंणा रोड, नागपूर - 16

पु�ष 23/12/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-30,40, 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9764170434

152 19830319सी999932 �द. 
19/03/1983

कु. अलका पुंडल+क भाजीखाये, 
(मल+ंदनगर, महाDमाफुले 

शाळेजवळ, नागपूर - 17

!"ी 18/05/1965 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-४०

एस.सी. नागपूर ०१/०२/१९९६ 21/01/1999 ९९७५४१४४०३

153 19880623सी103589 �द. 
23/06/1988

Eी. राजे$वर लaमणराव चौधर+, 
मु. गावसुत, ता. उमरेड, 
पवनपु"नगर, उमरेड रोड, िज. 
नागपूर - 24

पु�ष 15/08/1969 बी.कॉम. ओ.बी.सी. उमरेड ०९/०८/१९९५ 8/8/1998 9890268538
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154 20021226सी172934 �द. 
26/12/2002

Eी. अ@नल वासुदेवराव चाकोरे, 
श@न चौक, कुंभारपुरा, काटोल, ता. 
काटोल, िज. नागपूर - 441302

पु�ष 20/06/1964 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-३०

ओ.बी.सी. काटोल ०१/०७/१९९५ 30/06/1998 9890148352

155 19870701सी101855 �द. 
01/07/1987

Eी. उमेश सरदार धवनकर, �लॉट 
I. १९८, (सFदाथ� नगर, टेका, 
कामठS रोड, नागपूर - 17

पु�ष 25/03/1969 बी.ए., टाय. इं-
४०, Uंथपालन

एस.सी. नागपूर 1/5/1996 30/04/1999 9370975284

156 20040827सी203228 �द. 
27/08/2004

कु. रंजीता कमलाकर द�हकर, 
लालगंज, बारईपुरा, दाड े�लोर 
(मल जवळ, नागपूर - 02

!"ी 21/06/1977 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-30,40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 9503139233

157 19910123सी110062 �द. 
23/01/1991

Eी. ओमरतन मांगोजी देशपांड,े मु. 
पो. मकरधोकडा, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 10/7/1972 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
टाय. म-३०, इं-
४०

एस.सी. उमरेड 11/2/2000 10/2/2003 9270261140

158 19890704सी104290 �द. 
04/07/1989

Eी. गणेश शामरावजी देशमुख, मु. 
पो. खानगांव, ता. सावनेर, िज. 
नागपूर - ४४११०७

पु�ष 31/08/1973 बी.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-४०, 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. सावनेर 1/12/1997 30/11/2000 9921690438

159 19950120सी123604 �द. 
20/01/1995

कु. इंLावती कृxणराव ढोबळे, मु. 
पो. सावनेर, rवारा- लल+त बारई, 
राममंद+र रोड, सावनेर, िज. 
नागपूर - 441107

!"ी 3/5/1967 डी.एड., टाय. इं-
४०

ओ.बी.सी. सावनेर 1/7/1998 30/06/2001 9657915367

160 20111014सी152340 �द. 
14/10/2011

कु. दमयंती माधोराव फुलझलेे, 
rवारा- Eी. सुरेश फNजूी राऊत, 
अंगूल+माल नगर, पावर Uीड, 
ऑ_फस समोर, नार+ रोड, नागपूर -
 26

!"ी 22/10/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-४०

एस.सी. कामठS 1/6/1995 30/05/1998 9766281501

161 19990210सी152929 �द. 
10/02/1999

Eी. जयकुमार दामोदरजी 

फुकटकर, मु. पो. पारड(सगंा, ता. 
काटोल, िज. नागपूर - ४४१३०५

पु�ष 2/9/1971 बी.ए., 
आय.ट+.आय.

ओ.बी.सी. काटोल १२/०९/१९९७ 30/08/2000 9765019808

162 20140927सी101495 �द. 
27/09/2014

Eी. युवराज दामोदरराव फुकटकर, 
मु. पो. पारड(सगंा, ता. काटोल, िज. 
नागपूर - ४४१३०५

पु�ष 10/3/1961 बी.ए., टाय. इं-
40, म-30, �ह-ं
30

ओ.बी.सी. काटोल 7/10/1987 24/09/1990 9890215364
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163 19890707सी104823 �द. 
07/07/1989

कु. रजनी बापूराव गायकवाड, 
पाचपावल+, बारसेनगर, नागपूर - 
१७

!"ी 3/2/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-४०, म-
३०

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 9503908625

164 19920729सी111962 �द. 
29/07/1992

Eी. @नळकंठ गणपतराव 

गायकवाड, मु. सालई, पो. 
नांदागोमुख, ता. सावनेर, िज. 
नागपूर - ४४११०७

पु�ष 17/01/1972 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस

ओ.बी.सी. सावनेर 1/12/1997 30/11/2000 9975650210

165 20110425सी204648 �द. 
25/04/2011

कु. कला मोतीरामजी जुनघरे, 
rवारा- शांताराम पी. देरकर, मु. पो. 
कोहळी, ता. कळमे$वर, िज. नागपूर 
- ४४१५०२

!"ी 10/12/1974 बी.कॉम., एम.ए. ओ.बी.सी. सावनेर 2/5/1998 30/04/2001 9096315378

166 20160330सी100635 �द. 
30/03/2016

कु. संFया महादेवराव जवादे, 
rवारा- ए.एच.पाट+ल, २५४, 
ऊंटखाना, दह+पुरा ले आऊट, 
नागपूर - 09

!"ी 25/07/1966 बी.ए., टाय. इं-40 एस.सी. नागपूर 9/7/1993 30/06/1996 9890516387

167 19960709सी133119 �द. 
09/07/1996

Eी. मंगल गुलाबराव गेडकेर, मु. 
उमरेड, अ«याडवाले ले आऊट, 
बेलगाव, �लॉट नं. ७१, उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 5/3/1972 बी.ए., 
डीओईएसीसी, 
टाय. इं-40

ओ.बी.सी. उमरेड 21/11/1997 20/11/2000 8888776282

168 19940104सी118013 �द. 
04/01/1994

Eी. अशोक नDथुजी कांबळे, rवारा- 
Eी. माकJ डराव वाहाने, �लॉट नं. 
७९४, ;पटंु ढाबाजवळ, जुनी 

मंगळवार+, नागपूर - 08

पु�ष 29/09/1966 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+

एस.सी. नागपूर 1/6/1996 31/05/1999 9673527238

169 20090409सी105585 �द. 
09/04/2009

कु. अ�णा ;व�ठलराव खMडकेर, रा. 
पो. त. सावनेर, जुने (शवमंद+र, 
वाड� I. १५, िज. नागपूर - 441107

!"ी 1/7/1973 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-५०

ओ.बी.सी. सावनेर 1/10/1997 30/09/2000 9860260631

170 19831220सी999986  �द. 
20/12/1983

कु. रंजना बळीराम गजघाटे, rवारा-
 पrमाकर नगरारे, 70, दह+पूरा ले 
आऊट, ऊंटखाना, नागपूर - 09

!"ी 29/05/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-४०, म-
40

एस.सी. नागपूर 1/2/1992 31/01/1995 9709653826
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171 20151202सी101582 �द. 
02/12/2015

Eी. पांडुरंग रामकृxण _कनारकर, 
रा. बु�जवाडा, पो. माळेगाव, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441107

पु�ष 28/07/1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

ओ.बी.सी. सावनेर 1/11/1995 30/11/1998 8975287011

172 19890705सी104307 �द. 
05/07/1989

Eी. सुधाकर पंजाबराव कMगरे, मु. 
नांदोर+, पो. खैर+, ढोलगाव, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441112

पु�ष 25/07/1972 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. सावनेर 2/2/1997 31/01/2000 9527642257

173 20120807सी102162 �द. 
07/08/2012

Eी. सुभाष माणीकराव कMगरे, मु. 
नांदोर+, पो. खैर+, ढालगाव, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441112

पु�ष 23/06/1969 बी.ए., कृषी 

पद;वका, 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. सावनेर 1/7/1998 30/06/2001 9764917270

174 19940221सी118423 �द. 
21/02/1994

Eी. सुरेश नारायण कोलमकर, मु. 
पो. खैर+, ढालगाव, त. सावनेर, िज. 
नागपूर -441112

पु�ष 20/06/1971 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. सावनेर 1/7/1998 30/06/2001 8805895993

175 20160113सी100673 �द. 
13/01/2016

Eी. सुनील रामकृxण कुव<, �योती 
फोटो !टुHडओ जवळ, वाड� नं. ६, 
सोनारपूरा, नरखेड, िज. नागपूर - 
४४१३०४

पु�ष 2/3/1975 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय, इं-३०

ओ.बी.सी. नरखेड ०१/१२/१९९९ 30/11/2002 9921160678

176 19910123सी110065 �द. 
23/01/1991

Eी. राजहंस _Ixणाजी मेEाम, 
कोठार+ ले आऊट, एल.आय.सी. 
जवळ, !टेट बँक]या मागे, उमरेड, 
ता. उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 17/06/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. उमरेड 2/7/1998 1/7/2001 7743920755

177 20071009सी125414  �द. 
09/10/2007

कु. ि!मता भगवान मनोहर, ए-18, 
शाहू कॉलोनी, बजरंग नगर, रोड 
नं. 8, मानेवाडा रोड, नागपूर - 27

!"ी 20/08/1974 एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40

एस.सी. नागपूर 1/12/1999 30/11/2002 9604083795

178 19920318सी112920 �द. 
18/03/1992

Eी. >;वण चंLभान मेEाम, मु. 
रोहना, वाड� नं. २, पो. वलनी 
माई:स, ता. सावनेर, िज. नागपूर - 
४४१५०४

पु�ष 25/10/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-५०

एस.सी. सावनेर 1/9/1996 31/08/1999 9850599232

179 19950920सी128716 �द. 
20/09/1995

कु. वैशाल+ अंबादास मेEाम, �लॉट 
नं. ४९, जोशीवाडी, चंLमनी नगर, 
नागपूर - 27

पु�ष 16/08/1975 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-४०

एस.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 9975528843
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180 19820707सी999615 �द. 
07/07/1982

Eी. जगद+श Cचमनाजी नारनवरे, 
मु. पो. बेलोना, ता. नरखेड, िज. 
नागपूर -441304

पु�ष 20/05/1964 बी.कॉम. एस.सी. नरखेड 30/08/1995 29/08/1998 9922649406

181 20080430सी186993 �द. 
30/04/2008

कु. ;वणा रामजी @नतनवरे, 
पाचपावल+, बारसेनगर, पंजाबराव 

गायकवाड यां]या घराजवळ, 
नागपूर - 17

!"ी 23/01/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-४०, म-३०

एस.सी. नागपूर 1/11/1996 31/10/1999 9325772535

182 19970625सी139336 �द. 
25/06/1997

Eी. अ@नल माPणक>भु @नबंाळकर, 
मु. धुरखेडा (बोरगाव), पो. धापेवाडा, 
त. कळमे$वर, िज. नागपूर - 
441501

पु�ष 26/05/1969 Hड�लोमा इन 

कॉK�यूटर 

टेRनोलॉजी

ओ.बी.सी. कळमे$वर 6/10/1997 5/10/2000 9822520199

183 20081022सी189358 �द. 
22/10/2008

Eी. ह0रभाऊ महादेवराव नींदेकर, 
236, कापसे चौक, बगडगंज पो!ट 

ऑ_फस जवळ, गरोबा मैदान, 
नागपूर - 08

पु�ष 18/08/1972 बी.कॉम., टाय. इं-
४०

एन.ट+.-बी नागपूर 1/3/1997 29/02/2000 9325660092

184 19941109सी122038 �द. 
09/11/1994

कु. ल+ना ध:यकुमार पनवेलकर, 
जैन मंद+र जवळ, वाड� नं. ६, पो. 
पार(शवनी, ता. पार(शवनी, िज. 
नागपूर - 441105

!"ी 3/4/1972 बी.ए., बी.एड., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-४०

ओपन पार(शवनी 1/11/1997 11/8/2000 7843004083

185 20141001सी100666 �द. 
01/10/2014

Eी. वासुदेव वामनराव पाट+ल, मु. 
पो. ढवळापूर, ता. काटोल, िज. 
नागपूर - ४४१३०२

पु�ष 1/6/1969 बी.ए., एम.ए. एस.सी. काटोल 5/10/1995 5/9/1998 9527902135

186 20150518सी100662 �द. 
18/05/2015

कु.ि!मती ;वनायक रामेकर 

(सावरकर), एन-१२९, रेशीमबाग, 
नागपूर - 09

!"ी 27/05/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.(लब.

ओपन नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9922239290

187 20120823सी137023 �द. 
23/08/2012

कु. गीता डोमाजी रंगार+, हनुमान 
को-ऑपरे�टव सोसायट+, �लॉट नं. 
63, �बनाक6 ले आऊट, मेहंद+बाग, 
वैशाल+नगर, नागपूर - 17

!"ी 3/5/1965 बी.ए., टाय. इं-40 एस.सी. नागपूर 10/7/1995 30/06/1998 9665444834

188 19880829सी103295 �द. 
29/08/1988

Eी. योगेश शामराव राहाटे, 
हनुमान मंद+र जवळ, तेल+पुरा, 
शांतीनगर, नागपूर - 02

पु�ष 3/6/1970 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-50, म-
40, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/2/1996 22/01/1999 9822706266
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189 20150502सी100148 �द. 
02/05/2015

Eी जयदास रामदास रंगार+, 
जे.पी.नगर, मोद+ Rलब, कामठS, 
िज. नागपूर - 441001

पु�ष 9/2/1974 बी.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
संगणक- 
कॉK�यूटर 

अि�लकेशन, 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. कामठS 1/12/1998 30/11/2001 9823879014

190 19890622सी104233 �द. 
22/06/1989

Eी. इंLिजत धम�दास श7ड,े �लॉट 
नं. २९९, कामगार कॉलोनी, सुभाष 
नगर, नागपूर - 22

पु�ष 19/01/1972 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 94208544791

191 20081115सी189777 �द. 
15/11/2008

Eी. वसंत पांडुरंगजी सुळे, मु. 
येरला (इंदोरा), ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 1/7/1970 बी.ए., बी.एड. ओ.बी.सी. नरखेड 1/10/1997 1/10/2000 7507207944

192 20120312सी115183 �द. 
12/03/2012

कु. अच�ना गजाननराव सुय�वंशी, 
rवारा- >मोद तुलाराम गणवीर, 
�लॉट नं. १८९, पंचशील नगर, 
नागपूर - 17

!"ी 6/8/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 6/7/1995 30/06/1998 9096216783

193 19870626सी101818 �द. 
26/06/1987

Eी. (भमराव एकनाथजी सहारे, 
खंडाळा (खुद�), पो. लाडगाव, ता. 
काटोल, िज. नागपूर - 441302

पु�ष 4/7/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
आय.ट+.आय.

एस.सी. काटोल 1/1/1993 31/12/1995 9657240109

194 19890615सी104762 �द. 
15/06/1989

कु. >`ा गजाननराव सुय�वंशी, 
rवारा- >फुल परसराम सोरदे, 
�लॉट नं. 124, (मसाळ ले आऊट, 
जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 13/07/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9021621557

195 20160623सी100102 �द. 
23/06/2016

Eी. >फु�ल परसराम सोरदे, �लॉट 
नं. 124, (मसाळ ले आऊट, 
जर+पटका, नागपूर - 14

पु�ष 18/05/1970 बी.कॉम., टाय.इं-
40, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/12/1997 30/11/2000 9765826285

196 19840103सी100186 �द. 
03/01/1984

Eी. �दल+प सुदामराव अंजनकर, 
rवारा- अंजनकर @नवास, Eी 
_कसनजी Cगरडकर, पॉ(लटेRनीक 

जवळ, उमरेड, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 14/02/1964 बी.कॉम., 
डीओईएसीसी, 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं30

ओ.बी.सी. उमरेड 3/11/1995 2/11/1998 9923035524
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197 20010503सी168206 �द. 
03/05/2001

कु. अ�णधती महादेवराव श7ड,े 
rवारा- यशवंत _कसन बनसोड, 
�लॉट नं. 268, पावरCUड ऑ_फस 

जवळ, नार+ रोड, नागपूर - 26

!"ी 12/6/1963 बी.ए., टाय.इं-40 एस.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 7841979299

198 20160701सी101026 �द. 
01/07/2016

Eी. शरद नागोराव टेकाड,े मु. पो. 
ता. नरखेड, पेठ;वभाग, वाड� नं. ४, 
िज. नागपूर - 441304

पु�ष 15/10/1967 बी.ए. ओ.बी.सी. नरखेड 19/06/1995 18/06/1998 8983929431

199 19860221सी101372 �द. 
21/02/1986

Eी. राज7L सेवकरामजी टापरे, मु. 
मडासावंगी, पो. ;पपंळा (_कंनखेड)े, 
ता. कळमे$वर, िज. नागपूर - 
441502

पु�ष 23/06/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
सीसीसी, बी.एड.

ओ.बी.सी. कळमे$वर 16/02/1996 30/01/1999 9860099449

200 19891008सी107466 �द. 
08/10/1989

कु. सुनीता गजानन टेकाड,े मु. पो. 
पाटणसावंगी, वाईकपुरा, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर

!"ी 17/03/1971 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, मॉ:टेसर+ 
�टचर

ओ.बी.सी. सावनेर 1/1/1999 31/12/2002 8600594484

201 19950701सी125556 �द. 
01/07/1995

Eी. अनील नारायणराव ठाकरे, 
�लॉट नं. ७७, साई @नवास, वैशाल+ 
नगर, नागपूर - 17

पु�ष 12/10/1971 बी.ए!सी., 
एमएससीआयट+, 
टाय,इं-60, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1997 29/02/2000 9689944903

202 20140228सी106790 �द. 
28/02/2014

कु. सुCचता सुदाम तभाने, rवारा- 
राजाराम मेEाम, �लॉट नं. 204, 
(म(लदं नगर, महाDमा फुले 

हाय!कूल जवळ, नागपूर - 17

!"ी 30/07/1963 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30, �ह-ं
30

एस.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9325192063

203 20151221सी100832 �द. 
21/12/2015

कु. मीना सुय�भानजी वैrय, 
111/3, सोमवार+ Rवॉटर, गांधी 
;वrया मंद+र शाळेजवळ, नागपूर - 
09

!"ी 28/09/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9561411922
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204 20141111सी100716 �द. 
11/11/2014

कु. �योती �Oरसागर वनकर, 
भामट+, भुजबळ ले आऊट, �लॉट 
नं. 16, नागपूर - 22

!"ी 23/01/1977 बी.एस.डZलू, 
एम.एस.डZलू, 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-40, म-30, 
�ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/3/2000 28/02/2003 9096886630

205 19910423सी109596 �द. 
23/04/1991

कु. वंदनाराणी माकJ डराव वाहाने, 
जुनी मंगळवार+, ;वमा हॉ!पीटल 
जवळ, �लॉट नं. 794, ;पटंु धाबा, 
नागपूर - 08

!"ी 6/8/1970 बी.ए. एस.सी. नागपूर 9/12/1998 30/11/2001 8975135596

206 19890907सी105081 �द. 
07/09/1989

Eी. >शांत नारायणराव वारोतकर, 
इतवार+, तेल+पूरा, पेवठा, (मरची 
मंद+र, नागपूर - 02

पु�ष 25/05/1970 बी.पी.एड., 
बी.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-60, म-
40, �ह-ं40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9860459943

207 19840911सी100315 �द. 
11/09/1984

Eी. शरद �दनानाथ वाघमारे, 
(मसाळ ले आऊट, जर+पटका, 
नागपूर - 14

पु�ष 4/3/1966 बी.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
सीसीपी, टाय.इं-
40, म-40, 
जी.डी.सी.ए.

एस.सी. नागपूर 1/4/1995 31/03/1998 9423633212

208 19880505सी103419 �द. 
05/05/1988

कु. हेमलता दNा"य वानखेड,े साठे 
यांचा वाडा, पातुरकर, राम मंद+र 
रोड, नवाबपूरा, झ7डा चौक, नागपूर

!"ी 8/9/1969 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 8237443891

209 19930603सी114428 �द. 
03/06/1993

Eी. सुरज दौलत येवले, मु. 
@तरखुरा, पो. नवेगाव (साधु), ता. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/5/1975 बी.ए., 
एमएससीआयट+

एस.सी. उमरेड 5/1/1999 4/1/2002 9766781827

210 20080917सी228485 �द. 
17/09/2008

कु. पंकजा कृxणराव येरकुंटवार, 
�लॉट नं. 186, रेशीमबाग बगीचा, 
नागपूर - 09

!"ी 21/02/1975 बी.कॉम., 
एम.कॉम., टलॅ+, 
सीसीसी, टाय.इं-
30

ओपन नागपूर 1/6/1998 31/05/2001 9960807971

211 20081128सी189940 �द. 
28/11/2008

Eी. ;वजय जग:नाथ झोड,े मु. पो. 
मकरधोकडा, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 12/4/1969 बी.कॉम., टाय.इं-
30, म-40, 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. उमरेड 25/07/1995 24/07/1998 9168497881
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212 19921218सी113172 �द. 
18/12/1992

Eी. अरेश मधुकर नारनवरे, मु. पो. 
बेलोना, ता. नरखेड, िज. नागपूर - 
441304

पु�ष 11/6/1973 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एस.सी. नरखेड 1/12/1998 30/11/2001 9503403386

213 20160704सी100449 �द. 
04/07/2016

कु. नीता यादवरावजी नारनवरे, 
झांगर+पूरा, आनंदनगर, 
एस.एन.17/23, �टमक6, नागपूर - 
17

!"ी 8/8/1975 बी.कॉम., 
बी.एड., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 9421733430

214 20030616सी173952 �द. 
16/06/2003

कु. �हरा पुनारामजी @नतनवरे, 
पंचशील नगर, दामले शाळेजवळ, 
नागपूर - 17

!"ी 1/5/1972 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9975574395

215 20081127सी189887 �द. 
27/11/2008

Eी. ई$वर _कसन नारेकर, रा. 
खापा (न.), पो. उमर+ (भ.), ता. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441107

पु�ष 30/10/1969 बी.ए. ओ.बी.सी. सावनेर 1/6/1997 31/05/2000 9765159235

216 19950720सी127471 �द. 
20/07/1995

Eी. राजन ;व�ठलराव पाट+ल, 
rवारा- (शवहर+ लोढे, �लॉट नं. 29, 
सोनबाजी नगर, मधुकर सायकल 

!टोर जवळ, भंडारा रोड, नागपूर - 
08

पु�ष 16/01/1970 बी.कॉम., टाय.इं-
50, म-40, 
!टेनो.इं-80, 
§ाईवर

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1997 31/08/2000 9975829523

217 20081230सी157168 �द. 
30/12/2008

Eी. नामदेव फागोजी पडोळे, मु. पो. 
(स�ल+, ता. कुह+, िज. नागपूर

पु�ष 15/11/1967 बी.ए., एम.ए. ओ.बी.सी. कुह+ 1/8/1999 31/07/2002 8550988381

218 20141103सी101029 �द. 
03/11/2014

कु. ;वमल मोतीराम पौनीकर, 
तांडापेठ, नवीन व!ती, राधे$याम 
शाळे]या मागे, नागपूर - 17

!"ी 7/5/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-50, म-40

एस.बी.सी. नागपूर 1/2/2000 31/01/2003 9371094073

219 19830722सी999964 �द. 
22/07/1983

कु. रजनी परसराम पाट+ल, �लॉट 
नं. 35, पी. ए:ड ट+. कॉलोनी, 
रामनगर, नागपूर - 33

!"ी 5/7/1960 बी.ए., टाय.इं-30 एस.सी. नागपूर 14/08/1989 31/07/1992 9975768153

220 19930618सी117194 �द. 
18/06/1993

Eी. सुधाकर गणेशराव पातोड,े मु. 
नरखेड, वाड� I. 15, त. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 12/11/1974 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय. म-40, इं-
40

ओ.बी.सी. नरखेड 1/12/1999 30/11/2002 9860034715
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221 20090811सी192312 �द. 
11/08/2009

कु. रंजना नामदेवराव पानबुड,े 
rवारा- नामदेवराव पानबुड,े �लॉट 
नं. 40 ए/सी, गाडगे नगर, रमना 
मारोती रोड, नागपूर - 24

!"ी 23/11/1970 बी.ए., टाय.म-
40, �ह-ं30, इं-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9373681434

222 20130227सी100456  �द. 
27/02/2013

Eी. नंद_कशोर संतोषराव पकड,े मु. 
पो. नरखेड, वाड� I. 9, त. नरखेड, 
िज. नागपूर - 441304

पु�ष 11/4/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-40

ओ.बी.सी. नरखेड 9/10/2000 9/10/2003 9421708245

223 20140930सी103675 �द. 
30/09/2014

कु. >(मला सुय�भान पाल, rवारा- 
नDथु महादेव गायकवाड, रा. 
धुरखेडा, पो. मांग�ळ, त. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

!"ी 14/12/1976 एच.एस.सी., 
डी.एड.

ओ.बी.सी. उमरेड 7/1/2000 6/1/2003 9146064075

224 20081024सी189432 �द. 
24/10/2008

Eी. राहुल (श"ुजी पी�लेवान, मु. 
पो. पाहमी (Cचचंाळा), ता. (भवापूर, 
िज. नागपूर

पु�ष 7/6/1970 बी.ए., एम.ए. एस.सी. (भवापूर 1/9/1996 31/08/1999 9604324241

225 19921207सी112198 �द. 
07/12/1992

Eी. दNराज नारायणराव पोतले, मु. 
पो. मोहपा, ता. कळमे$वर, िज. 
नागपूर - 441502

पु�ष 28/05/1971 Hड�लोमा इन 

पॉ(लटेRनीक

ओ.बी.सी. कळमे$वर 14/08/1997 14/07/2000 9823036556

226 19960625सी132389 �द. 
25/06/1996

Eी. @नतीन ;व�ठलराव रघुशे, 
आझाद चौक, मु. पो. (भवापूर, िज. 
नागपूर - 441201

पु�ष 6/12/1973 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. (भवापूर 1/8/1998 31/07/2001 9765487236

227 19941213सी122683 �द. 
13/12/1994

Eी. राजु माधवा रामटेके, rवारा- 
कच� बडोले, ८८/८९, 
नारायणदास मट, भांडवेाडी !टेशन 
रोड, पारडी, नागपूर - 08

पु�ष 22/02/1968 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9373674232

228 20150328सी100146 �द. 
28/03/2015

Eी. >काश राजहंसजी राऊत, मु. 
पो. मोहपा, वाड� नं. ३, ता. 
कळमे$वर, िज. नागपूर - 441502

पु�ष 24/09/1968 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. कळमे$वर 14/08/1997 31/07/2000 9923170873
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229 19900703सी115391 �द. 
03/07/1990

कु. सुxमा बालकदासजी सMमकुवर, 
बजरंग नगर, �लॉट नं.11, वाड� नं. 
14, नागपूर - 27

!"ी 27/12/1974 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.ए., टाय.इं-
30, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9422669550

230 20160704सी101626 �द. 
04/07/2016

Eी. मुरल+धर Eावण सातपुते, मु. 
पो. बेलोना, ता. नरखेड, िज. नागपूर 
- 441304

पु�ष 14/08/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. नरखेड 1/10/1997 1/10/2000 9096927856

231 20160705सी100926 �द. 
05/07/2016

Eी. ;वजय सहदेव सुदामे, मु. पो. 
qाKहणी, ता. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 6/7/1962 बी.ए!सी. एस.सी. उमरेड 20/01/1997 19/01/2000 7798313614

232 19940826सी121235 �द. 
26/08/1994

Eी. (ललाधर आनंदराव (स(स�कर, 
मु. पो. जोगीठाणा, जीवन ;वकास 

शाळे]या मागे, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 19/05/1973 बी.ए. एस.बी.सी. उमरेड 11/11/1997 10/11/2000 9921683712

233 20150721सी100647 �द. 
21/07/2015

Eी. �दगांबर गुलाबराव श7ड,े वाड� 
I. 5, कMढाळी, ता. काटोल, िज. 
नागपूर - 441103

पु�ष 1/1/1971 बी.कॉम. ओ.बी.सी. काटोल 8/10/1998 30/09/2001 9420857414

234 20141216सी100612 �द. 
16/12/2014

कु. क;वता $याम शंभरकर, �लॉट 
नं. 127, जुना सुभेदार ले आऊट, 
चIधर नगर, नागपूर - 24

!"ी 8/2/1974 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9689478873

235 20121031सी222152 �द. 
31/10/2012

कु. अ@नता लोमे$वर तामगाडगे, 
rवारा- सी.सी.भगत, इमामवाडा, 
पो. अजनी,  नागपूर - 03

!"ी 23/02/1963 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-30,40, 
म-30

एस.सी. नागपूर 1/2/1992 31/01/1995 7620906307

236 19861023सी101260 �द. 
23/10/1986

Eी. अशोक पांडुरंगजी ठवकर, 
�लॉट नं. 225, देशपांड ेले आऊट, 
नागपूर - 08

पु�ष 1/3/1964 एम.ए., टाय.इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9561571643

237 19950216सी123929 �द. 
16/02/1995

Eी. राज7L केशवराव टापरे, मु. 
Cचखल+, पो. मासोद, ता. काटोल, 
िज. नागपूर - 441103

पु�ष 7/6/1969 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
30

ओ.बी.सी. काटोल 1/1/1998 31/12/2000 9767761733

238 19860219सी101088 �द. 
19/02/1986

Eी. राधे$याम तुलशीराम उके, 70, 
नवनीतनगर, अमरावती रोड, वाडी, 
नागपूर - 23

पु�ष 20/12/1963 बी.ए. एस.सी. नागपूर 1/4/1996 31/03/1999 8806250762
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239 19930924सी146147 �द. 
24/09/1993

Eी. चंLेश देवरावजी वाघमारे, 
म�लोगीर !वामी मंद+र जवळ, 
मंगळवार+ पेठ, उमरेड, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 28/12/1973 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

ओ.बी.सी. उमरेड 26/14/1997 25/12/2000 9226782608

240 20140924सी106551 �द. 
24/09/2014

कु. शीला लaमण वाघमारे, rवारा- 
अशोक गायकवाड,  चंLमणी पाल+ 

बुFद ;वहार, �लॉट नं. 777, यु@नट 
नं. 1, बुFदनगर, नागपूर - 16

!"ी 4/12/1957 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40,

एस.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9096171300

241 20150610सी100962 �द. 
10/06/2016

कु. रेणू पंजाबराव वाघमारे, �लॉट 
नं. 205, रमाईनगर, नार+ रोड, 
उ�पलवाडी, नागपूर - 26

!"ी 20/05/1976 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/9/1998 30/08/2001 9049088163

242 20110916सी211667 �द. 
16/09/2011

कु. सुनीता मधुकरराव वंजार+, 
�लॉट नं. 274, जवाहर नगर, 
मानेवाडा रोड, नागपूर - 24

!"ी 23/03/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1998 28/02/2001 9823877287

243 20150326सी100539 �द. 
26/03/2015

Eी. मोहनलाल गो;वदंा वाघमारे, 
अंगुल+माल नगर, �लॉट नं. 80, 
पॉवरUीड ऑ_फस जवळ, नागपूर - 
26

पु�ष 23/08/1960 बी.ए., टाय.इं-40 एस.सी. नागपूर 1/8/1991 31/07/1994 9823674210

244 20081128सी189920 �द. 
28/11/2008

Eी. ब�लु भाक�जी झोड,े मु. पो. 
आपतुर, ता. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 1/2/1969 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. उमरेड 3/10/1998 2/10/2001 7350116259

245 19950617सी125133 �द. 
17/06/1995

Eी. जयंत पंढर+राव अटाळकर, 
रमना मारोती नगर, �लॉट नं. 
91/बी, रमना मारोती लॉन जवळ, 
नागपूर - 09

पु�ष 11/4/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम, टाय.इं-
50, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9423632102

246 20001005सी166704 �द. 
05/10/2000

Eी. संजय रामभाऊ आसरे,�लॉट 
नं. 111, डायमंड नगर, साई 
हनुमान मंद+र जवळ, खरबी रोड, 
नागपूर - 09

पु�ष 16/02/1972 बी.ए., टाय.इं-
40,50, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9422881162

247 20141103सी101245 �द. 
03/11/2014

कु. >@तभा _कसन आवळे, 
आनंदनगर, (सताबड�, नागपूर - 12

!"ी 13/10/1966 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-30,40, 
म-30

एस.सी. नागपूर 1/8/1995 30/07/1998 9325107014
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248 20021023सी170513 �द. 
23/10/2002

कु. जनाबाई (मरगुजी (भवगड,े 
मंगळवार+ पेठ, �हरवा तलाव, 
माता मंद+र जवळ, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

!"ी 8/7/1972 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. उमरेड 21/05/1998 20/05/2001 9766007449

249 20091028सी139273 �द. 
28/10/2009

कु. शा(लनी बाळकृxण बोरकर, 
Eीराम टॉक6ज जवळ, मंगळवार+ 

पेठ, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 24/09/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय;पगं

ओ.बी.सी. उमरेड 4/2/1998 3/2/2001 9921346603

250 20150930सी100976 �द. 
30/09/2015

Eी. Eीराम गुलाबरावजी बगवे, 
�लॉट नं. 70, रोशनबाग, खरबी 

रोड, नागपूर - 16

पु�ष 17/04/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं--40, म-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 9665301967

251 19950720सी127467 �द. 
20/07/1995

कु. सुधा बापूराव बावने, मु. पो. ता. 
कळमे$वर, दगुा�देवी मंद+र जवळ, 
िज. नागपूर - 441502

!"ी 10/7/1969 एम.ए., 
बी.एस.डZलू., 
सी.सी.सी.ओ., 
टाय.म-३०

एस.सी. कळमे$वर 1/9/1998 31/08/2001 7798933812

252 20141112सी100156 �द. 
12/11/2014

कु. व@नता सखाराम बोरकर, मु. 
(सFदाथ� नगर, टेका, �लॉट नं. 88, 
राजाभाऊ खोqागड ेहॉल जवळ, 
कामठS रोड, नागपूर - 17

!"ी 12/5/1969 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1994 30/09/1997 9403265300

253 19840307सी100362 �द. 
07/03/1984

कु. सुरेखा (सताराम चहांदे 

(;प�लेवान), rवारा- गौतम 
पुंड(लक ;प�लेवान, रो. हाऊस, 36 
लोक;वहार जवळ, (भलगाव, 
नागपूर - 441002

!"ी 23/03/1966 एम.ए., बी.ए., 
टाय.इं-30, म-
40, 
एमएससीआयट+, 
डी.ट+.पी.

एस.सी. नागपूर 1/3/1994 28/02/1998 9766571905

254 20120301सी132202 �द. 
01/03/2012

Eी. गो;वदंा रामचंLराव चौधर+, मां 
बंKबले$वर+ नगर, �लॉट नं. 45-ए, 
गोधणी रे�वे, नागपूर - 441111

पु�ष 15/11/1967 बी.कॉम., डी.एड. ओ.बी.सी. पार(शवनी 2/9/1996 2/9/1999 9765053170

255 19900629सी185468 �द. 
29/06/1990

घनशाम रामाजी चौधर+, रा. 
खडका, पो. गुमगाव, ता. �हगंणा, 
िज. नागपूर - 441110

पु�ष 1/7/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+,

एस.बी.सी. �हगंणा 1/10/1998 30/09/2001 9637592845

256 19860923सी101395 �द. 
23/09/1986

Eी. ;वठोबा नDथुजी देशमुख, रा. 
पो. आपतुर, त. उमरेड, िज. नागपूर 
- 441203

पु�ष 25/06/1966 बी.ए. ओ.बी.सी. उमरेड 5/7/1995 4/7/1998 9272313984
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257 19921230सी112266 �द. 
30/12/1992

Eी. लहानु हरबाजी दमके, मु. 
वानोडा, पो. सेव, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 9/6/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. उमरेड 5/7/1995 4/7/1998 9764113511

258 19951212सी129453 �द. 
12/12/1995

Eी. ;वxणू केशवराव डाखरे, रा. पो. 
खैर+ ढालगाव, त. सावनेर, िज. 
नागपूर - 441112

पु�ष 17/05/1974 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. सावनेर 1/12/1997 30/11/2000 9850316499

259 20150421सी100547 �द. 
21/04/2015

कु. रमा (सताराम फुलझलेे 

(सवाईतुल), �लॉट नं. 817, गोधनी 
रोड, होले ले आऊट, गोधनी रे�वे, 
नागपूर - 441111

!"ी 6/6/1962 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/9/1988 30/06/1991 8275745672

260 19841219सी100434 �द. 
19/12/1984

कु. >(मला _कसन गोटेकर, 342, 
ऊंटखाना, मेHडकल कॉलेज रोड, 
नागपूर - 09

!"ी 1/2/1966 एम.ए., बी.ए. एस.सी. नागपूर 1/1/1999 31/12/2001 8446513247

261 19910627सी109656 �द. 
27/06/1991

कु. ल+ना गोपीचंद गभणे, >शांत 
_कराणा !टोस�, वक6लपेठ, हनुमान 
नगर, पो!ट ऑ_फस]या मागे, 
नागपूर - 09

!"ी 26/08/1972 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-60, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1995 30/09/1998 8956557585/9
371342344

262 20140930सी103603 �द. 
30/09/2014

Eी. नDथु महादेव गायकवाड, रा. 
धुरखेडा, पो. मांग�ळ, त. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 3/2/1971 बी.ए. एस.सी. उमरेड 1/7/1998 30/06/2001 7264840632

263 20120807सी106522 �द. 
07/08/2012

कु. पुx पा पांडुरंग हेडाऊ, �टमक6 

पो(लस चौक6]या मागे, शंकरराव 

@नखारे यांचा घराजवळ, नागपूर - 
18

!"ी 15/07/1971 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-30,40, 
म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9767219766

264 20140924सी103597 �द. 
24/09/2014

Eी. सुरेश आDमाराम इंगळे, 40, 
लहर+कृपा हाऊ(सगं सोसायट+, 
खामला, नागपूर - 25

पु�ष 2/3/1972 बी.कॉम., फोर 

Gह+लर §ाईवर

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1999 30/06/2002 9423405089

265 20140924सी102151 �द. 
24/09/2014

Eी. लaमण हरबाजी ईटनकर, रा. 
जोगीठाणा पेठ, उमरेड, त. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/7/1971 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., §ाईवर

ओ.बी.सी. उमरेड 20/01/1997 19/01/2000 9420853601/70
83565402

266 20150326सी100503 �द. 
26/03/2015

Eी. पु�षोNम तुकारामजी इंगळे, 
सोमवार+ पेठ, Rवॉ.नं. 184/2, पो. 
हनुमान नगर, नागपूर - 09

पु�ष 2/5/1963 बी.कॉम., टाय.इं-
30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/6/1995 31/05/1998 9730373730
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267 20150327सी100222 �द. 
27/03/2015

कु. सुरेखा यादवराव जगताप, मु. 
येरखेडा, (शवपंचायत मंद+रजवळ, 
त. कामठS, िज. नागपूर - 441002

!"ी 16/12/1973 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-30,40, 
म-50

ओ.बी.सी. कामठS 15/03/1997 29/02/2000 9325356304/70
57952815

268 20100923सी201875 �द. 
23/09/2010

कु. वंदना Eावणजी जगनाड,े 401, 
�LाO अपाट�म7ट, बाळबुधे ले 

आऊट, :यू नरसाळा, हुडके$वर 

रोड, नागपूर - 34

!"ी 4/1/1968 डी.एड., 
डी.ट+.पी., 
टाय.म, इं.

ओ.बी.सी. नागपूर 1/6/1995 31/05/1998 9665425652

269 20081004सी105854 �द. 
04/10/2008

Eी. मोतीलाल काल+चरण जनबंधु, 
मु. पो. ता. (भवापूर, िज. नागपूर - 
441201

पु�ष 5/1/1969 बी.कॉम., टाय.म-
40

एस.सी. (भवापूर 1/9/1996 31/08/1999 9270506923

270 19940919सी121402 �द. 
19/09/1994

Eी. रमेश म:साराम जांभळे, वाड� 
1, रा. नरखेड, त. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 9/9/1970 बी.ए. एस.ट+. नरखेड 15/12/1995 14/12/1998 9470432196

271 20111003सी105288 �द. 
03/10/2011

Eी. $याम `ाने$वर जनबंधु, मु. पो. 
ता. (भवापूर, वाड� 1, िज. नागपूर - 
441201

पु�ष 27/11/1968 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय,इं-40 म-30

एस.सी. (भवापूर 26/05/1999 26/04/2002 9158593925

272 20110530सी205491 �द. 
30/05/2011

Eी. >काश चोखीनाथ जांभुळकर, 
पंचशील नगर, आदश� नगर, नागपूर

पु�ष 26/07/1970 बी.कॉम., टाय.म-
30, इं-40

एस.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9540498147

273 19950913सी128609 �द. 
13/09/1995

कु. �योती नारायण कातोरे, मु. 
दाल ओल+ नं.१, कामठS, त. 
कामठS, िज. नागपूर - 441002

!"ी 19/02/1975 बी.कॉम., 
एम.ए., 
बी.ए.(एHडशनल), 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. कामठS 1/5/1997 30/04/2000 9637588159

274 19960123सी130035 �द. 
23/01/1996

कु. मीना _कसन कोलते, 
जोगीठाणा पेठ, खा�टक मोह�ला, 
त. उमरेड, िज. नागपूर - 441203

!"ी 25/11/1971 बी.ए. एस.सी. उमरेड 19/11/1997 18/11/2000 9623399914

275 20140930सी101582 �द. 
30/09/2014

Eी. कवडू नुसाजी कांबळे, रा. 
उखळी, पो. मMढा, ता. �हगंणा, िज. 
नागपूर - 441110

पु�ष 2/8/1968 बी.ए., 
एमएससीआयट+

एस.सी. �हगंणा 1/3/2000 28/02/2003 9011956373
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276 19940523सी119365 �द. 
23/05/1994

Eी. (शवदास भाऊरावजी कुकडकर, 
रा. आमगांव (दवळी), पो. 
मकरधोकडा, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 6/4/1972 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. उमरेड 5/8/1997 4/8/2000 9273059348

277 19890901सी104928 �द. 
01/09/1989

कु. उषा @नळकंठराव लOणे, rवारा-
 राम कडवे, 13, उमरेड रोड, 
�दघोर+, नागपूर - 34

!"ी 14/04/1968 बी.ए., एम.ए., 
टाय.म-40, इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1997 30/04/2000 9763411966/80
55425944

278 2009050 4सी107755 �द. 
04/05/2009

Eी. चंदन सोमाजी मुल, रा. हेवती, 
पो. उदासा, ता. उमरेड, िज. नागपूर 
- 441204

पु�ष 25/07/1962 बी.कॉम. एस.सी. उमरेड 1/12/1991 7/12/1994 9922188536/9
158679631

279 19890706सी104814 �द. 
06/07/1989

कु. >@तभा ताराचंद मेEाम, 
मोतीबाग, भोसलेवाडी, पो. 
बेझनबाग, बुFद ;वहारा जवळ, 
नागपूर

!"ी 4/6/1972 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1999 31/12/2001 9403930268

280 19940623सी119360 �द. 
23/06/1994

Eी. धम�राज शामराव मंद+रकर, रा. 
पचखेडी (तारणा), ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 29/12/1967 बी.ए. ओ.बी.सी. उमरेड 26/12/1995 25/12/1998 9637017570

281 19980512सी146251 �द. 
12/05/1998

Eी. ;वलास �हराचंद मदनकर, 
िजचकार सभागहृासमोर, इतवार+, 
उमरेड, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 28/10/1969 ए.ट+.डी., 
एमएससीआयट+, 
कंडRटर, सीट+सी

ओ.बी.सी. उमरेड 25/11/1997 24/11/2000 9850407116

282 19830623सी999991 �द. 
23/06/1983

Eी. अ@नल बळीरामजी म7ढे, मु. 
देनी, पो. सेव, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 18/04/1964 बी.कॉम. एस.सी. उमरेड 23/11/1994 22/11/1997 7038916164

283 20150424सी100394 �द. 
24/04/2015

कु. >ेरणा हर+ष मेEाम, घर I. 
901, शेवटचा बस !टॉप, >ेरणा 

जनरल !टोस� समोर, जयताळा, 
नागपूर - 36

!"ी 25/01/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+

एस.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9970031228/91
75788084

284 19900723सी107385 �द. 
23/07/1990

Eी. (मल+ंद @नवNृी मेEाम, 91/2 
अ«याळवाले ले आऊट, Cगरड रोड, 
त. उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 3/1/1973 बी.ए!सी., 
बी.एड., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-50, म-
40, �ह-ं40

एस.सी. उमरेड 31/07/1999 30/07/2002 9421805300
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285 20141111सी100787 �द. 
11/11/2014

Eी. �दल+प नामदेव मेEाम, रा. 
छोट+ अजनी, क:टMम7:ट ए0रया, 
पो. त. कामठS, िज. नागपूर - 
441001

पु�ष 20/07/1974 बी.ए., एम.ए. एन.ट+.-बी कामठS 11/11/1999 10/11/2002 9730294674

286 19840104सी100354 �द. 
04/01/1984

कु. छाया नDथुजी मै!के, रामबाग 
जयंती मैदान जवळ, आंबेडकर 

हॉल]या मागे - 440003

!"ी 15/07/1962 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/3/1994 28/02/1997 9922097024/91
58982703

287 20141110सी100992 �द. 
10/11/2014

Eी. >काश शरद माक� \ड,े �लॉट नं. 
50, Eी कॉलोनी, रेणुका माता 

नगर, हुडके$वर रोड, नागपूर - 34

पु�ष 2/1/1966 एम.कॉम., 
टाय.इं-40, म-40

ओपन नागपूर 1/3/1994 28/02/1997 9096817059

288 19931025सी117545 �द. 
25/10/1993

Eी. ;वजय चंLशेखर मेशकर, 
आंबेडकर ले आऊट, उमरेड, त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 9/10/1970 बी.ए., टाय.इं-
30, म-30, 
आय.ट+.आय.(रे
86जरेटर ए:ड 

एअर कंडीश:स)

एस.सी. उमरेड 3/7/1998 2/7/2001 8551864268

289 19950727सी127733 �द. 
27/07/1995

Eी. योग7L माPणक मेEाम, रामगड 
(आनंदनगर), कामठS, त. कामठS, 
िज. नागपूर - 441002

पु�ष 31/12/1971 बी.ए., टाय.इं-
30, म-30, 
आय.ट+.आय.(पटॅ
न� मेकर)

एस.सी. कामठS 9/12/1996 30/11/1999 9028374181

290 20071224सी149389 �द. 
24/12/2007

कु. रेखा मधुकरराव अजमीरे, 
rवारा- >फुल काळे, मातोEी भवन, 
त�ण (म" मंडळ]या मागे, 
गोरेवाडा रोड, बोरगाव, नागपूर

!"ी 30/06/1970 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं, म, �हं

ओ.बी.सी. नागपूर 10/7/1995 30/06/1998           -

291 19960918सी135851 �द. 
18/09/1996

Eी. धनंजय देवचंद भुरे, 150, :यू 
सूभेदार ले आऊट, �"कोणी Uाऊंड 

जवळ, नागपूर - 24

पु�ष 20/08/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय,इं-40, म-
40, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 7875902720/93
72817958

292 19870629सी102484 �द. 
29/06/1987

Eी. नामदेव माPणक भोयर, बाबा 
पाट+ल ले आऊट, मु. येरखेडा, पो. 
त. कामठS, िज. नागपूर - 441002

पु�ष 14/11/1969 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय.इं-
40, �ह-ं40, म-
30

ओ.बी.सी. कामठS 1/4/1996 31/03/1999 9763248355
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293 20020725सी172546 �द. 
25/07/2002

Eी. युवराज �टकाराम भोगे, मु. 
येरखेडा, तारामाता चौक, 
रामकृxणा सोसायट+, पो. ता. 
कामठS, िज. नागपूर - 441002

पु�ष 11/3/1969 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-60, म-
40, �ह-ं40

ओ.बी.सी. कामठS 2/8/1995 31/07/1998 7350547801

294 19920918सी113110 �द. 
18/09/1992

Eी. गजानन माPणकराव बनाईत, 
मु. पो. बेलोना, ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 17/05/1974 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नरखेड 1/12/1998 30/11/2001 9922192729

295 20151111सी100116 �द. 
11/11/2015

क. मीना तुकारामजी बानकर, 
अ«याळवाले ले आऊट, �लॉट नं. 
167, आला वाघमारे >ाथ(मक 

शाळेजवळ, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 7/10/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. उमरेड 19/01/1996 18/01/1999 9922732084

296 19881014सी103544 �द. 
14/10/1988

कु. बेबीनंदा बाबुराव बागड,े 
जयभीमनगर, महाजन 

आटाचRक6जवळ, पो. भगवान 
नगर, नागपूर - 27

!"ी 19/06/1972 बी.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
सीसीसीओ, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/4/2000 31/03/2003 9420410121

297 19940124सी118905 �द. 
24/01/1994

कु. शुभांगी बबनराव बारसागड,े 
rवारा- रमेश एस. जुमड,े जीवन 

;वकास, व@नता ;वrयालय जवळ, 
मंगळवार+ पेठ, उमरेड, िज. नागपूर 
- 441203

!"ी 15/05/1975 बी.ए., टाय.म-30 ओ.बी.सी. उमरेड 16/04/1999 15/04/2002 7507511563/97
67331142

298 20150331सी100304 �द. 
31/03/2015

Eी. अशोक मोतीरामजी बोबड,े मु. 
पो. ;पपळा (के.), ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441306

पु�ष 5/7/1970 बी.ए., बी.पी.एड., ओ.बी.सी. नरखेड 1/6/1995 31/05/1998 9561957705

299 19940516सी118973 �द. 
16/05/1994

Eी. तेजराम सदा(शव बानकर, 
कावरापेठ, उमरेड, त. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 2/1/1969 बी.ए., टाय. इं-
30,40

ओ.बी.सी. उमरेड 13/05/1995 12/5/2000 9271967682

300 19970310सी229483 �द. 
10/03/1997

Eी. (भमराव चोखीनाथ भंडारे, रा. 
को]छS, पो. बडगेाव, ता. सावनेर, 
िज. नागपूर - 441101

पु�ष 18/05/1969 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, कंडRटर

एस.सी. सावनेर 1/9/1995 31/08/1998 8806971286

301 20081119सी189812 �द. 
19/11/2008

Eी. ;वजय महादेव बनकर, मु. 
पचखेडी (तारणा), पो. तारणा, ता. 
कुह+, िज. नागपूर - 441202

पु�ष 18/05/1965 बी.कॉम. एस.सी. कुह+ 1/12/1995 30/11/1998 9637568037
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302 19920525सी112948 �द. 
25/05/1992

कु. नंदा मोतीरामजी चांदेकर, 
जोगीठाणा पेठ, उमरेड, रामाजी 

ठाकरे]या घराजवळ, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

!"ी 14/11/1972 बी.ए., एम.ए., 
संगणक- 
डी.डZलू.डी., 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

एस.बी.सी. उमरेड 5/4/1999 4/4/2002 9665175523

303 20160707सी100953 �द. 
07/07/2016

Eी. मनोहर परशुरामजी Cचमोटे, 
बाजार चौक, वाड� नं. 10, माळीपूरा, 
मु. पो. मोहपा, ता. कळमे$वर, िज. 
नागपूर - 441502

पु�ष 19/07/1972 बी.ए., टाय. 
इंUजी, मराठS

ओ.बी.सी. कळमे$वर 19/02/1998 19/01/2001 9272829623

304 19940610सी119123 �द. 
10/06/1994

Eी. �दपक जयराम चकोले, �लॉट 
नं. 136, आयुव<�दक ले आऊट, 
उमरेड रोड, सRकरदरा, नागपूर - 
24

पु�ष 2/11/1975 बी.कॉम., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/2000 28/02/2003 9371874298

305 20081212सी134252 �द. 
12/12/2008

Eी. ;वIांत वनदेव डांगे, 0997, 
जयभीम नगर, रामे$वर+ रोड, पो. 
भगवान नगर, नागपूर - 27

पु�ष 19/06/1975 बी.कॉम., 
एम.आय.आर.पी.
एम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-60

एस.सी. नागपूर 1/10/1999 30/09/2002 9881792782

306 20020417सी538184 �द. 
17/04/2002

Eी. मनोज नामदेवराव द�हवले, 
rवारा- रामकृxणराव नामदेव 

द�हवले, मु. पडोळेनगर, वाठोळा 

रोड, पो. बगडगंज, नागपूर - 08

पु�ष 15/01/1972 बी.ए., बी.एड., 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 7798001205

307 19931207सी116953 �द. 
07/12/1993

कु. >Pणता बलवंतराव डांगरे, �लॉट 
नं. 4, पवनसुत नगर, लुटे ले 
आऊट, रमणा मारोती रोड, नागपूर 
- 09

!"ी 24/08/1972 बी.एस.डZलू., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इंUजी, 
मराठS

ओपन नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9850799643

308 20140919सी104811 �द. 
19/09/2014

कु. सु@नता ह0रभाऊ देश�तार, 
पाचपावल+, बारसेनगर, ऐं>ेस (मल, 
नागपूर - 17

!"ी 1/6/1963 बी.कॉम., 
टाय.इंगजी, 
लायqर+यन

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 31/08/1998 8087160981
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309 19840427सी100224 �द. 
27/04/1984

Eी. शरद जनाद�नराव देशमुख, 
rवारा- पी.डी.देशमुख, �लॉट नं. 
162, एन.आय.ट+.गाड�न जवळ, 
उ�हास नगर, मानेवाडा रोड, 
नागपूर - 24

पु�ष 9/9/1964 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक- 
कॉ.ए�ल+केशन, 
!टेनो- म-
100/30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1996 31/08/1999 9226558327

310 20150724सी100488 �द. 
24/07/2015

कु. मायादेवी महादेवराव देशकर, 
�लॉट नं. 783, वैशाल+ नगर, 
तथागत ;वहाराजवळ, नागपूर - 17

!"ी 1/6/1960 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
50, म-30, �ह-ं
30

एस.सी. नागपूर 1/6/1989 31/05/1992 9326686359

311 19861007सी101259 �द. 
07/10/1986

Eी. वसंता रामचंL धMगड,े मु. 
खुसा�पार, पो. (शरपूर, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 2/6/1966 बी.कॉम., टाय.इं-
30, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 4/9/1995 3/9/1998 9270874275

312 19920924सी112756 �द. 
24/09/1992

कु. बबीता आनंदराव धमगाये, 
पंजाबी लाईन, कामठS रोड,  
गु�rवारा, पो. बेझनबाग, नागपूर - 
04

!"ी 12/7/1969 एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 9923576696

313 20081021सी189345 �द. 
21/10/2008

Eी. अचीन नामदेवराव गोलाईत, 
मु. पो. (सस�, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441214

पु�ष 1/12/1973 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 21/04/1997 20/04/2000 9373533992

314 20140405सी100005 �द. 
05/04/2014

Eी. सुभाष तानबाजी Cगरडकर, रा. 
हनुमान मंद+र रोड, गांगापूर, त. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 2/8/1968 बी.ए., एम.ए. ओ.बी.सी. उमरेड 22/11/1995 21/11/1998 9921815694

315 20160702सी101364 �द. 
02/07/2016

Eी. मनोज सेवकराम ईटनकर, 
�लॉट नं. 39, (सतानगर, 
सोमलवाडा, नागपूर - 25

पु�ष 21/09/1973 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1998 30/10/2001 9822922086

316 19920602सी111246 �द. 
02/06/1992

Eी. संद+प �दवाकरराव इंगळे, Eी 
महालaमी @नवास, �लॉट नं. 419, 
पा\या]या टाक6जवळ, सेनाड 
वक6लां]या घराजवळ, मुंशीग�ल+, 
नागपूर - 32

पु�ष 29/03/1976 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1999 30/10/2002 9422871183

317 20101129सी148553 �द. 
29/11/2010

Eी. हेमंत शंकर जोशी, �लॉट नं. 
२५, :यू डायमंड नगर, नागपूर - 
09

पु�ष 3/10/1968 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30, �ह-ं
30

ओपन नागपूर 1/12/1997 30/11/2000 9960467691
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318 19890316सी104127 �द. 
16/03/1989

Eी. �दल+प ह0र जामगड,े मु. पो. 
लोणखैर+, ता. कामठS, िज. नागपूर -
 11

पु�ष 1/7/1970 बी.कॉम., इं-40, 
म-30

एस.सी. कामठS 1/12/1995 30/11/1998 9765624185

319 20120607सी132442 �द. 
07/06/2012

कु. सुxमा पांडुरंग जनबंधु, rवारा- 
रमेश अंबादे, �लॉट नं. ७०६, 
गौतम बुFद ;वहाराजवळ, 
मायानगर, पो. जर+पटका, नागपूर - 
14

!"ी 15/11/1970 बी.कॉम., 
बी.पी.एड., 
टाय.इं-40, म-३०

एस.सी. (भवापूर 1/6/1998 30/05/2001 8421134454

320 19870923सी102414 �द. 
23/09/1987

Eी. देवराव गणपतराव जुनघरे, 
दगुा�मात मंद+र जवळ, कावरापेठ, 
उमरेड, वाड� नं. ७, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 11/11/1970 बी.ए., संगणक, 
टाय.इं-30, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 26/06/1995 25/06/1998 9921494641

321 20141111सी100892 �द. 
11/11/2014

Eी. नरेश मोहनराव िज�हारे, �लॉट 
नं. ७१, महालaमी नगर २, 
मानेवाडा रोड, नागपूर - 24

पु�ष 24/06/1974 बी.ए., टाय.इं-
60, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1998 30/09/2001 7028280873

322 20081103सी189625 �द. 
03/11/2008

Eी. चंLकांत आDमाराम जांभुळकर, 
नवीन इंदोरा, (मसाळ ले आऊट, 
दगुा� मंद+र जवळ, जर+पटका, 
नागपूर - 14

पु�ष 6/8/1971 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/6/2000 31/05/2003 9421801336

323 20090409सी105728 �द. 
09/04/2009

Eी. सुनील वामनराव जनबंधु, 18, 
नालंदानगर, पो. भगवान नगर, 
नागपूर - 27

पु�ष 24/09/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9270142778

324 20141025सी100198 �द. 
25/10/2014

Eी. >काश गणपतराव कु�हटे, 
१३७, जुना सुभेदार ले आऊट, 
नागपूर - 24

पु�ष 13/01/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 9422232251

325 20040213सी176670 �द. 
13/02/2004

Eी. अ;वनाश मनोहरराव कापस,े 
एच/5, नंदनवन घरकुल योजना, 
के.डी.के.कॉलेज जवळ, नंदनवन, 
नागपूर - 09

पु�ष 6/7/1964 बी.कॉम., टाय.इं-
40

ओपन नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9175834206

326 20090611सी190867 �द. 
11/06/2009

कु. वंदना शाल+कराम कळंबे, �लॉट 
नं. १४०, भांडारकर ले आऊट, बÞक 

ऑफ इंHडया ]या मागे, बायपास 
उमरेड, नागपूर -441203

!"ी 20/02/1975 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 7/7/1997 6/7/2000 9096171198
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327 20141210सी100762 �द. 
10/12/2014

कु. मंगला गो;वदंराव कMबे, 
बंधुनगर, �लॉट नं. ७३, Pझगंाबाई 

टाकळी, नागपूर - 30

!"ी 15/10/1969 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 8956890253

328 20061218सी183531 �द. 
18/12/2006

कु. भारती भoटजी महाकाळे, रा. 
तातोबा मेEाम यां]या घराजवळ, 
इमामवाडा, नागपूर - 03

!"ी 10/12/1966 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/3/1994 28/02/1997 9326652800

329 19861223सी101402 �द. 
23/12/1986

Eी. नरेश माPणकराव मांडवकर, मु. 
का:हवा, पो. (शरपूर, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/6/1969 बी.ए!सी. एस.सी. उमरेड 11/6/1997 10/6/2000 9823358240

330 20150326सी100775 �द. 
26/03/2015

कु. मालती ई$वर मेEाम, rवारा- 
शरद बोरकर, वक6लपेठ, पो. 
हनुमाननगर, नागपूर - 24

!"ी 31/08/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय, इं-३०

एस.सी. नागपूर 1/2/1997 31/01/2000 9373496204

331 20160101सी100976 �द. 
01/01/2016

Eी. सुनील केशवराव माकोड,े मु. 
पो. कMढाळी, ता. काटोल, िज. 
नागपूर - 441103

पु�ष 1/7/1969 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.एस.डZलू., 
कृ;षपद;वका, 
टाय.इं-50, म-
40, �ह-ं40

ओ.बी.सी. काटोल 1/7/1997 30/06/2000 8380880879

332 20120903सी107702 �द. 
31/09/2012

Eी. स@तश ;व$वेवर मारोतकर, रा. 
खापा, त. सावनेर, वाड� नं. ३, 
बाजार चौक, िज. नागपूर - 
441101

पु�ष 29/11/1976 एम.ए., संगणक, 
आय.ट+.आय.(फ6

टर), कृषी 

पद;वका, टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. सावनेर 1/5/1998 30/04/2001 7798093517

333 19890404सी104145 �द. 
04/04/1989

Eी. दादाराव गणपत मेEाम, १७३, 
पंचशील नगर, बुFद ;वहार ]या 
मागे, नागपूर -17

पु�ष 1/7/1969 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 7/7/1995 30/06/1998 9860661125

334 19960716सी133991 �द. 
16/07/1996

Eी. भोजराज �हरामन नंदे$वर, 
�लॉट नं. २५, पंचशील नगर, 
नागपूर - 17

पु�ष 23/07/1969 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1998 31/12/2000 9765699374
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335 19860715सी101334 �द. 
15/07/1986

कु. माया Eीराम नंदे$वर, लघुवेतन 
कॉलोनी, �लॉट नं. ५४, पो. 
जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 8/7/1970 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9822654880

336 19980211सी229823 �द. 
11/02/1998

Eी. संजयकुमार वामनराव 

@नबंुळकर, �लॉट नं. ८१, दNा"य 
नगर, नागपूर - 24

पु�ष 27/06/1967 बी.ए., एम.ए. ओ.बी.सी. नागपूर 1/6/1999 30/05/2002 9423681284

337 19880927सी103313 �द. 
27/09/1988

Eी. अनील कच�जी नागदेवते, मु. 
पो. गोधनी, ता. उमरेड, िज. नागपूर 
- 441203

पु�ष 21/06/1970 बी.ए., एम.ए. एस.सी. उमरेड 5/7/1996 4/7/1999 8446761813

338 20150319सी100645 �द. 
19/03/2015

Eी. Cगर+धर दौलत पावड,े मु. 
मांडवी, पो. तेलगांव, ता. कळमे$वर, 
िज. नागपूर - 441501

पु�ष 18/09/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/6/1998 31/05/2001 8552035209

339 19840612सी100234 �द. 
12/06/1984

Eी. �दल+पकुमार देवीद+न 

>जाप@त, कामसर+ बाजार कँ:ट 

ए0रया, ता. कामठS, िज. नागपूर - 
441001

पु�ष 18/05/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
बी.पी.एड., 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

ओ.बी.सी. कामठS 1/8/1995 31/07/1998 9890395822

340 19910808सी109180 �द. 
08/08/1991

Eी. राजेश कृxणराव पराये, मु. पो. 
नरखेड, वाड� I. १४, इं�दरा नगर, 
ता. नरखेड, िज. नागपूर - 441304

पु�ष 3/7/1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एन.ट+.-बी नरखेड 1/12/1996 30/11/1999 9503310696

341 19930810सी119556 �द. 
10/08/1993

मिजद ;पजंारा अZदलु मनन, 
�लॉट नं. ३95, बाबुलबन मिजद 

जवळ, नागपूर - 08

पु�ष 20/07/1971 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1997 28/02/2000 9325213064

342 20150406सी100303 �द. 
06/04/2015

कु. �योती >�हाद रामटेके, rवारा- 
संजय (भमराव (लगंायत, बाबाद+प 
(सगं नगर, �लॉट नं. १८८-ए, 
नार+ रोड, नागपूर - 26

!"ी 4/9/1968 बी.ए. एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9373402086

343 20150327सी100515 �द. 
27/03/2015

Eी. रेवाराम मारोतराव राऊत, मु. 
धुरखेडा, पो. कMढाळी, ता. काटोल, 
िज. नागपूर - 441103

पु�ष 5/9/1969 बी.ए., बी.पी.एड. एस.सी. काटोल 4/9/1996 31/09/1999 8408090424
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344 19910722सी109334 �द. 
22/07/1991

कु. आि$वनी �हरामन सवाईथुल, 
एK>ेस (मल, �टन चाळ, Rवॉ. नं. 
१४, बेझनबाग, नागपूर - 04

!"ी 7/11/1975 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 9049608400

345 19970805सी141965 �द. 
05/08/1997

शेख आर+फ शेख नबी, मु. पो. 
मोवाड, वाड� I. ७, ता. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441303

पु�ष 1/7/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
बी.पी.एड., 
टाय.इं-40, म-30

ओपन नरखेड 1/9/1994 31/08/1997 9421778204

346 19880615सी103016 �द. 
15/06/1988

शेख (सकंदर शेख मुनीर, मु. पो. 
मोवाड, वाड� I. १२ बाजार चौक, 
ता. नरखेड, िज. नागपूर - 441303

पु�ष 21/07/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-30, 
बी.पी.एड.

ओपन नरखेड 19/06/1995 18/06/1998 9273646032

347 19871124सी102127 �द. 
25/11/1987

Eी. अनील >�हाद सावरकर, मु. 
हावरापेठ, �लॉट नं. ६४, पो. 
भगवान नगर, नागपूर - 26

पु�ष 1/7/1968 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9970186637

348 20120721सी219411 �द. 
21/07/2012

जा�हदा बेगम अZदलु सNार शेख, 
डZलू.सी.एल., उमरेड, Rवॉ. नं. 117, 
उमरेड, िज. नागपूर

!"ी 10/7/1971 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओपन उमरेड 21/11/1997 20/11/2000 7385644825

349 19860717सी166437 �द. 
17/07/1986

कु. (मनाOी _कसन सोनटRके, 
Pझगंाबाई टाकळी, पो. मानकापूर, 
बुFद ;वहाराजवळ, नागपूर - 30

!"ी 15/07/1968 बी.कॉम., 
टाय.इंUजी, 
मराठS, �ह:ंद+

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 7387911316

350 19900723सी107373 �द. 
23/07/1990

कु. _करण रामभाऊजी तांबेकर, मु. 
पो. उमरेड, ;वनय टॉक6ज जवळ, 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

!"ी 28/11/1973 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
बी.एड., 
मॉ:टेसर+ �टचर

एस.सी. उमरेड 12/9/1996 11/9/1999 9823607683

351 19920420सी112933 �द. 
20/04/1992

कु. मीरा धनराज तागड,े रा. 
द=ुधबड� (गडगाव), पो. खानगाव, 
ता. सावनेर, िज. नागपूर - 441107

!"ी 12/8/1972 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-50, म-30

एस.सी. सावनेर 1/6/1998 31/05/2001 7709065789

352 19930728सी115504 �द. 
28/07/1993

Eी. संजय मधुकरराव टेटे, �लॉट 
नं. 53, नाईक दवाखा:याजवळ, 
भगवान नगर, नागपूर - 27

पु�ष 16/10/1973 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1997 28/02/2000 9975275258
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353 19940124सी118147 �द. 
24/01/1994

Eी. (सFदाथ� भ�याजी वारकर, 
935, आकृती अपाट�म7:ट, 
वैशाल+नगर, म7हद+बाग रोड, (सम7ट 
रोड, नागपूर - 17

पु�ष 15/03/1966 बी.कॉम. एस.सी. नागपूर 1/6/1998 31/05/2001 9960464126

354 20101116सी126724 �द. 
16/11/2010

Eी. >शांत मोरे$वरराव आदमने, 
झ7डा चौक, का:होल+बारा, ता. 
�हगंणा, िज. नागपूर - 441110

पु�ष 18/06/1973 बी.कॉम., 
Uंथपाल, 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1996 30/11/1999 7218673870

355 19951229सी129707 �द. 
29/12/1995

Eी. ;वजय लaमण भैसारे, 13, 
आवळेनगर, भारत शाळेजवळ, 
नागपूर -26

पु�ष 15/08/1959 बी.कॉम., टाय.इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/12/1983 30/11/1986 9373944788

356 20090114सी190216 �द. 
14/01/2009

Eी. आनंद जयवंत बारोकर, 147, 
बारोकर @नवास, भगत (सगं वाड�, 
ता. रामटेक, िज. नागपूर - 441106

पु�ष 30/06/1972 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. रामटेक 1/6/1995 30/06/1998 9422829895

357 20110128सी203543 �द. 
28/01/2011

कु. रेखा रामहर+ बेले, 192, 0रगं 
रोड, हाऊ(सगं बोड�, Rवॉ. नं. 8/7, 
मानेवाडा रोड, नागपूर - 27

!"ी 2/5/1972 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 8421760994

358 20160705सी101867 �द. 
05/07/2016

Eी. ;वजय हर+शचंL बलवीर, 
धाडीवाल ले आऊट, �लॉट नं. 45-
बी, सुयोग नगर, नागपूर - 27

पु�ष 17/11/1963 एम.ए. एस.सी. नागपूर 1/5/1994 30/04/1997 9198420556

359 20150113सी101096 �द. 
13/01/2015

कु. रंजना Eीरंग पलांदरूकर, 66, 
महाकाल+ नगर, मानेवाडा रोड, 
नागपूर - 34

!"ी 3/3/1970 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9665786346

360 19930723सी117216 �द. 
23/07/1993, 
20160712सी100329 
�द.12/07/2016

कु. मंगला कवडुजी भ!मे, मु. पो. 
इतवार+पेठ, उमरेड, िज. नागपूर

!"ी 28/04/1971 बी.ए., एम.ए. ओ.बी.सी. उमरेड 14/07/1998 13/07/2001 8806402730

361 20081031सी189458 �द. 
31/10/2008

Eी. अ�ण संतोषराव चांभारे, मु. 
उकळी, पो. मालेवाडा, ता. (भवापूर, 
िज. नागपूर -441201

पु�ष 1/7/1970 बी.ए., बी.पी.एड. ओ.बी.सी. उमरेड 31/12/1996 30/12/1999 9850467512

362 20080402सी104684 �द. 
02/04/2008

Eी. सुदेश _कसनराव धन;वज, 
�टमक6, Cचमाबाई पेठ, रे�वे 
दादरापुल जवळ, नागपूर - 18

पु�ष 2/7/1960 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/9/1994 31/08/1997 8421871886
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

363 19970825सी142447 �द. 
25/08/1997

Eी. नर(सहं तानबाजी धन;वजय, 
मु. (सFदाथ� नगर, वाड� I. 5, 
(भवापूर, पो. ता. (भवापूर, िज. 
नागपूर - 441201

पु�ष 11/10/1968 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
40, 
आय.ट+.आय.(वा
यरमनॅ)

एस.सी. (भवापूर 1/7/1999 30/06/2002 9423602142

364 20081211सी134040 �द. 
11/12/2008

Eी. अनील नामदेवराव दळवे, मु. 
पो. कारगांव, ता. (भवापूर, िज. 
नागपूर -441203

पु�ष 29/06/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-30, म-30

ओ.बी.सी. (भवापूर 1/6/1999 31/05/2001 9011819780

365 20080205सी128944 �द. 
05/02/2008

कु. �खमा दNजुी देश�तार, rवारा- 
यशोदाबाई लाड,े �लॉट नं. 1011, 
सुजातानगर, नागपूर - 17

!"ी 12/4/1972 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 31/09/2000 9095880415

366 20090406सी100117 �द. 
06/04/2009

कु. साधना नारायणराव दभ<, rवारा-
 ;वनय तुंगारे, @त�पती हबॅीटेट, 
महाजन आटाचRक6 जवळ, 
$यामनगर, बेलतरोडी रोड, 
सोमलवाडा, नागपूर - 37

!"ी 10/7/1965 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-
40, �ह-ं40

ओपन नागपूर 2/5/1995 30/04/1998 9823056835

367 20160705सी101951 �द. 
05/07/2016

Eी. अशोक बाबुराव ढोके, मु. पो. 
नरखेड, इं�दरानगर, वाड� नं. १३, 
ता. नरखेड, िज. नागपूर - 441304

पु�ष 1/7/1967 बी.ए., एम.ए. एस.सी. नरखेड 16/06/1994 15/06/1997 9146257769

368 19860113सी101074 �द. 
13/01/1986

Eी. नर7L सदा(शव ढोके, �लॉट नं. 
568, नवीन बाबुलखेडा, मै"ी 
;वहाराजवळ, रामे$वर+ रोड, 
नागपूर - 440026

पु�ष 5/6/1969 बी.कॉम., टाय.इं-
30, म-30

एस.सी. नागपूर 5/6/1995 31/05/1998 9421807537

369 19870623सी101794 �द. 
23/06/1987

Eी. सुभाष कच�जी डांगे, मु. 
पचखेडी, पो. तारसा, त. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 30/12/1969 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
बी.एड.

एस.सी. कुह+ 1/12/1997 18/11/2000 9923364634

370 19910325सी110086 �द. 
25/03/1991

Eी. राजु ;वठोबाजी फुलझलेे, मु. 
आंबेडकर ले आऊट, मोहपा रोड, 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/5/1972 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
बी.पी.एड., 
आय.ट+.

एस.सी. उमरेड 27/11/1998 26/11/2001 9403929246

371 19911203सी109425 �द. 
03/12/1991

Eी. (शवचंद ई$वर गायगोवाड, मु. 
धुरखेडा, पो. मांग�ड, त उमरेड, िज. 
नागपूर 441203

पु�ष 30/07/1969 बी.ए. एस.ट+. उमरेड 3/10/1998 2/10/2001 8698101496
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

372 19860228सी124490 �द. 
28/02/1986

कु. रजनी भदजुी घाटूल<, �लॉट नं. 
180-बी, सूया�बार मागे, (भवापूर 
रोड, अ«याळवाले ले आऊट, 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

!"ी 25/02/1969 बी.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
टाय.इं-40, म-40

ओ.बी.सी. उमरेड 31/08/1996 30/08/1999 7709527282

373 20151227सी100086 �द. 
27/12/2015

कु. चंLसेना(कांचन) >ेमदास 
गायगवळी, अ«याळवाले ले आऊट, 
बेलगाव पेठ, महाराx� बँके]या 

मागे, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 26/05/1971 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. उमरेड 4/2/1998 3/2/2001 9768952584

374 20011210सी169812 �द. 
10/12/2001

Eी. संजय Eावणजी गेडाम, मु. 
पो.(शरपूर, ता. उमरेड, िज. नागपूर 
- 441204

पु�ष 5/5/1968 बी.ए., एम.ए. एस.सी. उमरेड 25/07/1995 24/07/1998 9881845594

375 20080402सी101063 �द. 
02/04/2008

कु. 0रता दयाराम हाडके, rवारा- 
एस.के.धन;वज, �लॉट नं. 19, 
रानवाडी, Eीनगर, रमाई बुFद 
;वहार मागे, नागपूर - 440027

!"ी 9/11/1967 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.मराठS, 
�ह:ंद+, इंUजी

एस.सी. नागपूर 1/8/2000 31/07/2003 9579005424/92
72162342

376 20080731सी188281 �द. 
31/07/2008

Eी. अ@नल बाबुराव जुननकर, मु. 
पो. सावरगांव, त. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441306

पु�ष 27/08/1969 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. नरखेड 2/9/1996 2/9/1999 9765289674

377 19950223सी124038 �द. 
23/02/1995

Eी. मारोती माPणकराव जांभुळकर, 
मु. ;वरल+, पो. उदासा, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441204

पु�ष 23/10/1967 बी.पी.एड., बी.ए., ओ.बी.सी. उमरेड 17/05/1996 16/05/1999 9326403372

378 20160707सी100922 �द. 
07/07/2016

Eी. लaमीकांत Eीराम जोशी, २३, 
पलांदरुकर ले आऊट, वाडी, 
टेकडी]या मागे, नागपूर - 23

पु�ष 4/5/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-50, म-50

ओपन नागपूर 1/4/1994 31/03/1997 9764253122

379 20090408सी101580 �द. 
08/04/2008

कु. माया गो;वदंराव खोqागड,े 
�लॉट नं. ८०, अमर आशा ले 

आऊट, इंL>!थ नगर, पो. �"मुत� 
नगर, नागपूर - 22

!"ी 18/07/1961 बी.ए., टाय.इं-40 एस.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9970330084

380 20010706सी169142 �द. 
06/07/2001

कु. लता पुंड(लकराव कोचे, नवी 
शुIवार+, राx�+य ;वrयालय जवळ, 
नागपूर

!"ी 30/01/1969 बी.कॉम. ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 9764708325
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

381 19930212सी116120 �द. 
12/02/1993

कु. (मनाOी खुशाल कांमले, rवारा- 
>द+प पाट+ल, �लॉट नं. १०, :यू 
इं�दरा कॉलोनी, पो. भगवान नगर, 
नागपूर - 27

!"ी 28/04/1971 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9099493180

382 20021101सी117201 �द. 
01/11/2002

कु. शोभा पांडुरंगजी कुवारे, rवारा- 
केशवराव पाट+ल, वाड� नं. १, होल+ 
चौक, सावनेर, िज. नागपूर - 
441107

!"ी 1/6/1969 एच.एस.सी., 
डी.एड.

ओ.बी.सी. सावनेर 1/6/1995 31/05/1998 9850228464

383 19891221सी104970 �द. 
21/12/1989

कु. सुषमा शेषरावजी लंगड,े २६, 
नरकेसर+ ले आऊट, 
जय>काशनगर, खामला, नागपूर - 
25

!"ी 9/1/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
जी.डी.सी.ए.

ओ.बी.सी. कळमे$वर 5/9/1995 31/08/1998 7387962014

384 20140530सी100871 �द. 
30/05/2014

कु. नं�दनी वासुदेवराव लोहे, rवारा- 
;वrयाधर वाकड,े �लॉट नं. ५१, 
कृxणकुंज, बालाजी नगर, मानेवाडा 
रोड, (शवमंद+र ]या मागे, नागपूर -
 27

!"ी 11/12/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.ए., टाय.इं-
40, म-30

ओपन नागपूर 12/6/1995 31/05/1998 9960340403

385 19920520सी112386 �द. 
20/05/1992

कु. स0रता आनंदराव लाउ",े 
लaकर+बाग, बौFद चौक, 17/23, 
नागपूर - 16

!"ी 5/3/1973 बी.ए., 
एमएससीआयट+

एस.सी. नागपूर 1/12/2000 30/11/2003 8511755198

386 20120227सी154915 �द. 
27/02/2012

Eी. संजय वसंतराव (लह+तकर, 
Rवॉ नं. 3/5, राजे रघुजी नगर, 
कमला नेह� कॉलेज समोर, 
नागपूर - 09

पु�ष 18/11/1968 एम.कॉम., 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 9850334527

387 20141027सी100566 �द. 
27/10/2014

कु. अनुसया देवाजी लाड,े rवारा- 
पी.जांभुळकर, २५१, तुको @नवास, 
पंचशील नगर, नागपूर - 14

!"ी 3/1/1966 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/3/1992 28/02/1995 9421782582

388 19740522सी998998 �द. 
22/05/1974

Eी. (भमराव रामाजी मेEाम, �लॉट 
नं. 10, (शवराज नगर, I. 1, 
सुंदरम _कराणा !टोर जवळ, 
;व$वकमा� नगर, रोड I.५, नागपूर 
- 27

पु�ष 20/02/1957 बी.कॉम., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. नागपूर 1/11/1989 30/10/1992 9372812477

389 20160702सी100460 �द. 
02/07/2016

Eी. _कशोर शंकरराव माग�नवार, मु. 
पो. जवळी, ता. (भवापूर, िज. 
नागपूर - 441201

पु�ष 12/10/1964 बी.ए., टाय.इं-30 एस.बी.सी. (भवापूर 1/10/1998 30/09/2001 9270123122
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

390 19950717सी127178 �द. 
17/07/1995

कु. म@नषा Cचतंामन मुनघाटे, 
�लॉट नं. ६२, काशीनगर, 0रगं रोड, 
शताZद+ चौक, नागपूर - 27

!"ी 29/05/1974 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-50, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9850361368

391 19791102सी999186 �द. 
02/11/1979

Eी. पूनमचंद डोमाजी म!के, १६८, 
चंदननगर, नागपूर - 09

पु�ष 22/10/1961 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+

एस.सी. नागपूर 1/6/1992 31/05/1995 9921442435

392 20140415सी100489 �द. 
15/04/2014

कु. सुशीला शंकरराव नेवारे, �लॉट 
नं. २-ए, नासरे सभागहृा जवळ, 
हुडके$वर रोड, नागपूर - 34

!"ी 30/11/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.बी.सी. नागपूर 1/8/1995 30/07/1998 9096447993

393 19901212सी107210 �द. 
12/12/1990

कु. इं�दरा कोठSराम @नकोस,े rवारा-
 _कशोर परसराम साखरे, :यू 
इंदोरा, 0रपिZलकन नगर, लाईन नं. 
९, जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 29/07/1967 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., 
टाय.म-30, 
एम.पी.एड.

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 8421412276

394 20090221सी190445 �द. 
21/02/2009

कु. >Pणता संतोषराव @नवल, 1/15 
नवीन सुभेदार ले आऊट, बसे$वर 
पुलळा जवळ, पो. अयोFयानगर, 
नागपूर - 24

!"ी 1/11/1972 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1997 28/02/2000 9923032127

395 20101119सी125899 �द. 
19/11/2010

Eी. राज7L चंपतराव @नकोस,े मु. 
जोलवाडी, पो. मायवाडी, ता. नरखेड, 
िज. नागपूर - 441305

पु�ष 9/7/1967 बी.ए. एस.सी. नरखेड 1/2/1997 31/01/2000 9552805748

396 19950425सी124462 �द. 
25/04/1995

कु. >ेमलता पांडुरंगजी नंदनवार, 
जोगीठाणा पेठ, (सस�करांचा मंद+र 

जवळ, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 1/7/1971 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.ट+. उमरेड 17/01/1997 16/01/2000 9421274736

397 20081023सी189409 �द. 
23/10/2008

कु. >ीतीबाला रमण पाट+ल, 
छायासदन, खामला, जुनी व!ती, 
सोमलवार शाळेजवळ, नागपूर - 01

!"ी 20/07/1965 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/9/1995 31/08/1998 9175549238

398 19931207सी116944 �द. 
07/12/1993

Eी. >द+प Eावण पौनीकर, ई$वर 
नगर, �लॉट नं.६९, रमणा मारोती 

रोड, नागपूर - 09

पु�ष 1/7/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

एस.बी.सी. नागपूर 1/1/1999 31/12/2001 8793087356

Page 678 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

399 19950208सी123840 �द. 
08/02/1995

Eी. धनराज केशवराव पाट+ल, 
�लॉट नं.४२, गायकवाड ले आऊट, 
�"शरण बुFद ;वहार जवळ,  नार+, 
नागपूर - 26

पु�ष 1/2/1969 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30, बस 
कंडRटर

एस.सी. नागपूर 1/2/1997 31/01/2000 9371140240

400 20081014सी131890 �द. 
14/10/2008

Eी. सुहास नारायण पाट+ल, मु. पो. 
(भवापूर, वाड� नं.६, िज. नागपूर - 
441211

पु�ष 26/06/1971 बी.ए., Hड�लोमा, 
संगणक

एस.सी. (भवापूर 1/11/1996 30/10/1999 9422547160

401 19990412सी154273 �द. 
12/04/1999

कु. सुगंधा Cचरकुटराव रोकड,े 
�लॉट नं. 43, ताजनगर, मानेवाडा 
रोड, नागपूर - 27

!"ी 26/07/1971 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+, 
टाय. इं-40, म-
30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1997 30/04/2000 9405142098

402 19880415सी102948 �द. 
15/04/1988

Eी. गजानन नामदेवराव राऊत, 
rवारा- साव�ज@नक वाचनालय, 
बुधवार+ पेठ, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 15/06/1968 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
बी.(लब.

ओ.बी.सी. उमरेड 15/01/1997 14/01/2000 9860468520

403 20141223सी101139 �द. 
23/12/2014

कु. वंदना मोती रंगार+, �लॉट नं. 
२२७/सी, एन.आय.ट+. ले आऊट, 
�"मुत�नगर, नागपूर - 22

!"ी 30/12/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/2/1999 31/01/2002 9822931451

404 20110503सी226208 �द. 
03/05/2011

कु. राजलaमी >भाकर रामटेके, 
Rवॉ. नं. 73, rवारा- >;वण 

गायकवाड, संत तुकडोजी पुतळा, 
(शOक सहकार+ बÞक जवळ, 
एन.एम.सी. ऑ_फस समोर, 
नागपूर - 24

!"ी 13/06/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
डी.ट+.पी., टाय.इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/5/1997 30/04/2000 8408051184

405 19860717सी101210 �द. 
17/07/1986

Eी. सुर7L संभाजी रामटेके, �लॉट 
नं. 114, (सFदाथ� नगर, टेका, 
कामठS रोड, पो. आंबेडकर माग�, 
नागपूर - 17

पु�ष 15/11/1969 बी.कॉम., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9960773908

406 20160707सी100444 �द. 
07/07/2016

कु. ;वशाखा गजाननराव सुय�वंशी, 
rवारा- _कशोर पांडुरंग नंदे$वर, 
भीम चौक, एम.आय.जी., 103, 
नारा रोड, जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 10/5/1966 बी.कॉम., टाय.इं-
30, म-30

एस.सी. नागपूर 1/6/1997 31/05/2000 7756983204
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407 19871021सी102418 �द. 
21/10/1987

Eी. राज7L भगवान शंभरकर, मु. 
पो. धापेवाडा(बु.), ता. कळमे$वर, 
िज. नागपूर - 441501

पु�ष 1/7/1969 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40,म-30

एस.सी. कळमे$वर 1/8/1996 31/07/1999 9727226885

408 19950123सी123661 �द. 
23/01/1995

कु. अंजल+ Eीहर+ सातेलवार, 
मंगळवार+ पेठ, ;व�ठल �Rमीणी 

मंद+र जवळ, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 20/05/1977 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

ओ.बी.सी. उमरेड 7/1/2000 6/1/2003 9595056665

409 19951228सी129697 �द. 
28/12/1995

Eी. मोरे$वर गोपीचंद सोमकुंवर, 
मु. टाकळी, पो. माळणी. ता. कुह+, 
िज. नागपूर - 441202

पु�ष 12/4/1972 एम.ए., संगणक एस.सी. कुह+ 5/7/2000 31/06/2003 9637780288

410 20030303सी173573 �द. 
03/03/2003

कु. स0रता मंगलजी साखरे, आवळे 

नगर, टेका नाका, नार+ रोड, 
नागपूर - 26

!"ी 21/03/1970 बी.कॉम., 
डी.ट+.पी., टाय. 
इं-40, म-30, 
�ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9960460217

411 20150327सी100284 �द. 
27/03/2015

Eी. वसंता कंठSरामजी सांभारे, मु. 
गोटाडपांजर+, पो. ;पपंळा, हुडके$वर, 
बेसा रोड, त. िज. नागपूर - 34

पु�ष 20/11/1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
बी.(लब., टाय.इं-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 17/11/1997 31/10/2000 9850165113

412 19920421सी112362 �द. 
21/04/1992

कु. सुशीला जग:नाथ उके, इंदोरा, 
भंडार मोह�ला, पो. बेझनबाग, 
नागपूर - 04

!"ी 2/1/1971 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/6/1997 31/05/2000 8007134954

413 19920622सी112457 �द. 
22/06/1992

कु. धीरण राम>साद उके, rवारा- 
सी.एम.गज(भये, �लॉट नं.१५, 
पडोळे नगर, वाठोडा रोड, नागपूर - 
08

!"ी 10/10/1967 बी.ए., टाय.इं-40 एस.सी. नागपूर 11/2/1995 31/01/1998 9096894774

414 19950316सी124172 �द. 
16/03/1995

कु. मंगला दामोधरराव उमप, 
rवारा- मंगला शरदराव कुरळकर, 
मु. पो. कळमे$वर, वाड� नं.५, िज. 
नागपूर - 441501

!"ी 27/01/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. कळमे$वर 15/09/1998 30/09/2001 9209140771

415 20090817सी192405 �द. 
17/08/2009

कु. लता लaमणराव वाकड,े 
मंगळवार+ पेठ, डॉ. पराते ]या 
घराजवळ, उमरेड, िज. नागपूर

!"ी 12/8/1969 एम.ए. एस.ट+. उमरेड 4/2/1998 3/2/2001 9764739835
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416 19890724सी104498 �द. 
24/07/1989

Eी. Eीराम दNा"य झुरमुरे, 
;व$वकमा� नगर, �लॉट नं. २७, 
माग� I.१०, मेडीकल कॉलेज]या 

मागे, नागपूर - 27

पु�ष 23/03/1972 बी.ए!सी., 
सी.सी.सी., 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 8007628526

417 19951009सी229154 �द. 
09/10/1995

कु. नंदा ह0रशचंL झोड,े 
Cचटणवीसपुरा, झ7डा चौक, महाल, 
नागपूर - 32

!"ी 4/1/1969 एम.कॉम. ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1995 30/04/1998 9420143966

418 20071011सी225605 �द. 
11/10/2007

कु. सीमा ह0र$चंL झोड,े 
Cचटणवीसपुरा, झ7डा चौक, महाल, 
नागपूर - 32

!"ी 13/01/1974 एम.ए., एम.एड. ओ.बी.सी. नागपूर 1/2/1998 31/01/2001 9420143966

419 20160222सी100260 �द. 
22/02/2016

कु. शकुंतला शामराव आं�बलडुके, 
मु. नांदगाव, पो. कMदाम7ढ+, ता. 
मौदा, िज. नागपूर - 441104

!"ी 20/09/1965 एच.एस.सी., 
डी.एड., 
टाय.मराठS, 
�ह:ंद+, इंUजी

ओ.बी.सी. मौदा 1/3/1996 28/02/1999 9405949738

420 19831026सी999974 �द. 
26/10/1983

कु. मंदा रामभाऊ भोगे, rवारा- 
नरेश देशमुख, �लाॅट नं.१५०, 
वृंदावन कॉलोनी, (शवहर+ 
आटाचRक6 जवळ, काटोल रोड, 
नागपूर - 13

!"ी 20/10/1965 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30, 
टेल+फोन 

ऑपरेटर

ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1993 30/04/1996 9975963360

421 19920629सी112490 �द. 
29/06/1992

कु. छाया (भकाजी बाभुळकर, 
�लॉट नं. ५४३, नवीन सुभेदार ले 
आऊट, नागपूर - 24

!"ी 6/1/1974 बी.ए., संगणक एस.सी. नागपूर 1/6/2000 31/05/2003 8554993213

422 20160711सी100722 �द. 
11/07/2016

Eी. सुर7L सदा(शव Cचकाटे, �लॉट 
नं.७, वसंत नगर, नागोबा मंद+र 
जवळ, पो. भगवान नगर, नागपूर - 
27

पु�ष 4/5/1966 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30, �ह-ं
30

एस.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9325219142

423 19911223सी110307 �द. 
23/12/1991

कु. संगीता मुरल+धरराव चाचरकर, 
अÁयंकर वाड�, इतवार+ पेठ, उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

!"ी 8/10/1973 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40

एन.ट+.-बी उमरेड 6/12/1997 5/12/2000 8275293621

424 19981222सी230206 �द. 
22/12/1998

Eी. हेमंत बापुरावजी चौधर+, 
कुणबीपुरा, काटोल, ता. काटोल, िज. 
नागपूर - 441302

पु�ष 1/9/1974 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
Uंथपाल, 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. काटोल 1/1/1998 31/12/2000 9823812149
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425 20160710सी100385 �द. 
10/07/2016

Eी. दयु�धन कलानाथ देशमुख, 
बुFदनगर, कळमना रोड, चंLमणी 

बुFद ;वहार जवळ, कामठS, िज. 
नागपूर - 441002

पु�ष 1/2/1973 बी.कॉम., 
एम.एस.डZल., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

ओपन कामठS 1999 2002 9011559526

426 20060724सी182968 �द. 
24/07/2006

Eी. संजय संतोषराव डाबरे, भवानी 
नगर, भवानी मंद+र रोड, :यू गेट, 
पारडी, नागपूर - 35

पु�ष 19/05/1970 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. वरोरा 15/04/1999 31/03/2002 9604436643

427 20060331सी182354 �द. 
31/03/2006

Eी. ;वजय संतोषराव डाबरे, भवानी 
नगर, भवानी मंद+र रोड, :यू गेट, 
पारडी, नागपूर - 35

पु�ष 5/8/1972 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. वरोरा 12/4/1999 31/03/2002 9960972503

428 20160711सी100136 �द. 
11/07/2016

Eी. रवी दशरथ फुलझलेे, 
गौतमनगर, जुनी छावनी, कामठS, 
िज. नागपूर - 441002

पु�ष 8/5/1975 बी.ए., टाय.इं-40 एस.सी. कामठS 1/10/1999 30/09/2002 9552183802

429 20150612सी100003 �द. 
11/06/2015

Eी. कृxणा भवन Cगर+, 346, 
;वनकर वसाहत, मानेवाडा, बेसा 
रोड, नागपूर - 27

पु�ष 2/1/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40

एन.ट+.-बी नागपूर 8/11/1989 31/10/1992 9373128168

430 19831228सी999988 �द. 
28/12/1983

कु. अ�णा रामदास गज(भये, 
rवारा- शामकुमार एम. नागनवरे, 
�लॉट नं. 25, सुरOा नगर, 
दNवाडी, नागपूर - 23

!"ी 1/7/1967 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर (Uा.) 1/10/1995 30/09/1998 9764023721

431 20081031सी189456 �द. 
31/10/2008

कु. रंजना गोपाल गMडाणे, rवारा- 
गौतम �हरेखण, हुडको कॉलोनी, 
एल.आय.जी.-2, बी-27/321, नारा 
रोड, जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 2/4/1969 बी.कॉम., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. नागपूर 1/7/1998 30/06/2001 9503111602

432 20141117सी100585 �द. 
17/11/2014

Eी. योगे$वर सुखदेवजी हजारे, 
rवारा- माPणकराव पाट+ल, 14 
वसंत नगर, नागपूर - 27

पु�ष 17/04/1972 बी.ए., टाय.इं-40 ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1999 30/07/2002 9764913773

433 20090409सी102339 �द. 
09/04/2009

कु. लता चंLभान हुमनेकर, 
दNवाडी, �लॉट नं. ९, वाड� नं. ३, 
�लोरा कॉ:व7:ट जवळ, अमरावती 

रोड, नागपूर - 23

!"ी 4/6/1971 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-40

एस.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9890364637
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434 20160708सी101356 �द. 
08/07/2016

कु. सुरेखा माPणकराव जांभुळकर, 
अमर�योती नगर, नारा रोड, 
जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 30/07/1965 डी.एड. एस.सी. नागपूर 12/6/1995 31/05/1998 9579031193

435 20011226सी169869 �द. 
26/12/2001

Eी. ई$वर दौलतराव जोगी, मु. 
जलालखेडा, पो. केळवद, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर

पु�ष 1/8/1971 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. सावनेर 1/1/1997 31/12/1999 9552850604

436 20150327सी100446 �द. 
27/03/2015

कु. @नल+मा माPणकराव कुबीटकर, 
Rवॉ. नं. 146, नंदनवन कॉलोनी, 
नागपूर - 09

!"ी 5/1/1967 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
डी.सी.ए., >ी 
>ाइमर+ �टचर

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1995 31/08/1998 9421291750

437 19960115सी129900 �द. 
15/01/1996

कु. >Pणता शामराव कावळे, 
बी/3/29 �बनाक6 हुडको, आनंद 

नगर, नागपूर - 17

!"ी 12/10/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. नागपूर 1/5/1999 30/04/2002 9860534849

438 20150327सी100348 �द. 
27/03/2015

Eी. (सFदाथ� चोखीनाथ कुंभारे, 
रामनगर, तेलंगखेडी, बुFद ;वहार, 
नागपूर - 33

पु�ष 18/06/1968 बी.कॉम., टाय.इं-
40, �ह-ं40, 
!टेनो. �हं

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 7709547131

439 20090421सी134677 �द. 
21/04/2009

Eी. नंद_कशोर नारायणराव खोड,े 
४८ ;व�ठल नगर नं.१, बार+ 
समाज लॉन जवळ, उदयनगर, 
जानक6 नगर रोड, नागपूर

पु�ष 9/7/1969 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9822265685

440 19990806सी159659 �द. 
06/08/1999

कु. अलका Eावण लोणारे, �लॉट 
I. ४५, स�ाट अशोक नगर, 
दवलामेट+, अमरावती रोड, पो. 
दवलमेट+, नागपूर - 23

!"ी 8/7/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर (Uा.) 1/11/1990 30/11/1993 9420055297/97
65557590

441 20150521सी100807 �द. 
21/05/2015

कु. न(लनी रामाजी मंडपे, rवारा- 
अंकुश मंडपे, जाटतरोडी नं.२, 
समता बालवाडी, पो. अजनी, िज. 
नागपूर - 03

!"ी 11/1/1966 बी.ए., डी.एड. एस.सी. नागपूर 1/3/1990 28/02/1993 9595691391

442 19930908सी115667 �द. 
08/09/1993

Eी. गजानन केशवराव माहुरे, रा. 
नरसाळा, पो. साळवा, ता. मौदा, िज. 
नागपूर - 441401

पु�ष 2/4/1973 बी.कॉम. ओ.बी.सी. मौदा 1/1/1997 23/12/1999 9921252032/86
98924658
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443 20141121सी100967 �द. 
21/11/2014

कु. शांता ;वठोबाजी @नखार, 
जोगीठाणा पेठ, लaमी भोजनालय 

जवळ, त. उमरेड, िज. नागपूर -
441203

!"ी 14/11/1969 बी.ए., टाय.इं-40 एस.ट+. उमरेड 11/3/1997 10/3/2000 9372726027

444 19861118सी101399 �द. 
18/11/1986

Eी. मोहन मारोतराव पोतदार, 
�लॉट नं. 12/13, �लटॅ नं. 102, 
समFृद+ सं!कृती अपाट�म7ट, 
सदाचार सोसायट+, दNवाडी, 
नागपूर - 23

पु�ष 10/7/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नरखेड 4/9/1995 3/9/1998 9545525450

445 19970626सी139383 �द. 
26/06/1997

कु. व@नता सुभाष परात,े मु. पो. ता. 
उमरेड, कबीर मं�दराजवळ, 
इतवारा, िज. नागपूर

!"ी 16/06/1976 बी.ए!सी., 
बी.एड.,  
एमएससीआयट+,

ओपन उमरेड 28/10/1999 27/10/2002 8275713618/9
421814785

446 20060427सी182372 �द. 
27/04/2006

कु. अच�ना �हमंतराव पाट+ल, 15 
कामठS रोड, धम�काटा, पो. 
डॉ.आंबेडकर माग�, नागपूर - 17

!"ी 13/12/1967 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/7/1998 30/06/2001 9373770663

447 20101210सी111628 �द. 
10/12/2010

कु. सु@नता सेवकराम पोहणे, (मरे 
ले आऊट, �लॉट नं. 67, दN मंद+र, 
नागपूर - 09

!"ी 13/09/1968 बी.ए., 
सी.सी.सी.ओ., 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 9822472638/8
928450684

448 20110614सी205821 �द. 
14/06/2011

कु. व@नता रघुनाथजी परचंड, मु. 
पाटणसावंगी, पो. पाटणसावंगी, ता. 
सावनेर, िज. नागपूर

!"ी 3/9/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+

एस.बी.सी. सावनेर 1/1/1998 31/12/2000 9403005520

449 19870813सी102498 �द. 
13/08/1987

Eी. लaमीकांत गजाननराव 

तोडकर, 33, क�पत� कॉलोनी, 
क:टो:म7ट, कामठS, िज. नागपूर - 
441001

पु�ष 12/2/1970 बी.कॉम., 
सी.सी.ए.सी, 
टाय.इं-40, म-
30, बी.पी.एड.

ओपन कामठS 1/10/1995 30/09/1998 9850138551

450 20110914सी211358 �द. 
14/09/2011

कु. सीमा Eीराम @ततरमारे, 354 
Cचटण;वस नगर, उमरेड रोड, 
मोठा ताजबाग, नागपूर - 09

!"ी 15/10/1973 बी.ए!सी., 
टाय.इंUजी, 
मराठS, �ह:ंद+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/4/1998 31/03/2001 9822167208/9
226788986

451 20021010सी234470 �द. 
10/10/2002

Eी. रामदास नDथुजी उमाठे, श@न 
चौक, कुंभारपूरा, काटोल, ता. 
काटोल, िज. नागपूर - 441302

पु�ष 18/07/1967 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.ए., 
एम.पी.एड.

ओ.बी.सी. काटोल 16/12/1996 30/11/1999 9637424138/96
73521591
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452 19940624सी119382 �द. 
24/06/1994

कु. संFया रामचंL आवळे, �लॉट 
नं. 63, अनंतनगर, पो. काटोल रोड, 
नागपूर - 13

!"ी 12/9/1971 बी.ए!सी., 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/2/1997 31/01/2000 9325229545

453 20141103सी100526 �द. 
03/11/2014

Eी. रमेश Eावण बारापा",े 
बसारवार+, गMडपूरा, हनुमान मंद+र 
जवळ, नागपूर - 02

पु�ष 21/06/1970 बी.कॉम., टाय.इं-
40

ओपन नागपूर 1/3/1997 28/02/2000 9767320447

454 19911102सी109975 �द. 
02/11/1991

कु. र�जु शंकरराव भाट+या, :यू 
सोमवार+ पेठ, Rवॉ. नं. 164/29 
नागपूर - 24

!"ी 1/3/1971 बी.कॉम., 
एम.फ6ल., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 3/7/1995 30/06/1998 9226965966

455 19860709सी101331 �द. 
09/07/1986

कु. सु@नता मारोतराव भैसारे, 
बेझनबाग, कामठS रोड, नागपूर - 
04

!"ी 8/7/1968 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
30, म-30

एस.सी. नागपूर 1/9/1995 31/08/1998 9823576907

456 19900323सी107268 �द. 
23/03/1990

कु. सु@नता बाबुराव बोरसरे, �लॉट 
I. 134/10, रहाटे ले आऊट, 
परसोडी, उमरेड, ए0रकेशन Rवॉटर 

जवळ, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 30/10/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 5/5/1997 4/5/2000 9604156434

457 19930209सी228828 �द. 
09/02/1993

Eी. सेवकराम दशरथ बागड,े मु. 
�हवरा (का:L+), पो. का:L+ माईन, 
ता. रामटेक, िज. नागपूर - 441401

पु�ष 14/03/1963 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-40, �ह-ं
30

एस.सी. पार(शवनी 5/5/1995 30/05/1998 9270173820

458 20141009सी100833 �द. 
09/10/2014

Eी. अमोल भोजराज बगने, मु. पो. 
�ई, पो. खापर+ (रे�वे), ता. िज. 
नागपूर - 441108

पु�ष 30/04/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

ओ.बी.सी. नागपूर (Uा.) 3/3/1998 28/02/2001 9422430585

459 20051125सी133834 �द. 
25/11/2005

कु. मंजुषा @नरंजन Cचमं"वार, 
�लॉट नं. 76, जुने नंदंनवन ले 

आऊट, ठाकरे टेल0रगं इंि:!टoयूट 

जवळ, नागपूर - 09

!"ी 15/07/1974 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इंUजी,मराठS
, !टेनो.इंUजी, 
मराठS

ओ.बी.सी. मूल 1/2/1999 31/01/2002 8625056920
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460 20090608सी191703 �द. 
08/06/2009

Eी. अिजंठा दाद ूचहांदे, नया 
गोदाम, >बुFद नगर, कामठS, िज. 
नागपूर - 441002

पु�ष 5/5/1970 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. कामठS 1/7/1999 30/06/2002 9764175702

461 20160302सी100917 �द. 
02/03/2016

कु. �योती परसराम ढोबळे, सी-
10, �लटॅ नं.२, ;वeनहता� 
अपाट�म7ट, रामनगर, �हलटॉप, 
नागपूर - 10

!"ी 2/7/1976 बी.ए!सी., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नागपूर 3/6/1999 31/05/2002 8446020069

462 20090917सी192758 �द. 
17/09/2009

कु. क�पना रामचंLजी डाहाके, रा. 
गांगापूर, त. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

!"ी 10/9/1974 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 26/05/1998 25/05/2001 9960333945

463 19930517सी116224 �द. 
17/05/1993

कु. >ाथ�ना भानुदास �दवे, जुना 

सुभेदार ले आऊट, �लॉट नं. 19, 
दबुे नगर, नागपूर - 34

!"ी 5/2/1975 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय.

एस.सी. नागपूर 6/7/1999 6/6/2002 9921858139

464 19920323सी112924 �द. 
23/03/1992

Eी. हर+दास देवरावजी फुलझलेे, रा. 
कावरापेठ, बुFद ;वहार जवळ, 
उमरेङ ता. उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 7/12/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
आय.ट+.आय.(इले
R�+ि$यन), 
टाय.इं-30

एस.सी. उमरेड 7/7/1997 6/7/2000 9589075016

465 19920811सी228795 �द. 
11/08/1992

Eी. अमर Eावणजी घोड,े �लॉट नं. 
२२, रामरेषा, खामला रोड, गजानन 

मंद+र, सहकार नगर, खामला, 
नागपूर - 25

पु�ष 1/7/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
सी.ए.ओ.ए., 
टाय.इं-30, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 18/07/1995 30/06/1998 9822941590

466 20040928सी179338 �द. 
28/09/2004

Eी. राजीव ;पलारामजी गणोरकर, 
मु. पो. मोहपा, त. कळमे$वर, िज. 
नागपूर -441502

पु�ष 16/01/1969 Hड�लोमा इन 

(सिGहल इंजी.
ओ.बी.सी. कळमे$वर 1/12/1995 30/11/1998 9823960879

Page 686 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

467 19941102सी121982 �द. 
02/11/1994

Eी. सुनील जंगलुजी गज(भये, 
�लॉट नं. 15, सुदश�न नगर, :यू 
नरसाळा रोड, नागपूर - 34

पु�ष 5/7/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 9860718630

468 19880701सी103465 �द. 
01/07/1988

कु. संFया यादवराव गज(भये, बुFद 
;वहार जवळ, रामनगर, तेलंगखेडी, 
नागपूर - 33

!"ी 21/04/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-50, म-
40, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/6/1995 31/05/1998 9407966855

469 19930218सी116129 �द. 
18/02/1993

कु. अच�ना कृxणराव इंगळे, �लॉट 
नं. 69, महालaमी नगर 2, 
मानेवाडा रोड, रमेश बाकड ेमंगल 

काया�लया]या मागे, नागपूर - 24

!"ी 15/08/1975 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40,म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 8698757431

470 19870723सी102030 �द. 
23/07/1987

Eी. चुडामन चंLभान जनबंधु, मु. 
पो. वाकोडी, वाड� नं. ४, ता. सावनेर, 
िज. नागपूर - 441101

पु�ष 26/01/1969 बी.कॉम., 
बी.पी.एड., 
टाय.इं-40, म-
३०, कंडRटर

एस.सी. सावनेर 1/7/1996 30/06/1999 9970811140

471 20160708सी100907 �द. 
08/07/2016

Eी. ;वनायक तुलसीराम कुचंनकर, 
मु. _क:ह+(कला), पो. अ«याळ, ता. 
(भवापूर, िज. नागपूर - 441201

पु�ष 26/04/1969 बी.ए., 
टाय.मराठS, 
इंUजी

ओ.बी.सी. (भवापूर 1/9/1996 31/08/1999 9545710869

472 19941223सी123085 �द. 
23/12/1994

Eी. >मोद कृxणाजी कु�टकर, 
बुधवार पेठ, ॲड.पMगळे यां]या 

घराजवळ, पो. ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 5/3/1975 बी.ए., एम.ए., 
डी.ओ.ई.ए.सी., 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 8/7/1999 7/7/2002 8855818055

473 19900507सी107544 �द. 
07/05/1990

Eी. ;वजय रमेशराव कायरकर, 
नंदनवन कॉलोनी, Rवॉ. नं. ई/7, 
नागपूर - 09

पु�ष 7/5/1970 बी.ए!सी., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
40, 
आय.ट+.ई.एस.

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9096500199/72
18069473

474 20100406सी163366 �द. 
06/04/2010

Eी. बंडु भागवतराव Pखळेकर, जय 

भोले नगर, चनकापूर, वाड� नं. 1, 
पो. खापरखेडा, ता. सावनेर, िज. 
नागपूर - 441102

पु�ष 24/12/1971 बी.कॉम.,  टाय.इं-
50, म-30

ओ.बी.सी. सावनेर 1/12/1995 30/11/1998 9665400566
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475 20141117सी101322 �द. 
17/11/2014

कु. �योती �हरामन लोखंड,े rवारा- 
�योती यशपाल मेEाम, मु. 
वक6लपेठ, बुFद ;वहाराजवळ, पो. 
हनुमान नगर, नागपूर - 09

!"ी 13/10/1966 बी.ए!सी., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9764575872/95
03316378

476 20080821सी188688 �द. 
21/08/2008

Eी. रामू चांगदेव मंदरुकर, 
मंगळवार+ पेठ, Eीराम टॉक6ज 

जवळ, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 2/1/1970 बी.ए!सी., 
आय.ट+.आय.((स
Gह+ल §ा�टमन)

ओ.बी.सी. उमरेड 2/8/1995 1/8/1998 8806366423/9
370186388

477 19890925सी105093 �द. 
25/09/1989

Eी. महेश एकनाथ माटे, रा. 
जोगीठाणा पेठ, वाघमारे साडी 
भंडार]या मागे, उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 15/02/1973 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
�ब.(लब., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

एस.सी. उमरेड 4/2/1998 3/2/2001 7798127898

478 19861215सी101360 �द. 
15/12/1986

कु. क�पना पांडुरंग मेEाम, �लॉट 
नं. 137, नजुल ले आऊट कॉलोनी, 
जर+पटका, पो. बेझनबाग, नागपूर

!"ी 2/7/1969 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 6/7/1995 30/06/1998 9545038784

479 20160705सी100977 �द. 
05/07/2016

Eी. दादाराम आDमाराम मेEाम, 
राहाटे ले आऊट, परसोळी, �लॉट 
नं. १३४/10, उमरेड, िज. नागपूर - 
441203

पु�ष 5/3/1972 बी.कॉम., 
डी.ओ.ई.ए.सी., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एन.ट+.-बी उमरेड 3/2/1996 2/2/1999 8806038724

480 20090122सी190340 �द. 
22/01/2009

Eी. >काश न�थुजी मूळे, रा. 
मंगळवार+ पेठ, उमरेड, िज. नागपूर 
- 441203

पु�ष 2/7/1972 बी.कॉम., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

ओ.बी.सी. उमरेड 1/9/1995 30/08/1998 9049668301

481 19951220सी229121 �द. 
20/12/1995

Eी. सुधाकर लाभाजी मते, 
सोमलवाडा, वधा� रोड, नागपूर - 15

पु�ष 27/04/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1997 30/06/2000 9405146832

482 20150610सी100175 �द. 
10/06/2015

कु. _कत� रघुनाथ नंदागवळी, 
�लॉट नं. ४७/ए, (मसाळ ले 

आऊट, वैशाल+ शाळेजवळ, 
जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 28/11/1966 बी.ए!सी., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय. इं-60

एस.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 7620782288

483 19910111सी109522 �द. 
11/01/1991

कु. >ेमलता रंगराव नायडू, सदर, 
गांधीबाग, समीर उ�लाह खॉ माग�, 
सदर, नागपूर - 01

!"ी 9/6/1966 बी.ए., 
एमएससीआयट+

ओपन नागपूर 12/6/1995 31/05/1998 9371550585
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484 20080430सी186984 �द. 
30/04/2008

कु. गीता जागोजी @नमगड,े rवारा- 
Eी. �दपक हर+चंL पंचभाई, 
आनंदनगर, �बनाक6 ले आऊट, 
�लॉट नं. 645, नागपूर - 17

!"ी 15/08/1968 बी.ए., बी.एड., 
डी.एड.

एस.सी. नागपूर 5/8/1997 31/07/2000 9561134964

485 19941121सी122261 �द. 
21/11/1994

कु. मेघा >�हाद @नरंजन, �लॉट नं. 
४३०, rवारा- रवींL भरणे, 
हुडके$वर रोड, आ(श�वाद नगर, 
नागपूर - 24

!"ी 2/4/1966 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस

एस.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9096938565

486 19890711सी104850 �द. 
11/07/1989

कु. मीनाOी @नलकंठराव पाट+ल, 
�लॉट नं. १४, मीरा @नवास, 
दबुेनगर डी, हुडके$वर नाका, 
नागपूर - 34

!"ी 30/08/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/11/1996 31/10/1999 8928048522/7
038913317

487 20160708सी100840 �द. 
08/07/2016

कु. _करण सुखदेव साखरकर, 
आनंद नगर, (सताबड�, नागपूर - 
12

!"ी 10/7/1965 एम.कॉम., 
बी.कॉम., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 7387443103

488 19880701सी103724 �द. 
01/07/1988

कु. सु@नता चंLभान शामकुंवर, 
भीम नगर, गवळीपूरा, कामठS, िज. 
नागपूर - 441002

!"ी 2/1/1973 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-30, �ह-ं
30, !टेनो. �ह-ं
100

एस.सी. कामठS 5/9/1997 31/08/2000 9623177204

489 20150328सी100103 �द. 
28/03/2015

Eी. सुधाकर मनोहरराव सुपले, मु. 
पो. मोहपा, राम मंद+र]या मागे, 
ता. कळमे$वर, िज. नागपूर - 
441502

पु�ष 26/09/1969 बी.कॉम., 
टाय;पगं

ओ.बी.सी. कळमे$वर 3/10/1997 30/09/2000 9823214581

490 20141114सी101033 �द. 
14/11/2014

Eी. कृxणा गणपतराव सावरकर, 
शनी चौक, काटोल, िज. नागपूर - 
441302

पु�ष 10/6/1972 बी.ए., 
सी.सी.सी.पी., 
टाय.इं-40, म-40

ओ.बी.सी. काटोल 1/7/1999 29/06/2002 9822698750

491 20110801सी210131 �द. 
01/08/2011

कु. क�पना आनंदराव सवाने, 
लाडपूरा, इतवार+, चौरे �ब�डींग 
जवळ, नागपूर - 02

!"ी 9/11/1968 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 9623346545

492 19880704सी103693 �द. 
04/07/1988

Eी. संजय चंLभान शामकुवर, 
भीम नगर, गवळीपूरा, कामठS, िज. 
नागपूर - 441001

पु�ष 4/5/1972 बी.ए. एस.सी. कामठS 1/7/1999 30/6/2002 9975021538
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493 19950818सी128310 �द. 
18/08/1995

कु. ल+ना हर+शचंLजी सरोदे, 184 
महाDमा गांधी नगर, हुडके$वर 

रोड, नागपूर - 34

!"ी 27/06/1973 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नरखेड 1/2/1997 29/02/2000 9405715807

494 20110301सी204420 �द. 
01/03/2011

कु. अनुसया गूलाबराव वघाळे, मु. 
पो. त. नरखेड, वाड� नं. ५, िज. 
नागपूर - 441304

!"ी 10/8/1966 बी.ए., 
बी.पी.एड., 
एमएससीआयट+

ओ.बी.सी. नरखेड 1/4/1997 30/04/2000 7719804550

495 20031219सी175568 �द. 
19/12/2003

कु. पुx पा राजभोज वास@नक, 
भीमनगर, गवळीपुरा, कामठS, िज. 
नागपूर - 441002

!"ी 5/6/1972 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.�ह-ं
40, म-30, इं-
30, !टेनो.�ह-ं80

एस.सी. कामठS 1/1/1998 31/12/2000 8805746784

496 19950504सी124544 �द. 
04/05/1995

कु. सुरेखा संतोषराव वघाळे, वाड� 
नं.२ पेठ, नरखेड, त. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

!"ी 15/01/1971 बी.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय. इं-
40, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नरखेड 1/2/1997 29/02/2000 9370231744

497 20160707सी100694 �द. 
07/07/2016

कु. @नल+मा हर+शचंL झोड,े 
Cचटणवीस वाडा, Cचटणवीस पूरा, 
झ7डा चौक, नागपूर - 32

!"ी 22/10/1971 बी.कॉम., 
एम.ए., टाय.इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 3/8/1995 31/07/1998 7719107721

498 20160208सी100134 �द. 
08/02/2016

Eी. बाबा तारे$वर अंबडकर, मु. 
Kहसेपठार वाड� नं. १, पो. मोहपा, 
ता. कळमे$वर, िज. नागपूर - 
441502

पु�ष 7/4/1972 बी.कॉम., 
इलेR�+(शयन

ओ.बी.सी. कळमे$वर 24/09/1997 28/08/2000 7721057938

499 20141110सी101372 �द. 
10/11/2014

कु. �पा बाबुमल बनोदे, धरमपेठ, 
हनुमान मंद+र जवळ, नागपूर - 10

!"ी 14/03/1964 बी.कॉम., टाय.इं-
50, म-40

एस.ट+. नागपूर 1/2/2000 31/01/2003 9503235917

500 20160712सी100253 �द. 
12/07/2016

कु. न(लनी भानुदास बोदेले, 
लaकर+बाग, 16/23, संक�पीत 

बुFद ;वहार जवळ, नागपूर - 17

!"ी 26/01/1961 एम.ए. एस.सी. नागपूर 1/12/1993 30/11/1996 8421258456

501 19870604सी133674 �द. 
04/06/1987

कु. वनमाला जयदेव बागड,े rवारा- 
;वजय पांडूरंग शंभरकर, सी-1/5, 
डZलू.सी.एल.कॉलोनी, शRतीनगर, 
वाघोडा, ता. सावनेर, िज. नागपूर - 
441107

!"ी 1/7/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
पी.जी.डी.सी.पी.ए
., टाय.इं-50

एस.सी. नागपूर 1/10/1994 30/09/1997 9373135956
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502 20090612सी155293 �द. 
12/06/2009

कु. �योती ;व$वासराव �बले, rवारा-
 शरद ;व.सोनटRके, �लॉट I. ११, 
राहतेकर वाडी, दसरा रोड, महाल, 
नागपूर - 32

!"ी 2/2/1976 बी.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय.मराठS, 
इंUजी

एस.सी. आव� 26/02/1999 26/02/2002 9730037759

503 20141105सी101182 �द. 
05/11/2014

Eी. देवे:L बाबुराव भगत, �लॉट नं. 
२४, अयोFयानगर, राम मंद+र रोड, 
म.न.पा. शाळे मागे, नागपूर - 24

पु�ष 2/7/1975 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1999 31/08/2002 8956589759

504 19930727सी116704 �द. 
27/07/1993

कु. पुxपा गुलाब(सहं चौहान, rवारा-
 Eी. सुदश�न (सहं भदो0रया, 
फुटाणा ओळी, कामठS, िज. नागपूर 
- 441002

!"ी 7/6/1971 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एस.ट+. नागपूर 6/7/1995 30/06/1998 9325884771

505 19830621सी999951 �द. 
21/06/1983

कु. सरोज गंगाधर चाहांदे, आवळे 

नगर, �लॉट नं. ९८, नार+ रोड, 
नागपूर - 26

!"ी 30/05/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/2/1998 31/01/2001 9579067077

506 20160711सी100793 �द. 
11/07/2016

कु. �योतीCगता माPणकराव 

देश�तार, शांतीनगर, जयभीम 

चौक, धKम�दप बुFद;वहार जवळ, 
नागपूर - 02

!"ी 17/08/1969 बी.कॉम., 
एम.ए., 
बी.पी.एड., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-40

एस.सी. नागपूर 1/1/2000 31/12/2002 9373241587

507 20110510सी129909 �द. 
10/05/2011

कु. वंदना (ललाधरराव देशमुख, 
rवारा- Gह+.आर.खडतकर, लाडीकर 

ले आऊट, �लॉट नं. 148, नागपूर -
 24

!"ी 15/12/1967 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40

एन.ट+.-बी नागपूर 1/3/1991 28/02/1994 9657824831

508 20081226सी999845 �द. 
26/12/2008

कु. संगीता सुधाकरराव गुलधे, 
rवारा- संगीता चंLशेखर वाकड,े 
128 बी, (शवनगर कॉप�रेशन ले 

आऊट, नागपूर - 09

!"ी 4/4/1972 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 30/01/1997 29/01/2000 9326465615

509 19850329सी100818 �द. 
29/03/1985

कु. दगुा� दामाजी गज(भये, rवारा- 
�लॉट नं. 97, ;व$वास नगर, 
जर+पटका पो(लस !टेशन]या 

समोर, नारा रोड, नागपूर -14

!"ी 16/11/1966 एम.ए., 
बी.एस.डZलू.

एस.सी. नागपूर 1/7/1999 30/06/2002 8624078550
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510 20110504सी112758 �द. 
04/05/2011

कु. रजनी बाबुरावजी हुकूम, 
सर!वती @नवास, नाईक रोड, 
महाल, नागपूर

!"ी 5/1/1965 बी.ए., सी.सी.ओ. ओ.बी.सी. नागपूर 1/12/1995 30/11/1998 8793966880

511 19921112सी112144 �द. 
12/11/1992

Eी. ;वजय बाजीराव इरखेड,े 07, 
�हवर+ ले आऊट, शा!"ीनगर चौक, 
िजंगल बेलस ्शाळेजवळ, नागपूर -
 08

पु�ष 18/01/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-40

ओ.बी.सी. नागपूर 5/4/1999 31/03/2002 9373043441/70
58071994

512 19860703सी101326 �द. 
03/07/1986

कु. त�लता ;व$वनाथ जांभुलकर, 
आनंद रोड, इंदोरा, पो. बेझनबाग, 
नागपूर - 04

!"ी 25/06/1969 बी.कॉम., 
डी.एल.एस., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/3/1998 28/02/2001 7276295047/94
23103484

513 19890123सी104981 �द. 
23/01/1989

कु. >भा बालाजी कोथळे, rवारा- 
राजेश नरहरराव हडप, Cचटणीस 

चाळ, झ7डा चौक, महाल, नागपूर - 
32

!"ी 7/7/1966 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9922586268

514 20141030सी101031 �द. 
30/10/2014

Eी. सुधाकर मारोती लोखंड,े 
जय�हदं नगर, पो. ;वह+रगाव, ता. 
िज. नागपूर - 09

पु�ष 2/6/1963 बी.ए., एम.ए. एस.सी. नागपूर 1/9/1996 30/08/1999 7304418198

515 19991030सी230890 �द. 
30/10/1999

कु. छाया का@नपनाथ माळवे, 
rवारा- देव7:L इखार, �लॉट नं. १०, 
बाबड ेले आऊट, इंL>!थ नगर, 
भामट+, नागपूर - 22

!"ी 2/3/1975 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.डZलू., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एन.ट+.-बी नागपूर 1/12/1999 30/11/2002 9595212218/9
850695750

516 20160712सी101120 �द. 
12/07/2016

कु. Oमा पांडुरंग नगरकर, रामजी 

आंबेडकर नगर, आठवां मैल, 
अमरावती रोड, नागपूर - 23

!"ी 29/11/1965 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-40

एस.सी. नागपूर 1/4/1996 31/03/1999 9325004137

517 19890706सी104338 �द. 
06/07/1989

Eी. सुधाकर पंढर+ नंदे$वर, 702, 
माया नगर, गौतम बुFद ;वहार 
मागे, नागपूर - 14

पु�ष 20/07/1973 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/7/1998 30/06/2001 9423403972

518 20101109सी110789 �द. 
09/11/2010

कु. (ललावती नारायणराव पडघान, 
वाड� नं. 5, एस डपेो जवळ, त. 
सावनेर, िज. नागपूर - 441107

!"ी 1/6/1970 बी.ए., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एन.ट+.-बी सावनेर 1/2/1997 31/01/2000 9011948600

Page 692 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

519 20141025सी100270 �द. 
25/10/2014

कु. @न(लमा बालचंद साखरे, आनंद 

रोड, शीतल आयरन वRस�, 10 नं. 
पु(लया, इंदोरा, पो. बेझनबाग, 
नागपूर - 04

!"ी 8/6/1971 बी.कॉम., 
एम.ए., संगणक, 
टाय.इं-30,40, 
�ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/4/1999 31/03/2002 9730296036

520 19860725सी101341 �द. 
25/07/1986

कु. >@तभा Eावणजी श7दरे, 
चंदननगर, �लॉट नं. 268, राम 
मंद+र जवळ, नागपूर

!"ी 20/06/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
सी.सी.सी.ओ., 
टाय.इं-40

एस.बी.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9922172323/8
805636474

521 19900228सी107257 �द. 
28/02/1990

Eी. `ाने$वर गुलाबराव श7ड,े मु. 
खरबी, पो. चापेगडी, त. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 13/03/1971 बी.ए., टाय.इं-
40, म-40, �ह-ं
40

एस.सी. कुह+ 1/9/1998 31/08/2001 9764382159

522 19860701सी101438 �द. 
01/07/1986

कु. माधुर+ जग:नाथ व-हाडकर, 
rवारा- एस.यु.लोखंड,े �लॉट नं. 28, 
जलतरंग हाऊ(सगं सोसायट+, ट+ 
पॉ¨ट, �हगंणा रोड, सोमटाकळी, 
नागपूर - 36

!"ी 3/7/1968 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय. म-40, इं-
40

एस.सी. कामठS 12/1/1998 12/12/2000 9822916128/8
380889539

523 20150910सी100552 �द. 
10/09/2015

Eी. राजेश Eीरामजी वाघमारे, 
�लॉट नं. ७५७, लहान आ.यु.डी.पी., 
नागपूर रोड, काटोल, िज. नागपूर

पु�ष 13/03/1971 डी.फाम�., बी.ए. ओ.बी.सी. काटोल 5/2/1999 28/01/2002 9822219227

524 19941117सी122222 �द. 
17/11/1994

कु. अच�ना (शर+ष वानखेड,े 
एच.आय.जी. ए/14, �"मुत� नगर, 
एम.एस.ई.बी. ऑ_फस जवळ, 
नागपूर - 22

!"ी 20/09/1970 बी.ए., एम.ए., 
संगणक

एस.सी. नागपूर 31/12/1998 28/02/2002 8275045860

525 20090408सी102156 �द. 
08/04/2009

कु.@नलंबीका रामचंL आवळे, �लॉट 
नं. ६३, अनंत नगर, पो. काटोल 

रोड, नागपूर - 13

!"ी 24/04/1970 बी.ए. एस.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9637289152

526 19810625सी999392 �द. 
25/06/1981

इजहार अहमद मोहKमद उ!मान, 
घर नं. १९, अ:सार नगर, नागपूर -
 18

पु�ष 7/11/1965 बी.ए., संगणक, 
टाय.�ह-ं30, म-
60

ओपन नागपूर 1/5/1995 30/04/1998 7620378919
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527 20141107सी100604 �द. 
07/11/2014

कु. पrमEी शंकरराव भुजाड,े 
rवारा- ;वनोद @नमसरकार, 
अ:नपुणा� माता मंद+र जवळ, 
ग«डीगोदाम, नागपूर - 01

!"ी 17/06/1973 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-40

एस.सी. नागपूर 1/11/1998 30/10/2001 8390389715

528 19910924सी110233 �द. 
24/09/1991

Eी. _कशोर केशव बां:ते, बुधवार+ 
पेठ (गोरेखणी), उमरेड, ता. उमरेड, 
िज. नागपूर - 441203

पु�ष 1/1/1972 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 19/06/1997 18/06/2000 9822227908

529 20160713सी100531 �द. 
13/07/2016

कु. सुxमा रामभाऊ भोयर, 65, 
!वातंuय संUाम सै@नक वसाहत, 
रामभाऊ Kहाळगीनगर, हुडके$वर 

रोड, नागपूर - 34

!"ी 26/07/1972 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/2000 28/02/2003 9049994385

530 20160713सी101329 �द. 
13/07/2016

कु. मीना नामदेवराव बांगरे, rवारा- 
>मोद पा.कावळे, कटरे ले आऊट, 
जागे$वरपूर+, �हगंणा, िज. नागपूर - 
441110

!"ी 10/5/1972 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, 
माँ:टेसर+ �टचर 

�े@नगं

ओ.बी.सी. उमरेड 15/01/1997 14/01/2000 9371245175

531 19920609सी112419 �द. 
09/06/1992

कु. माधुर+ (भमराव चाफले, rवारा- 
(भमराव चाफले, �LाO ४६, 
नेलको सोसायट+, गोरले ले आऊट 

जवळ, नागपूर - 22

!"ी 30/07/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक

ओ.बी.सी. नागपूर 5/7/1995 30/06/1998 9960962354

532 19861230सी101363 �द. 
30/12/1986

कु. संगीता पंजाबराव डMगरे, १२८, 
(मरे ले आऊट, दNनगर, नंदनवन 
रोड, नागपूर - 09

!"ी 7/10/1970 बी.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 9021065969

533 19970206सी137968 �द. 
06/02/1997

कु. छाया _कसनाजी फुलझलेे, मु. 
@तरखुरा, पो. नवेगाव (साधु), ता. 
उमरेड, िज. नागपूर - 441203

!"ी 25/11/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30

एस.सी. उमरेड 8/2/1993 8/2/1996 9765772685

534 20160713सी100731 �द. 
13/06/2016

Eी. >;वण मनोहरराव गायकवाड, 
Rवा.नं. ४/28, राजे रघुजी नगर, 
नागपूर - 09

पु�ष 9/2/1973 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

ओपन नागपूर 1/10/1998 30/09/2001 9922282123
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535 19880413सी102947 �द. 
13/04/1988

Eी. पांडुरंग नारायण गायकवाड, 
वाड� I.१, फॉरे!ट ऑ_फस]या 

मागे, �हगंणा रोड, नागपूर -10

पु�ष 30/06/1969 बी.कॉम. एस.सी. �हगंणा 1/12/1996 30/11/1999 9623213153

536 20160203सी100824 �द. 
03/02/2016

Eी. �दनकर रामचंL गायकवाड, मु. 
कोळंबी, पो. खानगाव, ता. काटोल, 
िज. नागपूर - 441302

पु�ष 27/07/1969 बी.ए. ओ.बी.सी. काटोल 6/11/1999 31/10/2002 9011656135

537 20141027सी100532 �द. 
27/10/2014

कु. लता नारायणराव हवालदार, 
�लॉट नं. 52, गजानन नगर, :यु 
नेलको सोसायट+, नागपूर

!"ी 16/01/1968 बी.ए., एम.ए., 
डी.ट+.पी., 
टाय.म-40, �ह-ं
40, इं-40,50

ओपन नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 8412965384

538 19840406सी100364 �द. 
06/04/1984

कु. सुजाता रामदास कोटांगळे, 
खलाशी लाईन, लाला बगीचा, 
मोहन नगर, नागपूर - 01

!"ी 14/05/1961 बी.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय.इं-
30

एस.सी. नागपूर 1/7/1992 30/06/1995 8806026447

539 19940812सी121051 �द. 
12/08/1994

कु. माया जवाहर कोकास, rवारा- 
Eी.अ�ण संपतराव को�हे, 60, 
डागा ले आऊट, उNर अंबाझर+ 

माग�, नागपूर - 33

!"ी 19/12/1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टलॅ+

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9823560120

540 19930406सी114299 �द. 
06/04/1993

Eी. महेश गो;वदंा खोqागड,े �लॉट 
नं.५५६ डी, खदान ले आऊट, 
बेझनबाग, नागपूर - 14

पु�ष 5/12/1974 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/12/1999 30/11/2002 9822681243

541 19931227सी117001 �द. 
27/12/1993

कु. भावना भा!कर खनगन, �लॉट 
नं. १३, ८५ �लॉट ए0रया माग]या 
बाजूला, ब]चू(सगं ले आऊट, 
नम�दा नगर जवळ, नागपूर - 27

!"ी 20/03/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

ओपन नागपूर 1/12/1997 30/11/2000 9833386121

542 20160713सी100432 �द. 
13/07/2016

शगु�ता यासमीन मोईनुrद+न, 
�लॉट नं. 22, सुरज नगर, पलौट+ 
नगर, गोरेवाडा रोड, नागपूर - 13

!"ी 2/1/1973 एम.ए., बी.ए., 
डी.एड.

ओपन नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9970663517

543 20120314सी166919 �द. 
14/03/2012

कु. वषा� वसंता मेहर, rवारा- 
राजेश Gह+.मेहर, �लॉट नं. ५६, 
चंदननगर, लोधी ले आऊट, पो. 
पाव�तीनगर, नागपूर - 27

!"ी 5/3/1970 बी.कॉम., टाय.इं-
50, म-40, �ह-ं
40

ओ.बी.सी. नागपूर 18/08/1995 31/07/1998 9763187826
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

544 20080610सी187437 �द. 
10/06/2008

कु. �योDसना ;वरसेन मोटघरे, 
�लॉट नं. १८, बजरंग नगर, ग�ल+ 
नं. ५, मानेवाडा रोड, नागपूर - 27

!"ी 22/03/1971 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इ-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/10/1995 30/09/1998 9921247839

545 20160713सी100506 �द. 
13/07/2016

Eी. महेश ई$वरचंद मानके, 
बाळाभाऊ पेठ, माता मंद+र जवळ, 
�लॉट नं. १५१, पो. डॉ.आंबेडकर 

माग�, नागपूर - 17

पु�ष 10/11/1972 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
संगणक, टाय.म-
40

एस.सी. नागपूर 1/2/2000 31/01/2003 9890928947

546 20160713सी100802 �द. 
13/07/2016

कु. अंजल+ रमेश सदावत<, 132, 
जयवंत नगर, रामे$वर+ 0रगं रोड, 
नागपूर - 27

!"ी 11/3/1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
डी.ट+.पी.

ओपन नागपूर 1/1/1996 31/12/1998 9860429679

547 20160712सी101343 �द. 
12/07/2016

कु. अ:नपुणा� (सताराम सोमकुवर, 
�लॉट नं. १४५, वाड� नं. ११, 
कळमे$वर, िज. नागपूर - 441501

!"ी 15/04/1968 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, 
(शवणकला

एस.सी. कळमे$वर 15/11/1995 15/10/1998 9145219480

548 20160713सी100377 �द. 
13/07/2016

कु. पदमा एन. श7ड,े rवारा- सुधीर 
वास@नक, इतवार+, काचीपूरा, पेवठा, 
आंबेडकर पुतãया जवळ, नागपूर - 
02

!"ी 1/7/1962 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
डी.ट+.पी., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 19/01/1991 18/01/1994 9503777413

549 20160712सी101486 �द. 
12/07/2016

कु. जोशीला सुखदेव साखरे, 
खलाशी लाईन, मोहन नगर, बुFद 
;वहार जवळ, नागपूर - 01

!"ी 17/09/1973 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/9/1998 31/08/2001 9823048388

550 19920818सी112711 �द. 
18/08/1992

कु. सरला गजानन सातकर, 
जोगीनगर, पो. पाव�तीनगर, 
रामे$वर+ 0रगं रोड, नागपूर - 27

!"ी 24/02/1971 बी.ए., एम.ए., 
बी.एड., 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. नागपूर 30/07/1995 30/06/1998 9767443569

551 20160712सी101696 �द. 
12/07/2016

Eी. रोशन बाबुराव उके, बाळकृxण 

मोह�ला, इंदोरा, पो. जर+पटका, 
नागपूर - 04

पु�ष 2/6/1973 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इंUजी, 
मराठS

एस.सी. नागपूर 1/10/1996 30/09/1999 9850359556

552 19880317सी103672 �द. 
17/03/1988

Eी. ;वर7L मारोतराव उकंड,े Rवॉ.नं. 
२५, नंदनवन कॉलोनी, नागपूर - 09

पु�ष 7/11/1969 बी.कॉम., टाय.इं-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9545235204
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

553 20090113सी190199 �द. 
13/01/2009

Eी. ;वजय फा�गुन उके, गाय"ी 
नगर, �लॉट नं. ५१, अ$वमेघ 

भवन, गोकुलवाडी जवळ, नागपूर

पु�ष 3/5/1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40

ओ.बी.सी. नागपूर 4/6/1996 31/05/1999 9637700976

554 20150928सी100942 �द. 
28/09/2015

कु. �योती पुरणलाल वमा�, 
रजवाडा पलॅेस]या समोर, साई 
मंद+र, लोधीपूरा, नागपूर - 18

!"ी 2/4/1970 डी.एड., संगणक ओपन नागपूर 9/9/1996 31/08/1999 9370176975

555 20150330सी100412 �द. 
30/03/2015

कु. क�पना रामभाऊ वंजार+, 
rवारा- सुरेश Cचतंामणराव 

रेवतकर, �लॉट नं.25, 
रामकृxणनगर, दे;वका लॉन]या 

मागे, �दघोर+, उमरेड रोड, नागपूर -
 34

!"ी 10/1/1971 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/7/1996 30/06/1999 9272834764

556 19930812सी116758 �द. 
12/08/1993

कु. सुवणा� भा!करराव 

वाराणशीवार, ८४ ए, Eीहर+ नगर, 
मानेवाडा, नागपूर - 27

!"ी 8/5/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-30

ओपन नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9270127958

557 20140925सी100569 �द. 
25/09/2014

Eी. रDनाकर गुलाबराव वसूले, मु. 
पो. त. नरखेड, वाड� I. १, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 23/02/1968 डी.एड. ओ.बी.सी. नरखेड 1/12/1999 30/11/2002 8805078390

558 20140925सी100462 �द. 
25/09/2014

कु. Cच"ा गुलाबराव वसूले, मु. पो. 
त. नरखेड, वाड� I. १, िज. नागपूर 
- 441304

!"ी 27/12/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. नरखेड 1/12/1999 30/11/2002 8805078390

559 20160713सी101710 �द. 
13/07/2016

Eी. @नतीन उमाकांत आUे, �लॉट 
नं. 16, गुलमोहर कॉलोनी, ;पपला 
फाटा, हुडके$वर रोड, नागपूर - 34

पु�ष 9/1/1976 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. कामठS 1/10/1998 30/09/2001 9545583755

560 20040924सी179322 �द. 
24/09/2004

Eी. स@तश दे;वदास अंबादे, :यु 
इंदोरा, पंजाबी लाईन नं.13, पो. 
जर+पटका, नागपूर - 14

पु�ष 24/07/1968 बी.कॉम., टाय.इं-
30,40

एस.सी. नागपूर 6/7/1995 30/06/1998 8482827778

561 20141108सी100825 �द. 
08/11/2014

कु. ;वrया यशवंतराव बापै�या, मु. 
घर I. 35, मोटर !ट\ॅड चौक, 
मेन रोड, कामठS, िज. नागपूर - 
441001

!"ी 7/12/1961 एस.एस.सी., 
डी.एड.

ओपन कामठS 5/10/1995 22/09/1998 8412952144
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

562 20160713सी101592 �द. 
13/07/2016

कु. सु@नता दNा"य भागवत, �लॉट 
नं. 41, �लटॅ नं. 201, !वामी 
समथ� अपाट�म7ट, नरकेसर+ ले 

आऊट, जय>काश नगर, नागपूर - 
25

!"ी 2/5/1968 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-30,40, 
म-30

ओपन नागपूर 5/11/1997 31/10/2000 9890426740/97
66249124

563 20160713सी101484 �द. 
13/07/2016

कु. पद ्मा हुसेन भुजाड,े मोठा 
इंदोरा, (मसाळ ले आऊट, �लॉट नं. 
119, जर+पटका, नागपूर - 14

!"ी 10/10/1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
टाय.इं-50, �ह-ं
40, म-40

एस.सी. नागपूर 1/8/1996 31/07/1999 9923884083

564 19910702सी108619 �द. 
02/07/1991

Eी. सुनील शंकरराव डवरे, 99, 
जुने कैलास नगर, पो. अयोFया 

नगर, नागपूर - 24

पु�ष 24/06/1970 बी.कॉम. 
एम.कॉम., 
डी.ओ.ई.ए.सी.सी.
, टाय.इं-50, म-
40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/5/1999 30/04/2003 9423233389

565 19910718सी109799 �द. 
18/07/1991

कु. ममता गुणाजी द�हवाले, जुना 

बगडगंज गंगाबाई घाट रोड, बुFद 
;वहार जवळ, नागपूर - 08

!"ी 16/06/1975 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/7/1999 30/06/2002 7620051432

566 20030423सी173722 
�द.23/04/2003

Eी. अ�ण Eीहर+ दमके, मु. 
वानोडा, पो. सेवा, ता. उमरेड, िज. 
नागपूर - 441203

पु�ष 21/08/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. उमरेड 1/7/1996 30/06/1999 7058876269

567 19910702सी107873 �द. 
02/07/1991

Eी. >@तकार Iांतीकुमार डMगरे, 
घर न. ३५, बेझनबाग, कामठS रोड, 
नागपूर - 0४

पु�ष 15/11/1971 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/5/2000 30/04/2003 9423409537

568 20160713सी101381 �द. 
13/07/2016

Eी. >काश नारायण गायकवाड, 
�लॉट नं. ५७, गाड�न ले आऊट, 
बेझनबाग, नागपूर - 04

पु�ष 12/6/1969 बी.ए., एम.ए. एस.सी. नागपूर 1/9/1995 31/08/1998 9850223653

569 19890310सी104711 �द. 
10/03/1989

कु. शीला महादेवराव खवले, rवारा- 
Eी.महादेवराव हटवार, �लॉट नं. 
०९, भांड े�लॉट चौक, बापूनगर, 
उमरेड रोड, नागपूर - 09

!"ी 1/3/1970 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-50, म-
40, �ह-ं30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/1/1997 31/12/1999 9665402708

570 20160711सी101070 �द. 
11/07/2016

Eी. अतुल मारोतराव पाट+ल, 
बडवाईक �ब�डींग]या मागे, Uेट 
नाग रोड, रामबाग, नागपूर - 09

पु�ष 1/7/1965 बी.कॉम., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 1/11/1997 31/10/2000 8956830655
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

571 19910725सी109861 �द. 
25/07/1991

कु. वंदना गो;वदंराव रेवतकर, 
�लॉट नं. ४३, भांड े�लॉट, हरपूर 
नगर, उमरेड रोड, नागपूर - 09

!"ी 10/1/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., संगणक, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1996 28/02/1999 7743995598

572 19820122सी128676 �द. 
22/01/1982

Eी. वसंता सुदामजी शेळके, rवारा- 
सी.डी.शेळके, Rवॉ नं. 14/18, 
रामबाग कॉलोनी, नागपूर - 09

पु�ष 1/7/1961 बी.ए. एस.सी. नागपूर 1/8/1997 31/07/2000 9420408758

573 19911212सी110029 �द. 
12/12/1991

कु. ममता सुखदेव सवाईथूल, :यू 
कॉलोनी, गधेघाट, 
एन.एम.सी.ऑ_फस मागे, नागपूर -
 01

!"ी 17/05/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40,म-30

एस.सी. नागपूर 1/1/1999 31/12/2001 9923022314

574 20160713सी101477 �द. 
13/07/2016

कु. माधवी जीवंधरराव उबाळे, 
�लॉट नं. ३४८/353, शा!"ी नगर, 
रामकृxण अपाट�म7ट, दNनगर, 
नागपूर - 08

!"ी 30/03/1969 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
30

ओपन नागपूर 1/7/1997 30/06/2000 9764309875

575 20160715सी100614 �द. 
15/07/2016

कु. ममता Eावण सो:डवले, 
ग«डीगोदाम, गौतम नगर, नागपूर 
- 01

!"ी 24/10/1960 बी.ए., टाय.इं-
40. म-40, �ह-ं
40

एस.सी. नागपूर 1/3/1990 28/02/1993 7757830959

576 19941019सी121703 �द. 
19/10/1994

कु. क�पना जग:नाथराव (भवगड,े 
12 आर.एम.एस., कॉलोनी, 
दगुा�नगर, मानेवाडा - 440024

!"ी 18/08/1974 बी.कॉम., 
एम.ए., 
डी.ट+.पी., 
जी.डी.सी.ए., 
टाय.इं-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/3/1999 28/02/2002 8308135039

577 20150706सी100621 �द. 
06/07/2015

कु. वंदना जगतुराम बनपेला, 25, 
:यु कैलाशनगर, मानेवाडा रोड, 
नागपूर - 27

!"ी 15/09/1976 बी.ए., एम.ए., 
डी.ट+.पी., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/6/1999 30/05/2002 9657268461

578 20160715सी100351 �द. 
15/07/2016

Eी. अमतृ _कसनजी ढोले, �लॉट 
नं. ७२ बी, अमर संजय सोसायट+, 
मनीषनगर, नागपूर - 15

पु�ष 8/12/1954 बी.एस.डZलू., 
एम.ए.

एस.सी. नागपूर 6/2/1984 21/01/1987 9665610832

Page 699 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

579 20160715सी100400 �द. 
15/07/2016

Eी. सुदाम पांडुरंगजी भोसकर, 
उदय नगर रोड, अयोFया नगर, 
नवनाथ शाळेजवळ, नागपूर - 24

पु�ष 1/5/1956 बी.कॉम., टाय.इं-
40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 2/5/1985 30/04/1988 9372635951

580 20160713सी101314 �द. 
13/07/2016

कु. शीला रामदास गज(भये, �लॉट 
नं. 537, बेझनबाग, खदान ले 

आऊट, नागपूर - 04

!"ी 27/07/1964 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. नागपूर 1/11/1998 30/10/2001 9423644319

581 20110701सी101044 �द. 
01/07/2011

Eी. मनोज >ेमराज पाट+ल, मु. 
भोजापूर, पो. (स�ल+, ता. कुह+, िज. 
नागपूर - 441202

पु�ष 1/6/1974 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

ओपन उमरेड 16/02/2000 15/02/2003 9175779078

582 20110714सी208679 �द. 
14/07/2011

Eी. राजेश गो;वदंराव @तवसकर, 
राजे रघुजी नगर, हाऊ(सगं बोड�, 
Rवॉ. नं. 4/12, नागपूर - 09

पु�ष 19/05/1973 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/6/1997 31/05/2000 9657874881

583 20101020सी147044 �द. 
20/10/2010

कु. उमा वैकुंठराव बोके, २१, 
मेहरबाबा नगर, :यु अमर नगर 

जवळ, Cचखल+ (खु.), मानेवाडा 
0रगं रोड, नागपूर - 34

!"ी 12/12/1976 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.म-40

ओ.बी.सी. यवतमाळ 1/10/1998 30/09/2001 9881484410

584 20120411सी228796 �द. 
11/04/2012

Eी. राज7:L भाऊराव रेवतकर, मु. 
पो. सावरगाव, शंकर मंद+र जवळ, 
ता. नरखेड, िज. नागपूर - 441306

पु�ष 15/12/1973 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-40, 
इलेR�+(शयन

ओ.बी.सी. नरखेड 1/12/1998 30/11/2001 9096520930

585 19890620सी104764 �द. 
20/06/1989

कु. आशा दयाराम नगरारे, 
पाव�तीनगर, बी.एस.पी. ऑ_फस 

समोर, नागपूर - 27

!"ी 24/06/1972 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40

एस.सी. नागपूर 1/12/1997 30/11/2000 9372391649

586 20131001सी127442 �द. 
01/10/2013

Eी. भूप7L पुंड(लकराव केवटे, मु. 
१८६, :यू सुभेदार ले आऊट, 
कापसे यां]या घराजवळ, नागपूर - 
24

पु�ष 20/07/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-50, म-
40, बी.पी.एड.

ओ.बी.सी. नागपूर 1/8/1995 31/07/1998 9595871272
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

587 20160715सी100540 �द. 
15/07/2016

कु. सुवणा� शामराव सेलोकर, �लॉट 
नं. १३, नेह� नगर, खामला रोड, 
नागपूर - 25

!"ी 24/05/1972 बी.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय.इं-
30

ओ.बी.सी. नागपूर 3/7/1995 3/6/1998 7588578519

588 19910207सी109546 �द. 
07/02/1991

कु. साधना साहेबराव (शदंे, 298, 
गणेशनगर, आझम शाह ले आऊट, 
नागपूर - 09

!"ी 10/1/1970 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओपन नागपूर 1/7/1995 30/06/1998 9371820628

589 19840322सी100215 �द. 
22/03/1984

Eी. शंकर उरकुडाजी गवळी, मु. पो. 
तारणा, ता. कुह+. िज. नागपूर - 
441202

पु�ष 15/02/1965 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

एस.सी. कुह+ 1/2/1996 31/01/1999 9561106855

590 19970303सी229706 �द. 
03/03/1997

कु. भावना गंगाधर गायकवाड, 
�लॉट नं. ८१, रमाई नगर, नार+ 
रोड, नागपूर - 26

!"ी 25/05/1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
बी.पी.एड., 
टाय.इं-30

एस.सी. नागपूर 1/5/1997 30/04/2000 9004462040

591 20160715सी100633 �द. 
15/07/2016

Eी. अ�ण ;वनायक चौधर+, 
तुलशीबाग रोड, बेलबाग, महाल, 
नागपूर - 02

पु�ष 15/07/1968 Hड�लोमा इन 

इलेR�ॉ@नRस

ओपन नागपूर 1/12/1996 30/11/1999 9371664557

592 20160715सी100355 �द. 
15/07/2016

Eी. राजेश गो;वदं बोबड,े महरकृपा, 
साधना >ेस]या मागे, गणेशपेठ, 
नागपूर - 02

पु�ष 14/09/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नागपूर 1/9/1997 31/08/2000 9823287062

593 20150622सी101020 �द. 
22/06/2015

कु. व@नता दामाजी रामटेके, rवारा-
 शामराव दा.रामटेके, �लॉट नं. 
212, अशोक नगर, भुनकर 

कॉलोनी रोड, पो. डॉ. आंबेडकर 

माग�, नागपूर - 17

!"ी 7/4/1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इUजी, टलॅ+

एस.सी. नागपूर 2/2/1994 31/01/1997 9552184430

594 20160714सी100682 �द. 
14/07/2016

Eी. अर;वदं वामनराव वाळके, मु. 
वागधरा (गुमगांव), पो. गुमगांव, त. 
�हगंणा, िज. नागपूर - 441122

पु�ष 27/11/1966 बी.ए., एम.ए. एस.सी. �हगंणा 1/1/1997 31/12/1999 9604931014
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

595 19970704सी229734 �द. 
04/07/1997

कु. नं�दनी ;वनायकराव वाटकर, 
rवारा- जी.एल.श7ड,े ४०, लाडीकर 

ले आऊट, नागपूर - 24

!"ी 7/7/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40

ओ.बी.सी. नागपूर 8/3/1999 31/02/2002 9422541945/8
806566968

596 20141110सी100535 �द. 
10/11/2014

Eी. रमेश मारोतराव �Oरसागर, मु. 
पो. @तनखेडा, त. नरखेड, िज. 
नागपूर - 441304

पु�ष 22/11/1962 डी.एड. ओ.बी.सी. नरखेड 4/9/1995 4/9/1998 9673269330

597 20160714सी101497 �द. 
14/07/2016

कु. साधना सुखदेव लांजेवार, 
rवारा- पी.एम.फुलझलेे, राजे 

रघुजी नगर, Rवॉ. न. 4/7, नागपूर 
- 09

!"ी 15/05/1965 बी.ए., टाय.इं-
40, म-30

एस.सी. नागपूर 1/12/1996 30/11/1999 7057409411

598 20080604सी130102 �द. 
04/06/2008

कु. संगीता शंकरलाल गु�ता, �लॉट 
नं. 26, अजनी चौक, वधा� रोड, 
नागपूर

!"ी 1/5/1972 बी.ए., एम.ए., 
टाय.इं-30,40

ओ.बी.सी. नागपूर 1/10/1997 30/09/2000 9423407972

599 20141111सी100731 �द. 
11/11/2014

Eी. _कशोर >भुदास खंडारे, चॉRस 
कॉलोनी, Rवॉ. नं. 124, कामठS 

रोड, पो. जर+पटका, नागपूर - 14

पु�ष 20/08/1965 बी.कॉम., टाय.इं-
40

एस.सी. नागपूर 5/7/1998 30/06/2001 9764964046

600 19920710सी112998 �द. 
10/07/1992

Eी. अ@नल मनोहरराव वनसु"े, मु. 
पो. मोवाड, ता. नरखेड, िज. नागपूर 
- 441303

पु�ष 18/12/1975 बी.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-30

ओ.बी.सी. नरखेड 1/6/1999 31/05/2002 9423603124

601 20150327सी100272 �द. 
27/03/2015

Eी. उमाकांत Eीधर गुंफलवार, रा. 
मंगळवार+ पेठ, वाड� नं. 12 उमरेड, 
त. उमरेड, िज. नागपूर - 441203

पु�ष 13/01/1965 बी.कॉम., टाय.इं-
30, म-30

ओ.बी.सी. उमरेड 24/07/1995 23/07/1998 9881556835

602 20140522सी100709 �द. 
22/05/2014

Eी. चंLशेखर गुलाबराव बागड,े 
�लॉट नं. 67, कोलबा !वामी 

हाऊ(सगं सोसायट+, गणपती नगर 

रोड, Pझगंाबाई टाकळी, पो. 
मानकापूर, नागपूर - 30

पु�ष 5/2/1974 बी.कॉम., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.सी. नागपूर 1/12/1998 30/11/2001 8855881345
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

603 19910215सी108356 �द. 
15/02/1991

Eी. रमेश नानाजी उरकुड,े rवारा- 
वामन नानाजी उरकुड,े दाल ओल+ 

नं. १, कामठS, िज. नागपूर - 
441001

पु�ष 9/12/1966 बी.कॉम., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.इं-50, म-
40, �ह-ं40, 
!टेनो.�ह-ं180

ओ.बी.सी. कामठS 1/8/1995 31/07/1998 9373107626

604 20120525सी217185 �द. 
25/05/2012

Eी. संजय लaमणराव बारमासे, 
�लॉट नं. 40, खंडलेवाल ले आऊट, 
तह(सल काया�लया]या बाजुला, त. 
नरखेड, िज. नागपूर - 441304

पु�ष 8/12/1970 बी.एड., बी.ए., 
एम.ए., 
टाय.मराठS, 
इंUजी, �ह:ंद+, 
जी.डी.सी.ए. 
>माणप"

ओ.बी.सी. नरखेड 10/7/1996 9/7/1999 9890163154

605 19950725सी127625 �द. 
25/07/1995

कु. छाया काशीनाथ @ननावे, 
नंदनवन कॉलोनी, 88 
एम.आय.जी. 10/8, नागपूर - 09

!"ी 13/02/1974 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
30,40, म-30

एस.ट+. नागपूर 1/6/1998 31/05/2001 9975740529

606 19920624सी112468 �द. 
24/06/1992

कु. संगीता नारायणराव पाट+ल, 
बंगाल+ पंजा, इतवार+, नागपूर - 02

!"ी 1/5/1969 बी.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.ऑ_फस, 
टाय.�ह:ंद+, 
मराठS, इंUजी

एस.सी. नागपूर 1/3/1999 31/03/2002 9767593922

607 19900710सी107689. �द. 
10/07/1990

कु.अच�ना ह0रदास बेलेकरख, नया 
गोदाम  ( >बुrव नगर) कामठS 

त.कामठS, िज.नागपूर-441002

!"ी 9/25/1974 बी.ए.संगणक,  इं-
40,म-30,�ह-30

एस.सी कामठS 6/1/1999 5/31/2002 8600061211

608 19910910सी109919. 
�द.10/09/1991

कु.अ@नता गणपत चGहाण, 
जय(भम नगर पो!ट भगवान 

नगर रामे$वर+ रोड, गळी नं.4, 
नागपूर-440027

!"ी 9/19/1966 बी.ए, एम.ए, 
संगणक, टाय-इं-
30,40

एस.सी नागपूर 12/1/1998 11/1/2001 8793302159

609 20080417सी186874 
�द.17/04/2008

;वrया शंकरराव डबले,Gदारा-राजु 

डबले,23 रमाबाई 
नगर,मेडीकल]या 

मागे,पो.पाव�तीनगर, नागपूर-
440027

!"ी 1/1/1969 बी.काम, एम.ए, 
टाय-इं-30,40

एस.सी नागपूर 12/1/1997 11/30/2000 9890340634/ 
7709407530
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

610 20080114सी113140.�द.1
4/01/2008

अि!मता पंजाबबराव 

फुलझलेे,नया गोदाम 
>बुrयनगर,कामठS,    नागपूर-
441002

!"ी 3/11/1968 बी.काम, एम. 
काम.

एस.सी नागपूर 9370263248

611 19900925सी107145. 
�द.25/09/1990

कु. बबीता पंजाबराव फुलझलेे,नया 
गोदाम >बुFद नगर,कामठS, 
नागपुर-441002

!"ी 1/1/1970 बी.ए, संगणक, 
टाय.-इं-30-
40,म-30-
40,�ह-ं30-40

एस.सी कामठS 5/1/1999 4/30/2002 9405950424

612 19920623सी112466. 
�द.23/06/1992

कु. स(मOा ह0रशचंL फुले, 417, 
कपील नगर,नार+ रोड,नागपूर-
440017

!"ी 5/10/1973 एम.काम, 
संगणक,टाप-
इं40,मरा.-30

एस.सी नागपूर 10/1/1998 9/12/2001 8888429756

613 199006सी107682 
.�द.06/07/1990

कु.स;वता कुंडल+क गज(भशये, 
नया बाजार इमल+ बाग,कामठS, 
नागपूर-441002

!"ी 4/9/1962 बी.ए, टाय.इं-40, 
�ह-ं30

एस.सी कामठS 9/1/1998 8/31/2001 9730006676

614 20030617सी173968. 
�द.17/06/2003.

कु.रजनी ;वलासराव 

घंगारे,रामेखर+ नगर,�लाट नं.16, 
पो.भगवान नगर, वाड� नं.43, 
नागपूर.

!"ी 3/14/1966 बी.एस.सी, 
संगणक,टाप- इं-
30, म-30

खुला >वग� नागपूर 8/1/1998 6/12/2001 9763231372/ 
9763231372

615 20151221सी100271. 
�द.21/12/2016.

कु. वंदना पंढर+ गणवीर, �लाट 
नं.93,दयालू सोसायट+, महावीर 
नगर माता मंद+र जवळ, 
जर+पटका, नागपूर.

!"ी 11/1/1968 बी.कॅाम,  टाप. इं-
40

एस.सी नागपूर 8/1/1996 7/31/1999 9422916567

616 20141110सी101261. 
�द.10/11/2014

कु.गीता धनीराम गज(भये, 
सुधाकर ब. सोमकुंवर, �लाट नं.29. 
$यामनगर, ब�क आफॅ महाराx�, 
भगवान नगर रोड, नागपूर-44027

!"ी 5/11/1964 बी.ए, एम.ए , 
टाप.इं-50, म-
40, �ह-ं30.

एस.सी नागपूर 9/1/1997 8/31/2000 9965723447/ 
9405559350

617 19871125सी102338. 
�द.25/11/1987

कु.रेखा सुदामजी कांबळे, �लाट 
नं.41,गु�पाल ले-आउट,कुंजीलाल 

पेठ, पो.पाव�ती नगर,नागपूर-
440027

!"ी 7/15/1968 बी.काम, 
संगणक, टाय.इं-
30/40, म.30

एस.सी नागपूर 6/1/1995 5/31/1998 9595342209

618 20150610सी100484. 
�द.14/06/2016.

कु. वDसला रामजी खांडकेर, Gदारा-
सुधाकर (लह+पांड े�लाट नं.15, 
गीता कॉलोनी, बाबाद+प(सगं 
नगर,पो.उ�पलवाडी, नागपूर-
440026

!"ी 7/1/1972 बी.ए एस.सी नागपूर 6/1/1999 5/31/2002 9373495546
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619 19870119सी102169. 
�द.19/01/1987.

कु. लता जग:नाथ लामसMगे, रा-
जय(भम नगर, कारपोरेशन शाळे 

जवळ,रामेखर+ रोड, नागपुर-
440027

!"ी 12/9/1968 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम,टाप. इं-
30,म-30

एस.सी नागपूर 7/1/1997 30/06/200 9890761348

620 20071009सी125414. 
�द.9/10/2007.

कु.ि!मता भगवानजी 

मनोहर,ए/18,शाहू कॅालनी,बंजरंग 

नगर रोड नं.8, मानेवाडा 
रोड,नागपूर-440027

!"ी 10/20/1974 एम. कॅाम, 
संगणक,   टाप. 
इं-40

एस.सी नागपूर 12/1/1999 11/30/2002 9604083795/ 
9970850371

621 19960719सी134349. 
�द.19/07/1996.

कु.माया गणपत मेEाम, Gदारा-
पवन ध@नराम गज(भये, जय(भम 

नगर, �"शरण चौक,वेलकम 

फ@न�चर]या मागे, नागपूर

!"ी 2/12/1970 बी.ए, संगणक, 
टाय.-इं-40

एस.सी नागपूर 2/19/1998 1/18/2001 9763227864

622 20121215सी110378. 
�द.17/09/1975

आनंद सुखदेव मंडपे, भुषण 

नगर,:यु येरखेडा, ता.कामठS,  
नागपूर-441002

!"ी 9/17/1975 बी.ए, संगणक, 
टाप.इं-40

एस.सी कामठS 1/1/1999 12/31/2002 9860276967

623 19900604सी107674. 
�द.4/06/1990

कु.स;वता गुराबराव म7ढे, ह0रदास 
नगर कामठS ॲड सुलेखा कुंभार 

यां]या घरा जवळ,कामठS, नागपूर-
441002

!"ी 3/9/1972 बी.ए, एम.ए, 
संगणक, टाय-इं-
40,�ह-ं40, म-30

एस.सी कामठS 9/1/1998 8/31/2001 9665366801/ 
9146360787

624 19860715सी101334. 
�द.15/07/1986.

कु. माया Eीराम नंदे$वर, लघुवेतन 
कॅालनी, �लाट नं.54, नागपूर-
440014

!"ी 7/8/1970 बी.कॅाम, बी.ए, 
संगणक, टाय. इं-
40,म.30

एस.सी नागपूर 10/1/1997 9/30/2000 9371709816/ 
653208

625 199910614सी109620. 
�द. 14/06/1991

कु. जयEी शामराव पाट+ल, :यु 
कॅालनी, वाड� नं.60, एन.एम.सी 
आ_फस]या मागे, नागपूर-440001

!"ी 6/24/1971 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-30/40

एस.सी नागपूर 1/1/1998 12/31/2000 8149673917/ 
972548640

626 20140919सी103273. 
�द.19/09/2014

कु. ममता कच�जी ;प�लेवार, 
लxकर+बाग 15/21 मु.कॉप.नागपूर-
17

!"ी 6/1/1968 बी.ए, टाय.      इं-
30,40

एस.सी नागपूर 8/1/1999 7/1/2002 865185664

627 20090430सी137107. 
�द.30/04/2009

कु.पुxपा शामराव पाट+ल, मु.;>ती 
सोसायट+ �लाट नं. 52, हनुमान 
नगर , :यु येरखेडा, 
कामठS,नागपूर-441002

!"ी 9/3/1971 बी.ए, संगणक, 
टाय. इं-40,�ह-ं
40, म.-40

एस.सी कामठS 10/1/1998 9/30/2001 9763867940
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628 19890728सी105224. 
�द.28/07/1989

कु. (शला नथुजी रामटेके, 
(भमनगर गवळीपूरा, पा\य]या 
टाॅक6 जवळ,कामठS, नागपूर-
441002

!"ी 12/8/1968 बी.ए, टाय. इं-
40,�ह-ं40, म-40

एस.सी कामठS 9/1/1998 8/31/2001 8180897986

629 20150427सी100531. 
�द.27/04/2015

कु. ;वrया हंसराज रामटेके, इंदोरा, 
आंबेडकर चौक, बेझनबाग, नागपूर-
440004

!"ी 6/22/1964 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम, टाय. 
इं-30

एस.सी नागपूर 2/1/1990 1/31/1993 9823305245

630 20051215सी181917. 
�द.15/1/2005

कु. >;वना जये:Lणधीर उके, 
भंडार मोह�ला, इंदोरा, 
पो.बेझनबाग, नागपूर-44004

!"ी 1/22/1973 बी.कॅाम, 
एम.कॉम, 
संगणाक,टाय. इं-
40, म.30

एस.सी नागपूर 6/1/1997 5/31/2000 9011789980

631 19850119सी100803. 
�द.19/10/1985

कु. वंदना देवाजी वैrय, गेडाम ले-
आउट,�लाट नं.54, मंगळवार+ 

बाजार, आय.सी. चौक,�हगंणा, 
नागपूर-440016

!"ी 7/23/1968 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-30

एस.सी नागपूर 8/1/1996 7/31/1999 9096831090

632 19850712सी135763. 
�द.12/07/1985

Eीकांत @नलकंठ बाडगे, से(मनेर+ 
�ह�स , महाDमा गांधी नगर, 
सुरे:द जय _कराणा !टोर जवळ, 
नागपूर-440006

पु�ष 1/2/1969 बी.कॅाम, 
संगणक, टाप.इं-
40,म-40

एस.सी नागपूर 1/04/19999 3/31/2002 9325032836

633 20151227सी100523.   
�द.27/12/2015

कु.मीना गजाननराव चरड,े साई 
मंद+र जवळ, पंचवट+, 
काटोल,नागपूर-441302

!"ी 5/30/1965 बी.कॅाम, इमाव काटोल 3/1/1995 4/30/1998 8007168035

634 20160702सी100795. �द. 
2/07/2016

कु.शोभा शामराव Cचमनकर, मु. 
�टकाराम आDमाराम पाट+ल, 
प\याचा टाक6 जवळ दोडक6पूरा, 
काटोल-441302

!"ी 2/11/1972 बी.ए, एम.ए, 
बी.एड,

एस.सी नागपूर 3/1/1999 30/02/2003 8390384748

635 19870113सी101702. �द. 
13/01/1987

(भमराव केशवराव चापेकर, मु. 
खापा,नरसाल, पो.उमर+, सावनेर, 
नागपूर-441107

पु�ष 7/15/1969 बी.ए, टाय. इं-40 इमाव सावनेर 1/1/1998 12/31/2000 8007810424

636 20151108सी100047. �द. 
8/11/2015

गणपत (भमरव धोटे, मु. 
Cगटट+खदान गोरेवाडा रोड, 
बोरगाव , पटेल नगर, नागपूर-
440013

पु�ष 1/1/1967 बी.ए, संगणक इमाव वधा� 2/1/1995 1/1/1998 8605794586
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637 19941123सी229024. �द. 
23/11/1994

कु.!नेहलता गणपतराव गMडाणे, 
121FKम�दप बाळक xणा 

मोह�ला,इंदोरा, नागपूर-440004

!"ी 8/14/1969 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम, 
संगणक टाय. इं-
30

एस.सी नागपूर 9/1/1996 8/31/1999 9860441028

638 19930916सी117447. �द. 
10/09/1993

;वकास वामनराव घाडगे, मु. 
कोढाळी , काटोल , नागपूर-
441103

पु�ष 11/4/1973 बी.कॅाम, 
संगणक, टाय.इं-
40, म-40.

खुला >वग� काटोल 9/5/1997 8/30/2000 7798282350

639 19870703सी102503. �द. 
3/07/1987

कु. �योती धनीराम गज(भये, बFद 
नगर , कळमना रोड,कामठS, 
नागपूर

!"ी 1/4/1969  एम.ए, संगणक, 
टाय. इं-
40,�ह.ं40, म.40

एस.सी कामठS 7/4/1997 31/06/2000 8055230988

640 19900207सी107242. 
�द.7/02/1990

चंLभान पांडु�ग गोडुळे, 
रा.पचं(शल नगर, खापा रोड 

सावनेर, वाड� Iं.1, ता.सावनेर, 
नागपूर-441107

पु�ष 4/13/1973 बी.ए एस.सी सावनेर 9/1/1997 8/31/2000 9096608780

641 20081127सी189885.�द.
27/11/2008.

सो@नराम खुशालराम गोडबोले, 
रा.पो. बडगेांव, ता. सावनेर, िज. 
नागपूर-441107

पु�ष 3/4/1968 बी.कॅाम. एस.सी सावनेर 7/1/1996 6/30/1999 8380995218

642 20151027सी100375. 
�द.1/07/2016

मधुकर ह0रभाउ इंगळे, 
मु.पो.येरला (धोटे) ता.काटोल , 
िज.नागपूर

पु�ष 9/5/1970 बी.ए. इमाव काटोल 11/2/1998 11/2/2001 8805884585

643 20150420सी100563. 
�द.20/04/2015

कु.सुरेखा नानाजी जुमड,े 
भाटपुरा(श@न चौक) काटोल, नागपुर-
441302

!"ी 7/22/1968 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-50,40. 
म.-50,40. �ह-ं
40

इमाव काटोल 10/1/1998 9/30/2001 9850248301

644 20150626सी100132. 
�द.26/06/2015

कु.सु(शला रामाजी खांडकेर, Gदारा- 
शोभाबाई वाघमारे, �लाट नं.317, 
ग�ल+ नं.25, यादव नगर, नागपूर-
440026

!"ी 8/9/1973 बी.ए, एम.ए, 
संगणक, टाय.इं-
30,40

एस.सी नागपूर 9/1/1997 8/23/2000 8806734122

645 20140921सी103343. 
�द.21/09/2014

कमलाकर ;वठोबाजी @नकुरे, �लाट 
नं.102, वैभव नगर नरसाळ रोड, 
�दघोर+, नागपूर-44034

पु�ष 6/14/1967 बी.कॅाम, टाय. इं-
40, म-40

इमाव नागपूर 7/1/1999 6/30/2002 9421806880

646 20150603सी100695. �द. 
3/06/2015

यादव बळीरामजी नाईक, 
मु.पो.खानगांव त.काटोल, नागपूर-
441302

पु�ष 11/25/1965 बी.कॅाम, टाय. इं-
40,म-40,�ह-ं40

एस.सी काटोल 4/5/1997 3/31/2000 9822540043
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647 19920217सी112907. �द. 
17/02/1992

बाबा शामरावजी नाईक,  मु. पो. 
खानगांव त. काटोल, नागपूर-
441302

पु�ष 7/15/1973 बी.ए, टाय. म-30 एस.सी काटोल 6/3/1999 5/31/2002 9922193623

648 20141026सी100159. �द. 
26/10/2014

कु. (मनाOी सुदाम @नतनवरे, 
मु.येरखेडा (तेल+पुरा) 
,कामठS,नागपूर-441002

!"ी 10/2/1970 बीए,एम.एस. 
डZलु, संगणक

एस.सी कामठS 9/17/1996 8/25/1999 9371359961

649 20081127सी189887. 
�द. 27/01/2008

ई$वर _कसन नोरकर, रा. खापा , 
पो. उमर+, सावनेर, नागपूर-441107

पु�ष 10/30/1969 बीए. इमाव सावनेर 6/1/1997 5/31/2000 9765159235

650 20010308सी231998. �द. 
8/03/2001

कु. _करण महादेवराव पझारे, 
(मसाल ले आउट, मोठा इंदोरा, 
�लाट नं. 95, जर+पटका, नागपूर-
440014

!"ी 6/10/1970 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम, 
डीट+पी, टाय.इं.40

एस.सी नागपूर 9/1/1995 8/31/1998 8055940838

651 20160427सी100649. �द. 
27/04/2016

कु. शा(लनी नर7L शेळके, मु. पो. 
थाटुरवाडा ता. नरखेड, िज. नागपूर.

!"ी 1/5/1971 बीए, एम.ए, टाय. 
इं-40, म-30

इमाव नरखेड 6/14/1995 12/1/1998 9225232141

652 20151205सी100392. �द. 
5/12/2015

कु. @न�ला रामचंL साहारे, नवीन 
इंदोरा 0रपिZलकन नगर Eाव!ती 

बौFद ;वहार जवळ, जर+पटका, 
नागपूर-440014

!"ी 3/15/1970 बीकॅाम.टाय.इं-30 एस.सी नागपूर 7/18/1995 6/30/1998 9595956264

653 20110902सी999481. �द. 
2/09/2011

रणजीत केशवराव सोमकुंवर, रा. 
वडा;वहार, त. काटोल, िज. नागपूर-
441305

पु�ष 1/2/1973 बीए,एम.ए. टाय. 
इं-30

एस.सी काटोल 6/6/2000 5/31/2003 9823285819

654 20150509सी100432. 
�द.9/05/2015

कु. @नता तुकारामजी तायड,े 
(मसाळ ले आउट, पो. ज0रपटका, 
नागपूर-440014

!"ी 1/25/1967 बीए, एम.ए, टाय. 
इं-30,म-30

एस.सी नागपूर 6/1/1997 5/31/2000 9766650284

655 19950316सी124172. 
�द.16/03/1995

कु. मंगला दामोधरराव उमप, 
केअर आफॅ कळमे$वर वाड� नं. 5, 
मु.पो.कळम$वर, नागपूर-441501

!"ी 1/27/1970 बीए,संगणाक. इमाव कळमे$वर 9/25/1998 9/30/2001 9209140771

656 20091124सी140562. �द. 
24/11/2009

कु. रेखा �हरामणी वाहणे, फलाॅट 

नं.201, आशीवा�द आपाट�म7ट, 
शी�पा सोसायट+, अजंता 

माब�ल]या मागे, मनोज नगर, 
नागपूर-440015

!"ी 7/19/1971 डीएड, बीए. एस.सी नरखेड 2/6/1996 2/6/1999 9922290194/ 
9823285819
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657 19860108सी101071. �द. 
8/01/1986

>मोद जगन गMडाणे, इंदोरा भंडारा 
मोह�ला ,पो.बेझनबाग, नागपूर-
440004

पु�ष 9/17/1968 बीकॅाम,संणक एस.सी नागपूर 11/1/1997 10/31/2000 750729615

658 19941119सी122241. �द. 
19/11/1994

राजकुमार उपा$या हेडाउ, 
रा.पो.बेलोना,ता.नरखेड, िज.नागपूर-
441304

पु�ष 8/13/1971 बीएड,बीए,एम.ए,
संगणक

भजा नरखेड 3/8/1999 2/8/2002 9823466518

659 20140403सी100623. 
�द.3/04/2014

शक6ला बानो मोहKमद बशीर 

अंसार+, काल+ मंद+र]या जवळ, 
नया बाजार, कामठS, नागपूर-
441002

!"ी 4/4/1967 बीए, एम.ए, टाय. 
�ह-ं30, म-30,इं-
50

इमाव कामठS 7/1/1999 6/30/2002 8928162855

660 20140405सी100451. �द. 
5/04/2014

क@नज फातमा अंसार+, नसा 
बाजार, ईमल+ बाग, कामठS, 
नागपूर-441002

!"ी 6/22/1966 बीए, एम.ए, 
संगणक, टाय. इं-
30

इमाव कामठS 1/1/1998 12/31/2000 8055504306

661 19960109सी129837. �द. 
9/01/1996

अ:नपुणा� वामन भाकरे, मु.पो. 
पार(शवनी , Gदारा-के.एन.गाडगे, 
वाड� नं.2, नागपूर-441105

!"ी 8/9/1974 बीए, संगणक इमाव पार(शवनी 6/3/1998 6/3/2001 8412051137

662 19870624सी101804. �द. 
24/06/1987

>मोद रामजी बागड,े मु. वड;वहार 
(लहान) पो.पारड(सगंा, ता. काटोल, 
नागपूर-441305

पु�ष 12/17/1968 बीए,एम.एस. 
डZलु, संगणक, 
टाय.इं-40, म-30

एस.सी काटोल 7/10/1997 6/30/2000 9823460873

663 1994205सी122503. �द. 
5/12/1994

बालकदास मधुकर बावनगड,े 
मु.पंचखेडी (तारणा)पो.तारणा. 
कुह+,नागपुर-441202

पु�ष 7/1/1974 बीकॅम,एम.कॅाम, एस.सी कुह+ 2/1/2000 1/1/2003 9371347794

664 19950816सी128241. �द. 
16/08/1995

कु. रेणुका केशवराव भुंतागे, गुड 
शेड रोड, रामगढ, कामठS, नागपूर

!"ी 5/22/1971 बीए,टाय.इं-
40,म-30,�ह-ं30

एस.सी कामठS 8/1/1997 7/30/2000 9039930833

665 20150325सी100453. �द. 
23/03/2015

गणेश तुकाराम 

डोकर+मारे,मु.पो.गMडगेांव, 
त.पार(शवनी, नागपूर-441404

पु�ष 7/15/1972 बीए,एम.ए इमाव पार(शवनी 7/7/1997 7/7/2000 9823972957

666 19871027सी102104. �द. 
27/10/1987

मानोहर हर+ ढाकणे, मु.पो.तारणा, 
कुह+, नागपूर-441203

पु�ष 7/30/1970 बीए,बी.पी.एड. एस.सी कुह+ 2/1/1999 1/31/2002 9960079326

667 20010707सी232241. �द. 
21/01/2016

कु. ि!मता नDथुजी दरुगकर, �लाट 
नं.31/ब,ठाकरे ले-आउट, शुRला 
नगर जवळ, रामे$वर+ रोड,नागपूर-
440026

!"ी 1/4/1977 बीए,एम.ए, 
संगणक

इमाव सावनेर 3/1/1999 2/28/2002 9552296687
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668 20160121सी101136. 
�द.21/01/2016

सुरेखा दे;वदास धुपे, जोगी नगर, 
ग�ल+ नं.11, क6त� _कराणा 

समोर, नागपुर-440026

!"ी 12/28/1965 बीकॅाम,संणक, 
टाय-इं40

एस.सी नागपूर 5/1/1999 4/30/2002 8007140190

669 20141108सी100782. �द. 
8/11/201

कु. स;वता महादेवराव ढोबळे, 
�लाॅट नं.30, भगवान नगर रोड, 
ब�क आफ महाराx�ा, गु�कृपा ले-
आउट,नागपूर-440027

!"ी 9/4/1963 बीए,एम.ए,  टाय. 
इं-50, �ह-ं30,म-
30, आईट+आई.

एस.सी नागपूर 8/1/1996 7/3/1999 7507525163

670 19840322सी100215. 
�द.22/03/1984

शंकर उरकुडाजी गवळी, 
रा.पो.तारणा, कुह+, नागपूर-441202

पु�ष 2/15/1965 बी.कॅाम, 
एम.कॉम.

एस.सी कुह+ 2/1/1996 1/30/1999 9561106855

671 20160203सी100824. 
�द.3/01/2016

�दनकर रामचंL गायकवाड, रा. 
कोळबी, ता.काटोल,नागपूर-
441302.

पु�ष 7/27/1969 बी.ए. इमाव काटोल 11/6/1999 10/30/2001 9011656135

672 19980721सी149259. 
�द.21/07/1998

कु. सुनंदा महादेवराव 
इंगळे,मु.पो.जलालखेडा, ता.नरखेड, 
नागपुर-441301

!"ी 8/1/1966 बी.कॅाम, 
संगणक, टाय.इं-
30, म-30.

इमाव काटोल 11/3/1993 10/30/1996 9158945304

673 199206602सी111246. 
�द. 2/06/1992

संद+प �दवाकरराव इंगळे, Eी 
महालaमी @नवास,�लाॅट नं.419, 
पा\या]या टाक6 जवळ, मु:शी 
ग�ल+,महाल, नागपूर-440032

पु�ष 3/29/1976 बीए,एम.ए, 
संगणक,टाय. इं-
40,म-30

इमाव नागपूर 11/1/1999 10/31/2002 9422871183

674 20141111सी100892. �द. 
11/11/2014

नरेश मनोहर िज�हारे, �लाॅट नं.71 
महालaमी नगर-2, मानेवाडा रोड, 
नागपूर-440024

पु�ष 6/24/1974 बीए, टाय.इं-60, 
म-40

इमाव नागपूर 1//10/1998 9/30/2001 7028280873/ 
7028280874

675 19860901सी101245. �द. 
1/09/1986

>मोद देवराजी खडतकर, जीवन 

शाळे मागे, �लाॅट नं.153, पाव�ती 
नगर, नागपूर-40027

पु�ष 1/23/1966 बी.एस.सी, 
संगणक,टाप- इं-
40

इमाव नागपूर 4/1/1996 3/31/1999 9096915995

676 19900213सी105859. �द. 
13/02/1990

सतीश देवरावजी खडतकर, �लाॅट 
नं. 153,पाव�ती नगर नागपूर-
440027

पु�ष 11/17/1971 बी.एस.सी, 
एम.एस.सी, 
संगणक

इमाव नागपूर 8/1/1995 7/31/1998 9890585458
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677 2015017सी100557. �द. 
07/04/2015

कु. कवडी मोतीरामजी मोहनकर, 
�लाॅट नं.25, सरोजनी हाउ(सगं 

सोसायट+ वाड� नं.2, 
वागधरा,�हगंणा, नागपूर-441110

!"ी 7/15/1971 बीए, टाय.इं-40, 
म-40

भ.जा कुह+ 2/1/1996 1/31/1999 9420189511/ 
8275225456

678 20120709सी115895. �द. 
9/07/2012

कु. छाया ह0रभाउ मेEाम, Gदारा-
ऐवरे!ट माPणकराव मंडपे, हरदास 
नगर,17/23 लxकर+बाग,नागपूर-
440017

!"ी 6/30/1965 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम,संगणक

,टाय. इं-30,40

एस.सी नागपूर 8/1/1996 7/31/1999 9765323476/ 
8087430916

679 19940920सी121727. �द. 
20/09/1994

ई$वर केशवराव मेEाम, मु. उमर+( 
जांभ) पो.खुबाळा, ता.सावनेर, 
नागपूर-441101

पु�ष 6/21/1974 बी.ए, एम.ए, 
संगणक

एस.सी सावनेर 6/1/2000 5/31/2003 9325530142

680 20090811सी192312. �द. 
11/08/2009

कु. रंजना नामदेव पानबुड,े �लाॅट 
नं.40 ए/सी, गाडगेनगर , रमना 
मारोती रोड नागपूर-440024

!"ी 11/23/1970 बी.ए,संगणक, 
टाय. इं-
40,�ह3ं0,म-40

इमाव नागपूर 8/1/1995 7/31/1998 9373681434

681 20140314सी100326 �द. 
14/03/2014

कु.शोभा नारायण पाट+ल, Gदारा- 
(सFदाथ� @तरपुड,े 137 नागाजु�न 

कॉलनी नारा रोड, जर+पटका, 
नागपूर-440014

!"ी 12/15/1963 बी.ए, टाय. म-
40,�ह-ं40

एस.सी नागपूर 1/1/1996 12/31/1998 9823924785

682 19860603सी186670. �द. 
3/06/1986

$याम पांडुरंग पारधी, पाव�ती नगर 
, शाळे जवळ,नागपूर-440027

पु�ष 5/8/1965 बी.ए, टाय. इं-40 इमाव नागपूर 11/1/1996 10/31/2000 9766129941

683 201204 11सी228796. 
�द.11/04/2012

राजे:L भाउराव रेवतकर, मु.पो. 
सावरगाव, शंकर मंद+र 

जवळ,नरखेड, नागपूर-441306

पु�ष 12/15/1973 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-40, 
आई.ट+.आई.

इमाव नरखेड 12/1/1998 3011/2001 9096520930

684 19950821सी135768. 
�द.21/08/1995

अZदलु वह+द अZदलु मजीद , 
797, भगवाघर चौक, मो.अल+ 

रोड,मोमीनपूरा, नागपूर-440018

पु�ष 3/12/1967 बी.कॅाम. खुला >वग� नागपूर 7/1/1998 6/30/2001 932521007

685 20090429सी137082. �द. 
29/04/2009

कु. सुरेखा सावळाराम वाठोरे, 
Gदारा-अ;वनाश कांबळे, 
Rवॉ.नं.7/87/8 अयोFदा 

@नरमण;प0रसाळ, अंबाझर+ नागपूर

!"ी 10/4/1972 बी.कॉम, एम.ए, 
संगणक, टाय.इं-
60,म-40

एस.सी नागपूर 7/1/1997 6/30/2000 9850364242
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686 19930820सी115430. �द. 
20/06/1993

परमानंद गुलाब लोणारे, �लाॅट नं. 
सव�Eी नगर, उमरेड रोड, >गती 
सोसायट+]या मागे, �दघोर+ 
नागपूर-440034

पु�ष 6/14/1970 बी. कॉम, 
संगणक, टाय. इं-
40, म-40

एस.सी नागपूर 10/1/1995 9/30/1998 942173935

687 20140918सी103701. �द. 
09/09/2015

कु. ;वशाख ;व$वनाथ लोणारे, 
Gदारा- एस.बी.शीमंत काटोल रोछ 

कॉलनी नागपूर-440013

!"ी 9/23/1966 एम.कॉम एस.सी नागपूर 3/1/1994 2/28/1997 9970679928

688 20140828सी102209.  
�द . 28/08/2014

र;वLं भजनाज सोमंकुववर, मु. 
वड;व@घरा(लहान), पारड(सगंा 
ता.काटोल, नागपूर-441305

पु�ष 2/1/1968 बी.ए, संगणक, 
टाय. इं-50,म-
30, बी.पी.एड.

एस.सी काटोल 9/1/1995 8/31/1998 9923598868

689 19941116सी122193. �द. 
16/11/1994.

कु. ल(लता सुखदेवराव रांगणकर, 
सर!वती नगर, एम.एस.ई.बी. 
कॉलनी, काटोल, नागपूर-441302

!"ी 2/16/1970 बी.ए, संगणक इमाव काटोल 2/1/1997 1/31/2000 9850425440/ 
9922010062

690 19880712सी1037738. 
�द. 12/07/1988

ईशाख रमजान शेख, मु. पो. 
पार(शवन, वाड� नं. 1, नागपूर-
441105

पु�ष 10/25/1971 बी.ए, एम.ए, 
संगणक, टाय. इं-
40

इमाव पार(शवनी 7/2/1997 7/2/2000 9270645170

691 20150427सी100245. �द. 
24/04/2015

कु. सुरेखा मुहचंL सांगोड,े Gदारा- 
मंगलवार+ वाड�, रामटे नागपूर-
441106

!"ी 3/10/1966 बी.ए एस.सी रामटेक 4/1/1996 3/31/1998 9595479059

692 20021010सी234470. �द. 
10/10/2002

रामदास नथुजी उमाठे, श@न चौक, 
कुंभारपुरा, काटोल, नागपूर-441302

पु�ष 7/18/1967 बी.ए, एम.ए, 
बी.पी.एड, 
एम.पी.एड

इमाव काटोल 12/16/1996 11/30/1999 9637424138

693 19941223सी123091. �द. 
23/12/1994

@नलधर पांडुरंग मं�दकर, मु. 
पचखेडी पो. तारना,कुह+, नागपूर-
441203

पु�ष 7/11/1966 बी.ए, एम.ए, 
संगणक

इमाव कुह+ 2/1/2000 2/28/2003 8308317037/ 
83900118570

694 20120620सी218234. �द. 
20/06/2012

केशव नथुजी धम<, वाड� नं. 1 
नरखेड , नागपूर-441304

पु�ष 3/1/1971 बी.कॉम, 
सगंणक, टाय. इं-
30, 40

इमाव नरखेड 10/4/1995 10/3/1998 9623779370

695 20120201सी153434. �द 
. 1/02/2012

र;वLं उकंडराव कळबे, मु.पो. 
नरखेड, वाड� नं. 17, नागपूर-
441304

पु�ष 5/20/1973 बी.ए, एम.ए, 
बी.पी.एड, 
एम.पी.एड, 
संगणक

इमाव नरखेड 12/1/1998 11/30/2001 9970412812

696 19940622सी119313. �द. 
22/06/1994

संजय मधुकर नारनवरे, रा. पो. 
बेलोना, नरखेड, नागपूर-441304

पु�ष 5/2/1972 बी.ए. एस.सी नरखेड 3/8/1999 2/8/2002 9766615303

Page 712 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

697 20100211सी194343. �द. 
11/02/2010

मेारे$वर बबन �Oरसागर,  मु.पो . 
नरखेड, वाड� नं. 14, नागपूर-
441304

पु�ष 10/1/1973 बी.ए, एम.ए इमाव नरखेड 12/1/1998 31/11/2001 9823453425

698 2015127सी101331.  �द. 
27/1/2015

>काश मनोहर धुळे, मु.पो. नरखेड, 
वाड� नं. 7, जय भवानी मंद+र 

जवळ, नरखेड, नागपूर-441304

पु�ष 12/3/1971 बी.कॅाम, टाय. इं-
30

इमाव नरखेड 3/8/1999 2/8/2002 9960158730

699 19950718सी127321. �द. 
18/07/1995

�दपीका ;पलाजी मदनकर, वाड�. 
नं.2, पठ     ;वभाग, दगुा� मंद+र 
जवळ, मु. पो. नरखेड, नागपूर-
441304

!"ी 10/30/1966 बीए, एम.ए, 
बी.पी.एड

इमाव नरखेड 4/1/1996 4/30/2000 9226152143

700 19870622सी101792. �द 
.22/06/1987

>वीन गुलाबराव चरपे, मु. 
पो.जलालखेडा, नरखेड, नागपूर-
441304

पु�ष 12/22/1970 बीए, एम.ए, 
संगणक, टाय. इं-
30

इमाव नरखेड 6/1/1999 5/30/2002 9158186619

701 19900118सी189504. �द. 
18/01/1990

लखन(सगं होरेलाल चौर(सया, 
मु.;पलपूर पो.बेलोना, नरखेड, 
नागपूर- 441304

पु�ष 2/12/1973 बी.ए इमाव नरखेड 12/1/1998 11/30/2001 9226375805

702 20140211सी101641. �द. 
15/06/2006

जग�दश मारोतराव वानोड,े मु.पो. 
नरखेड, वाड� नं. 7, नरखेड, नागपूर-
441304

पु�ष 1/23/1970 बी.पी.इ, 
बी.पी.एड, 
संगणक, टाय.इं-
30,40

इमाव नरखेड 12/1/1999 11/30/2002 738787580

703 20150618सी100661. �द. 
18/06/2015

नुतन महादेव डबरास,े मु. गMडी 
�दUस , त.काटोल, नागपूर-
441302

पु�ष 5/11/1971 बी.कॉम,एम.कॉम

,सगंणक

एस.सी काटोल 2/1/1999 31/02/2002 9764687185

704 20020314सी227220. �द. 
14/03/2002

सुभाष भाउरावजी बालपांड,े 
वाड�.नं.17, महाजन ;वठल मं�दर 

जवळ, मु.पो.नरखेड, नागपूर-
441304

पु�ष 9/15/1968 बी.कॉम, एम.ए, 
संगणक, टाय.इं-
40,म-40

इमाव नरखेड 6/19/1995 6/18/1998 9860775560

705 20150326सी100052. �द. 
26/03/2015

राहुल Eावण गज(भये, मु. पो. 
गोडगेांव ता.पारि$वनी, नागपूर-
441404

पु�ष 9/10/1971 बी. कॉम, 
एम.कॉम,

एस.सी पार(शवनी 7/18/1996 7/18/1999 9158783132

706 19851203सी100785. �द. 
3/12/1985

राजेL बळीराम नंदे$वर, मु. 
को]छS, पो. बडगेाव, सावनेर, 
नागपूर-441101

पु�ष 9/23/1964 बी.कॉम, टाय. इं-
40, म-30

एस.सी सावनेर 5/1/1995 4/30/1998 8806971266
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जातीचा >वग�

707 19830620सी999948.�द. 
20/06/1983

कु. समता गुलब वास@नक, Gदारा- 
कुणाल कKयु@नकेशन , गोयल 
टॉक6ज रोड, कामठS, नागपूर-
441002

!"ी 12/5/1966 बी.ए, 
सगंणक,टाय. इं-
40, म-30

एस.सी कामठS 6/1/1992 5/31/1995 7276645620

708 19890310सी104118. �द. 
10/03/1989

कैलास �हरामण पाट+ल, मु. 
करजघाट, पो.कोदेगांव,ता.सावनेर, 
नागपूर-441101

पु�ष 4/5/1971 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय.इं-
40, म-30

एस.सी सावनेर 1/1/1999 12/31/2001 9970731526

709 19900618सी105370. 
�द.18/06/1990

चंLभान तुकाराम बागड,े मु. 
को]छS, पो.बडगेाव त. सावनेर, 
नागपूर-441101

पु�ष 3/12/1970 बी.कॉम एस.सी सावनेर 7/15/1998 6/14/2001 8411823801

710 20150326सी100537. �द. 
26/03/2015

सुषमा म@नरामजी हाडके, Gदारा- 
गुणंवत ढाबरे, इमामवाडा टोचाल 
ऐंजेसी, अशोका बुFद ;वहार जवळ, 
पो!ट अजनी, नागपूर-440003

!"ी 10/18/1972 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय.इं-
50, म-40, �ह-ं
40

एस.सी नागपूर 5/1/1998 4/30/2001 9604290607/ 
8421731932

711 19871221सी102149 �द. 
21/12/1987

गंगाधर ;वEाम नंदे$वर, रा. 
को]छS. पो.बडगेांव, सावनेर, 
नागपूर-441101

पु�ष 3/12/1967 बी.ए, एस.सी सावनेर 6/1/1995 5/31/1998 9011487622

712 20090107सी135878. �द. 
7/01/2009

बंडू कच�जी गMडुके, वाड� नं.1, 
पचंसील नगर, खापा रोड, 
सावनेर,नागपूर-441107

पु�ष 9/21/1970 बी.ए, बी.पी.एड एस.सी सावनेर 10/1/1997 8/31/2000 9637728724

713 1990061सी106908. �द. 
11/06/1990

वषा� पुंड(लक रDनपारखी, लाडीकर 

ले-आउट, �लाॅट नं.8, 
मानेवाडा,रोड,नागपूर-44002

!"ी 5/13/1970 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-40, म-30

इमाव नागपूर 8/1/1995 7/31/1998 9730211941/ 
9960117917

714 20160110सी100114. 
�द.10/01/2016

कु. मंदा ह0रभाउ धवड, मु. खुटांबा 

पो.लाडगांव, ता.काटोल, नागपूर-
441302

!"ी 6/23/1969 बी.ए, एम.ए, 
टाय. इं-50 ,�ह-ं
30,म-40

इमाव काटोल 7/1/1995 6/30/1998 8007453546

715 20160103सी100401. �द. 
3/01/2016

कु. चंLकला नागोराव सरोदे, रमन 
चांडक नगर धंतोल+, 
बी.आर.हाय!कुल, काटोल, नागपूर-
441302

!"ी 1/3/1969 बी.ए, एम.ए, 
बी.पी.एड

इमाव काटोल 3/19/1998 2/18/2001 9850854614/ 
9850408614

716 20071117सी126253. �द. 
17/11/2007

कु. वंदना रामकृxणा सरोदे, Gदारा- 
आर.एस. सरोदे, �लाॅट नं.2, :यु 
`ाने$वर नगर , मानेवाडा 
रोड,नागपूर-440026

!"ी 3/4/1969 बी.एस.सी, 
एम.एस.सी, 
संगणक, टाय, इं-
40,म-30

इमाव नागपूर 9/1/1995 8/31/1998 7770010195/ 
9822945911
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

717 19000707सी107685. �द. 
7/07/1990

कु. बबीता महादेव कांबळे, रामगढ, 
कामठS , नागपूर-441002

!"ी 2/10/1973 एम.ए, सगंणक, 
टाय. इं-40,म-
30, �ह-ं30

एस.सी कामठS 1/2/1998 12/31/2000 7507742175

718 19870717सी102279. �द. 
17/07/1987

कु. माधुर+ मोतीरामजी झरपुरे, 
113, बजंरग नगर, मानेवाडा रोड, 
नागपूर-440027

!"ी 7/7/1969 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-40

इमाव नागपूर 5/1/1995 4/30/1998 9049649692/ 
9325734421

719 20100417सी163492. �द 
17/04/2010

कु. क�पना पांडुरंगजी उराड,े Gदारा-
 मोरे$वर उमाळे, �लाॅट न.39, 
Lोणाचाया� नगर, �"मुत� नगर, 
भांगे लॉन]या मागे, नागपूर

!"ी 12/21/1970 बी.कॉम, टाय. इं-
40, म-40

इमाव रामटेक 6/15/1995 5/31/1998 7709275486

720 20150418सी100625. �द 
. 18/04/2015

कु. वैशाल+ मनोहर �हवरकर, 
सोमवार+ Rवॉ.नं.15/ईडZलूएस, Eी 
�बसांणी (सट+ कालेज]या मागे , 
नागपूर-440009

!"ी 3/5/1969 बी.कॉम, 
एम.कॉम.

इमाव नागपूर 10/3/1998 9/30/2001 9665742123

721 20150416सी100628. �द. 
18/04/2015

कु. अच�ना रामराव भोकरे, Gदार -
संजू पांडुरंग राउत, �लॉट नं.29, 
चंदन शेष नगर, हुळके$वर नाका, 
नागपूर-440034

!"ी 12/20/1975 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय.इं-
30

इमाव नागपूर 10/1/1998 9/30/2001 7620188247/ 
9595170183

722 20160707सी100953. �द. 
7/07/2016

मनोहर परशुरामजी Cचमोटे, 
बाजार चौक, वाड� नं.10, माळीपूरा, 
मु.पो.मोहपा, कळेमे$वर, नागपूर-
441502

पु�ष 7/19/1972 बी.ए, टाय.इं-40 इमाव कळमे$वर 2/19/1998 1/19/2001 9272829623

723 20141126सी100664.�द 
26/11/2014

कु. सु@नता बाळकृxणा मूने, Gदारा- 
अनील राजाराम भगत, �लॉट न. 
80, (शवशRती ले-आउट, 
सोनेगाव, नागपूर-440025

!"ी 1/1/1975 बी.कॉम, 
सगंणक, टाय. इं-
30, म-30

एस.सी नागपूर 12/1/1998 11/30/2001 9552467579

724 20140798सी100901. �द. 
18/07/2014

कु. (श�पा भगवानराव ढोबळे, 
Gदारा- अ@नल Cचकटे, (शवनगर 
बड< ले-आउट, जयताळा, नागपूर-
440034

!"ी 8/22/1974 बी.कॉम, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40

इमाव नागपूर 7/9/1997 6/30/2000 9011537641

Page 715 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

725 20020201सी232867 . 
�द. 1/02/2002

_कशोर भोजराज पा�टल, रा. 
गंगाबाग पारडी, �लाॅट  न.133, 
(शतला माता मं�दर जवळ, 
नागपूर-440008

पु�ष 7/1/1967 बी.कॉम, 
एम.कॉम,  टाय. 
इं-40

एस.सी नागपूर 12/1/1994 31/11/1997 9921311103

726 19850701सी100880. �द. 
1/07/1985

कु.वंदना आनंदरा◌ाव कुंभलकर, 
Gदारा- कृxणराव मेराळ ;वठठल 

मं�दर, भगत(सगं वाड�, रामटेक, 
नागपूर-441106

!"ी 7/1/1968 बी.एड, 
बी.एस.सी, टाय. 
इं-60,म-30

इमाव रामटेक 2/1/1996 1/31/1999 9096166509

727 20140321सी100964. �द. 
21/03/2014

;वजय �दनकर तांबोळी, मु. पो. 
मोहपा ता.कळमं$वर, मुलर+धर 
वाड�.17, नागपूर-441502

पु�ष 12/16/1969 बी.कॉम, टाय.इं-
30,म-40

खुला >वग� कळमे$वर 10/15/1997 9/15/2000 9226209019

728 19960807सी135067. 
�द.7/08/1996

सु@नल कृxणराव गज(भये, रा. 
हातोडी, पो.काचरवाडी, ता.रामटेक, 
नागपूर-441108

पु�ष 8/24/1969 बी.कॉम, टाय.इं-
30,40

एस.सी रामटेक 8/1/1998 7/31/2001 735002674

729 20080812सी188535. 
�द. 12/05/2005

सु@नल वामनराव बेदकुर,मु. पो. 
मोहपा, ता.कळमे$वर, वाड� न. 17, 
नागपूर-441502

पु�ष 8/29/1969 बी.ए, संगणक, 
टाय. इं40

इमाव कळमे$वर 12/1/1998 11/30/2001 7709850184

730 19931213सी117968. �द. 
13/12/1993

कु. पुxपगंधा डोमाजी रामटेके, 
Gदारा- शेषराव एम वास@नक, 
इं�दरानगर जैन मं�दर जवळ 

रामटेक, नागपूर-441106

!"ी 3/28/1966 बी.ए एस.सी रामटेक 2/6/1996 1/30/1999 7507004384

731 19850304सी100813. �द. 
4/03/1985

कु. न(मता रामरावजी रागीट, 
Gदारा-लaमण म7धरे, राधाकृxण 

वाड�, रामटेक, नागपूर-441106

!"ी 5/15/1965 बी.ए, एम.ए, इमाव रामटेक 1/1/1996 12/31/1998 9595699735

732 20150909सी101482. �द. 
9/09/2015

मंगेश भारत भोजने, नवीन बस 
!टाप जवळ, रामटेक,(शवनगर, 
नागपूर-441106

पु�ष 2/2/1972 एम.कॅाम एस.सी रामटेक 9/1/1999 8/30/2002 8888038486

733 20150805सी101576. 
�द.5/08/2015

चतुरदास ध@नराम बारापेले, Gदारा- 
अमोल खडोतकर, गांधी वाड�, 
रामटेक, नागपूर-441106

पु�ष 12/12/1974 बी.ए, संगणक, 
टाय. इं30/40, 
म-30/40

इमाव रामटेक 9/1/1998 8/30/2001 9765324040

734 20150915सी101587. �द. 
15/09/2015

महावीर ;वठल कुड,े रा. संUामपुर , 
रामटेक, नागपूर-441106

पु�ष 12/15/1966 बी.कॉम, 
एम.कॉम

इमाव रामटेक 9/1/1998 8/30/2001 7798128726
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

735 20150328सी100417. �द. 
28/03/2015

आनंद Eीराम माजवटकर, रा . 
कावलापुर, पो.नगरधन , रामटेक, 
नागपूर-441106

पु�ष 2/14/1969 बी.ए एस.सी रामटेक 11/1/1997 10/31/2000 9420853726

736 20150803सी100199. �द. 
3/08/2015

कु. व@नता शामराव रामटेके , 
Gदारा- अ@नल गायकवाड, 
लxकर+बाग, बौFद चौक, ;वहार 
जवळ, नागपूर-440017

!"ी 1/16/1969 बी.ए, सगंणक, 
टाय.इं40

एस.सी नागपूर 12/1/1996 11/30/1999 9823833197

737 2015327सी100227.�द. 
27/03/2015

कु. वषा� लालजी (भवगंड,े रा. 
सुजाता नगर �बना_क ले-आउट, 
डॉ. ऑबेडकर माग�, नागपूर-
440017

!"ी 3/23/1972 बी.कॉम, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40

एस.सी नागपूर 7/5/1999 6/30/2002 7385549419

738 19890410सी104726. �द. 
10/04/1989

कु. रंजना रामजी गज(भये, जुना 

सRकरदरा गांवडीपुरा, बाबुलाल 
दबुे यां]या घराजवळ, पो!ट 
अयोFया नगर , नागपूर-440024

!"ी 1/1/1972 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम, 
संगणक टाय. इं-
40,म-40

एस.सी नागपूर 11/1/1995 10/31/1998 9403589461

739 20141124सी100783.�द. 
24/11/2014

कु. पोPण�मा मेघनाथ रामटेके, 
29,अवधूत नगर , वंदेमातरम 
शाळे जवळ, अवधूत मं�दर , 
मानेवाडा , नागपुर-440034

!"ी 11/3/1971 बी.कॅाम, 
एम.कॅाम, 
सगंणक, टाय. इं-
40

एस.सी नागपूर 2/1/1997 1/31/2000 8007160099/ 
9168076944

740 19901212सी107210. �द. 
12/12/1990

कु. इं�दरा कोठSराम  @नकोस,े :यु 
इंदोरा , 0रपिZलकन नगर लाईन 

नं.9, ज0रपका, नागपूर-440014

!"ी 7/29/1967 बी.ए, एम.ए, 
संगणक, टाय. म-
30

एस.सी नागपूर 10/1/1997 9/30/2000 842141276/ 
9623423067

741 20150316सी101182. �द. 
16/03/2015

गजाजनन तुकारामजी भ!मे, 
�ब.के. Rलब जवळ, श@न चौक , 
काटोल,िज. नागपूर-441302

पु�ष 10/25/1969 डी.एड. इमाव काटोल 11/1/1997 10/31/2000 8806571136

742 19960618सी132022. �द. 
18/06/1996

अ�ण लaमणराव भोयर, रा.पो. 
वाक6, ता. सावनेर, नागपूर-441113

पु�ष 7/10/1995 बी.पी.एड, बी.ए. इमाव सावनेर 3/1/1999 2/28/2002 9623757259

743 19890704सी186679. �द 
. 4/07/1989

कु. स;वता यशवंत बोरकर,�लॉट 
नं. 1, (मसाळ ले-आाउट, वैशाल+ 
शाळे जवळ, पो!ट ज0रपटका, 
नागपूर- 440014

!"ी 4/2/1969 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40, �ह-ं30

एस.सी नागपूर 6/13/1995 5/31/1998 9579752019/ 
9423063626

Page 717 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

744 19911102सी109975. 
�द.2/11/1991

कु. रंजु शंकराव भा�टया,  :यु 
सोमवार+ पेठ, Rवॉ. नं. 164/29, 
नागपूर- 440024

!"ी 3/1/1971 बी.कॉम, 
एम.कॉम, 
सगंणक, टाय. म-
30, इं-40

एस.सी नागपूर 7/3/1995 6/30/1998 922695966/ 
738508118

745 20100315सी140225. �द. 
15/03/2010

कु. �योती भाउराव चGहान, डॉ. 
आंबेडकर कॉलनी , लxकर+बाग , 
नागपूर-440017

!"ी 6/20/1971 बी.कॅाम, टाय. इं-
40

एस.सी नागपूर 6/2/1998 5/31/2001 9373305813/ 
97276483

746 19920826सी186680. �द. 
26/08/1992

कु. जयEी काशीनाथ चं�Lकापूरे,  
�लॉट नं. 149, (मसाळ ले-आउट, 
पो. जर+पटका, मोठा इंदोरा, नागपूर-
 440014

!"ी 10/3/1970 बी.कॉम, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-40

एस.सी नागपूर 8/17/1995 7/31/1998 9637593736

747 20150712सी10044. �द. 
12/07/1995

कु. ममता गो;वदंा द�हवले, Gदारा- 
अ@नल कृxणा श7ड,े वरपाकड नारा 

रोड, ज0रपटका, नागपूर-440014

!"ी 8/1/1965 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक

एस.सी नागपूर 4/1/1995 3/31/1998 8975746997

748 20150327सी100248. �द. 
27/03/2015

कु. अ(मता भाउराव चGहान, 
डॉ.आंबेडकर कॉलनी, लxकर+बाग, 
नागपूर-440017

!"ी 3/27/2015 बी.ए, एम.ए, एस.सी नागपूर 5/1/1995 4/30/1998 9890052918

749 20090521सी137824. �द. 
21/05/2009

कु. मीना शोभाराम मेEाम, 
लxकर+बाग, ह0रदास नगर, ;वधाता 
�बछायत क7 L, नागपूर-44017

!"ी 7/1/1965 बी.कॉम,एम.कॉम

,सगंणक, टाय.इं-
40

एस.सी नागपूर 1/1/1990 12/31/1992 9371385197/ 
7798826998

750 19920318सी112920. �द. 
18/03/1992

>;वण चंLभान मेEाम, मु. रोहणा , 
वाड�.2 पो. वालनी, त. सावनेर , 
नागपूर-441504

पु�ष 10/25/1972 बी.कॉम, 
एम.कॉम, 
सगंणक, टाय. म-
30.

एस.सी सावनेर 9/1/1996 8/31/1999 9850599232

751 20150803सी101496. �द. 
3/08/2015

कु.पचं(शला गोद�जी @नतनवरे, मु. 
पो. जयताळा, नागपूर-440016

!"ी 6/1/1966 बी.ए, टाय. इं-30 एस.सी नागपूर 3/1/1994 2/28/1997 9923263757

752 20140925सी106485.�द. 
25/09/2014

कु. �योती ह7मत नारनवरे, Gदारा- 
सुर7L मोहन रामटेके, जय(भम 

नगर , ग�ल+ न.4, रामे$वर+ रोड, 
नागपूर-440027

!"ी 7/1/1972 बी.कॉम, एम, ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-40

एस.सी नागपूर 7/2/1998 6/30/2001 9767882471

753 20141127सी100762. �द. 
27/01/2014

कु. शेभा रामदास पोलुले, नाईक 

नगर, �लॉट नं. 59, पो. भगवान 
नगर, नागपूर-27

!"ी 7/28/1965 बी. ए, एम.ए, 
टाय. इं-40

खुला >वग� नागपूर 2/1/1992 1/31/1995 942000601
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

754 20160629सी101244. �द. 
29/06/2016

कु. सुरेखा गुलाबराव पा�टल, 60-
अ, डागा ले-आउट, उNर अंबाझर+ 

रोड, नागपूर-440033

!"ी 2/22/1971 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
30, म-30

एस.सी नागपूर 4/1/1999 3/31/2002 9730962277

755 20150804सी100988. �द. 
4/08/2015

कु. द(श�का यादवराव पानताणे, 
बाळाभाउ पेठ , कमाल चौक, 
महाDमाफुले  हाय !कूल]या मागे, 
नागपूर-7620158729

!"ी 10/14/1966 बी.ए, टाय. इं-
40, म-40

एस.सी नागपूर 12/14/1990 11/30/1993 7620158729

756 19911125सी109990.�द. 
25/11/1991

कु. (मना�Oणी गजाननराव 

;प�लेवान , बोरगांव , बरड ेले-
आउट, गोरेगाव टकॅ रोड, नागपूर-
440013

!"ी 8/28/1972 बी.कॅाम, एम.ए, 
टाय.इं-40

एस.सी नागपूर 2/1/1997 31/02/2000 9595410848/ 
8805223519

757 19910603सी108522. �द. 
3/06/1991

मह7L म@नराम सोमकुवर, 102, 
(सFदाथ� नगर टेका, कामठS रोड, 
आंबेडकर माग� , नागपूर-440017

पु�ष 7/20/1971 बी.ए, टाय. इं40 एस.सी नागपूर 2/1/1999 1/30/2002 9623478752

758 20141127सी100717. �द. 
27/11/2014

कु. बेवीनंदा शंकरराव श7ड,े 284, 
आकाश नगर, मानेवाडा रोड, 
नागपूर-440034

!"ी 6/29/1965 बी.ए, एम.ए, एस.सी नागपूर 2/1/1992 1/31/1995 9421892064

759 20150330सी100544. �द. 
30/03/2015

कु. पंच(शला गंगाराम सहारे, 
लxकर+बाग, ह0रदास नगर,17/25, 
नागपूर-440017

!"ी 12/10/1965 बी.ए, 
टाय.इं30/40

एस.सी नागपूर 6/1/1998 5/31/2001 9890213557

760 20140217सी101778. �द. 
17/02/2014

कु. ;वना रामभाउ वास@नक, इंदोर 
बुFद ;वहार जवळ कामठS रोड, 
नागपूर-440004

!"ी 6/11/1968 बी.कॅाम, टाय.इं-
30, म-30

एस.सी नागपूर 6/10/1995 5/31/1998 9766913776

761 19980803सी149739. �द. 
3/08/1998

उमाजी हेमराज कMगरे, रा. नांदोर+. 
पो. खैर+, ता. सावनेर, नागपूर-
441112

पु�ष 2/2/1972 बी.पी.एड, बी.ए, 
सगंणक.

इमाव सावनेर 10/1/1999 9/30/2002 9552909122

762 20080425सी186945. �द. 
25/04/2008

कु. सु@नता देवचंद सोमकुवर, 
शैलेश फुलझलेे, चंLमणी बुFद 

;वहार जवळ, चKहार  नाला, बFद 
नगर, नागपूर-440017

!"ी 9/21/1973 बी.कॅाम, 
सगंणक, टाय.इं-
30, म-30

एस.सी नागपूर 5/1/1997 4/30/2000 8007756916

763 19940688सी119313. �द 
22/06/1994

संज$  मधुकर नारनवरे, रा. पो. 
बेलोना, ता. नरखेड, नागपूर-
441304

पु�ष 5/2/1972 बी.ए. एस.सी नरखेड 3/8/1999 2/8/2002 9766615303
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

764 19800621सी999300. �द. 
20/06/1980

कु. ल(लता दNा"य देवपुजार+, 
Gदारा- >काश ठोबरे,सी.बी.44, 
Kहाडा कॉलनी, खापर+ 

रे�वे,नागपूर-441104

!"ी 11/24/1961 बी.ए, एम.ए खुला >वग� नागपूर 4/1/1990 3/31/1993 9423627511

765 20150417सी100322. �द. 
17/04/2016

सुभाष उमराव उके, रा.  सवंद+ , 
पो. कोहळी, ता.कळमे$वर, नागपूर-
441502

पु�ष 11/1/1960 बी.ए एस.सी नागपूर 2/2/1987 1/31/1990 7769026480

766 20150729सी100739�द. 
29/07/2015

कु. पंच(शल रामकृxण बोदाड,े 
लxकर+बाग, बौFद चौक माता 

मंद+र जवळ, नागपूर-440017

!"ी 7/14/1957 बी.एस.डZलू, 
एम.ए, टाय. इं-
30

एस.सी नागपूर 3/1/1988 2/28/1991 7741871674

767 20150417सी100725. �द. 
17/04/2015

कु.  डॉ. वंदना >भाकरराव पंड,े 
जगनाथ बुधवार+ , जागनाथ 

मंद+र मागे, भारत माता चौक, 
नागपूर-440002

!"ी 10/8/1969 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
30/50, म-30, 
पी.एच.डी

इमाव नागपूर 5/16/1997 4/15/2000 9403421246/ 
9922425044

768 19950615सी125053. �द. 
15/06/1995

कु. शोभा >भाकर पंड,े जगनाथ 

बुधवार+ , जागनाथ मंद+र मागे, 
भारत माता चौक, नागपूर-440002

!"ी 10/23/1963 बी.ए, एम.ए, 
टाय.इं-40

इमाव नागपूर 5/16/1997 4/15/2000 9049131902

769 19941221सी122988. �द. 
21/12/1994

कु. मीना नामदेव मंड(लक, वाड� न. 
4, हनुमान आखाडया जवळ, 
कळमे$वर, िज. नागपूर-441501

!"ी 8/16/1973 बी.ए, टाय- इं-30 एस. बी.सी कळमे$वर 12/1/1998 11/30/2001 9767738670

770 20150415सी100445. �द. 
15/04/2015

�दल+प �दगांबर तभाने, मु. पो, 
0रधारो, ता. काटोल, िज. नागपूर-
441103

पु�ष 6/5/1972 बी.ए, एम.ए इमाव काटोल 7/1/1997 6/30/2000 9625769970

771 20141108सी100693. �द. 
8/11/2014

कु. �"वेणी महावीर आटे, 
लxकर+बाग, आंबेडकर कॉलनी 

र�वे लाईन , नागपूर-440017

!"ी 4/26/1977 बी.ए, टाय. इं-30 एस.सी नागपूर 12/1/2000 11/30/2003 9325699763

772 19880614सी103659. �द. 
14/06/1988

िजत7L रामदास सतदेवे, मॉडले 
टाउन बेझनबाग, नागपूर-440004

पु�ष 2/2/1969 बी.फाम ॅ

एम.फाम,ॅ 
सगंणक, टाय.इं-
40, म-40, �ह-ं
40

एस.सी नागपूर 8/1/1996 7/31/1999

Page 720 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

773 20160716सी100681. �द. 
16/07/2016

कु. क�पना मधुकर जगधन, Gदारा-
 >काश गोपाळराव तांबोळी, 
राज!थानी मह+ला मंडल]या मागे, 
टेकडी रोड (सताबड�, नागपूर-
440012

!"ी 1/3/1965 बी.ए, टाय. इं-
302

खला >वग� नागपूर 12/06//1995 5/31/1998 9766875722

774 19960116सी224813. �द. 
16/01/1996

कु. _करण आनंद वराड.े  Rवॉ. नं. 
3/11, राजे रघुजीनगर, कमला 

नेह� कॉलेज, नागपूर-440009

!"ी 7/24/1970 बी.कॉम, 
एम.कॉम, 
सगंणक, टाय. इं-
60,�ह-ं30, म-
30, !टेनो-100

एस.सी नागपूर 2/6/1996 1/28/1999 9766137647

775 19870629सी101821. �द. 
29/06/1987

>द+प दौलतराव काकड,े ताज कृपा 

49, नवीन सुभेदार लं-आउट, 
नागपूर-440024

पु�ष 8/28/1969 बी.कॉम, 
एम.कॉम, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-30, �ह-ं
30

इमाव नागपूर 5/1/1995 4/30/1998 9175973911

776 19920720सी113050. �द. 
20/07/1992

चंLशेखर सुय�भान घोरमाड,े Gदारा- 
काळबांड,े साई मंद+र जवळ वाड�. 
नं. 4, सावनेर, िज. नागपूर

पु�ष 11/10/1970 बी.कॅाम, 
बी.पी.एड

इमाव सावनेर 7/1/1998 6/30/2001 9423602470

777 19900828सी107106. �द. 
28/08/1990

कु, आशा वसंतराव कावळे,, Gदारा- 
वंसतराव कावळे, नवरंग फोटो 

!टुडीयो,हंसापुर+, भंडारा रोड, 
नागपूर-440018

!"ी 7/1/1961 डी.एड. इमाव नागपूर 8/1/1996 7/31/1999 9372398821

778 20160716सी100516. �द. 
16/07/2016

कु. मंगला सुय�भान श7ड,े गांधी 
नगर, काशीपुरा, ;वठोबा मंद+र]या 
समोर, कामठS, नागपूा-441002

!"ी 4/29/1958 बी.ए, एस.सी नागपूर 6/1/1997 5/31/2000 9960719432

779 20160715सी100279. �द. 
15/07/2016

कु. येसुका बळीराम साखरे, Gदारा-
सुधाकर अशेक वालदे, चाRस 
कॉलनी, वाड� नं.86, कामठS रोड , 
नागपूर-440014

!"ी 9/22/1960 बी.ए, एम.ए एस.सी नागपूर 2/5/1991 1/31/1994 9371887307

780 20090905सी110063. �द. 
15/07/2016

कु. वषा� बाबुराव खंगार , Cच"ा  
टाक6ज चा मागे, महाल, नागपूर-
440032

!"ी 7/26/1968 बी.एस.सी, 
सगंणक, टाय. इं-
30

इमाव नागपूर 5/1/1998 4/30/2001 9657768775
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जातीचा >वग�

781 20081208सी133044. �द. 
8/12/2008

कु. >भा दौलतराव हटवार, Gदारा- 
Cगरधर जीवनजी उरकुड,े �लॉट नं. 
30/2, दास नारायण, भांडवेाडी, 
पारडी, नागपूर

!"ी 11/5/1972 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
40

इमाव नागपूर 12/1/1997 11/30/2000 738763822

782 19910724सी110165. �द. 
4/07/1991

कु.  >(मला चांगदेव मंदकुर, 62, 
शुRला नगर हावरापेठ, ओंकार 

नगर चौक, 0रगं रोड, नागपूर-
440027

!"ी 7/1/1975 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
50, म-40

इमाव उमरेड 1/7/2000 1/6/2003 927057375/ 
9922523969

783 20120204सी114559. �द. 
4/02/2012

>शांत @नळकंठराव उभाड, 5/25, 
राजे रघुजी नगर, नागपूर-440009

पु�ष 10/25/1972 बी.कॉम, एम. 
कॅाम

इमाव नागपूर 12/1/1997 11/30/2000 9881818660

784 20160716सी100172. �द. 
16/07/2016

कु.  व@नता खुशालाराव साळुंके, 
91,  अxट;वनायक कॉलनी 

,हुळके$वर रोड  , नागपुर

!"ी 12/27/1973 बी. कॉम, एम.ए, 
संगणक, टाय. इं-
40

खुला >वग� नागपूर 9/1/1997 8/31/2000 8379913458

785 20141204सी100068. �द. 
1/12/2014

कु. चंLलेखा कृxणा वैrय, �लॉट न. 
96, सKयक नगर , नार+ रोड, 
नागपूर

!"ी 9/15/1971 बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
30/40

एस.सी नागपूर 12/1/1998 11/30/2001 8149557334

786 20160715सी101387. �द. 
15/07/2016

कु. @नता धनरामजी ठवळे, 6/77 
राजे रघुजी नगर , डॉ. चरड]ेया 
दवाखना जवळ, नागपूर-440024

!"ी 1/4/1974 बी.एस.डZलू, 
एम.एस.डZलू, 
सगंणक, टाय. इं-
30/40, म-40

इमाव नागपूर 9/1/1998 8/30/2001 9881333365/ 
8411022007

787 19881223सी103565. �द 
. 23/12/1988

कु. माया रामभाऊजी गु�हाने, 
Gदारा - ढोले, 110 संक�प, 
;वनायक नगर , :यु Kहालणी 

नगर जवळ , नागपूर-440034

!"ी 5/14/1969 बी. कॉम, 
एम.कॉम, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-30

इमाव कळमे$वर 1/2/1996 12/31/1998 7709711992

788 20160715सी101529. �द. 
15/07/2016

कु. कमल दौलतराव देवगुणे, 
(सFदाथ� वाचना�य जवळ, 
भानखेडा, पो. मोमीनपुरा, नथु 
फुलäले घरा जवळ, नागपूर-
440018

!"ी 3/15/1970 बी. ए,  टाय.इं50, 
म-30

एस.सी नागपूर 1/1/1997 12/31/1999 9975041354
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

789 20120827सी219689. �द. 
27/08/2012

कु. (शला गजाननराव सुय�वंशी, 
Gदारा- >कुल परसराम सरोदे, 
�लॉट न. 124 , (मसाळ ले- आऊट, 
जर+पटका, नागपुर-440004

!"ी 7/24/1973 बी.ए, 
एम.एस.डZलू, 
सगंणक, टाय. इं-
40, म-40

एस.सी नागपूर 12/1/2000 11/30/2003 9767580582

790 19890715सी104457. �द. 
15/07/1989

;वजय _कसनलाल वास@नक,Gदारा-
 (भमराव वंजार+, 124/ए, �!ट ले-
आऊट, रामनगर, नागपुर-440010

पु�ष 7/15/1989 बी.कॉम एस.सी नागपूर 8/1/1995 7/31/1998 7030427179/ 
7218206461

791 20121102सी108869.  
�द. 2/11/2012

कु. ;वना रामचंL रोकड,े दगा�माता 
, मंद+र जवळ, कावरा पेठ, उमरेड, 
नागपूर-441203

!"ी 3/23/1974 बी.ए, सगंणक इमाव उमरेड 7/21/1999 7/20/2002 8888319405

792 2016070सी101014.    �द. 
7/07/2016

>शांत गो;वदं पंHडत, 302  �"Oला, 
बुट+ ले- आऊट, लaमी नगर 
नवकेतन सोसायट+, नागपूर-
440022

पु�ष 11/24/1965 बी.काम,ॅ 
एम.कॉम, 
संगणक, टाय. इं-
40, �ह-40

खुला >वग� नागपूर 7/1/1993 6/30/1996 976604191

793 20160705सी101155. �द. 
5/07/2016

र;वकुमार  येल�या उNमवार, मु. 
पो. खानगाव , काटोल, नागपूर-
441302

पु�ष 6/10/1967  बी.ए, सगंणक इमाव काटोल 5/7/1997 4/6/2000 9921284393

794 2015129सी100941. �द. 
9/12/2015

सुरेश नारायण मेEाम, �लॉट 
न.95, तुकाराम सभाUह, नागपूर-
440027

पु�ष 7/18/1964 बी.कॉम, 
एम.कॉम, टाय.इं-
40

एस.सी नागपूर 7/1/1994 6/30/1997 9921445322

795 20160714सी100900.�द.1
4/07/2016

कु.शुभांगी बबनराव को�हे, जुना 

सुभेदार ले-आऊट, �लॉट न. 118, 
बकॅ कॉलनी जवळ, नागपूर-
440024

!"ी 7/24/1974  बी.ए, एम.ए, 
सगंणक, टाय. इं-
30/40

इमाव नागपूर 9/29/1998 8/28/2001 9371291785

796 19880509सी103580. �द. 
9/05/1988

स@तश सदा(शव फुलझलेे, वाड�. नं. 
10 बाजार चैाक, सावनेर, िज. 
नागपूर-441107

पु�ष 2/17/1970 बी.ए, संगणक,  
टाय. इं-40, म-
30

एस.सी सावनेर 7/1/1996 6/30/1999 7744937852

797 20141111सी100446. �द. 
11/11/2014

सजंय �दनकर @तनखेड,े पावर 
हाऊस जवळ,रा. काटोल, नागपूर-
441302

पु�ष 1/1/1969 बी.एस.सी, टाय. 
इं-40

इमाव काटोल 1/1/1998 12/31/2000 9764895975
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जातीचा >वग�

798 20160712सी101288. �द. 
12/07/2016

कु. ;वजया लaमणराव जीवनकर, 
Gदारा-Eी र;वLं सातपूते, मोहन 
नगर, नागपूर रोड, �हरो हMडा 
शेा�म मागे, वधा�

!"ी 6/12/1973 बी.ए, 
एम.एस.डZलू,.

इमाव उमरेड 1/2/1998 1/1/2001 9764165216

799 20030110सी545198. �द. 
10/11/2003

सुजामा उमाकर राऊत, मु. 
नागसेन नगर, मोद+ 4319,  
पो.त.कामठS, नागपूर

!"ी 6/14/1974 बी. कॉम, 
सगंणक, टाय.इं-
30/40

एस.सी कामठS 10/1/1996 9/30/1999 9552459191/89
75352273

800 20160718सी100611. �द. 
18/07/2016

कु. ल+ना माधवराव डूले.  अंबाझर+ 

टेकडी, बुFद ;वहार जवळ, नागपूर
!"ी 6/28/1970 बी.कॅाम, सगंणक, एस.सी नागपूर 2/1/2000 1/30/2003 8007732186

801 20141111सी100959. 
�द.11/11/2014

जगनाथ भाऊराव डाहाके, मु. पो. 
Pझलपा, काटोल, नागपूर.

पु�ष 8/13/1964 डी. एड इमाव काटोल 5/5/1995 5/4/1998 9765119709

802 19840629सी100275.�द. 
29/06/1984

(शशुपाल लOण डMगरे, मु. पो. 
मुसेवाडी, ता. रामटेक, िज. नागपूर-
441106

पु�ष 4/1/1967 बी.कॅाम, टाय. इं-
30

एस.सी रामटेक 1/1/1995 12/30/1998 9552037810

803 19810831सी999426. 
�द.31/08/1981

;वराज ह0रदास मेEाम, 602,इंदोरा 
चौक, मॉडल टाऊन , नागपूर-14

पु�ष 1/5/1963 बी.कॉम, 
एम.कॉम, टाय.इं-
30

एस.सी नागपूर 7/1/1992 6/30/1995 9326390050

804 19890927सी104622. �द. 
27/09/1989

राजेश _कसनलाल हरणे, धरमपेठ 
टाँगा !टॉड, नागपूर-440010

पु�ष 5/23/1970 बी.कॉम, टाय.इं-
40

भ.जा नागपूर 10/1/1996 9/30/1999 9325535248

805 20151008सी100568. �द. 
8/10/2015

कु. उमा अजु�न साखरे, �लॉट नं. 
48, तथागत बुFद  ;वहार जवळ, 
वैशाल+ नगर , नागपूर-440017

!"ी 3/2/1965 बी. कॉम, टाय. इं-
40, �ह-ं30, म-
30

एस.सी नागपूर 9/1/1998 8/30/2001 9561792406

806 2016718सी100940. �द. 
18/07/2016

कु.�योती दे;वदयाल  @तवार+, Gदारा-
 महेश लालचंद दबुे, गांधी चौक, 
रामदेक, िज. नागपूर-441106

!"ी 6/7/1966 बी.ए, एम.ए, 
टाय. इं-30,40,. 
म-30,40

खुला >वग� रामटेक 1/12/1996 12/31/1998 9860201710

807 19970705सी229735. �द. 
5/07/1997

कु. उमादेवी दशरथ वाघमारे, Gदारा-
 ल+लाधर देवळे, 106 रोड I. 1, 
जोगीनगर , रामे$वर+ 0रगं रोड 
जवळ, नागपूर-440027

!"ी 10/21/1971 बी.ए, एम.ए, 
बी.एड,

एस.सी मोहडी, िज.भडांरा 1/1/1997 11/1/2000 7588768257
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

808 20151227सी100390.�द. 
27/12/2015

कु. पुPण�मा भाऊराव धम<, आई. 
यु.डी.पी, काटोल, Gदारा- र;व धम<, 
िज. नागपूा-441302

!"ी 1/3/1969 बी.एस, 
सगंणक,टाय. म-
30

इमाव काटोल 9/16/1995 12/30/1998 9096218631

809 20141114ड़100553 
�द.14/11/2014

रजनी नामदेवराव कळंभ,े 
अयोFयानगर, साईबाबा मं�दरा]या 
मागे, �लॉट नं.57, नागपूर

!"ी 12/5/1969 बी.ए. बी.एड, 
काKपुटर,  
टाय;पगं-इ.40 
मराठS-30,�ह.ं30

इमाव नागपुर 8/1/1995 7/31/1998 9922427725

810 20141112क्100863 
�द.12/11/2014

रंजना लaमण हटवार, �लॉट 
नं.10, बापूनगर, उमरेड रोड, नागपूर

!"ी 7/27/1965 बी. कॉम., एम.ए 
        
टाय;पगं-इ.40 
मराठS-40,

इमाव 6/1/1995 5/31/1998 9021583224

811 19840723सी100396 �द. 
19/07/2016

कु. वषा� संतोषराव काळमेघे, सौ. 
वषा� >काश आलोड,े 79, पंचतारा 
कॉलोनी मनीष नगर सोमलवाडा, 
नागपूर-15

!"ी 5/14/1967 एम. कॉम, 
एमएससीआयट+

ओबीसी नागपूर 7/1/1996 6/30/1999 8149086178

812 1983062919 �द. 
22/7/1983

छाया ;वठोबा (भमटे, 
मु.पो.कामठS, (भमनगर, गुडशेड 
रोड, कामठS

!"ी 5/24/1967 बी.कॉम,     
टाय;पगं-इं-40,   
  म-30,�हदं+ 
30,

अ.जा कामठS 10/1/1989 9/7/1992 8983258702

813 20160719सी100094 �द. 
19/07/2016

कु. पुx पा रामचंL भोयर, इंदोरा 
बाळकृxण मोह�ला पो!ट बेसन 

बाग नागपूर -04

!"ी 12/25/1965 �ब.ए. टाय;पगं 
इ-50 म-40 �ह-
30

अ.जा नागपूर 1--12-1994 11/30/1998 8055187877

814 20141214सी100305 
�द.14/12/2014

सुरेश ई$वरजी कळमकर, 
बुधवार+पैठ,डकेाटे चौक,       उमरेड-
441 203 िज�हा-नागपूर

पु�ष 11/20/1963 बी.कॉम संगणक इमाव उमरेड 4/07/1995  3/07/1998 9921616170

815 20160720सी101036 �द. 
20/07/2016

कु. रDनमाला शामरावजी गेडाम, 
मु. करंडला, पो. नवेगाव साधु, ता. 
उमरेड, िज. नागपूर

!"ी 5/20/1965 बी.ए., एम.ए., 
संगणक

एस.सी उमरेड 1/30/1997 1/29/2000 9850329562

816 19900102सी106780 �द. 
02/01/1990

कु. रेखा हर+भाऊ उमरेडकर, 
गांजाखेत चौक, झुणके मोह�ला, 
हनुमान मंद+राजवळ, नागपूर - 18

!"ी 11/5/1970 बी.ए., एम.ए., 
टाय. इं-40, म-
30, �ह-ं30

एस.ट+. नागपूर 9/1/1995 8/31/1998 7798395354

817 20150601सी100527 �द. 
01/06/2015

Eी. >ेमनाथ Pझ"ुजी पाट+ल, मु. 
वागदरा, पो. गुमगाव, ता. �हगंणा, 
िज. नागपूर - 441122

पु�ष 7/1/1969 बी.कॉम., §ाईवर एस.सी �हगंणा 2/1/1997 1/31/2000 9623224127
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818 20160721सी101740 �द. 
21/07/2016

कु. �योती अंबादास बेदरकर, 
rवारा- अ@नल लांबाड,े 240, 
हनुमान नगर, मेडीकल कॉलेज 

चौक जवळ, नागपूर - 24

!"ी 7/23/1968 बी.कॉम., 
संगणक, टाय. इं-
40, म-30

ओपन नागपूर 8/1/1997 7/31/2000 9822351587

819 20120305सी105411 �द. 
05/03/2012

कु. !नेहलता माPणकराव प:नास,े 
rवारा- एम.एम.प:नासे, 176, 
(शवाजी नगर, धरमपेठ, नागपूर - 
10

!"ी 3/22/1963 बी.ए., एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टाय.इं-30, म-
30, �ह-ं30

इमाव नागपूर 11/1/1997 10/31/2000 9673370054

820 20090107सी135879 �द. 
07/01/2009

कु. न�ता मनोज चांभारे, गरोबा 
मैदान, कापसी चौक, ग�ल+ नं. 1, 
नागपूर - 08

!"ी 5/24/1972 बी.कॉम., 
एम.ए., संगणक, 
टाय.इं-40

इमाव नागपूर 11/24/1998 10/31/2001 9764465123

821 20160720सी101127 �द. 
20/07/2016

Eी. >शांत भरतराव खडसे, :यू 
शांती नगर, हाऊ(सगं बोड� कॉलनी, 
Rवॉ नं. डी/16 ]या मागे, नागपूर -
 02

पु�ष 5/13/1972 बी.कॉम., 
संगणक, टाय.इं-
40

इमाव नागपूर 7/7/1995 6/30/1998 8446509424/8
793096931

822 19861006सी101258 
�द.06/10/1986

Eी. ;वजय खुशालचंद रण�दवे, Eी 
साई मंद+रा]या मागे दसुर+ 

लाईन,�लाॅट नं.12 अयोFया नगर 

,नागपूर-440024

पु�ष 9/15/1967 बी.कॉम,एम.कॉम

, टाय-म-30,इं-
40,संगणक.

OPEN नागपुर 01/03/1996 ते 
28/02/1999

9372138808/9
172022566

823 20090421सी134736 
,�द.21/04/2009

ह0र गM;वदराव सदावत�, 
मंगलवार+ पेठ, ;वजय 

टॉक6ज,मंगलवार+ >ायमर+ 
शाळेजवळ, उमरेड िज. नागपूर

पु�ष 7/1/1966 �ब.कॉम.,टाय.-
30

OBC उमरेड 13/06/1995 ते 
12/06/1998

7721879355

824 20160830सी101019  
�द.30/08/2016

सु@नता सं�दप देऊळकर, (सु@नता 
वंसतराव (भवापुरकर) फलटॅ 

न.201, ताजEी अपूवा� अपाट�म7ट, 
एस.डी. हॉ!पीटल जवळ, गणेश 

नगर, नागपूर 440009

!"ी 4/1/1973 �ब.कॉम., 
एम.एस.डZलयु, 
टाय. म.-40, 
इ.40,�ह.-40

ST उमरेड 10/09/1997 ते 
09/09/2000

9623348838

825 20160121सी100183 
�द.21/01/2016

छाया छोटेलाल उके, 388, 
नागाजु�न कॉलोनी, नारा रोड, 
जर+पटका, नागपूर 440014

!"ी 10/18/1963 �ब.ए., टाय.इं. SC नागपुर 02/03/1999 ते 
28/02/2002

9326252613/86
23849982
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826 19900706सी106208 
�द.06/07/1990

काजी अजहर अल+ मुजफर अल+, 
C/o मो. नजी�द+न, �लाट 
I.34�टचस� कॉलनी, जाफर नगर, 
नागपूर 440013

पु�ष 7/1/1972 �ब.ए.,�ब.एड.,एम
.ए.

OPEN नागपुर 01/08/1996 ते 
31/07/1999

9371806891

827 20160726सी100832  
�द.26/07/2016

लता  बाळकृxणा साखरे, भानखेडा 

बौFद ;वहार, >ायमर+ शाळेजवळ, 
पो!ट मोमेन पूरा नागपूर 440018

!"ी 12/1/1967 �ब.कॉम., टाय. 
म.-30 �ह.-40

SC नागपुर 01/01/1997 ते 
31/12/1999

8055206541

828 20160728सी100695 
�द.28/07/2016

जनाध�न नामदेवराव बनकर, 
बुधवार पेठ, वाड� न.4, उमरेड िज. 
नागपूर 441203

पु�ष 7/31/1966 एम.ए. OBC उमरेड 01/01/1997 ते 
01/01/2000

9822570528

829 20160801सी100565 
�द.01/08/2016

कु. माधुर+ सुखदेव वालदे, C/o Eी 
अर;वदं हाडके, महाबोधी अपाट�म7ट, 
के.सी.बजाज कॉलेज जवळ, 
जर+पटका नागपूर 440014

!"ी 7/10/1973 �ब.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय. इं-
30

SC नागपूर 01/06/1999 ते 
31/05/2002

9422183469

830 19930923सी228912 
�द.23/09/1993

कु. रेणुका रामासरे Eीवास, �लॉट 
न.60, इशकृपा गाय"ी नगर, बाबा 
फ0रद नगर, बौFद ;वहाराजवळ 

कोराडी रोड, नागपूर 440030

!"ी 6/29/1965 �ब.ए., एम.ए., 
संगणक, टाय. इं-
30, �ह.-30

OPEN नागपूर 01/05/1995 ते 
30/04/1998

9404582656

831 20160804सी101891 
�द.04/08/2016

कु. शोभा उपासराव वाघमारे, पेठ-
बुधवार+ उमरेड, कोटगाव नाका, 
वाड� न.1 उमरेड िज. नागपूर

!"ी 8/12/1966 �ब.ए., 
�ब.पी.एड., एम.ए.

OBC उमरेड 24/07/1995 ते 
23/07/1998

8888099622

832 20081121सी189891 
�द.21/11/2008

कु. दगुा� रामधन सहारकर, पेठ-
ईतवार+, उमरेड डॉ. लखोट+या 

यां]या घराजवळ उमरेड िज. 
नागपूर 441203

!"ी 6/14/1970 �ब.कॉम. टाय. इं.-
40, म.-30

SBC उमरेड 25/06/1998 ते 
24/06/2001

9822602869

833 20140926सी104184 
�द.26/09/2014

कु. सुरेखा डोमाजी जांभुळकर, 
�लॉट न.152 राजगहृ नगर, नार+ 
रोड, नागपूर 440026

!"ी 8/25/1968 �ब.ए. संगणक, 
टाय. इं-40, 
Uंथपाल

SC नागपूर 01/11/1997 ते 
31/10/2000

8793853889

834 20160809सी101549 
�द.09/08/2016

कु. मालती सुखाजी माने, 
;व$वकमा� नगर रोड न.10, वाड� 
न.14, �लॉट न.36, नागपूर 
440009

!"ी 6/10/1975 �ब.ए., एम.ए., 
संगणक, 
आय.ट+.आय, 
टाय. इं-50, 
म.30

OBC नागपूर 01/09/1998 ते 
31/08/2001

7058072185
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जातीचा >वग�

835 19921119सी228821 
�द.19/11/1992

कु. छाया भाऊजी अवचट(सौ. �टना 
नर7L ढोबळे) मु.हंसापूर+, कुंभारपूरा 

नागपूर 440018

!"ी 6/4/1967 �ब.कॉम., 
एम.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय. इं-40

OBC नागपूर 06/06/1995 ते 
31/05/1998

9326919485

836 19920623सी111338 
�द.23/06/1992

>शांत गुलाबराव महाले, �लॉट 
नं.41, कॉप�रेशन कॉलनी, Cचखल+ 

लेआऊट, ;पपंळारोड नागपूर 

440034

पु�ष 3/16/1975 �ब.ए., �ब.एड., 
टाय. इं-40, म-
30

OBC नागपूर 01/12/1997 ते 
30/11/2000

9922732675

837 20160724सी100291 
�द.24/7/2016

कु. उषा परमानंद धोटे(उषा 
(शवाजी उके), Kहाडा,कॉट�र न.-
9,139, नार+ रोड, नागपूर 440026

!"ी 4/5/1963 Hड.एड. SC नागपूर 01/02/1992 ते 
31/01/1995

9689755484

838 20160802सी101267 
�द.02/08/2016

कु. रजनी सुखदेव वालदे,C/o 
>भाकर सहारे, �लॉट न.671, 
आनंद नगर, �बनाक6 लेआउट, 
नागपूर 440017

!"ी 7/13/1967 �ब.कॉम., 
एम.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय. इं-40

SC नागपूर 05/10/1994 ते 
30/09/1997

7566496852

839 20160801सी100736 
�द.01/08/2016

कु. क�पना कवडुजी घोड,े मु.पो. 
घोड े�लॉट, धंतोल+, काटोल, ता. 
काटोल, िज. नागपूर 441302

!"ी 6/30/1970 �ब.कॉम., टाय. 
इं-40, माँटेसर+ 
�टचर

OBC काटोल 01/01/1999 ते 
31/12/2001

9890787977

840 19900411सी106860 
�द.11/04/1990

कु. मंदा लaमण मानकर, �लॉट 
नं.-6ए, वमा� लेआउट, अंबाझर+ 

रोड, नागपूर 440033

!"ी 7/30/1971 �ब.ए., एम.ए., 
एम.एस.ऑफ6स, 
टाय.इं-40, म.-
30, �ह.-40

SC नागपूर 01/02/2000 ते 
31/01/2003

9271433144

841 19970825सी142432 
�द.25/08/1997

>मोद भाऊराव भरणे, मु.168, 
बोखारा, पो. गोधनी, पा\या]या 
टाक6 जवळ, ता. िज. नागपूर 
441111

पु�ष 6/5/1972 �ब.एस.डZ�यू., 
एम.एस.डZ�यु., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.इं-40, 
�ह.-30

SC नागपूर 01/02/2000 ते 
31/01/2003

8380884663

842 20161008सी100397 
�द.08/10/2016

अ@नल उपासराव �हरडकर, मू.पो. 
बुधवार+, सुरज इटनकर यां]या 

घराजवळ, उमरेड, िज. नागपूर

पु�ष 9/15/1966 �ब.ए., 
§ॉ;वगं(एल+म7�+), 
टाय. इं-40, म.-
30

OBC उमरेड 31/08/1995 ते 
30/08/1998

8087347576
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843 19880620सी103030 
�द.20/06/1988

गो;पचंद आसीराम मेEाम c/o 
पूpषोNम वालदे, सेनापती नगर, 
�लॉट न.3, �दघोर+, पो. Kहाळगी 

नगर, नागपूर 440024

पु�ष 7/1/1970 �ब.ए.,एम.ए., 
संगणक, ;>टं+ग 
>ेस,

OBC नागपूर 01/01/1999 ते 
28/02/2001

9637536903

844 19850702सी100839 
�द.02/07/1985

कु. �योती भजनदास 

बोदले(�योती सू�बर 
;व$वास),ग«डीगोदाम, सुंदरबाग, 
पोल+स !टेशन]यासमोर, ;व�ठल 
�mमाई, साईमं�दर]या जवळ, 
नागपूर 440001

!"ी 3/14/1967 �ब.कॉम., टाय. 
इं-40, म.-30

SC नागपूर 01/06/1995 ते 
31/05/1998

9673988554

845 505सी4642164             
�द.12/01/2017

रDना धनराज पांड,े झ7डा चौक, 
चीटनीस पूरा, पोल+स चौक6, 
महाल नागपूर

!"ी 10/8/1969 �ब.ए., एम.ए. OBC नागपूर 01/05/1996 ते 
30/04/1999

9673412829

846 20161216सी100252 
�द.16/12/2016

कु.शा(लनी रामचंL शेलारे,नवा 
नकाशा, लxकर+बाग, आर.बी.दामले 
यां]या घराजवळ, आवळे बाबु 

चौक, नागपूर 440017

!"ी 4/5/1965 �ब.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-40, म.-30

SC नागपूर 30/01/1992 ते 
31/12/1994

7083319895

847 2017112सी100663 
�द.12/01/2017

कु. ;वशाखा सुखदेव शामकुवर, 
इंदोरा भंडार मोह�ला, पो. 
बेझनबाग नागपूर 440004, rवारा 
हेमचंद गज(भये

!"ी 4/6/1962 �ब.कॉम., 
एम.ए., टाय.-इं-
60,म.-30,�ह.-
30

SC नागपूर 01/10/1992 ते 
30/09/1995

9881107604

848 19891129सी104652 
�द.29/11/1989

अमोल मधुकरराव नरखेडकर, कॉ. 
नं.3/61, राजे रघुजी नगर, छोटा 

ताजबाग रोड, नागपूर 440009

पु�ष 9/21/1972 �ब.कॉम., 
एम.कॉम., 
संगणक, टाय.-इं-
60,म.-40, �ह.-
40

OBC नागपूर 01/02/1999 ते 
31/01/2002

9673006895

849 20150627सी101121 
�द.27/06/2015

कु. भारती >भाकरराव आxट+कर, 
टेका नाका, श7ड ेनगर, कामठS रोड, 
पी. डZ�यु. कॉलेज जवळ नागपूर 

440026

!"ी 12/20/1971 �ब.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-40, 
आय.ट+.आय., 
सेIेटर+ >Rॅट+स

OBC नागपूर 01/11/1996 ते 
31/10/1999

9623236124

850 20150403सी100046 
�द.03/04/2015

राजानंद जग:नाथ गज(भये, 
चंLमणी नगर, जे. एन. रोड, 
कामठS 441002

पु�ष 9/8/1967 �ब.कॉम. टाय. इं.-
40, म.-40,�ह-ं
30

SC कामठS 01/10/1998 ते 
30/09/2001

9370107488
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851 19860401सी101098 
�द.01/04/1986

अ@नल (शवराम चGहाण, संघ(म" 
बौFद ;वहाराजवळ, गोपाल नगर, 
नागपूर, पो. राणा>ताप नगर 

440022

पु�ष 7/30/1968 �ब.एस.सी, 
संगणक, टाय. 
म.-30

SC नागपूर 01/08/1999 ते 
31/07/2002

9403210574

852 19931203सी115934 
�द.03/12/1993

शरद गणपतराव न�Oने 119, 
काशीनगर, गू�नानक फाम�सी 

कॉलेज जवळ नार+ रोड, नागपूर 
440026

पु�ष 10/16/1965 �ब.एस.सी, 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.- इं.,म.-
30

OBC नागपूर 07/07/1995 ते 
30/06/1998

9850222680

853 20141001सी100738 
�द.01/10/2014

कु. (मना गणपतराव संत, Eी दN 
मं�दर, इतवार+ पेठ, मु.पो. उमरेड, 
ता. उमरेड िज. नागपूर 441203

!"ी 7/3/1970 �ब.ए., एम.ए., 
टाय.- इं-30

OPEN उमरेड 14/10/1997 ते 
13/10/2000

8698393725

854 20161219सी100210 
�द.19/12/2016

कु. माला कृxणराव डMगरे, लxकर+ 

बाग,भोसले वाडी, बुFद मुत�जवळ 

नागपूर 440017

!"ी 8/8/1961 �ब.ए., टाय. इं-
50, म.-30

SC नागपूर 01/07/1991 ते 
30/06/1994

9146632290

855 19930714सी116649 
�द.21/12/2016

कु.!नेहलता नारायण वंजार+, 
 ग«डीगोदाम, परदेशी मोह�ला, 
कामठS रोड, नागपूर 440001

!"ी 3/13/1972 �ब.कॉम., 
�ब.पी.एड., 
माँटेसर+ �टचर, 
टाय. इं.-40

SC नागपूर 20/05/1999 ते 
30/04/2002

9421550537

856 19810113सी999479 
�द.13/01/1981

आनंदा सुकदेव मेEाम, नयानगर, 
राणीतलाव कामठS, ता. कामठS 

िज. नागपूर 441002

पु�ष 2/15/1961 �ब.कॉम., SC कामठS 01/04/1990 ते 
30/03/93

9850280277

857 20081120सी189822 
�द.20/11/2008

कु. रेखा जाधवराव साखरवाड,े C/o 
जी.एस. कामडी सहकार नगर, 
मौदा, ता. मौदा िज. नागपूर 
441104

!"ी 10/4/1973 �ब.ए., 
आय.ट+.आय., 
सेIटर+ >Rट+स, 
टाय. इं-40

OBC मौदा 01/03/1997 ते 
30/03/2001  
दोन काया�लयात 

काम केलेले आहे.

9823711381

858 19910403सी109581 
�द.03/04/1991

कु. सु@नता चंLभान श7दरे, �लॉट 
न.20 गो;वदं>भु नगर, हुडके$वर 

रोड, नागपूर 440009

!"ी 9/28/1971 �ब.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय-इं-40, 
म-40

SC नागपूर 01/07/1997 ते 
30/06/2000

9503369083

859 20161220सी100984 
�द.20/12/2016

संजय नामदेवराव मानकर, 
मु.पो.नरखेड, कुंभारपुरा वाड� नं.14 
ता.नरखेड िज.नागपुर 441304

पु�ष 6/25/1972 �ब.;प.एड., 
�ब.ए., टाय. म.-
40, इं.-30

OBC नरखेड 23/12/1996 ते 
22/12/1999

8600418988
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860 19890626सी105212 
�द.26/06/1989

कु. ;वशाखा लaमण ढोके, नया 
गोदाम, >बुFद नगर, कामठS, 
िज.नागपूर.

!"ी 5/15/1970 �ब.कॉम, 
संगणक, टाय.-
इं.-40, म.-30, 
�ह.-30.

SC कामठS 01/07/1998 ते 
30/06/2001

9673607517

861 20141021सी200390 
�द.21/10/2014

कु.@नरंजना नामदेव वाघमारे, c/o 
संजय (शवा पाट+ल, >ायमर+ 
शाळेजवळ, सक� ल नं.17/23 
लxकर+बाग, ह0रदास नगर पो!ट 
डॉ. आंबेडकर माग�, नागपूर. 
440017

!"ी 7/27/1965 �ब.कॉम. टाय.म.-
30

SC नागपूर 01/02/1996 ते 
31/01/1999

7066157411

862 19941217सी122828 
�द.17/12/1994

कु. स;वता रमेशचंL सोमकुवर, 54, 
ठवरे कॉलोनी, न;वन सुभेदार ले-
आऊट, पो. अयोFयानगर, नागपूर 
440024

!"ी 6/6/1976 �ब.एस.सी., 
एम.एस.सी., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.- इं.-
40, म.-30

SC नागपूर 01/11/1998 ते 
31/10/2001

9209470816

863 20161226सी100127 
�द.26/12/2016

मंगला म@नरामजी ठाकरे, c/o 
मंगला �दपक मMढे, हनुमान  मं�दर 
जवळ, 2 रा बस!टॉप, गोपाल 
नगर, नागपूर. 440022

!"ी 1/16/1972 �ब.कॉम, एम.ए., 
एम.एस.(स.आय.
ट+., टाय. म.-
30, इं.-40

OBC नागपूर 01/07/1997 ते 
30/06/2000

9373823766

864 19830314सी999930 
�द.14/03/1983

कु. पंच(शला सहादेव बोदेले, 
रा.इंदोरा :यु झोपडा, ग�ल+ नं.10, 
16 Cगरणी ;व�हर जवळ, पो. 
जर+पटका,नागपूर. 440014

!"ी 7/16/1965 �ब.कॉम., 
�ब.पी.एड.,  
टाय.इं.-30.

SC नागपूर 01/07/1992 ते 
30/06/1995

8483939474

865 19801229सी192075 
�द.29/12/1980

कु.अलका शंकरराव बोदेले, 
खलाशी लाइन, लालाचा बCगचा, 
राहुल लायqर+जवळ, मोहन 
नगर,नागपूर.440001

!"ी 12/2/1962 �ब.ए., 
एम.ए.सी.आय.ट+
., टाय.इं.-40, 
�ह.-30, म.-30.

SC नागपूर 01/12/1987 ते 
30/11/1990

9561244495

866 20161003सी100819 
�द.03/10/2016

>मोद शामराव मेEाम,  �लाॅट नं. 
58/B बेझनबाग, नागपूर.440004

पु�ष 6/20/1962 �ब.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय. इं.-50

SC नागपूर 01/11/1995 ते 
31/10/1998

9024902778
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867 19901103सी107476 
�द.03/11/1990

pपेश चंLभानजी भगत, 
मु.पो.मMठा ता.�हगंणा िज.नागपूर.

पु�ष 5/21/1974 �ब.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय-इं-40, 
म-30

SC �हगंणा 01/07/1997 ते 
30/06/2000

9881160880

868 20161223सी101707 
�द.23/12/2016

पुpषोNम बकारामजी वाघमारे, 
मु.पो.अडयाळ(धुपाचे) ता. (भवापूर 
िज.नागपूर.

पु�ष 12/9/1954 �ब.ए.,�ब.पी.एड. SC (भवापूर 01/05/1995 ते 
30/06/1998

7057051361

869 19931020सी117531 
�द.20/10/1993

अर;वदं महादेव सोमकुंवर मु.पो. 
नांदागोमुख, ता.सावनेर 
िज.नागपूर.441107

पु�ष 7/20/1974 �ब.;प.एड., 
�ब.ए.,एम.ए., 
टाय. इं.-40, इं.-
30., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

SC सावनेर 01/03/2000 ते 
28/02/2003

9730815183

870 20161228सी100562 
�द.28/12/2016

कु. वषा� तुकाराम राउत c/o 
राजकुमार मुन, मा!टर कॉलोनी, 
पोटदखुे ले-आउट, सावंगी, वधा�.

!"ी 5/28/1975 �ब.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

SC नागपूर 03/01/2000 ते 
31/12/2002

8007506073

871 19821213सी999694 
�द.13/12/1982

कु.शीला रामजी पा�टल c/o 
अpन रामजी पा�टल, Pझगाबाई 

टाकळी, डोसे ले-आउट, पो. 
मानकापूर, नागपूर

!"ी 9/12/1964 �ब.ए.,टाय.इं.-
50,म.-30.

SC नागपूर 01/11/1997 ते 
31/10/2000

9168285231

872 20161228सी100562 
�द.28/12/2016

कु. स;वता जागोजी डMगरे 

ग«डीगोदाम, गौतम नगर, परदेशी 
पुरा रोड, नागपूर.

!"ी 6/22/1966 �ब.कॉम., टाय. 
इं.-30,40., म.-
30., �ह.-30

SC नागपूर 01/06/1997 ते 
31/05/2000

9764582101

873 20150505सी100008 
�द.05/05/2015

@नम�ला लaमणराव घुमरे !वामी 

;ववेकानंद वाड�, रामटेक.441106
!"ी 9/1/1961 Hड.एड OBC रामटेक 01/01/1996 ते 

31/12/1999
9730762007

874 20161228सी101500 
�द.28/12/2016

कु. वंदना मनोहर लाड े
Uामपंचायत ऑफ6स समोर, 
रनाळा ता. कामठS िज. नागपूर

!"ी 9/15/1968 �ब.ए., एम.ए., 
टाय.- इं-30.म.-
30., कK�युटर 

ऑपरेटर

OBC कामठS 01/01/1993 ते 
24/12/1995

9021315960
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875 20161229सी100621 
�द.29/12/2016

सुरेश कMडबाजी आंबीलडुके, �लाट 
नं. A/144, हनुमान मं�दर, योगी 
अर;वदं नगर, पांड ेब!ती, 
उपालवाडी, नागपूर. 440026

पु�ष 2/7/1957 �ब.कॉम., टाय. 
इं.-30, म.-40.,

OBC नागपूर 01/07/1988 ते 
30/06/1991

9049753127

876 20081202सी101877 
�द.02/12/2008

कु. हंसा मधुकर काळे उमरेडकर 

मडॅम ]या घराजवळ, डकेारे चौक, 
बुधवार+ पेठ, उमरेड 441203

!"ी 6/11/1972 एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.इं.-30

OBC उमरेड 28/11/1997 ते 
27/11/2000

7767845521

877 20020808सी233886 
�द.08/08/2002

कु.क�पना तुकारामजी बानकर, 
अडयाळवाले ले-आउट, आला 

वाघमारे >ाथ(मक शाळेजवळ, 
उमरेड.

!"ी 6/2/1976 �ब.ए., एम.एड., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

OBC उमरेड 29/07/1998 ते 
28/07/2001

9850302261

878 19880204सी110117 
�द.04/02/1988

पुंड(लक pगदेव धकाते, गोळीबार 

चौक, कोसारकर, मोह�ला, 
नागपूर.440018

पु�ष 6/24/1968 �ब.कॉम., 
संगणक, टाय. 
इं.-40, �ह.-30

ST नागपूर 10/07/1995 ते 
30/06/1998

9363593801

879 19890629सी104257 Eीकृxणा आनंदराव अबलंकार, 
C/O एस �ब कुड,े _क�ला रोड, 
महाल, नागपूर.440002

पु�ष 4/10/1966 �ब.पी.एङ, 
�ब.कॉम., टाय.-
इं-40

OBC नागपूर 01/01/1997 ते 
31/12/1999

9823140256

880 20161219सी101183 
�द.19/12/2016

अंबादास ;व$वनाथ सुखदेवे, मु.पो. 
;वरखंडी ता. (भवापूर िज. नागपूर. 
441701

पु�ष 3/5/1967 एम.ए., 
आय.ट+.आय.

SC (भवापूर 01/09/1996 ते 
31/08/1999

9623871760

881 19851004सी100868 
�द.04/10/1985

मीना सहदेव गुरवे, शांती @नवास, 
20, राज नगर, काटोल रोड, 
नागपूर 440013

!"ी 2/22/1967 �ब.ए., एम.ए, 
टाय.- �ह.म.इं-30

OBC नागपूर 05/06/1995 ते 
31/05/1998

7798296771

882 20090424सी135369 
�द.24/04/2009

गोपाल _कसनजी बोदले, मु.पो. 
पारड(सगंा ता. काटोल िज.नागपूर.

पु�ष 3/1/1964 एम.ए., �ब.एड., OBC काटोल 06/10/1998 ते 
05/10/2001

9764954699

883 20141111सी100417 
�द.11/11/2014

संतोष अनंतराम बावणे, मु. 
मानेगाव(कळा) पो. �हवरा, ता. 
रामटेक, िज. नागपूर 441401

पु�ष 8/15/1964 �ब.कॉम., �ब.ए. NT-B रामटेक 01/04/1996 ते 
01/04/1999

9767899340

884 19941201सी104706 
�द.01/12/1994

कु. सरला मधुकर कडु, लकडगंज, 
कडबी बाजार, नागपूर.440008

!"ी 5/1/1970 �ब.कॉम., 
एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय. इं.-50 
म.40

OBC नागपूर 01/11/1997 ते 
31/10/2000

9764374106
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885 20100720सी199598 
�द.20/07/2010

राजु झडबाजी डायरे, C/O 
तुळशीरामजी बागडकर 26 डी, 
धनगवळी नगर, ;पपळा 

रोड,नागपूर 440034

पु�ष 12/1/1971 �ब.कॉम., 
संगणक, टाय. 
इं.-40, म.-40

NT-B उमरेड 12/12/1995 ते 
12/12/1998

9960279079

886 505सी4635075             
�द.07/01/2017

रोशन गंगाधर जेठे, घर Iं.903, 
सदर, कॉप�रेशन शाळेजवळ, सदर 
नागपूर 440001

पु�ष 8/22/1969 �ब.कॉम., एम. 
कॉम., 
एम.एस.सी.आय.
ट+. टाय.-म. इं.-
30

SC नागपूर 01/08/1996 ते 
31/07/1999

8087739321

887 20141111सी100604 
�द.11/11/2014

कु. उ�वला खुशालराव Pझलपे, 
बगडगंज, कैलास �ब!क6ट, फॅRटर+ 

गंगाबाई घाट रोड, नागपूर.

!"ी 5/18/1972 एम.कॉम SC नागपूर 01/12/1996 ते 
30/11/1999

9420176223

888 20160902सी100804 
�द.02/09/2016

कु.रेखा राघोजी ढवळे, C/O 
अशोक �हवराळे, आई अपारम7ट, 
�लाट नं. 101, (भलगाव, कामठS 

440026

!"ी 12/21/1965 एम.कॉम, टाय-
इं.40

SC कामठS 07/10/1989 ते 
07/09/1992

9372863509

889 19930423सी117144 
�द.23/04/1993

कु. स;वता वंसतराव साखरवाड,े 
मंगळवार+ पेठ, उमरेड, �हरवा 
तलाव, माता मं�दर रोड, उमरेड

!"ी 10/25/1971 एम.ए., 
एम.एस.डZ�यु., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,

OBC उमरेड 29/11/1997 ते 
28/11/2000

9480354529

890 19851224सी100798 
�द.24/12/1985

राजु गणपतराव मेEाम, �लॉट 
न.547, गोकुळपेठ,  बुFद;वहार 
माग�, नागपूर 440010

पु�ष 2/23/1963 एम.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,

SC नागपूर 06/06/1995 ते 
31/05/1998

9766571367

891 20081128सी189942 
�द.28/11/2008

कु. छाया केशवराव खोqागड,े 
ग«डीगोदाम, परदेशी पूरा रोड, 
नागपूर 440001

!"ी 7/3/1967 एम.कॉम., टाय.- 
इं म �ह-40,

SC नागपूर 01/07/1997 ते 
30/06/2000

9665396898

892 20010510सी168216 
�द.10/05/2001

कु. कुसुम जगनजी जामगड,े मु. 
जुना मानकापूर, @छंदवाडा रोड, 
नागपूर

!"ी 7/6/1968 �ब.कॉम., टाय.-
म.-30, इं.-40

SC नागपूर 01/09/1996 ते 
31/08/1999

9822235620

893 19920601सी112516 
�द.01/07/1992

कु. रेखा ह0रदास इंदरुकर, अनंत 

नगर, पो(लस लाईन, टाकळी, 
काटोल रोड, नागपूर 440013

!"ी 12/6/1965 एम.ए., �ब.एड., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,

SC नागपूर 30/08/1999 ते 
30/06/2002

9636520511
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894 19920118सी112282 
�द.18/01/1992

कु. नमीता वासुदेव पाट+ल, 
काशीबाई मं�दर,�लॉट नं.751, 
कन�लबाग, महाल, नागपूर 440002

!"ी 1/25/1974 एम.ए., संगणक, 
टाय.- म. 30, इं-
40

SC नागपूर 01/11/1997 ते 
31/10/2000

9371562944

895 20090101सी190150 
�द.04/01/2017

कु. क�पना मारोतराव वालदे 192, 
जगजीवन रामनगर, गरोबा मैदान, 
नागपूर 440008

!"ी 7/5/1968 एम.ए., टाय.-
इं.40, म.-30

SC नागपूर 01/11/1996 ते 
31/10/1999

9373029405

896 19930120सी151976 
�द.20/01/1993

कु. छाया चंदनजी रोडगे, 731, 
आश�वाद नगर, पो. अयोFया नगर, 
नागपूर 440024

!"ी 5/10/1969 एम.ए., 
एम.एस.डZ�यु.,

SC नागपूर 01/06/1999 ते 
31/05/2002

9921247094

897 19951220सी129568 
�द.20/12/1995

लता जनाध�न मेEाम, आंबेडकर ले-
आऊट, चौधर+ आटा चRक6 जवळ, 
उमरेड नागपूर

!"ी 6/20/1971 एम.ए. SC उमरेड 06/08/1997 ते 
05/08/2000

8380956281

898 20161227सी101094 
�द.27/12/2016

कु. स0रता >मोद ट7भरे, 
एम.आय.जी. 30/2 हाऊ(सगं बोड� 
कॉलोनी, �"मुत� नगर, नागपूर 
440022

!"ी 3/3/1973 एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.इं.-30, 
म.-30

SC अमरावती 01/01/1998 ते 
31/12/2000

9373195056

899 20161224सी100312 
�द.24/12/2016

कु. शोभा Gयंकटराव चरड,े मु. पो. 
(भxणुर, ता. नरखेड, िज. नागपूर

!"ी 5/10/1964 एम.ए, Hड.एड OBC नरखेड 11/06/1995 ते 
19/06/1998

7507043724

900 19930125सी117047 
�द.24/01/1993

कु. छाया तुलाराम टुले, मु.पो. ता. 
उमरेड िज. नागपूर

!"ी 9/7/1969 �ब.ए. OBC उमरेड 02/05/1997 ते 
01/05/2000

9049484410

901 19870121सी102171 
�द.21/01/1987

संFया राधेशामजी बाजपेयी, संFया 
मोहन पाठक, �लॉट नं. 66 
सर!वती नगर ,मानेवाडा 0रगं 
रोड, नागपूर. 440034

!"ी 8/4/1967 �ब.ए., Hड.ट+.पी., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय. इं.-40

OPEN नागपूर 01/07/1995 ते 
01/06/1998

9860109608

902 505सी4638625             
�द.09/01/2017

सुनील >�हाहद @नरंजने, �लॉट नं. 
9 मानकापू, 0रगं रोड नागपूर 
440013

पु�ष 8/9/1964 �ब.कॉम SC नागपूर 01/10/1994 ते 
30/09/1997

8149648326

903 20140930सी101867 
�द.30/09/2014

शेषराव बुधाजी देवगड,े 223, 
कामगार कॉलनी, सुभाष नगर, 
नागपूर 440022

पु�ष 11/12/1974 �ब.ए., एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.- इं-
30, म.30

SC उमरेड 16/10/1999 ते 
15/10/2002

9096418264
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904 19950721सी127507 
�द.21/07/1975

कु. सु@नता गो;वदंराव पुनकर, 
�हवर+ नगर,�लॉट नं.36 नागपूर 
440008

!"ी 1/31/1972 �ब.ए., संगणक- 
सी.सी.सी., टाय.-
 इं,म, िह,-30

OBC नागपूर 01/10/1997 ते 
09/10/2000

9579232044

905 505सी4638320             
�द.09/01/2017

कु. राजEी गोकुळ>साद जांगड े

(सौ राजEी सुभाष नागपूर), rवारा 
केजुराय मुसराज (सताबड� (भड े

रोड नागपूर 440012

!"ी 2/12/1965 �ब.ए., एम.ए. OBC नागपूर 01/01/1994 ते 
31/12/1996

9422812086

906 20150416सी100665 
�द.11/06/1967

हेमलता मारोतराव वालदे, �लॉट 
नं. 192, जगजीवन रामनगर, 
गरोबा मैदान, नागपूर 440008

!"ी 6/11/1967 �ब.ए, एम.ए., 
टाय.- इं,म.-30

SC नागपूर 01/11/1999 ते 
31/10/2002

8055404776

907 505सी4637506             
�द.09/01/2017

शेषकुमार ;वठोबा रंगार+, (मसाल 
ले-आऊट, �लॉट नं.150, ठवरे 
कॉलोनी जवळ, जर+पटका, नागपूर 
440014

पु�ष 8/19/1958 �ब.कॉम. SC नागपूर 06/10/1986 ते 
30/09/1989

7350797071

908 20160726सी100832 
�द.26/07/2016

लता बाळकृxणा साखरे, भानखेडा, 
�"पीठक बौFद;वहार, रे�वे लाईन 
जवळ, पो. मोमीनपूरा नागपूर 
440018

!"ी 12/1/1967 �ब.कॉम., टाय.-
30, इं-30

SC नागपूर 01/01/1997 ते 
31/12/1999

8055203541

909 20150420सी100459 
�द.20/04/2015

मनीषा भाऊराव राउत, C/o 
आर.जी. उमक, हनुमान रोड, 
(सताबड�, नागपूर 440012

!"ी 4/1/1971 �ब.कॉम., टाय.-
इं-40

OBC नागपूर 01/05/1996 ते 
30/04/1999

9765416641

910 19960223सी130471 
�द.23/02/1996

केशव �हरामण (भवापूरकर, पेठ 
मंगलवार+, >ाथ(मक शैOPणक 

शाळेजवळ, उमरेड िज. नागपूर

पु�ष 1/18/1968 �ब.कॉम., SBC उमरेड 23/06/1977 ते 
22/06/2000

9028207819

911 505सी4637047             
�द.09/01/2017

संजय मनोरंजन मेEाम, �लॉट 
नं.87, बाबा�दप नगर, सुगत नगर 
रोड, गु�rवारा जवळ, नागपूर 
440026

पु�ष 12/1/1967 �ब.कॉम, टाय.-इं-
40

SC नागपूर 01/05/1997 
ते30/04/2000

9860440830

912 20151023सी100774 
�द.23/10/2015

राजेश नामदेवराव मेEाम, 169, 
चंदन नगर, बौFद;वहाराजवळ, 
नागपूर 440024

पु�ष 7/25/1968 �ब.कॉम., SC नागपूर 01/04/1997 ते 
31/03/2000

9975723750
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913 20120705सी230411 
�द.05/07/2012

अ;वनाश रामभाऊजी ससनकर, 
मु.पो. सावरगाव ता. नरखेड, िज. 
नागपूर 441306

पु�ष 6/25/1974 �ब.कॉम.,एम.ए. OPEN नरखेड 01/12/1998 ते 
30/11/2001

9960429277

914 505सी4637961             
�द.09/01/2017

बेबी रामकृxण भ7ड,े मु. आपतुर ता. 
उमरेड िज नागपूर

!"ी 7/11/1970 �ब.ए., 
एम.एस.ऑफ6स

OBC उमरेड 27/05/1997 ते 
26/05/2000

9011900529

915 20141008सी101034 
�द.08/10/2014

�दनेश रामाजी ठाकरे, मु.पो. खापा 

वाड�, ता. सावनेर िज. नागपूर 
441101

पु�ष 3/12/1969 �ब.ए. OBC सावनेर 01/01/1999 ते 
31/12/2002

8007711341

916 505सी4636282             
�द.08/01/2017

कु. क�पना केवलराम वालदे, 172, 
जगजीवनराम नगर, गरोबा मैदान, 
नागपूर 440008

!"ी 12/20/1968 �ब.कॉम., 
एम.ए., टाय.-इं-
50,म.-30,�ह.-
30

SC नागपूर 01/07/1997 ते 
30/06/2000

8600162658

917 19920720सी113301 
�द.20/07/1992

कु. मंगला नामदेवराव झंझाड, 
दरोगा मि�जत जवळ, कामठS 

441101

!"ी 10/25/1967 �ब.ए., टाय.-इं-
30

OBC कामठS 04/07/1995 ते 
24/07/1998

9326209387

918 505सी4640216             
�द.11/01/2017

�हरालाल Eीपत शंभरकर, संत 
एकनाथ शाळेजवळ, (शवसुंदर 
नगर, �लॉट नं. 5, उमरेड रोड, 
�दघोर+, पो. हनुमान नगर, नागपूर 
440009

पु�ष 7/12/1962 �ब.कॉम. SC (भवापूर 01/09/1996 ते 
31/08/1999

9049028104

919 19930729सी116721 
�द.29/07/1993

क�पना सोपानराव चौधर+, �लॉट 
नं.150, घर नं.7, @नळकंठ नगर, 
हुडके$वर नाका, नागपूर

!"ी 1/18/1973 �ब.ए.,एम.ए., 
संगणक, टाय.-
म-30, इं-40

OBC नागपूर 13/06/1996 ते 
31/05/1999

9373465233

920 20141110सी100782 
�द.10/11/2014

कुंदा गजानन घरपांड,े �लॉट नं-
443, नेह� नगर, संगम टॉक6ज 

जवळ, नागपूर 440009

!"ी 1/22/1971 �ब.ए., एम.ए., 
सी.सी.सी.ओ. 
(संगणक), टाय.-
इं.,म.,-30,40

OBC नागपूर 01/11/1995 ते 
31/10/1998

9970425664

921 20141202सी100773 
�द.02/12/2014

कु. बेबी Eावणजी रेवतकर, C/o 
`ाने$वर बळीरामजी Cगरडकर, 
184, ओम नगर, नागपूर 440009

!"ी 12/7/1972 �ब.ए., �ब.एड., 
एम.एस.डZ�यू., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,टाय.-इं.-40, 
म.-30

OBC नरखेड 01/02/1996 
ते01/01/2000

9822562308
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922 505सी4635088            
�द.07/01/2017

कु. भारती पुंड(लक धन;वजय, 
rवारा अर;वदं जनबंधु, धमा�पूर, 
वाड� I.1, (भवापूर ता. (भवापूर 
िज. नागपूर

!"ी 1/15/1972 �ब.ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., टाय.-इं.-30

SC (भवापूर 02/06/1999 ते 
01/05/2001

9823797814

923 19890928सी104624 
�द.28/09/1989

मोहKमद कबीर अ:सार+ rवारा 

अZदलु खाल+क, सुपर बुट हाऊस, 
भानखेडा रोड, मो(मनपूरा, नागपूर 
440018

पु�ष 5/7/1970 �ब.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,

OPEN नागपूर 01/07/1996 ते 
30/06/1999

9371863424

924 505सी4641075             
�द.11/01/2017

रामचंL गुलाबराव बडवाईक, मु.पो. 
पारड(सगंा, ता. काटोल िज. नागपूर

पु�ष 12/24/1955 �ब.कॉम., 
एम.कॉम., टाय. 
इं-40,

OBC काटोल 06/02/1986 ते 
28/02/1989

9766681335

1 19891006सी618315 मोहन रामराव जामोदकर 

मु.पो.त.आxट+ गांधी चौक,िज.वधा�.
पु�ष 6/13/1972 �ब.ए/§ा�समन ओबीसी आxट+ 3/12/1997 3/12/2000 9665846780

2 19840718सी616641 >मोद भाउराव व-हाड ेओतार+पुरा 

वाड� नं.2 देवळी,त.देवळी िज.वधा�.
पु�ष 1/19/1965 �बकॉम/मराठS 

टंकलेखन 30, 
इ् ◌ंUजी 

टंकलेखन 40

एनट+. देवळी. 5/1/1995 4/30/1998 9370566455

3 19870626सी616993 सुभाष महादेवराव खंडार 

मु.अंतरडोह पो.नेर+ त.आxट+ 

िज.वधा�.

पु�ष 11/15/1964 �बए/�बएड/एमए
स (सआयट+

ओबीसी  आxट+. 12/21/1995 12/20/1998 9923871269

4 19861219सी616793 क�पना राम(सगं ठाकुर नागर+ 

बकॅ कॉलनी,धारपुरे लेआउट वाड� 

नं.1 (सदं+ मे'◌ो वधा� िज.वधा�.

!"ी 4/24/1968 �बकॉम/एमएस(स
आयट+/इंUजी 

टायपींग-40 
मराठS टायपींग-
30

इतर  वधा�. 3/1/1995 2/28/1998 9527177532

5 19850724सी616474 �दपक रघुनाथजी चावरे,
मु.पो.तह.देवळीिज.वधा�.'

पु�ष 1/2/1970 �बए/�बएड/इंUजी

 -30     मराठS-
40,एमएस(सआय

ट+

ओबीसी  देवळी. 11/1/1995 10/31/1998 9579171860

6 19870107सी616930 र;व:ंL मारोतराव ना�हे,³ंतोल+ 
चौक वाड� नं.32 वधा� िज.वधा�.

पु�ष 4/22/1970 �बकॉम/�ह:द+40,
इंUजी-
60/एमएस(सआ
िFट

ओबीसी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 9881791818

िजहा - - - - िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , वधा�
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7 19870707सी616994 मंगेश हर+नारायण ठाकरे एस.�ट 
डपेो मागे सोशल युवा चौक वाड� 

नं.30रामनगर वधा� िज.वधा�

पु�ष 12/23/1969 �बकॉम/एम.कॉम.
,एमएस(सआय�ट

 इंUजी-60

ओबीसी वधा� 9/1/1995 8/31/1998 9890282951

8 19891006सी618314 मोरे$वर पंजाबराव 

;वधळे,मुपो.त.आxट+ िज.वधा�.
पु�ष 7/1/1969 �बए.,बी.पी.एड. ओबीसी आxट+ 5/1/1995 4/30/1998 9421726465

9 19880613सी617222 जये:L वसंतराव चांदरुकर मानस 

मंद+र वाड� नं.2 वधा� िज.वधा�.
पु�ष 5/7/1970 �बए/एम.ए./�बए

ड/कॉKपुटर/इंU
जी टायपींग-40

ओबीसी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9860462769

10 19880613सी617672 सु(शला वामनराव पाट+ल >बुFद 

नगर मसाळा रोड वधा�

!"ी 4/17/1968 �बकॉम एससी वधा� 7/1/1994 6/30/1997 9637374630

11 19870602सी616855 मो.मुतु�जा मो यासीन म:सुर+ 

दयाल नगर,तुरक ले ऑऊट,देवळी 

रोड वधा� िज.वधा�.

पु�ष 1/18/1970 �बकॉम/इंUजी-
40 मराठS-40 
�ह:द+-30 
एमएस(सआयट+.

ओबीसी वधा� 8/1/1996 8/31/1998 9371413953

12 19890912सी617866 �दपक लaमणराव चहारे 

मु.साटोडा पो.नालवाडी िज वधा�

पु�ष 7/21/1972 �बए/एम.ए. एससी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 7875874311

13 19971206सी636524 अ@नल >भाकरराव माकदम

मु.पो.आxट+,वाड� 
नं.3,ता.आxट+,िज.वधा�'

पु�ष 12/5/1968 �बकॉम/�बपीएड/
इंUजी टायपींग 

30 
एमएस(सआयट+.

ओबीसी आxट+ 10/11/1993 10/10/1996 9890700825

14 19830704सी616169 उNम महादेवराव धMगड े

मु.पो.दहेगांव गांवड,ेता.िज.वधा�
पु�ष 4/4/1962 �बकॉम एससी वधा� 11/1/1992 10/31/1995 7387776932

15 19870701सी616821 रामचंL पLमाकर जोशी 

;ववेकानंद नगर डहेनकर लेआउट 

वधा�.िज.वधा�.

पु�ष 4/8/1969 �बकॉम/इंUजी-
40 मराठS-30 
�ह:द+-30 
टायपींग

इतर वधा� 3/1/1996 2/28/1999 7218290860

16 19870804सी617277 मोहन भाxकरराव बहाड >ताप 

नगर वाड� नं.1 वमा� यांचे 
घराजवळ वधा� िज.वधा�.

पु�ष 7/10/1970 �बए/�बपीएड/ 
इंUजी टायपींग 

30 
एमएससीआयट+.

ओबीसी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 7798736976
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17 19880502सी617157 दे;वदास सुय�भान मंढे,
मुपो.खरांगणा गोड ेतह.िज.वधा�.'

पु�ष 3/7/1970 �बकॉम. एससी. वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9764735518

18 19850814सी616485 मदन रामरतन महतवाने 

पुलफैल वाड� नं.10 सुदश�न नगर 
वधा� िज.वधा�'

पु�ष 4/20/1964 �बकॉम/काKपुटर/
इंUजी-50 
मराठS-40 �ह:द+-
40 श>

एससी वधा� 8/1/1993 7/31/1996 9766950538

19 19840927सी616654 सु@नल खुशालराव राऊत

नागपूर फैल वाड� नं.19 आठवडी 

बाजार जवळ पुलगांव त.देवळी 

िज.वधा�.'

पु�ष 2/21/1965 �बकॉम/�बपीएड/
एमएस(सआयट+/
टाय>ींग इंUजी-
30

एससी. देवळी. 2/1/1993 1/31/1996 8600829131

20 19870312सी617104 मंदा मुरल+धर चावडीपांड े 

◌्दवारा-एम.एस.(सगं� नागपूर 
रोड यशवत कॉलनी मोहन 

नगर,वाड� नं.5 वधा� तह.िज.वधा�.'

!"ी 7/27/1968 �बए/टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30 श>.

इतर वधा� 10/1/1995 9/30/1998 7387819023

21 19880108सी617660 सुनंदा शंकरराव ढवळे 

दयाल नगर,सावरकर ले आऊट, 
वधा� तह.िज.वधा�.'

!"ी 11/21/1970 �बकॉम/टायपींग 
इंगजी-30 
मराठS-40 श>.

एससी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9960973008

22 19910426सी619912 वषा� रमेशराव श7:ड ेरामनगर 

रानड ेपलॉट,वाड� नं.25  
वधा�.तह.िज.वधा�.

!"ी 6/28/1969 �बकॉम/�बपीएड/
टायपींग इंUजी-
40

ओबीसी वधा� 6/1/1995 5/31/1998 8856082393

23 19920608सी620102 तुळ(शराम अंबादास नंदे$वर 

मुपोतह.सेलु,वाड� नं.6, िज.वधा�.
पु�ष 7/1/1968 �बए/एमएससी 

आयट+/टायपींग 
इंUजी-60 
मराठS-40 �ह:द+-
40

एससी सेलू 10/1/1994 9/30/1997 8007922974

24 19810630सी616259 नर7:L मनोहरराव (सगं� 

नागपूर रोड मोहन नगर यशवंत 

कॉलनी वाड� नं.5 वधा� तह.िज.वधा�.'

पु�ष 11/4/1963 �बकॉम/टायपींग 
इंUजी-50 
मराठS-40 �ह:द+-
40 
एमएससीआयट+.

इतर वधा� 7/1/1992 6/30/1995 7387819023

25 19810914सी616272 अ�ण गोपाळराव लोखंड े

मु.पळसगांव पो.नांदोरा डफरे,  
तह.देवळी िज.वधा�.

पु�ष 8/13/1964 �बए/टायपींग 
इंUजी-40 
मराठS-30

एससी देवळी. 7/1/1995 6/30/1998 9923099407
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26 19870729सी616903 संजय जग:नाथ श7दरे 

रघुजी नगर तडस लेआऊट 

पो.मानस मंद+र  वधा�.िज.वधा�.'

पु�ष 9/3/1966 �बए/एमए.,/�बपी
एड/ 
एमएससीआयट+.

एससी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9665400201

27 19930706सी625004 माया >भाकरराव मोकदम

मुपोत आxट+ वाड� नं.5 िज.वधा�.'
!"ी 4/10/1966 �बए/�बपीएड ओबीसी आxट+ 8/5/1995 8/4/1998 9665285402

28 19830811सी616189 अशोक रामरावजी राऊत,
मु.पो.घोराड,ता.सेलू,िज.वधा�'

पु�ष 5/15/1964 �बकॉम/इ् Uजी 

टायपीग 40 
मराठS-30 
कॉKपुटर

ओबीसी सेलू 7/1/1992 6/30/1995 9545312832

29 19870703सी616878 ;वनोद Iुxणाजी भुते मुपो.(सदं+ 
(रे�वे) तह.सेलु िज.वधा�.

पु�ष 2/15/1971 �बकॉम/इंUजी 

टाय;पगं-30
ओबीसी सेलू 2/1/1996 1/31/1999 9970650536

30 19891222सी617918 बंडु पंढर+नाथ Kहैसकर मुपो.(सदं+ 
रे�वे वाड�  नं.19 तह.सेलु िज.वधा�.

पु�ष 10/11/1967 �बए/�बपीएड एससी सेलू 3/1/1996 2/28/1999 7709563983

31 19900207सी618167 भारत नानाजी जाधव दादाजी 

धुनीवाले मठाजवळ नागपूर रोड 

Cगताई नगर पो.गोपुर+ 
तह.िज.वधा�.

पु�ष 7/5/1968 �ब.ए., मराठS 
टाय;पगं 40 , 
इंUजी 50, �हदं+ 
30

ओबीसी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 9823308538

32 19840626सी616691 सुनंदा `ाने$वर मुन,  वाड� नं31 
सा◌ानेवाडी, वधा�

ि!" 12/24/1965 �ब.ए./इंगजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, �हदं+ 
30, इंUजी 

शॉट�हँ:ड 100

एससी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9096151368

33 19900502सी618972 आशा रामभाऊजी पोहाने, @नवांत 
सदन, साने गु�जी माग�, गMड 
�लॉट, वधा�

ि!" 11/5/1968 �ब.ए./इंगजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30, 
कॉK�युटर

ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9527807757

34 19880704सी617435 >फुल बाबाराव पहाड,े 
रामनगर, वाड� नं. 06,कवड ेऑईल 

(मल जवळ,  वधा�'

पु�ष 6/15/1972 �ब.ए./�ब;पएड ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9765102283

35 19861117सी616915 ;वलास नामदेवराव चकोले, मु.पो. 
देवळी, वाड� नं. 14, िज�हा वधा�

पु�ष 6/29/1968 एम.कॉम ओबीसी देवळी. 4/1/1995 3/31/1998 9579835548
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36 19850404सी616411 सु@नल भगवान दहाड,े 
Gदारा >शांत ;व�ठल मोपकर, 
रामनगर, भगत(सगं चौक वधा�

पु�ष 1/21/1966 �ब.एससी.मथॅ, 
कॉK�युटर

ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 8007801771

37 19850703सी616450 गुनवंत Cच◌ंाधुजी काळे, मु.पो. 
ना'◌ानगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 7/2/1969 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40/ 
मराठS 30

ओबीसी देवळी. 12/1/1994 11/30/1997 7387170779

38 19890912सी618117 अच�ना (शवनारायण जय!वाल,ए61
पोतदार बCगचा वाड� नं.2,
वधा�.ता.िज.वधा�.क़्62'

!"ी 11/10/1971 एम.ए. ओबीसी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9970425540

39 19890606सी618071 वंदना रामराव इंगोले, संत 
तुकाराम वाड� नं. 18, धन$याम 
_कराना !टोअस� जवळ, रामनगर, 
वधा�

!"ी 4/22/1969 �ब.कॉम/इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ओबीसी वधा� 1/1/2006 12/31/2008 8806169036

40 1990620सी618594 `ाने$वर Cचधंुजी झाड,े मु. पेठ, पो. 
आंजी (मोठS), ता.िज. वधा�

पु�ष 7/5/1971 �ब.ए. ओबीसी वधा� 7/1/1996 6/30/1999 9763838070

41 19950216सी623926 नरेश आपाराव ढोणे, गाडगे नगर, 
वाड� नं. 1, नाचनगांव रोड, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 12/20/1965 �ब.कॉम/कॉK�युट

र/इंUजी 

टाय;पगं 30

एस.सी. देवळी. 10/1/1996 9/30/1999 8983256879

42 19870727सी616890 अ@नल नारायणवराव (शरसोड,े  
गजानन नगर वाड� नं.1, जे.पी. 
शाळेजवळ, पो. मानस मं�दर, वधा�

पु�ष 4/2/1969 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराट+ 30, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओबीसी सेलू 9/1/1996 8/31/1999 8793704167

43 19920910सी621059 �योती शंकरराव डाफ,◌े Gदारा 
गुणवंत काळे, मु.पो. नाचनगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 7/8/1968 ए'◌ा.एस.सी. 
Hड.एड

ओबीसी देवळी. 4/1/1996 3/31/1999 7387170779

44 19880628सी617203 EFदानंद एकनाथ पाट+ल, मु.पो. 
पवनुर, ता.िज. वधा�

पु�ष 4/14/1972 �ब.ए./कॉK�युटर,
 �ब.(लब.

एस.सी. वधा� 7/1/1996 6/30/1999 9823735573

45 19940218सी624555 अ;वनाश रामलखन शुRला, 
Uामीण �=नालय समोर, वाड� नं. 
16, पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 6/20/1971 �ब.कॉम. ईतर देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 9890533043

46 19880628सी617208 जुगल_कशोर चं◌ंपतराव केवटे, 
मु.पो. अ�ल+पुर, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 4/17/1973 �ब.ए./इंगजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS, 40

ओबीसी �हगंणघाट 11/1/1996 10/31/1999 9765229771
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47 19940801सी626640 ममता यादवराव ट7भुणæ,  Gदारा 
गणेश मारोतराव पाट+ल, मु. 
बरबडी, पो. सेवाUाम, ता.िज. वधा�

!"ी 5/19/1973 �ब.कॉम/कॉK�युट

र/इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराट+ 30, �हदं+ 
30

एस.सी. वधा� 1/1/1997 12/31/1999 9665462431

48 19880621सी617676 मंगला चरणदास नगराळे, 
Gदारा कैलास ह0रदास भगत, 
(भमवाडी वाड� नं. 2, थुल लेआऊट, 
(शदं+ मेघे वधा�'

!"ी 10/10/1971 एम.ए. 
बी.एड.,एमएसड
Zल /इं◌ंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. वधा� 1/1/1997 12/31/1999 8600004916

49 19900419सी618197 राजेश रामदास पाचकवड,े मानस 
मं�दर जवळ, वधा�

पु�ष 10/19/1971 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 50, 
�हदं+ 30, मराठS 
30, इंUजी 

शॉट�हँ:ड 120, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओबीसी वधा� 11/1/1996 10/31/1999 9923894988

50 19880603सी617166 ;व$वास मारोतराव पाट+ल, मु. 
बरबडी, पो. सेवाUाम, ता.िज. वधा�

पु�ष 5/16/1971 �ब.ए./काK�युटर,
 इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराट+ 40

एस.सी. वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9765264984

51 19860624सी616566 सुर7L >�हादराव पा:हेकर, 
(भमनगर, वाड� नं. 22, पुलगांव, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 5/7/1968 �ब.ए.,�ब.;प.एड./
कॉK�युटर

एस.सी. देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 9923302859

52 19941128सी624192 अ�णा का(शनाथ रंगार+, 
�हगंण'◌ा◌ाट फैल, वाड� नं. 33, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 8/8/1965 �ब.कॉम./�हदं+ 
टाय;पगं 30, 
मराठS 30, 
इंUजी 40, 
इंUजी शॉट�हँ:ड 

80

एस.सी. देवळी 3/1/1996 28/02/199 7507893537

53 19891025सी617885 राज7L आनंदराव भोयर, वाड� नं◌ं. 
7, देवळी, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 10/19/1971 �ब.ए./बी.पी.एड.
एम.एस.सी.आय.
ट+., इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 40

ओबीसी देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 9960752957
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54 19860107सी616918 रेखा यादवराव रंगार+,
मु.पो. दहेगांव (धांदे), ता. देवळी, 
िज. वधा�'

!"ी 1/1/1968 �ब.ए.टाय;पगं एस.सी. देवळी. 1/1/1997 12/31/1999 9049709263

55 19930720सी626009 Cचधंी वामनराव पोकळे, 
मु.पो.ता. सेलु, राममं�दर जवळ, 
सेलु, िज. वधा�'

!"ी 2/12/1968 '�ब.ए.,एमएसड
Zलू,

ओबीसी सेलू 10/1/1995 9/30/1998 9960032080

56 19850702सी616444 �दल+प गां;वदंराव पोपटकर, Gदारा 
मायाताई _कसन शंभरकर, सुभाष 
नगर, वाड� नं. 10, पुलगांव, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 6/5/1966 �ब.ए./कॉK�युटर,
 इंUजी 

टाय;पगं 30

एस.सी. देवळी. 8/1/1995 7/31/1998 9970615115

57 19860213सी616550 महेश ह0रभाऊजी नागोसे, 
मालगुजार+पुरा, वाड� नं. 34, 
नामदेव मठाजवळ, वधा�,

पु�ष 11/9/1969 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 40

ओबीसी वधा� ◌0़1/08/1996 7/31/1999 9890305462

58 19880627सी617177 सु@नल सदा(शव पाट+ल, 
मु.पो. ता. सेलु,वाड� नं.4, िज. वधा�'

पु�ष 9/17/1970 �ब.ए./एम.ए., एस.सी. सेलू 4/1/1997 3/31/2000 9326145859

59 19920611सी620114 उमाकांत वामनराव बरड,े मु. 
येरणगांव, पो. गोजी, ता.िज. वधा�

पु�ष 4/25/1965 �ब.कॉम. ओबीसी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 9765970587

60 19880628सी647595 र;वLं ;व$वनाथ तडस, मु.पो. 
सुकळी !टेशन, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 7/25/1971 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी सेलू 11/1/1996 10/31/1999 9860331374

61 19950818सी623730 >�दप पं◌ुड(लकराव 0रगंणे, 
�हगंण'◌ा◌ाट फैल, वाड� नं. 21, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 9/20/1970 �ब.कॉम, 
�ब.;प.एड,/कॉ

K�युटर, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. देवळी. 10/1/1996 9/30/1999 9860916496

62 19890412सी618243 अनंत रामचंL वाघाड,े मु. मोई, पो. 
�हगंणी, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 7/1/1971 �ब.ए. 
/एम.एस.सी.आय

.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40

एस.सी. सेलू 3/6/1997 2/21/2000 8378066147

63 19870710सी617065 संजय वामणराव जय(शकंर, 
जनता नगर, आवी, ता. आवी, िज. 
वधा�

पु�ष 7/13/1966 �ब.;प.एड. 
/इंUजी टाय;पगं 

30, वे�डर

ओबीसी आव� 4/1/1995 3/31/1998 8007253007
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64 19951009सी619056 संFया महादेवराव पाट+ल, गजानन 

नगर, वाड� नं. 2, ता.िज. वधा�
!"ी 1/1/1968 �ब.एससी., 

�ब.एड.
ओबीसी वधा� 5/1/1997 4/30/2000 9764383802

65 19900518सी619258 स@तशकुमार िजवनदास खुराणा, 
बस !टडॅ ंजवळ,वाड� नं. 16, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 4/1/1966 एम.ए.अथ�शा!",
/कृ;ष पद;वका'

ओबीसी देवळी. 2/1/1994 1/31/1997 8275295505

66 19930617सी626703 चंLकांत गो;वदंराव _फसके, वाड� 
नं. 21, देवळी, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 6/23/1970 �ब.ए./एम.ए.,इंU
जी टाय;पगं 50, 
मराट+ 30, �हदं+ 
30

ओबीसी देवळी. 5/1/1997 4/30/2000 7057847740

67 19930912सी625161 सुनंदा फक6राजी �हवस,े  
मु.रमना,पो.सुकळी !टेशन, ता. 
सेलु, िज. वधा�

!"ी 2/14/1968 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+.

ओबीसी सेलू 10/1/1995 9/30/1998 9823492801

68 19920118सी619891 महेश शरदराव तमाने, CE@नवास 
कॉलनी, पोxट कॉलनी जवळ, वधा�

पु�ष 6/6/1973 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30, 
Hड�लोमा 

कोऑपरेशन 

कोऑपरे�टGह

ईतर वधा� 5/1/1997 4/30/2000 9175060372

69 19921012सी620513 सल+म अहमद खान, आनंद नगर, 
वाड� नं. 42, वधा�

पु�ष 8/12/1969 �ब.कॉम./कॉK�यु

टर, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ईतर वधा� ◌0़1/01/1997 12/31/1999 9764383660

70 19880610सी617510 पु�षोNम मधुकर चौ◌ैधर+, 
Gदारा एम. डी. मुड,े देवरनकर 

लेआऊट, सहकार नगर, वाड� नं. 
01, वधा�'

पु�ष 11/5/1969 �ब.कॉम./काK�यु

टर, इंUजी 

टाय;पगं 40

ओबीसी वधा� 6/1/1997 5/31/2000 9049220239

71 19891221सी618132 छाया हरबाजी कोचे नागपुर फैल, 
वाड� नं. 23,आठवडी बाजार, 
पुलगांव, ता. देवळी

!"ी 1/30/1970 �ब.कॉम./कॉK�यु

टर,  इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

एस.सी. देवळी. 12/1/1996 12/31/1999 8087543544

72 19930715सी624244 सुभाष घु◌ुलबाल+ थुल, मु.पो. 
Cगरोल+ (इंगळे), ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 12/10/1970 �ब.ए./ॲUीकल'्◌ा
र

एस.सी. देवळी. 8/1/1996 7/31/1999 8805608234
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73 19950504सी624119 _करण गुणवंतराव देशमुख,
मु.पो.नांदपूर, ता. आव�,िज. वधा�'

पु�ष 3/12/1971 �ब.ए. �ब.एड ओबीसी आव� 12/1/1996 11/30/1999 9765926536

74 19950303सी623652 (समा शंकरराव करोड,े 
मु.पो. नाचनगांव, वाड� नं. 2, 
;वनोद कराले]या घराजवळ, 
नाचणगांव, ता. देवळी, िज. वधा�'

!"ी 6/25/1972 एम.ए./ईलेRटा�@न
Rस

एस.सी. देवळी. 5/1/1997 4/30/2000 9637001347

75 19840619सी616678 रेखा शंकरराव करोड,े
मु.पो. नाचणगांव, वाड� नं. 2, ता. 
देवळी, िज. वधा�'

!"ी 9/3/1967 एम.ए./एम.एस.
सी.आय.ट+.

एस.सी. देवळी. 5/1/1997 4/30/2000 9765962755

76 19870516सी617052 शंकर पंढर+ सहारे, रामनगर वाड�, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ढोमणे]या 

घराजवळ, �हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए.,�ब.काम., 
�ब.;प.एड., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, �हदं+ 
30

ओबीसी �हगंणघाट 12/1/1997 11/30/2000 7798308645

77 20001121सी645173 खल+ल इqाह+म शेख, महा;वर 
ऑईल (मल जवळ, देवळी, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 3/29/1965 बी.एससी.,(मथॅ)
बी.एड.,

ईतर देवळी. 2/1/1995 1/31/1998 8408904490

78 19930819सी626161 माधवी कृxणराव तळवेकर, मु.पो. 
सेलु (घोराड), ता. सेलु, िज. वधा�

!"ी 1/13/1971 �ब.ए., �ब.एड ओबीसी सेलू 9/1/1996 8/31/1999 7741944622

79 19950726सी622074 मुकेश गुलाबराव वाघुळे, मु 
वडगाव (खद�), पो. जुवाडी, ता. सेलु, 
िज. वधा�

पु�ष 7/17/1969 �ब.कॉम./एम.एस
.सी.आय.ट+

ओबीसी सेलू 8/1/1997 7/31/2000 9765037471

80 20001218सी645902 छाया गुरदयाल  पुडके, गणेश 

नगर, बोरगांव मेघे कोचर 

िजन]या मागे, वधा�

!"ी 1/8/1966 �ब.कॉम./एम.एस
.सी.आय.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 40

एस.सी. वधा� 1/1/1993 12/31/1995 8308899105

81 19870203सी616946 मनोज (भमराव राऊत, मु.पो. 
तळेगांव (टा.), ता.िज. वधा�

पु�ष 9/23/1967 �ब.एस.डZलु. एस.सी. वधा� 1/1/1998 12/31/2000 9049624205
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82 19940309सी626105 ममता रामचंL �हवरकर, 
महादेवपुरा, बाबुलाला शमा]या 
घरामागे, वधा�

!"ी 7/13/1966 �ब.ए./मराठS 
शॉट�हँ:ड 100, 
इंUजी 50, 
मराठS 40, 
�ह◌ंंद+ 30

ओबीसी वधा� 9/1/1997 8/31/2000 9823512032

83 19870706सी624412 गजानन रामदास देशमुख, 
मु.पो. छोट+ आव�, ता. आxट+, िज. 
वधा�'

पु�ष 5/5/1969 �ब.कॉम. 
�ब.;प.एड./ 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओबीसी आxट+ 8/13/1996 8/12/1999 9404535469

84 20001004सी646847 �योती आनंदराव (शरभात,े Gदारा 
�योती गजाननराव ढोले, गुजराती 

भवण जवळ, वधा�

!"ी 2/4/1972 �ब.ए./मराठS 
शॉट�हँ:ड 80, 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 40, 
�हदं+ 40

ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9404823236

85 19891109सी618127 क�पना लaमण भगत, मु.पो. 
(सधंी (रे�वे),  ता. सेलु, िज. वधा�

!"ी 4/7/1968 �ब.ए./कॉK�युटर,
 इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

एस.सी. सेलू 10/6/1995 9/30/1998 8806761987

86 19950214सी623507 साधना ताराचंद नगराळे, मु.पो. 
पवनार, ता.िज. वधा�

!"ी 5/2/1972 �ब.ए./¨Uजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30

एस.सी. वधा� 11/1/1996 10/30/1999 9922204525

87 19950926सी621563 क�पना Eावणजी वाघमारे, मु.पो. 
(सधंी (रे�वे), ता. सेलु, िज. वधा�

!"ी 2/3/1971 �ब.ए./बी.एड.,कॉ

K�युटर, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

ओबीसी सेलू 7/1/1997 7/31/2000 9766576818

88 19950623सी624000 व@नता ह0रभाऊ वाघमारे, हनुमान 
नगर, वाड� नं. 50, वधा�

!"ी 4/5/1968 �ब.ए./एम.ए.,कॉ

K�युटर, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. वधा� 1/1/1997 12/31/1999 9881414184

89 19950218सी622798 राज7L जयराम डMगरे, 
मु.पो. गुंजरखेडा, पो. सोरटा, ता. 
देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 7/4/1968 �ब.ए., 
�ब.एड./कॉKपुटर

एस.सी देवळी. 5/1/1996 4/30/1999 9890144619
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90 19900706सी619268 >शांत वामणराव चातुरकर,
मु. पेठ हमदापुर, आxट+, ता. 
आxट+, िज. वधा�'

पु�ष 5/16/1974 �ब.ए./बी.एड.,एम
.एस.सी.आय.ट+. 
, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ओबीसी आxट+ 9/15/1997 9/15/2000 9960337508

91 19920207सी621005 सं�दप लaमण भांगे, मु.पो.ता. 
कारंजा, िज. वधा�

पु�ष 9/1/1975 �ब.ए. �ब.;प.एड. ओबीसी कारंजा 9/30/1997 9/30/2000 9421784384

92 19840518सी616669 $यामसुंदर ;व$वंभर डुकरे, मु.पो. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 6/23/1963 �ब.कॉम./िज.डी.
सी., इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी सेलू 1/1/1998 12/31/2000 8806715498

93 19880420सी617154 धनराज नारायण रघाटाटे, मु.पो. 
रेहक6, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 1/3/1971 �ब.ए. 
/एम.एस.सी.आय

.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40

ओबीसी सेलू 8/1/1997 7/31/2000 9765235510

94 19900525सी618976 ह0रका मारोतराव पाट+ल, मु. 
बरबडी, पो. सेवाUाम, ता.िज. वधा�

!"ी 11/27/1972 �ब.ए./ 
कॉK�युटर, 
इंUजी टाय;पगं 

30

एस.सी. वधा� 7/1/1996 8/31/1999 8007292972

95 20010301सी645319 लल+ता ;वनायकराव काळपांडे

Gदारा आर. एस. झाड,े >धान 
लेआऊट, िजजामाता शाळेमागे, 
नालवाडी, वधा�'

!"ी 4/4/1966 �ब.ए./एम.ए., ओबीसी वधा� 11/1/1996 10/31/1999 8805938987

96 19930907सी624923 राजेश रामभाऊ @नमसटकर, वै ्rय 
लेआऊट वाड� नं. 4, वधा�

पु�ष 8/2/1971 �ब.कॉम./कॉK�यु

टर, इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9822151007

97 20010308सी645489 म@नषा वसंतराव पावड,े रामनगर 
सकस� मैदान, पोल+स चौक6, वधा�

!"ी 10/13/1970 �ब.ए. ओबीसी वधा� 8/1/1996 7/31/1999 9421956212

98 19880629सी617402 धनंजय दमडुजी थुल, 
मु.पो. केळझर, ता. सेलु, िज. वधा�'

पु�ष 4/14/1971 �ब.ए./एम.ए.,एम
.एस.सी.आय.ट+.,
 �ब.एड., इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराट+ 40, �हदं+ 
30

एस.सी. सेलू 7/1/1996 6/30/1999 9764965561
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99 19880218सी617923 व@नता मारोतराव रंगार+, 
नागपूर फैल, वाड� नं. 35, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�'

!"ी 7/6/1969 �ब.ए. एस.सी. देवळी. 9/1/1997 8/31/2000 7387186280

100 19880627सी617187 ;व$वे$वर एकनाथ थुल, (सFदाथ ्� 

नगर, वाड� नं. 4, नेर+, ता.िज. वधा�
पु�ष 6/3/1969 �ब.ए. एस.सी. वधा� 1/1/1998 12/31/2000 9527203833

10 19941129सी624193 स;वता आनंदराव �Oरसागर, 
मानस मं�दर, वाड� नं. 02, 
जगदाळे लेआऊट, वधा�, िज. वधा�

!"ी 6/15/1969 �ब.कॉम. ओबीसी वधा� 8/1/1996 7/31/1999 9764912385

102 19880624सी617250 �दल+प रामदास ट7भरे, मु.पो. 
सुकळी !टेशन, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 5/15/1971 �ब.ए./कKपोPझट

र

एस.सी. सेलू 5/1/1998 4/30/2001 9823811399

103 20010503सी646034 पुंड(लक भगवान सोनटRके, मु.पो. 
सुकळी !टेशन, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 2/16/1965 �ब.कॉम. ओबीसी सेलू 2/1/1996 2/28/1999 8806936940

104 19880324सी617150 शैल7L ;व��ल ट7भुण<, मु.पो. 
नाचणगांव,वाड� नं.2, ता. देवळी, 
िज. वधा�

पु�ष 9/4/1967 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड.

एस.सी. देवळी. 01/05/19997 4/30/2000 9923860124

105 19840601सी616671 CEकृxण नागोरावजी श7ड,े Gदारा 
आर. बी. सुरकार, सबाने लेआऊट, 
साने गु�जी >ायमर+ शाळे'या 
मागे, आय.ट+.आय. कॉलेज जवळ, 
वधा�

पु�ष 7/8/1967 �ब.ए. /इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराठS 40

ओबीसी वधा� 6/1/1996 7/31/1999 8805862844

106 19910907सी619798 संजय दे;वदासराव बागड,े  
मु.पो.ता. कारंजा (घा, िज. वधा�

पु�ष 11/1/1971 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30

एस.सी. कारंजा 9/4/1997 8/31/2000 9423421276

107 19991204सी642550 मनोज मधुकरराव सवाई, गांधी 
नगर वाड� नं. 12, पुलगांव, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 1/2/1971 �ब.ए., 
�ब.;प.एड.,/कॉ

K�युटर

ओबीसी देवळी. 5/1/1995 4/30/1998 9657393647

108 19910803सी619640 र;वLं ;व�ठल ढवळे, ;वदभ� 
हाऊ(सगं बोड� कॉलनी, Rवाट�र नु. 
20, वाड� नं. 2, पुलगांव, ता. देवळी, 
िज. वधा�

पु�ष 5/2/1968 �ब.कॉम./ 
एम.एस.सी.आ.ट+
., इंUजी 

टाय;पगं 50

ओबीसी देवळी. 6/1/1996 5/31/1999 9922442109
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109 19920717सी621051 माधुर+ गो;वदंराव सहारे,  
मु.पो.(मरन नाथ मं�दर रोड,वाड� 
नं.14,देवळी,ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 6/22/1970 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30

ओबीसी देवळी. 1/1/1997 9/30/2000 9527340734

110 19841127सी616386 �योती ;व�ठलराव इंदरुकर,  मु.पो. 
नाचणगांव, वाड� नं. 2, ता. देवळी, 
िज. वधा�

!"ी 2/20/1967 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. देवळी. 4/1/1993 3/31/1999 9561439941

111 19880912सी623754 _कशोर >�हाद भोयर, मु.पो. 
नाचणगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 12/3/1972 �ब.ए., �ब.;प.एड. ओबीसी देवळी. 4/1/1998 3/31/2001 9049012075

112 19921229सी620755 चंपत नामदेवराव Pझलपे, मु.पो. 
(सधंी (रे�वे),वाड� नं.7, ता. सेलु, 
िज. वधा�

पु�ष 5/28/1973 �ब.ए., �ब.एड., 
इंUजी टाय;पगं 

40

ओबीसी सेलू 5/15/1998 4/14/2001 9326824988

113 19910101सी619536 >@तभा केशव झामरे, 
राजीव नगर,Rलर+शम आEम 

समोरसावंगी मेघे,वधा�'

!"ी 8/8/1963 �ब.ए./एम.ए.,एम
.एस.सी.आ.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

40

एस.सी. वधा� 3/1/1995 2/28/1998 9527848195

114 19870610सी617053 ;वलास रामभाऊ (भसे, 
;व�ठलवाड�, आव�, ता. आव�, िज. 
वधा�'

पु�ष 9/17/1966 �ब.ए./एम.एस.सी
.आ.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, �हदं+ 
40

ओबीसी आव� 1/1/1997 12/31/1999 9423120987

115 20010525सी643566 ;वनोद नानाजी लांबे, राx�+य (मल 
�ब�डींग मागे, गौतम वाड�, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 6/2/1971 �ब.कॉम. ईतर �हगंणघाट 5/1/1996 4/30/1999 9765225315

116 19880412सी617153 चंLशेखर मा@नकराव महाजन, 
(सिGहल लाईन, वाड� नं. 4, !टेट 
बँक मागे, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 1/5/1969 �ब.ए., �ब.एड., 
इंUजी टाय;पगं 

40

ओबीसी वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9673343468

117 19950707सी623184 �दल+प Cचधुजी कुकड,े 
मु. फेपर वाडा, पो. ;पपंळखुटा, ता. 
कारंजा, िज. वधा�'

पु�ष 7/5/1968 �ब.ए., �ब.;प.एड. एस.सी. कारंजा 5/1/1997 4/30/2000 9673661612

118 19960910सी628602 ;वजय महादेवराव गु�हाने, 
गु�जी वाड�, आव�, ता. आव�, िज. 
वधा�'

पु�ष 10/30/1967 �ब.कौम./एम.एस
.सी.आय.ट+.

ओबीसी आव� 11/1/1997 10/31/2000 9421280989
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119 19860702सी616578 >@नता (शवलाल दधुाने, 
डॉ. पंजाबराव देशमुख,् झडे.पी. 
कॉलनी, �लॉट नं.53,आव� रोड, 
वधा�, िज. वधा�'

!"ी 12/14/1971 �ब.ए./कॉK�युटर,
 मराठS 

शॉट�हँ:ड 100

ओबीसी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9822531986

120 19890905सी617858 राजु पं◌ंजाबराव कोपरकर, मु.पो. 
(सधंी (रे�वे), वाघमारे कॉलनी, ता. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 5/15/1971 �ब.कॉम./एम.एस
.सी.आ.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

40

ओे.बी.सी. सेलू 5/1/1998 5/31/2001 9011597766

121 19960902सी633015 स@तशकुमार मधुकरराव सवाई,  
गांधी नगर, वाड� नं. 12, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 9/24/1973 Hड�लोमा इन 

इंड!�+यल 

ईलेR�ॉ@नRस, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओबीसी देवळी. 4/1/1998 3/31/2001 8975879141

122 19870706सी617369 सुजाता गो;वदंराव आंबेकर,
मु.पो. नाचणगांव, वाड� नं.2,ता. 
देवळी, िज. वधा�'

!"ी 6/30/1971 एम.ए. एस.सी. देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 7756865750

123 19900710सी619292 नर7L वामणराव पोलादे,
 महादेव वाड�, आव�, ता. आव�, िज. 
वधा�'

पु�ष 8/10/1972 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

ओबीसी आव� 9/1/1997 8/31/2000 9423102208

124 19891110सी618318 सु@नल मारोतराव चौकड,े 
महादेव वाड�, आव�, ता. आव�, िज. 
वधा�'

पु�ष 8/18/1970 �ब.कॉम./एम.कॉ

म.,इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराठS 40, 
कॉK�युटर

ओबीसी आव� 2/1/1996 1/31/1999 9766891837

125 19960510सी627224 छाया ;वनय7L(सगं कडु, 
लaमीनगर, तळेगाव रोड, आव�, 
ता. आव�, िज. वधा�

!"ी 9/3/1966 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

ओबीसी आव� 6/1/1997 5/31/2000 9326239053

126 19960810सी627770 वैशाल+ ;वनय7L कडु, (सGह+ल 
लाईन तळेगांव रोड आव�, ता. 
आव�, िज. वधा�

!"ी 8/27/1973 �ब.ए., 
�ब.;प.एड., 
इंUजी टाय;पगं 

50,

ओबीसी आव� 10/1/1997 9/30/2000 9326239053
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127 19851231सी616503 ;वनोद शंकर(सगं राणे, ;व��ल 
वाड�, आव�, ता. आव�, िज. वधा�

पु�ष 2/5/1965 �ब.कॉम. 
�ब.;प.एड., 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 30

ईतर आव� 6/1/1995 5/31/1998 9423643611

128 19951110सी630750 क�पना (भमराव वडनारे, अवघड 

वाड�, आव�, ता. आव�, िज. वधा�
!"ी 1/5/1969 �ब.ए. ओबीसी आव� 2/1/1997 1/31/2000 7387606755

129 19850410सी616513 सं�दप दामोधरराव पोकळे, 
जमनादास वाड�, आव�, ता. आव�, 
िज. वधा�

पु�ष 10/10/1968 �ब.ए.,/कॉK�युटर

, मराठS 
टाय;पगं 50, 
�हदं+ 40

ओबीसी आव� 10/1/1995 9/30/1998 9860529687

130 19890703सी618040 चंद ुशेषराव मानकर, 
मु.पो. रोहना, ता. आव�, िज. वधा�'

पु�ष 7/4/1972 �ब.ए., एम.ए., 
कॉKपुटर,टाय;पगं
'

ओबीसी आव� 3/1/1997 2/28/2000 9764534540

131 19930610सी626692 स@तश मा@नकराव गेडाम, वल+ 
साहेब वाड�, आव�, ता. आव�, िज. 
वधा�

पु�ष 7/19/1975 �ब.ए./कॉK�युटर ओबीसी आव� 9/1/1997 8/31/2000 9975194741

132 19840622सी616686 नंदा मोतीरामजी कदम, रे�वे 
Rवाट�र नंबर, ट+.वाय.जी.बी/5, 
देवळी नाRयाजवळ, वधा�

!"ी 9/28/1966 �ब.ए./ 
कॉK�युटर, 
इंUजी 40, 
मराठS 30

एस.सी. वधा� 7/1/1996 6/30/1999 9623356644

133 19920921सी620954 क�पना माधव दांडकेर, Gदारा 
आर.एन. लाजुरकर, मारोती वाड� 
नं◌ं. 2, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

!"ी 3/23/1967 �ब.कॉम./एम.कॉ

म.
ओबीसी �हगंणघाट 10/1/1995 9/30/1998 8390670031

134 20010928सी652641 स@तश भै�याजी देशमुख,  संत 
`ाने$वर वाड�, भाईमारे लेआऊट, 
हनुमान मं�दर मागे, �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 6/15/1966 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ओबीसी �हगंणघाट 6/1/1995 5/31/1998 9371466199

135 19890119सी618057 राजEी रामदयाल(सगं बैस,  वाड� 
नं◌ं. 1, सहकार नगर, वधा�, िज. 
वधा�

!"ी 6/24/1970 �ब.कॉम./ 
एम.एस.सी.आय.
ट+., इंUजी 40, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

ईतर वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9823642498
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136 19901203सी618917 पु�षोNम मनोहरराव इंगळे, शा"ी 
वाड� नं. 50, पोल+स Rवाट�र रोड, 
राठS गाड�ण जवळ, �हगंण'◌ा◌ाट, 
ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 10/10/1964 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराठS 40

ईतर �हगंणघाट 10/1/1996 9/30/1999 9970128592

137 19870702(स617365 गुंफा वामणराव मेEाम,
महाDमा फुले वाड�, �हगंणघाट, िज. 
वधा�'

!"ी 01/07/1070 �ब.ए. /इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मॉ:टेसर+

एस.सी. �हगंणघाट 01/10/195 9/30/1998 9673140773

138 19900709सी618385 िजत7L `ाने$वर बोदेले, 
पाव�तीनगर,कला लॉन मागे,
मसाळारोड,वधा�'

पु�ष 4/6/1973 �ब.कॉम. /इंUजी 

शॉट�हँ:ड 80, 
इंUजी टाय;पगं 

50, मराठS 30, 
�हदं+ 30

एस.सी. �हगंणघाट 3/1/1997 2/28/2000 9822554666

139 19941121सी616658 ;वजयकुमार रामाजी गेडाम,  
महाDमा फुले वाड�, जु:या 

बस!टँ:ड समोर, �हगंणघाट ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 6/5/1966 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. �हगंणघाट 01/04/1997
01/08/2003'

31/12/1999
31/10/2003'

9503733729

140 19890216सी618235 वसंत नारायण लाजुरकर, 
संत सभांजी नगर,नांदगांवरोड, 
�हगंणघाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�'

पु�ष 11/3/1971 �ब.ए. /कॉK�युटर ओबीसी �हगंणघाट 8/1/1997 7/31/2000 9049907884

141 20010830सी652607 नर7L नारायणराव भगत, मु. 
फुकटा, पो. आजनसरा, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 4/28/1972 एम.ए., 
�ब.;प.एड.

एस.सी. �हगंणघाट 5/1/1996 4/30/1999 7875598748

142 19880624सी617175 गोपाल नारायण कदमकर, मु.पो. 
वडनेर, ता. �हगंणघाट, िज. वधा�

पु�ष 8/12/1970 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. �हगंणघाट 1/1/1997 12/31/1999 7875894775

143 19971206सी637923 ;वमल अमतृराव लोखंड,े Gदारा 
एम.जी. सोनार, मु.पेठ, अहमदपूर 

(कोशीपुरा), पो.ता. आxट+, िज. वधा�

ि!" 2/1/1968 �ब.ए./मराठS 
शॉट�हँ:ड 100, 
इंUजी टाय;पगं 

50, मराठS 
टाय;पगं 40, 
�हदं+ 30

ओबीसी आxट+ 5/31/1999 5/31/2002 9503217891
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144 19870716सी617071 र;वLं गजाननराव लांजेवार,  
महा;वर वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 8/8/1967 �ब.कॉम./इं◌ंUजी

 टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ईतर �हगंणघाट 3/1/1996 2/28/1999 9657162272

145 19900906सी619346 अ@नस अहमद शे◌ेख,
 मु. पेठ, अहमदपुर, पो. ता. आxट+, 
िज. वधा�'

पु�ष 6/15/1970 �ब.ए. �ब.;प.एउ. ओबीसी आxट+ 12/1/1999 12/31/2002 9561480845

146 19900804सी618734 @न@तन बाबाराव शामकुवर,  वाड� 
नं. 4, ;वनोबा भावे नगर, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 1/17/1972 �ब.ए. 
�ब.;प.एड./एम.ए
स.सी.आय.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

30

एस.सी. देवळी. 7/1/1998 6/30/2001 9890459831

147 19960906सी630639 िजवन रामचं◌ंL पाट+ल, 
मु.पो. घोराड, ता. सेलु, िज. वधा�'

पु�ष 8/29/1974 �ब.ए. /कॉK�युटर एस.सी. सेलू 11/1/1998 10/31/2001 9960177954

148 19890318सी618241 रामदास कवडुजी चाफले, मु. 
बMडसुला, पो. हमदापुर, ता. सेलु, 
िज. वधा�

पु�ष 4/5/1970 �ब.ए./कॉK�युटर ओबीसी सेलू 12/1/1998 11/30/2001 7038467879

149 19950102सी623732 >काश संतोष जायदे, मु. आव� 

(छोट+), पो. सुकळी !टेशन, ता. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 5/8/1972 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40
ओबीसी सेलू 8/1/1997 7/31/2000 9960402236

150 20020808सी652870 बबीता न�थुजी उमरे, Gदारा हेमंत 
िGह. कांबळे, मु.पो. केळझर, ता. 
सेलु, िज. वधा�

!"ी 4/3/1974 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, 
मॉ:टेसर+

ओबीसी सेलू 3/1/1999 2/28/2002 9096151339

151 19930623सी625087 राज7L ;व�ठल अं§!कर, मु. 
बोरखेडी (कला), पो. झडसी, ता. 
सेले, िज. वधा�

पु�ष 1/10/1973 �ब.ए. ओबीसी सेलू 1/1/2000 12/31/2002 9764099673

152 19870116सी616938 �दल+प (सताराम कांबळे,
 मु. आजनगांव, पो. दहेगांव (गो.), 
ता. सेलु, िज. वधा�'

पु�ष 3/27/1968 �ब.कॉम./एम.कॉ

म.,
एस.सी. सेलू 7/1/1998 6/30/2001 8805564817

153 19880627सी617181 राजु शंकरराव धाबड�, मु.कानकाट+, 
पो. कांढळी, ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 5/1/1972 �ब.ए., �ब.;प.एड. एस.सी. समुLपूर 9/1/1998 8/31/2001 9420060892
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154 19980423सी635921 स;वता कृxणराव गोटेकर, गोरOण, 
वाड� नं. 12, ता.िज. वधा�

!"ी 4/30/1974 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, �हदं+ 
30

एस.सी. वधा� 2/1/2000 12/31/2002 9423662507

155 19900809सी618748 ;वलास रामभाऊ ;प◌ंंपळकर, 
मु.पो. सालोड �हरापुर, ता.िज. वधा�

पु�ष 11/14/1971 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+.

एस.सी. वधा� 9/1/1998 8/31/2001 9763989088

156 19960910सी628442 वैशाल+ तुळ(शदास गायकवाड, वाड� 
नं. 14, बंडवेार लेआऊट, देवळी 

रोड, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 3/26/1973 �ब.एससी., 
�ब.एड.

एस.सी. वधा� 11/1/1998 10/31/2001 9850012905

157 19980320सी635857 वसंता शंकराव आ!कर,  मु.पो. 
Cगरड, ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 5/5/1964 एस.एस.सी. 
Hड.एड.

ओबीसी समुLपूर 11/1/1999 10/31/2002 9823981241

158 19900906सी619345 मुmतार  हसन इRवे◌ेदा हसन 

आठवडी बाजार, आxट+, ता. आxट+, 
िज. वधा�

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए., 
�ब.;प.एड./एम.ए
स.सी.आय.ट+., 
�ेसर

ईतर आxट+ 10/1/1996 9/30/1999 9423643656

159 19950316सी622837 >�दप महादेव तराळे, दN मं�दर 
वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 9/1/1970 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड./एम.ए
स.सी.आय.ट+, 
इं◌् Uजी 

टाय;पगं 40

ओबीसी �हगंणघाट 3/1/1999 2/28/2002 9545907639

160 19851003सी616492 >मोद `ाने$वर कांबळे, मु.पो. 
नालवाडी, ता.िज. वधा�

पु�ष 12/3/1964 �ब.ए. एस.सी. वधा� 10/1/1998 9/30/2001 7721010429

161 19901226सी618949 अनंता दNा"य उंबरकर, 
इ:कम टRॅस ऑफ6स जवळ, 
कृxणा नगर, वधा�, ता.िज. वधा�'

पु�ष 6/25/1972 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ईतर वधा� 11/1/1998 10/31/2001 9975623384

162 19880819सी638529 0रकबचंद शाल+कराम पाट+ल, 
यशवंत नगर, कॉटेज हॉ!पील 

जवळ, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 6/28/1972 �ब.एस.डZलु, 
/इंUजी 

शॉट�हँ:ड 80, 
इंUजी टाय;पगं 

40

एस.सी. �हगंणघाट 2/1/1999 1/31/2002 8483013945

163 19961113सी631378 पुxपा नारायण रामटेके, मु.पो. 
पवनार, ता.िज. वधा�

!"ी 12/13/1971 �ब.ए. �ब.एड./ 
एम.एस.सी.आ.ट+
.

एस.सी. वधा� 3/1/1999 2/28/2002 9765039636
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164 19981215सी635217 सुरेश पुंड(लकराव लोखंड,े  मु. 
नांदगांव (बोरगांव), पो.ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 10/16/1972 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराठS 30

एस.सी. वधा� 5/1/2000 31/04/2003 8806125974

165 19871230सी617338 राज7L संभाजी नगराळे, आदश� 

नगर, सेवाUाम, ता.िज. वधा�
पु�ष 1/12/1970 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40
एस.सी. वधा� 12/1/1998 11/30/2001 8888573759

166 19980413सी635781 >ेमलता शंकरराव भोयर, मु.पो. 
पवनार, ता.िज. वधा�

!"ी 4/15/1969 �ब.ए. /इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

ओबीसी वधा� 1/1/2000 12/31/2002 9881488823

167 19880618सी617926 न(मता बाबाराव $यामकुवर,  
लु�बनी नगर, ना'◌ाणगांव रोड, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 1/27/1969 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40
एस.सी. देवळी. 9/6/1996 8/30/1999 9403341557

168 19880629सी617400 ;वजय तुकाराम डोफे, मु. (सधंी 
मेघे, पो. �हदंनगर, वाड� नं. 2, वधा�, 
ता.िज. वधा�

पु�ष 7/25/1970 �ब.ए./आय.ट+.आ
य कारप7टर

एस.सी. वधा� 8/1/1998 7/31/2001 9850378745

169 19890602सी618068 भारती साधुजी कुड,े 
तराळे ले आऊट,(सदं+ मेघे,
राजु ठMबरे यां]या «�ढराणा 

दकुाना जवळ,वधा�'

!"ी 9/22/1970 �ब.ए. 
/एम.ए.,इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ओबीसी वधा� 7/1/1999 6/30/2002 9975217737

170 19930116सी626358 @नलकंठ शामराव वरघणे,
यशवंत नगर, �हगंणघाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�'

पु�ष 1/14/1976 �ब.कॉम. ओबीसी �हगंणघाट 1/1/1999 12/31/2002 9765175323

171 19900718सी618550 राजेश पंढर+नाथजी गंभीर,  
शा�वननगर, वाड� ◌ंन.6, देवळी, 
ता. देवळी, िज. वधा�

पु�ष 10/30/1971 �ब.ए. एस.सी. देवळी. 10/1/1998 9/30/2001 9890349931

172 19920701सी648754 ;वजय उFदवराव नगराळे, 
रामनगर, राx�भाषा रोड, डाँ. भलमे 
िRल@नक, वधा�, ता. िज. वधा�

पु�ष 10/30/1976 Hड.फॉम�. एस.सी. वधा� 5/1/1999 4/30/2002 8149699092

173 19920901सी620949 उषा (भवाजी धन;वज, मु. धपक6, 
पो. कोटंबा, ता. सेलु, िज. वधा�

!"ी 7/1/1975 �ब.ए. एस.सी. सेलू 1/1/2000 12/31/2002 9850919717

174 19901108सी618899 रमेश यादवराव सोनटRके, 
शाहु ले आऊट,वाड� नं.1,महा;वर
नगर,बोरगांव मेघे,वधा�'

पु�ष 3/14/1969 �ब.ए., �ब.;प.एड. ओबीसी �हगंणघाट 6/1/1996 5/30/1999 9922817410

175 19941112सी622687 िजत7L रमेश नंदनवार, मु.पो. 
घोराड, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 3/1/1974 �ब.ए. ओबीसी सेलू 9/1/2000 8/30/2003 9890196067
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176 19961008सी631222 चंदा दयारामजी सागरे, Gदारा 
>मोद ;प. चरड,े मु.पो.ता. आxट+, 
वाड� नं. 01, िज. वधा�

!"ी 5/9/1972 �ब.ए. ओबीसी आxट+ 1/1/1999 1/31/2002 9730854050

177 19931229सी631964 (भमराव नामाजी वारके, मु.पो. 
नंदोर+, ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 12/3/1971 �ब.एससी., 
/एम.एस.सी.आय

.ट+.

एस.सी. समुLपूर 11/1/1999 10/31/2002 9850554869

178 19870630सी617032 अ�ण शंकरराव वाघमारे,  मु. 
मोरांगणा, पो. खरांगणा गोड,े ता. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 4/1/1970 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड., 
/एम.एस.सी.आय

.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मो�डर

एस.सी. सेलू 12/1/1998 11/30/2001 9604591014

179 19911010सी619812 सं�दप >काशराव (मसाळ, 
आसोले लेआऊट, पांडुरंग वाड�, 
आव�, ता. आव�, िज. वधा�'

पु�ष 5/30/1972 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+.

ओबीसी आव� 7/10/1998 7/10/2001 9960457222

180 19961205सी631396 रंजना जग:नाथ गोड,े पारस 
आईस फॅRटर+ जवळ, ब'ॅ◌ालर 
रोड, वधा�, ता.िज.वधा�

!"ी 4/14/1976 �ब.ए. 
/कॉK�युटर, 
इंUजी टाय;पगं 

30

ओबीसी वधा� 5/1/2000 4/30/2003 7709653614

181 19940416सी623207 व@नता लaमणराव गांधी, नेह� 
वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंणा'◌ा◌ाट, िज. वधा�

!"ी 12/7/1970 �ब.ए./इं◌ंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

ओबीसी �हगंणघाट 5/1/2000 4/30/2003 9158217676

182 19860221सी616553 संजय रामदास ठाकरे, मु.पो. 
सुरगांव, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 7/6/1969 �ब.ए., �ब.पी.एड. ओबीसी सेलू 7/1/1996 6/30/1999 9765916204

183 19881210सी617562 संजय `ाने$वरराव देशमुख, 
CEहर+ कॉलनी, साई नगर, आवी, 
ता. आव�, िज. वधा�

पु�ष 9/7/1969 बी.ए., ओबीसी आव� 1/1/1999 12/31/2001 9657875767

184 19960125सी635918 सरला सदा(शव गोधनकर, Gदारा 
स�. एस.आर. राजुरकर, पावर 
हाऊस जवळ, वधा� रोड, आव�, ता. 
आव�, िज. वधा�

!"ी 7/31/1969 �ब.ए. ओबीसी आव� 11/1/1998 10/31/2001 9561226182
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185 19950107सी621634 स;वता >�हादराव वानखेड,े Gदारा 
स�. स;वता चLशेखर गावंड,े मुपो. 
खुबगांव, ता. आव�, िज. वधा�

!"ी 1/22/1973 �ब.ए./कॉK�युटर,
 इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30, 
एम.एस.सी.आ.ट+
.

ओबीसी आव� 1/1/2001 12/31/2003 9420064157

186 20001110सी231743 राजु शंकरराव लांबट, मु.पो. Cगरड, 
ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 9/15/1973 �ब.ए. ओबीसी समुLपूर 11/1/1998 10/31/2001 9922080115

187 19880707सी636345 धनराज ;व�ठलराव कामडी 

मु.पो. काकडा, ता. कारंजा, िज. वधा�'
पु�ष 7/1/1972 �ब.ए.,/आय.ट+.

आय, वायरमन
ओबीसी कारंजा 6/14/1998 6/14/2001 9765858297

188 19900707सी618708 हेमराज भरतरामजी ब:नागरे, 
Gदारा �दल+प �ब. ब:नागरे, काला� 

रोड, वजुरकर लेआऊट, गोपाल 
नगर, पो. मानस मं�दर, वधा�, िज. 
वधा�

पु�ष 6/27/1973 �ब.ए., �ब.एड., 
/इंUजी टाय;पगं 

40

ओबीसी वधा� 6/1/1998 5/31/2001 9921308060

189 19890403सी617971 वसंत भगवान वासे, मु. व�ड, पो. 
सेवाUाम, ता.िज. वधा�

पु�ष 11/25/1968 �ब.ए., 
�ब.एड./कॉK�युटर

एस.सी. वधा� 3/1/1999 2/28/2002 8180896748

190 19920227सी620770 उ�वला उदयभानजी नाईक, 
�हगंणघाट फैल, वाड� नं. 9, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 9/15/1973 �ब.ए.,�ब.पी.एड,/
इंUजी टाय;पगं 

40

एस.सी. देवळी. 5/1/1999 4/30/2002 9422348069

191 19900716सी618509 रामचं◌ा◌ंL शंकर येवटकर, मु. 
नांदगांव, पो. कानगांव, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 7/2/1972 �ब.ए. एस.सी. �हगंणघाट 1/1/2001 12/31/2003 9763238770

192 19941118सी623557 ;वजया `ाने$वर लोखंड,े Cगoट+ 
फैल, सावंगी मेघे वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 5/26/1977 �ब.ए.,/एम.एस.
सी.आय.ट+.

एस.सी. देवळी. 5/1/2001 4/30/2004 9923835932

193 20010105सी644428 राजेश Cचरकुटाजी च:ने, मु.पो. 
घोराड, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 6/7/1972 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+.

एस.सी. सेलू 5/1/1998 4/30/2001 9673451310

194 19870706सी617370 संCगता गो;वदंराव आंबेकर, 
 मु.पो. नाचणगांव, ता. देवळी, िज. 
वधा�'

!"ी 5/1/1968 �ब.कॉम. एस.सी. देवळी. 4/1/1997 3/31/2000 7756865750

195 19890918सी618349 सुषमा महादेव आंबेकर,
 मु◌ु.पो. नाचणगांव, वाड� नं. 2, ता. 
देवळी, िज. वधा�'

!"ी 7/12/1969 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एस.सी. देवळी 11/1/1999 10/30/2002 9545810580
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196 19971218सी635317 मुलाबाई मंसाराम ब:सोड, 
गाडगे नगर, वाड� नं. 3, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा� '

!"ी 3/26/1970 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

एस.सी. देवळी. 1/1/1997 12/31/1999 9960956524

197 19921119सी620963 देवयानी ;प. राऊत, वाड� नं◌ं. 2, 
नाचण\गांव, ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 7/2/1972 �ब.कॉम./इं◌ंUजी

 टाय;पगं 40
एस.सी. देवळी. 1/1/2001 12/31/2005 9623141084

198 19950313सी623653 पुxपा लaमणराव ढगे, मु.पो. 
अ�ल+पुर, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�

!"ी 7/4/1973 �ब.ए. ओबीसी �हगंणघाट 12/1/1996 8/31/1999 9923388508

199 19870217सी616954 >ताप महादेव गोटे, मु. येणोरा, पो. 
Cचचंोल+◌ेल+, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�

पु�ष 6/11/1966 �ब.ए. एस.सी. �हगंणघाट 01/08/1995
01/06/2003'

31/01/1998
30/11/2003'

9764523004

200 19880616सी617518 राज7L हर+ थुल, मु. कळाजना, पो. 
शेगांव कुंड, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�

पु�ष 2/4/1969 �ब.ए. एस.सी. �हगंणघाट 7/1/1996 4/30/1999 9168195751

201 19910718सी619447 मो◌ेहण परसराम @नर!कर, 
�बडकर वाड� नं◌ं. 19, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 7/1/1974 �ब.ए., �ब.पी.एड. ओबीसी �हगंणघाट 6/1/1998 9/30/2000 9403225853

202 19940718सी622349 �दपकचंद घन$यामदास 

छा�ल+वाल, 
वाड� नं. 15, भगत(सगं नगर, 
पुलगांव, ता . देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 8/31/1973 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40
ओबीसी देवळी. 1/1/1997 12/31/2000 9970454962

203 19970728सी627512 >शांत मधुकर टाके, 
वधा� रोड, पे�ाल पंप, आव�, ता. 
आव�, िज. वधा�'

पु�ष 3/18/1970 �ब.कॉम. 
/एमएसडZलू.

ओबीसी आव� 9/1/1998 8/31/2001 9403225853

204 19910713सी619975 मेघा कृxणराव Cगरडकर, गजानन 

नगर, वाड� नं. 2, वधा�, ता.िज. वधा�
!"ी 4/15/1975 �ब.ए.,�ब.एड., 

/इंUजी टाय;पगं 

30

ओबीसी वधा� 1/1/1997 12/31/2001 9765470307

205 19880629सी617393 गो;पचंंद ह0रभाऊ थुल, मु. 
कळाजना, पो. शेगांव कुंड, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 2/2/1972 �ब.ए./कॉK�युटर एस.सी. �हगंणघाट 12/1/1997 6/30/2000 9923075484
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206 19890704सी618083 रचना ;व�ठलराव माकड,े
अ�बकंानगर,खुककता� नगर+ 

जवळ,सावंगी मेघे,वधा�'

!"ी 5/12/1973 �ब.ए./एम.(लब.,
फ!ट� 

वष�,एम.एस.सी.
आय.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी वधा� 11/1/1998 10/31/2001 9730323317

207 19920817सी620943 भारती CEरंग वाळके, महाDमा 
फुले वाड�, जुना बस !टँ◌ंड, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

!"ी 4/20/1973 एम.ए., एस.सी. �हगंणघाट 10/1/1998 9/30/2001 9096917074

208 19941115सी622689 मनोज तुकाराम ठक, 
मु.पो. Cगरड, ता. समुLपूर, िज. वधा�'

पु�ष 1/31/1971 �ब.कॉम. ओबीसी समुLपूर 9/1/1996 8/31/1999 9850450157

209 20041005सी651263 �दनकर वासुदेवराव काळे, मु.पो. 
झडसी, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 8/5/1968 �ब.ए., 
जीडीसीॲ\ड ए.

ओबीसी सेलू 9/1/1996 8/31/1999 9765241980

210 19850703सी616451 चंLमनी बापुरावजी वनकर,
मु.पो. कानगां◌ंव, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�'

पु�ष 4/15/1964 �ब.ए./बी.एड., एससी. �हगंणघाट 1/1/1997 10/31/2003 9764496876

211 20040913सी651094 उ�वला बंडूदासजी आबं◌ेकर 

मु.पो.नाचंणगांव,
वाड� न.2,ता.देवळी,िज.वधा�'

!"ी 5/9/1969 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

एससी. देवळी. 6/22/1998 6/2/2001 9329651672

212 20041202सी651299 (भमराव आनंदराव कोळी

गाडगे नंगर, वाड� नं. 3, 
पुलगांव,ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 6/16/1970 �ब.ए. एस.सी. देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 8600745683

213 20041215सी651454 र;व◌ंंL शंकरराव @नकोरे, मु.पो.ता. 
समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 4/28/1974 �ब.कॉम./एम.एस
.सी.आ.ट+.

ओबीसी समुLपूर 2/1/2000 1/31/2003 9371538115

214 19820619सी616314 र;वLं माधवराव (सगं�,  ह0रराम 
नगर, वाड� नं. 12, पुलगांव, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 4/15/1964 �ब.ए., 
िज.डी.सी,, 
Hड�लोमा 

ईलेR�+क

ईतर देवळी. 10/1/1995 9/30/1998 9637980733

215 19830621सी616157 ;वrया रामदास मगरे, आनं◌ंद 

नगर, वाड� नं. 9, वधा�, ता.िज. वधा�
!"ी 6/13/1967 �ब.ए. एस.सी. वधा� 1/1/2001 12/31/2003 7798868684

216 19880708सी617473 मनोहर भानुदास भांडकेर, मु.पो. 
जुवाडी, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 6/27/1971 �ब.ए. ओबीसी सेलू 11/1/1998 10/31/2001 7350024042
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217 19920527सी620088 @नलेश नागोराव भोवरे, गजानन 

नगर, वाड� नं. 3, वधा�, पो. मानस 
मं�दर, ता.िज. वधा�

पु�ष 12/18/1973 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40
ओबीसी वधा� 10/1/1998 9/30/2001 9970864274

218 19921215सी621349 ;व$वनाथ ;व�ठल टेभुण<, >`ा 

नगर, वैशाल+ हो!टेल जवळ, संत 
तुकडोजी वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 8/1/1971 �ब.ए.,बीपीएड., एस.सी. समुLपूर 27/12/1999
01/05/2003'

31/08/2000
30/08/2005'

9168476678

219 19930318सी626528 अ@नल वसंतराव _करडक, 
 वाड� नं◌ं. 16, कॅKप रोड, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 2/22/1964 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

ईतर देवळी. 7/1/1996 6/30/1999 8380956126

220 19960809सी630886 शुभांगी मोहणराव सपाटे, 43, डॉ. 
पंजाबरा देशमुख कॉलनी, वधा�, 
ता.िज. वधा�

!"ी 5/7/1972 �ब.ए., �ब.एड. ओबीसी वधा� 1/1/1999 12/31/2001 7387225423

221 19961211सी631404 शैलजा दामोधरराव चौधर+, Gदारा  
िGह. एन. बाभुळकर, >बुFद नगर, 
मसाळा, पो. नालवाडी, ता.िज. वधा�

!"ी 1/20/1974 �ब.ए. ओबीसी वधा� 5/1/2000 4/30/2003 7507503336

222 19980919सी637116 अजय चंपतराव धMगड,े मु.पो. 
घो◌ेराड, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 9/27/1972 �ब.ए./एम.एस.(स
.आय.ट+.

ओबीसी सेलू 9/1/2000 8/30/2003 7887414034

223 19980818सी634642 ;वजय ;व$वासराव ठाकरे, 
मु.व�लभ नगर, पो.सोरटा,ता. 
देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 11/27/1968 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड./इंUजी

 टाय;पगं 30

ओबीसी देवळी. 7/8/1996 7/31/1999 9730609168

224 20051229सी631987 योगे$वर दे;वदास कुबड,े  अयोFया 

नगर, नेटके वे�डींग वक� शॉप 

जवळ, ;>यदश�नी कॉलेज, आलोडी, 
वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 6/9/1973 �ब.ए., �ब.;प.एड. ओबीसी वधा� 6/1/1998 5/30/2001 9764947558

225 20020819सी654793 रंजना कृxणराव कामड,े Gदारा-
>काश बाळकृxण 

पोटदखुे,(शवनगर+,
सावंगी मेघे,वधा� गंज,वधा�, िज. 
वधा�'

!"ी 12/13/1972 एम.ए.,बी.पी.एड.
,/टाय;पगं

ओबीसी देवळी. 5/2/1997 31/04/2000 9595818819
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226 20060210सी628243 पंच(शला संभाजी नगराळे, आदश� 

नगर, सेवाUाम, हुताDमा !मारक 

जवळ, सेवाUाम, ता.िज. वधा�

!"ी 3/1/1965 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 30
एस.सी. वधा� 9/17/1991 8/31/1994 9689685243

227 19970825सी636301 अच�ना बाबाराव खुंणकर,
Cचतंामणी कॉलनी,पुलगांव, 
ता.देवळी,िज.वधा�'

!"ी 6/26/1972 �ब.ए./एम.ए.,इंU
जी टाय;पगं 40

ओबीसी देवळी. 1/12/2000 1/12/2003 9552924171

228 20060213सी628568 �दगांबर दNाuय दाभेरे, एल. 94, 
न;वन Kहाडा, कॉलनी, आव� रोड, 
वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 7/2/1964 Hड.एड. ओबीसी वधा� 12/1/1998 11/30/2001 9765587066

229 19830627सी630992 �दल+प गो;वदंराव िजंदे, आनंद 

नगर, Cगoट+ फैल, सावंगी मे'◌ा, 
वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 2/16/1966 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 50, 
मराठS 40

एस.सी. वधा� 6/1/1997 5/30/2000 9766108610

230 20060215सी628933 कुंड(लक मारोतराव भुते, मु.पो. 
रेहक6, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए. ओबीसी सेलू 1/1/1999 1/1/2002 8600680207

231 20060314सी641642 सुधाकर चंपतराव धवणे, Gदारा 
वैकुंठराव मनोहर, सेवाUाम 
मेHडकल जवळ, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 2/23/1967 �ब.ए./एम.एस.(स
.आ.ट+., इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30, �हदं+ 
30

एस.सी. देवळी 10/1/1996 9/10/1999 9637387628

232 20061229सी639413 गजाजन रामरासजी गुडधे, :यु 
यशवंत नगर,वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, 
ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 11/4/1973 �ब.ए., /एम.ए., 
�ब.एड./इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी �हगंणघाट 12/1/1999 11/30/2002 9421272773

233 20070205सी636319 >;वण सुरेशराव राऊत,  
मु.पो. रोहना, ता. आव�, िज. वधा� '

पु�ष 7/19/1970 �ब.ए./एम.एस.(स
.आय.ट+.

ओबीसी आव� 6/1/1997 5/31/2000 9970252825

234 20070209सी647811 सु@नता अ(भमन कुंभारे,  वाड� नं. 
5, पोल+स लाईन जवळ, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 5/19/1971 �ब.ए.,/इंUजी 

टाय;पगं 40
एस.सी. देवळी. 6/1/1999 5/31/2002 9765251777

235 19950217सी623646 क�पना उFदवराव ढगे, मु.पो. 
अ�ल+पुर, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�

!"ी 6/14/1972 �ब.ए. ओबीसी �हगंणघाट 9/1/1996 6/1/1999 9922452147
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236 20070529सी648252 ल(लता ;व$वनाथ लांबे, Gदारा 
सुहाष वसंतराव अंजनकर, गMड 
�लाट वाड� नं. 20, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 2/27/1974 �ब.ए./कॉK�युटर ईतर वधा� 1/1/1997 12/31/1999 9326962534

237 20080317सी633992 >�दप रामचंL जाधव, Gदारा अ�ण 

देशपांड, रे�वे !टेशन मागे, इं�दरा 
गांधी वाड�, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 8/5/1970 �ब.ए./कॉK�युटर ईतर �हगंणघाट 12/1/1999 11/30/2002 9730774054

238 20080508सी632313 उषा शामराव भगत, मु.पो. 
कानंगांव, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, िज. 
वधा�

!"ी 6/26/1967 �ब.ए./अँUी. एस.सी. �हगंणघाट 11/1/1999 10/31/2002 9923151419

239 20080602सी616953 शरद ;व�ठल नागतोड,े 
मु. साठोणे लोआऊट, पो. वधा�गंज, 
राममं�दर जवळ, गणेश नगर, 
बोरगांव म'े◌ो, वधा�, ता.िज. वधा�'

पु�ष 8/12/1969 �ब.एस.डZलु ओबीसी वधा� 12/1/1999 11/30/2002 9823514926

240 20081001सी633704 चंLशेखर शंकरराव �बजवार, मु. 
गांधी नगर, वाड� नं. 3 वधा�, ता.िज. 
वधा�

पु�ष 4/22/1968 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड.

ए.सी. वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9881964434

241 20081003सी616311 बबन ई$वर हाडके, 
अशोक नगर, वाड� नं. 17, पुलंगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 8/24/1964 �ब.ए. एस.सी. देवळी. 6/1/1997 5/31/2000 7058651098

242 20081003सी616373 सुनंदा सहदेवराव मेEाम, मु.पो. 
इतवरा बाजार, वाड� नं. 20, श7ड े
या'ं◌ो '◌ाराजवळ, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 11/16/1968 �ब.कॉम., 
�ब.;प.एड.

ए.सी. वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9822280638

243 19970213सी629227 वंदना नामदेवराव महाजन, Gदारा 
(मह+र टेलर, वंजार+ चौक, 
मालगुजार+पुरा, वधा�

!"ी 10/9/1971 �ब.ए.,/एम.एस.
सी.आय.ट+., 
आय.ट+.आय.

ओबीसी वधा� 6/10/1999 5/31/2002 9271705055

244 20081013सी625609 �योती ;व�ठलराव गायधणे,
डागा दवाखाना समोर,मानस 
मं�दर जवळ, वाड�, नं◌ं. 8, वधा�, 
ता.िज. वधा�'

!"ी 11/30/1973 �ब.ए.,/एम.एस.
सी.आय.ट+.

ओ.बी.सी., वधा� 6/1/1997 5/30/2000 7038528910
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245 20081024सी634741 दामोधर नर7L आंबटकर, मु.पो. 
कलोड ेलेआऊट, 0रलायं:स टावर 
जवळ, �लॉट नं. 8, (सधंी रे�वे,ता. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 11/11/1971 �ब.ए.,/टलॅ+, 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 40

ओबीसी सेलू 5/18/1998 4/17/2001 9960027895

246 20081027सी634925 वंदना >भाकरराव गु�हाने,
मु.पो. साने गु�जी नगर, प0रषद 
कॉलनी, वधा�, ता.िज. वधा�'

!"ी 9/14/1971 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40,
ओबीसी वधा� 8/1/1997 7/25/2000 7415768683

247 20081101सी632496 अर;वदं बापुरावजी कडु, मु. 
कोळोना (चोरे), पो. गौळ, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 8/20/1972 �ब.ए., एम.ए., 
�ब.एड.,/एम.एस.
सी.आ.ट+.

ओबीसी वधा� 10/1/1996 9/30/1999 9420683566

248 20081127सी625810 राज7L ;व�ठलराव डाबरे, मु.पो. 
जगिजवनराम शाळेजवळ, 
रामनगर, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 9/2/1968 �ब.ए.,�ब.;प.एड./
एम.एस.सी.आ.ट+
., इंUजी 40, 
मराठS 40,

ओबीसी वधा� 3/1/1996 28/92/1999 7744928904

249 20081127सी626006 लता लaमणराव मुन, 
सुभाष नगर,वा.नं.17,मु.पो. 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�'

!"ी 8/21/1971 �ब.ए.,/इंUजी 

टाय;पगं 30
एस.सी. देवळी. 11/1/1995 10/30/1998 9890668132

250 20081211(स631886 >मोद बापुराव बोरकर, मु.पो.ता. 
सेलु, िज. वधा�

पु�ष 10/28/1964 �ब.कॉम./इंUजी 

30
ओबीसी सेलू 1/1/2000 12/31/2002 8698555424

251 20090220सी629771 धम7L जंगलु शंभरकर, मु.पो. 
सेलुकाटे, ता.िज. वधा�

पु�ष 1/7/1969 �ब.ए., 
�ब.;प.एड.,/इंU
जी टाय;पगं 40

एस.सी. वधा� 10/1/1998 9/30/2001 9923164600

252 20090423सी620028 सुरेश न�थुजी सोनवाने, मु.पो. 
बारईपुरा, वाड� नं. 4, आxट+, ता. 
आxट+, िज. वधा�

पु�ष 4/5/1967 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40
एन.ट+.बी. आxट+ 6/1/1995 5/30/1998 9423620647

253 20090429सी625291 महेश CEधर ल7ड,े संत कंवरराम 

धम�शाळेजवळ, रामनगर, वधा�, 
ता.िज. वधा�

पु�ष 7/30/1970 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 30
ओबीसी वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9527345232

254 20090429सी624748 जयEी संतोषराव टेकाड,े मु.पो. 
धानोल+, मेघे,ता. सं◌ेलु, िज. वधा�

!"ी 8/25/1971 �ब.ए./एम.ए., ईतर सेलू 2/1/1996 1/31/1999 9970866381

255 20090428सी624608 >Pणता अ:नाजी दबुे, 
कृxण नगर, ई:कम टRॅस ऑफ6स 

जवळ, वधा�, ता.िज. वधा�'

!"ी 2/19/1973 एम.ए. ओबीसी वधा� 8/1/2000 7/31/2003 8007077954

Page 764 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

256 20090618सी630668 माधुर+ गोपालराव ठाकरे, >ताप 
नगर वाड� नं. 1, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 2/23/1972 �ब.एससी., 
�ब.एड./कॉK�युटर

ओबीसी कार 1/1/1996 12/31/1998 9765083639

257 20060921सी652310 लaमण चंपतराव 

येण◌्ुरकर,मु.ट7भा,पो.वडनेर,ता.�हगं
णधाट  िज.वधा�'

पु�ष 5/3/1971 �ब.ए., ओबीसी �हगंणघाट 2/1/1998 1/31/2001 9604684445

258 19910710सी619940 उ�वला मनोहर चौधर+, Gदारा 
>;वण भोयर, >याग कॅटस� मागे, 
कळंबे लेआऊट, गणेश नगर, 
बोरगांव म'े◌ो, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 4/12/1975 �ब.ए. ओबीसी वधा� 12/1/1998 11/30/2001 8007487419

259 20101216सी225262 नारायण शंकरराव भुते, मु.पो. 
रेहक6, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 2/11/1972 �ब.ए. ओबीसी सेलू 6/1/1998 5/31/2001 9975771412

260 20090905सी642228 �दपक वासुदेवराव गं(भर, वाड� नं. 
17, शालवण नगर, देवळी, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 8/13/1971 �ब.ए., 
Hड.फॉम�./एम.एस
.सी.आय.ट+.

एस.सी देवळी. 11/1/1996 10/30/1999 9421816236

261 19890504सी617984 नारायण लaमणराव देवास,े मु.पो. 
काकडा, ता. कारंजा, िज. वधा�

पु�ष 6/18/1970 �ब.ए., �ब.;प.एड, 
Hड�लोमा ॲUी.

ओबीसी कारंजा 1/2/2000 12/31/2003 7875868220

262 20090908सी642397 सं'घष� रामराव जाधव, मु.पो. 
केळझर, वाड� नं. 3, ता. सेलु, िज.  
वधा�

पु�ष 7/25/1970 �ब.ए., �ब.;प.एड. एस.सी. सेलू 5/1/1996 4/30/2001 9823870527

263 20091030सी641068 पुxपा भाऊरावजी को◌े�हे, :यु 
कुल+, वाड� नं. 4, ना'◌ाणगांव रोड, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�

!"ी 7/12/1967 �ब.ए., �ब.एड., 
�ब.;प.एडञ

ओबीसी देवळी. 4/1/1998 3/31/2001 9923428059

264 20070215सी648850 >शांत देवरावजी बोर+कर, मु.पो. 
Cगरड, ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 3/5/1975 �ब.ए./एम.एस.सी
.आय.ट+, इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40, 
ला�qर+ यन 

सट}_फकेट कोस

एस.बी.सी. समुLपूर 10/1/1998 9/30/2001 9146920375
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265 20091207सी619924 मंदा नारायण खोपड,े
चेर+ ले आऊट,बालाजी नगर, 
आव�, ता. आव�, िज. वधा�'

!"ी 3/13/1972 �ब.ए./इंUजी 

टायं;पगं 30
ओबीसी आव� 3/1/1998 2/28/2001 9422905223

266 20091210सी626251 ;वजय रामकृxण ठाकरे,
 मु.पो. Cगरोल+ (इंगळे), ता. देवळी, 
िज. वधा�'

पु�ष 8/13/1964 �ब.ए. ओबीसी देवळी. 12/1/1997 11/30/2000 7218277251

267 20091215सी637684 र;वLं आनंदराव चचाणे, मु.पो. 
Cगरड, ता. समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 5/1/1972 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30

ओबीसी आव� 2/1/1997 1/31/2000 9923294369

268 19870908सी617284 राज7L भै�याजी बोर+कर, सुदामपुर+, 
वा§ नं◌ं. 4, एकनाथ मं�दर जवळ, 
वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 6/28/1968 �ब.कॉम, 
िज.डी.सी.

ओबीसी वधा� 10/18/1995 3ञ/09/1998 7507204106

269 1988041980 बंडु बळीराम चोपड,े मु. बोरगांव 
(ढोले), पो. जुनापाणी, ता. कारंजा, 
िज. वधा�

पु�ष 04/03/1867 �ब.ए./Hड�लोमा 
ॲUी.

ओबीसी कारंजा 2/28/1995 1/31/1998 9921289626

270 20091222सी643014 �दवाकर एकनाथ भानखेड,े 
मु.पो. इंजाळा, ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 2/11/1970 �ब.ए.,�ब.;प.एड./
इंUजी टाय;पगं 

30

ओबीसी देवळी. 7/26/1995 6/26/1998 9970421516

271 20100216सी635324 @न@तन रामदयाल(सगं बैस, शंकर 

नगर, वाड� नं. 1, देवळणकर 

लेआऊट, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 12/20/1973 �ब.ए., 
�ब.एड.,/एम.एस.
(स.,आ.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

40

ईतर वधा� 6/1/1996 5/31/1999 9823642498

272 1991050476 मं◌ंगला भोजराज बानाईत, गांधी 
चौ◌ैक, देवळी, पो.ता. देवळी, िज. 
वधा�

!"ी 12/13/1969 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30, 
मराठS 30

ओबीसी देवळी. 5/19/1995 4/19/1998 9960244598

273 1988041438 उमेश ई$वर बोदेले, 
डॉ.आंबेडकर, वाड� नं. 17, पुलगांव, 
ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 5/1/1971 �ब.ए./एम.ए.,इंU
जी टाय;पगं 30

एससी. देवळी. 4/1/1996 3/31/1999 9960722529

274 20100409सी619790 >काश मनोहरराव वानखेड,े
Gदारा-रणजीत राऊत,डॉ.हॉउ(सगं 
सोसायट+ जवळ,तळेगांव 

रोड,आव� 

ता.आव�,िज.वधा�'

पु�ष 6/30/1965 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40
ओबीसी कारंजा 11/1/1996 11/30/1999 9673413191
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275 20100510सी625213 @नवे�दता गणेशराव कठाणे, 
;व�ठल वाड�, तलाव रोड,आव�, ता. 
आव�, िज. वधा�'

पु�ष 1/5/1970 �ब.ए., 
�ब.एड.,�ब.;प.एड.
/एम.एस.(स.आ.
ट+.

एस.सी. आव� 5/1/1996 4/30/1999 9028311108

276 20100630सी638364 व@नता केशवराव राऊत

Gदारा-व@नता अ�ण धामंदे

संत तुकाराम वाड� नं.18,रामनगर, 
वधा�'

!"ी 5/1/1967 �ब.ए./एम.एस.(स
.आय.ट+.

ओबीसी वधा� 2/1/1999 1/31/2002 9960110697

277 20101124सी620402 रDनाकर >भाकर देवCगर+कर, 
पोल+स !टेशन जवळ, देवळी, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 3/5/1969 �ब.ए. ओबीसी देवळी. 2/1/1999 1/31/2002 9822490316

278 20110110सी620587 लaमीनारायण भगवान(सगं 

कछवा, मु. मेनखात, पो. जांबा, ता. 
समुLपूर, िज. वधा�

पु�ष 9/19/1966 �ब.कॉम एस.ट+. समुLपूर 10/1/1998 9/30/2001 9673177352

279 20110121सी637977 सु@नल पुंड(लकराव झाड,े
मु. मुरदगांव (खोसे), पो. नांदोरा, 
ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 3/29/1969 �ब.ए.,�ब.;प.एड. ओबीसी देवळी. 8/1/1995 7/31/1998 9767471636

280 20110201सी616563 सुर7L कृxणराव कुंभारे, गजानन 

नगर, वाड� नं. 2, वधा�, ता.िज. वधा�
पु�ष 10/16/1970 �ब.कॉम./एम.एस

.(स.आय.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 30, 
�हदं+ 30

एस.बी.सी. वधा� 11/1/1995 10/31/1998 9921774081

281 20110304सी620645 रमेश सदा(शवराव चारभे,
मु.पो. केळझर, ता. सेलु, िज. वधा�'

पु�ष 10/15/1971 �ब.कॉम. एस.सी. सेलू 4/1/1997 3/31/2000 9881466858

282 20110428सी621691 रDनाकर मुरल+धर ढोणे, तडस 
लेआऊट, झडे. पी. कॉलनी, आव� 

रोड, वधा�

पु�ष 11/4/1966 �ब.ए.,�ब.;प.एड., 
िज.डी.सी./एम.ए
स.सी.आय.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

30, मराठS 30

ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9503603765
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जातीचा >वग�

283 20110628सी637131 (मना लaमणराव पाट+ल, 
;पसुळकर लेआऊट, आय.ट+.आय. 
जवळ, समता नगर, सावंगी मे'◌ो, 
वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 12/17/1966 �ब.ए./!टेनो◌े 
मराठS 120, 
इंUजी टाय;पगं 

40, मराठS 40, 
एम.एस.ऑफ6स

एस.सी वधा� 9/1/2000 8/31/2003 9730579900

284 20110707(स633813 बाबा गो;वदंराव ओरके, मु.पो. 
रेहक6, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 5/30/1970 �ब.ए. एस.सी. सेलू 10/1/1996 9/30/1999 7028706939

285 20110712सी643124 लता रामदास वाघ बैल बाजार 

जवळ, देवळी, ता. देवळी, िज. वधा�
!"ी 6/16/1967 �ब.ए./ॲUी.,इंU

जी टाय;पगं 40, 
मराठS 30, 
मॉ:टेसर+

एस.सी देवळी. 12/1/1996 11/30/1999 9326596048

286 20110728सी648218 �दवाकर सदा(शव पेठे, 
मु.पो. टाकरखेडा, ता. आव�, िज. 
वधा�'

पु�ष 8/27/1968 �ब.ए.,�ब.कॉम., 
�ब.;प.एड., 
!टेनो इंUजी 

80, मराठS 
!टेनो 100, 
इंUजी टाय;पगं 

50, मराठS 40, 
�हदं+ 40

ओबीसी वधा� 4/1/1995 3/30/1998 9764851385

287 20110809सी646326 केलाश रघुजी �टपले, Gदारा 
>भाकर भदे, Kहाळा कॉलनी, 
मोहता गाड�न, संत तुकडोजी वाड�, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 7/1/1971 �ब.ए., �ब.;प.एड. ओबीसी समुLपूर 12/10/2000 12/10/2003 9665237087

288 20111014सी640895 राजेश सज<राव भोयर, सं◌ंत 
तुकडोजी वाड� नं. 31, �ट'◌ार 
कॉलनी, �हगंण'◌ा◌ाट, ता. 
�हगंण'◌ा◌ाट, िज. वधा�

पु�ष 1/7/1973 एम.ए.,बी.एड ओबीसी �हगंणघाट 7/1/1996 6/30/1999 7066253336

289 20111025सी644750 सु@नल ;वनायकराव साळ;वकर, 
;व�ठल मं�दर जवळ, वैशाल+ 
फोटो !टुHडओ, आxट+, ता. आxट+, 
िज. वधा�

पु�ष 11/29/1968 �ब.एससी./एम.ए
स.(स.आय.ट+.

ओबीसी आxट+ 11/1/1997 10/30/2000 9922300923
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290 20111031सी644924 रज@नश वसंतराव पावड,े रामनगर 
सक� स Uाऊंड, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 3/27/1968 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 40

ओबीसी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9403555431

291 20141128सी100567 `ाने$वर दशरथ @नचत, 
मु.पो.ता. आxट+,बार+पुरा, िज. वधा�'

पु�ष 4/9/1967 �ब.कॉम.,�ब.;प.ए
ड./इंUजी 

टाय;पगं 30

ओबीसी आxट+ 12/1/1996 11/30/1999 9975325186

292 20111031सी644938 �दपक दशरथराव मुंजेवार, मु. 
केळापुर, पो. दहेगां◌ंव, ता.िज. वधा�

पु�ष 7/2/1970 �ब.ए./आय.ट+.आ
य. इलेR�+शन

एस.सी. वधा� 7/1/1997 6/30/2000 9545312388

293 20111101सी616655 अ@नल वसंतराव चGहान, पो. 
(सरपुर (बोके), ता. आव�, िज. वधा�

पु�ष 1/7/1971 �ब.ए., �ब.;प.एड. ओबीसी आव� 3/1/1997 2/28/2000 9503089470

294 20111102सी616828 लaमण तानबाजी घुमड,े मु.पो. 
रेहक6, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 7/5/1967 �ब.ए., �ब.कॉम., ओेबीसी सेलू 3/1/1996 2/8/1999 9765083896

295 20111102सी616894 अmतर अयुबअल+ सै�यद, ;वकास 

चौक, सेलु, ता. सेलु, िज. वधा�
पु�ष 8/13/1965 �ब.ए.,�ब.एड./एम

.एस.(स.आय.ट+.,
 इंUजी 

टाय;पगं 30, 
�हदं+ 30

ईतर सेलू 8/1/1997 7/31/2000 9372498867

296 20111102सी616895 क�पना CEराम कुबड,े धंतोल+, 
वाड� नं. 12, सावलं◌ंबी शाळे'या 
मागे, वधा�, ता.िज. वधा�

!"ी 1/23/1967 �ब.ए., 
एमएसडZलू.,

ओबीसी वधा� 5/1/1997 4/30/2000 9860552015

297 20111104सी617238 शरद कमलाकर बेदरकर, बो0रया 
@नवास, वाड� नं. 5, सेलु, ता. सेलु, 
िज. वधा�

पु�ष 10/16/1967 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 30
ईतर वधा� 11/1/1995 11/30/1998 8379093271

298 20111104सी617583 राजपाल परसराम ठां◌ेबरे, मु. 
शेकापुर, पो. कवठा, ता. देवळी, िज. 
वधा�

पु�ष 8/7/1968 �ब.ए., �ब.कॉम, एस.सी देवळी. 4/1/1997 3/31/2000 9822275584

299 20111104सी617505 वा�मीक न�थुजी पांड,े पुर;पडीत 
कॉलनी, रे�वे !टेशन जवळ, 
�हगंण'◌ा◌ाट, ता. �हगंण'◌ा◌ाट, 
िज. वधा�

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए.,/इंUजी 

टाय;पगं 40, 
मराठS 30,

ओबीसी �हगंणघाट 9/1/1995 6/30/1998 9960025557

300 20111104(स617512 ;वनोद खुशाल चंदनखेड,े �हदंनगर 
वाड� नं. 5, कैलाश मं�दर मागे, 
(सधंी मे'◌ो, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 4/24/1971 �ब.ए./कॉK�युटर,
 आय.ट+.आय. 
वे�डर

एस.सी वधा� 1/1/1998 9/30/2001 9823592008
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301 20111104(स617514 जयवंत जग:नाथ महेशगौर+, 
मु.पो. सालोड (�हरापुर), ता.िज. वधा�

पु�ष 4/14/1974 �ब.ए. एस.सी. वधा� 9/1/1998 8/31/2001 9145233299

302 20111108(स618499 >काश लaमण सहारे, Gदारा 
भाऊरावजी भगत, सानेवाडी, वाड� 
नं. 39, वधा�, ता.िज. वधा�

पु�ष 7/10/1963 �ब.ए., 
�ब.;प.एड,, 
�ब.कॉम./एम.एस
.(स.आय.ट+., 
इंUजी टाय;पगं 

30, मराठS 30

एस.सी. देवळी. 6/1/1997 5/31/2000 8149910670

303 20111109सी619558 नरेश मधुकर पेलागड,े 
मु.पो. साहुर, ता. आxट+, िज. वधा�'

पु�ष 6/14/1973 �ब.ए.,/आय.ट+.
आय. 
इलेR�+शन, हँ:ड 
कंKपोPझटर

ओबीसी आxट+ 3/1/1997 5/30/2000 9766078570

304 20111119(स624609 अ;वनाश रामदासजी पाट+ल, मु.पो. 
पवनुर, त.िज. वधा�

पु�ष 1/1/1961 �ब.कॉम. एस.सी वधा� 11/1/1996 10/31/1999 8552868838

305 20111119सी624749 संघ(म"ा रामदासजी पाट+ल,
मु.पो. आंजी (मोठS), ता.िज. वधा�'

!"ी 8/20/1965 �ब.ए., 
एमए.,�ब.;प.एड.

एस.सी वधा� 1/1/1996 12/31/1998 8605176886

306 20111128सी631099 वासुदेव महादेव शेळके, मु.पो. 
झडसी, ता. सेलु, िज. वधा�

पु�ष 6/2/1973 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 30
ओबीसी सेलू 6/1/1998 5/31/2001 7387171290

307 20111130सी631463 ह0र$चंL यादवराव डMगरे

 मु. पालोरा, पो. सारवाडी, ता. 
कारंजा, िज. वधा�'

पु�ष 8/22/1974 ◌�़ब.ए./एमएसड
Zलू.

ओबीसी कारंजा 2/2/1999 2/1/2002 9923147944

308 20111226सी629982 दयु�धन चंLभान कोथड,े मु.पो. 
आकोल+, ता. सेलु, िज. वधा् र

पु�ष 3/11/1975 �ब.एससी./एम.ए
स.ऑफ6स

ओबीसी सेलू 1/1/2000 12/31/2002 9209144057

309 20120312सी618674 लता शंकरराव मानकर, Gदारा 
रणजीत काकड,े ह0रराम नगर, 
वाड� नं. 23, पुलगांव, ता. देवळी, 
िज. वधा�

!"ी 4/8/1964 �ब.ए.,/एम.ए., 
�ब.;प.एड./इंUजी

 टाय;पगं 30, 
मराठS 30

ओबीसी देवळी. 10/1/1995 9/30/1998 9422384757

310 20120411सी630289 �दवाकर ह0रदासजी गायकवाड, 
मु.पो. ;पपंळगांव, लुटे,ता. देवळी, 
िज. वधा�

पु�ष 9/13/1970 �ब.ए. एस.सी. देवळी. 9/1/1997 8/31/2000 9923987337

311 20120809सी644971 _कशोर _कसन शंभरकर, सुभाष 
नगर, वाड� नं. 10, पुलगांव, ता. 
देवळी, िज. वधा�

पु�ष 1/31/1968 �ब.कॉम./इंUजी 

टाय;पगं 30
एस.सी. देवळी. 11/1/1996 10/1/1999 9420519403
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312 20121017सी630162 महादेव ;वठोबाजी _करनाके, मु.पो. 
आंजी (मोठS), ता.िज. वधा�

पु�ष 7/1/1969 �ब.ए., �ब.;प.एड. एस.ट+. वधा� 3/1/1996 2/28/1999 9158833515

313 20121029सी650266 सु@नल उNमराव बोबड,े 
Gदारा रमेश रोठेकर, ह0रराम नगर, 
पुलगांव, ता. देवळी, िज. वधा�'

पु�ष 10/5/1970 �ब.ए./इंUजी 

टाय;पगं 40, 
�हदं+ 30

ओबीसी देवळी. 4/1/1998 4/30/2001 9970251610

314 20070828सी225364 अ:नपुणा� ;वनयक ढोबळे, मु. 
;पपंरा, पो. (सधंी रे�वे, ता. सेलु, 
िज. वधा�

!"ी 6/15/1974 �ब.ए./एम.एस.(स
.आय.ट+.

एस.सी. सेलू 9/1/2000 8/31/2003 9371265977

315 20121116सी624329 ;वजय गणपतराव पेठकर, मु. 
मदना, पो. कासरखेडा, ता. आव�, 
िज. वधा�

पु�ष 3/30/1966 �ब.;प.एड. ओबीसी आव� 4/1/2000 3/31/2003 7875556202

316 20121121सी631394 शैलेष ;व�ठलराव थुल, गौरOण 

वाड� नं. 15, वधा�, ता.िज. वधा�
पु�ष 3/16/1970 एम.एस.डZलु. एस.सी. वधा� 1/1/1996 12/31/1999 9623057635

317 20121211सी628977 वैशाल+ रमेश पोकड,े मु.पो. 
जळगांव, ता. आव�, िज. वधा् र

!"ी 4/6/1973 �ब.ए./मॉ:टेसर+ ओबीसी आव� 3/1/1997 2/28/2000 8805989191

318 20140326सी100390 संगीता देवीदासराव कहारे, मारोती 
वाड� आव�, तह.आव� िज वधा�.

!"ी 5/3/1971 �ब.ए./�बपीएडटा
यपींग इंUजी 

40 
मराठS40,�ह:द+4
0 कॉKपुटर

ओबीसी आव� 11/1/1996 10/30/1999 9370373531

319 20130417सी100785 वैशाल+ ;वठठलअ�पा वलगांवकर 

मुपो कारंजा घाडगे तह.कारंजा 

जी.वधा�.

!"ी 10/29/1974 एम.ए.एमएससी
आयट+

ओबीसी कारंजा 1/1/1998 12/31/2000 9604615892

320 20141016सी100878 सुषमा ;वजयराव पोफळी,कोचर 

वाड� रे�वे !टेशन जवळ 

�ह◌ंंगण'◌ा◌ाट तह.�हगंण'◌ा◌ाट 
िज�हा वधा�.

!"ी 8/16/1970 �बकॉम. ईतर यवतमाळ 12/1/1996 11/30/1999 9420060540

321 20141018सी100671 अच�ना ◌्मधुकरराव चाफले ,
Gदारा-�दल+प तुकारामजी भ!मे  

एलआयजी.कॉलनी,आव�,ता.आव� 

िज.वधा�

!"ी 6/28/1970 �बकॉम/टायपींग 
इंUजी50 मराठS 
40

ओबीसी आव� 2/1/1997 1/31/2000 9420128412
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322 20141021सी100218 �योती रामचं◌ंL साखरे,
मु.पो. नाचणनांव, वाड� नं. 3, ता. 
देवळी, िज. वधा�'

!"ी 12/6/1973 एम.ए./एम.एस.
सी.आय.ट+./टाय
;पगं इंUजी 40

एस.सी. देवळी. 8/1/1998 7/31/2001 9096083666

323 20141020सी100348 उ�वला रामचंL साखरे, 
मु.पो. नाचणगांव, वाड� नं. 3, ता. 
देवळी, िज. वधा�'

!"ी 5/14/1972 एम.ए. एस.सी. देवळी. 8/1/1998 7/31/2001 9096083667

324 20131129सी185808 संगीता का(शनाथजी मुरले, 
मु.अंतरगांव पो.झडशी तह.सेलु, 
िज. वधा�.

!"ी 6/23/1972 एम.ए/�बएड/एम
एड/एमएससीआ
यट+.

ओबीसी सेलू 4/1/1999 3/31/2002 8975215488

325 19840627सी616697 राज7L जनाघ�न वाकेकर संतोषी 

माता मंद+र जवळ वाड� नं.4 
केळकर वाडी, वधा� तह.िज.वधा�.

पु�ष 9/25/1968 �बकॉम/टायपींग 
इं40 म.40 �ह.40

ओबीसी वधा� 5/1/1996 4/30/1999 9552727329

326 20141031सी100581 रेखा यशवंत ढवळे,दवारा रेखा 

मधुकर बोबड े

मु.उमर+,पो.तह.िज.वधा�.

!"ी 10/26/1971 एमए/टायपींग 
इं 50 म 40 
�ह.40

ओबीसी वधा� 3/1/2000 2/28/2003 9881664073

327 20141031सी100536 रDनपाल ;वठोबाजी लोटे ओम 

पॉल+टेRनीक कॉलेज समता नगर 

सावंगी मेघे◌े, वधा� तह.िज.वधा�.

पु�ष 4/4/1964 �बए/�बपीएड एससी वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9764784618

328 20141110सी100054 क�पना वसंतराव डहेनीकर दवारा 

�दल+प लांबे कोचर कॉलणी रे�वे 

!टेशन जवळ �हगंणघाट िज वधा�

!"ी 5/12/1963 एमए/�बएड ईतर �हगंणघाट 4/1/1996 3/31/1999 9764064917

329 20141110सी100521 गुणवंत कवडुजी राऊत 

,मुपो.घोराड, तह.सेलु,िज.वधा�.
पु�ष 5/18/1969 �बए/�बपीएड ओबीसी सेलू 8/1/2000 7/31/2003 9011321722

330 20141110सी100643 क�पना मघुकरराव सातारे, 
गजानन नगर, आव� नाRयामागे, 
वधा�, तह.िज. वधा�.

!"ी 2/10/1971 �बए/एमएस(सआ
यट+/टायपींग 
इं40म3001/10/
1995

एसबीसी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 9975445381

331 20141110सी100720 क�पना गुणवंतराव ब7ड,े गांघी 
नगर,एकनाथ मंद+र 

वघा�,तह.िज.वधा�.

!"ी 6/23/1965 �बए/एमएस(सआ
यट+          

               
01/12/1994

एसबीसी वधा� 12/1/1994 11/30/1997 8412045440
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332 20131001सी127188 सुभाष मारोतराव काळे, वाड� 
नं.30रामनगर, राघाकुxण चौक, 
वधा�,तह.िज.वधा�.

पु�ष 8/24/1971 एमए/एमएससी
आयट+ इु-40 म-
30

ओबीसी वधा� 3/1/1996 2/28/1999 8421980449

333 20061011सी231257 वनीता >भाकरराव मोकदम,
वाड� नं.5 मुपोतह.आxट+, िज.वधा�.'

!"ी 1/7/1972 एमए/एमएससी
आयट+

ओबीसी आxट+ 11/4/1996 1/19/1999 9970446106

334 20130827सी101279 राजकुमार झामाजी 

वाघमारे,मु.रेनकापुर, 
पो.तह.समुLपुर, िज.वधा�.

पु�ष 3/6/1971 एमए/�बएड एससी समुLपूर 9/1/1998 8/31/2001 9921359821

335 20141210सी100196 माधुर+ गंगाधरराव भोयर, 
rवारा-राहुल खडसे तडस लेआऊट 

पंजाब कॉलणी ;पपर+ मेघे, वधा�, 
तह.िज.वधा�'

!"ी 3/13/1978 �बए/एमए.,एमए
ससीआयट+

ओबीसी वधा� 8/1/2000 7/31/2003 9850253696

336 2000000388 0रता रामकृxण चGहाण,�हगंणघाट 

फैल,वाड� 
नं.9,पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

!"ी 5/6/1975 बी.ऐ. एससी. देवळी. 2/1/2000 1/31/2003 7083380728

337 20130716सी104658 वषा� वसंतराव ;पपंळे,
टे(लफोन एRसच7ज ऑ_फस]या 

मागे,भगत ले-ऑऊट, 
सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�'

!"ी 10/1/1971 एम.ऐ. ओबीसी सेलू 3/1/1997 2/1/2000 9970202486

338 20131019सी150238 ल(लता ;वठोबा कोराम,
माहुरे ले ऑऊट,वाड� नं.2,
सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�.'

!"ी 11/12/1976 एम.ऐ/एमएसड
Zलू.

ओबीसी सेलू 2/1/2001 1/31/2004 8308081620

339 20140116सी100851 संजय आDमारामजी उमरे,
:यु कला� वाड� नं.4,नाचंणगांव 

रोड,पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�'

पु�ष 4/1/1973 एम.ऐ. एससी देवळी. 2/22/2000 1/22/2003 9326236120

340 20140304सी101499 जया शंकरराव भुते,
मु.पो.रेहक6,ता.सेलू,िज.वधा�'

!"ी 6/3/1975 बी.ऐ. ओबीसी सेलू 3/1/1999 2/28/2002 7775950911

341 20140507सी100468 राजेशा वामनराव सावरकर,
Gदारा-;ववेक उNमराव 

�Lकार,ह0ररामनगर,पुलगांव,ता.देव
ळी,िज.वधा�'

ि!" 1/27/1977 एम.ऐ. ओबीसी देवळी. 6/1/1999 5/31/2002 9890086882

342 20140606सी101202 (शवदास रामदास मुळतकर,
मु.वडगांव(खुद�),पो.जुवाडी 

ता.सेलू,िज.वधा�'

पु�ष 10/5/1970 एम.ऐ. ओबीसी सेलू 12/1/1998 11/30/2001 9975482470
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343 20140611सी100873 सु@नल जना�धनराव गोड,े
कोचरवाड�,�हगंणघाट,ता.
�हगंणघाट,ि◌.वधा�.'

पु�ष 3/23/1974 'बी.ऐ.,बी.पी.एड. ओबीसी �हगंणघाट 2/1/1998 1/31/2001 8390350602

344 20141013सी100407 >मोद रामदास सवाई मारोती वाड� 

नं.2 �हगंणघाट तह.�हगंणघाट 

िज.वधा�

पु�ष 11/21/1973 बी.ऐ. ओबीसी �हगंणघाट 5/1/1997 4/30/2000 9158027411

345 20141013सी100454 ;वजय (भमराव बरड,े
संत तुकडोजी वाड�,�हगंणघाट

ता.�हगंणघाट,िज.वधा�'

पु�ष 11/1/1969 बी.ऐ. ओबीसी �हगंणघाट 10/1/1997 9/30/2000 9764510053

346 20140403सी100215 माधुर+ ;वनेयLं(सगं कडू

Gदारा-िGह.बी.कडू,तळेगांवरोड,
आव�,ता.आव�,िज.वधा�'

!"ी 3/20/1968 बी.ऐ./एम.ऐ/ ओबीसी आव� 1/1/1996 12/31/1998 9623753394

347 20131014सी145317 जा0रन अखतर अZद◌ूूल म!जीद 

कुरेशी, मो@नका लॉज 

जवळ,सेलू,ता.सेलू,िज.वध�

!"ी 10/12/1971 बी.ऐ. इतर सेलू 2/28/1996 1/31/1999 9158603832

348 20081023सी634231 संजय बाबाराव भोयर, 
मु.इं�दरा गांधी वाड�,Rवॉ.नं.492, 
इं�दरा गां◌ंधी 

शाळेजवळ,�हगंणघाट,ता.
�हगंणघाट, िज.वधा�.'

पु�ष 6/20/1972 एम.ऐ.पास ओबीसी �हगंणघाट 01/06/1998
30/09/2003'

01/01/2001
31/12/2003'

7350478380

349 20141110सी100283 नरेLं मधुकरराव गंLे,
वाड� नं.3,मंगळवार+ पुरा,आxट+,
ता.आxट+,िज.वधा�'

पु�ष 4/10/1963 बी.कॉम. ओबीसी आxट+ 12/1/1995 11/30/1998 9604445517

350 20081106सी643438 क�पना भालेराव चौधर+,
मु.पो.दहेगांव(गो!वावी),
ता.सेलू,िज.वधा�'

!"ी 3/20/1971 Hड.एड.बी.ए. ओबीसी सेलू 7/1/1995 6/30/1998 9373189071

351 19890726सी617817 अजय ई$वर बोदेले,
(सFदाथ� वाचनालय जवळ,
वाड� 

नं.26,पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�'

पु�ष 5/21/1973 एम.ए.,बी.ऐ.पास एससी. देवळी. 8/31/2000 7/31/2003 9960410165

352 20141029सी100320 मोहन मारोतराव चांदरुकर

मु.पो.वध�मनेर+,ता.आव�,
िज.वधा�'

पु�ष 3/4/1969 बी.ऐ.पास/टाय;पं
ग

ओबीसी आव� 9/1/1996 8/30/1999 9923148675

353 20010618सी644893 क�पना दशरथ गायकवाड,
>गती कॉलनी,पुलगांव,
ता.देवळी,िज.वधा�'

!"ी 7/1/1968 बी.ए.,एम.ऐ.पास एस.सी. देवळी 9/14/2000 9/13/2003 9420060502
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354 20111116(स625584 संFया नामदेवराव वावरे,;वर 
भगत(सगं वाड� �हगंणघाट 

तह.�हगंणघाट,िज.वधा�.

!"ी 2/2/1969 �बकॉम/�बए/�बए
ड

एससी �हगंणघाट 01/08/1996
01/08/1996'

30/11/1998
31/01/2004'

9168379436

355 20150327सी100439 >@तभा साहेबराव कोसे 

Gदारा �दनेशराव कोहळे �लॉट 

नं.62 नरसाळा नागपूर 

तह.िज.नागपुर'

ि!" 7/5/1972 बी.कॉम.पास एनट+ बी नागपूर 12/31/1998 11/30/2001 9371803752

356 20150328सी100005 >भाकर सुय�भानजी भेदरकर

मुपो वडनेर तह.�हगंणघाट 

िज.वधा�. '

पु�ष 1/20/1970 बी.ऐ.पास ओबीसी �हगंणघाट 11/21/1997 11/21/2000 8805011552

357 20150330सी100302 गोवींदा दादाजी घुमे

मु.पो.सेलडोह,तह सेलु िज.वधा�.'
पु�ष 6/6/1969 बी.ऐ.पास ओबीसी सेलु 11/30/1998 10/31/2001 9764515213

358 20150330सी100727 उNरा बापुराव भगत 

Gदारा-जी.एन.खैरकार,
 बजाज लेआऊट समता नगर

 डॉ अं◌ाबेडकर शाळेमागे सावंगी 

मेघे 

वधा�,तह.िज.वधा�.

ि!" 9/12/1964 बी.कॉम.पास एससी आव� 12/1/1992 11/30/1995 9420844291

359 20150330सी100746 �दनकर रामरावजी भगत 

मु.(मल+ंद नगर सावंगी मेघे 
वधा�.तह िज.वधा�.

पु�ष 1/7/1970 'बी.ऐ.,बी.पी.एड. एससी देवळी 6/1/1996 5/31/1999 7744917297

360 20150330सी100893 कवीता @नलकंठ पाट+ल 

Gदारा-आDमाराम तामगाडगे 

काजी वाड� �हगंणघाट िज.वधा�.

ि!" 5/15/1961 बी.ऐ.पास एससी �हगणघाट '01/01/1997 12/31/1999 8605855882

361 20150330सी100967 देवे:L (शवरामजी तेलतुमड े

दयाल नगर वाड� नं.39,
पंच(शल बुFद ;वहाराजवळ,
देवळी नाका, वधा� तह.िज.वधा�.

पु�ष 2/23/1967 बी.ऐ.पास एससी देवळी 10/1/1996 31/09/1999 9890420015

362 20150331सी100459 संजय राजे$वरराव धोबे,
मु.�बडकर वाड�,�हगंणघाट,
ता.�हगंणघाट,िज.वधा�.

पु�ष 11/4/1970 बी.ऐ.,बीपीएड.,पा
स

ओबीसी �हगणघाट 8/30/1998 7/31/2001 9881369046

363 20150331सी100486 राजु मनोहरराव नेमाड,े
;व�ठलमं�दर वाड�, �हगंणघाट, 
ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 6/30/1967 बी.ऐ.पास ओबीसी �हगणघाट 01/12/1996
01/05/2003

30/09/1999
30/06/2003

9923624268
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364 20150331सी100507 राजेLं ;व�ठलराव नगराळे,
मु.कारला,पो.;पपर+मेघे,
वाड� नं.5,वधा�.

पु�ष 10/27/1965 बी.ऐ.पास एससी वधा� 8/1/1996 7/31/1999 9970932418

365 20150331सी100516 अनुप मुरल+धरराव बाकड,े
लघुवेतन कॉलनी,चौधर+ वाड�,
�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 9/18/1971 बी.ऐ.,बी.पी.एड. 'एसबीसी. �हगणघाट 1/1/1999 12/31/2001 7798582449

366 20150331सी100565 नाना आनंदराव खंडार,
मु.पो.भारसवाडा,ता.आxट+,
िज.वधा�

पु�ष 4/2/1974 बी.ऐ.पास ओबीसी आxट+ 9/8/1999 9/8/2001 7350216731

367 20150401सी100108 संजय तातोबाजी वाघमारे,
मु.qाKहणी,पो.जुवाडी,ता.सेलू,
िज.वधा�.

पु�ष 4/14/1973 एम.ऐ.पास एससी. सेलु 6/30/1998 5/31/2001 9823958088

368 20150404सी100307 राजेEी पुंड(ल«ढराव राऊत,
मु.पो.नाचणंगाव,ता.देवळी,
िज.वधा�.

ि!" 6/26/1963 बी.कॉम.पास एससी. देवळी 3/1/1995 2/28/1998 9623141084

369 20150409सी100957 गो;वदंा संपतराव कुकड,े
मु.पो.साहुर,ता.आxट+,िज.वधा�.

पु�ष 6/30/1964 बी.कॉम.पास एससी. आxट+ 3/1/1995 2/28/1998 9673675880

370 20150410सी100659 �दनेश मारोतराव दौलतकर,
यवतमाळ रोड,टोलटRॅस 
नाRयाजवळ,
देवळी,ता.देवळी,िज.वधा�.

पु�ष 8/18/1973 बी.कॉम.पास ओबीसी देवळी 12/31/1996 11/30/1999 9405529501

371 20150417सी100685 @नतीन `ाने$वर डुकरे,
मु.पो.ता.सेलू,वाड� नं.2,िज.वधा�.

पु�ष 2/19/1971 �ब.ऐ.पास ओबीसी सेलु 8/1/1997 7/31/2000 7798353159

372 20150418सी100165 तुळ(शराम ह0रभाऊ बारके,
मु.वडगांव(खुद�),पो.जुवाडी,ता.सेलू,
िज.वधा�.

पु�ष 3/20/1965 बी.कॉम.पास ओबीसी सेलु 7/1/1993 6/30/1996 7744834971

373 20150419सी100160 यशवंत जानराव वां�दले,
मु.पो.>भाग I.5,पंचायत स(मती 
मागे,
सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�.

पु�ष 2/1/1970 'बी.ऐ.,बी.पी.एड. ओबीसी सेलु 11/1/1998 10/31/2001 9423120379

374 20150424सी100150 उमेश भाऊराव कठाणे,
गु�कृपा कॉलनी,वाड� 
नं.4,जुनापाणी,
मुड ेलॉन जवळ,;पपर+ मेघे,वधा�.

पु�ष 12/9/1971 बी.कॉम.बी.पी.एड
टाय;पगं.पास

ओबीसी सेलु 8/1/1997 7/31/2000 9923273470
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375 20150429सी100611 ;वना नामदेवराव पोकळे,
वाड� नं.6,बार+पुरा,आxट+,ता.आxट+,
िज.वधा�

ि!" 11/11/1968 एम.ऐ.पास ओबीसी आxट+ 6/29/2000 6/28/2003 9503675124

376 20150502सी100262 गंगाधर शंकर तडस,
मु.पो.घोराड,ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 5/3/1970 एम.एस.डZलू. ओबीसी सेलु 3/31/1997 3/31/2000 9325027043

377 20150506सी100693 सुजाता रामदासजी लोहकरे,
नागपुर फैल,वा.नं.13,पुलगांव,
ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 7/7/1974 एम.ऐ.पास एससी. देवळी 4/1/2000 4/1/2003 9503675124

378 20150502सी100256 संजय रामभाऊ झाड,े
मु,पो.घोराड,ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 3/28/1970 बी.ऐ.,बी.पी.एड.
एम.ऐ. पास.

ओबीसी सेलु 11/1/1998 10/31/2001 9657344749

379 20150511(स100134 राजेश >भाकर पठाड े

रामIxण भवन रामनगर 

जगिजवनराम 

शाळेजवळ वधा� तह.िज.वधा�.

पु�ष 10/20/1964 �बकॉम इतर वधा� 6/30/1997 5/31/2000 9561486574

380 20150512(स100197 ;वनोद झोलबा नाखले,
मु.(सFदाथ� 
नगर,नाचणगांव,ता.देवळी,
िज.वधा�

पु�ष 12/5/1968 �बकॉम एस.सी. देवळी 1995 1998 8805427350

381 20150518(स100290 (मल+ंदकुमार (शवरामजी काळबांड े

(सFदाथ�  ◌ा◌ा

चणालयाजवळ,पुलगांव
 ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 8/23/1966 �बकॉम एस.सी. देवळी 6/30/1996 5/31/1999 9665582932

382 20150610(स100906 चंLशेखर Eीधरराव पाट+ल

 महालaमी भवन 

समोर,मेनरोड,(सदं+ रे�वे,
ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 7/2/1972 �बकॉम ओबीसी सेलु 5/1/1998 4/30/2001 9850696659

383 20150807(स100904 ;वनायक चंपतराव महाजन 

मु.गणेशपुर,पो.येळाकेळी,ता.िज.वधा�
पु�ष 10/20/1965 बी.ऐ.पास,

एमएससीआयट+'
ओबीसी वधा� 3/13/1996 29/02/1999 9421816235

384 20150824सी100875 >मोद लaमणराव ताकसांड,े
मु.नांदोरा,पो.सेवाUाम,ता.िज.
वधा�

पु�ष 2/9/1969 बी.कॉम.पास एससी. वधा� 5/1/1997 4/30/2000 8007497062
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385 20160528सी100494 संजय नामदेवराव �दघेकर,
गांधीनगर,वाड� नं.12,पुलगांव 
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 6/30/1970 'बी.ए.,बी.पी.एड., ओबीसी देवळी 9/1/1998 8/31/2001 9405529461

386 20160615सी101007 क.कुंदा पंढर+ गायकवाड 

�हगंणघाट फैल,वाड� नं.15,पुलगांव 
ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 8/23/1966 बी.ए.,बी.पी.एड.,
टाय;पगं.'

एस.सी. देवळी 6/1/1995 5/30/1998 9890293690

387 20160309सी100587 राहुल दे;वदासजी पाट+ल 

मु.पो.कानगांव,ता.�हगंणघाट,िज.व
धा�

पु�ष 6/25/1973 एम.ए.(समाजशा

!")
एस.सी. �हगंणघाट 12/1/1998 2/3/2003 9049193784

388 19900709सी618395 ;वजय नामदेवराव भगत

मु.पो.कानगांव,ता.�हगंणघाट,
िज.वधा�

पु�ष 1/18/1972 �ब.ए.पास एस.सी. �हगंणघाट 9/1/1998 11/7/2001 9960685084

389 20151116सी101279 �योती उक< डराव डहाट 

जवाहर कॉलनी लोअर,@तवार+ ले 
ऑऊट,
गांधी(सट+ !कुल जवळ,पुलगांव,
ता.देवळी िज.वधा�

ि!" 7/10/1976 एम.ए.,इकानॉ(म

Rस

एमएससीआयट+

एस.सी. देवळी 9/1/1998 8/31/2001 9970750832

390 20160629सी100694 अ@नता रामराव चौधर+

Gदारा-अशोक uयंबकराव 

झाड,े!वागत 
कॉलनी,कारला रोड,क्60गौर+ 
कलेRशन 

जवळ,पो.मानसमं�दर,वधा�'

ि!" 7/2/1970 एमएसडZलू. ओबीसी वधा� 12/1/1998 11/30/2001 9850399767

391 20160203सी100572 राजु लaमणराव धMगड,े 
जेतवन बौFद ;वहार,�हदंनगर,वाड� 
नं.2, वधा�

पु�ष 5/5/1966 'बी.ए.,बी.एड., एस.सी. वधा� 7/1/1992 6/30/1995 7507922729

392 20160205सी101276 मंदा सुखदेवराव सहारे, 
Gदारा-;वनोद आर.तेलतूमड,े
मा!टर कॉलनी सांवगी मेघे,वधा�

ि!" 6/14/1968 'एम.ए.,इकानॉ(म

Rस

एस.सी. वधा� 2/1/1999 1/31/2002 9168505523

393 20160201सी100452 रमेश चंLभानजी चारभे 

मु.महाकाळ,पो.नालवाडी,ता.िज.वधा�
पु�ष 7/1/1969 'बी.ए.,बी.एड., एस.सी. वधा� 7/1/1998 6/30/2001 9765547060
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394 20160421सी100703 रेखा चरणदास मुन 

मु.पो.सुकळी !टेशन,ता.सेलू, 
िज.वधा�

ि!" 3/26/1963 एम.ए.,सोशालॉजी एस.सी. वधा� 8/1/1993 7/31/1996 8888912300

395 20160208सी100046 साहेबराव _कसनराव दारोकर, 
वाड� नं.1,बार+पुरा,आxट+,ता.आxट¹ 

िज.वधा�

पु�ष 12/30/1963 बी.ए.पास ओबीसी वधा� 12/27/1993 12/27/1996 7387889087

396 20160201सी100498 >मोद Eीधरराव डायगGहाणे 

मु.वा�हतपुर,पो.सुकळी(!टे.), 
ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 7/30/1968 बी.कॉम.पास ओबीसी सेलु 1/1/1996 12/31/1998 9765083802

397 20160516सी100226 लता बापुराव दाते 

Gदारा-रमेश गुलाबराव हजारे, 
;पपर+ (मेघे),जुनापाणी,0रगंरोड,वधा�

ि!" 3/13/1972 बी.ए.पास एनट+ बी सेलु 9/1/2000 8/31/2003 9881369210

398 20160702सी100988 `ाने$वर ;व�ठलराव रोहणकर

 मु.टाकळी,पो.झडशी,ता.सेलू,
िज.वध�

पु�ष 3/3/1970 एम.कॉम.,पास ओबीसी देवळी 11/1/1995 10/30/1998 9096635071

399 20141019सी100266 सु@नल ;व�ठलराव लंगड े

संत `ाने$वर नगर,आव�नाका,वधा�
पु�ष 6/17/1974 एम.ए.पास ओबीसी वधा� 3/1/1999 2/28/2002 9422844021

400 20160207सी101031 चंद ूनामदेवराव वाघमारे, 
नेटके वक� शॉम मागे,अयोFया 

नगर, आलोडी,ता.िज.वधा�

पु�ष 3/15/1970 �ब.ए.पास ओबीसी वधा� 3/1/1999 2/28/2002 9552361324

401 20160704सी100857 सु@नल चंपतराव कावलकर,
मु.पो.केळझर,वाड� 
न.5,ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 6/22/1968 एम.ृए.पास ओबीसी सेलू 12/1/1998 11/30/2001 9881581004

402 20160704सी100368 �याती गुलजार+ कMटागळे,
Gदारा-दे;वदास 
तेलतूमड,ेदयालनगर 
जवळ,पंच(शल बुFद 
;वहार,देवळीनाका,वधा�,

ि!" 10/11/1967 बी.ए.पास एस.सी. देवळी 10/1/1999 2/28/2001 9766851363

403 20160704सी100700 सु@नता रामदास पाट+ल,
मु.पो.आंजी (मोठS),ता.िज.वधा�

ि!" 3/15/1968 एम.ए.(रा�यशा
!")

एस.सी. वधा� 11/1/1996 10/30/1999 8605176886
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404 20160226सी100152 आशा रामचंLा लोणारे

Gदारा-अ@नल का(शनाथ उके,
मु◌ृ.संत तुकडोजी वाड�,कलोड े

सभागह चेमागे,
�हगंणघाट,ता.�हगंणघाट,क्77िज.व
धा�

ि!" 11/16/1969 बी.ए.,एमएससी
आयट+.

एस.सी. �हगंणघाट 01/12/1998
01/07/2003

31/07/2001
31/10/2003

9765183109

405 20160128सी100694 �हरा मेघराज पाट+ल 

मु◌ृ.संत तुकडोजी वाड�,कलोड े

सभागह चे मागे,
�हगंणघाट,ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 8/20/1971 बी.ए.,एमएससी
आयट+.व 
टाय;पगं'

एस.सी. �हगंणघाट 01/01/1997
01/05/2003

31/09/1999
31/07/2003

9665114061

406 20160704सी100470 मनोज रामक्◌ृxणाजी (सर(सकर 

मु.पो.वाड� न.3,सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 10/14/1972 बी.ए.पास 'एसबीसी. सेलू 8/4/1997 7/31/2000 9561551362

407 20160704सी100421 >�दप मधुकरराव भटारे 

मु.पो.वाड� न.3,सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 12/13/1970 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
'एसबीसी. सेलू 6/1/1999 5/31/2002 9860088780

408 20160704सी101359 माधुर+ वसंत ब:सोड मारोती वाड�,
संजय गांधी !कुल, 
�हगंणघाट,ता.�हगंणघाट,
िज.वधा�

ि!" 5/20/1975 बी.ए. पास ओबीसी �हगंणघाट 12/1/2000 31/11/2003 8390974016

409 20160707सी101224 शारदा महादेवराव शंभरकर, 
Gदारा-धम�पाल 
कांबळे,(भमनगर,वा.न.4
 (सावंगी मेघे),वधा�

ि!" 7/1/1966 Hड.एड.पास एस.सी. वधा� 1/1/1996 12/31/1998 9850295944

410 20160301सी100552 पुxपा Eीरंग लGहे

 सौरभ नगर,;वIम(शला नगर 

जवळ,
 वधा�

ि!" 9/13/1967 बी.ए.पास एस.सी. वधा� 12/1/1996 11/30/1999 9579952858

411 20160707सी101135 रजनी ;वठोबाजी अवचट

 Gदारा-गजेLं सुरकार,कमला नेह� 

शाळे जवळ,
रामनगर,वधा�

ि!" 5/2/1968 Hड.एड.पास ओबीसी वधा� 10/1/1995 9/30/1998 9822219100
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412 20160707सी101097 (मना ;वठोबाजी अवचट 

Gदारा-गजेLं सुरकार,कमला नेह� 

शाळे जवळ,
रामनगर,वधा�

ि!" 1/9/1970 एम.ए.,बी.(लप ओबीसी वधा� 9/1/1996 8/31/1999 9822219100

413 20160705सी100423 सु@नता बाबाराव हरणे 

इंगोले चौक,ने"ा दवाखाणा 

समोर,वधा�

ि!" 10/5/1971 बी.ए.पास ओबीसी वधा� 11/1/1996 10/30/1999 7507503545

414 20160108सी101416 यशवंत रामभाऊजी दारोकार 

मु.पो.ता.आxट+,िज.वधा�
पु�ष 6/8/1967 बी.ए.पास ओबीसी आxट+ 5/15/1995 5/15/1998 7709146085

415 20160707सी100351 नंदा जना�दन अंबादे 

वाड� न.17,नागपुर फैल,शा!"ीनगर,
 पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा

ि!" 3/20/1968 �ब.कॉम.पास एस.सी. देवळी 6/12/1996 6/30/1999 95610676679

416 20080802सी616792 मारोती वातुजी लोहवे 

मु.पो.गौळ,ता.देवळी,िज.वधा�
पु�ष 10/26/1971 बी.ए.पास एस.सी. देवळी 1/1/1996 12/31/1998 9423620546

417 20160706सी100998 माधवी >भाकरराव शेळके 

Gदारा-चंLशेखर महाजन,भारत 
हॉऊ(सगं 

सोसायट+ (सGह+ल लाईन,वधा�

ि!" 6/25/1974 बी.ए.पास ओबीसी �हगंणघाट 12/1/2000 11/30/2003 9673343468

418 20160708सी100639 क.उ�वला सुदाम पाट+ल 
Gदारा-�दनकर उFदवराव ढोबळे, 
पुलफैल,वाड� नं.26,वधा�

ि!" 1/6/1966 एम.ए.(एकॉनॉ(म

Rस)
एस.सी. वधा� 1/1/1997 31/112/1999 8888107406

419 20150430सी100207 क.ि!मता भा;वकदास खेळकर 

बीडकर वाड�,आंबेडकर शाळेजवळ, 
�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 9/22/1974 एम.ए.बी.पी.एड. एस.सी. �हगंणघाट 12/1/1998 11/30/2003 9049460114

420 20160707सी100287 क.वंदना वसंतराव चातुरकर 

मु.पेठअहमदपुर,आxट+,ता.आxट+ 

िज.वधा�

ि!" 7/1/1975 बी.ए.पास ओबीसी आxट+ 3/17/1998 3/17/2001 9970251657

421 20080708सी629756 सतीश गंगाधर प0रयाल 

भामट+पुरा,साईकृपा भवन,वधा�
पु�ष 10/14/1970 बी.कॉम. इतर वधा� 12/1/1998 11/30/2001 9730013559

422 19850627सी616429 मारोती गो◌े;वदंराव पेटकर, 
(भमनगर,देवळीरोड,(शवनगर+, 
सावंगी मेघे,वधा�

पु�ष 3/16/1969 एम.कॉम.,बी.पी.
एड

ओबीसी वधा� 12/1/1994 11/30/1997 9960084957

423 20160708सी101489 बंशी मुलचंद चाव0रया 

!टेशन फैल,वाड� नं.30,वधा�
पु�ष 4/5/1969 एम.ए.एकॉनॉ(म

Rस

एस.सी. वधा� 1/1/1996 12/31/1998 7350777011
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424 19960214सी631593 सुधम� पांडूरंगजी उमाटे, 
मु.पो.दारोडा,ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 8/23/1972 एम.ए.,बीपीएड., ओबीसी �हगंणघाट '01/06/1997 '31/01/2000 9673800252

425 19970416सी637179 गजानन कवडूजी सातोकर 

मु.पो.आव�(छोट+),ता.�हगंणघाट, 
िज.वधा�

पु�ष 5/9/1971 एम.ए., ओबीसी �हगंणघाट 11/1/1998 10/31/2001 9370419531

426 20120929सी649888 अ(भमान महादेवराव वाडकेर, 
लसनापुर,पो.वायगांव(हळrया),
ता.समुLपूर,िज.वधा�

पु�ष 9/5/1969 एम.ए., ओबीसी समुLपुर 1/1/2000 12/31/2003 9673534158

427 20130601सी100442 अनंत मनोहरराव भामकर 

नेताजी वाड�,आठवडी बाजार रोड 

इं�दराचौक,
आव�,ता.आव�,िज.वधा�

पु�ष 9/30/1974 बी.ए.,बीपीएड., ओबीसी आव� 3/1/1997 2/28/2000 9765745310

428 20160704सी101420 स;वता नारायणराव खोडके 

केजाजी रोड,वाड� नं.3,सेलू,ता.सेलू, 
िज.वधा�

ि!" 3/20/1965 बी.ए.,पास ओबीसी सेलू 9/1/1996 8/31/1999 7776801859

429 20160705सी101550 अतुल कxणराव वरखेड े

मु.पो.वाड� नं.8,कारंजा (घाडगे) 
ता.कारंजा (घाडग◌्े),
िज.वधा�

पु�ष 7/14/1970 बी.एससी.,एम.ए.
,

ओबीसी कारंजा 12/18/1995 12/18/1998 9823448689

430 20160708सी100722 सुषमा रामदासजी राऊत 

Gदारा-;व$वनाथ ;वठठलराव ट7भूण< 

>`ानगर,
संत तुकडोजी वाड�,�हगंणघाट 

ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 7/1/1972 बी.ए., एस.सी. �हगंणघाट 8/1/1999 7/31/2002 9168476678

431 20160707सी100705 फालगुण मंगलजी भMगाड े

मु.@नभंा,ता.�हगंणघाट,िज.वधा�
पु�ष 12/24/1971 बी.ए.पास एस.सी. �हगंणघाट 01/05/1998

31/07/2003
31/10/2000
31/12/2003

9975441006

432 20151108सी100047 गणपत (भमराव धोटे 

मु.बोर+,पो.ठाणेगांव,ता.कारंजा 

िज.वधा�

पु�ष 1/1/1967 'बी.ए.,बी.पी.एड., ओबीसी कारंजा 1995 1998 8605794586

433 20150103सी100417 सुरेश ;वxणू पाचोड े

मु.पो.जळगांव,ता.आव�,िज.वधा�
पु�ष 7/1/1970 बी.ए.पास एस.सी. आव� 3/1/1997 2/28/2000 9881075355

434 20160617सी101400 शरद साधुजी शंभरकर 

मु.(सFदाथ�नगर,बोरगांव (मेघे),वधा�
पु�ष 1/5/1971 एम.ए.,बी.पी.एड.

,
एस.सी. वधा� 10/1/1999 9/30/2001 7218340978
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435 20160708सी100787 @नल+मा दामोधरराव टMगसे 

रामनगर,वाड� नं.6,जगजीवनराम 

शाळे जवळ,वधा�

ि!" 1/2/1973 एम.ए./टाय;पगं/
कॉKपुटर

ओबीसी वधा� 1997' 2000 8408896586

436 19830628सी616162 उNम भाऊराव दगु<, 
पोल+स !टेशन जवळ,देवळी,
 ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 3/18/1963 बी.ए.पास एस.सी. देवळी 5/10/1995 4/10/1998 9730642904

437 20160711सी100716 रजनी माधवराव आकरे 

संत `ाने$वर वाड�,मोहता बगी]या 
जवळ 

�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 8/15/1973 बी.ए., ओबीसी �हगंणघाट 01/01/1999
01/06/2003

31/08/2001
30/09/2003

7875499464

438 20160711सी100636 अशोक ;वठोबाजी कलोड े 

मु.पो.रेहक6,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 4/3/1971 बी.ए.,बीपीएड., ओबीसी सेलू 11/1/1998 10/31/2001 8380937193

439 20130826सी100825 स@तश भाऊरावजी औधंकर 

कैलास मं�दर जवळ,�हदंनगर,वाड� 
नं.2,वधा�

पु�ष 9/23/1971 बी.ए.,बी.पी.एड. एस.सी. वधा� 1997
'

2000 7840907806

440 20160711सी100832 लता धमा�जी नाईक 

Gदारा-भुषण पोटपोस,े�लॉट I.09
 सावरकर ले आऊट,समतानगर, 
वधा�

ि!" 6/25/1970 एम.ए.,एम.एड., एस.सी. देवळी 3/1/1997 3/31/2000 8421321202

441 20130101सी634749 चंLकला वामनराव चौधर+ 

मु.पो.;पपर+ (मेघे),ता.िज.वधा�
ि!" 11/7/1970 बी.ए.पास एस.सी. वधा� 2/1/1999 1/31/2002 8698819979

442 20160712सी100248 राx�पाल रेखचंद मगर 

मु.Cचखल+,पो.गौळ,ता.देवळी,
िज.वधा�

पु�ष 2/16/1966 बी.ए.,बीपीएड., एस.सी. देवळी 5/18/1995 4/18/1998 9730642904

443 20150210सी100384 रजनी रामदासजी भुरे 

मु.पो.जळगांव(बे),ता.आव�, िज.वधा�
ि!" 5/28/1972 बी.कॉम.पास ओबीसी आव� 10/1/1996 9/30/1999 8888472414

444 20150512सी100410 दे;वदास Cचतंामण धापुडकर

 मु.पो.सेलू,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 6/14/1969 बी.कॉम.पास एसबीसी. सेलू 1/1/1999 12/31/2002 9860126370

445 20160712सी100619 मनोहर शंकरराव मुन 

मु.पो.देवळी,ता.देवळी,िज.वधा�
पु�ष 1/10/1964 बी.ए.,पास एस.सी. देवळी 5/26/1995 4/26/1998 8805427350

446 20160712सी100884 अजय नानाजी कटकमवार 

साईनगर,आव�,ता.आव�, 
क्119िज.वधा�

पु�ष 7/4/1972 बी.ए.,बी.पी.एड. एसबीसी. आव� 9/1/1997 8/31/2000 9422844801
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447 20160712सी100259 अ@नल मारोतराव गायक6 

मु.पो.लहान आव�,ता,आxट+ 

िज.वधा�

पु�ष 10/4/1968 बी.कॉम.पास ओबीसी आxट+ 10/28/1998 10/28/2001 8308562764

448 20160226सी100501 अशोक लOमणराव कांबळे 

मु.पो.कानगांव,ता.�हगंणघाट1िज.व
धा�

पु�ष 2/6/1966 बी.कॉम.पास एस.सी. �हगंणघाट 21/09/1997
01/09/2003

19/09/2000
31/10/2003

9637482790

449 19890718सी635083 शामसुंदर रामचंL लोखंड े

मु.घोडगेांव(कोळोणा),पो.सोनोरा(ढोक
),
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 2/8/1971 बी.ए.,बीपीएड.,
बी.एड.'

एस.सी. देवळी 10/1/1996 9/30/1999 9823621235

450 19850930सी616397 �>शांत न�थुजी ओंडरकर 

�हदंनगर,कैलास मं�दर जवळ,वधा�
पु�ष 11/5/1968 एम.कॉम., एस.सी. वधा� 1996

'
1999 8855051072

451 20160708सी100404 उ(म�ला कxणराव कामड े

Gदारा-Eी.>मोद ;व.बावनकर 

�लॉट नं.225-ऐ,
हनुमाननगर, लाल बहादरु 
हाय!कुल जवळ,वधा�

ि!" 12/14/1976 एम.ए., ओबीसी देवळी 11/23/1999 11/21/2002 9765393124

452 20160512सी100516 (शवदास सक6ंरदास सालोडकर 

मु.पळसगांव,पो.नांदोरा(ड.)ता.देवळी,
िज.वधा�

पु�ष 6/3/1965 बी.कॉम., एस.सी. देवळी 8/1/1996 7/31/1999 9326265101

453 19840823सी616722 �दपक मधुकरराव पराते 

यशवंत 

शाळेसमोर,सेलू,ता.सेलूिज.वधा�

पु�ष 2/22/1968 एम.ए., एसबीसी. सेलू 1/1/1999 12/31/2002 9049884257

454 20150404सी100319 Vijeyenta Pundlikrao Raut

At.Post.Nachangaon,W.No.3,

Tah.Deoli,Dist.Wardha

ि!" 4/4/1966 बी.कॉम., एस.सी. देवळी 6/22/1998 6/21/2001 9623141084

455 19931116सी625175 कु.रोशनी पंढर+नाथजी कटारे, 
(सधंी कॉलनी,दौलत ऑईल (मल 

]या 

पाठSमागे,�हगंणघाट,ता.�हगंणघाट,
िज.वधा�

!"ी 28/03/1977 एम.ए.,सोशॉलॉजी SC �हगंणघाट 01/12/1999 30/11/2002 9923355718

456 19850724सी616476 कु.नुतन रामाजी धाबड<, 
मु.पो.पारडी(नगाजी),
ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

!"ी 12/06/1967 एम.ए.,ॲकॉना(म

Rस

SC �हगंणघाट 01/06/1996 31/05/1999 9371339644

457 19980723सी634434 कु.स0रता �Lाजी गेडाम,
मु.पुलफैल,वाड� I.26,
वधा�,ता.िज.वधा�

!"ी 24/11/1969 बी.ए.,पास SC वधा� 01/02/2000 01/01/2003 9970610574
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458 20110614सी630735 सौ.संFया ;वनायकराव अेडाखे

गणेशनगर,पांडूरंग वाड�,आव�,
ता.आव�,िज.वधा�

!"ी 01/07/1975 एम.ए.,इंUजी 

,मराठS व �हदं+ 
टाय;पगं.

OBC अ◌ाव� 01/04/1998 31/03/2001 9850392831

459 19921218सी621073 कु.क;वता >ेमलाल पांड,े
गुलजार+ �लॉट,पुलगांव,
ता.देवळी,िज.वधा�

!"ी 17/01/1974 बी.ए.,बी.एङ व 
टाय;पगं,
एमएससीआयट+.
पास

Open देवळी 01/06/1997 30/06/2000 7049242515

460 20071121सी622383 कु.संCगता बळवंतराव नारसे

रामनगर,वाड� नं.६,जगिजवनराम 

;वrयालयाजवळ,वधा�

!"ी 18/07/1975 एम.ए.,बी.एड.,ए
म._फल(मराठS)

OBC वधा� 01/12/2000 30/11/2003 9923828465

461 19940616सी623219 कु.बेबीलता एकनाथ वाणे

रामनगर वाड�,�हगंणघाट,
ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

!"ी 23/12/1969 एम.ए.,एम.एस.ड
Zलू.,
Hङएङ

SC �हगंणघाट 01/11/1996 31/10/1999 9860985898

462 19921017सी621061 कु.अच�ना चंLकांत भगत,
Gदारा-इ!तार+ नगर,जुना 

उमरसरा,;व$वशांती 
बुFद;वहाराजवळ,यवतमाळ

!"ी 15/01/1974 एम.ए.,एम.एस.ड
Zलू.,

SC देवळी 17/05/1995 17/04/1998 9158921733

463 19960518सी631985 Eी.>मोद तुकारामजी तडस

मु.पो.ता.देवळी,िज.वधा�
पु�ष 20/12/1973 एम.ए.,समाजशा

!"ा

OBC देवळी 01/07/1997 30/06/2000 9922204568

464 19910711सी619210 Eी.@नतीन नारायणराव 

फुलझलेे,मु.धो"ा(रे�वे),पो.सालोड(�ह
रापुर),ता. िज.वधा�

पु�ष 04/11/1974 एम.ए.,एमएसड
Zलू.,

SC वधा� 01/02/2000 31/01/2003 9673450440

465 20090423सी624767 ईरफान हबीब मलक 

@नशानपुरा वाड�,�हगंणघाट,
ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 03/03/1972 बी.ए.,पास Open �हगंणघाट 01/01/1997 31/12/2000 9970546022

466 20111102सी617371 Eी.सुरेश �"बंकराव भाईमारे

:यु यशवंत नगर,नगाजी 

कॉलनी,झासीराणी 

चौक,�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 09/07/1974 एम.ए.,बी.पी.एङ,
बी.एङ

OBC �हगंणघाट 01/04/2000 31/03/2003 9823563598

467 19940610सी624737 Eी.>;वण ह0रदासजी गज(भये

मेहरनगर,आव�,ता.आव�,िज.वधा�
पु�ष 10/06/1975 बी.ए.,पास SC आव� 01/09/1999 31/08/2002 9049090783
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468 20100310सी639525 कु.सु@नता मुरल+धरराव कथलकर,
Gदारा-सुधीर 
धनुषकर,रामनगर,जनता चौक,वधा�

!"ी 07/09/1969 एम.ए., OBC कारंजा 28/10/1996 27/09/1999 9923511686

469 19890711सी618097 कु.वंदना Eीकृxण पाट+ल

सातपुते ले आऊट,नासरे यां]या 
घराजवळ,वधा�

!"ी 24/06/1973 एम.ए.,बी.एड., SC वधा� 01/05/1997 30/04/2000 9049138597

470 20150429सी100385 Eी.अर;वदं मनोहरराव उराडे

खंडोबा वाड�,�हगंणघाट,
ह0रभाऊजी @नखाड ेयांचे 

घराजवळ,�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 15/06/1964 बी.ए.,बी.एङ OBC �हगंणघाट 01/05/1998 30/04/2001 9822351543

471 20150609सी100675 Eी.सु@नल >ेम(सगं बरब@नया
मु.शेकापुर झोपडी,पो.कवठा

ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 04/12/1967 बी.कॉम., Open देवळी 01/12/1996 30/11/1999 8888096077

472 20160807सी100446 कु.सुरेखा उFदवराव लोखंडे

रामनगर वाड�,�हगंणघाट,
िज.वधा�

!"ी 13/08/1966 बी.कॉम., SC �हगंणघाट 01/02/1997
01/02/2004

31/10/1999
30/04/2004

9970103251

473 20160809सी100495 कु.रेखा रामाजी ट7भरे

मु.भुगांव,पो.सेलू(काटे)
ता.िज.वधा�

!"ी 22/10/1967 बी.ए., SC आxट+ 07/08/1997 07/08/2000 8698021096

474 20160729सी100871 कु.लता भाऊरावजी ठेरे

Gदारा->काश ठेरे,गGह�म7ट 
अFयापक ;वrयालय,वधा�

!"ी 02/07/1966 एम.ए.,भाग-१ OBC वधा� 01/09/1996 31/08/1999 9764412102

475 20160725सी100312 कु.ममता धनपाल जांभूळकर

डॉ.आंबेडकर नगर,नागपुर 
फैल,वाड� नं.17,पुलगांव,
ता.देवळी,िज.वधा�

!"ी 29/02/1972 एम.ए.,एम.एस.ड
Zलू.

SC देवळी 01/01/1997 31/12/1999 9923556006

476 20160717सी100193 Eी.पराग बाळासाहेब जुमडे

मारोती वाड� नं.२,�हगंणघाट

िज.वधा�

पु�ष 16/03/1975 बी.कॉम.,एमएसड
Zलू.

OBC �हगंणघाट 01/11/1999 31/10/2002 9049803824

477 20160727सी101506 Eी.नरेLं (सतारामजी @तजारे

वाड� नं.२१,�हगंणघाट,
िज.वधा�

पु�ष 02/01/1972 बी.ए., OBC �हगंणघाट 20/04/1997 20/04/2000 9765845978

478 20160707सी100514 कु.दलु�भा ह0रदास सहारे
Gदारा-बी.डी.वाने,�बडकर 

वाड�,�हगंणघाट,िज.वधा�

!"ी 07/11/1965 एम.ए.,बीपीएङ SC �हगंणघाट 01/10/1994 30/09/1997 9764488123
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जातीचा >वग�

479 20160805सी100188 Eी.राजु Eीराम नगराळे

कृ;ष उDप:न बाजार स(मतीचे 

मागे,!नेहनगर,इं�दरा गांधी 
वाड�,�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 31/08/1967 एम.ए.,बी.पी.एङ, SC �हगंणघाट 01/09/1996
01/07/2003

28/02/1998
31/12/2004

7798842150

480 20160715सी101138 कु.वंदना दामोधरराव टMगसे
रामनगर वाड� नं.६,जगिजवनराव 

शाळेजवळ,वधा�

!"ी 31/03/1971 एम.ए., OBC वधा� 01/03/1996 28/02/1999 8408896550

481 20161208सी100395 Eी.अशोक वामनराव आठबैले

वाड� नं.१५,देवळी,ता.देवळी

िज.वधा�

पु�ष 23/06/1960 बी.कॉम.,इंUजी/
मराठS टाय;पगं 

पास

OBC देवळी 05/05/1999 05/04/2002 9922397028

482 20161208सी101140 कु.भारती वामनराव खेडकर

मु.पो.साहुर,ता.आxट+

िज.वधा�

!"ी 04/04/1975 बी.ए.,इंUजी 

टाय;पगं पास

OBC वधा� 01/01/2000 31/12/2002 9326112532

483 20161208सी101484 Eी.अनवर पांडूरंगजी मून

मु.आंजी ,पो.अंदोर+,
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 01/07/1969 बी.ए.,बी.पी.एङ SC देवळी 06/04/1998 06/05/2001 9158100093

484 19890706सी617712 Eी.;वलास आनंदराव वानखेडे

वाड� नं.१४,रामनगर,पुलगांव
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 18/06/1970 बी.ए.,पास OBC देवळी 01/07/1996 30/06/1999 9158757380

485 19920608सी620103 Eी.उNम(सहं Eीधर(सहं गयधर,
Gदारा-Eी.भरत(सहं राम(सहं 
सोनाये,गजानन नगर,;पपर+मेघे,
वाड� नं.२,पो.मानसमं�दर,वधा�

पु�ष 24/07/1965 बी.कॉम.,इंUजी 

टाय;पगं पास

Open वधा� 01/06/1997 31/05/2000 9730690647

486 20150402सी100124 Eी.नाना सुय�भानजी सोनवणे

मु.नरसूला,पो.पवनूर,ता.िज.वधा�
पु�ष 09/04/1966 बी.ए.,पास SBC वधा� 01/02/1994 31/01/1997 8408896650

487 20150225सी100824 Eी.सु@नल नारायणराव ता�हन

मु.�दघी(बोपापूर),पो.सेलसूरा
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 12/05/1973 एम.ए.,(अथ�शा!"

)
NT- क देवळी 01/12/1997

01/01/1999
31/12/1998
31/11/2000

9049351474

488 20161209सी101336 कु.सुजाता अ(भमान कांबळे

रमाई नगर,फ�ट�लायझर रोड,
�हदं!ुथान कॉलनी,वाड� नं.५,
पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 28/07/1974 एम.ए.,पास SC देवळी 01/04/1998 31/03/2001 9921289492
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जातीचा >वग�

489 19870629सी617357 कु.शाल+नी केशवरराव मुडे

साने गु�जी नगर,वाड� I.४,
वधा�,िज.वधा�

ि!" 10/07/1970 बी.ए.,पास OBC वधा� 01/10/1996 30/09/1999 9545476694

490 19850703सी616448 Eी.संजय अंकुशराव ढोले

मु.पो.नालवाडी,वाड� नं.६,
ता.िज.वधा�

पु�ष 01/01/1968 बी.कॉम., SC वधा� 01/07/1997 30/06/2000 9373147655

491 20150518सी100532 Eी.महेश Eीकृxण देशपांडे

लघुवेतन कॉलनी,चौधर+ वाड�,
नं.३,�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 28/01/1972 बी.ए.पास Open �हगंणघाट 01/09/1998
01/08/2003

31/03/2001
31/12/2003

9325675863

492 20161216सी100800 कु.�योती ह0र$चLंराव व-हेकर

Gदारा-गजेLं मनोहर ढुमणे

राजकला रोड,सDयम >ोGह+जन 

समोर,वधा�

ि!" 18/11/1968 एम.कॉम.,पास OBC वधा� 01/07/1996 30/06/1999 8482967073

493 20161216सी100614 Eी.`ाने$वर चंLभान अवसरे

मु.पो.;वजयगोपाल,ता.देवळी

िज.वधा�

पु�ष 16/03/1967 एम.ए.,इकॉना(म

Rस,
बी.पी.एङ

OBC देवळी 01/07/1995 30/06/1998 9764799577

494 19960125सी635918 कु.सरला सदा(शवराव गोधनकर

पावर हाऊस जवळ,वधा� रोड,
आव�,ता.आव�,िज.वधा�

ि!" 31/07/1969 बी.ए.,डी.एङ,एस
एससीआयट+.,(श
वनकला,पाल�र

OBC आव� 01/11/1998 31/10/2001 9665176251

495 20160824सी101338 कु.तारा ;वठोबाजी खवशी

Gदारा-Eी.सुधीर भोयर,भगवती
सॉ(मल मागे,झाड ेले आऊट,
वाड� नं.५,उमर+रोड,(सदं+ मेघे,वधा�

ि!" 04/10/1972 एम.ए.,पास OBC वधा� 01/06/1997 31/05/2000 9021398771

496 19890510सी997610 Eी.र;वLं शेषरावजी अंगाईतकर

;व�ठलवाड�,आव�,ता.आव�,
िज.वधा�

पु�ष 06/11/1971 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ङ

OBC आव� 01/08/1996 31/07/1999 9503305906

497 20161216सी100564 कु.रो�हणी �दवाकरराव मेEाम

आर.के.कॉलनी,नाचणरावरोड,
पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 10/08/1975 एम.ए.,एमएससी
आयट+.,
टाय;पगं 

ईUजी/मराठS

OBC देवळी 01/04/1998 31/03/2001 9028227416

498 20110510सी622056 कु.शुभांगी रामभाऊजी काळे

मु.पो.(भडी,ता.देवळी,िज.वधा�
ि!" 20/06/1973 बी.ए.,पास OBC देवळी 21/12/1998 15/01/2001 7387222137

499 20111109सी620017 कु.पोPण�मा जयंत जाधव

Gदारा-सु@नल भा.अंभोरे,
भगत(सगं चौक,रामनगर,वधा�

ि!" 30/11/1974 एम.ए.,एमएससी
आयट+.,
टाय;पगं ईUजी

Open वधा� 01/09/1999 30/08/2002 9028364029
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500 19950616सी623840 कु.(शला पांडूरंगजी गु�हाने

>भात हाऊ(सगं सोसायट+ 

लaमीनगर,>भाग I.५,वधा�

ि!" 26/12/1968 एम.ए.,एमएसड
Zलू.,बी.एड

OBC वधा� 01/01/1997 31/12/1999 9767004462

501 20161215सी100806 Eी.अर;वदं लaमणराव तामगाडगे

मु.दहेगांव,पो.ता.समुL्पूर,
िज.वधा�

पु�ष 20/06/1972 बी.ए.,पास SC समुLपूर 01/11/1999 31/10/2002 9922602705

502 20150427सी100122 कु.Cगता महादेवराव सोनटRके
मु.पो.(सदं+ रे�वे,बस !ट:ॅड 
जवळ,ता.सेलू,िज.वधा�

ि!" 13/11/1970 बी.ए.,पास OBC सेलू 01/07/1997 31/07/2000 8805218674

503 19901114सी618848 कु.वंदना कृxणराव टाकसाळे

Eी.सुभाष मा.तांबोळी,स7�ल वाड�,
�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 12/01/1971 एम.ए.,बी.एङ Open वधा� 20/02/1996 20/02/1999 7507035171

504 20090330सी642604 कु.सुCचता भुजंगराव कोहळे

Gदारा-जी.एम.कुनघटकर, संत
तुकाराम वाड�,रामनगर,वधा�

ि!" 05/08/1968 बी.एससी.,एम.ए
स.डZलू.

OBC वधा� 01/10/1995 30/09/1998 9975820583

505 20161214सी100691 कु.लता शेषरावजी पांडे

�हगंणघाट फैल,वाड� 
नं.६,पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 12/09/1970 बी.ए.,एमएससी
आयट+.,
टाय;पगं इंUजी

NT- बी देवळी 15/08/2000 16/08/2003 9096282680

506 19870114सी617344 कु.दगुा� राम(सहं ठाकुर

नागर+बÞक कॉलनी,घारपुरे ले 
आऊट,(सदं+ मेघे,वधा�

ि!" 24/04/1968 बी.कॉम.,पास Open वधा� 01/06/1995 31/05/1998 8698486056

507 20150430सी100219 कु.(मना महादेवराव गांवडे
गांधीनगर,आव�रोड,वधा�

ि!" 22/12/1968 एम.ए.,बी.(लब.,
टाय;पगं 

इंUजी/मराठS

OBC वधा� 01/03/1996 28/02/1999 8484806079

508 20161216सी100770 Eी.�दल+प न�थुजी हेडाऊ

मु.पो.आंजी (मोठS),गौतमवाड�,
वाड� नं.५,ता.िज.वधा�

पु�ष 01/07/1966 बी.ए.,पास SBC वधा� 01/10/1998 30/09/2001 9975297211

509 20161214सी100567 कु.कंचन रमेश Eीवास

नगर प0रषद काया�लया समोर,
पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 06/11/1974 एम.ए.,बी.एङ OBC देवळी 01/10/1998 30/09/2001 9075991880
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510 20161214सी100517 कु.पदमा >भाकर शेष

Gदारा-Eी.एल.Gह+.;पrडी,qKहा
;वxणू अपाट�म7ट,रमानगर,बँक 

ऑफ इंHडया कॉलनी,आलोडी,
वधा�

ि!" 04/08/1962 बी.कॉम.,पास Open वधा� 10/01/1992 12/01/1995 9420844039

511 20081001सी633844 Eी.कैलास गणपतराव बुटे

मु.पो.जुनोना,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 15/01/1969 बी.ए.,पास OBC सेलू 01/02/1996 31/01/1999 9763795839

512 20130912सी100793 Eी.रमेश दादाराव नगराळे
मु.झुनका,पो.@नभंा,ता.समुLपूर
िज.वधा�

पु�ष 01/07/1972 बी.ए.,पास SC समुLपूर 01/09/1998 31/08/2001 9673619001

513 19870903सी617281  Eी.उNम सहदेवराव कांबळे

मु.पो.जय(भमवाड�,पंच(शल झ«ेया 

जवळ,अ�ल+पुर 

,ता.�हगंणघाट,िज.वधा�

पु�ष 30/04/1967 बी.ए.,पास SC �हगंणघाट 01/05/1995
01/08/2003

30/09/1997
28/02/2004

9850317970

514 20010530सी643588 Eी.;वजय कृxणाजी कांबळे

गौरOण वाड� नं.१२(बुFदनगर)
बोरकर यांचे घराजवळ,वधा�

पु�ष 25/08/1965 बी.कॉम.,पास SC वधा� 01/08/1995 31/07/1998 9175296190

515 19881210सी617561 Eी.राम;वलास बटूजी वानखेडे

मु.पो.वाठोडा,(भाईपुर पूनवस�न)
ता.आव�,िज.वधा�

पु�ष 17/05/1970 बी.कॉम.,पास SC आव� 01/01/2001 31/12/2003 8007375865

516 20081107सी640839 Eी.सतीश रामदास ;वघळे
Gदारा-डॉ.महेश सारडा,संत कृपा

कॉलनी,हजार+ पहाड,पो.
वायुसेना,नागपुर.

पु�ष 15/05/1972 बी.ए.,बी.पी.एङ OBC देवळी 01/05/1996 30/04/1999 9623360822

517 20160706सी100933 Eी.�दल+प लaमणराव ट7भरे

वाड� नं.१८,कुला�, 
पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 10/10/1970 बी.ए.,पास SC देवळी 01/12/1997 30/11/2000 9156204504

518 19930904सी626505 कु.सुCचता शंकरराव चौधर+

को�हे ले आऊट,यशवंत Hङएङ
कॉलेज जवळ,रामनगर,वधा�

ि!" 29/10/1971 एम.ए.,पास OBC वधा� 01/12/1996 30/11/1999 9763983607

519 20150508सी100303 Eी.मनोज शामरावजी ठाकरे

(शवाजी कॉलनी,वाड� 
नं.३,नाचणगांव,ता.देवळी,
िज.वधा�

पु�ष 31/07/1964 एम.ए.,पास OBC देवळी 01/07/1994 30/06/1997 7350087843

520 20110921सी645067 Eी.Eीकांत पदमाकर डफरे

मु.पो.सोनेगांव(आबाजी)
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 27/08/1970 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ङ

OBC देवळी 01/05/1997 30/04/2000 9923496727
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521 19900710सी618438 Eी.रमेश Gयंकटराव मोहदरूे

मु.पो.(सदं+ (मेघे),ता.िज.वधा�
पु�ष 01/07/1975 बी.ए.,एमएसडZलू

.
OBC सेलू 01/12/1998 30/11/2001 9689217462

522 20150103सी100451 Eी.सु@नल ह0रचंLराव व-हेकर

मु.जमनादास वाड�,आव�,
ता.आव�,िज.वधा�

पु�ष 14/03/1965 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ङ

OBC आव� 01/04/1995 31/03/1998 9860813071

523 20150328सी100568 Eी.अभय देवरावजी फुकट

केळकरवाडी,वाड� नं.८,
वधा�.

पु�ष 21/08/1972 बी.ए.,पास OBC वधा� 01/05/1997 30/04/2000 9527685310

524 19830205सी616355 Eी.नंदराज दौलत(सहं थनवाल

मु.खेरडा,पो.सुकळी(बाई)
ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 23/03/1965 बी.ए.,पास OBC सेलू 01/09/1996 31/08/1999 9049374615

525 19930105सी621084 Eी.गुणवंता ;वठोबाजी बानकर

मु.पो.;वजयगोपाल,ता.देवळी

िज.वधा�

पु�ष 07/05/1973 एम.ए.,बी.पी.एड OBC देवळी 01/03/1998 28/02/2001 7774846962

526 19890206सी617953 Eी.वसंता ;वठोबाजी वैरागडे

मु.पो.ता.सेलू,वाड� नं.२,िज.वधा�
पु�ष 09/02/1968 एम.ए.,पास OBC सेलू 01/02/1997 28/02/2000 9960294382

527 20101109सी618034 Eी.अ�ण नामदेवराव शंभरकर

मु.बोरखेडी(गांवड)े,पो.झडशी

ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 05/04/1966 एम.ए.,पास SC सेलू 01/08/1997 31/07/2000 8956080423

528 19890327सी617969 Eी.सु@नल महादेवराव बुरानकर

मु.Hडगडोह,पो.सोनेगांव(आ.)
ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 25/06/1969 एम.ए.,बीपीएङ SC देवळी 18/12/1995 18/11/1998 8605631270

529 20090422सी624431 Eी.राजेLं माPणकराव धवस

मु.पो.ता.आxट+,िज.वधा�
पु�ष 05/05/1967 बी.ए.,बीपीएङ, OBC आxट+ 13/08/1996 12/08/1999 9765657908

530 20141028सी100343 कु.अच�ना भगवंतराव मते

दN वाड�,आव�,ता.आव�,िज.वधा�
ि!" 15/08/1975 एम.ए.,पास OBC आव� 01/05/1998 30/04/2001 9765467292

531 19921214सी620976 कु.जयEी वासुदेवराव च:ने

मानस मं�दर वाड� नं.२,वधा�
ि!" 15/12/1970 एम.ए.,एलएलबी.

,इंUजी/
मराठS 

टाय;पगं/शॉट�हनॅ
ड

OBC वधा� 01/06/1997 31/05/2000 9975590224

532 19970711सी629542 Eी.रमेश तानबाजी साबळे

संत कवंरराम धम�शाळे जवळ,
यशवंत नगर,�हगंणघाट,
िज.वधा�

पु�ष 06/10/1967 बी.कॉम.,पास Open �हगंणघाट 01/02/1999 31/01/2002 9881018041
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533 20161219सी100145 Eी.गजानन ;व�ठलराव कुंबलकर

Gदारा-Cगतेश झरेॉRस,आदश� 

कॉलनी,सुदामपुर+,आव�रोड,वधा�

पु�ष 18/12/1966 बी.कॉम.,(जीडीसी

ॲ\डऐ)
OBC वधा� 01/11/1995 31/10/1998 9822856670

534 20161220सी100654 Eी.>;वण बाबाराव थुल

मु.(श�ड,पो.वेळा,ता.�हगंणघाट

िज.वधा�

पु�ष 23/11/1974 बी.ए.,बीपीएङ,बी.
एङ,
एमएससीआयट+.

SC सेलू 01/12/1998 30/11/2001 9503422354

535 20150427सी100372 Eी.�दल+प गणेश पाट+ल

मु.हेलोडी,पो.दहेगांव(गो.)
ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 21/07/1969 बी.कॉम.,पास SC सेलू 01/08/1995 31/07/1998 8605209130

536 20090606सी619359 कु.रेखा मारोतराव सावरकर

Gदारा-घन$याम रघाटाटे,राऊत ले
आऊट,वाड� नं.२,_फ�टर �ल:ॅट

रोड,कॅनल जवळ,पवनार,
ता.िज.वधा�

ि!" 12/02/1970 बी.ए.,पास OBC सेलू 13/02/1996 31/01/1999 9922452467

537 20161220सी100677 कु.अच�ना >भाकरराव देशमुख

�हदंनगर,राx�भाषा रोड,गणेश

मं�दर मागे,वधा�

ि!" 14/03/1969 एम.ए.,बीपीएङ,ए
म.(लब.,
एमएससीआयट+.

Open मोश� 13/05/1997 13/05/2000 7262814869

538 19950619सी623850 कु.जयEी सुय�भानजी काळे

सानेवाडी(गोटे ले आऊट),
�लॉट I.89,वधा�

ि!" 15/12/1977 एम.ए.,बी.एङ,एम
._फल

SC वधा� 01/02/2000 31/01/2003 9665728406

539 20161220सी101609 कु.शा:वलता `ानदेव थोरात

मारोती वाड� नं.२,देवतळे यांचे

घराजवळ,�हगंणघाट,िज.वधा�

ि!" 16/05/1962 बी.ए.,पास SC �हगंणघाट 01/01/1997
01/08/2003

31/10/1999
30/09/2003

9766313784

540 20150331सी100178 Eी.>ेमराज रामाजी @तजारे

मु.पो.मंग�ळ,ता.समुLपूर,
िज.वधा�

पु�ष 06/08/1969 एम.ए.,पास OBC समुLपूर 01/01/2001 31/12/2003 9850146769

541 20060419सी629101 कु.@नल+मा धरमदास गोटे
हनुमान नगर,गु�ता �ब�डींगचे
मागे,वधा�

ि!" 21/12/1973 एम.ए.,एमएसड
Zलू.

SC वधा� 01/08/2000 31/07/2003 9420400822

542 19950320सी623658 कु.अ�का मारोतराव गोटे

मु.आंजती,ता.�हगंणघाट,िज.वधा�
ि!" 28/02/1974 एम.ए.,एमएसड

Zलू.,पास
SC वधा� 01/12/1998 30/11/2001 9763626359
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543 20161216सी100340 कु.;वजया रामरावजी कोकाटे

Gदारा-सुरेश रा.कोकाटे,
मु.बोर+(कोकाटे),ता.सेलू,िज.वधा�

ि!" 25/05/1962 एम.ए.,पास OBC वधा� 01/06/1997 31/05/2000 9881144540

544 20150502सी100330 कु.;वrया चंLकांतराव देशमुख

१७,प"कार कॉलनी,मुनोत 
लॉनसमोर,मानस मं�दर,वधा�

ि!" 20/09/1972 एम.ए.,पास Open वधा� 01/06/1997 31/05/2000 8975342342

545 20010423सी646019 Eी.रामराव ;व�ठलराव वन!कर

मु.पो.सोरटा,ता.आव�,िज.वधा�
पु�ष 19/06/1967 एम.ए., 

बी.पी.एङ,
SC देवळी 01/02/1993 31/01/1996 9922859284

546 20161226सी100656 Eी.(सFदाथ� मोतीराम कांबळे

�ह:ंद!ुथान कॉलनी,वाड� नं.५,
गुंजखेडा,(पुलगांव),ता.देवळी,
िज.वधा�

पु�ष 22/11/1971 बी.कॉम.,पास SC देवळी 01/06/1997 31/05/2000 9970252829

547 20161227सी100914 कु.वषा� ;व$वनाथ कडू

जुनी Kहाडा कॉलनी,आयट+आय

कॉलेज जवळ,वधा�

ि!" 06/12/1966 बी.ए.,पास OBC वधा� 01/12/2000 30/11/2003 9764998577

548 20161227सी100947 कु.रजनी ;व�ठलराव वा-हेकर

जुनी Kहाडा कॉलनी,एलआयजी-
96/2 आयट+आय

कॉलेज जवळ,वधा�

ि!" 31/07/1961 बी.ए.,बी.पी.एङ OBC वधा� 01/02/1999 31/01/2002 9764998504

549 20161228सी100890 कु.बेबी गंगारामजी @तजारे

मु.पो.ता.कारंजा(घा.),वाड� नं.१३
जगदंबा कॉलनी,िज.वधा�

ि!" 14/04/1969 बी.ए.,पास OBC कारंजा 09/09/1999 09/09/2002 9923940366

550 20121129सी628110 कु.माया गजाननराव शुंकरवार

वध�मान माक< ट,इंगोले चौक,
वधा�

ि!" 04/05/1967 एसएससी.,Hङएङ,
पास

OBC वधा� 01/12/1992 30/11/1995 9766597485

551 20161228सी100864 कु.क�णा जग:नाथ गज(भये

Gदारा-सुरेशराव गोडबोले,  
जगदKबा कॉलनी,वाड� नं.६,
मु.पो.ता.कारंजा(घाडगे),िज.वधा�

ि!" 01/06/1967 बी.ए.,पास SC कारंजा 15/07/1999 15/07/2002 8806570143

552 20161228सी100896 कु.सुलोचना नDथुजी दोडके

मु.पो.ता.देवळी,जैन भवन मागे,
िज.वधा�

ि!" 30/06/1963 बी.ए.,पास OBC देवळी 30/07/1994 30/06/1997 9595390834

553 19880712सी617568 Eी.भाxकर आनंदराव कांबळे

मु.पो.हमदापुर,ता.सेलू,िज.वधा�
पु�ष 10/03/1970 बी.ए.,पास SC सेलू 01/05/1998 30/04/2001 8805054489
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554 20150515सी100152 Eी.;वजय नारायणराव ढोबळे

(लगंी]या मं�दराजवळ,गMड�लॉट,
वाड� नं.३३,वधा�

पु�ष 05/08/1973 बी.ए.,/इंUजी 

टॉय;पगं-40/
कॉKपुटर

OBC वधा� 01/02/2001 31/01/2004 9673138451

555 20111104सी617590 कु._करण उNमराव ठाकरे

एकनाथ मं�दर जवळ,वधा�
ि!" 27/03/1974 एम.ए.,एम.(लब.,

एमएसडZलू.
OBC वधा� 01/08/1997 31/07/2000 9405417685

556 19910917सी619871 कु.सु@नता शा(लकराव मानकर

कामडी चौक,देवळी,ता.देवळी

िज.वधा�

ि!" 20/09/1972 बी.कॉम.,पास OBC देवळी 01/06/1997
01/03/2000

28/02/2000
31/05/2000

9975820603

557 19890623सी618017
(िज�हा व स" :यायालय, 
वधा� येथे   

�द.27/03/2007  पासुन 
(शपाई या पदावर काय�रत 

आहे)

Eी.रमेश उरकुडा मेEाम

मु.(सदं+(मेघे),वाड� नं.३,पो.�हदं
नगर,वधा�
(िज�हा व स" :यायालय, वधा� 
येथे   �द.27/03/2007  पासुन 
(शपाई या पदावर काय�रत आहे)

पु�ष 05/02/1971 बी.ए.,/इंUजी 

टॉय;पगं-40/
SC वधा� 01/11/1996 31/10/1999 9890353692

558 20161230सी100625 Eी.(भमराव जनाध�न गMडाणे

वाड� नं.१३,आठवडीबाजार,
पुलगांव,ता.देवळी,िज.वधा�

पु�ष 06/12/1966 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ङ

SC देवळी 01/06/1997 31/05/2000 7378629132

559 20160713सी101865 Eी.अ(भजीत शरद राऊत

Eीहर+ कॉलनी,एस.ट+.डपेोसमोर
वधा�रोड,आव�,ता.आव�,िज.वधा�

पु�ष 16/06/1973 बी.ए.,बी.एङ,पास OBC आव� 01/12/1996 30/11/1999 8275395946

560 20091207सी619954 कु.क;वता रामाजी लोटे

Gदारा-�दपक बुलकूंड,ेसंत 
`ाने$वर नगर,मसाळा,पो.
नालवाडी,ता.िज.वधा�

ि!" 25/09/1967 बी.ए.,पास SC वधा� 01/07/1996 30/06/1999 8657981584

561 20161227सी100678 कु.क;वता ;वजयराव नांदेडकर

राx�भाषारोड,रामनगर,वधा�
ि!" 12/06/1972 एम.ए.,पास Open वधा� 01/01/1997 31/12/1999 9881678271

562 20110628सी637130 कु.ल@तका सुभाषराव वरघणे

>तापनगर,तुकडोजी महाराज

;वrयालय जवळ,वाड� नं.१०,वधा�

ि!" 20/08/1973 एम.ए.,एमएससी
आयट+.

OBC वधा� 01/11/1996 31/10/1999 8888508465

563 20111104सी617589 कु.चा�(शला उNमराव ठाकरे

एकनाथ मं�दर जवळ,वाड� नं.४,
वधा�

ि!" 17/03/1972 एम.ए.,एमएसड
Zलू.

OBC वधा� 01/12/1998 30/11/2001 8605216249
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564 20160715सी101506 कु.नंदा दादाराव गायकवाड

गौरOण फैल,वाड� नं.१, 
घुबडटोल+,पुलगांव,ता.देवळी,
िज.वधा�

ि!" 11/07/1969 बी.कॉम.,/टाय;पं
ग/एमएस
सीआयट+.

OBC देवळी 01/03/2000 28/02/2003 7066702162

565 20161027सी100646 कु.योCगनी केशवराव घोटकर

मु.पो.नाचणगांव,वाड� नं.२,
ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 15/12/1978 एम.ए.,पास OBC देवळी 01/09/1998 31/08/2001 9685076993

566 20141031सी100612 कु.योCगता अ\णाजी जगताप

मु.पो.खरागंणा गोड,ेता.िज.वधा�
ि!" 26/06/1973 एम.ए.,बी.एङ,पा

स

OBC वधा� 01/10/1998 30/09/2001 9370335711

567 20170109सी100397 कु.अ@नता वासुदेवराव कुटे

Gदारा-राजु रामचंL भोयर,
वाड� नं.१२,गो�हर यां]या घरा-
जवळ,देवळी,ता.देवळी,िज.वधा�

ि!" 15/07/1970 बी.ए.,एमएसडZलू
.

OBC देवळी 01/10/1996 30/09/1999 7798025113

568 20170110सी100389 Eी.तारेश अजाबराव भांगे

मु.पो.ता.कारंजा,वाड� नं.५,
िज.वधा�

पु�ष 24/10/1970 बी.ए.,बीपीएङ OBC कारंजा 01/06/1996 31/05/1999 9623343421

569 20160704सी101420 कु.स;वता नारायणराव खोडके

मु.पो.सेलू,केजाजी रोड,वाड� नं.३
ता.सेलू,िज.वधा�

ि!" 20/03/1965 बी.ए.,पास OBC सेलू 01/09/1996 31/08/1999 7776801859

570 19890710सी618265 Eी.;वनायक शेषराव काळपांडे

मु.पो.खुबगांव,ता.आव�,िज.वधा�
पु�ष 05/03/1971 बी.कॉम.,पास SC आव� 01/02/1998 31/01/2001 8551860930

571 504सी4647775 Eी.राज7L महादेवराव भगत

मु.वडगांव(जंगल+),पो.केळझर,
ता.सेलू,िज.वधा�

पु�ष 15/06/1966 एम.ए.,पास SC सेलू 01/11/1996 31/10/1999 8888157249

572 19880319सी617607 Eी.�दवाकर बालाजी कांबळे

मु.पो.हमदापुर,ता.सेलू,
िज.वधा�

पु�ष 01/06/1969 बी.ए.,पास SC सेलू 01/12/1998 30/11/2001 7057808794

573 20161228सी100971 Eी.िजत7L भाऊरावजी चोपडे

मु.पो.उमर+,ता.कारंजा(घाडगे)
िज.वधा�

पु�ष 17/10/1974 एम.कॉम.,पास OBC कारंजा 01/06/1998 31/05/2001 7057986795

1 19931004(स892240 
04/10/1993

युवराज `ाने$वर रामटेके 

मु.पो.सावरगांव ता.नाग(भड
पु�ष 4/8/1969 एम.ए.�बएड .अनू.जाती नाग(भड .ऑRटो-1995 स�टे-1998 9673396941

िजहा कौशय �वकास रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �,,,,चं�पूर
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2 19850805(स906927 
05/08/1985

गुलाब Eावणजी मानकर 

मु.पांढरवाणी पो.(सरपूर ता.Cचमूर
पु�ष 2/25/1965 �बए�बएड .अनु.जाती Cचमूर जाने-1994 Hडस7-1997 9673956189

3 19890704(स889538  
04/07/1989

�दवाकर (सताराम बावण 

मु.पो.नवेगांव होन ता (सदंेवाह+
पु�ष 10/3/1969 �बए�बएड भज-ब (सदंेवाह+ जाने-1995 Hडस7-1998 9673083152

4 19890705(स906017 
05/07/1989

इं�दरा मुल}धर सातपुते 

दे.गो.तूकूम चंLपूर

ि!" 10/28/1973 एम.ए.�बएड इमाव चंLपूर .ऑRटो-1996 स�टे-1999 9665718898

5 19890828(स913049 
28/08/1989

मनोज नरेश दा�ंड ेगौतम नगर 

Cचचोरडी पे�ोल पंप मागे भLावती

पु�ष 10/21/1970 एम.ए.�बएड .अनु.जाती भLावती फेबू-1993 जाने-1996 9850455317

6 20141020(स100130 
20/10/2014

सं�दप हनुमान>साद Eीवा!तव 

बाजार चौक धुमनखेडा 

वाड�,qKहपूर+

पु�ष 12/8/1969 �बकॉम इतर qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1999 8605303087

7 19881007(स889404 
07/10/1988

रमेश मारोतराव देशमूख बालाजी 

वाड� qKहपूर+ ता qKहपूर+

पु�ष 6/16/1971 �बए एमएसडZ�यू इमाव qKहपूर+ नोGह7-1995 .ऑRटो-1998 9404119356

8 19941219(स918830 
19/12/1994

बबन सुय�भान हाडके 

जे.आर.पाट+ल >मोद मुन योचे 
घराजवळ बाबुपेठ चंLपूर

पु�ष 3/2/1962 �बकॉम बीपीएड .अनु.जाती चंLपूर नोGहे-1993 .ऑRटो-1996 9604915095

9 19901114(स907533 
14/1/1990

वसंता माधव @नकोड ेमुपो.मेटेपार 
ता.Cचमूर

पु�ष 1/7/1967 �बकॉम इमाव Cचमूर फेबू-1994 जाने-1997 9552334809

10 19840418(स911708 
18/04/1984

>काश @तमाजी वाकड ेमु.बामणी 

पो.मोहाडी मो.ता नाग(भड
पु�ष 10/10/1961 �बए/एम.ए .अनु.जाती नाग(भड स�ट7-1992 .ऑगxट-1995 9421878086

11 19830418(स908177 
18/04/1983

पु�षोNम बापुजी भोगले मुपो.व�र 
रोड ता.राजूरा

पु�ष 2/22/1964 �बए.�बपीएड इमाव राजूरा स�टे-1995 .ऑगxट-1998 7350498441

12 20090429(स932422 
29/04/2009

«�ढशोर अ:नाजी ठाकरे दादाभाई 

नौरोजी वाड� ब�लारपूर 

ता.ब�लारपूर

पु�ष 6/29/1967 एम.कॉम इमाव चंLपूर स�टे-1995 फेqू-1998 8871796536

13 19850709(स906882 
09/07/1985

�>काश अंबादास गौरकार दN 

मंद+र वाड� पा\या]या टाक6जवळ 

वरोरा

पु�ष 1/7/1967 �बए .अनु.जाती वरोरा जाने-1996 Hडस7बर-1998 8378853112

14 19941201(स922530 
01/12/1994

�दवाकर ;वxणाजी बोरकर 

मुपो.नांदगांव ता (स7देवाह+
पु�ष 11/26/1969 �ब.कॉम इमाव (सदंेवाह+ Hडस7बर-1994 नोGह7बर-1997 9527697076

15 19880107(स907037 
07/01/1988

र;वLं परशुराम उरकुड े

मुपो.अडयाळ टेकडी ता.qKहपूर+
पु�ष 1/7/1967 �ब-कॉम इमाव qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1998 9637199910
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16 19941122(स916691 
22/11/1994

पांडूरंग महादेव कायरकर कम�वीर 

वाड� वरोरा ता वरोरा

पु�ष 27/09/19970 �बए इमाव वरोरा जाने-1996 Hडस7-1998 8390415466

17 19900830(स907723 
30/08/1990

राजू वासूदेव मेEाम ;वrयानगर 

नागोशे वे�डींगजवळ qKहपूर+

पु�ष 4/19/1968 �बकॉम .अनु.जाती qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1998 9764506013

18 20141105(स100505 
05/11/2014

देव7L अ:नाजी बहादे मु.पो.माढेळी 

ता वरोरा

पु�ष 12/8/1969 �बए इमाव वरोरा जाने-1996 Hडस7-1999 9420138243

19 20090218(स910327 
18/02/2009

संजू (सतकुरा ब:सोड 

मु.दमुनखेडा पो Cगरगांव 

ता.(सदंेवाह+

पु�ष 12/31/1966 �बए�बपीएड .अनु.जाती (सदंेवाह+ मे-1994 ए;>ल-1997 9765345215

20 20150408(स100777 
08/04/2015

भारत खंडूजी वाघमारे मुपो 

(शवरा ता Cचमूर

पु�ष 10/5/1966 �बकॉम �बपीएड .अनु.जाती Cचमूर मे-1994 ए;>ल-1997 9673234646

21 19870707(स896741 
07/07/1987

हंसराज गुलाब कुंभारे मुपो 

Cचरोल+ ता मूल

पु�ष 1/6/1970 एम.ए .अनु.जाती मुल नोGहे-1995 .ऑRटM-1998 9552450588

22 19781127(स912503 
27/11/1978

रघुनाथ परशराम मोटघरे मु.मुई 
पो गांगलवाडी ता.qKहपूर+

पु�ष 10/5/1956 �बए .अनु.जाती qKहपूर+ नोGहे-1985 .ऑRटो-1988 9527633442

23 20160704(स100271 
04/07/2016

घन$याम रामाजी बोरकर Gदारा 

केशवजी मेEाम गौतम नगर 

भLावती

पु�ष 1/7/1962 �बए/एम.ए .अनु.जाती Cचमूर जाने-1991 Hडस7-1993 7721830254

24 19881015(स919297 
15/10/1988

>भाकर ;वठोबाजी पाकमोड ेमुपो 

नेर+ नेताजी वाड� ता Cचमूर

पु�ष 4/13/1966 एम.कॉम इमाव Cचमूर जुलै-1993 जुन-1996 9767321745

25 19900616(स883861 
16/06/1990

शोभा शंकरराव झाड ेEी सDयवान 

;पपरे गणेश एज:सी �लॉट 

समता चौक,हनुमान मंद+रजवळ 

बाबुपेठ,चंLपूर

ि!" 2/12/1971 �बकॉम इमाव चंLपूर जुलै-1995 जुन-1998 9850207855

26 19911208(स915356 
08/12/1991

0रयाजखॉन हबीबखान पठान वाड� 

नं-4 बाजार चौक,नाग(भड
पु�ष 8/15/1968 �बकॉम/�बए/�बपी

एड

इतर नाग(भड मे-1995 ए;>ल-1998 9422571469

27 20141030(स100092 
30/10/2014

>;वण बलवंतराव देशमूख 

(शवाजी नगर,कण�ल चौक,हैLाबाद 
रोड,राजूरा

पु�ष 6/29/1969 �बकॉम/�बपीएड इतर राजूरा .ऑRटो-1994 स�टे-1997 8412041769

28 19870708(स911687 
08/07/1987

र;वLं गजानन बळी (शवाजी 

चौक,नाग(भड ता नाग(भड
पु�ष 10/27/1963 �बए/�बपीएड इमाव नाग(भड Hडस7-1990 नोGह7-1993 7769044289
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29 19890407(स888727 
07/04/1989

मीना प"ूजी मेEाम बालाजी 

देवशाळेजवळ दादमहल वाड�,चंLपूर
ि!" 11/8/1968 �बकॉम .अनु.जाती चंLपूर जुलै-1995 जुन-1998 9421718535

30 19900106(स908700 
06/01/1990

महादेव संबाजी चुनारकर मु 

मोहबाळा पो सुमठाणा ता भLावती

पु�ष 3/16/1967 �बकॉम .अनु.जाती भLावती .ऑRटM-1995 स�टेबर-1998 8408946995

31 19930807(स936746 
07/08/1993

गंगादास मोतीराम माटे मु.खंडाळा 

पो कहाल+ ता qKहपूर+

पु�ष 10/8/1969 �बए .अनु.जाती qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटM-1998 8698721853

32 19920107(स911323 
07/01/1992

.अतुल जागोबाजी हजारे पेठ 

वाड�,हनुमान मंद+र जवळ,qKहपूर+
पु�ष 8/8/1968 �बए �बपीएड इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटM-1998 9421722010

33 19901107(स894002 
07/11/1990

मधुकर रामजी ढोरे मु.«�ढ:ह+ पो 
«�ढ:ह+ ता qKहपूर+

पु�ष 3/12/1969 �बए�बएपीएड इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9421857837

34 20010522(स933711 
22/05/2001

;वनायक ;व$वनाथ दोनाडकर 

मु.रणमेाचन पो.«�ढ:ह+ ता 
qKहपूर+

पु�ष 1/20/1971 �बए/�बपीएड/बीए
ड

इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9823588414

35 19870602(स895826 
02/06/1987

सुरेखा भै�याजी बनकर ॲड 

एकनाथ साळवे यां]या घराजवळ 

;वठल मंद+र वाड�,चंLपूर

ि!" 11/9/1970 �बकॉम इमाव चंLपूर जुलै-1995 जुलै-1998 9049886584

36 19891212(स912397 
12/12/1989

सुनंदा रामभाऊ पडगीलवार बाळा 

दसु<लवार,;वठल मं�दर वाड�,चंLपूर
ि!" 1/8/1968 �बकॉम भज-ब चंLपूर जुन-1995 मे-1998 9860424402

37 19981014(स933807   
14/10/1998

>;वणा वामनराव मेEाम राज 

मंगल काया�लयाजवळ,घुटकाळा 

वाड�,चंLपूर

ि!" 3/12/1968 �बकॉम .अनु.जाती चंLपूर मे-1993 ए;>ल-1996 9075020129

38 20150630(स 100010 
30/06/2015

कपासागर नामदेव ;वखार मुपो 

कुझा� ता qKहपूर+

पु�ष 3/6/1967 �बए इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 8554962217

39 19860805(स 922505 
05/08/1986

हष<कुमार मुल}धर मंडपे 

मु.बोरगांव पो पारडगांव 
ता.qKहपूर+

पु�ष 4/3/1966 �बए .अनु.जाती qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9049696407

40 20090216(स 946487 
16/02/2009

मुलचंद दादाजी मेEाम मुपो 

;पपंळगांव भोसले ता.qKहपूर+
पु�ष 10/5/1967 �बकॉम .अनु.जाती qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटM-1998 7875867179

41 19900623(स907483 
23/06/1990

रेवती वासुदेवराव Cचचंाळकर 

;वठल मं◌ु�दर राणा वाड�,राजूरा

ि!" 8/27/1972 एम.ए इतर राजूरा जुन-1995 जुन-1998 9763213860
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42 20150414(स 100453 
14/04/2015

'मीना केशवराव Eीराम Gदारा 

मंगेश Eीराम गठS वाड�,;वठठल 
मं�दर वाड�,राजूरा

ि!" 4/13/1972 एम.ए इतर राजूरा .ऑगxट-1995 .ऑगxट-1998 9665230643

43 20021230(स916265 
30/12/2002

�पा पुंड(लक आमटे आंबेडकर 

चौक वाड� नं 11 इं�दरानगर,मुल 
रोड,चंLपूर

ि!" 6/30/1972 �बकॉम/�बपीएड .अनु.जाती चंLपूर नोGहे-1995 नोGह7-1998 9823195075

44 19830707(स925735 
07/07/1983

;वलास सोमे$वर ;पदरूकर 

(शवाजी वाड�,वरोरा
पु�ष 12/1/1967 एम.कॉम/एम.ए इमाव वरोरा माच�-1995 माच�-1998 9673408740

45 19900627(स912239 
27/06/1990

रजनी रामकृxण पाट+ल �यो@तबा 

फुले वाड� वरोरा

ि!" 6/24/1972 एम.ए इमाव वरोरा .ऑRटM-1995 स�टे-1998 9823743787

46 2008121(स 908256 
11/12/2008

संजय वसंतराव घागरगुंड े

गांधीनगर मुपोता qKहपूर+

पु�ष 6/18/1966 �बकॉम .अनु.जाती qKहपूर+ Hडस7बर-1995 Hडस7बर-1998 9923740862

47 19930807(स937623 
07/08/1993

>;वण मधुकर पाठक बालाजी 

वाड� I-4 ;वठठल मं�दर जवळ 

qKहपूर+

पु�ष 6/27/1969 �बए इतर qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9923461339

48 20071014(स920558 
14/10/2007

.आनंदराव उरकुडा टेभूण< मुपो 

नेर+ ता Cचमूर

पु�ष 10/3/1966 �बए/�बपीएड .अनु.जाती Cचमूर फेZqू-1994 जाने-1997 9923592143

49 19870810(स914998 
10/08/1987

रंजना भाऊराव वनकर जुने 

एस.पी कॉलेज जवळ बालाजी 

वाड� नं-1,चंLपूर

ि!" 2/1/1970 एम.कॉम इमाव चंLपूर जुन-1995 जुन-1998 9960073943

50 19880215(स892512 
15/02/1988

>(मला देवराव नगराळे 

मु.@नलजई पो पांझूण� ता वरोरा

ि!" 4/3/1971 �बए/�बपीएड .अनु.जाती वरोरा .ऑRटो-1995 स�टे-1998 9604767981

51 19850610(स911181 
10/06/1985

सु@नता दNा"य बोरकर Gदारा 

अभय बोरकर �दवाकर मुLणालय 

समोर दगो तूकूमचंLपूर

ि!" 6/23/1967 �बकॉम इमाव राजूरा स�टे-1995 .ऑगxट-1998 9226211609

52 20071212(स897589  
12/12/2007

जयंत फ_करा ठाकूर मु.मंगरम7ढा 
पो पालेबारसा ता सावल+

पु�ष 10/7/1969 एम.ए इमाव सावल+ Hडस7-1995 नोGह7-1998 9689022471

53 20080401(स911069 
01/04/2008

जयदेव तुळ(शराम गावतूरे मु.मुई 
पो गांगलवाडी ता qKहपूर+

पु�ष 3/7/1962 �बकॉम/�बपीएड इमाव qKहपूर+ माच�-1990 फरवर+-1993 7588654067

54 20150410(स100112 
10/04/2015

राजे$वर �;षजी मुनघाटे मुपो 

(मडंाळा ता नाग(भड

पु�ष 6/14/1968 �बए �बपीएड .अनु.जाती नाग(भड .ऑRटो-1995 स�टे-1998 7066801363

55 19911008(स906651 
08/10/1991

वसंत (सताराम रामटेके मुपो 

नवखळा ता नाग(भड

पु�ष 10/3/1965 �बकॉम .अनु.जाती नाग(भड Hडस7-1993 नोGह7-1996 9673897248
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56 19900924(स928448 
24/09/1990

(सFदाथ� नारायण गMगले मुपो 

नवखळा ता नाग(भड

पु�ष 8/22/1964 �बएससी .अनु.जाती नाग(भड Hडस7-1992 नोGहे-1995 9657653189

57 19870706(स912684 
06/07/1987

सुरेश मुख� गुरनूले मु बेलपातळी 

पो जुगनाळा ता qKहपूर+

पु�ष 3/4/1971 �बए इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 7588654068

58 20081212(स910646 
12/12/2008

रमेश गणपत सोनटRके मुपो 

पळसगांव खुद< ता नाग(भड

पु�ष 3/20/1966 �बए/�बपीएड .अनु.जाती नाग(भड .ऑRटो-1995 स�टे-1998 9923563618

59 19940608(स935920 
08/06/1994

संिजदा बेगम पो शफ6 शेख 

;वठठल मं�दर जवळ नाग(भड

ि!" 11/22/1969 �बए/�बपीएड इतर नाग(भड जाने-1996 Hडस7बर-1998 7507975509

60 19890425(स909487 
25/04/1989

शैल7:L दामोधर तामगाडगे 

मु.पवनी पो वाघनख ता वरोरा

पु�ष 4/19/1971 �बए .अनु.जाती वरोरा ए;>ल-1996 माच�-1999 9923719860

61 20090220(स946505 
20/02/2009

.अशोक गणपत ठ7गरे मुपो 

;पपंळगांव भोसले ता qKहपूर+

पु�ष 9/8/1964 �बकॉम इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटM-1998 9923717987

62 19870207(स925231 
07/02/1987

रमेश चांगोजी गभणे मु.सुरबोडी 
पो हरदोल+ ता qKहपूर+

पु�ष 12/7/1969 �बपीएड इमाव qKहपूर+ नोGह-1995 .ऑRटो-1998 9673268335

63 19910114(स901996 
14/01/1991

.अंगदा मारोतराव पीसे  Eीमती 

अंगदा र;वLं कामड ेमुपो नेर+ ता 

Cचमूर'

ि!" 10/27/1972 �बए इमाव Cचमूर जाने-1996 Hडस7बर-1998 7030620805

64 19940518(स914039 
18/05/1994

भा!कर अजु�न ठाकरे वाड� नं -5 
मुपोता (सदंेवाह+

पु�ष 9/25/1969 एम.ए इमाव (सदंेवाह+ .ऑRटो-1995 स�टे-1998 8007908920

65 20041029(स895872 
29/10/2004

क�पना छ"पती पाजणकर 

अंचले$वर वाड� क:नमवार 

चौक,चंLपूर

ि!" 5/24/1968 �बकॉम इतर चंLपूर जुलै-1995 जुन-1998 7798147727

66 20090318(स930799 
18/03/20019

«�ढसन दामा लेनगुरे मुपो 

तळोधी बाळापूर ता नाग(भड

पु�ष 1/7/1964 एम.कॉम इमाव नाग(भड जुन-1992 मे-1995 8411065399

67 19880820(स899798 
20/08/1988

कवडू पुना @तवाड,ेमु.पो.मोखाळा 

त.सावल+ िज.चंLपूर
पु�ष 1/12/1968 �ब.ए. �ब;पएड' इमाव सावल+ जाने-1996 Hडस7-1999 9767734064

68 200202628(स896940 
28/06/2002

बंडू मसाजी सातपु◌ूते 

मु.पो.जामतुकूम त.पोभूणा� 

िज.चंLपूर

पु�ष 4/16/1967 '�ब.ए. इमाव मुल जाने-1995 Hडस7-1998 7741973464

69 20081129(स904355 
29/11/2008

िजवनदास नकटूजी गेडाम 

मु.पो.@नमगांव त.सावल+ िज.चंLपूर
पु�ष 4/6/1969 �ब.ए. .अ.जाती सावल+ जाने-1996 Hडस7-1999 9623343293

70 20080722(स897796 
22/07/2008

िजत7L रंगनाथ बोरकर मु.पो. 
त.सावल+ िज.चंLपूर

पु�ष 9/16/1968 एम.ए.�बएड .अ.जाती सावल+ माच�-1996 फरवर+-1998 9420139498
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71 20030429(स891216 
29/04/20013

राजेश सुधाकरराव वाटेकर पोxट 

ऑ_फस जवळ राजूरा ता.राजूरा

पु�ष 5/20/1971 �बकॉम �बपीएड इमाव राजूरा ए;>ल-1996 माच�-1999 9404123995

72 20080610(स882206 
10/06/2008

�द�ती रमेशराव सरदेशपांड े

(भवापूर वाड� कुंभार मोह�ला 

झरपट वाड� 45 चंLपूर

ि!" 1/14/1971 एम.ए इतर चंLपूर जुन-1996 मे-1999 9503309501

73 20160628(स100273 
28/06/2016

;वनMद शंकर कांबळे मुपो.सोईट 
ता वरोरा

पु�ष 4/20/1968 एम.ए �बपीएड .अनु.जाती वरोरा जाने-1996 Hडस7-1998 9764273429

74 19870630(स901873 
30/06/1987

रेखा एकनाथ लोणारे नCगणाबाग 

चोखामेळा मुल+ंचे वसतीगहृ वाड� 

नं-1 चंLपूर

ि!" 1/21/1972 एम.ए .अनु.जाती चंLपूर .ऑRटो-1996 स�टे-1999 9922620015

75 19961004(स911713 
04/10/1996

मधुकर ;वटूजी वास@नक 

मुपो.जांभुळघाट ता Cचमूर

पु�ष 4/24/1964 एम.कॉम .अनु.जाती Cचमूर जाने-1996 Hडस7-1998 9403195324

76 19870804(स926296 
04/08/1987

सुCधर नारायण गोवध�न मुपो 

जुनासुला� ता मुल

पु�ष 6/6/1969 �बए .अनु.जाती मुल ए;>ल-1996 माच�-1999 9923603075

77 19991008(स915605 
08/10/1999

संजय बाबुराव मेEाम 

मु.पो.कोलारा त.Cचमुर िज.चंLपूर
पु�ष 9/6/1969 �ब.ए. इमाव Cचमूर फर-1996 जाने-1999 9763342935

78 20141113(स100490 
13/11/2014

गौNम ताराचंद जनबंधु गुजर+ 

वाड�, qKहपूर+ िज.चंLपूर
पु�ष 1/13/1967 �ब.ए. .अनु.जाती qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9049400762

79 20010529(स919117 
29/05/2001

मधुसुदन रेकचंद कांबळे 

मु.पो..अहेरनवरगांव 

त.qKहपूर+'िज.चंLपूर

पु�ष 2/14/1969 �ब.ए. .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1999 7350539176

80 20081105(स911527 
5/11/2008

मनोज यशवंत बनकर 

मु.पो.कळमगांव त.qKहपूर+
पु�ष 5/3/1968 �ब.ए. .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1999 8554961677

81 20150417(स100242 
17/04/2015

शालु रामचंL गण;वर Zलॉ!ट 

ऑ_फस qKहपूर+ िज.चंLपूर
ि!" 6/1/1965 एम.ए.�ब;पएड .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1995 Hडस7बर-1998 9604699217

82 20140305(स100757 
5/3/2014

दे;व:Lा पांडूरंग मेEाम 

मु.पो.त.(सदंेवाह+ िज.चंLपूर
ि!" 11/17/1966 एम.ए. 

एमएसडZयु'
.अ.जाती (सदंेवाह+ जाने-1994 Hडस7-1997 9420418104

83 19870720(स910670 
20/071987

सुरेश रामकूxण बारसागड ेमु 

भगवानपूर पो अडयाळ ता 

qKहपूर+ िज.चंLपूर

पु�ष 5/2/1967 �ब.ए.�ब.;प.एड .अ.जाती qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9579179707

84 20090106(स230315 
6/1/2009

सुभाष बारसुजी झाड े

मु.पो.त.Cचमुर नेह�वाड� िज.चंLपूर
पु�ष 3/2/1968 एम.ए. 

एमएसडZयु'
इमाव Cचमूर जाने-1996 Hडस7-1999 9850920211
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85 20081010(स902586 
10/10/2008

छबु गोवध�न भगत क:नमवार 

वाड� ब�लारपूर िज.चंLपूर
ि!" 8/29/1969 एम.ए.�ब.एड. .अ.जाती चंLपूर स�त7-1996 .ऑग!ट-1999 8975520510

86 19800811(स911684 
11/08/1980

इंद ूमहादेव Cगरटकर Gदारा 

भाऊराव महादेव Cगरडकर 

महेशनगर,तुकूम, चंLपूर

ि!" 8/16/1962 �ब.ए.�ब..एड इमाव चंLपूर जुन-1996 मे-1999 9766503013

87 20160416(स100343 
16/04/2016

क6रण पु�षोNम येणेरकर Gदारा 

�दल+प मदनकर,एसट+वक� शॉप 
चौक तुकूम,चंLपूर

ि!" 1/13/1973 एम.ए.�ब.एड. इमाव चंLपूर जाने-1996 Hडस7-1999 8275190051

88 19900308(स883560 
08/03/1990

वषा� यशवंत राहुड 

मु.पो◌े.त.नाग(भड िज.चंLपूर
ि!" 9/5/1969 एम.ए.�ब;पएड इमाव नाग(भड .ऑRटM-1996 स�त7बर-1999 9404124004

89 '20150327(स100394 
27/03/2015

>ांजल+ कxणराव सरपटवार 

�बरसामुंडानगर बामनवाडा 

त.राजुरा िज.चंLपूर

ि!" 2/7/1973 एम.ए. इतर राजुरा माच�-1996 फरवर+-1999 9921107603

90 19920608(स903731 
08/06/1992

;वलास यादवराव बोरकर 

मु.पो.(शवणी त.(सदंेवाह+ िज.चंLपूर
पु�ष 1/7/1969 �ब.ए.Hड.एड इमाव (सदंेवाह+ .ऑRटो-1996 स�त7बर-1999 9422595670

91 19900529(स925022 
29/05/1990

क6सन मारोती वैरागड े

मु.पो.पांढरपौनी त.राजुरा िज.चंLपूर
पु�ष 10/2/1972 �ब.ए.�ब;पएड इमाव राजुरा Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 9657409604

92 19830621(स911426 
21/06/1983

(भमा वा�मीक वानखेड े

मु.पो.Cचकणी त.वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 7/3/1966 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती वरोरा स�त7बर-1996 .ऑग!ट-1999 9595660355

93 19880623(स894054 
23/06/1988

क6शोरकुमार बOीजी जांभूळकर 

इंडि!टयल इ!टेटवाड� चंLपूर

पु�ष 10/2/1969 एम.ए.टायपींगसं
गणक'

.अ.जाती चंLपूर .ऑगxट-1996 जुलै-1999 9657257869

94 19991105(स914146 
5/11/1999

.ओम>काश रामदास खोqागड े

बंगाल+कॅKपपोल+स 

चौक6माग7,चंLपूर

पु�ष 10/10/1969 �ब.कॉम .अ.जाती चंLपूर .ऑग!ट-1996 जुलै-1999 9623397539

95 20081124(स900828 
24/11/2008

सु@नल �दवाकर िजडCगलवार 

मु.पो.त.पोभूणा� िज.चंLपूर
पु�ष 6/21/1971 �ब.कॉम 

जीडीसीए'
भ.जमाती वरोरा जुलै-1996 जुन-1999 7507750627

96 19910107(स905706 
7/1/1991

.अ@नल दादाजी गजबे 

मु.पो.कळमगांव त.qKहपूर+
पु�ष 1/6/1968 �ब.ए.�ब.एड .अ.जमाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 8275691894

97 20100325(स608713 
25/03/2010

�दल+प चंLभान माटे मु.उदापूर 
पो.पारडगांव त.qKहपूर+

पु�ष 1/8/1969 �ब.ए.�ब.एड. .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9763191328
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98 19870626(स895370 
26/6/1987

;वलास शाल+कराम @नखारे Gदारा 

;वनMद नंदरूकर, अंचले$वरवाड� 

क:नमवार चौक, चंLपूर

पु�ष 5/14/1968 एम.ए.�ब;पएड .अ.जमाती Cचमूर जाने-1996 Hडस7-1998 9673142891

99 20060707(स946706 
7/7/2016

लोमेश (भमाजी तMडरे 

मु.पो.जुगनाळा त.qKहपूर+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 10/3/1966 �ब.ए.�ब;पएड इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9527558942

100 19910608(स936481 
8/6/1991

>भा नागो श7ड ◌ेमु.टेकर+ 

पो.पाहाण� त.नाग(भड
!"ी 12/26/1968 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती नाग(भड जाने-1997 Hडस7-1999 9225241113

101 19860821(स910928 
21/8/1986

�दनकर दैN ुठावर+ मु.पो.Cचचंोल+ 
बु.त.राजुरा िज.चंLपूर

पु�ष 1/9/1970 �ब.ए.�ब;पएड इमाव राजुरा मे-1996 ए;>ल-1999 9623970972

102 20081103(स894335 
3/11/2008

हेमत तुकाराम पानसे मु.तळोधी 

खुद� पो.गांगलवाडी त.qKहपूर+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 10/26/1967 �ब.ए.�ब;पएड इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9404124553

103 20081015(स891705 
15/10/2008

जगिजवन देवाजी उराड े

मु.पो.त.पोभूणा� िज.चंLपूर
पु�ष 10/18/1968 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती गMड;पपंर+ जाने-1997 Hडस7-1999 8975422620

104 20141219(स100633 
19/12/2014

;वलास वासुदेव मंडपे मु.बोरगांव 
पो.पारडगांव त.qKहपूर+

पु�ष 14/140/1968 �ब.ए.�ब.एड .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9423644622

105 20081110(स910526 
10/11/2008

नामदेव चांगोजी घुटके 

मु.पो.कळमगांव त.qKहपूर+
पु�ष 5/1/1967 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9764511005

106 20030115(स891708  
15/1/2003

�दप«ढ लaमण खोqागड े

मु.चकठाणा पो.�दघोर+ त.पMभूणा�

पु�ष 7/1/1968 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती गMड;पपंर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9850224181

107 19880630(स932589 
30/6/1988

Cगर+धर पुंडल+क उं�दरवाड ेमु.जांब 

पो.िजबबांव त.सावल+
पु�ष 4/22/1969 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती सावल+ जाने-1997 Hडस7-1999 9403261960

108 20062114(स892000 
14/2/2016

भा!कर रामाजी श7ड 

मु.पो.पळसगांव जाट त.(सदंेवाह+
पु�ष 4/16/1970 एम.ए.�ब;पएड इमाव (सदंेवाह+ जाने-1997 Hडस7-1999 8390748275

109 20070822(स882948 
22/08/2007

चोखेबा रामदास वाधमारे 

मु.पो.पळसगांव जाट त.(सदंेवाह+
पु�ष 7/21/1965 एम.ए.�ब;पएड .अ.जाती (सदंेवाह+ जुलै-1996 जुन-1999 9765993557

110 20090319(स908083 
19/3/2009

.अ�का मोतीराम पचारे 

मुपोत.Cचमुर गु�देव वाड�
ि!" 7/16/1970 एम.कॉम. �ब..एड' भ.जमाती Cचमूर स�त7बर-1995 .ऑग!ट-1998 9420012536
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111 20130721(स100967 
21/7/2013

बबन डोमलुजी ब:सMड मु.वडाळा 

पोत.Cचमुर िज. चंLपूर
पु�ष 10/9/1971 एम.कॉम. 

�ब;पएड'
.अ.जाती Cचमूर .ऑग!ट-1996 जुलै-1999 9421721301

112 20081120(स902034 
20/11/2008

;वठठल तानबाजी भेोयर 

मु.पो.माढेळी त.वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 9/29/1971 �ब.ए.�ब;पएड इमाव (सदंेवाह+ Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 9545202422

113 19941207(स920901 
7/12/1994

�दवाकर ;वठोबाजी नाहाले 

मु.कोथुळणा पो.त.qKहपूर+
पु�ष 9/3/1967 �ब.ए.�ब.एड. इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9673800167

114 20150326(स100698 
26/3/2015

तेजराम �दनंानाथ सहारे 

मु.पो.(मडंाळा त.नाग(भड 
िज.चंLपूर

पु�ष 6/25/1966 एम.ए.�ब.एड. .अ.जाती नाग(भड नोGहे-1996 .ऑRटो-1999 9158840895

115 20060227(स917480 
27/2/2006

यादव नारायण सहारे 

मु.नवेगावटोला पो.नवेगावलोन 
त.(सदंेवाह+ िज.चंLपूर

पु�ष 1/14/1970 एम.ए.�ब.एड. .अ.जाती (सदंेवाह+ स�त7-1995 .ऑग!ट-1998 9637412090

116 20081006(स881535 
24/7/1965

.उषा राजे$वर वाघमारे नगराळे 

हॉ!पीटलजवळ,चंLपूर
ि!" 7/24/1965 �ब.ए. .अ.जाती चंLपूर नोGहे-1996 .ऑटM-1999 9552311698

117 19890114(स899141 
14/01/1989

.उमेश म:सराम घो:मोड े
मु.मोखाळा पो.Kहसल+ त.Cचमुर

पु�ष 9/9/1971 एम.ए.नेट .अ.जाती Cचमूर जाने-1996 Hडसे-1998 9420855333

118 20081222(स893138 
22/12/2008

गोसाई ;वठोबा मोहुल मु.लावार+ 
पो.नवतळा त.Cचमुर

पु�ष 9/10/1967 �ब.ए.�ब;पएड इमाव Cचमूर फर-1996 जाने-1999 8806096446

119 20010301(स919475 
1/3/2001

सु(शला महादेव रामटेके Gदारा 

वैशाल+ गंगाधर शामकुळे 

आंबेडकरनगर,नाग(भड िज.चंLपूर

ि!" 7/15/1968 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती नाग(भड जुन-1996 मे-1999 9403119043

120 19840906(स901745 
17/10/1966

.अ�ण पाडूरंग घुले मु.मुई 
पो.गांगलवाडी त.qKहपूर+

पु�ष 17/1081966 �ब.ए.�ब;पएड इमाव qKहपूर+ मे-1996 ए;>ल-1999 9011747631

121 19891223(स908955 
23/12/1989

संजय लaमणराव नाकाड ेअमराई 

वाड�,राजुरा िज.चंLपूर
पु�ष 3/5/1973 �ब.कॉम �ब;पएड इमाव राजुरा Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 8087375413

122 19850325(स931125 
25/3/1985

पु�षोNम बालाजी श7ड े

मु.देलनवाडी पो.नांदगाव 
त.(सदंेवाह+ िज.चंLपूर

पु�ष 3/25/1985 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती (सदंेवाह+ जाने-1996 Hडस7बर-1999 8888329703

123 20090202(स916634 
2/2/2009

वैजयंत न�थुजी रामटेके 

मु.पो.तळोधी बा.त.नाग(भड
पु�ष 5/1/1966 एम.कॉम. 

�ब;पएड'
.अ.जाती नाग(भड नोGहंबर-1996 .ऑRटोबर-1999 9403300211

124 20081208(स913001 
08/12/2008

तारांचद Cचमना मेEाम 

मु.पो.Cगरगांव त.नाग(भड
पु�ष 10/6/1964 �ब.ए.�ब.एड .अ.जाती नाग(भड .ऑRटM-1995 स�त7बर-1998 8390390727
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125 19920114(स905064 
14/1/1992

कवडू  दादाजी पाट+ल, 
मु.(शवनपायल+ पो.नवतळा 

त.नाग(भड िज.चंLपूर

पु�ष 9/15/1970 �ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती Cचमूर जाने-1996 Hडसे-1998 8805956238

126 19870622(स897545 
22/6/1987

शामसुंदर मोतीराम खंगार 

मु.पो.भ7डाळा त.वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 11/20/1966 �ब.ए.�ब;पएड इमाव वरोरा जाने-1997 Hडस7बर-1999 9527297329

127 20150325(स100754 
25/3/2015

>�हाद बळीराम गायकवाड 

मु.कोधा� पो.नवेगांवपाडवं 
त.नाग(भड िज.चंLपूर

पु�ष 7/15/1970 �ब.ए. .अ.जाती नाग(भड जाने-1997 Hडस7बर-1999 9765223800

128 20081022(स912861 
22/08/2008

म@नषा शांताराम Cचमुरकर 

अंचले$वर वाड� नं.1 चंLपूर
ि!" 2/24/1973 एम.ए. ;वशेष मागासवग�' चंLपूर नोGहे-1996 .ऑRटो-1999 8390449287

129 19951030(स19211586 
30/10/1995

इंLपाल दामोधर जुलमे 

मु.पो.अहेर+ त.राजूरा िज.चंLपूर
पु�ष 3/4/1970 �ब.ए. .अ.जाती राजुरा जाने-1996 Hडस7-1999 9689734546

130 19870708(स925702 
08/07/1987

'�दवाकर @नळकंठ दधुल«ढर 

मु.माडा� पो.एकाजुना� त.वरोरा
पु�ष 11/11/1969 �ब.ए. इमाव वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999 8975749473

131 19950705(स904561 
5/7/1971

मारोती बालाजी गMड ेआझाद वाड� 

इं�दरा गांधी चौक वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 9/5/1971 �ब.कॉम इमाव वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999 8855038799

132 19880707(स909801 
7/7/1988

राज7L खटूजी साखरकर 

मु.पो.अडयाळ टेकडी त.qKहपूर+
पु�ष 7/17/1968 �ब.ए.�ब;पएड इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9763552237

133 19880115(स909761 
15/1/1988

वषा� न�थ ्ंजी ;पपंळशेड ेGदारा 

न.ल.;पपंळशेड,ेनेह� वाड� 
मु.पो.त.वरोरा िज.चंLपूर

ि!" 11/9/1970 �ब.कॉम इमाव वरोरा स�त7बर-1996 .ऑग!ट-1999 8149739893

134 19870717(स902869 
17/07/1987

.उषा जयराम वानखेड ेGदारा 

�दप«ढ भा.तामगड ेधुटकाला वाड�, 
चंLपूर

ि!" 5/23/1970 एम.ए. टायपींग' .अ.जाती चंLपूर ए;>ल-1997 माच�-2000 9881842218

135 19880627(स909820 
27/6/1988

म@नषा बापुजी सुर Gदारा मह7L 

भेा करेकार,लaमीनगर राजलॉन 

जवळ, चंLपूर

ि!" 5/5/1973 एम.ए. इमाव चंLपूर जाने-1997 Hडस7बर-1999 9657349116

136 20080513(स882258 
13/5/2008

यमु आनंदराव व@नकर Gदारा 

�दल+प व@नकर,सरकारनगर 

मुलरोड, चंLपूर

ि!" 7/27/1967 एम.ए. इमाव चंLपूर जुन-1996 मे-1999 9422171556

137 20150327(स100203 
27/3/2015

ह0रचंL सखाराम कपाट 

मु.पो.मुडझा त.qKहपूर+ िज.चंLपूर 
राजलॉन जवळ, चंLपूर

पु�ष 1/7/1971 �ब.ए. इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9763950094
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138 19900705(स926036 
5/7/1990

मंगेश मारोती जगताप 

मु.पो.ट7बुरवाह+ त.राजुरा िज.चंLपूर
पु�ष 7/6/1970 एम.ए. .अ.जाती राजुरा जाने-1996 Hडस7बर-1998 9011595825

139 20141018(स100755 
18/10/2014

.अनुपमा पु�षोNम मुन घुटकाळा 

वाड�, चंLपूर
ि!" 3/3/1970 एम.ए. .अ.जाती चंLपूर नोGह7-1996 .ऑRटM-1999 9673667418

140 19880307(स909782 
7/3/1988

'राजु Pझटूजी ढोरे मु.पो.पारडगांव 
त.qKहपूर+

पु�ष 9/2/1970 एम.कॉम इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 8743951734

141 20030127(स893198 
27/1/2003

'राजु Pझटूजी ढोरे मु.पो.पारडगांव 
त.qKहपूर+

पु�ष 2/2/1972 एम.ए. .अ.जाती मुल जाने-1997 Hडस7-1999 8007555130

142 20130314(स100653 
14/3/2013

.अच�ना उमाकांत �द�Oत Gदारा 

जी.एम.शेKबेकर,तुकमचंLपूर

ि!" 7/24/1968 �ब.कॉमटायपींग' इतर चंLपूर Hडस7-1996 नोGह7-1999 9975051417

143 20060221(स893758 
21/02/2006

'`ाने$वर ;व$वनाथ जोगे 

भवानीवाड�,qKहपूर+ िज.चंLपूर
पु�ष 12/14/1968 �ब.ए. इमाव चंLपूर जाने-1997 Hडस7-1999 8806314862

144 20160704(स100597 
4/7/2016

संFया शेषराव डाखोरे या"ावाड� 

वरोरा िज.चंLपूर
ि!" 10/10/1974 एम.ए. इमाव वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999 9822930668

145 19950807(स919912 
7/8/1995

भरत रामकु$न करंबे मु.बMडगेांव 
पो.कुझा� त.qKहपूर+

पु�ष 5/20/1973 एम.ए. �ब;पएड' इमाव चंLपूर जाने-1997 Hडस7-1999 8275216384

146 19920623(स898521 
23/06/1992

>;वण लaमण तेलंग मु.पो.माथा 
त.कोरपना िज.चंLपूर

पु�ष 5/1/1974 �ब.ए. इमाव कोरपना Hडस7-1996 नोGह7-1999 9158035227

147 20090703(स892387 
3/7/2009

छाया गणपत खोqागड ेGदारा 

रमाबाई गोवध�न,नगीनाबाग वाड� 
नं.1, चंLपूर

ि!" 3/28/1969 �ब.ए. �ब;पएड' .अ.जाती नाग(भड Hडस7-1996 नोGह7-1999 888526630

148 19890814(स903280 
14/8/1989

पु�षोNम बापुराव ब7डले मु.चनई 
बजु.पो.मांडवा त.कोरपना

पु�ष 1/5/1965 �ब.कॉम. .अ.जाती कोरपना जुन-1992 जुन-1995 7798314025

149 20090221(स892003 
21/2/2009

बा�मीक नेमाजी बावनकुळे 

मु.पो.कुझा� त.qKहपूर+ िज.चंLपूर 
नगीनाबाग वाड� नं.1, चंLपूर

पु�ष 11/18/1970 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9960993909

150 20130101(स933533 
1/1/2013

शैल7L दादाजी देवगड ेमु.मोहबाला 
पो.सुमठाणा त.भLावती िज., चंLपूर

पु�ष 11/1/1972 �ब.कॉम .अ.जाती भLावती .ऑRटM-1996 स�त7-1999 9766777675

151 19890707(स896962 
7/7/1989

>काश �षी (लचड,ेमु.पो.जुगनाळा 

त.qKहपूर+
पु�ष 6/21/1971 एम.ए इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9270552687
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152 19980801(स937324 
01/8/1998

�दपकांता रामदास लभाने 

अंबादेवी वाड� सल+मनगर वरोरा,
ि!" 11/25/1969 एम.ए. 

एमएसडZयु'
.अ.जाती वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999 9637663644

153 19840621(स908178 
21/6/1984

रमेश बापुजी जयपुरकर 

मु.पो.व�र त.राजुरा िज.चंLपूर
पु�ष 5/14/1966 �ब.ए. �ब;पएड' इमाव राजुरा जाने-1997 Hडस7-1999 8806454205

154 20000512(स918751 
12/5/2000

सु@नता रावजी साखरकर Gदारा 

अर;वद कांबळे सोनलटॉक6ज, 
मागे, भLावती िज., चंLपूर

ि!" 8/15/1971 �ब.कॉम इमाव Cचमूर .ऑRटो-1996 स�त7बर-1999 9890818406

155 20090325(स913007 
25/3/2009

सु@नता गM;वदा क-हाड ेGदारा 
�दल+प �षीजी मेEाम 

मु.पो.रDनापूर त.(सदंेवाह+

ि!" 8/15/1969 एम.ए. टायपींग' .अ.जाती Cचमूर जाने-1996 Hडस7बर-1999 9673118652

156 19900814(स907496 
14/8/1990

'सु@नता गौर+शंकर पायल+मोड े

मु.पो.त.Cचमुर गु�देव वाड�
ि!" 2/4/1975 �ब.ए. एम.ला.' इमाव Cचमूर Hडस7-1996 नोGह7बर-1999 9422777607

157 20080621(स939103 
21/6/2008

'चIधर मदनलाल ठMबरे मु.सML+ 
पो.हरदोल+ त.qKहपूर+

पु�ष 12/11/1971 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9049281574

158 20090216(स930517 
16/2/2009

राज7L मदनलाल ठMबरे मु.सोL+ 
पो.हरदोल+ त.qKहपूर+,

पु�ष 11/11/1968 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ जानेवार+-1997 Hडस7बर-1999 8007290861

159 20081001(स946476 
1/10/2008

यादव भगवान Cगलोरकर 

मु.सोनेगाव लोधी पो.वडधा 
बु.त.वरोरा िज. चंLपूर

पु�ष 10/30/1968 '�ब.ए. इमाव वरोरा माच�-1995 फरवर+-1998 9767875019

160 20121218(स916321 
18/12/2012

सुरेखा सखाराम डोये गु�देव 

वाड�,Cचमुर िज.,चंLपूर
ि!" 6/12/1970 एम.काम.�ब.एड इमाव Cचमूर स�त7बर-1995 .ऑग!ट-1998 9970809403

161 20081105(स912771 
5/11/2008

;वलास मारोती राऊत टागोननगर 

अÁयंकरवाड�,वरोरा
पु�ष 5/7/1970 '�ब.ए. इमाव वरोरा .ऑRटMबर-1995 स�त7बर-1998 9922541355

162 19880624(स902519 
24/6/1988

Eीकxण भाऊजी मेEाम 

मु.पो.Cचमढा त.मुल िज.चंLपूर
पु�ष 9/22/1972 एम.ए. टायपींग .अ.जाती मुल जाने-1996 Hडस7बर-1999 9922992475

163 20081114(स912146 
14/11/2008

गंगाधर �हरामण बाळबुFदे 

मु.टेकर+ तुकूम पो.गुंजेवाह+ 

त.(सदंेवाह+ िज.चंLपूर

पु�ष 8/7/1971 �ब.ए. �ब.एड इमाव (सदंेवाह+ .ऑRटMबर-1996 स�त7बर-1999 9921388645

164 20141110(स101284 
10/11/2014

महादेव अंगद वानखेड े

मु.पो.खेमजई त.वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 11/29/1967 '�ब.ए. .अ.जाती वरोरा .ऑग!ट-1995 जुलै-1998 9764633039

165 20160421(स100394 
21/4/2016

देवराव Eीपत कMटरंगे 

मु.पो.केळझर त.मुल िज.चंLपूर
पु�ष 7/20/1968 �ब.ए. टायंपीग इमाव मुल जाने-1996 Hडस7बर-1999 9527884666

166 19900709(स908220 
9/7/1990

रमेश ढेकलुजी रायपुरे बाजारचौक 

सावल+ िज.चंLपूर
पु�ष 8/15/1969 '�ब.ए. .अ.जाती सावल+ स�त7बर-1996 .ऑग!ट-1999 9403816060
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167 20081006(स881529 
06/10/2008

को_कळा @तमाजी बनकर,(स!टर 
कॉलनी उमाटे ले आऊट, चंLपूर

ि!" 1/7/1967 '�ब.ए. .अ.जाती चंLपूर नोGह7बर-1996 .ऑRटMबर-1999 9850200301

168 20121006(स901489 
6/10/2012

बेशराव नामदेव गुरनुले 

मु.(मनघर+ पो.अंतरगांव 

त.(सदंेवाह+

पु�ष 2/5/1967 '�ब.ए. इमाव (सदंेवाह+ जाने-1996 Hडस7बर-1999 9421880376

169 20051212(स30808 
12/12/2005

मनोहर न�थुजी वास@नक 

मु.पारडपार पो.जांभुळघाट त.Cचमुर
पु�ष 10/20/1967 'एम.ए .अ.जाती Cचमूर जानेवार+-1996 Hडस7बर-1998 7066427569

170 20081104(स912899 
4/11/2008

मंदा तुकाराम उं�दरवाड ेGदारा 

जग�दश िजलंग टेभूण< 

आंबेडकरनगर बाबु◌ूपेठ,चंLपूर

ि!" 1/7/1974 '�ब.ए. .अ.जाती सावल+ जानेवार+-1997 Hडस7बर-1999 8888625228

171 19810720(स911645 
20/7/1981

.अ�का दNा"य घागरगुंड ेजटपुरा 

वाड� नं.1 चंLपूर
ि!" 6/3/1962 'एम.ए. .अ.जाती चंLपूर नोGह7बर-1996 नोGह7बर-1999 8605082336

172 19921208(स921584 
8/12/1992

.उ(मला शंकर मेEाम 

मु.पो.त.नाग(भड िज.चंLपूर
ि!" 1/25/1972 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ नोGहे-1995 .ऑRटो-1998 9673540464

173 20160210(स100786 
10/2/2016

नु�:नीसा मोहमद ई!माईल 

आKबेकर लेआऊट 

भावसारचैाक,चंLपूर

ि!" 10/28/1967 'एम.कॉम. इतर चंLपूर .ऑRटो-1995 स�त7बर-1998 9405712696

174 19980923(स894703 
23/9/1998

सु@नल गणपत को�हे बंगाल+ 

कॉलनी आझादवाड� वरोरा

पु�ष 9/17/1970 'एम.ए. .अ.जमाती वरोरा 3/7/1996 6/30/1999 9421783641

175 19990415(स925277 
15/4/1999

मंगला वामनराव डांगे Gदारा 

वामनराव ठावर+, आझादवाड� 

मु.पो.त.वरोरा िज.चंLपूर

ि!" 4/14/1969 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7बर-1999 9921819173

176 19840119(स910998 
19/1/1984

सुखदेव सखाराम बनकर मु.�ई 
पो.@नलज त.qKहपूर+

पु�ष 6/22/1966 एम.कॉम 

टायपींग

.अ.जाती qKहपूर+ Hडस7बर-1991 नोGह7बर-1994 7875865624

177 19991016(स923782 
16/10/1999

माया भाऊराव बोगावार Gदारा 

;प.एम.गुंडावार,रामनगर कॉलनी, 
राजुरा िज.चंLपूर,

ि!" 8/7/1967 '�ब.ए. इतर राजुरा जाने-1996 Hडस7बर-1999 9421723106

178 20081210(स894042 
10/12/2008

भोजराज (सताराम बनकर मु.�ई 
पो.@नरज त.qKहपूर+,

पु�ष 7/1/1965 '�ब.ए. .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 7066245897

179 19880915(स909740 
15/9/1988

नरेश परशराम आवार+, 
मु.मोहबाळा पो.च�र त.वरोरा

पु�ष 6/3/1969 '�ब.ए. इमाव वरोरा नोGह7बर-1995 स�त7बर-1998 9764854565

180 20140425(स100254 
25/04/2014

भा;वका माधव मांडव«ढर Gदारा 

करण जनरल !टोस� दाताळा 

पो.रामनगर चंLपूर,

ि!" 1/7/1969 '�ब.ए. इमाव चंLपूर .ऑग!ट-1996 जुलै-1999 9763302009
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181 20070416(स898443 
16/4/2007

.अ�का मनोहर गंपावार बालाजी 

वाड�,चंLपूर
ि!" 4/11/1966 �ब.ए .टायपं◌ीग इतर चंLपूर जाने-1996 Hडस7बर-1999 9766982934

182 19870622(स911889 
22/6/1987

राहुल (सताराम गायकवाड 

मु.पो.खेमजई त.वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 10/15/1969 एम.कॉम. एम.ए. .अ.जाती वरोरा .ऑग!ट-1996 जुलै-1999 9822522903

183 20090423(स907340 
23/4/2009

पुंड(ल«ढ ;वठोबा महाडोरे 

मु.भ7डाळा पो.खातगाव त.(सदंेवाह+,
पु�ष 3/27/1971 �ब.ए. �ब;पएड इमाव (सदंेवाह+ मे-1996 ए;>ल-1999 9673187944

184 19871209(स917412 
9/12/1987

�दनेश क6सन कावळे 

मु.पो.नवरगांव त.(सदंेवाह+
पु�ष 10/2/1968 '�ब.ए. इमाव (सदंेवाह+ Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 9657646990

185 20040608(स897868 
8/6/2004

�दवाकर रामदास बनकर मु.तुकूम 

पो.त.नाग(भड िज.चंLपूर
पु�ष 12/4/1967 '�ब.कॉम .अ.जाती नाग(भड Hडस7बर-1991 नोGह7बर-1994 9673737905

186 20081111(स908455 
11/11/2008

सुकदेव तुकाराम मोहुलै 

मु.पो.कळमगांव त.qKहपूर+
पु�ष 1/7/19970 '�ब.ए. इमाव qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7-1999 9764379204

187 20030115(स891707 
15/1/2003

बंडू डोनुजी रामटेके मु.;पपंर+ 
देशपांड ेपो.गोवध�न त.पोभूणा� 

िज.चंLपूर

पु�ष 7/25/1972 �ब.कॉम �बपीएड .अ.जाती गMड;पपंर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9130991687

188 200081215(स902884 
15/12/2008

धनराज ढेकलुजी मेEाम मु.�ई 
पो.@नलज त.qKहपूर+,

पु�ष 12/20/1970 �ब.कॉमएमएसड

Z�यु

.अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9623090516

189 20090122(स912559 
22/1/2009

सु@नता लaमनराव च:ने समाधी 

वाड� नं.42 चंLपूर
ि!" 3/16/1970 '�ब.कॉम इमाव रामटेक जुन-1995 मे-1998 9975222031

190 20090224(स946518 
24/2/2009

;वलास माक� ड जनबंधु मु.पो.अ-
हेरनवरगांव त.qKहपूर+

पु�ष 4/4/1968 '�ब.ए. .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9860985627

191 20090309(स908470 
9/3/2009

�दल+प शंकरराव कामडी मु.पो.नेर+ 
त.Cचमुर िज.चंLपूर

पु�ष 4/13/1966 'एम.कॉम इमाव Cचमूर जाने-1996 जाने-1999 9765668305

192 20121120(स889423 
20/11/2012

.अ�ण वसंतराव सोमल«ढर 

मु.पो.Cचचंोल+ बु.त.राजुरा,
पु�ष 10/27/1970 '�ब.ए. इमाव राजुरा .ऑRटM-1996 स�त7बर-1999 9604217073

193 19840621(स896025 
21/6/1984

कशन देवाजी बोरकर आंबेडकर 

वाड� लु�बनीनगर,चंLपूर
पु�ष 9/27/1967 'एम.कॉम .अ.जाती चंLपूर जाने-1992 फरवर+-1995 9403575078

194 20130131(स100360 
31/1/2013

सु@नल चंपत वाटगुरे मु.येवती 
पो.वाघनख त.वरोरा,

पु�ष 4/3/1971 '�ब.ए. इमाव वरोरा नोGह7-1995 .ऑRटM-1998 9970278952

195 19870526(स897335 
26/5/1987

पांडूरंग न�थु खडसे Gदाp◌ै◌ं 

>काश शंकर पेटकुले, तुकूम बकॅ 

ऑफ महाराx� जवळ चंLपूर

पु�ष 11/12/1970 '�ब.ए. इमाव चंLपूर ए;>ल-1995 माच�-1998 9423417536
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196 19990214(स922467 
14/2/1999

र;वL यंशवत गMगले मु.पो.(भसी 
त.Cचमुर िज.चंLपूर,

पु�ष 7/4/1969 'एम.ए.�ब;पएड .अ.जाती Cचमूर .ऑग!ट-1994 जुलै-1997 8657349277

197 19900803(स903662 
3/8/1990

_Ixणनाथ का(शनाथ चरडूके 

मु.पो.पारडी त.सावल+ िज.चंLपूर
पु�ष 6/16/1970 '�ब.ए. इमाव सावल+ .ऑRटो-1996 स�त7बर-1999 9764274509

198 20150421(स100168 
21/4/2015

धम<L शामराव रामटेके मु.तोरगाव 
बु.पो.मौशी त.qKहपूर+

पु�ष 6/20/1969 '�ब.ए.�ब;पएड .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1997 Hडस7बर-1999 9637763103

199 20160708(स100158 
8/7/2016

संजय केशव जनपल◌्ीवार 

मु.हनुमाननगर रामपुर पो.त.राजुरा

पु�ष 12/5/1971 'एम.ए. इमाव राजुरा फरवर+-1996 जाने-1999 8975652585

200 20120517(स895042 
17/5/2012

Cचगंुताई शामराव मुन Gदारा 

>�दप देवगड,ेआंबेडकरनगर 

बायपासरोड, बाबुपेठ,चंLपूर

ि!" 2/1/1972 'एम.ए .अ.जाती चंLपूर ए;>ल-1995 माच�-1998 8698216818

201 19840710(स911436 
10/7/1984

>ेमराज राघोजी नरांजे 

मु.पो.सोईट त.वरोरा िज.चंLपूर,
पु�ष 11/16/1963 '�ब.ए. .अ.जाती वरोरा .ऑRटM-1992 स�ट7बर-1995 9637275429

202 20091111(स905810 
11/11/2009

>(मला पंढर+ कांबळे Gदारा र;वLं 

परशुराम तेलतंबड ेआबेडकर 

वाड�,भLावती िज.चंLपूर,

ि!" 11/28/1969 एम.ए. 
एमएसडZ�यु

.अ.जाती देवळी माच�-1996 फरवर+-1999 8378061771

203 19880524(स916707 
24/5/1988

Eीकांत मयाराम पारधे 

�दनदयारनगर मुलरोड, चंLपूर
पु�ष 1/1/1970 'एम.ए. इमाव चंLपूर माच�-1996 फरवर+-1999 9766696779

204 19931019(स928802 
19/10/1993

«�ढरण यांकरराव लोखंड ेसाईबाबा 

मंद+रजवळ,qKहपूर+
ि!" 9/10/1971 'एम.ए. .अजाती qKहपूर+ नोGह7बर-1995 .ऑRटM-1998 9130135913

205 20151007(स100359 
07/10/2015

Eी अर;वदं रामचंL बनपुरकर 

भवानी वाड� qKहपूर+

पु�ष 8/13/1968 �बए इमाव qKहपूर+ जाने-1996 Hडस7बर-1999 9923863928

206 19880624(स937179 
24/06/1988

(भमराव वासुदेवराव कोरड े

«�ढसान वाड� Iमांक-1 राजूरा

पु�ष 10/25/1971 एमए�बएड 

�बपीएड

इमाव राजूरा स�ट7बर-1995 .ऑगxट-1998 9175628271

207 20090128(स915344 
08/12/2009

;वजय लaमण नागरे आंबेडकर 

नगर दN मं�दर (सदंेवाह+

पु�ष 6/8/1961 �बए/�बएड .अजाती (सदंेवाह+ Hडस7बर-1993 नोGह7बर-1996 7385294581

208 20060214(स913778 
14/02/2006

सु>हर जग:नाथ रामटेके मुपो 

ना:होर+ ता qKहपूर+

पु�ष 1/14/1966 �बए .अजाती qKहपूर+ जानेवार+-1997 Hडस7बर-1999 9767089164

209 20150422(स100280 
22/04/2015

सु@नल ;वठोबा ;पलारे देलनवाडी 

वाड� qKहपूर+

पु�ष 11/1/1968 �बकॉम इमाव qKहपूर+ जानेवार+-1997 Hडस7बर-1999 7276905717
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210 19890704(स896391 
04/07/1989

.अजय जोगे$वर कोसनकर माता 

मं�दरजवळ इं�दरानगर मुल रोड 

चंLपूर

पु�ष 10/21/1971 एम.ए .अजाती चंLपूर Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 9011583842

211 19861205(स910930 
05/12/1986

बंडू ;वठोबाजी घोगड ेमु उचल+ पो 

मौशी ता qKहपूर+

पु�ष 5/5/1962 �बए .अजाती qKहपूर+ नोGह7बर-1995 .ऑRटMबर-1998 8412906466

212 20160712(स100445 
12/07/2016

;वनायक तुकाराम वानखेड ेखाडी 

वाड� टेल+फोन एRसचंज समोर 

वरोरा

पु�ष 1/1/1969 एम.कॉम .अजाती वरोरा जुलै-1993 जुन-1996 9404537979

213 19950107(स894907 
07/01/1995

यमुना सोमाजी भैसारे मुपो 

(मडंाळा ता नाग(भड

ि!" 9/1/1963 एम.ए.�बएड .अजाती नाग(भड माच�-1993 फरवर+-1999 9823473210

214 20160711(स100837 
11/07/2016

ि!मती >भाकर आड_कने बालाजी 

वाड� अंकुर हॉ!पीटलजवळ चंLपूर

ि!" 7/26/1973 एम.ए.�ब.एड. इमाव मुल Hडस7बर-1996 नोGह7बर-1999 9552377294

215 20160206(स100530 
06/02/2016

हेमलता �दनकर चौधर+ (शवाजी 

नगर वाड� इं:8ंट िजझस 

शाळेजवळ राजूरा

ि!" 7/14/1971 एमकॉम इमाव राजूरा .ऑRटMबर-1996 स�टेबर-1998 9552371490

216 20141029(स100686 
29/10/2014

बबीती देवाजी खोqागड ेबंकर रोड 

गणेश एज:सी �लॉट चंLपूर

ि!" 12/10/1969 �बकॉम एमए .अजाती चंLपूर जानेवार+-1996 Hडस7बर-1998 7083508759

217 19850625(स911251 
25/06/1985

नागदास नारायण शामकुरे मु 

आबमRता पो साखरा ता वरोरा

पु�ष 10/10/1965 �बकॉम .अजाती वरोरा मे-1994 ए;>ल-1997 7798438862

218 19891228(स904661 
28/12/1989

�दल+प यादवराव वैरागड ेरामनगर 

कॉलनी राजूरा

पु�ष 7/12/1972 एमए �बपीएड इमाव राजूरा स�टे-1996  ऑगxट-1999 9270742404

219 19850529(स903529 
29/05/1985

छ"पती लुलबाजी शंभरकर 

$यामनगर आंबेडकर चौक जवळ 

चंLपूर

पु�ष 7/16/1965 �बकॉम .अजाती चंLपूर Hडस7बर-1998 नोGह7बर-2001 9673419400

220 1990712(स932553 
12/07/1990

(लना खुशालराव @नमगड े

मु.पो.केळझर त.मुल िज.चंLपूर
ि!" 6/19/1971 एम.ए.�ब;पएड ..अ.जाती मुल जानेवार+-2000 Hडस7बर-2003 9767762195

221 19850702(स900368 
02/07/1985

चंद ूकेवळराम मे:ढे ;वrयानगर 

कॉलनी नाग(भड

पु�ष 4/16/1969 �ब.एड.�ब;पएड इमाव नाग(भड Hडस7बर-1997 नोGहेबर-2000 8698129692

222 19841123(स894962 
23/11/1984

;वकास सदा(शव आ!वले Gदारा-
बंडुभाऊ धोटे @नलयकुंज EFदा 

नगर तुकुम, चंLपूर

पु�ष 8/10/1968 एम.कॉम. इमाव चंLपूर जुलै-1999 जुन-2002 9765105107

223 19930709(स892274 
09/07/1993

;वलास शामराम सहारे 

मु.पो.वलनी, त.नाग(भड, िज.चंLपूर
पु�ष 7/4/1971 �ब.ए.�बपीएड इमाव नाग(भड माच�-1997 फरवर+-2000 9405941753
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224 20080923(स928373 
23/09/2008

केवळराम सावजी मेEाम 

मु.पो.पाहाण�, त.नाग(भड, 
िज.चंLपूर

पु�ष 8/15/1968 एम.ए.�ब.एड. .अ.जाती नाग(भड .ऑग!ट-1997 जुलै-2000 7798303926

225 19890628(स904778 
28/06/1989

;वजय मारोतराव पुणेकर 

मु.बामणवाडा, पो.चुनाळा, त.राजुरा

पु�ष 12/12/1970 एम.ए .अ.जाती राजुरा Hडस7बर-1997 नोGहेबर-2000 9823495424

226 19890705(स913933 
05/07/1989

गोपालIुxण कवडू कातोरे या"ा 

वाड�, वरोरा, िज.चंLपूर
पु�ष 1/15/1969 �ब.ए.�बपीएड इमाव वरोरा Hडस7बर-1997 नोGहेबर-2000 7798200820

227 19870708(स892081 
08/07/1987

राहुल माधव लोखंड े

मु.पो.गडचांदरू, वाड� I.6 त.कोरपना

पु�ष 5/6/1969 �ब.ए.�बपीएड .अ.जाती कोरपना स�टेबर-1997 .ऑग!ट-2000 9765104985

228 20090209(स894213 
09/02/2009

>काश माधव धानोरकर 

मु.पो.तळोधी तु.त.Cचमुर,िज.चंLपूर
पु�ष 4/15/1969 �ब.कॉम. इमाव Cचमुर जुन-2000 मे-2003 9823325762

229 19910712(स888635 
12/07/1991

रामभाऊ पंढर+नाथ देवई«ढर�बरसा 

मुंडा नगर,बामणवाडा, पो.चुनाळा, 
त.राजुरा

पु�ष 9/20/1975 �ब.ए. इमाव राजुरा जुलै-1999 जुन-2002 8975222666

230 20090115(स914088 
15/01/2009

.आशा गोपीचंद श7ड ेमु.पो.नेर+, 
त.Cचमुर, िज.चंLपूर

!"ी 7/3/1966 �ब.ए. इमाव Cचमुर ए;>ल-1997 माच�-2000 9764644835

231 20140304(स100914 
04/03/2014

देवानंद महादेव सोनकुसरे 

मु.पो.खेडमRता, त.qKहपुर+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 5/20/1971 एम.ए. ;वमाव qKहपूर+ जुलै-1998 जुन-2001 9421815062

232 20081118(स902590 
18/11/2008

माPणक धमा�जी दोह+तरे मु.तुकुम, 
पो.त.नाग(भड, िज.चंLपूर

पु�ष 10/8/1962 �ब.ए.�ब.एड .अ.जमाती नाग(भड Hडस7बर-1997 नोGहेबर-2000 9923863713

233 20141115(स100847 
15/11/2014

रंजना हर+चरण वाघमारे Gदारा-
डॉ.«�ढरण गेडाम आंबेडकर चौक, 
दगुा�पुर, त.िज.चंLपूर

ि!" 2/4/1969 �ब.एससी.बीएड. .अ.जाती चंदपूर फरवर+-1997 जानेवार+-2000 9403438813

234 19900109(स883137 
09/01/1990

मंगलदास तुकाराम नंदनवार 

मु.पो.नवेगाव, त.(सदंेवाह+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 3/19/1972 एमए. एम._फल. ईतर (सदेवाह+ Hडस7-1998 नोGहे-2001 7588884031

235 19880629(स911372 
29/06/1988

सु@नल भदजुी नाकाड ेमु.पो.कMढा, 
त.भLावती िज.चंLपूर

पु�ष 2/20/1970 एमए.�बपीएड इमाव भLावती Hडस7-1997 नोGहे-2000 9657428184
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236 19930322(स922240 
22/03/1993

मुलचंद (भकाजी ढोक आंबेडकर 

नगर बायपास रोड,चंLपूर
पु�ष 10/4/1973 एमए.�बपीएड .अ.जाती Cचमुर Hडस7बर-1999 नोGहेबर-2002 8805664985

237 20150418(स100383 
18/4/2015

0रतेश मधुकर भोयर मु-तह(सल 
ऑ_फससमोर वरोरा,त.वरोरा, 
िज.चंLपूर

पु�ष 6/16/1973 एमए.�बपीएड इमाव वरोरा Hडस7बर-1997 नोGहेबर-2000 7588550403

238 19890220(स918733 
20/02/1989

.अ�ण रDनाकर बंडावार मु.पो.वाड� 
नं.16, मुल, त.मुल, िज.चंLपूर

पु�ष 4/10/1971 �ब.ए. ;वमाव मुल मे-1998 ए;>ल-2001 9421722929

239 20081112(स908323 
12/11/2008

घन$याम बापुजी वाघमारे 

मु.पांढरवाणी, पो.(शरपूर, त.Cचमुर 
िज.चंLपूर

पु�ष 1/7/1968 एमए.�बपीएड .अ.जमाती Cचमुर जुन-1997 मे-2000 9421878245

240 20081208(स912709 
08/12/2008

>मादे �हरालाल ;प�लेवान 

मु.उसेगाव, पो.खांबाडा, त.Cचमुर 
िज.चंLपूर

पु�ष 8/28/1971 एमए. .अ.जाती Cचमुर मे-2000 ए;>ल-2003 7875014434

241 19920317(स904974 
17/03/1992

संजय खुशालराव मटाले Gदारा-
Eी.पेटकर, ;ववेकानंद 

वाड�,ब�लारपूर,त.ब�लारपूर,िज.चंL
पूर

पु�ष 5/17/1974 एमए इमाव ब�लारपूर मे-1997 ए;>ल-2000 9764163836

242 19860617(स899976 
17/06/1986

शैला ओनामा पाट+ल नCगनाबाग 

वाड� नं.1, चंLपूर
ि!" 11/2/1967 एमए.�बपीएड .अ.जाती चंदपूर जुलै-1997 जुन-2000 9765190832

243 20081014(स9290113 
14/10/2008

यशवंत महादेव मंगर मु.मंगरम7ढा, 
पो-पालेबारसा,    त.सावल+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 9/2/1972 �बए.�बपीएड ईमाव सावल+ स�ट7बर-1997 .ऑग!ट-2000 9921771160

244 19951121(स895728 
21/1/1995

सुरेखा चोखाजी @नमगड े

मु.पो.भंगाराम तळोधी, 
त.गMड;पपर+ िज.चंLपूर

ि!" 6/7/1970 एमए.�बपीएड .अ.जाती गMड;पपंर+ मे-1997 ए;>ल-2000 7030765326

245 19890120(स898374 
20/01/1989

कैलास वकटू खोqागड े

मु.पो.डMगरगाव, त.मुल, िज.चंLपूर
पु�ष 9/21/1970 �बए.टाय;पगं .अ.जाती मुल माच�-1997 फेqुवार+-2000 8552931753

246 19880627(स891682 
27/06/1988

Cगर+धर शामराव ;पसे मु.पो.नेर+, 
त.Cचमुर, िज.चंLपूर

पु�ष 7/20/1970 �बएससी इमाव Cचमुर जुलै-1997 जुन-2000 9405716934

247 20140502(स100260 
02/05/2014

धरमु «�ढसन नगराळे 

मु.बामणवाडा, पो.चुनाळा, त.राजुरा 

िज.चंLपूर

पु�ष 6/11/1967 एमए. .अ.जाती राजुरा फरवर+-1997 जानेवार+-2000 8888169543
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248 20081010(स912682  
0/2008

गजानन नानाजी उरकुड े

मु.पो.मुडझा,त.qKहपुर+,िज.चंLपूर
पु�ष 8/12/1969 �बए ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9767447118

249 20081003(स917397 
03/10/2008

सुधाकर मारोतराव वाघ मु.बारGहा, 
पो.खं◌ाबाडा, त.वरोरा, िज.चंLपूर

पु�ष 3/31/1972 �बए.�बपीएड ईमाव वरोरा Hडस7बर-1998 नोGहे-2001 9011882182

250 19891220(स897336 
20/12/1989

राजु राजाराम पांडव 

मु.Cचखलपरसोडी, पो.;वलम 
त.नाग(भड, िज.चंLपूर

पु�ष 10/24/1971 �बए.�बपीएड ईमाव नाग(भड जाने.-1999 Hडस7-2001 9921681848

251 19880628(स891987 
28/06/1988

मुल}धर धMडू ठ7गरे मु.पो.लाठS, 
त.गMड;पपर+, िज.चंLपूर

पु�ष 5/2/1970 �बए.�बएड. .अ.जाती गMड;पपंर+ जाने-1998 Hडस7-2000 9372158948

252 19851115(स890460 
15/11/1985

माPणक मारोतराव ;पसे मु.पो.नेर+, 
त.Cचमुर, िज.चंLपूर

पु�ष 3/11/1969 �बए. इमाव Cचमुर जुलै-1997 जुन-2000 8007171273

253 20081014(स329824 
14/10/2008

राजEी शामराव मानकर गोपाल 

नगर हनुमान मंद+रजवळ बालाजी 

वाड� चंLपूर

!"ी 6/22/1973 एमए इमाव चLपूर Hडस7-1997 नोGहेबर-2000 8983638705

254 20070511(स903679 
11/05/2007

>भाकर पांडुरंग धुळसे 

मु.पो.पालेबारसा, त.सावल+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 1/10/1970 �बए.�बपीएड इमाव सावल+ जुन-1997 मे-2000 9763612492

255 19880628(स936447 
28/06/1988

सुरेश (भमराव चांदेकर (सFदाथ� 

नगर, बायपास रोड, बाबुपेठ, चंLपूर
पु�ष 8/8/1970 �ब.कॉम. .अ.जाती चंदपूर Hडस7-1998 नोGहे-2001 9579583996

256 20140305(स100532 
05/03/2014

हेमामा(लनी 0रमाजी डMगरे 

मु.पो.घोडपेठ, त.भLावती,  
िज.चंLपूर

ि!" 12/15/1970 एम.ए. .अ.जाती गMड;पपंर+ .ऑRटो-1997 स�ट7-2000 9850785595

257 20150506(स100571 
06/05/2015

ि!मता नारायण करमनकर मु-
लुं�बनीनगर,भLावती िज.चंLपूर

ि!" 1/27/1974 एमए.�बएड. .अ.जाती भLावती माच�-1999 फेqुवार+-2002 9370069545

258 20140606(स101223 
06/06/2014

;वनोद «�ढसनराव Cगरसावळे 

मु.केळझर, पो.;व�र !टेशन 
त.राजुरा, िज.चंLपूर.

पु�ष 12/17/1970 �बए.�बपीएड ईमाव राजुरा स�टे-1997 .ऑग-2000 9623383278

259 19950707(स924552 
07/07/1995

म�हार+ नारायण भोयटे मु-
करोल+, पो-मुडझा, त.सावल+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 10/11/1973 एमए. ईतर सावल+ मे-1998 ए;>ल-2001 9604526733

260 19921120(स922872 
20/11/1992

रDनाकर गंगाधर आदेवार मु.पो-
सोमनाथ मारोडा,त.मुल िज.चंLपूर

पु�ष 6/13/1973 एमए भ.जमाती मुल Hडस7-1997 नोGह7-2000 9765385879
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261 20082022(स928225 
22/10/2008

छ"पाल उNमदास घुटके मु-
आलेसुर,पो-रDनापुर 
त.(सदंेवाह+,िज-चंLपूर

पु�ष 10/14/1969 एमए .अ.जाती (सदेवाह+ Hडस7-1997 नMGह7-2000 8805725127

262 19880705(स916523 
05/07/1988

योगीराज माधव िजवने मु-(स!टर 
कॉलनी, ट+.पी.एम.चच� जवळ, 
चंLपूर.

पु�ष 12/6/1969 �बए.�बएड. .अ.जाती चंदपूर नोGह7-1997 .ऑRटो-2000 9822954978

263 19860701(स935607 
01/07/1986

�दवाकर सोमा नेवारे मु-
चेकखापर+,पो-नवेगाव मोरे 
त.पMभुणा�, िज.चंLपूर

पु�ष 2/7/1968 �बए.�बपीएड ;वमाव गMड;पपंर+ Hडस7-1997 नोGहे-2000 7057477748

264 19960826(स894994 
26/08/1996

संजय गजानन ढवस िजजामाता 

वाड�, वरोरा त.वरोरा, िज.चंLपूर
पु�ष 1/11/1973 एमए ईमाव वरोरा Hडस7-1998 नोGहे-2001 9921078908

265 20071122(स927405 
22/11/2007

संतोष मु-हार+ डांगे 
मु.पो.खेडमRता, त.qKहपुर+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 1/20/1971 बीए .अ.जाती qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 8806171543

266 19890407(स897173 
07/04/1990

सुर7L जाणुजी Cचचंोलकर 

मु.पो.अडयाळटेकडी, त.qKहपुर+ 
िज.चंLपूर

पु�ष 11/20/1971 बीए बीपीएड ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9421087916

267 19920304(स903789 
04/03/1992

नर7L सुखदेव गMगले मु-
(शवनपायल+, पो-नवतळा त.Cचमुर, 
िज.चंLपूर

पु�ष 3/15/1974 बीए .अ.जाती Cचमुर जाने-1999 Hडस7-2001 8390079611

268 19870703(स890089 
03/07/1987

इं�दरा ;वनायक माटे पंच(शल 

वाड�, अशोक नगर चोरPखडक6, 
चंLपूर

!"ी 6/7/1971 बीए .अ.जाती चंदपूर मे-2000 ए;>ल-2003 9922607577

269 19880624(स910195 
24/06/1988

हर+चंL धमा�जी मोहुल< मु-कोसंबी 

पो-आवळगाव त.qKहपुर+, िज-
चंLपूर

पु�ष 1/15/1968 बीए बीपीएड ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9604763853

270 19900707(स928183 
07/07/1990

क;वता तानबा बुरचुंड ेमु-महाराणा 

>ताप वाड�, ब�लारपूर 
त.ब�लारपूर, िज.चंLपूर

!"ी 8/7/1972 बी.कॉम. .अ.जाती ब�लारपूर स�ट7बर-1998 .ऑग-2001 9823395309

271 19921020(स909377 
20/10/1992

स@तश गजाननराव वनकर वाड� 

I.15 मुल, त.मुल िज-चंLपूर
पु�ष 2/5/1974 एमए ईतर मुल जुन-1998 मे-2001 7798748008

272 19930607(स938268 
07/06/1993

दयु�धन अ\णाजी बोरकर 

मु.पो.वाढोणा, त.नाग(भड, िज-
चंLपूर

पु�ष 6/10/1971 बीए बीपीएड ईमाव नाग(भड जाने-1998 Hडस7-2000 9405533549
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273 19910714(स913469 
14/07/1991

राजू रामभाऊ मुरकुटे मु.गदगाव, 
पो-;पपंळनेर+ त.Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 3/20/1973 बीए ईमाव Cचमुर मे-1999 ए;>ल-2002 9422572376

274 20120629(स915491 
29/06/2012

जनाध�न टेमसुजी मुळे 

मु.पो.मुडझा, त.qKहपुर+ िज-चंLपूर
पु�ष 5/25/1970 बीए ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9527655353

275 20160628(स100698 
28/06/2016

स;वता �हरामण नागदेवते मु-
उदापुर पो-पारडगावत.qKहपुर+, िज-
चंLपूर

ि!" 1/7/1969 बीए .अ.जाती qKहपूर+ मे-1997 ए;>ल-2000 7385704019

276 19900709(स938304 
09/07/1990

मनोज दमडूजी भागवत 

डॉ.राजेL>साद वाड�, वरोरा, 
त.वरोरा, िज.चंLपूर

पु�ष 8/17/1974 बीए .अ.जाती वरोरा फरवर+-1999 जाने-2002 9975676399

277 19891024(स909185 
24/01/1989

गुलाब कच� गेडाम मु.पारडपार, 
पो-जांभुळघाट त.Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 8/15/1971 एमए बीपीएड .अ.जाती Cचमुर जुन-1998 मे-2001 7875473025

278 19880308(स916484 
08/03/1988

राम«ढ.xण अ(भमन कामथे मु-
देवटेक, पो-;वलम त.नाग(भड, िज-
चंLपूर

पु�ष 5/5/1968 बीए ईमाव नाग(भड जाने-1999 Hडस7-2001 9545798541

279 19941222(स906373 
22/12/1994

Cगर+धर �बसन कामडी मु-
«�ढर(मट+, पो-मे:ढा,त.नाग(भड, 
िज-चंLपूर

पु�ष 11/1/1969 बीए भ.जमाती नाग(भड माच�-1999 फरवर+-2002 9049641647

280 19970401(स910605 
01/04/1997

�दल+प जयजयराम शे:ड ेमु-
पळसगाव, त.Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 10/11/1971 बीए .अ.जाती Cचमुर जुन-1998 मे-2001 8975238040

281 19870626(स910724 
26/06/1987

;>तम दे;वदास कवाड ेमु-
घुटकाळा वाड�, नेह� ;वrयालया 
मागे, चंLपूर

पु�ष 9/13/1971 बीए .अ.जाती चंदपूर मे-1999 ए;>ल-2002 9373008623

282 19880120(स903654 
20/01/1988

रमेश मारोती मेEाम मु.पो-
जांभुळघाट, त-Cचमुर,  िज-चंLपूर

पु�ष 11/14/1968 बीए बीपीएड भ.जमाती Cचमुर .ऑग-1998 जुलै-2001 8698446490

283 20081229(स913528 
21/02/2008

'पु�षोNम सुदाम �दघोरे मु-पो-
«�ढ:ह+, त.qKहपुर+, िज.चंLपूर

पु�ष 7/7/1969 �ब.कॉम. भ.जमाती qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9923863915

284 19910401(स906616 
01/04/1991

पराग �दनकरराव जोशी बालाजी 

वाड�, गोपालपुर+, चंLपूर
पु�ष 9/10/1973 �ब.कॉम. ईतर चंदपूर स�टे-1998 .ऑग-2001 9765621172

285 19980101(स915725 
01/01/1998

व@नता सखाराम बनकर मु-
डी.जी.तुकुम वाड� नं-3 चंLपूर

!"ी 6/15/1973 एम ए ईमाव चंदपूर फेqु-1999 जाने-2002 9420144922
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286 19910108(स930224 
08/01/1991

क.मंदा दागोजी खंडाळे Gदारा-
बाबुलाल इंदरुकर,  मु-Iुषीनगर, 
नाग(भड, िज-चंLपूर

!"ी 1/8/1972 बीए .अ.जाती नाग(भड फेबू-2000 जाने-2003 9764242183

287 19911015(स911541 
15/10/1991

.अ@नल नानाजी मNे मु-कॉलर+ 

वाड�, कम�वीर ;वrयालय 

जवळ,वरोरा,त.वरोरा,िज-चंLपूर

पु�ष 4/13/1972 बीए बीपीएड ईमाव वरोरा Hडस7-1998 नोGहे-2001 9665303378

288 19930814(स926019 
14/08/1993

पांडुरंग तानबाजी भोले मु.पो.नेर+, 
त.Cचमुर, िज.चंLपूर

पु�ष 1/7/1974 एमए बीपीएड ईमाव Cचमुर जुन-1999 मे-2002 9405156516

289 19910714(स900427 
14/07/1991

(सFदाथ� नानाजी गावतुरे मु-पो-
नवरगाव, त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 12/24/1972 बीए बीपीएड ईमाव Cचमुर जाने-2000 Hडस7-2002 9403195742

290 19940614(स898712  
14/06/1994

>मोद दयाल वाघमारे मु-पो-
(शवरा, त-Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 10/1/1973 बीए बीपीएड .अ.जाती Cचमुर जुलै-1999 जुन-2002 8806106695

291 19980508(स898362 
08/05/1998

रजनीगंधा का@त�क!वामी अलोणे 

मु-समता ;वकास 

वाचनालय,जटपुरा, चंLपूर

ि!" 9/19/1973 एमए टाय;पगं' .अ.जाती चंदपूर जुलै-1999 जुन-2002 9405757508

292 20090915(स931007 
15/09/2009

र@तराम नारायण पाट+ल मु-पो-
काजळसर, त-Cचमुरिज-चंLपूर

पु�ष 2/25/1972 �बए �बपीएड .अ.जाती Cचमुर Hडसे-1999 नोGह7-2002 9923633562

293 19980512(स906147 
12/05/1998

राजु न�थुजी इंदोरकर मु-पो-नेर+, 
त-Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 5/15/1975 एमए .अ.जाती Cचमुर Hडसे◌े◌ं-1999 नोGहे-2002 8975415178

294 19960120(स897178 
20/01/1996

जमनादास नामदेव वाकड ेमुपो-
Cचमढा, त-मुल, िज-चंLपूर

पु�ष 1/2/1974 एमए बीएड .अ.जाती मुल Hडस7-1999 नोGहे-2002 9404219610

295 20080606(स894517 
06/06/2008

वषा� मनोहर हेडाऊ Gदारा->द+प 
बारापा",े मु-क:नमवार चौक 

अंचले$वर वाड�, चंLपूर

ि!" 9/14/1977 एमए .अ.जमाती चंदपूर माच�-1999 फेqु-2002 8055997262

296 20141011(स100810 
11/10/2014

भावना तुकाराम टेकुलवार मु-
एकोर+ वाड�, लोकमा:य �टळक  

शाळेमागे, चंLपूर

ि!" 3/7/1977 एमए भ.जमाती चंदपूर .ऑRटो-1999 स�टे◌े◌ं-2002 9271034001

297 19930621(स902853 
21/06/1993

;वनायक काशीनाथ बोरकर मु-पो-
क:हाळगाव, त-नाग(भड िज-चंLपूर

पु�ष 12/20/1970 �बए �बपीएड ईमाव नाग(भड नोGहे-1999 .ऑRटो-2002 9765223528

298 19980707(स897456 
07/07/1998

.अजु�न दािजबा मोहुल< मु-�दघोर+, 
पो-ना:होर+, त-qKहपुर+ िज-चंLपूर

पु�ष 4/9/1970 �बए ईमाव qKहपूर+ फेqु-2000 जाने-2003 7798844039
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299 19920701(स884317 
01/07/1992

सुधाकर रामभाऊ कुंदोजवार मु-पो-
नेर+, त-Cचमुर,िज-चंLपूर

पु�ष 7/15/1976 एमए ईमाव Cचमुर जाने-2000 Hडस7-2002 9604260565

300 19950809(स900383 
09/08/1995

नामदेव गोसावी पाकमोड ेमु-पो-
नवरगाव, त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 9/8/1977 बीए ईमाव (सदेवाह+ नोGह7-1999 .ऑRटो-2002 9823127768

301 19910308(स912745 
08/03/1991

�दवाकर सदा(शव सोनवाणे मु-पो-
Cगरगाव, त-नाग(भड िज-चंLपूर

पु�ष 4/29/1973 बीए ईमाव नाग(भड माच�-2000 फेqु-2003 9921949891

302 20110315(स904688 
15/03/2011

>फु�ल रामभाऊ च:ने मु-बालाजी 

वाड�, नगर प0रषदजवळ qKहपुर+, 
त-qKहपुर+ िज-चंLपूर

पु�ष 2/5/1976 एमए बीएड ईमाव qKहपूर+ जुलै-2000 जुन-2003 9271214560

303 19870526(स934547 
26/05/1987

@नसार रहमत ई!माईल शेख 

मु.पो.नेर+, त-Cचमुर, िज-चंLपूर
पु�ष 8/22/1966 बीए ;वजाती Cचमुर जाने-2000 Hडस7बर-2003 9765739174

304 20150119(स101315 
19/01/2015

>शांत Iुxणाजी रामटेके मु-
लोहारा, पो-नवखळा त-Cचमुर िज-
चंLपूर

पु�ष 12/16/1974 एमए .अ.जाती चंदपूर ए;>ल-2000 माच�-2003 9423497379

305 20101004(स904792 
04/10/2010

मि]छंL गोमाजी बगड ेमु-पो-
नवरगाव, त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 15/12/1973◌़ �बए .अ.जाती (सदेवाह+ जाने-2000 Hडस7-2002 7066234135

306 20080811(स926199 
11/08/2008

सुषमा गंगाधर पाट+ल मु-उदापूर, 
पो-पारडगाव त-qKहपुर+ िज-चंLपूर

!"ी 6/25/1971 �बए �बपीएड .अ.जाती qKहपूर+ जुलै-2000 जुन-2003 7507659130

307 20090427(स907309 
27/04/2009

«�ढशोर बाबाजी त-हेकार मु-पो-
कुझा�, त-qKहपुर+ िज-चंLपूर

पु�ष 1/16/1975 एमए ईमाव qKहपूर+ मे-2000 ए;>ल-2003 7507746104

308 19960814(स896557 
14/08/1996

;वनोद हर+भाऊ पोईनकर मु-
ठRकर वाड�, Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 10/2/1972 एमए भ.जमाती Cचमुर मे-2000 ए;>ल-2003 9421720612

309 19940104(स929766 
04/01/1994

संजु �दनकर वाढई मु.पो.त.मुल, 
वाड� नं.12 िज-चंLपूर

पु�ष 6/27/1975 एमए ईमाव मुल .ऑग-2000 जुलै-2003 9403918832

310 19910101(स911422 
01/01/1991

कोमलभाऊ सखाराम दगु< मु-पो-
कसरगoटा, त-पMभुणा� िज-चंLपूर

पु�ष 7/20/1971 बीए .अ.जाती पMभुणा� .ऑग-2000 जुलै-2003 9763847369

311 20141124(स100468 
24/11/2014

कवडू तुळ(शराम न:नावरे 

मु.पो.(शवरा, त.Cचमुर िज-चंLपूर
पु�ष 10/8/1973 बीए बीपीएड .अ.जमाती Cचमुर जुलै-2000 जुन-2003 9420418821
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312 19890918(स882575 
18/09/1989

जमनादास चोखाजी भसारकरमु-
पो-बोरगाव, त-गMड;पपर+िज-चंLपूर

पु�ष 6/14/1971 एमए बीपीएड .अ.जाती गMड;पपंर+ जुन-1997 मे-2000 9623432371

313 19910608(स936478 
08/06/1991

;वजया नागोजी  श7ड ेमु-टेकडी, 
पो-पाहाण� त-नाग(भड, िज-चंLपूर

ि!" 4/13/1966 बीए बीपीएड .अ.जाती नाग(भड Hडस7-1997 नोGह7-2000 9421911482

314 19880407(स907206 
04/07/1988

.अशोक वामनराव लांजेवार मु-
धुKमनखेडा वाड�, बाजार चौक 

qKहपुर+, िज-चंLपूर

पु�ष 11/19/1967 बीए ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9637324962

315 20010618(स934510 
18/06/2001

;वजय @नळकंठ बोरकर मु-पो-
वाढोणा, त-नाग(भड िज-चंLपूर

पु�ष 10/2/1972 बीए बीपीएड ईमाव नाग(भड जाने-1998 Hडस7-2000 8378054365

316 '20021101(स912873 
01/11/2002

लोकेश लaमण नागरे मु-पो-
डॉ.आंबेडकर नगर, दN मंद+र 
जवळ,(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 1/7/1975 बीए .अ.जाती (सदेवाह+ नोGहे-1999 .ऑRटो-2002 9765134087

317 20021218(स902673 
18/12/2002

सु@नता रामचंL ठाकरे मु-
नCगनाबाग वाड�,सवार+ बंग�या 
जवळ, चंLपूर

!"ी 3/18/1972 बीए टाय;पगं' ईमाव चंदपूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9404629983

318 20030401(स915914 
01/04/2003

र;वLं नामदेव सोनटRके मु-पो-
�दघोर+, त-पMभुणा� िज-चंLपूर

पु�ष 7/19/1973 बीए भ.जमाती गMड;पपंर+ Hडस7-1998 नोGहे-2001 9552218162

319 20030514(स910514 
14/05/2003

सDयम तुळ(शराम कुकरे मु.पो-
(भसी, त-Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 10/10/1973 बीए ईमाव Cचमुर जाने-1999 Hडसे-2001 9767728861

320 20030602(स891667 
02/06/2003

बळवंत भाxकरराव करकाड ेमु-
तलाठS कॉलनी वाड� I.16 मुल 
िज-चंLपूर

पु�ष 10/15/1973 एमए ईमाव मुल जुलै-1998 जुन-2001 9405714020

321 20030605(स946884 
05/06/2003

साईनाथ डोमळु मामीडवार मु-
(मनघर+,पो-अंतरगाव त-(सदंेवाह+ 
िज-चंLपूर

पु�ष 8/3/1973 एमए बीपीएड .अ.जाती (सदेवाह+ .ऑRटो-1997 स�ट7-2000 9823564862

322 20030628(स911718 
28/06/2003

मंगला शाल+Uाम श7ड ेमु-
आंबेडकर नगर, नाग(भड, िज-
चंLपूर

ि!" 5/6/1973 एमए बीएड .अ.जाती नाग(भड .ऑग-1998 जुलै-2001 9049650358

323 20090811(स916343 
11/08/2009

'.अ@नल (सताराम ठाकुर मु-
कभार मोह�ला वाड� नं-3 नाग(भड 
िज-चंLपूर

पु�ष 3/4/1967 एमए बीएड ईमाव नाग(भड जुलै-1999 जुन-2002 9421723954

324 20081015(स928566 
15/10/2008

.अ@नल भोलानाथ सोनवाने 

मु.पो.Cगरगाव, त.नाग(भडिज-चंLपूर
पु�ष 8/27/1975 बीए बीपीएड ईमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGहे-2000 9689284599
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325 20031008(स900372 
08/10/2003

चंद ुजग:नाथ मेEाम 

मु.पो.नवखळा, त-नाग(भड िज-
चंLपूर

पु�ष 1/2/1966 बीए .अ.जाती नाग(भड जुन-1997 मे-2000 7875687971

326 20081217(स908585 
17/12/2008

.अ�ण ;व$वनाथ वाढई मु-लावार+, 
पो-नवखळा, त-Cचमुर, िज-चंLपूर

पु�ष 10/29/1969 बीए बीपीएड ईमाव Cचमुर जुन-1998 मे-2001 9764806251

327 20040119(स898364 
19/01/2004

नर7L नामदेव >धाने मु-पो-त-
सावल+, फुले वाड� नं-3 िज-चंLपूर

पु�ष 4/6/1971 बीए टाय;पगं' ईमाव सावल+ मे-1997 ए;>ल-2000 8055904617

328 19930703(स892277 
03/07/1993

'.अशोक मोतीराम भुळे मु-पो-
नेर+, त-Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 12/28/1975 बीए बीपीएड ईमाव Cचमुर फेबू-2000 जाने-2003 9637957930

329 20000620(स901299 
20/06/2000

शेषराव रामचंL डुकरे मु-च�र, पो-
चंदनखेडा त-भLावती, िज-चंLपूर

पु�ष 9/24/1970 बीए ईमाव भLावती माच�-1999 फरवर+-2002 9545592170

330 20030506(स891286 
06/05/2003

तुळ(शदास दादाजी बोरकर मु-
वैजापूर, पो-गो;वदंपूर त-नाग(भड, 
िज-चंLपूर

पु�ष 11/20/1971 बीए ईमाव नाग(भड जाने-1999 Hडसे◌े◌ं-2001 9421724549

331 19910618(स913294  
18/06/1991

क�पना गुलाबराव ;पपंळे मु-
जनता शाळेमागे, (सिGहल  
लाईन,चंLपूर

!"ी 10/11/1971 बीकॉम एमए' ईमाव चंदपूर जुलै-1999 जुन-2002 9049215914

332 19940608(स931071 
08/06/1994

संFया तानाजी जुमड ेमु-अ(भयंता 

कॉलनी, रामनगर चंLपूर
!"ी 2/22/1976 एमए ईमाव चंदपूर स�टे-1998 .ऑग-2001 9373442202

333 19970722(स917710 
22/07/1997

@नम�ला (लगंाजी डMगरे महाकाल+ 

कॉलर+ आनंद नगर चंLपूर

!"ी 1/26/1976 बीए .अ.जाती चंदपूर नोGहे-1998 .ऑRटो-2001 9561515982

334 19990922(स904051 
22/09/1999

र;वकांत गोसावी दातारकर मु-
;ववेकानंद कॉलनी, सरदार पटेल 
वाड�, वरोरा, िज-चंLपूर

पु�ष 6/18/1972 बीए बीपीएड ईमाव वरोरा Hडस7-1998 नोGह7-2001 9921836620

335 19910718(स932700 
18/07/1991

>सेन गजानन ताकसांड ेमु-
जानाळा, पो-भगवानपुर त-मुल 
िज-चंLपूर

पु�ष 1/12/1974 एमए बीएड 

पीएचडी'
.अ.जाती मुल फरवर+-1999 जाने-2002 9764562749

336 19940615(स899132 
15/06/1994

क;वता बालाजी रेशमवार मु-
घुटकाळा वाड� I.45 चंLपूर

ि!" 10/6/1975 बीए .अ.जाती चंदपूर Hडस7-1998 नोGह7-2001 9921004730

337 19860617(स899989 
17/06/1986

�योती ओनामा पाट+ल मु-
नCगनाबाग वाड� नं-1 चंLपूर

ि!" 7/20/1969 एमए .अ.जाती चंदपूर Hडस7-1998 नोGहे-2001 9209821437
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338 19930703(स936665 
03/07/1993

नंदे$वर नवनाथ नागदेवते मु-पो-
लाडबोर+, त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 11/1/1974 बीए .अ.जाती (सदेवाह+ जाने-1999 Hडस7-2001 9823716836

339 19940108(स914826 
0801/1994

सरोज नारायण गेडाम मु-पो-
नवखळा, त-नाग(भड िज-चंLपूर

!"ी 10/19/1974 एमए बीएड .अ.जाती नाग(भड जाने-1999 Hडसे-2001 9049097680

340 20090213(स946486 
13/02/2009

.अ@नल बळीराम  गुरनुले मु-
(मनघर+, पो-अंतरगाव त-
(सदंेवाह+,िज-चंLपूर

पु�ष 6/29/1969 बीए ईमाव (सदेवाह+ जाने-1999 Hडस7-2001 9049093031

341 20090624(स891040 
24/06/2009

लaमी कवडूजी खोqागड ेमु-
दादमहाल वाड�, कोनेर+ तलाव 

जवळ, चंLपूर

!"ी 2/17/1968 एमए .अ.जाती चंदपूर माच�-1999 फरवर+-2002 9049186954

342 20160708(स100688 
08/07/2016

.अतुल >भाकर बैनलवार गु�देव 

वाड�, Cचमुर,िज-चंLपूर
पु�ष 6/27/1973 बीए ;वमाव Cचमुर Hडस7-1998 नोGह7-2001 9552029992

343 20090109(स901561 
09/01/2009

«�ढशोर माधवराव माकोड ेमु-
शेषनगर, qKहपुर+ िज-चंLपूर

पु�ष 5/25/1965 बीए ईमाव qKहपूर+ माच�-1999 फरवर+-2002 9403196755

344 20131007(स134845 
07/10/2013

चंLहास लटार+ मोरे मु-पो-
खेमजई, त-वरोरा िज-चंLपूर

पु�ष 6/25/1975 बीए बीएड ईमाव वरोरा जुन-2001 मे-2004 9673838482

345 19901015(स892572 
15/10/1990

बंडू प"ुजी खोqागड ेमु-पो-त- मुल 
वाड� नं.16 िज-चंLपूर

पु�ष 9/16/1972 बीए .अ.जाती मुल फरवर+-1999 जाने-2002 9423417811

346 20060216(स913907 
16/02/2006

वसंता डोनुजी बंड ेमु-पो-नेर+, त-
Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 10/20/1974 बीए बीपीएड ईमाव Cचमुर जाने-1999 Hडस7-2001 9881847766

347 20060221(स910868 
21/02/2006

गणेश पांडुरंग नंदरुकर आझाद 

वाड�, वरोरा, िज-चंLपूर
पु�ष 2/14/1964 एमए ईमाव वरोरा जाने-1999 Hडस7-2001 7768831322

348 20060425(स900765 
25/04/2006

>काश धनराज पाट+ल मु-पो-नेर+ 
त-Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 2/14/1971 �बए .अ.जाती Cचमुर .ऑRटो-1997 स�ट7-2000 9168814376

349 20060223(स 891683 
23/02/2006

राज7L नDथूजी पंधरे मुपो नेर+ ता 

Cचमूर

पु�ष 12/13/1973 �बए �बपीएड इमाव Cचमूर जुलै-1997 जुन-2000 9923175125

350 20060410 (स 891387 
10/04/2006

.अंबादास दामाजी मसराम मुपो 

मं◌े◌ंढा ता नाग(भड

पु�ष 1/26/1967 �बकॉम .अजमाती नाग(भड माच�-1999 फरवर+-2002 7875880067

351 19970604 (स 915922 
04/06/1997

महेश ;वजयराव द7शपांड ेश7ड े

�लॉट रामनगर चंLपूर

पु�ष 5/9/1974 एमए इतर चंLपूर स�टे-1998 .ऑगxट-2001 9226769933

352 1991101(स 937501 
01/1/1991

संजय शंकराव वांडरे पठान पुरा 

पो�ट ऑ_फस जवळ,चंLपूर
पु�ष 4/19/1974 �बए इमाव चंLपूर फेqूमवार+-1999 जाने-2002 9503835307

353 20080801(स893270 
01/08/2008

;वजय Eीहर+ कटकुरवार वाड� Iं-
1 मुल

पु�ष 10/30/1972 एमएसडZ�यू इमाव मुल जुन-1998 मे-2001 9975033082
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354 19870804(स893703 
04/08/1987

;ववेक देवरावजी रासेकर मुपो 

पांढरपौणी ता राजूरा

पु�ष 5/8/1970 �बए इमाव राजूरा .ऑगxट-1997 जुलै-2000 9527769653

355 20061213(स917697 
13/12/2006

.अZदलू ल@तफ ब(शर शेख मुपो 

शेगांव बुज ता वरोरा

पु�ष 2/4/1968 �बए�बपीएड इतर वरोरा Hडस7बर-1998 नोGहे-2001 9422590267

356 20071009(स904893 
09/10/2007

नंदा गणपत जांभुळकर Gदारा ;प 

डी कवाड ेपंच(शल चौक चंLपूर

ि!" 9/13/1971 एमए .अजाती चंLपूर ए;>ल-1998 माच�-2001 8484856949

357 20071231(स905301 
31/12/2007

सुरेश पंढर+ रामटेके मु मोहबाळा 

पो सुमठाणा

पु�ष 5/16/1971 एम ए .अजाती भLावती जुन-1997 मे-2000 9767756211

358 20060531(स910512 
31/05/2006

रजनी दौलतराव (शरभ�ये मु-
पो.त.Cचमुर िज.चंLपूर

ि!" 8/17/1974 �बए�बपीएड ईतर Cचमुर ए;>ल-1998 माच�-2001 9404132910

359 19950714(स894699 
14/07/1995

संतोष लaमण बोरकर मु-पो-
(शरपूर, त-Cचमुर िज-चंLपूर

पु�ष 9/24/1975 बीए ईमाव Cचमुर Hडस7-1999 नोGहे-2002 9158029732

360 20080206(स923129 
06/02/2008

वसंत लालाजी भर< मु.पो-«�ढ:ह+, 
त-qKहपुर+ िज-चंLपूर

पु�ष 9/13/1971 बीए बीएड ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9420144995

361 19941208(स937553 
08/12/1994

_कशोर+ शामराव िजवतोड ेमु-वाड� 
नं-5 नाग(भड िज-चंLपूर.

!"ी 5/30/1976 एमए टाय;पगं' ईमाव नाग(भड माच�-2000 फरवर+-2003 9823867466

362 19941208(स937554 
08/12/1994

वैशाल+ शामराव िजवतोड ेमु-वाड� 
नं-5 नाग(भड िज-चंLपूर.

!"ी 2/15/1978 एमए टाय;पगं' ईमाव नाग(भड माच�-2000 फरवर+-2003 9823867466

363 19880715(स892865 
15/07/1988

गणपत नामदेव ठाकरे  

मु.सोनेगाव, पो-वडधा त.वरोरा, िज-
चंLपूर

पु�ष 4/4/1968 बीए बीपीएड ईमाव वरोरा जुन-1997 मे-2000 9623615860

364 19910914(स935908 
14/09/1991

गु�बाल«ढ दया�व मेEाम मु-
बाबानगर गौर+तलाव वाड�,बाबुपेठ, 
चंLपूर

पु�ष 5/10/1969 बी कॉम एमए 

बीपीएड'
.अ.जाती चंदपूर स�टे-1998 मे-2000 9226963449

365 20141015(स100102 
15/10/2014

गणपत मारोती बावणे मु-डोलारा 
वाड� नं-8 भLावती िज-चंLपूर

पु�ष 10/8/1964 बीए भ.जमाती वरोरा फरवर+-1997 जाने-2000 9673206887

366 19900922(स892749 
22/09/1990

;ववेक >भाकर ;पपंळकर मु-
सुय�मंद+र वाड�, भLावती िज-चंLपूर

पु�ष 6/29/1974 बीए बीपीएड ईमाव भLावती Hडस7-1997 नोGहे-2000 9921224660

367 19910712(स891384 
12/07/1991

पोईतराम न�थुजी गभणे 

मु.पो.नवेगाव, त.(सदंेवाह+ िज-
चंLपूर

पु�ष 3/21/1974 एमए बीपीएड ईमाव (सदेवाह+ फरवर+-1999 जाने-2002 9764115753

368 20120418(स901300 
18/04/2012

.अर;वदं शामराव कामडी 

मु.पो.नवरगाव त.(सदंेवाह+ िज-
चंLपूर

पु�ष 10/25/1972 एमए ईमाव (सदेवाह+ .ऑRटो-1997 स�ट7-2000 8806988577
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369 20120302(स910778 
02/03/2012

.अशोककुमार शामराव Cगरडकर 

मु-पा-रDनापुर, त-(सदंेवाह+ िज-
चंLपूर

पु�ष 9/21/1971 बीए ईमाव (सदेवाह+ जाने-1998 Hडस7-2000 9405941481

370 20081001सी894043 
01/10/2008

दNराज (भवाजी ब:सोड मु-पो-
नवरगाव, त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 4/14/1974 बीए .अ.जाती (सदेवाह+ फरवर+-2000 जाने-2003 9545568953

371 19940720(स911440 
20/07/1984

मारोती रामाजी जुनारकर मु-पो-
चारगाव खुद�, त-वरोरा िज-चंLपूर

पु�ष 4/4/1964 बीए बीपीएड ईमाव वरोरा .ऑग-1997 जुलै-2000 8550983232

372 19911120(स88661120/
11/1991

;वनोद बार+कराव गण;वर मु-
टेकाडी, पो-Cचमढा, त-मुल िज-
चंLपूर

पु�ष 10/22/1974 एमए .अ.जाती मुल फरवर+-1999 जाने-2002 9764527317

373 20081003(स912908 
03/10/2008

सु@नल कMढुजी गण;वर मु-;वरई, 
पो-_फ!कुट+ त-मुल िज-चंLपूर

पु�ष 5/21/1970 बीए .अ.जाती मुल नोGह7-1999 .ऑRटो-2002 7720938503

374 20081003(स911639 
03/10/2008

सDयवान सोमाजी लेनगुरे 

मु.पो.त.मुल वाड� नं.2 िज-चंLपूर
पु�ष 9/6/1965 बीए बीपीएड ईमाव मुल .ऑRटो-1997 स�ट7-2000 9764875388

375 20081003(स891615 
03/10/2008

राजू ;व$वास गेडाम मु-पो-
नवरगाव त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 11/7/1969 बीए बीपीएड .अ.जाती (सदेवाह+ .ऑग-1998 जुलै-2001 9545208721

376 19920320(स905256 
20/03/1992

संजय अर;वदं कोयाडवार मु-
ताडाळा रोड, मुल, िज-चंLपूर

पु�ष 11/4/1973 एमए ईमाव मुल .ऑग-2000 जुलै-2003 9545188759

377 19900808(स930573 
08/08/1990

.आदेश दश�न फुलझलेे मु-(शवाजी 

नगर, भLावती त-भLावती, िज-
चंLपूर

पु�ष 1/1/1975 �बए .अ.जाती भLावती फरवर+-1998 जाने-2001 9403957333

378 19890809(स920745 
09/08/1989

संजय वामन Cचवंड ेमु-(शवाजी 

नगर, भLावती िज-चंLपूर
पु�ष 8/23/1971 �बए .अ.जाती भLावती माच�-1998 फरवर+-2001 7387650292

379 19880820(स916669 
20/08/1988

मुनेश आनंदराव राव वाड� I.15 
मुल, िज-चंLपूर

पु�ष 1/1/1970 एमए .अ.जाती मुल मे-1998 ए;>ल-2001 7058249304

380 19980629(स885513 
29/06/1998

युवराज भाऊराव सुखदेवे मु-
Cचचाळा, पो-आंबोल+, त-Cचमुर, िज-
चंLपूर

पु�ष 7/8/1971 बीए .अ.जाती Cचमुर Hडस7-1998 नोGहे-2001 9689961107

381 20060217(स935930 
17/02/2006

म@नषा बाबुराव ;पNलुवार मु-
सरकार नगर, पा\या]या टाक6 

जवळ, चंLपूर

!"ी 1/5/1969 बीए ;वमाव चंदपूर स�टे-1997 .ऑग-2000 9049217357
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382 19900115(स882589 
15/01/1989

संद+प मनोहर खोqागड ेGदारा-
�दनेश अजु�न काटकर वाड� नं.1 
तुकुम, चंLपूर

पु�ष 3/25/1973 एमए टाय;पगं' .अ.जाती चंदपूर नोGहे-1998 .ऑRटो-2001 9049943633

383 20060215(स900879 
15/02/2006

सुधाकर तुळ(शराम अगड ेमु-
नवरगाव त-(सदंेवाह+ िज-चंLपूर

पु�ष 3/15/1964 बीए टाय;पगं ईमाव (सदेवाह+ जुलै-1997 जुन-2000 9823176634

384 20081003(स897537 
03/10/2008

सCचन महादेव राऊत मु-(मनघर+, 
पो-अंतरगाव त-(सदंेवाह+ िज-
चंLपूर

पु�ष 5/13/1977 बीए ईमाव (सदेवाह+ ए;>ल-2000 माच�-2003 9765405033

385 19951219(स896178 
19/12/1995

(भमराव पांडुरंग राऊत 

मु.पो.प7ढर+, त.(सदंेवाह+ िज-चंLपूर
पु�ष 3/6/1965 बीए .अ.जाती (सदेवाह+ जुलै-1997 जुन-2000 9921159424

386 19920707(स920074 
07/07/1992

'«�ढशोर राम«ढ.xण तMडरे 

मु.पो.बरड«�ढ:ह+, त.qKहपुर+
पु�ष 1/6/1971 बीए बीपीएड ईमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9689727753

387 20030630(स922361 
30/06/2003

संजीवनी लaमीनारायण जय!वाल 

मु.पो-नवरगाव, त-(सदंेवाह+
ि!" 5/17/1974 एमए टाय;पगं ईमाव (सदेवाह+ नोGहे-1997 .ऑRटो-2000 9423601872

388 20081006(स900976 
06/10/2008

>काश गणपत सुय�वंशी मु-पो-
प7ढर+ त-(सदंेवाह+

पु�ष 1/7/1969 बीए बीपीएड ईमाव (सदेवाह+ जुलै-1997 जुन-2000 9604945840

389 20081007(स930382 
07/10/2008

.अ@नल बाबुराव मोहुल< मु-कोसंबी 

पो-मारोडा त-मुल
पु�ष 1/10/1973 �बए ईमाव मुल मे-2000 ए;>ल-2003 9765993351

390 19890707(स897764 
07/07/1989

धKमपाल रामचंL श7ड ेमु-तोरगाव 
बु. पो-मौशीत-qKहपुर+

पु�ष 7/15/1970 एमए .अ.जाती qKहपूर+ फरवर+-2000 जानेवार+-2003 9158591703

391 20081007(स902762 
07/10/2008

संFया दादाजी लाकड ेमु-मुल वाड� 
नं-11, त-मुल

ि!" 7/12/1975 बीए .अ.जाती मुल फरवर+-1999 जाने-2002 7887593572

392 20120924(स936382 
24/09/2012

सु@नल रंगराव  शेलेकर मु-वाड� 
नं.15 चरखा संध मुल त-मुल

पु�ष 9/14/1975 बीए ईमाव मुल फरवर+-1999 जाने-2002 9421878470

393 20000302(स912848 
02/03/2000

'कृxणा सदा(शव सोनवाणे 

मु.पो.Cगरगाव त-नाग(भड
पु�ष 1/6/1969 बीए बीपीएड ईतर नाग(भड माच�-1999 फरवर+-2002 7875501925

394 20081008(स926038 
08/10/2008

>काश मोतीराम सहारे मु.पो-
क:हाळगाव सो. त-नाग(भड

पु�ष 10/2/1972 बीए ईमाव नाग(भड नोGह7-1999 .ऑRटो-2002 7775084330

395 19880713(स909952 
13/07/1988

महेशकुमार महादेव वाघमारे मु-
सातर+, पो-चुनाळा मा. त-राजुरा,

पु�ष 5/3/1967 एमए .अ.जाती राजूरा नोGहे-1998 .ऑRटो-2001 9623210247
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396 20080604(स908839 
04/06/2008

खेलचंद हर+जी इंदरुकर मु-
गोवारपेठ, पो-नवेगाव हुंड$ेवर+ 
त.नाग(भड

पु�ष 6/30/1971 बीए बीपीएड .अ.जाती नाग(भड जाने-1998 Hडस7-2000 8379857467

397 20081003(स927652 
03/10/2008

�दप«ढ «�ढ$वराम भसारकर मुपो 

(शरपूर ता Cचमूर

पु�ष 4/29/1969 एमए �बपीएड .अ.जाती Cचमूर फरवर+-1998 जाने-2001 8390162551

398 19920629(स 934272 
29/06/1992

;वrया Eावण माहुरकर पंच(शल 

टाय;पगं जवळ (स!टर कॉलनी 

नCगनाबाग चंLपूर

ि!" 1/6/1974 �बए .अ.जाती चंदपूर फरवर+-1998 जाने-2001 9763343155

399 20110908(स892292 
08/09/2011

.अर;वदं दयाराम चौधर+ मुपो 

म7डक6 ता qKहपूर+

पु�ष 8/15/1968 �बकॉम .अ.जाती qKहपूर+ जानेवार+-1997 Hडस7-1999 9168676747

400 19900709(स 929275 
09/07/1990

राजेश «�ढसन कावड ेमुपो 

नवेगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 10/4/1974 �बएससी�बएड इमाव (सदंेवाह+ नोGहे-1997 .ऑRटो-2000 9422908869

401 20081010(स 929757 
10/10/2008

नर7L मो@तराम ;पसे मुपो नेर+ ता 

Cचमूर

पु�ष 6/12/1966 Hड�लो.इंिज इमाव Cचमूर Hडस7-1999 नोGहे-2002 9423497085

402 20081010(स902536 
10/10/2008

�>शांत Eावण लोनबले वाड� 

Iमांक-14 मुल
पु�ष 9/22/1974 �बए इमाव मुल मे-2000 ए;>ल-2003 9545796049

403 20130907(स101679 
07/09/2013

शरद �षी सारथे मुपो मोहाळी ता 

(सदंेवाह+

पु�ष 1/7/1975 �बए इमाव (सदंेवाह+ फेZqू-2000 जाने-2003 9689176548

404 19961109(स891531 
09/11/1996

मनोजकुमार जग:नाथ सहारे मुपो 

क�हाळगांव पो पालेबारसा ता 

(सदंेवाह+

पु�ष 1/31/1971 �बए .अजाती (सदंेवाह+ जुलै-1999 जुन-2002 9604745835

405 20081010(स 902555 
10/10/2008

जयदेव कxणराव सोरते मुपो 

प7ढर+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 8/2/1969 �बए �बपीएड .अ.जाती (सदंेवाह+ जाने-2000 फेqू-2002 7262085606

406 19940929(स890954 
29/09/1994

संCगता गोपालकृxण माहुरकर 

�दल+प व@नकर सहकार नगर मुल 

रोड चंLपूर

ि!" 4/12/1967 एम.ए इमाव चंLपूर Hडस7-1998 नोGहे-2001 9422171556

407 20060628(स933857 
28/06/2006

;वलास «�ढसन कोरे मुपो म7ढा 

ता नाग(भड

पु�ष 5/25/1967 एम कॉम इमाव नाग(भड  ऑRटो-1997 स�ट7-2000 8928487814

408 19901208(स926336 
08/12/1990

युCधxट+र का(शनाथ लोणारे मुपो 

नांदेड ता नाग(भड

पु�ष 9/8/1973 �बएससी �बएड .अ.जाती नाग(भड माच�-2000 फेqू-2003 7038960638

409 19880908(स918599 
08/09/1988

केशव �षी Kहशाखे"ी मु कोधा� पो 

नवेगाव पांडव

पु�ष 5/15/1970 �बए .अ.जाती नाग(भड जुलै-1997 जुन-2000 9595532547

410 19980615(स910879 
15/06/1998

जया साबं:ना अडवलवार गोपाल 

सुटे यां]या घर+ लोकमा:य 

शाळे]या मागे वरोरा

ि!" 12/3/1976 एमए�बएड 

�बपीएड

भज-ब वरोरा जुन-2001 मे-2004 9175000206
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411 20101118(स897374 
18/11/2010

«�ढशोर माधवराव कानप�ल◌्ीवार 

मुपोता पोभूणा�

पु�ष 6/6/1976 �बए इमाव पोभूणा�  ऑगxट-2000 जुलै-2003 9764873614

412 19950210(स918705 
10/02/1995

कैलास @नलकंठ शामकुळे मु 

Cचखलपरसोडी पो @नलम ता 

नाग(भड

पु�ष 5/3/1969 �बएससी �बपीएड .अ.जाती नाग(भड Hडस7-1997 नोGहे-2000 8806862315

413 19941209(स916934 
09/12/1994

चंदा «�ढसन कावळे मुपो 

नवरगांव ता (सदंेवाह+

ि!" 5/12/1972 �बए इमाव (सदंेवाह+ स�ट7-1998  ऑगxट-2001 9422908869

414 19950714(स904863 
14/07/1995

सुषमा सखाराम डाये मुपोता 

Cचमूर नेताजी वाड�

ि!" 3/25/1978 �बए इमाव Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003 9403915266

415 19950914(स904870 
14/09/1995

रेखा दNजूी बोरकुटे नेताजी वाड� 

Cचमूर

ि!" 8/13/1975 एमए इमाव Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003 9970618964

416 20081017(स930040 
17/10/2008

CचNरंजनदास शामराव बोरकर 

मुपो Cगरगांव ता नाग(भड

पु�ष 3/28/1972 �बए इमाव नाग(भड माच�-2000 फेqू-2003 7798343373

417 1994◌ृ1122(स889261 
22/11/1994

महेश नानाजी टMगे मुपो गुरगांव 

ता भLावती

पु�ष 2/3/1972 �बकॉम इमाव भLावती माच�-1999 ◌ैफेqू-2003 9011890384

418 19951031(स897341 
31/10/1995

गोपाल गणपत महाडोरे मुपो 

मं◌ेडक6 ता qKहपूर+

पु�ष 5/5/1969 एम ए �बपीएड इमाव qKहपूर+ जुन-1997 मे-2000 9764946077

419 20081022(स912145 
22/10/2008

;वलास माधव उरकुड ेमु पांजरेपार 

पो परडी ता नाग(भड

पु�ष 10/25/1972 �बए �बपीएड इमाव नाग(भड जुलै-1997 जुन-2000 9422570756

420 19890704(स895535 
04/07/1989

पंढर+ जग:नाथ मNे मु चेक 

ब�लरपूर पो Cचतंलधाबा ता 

पोभूणा�

पु�ष 9/11/1972 �बकॉम �बपीएड इमाव पोभूणा� ए;>ल-1997 माच�-2000 8007569275

421 20081017(स908729 
17/10/2008

;वrयाधर शामराव रामटेके मुपो 

पाहान� ता नाग(भड

पु�ष 5/2/1971 �बए .अ.जाती नाग(भड माच�-2000 ◌ैफेqू-2003 7743916049

422 20081017(स930048 
17/10/2008

;वनायक रामचंL बोरकर मुपो 

Cगरगांव ता नाग(भड

पु�ष 6/20/1968 �बए�बपीएड इमाव नाग(भड जाने-1998 Hडसे-2000 8390636641

423 20141112(स100227 
12/11/2014

�दनशा दादाजी मानकर एस पी 

रंगार+ :यू इं=ल+श !कुल]या मागे 

चंLपूर

ि!" 3/9/1972 �बए .अ.जाती चंLपूर माच�-1999 फेqू-2002 9403320974

424 20081031(स928806 
31/10/2008

शा(ल«ढराम डुक�जी दमुाने मुपो 

म7डक6 ता qKहपूर+

पु�ष 1/7/1968 एम.ए भज-ब qKहपूर+ जुन-1997 मे-2000 9637780784

425 200811101(स907647 
01/11/2008

@नतीन सुरेशराव (मसार गांधी 

वाड� Cचमूर ता Cचमूर

पु�ष 9/18/1971 �बए इमाव Cचमूर जुन-1997 मे-2000 9422594330

426 19930620(स912244 
20/06/1993

�योती रामकृxण पाट+ल दादाजी 

(भवदरे यां]या घर+ �योतीबा फुले 

वाड� वरोरा

ि!" 6/19/1978 �बएससी इमाव वरोरा जुन-2001 मे-2004 9325469789
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427 19951031(स922870 
31/10/1995

 अमोल «�ढसनराव भरणे 

बाबाराव भरणे मुपो धुगुस एसीसी 

(सम7ट क< पनी ता चंLपूर

पु�ष 5/7/1971 �बए �बपीएड .अ.जाती चंLपूर जुलै-1998 जुन-2001 9372586454

428 19960318(स884912 
18/03/1996

सDयवान केवळराम जांभुळकर 

मुपो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 2/7/1972 �बएससी �बपीएड .अ.जाती नाग(भड माच�-2000 फेqू-2003 9689480982

429 20120903(स910398 
03/09/2012

�खमा दामोधर महाजन मुपो 

भेडाळा ता वरोरा

ि!" 2/17/1973 �बए �बपीएड इमाव वरोरा जुलै-1997 जुन-2000 7066833713

430 19890630(स926324 
30/06/1989

सुय�कांत नेमचंद भुजेकर मुपो 

धाबा ता गM◌ेड;पपp

पु�ष 8/30/1970 �बए .अ.जाती गMड;पपंर+ Hडस7◌े-1997 नोGहे-2000 9420115022

431 20130514(स100813 
14/05/2013

र;वL शामराव बोरकर मुपो 

Cगरगांव ता नाग(भड

पु�ष 1/9/1977 �बए �बएड इमाव नाग(भड जुन-1999 मे-2002 7875899411

432 19941025(स898647 
25/10/1994

 अशोक "यंब«ढराव कापूरे 

(शवाजी नगर भLावती

पु�ष 3/27/1974 �बकॉम .अ.जाती भLावती माच�-1999 फेq-2002 8605790232

433 19970922(स936061 
22/09/1997

(भमराव नारायण ब:सोड मुपो 

(भसी जुनी ता Cचमूर

पु�ष 1/19/1977 एम.ए .अ.जाती Cचमूर जाने-1999 Hडसे-2001 9075939672

434 19920825(स895590 
25/08/1992

प"ू उदेभान पाट+ल मु गड;पपर+ 

पो आंबोल+ ता Cचमूर

पु�ष 7/19/1971 �बए .अ.जाती Cचमूर जाने-2000 Hडस7-2002 9921991802

435 20081105(स911595 
05/11/2008

�यो◌ेती नानाजी सोनवाने मुपो 

Cगरगांव ता नाग(भड

ि!" 5/28/1975 �बए �बएड इमाव नाग(भड Hडसे-1997 नोGहे-2000 7798344737

436 20080522(स935144 
20/05/2008

खुशालराव म:साराम राऊत मु 

�Lापूर पो कवठS ता सावल+

पु�ष 3/10/1973 �बए इमाव सावल+ माच�-1999 फेqू-2002 9049093098

437 20141118(स100245 
18/11/2014

तुळ(शराम दशरथ राऊत मु 

�Lापूर पो कवठS ता सावल+

पु�ष 2/4/1972 �बए �बपीएड इमाव सावल+ जुन-1998 मे-2001 8007221348

438 20080212(स884844 
12/02/2008

धनराज ई$वर बहादे माल;वय 

वाड� वरोरा ता वरोरा

पु�ष 4/7/1971 �बए .अ.जाती वरोरा माच�-199 फेqू-2002 9975746108

439 2011224(स 924551 
24/12/2001

वामन लaमण कMडकेर मुपो 

चंदनवाह+ ता राजूरा

पु�ष 9/4/1972 �बए �बपीएड इमाव राजूरा Hडस7-1997 नोGह7-2000 9527066571

440 19920622(स 934488 
22/06/1992

>�दप दादाजी बेले भोजवाड� 

भLावती

पु�ष 11/15/1974 �बए इमाव भLावती माच�-1998 फेqू-2001 9860213203

441 20081107(स929603 
07/11/2008

�दवाकर गणपत @नकुरे मु 

जवराबोडी पो म7डक6 ता qKहपूर+

पु�ष 7/5/1970 �बए �बपीएड इमाव qKहपूर+ जाने-1999 Hडस7-2001 9405985082

442 20081104(स929876 
04/11/2008

;वनायक महादेव बावणे मुपो 

खेमजाई ता वरोरा

पु�ष 5/8/1971 �बए भज-ब वरोरा जुन-1999 मे-2002 7741868557
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443 19920619(स888531 
19/06/1992

>मोद नामदेवराव चहा:दइे मुपो 

नवरगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 8/10/1972 �बए .अ.जाती (सदंेवाह+ जाने-1999 Hडस7-2001 7798343428

444 20081110(स908490 
10/11/2008

'राx�पाल शंकर डांगे मु येरखेडा 

पो महालगांव ता Cचमूर

पु�ष 4/5/1973 �बए .अ.जाती Cचमूर  ऑगxट-2000 जुलै-2003 9545255213

445 20141118(स100245 
18/11/2014

रो�हदास सोमाजी म7दाळे मु 

�Lापूर पो कवट+ ता सावल+

पु�ष 10/8/1972 �बए इमाव सावल+  ऑRटो-1998 नोGहे-2001 9545796672

446 20081110(स 915324 
10/11/2008

धनराज गM;वदंा उरकुड मुपो 

हळदा ता qKहपूर+

पु�ष 5/29/1968 �बए �बएड इमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9765181820

447 19960814(स892280 
14/08/1996

मंजूषा >भाकराव आ!कर मुपो 

नेर+ ता Cचमूर'
ि!" 1/13/1976 �बए �बपीएड इमाव Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9175861865

448 20081111(स930109 
11/11/2008

संतोष शामराव बोरकर मुपो 

(शवनी ता (सदंेवाह+

पु�ष 1/7/1970 �बए�बपीएड इमाव (सदंेवाह+ Hडस7-1998 नोGहे◌े-2001 9763521221

449 19900922(स907589 
22/09/1990

;वठठल रघुनाथ ;पपंळश7ड ेमु 

सोनापूर पो ता पोभूणा�

पु�ष 6/27/1972 �बए एम.ए इमाव पोभूणा� स�टे-1997  ऑगxट-2000 8554008813

450 2008111(स 908442 
11/11/2008

गौतूम केशव मेEाम मुपो 

कळमगांव ता qKहपूर+

पु�ष 5/15/1967 �बए .अ.जाती qKहपूर+ जाने-1999 Hडसे-2001 7798035321

451 20081112(स912053 
12/11/2008

भा!कर ;व$वनाथ झोड ेमु भुज 

पो मुडझा ता qKहपूर+

पु�ष 7/11/1972 �बए �बपीएड इमाव qKहपूर+ नोGहे-2000  ऑRटो-2003 7798588003

452 20081112(स926789 
12/11/2008

';पतांबर दादाजी गMगलमु 

Cचकमारा पो ;वलम ता नाग(भड

पु�ष 7/9/1970 एमए �बपीएड इमाव नाग(भड  ऑRटो-1997 स�टे-2000 9767685397

453 20081112(स916349 
12/11/2008

महादेव पांडूरंग गुरनूलेमु पो 

नवतळा ता Cचमूर

पु�ष 6/29/1970 �बए इमाव Cचमूर  ए;>ल-1998 माच�-2001 9764655301

454 19930923(स926827 
23/09/1993

राजू का�जी @नखाडमेुपो सुमठाणा 

ता भLावती

पु�ष 9/17/1972 एमए .अ.जाती भLावती माच�-1998 फेq-2001 9561802917

455 20081114(स929892 
14/11/2008

हेमलता शामराव (शवरकर मुपो 

नेर+ ता Cचमूर

ि!" 9/19/1973 �बए एमए भज-ब Cचमूर जुलै-1997 जुन-2000 9527167160

456 20080229(स883183 
29/02/2008

;वनायक महादेवराव ;पसे मुपो 

नेर+ ता Cचमूर

पु�ष 8/24/1976 �बए इमाव Cचमूर जुन-2000 मे-2003 7743986855

457 19970618(स892571 
18/06/1997

 अर;वदं नामदेव उरकुड ेमु 

कळमना पो कोठार+ ता ब�लारपूर

पु�ष 6/18/1975 एमए इमाव ब�लारपूर  ऑगxट-1998 जुलै-2001 9765866818

458 19950915(स884555 
15/09/1995

�येDसना न�थूजी वाहाणे 

राधाकृxण (शOक कॉलनी 

अÁयांकर वाड� वरोरा

ि!" 1/3/1968 �बए .अ.जाती वरोरा  ऑगॅxट-1997 जुलै-2000 9921869316
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459 19940620(स916435 
20/06/1994

सुरेश मोरोती पाल मु जुनगांव पो 

गोवध�न ता पोभूणा�

पु�ष 5/20/1972 �बए �बपीएड इमाव पोभूणा� माच�-1998 फेqू-2001 8805195855

460 19890729(स921583 
29/07/1989

फुलचंद मारोती वाळके मुपो ता 

गMड;पपर+

पु�ष 4/7/1971 �बए .अ.जाती गMड;पपंर+ स�टे-1999  ऑगxट-2002 8275743383

461 19890314(स 886475 
14/03/1989

'वामन भदजूी ठाकरे नेताजी वाड� 

Cचमूर ता Cचमूर

पु�ष 6/26/1968 �बए इमाव Cचमूर जुन-1999 मे-2002 9420013377

462 19950627(स934499 
27/06/1995

;वणा गंगाधर खोqागड ेमुपो नेर+ 

ता Cचमूर

ि!" 8/18/1976 �बए �बपीएड .अ.जाती Cचमूर माच�-2000 फेqू-2003 9764218247

463 19941016(स915325 
16/10/1994

संCगता तुकडोजी फुलझलेे लुं�बनी 

नगर ;वजासन रोड भLावती

ि!" 6/5/1970 �बए एम ए .अ.जाती भLावती मे-1997 ए;>ेल-2000 9421922308

464 20030122(स901139 
22/01/2003

भा!कर मारोती वाढई मुपो प7ढर+ 

पो (सदंेवाह+

पु�ष 1/5/1976 एमए इमाव (सदंेवाह+  ऑगxट-1999 जुलै-2002 9011936624

465 20081117(स926923 
17/11/2008

दे;वदास दशरथ वैrय मु पो 

कोलारा ता Cचमूर

पु�ष 1/7/1975 �बए इमाव Cचमूर फर-2000 जाने-2003 9637785122

466 19880129(स907212 
29/01/1988

 अ@नल शामरावजी केळझरकर 

गुरदॅेव वाड� Cचमूर

पु�ष 7/20/1968 एम कॉम इमाव Cचमूर जुन-1998 मे-2001 9404124123

467 20081120(स902141 
20/11/2008

कxणा ह0रजी  फुलबांधे मु 

सायगांव पो कळमगांव ता qKहपूर+

पु�ष 5/25/1972 �बए इमाव ZqKहपूर+ ए;>ल-2000 माच�-2003 8007349951

468 20081119(स 902060 
19/11/2008

 अशेाक >�हाद लभाने मु पो 

शेगांव ता वरोरा

पु�ष 11/1/1965 �बए .अजाती वरोरा जुलै-1997 जुन-2000 9011359663

469 19900705(स896902 
05/07/1990

र;वL ;व$वनाथ चांदेकर मुपो नेर+ 

ता Cचमूर

पु�ष 10/5/1974 एम �बपीएड इमाव Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003 8698758085

470 20160506(स 100677 
06/05/2016

रमेश दाजीबा गुरनूले मु सरांडी 

पो नाचनभटट+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 5/21/1968 �बए �बपीएड इमाव (सदंेवाह+ जाने-1997 Hडस7-2000 9623508698

471 20081124(स912786 
24/11/2008

तुकाराम �हरामन डMगरवार मु 

देलनवाडी पो नांदगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 2/7/1972 �बए�बपीएड इमाव (सदंेवाह+ जाने-1999 Hडस7-2001 8378929885

472 20081124(स902589 
24/11/2008

खुशाल बळीराम खोqागड ेमुपो 

सावरगांव ता नाग(भड

पु�ष 11/01/197 �बए�बपीएड  अजाती नाग(भड Hडस7-1998 नोGहे-2001 9921524636

473 2008111(स908378 
11/11/2008

;वलास रामचंL वाडगुरे मुपो 

गुजेवाह+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 6/6/1971 �बए�बपीएड इमाव (सदंेवाह+ ए;>ल-1999 माच�-2002 8275852559

474 19910920(स 905549 
20/09/1991

गजानन मारोती बावणे मुपो 

चक;परंजी ता सावल+

पु�ष 3/4/1972 एम ए भज-ब सावल+  ऑगxट-1999 जुलै-2002 7798844402

Page 829 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

475 20081126(स893550 
26/011/2008

 अजय शेषराव ठाकरे हनुमान 

वाड� नं 1 वरोरा
पु�ष 9/22/1976 एमएसडZ�यू इमाव वरोरा जुन-2001 मे-2004 9175544864

476 20150325(स100072 
25/03/2015

 आनंदराव ई$वर पोवनकार  मु 

टेकर+ पो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 7/15/1972 �बए भज-ब नाग(भड माच�-2000 फेqू-2003 8605157995

477 19940325(स900418 
25/03/1994

सुरेश महादेव खेकड ेमु देवटेक पो 

;वलम ता नाग(भड

पु�ष 9/3/1968 �बए�बपीएड इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGहे-2000 9604259067

478 20160708(स100398 
08/07/2016

 अ(मरदास हरबाजी सोनडवले मु 

पो ;वलम ता नाग(भड

पु�ष 12/6/1972 �बए  अजाती नाग(भड एा;>ल-1999 माच�-2002 9158118931

479 19960308(स924225 
08/03/1996

 अशेाक डामोजी @नकुरे मु कोधा� 

पो नवेगांव पांडव ता नाग(भड

पु�ष 4/14/1965 एम कॉम इमाव नाग(भड फेqू-2000 जाने-2003 8975051802

480 19900716(स930392 
16/07/1990

(मल+ंद चंपतराव खापनवाड े

आंबेडकर वाड� भLावती

पु�ष 26/07/19972 �बकॉम इमाव भLावती माच�-1998 फेqू-2001 9850601987

481 19930923(स937665 
23/09/1993

>;वन माधवराव वाघमारे मु 

बामणवाडा पो चुनाळा ता राजूरा

पु�ष 12/4/1974 �बए  अजाती राजूरा जाने-2000 Hडस7-2002 9637372301

482 19971215(स912131 
15/12/1997

;वनायक जैराम पु!तोड ेमुपो 

वाढोणा ता नाग(भड

पु�ष 7/25/1973 �बए�बपीएड इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGहे-2000 9823730624

483 20081201(स930560 
01/12/2008

भा!कर दौलत चौधर+ मु पो 

मुडक6 ता qKहपूर+

पु�ष 6/7/1972 �बए  अजाती ZqKहपूर+ जुन-2000 मे-2003 7066361370

484 20081127(स893470 
27/11/2008

नाना केशव बावनथड ेहनुमान 

दमं�दर (शवनगर नाग(भड

पु�ष 8/7/1970 �बए �बपीएड इमाव नाग(भड Hडसे-1997 नोGहे-2000 7888184061

485 19961014(स916940 
14/10/1996

मेहजल+न कादर शेख नेताजी वाड� 

Cचमूर

ि!" 1/19/1970 �बए इतर Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9960194916

486 20081202(स912880 
02/12/2008

सDयपाल लटार+ खनके मुपो 

पांढरपौनी ता राजूरा

पु�ष 10/7/1975 �बए इमाव राजूरा फेZqू-2000 जाने-2003 9689256857

487 20081203(स927883 
03/12/2008

शाह+नबानो अ कादर शेख नेताजी 

वाड� Cचमूर

ि!" 9/6/1975 �बए इतर Cचमूर जुन-1998 मे-2001 9405774579

488 19970813(स918597 
13/08/1997

खुशाल धोडूजी वाढई मुपो वाढोणा 

ता नाग(भड

पु�ष 3/15/1972 �बएएसडZलयू इमाव नाग(भड जाने-1999 Hडसे-2001 9158741493

489 19910308(स890653 
08/03/1991

कात�क नागो श7ड ेमु टेकर+ पो 

पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 6/3/1969 �बए  अजाती नाग(भड जुलै-1999 जुन-2002 9421911482

490 19851016(स889066 
16/10/1985

;वजय ;वठठलराव डांगे मु लोहारा 

पो नवतळा ता Cचमूर

पु�ष 10/5/1970 �बए �बपीएड इमाव Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9673931498

491 20081210(स908527 
10/12/2008

 अर;वदं �टकाराम मांदाड ेमु पो 

(मडाळा ता नाग(भड

पु�ष 7/24/1972 �बए इमाव नाग(भड ए;>ल-1999 माच�-2002 9764516718
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492 19961028(स930196 
28/10/1996

राज7L Eीपत डांगे मु उसेगांव पो 

खांबाडा ता Cचमूर

पु�ष 5/11/1971 �बए  अजाती Cचमूर मे-1998 ए;>ल-2001 9767454997

493 2008121(स912716 
11/12/2008

(शवशंकर लaमण ;प�लेवान मु 

उस7गाव पो खांबाडा ता Cचमूर

पु�ष 2/11/1970 �बए  अजाती Cचमूर मे-1998 ए;>ल-2001 8888629541

494 20081006(स929751 
06/10/2008

पटवार+ «�ढसन ठाकरे मुपो 

माहाळी मोकासा ता नाग(भड

पु�ष 10/10/1971 �बए इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGहे-2000 9823708974

495 2008121(स910799 
11/12/2008

(सFदाथ� काल+दास इंदरूकर डॉ 

;व$वास जवळ बंगाल+ कॅKप 

बायपास रोड चंLपूर

पु�ष 6/25/1969 �बए  अजाती नाग(भड  ऑगxट-1997 जुलै-2000 8605117895

496 19910123(स901975 
23/01/1991

शामसुदर सुरेश करमनकर मुपो 

व�र रोड ता राजूरा

पु�ष 4/3/1970 �बए  अजाती राजूरा जाने-1999 Hडस7-2001 9975705945

497 20081212(स928271 
12/12/2008

कृxणा वसंत श7:ड ेमुपो पळसगांव 

खुद� ता नाग(भड

पु�ष 11/14/1974 �बए�बपीएड  अजाती नाग(भड माच�-1999 फेqू-2002 9158924991

498 20020820(स926370 
20/08/2002

बंडू गणपती दहागांव«ढर मु चेक 

घडोल+ पो ;वठठलवाडा ता 

गMड;पपर+

पु�ष 10/6/1969 �बए�बपीएड  अजाती गMड;पपंर+ स�ट7-1997  ऑगxट-2000 9420295149

499 19900605(स895472 
05/06/1990

सु@नता Eीराम शा!"कार मु पो 

वघाळा पैकू ता Cचमूर

ि!" 7/12/1971 �बएससी �बएड इमाव चंदपूर मे-1999 ए;>ल-2002 9403194680

500 20081220(स927632 
20/12/2008

भालचंL आनंदराव श7:ड ेमुपो 

पळसगांव खुद� ता नाग(भड

पु�ष 2/5/1972 �बए�बपीएड इमाव नाग(भड जुलै-1999 जुन-2002 8805153462

501 20081222(स910531 
22/12/2008

�दल+प Eीराम कोकोड ेमु लावार+ 

पो नवतळा ता Cचमूर

पु�ष 12/23/1971 �बए�बपीएड इमाव Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9637785152

502 20081222(स893110 
22/12/2008

�>ताप राजेराम साहारे शांती वाड� 

नं मुपो नेर+ ता Cचमूर

पु�ष 8/14/1967 �बए  अजाती Cचमूर जुलै-1997 जुन-2000 9158106046

503 19951207(स946725 
07/12/1995

�हरामन राघोजी ;पलारे मु पो. 
हरदोल+  ता qKहपूर+

पु�ष 2/7/1970 �बए इमाव ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 8975593671

504 20081229(स912370 
29/12/2008

�दप«ढ का(शराम ब:सोड मु 

नवेगांव पेठ पो ;पपळनेर+ ता 

Cचमूर

पु�ष 1/5/1966 �बकॉम एमए  अजाती Cचमूर मे-1999 ए;>ल-2002 7741962967

505 20071129(स826362 
29/11/2007

नरेश (भकाजी मंडपे मु बोरगांव 

पो पारडगांव ता qKहपूर+

पु�ष 11/21/1973 एमए �बएड  अजाती ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9823772685

506 20081230(स913671 
30/12/2008

योCगनाथ महादेव पाट+ल मुपो 

;पपंळनेर+ ता Cचमूर

पु�ष 11/7/1968 �बए  अजाती Cचमूर मे-1997 ए;>ल-2000 9763918972

507 20081230(स902653 
30/12/2008

;वजय डोमाजी तेलंग मुपो च�र 

खटळ ता वरोरा

पु�ष 6/30/1969 �बए  अजाती वरोरा जुलै-1997 जुन-2000 9527320350
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508 19960517(स885580 
17/05/1996

ह0रषकुमार Eीराम तालेवार 

महाकाल+ वाड� (भवापूर रोड चंLपूर

पु�ष 2/25/1972 एमए ;वमाव चंदLपूर  ऑग�ट-1999 जुलै-2002 8149006522

509 20081229(स907205 
29/12/2008

मोरे$वर तु�ळ(शराम गुरनूले मुपो 

पळसगांव ;पपडा� ता Cचमूर

पु�ष 5/5/1975 �बए इमाव Cचमूर माच�-2000 फेqू-2003 7798633432

510 19950622(स899528 
22/06/1995

�>मोद दयारामजी चौखे नेताजी 

वाड� Cचमूर

पु�ष 1/8/1976 �बए  अ.जमाती Cचमूर Hडसे-1999 नोGहे-2002 8408879214

511 20150416(स100547 
16/04/2015

;पटू लaमण गुरनूले मु गMदेडा पो 

केवाडा ता Cचमूर

पु�ष 2/13/1971 �बए इमाव Cचमूर जाने-2000 Hडस7-2003 7774945580

512 19920704(स896666 
04/07/1992

`ाने$वर @नलकंठ रामटेके मु 

Cचचघाट पो आमडी बेगड ेता 

Cचमूर

पु�ष 8/5/1974 एम ए  अजाती Cचमूर जाने-1999 Hडस7-2001 9420867862

513 20090109(स893025 
09/01/2009

मंगला अंबादास मानकर दे$पाड े

वाडी राजूरा

ि!" 6/20/1970 �बकॉम इमाव राजूरा जाने-2000 Hडस7-2002 9421879375

514 19921220(स903705 
20/12/1992

बार+कराव व«ढटूजी खोqागड ेमुपो 

डांगरगांव ता मुल

पु�ष 11/4/1976 एमए�बएड  अजाती मुल  ऑगxट-2000 जुलै-2003 9921956821

515 20160706(स100667 
06/07/2016

पुंड(ल«ढ @नलकंठ देवतळे मु 

येरखेडा पो महालगांव काडू ता 

Cचमूर

पु�ष 1/7/1971 एमएसडZ�यू इमाव Cचमूर जुन-1997 मे-2000 9604937984

516 20090113(स914028 
13/01/2009

धम�दास संभाजी गेडाम मु 

येरखेडा पो महालगांव का ता 

Cचमूर

पु�ष 5/28/1968 �बए�बपीएड  अजाती Cचमूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 8007007924

517 19900920(स884249 
20/09/1990

«�ढसन तानबा Cगरड ेमुपो (भसी 

ता Cचमूर

पु�ष 10/19/1972 एम ए इमाव Cचमूर मे-1999 ए;>ल-2002 9822921655

518 20130206(स100357 
06/02/2016

Eीदास संपत राऊत आझाद वाड� 

Cचमूर ता Cचमूर

पु�ष 5/30/1972 �बए  अजाती Cचमूर जुन-1997 मे-2000 8805197358

519 20090117(स907556 
17/01/2009

>काश मोतीराम लोणारे मु 

नले$वर पो मोहाडी ता (सदंेवाह+

पु�ष 6/10/1972 �बए  अजाती (सदंेवाह+ फेर-2000 जाने-2003 776898/8656

520 20160622(स100252 
22/06/2016

माया लहाणूजी शंभरकर वेल«ढम 

कॉलनी वडाळा पैकू पोता Cचमूर

ि!" 1/7/1967 �बए  अजाती Cचमूर जाने-1999 Hडस7-2002 8407951120

521 19910114(स90723 
14/01/1991

माधव लaमण लोखंड ेमु @तरखुटा 

पो महालगांव का ता Cचमूर

पु�ष 8/27/1968 �बए �ब;पएड  अजाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9673573363
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522 19960229(स925053 
29/02/1996

न(ल+नी रामकृxण @नकुरे मु पो 

(सरपूर नेर+ ता Cचमूर

ि!" 2/28/1969 �बएससी �बपीएड इमाव Cचमूर स�ट7-1997  ऑगxट-2000 8806688273

523 19950714(स925049 
14/07/1995

जग�दश «�ढसन बोरकर मुपो 

(सरपूर नेर+ ता Cचमूर

पु�ष 12/20/1966 �बकॉम इतर Cचमूर स�ट7-1997  ऑगxट-2000 7798459896

524 20081218(स901144 
18/12/2008

गोवध�न धमा� श7ड ेमुपो पळसगांव 

खुद� ता नाग(भड

पु�ष 8/14/1965 �बकॉम  अजाती नाग(भड माच�-1999 फेqू-2002 9764959862

525 20060725(स937149 
25/07/2006

(सFदाथ� बळीराम लोहकरे आझाद 

वाड� नं 1 Cचमूर
पु�ष 6/8/1962 �बकॉम  अजाती Cचमूर जुन-1997 मे-2000 9421813304

526 19880623(स909816 
23/06/1988

इं�दरा दे;वदास धोपठे साईनगर 

बावने ले आऊट बायपास रोड 

वरोरा

ि!" 9/18/1971 �बए  अजाती वरोरा जाने-1999 Hडस7-2002 9767409978

527 20070604(स882135 
04/06/2007

'संजय वसंतराव बडवाई«ढनेह� 

चौक मुपो तळोधी बा ता नाग(भड

पु�ष 11/16/1975 �बए�बपीएड इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGह7-2000 8412916609

528 20090203(स 907508 
03/02/2009

मोतीराम तुकाराम मेEाम मु 

उसरपार चक पो पालेबारसा ता 

सावल+

पु�ष 9/11/1965 �बए भज-ब सावल+ माच�-1999 फेqू-2002 9657348118

529 20021111(स910302 
11/11/2002

जगन (लकंठ शेडामे मु तुकूम 

मासळ पो मासळ ता Cचमूर

पु�ष 9/2/1969 �बए�बपीएड इमाव Cचमूर जाने-1999 Hडस7-2002 9421814876

530 19951014(स894780 
14/10/1995

@नल+मा दे;वदास धो◌ेपटे ;वजय 

सं गेडाम राणीलaमी नगर चंLपूर

ि!" 12/20/1974 एम ए  अजाती Cचमूर फेqू-2000 जाने-2003 8275309474

531 20090209(स891658 
09/02/2009

वामन महादेव नवघड ेमु 

देवपायल+ पो बालापूर ता नाग(भड

पु�ष 7/19/1967 �बए इमाव नाग(भड जाने-1999 Hडस7-2001 9923499368

532 19960506(स937226 
06/05/1996

�दवाकर दादाजी गुरनूले मुपो 

तळोधी बाळापूर ता नाग(भड

पु�ष 1/6/1970 एमए इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGह7-2000 9765882115

533 20090221(स908703 
21/02/2009

�दवाकर कवडूजी कड!कर मुपो 

बं◌ेबाळ ता मुल

पु�ष 5/17/1968 �बए इमाव मुल जुलै-1997 जुन-2000 9420141917

534 20090216(स891744 
16/02/2009

 अ�ण सोमाजी फुलझलेे मु पो 

खेडमRता ता qKहपूर+

पु�ष 8/17/1968 �बए  अजाती qKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 9049833849

535 20090117(स927673 
17/01/2009

सुत� का�जी डांगे शारदा कॉलनी 

qKहपूर+

ि!" 8/20/1978 एमए  अजाती qKहपूर+ जुन-2000 मे-2003 9421814142

536 20080711(स911859 
11/07/2008

�दपीका वामूनराव मून इं�दरा 

नगर अयोFया चौक चंLपूर

ि!" 11/13/1974 �बए  अजाती चLपूर माच�-1999 फेqू-2002 9623302798

537 20090221(स946512 
21/02/2009

होमे$वर रामदास रामटेके मु 

नांदगांव जानी पो ता qKहपूर+

पु�ष 4/8/1967 �बए  अजाती qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 8806911129
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538 20090221(स946515 
21/02/2009

हेमंत पांडूरंग श7ड ेकरझा वाड� नं 

2 पो कुझा� ता qKॅहपूर+

पु�ष 8/26/1973 �बए  अजाती qKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 9960623037

539 20090221(स891980 
21/02/2009

;वलास ध@नराम श7ड ेमुपो कुझा� 

ता qKहपूर+

पु�ष 10/25/1972 �बए  अजाती qKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 9637900437

540 20141124(स100886 
24/11/2014

;वजय मुल}धराराव झाड े

नCगनाबाग वाड� नं 1 चंLपूर
पु�ष 9/13/1969 एमए इमाव चंदपूर स�ट7-1997  ऑगxट-2000 9822511877

541 19871215(स928077 
15/12/1987

मधुकर महादेवजी बघेले◌े 

(शवनगर वाड� नं 2  पो आ;व� ता 

राजूरा

पु�ष 2/14/1967 �बए�बपीएड इमाव सावल+  ऑगxट-1999 जुलै-2002 9673948914

542 20090225(स946523 
25/02/2009

भै�या दामोधर घडले मुपो शेगांव 

बु ता वरोरा

पु�ष 1/7/1969 �बकॉम �बपीएड  अजाती वरोरा Hडस7-1998 नोGह7-2001 9021853147

543 20090225(स946523 
25/02/2009

भा!कर गोपाल भागडकर 

भगत(सगं वाड� qKहपूर+

पु�ष 6/11/1971 एम ए इमाव qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9823715008

544 20081115(स907780 
15/11/2008

मुकूदा पांडूरंग कसारे मु सायगांव 

पो कळमगांव ता qKहपूर+

पु�ष 7/4/1965 �बए  अजाती qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9075759833

545 19950819(स896458 
19/08/1995

शंकर ;वठठल (लगंायम मुपो 

चौगांन ता qKहपूर+

पु�ष 8/15/1963 �बए  अजाती qKहपूर+ जुन-1997 मे-2000 9421815177

546 19980407(स932958 
07/04/1998

द�Oणा मरतजी हुमने मुपो अहेर 

नवरगांव ता qKहपूर+

ि!" 8/24/1975 एम ए  अजाती qKहपूर+ जाने-2000 Hडस7-2002 9923720176

547 20071205(स895934 
05/12/2007

EFदा ;वजय खापड< ध:नू 

महाराज घराजवळ जटपूरा वाड� नं 

2 चंLपूर

ि!" 3/10/1974 �बकॉम  अजाती चLपूर जुन-1999 मे-2002 9860928133

548 20060509(स932464 
09/05/2006

सुके(शनी वामन (शदंे बाजार वाड� 

जुना बस!थानक भLावती

ि!" 3/5/1973 एमएसडZ�यू  अजाती भLावती माच�-1999 फेqू-2002 9096920211

549 19880807(स946859 
07/08/1988

«�ढशोर सहादेव रामटेके मु 

नांदगांव जाणी पो ता qKहपूर+

पु�ष 5/21/1967 एम _फल  अजाती qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9422950047

550 20081013(स902494 
13/10/2008

भासकर मोतीराम गायकवाड मुपो 

नांदगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 6/6/1975 �बए�बपीएड इमाव (सदंेवाह+ जुलै-2000 जुन-2003 9049627787

551 19910725(स891704 
25/07/1991

सु�दप कवडूजी वोठे गणपती वाड� 

गवराळा भLावती

पु�ष 10/2/1975 �बए एलएलबी इमाव भLावती Hडस7-1999 नोGह7-2002 9850365121

552 20090415(स914642 
15/04/2009

पु�षांNम >काश बोरकर मुपो 

उEाळ म7ढा ता नाग(भड

पु�ष 3/5/1974 �बए �बपीएड इमाव नाग(भड मे-2000 ए;>ल-2003 9923863893

553 20090415(स914652 
15/04/2009

जग�दश ;पतांबर लMढे मुपो 

उEाळ म7ढा ता नाग(भड

पु�ष 10/12/1972 एमए इमाव नाग(भड ए;>ल-2000 माच�-2003 9689455062

554 20141014(स100975 
14/10/2014

>मोद रामभाऊ लांडगंे नगाजी 

नगर मंजूषा ले आऊट भLावती

पु�ष 11/29/1973 एम ए इमाव भLावती Hडस7-1999 नोGह7-2002 9822925180
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555 19910715(स906329 
15/07/1991

योगेश «�ढसनराव भेायर भदजुी 

तडसं लेआऊट �टळक वाड� वरोरा

पु�ष 11/13/1974 �बए इमाव वरोरा जाने-1999 Hडस7-2001 9689611804

556 19960723(स896064 
23/07/1996

संजय जनाध�न वाघमारे मु 

सोमनाथपूर  वाड� नं 14 राजूरा

पु�ष 9/17/1969 �बए  अजाती राजूरा नोGह7-1997  ऑRटM-2000 9881318128

557 20090212(स912020 
12/02/2009

;वलास नानाजी चौधर+ मु कोधा� 

पो नवेगांव पांडव ता नाग(भड

पु�ष 1/1/1968 �बए इमाव नाग(भड जाने-1998 Hडस7-2000 7038359912

558 20130102(स911664 
02/01/2013

रमेश Eावण बोरकर मुपो 

डांगरगांव बु ता नाग(भड

पु�ष 10/27/1965 �बए�बएड इमाव नाग(भड ए;>ल-1997 माच�-2000 9730774060

559 20141231(स100147 
31/12/2014

सुभाष बाजीराव तMडरे मु बोरगांव 

पो पारडगांव ता qKहपूर+

पु�ष 10/26/1972 �बए इमाव qKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 8806760464

560 19920307(स920427 
07/03/1992

र;वLं भा!करराव कावळे भवानी 

वाड� qKहपूर+

पु�ष 2/15/1976 एमए इमाव qKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 9421007073

561 20090209(स892951 
09/02/2009

 अ;वनाश न�थूजी चहांदे मुपो 

पळसगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 10/27/1968 �बए �बपीएड  अजाती (सदंेवाह+  ऑगxट-1998 जुलै-2001 9604998781

562 20090212(स946477 
12/02/2009

 उमाजी पुंडल+क @नकुरे मु पो 

गडीसुला� ता मुल

पु�ष 10/17/1970 �बए इमाव मुल  ऑगxट-2000 जुलै-2003 8007284801

563 20090212(स946478 
12/02/2009

 अ�ण केवूजी ढोले मुपो 

गडीसुला� ता मुल

पु�ष 3/6/1968 एम ए इमाव मुल मे-1998 ए;>ल-2001 8379017175

564 20140731(स101375 
31/07/2014

शंकर (भकाजी धनवल«ढर मुपो 

Cचचंोल+ ता राजूरा

पु�ष 6/2/1972 �बए इमाव राजूरा  ऑRटM-1997 स�टे-2000 9604307340

565 19890814(स884876 
14/08/1989

रामदास नामदेव हेम«ढे मुपोता 

Cचमूर

पु�ष 1/7/1971 �बए�बपीएड भज-ड Cचमूर  ऑRटM-1997 स�टे-2000 9545903101

566 20160608(स100903 
08/06/2016

माधुर+ Eावणजी वाघे मुपो नेर+ 

ता Cचमूर

ि!" 6/18/1973 �बए इमाव Cचमूर  जाने-1998 Hडस7-2001 7875556235

567 20080909(स935688 
09/09/2008

(भमराव «�ढसन कांबळे मु 

तेलवासा पो ता भLावती

पु�ष 1/6/1967 �बकॉम  अजाती भLावती Hडस7-1997 नोGह7-2000 9604587578

568 20130206(स100368 
06/02/2013

 अजु�न रामाजी श7:ड ेमु गोरवट 

पो मोटेगांव ता Cचमूर

पु�ष 10/11/1967 �बए  अजाती Cचमूर मे-1997 ए;>ल-2000 9673932427

569 20090422(स914386 
22/04/2009

महादेव मारोती कांबळे संतोषी 

माता वाड� ब�लारपूर

पु�ष 1/7/1969 �बए  अजाती ब�लारपूर मे-1997 ए;>ल-2000 9561506647

570 20141110(स101128 
10/11/2014

«�ढशोर का(शनाथ मेEाम मुपो 

पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 9/13/1961 �बए�बपीएड  अजाती नाग(भड जुलै-1997 जुन-2000 9637663490

571 19930623(स903841 
23/06/1993

सुभाषा शामराव चौधर+ जुना वणी 

नाका सुभाष चौक वरोरा

पु�ष 2/4/1976 एम ए इमाव वरोरा Hडस7-1997 नोGह7-2000 9130953428
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572 20090423(स931103 
23/04/2009

हेमलता सुखदेव दांडकेर :यू 

>गती कॉलनी वडाळा पैकू Cचमूर

ि!" 1/1/1975 एम ए  अजमाती Cचमूर जाने-2000 Hडस7-2002 9764171502

573 20030910(स906626 
10/09/2003

संजय राजाराम महाडोरे मु 

भ7डाळा पो खाजगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 12/23/1975 �बए इमाव (सदंेवाह+ Hडस7-1998 नोGह7-2001 9011387558

574 20120828(स933016 
28/08/2012

बाबाकर Cचरकुटा मेEाम मुपो 

काजलसार ता Cचमूर

पु�ष 8/18/1968 �बए �बपीएड  अजाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 8007170948

575 20100517(स897778 
17/05/2010

(लना मारोती उराड ेसुय�मं�दर वाड� 

लं�बनी नगर भLावती

ि!" 10/24/1974 एम ए  अजाती भLावती माच�-1999 फेqू-2002 9420012863

576 20090216(स928481 
16/02/2009

राज7L गोसाई न:नावरे मुपो नेर+ 

ता Cचमूर

पु�ष 2/15/1969 �बकॉम  अजमाती Cचमूर स�ट7-1997  ऑगxट-2000 9765905782

577 19980207(स915636 
07/02/1998

�दनं◌ेश मारोती मेEाम मुपो 

ना:होर+ ता qKहपूर+

पु�ष 8/29/1974 �बए  अजाती ZqKहपूर+ मे-2000 ए;>ल-2003 9763963441

578 20090211(स890697 
11/02/2009

>मोद मधुकर मामीडवार मुपो 

पळसगांव जाट ता (सदंेवाह+

पु�ष 7/10/1974 �बए  अजाती (सदंेवाह+  ऑगxट-1999 जुलै-2002 7507741881

579 20021227(स939037 
27/12/2002

संCगता पांडूरंग डांगे ;वदभ� 

हाऊ(सगं बMड� जय(भम चौक 

यादव नगर नागपूर

ि!" 5/1/1972 �बए  अजाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9579827190

580 19900907(स907486 
07/09/1990

पु�षां◌ेNम Eीराम बोर+कर मुपो 

«�ढ:ह+ ता qKहपूर+

पु�ष 7/30/1970 �बए�बपीएड इमाव ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9421955852

581 20050923(स936140 
23/09/2005

सुCचता वामनराव कालेजवार  

हनुमान नगर अ�य�पा 

मं�दरजवळ तुकूम चंLपूर

ि!" 6/5/1975 �बए इमाव चLपूर जुन-1999 मे-2002 8552914582

582 19890907(स896744 
07/09/1989

;वलास धमा�जी रामटेके मुपो 

वायगांव ता qKहपूर+

पु�ष 3/10/1970 �बए�बएड  अजाती ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9421877988

583 20090527(स902260 
27/05/2009

संजय >भाकरराव जवळे मुपो 

गडबोर+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 11/30/1969 �बए इमाव (सदंेवाह+ जाने-1998 Hडस7-2000 9765993621

584 20140925(स104042 
25/09/2014

शक6ला मिजत शेख मुपो च�र 

खट+ ता वरोरा

ि!" 8/26/1969 �बए �बपीएड इतर वरोरा फेqू-1999 जाने-2002 8805483978

585 20090907(स907537 
07/09/2009

स0रता वासुदेवराव घोडमारे 

आझाद वाड� वरोरा

ि!" 8/5/1971 �बकॉम इमाव वरोरा जुन-1997 मे-2000 9011981334

586 19940727(स898937 
27/07/1994

संCगता कxणराव रामटेके उदय 

वाईन बार जवळ गु�नगर भLावती

ि!" 5/8/1969 एम ए �बएड  अजाती भLावती मे-1997 ए;>ल-2000 9421733634
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587 19940216(स898824 
16/02/1994

म@नष केशवराव भांडारकर Eीराम 

नगर चंडीका वाड� भLावती

पु�ष 5/24/1969 (सवील इंिज इमाव भLावती फेqू-1998 जाने-2001 9420140639

588 19840627(स946227 
27/06/1984

गौतम तातोबा देवगड ेमु पो 

कMढा ता भLावती

पु�ष 9/20/1967 �बए �बपीएड  अजाती भLावती Hडस7-1999 नोGह7-2002 9922504356

589 19941224(स898265 
24/12/1994

पुxपा दादाजी कवाड ेनेहा 

अपाट�म7ट सु(म"ा नगर तुकूम 

चंLपूर

ि!" 9/1/1974 एम ए �बएड  अजाती ब�लारपूर Hडस7-1998 नोGह7-2001 9860213153

590 19970920(स887004 
20/09/1997

संजय बालाजी भुसार+ युवाशRती 

Gयायाम शाळा जवळ मुपोता मुल

पु�ष 6/2/1973 �बए इमाव मुल फेqू-2000 जाने-2003 8007669572

591 19891007(स909013 
07/10/1989

गा◌ेकूलदास >भू नंदे$वर मुपो 

गांगलवाडी ता qKहपूर+

पु�ष 1/7/1969 �बपीई �बपीएड  अजाती ZqKहपूर+ ए;>ल-2000 माच�-2003 9637565435

592 19920924(स903856 
24/09/1992

 अ:व�:न◌्ीसा मो इ!माईल 

आंबेडकर ले आऊट भावसार चौक 

मेमन जमातखाना जवळ चंLपूर

ि!" 8/19/1970 एम ए इतर चLपूर जुलै-1998 जुन-2001 9403927423

593 20010205(स927143 
05/02/2001

Cगता �दनानाथजी सहारे मुपो 

(मडंाळा ता नाग(भड

ि!" 4/7/1969 एमए �बपीएड  अजाती नाग(भड फेqू-2000 जाने-2003 9403111925

594 20141007(स100680 
07/10/2014

सु@नता देवाजी खोqागड ेअंबादास 

वाड� नं-13 चांडक िजनींग मागे 

चंLपूर

ि!" 12/13/1973 एमए  अजाती चंदपूर  ऑRटो-1999 स�टे-2002 7741958599

595 19910710(स900719 
10/07/1991

शेख अ(मन शेख कादर अंचले$वर 

वाडा न 1 बालाजी मंद+र जवळ 

चंLपूर

पु�ष 4/6/1974 �बए इतर चंदपूर स�ट7-1998  ऑगxट-2001 9689221854

596 2014105(स100820 
05/11/2014

संCगता नामदेवराव शेलवटकर 

;वलास शेरकुरे हनुमान नगर 

Hडओसी रोड तुकूम चंLपूर

ि!" 2/27/1976 एमएसडZ�यू  अजमाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9175769251

597 20141107(स100371 
07/11/2014

छाया नामदेवराव शेलवटकर 

सदानंद कॉलनी मासळ रोड Cचमूर

ि!" 10/18/1973 एमए �बएड  अजमाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9860648062

598 20141107(स100372 
07/11/2014

(श�पा «�ढसनराव कावळे पो 

ऑ_फस Rवॉटर (सदंेवाह+

ि!" 11/26/1977 एमएसडZ�यू इमाव (सदंेवाह+ जुलै-2000 जुन-2003 9422912470

599 20141107(स100564 
07/11/2014

>(मला नामदेव मांदाड ेमुपो 

भ7डाळा ता (सदंेवाह+

ि!" 3/23/1971 �बए इमाव (सदंेवाह+ जुलै-1997 जुन-2000 7066234156

600 19910907(स905537 
07/09/1991

>;वण बाबुराव सावरकर मुपो 

देलनवाडी वाड� qKहपूर+

पु�ष 1/27/1976 �बए �बल+ब इमाव qKहपूर+ फेqू-1999 जाने-2002 9403194129
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601 20111207(स912055 
07/12/2011

;वनोद ह0रयचंL रामटेके मुपो 

नवखळा ता नाग(भड

पु�ष 3/13/1972 �बए �बपीएड  अजाती नाग(भड जुलै-1997 जुन-2000 9421878068

602 20141018(स100641 
18/10/2014

@नलकंठ @तमाजी श7ड ेमु 

खानगांव पो बां◌ेथल+ ता Cचमूर

पु�ष 2/16/1969 एमएसडZ�यू  अजाती Cचमूर जाने-2000 Hडस7-2002 9421928709

603 2014108(स100161 
08/11/2014

>ेमलाल देवाजी डांगे मुपो 

खातगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 5/25/1971 एमए  अजाती (सदंेवाह+  ऑगxट-1999 जुलै-2002 9011386933

604 20140101(स100710 
01/01/2014

 आनंदराव दादाजी (भमटे मुपो 

(भसी ता Cचमूर

पु�ष 12/13/1976 एमए  अजाती Cचमूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 8862008924

605 19920208(स903752 
08/02/1992

का@त�क!वामी तुलाराम चोले मुपो 

कुझा� ता qKहपूर+

पु�ष 10/9/1975 �बए �बपीएड इमाव ZqKहपूर+ मे-2000  ऑगxट-2002 9921573983

606 20120321(स912560 
21/03/2012

>;वण सुधाकरराव बुRकावार 

रामनगर कॉलनी राजूरा

पु�ष 12/5/1974 �बकॉम इतर राजूरा  ऑRटो-1999 स�ट7-2002 9665722735

607 20021221(स902245 
21/12/2002

>काश रDनाकराराव डांगरे 

केशवनगर आंनदवन वरोरा'
पु�ष 8/23/1970 एमए इमाव वधा� मे-1997 ए;>ल-2000 9421122749

608 2012126(स886250 
26/11/2012

(मल+ंद बाळासाहेब पांढरे मुपो 

चंदनखेडा ता भLावती

पु�ष 10/15/1970 �बए �बपीएड इमाव भLावती माच�-1999 फेqू-2002 9764688415

609 20140220(स100678 
20/02/2014

 अ�णा देवराव झाड ेटंडन ले 

आऊट बालाजी वाड� न-2 चंLपूर
ि!" 7/7/1972 एमए इमाव चंदLपूर Hडस7-1998 नोGह7-2001 8390402444

610 20090414(स890893 
14/04/2009

�यो@तबा मारोती वानखेड ेमु 

चनाखा पो चुनाळा ता राजूरा

पु�ष 8/16/1973 �बए  अजाती राजूरा फेqू-1999 जाने-2002 9552271839

611 2014121(स101599 
21/12/2014

म.गा(लब अ खा(लफ शेख मुपो 

पळसगांव जाट ता (सदंेवाह+

पु�ष 6/22/1969 �बए इतर (सदंेवाह+  ऑगxट-1997 जुलै-2000 7875520546

612 20120105(स900670 
05/01/2012

मनोज दरुामजी खोqागड ेमुपो 

नाचनभटट+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 6/24/1975 एम ए  अजाती (सदंेवाह+ मे-1999 ए;>ल-2002 9637781078

613 20141128(स100578 
28/11/2014

Cगता काळकृxण घुटके मु 

पांढरवाणी पो (सरपूर ता Cचमूर

ि!" 1/22/1972 �बए  अजाती Cचमूर फेqू-2000 जाने-2003 7378799248

614 20140723(स100669 
23/07/2014

हेमंत मारोतराव देवगड ेआंबेडकर 

चौक शामनगर मुल रोड चंLपूर

पु�ष 12/10/1971 �बकॉम  अजाती चèपूर मे-1999 ए;>ल-2002 9158924656

615 19951030(स229180 
30/10/1995

>@तभा आDमाराम रामटेके पॉवर 

हाऊस मागे देलनवाडी वाड� 

qKहपूर+

ि!" 1/20/1971 एम ए  अजाती ZqKहपूर+ जुलै-1997 जुन-2000 9421782720

616 20121009(स900997 
09/10/2012

�योDसना दे;वदास रामटेके 

जुटपूरा वाड� न 2 समता ;वकास 

मंडळ जवळ चंLपूर

ि!" 12/23/1973 एमए �बएड  अजाती चंदLपूर  ऑगxट-1998 जुलै-2001 8806521275
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617 20150203(स100466 
03/02/2015

मोरे$वर नामदेव डुकरे मु आसाळा 

पो भटाळा ता वरोरा

पु�ष 10/5/1969 �बए �बपीएड इमाव वरोरा जाने-1999 Hडस7-2002 9657245113

618 19970807(स931203 
07/08/1997

खुशाल एकनाथ वास@नक मुपो 

बेलगांव जानी ता qKहपूर+

पु�ष 12/11/1969 �बए  अजाती ZqKहपूर+ जाने-1999 Hडस7-2001 7798315024

619 20130206(स100347 
06/02/2013

वनदेव शंकर दधुे मु गोरवट पो 

मोटंगांव ता Cचमूर

पु�ष 2/18/1970 �बए  अजाती Cचमूर मे-1997 ए;>ल-2000 8806590032

620 20100304(स923206 
04/03/2010

 अ@नल दयाराम सयावसाकड ेमु 

कपला� पो आंबेनेर+ ता Cचमूर

पु�ष 3/13/1974 एमए  अजमाती Cचमूर मे-2000 ए;>ल-2003 9763546131

621 20101229(स923031 
29/12/2010

सु@नल बाजीराव मेEाम मुपो 

पारडगांव ता qKहपूर+

पु�ष 12/21/1972 �बए�बपीएड  अजाती UKहपूर+ स�टे-199  ऑगxट-2002 9403111641

622 19930517(स937090 
17/05/1993

धम�राव दाऊजी कांबळे मुपो 

नांदाफाटा शांती कॉलनी वाड� 6 ता 
कोरपना

पु�ष 2/3/1974 एमए  अजाती कोरपना Hडस7-1999 नोGह7-2002 9689480892

623 19880624(स910196 
24/06/1988

संतोष गजाननराव कुंदोजवार 

मुपो तोहोगांव ता गMड;पपर+

पु�ष 7/24/1972 �बए �बपीएड इमाव गMड;पपंर+ Hडस7-1998 नोGह7-2001 9823043973

624 20150403(स100047 
03/04/2015

जौD!ना लaमण ठाकरे वेलकम 

कॉलनी नेह� वाड� नं-2 Cचमूर
ि!" 9/22/1976 एमए �बएड इतर चLपूर Hडस7-1998 नोGह7-2001 9405266651

625 20101229(स923145 
29/12/2010

वषा� मधुकर भागवत क:नमवार 

वाड� जय(भम चौक ब�लारपूर

ि!" 11/4/1974 एमए �बएड  अजाती ब�लारपूर  ऑRटो-1998 स�ट7-2001 9975524274

626 20150413(स100357 
13/04/2015

चंLकला लaमण म7ढे सुरOा नगर 

भLावती

ि!" 1/7/1961 �बए  अजाती भLावती Hडस7-1997 नोGह7-2000 9850542686

627 20150415(स100558 
15/04/2015

मंजूषा वामनराव तंगडप�ल+वार 

क:नमवार वाड� ब�लारपूर

ि!" 12/30/1973 एमए इतर ब�लारपूर फेqू-1997 जाने-2000 8390523490

628 20090203(स907752 
03/02/2009

माया दशरथपंत वनकर 

नगीनाबाग वाड� I-3 चंLपूर
ि!" 9/23/1973 एमए इमाव चLपूर  ऑगxट-199 जुलै-2002 7030797001

629 20150421(स100162 
21/04/2015

�दल+प संपत रामटेके मु नवेगांव 

मNा पोता qKहपूर+

पु�ष 7/23/1969 �बए  अजाती ZqKहपूर+ नोGह7-1997  ऑRटे-2000 8605033487

630 20150418(स100831 
18/04/2015

 आ�पाजी आनंदराव हुल«ढेमुपोता 

सावल+

पु�ष 5/16/1970 �बकॉम �बपीएड इमाव सावल+  ऑRटM-1997 स�ट7-2000 8975375691

631 20160713(स101483 
13/07/2016

सुरेश हर+जी रागीट नेह� चौक 

मेन रोड राजूरा

पु�ष 8/6/1970 �बकॉम इमाव राजूरा स�ट7-1995  ऑगxट-1998 9763258686
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632 20160713(स101433 
13/07/2016

नंद_कशोर Eावण बनकर जामा 

मि!जद जवळ मेन रोड राजूरा

पु�ष 7/23/1971 �बकॉम �बपीएड इमाव राजूरा स�टे-1996  ऑगxट-1999 8055955541

633 20060220(स914086 
20/02/2006

;वनोद वासुदेवराव अढाल Eी वाय 

Hड (शरभै�ये मु वडाळा पैकू पो 

ता Cचमूर

पु�ष 4/18/1974 �बए �बपीएड इमाव (सदंेवाह+ Hडस7-1997 नोGह7-2000 7588073771

634 20150408(स100352 
08/04/2015

माया बाबुराव eयार मुपो 

गांगलवाडी ता qKहपूर+

ि!" 6/20/1974 �बए इमाव ZqKहपूर+ फेqू-2000 जाने-2003 7721833420

635 20160713(स101017  
13/07/2016

�दल+प न�थूजी रामटेके मु खापर+ 

डोमा पो डोमा ता Cचमूर

पु�ष 10/5/1969 �बए  अजाती Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9527089052

636 20090211(स891172 
11/02/2009

सुरेश गM;वदराव मेEाम मुपो 

कुझा� गांधी चौक कुझा� ता qKहपूर+

पु�ष 11/24/1967 एमए �बएड  अजाती ZqKहपूर+ जुन-1998 मे-2001 9765240062

637 20160713(स100633 
13/07/2016

क;व$वर सखारामजी वाटकर मुपो 

माढेळी ता वरोरा

पु�ष 10/9/1967 एमए इमाव वरोरा जुलै-1993 जुन-1996 8407915956

638 20160713(स100732 
13/07/2016

देवराव तुळ(शराम बालपांड ेमुपो 

माढेळी डफ कॉलनी ता वरोरा

पु�ष 5/7/1966 �बए इमाव वरोरा माच�-1998 फेqू-2001 9765083315

639 20150416(स100456 
16/04/2015

िजत7:L आनंदराव बोरकर मुपो 

नाचनभटट+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 10/8/1973 �बए  अजाती (सदंेवाह+ नोGह7-1997  ऑRटो◌े◌ं-2000 9823073052

640 20160630(स100907 
30/06/2016

लaमण केशव मेEाम मु पारडपार 

पो जाभुळघाट ता Cचमूर

पु�ष 5/15/1966 �बए  अजाती Cचमूर मे-1997 ए;>ल-2000 8806590582

641 20160627(स101289 
27/06/2016

वंदना मधुकर सांगोळे मु उदापूर 

पो पारडगांव ता qKहपूर+

ि!" 7/13/1974 �बए  अजाती ZqKहपूर+ ए;>ल-1999 माच�-2002 9764136506

642 20160701(स100895 
01/07/2016

सु@नता कानोबा बागड ेगोकुलनगर 

वाड� कला मंद+र ब�लारपूर

ि!" 6/30/1972 एमए  अजाती ब�लारपूर नोGह7-1998  ऑRटो-2001 9765216383

643 20081206(स891092 
06/12/2008

भोजराज यादव संदोकार मु ढोरपा 

पो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 4/11/1968 �बए�बएड इमाव नाग(भड  ऑगxट-1997 जुलै-2000 9763791260

644 20160704(स100324 
04/07/2016

ब�बता >भाकर चहांदे सुबोध 

मेEाम वासेकर यांचे घराजवळ 

घुटकाळा वाड� चंLपूर

ि!" 6/15/1978 एमएसडZ�यू  अजाती गMड;पपंर+ मे-2000 ए;>ल-2002 9422946680
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645 20081124(स902069 
24/11/2008

धनपाल उदेभान खोqागड े

अयोFयानगर मुप«ढर लेआऊट 

राममं�दरजवळ तुकूम चंLपूर

पु�ष 4/20/1972 �बए�बपीएड  अजाती चंदपूर जुन-2002 मे-2005 9765867026

646 19930702(स902286 
02/07/1993

�दगांबर सहादेव पाखरे वघाळा 

पैकू ;पपळनेर+ रोड Cचमूर

पु�ष 1/7/1975 �बए �बएड इमाव Cचमूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 9552254065

647 20160706(स100839 
06/07/2016

भारत नामदेव बोकड ेमु रामपूर 

पो सावरगांव ता Cचमूर

पु�ष 9/15/1970 �बए�बपीएड ;वमाव Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003 8806590338

648 20160706(स100053 
06/07/2016

«�ढशोर (सताराम बोरकर मुपो 

Cगरगांव ता नाग(भड

पु�ष 10/21/1972 एमए एम_फल इमाव नाग(भड माच�-2000 फेqू-2003 9421814811

649 20120901(स935777 
01/09/2012

चंLशेखर नानाजी बोरकर मुपो 

नवरगांव ता (सदंेवाह+

पु�ष 8/10/1972 एमए इमाव (सदंेवाह+ जुन-2000 मे-2003 9765625412

650 20000522(स907762 
22/05/2000

सCचन बाबुराव घुरले मुपो 

Cचचंोल+ बुज ता राजूरा

पु�ष 2/22/1972 �बए इतर राजूरा  ऑगxट-1997 जुलै-2000 7350271354

651 20150204(स101734 
04/02/2015

(भमराव हग�जी जांभूळे मु 

तेल+म7ढा पो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 3/23/1968 �बए  अजाती नाग(भड Hडस7-1997 नोGह7-2000 9763232427

652 19991201(स915809 
01/12/1999

मंजूषा मधुकर उमेरे आंबेडकर 

चौक बाबुपेठ वाड� नं 2 चंLपूर
ि!" 9/10/1977 �बए  अजाती चLपूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 8975110655

653 20160708(स100636 
08/07/2016

क�पना नामदेवराव वानखेड े

पठानपूरा वाड� I-46 चंLपूर
ि!" 8/19/1973 एमए इमाव चंदपूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 9545490644

654 20160708(स100736 
08/07/2016

संजय हर+राम धारणे मुपो 

सावरगांव ता Cचमूर

पु�ष 4/9/1969 �बकॉम  अजमाती Cचमूर मे-1997 ए;>ल-2000 9890065825

655 20160707(स101304 
07/07/2016

शंकर हर+हर महाजन छ"पती 

नगर तुकूम नं 2 चंLपूर
पु�ष 5/1/1969 �बकॉम इमाव चLपूर 1998 2001 9422139895

656 20160707(स101264 
07/07/2016

संजय अनंतराव काळे छ"पती 

नगर तुकूम नं 2 चंLपूर
पु�ष 8/11/1968 �बए �बपीएड इमाव चंदपूर Hडस7-1998 नोGह7-2001 9422139920

657 20120301(स911428 
01/03/2012

0रता पांडूरंग पोहाणे बालाजी वाड� 

बजाज पॉलटेRनीक जवळ चंLपूर

ि!" 5/29/1977 �बए इमाव चंदपूर जाने-1999 Hडस7-2002 9527992824

658 20150930(स100688 
30/09/2015

मनोहर ;व$वासराव ;वधाते 

माल;वय वाड� साई मं�दर जवळ 

वरोरा

पु�ष 8/14/1972 एमए इमाव वरोरा Hडस7-1998 नोGह7-2001 9049943370

659 20160711(स100602 
11/07/2016

मीना पांडूरंग जगताप «�ढ�ला 

वाड� «�ढ�ला चौक ब�लारपूर

ि!" 2/5/1973 एमए  अजाती ब�लारपूर जुलै-1999 जुन-2002 7057136487
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660 20160711(स100281 
11/07/2016

रमेश लaमण पालपनकर मुपो 

मांगल+ अरब ता नाग(भड

पु�ष 1/6/1962 �बकॉम इमाव नाग(भड Hडस7-1997 नोGह7-2000 9764317462

661 20160712(स100257 
12/07/2016

चIेश राजाराम करंबे मु बोडगेांव 

पो कुझा� ता qKहपूर+

पु�ष 6/24/1967 एम कॉम इमाव ZqKहपूर+ मे-1998 ि\>ल-2001 9405463647

662 20160712(स100386 
12/07/2016

>मोद सुखदेव पेटकर मु माल;वय 

वाड� वरोरा ता वरोरा

पु�ष 9/7/1967 �बकॉम  अजाती वरोरा नोGह7-2001  ऑRटो-2004 9561964954

663 20160704(स100340 
04/07/2016

वंदना रामदास qाKहणे 

;वrयानगर वाड� जय(भम चौक् 

ब�लारपूर

ि!" 9/17/1973 एमए  अजाती ब�लारपूर 1999 2001 9730347956

664 19920307(स903780 
07/03/1992

;वजय पुंड(ल«ढराव गजपुरे 

देलनवाडी वाड� हनुमान मं�दर 

qKहपूर+

पु�ष 12/14/1974 एमएसडZ�यू इमाव ZqKहपूर+ मे-2000 ए;>ल-2003 9421255933

665 20150413(स100246 
13/04/2015

'दधुराम �दवाकर आ«ढरे भवानी 

वाड� qKहपूर+

पु�ष 12/21/1975 �बए इमाव ZqKहपूर+ फेqू-1999 जाने-2002 9420753290

666 20151127(स100482 
27/11/2015

सुरेश लaमण श7ड ेमु पोहा पो 

खेमजाई ता वरोरा

पु�ष 1/9/1970 �बए�बपीएड इमाव वरोरा Hडस7-1998 नोGह7-2001 9637951611

667 20150423(स100306 
23/04/2015

स@तश ह0रजी मेEाम शांतीनगर 

देलनवाडी वाड� qKहपूर+

पु�ष 6/2/1973 �बए इमाव ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9421721989

668 19850228(स91131 
28/02/1985

राजू नामदेव भरडकर हेट+ वाड� 

(सदंेवाह+ ता (सदंेवाह+

पु�ष 5/13/1968 �बकॉम �बपीएड इमाव (सदंेवाह+ ए;>ल-1997 माच�-2000 8805239779

669 20150506(स100316 
06/05/2015

मुरल+धर बुधाजी गेडाम मु 

चकबाKहणी पो पेटगांव ता 

(सदंेवाह+

पु�ष 11/7/1971 �बए  अजाती (सदंेवाह+ फेqू-1999 जाने-2002 9637583837

670 20150610(स101612 
10/06/2015

`ाने$वर न�थूजी बावणे मु 

कवडशी देश पो शंकरपूर ता Cचमूर

पु�ष 4/20/1972 �बए भज-ब Cचमूर मे-1999 ए;>ल-2002 9373896552

671 20150204(स101389 
04/02/2015

;वठोबा दादाजी बावनकर मु 

तेल+म7ढा पो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 11/17/1969 एमए इमाव नाग(भड मे-1997 ए;>ल-2000 8805456591

672 20150204(स101125 
04/02/2015

नानाजी मारोती �दघोरे मु 

तेल+म7ढा पो पाहाण� ता नाग(भड

पु�ष 6/20/1974 �बए भज-ब नाग(भड  ऑRटो-1998 स�ट7-2001 9545707352

673 20081211(स911635 
11/12/2008

सुरेश खुशाल रामटेके मुपो 

माहाळी मोकासा ता नाग(भड

पु�ष 4/15/1966 एमए  अजाती नाग(भड  ऑगxट-1997 जुलै-2000 9765238595

674 20140325(स100400 
25/03/2014

 अशोक ह0र$चंL नंदे$वर मुपो 

;पपंळगांव ता qKहपूर+

पु�ष 2/10/1967 एमएसडZ�यू  अजाती ZqKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9764495612
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

675 19910114(स905718 
14/01/1991

शंकर गणपतराव भजभुजे मु 

सोनेगाव बन पो खडसंगी ता 

Cचमूर

पु�ष 4/10/1971 �बए�बपीएड इमाव Cचमूर फेqू-1998 जाने-2001 9421930517

676 20090418(स891528 
18/042009

मि�लका भाऊराव िजवने अशोक 

पाझारे ;वrयापगर वाड� ब�लारपूर

ि!" 12/12/1967 �बए �बपीएड  अजाती ब�लारपूर स�ट7-1996  ऑगxट-1999 7588658032

677 20080725(स884643 
25/07/2008

गजानन राजेश वड!कर 

मु.चनाखा पो.चुनाळा त.राजुरा

पु�ष 1/7/1971 �ब.ए. इमाव राजुरा माचै-1998 फरवर+-1999 9370721679

678 19891006(स923669 
06/10/1989

राजेL शंकरराव वाघरे मु 

मंगरम7ढा पो पालेबारसा ता सावल+

पु�ष 6/22/1973 एमए इमाव सावल+ माच�-1996 फेq-1999 9623343293

679 19900216(स904636 
16/02/1990

संजय मारोती ढगे (शवाजी नगर 

भLावती ता भLावती

पु�ष 10/25/1971 �बए इमाव भLावती माच�-1998 फेqू-2001 9011948282

680 20090224(स946521 
24/02/2009

मनोहर दादाजी भांडारकर मुपो 

खांबाडा ता Cचमूर

पु�ष 1/7/1969 �बए इमाव Cचमूर मे-1999 ए;>ल-2002 7741963468

681 19941010(स898696 
10/10/1994

'िजवन >�हाद उमरे मु कळमना 

पो कोठार+ ता ब�लारपूर

पु�ष 1/7/1969 �बए�बपीएड  अजाती ब�लारपूर जाने-1999 Hडस7-2002 8378062041

682 20051231(स893365 
31/12/2005

व(शxठ महादेव लभाने मुपो 

शेगांव खुद� ता भLावती

पु�ष 24/12/19963 एमए �बपीएड  अजाती भLावती जुन-1997 मे-2000 9763349003

683 20160713(स100761 
13/07/2016

रंजणा नागोराव मसादे (शवाजी 

वाड� कन�ल चौक आ(सफाबाद रोड 

राजूरा

ि!" 12/2/1976 �बए इतर राजूरा  ऑRटो-1999 स�ट7-2002 9422357735

684 19970818(स 888663 
18/08/1997

सुधाकर शामराव गावंड ेमुपो 

खुराळा मा Cचमूर

पु�ष 5/7/1968 �बए इतर Cचमूर जाने-1999 Hडस7-2001 9673251222

685 19880914(स909739
14/09/1988

Eी.नर7श मधुकरराव बोबडे

नेह� वाड� Cचमूर ता Cचमूर 

िज.चंLपूर

पु�ष 10/30/1970 �बए/�बपीएड OBC Cचमूर जाने-98 Hडस7-2000 8806590163

686 20081114(स908072
14/11/2008

Eी राकेश कच� खोqागडे

मुपो करंजी ता गMड;पपर+ 

िज.चंLपूर

पु�ष 1/4/1972 �बए पास SC गMड;पपर+ जुन-97 मे-2000 8408838556

687 19930709(स928745
09/07/1993

Eी संजयकुमार मा@नकराव रामटेके

मुपो पाहाण� ता नाग(भड िज 

चंLपूर

पु�ष 3/24/1971 एम.ए SC नाग(भड नोGहे-95 .ऑRटो-98 9923624449
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

688 20030207(स891314
07/02/2003

कु.स;वता भा!करराव वैrय.
वाड� नं 6 बैरमबाबानगर घु=धूस 

ता.िज.चंLपूर

!"ी 11/12/1968 एम.ए OPEN राजूरा मे-93 ए;>ल-96 9890939239

689 19920512(स924674
12/05/1992

Eी मुल}धर ढेकलूजी (सडाम

मुपो लM:ढोल+ ता सावल+ िज 

चंLपूर

पु�ष 7/5/1968 �बए ST सावल+ .ऑगxट-1991 जुलै-2002 9405772467

690 20160718(स100301
18/07/2016

Eी संजय मारोतराव ;पपंळकर

बशीर ऑईल (मलसमोर खाद+ 

भांडार Rवा रे�वे !टेशन 

रोड,वरोरा ता वरोरा िज.चंLपूर

पु�ष 10/18/1972 �बए OBC वरोरा फेqू-1999 जाने-2002 8378052312

691 20160719(स100361
19/07/2016

Eी राज7L बळीराम उंदरे

Gदारा >काश संतोषवार साळवे 

कॉलनी एकता चौक चंLपूर

पु�ष 7/4/1970 �बए SC चंLपूर जाने-1998 Hडस7-2001 9823473895

692 20090218(स946502
18/02/2009

Eी �दल+प तुकाराम दाते

Pझगंुजी वाड� भLावती ता भLावती 

िज.चंLपूर

पु�ष 7/21/1968 �बए/�बपीएड NT-B भLावती फेq-1998 जाने-2001 9158952991

693 20110407(स908675
07/04/2011

कु._करण रावणभाई भसारकर

डॉ जा_कर हुसेन वाड� ब�लारपूर 

ता ब�लारपूर िज.चंLपूर

!"ी 4/16/1970 एम.ए SC ब�लारपूर फेqू-1997 जाने-2000 9420289352

694 19920625(स931394
25/06/1992

Eी कुंदन `ाने�वर ;प�लेवान

मुपो नवरगांव ता (सदंेवाह+ िज 

चंLपूर

पु�ष 12/15/1974 एम.ए/�बएड SC (सदंेवाह+ जाने-2000 Hडसे-2002 9420757884

695 20141110(स100280
10/11/2014

Eी संतोष गM;वदंराव सोनूले

वाड� नं-4 मुपोता.नाग(भड 
िज.चंLपूर

पु�ष 10/1/1967 �बए/�बपीएड OBC नाग(भड माच�-1997 फेqू-2000 9049089471

696 2014106(स100841
06/10/2014

क.;>ती दादाजी पाट+ल

डॉ.झाक6र हुसेन वाड� वाटर 

स�लायजवळ ब�लारपूर ता 

ब�लारपूर िज.चंLपूर

!"ी 3/15/1976 एम.ए SC ब�लारपूर जुलै-1999 जुन-2002 9604473034

697 20090515(स906783
15/05/2009

Eी मारोती Eीराम बहादरुे

मुपो मालेवाडा ता Cचमूर िज.चंLपूर
पु�ष 8/30/1972 एम.ए SC Cचमूर फेqू-1996 जाने-1999 9637546234

698 20090429(स907798
29/04/2009

Eी रमेश गोसाई मु�लेमवार

दसरा चौक वाड� I-2 (सदंेवाह+ ता 
(सदंेवाह+ िज.चंLपूर

पु�ष 6/1/1974 �बए OBC (सदंेवाह+ जाने-1998 Hडस7-2000 9765176393
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Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

699 19940624(स898333
24/06/1994

कु.(समा रामचंL नाईक.
क:नमवार वाड� जनता शाळेजवळ 

ब�लारपूर ता ब�लारपूर िज.चंLपूर

!"ी 2/12/1975 �बए SC ब�लारपूर स�टे-1999 .ऑगxट-2002 9326014984

700 20081125(स893739
25/11/2008

कु.सु@नता कुसूमचंद शामकुळे

मुपो ता नाग(भड िज चंLपूर

!"ी 10/24/1969 �बए/एम.ए SC नाग(भड .ऑRटो-1996 स�टे-1999 8805589679

701 20160726(स100830
26/07/2016

Eी >मोद संभाजी येसांबरे

मु बोरगांव बुट+ पो आंबेनेर+ ता 

Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 3/3/1968 �बए SC Cचमूर मे-1998 मे-2001 9049442513

702 20160727(स100444
27/07/2016

Eी @नतीन मोरे�वर टे�पलवार

मु.@नसानी पेठगांव पो पेठगांव ता 
सावल+ िज चंLपूर

पु�ष 7/1/1967 �बए OBC सावल+ ए;>ल-1999 ए;>ल-2002 9763057674

703 20101124(स896908
24/11/2010

Eी शंकर गजानन नांदे

मु आशी पो दहेगांव ता वरोरा िज 

चंLपूर

पु�ष 10/20/1972 �बए OBC वरोरा Hडस7-1998 Hडस7-2001 9890165395

704 20081204(स891856
04/12/2008

Eी मोरे�वर Pझटूजी नागोसे

मुपो मोखाळा ता सावल+ िज 

चंLपूर

पु�ष 12/20/1967 �बए OBC सावल+ .ऑRटो-1997 स�टे-2000 9545339915

705 20160803(स100720
03/08/2016

Eी संजय अंबादास शंभरकर

मु जांभुळ;वह+रा पो जामगांव को 

ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 10/8/1973 �बएससी SC चंLपूर 1998 2001 7350100121

706 20160802(स101118
02/08/2016

कु.;वणा भा!करराव उपाeयाय

Eीरामनगर नागपूर हायवे रोड 

भLावती ता भLावती िज.चंLपूर

!"ी 6/12/1972 एम.ए OPEN भLावती फेqू-1999 फेq-2002 9960757665

707 19920228(स890055
28/02/1992

Eी देवचरण Cचधंूजी काले�वर

पठाणपूरा वाड� हनुमान Pखडक6 

रोड चंLपूर

पु�ष 1/7/1965 �बकॉम OBC चंLपूर ए;>ल-1999 माच�-2002 8007348921

708 20141018(स100793
18/10/2014

कु.;वणा गणपतराव श;वणकर

�टकळकनगर वडसा रोड qKहपूर+ 

ता qKहपूर+ िज चंLपूर

!"ी 1/26/1971 एमए/�बएड OBC qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001 9421879685

709 20010523(स920163
23/05/2001

Eी रामे�वर न�थूजी गाट_कने

(भवदरे ले आऊट आझाद वाड� 

वरोरा ता वरोरा िज चंLपूर

पु�ष 3/1/1959 एमए/�बपीएड NT-B वरोरा नोGहे-1989 .ऑRटो-91992 9545348553
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

710 19940507(स935662
07/05/1994

कु.भारती बालाजी मेEाम

;व�वनाथ तामगाडगे,महेशनगर 
दगो तुकूम चंLपूर

!"ी 3/12/1969 �बकॉम SC चंLपूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9545348553

711 19961030(स938262
30/10/1996

कु.वषा� कवडूजी वरभे

सहकार+ भात Cगरणी मागे वडाळा 

पैकू ता Cचमूर िज चंLपूर

!"ी 12/31/1975 एम/�बएड OBC Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001 9423643487

712 20090123(स893838
23/01/2009

Eी तुषार वामनराव बनकर

बालाजी वाड� नं 2 गोपालपूर+ 
चंLपूर

पु�ष 8/19/1976 �बए OBC चंLपूर नोGहे-1998 .ऑRटो-2001 8975871751

713 20160305(स100648
05/03/2016

कु.सु@नता का� माहुरकर

महाकाल+ वाड� चंLपूर

!"ी 9/21/1972 �बए SC चंLपूर जाने-1999 Hडसे-2001 9168287694

714 19911207(स899066
07/12/1991

Eी अर;वदं हर+भाऊ देशमूख

पटेल नगर qKहपूर+ ता qKहपूर+ 

िज चंLपूर

पु�ष 4/4/1969 �बए�बपीएड OBC qKहपूर+ जुलै-1995 जुन-1998 9270011975

715 19960203(स927349
03/02/1996

कु.अ�णा मोतीराम मेEाम

दगो तुकूम राणीराजकुवर 

शाळेजवळ वाड� नं 1 चंLपूर

!"ी 11/21/1968 एम.ए SC चंLपूर मे-2000 ए;>ल-2003 7507523788

716 19930915(स911523
15/09/1993

कु.उ�वला शांताराम पोईनकर

कॉलर+ वाड� वरोरा ता वरोरा िज 

चंLपूर

!"ी 7/9/1976 एमए/�बएड NT-B वरोरा ए;>ल-2001 ए;>ल-2004 8308225007

717 19851017(स915446
17/10/1985

कु.लता मधुकर लभाने

समता कॉलनी एसट+ वक�  शॉप 

तुकूम चंLपूर

!"ी 5/14/1965 एम.ए SC ब�लारपूर स�टे-1995 .ऑगxट-1998 7385589104

718 19911220(स900744
20/12/1991

Eी धम�दास ;व�वनाथ लाकडे

मुपो राजोजी ता मुल िज चंLपूर

पु�ष 2/14/1973 �बए/�बपीएड OBC मुल नोGहे-1999 नोGहे-2002 9673455248

719 20001122(स900267
22/11/2000

Eी पु�षोNम काश@नाथ गोरघाटे

मुपो चेकद�र ता गMड;पपर+ िज 

चंLपूर

पु�ष 12/9/1975 �बए SC गMड;पपर+ जुलै-2000 जुन-2003 9689023502

720 19980824(स919154
24/08/1998

कु मंजूषा नानाजी गादेवार

Eीकांत दशुेटट+वार गांधी चौक 

ब�लारपूर ता ब�लारपूर िज चंLपूर

!"ी 12/16/1971 �बकॉम OPEN ब�लारपूर ए;>ल-2000 माच�-2003 8483983100
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

721 19880502(स891222
02/05/1988

कु.सु@नता नामदेव कातोरे

राज7L >ताप वाड� वरोरा ता वरोरा 

िज चंLपूर

!"ी 9/1/1967 �बकॉम OBC वरोरा स�टे-1996 .ऑगxट-1999 9922820231

722 20160623(स101487
23/06/2016

Eी _करण �हरामन नागापूरे

मु येरगांव पो भेजगांव ता मुल 

िज चंLपूर

पु�ष 6/29/1968 एम.ए OBC मुल नोGहे-1996 .ऑRटो-1999 9552869970

723 19891009(स921536
09/10/1989

Eी शैल7:L भदजूी वाहाणे

काश@नाथ भोवते न;वन सुमठाणा 

वास@नक सोसायट+ ता भLावती 

िज चंLपूर

पु�ष 5/25/1969 एम.ए SC भLावती माच�-1998 फेqू-2001 9403877552

724 20160830(स100818
30/08/2016

Eी नर7L नकटूजी राऊत

मु डMगरगांव पो बोरमाळा ता 

सावल+ िज चंLपूर

पु�ष 5/16/1969 �बए/�बपीएड OBC सावल+ नोGहे-1996 .ऑRटो-1999 9689997344

725 20141028(स100999
28/10/2014

Eी गणेश पु�षोNम दानव

गौतम नगर रोड पांढरे सोसायट+ 

भLावती ता भLावती िज चंLपूर

पु�ष 12/8/1975 �बए OBC भLावती Hडस7-1999 फेqू-2002 9922286697

726 20081024(स892699
24/10/2008

क.अच�ना नागोराव सोनडूले

साईबाबा वाड� चंLपूर

!"ी 12/3/1966 एम.ए SC चंLपूर Hडस7-1999 नोGह7-2002 901124731

727 19880630(स932589
30/06/1988

Eी Cगर+धर पुंड(ल«ढ उं�दरवाडे

मु जांब बुज पो िजबगांव ता 

सावल+ िज चंLपूर

पु�ष 4/22/1969 �बए/�बपीएड SC सावल+ जाने-1997 Hडस7-1999 9403261960

728 20161201(स101324
01/12/2016

Eी पु�षोNम रामचंL चौखे

मुपो बोरमाळा ता सावल+ िज 

चंLपूर

पु�ष 6/28/1968 �बकॉम ST सावल+ मे-1999 मे-2002 9689580610

729 20010317(स927272
17/03/2001

Eी सु@नल सदानंद राऊत

मु.आंजनगांव पो नागर+ ता वरोरा

िज.चंLपूर

पु�ष 9/25/1976 �बए OBC वरोरा Hडस7-1998 नोGहे-2001 9763869430

730 20161204(स101217
04/12/2016

कु.कुंदा (सताराम पोलकमवार

फ_करा वाड� मुपोता नाग(भड 

िज.चंLपूर

!"ी 5/11/1963 �बकॉम/�बपीएड OBC नाग(भड Hडस7-1994 नोGहे-1997 8007528659

731 19930923(स892771
23/09/1993

कु.संCगता भै�याजी रामटेके

;>तम खोqागड ेजुना रे�वेगेट 

(भमवाडी

मुल ता मुल िज चंLपूर

!"ी 6/9/1974 एमए/�बएड SC मुल .ऑRटो-1996 स�ट7-1999 9423690986
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

732 19941007(स887902
07/10/1994

Eी ;वजय शंकरराव चGहाण

चIधर!वामी मं�दरामागे 

देलनवाडी वाड�

qKहपूर+ ता qKहपूर+ िज.चंLपूर

पु�ष 1/15/1965 �बकॉम OBC ZqKहपूर+ जाने-1996 Hडस7-1998 9421879587

733 19861231(स895403
31/12/1986

कु.हेमलता बाबुराव तेलंग
नCगनाबाग चोरPखडक6 चोखामेळा

मुल+ं]या वसतीग ्◌ृहाजवळ चंLपूर

!"ी 1/23/1971 �बए SC चंLपूर जुन-1997 मे-2000 9421812448

734 20060131(स928342
31/01/2006

कु.ब�बता जगतनारायण �"वेद+

अंबादेवी वाड� सल+म नगर 

पंचायत स(मती

समोर वरोरा ता वरोरा िज चंLपूर

!"ी 10/17/1968 एम.ए OPEN वरोरा फेqू-1996 जाने-1999 7507705511

735 20090424(स907291
24/04/2009

Eी Eीकृxण देवराव लालसरे

इं�दरानगर वाड� नं 3 न;वन बस 
!टेट  

समोर गMड;पपर+  ता गMड;पपर+ 

िज चंLपूर

पु�ष 12/15/1969 �बए �बपीएड OBC भLावती माच�-1999 फेqू-2002 8888774611

736 20141026(स100024
26/10/2014

Eी अ@नल गजानन मोडक

कुणबी सोसायट+ गौतम नगर 

भLावती

ता भLावती िज चंLपूर

पु�ष 7/19/1974 �बए OBC भLावती माच�-1998 फेqू-2001 9424942365

737 20090217(स928358
17/02/2009

कु.वंदना जनाध�न डांगे

गौरOण वाड� ब�लारपूर ता 

ब�लारपूर

िज चंLपूर

!"ी 11/22/1976 �बकॉम/एमए SC ब�लारपूर जुन-1999 जुन-2002 9657184243

738 20161208(स100851
08/12/2016

कु.(समा बापूरावजी कायरकर

रामनगर श7ड ेले-आऊट श;व मं�दर

जवळ चंLपूर

!"ी 11/3/1976 एमए OBC चंLपूर स�ट7-1999 .ऑगxट-2002 9975850115

739 20080830(स915018
30/08/2008

कु.;वजया ;व�वनाथ येरावार

Eीराम वाड� अजय  दशुेटट+वार 

ब�लारपूर ता ब�लारपूर

!"ी 1/18/1975 �बए �बएड OPEN यवतमाळ स�टे-1998 .ऑगxट-2001 9623438386
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

740 20090923(स916736
23/09/2009

कु.(मरा सुखदेव लोखंडे

Eीमती रेवता लोखंड ेसल+मनगर 

पंचायत

स(मती समोर वरोरा िज चंLपूर

!"ी 2/12/1973 एम.ए SC वरोरा जुन-2001 मे-2004 9766755563

741 20150415(स100187
15/04/2015

Eी कात�क गंगाधर मेEाम

मु.काग पो ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 12/18/1972 एम.ए ST Cचमूर जुलै-1999 जुन-2002 8698305492

742 19881228(स917981
28/12/1988

Eी बबन ;वठोबा लेनगुरे

नCगनाबाग चंLपूर

पु�ष 7/12/1971 �बए OBC मूल माच�-1999 फेqू-2002 7875137328

743 19980508(स882874
08/05/1998

Eी राजेश मुकूंदा मेEाम

मु सुलेझर+ पो ता नाग(भड िज 

चंLपूर

पु�ष 8/14/1965 �बकॉम/�बएड SC नाग(भड फेqू-2000 जाने-2003 9421894203

744 20081229(स930900
29/12/2008

Eी �दवाकर गM;वदराव रामटेके

मु.देलनवाडी पो नांदगांव
ता (सदंेवाह+ िज चंLपूर

पु�ष 7/1/1968 एम.ए �बएड SC (सदंेवाह+ स�ट7-1994 .ऑगxट-1997 9604855654

745 20000608(स935917
08/06/2000

कु.अ�का वसंतराव झा�लरवार

वाड� नं 2 मुपोता नाग(भड िज 

चंLपूर

!"ी 4/2/1970 �बए�बपीएड OBC नाग(भड जुन-1996 मे-1999 9403321735

746 19880614(स922528
14/06/1988

Eी सुरेश बाबूराव भटारकर

मुपो पांढरपौनी ता राजूरा िज 

चंLपूर

पु�ष 7/1/1970 एम.ए OBC राजूरा Hडस7-1997 नोGहे-2000 9689630977

747 20081001(स946472
01/10/2008

Eी >मोद Eीराम ठMबरे

मुपो नवरगांव ता (सदंेवाह+ 

िज.चंLपूर

पु�ष 8/23/1974 �बए/�बपीएड OBC (सदंेवाह+ माच�-1999 फेqू-2002 9421719431

748 20161208(स101531
08/12/2016

कु.@नम�ला म�लया अंगडे

जगन दगु< म फुले चौक सुमननगर

नCगनाबाग चंLपूर

!"ी 4/3/1973 एम.ए/एलएलबी SC चंLपूर स�ट7-1998 .ऑगxट-2001 9175837531

749 20030606(स946870
06/06/2003

कु.शुभांगी सुधाकरराव झोडे

अंचले�वर वाड� नं 1 क:नमवार 

चौक

चंLपूर

ﾯ◌ा◌ी 10/1/1971 एम.ए ST चंLपूर नोGह7-1996 .ऑRटM-1999 8007377473

750 19920214(स905980
14/02/1992

Eी अशोक तुकारामजी बोरेकार

>@तOा कोCचगं Rलॉलेस जवळ

हनुमान मं�दर इं�दरानगर मुल 

रोड चंLपूर

पु�ष 1/29/1976 �बए OBC Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003 8605223739
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

751 20081222(स911656
22/12/2008

कु.मोहना म�लया अंगडे

मु जुना सुमठाणा पो ता भLावती 

िज चंLपूर

!"ी 1/3/1973 �बए SC चंLपूर माच�-1999 फेqू-2002 8605492011

752 19890621(स909427
21/06/1989

Eी संजय बुधाजी खोqागडे

द7वांग अपाट�म7ट मेजर गंट]या 

समोर

दगुा�पूर रोड चंLपूर

पु�ष 10/7/1968 �बएससी SC चंLपूर फेqू-1997 जाने-2000 9371941474

753 20100823(स933556
23/08/2010

Eी >शांत नानाजी काळे

साईबाबा मं�दराजवळ साईबाब वाड�

(सGह+ल लाईन चंLपूर

पु�ष 6/14/1974 �बएससी OBC चंLपूर नोGह7-1999 .ऑRटM-2002 9850431617

754 19900612(स896856
12/06/1990

Eी राज7L मनोहरराव झुलकंठSवार

हॉि!पटल वाड� बालाजी स7�सम 

मागे

चंLपूर

पु�ष 1/21/1969 �बकॉम OPEN चंLपूर जुन-1998 मे-2001 9422191137

755 20161208(स100484
08/12/2016

Eी भा!कर परशुराम बावणे

तुळशी नगर �ास!टार हॉटेल]या 

बाजूला

उजा�नगर रोड,चंLपूर

पु�ष 11/12/1969 �बए SC चंLपूर नोGह7-1997 .ऑRटM-2000 9146384006

756 19930214(स901458
14/02/1993

Eी गुणवंत नDथूजी ढोक

मुपो �हरापूर ता Cचमूर िज.चंLपूर
पु�ष 1/21/1975 �बए ST Cचमूर .ऑगxट-2000 जुलै-2003 9049681304

757 19960620(स882009
20/06/1996

Eी तुषार @नलकंठराव करंबे

वाि�मीक6 वाड� I-8 यु@नयन 
बकॅे]या मागे

मुपोता मुल िज चंLपूर

पु�ष 4/30/1976 �बकॉम OBC मूल Hडस7-1999 नोGह7-2002 9850256159

758 19900326(स895166
26/03/1990

Eी ;वलास कवडूजी वरभे

सहकार+ भात Cगरणी मागे वडाळा 

पैकू ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 6/10/1973 एम.ए OBC Cचमूर जुलै-1997 जुन-2000 9405715786

759 20161213(स101160
13/12/2016

Eी मधुकर महागूजी कावळे

मु सामदा खुद� पो गुंजेवाह+ ता 

(सदंेवाह+

िज चंLपूर

पु�ष 3/20/1972 �बकॉम/�बपीएड OPEN (सदंेवाह+ फेबू ्-2000 जाने-2003 7083397946
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

760 20031230(स899624
30/12/2003

कु.संCगता मधुकरराव सातपुते

Gदारा एस.ट+.पोटे, गजानन 

महाराज मं�दर वडगांव रोड चंLपूर

!"ी 4/26/1974 एम.ए/�बपीएड OBC चंLपूर जाने-1997 Hडस7-1999

9960863931
761 19850703(स911206

03/07/1985
Eी यशवंत गोपाळा वैrय

नेह�नगर घुसे _कराणा !टोअस� 

जवळ

चंLपूर

पु�ष 7/3/1985 �बकॉम SC वरोरा स�ट7-1994 .ऑगxट-1997

9421724668
762 19871221(स946722

21/12/1987
कु.हेमलता मारोतराव भडके

दगो तुकूम श;वाजी वाड� नं-4 
चंLपूर

!"ी 3/3/1968 �बए NT-B चंLपूर ए;>ल-1995 माच�-1998

8624040563
763 20141104(स100969

04/11/2014
क.सु@नता @नळकंठ खाडीलकर

Gदारा राज7L झुलकंठSवार 

हॉ!पीटल वाड�

बालाजी स7�सचे मागे चंLपूर

!"ी 8/14/1973 एम.ए ST चंLपूर .ऑगxट-1998 जुलै-2001

9522191137
764 20150408(स100607

08/04/2015
कु.रेखा महादेव मेEाम

पेठ वाड� कोxट+ मोह�ला रे �वे 

!टेशन रोड qKहपूर+ ता qKहपूर+ 

िज.चंLपूर

!"ी 11/10/1964 �बए OBC qKहपूर+ जुलै-1995 जुन-1998

9637649095
765 19941007(स916617

07/10/1994
Eी नर7L माधव धोटे

�टळक नगर qKहपूर+ ता qKहपूर+

िज चंLपूर

पु�ष 2/12/1977 एम.ए OBC qKहपूर+ फेZqू-1999 जाने-2002

9075316026
766 19940626(स898938

26/06/1994
कु.सुनंदा भालचL साकरकर

Eीकृxण टॉ_कजजवळ क!तुरबा 

रोड

चंLपूर

!"ी 10/9/1972 एम.ए OBC चंLपूर Hडस7-1996 नोGह7-1999

9423117856
767 19900714(स906509

14/07/1990
कु.सुषमा यादवराव मु�पीडवार

चवड�ेवर+ मंद+र वाड� नं-5 नाग(भड
ता नाग(भड िज चंLपूर

!"ी 11/26/1973 �बकॉम SBC Cचमूर स�ट7-1997 .ऑगxट-2000

7769024831
768 19910715(स915836

15/07/1991
क.सुनंदा घन$याम गावंडे

Gदारा र;व तु शंभरकर महेशनगर

तुकूम चंLपूर

!"ी 4/26/1975 एम.ए SC चंLपूर .ऑRटM-1999 स�ट7-2002

7387559928
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

769 19940309(स912856
09/03/1994

Eी र;वLं गुलाब नागोसे

जै!वाल कॉलनी (सदंेवाह+ ता 

(सदंेवाह+िज.चंLपूर

पु�ष 4/25/1973 एम.ए OBC (सदंेवाह+ स�ट7-1998 .ऑगxट-2001

9011401951
770 19940609(स914248

09/06/1994
कु.रOा वासुदेव रामटेके

नेह� नगर वाड� I-4 चंदपूर
!"ी 5/9/1976 एम.ए SC चंLपर स�ट7-1998 .ऑगxट-2001

9730172039
771 20090109(स907640

09/01/2009
Eी राजेश सांबाजी कामडी

मुपो नवरगांव ता (सदंेवाह+ िज 

चंLपूर

पु�ष 8/25/1971 �बए/�बपीएड OBC (सदंेवाह+ Hडस7-1995 नोGह7-1998

9767259573
772 20081007(स902775

07/10/2008
कु.नंदा नारायणराव पाल

आनंदवन Gदारका नगर+ वरोरा ता 

वरोरा िज चंLपर

!"ी 8/2/1973 �ब.ए OBC वरोरा स�ट7-1996 .ऑगxट-1999

9637704436
773 20060615(स936912

15/06/2006
Eी Eीकांत मारोती पाल

मुपो  Cचकणी ता वरोरा िज चंLपूर

पु�ष 4/5/1967 �बए /�बपीएड OBC वरोरा जुन-1997 मे-2000

9689172957
774 20070713(स895815

13/07/2007
Eी चंदन रामदास भैसारे

मुपो नेर+ ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 5/26/1972 एम.ए SC Cचमूर जुन-1997 मे-2000
9923654833

775 20081007(स555127
07/10/2008

Eी रDन�दप नारायणराव येळेकर

मु जामखुला पो नागर+ ता वरोरा 

िज चंLपूर

पु�ष 7/1/1966 एम.कॉम OBC वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999

9657425929
776 19950224(स894844

24/02/1995
कु.अ�णा (सतारामजी खनके

गांधी वाड� ब�लारपूर ता 

ब�लारपूर िज चंLपूर

!"ी 12/31/1968 एम.ए OBC ब�लारपूर जुलै-1996 जुन-1999

9975340349
777 19971008(स888547

08/10/1997
Eी भरत पुंड(ल«ढ कामडी

श�Oक कॉलनी (सदंेवाह+ ता 

(सदंेवाह+

िज इचंLपूर

पु�ष 7/23/1972 �बए OBC (सदंेवाह+ Hडस7-1998 जाने-2001

9422733629
778 19940111(स912837

11/01/1994
Eी डोमे�वर माधव रोहणकर

मुपो मोखाळा ता सावल+ िज 

इचंLपूर

पु�ष 7/28/1976 एम.ए OBC सावल+ मे-1998 ए;>ल-2001

7798158267
779 20081107(स928520

07/11/2008
Eी >काश दNजूी मNे

दN मं�दर वाड� सरकार+ 

दवाखानामागे

मुपोता वरोरा िज चंLपूर

पु�ष 5/1/1967 �बए/�बपीएड OBC वरोरा जुलै-1997 जुन-2000

9822766401
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

780 20081204(स891780
04/12/2008

Eी र;वLं बाळूजी देवाळकर

�ब�टएन �लॉट श;वाजी वाड�

ब�लारपूर ता ब�लारपूर िज चंLपूर

पु�ष 4/30/1972 �बए OBC ब�लारपूर .ऑगxट-1999 जुलै-2000

8007140314
781 20161214(स100709

14/12/2016
Eी संजय कुसूमाकर जवळे

फाळके रेजे:सी �लॉट नं एस-203
अÁयंकर वाड� वरोरा ता वरोरा िज 

चंLपूर

पु�ष 6/25/1970 �बएससी OBC वरोरा फेZqू-1997 जाने-2000

9823291976
782 19921215(स903492

15/12/1992
Eी जग�दश ;वठठलराव पावडे

मु ;पजदरूा पो ट7मूडा� ता वरोरा

िज चंLपूर

पु�ष 10/1/1977 �बए OBC वरोरा ए;>ल-1999 माच�-2002

9764120235
783 20141108(स100533

08/11/2014
कु.आ�पाल+ अ@नलकुमार झाडे

अंचले�वर गेट वाड� नं -1 चंLपूर
!"ी 4/20/1977 एम.ए SC चंLपूर माच�-2000 फेqू-2003

9765096079
784 19950623(स903749

23/06/1995
कु.लता बाबुराव काकडे

पोxट ऑ_फस रोड राजूरा ता 

राजूरा िज.चंLपूर

!"ी 7/21/1976 एम.ए OBC राजूरा .ऑRटM-1999 स�ट7-2002

9850735833
785 200801117(स912549

17/11/2008
Eी तुळश�दास ;वxणाजी बोरकर

मुपो नांदगांव ता (सदंेवाह+ िज 

चंLपूर

पु�ष 10/12/1966 �बए OBC (सदंेवाह+ जाने-1997 Hडस7-1999

8806024026
786 19950807(स895253

07/08/1995
Eी मुरल+धर �दनकरराव कातुरे

मराठा नगर कुझा� वाड� qKहपूर+

ता qKहपूर+ िज चंLपूर

पु�ष 6/7/1973 �बएससी OBC qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001

9403272876
787 19951007(स894778

07/10/1995
कु.दमयंती �दनकरराव कातुरे

Gदारा �दनकरराव कातुरे मराठा 

नगर

कुझा� qKहपूर+ ता qKहपूर+ िज 

चंLपूर

!"ी 7/1/1971 एम.कॉम OBC qKहपूर+ जुलै-1995 जुन-1998

9764648798
788 20141127(स101071

27/11/2014
Eी सु@नल कुंजीलाल बघेल

नेह� वाड� Cचमूर ता Cचमूर िज 

चंLपूर

पु�ष 5/12/1966 �बकॉम SC Cचमूर फेZqू-1998 जाने-2001

9011995519
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

789 20081125(स890892
25/11/2008

Eी >�दप कच� मेEाम

मु घडोल+ पो ;वठठलवाडा ता 

गMड;पपर+

िज चंLपूर

पु�ष 3/1/1967 एम.ए SC गMड;पपर+ .ऑRटM-1996 स�ट7-1999

8308860348
790 20060609(स905408

09/06/2006
कु.अ�का देवराव रघाताटे

हनुमान नगर तुकूम नागपूरे 

आटा चRक6

जवळ चंLपूर

!"ी 8/29/1973 एम.ए OBC चंLपूर नोGह7-1996 माच�-1999

8888331015
791 20081007(स902889

07/10/2008
Eी `ाने�वर न�थूजी सहारे

पाती मं�द (सदंेवाह+ ता (सदंेवाह+

िज चंLपूर

पु�ष 6/30/1968 �बए/�बपीएड OBC (सदंेवाह+ स�ट7-1995 .ऑगxट-1998

9405941457
792 19890315(स908957

15/03/1989
कु.संCगता रामभाऊ कांबळे

मु पो माडा� ता वरोरा िज चंLपूर

!"ी 4/1/1972 �बए/�बएड SC वरोरा जाने-1997 Hडस7-1999

9049680045
793 19900828(स907946

28/08/1990
Eी राज7L भाऊजी भसारकर

मुपो बोरगांव ता गMड;पपर+ िज 

चंLपूर

पु�ष 12/7/1973 एम.ए SC गMड;पपर+ Hडस7-1999 नोGह7-2002

9420380450
794 19881226(स905468

26/12/1988
Eी ई�वरचंद गां;वदंराव भगत

Gदारा ;प.जी.भगतकर एफ-3 
सहयांL+

अपा�टम7ट �बयानी नगर चंLपूर

पु�ष 11/24/1969 एम.ए SC चंLपूर Hडस7-1996 नोGह7-1999

9325873555
795 19900705(स903546

05/07/1990
Eी ;वजय शंकरराव झाडे

दादमहल वाड� तपासे सरां]या 

घराजवळ

चंLपूर

पु�ष 3/10/1974 �बए.ए OBC चंLपूर नोGह7-1999 .ऑRटM-2002

9850075179
796 20161220(स100790

20/12/2016
Eी बाबा _कसन दांडकेर

मु कपला� पो आंबेनेर+ ता Cचमूर 

िज चंLपूर

पु�ष 8/14/1969 एम.ए/�बएड OBC Cचमूर ए;>ल-1998 माच�-2001

9657089227
797 20081124(स900610

24/11/2008
Eी पु�षोNम मारोती @नखाडे

मु तुकूम पो मासळ ता Cचमूर 

िज.चंLपूर

पु�ष 8/27/1965 �बए/�बपीएड OBC Cचमूर जाने-1994 Hडस7-1996

9923843635
798 20090418(स907662

18/04/2009
कु.�योती «�ढसनराव तपासे

Gदारा िजत7L ना बागड ेयांचे घर+ 

Eीरामनगर ब�लारपूर ता 

ब�लारपूर

!"ी 8/15/1972 �बए OBC चंLपूर Hडस7-1997 नोGह7-2001

9423642947
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

799 19880617(स913880
17/06/1988

कु.दसराबाई उNम रामटेके
मु कोलारा पो कोलारा ता Cचमूर 

िज.चंLपूर

!"ी 8/12/1969 एमकॉम SC भLावती Hडस7-1993 नोGह7-1996

9823594334
800 20141110(स101230

10/1/2014
Eी अजय शामराव बतकमवार

मुपो जवाहरनगर वाड� राजूरा ता 

राजूरा िज.चंLपूर

पु�ष 3/27/1973 एमकॉम NT-B राजूरा फेZqू-1997 जाने-2000

9923456437
801 19990107(स916131

07/01/1999
Eी >मोद अ:नाजी त-हेकार

Gदारा «�ढशोर फ�टगं मुपो कुझा� 

ता qKहपूर+ िज.चंLपूर

पु�ष 8/7/1976 �बए OBC qKहपूर+ जुलै-2000 जुन-2003

7875975716
802 20061123(स235348

23/11/2006
कु.शैला गौतम (भमगडे

गोकूलनगर वाड� राममं�दर रोड 

जवळ

मुपोता ब�लारपूर िज.चंLपूर

!"ी 10/20/1970 एम.ए SC ब�लारपूर फेZqू-1999 माच�-2002

9405157447
803 20161223(स100515

23/12/2016
Eी शश_कांत रामाजी झाडे

मुपो Cचकणी ता वरोरा िज.चंLपूर
पु�ष 8/10/1967 �बए OBC वरोरा Hडस7-1998 नोGह7-2001

9011375197
804 19940209(स929458

09/02/1994
Eी अनंत >भाकर कळम«ढर

राम मं�दर (सदंेवाह+ ता (सदंेवाह+ 

  िज.चंLपूर

पु�ष 9/5/1972 एम.ए OPEN (सदंेवाह+ फेZq-1996 जाने-1999

9421725306
805 20161220(स100684

20/12/2016
Eी मि]छंL वामन कोसे

मुपो कुझा� वाड� ता qKहपूर+  

िज.चंLपूर

पु�ष 6/8/1966 �बकॉम SC qKहपूर+ जुन-1994 मे-1997

9403197670
806 20060214(स913773

14/02/2006
Eी रामदास Eावण दधुनकर

मुपो काजळसर ता Cचमूर  

िज.चंLपूर

पु�ष 7/1/1965 �बकॉम SC Cचमूर Hडस7-1993 नोGहे-1996

8550949424
807 20081119(स912524

19/11/2008
Eी राज7L इसनाजी पंधरे

मुपो नेर+ ता Cचमूर  िज.चंLपूर
पु�ष 7/15/1976 एम.ए OBC Cचमूर जाने-2000 Hडस7-2002

9850932215
808 19901126(स882214

26/11/1990
Eी मनोज लaमीकांत सांबरे

मुपो नागर+ ता वरोरा  िज.चंLपूर
पु�ष 5/11/1974 �बए OPEN वरोरा मे-1999 ए;>ल-2002

8055161026
809 20090106(स907024

06/01/2009
Eी पु�षोNम >�हाद मेEाम

नेह� वाड� मासळ रोड वाि�म«ढ 

चौक

मुपोता Cचमूर  िज.चंLपूर

पु�ष 11/17/1965 एम._फल SC Cचमूर स�ट7-1995 .ऑगxट-1998

9637230004
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

810 20040803(स881865
03/08/2004

Eी वासूदेव न�थूजी कडवे

रामाळा तलाव रोड @न Pखडक6 

जवळ

गंजवाड� चंLपूर

पु�ष 11/28/1969 �बकॉम OBC चंLपूर Hडस7-1999 नोGह7-2002

9673577719
811 20161219(स101152

19/12/2016
कु.रDनमाला हर+चंL क-हाडे

मुपो अ-हेर नवरगांव ता qKहपूर+ 
 िज.चंLपूर

!"ी 2/13/1974 �बए SC qKहपूर+ जुलै-2000 जुन-2003

8408913312
812 20150417(स100180

17/04/2015
Eी यशवंत चरणदास गण;वर

म]छS सोसायट+जवळ वाड� नं-7 
मुल ता मुल  िज.चंLपूर

पु�ष 2/27/1974 �बएससी SC मुल जाने-2000 Hडस7-2002

9158936737
813 19950109(स895691

09/01/1995
Eी सुखदेव डुक� ब:सोड

मु.धुमनखेडा पो Cगरगांव ता 

(सदंेवाह+  िज.चंLपूर

पु�ष 4/23/1962 �बए/�बपीएड SC (सदंेवाह+ मे-1996 ए;>ल-1999

9823646159
814 19920704(स920467

04/07/1992
कु.योCगता Cचतंामन खोqागडे

महाकाल+ नगर+ �लॉट I-6 घर 
I-239

देवाळा ता चंLपूर

!"ी 10/28/1977 एमकॉम SC चंLपूर ए;>ल-1999 माच�-2002

9049282496
815 20090127(स915067

27/01/2009
Eी धवृ मोनीराम खोqागडे

मुपो अ-ह7र नवरगांव ता qKहपूर+ 
 िज.चंLपूर

पु�ष 6/1/1961 �बए SC qKहपूर+ नोGह7-1992 नोGह7-1995

8551827232
816 19940928(स899440

28/09/1994
Eी राज7�वर नानू दगु<

मुपो आRसापूर ता गMड;पपर+  

िज.चंLपूर

पु�ष 5/1/1970 �बए/�बपीएड SC गMड;पपर+ मे-1997 मे-2000

9763792540
817 20161230(स100980

30/12/2016
कु.वैशाल+ चंLकांत पांडे

क:नमवार वाड� ब�लारपूर ता 

ब�लारपूर िज.चंLपूर

!"ी 1/22/1977 एम.ए OPEN ब�लारपूर जुलै-1999 जुन-2002

9822707848
818 20081119(स912791

19/11/2008
Eी �दपक रायभान रामटेके

मुपो नाचनभटट+ ता (सदंेवाह+  

िज.चंLपूर

पु�ष 4/27/1967 �बए SC (सदंेवाह+ नोGह7-1998 .ऑRटM-2001

9404884758
819 20090811(स915044

11/08/2009
Eी अ@नल शाल+कराम कांबळे

मुपो ;पपंळगांव भोसले ता 

qKहपूर+  िज.चंLपूर

पु�ष 12/23/1966 एम.ए SC qKहपूर+ मे-1998 ए;>ल-2001

9604030915
820 20161229(स100243

29/12/2016
Eी उFदव कवडूजी बांबोळे

मु जांब बूज पो िजबगांव ता 

सावल+  िज.चंLपूर

पु�ष 7/1/1969 �बए SC सावल+ ए;>ल-1998 माच�-2001

9763290776
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

821 20051227(स908394
27/12/2005

Eी सं�दप मुल}धर खोqागडे

गौतमनगर,राममं�दर जवळ 

(सदंेवाह+

ता (सदंेवाह+  िज.चंLपूर

पु�ष 7/9/1973 �बए SC (सदंेवाह+ .ऑRटM-1997 स�ट7-2000

8856884211
822 20161229(स100436

29/12/2016
Eी गुलाब महादेव जांभुळे

मु कोथूलणा पो कोथगांव ता 

नाग(भड  िज.चंLपूर

पु�ष 12/16/1966 �बए SC नाग(भड Hडस7-1997 जुन-1999

9765340182
823 20081203(स891981

03/12/2008
Eी आबाजी कवडू हटकर

दादमहल वाड� हनुमान 

Pखडक6जवळ,चंLपूर

पु�ष 6/7/1970 �बए OBC (सदंेवाह+ जाने-1999 Hडस7-2001

8888623984
824 20090421(स910662

21/04/2009
Eी ;पतांबर देवराव आंबोरकर

मुपो लाडबोर+ ता (सदंेवाह+ िज 

चंLपूर

पु�ष 5/27/1967 एम.ए OBC (सदंेवाह+ फेZqू-1997 जाने-2000

9403111627
825 20141107(स100869

07/11/2014
Eी राजाराम मोतीराम वाढई

सखाराम बनकर दगो तूकूम चंLपूर

पु�ष 10/4/1974 एम.ए OBC चंLपूर स�ट7-1998 .ऑगxट-2001

9420144922
826 20170104(स100079

04/01/2017
कु.जो!तना वामनराव मNे

साईनगर मुपो घु=गुस तािज चंLपूर

!"ी 9/14/1977 एम.ए OBC मुल .ऑगxट-2000 जुलै-2003

9552024931
827 20030916(स940862

16/09/2003
कु.पु�पलता �दप«ढ खाट+क

हनुमान नगर तुकूम चंLपूर

!"ी 8/7/1970 �बए OBC चंLपूर .ऑRटM-1995 स�ट7-1998
9960581959

828 20161229(स100661
29/12/2016

कु.(मना ;पटूजी मेEाम

मु कोNरूना पो कोथगांव ता 

नाग(भड िज चंLपूर

!"ी 3/25/1972 �बए SC (सदंेवाह+ Hडस7-1999 नोGह7-2002

9130902925
829 509(स4637872

09/01/2017
Eी तुळश0राम मारोती ब:सोड

मुपो (भसी ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 3/12/1972 �बए SC Cचमूर जाने-1998 Hडस7-2000

9921550839
830 20071024(स896549

24/10/2007
Eी �षी जनाध�न नगारे

मुपो Gयाहाड ता सावल+ िज चंLपूर

पु�ष 11/4/1968 �बकॉम SC सावल+ ए;>ल-1996 माच�-1999

9850684753
831 19910624(स907947

24/06/1991
Eी बाळा Eीहर+ वड!कर

मुपो सMडो ता राजूरा िज चंLपूर

पु�ष 8/10/1970 �बए OBC राजूरा Hडस7-1996 नोGह7-1999

8975078730
832 20160711(स100837

11/07/2016
कु.ि!मता >भाकर आड_कणे

बालाजी वाड� अंकुर हॉि!पटल 

जवळ,चंLपूर

!"ी 7/26/1973 एम.ए OBC मुल जुलै-1996 जुलै-1999

95523772940
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833 509(स4643389
12/01/2017

Eी राकेश सोमे�वर पेछछूरवार

चरखा संघ वाड� नं 15 मुपोता 
मुल  िज.चंLपूर

पु�ष 10/10/1972 �बए SBC मुल जाने-2000 Hडस7-2002

9595128082
834 19960710(स925724

10/07/1996
कु.भावना गंगाधर गौरकार

बंडू आर रागीट मुपो चुनाळा ता 

राजूरा  िज.चंLपूर

!"ी 6/4/1977 एम.ए OBC चंLपूर जुन-2000 मे-2003

9623503196
835 509(स4644145

13/01/2017
Eी वासूदेव ;वठठल धानफोले

मु कळमगांव पो जामगाव ता 

Cचमूर  िज.चंLपूर

पु�ष 10/12/1963 �बए OBC Cचमूर जाने-1990 जाने-1993

7588653605
836 509(स4644332

13/01/2017
Eी वामन लहानूजी डाखोरे

मु पो कोसरसार ता वरोरा िज 

चंLपूर

पु�ष 10/7/1967 एम.ए OBC वरोरा .ऑRटM-1997 स�ट7-2000 70527772472

837 509(स4648086
18/01/2017

Eीकांत गुणवंतराव आटोळे

मुपो खुटाळा मो.ता Cचमूर िज 

चंLपूर

पु�ष 9/6/1970 �बएससी OPEN Cचमूर Hडस7-1998 Hडसे-2001

9130865424
838 509(स4647003

16/01/2017
Eी उFदव गो;वदंा चौधर+

मुपो माहाळी नले ता (सदंेवाह+ 

िज चंLपूर

पु�ष 8/20/1974 �बए ST (सदंेवाह+ जुलै-1999 जुन-2002

9823716360
839 20161227(स100951

27/12/2016
कु.खा(लदा मिजद शेख

पा\या]या टाक6जवळ,बाजार चौक 

नेर+

ता Cचमूर िज चंLपूर

!"ी 7/1/1972 �बए OPEN Cचमूर मे-1999 मे-2002

7768833092
840 19981107(स882360

07/11/1998
Eी सुरेश कसन वंजार+

रे�वे !टेशन पेठ वाड� qKहपूर+ ता 

qKहपूर+  िज.चंLपूर

पु�ष 5/24/1973 एम.ए SC qKहपूर+ ए;>ल-2000 माच�-2003 8698721362

841 509(स4640800
11/01/2017

Eी राजू शामराव कामडी

मु सोनेगाव वन पो खडसंगी

ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 11/15/1971 एमएसडZ�यू NT-B Cचमूर जुलै-2000 जुन-2003

9763532164
842 19941010(स898696

10/10/1994
Eी िजवन >�हाद उमरे

मु कळमना पो कोठार+ ता 

ब�लारपूर

िज चंLपूर

पु�ष 7/1/1969 �बए SC ब�लारपूर जाने-1999 Hडस7-2002

8378062041
843 509(स4650029

20/01/2017
Eी सुभाष तारानाथ वाळके

मुपो माढेळी ता वरोरा िज चंLपूर

पु�ष 8/15/1958 एम.ए SC वरोरा जुन-1991 मे-1993

8605682846

Page 858 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

844 19890829(स909238
29/08/1989

Eी दादा हर+राम न:नावरे

मु सोनेगांव वन पो खडसंगी

ता Cचमूर िज चंLपूर

पु�ष 10/10/1968 एम.ए ST Cचमूर स�ट7-1997 .ऑगxट-2000

9404115479
845 509(स4650202

20/01/2017
Eी कृपादास अमतृ मेEाम

मु डMगरहळद+ पो देवाडा खुद�

ता. पोभूणा� िज चंLपूर

पु�ष 12/3/1971 �बए/�बएड SC गMड;पपर+ ए;>ल-1999 माच�-2002 8956113973

१ 19951009C487228 
09/10/1995

अ�ण हर+जी घुटके, मु. चोप पो. 
कोरेगांव चोप ता. वडसा िज. 
गडCचरोल+ 441207

पु�ष 3/25/1967 बी.ए.बी.पी. एङ 
इंUजी टंकलेखन 

30-40

अनुसुCचतजाती वडसा (देसाईगंज) 5/8/1995 5/7/1998 9403325868

२ 20140721C100968 
21/07/2014

मुरार+ रामचंL बोरकर, पटेल चौक 

वाड� नं. 1 मु.पो.ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 7/1/1965 बी.कॉम, इंUजी 

टंकलेखन - 40
इतर मागास वग�  आरमोर+ 1/4/1993 1/3/1996 9823974033

३ 19970506C486570 
06/05/1997

कुमार+ >@तभा दािजबा खापड<, 
नेह� चौक वाड� नं.5 मु. पो. ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 441208

ि!" 10/13/1966 बी. ए. अनुसुCचतजाती आरमोर+ 6/1/1992 5/31/1995 8308051380

४ 19890613C491292 
13/06/1989

का(लदास नेमाजी पाल मु. 
चाकलपेट पो. मुरखळा ता. 
चामोश� िज. गडCचरोल+ 442603

पु�ष 12/1/1970 बी. कॉम इंUजी 

टंकलेखन 40
इतर मागास वग� चामोश� 09/07/199 6/24/2002 9823447187

५ 19860522C490915    
22/05/1986

_कशोर वामनराव खरवड,े 
भगत(सगं वाड�, मु. पो. ता. वडसा 
िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 8/6/1966 बी. कॉम पास इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 11/20/1995 11/19/1998 9637689745

६ 19870714C491114 
14/07/1987

Cगर+धर धमा�जी लांजेवार, मु. 
_क:हाळा पो. कोकडी ता. वडसा 
िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 2/15/1970 बी. ए. पास 
इंUजी 

टंकलेखन40

इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 11/14/1995 13/11/198 7588305992

७ 20080226C474208 
26/02/2008

कु. गPणता �;षजी कोटांगले, 
सव�दय वाड� घर नं.72, आरमोर+ 

रोड पा\या]या टाक6जवळ 

गडCचरोल+ िज. गडCचरोल+ 
442605

ि!" 7/5/1975 एम. ए. इतर मागास वग� गडCचरोल+ 6/8/2000 5/31/2003 8928110282

िजहा कौशय �वकास रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �,,,,गड-चरोल#
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८ 19930914C488408 
14/09/1993

कु. पुxपा (सताराम पारधी, Gदारा 
गजानन तुंकलवार, रामनगर वाड� 
नं.8 गडCचरोल+ िज. गडCचरोल+ 
442605

ि!" 9/28/1970 बी. ए. पास इतर मागास वग� गडCचरोल+ 9/1/1995 8/31/1998 7709574542

९ 1984035C490771 
05/03/1984

वेनुनाथ मोरे$वर काळबांधे, 
;व�ठल मं�दर जवळ वाड� नं.1 मु. 
पो. ता. आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 
441208

पु�ष 10/6/1966 बी. कॉम 

टंकलेखनइंUजी 

40, मराठS 30

इतर मागास वग� आरमोर+ 7/7/1992 7/6/1995 8698394116

१० 20130908C10082 
08/09/2003

Gयंकटे$वर राज:ना नरहर+, मु. 
प7ट+पाका पो. आरडा ता. (सरMचा 
िज. गडCचरोल+ 442504

पु�ष 3/5/1972 बी. कॉम इतर मागास वग� (सरMचा 1/8/1995 1/8/1998 9423667039

११ 20140522C100064 
22/05/2014

मनोहर जग:नाथ Kह!के, मु. पो. 
कोरेगांव ता. वडसा िज. गडCचरोल+ 
441207

पु�ष 8/16/1968 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 4/29/1995 4/28/1998 9527645960

१२ 19860630C490917 
30/06/1986

उमाजी नRटुजी धंदरे, मु. पो. 
वासाळा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 5/20/1969 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� तलाठS काया�लय 

वासाळा

3/1/1996 2/28/1999 9404174552

१३ 19951121C487383 
21/11/1995

�दल+प पांडुरंग @त@तरमारे, मु. पो. 
जोCगसाखरा ता. आरमोर+ 

िज.गडCचरोल+ 441208

पु�ष 8/6/1966 बी. कॉम इतर मागास वग� आरमोर+ 1/11/1993 1/10/1996 9404226615

१४ 19860806C490920 
06/08/1986

लaमीकांत गुणवंN बांबोळे, मु. पो. 
वासाळा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+

पु�ष 9/11/1969 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
वासाळा सा.I.8 
आरमोर+

6/1/1996 5/31/1999 9130568037

१५ 20021005C475826 
05/10/2002

पु�षोNम बाबुराव @नरकुळवार, 
रामपुर+ वाड�, चामोश� रोड, 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 9/21/1971 बी. ए. बीपीएड खुला वग� रोजगार हमी 

योजना काया�लय, 
गडCचरोल+

11/10/1995 10/10/1998 8055028685

१६ 20021024C476151 
24/10/2002

भाxकर (शवराम श7ड,े मु. वनखी 

पो. वासाळा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 6/14/1964 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचतजाती आरमोर+ 1/5/1993 1/5/1996 8007732486

१७ 20061227C494312 
27/12/2006

शरद मारोतराव Cचळंगे, मु. पो. 
ताडुरवार चोप ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 6/15/1972 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� आरमोर+ 2/15/1997 1/31/2000 9921434889
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१८ 20080902C475001 
02/09/2008

गजानन नंदरूाम पेटकुले,  राज7L 

चौक, वाड� नं. 4 मु. पो. ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+441208

पु�ष 7/1/1964 बी. कॉम बीपीएड इतर मागास वग� आरमोर+ 8/8/1988 8/8/1991 9689674825

१९ 20081014C475225 
14/10/2008

मदन शंकरराव चावरे, मु. पो. 
चामोश� गMडपुरा वाड� नं.4 ता. 
चामोश� िज. गडCचरोल+ 442603

पु�ष 5/27/1969 बी. ए. 
टंकलेखनइंUजी -
 30

इतर मागास वग� चामोश� 7/15/1996 7/14/1999 9764526939

२० 20081208C480240 
08/12/2008

0रयाज अ. 0र_फक शेख, हनुमान 
नगर, वाड� नं.1 मु.पो. ता. चामोश� 
िज. गडCचरोल+ 442603

पु�ष 8/15/1969 एम. कॉम खुला वग� चामोश� 10/9/1995 9/8/1998 9028640636

२१ 20090408C478327 
08/04/2009

कु. रे$मा मनोहर रामटेके, मु. पो. 
कु�ड ता. वडसा िज. गडCचरोल+ 
441207

ि!" 8/10/1970 बी. ए. अनुसुCचतजाती वडसा (देसाईगंज) 11/20/1995 11/19/1998 7350945679

२२ 19951030C487372 
30/10/1995

Cचतंामन यशवंत वाढनकर, 
रामनगर, रामपुर+ >ाथ. शाळेजवळ, 
गडCचरोल+ िज. गडCचरोल+ 
442605

पु�ष 10/7/1967 एम. ए. बीपीएड 
बीएड

इतर मागास वग� गडCचरोल+ 4/1/1997 3/31/2000 9423502279

२३ 19960201C488449  
01/02/1996

दादाजी पांडुरंग देशमुख मु. पो. 
वसा ता. िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 8/5/1969 एम. ए. बीपीएड इतर मागास वग� उप;वभागीय 

काया�लय 

गडCचरोल+

9/24/1997 9/23/2000 8975646155

२४ 20000315C495348 
15/03/200

>�दप लालाजी झंझाड, मु. पो. 
जे>ा ता. िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 11/3/1972 बी. कॉम बीपीएड इतर मागास वग� गडCचरोल+ 8/25/1997 8/24/2000 9421634979

२५ 19880627C491134 
27/06/1988

;वलास रामजी नैताम, हनुमान 
वाड� नं.1 मु. पो. ता. िज. 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 7/1/1968 एम. ए. इतर मागास वग� गडCचरोल+ 22/091997 9/21/2000 7875136271

२६ 19960326C488463 
26/03/1986

रामचंL केवळराम सहारे, मु. पो. 
कढोल+ ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 7/1/1970 बी. ए. अनुसुCचतजाती कुरखेडा 11/1/1997 10/31/2000 8975675591

२७ 19860417C489751 
17/04/1986

मोरे$वर Eीहर+ बांबोळे, मु. 
_कटाळी पो. चुरमुरा ता. आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+ 441208

पु�ष 1/14/1967 बी. ए. अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
चुरमुरा 

ता.आरमोर+

10/4/1997 10/3/2000 8380980347
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२८ 19960129C488446 
29/01/1996

सुरेश यादव जनबंधु, मु. पो. 
आंधळी ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 5/19/1971 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचतजाती कुरखेडा 11/1/1997 10/31/2000 8412906989

२९ 19950904C487200 
04/09/1995

हंसराज शामराव साखरे, मु. 
पो.सोनापूर ता. चामोश� िज. 
गडCचरोल+ 442603

पु�ष 7/1/1966 बी. ए. अनुसुCचतजाती चामोश� 1/5/1998 12/31/2000 8888030700

३० 19960706C487234 
06/07/1996

सु@नल नारायण सहारे, मु. पो. 
(शवनी बु. ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 10/25/1975 बी. ए. इतर मागास वग� आरमोर+ 2/9/1998 2/8/2001 9049944177

३१ 19890328C49129128/0
3/1989

सुरेश तुकाराम कराड,े मु. 
पोCचनारा पो. ता. कोरची िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 11/1/1967 बी. ए. अनुसुCचतजाती कोरची 10/14/1997 9/25/2000 8275523116

३२ 20130315C100676 
15/03/2013

होमराज @तमाजी वकेकार, मु. 
अंतरगाव पो.पुहाडा ता. कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441209

पु�ष 8/7/1975 बी. ए. खुला वग� कुरखेडा 1/1/1999 12/31/2001 8806989495

३३ 19911224C489737 
24/12/1991

>मोद घनशाम Kहशाखे"ी, वनEी 
कॉलनी सेमाना रोड, नवेगांव पो. 
मुडझा ता. िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 8/14/1973 बी. ए. एम. एस. 
डZ�यु. 
टंकलेखनमरा. 
30 इंU.40

इतर मागास वग� िज�हा रोजगार व 

!वंयरोजगारमाग�द

शन 

क7 L,गडCचरोल+

3/11/1999 3/10/2002 9420174687

३४ 19870129C/490929 
29/10/1987

_कशोर >भाकर कुंभारे, महाराx� 
साडी स7टर समोर, जुना बस!टॉप 

जवळ मु.पो. ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 7/26/1969 बी. कॉम, 
आयट+आय 

आरेखक 

!थापDयक

;वषशे मागास वग� आरमोर+ 7/9/1999 7/8/2002 9545151685

३५ 20140820C101051   
20/08/2014 

>काश जग:नाथ डोकरे, रामनगर 
वाड�,शहर ;वभाग मु. पो. ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+

पु�ष 7/20/1969 बी. कॉम. इतर मागास वग� आरमोर+ 9/1/1999 8/31/2002 9881735015

३६ 19960330C488464 
30/06/1996

_कशोर नारायण जनबंधु, मु. पो. 
ता. आरमोर+ घर I.953/1 िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 2/24/1968 बी. कॉम. 
बीपीएड, 
आयट+आय 

पशुधन 

Gयव!थापन पर+.

अनुसुCचतजाती आरमोर+ 12/21/1998 12/20/2001 9422364449
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३७ 20011128C474558 
28/11/2001

सुरेश खुशाल जांभुळकर, (सFदाथ� 
वाड� I.2 मु. पो. ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 6/23/1971 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचतजाती आरमोर+ 8/19/1999 8/18/2002 9405940765

३८ 19980530C491130 
30/05/1988

अशोक सबल सहारे, मु. पो. 
मानापूर ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 3/5/1969 बी.ए. अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय 

देलनवाडी आरमोर+

7/3/1999 8/23/2002 9011683885

३९ 19980526C486589 
26/05/1998

घनशाम तुळ(शराम वनवे, मु. 
डMगरतमाशी पो. कुरंडीमाल ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 441217

पु�ष 3/28/1970 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� तलाठS काया�लय 

मोहझर+ ता. 
आरमोर+

9/1/1999 8/31/2002 9405336131

४० 19910215C489565 
15/02/1991

मोहKमद इसरार अहमद शेख, दN 
मंद+र जवळ, (सता बड�, आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+ 441208

पु�ष 6/8/1974 बी. ए. खुला वग� आरमोर+ 8/20/1999 7/18/2002 9421856125

४१ 19890621C491293 
21/806/1989

देव7L डोमाजी चापले, मु. पो. वडधा 
ता. आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 
441208

पु�ष 4/10/1969 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
वडधा ता. आरमोर+

12/12/1998 11/30/2001 8805789266

४२ 19950906C488268 
06/09/1995

वंदना अ(भमनु उके, ताडुरवार 
नगर, वाड� नं.4 मु. पो. ता.आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+ 441208

ि!" 7/28/1975 बी. ए. अनुसुCचतजाती आरमोर+ 6/16/2000 6/3/2003 7066459344

४३ 19961206C487792 
06/12/1996

(शला �हरामन नागदेवत,े मु. 
चामोश� माल पो. वासाळा ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 441208

ि!" 3/12/1966 बी. ए. अनुसुCचतजाती आरमोर+ 8/12/1998 6/27/2001 9637461172

४४ 20160426C100694 
26/04/2016

अ�ण एकनाथ >धान, मु. वघळा 

पो. अरसोडा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 12/11/1968 बी. ए. इतर मागास वग� आरमोर+ 10/5/1998 9/27/2001 9049448194

४५ 19950706C487749 
06/07/1995

आनंद अ(भम:यु उके, ताडुरवार 
नगर, घर I.2309 मु. पो. ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 441208

पु�ष 1/17/1972 एम. ए. अनुसुCचतजाती आरमोर+ 6/17/2000 6/4/2003 9422361207
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४६ 19920706C487530 
06/07/1992

कु. भा;वका �दनकर खेवले, 
तह(सल काया�लया जवळ, 
;वrयानगर मु. पो. ता. आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+ 441208

ि!" 3/15/1974 बी. ए. अनुसुCचतजाती आरमोर+ 7/12/1999 6/30/2002 9405467977

४७ 19960709C488660 
09/07/1996

सुखदेव भानुजी धवगाये, मु. पो. 
मानापूर ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 11/16/1965 बी. कॉम अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
देनलवाडी ता. 
आरमोर+

4/27/2000 4/23/2003 9405129728

४८ 20060302C495392 
02/03/2006

देव7L सदा(सव बघमारे, मु. (शवनी 
बु. ता. आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 
441208

पु�ष 12/18/1969 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
(शवनी बु. ता. 
आरमोर+

3/28/1999 2/28/2002 9765421595

४९ 19870702C490940 
02/07/1987

िजत7L चांगदेव कांबळे, मु. पो. 
वैरागड ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 3/4/1970 बी. ए. अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
मोहझर+ ता. 
आरमोर+

12/15/1998 12/14/2001 9623190122

५० 20090217C479114 
17/02/2009

कु. (शला नारायण ट7भुण<, मु. 
देशपूर पो. देलोडा बु. ता. आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+

ि!" 12/26/1970 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचतजाती आरमोर+ 12/1/1997 11/30/2000 8275228423

५१ 20011015C474428 
15/10/2001

भाऊराव िजवन रामटेके, मु. पो. 
वासाळा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 4/13/1963 बी. ए. अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
वासाळा सा.I.8 
आरमोर+

4/9/1991 3/31/1994 8275840584

५२ 1997080C486398 
06/08/1997

रमेश वनवास सोरदे, Gदारा 
राजाराम अंबादे _कटाळीपेठ, 
आझाद चौक, आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 7/14/1971 बी. कॉम अनुसुCचतजाती आरमोर+ 2/1/1999 1/29/2002 9421731936

५३ 20121212C492362 
12/12/2012

साईनाथ रघुनाथ Kहशाखे"ी, मु. 
;वसापूर पो. पारडी ता. िज. 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 6/5/1975 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
कोटगल, ता. 
गडCचरोल+

11/3/1999 11/30/2002 9422361718

५४ 19980922C487138 
22/09/1998

तेजपाल (भमराव हेडावू, पटवार+ 
चौक वाड� नं.2 मु. पो. ता. आरमोर+ 

िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 3/13/1974 एम. ए. बी. एङ ;वषशे मागास वग� आरमोर+ 3/13/2000 3/12/2003 9404522281
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५५ 19890222C495388 
22/02/1989

रामे$वर दादाजी Cचचघरे, मु. पो. 
ठाणेगांव ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 4421208

पु�ष 10/15/1971 बी. ए. बील+प इतर मागास वग� मंडळ अCधकार+, 
काया�लय, 
देऊळगांव ता. 
आरमोर+

8/23/1999 8/22/2002 8888907423

५६ 20051207C494695 
07/12/2005

कु. सुजाता गोसाई चांदेकर, मु. पो. 
इंदाराम ता. अहेर+ िज. गडCचरोल+ 
442705

ि!" 11/28/1975 एम. ए. अनुसुCचतजाती िज�हा रोजगार व 

!वंयरोजगार 

माग�दशन क7 L, 
चंLपूर

Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 7038224902

५७ 19970107C488864 
07/01/1997

;वलास बळीराम डोनाडकर, मु. 
गांधीनगर पो. सावंगी ता. 
देसाईगंज िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 6/26/1994 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
सावंगी ता. वडसा 
देसाईगंज

2/12/1999 2/11/2002 9405337499

५८ 19910415C489573 
15/04/1991

रमेशकांत नामदेव मेEाम, मु. 
मारकबोडी पो. गुरवळा ता. िज. 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 9/1/1973 बी. ए. अनुसुCचतजाती 1. तलाठS 
काया�लय, (शवनी  
ता. गडCचरोल+ 2. 
िजरोव!वरो माग� 

क7 L, गङ

12/1/1999 12/31/2002 9420759056

५९ 19880112C491119 
12/01/1988

यशवंत रामजी साखरकर, मु. पो. 
सावंगी ता. वडसा िज. गडCचरोल+ 
441207

पु�ष 4/16/1968 बी. कॉम. एम. ए. 
बी. एड.

इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 12/1/1999 11/30/2002 8698879958

६० 19960628C488631 
28/06/1996

�दल+प दोडकुजी घोगरे, मु. रामाळा 

पो.भ7डाळा ता. चामोश� िज. 
गडCचरोल+ 442603

पु�ष 6/10/1973 बी. कॉम. इतर मागास वग� चामोश� 7/9/1999 6/24/2002 9403239045

६१ 20160630C101217 
30/06/2016

;ववेक अमर(सहं बैस, सुभाष वाड�, 
आवठवडी बाजार मु.पो. ता. िज. 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 9/11/1971 बी. ए. खुला वग� आ�दवासी ;वकास 

काया�लय, 
गडCचरोल+

1/4/1999 1/3/2002 9432291010

६२ 19950620C486830 
20/06/1995

चांगदेव खुशाल सोरते, मु. पो. 
जोCगसाखरा ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 7/24/1976 एम. ए. बी. एङ अनुसुCचतजाती तलाठS काया�लय, 
जोCगसाखरा ता. 
आरमोर+

7/1/2000 6/30/2003 9423769153

६३ 19940321C488780 
21/03/1994

पैतराम सुकराम धुव<, मु. सायटोला 
पो.आंदळी ता. कूरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 3/2/1968 एम. ए. बी. एङ अनुसुCचतजमाती तलाट+ काया�लय 

आंदळी, ता. 
कुरखेडा

9/15/1998 9/15/2001 9523349157
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६४ 20140415C100084 
15/04/2014

न_फ�नंजहा जल+ल स�यद, 
मि!जद जवळ, वाड� 5, मु. पो. ता. 
अहेर+ िज. गडCचरोल+ 442705

ि!" 10/27/1974 एम. ए. एम. एङ खुला वग� अहेर+ 8/1/2000 31/06/2003 9420757942

६५ 19950629C487552 
29/06/1995

कु. >;वणा (लगंाजी कांबळे, मु. पो. 
महागांव बुज ता. अहेर+ िज. 
गडCचरोल+ 442705

ि!" 11/13/1975 एम. ए. बी. एङ अनुसुCचतजाती अहेर+ 8/2/2000 7/31/2003 8275228233

६६ 20160212C100946 
12/02/2016

सुCधर (शवाजी मेEाम, मु. (शरपूर 
पो. घाट+ ता. कुरखेड िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 8/15/1971 बी. ए. इतर मागास वग� तलाट+ काया�लय 

घाट+,ता. कुरखेडा

7/1/2000 6/30/2003 9527650845

६७ 19950726C487568 
26/07/1995

कु. _करण वासुदेवराव कुले, Gदारा 
�दपक भगवान Kहशाखे"ी मु. 
काटल+चक पो. साखरा ता. िज. 
गडCचरोल+

ि!" 11/24/1973 एम. ए. बी. एङ इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 4/27/1998 6/24/2001 9422361461

६८ 20140325C100351 
25/03/2014

कु. रजनी जंगलुजी चंलकलवार, 
तेलंग मोह�ला वाड� I.2 मु. पो. 
ता. चामोश� िज. गडCचरोल+ 
442603

ि!" 12/7/1975 बी. ए. भटक6 जमात -ब चामोश� 6/12/2000 6/12/2003 7875970678

६९ 19960614C478409 
14/06/1996

सुरेश मारोती सहारे, मु. मालदगुी 
पो. गोठनगांव ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 4/28/1973 एम. ए. अनसुCचतजाती कुरखेडा 12/1/1998 11/20/2001 8308400532

७० 19930208C488418 
08/02/1993

राx�पाल मुखळु दांभोळे, मु. पो. 
गेवधा� ता. कुरखेडा िज. गडCचरोल+ 
441207

पु�ष 6/30/1970 बी. ए. अनुसुCचत जाती तलाठS काया�लय, 
गेवधा� ता. कुरखेडा

10/1/2000 9/3/2003 7875867291

७१ 19900115C489392 
15/01/1990

िजवन दयाराम राऊत, मु. 
डMगरगांव पो. ठाणेगांव ता. 
आरमोर+ िज. गडCचरोल+ 441208

पु�ष 1/18/1970 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
ठाणेगांव ता. 
आरमोर+

3/18/1998 3/17/2001 9421784723

७२ 19871124C491105 
24/11/1987

रमेश वासुदेव देवCगरकर, 
क!तुरबावाड�  मु. पो.देसाईगंज 

वडसा िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 2/4/1969 बी. ए.  
टंकलेखनमराठS3
0इंUजी40

इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 4/27/1998 4/26/2001 9673960005

७३ 19970630C488148 
30/06/1997

�दपक राघाबाजी ढवळे, मु. पो. 
कढोल+ ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 7/22/1973 बी. ए. अनुसुCचत जाती तलाठS काया�लय, 
कढोल+ ता. कुरखेडा

12/1/1998 11/1/2001 9623202853
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७४ 20010927C474367 
27/09/2001

(भमराव रेवनाथ भैसारे, मु. 
गु�नोल+ पो. गेवधा�, ता. कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 11/1/1973 बी. ए.  एमएस 
डZ�यु

अनुसुCचत जाती तलाठS काया�लय, 
गुरनोल+ ता. 
कुरखेडा

10/1/2000 9/30/2003 8275538250

७५ 19950515C486823 
15/05/1995

`ानदेव वकटु मेEाम, मु. 
खरमटटोला पो. आंदळी ता. 
कुरखेडा िज. गडCचरोल+ 441209

पु�ष 11/10/1970 बी. ए. अनुसुCचत जाती कुरखेडा 11/1/1997 10/31/2000 9657149663

७६ 19960123C486724 
23/01/1996

कु. उषा _कसन चहांदे, मु. कोसबी 

पो. (शस� ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

ि!" 6/10/1972 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचत जाती तलाट+ काया�लय, 
(शस�ता. आरमोर+

2/18/1998 2/17/2001 9420616087

७७ 20060223C49537823/0
3/2006

खुशाल �बसन रामटेके, मु. पो. 
गेवधा�ता. कुरखेडा िज. गडCचरोल+ 
441209

पु�ष 11/25/1965 एम. ए. अनुसुCचत जाती कुरखेडा 9/1/1997 8/31/2000 7798345355

७८ 200600223C4953823/0
2/2006

>ेमलाल सोमाजी सहारे, मु. 
नवरगांव पो. आंदळी ता. कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441209

पु�ष 3/5/1968 बी. ए. अनुसुCचत जाती तह(सल काया�लय, 
कुरखेडा

11/1/1997 10/31/2000 9765871794

७९ 20060223C495381 
23/02/2006

कु. त�ृती मधुकर मेEाम, गुजर+ 

वाड�, बाजार रोड, पॉवर हॉऊस 
जवळ मु. पो. ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

ि!" 9/18/1974 बी. ए. एम. ए. अनुसुCचत जाती धानोरा 6/3/1997 5/31/2000 9981174322

८० 19920908C487513 
08/09/1992

_कशोकुमार >�हाद वालदे, मु. पो. 
तळेगांव ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 8/18/1971 बी. ए. अनुसुCचत जाती कुरखेडा 10/1/2000 9/30/2003 7875919759

८१ 19970623C488135 
23/06/1997

संजय केशव (लगंायत, ताडुरवार 
नगर, मु. पो. ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 5/20/1974 बी. कॉम. अनुसुCचत जाती तलाठS काया�लय, 
ठाणेगांव ता. 
आरमोर+

1/14/1999 1/13/2002 8275415037

८२ 20140913C100705 
13/09/2014

सौ. नंदा �दल+प राऊत, मु. पो. 
हनुमान वाड�, देसाईगंज ता. 
देसाईगंज िज. गडCचरोल+ 441207

ि!" 1/3/1971 बी. ए. इतर मागास वग� >ा. !वा. क7 L, 
देसाईगंज वडसा 

ता. वडसा

6/14/1999 6/13/2002 9923213450
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८३ 20060801C480851 
01/08/2006

;वजय मारोती सहारे, मु. मालदगुी 
पो. गोठनगांव ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 2701/1968 बी. कॉम अनुसुCचत जाती कुरखेडा 1/3/1998 12/31/2000 8806202368

८४ 20070404C471268 
04/04/2007

कु. ;वशाखा गणपतराव रामटेके, 
सदगु� नगर, डॉ. अपलवार 

डोळया]या दवाखा:यामागे धानोरा 

रोड, गडCचरोल+ 442605

ि!" 6/12/1967 बी. ए. अनसुCचतजाती गडCचरोल+ 1/4/1997 1/11/2000 9421817119

८५ 20080930C490707 
30/09/2008

केदारनाथ लालाजी रामटेके, मु. पो. 
नगर+ ता. िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 1/20/1969 बी. ए. बीपीएड अनसुCचतजाती गडCचरोल+ 3/9/1998 3/9/2001 9881362648

८६ 20081208C480226 
08/12/2008

गो;पनाथ धमा�जी सुकारे, मु. 
उराडी पो. देलनवाडी ता. कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441208

पु�ष 7/1/1972 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
सोनेरांगी ता. 
गडCचरोल+

6/1/2000 5/31/2003 9422567585

८७ 20081208C480231 
08/12/2008

चंLकांत रामजी ;प�लारे, मु. 
नवरगांव पो. आंदळी ता कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441209

पु�ष 1/1/1970 बी. ए. इतर मागास वग� कुरखेडा 3/1/1998 2/28/2001 9421733816

८८ 20081208C480247 
08/12/2008

पु�षोNम वकटुजी खुणे, मु. 
गुरनोल+ पो. गेवधा� ता. कुरखेडा 

िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 7/19/1972 बी. ए. संगणक 

उतीण�

इतर मागास वग� कुरखेडा 3/1/1998 3/1/2001 9763578112

८९ 20081208C480248 
08/12/2008

रेवनदास वकटुजी उं�दरवाड,े फुले 

वाड� नं.4 मु. पो. ता. चामोश� िज. 
गडCचरोल+ 442603

पु�ष 5/11/1967 बी. ए. अनसुCचतजाती चामोश� 1/7/1998 12/31/2000 9765212620

९० 20081211C480562 
11/12/2008

युवराज मुरार+ ठाकरे, मु. पो. 
कढोल+ ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441217

पु�ष 10/15/1975 बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
कढोल+ ता. कुरखेडा

6/1/2000 5/31/2003 9403040362

९१ 20060911C488982 
11/09/2006

पु�षोNम गणपत _करसान, मु. पो. 
सो:सर+ ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 11/10/1969 बी. ए. एम. ए. अनसुCचतजमाती तलाठS काया�लय, 
चांदागड ता. 
कुरखेडा

8/1/2000 9/30/2003
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९२ 19930609C488253 
09/06/1993

कु. ;वना �;षजी कोटांगले, 
सGह�दय वाड� घर नं.72 आरमोर+ 

रोड, पा\या]या टाक6जवळ, 
गडCचरोल+ 442605

ि!" 6/16/1969 बी. ए. इतर मागास वग� गडCचरोल+ 8/2/1995 7/31/1998 8928110282

९३ 20081229C480503 
29/12/2008

अ�ण >भाकरराव भोगावार, 
तेलंगपुरा वाड� नं.2 मु. पो. ता. 
चामोश� िज. गडCचरोल+ 442603

पु�ष 12/28/1970 बी. ए. खुला वग� चामोश� 8/6/1998 11/5/2001 9175523845

९४ 2009000009              
02/01/.2009                 

उदय तुळ(शदास लोणारे, मु. पो. 
रामगड ता. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 7/2/1970 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचत जाती कुरखेडा 9/1/1998 8/31/2001 7875969132

९५ 20090107C480603 
07/01/2009

यादव देवराव मुंगमोड,े मु. 
कुं(भटोला ता. पो. कुरखेडा िज. 
गडCचरोल+ 441209

पु�ष 6/14/1965 बी. ए. 
टंकलेखनइंUजी4
0 मराठS 30

इतर मागास वग� कुरखेडा 9/1/1997 9/15/2000 9527209671

९६ 20090210C478874 
10/02/2009

;वजय कवडुजी गजपूरे, मु. पो. 
देलनवाडी ता. आरमोर+ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 6/10/1967 बी. ए! सी बी. ए. इतर मागास वग� तलाठS काया�लय, 
सानेरांगी ता. 
कुरखेडा

3/1/1998 3/31/2001 7588837714

९७ 19950727C487569 
27/07/1995

कु. म@नशा सुधाकर गौरकर, 
रामपुर+ वाड� नं.11 रे«डी गोडावुन 
मागे, साई मंद+र जवळ, गडCचरोल+

ि!" 3/5/1977 बी. ए. बी. एड इतर मागास वग� िज�हाCधकार+ 

काया�लय, 
गडCचरोल+

6/5/2000 5/30/2003 9545027474

९८ 20090408C478329 
08/04/2009

कु. ;वजया डोमाजी चुधर+, रामपुर+ 
वाड� I. 8 आरमोर+ रोड, Eी. मंगल 
काया�]या मागे, गडCचरोल+ 
442605

ि!" 7/29/1971 एम. ए.  बी. एड इतर मागास वग� सहा�यक 

आयुRत, मDसय 
;वभाग गडCचरोल+

9/1/1997 8/31/2000 9421856484

९९ 20090409C478496 
09/04/2009

कु. मंगला यादव देवढगले, मु. पो. 
;वसोरा ता. देसाईगंज िज. 
गडCचरोल+ 441207

ि!" 7/10/1970 एम. ए.  बी. एड इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 6/23/1999 6/22/2002 7875106951

१०० 20120530C480135 
30/05/2012

_कशोर जयरामजी खोबरागड,े 
सव�दय वाड�, ;व�ठल मं�दर 
जवळ, मु. पो. ता. िज. गडCचरोल+ 
442605

पु�ष 1/6/1974 एम. ए. इतर मागास वग� गडCचरोल+ 9/25/1997 9/24/2000 9421274731

१०१ 20081024C475082 
24/10/2008

;वजय कवडूजी ढोरे, मु. पो. 
;वसोरा, ता. वडसा देसाईगंज िज. 
गडCचरोल+ 441207

पु�ष 3/26/1971 बी. ए. इतर मागास वग� वडसा (देसाईगंज) 4/20/1998 4/19/2001 9545705012
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१०२ 19860519C490914 
19/05/1986

राज7L देवराव नंदनवार, बे(सक 

शाळेसमोर सुभाष वाड�, I. 18 ता. 
िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 6/24/1969 बी. कॉम. ;वषशे मागास वग� गडCचरोल+ 8/11/1995 8/10/1998 9421000609

१०३ 20130221C100296 
21/02/2013

>काश मो@तराम ढोरे, मु. पो. ता. 
क!तुरबा वाड�, देसाईगंज वडसा 

िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 10/10/1972 B. A. 
टंकेलखनमराठS, 
�हदं+, इंगजी- 40 
एमएससीआयट+

इतर मागास वग� तलाठS 

काया�लयल, 
;वरसी तुकुम 

वडसा (देसाईगंज)

12/1/1999 11/30/2002 9421855090

१०४ 19920525C487229 
25/05/1992

qKहदास का(शनाथ रामटेके, मु. 
पो. ;वसोरा ता. देसाईगंज वडसा 

िज. गडCचरोल+ 441207

पु�ष 6/9/1968 बी. ए. बीपीएड अनुसुCचत जाती वडसा (देसाईगंज) 10/8/1998 10/7/2001 9552425937

१०५ 2008004162 
15/12/2008

>शांत बाबु कवळुजी खोqागड,े 
िज�हा कॉKपलेRस हाय!कुल 

मागे, सोनापूर कॉKपलेRस, 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 1/10/1972 एम. ए. बीए. 
बीपीएड

अनुसुCचत जाती गडCचरोल+ 4/3/1997 4/2/2000 9404816614

१०६ 19890706C491294 
06/07/1989

खुशाल संपत लाकड,े मु. 
कळमटोला पो. अ(मझा� ता. िज. 
गडCचरोल+ 442605

पु�ष 2/1/1970 बी. ए. इतर मागास वग� गडCचरोल+ 11/26/1999 11/26/2002 7743989845

१०७ 20151104C101087 
04/11/2015

कु. रजनी चIपाणी गेडाम, रा. 
एमआयडीसी रोड, डीआयसी जवळ, 
मु. नवेगांव पो. मुडझा ता. िज. 
गडCचरोल+

ि!" 11/15/1970 एम.एस.डZलु अनुसुCचत जाती गडCचरोल+ 8/4/1995 7/31/1998 9404790330

१०८ 19890122C495389 
22/01/1989

हेमंत >�हाद गज(भये वाड� 3मु-
पो आ�लाप�ल+ ता अहेर+ िज. 
गडCचरोल+ 441207

पु�ष 3/12/1966 बी.ए. आय ट+ 

आय सGह<अर

अनुसुCचतजाती (तह(सल 
काया�लय अहेर+

12/1/1999 11/30/2002 9421856569

१०९ 19950824C487585 
२४/0८/१९९५

व@नता �षीजी सहारे मु. नवरगांव 
आंधळी  तह. कुरखेडा 

िज.गडCचरोल+.

ि!" 4/12/1972 बी.ए.पास अनु.जाती तलाठS 9/1/1997 8/31/2000 9823974033

११० २०११०७०१C४९५४३3 
0१/0७/२०११

अशोक दादाजी वरवाड े मु. 
तळोधी मोकासा तह. चामोश� 
िज.गडCचरोल+.

पु�ष 10/15/1970 बी. ए. इतर मागास वग� चामोश� 1/10/2000 12/10/2002 ७०३८९०८५४८

१११ 20160709C100083 
09/07/2016

कु ममता माधव घोड!ेवार  मु-पो 
कुpड ता देसाईगंज वडसा िज 

गडCचरोल+

!"ी 1/20/1970 बी.ए बी.एड अनूसूCचत जाती देसाईगंज 5/4/1998 5/3/2001 9403611995
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११२ 20160710C100266    
10/07/2016

अशेाक म: साराम बोरकर, मु. पो. 
कुpड ता देसाईगंज िज. 
गडCचरोल+ 44120

पु�ष 6/21/1962 बी. ए!सी  
गPणत पास

अनूसूCचत जाती वडसा (देसाईगंज) 8/19/1997 8/18/2000 8805140030

११३ 1997018C494679 
08/01/1997

>@तभा खेमराज माने Gदारा के डी 

माने, मु.  पो. ता कुरखेडा.  िज. 
गडCचरोल+ 441207

!"ी 8/23/1974 एम. ए. डी एड 
पास इंUजी 

टंकलेखन40

अनुसूCचत जाती कूरखेडा 6/1/1999 5/31/2002 9423645847

११४ 20140919C103945 
19/09/2014

कु. सु@नता न�युजी राउत मुपो 

वडसा  िज. गडCचरोल+ 442605
ि!" 11/26/1971 बी. ए. इतर मागास वग� देसाईगंज 3/19/1998 10/7/2001 9405137393

११५ 20140913C103588 
13/09/2014

;वजय लaमण लेनगुरे हनुमान 

वाड� धम�पूर+ मुपो  ता देसाईगंज 

वडसा  िज. गडCचरोल+ 442605

पुpष 9/21/1973 एम. ए. पास/ बी 
कॅाम

इतर मागास वग�  देसाईगंज वडसा 10/14/1998 10/13/2001 9420143281

११६ 1999010096 
23/02/1999 

वषा� हनुमंतराव बुpडकर मु. पो. 
रामपूर+ वाड� चामोश� रोड ;वजय 

भाउ वडडटेट+वार आमदार या]या 

घराजवळ िज. गडCचरोल+ 441208

!"ी 3/19/1975 बी.कॉK पुटर 

टंकलेखन इंUजी 

40, मराठS 30

इतर मागास वग�  गडCचरोल+ 6/30/2000 5/30/2003 9404829128

११७ 20060२२4C 495385 
24/2/2016

बंडू वामनराव कुळवे, मु.  पो.ता 
आंबेडकर वाड� चामोष�. िज. 
गडCचरोल+ 442504

पु�ष 3/25/1968 बी. ए बी पीएड 
इUजी टायपींग 

40

अनूसूCचत जाती चामोश� 8/13/1997 7/12/2000 9158390336

११८ 19900809C489405 
09/08/1990

अ;वनाश केशर+ चौधर+ मु. पो ता. 
.हनूमान नगर >भाग I 17 
तह(सल रोड चामाश� िज. 
गडCचरोल+ 441207

पु�ष 8/1/1972 बी. ए. बी ल+फ 

टंकलेखक 

मराठS 30 
इUजी 40

इतर मागास वग� चामोश� 11/4/1999 11/4/2002 9404126238

११९ 1374/94 01/12/1994 अ�ण रामाजी चोपकर मु. पो.  ता. 
आरमोर+ बड� दNमंद+राजवळ िज. 
गडCचरोल+ 441208

पु�ष 8/30/1970 बी. ए. बीपीएड इतर मागास वग� आरमोर+ 6/3/1997 5/31/2000 9403437944

१२० 19950808C487572 
08/07/1995 

रेखा तुळ(शराम साहारे, . आंबेडकर 

वाड�.मु. पो.  ता कुरखेडा िज 

गडCचरोल+ 441208

!"ी 5/9/1972 बी. ए अनुसूCचत जाती कुरखेडा 1/3/1998 12/31/2000 9403439376
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१२१ 2008004108 
10/12/2008

मुकंदराव जानक6राम भांडकेर, मु. 
पो.कुनघाडा रईअ ता. चामोश� िज. 
गडCचरोल+

पु�ष 7/1/1970 बी. ए. बीपीएड 
बी कॅाम

इतर मागास वग� चामोश� 8/13/1997 7/12/2000 9623566930

१२२ 1165/90  29/06/1990  Cचतंामन सोमा ठाकरे मु- शंकरपूर 

पो ;वसोरा ता वडसा देसाईगंज  

िज. गडCचरोल+ 442605

पु�ष 1/1/1971 बी. कॉम एस बी सी देसाईगंज 11/27/1995 11/26/1998 7030690616

1 20150331C100089 रमेश यादव भैसारे             

        मु.पो.ता.स/अजु�नी, िज. 
गM�दया

पुpष 6/20/1963 �ब.ए. अजा स/अजु�नी जाने. 94 Hडस7 96 9764384049

2 19850121C529841 न�बलाल पवन को�हटकर       

मु. तेढवा, पो. दासगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 6/10/1965 �ब.ए. अजा गM�दया माच� 94 फेqु. 97 9673796313

3 19820302C527230 राधे$याम ताराचंद ठाकरे        

   रा. (सGह+ल लाईन, र;वशंकर 

वाड�, हषा�य मेठSचा वाडा, गM�दया

पुpष 6/12/1963 �ब.ए.  टायपींग इमाव गM�दया .ऑग!ट93 जुलै 96 8806261548

4 19880128C508804 अशोक शामराव उधोजी         

     मु.पो.ता.स/अजु�नी, 
िज.गM�दया

पुpष 4/10/1964 �ब.काम इतर स  .अजु�नी नोGहे. 94. ऑRटो.97 9823559579

5 20150330C100452 दयु�धन दौलतराव शहारे         

      मु. कोदामेडी पो. बाKहणी 

(सावंगी) ता.स/अजु�नी, िज.गM�दया

पुpष 9/22/1964 बी.ए अजा तह(सलदार 

स/अजु�नी

ए;>ल 95  माच� 98 8806603449

6 19870713C533127 अिजत(सहं रणजीत(सहं सुय�वंशी  

             मु.पो.दवनीवाडा, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 12/28/1968 बी.ए इतर तह(सलदार @तरोडा माच� 95 फेqु. 98 9145265609

7 19890908सी496942 कु.कमर अफरोज शेख मोह. 
इकबाल शेख                  

      !टैट बकॅ जवड, गM�दया

!"ी 1/20/1966 एम.ए. इतर गM�दया स�ट7. 95 ' ऑग!ट 98 9923415492

8 19840908C527540 (सFदाथ� अ@नâFद उके          

       मु. पारडीबां◌ंध, पो. 
डMेगरगांव, ता.िज.गM�दया

पुpष 4/27/1965 बी.ए अजा गM�दया माच� 95 माच� 98 9370365473

िजहा कौशय �वकास रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , ग./दया
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9 19890206C496592 सु@नल पांडुरंग सोमकुवर        

      रा.गणेशनगर, सदगु◌ृ· ्
आईस फॅR�+ जवळ, गM�दया

पुpष 10/25/1965 बी.कॉम अजा गM�दया माच� 95 फेqु. 98 8007085822

10 19820621C529710 सुरेश आसाराम कु"ाहे          

       मु. ;व�हरगांव, पो. सरांडी, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 8/7/1964 बी.ए इमाव @तरोडा जाने. 95 जाने. 98 9637770223

11 19840808C497752 रत7L शामराव खोqागड े         

    रा. (सगंलटोल+, गM�दया
पुpष 7/6/1965 �ब.काम अजा गM�दया ऑग!ट 95 जुलै 98 9637805182

12 १९८५०८१९सी५२८६०३१९/
०८/१९८५

यशवंत दाद ूदमाहे,                
मु.पो.सरांडी, त.@तरोडा िज.गM�दया

पु. ०७/०४/१९६७ एम.ए. बीपीएड इ.मा.व. @तरोडा जूलै-९५ आँग-९८ 8007879038

13 19901108C496820 कु. पrमा बबनराव येरणे        

     मु.पो.आय.ट+.आय.कॉलनी, 
शा!"ी वाड�, गो;वदंपूर रोड, गM�दया

!"ी 7/19/1973 बी.ए टायपींग इमाव गM�दया जुन 95 मे 98 8237864382

14 19850525C495856 क;वराज तेजलाल राउत         

     मु.पो.गणखैरा, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 9/16/1968 बी.काम बीपीएड अजा गोरेगांव जुलै 95 जुन 98 9823837228

15 19890706C496641 ;वनायक शामलाल बघेले        

     मु.पो. करट+/बु., ता.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 9/7/1968 एम.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा जुन 95 मे 98 9370664389

16 20131205C191755 नुतन केवलराम रामटेके         

      मु.@नमगांव, पो. 
बMडगांव/देवी, ता.अ/मोर, 
िज.गM�दया

पुpष 5/11/1964 बी.ए अजा .अ/मोर माच� 95 फेqु. 98 9770745935

17 19930620C532251 �दगंबर �टकाराम बांबोळे        

      मु.@नमगांव, पो. 
बMडगांव/देवी, ता.अ/मोर, 
िज.गM�दया

पुpष 10/6/1965 �ब.ए. अजा .अ/मोर जुन 95  मे 98 9637902623

18 19861020C513714 रमेश सखाराम मेEाम          

      मु. �बडटोला, पो. 
(भवPखडक6, ता.अ/मोर, िज.गM�दया

पुpष 2/5/1966 एम.ए.बीपीएडटाय
पींग

अजा .अ/मोर स�ट7. 95 ' ऑग!ट 98 9637400322
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19 19881008सी496166 तेजराम सुकचंद पाचे           

  मु.पो. कुहाडी, त.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 7/1/1970 बी.कॉम बीपीएड इ.मा.व. गोरेगांव ◌ऑ़गxट 95 जुलै 98 5764734090

20 20110919C525385 चंदन महादेव लांजेवार          

      मु. डMगरगांव, पो. खजर+, 
ता.स/अजु�नी, िज.गM�दया

पुpष 11/26/1966 बी.ए इमाव स/अजु�नी ए;>ल 93  माच� 96 9823966797

21 19860709C495908 शेखर बापू राहांगडाले           

      मु. सतोना, पो. वडगेांव, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 8/17/1969 बी.ए. इमाव @तरोडा स�टे. 95 'ऑग!ट 98 7066372474

22 19890621C496633 (मल+ंदकुमार क ◌ुवरलाल रामटेके 

           मु. Pझल(मल+ पो. 
कामठा   ता.िज.गM�दया

पुpष 1/15/1968 बी.ए टायपींग 
कॉKपुटर

अजा गM�दया ए;>ल 95 माच� 98 8928118078

23 १९९१०२२१सी५२७०१८  
२१/०२/१९९१

मधुसुदन सदाराम द�हकर  

तेलघानी गजानन चौक, 
वा.नं५,जूना गM�दया

पु. १५/०२/१९७१ बी.ए. इ.मा.व. गM�दया आँग-९५ जूलै-९८ पायवहेट काम

24 19940206C529836 मोहन कचâजी डुडं े            

      मु. पोल+स लाईन, @तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 9/1/1971 बी.काम एम.काम अजा @तरोडा स�टे. 95 'ऑग!ट 98 7769071481

25 19870921C509055 माPणकराव सदजुी कांबळे       

     मु.पो. गणखैरा, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 7/1/1970 �ब.काम इमाव गोरेगांव Hडस7. 95 नोGहे. 98 9823827463

26 19870908C529660 र;वLं कुमार दशरथ बडगे       

      मु. उमर+, पो. दासगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 7/25/1964 एम.ए.एम.एस.ड
Zलु एम.एड.

अजा गM�दया ए;>ल 95 माच� 98 9765099520

27 19891006C496461 राजेश ;वठोबा धवलकर         

      मु.पो. रे�वे !टेशन, 
काचेवानी, ता.@तरोडा, िज. गM�दया

पुpष 4/14/1969 एम.कॉम अजा @तरोडा ऑRटो. 95 स�टे. 98 9823311216

28 19930910C498231 जगदेव (भवाजी आमकर        

     मु.पो. गराडा, ता. @तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 7/12/1962 एम.ए इमाव @तरोडा मे 95 जुन 98 7798676574

29 19870108C496049 टेक(सहं Hडलन(सहं देसाई        

     मु. गांधी वाड�, गM�दया, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 10/3/1967 बी.ए.बीपीएड इतर गM�दया जुन 95  मे 98 9637570232
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30 19890413C496506 अजीजुर शफ6 शेख             

     मु. खुरखुडी, पो. मुंडीकोटा, 
ता. @तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 11/25/1967 बी.ए इमाव @तरोडा ऑग!ट 95 जुलै 98 9823345165

31 19840925C500388 वसंता नानाजी फाये            

       मु. भडगंा, पो.मुंडीपार, 
ता.गोरेगांव िज.गM�दया

पुpष 4/4/1965 एस.एस.सी 
.Hडएड

इमाव गोरेगांव जुलै 95 जुन 98 8605640805

32 19870106C496047 �दल+प तुळ(शराम गुरव         

      मु. भंवाडी, पो. मुंडीकोटा, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 12/31/1966 बी.कॉम इमाव @तरोडा ऑग!ट 94 'ऑग!ट 97 9673559701

33 19821008C525889 लaमी>साद Cगरधार+लाल उपवंशी 

मु.पो. रजेगांव ता.िज.गM�दया
पुpष 11/16/1963 एस.एस.सी.डीएड इमाव गM�दया माच� 95 फेqु. 98 9623148781

34 19930628C531276 अâणलाल दधुराम हटवार       

      मु.पो.फुटाना, ता.देवर+, 
िज.गेM�दया

पुpष 7/12/1971 बी.ए.टायपींग इतर देवर+ स�टे. 95' ऑग!ट 98 8698854049

35 20111215C523215 राज7L माकJ ड चामट            

       मु. पांजरा, पो. मुंडीकोटा, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 9/18/1968 बी.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा नोGहे. 95 .ऑRटो. 98 9552950105

36 19890920C496445 ओम>काश गजानन जांभुळकर मु. 
करांडल+, पो. बMडगाव/खु., 
ता.अ/मोर, िज.गM�दया

पुpष 2/5/1970 बी.ए.बीपीएड अजा .अ/मोर स�टे. 95 स�टे. 98 9545738463

37 19940330C499137 देवराम मोतीराम खोqागड े      

 मु. @नमगांव, पो. बMडगांव/देवी, 
ता.अ/मोर, िज.गM�दया

पुpष 1/3/1963 बी.ए अजा .अ/मोर जुन 95 जुन 98 9158979083

38 19860706सी496287 साहेबराव म:साराम �बसेन      

      मु.Cचरेखनी, पो. कवलेवाडा 

ता.@तरोडा, िज. गM�दया

पुpष 5/20/1968 बी.ए.बीएड इमाव @तरोडा मे 95 ए;>ल. 98 8007567316

39 19870921C531988 राजकुमार होपराम पटले        

       मु.का�टोला पो.सातगा 
ता.सालेकासा, िज.गM�दया

पुpष 4/21/1971 एस.एस.सी.Hडएड इ.मा.व. सालेकसा जाने.94 Hडसे.96 9422950382
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40 19940216C502209 गोपीचंद लेखु पटले            

       मु.पो.कुराडी, ता.गोरेगांव, 
िज. गM�दया

पुpष 1/19/1962 एस.एस.सी.Hडएड इमाव गोरेगांव जुलै 95 जुन 98 7507056569

41 19851008C533167 रंजीत शामराव सरोजकर        

     मु.पो. गणखैरा, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 6/12/1965 एम..कॉम.बीपीएड अजा गोरेगांव जुलै 95 ' ऑग!ट 98 9049728421

42 म!"ी/1167/89 कु. यमुताई गंगारामजी Cगहेपुंजे  

   मु.पो. कुहाडी, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

!"र्+ 12/23/1965 एम.ए. इमाव गोरेगांव जाने. 96  Hडस7. 98 8698051838

43 19871116सी496202 केवलराम नरहर+>साद @तवार+    

    मु. झाल+या, पो. कावराबांध, 
ता. सालेकसा, िज.गM�दया

पुpष 5/24/1966 बी.ए.टायपीग इतर सालेकसा आRटो.95 स�टे. 98 9923925890

44 19861016C496326 राजू चैतराम डMगरे             

       मु. हरदोल+, पो. सावल+/ 
डMगरगांव, ता.देवर+, िज.गM�दया

पुpष 7/24/1969 बी.ए.टायपींग अजा देवर+ स�टे. 95 ' ऑग!ट 98 9158971799

45 19940128C501179 राजेLकुमार भुलार(सहं पवार     

     मु. सुरतोल+, पो. लोहारा, ता. 
देवर+

पुpष 8/29/1968 बी.ए. इतर देवर+ स�टे. 95 'ऑग!ट 98 8275397110

46 19840908C532457 सुधीर कचâजी नंदे$वर         

       मु.पो. गांगला, ता.@तरोडा
पुpष 6/12/1964 बी.कॉम बीपीड अजा @तरोडा माच� 95 फेqु. 98 9637880814

47 19840625C495814 राधे$याम नारायण दाने         

       मु. पाल+वाडा, पो. मुंडीपार, 
ता. गोरेगांव

पुpष 4/5/1967 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगांव नोGहे. 95 . ऑRटो. 98 9049339969

48 198908सी496418 (शवलाल चैतुलाल मि]छरके   

मु.पो. लटोर+, ता.सालेकसा,  िज. 
गM�दया

पुpष 4/5/1970 बी.ए.बीपीएड इतर सालेकसा जुन 95 मे 98 9405055792

49 19940420C499307 एकनाथ सदाराम लंजे          

      मु.पो. कोरंबीटोला, 
ता.अ/मोर, िज.गM�दया

पुpष 3/20/1969 बी.ए.बीपीएड इतर .अ/मोर स�टे. 95 'ऑग!ट 98

50 20120103C496752 संतोष धम�राज (मEा           

       मु. गोरठा पो. ठाणा, ता. 
आमगांव, िज. गM�दया

पुpष 8/26/1968 एम.ए.बीपीएड इतर गM�दया जुन 95 मे98 9823483288
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51 १९९५०८१४सी५१३४७७ 
१४/०८/१९९५

िजतकुमार पांडुरंगजी मोहुरले     

  कारCगल चौक,देवर+,िज.गो�दया
पु. १८/०८/१९६७ एम.काँम. इ.मा.व. देवर+ नोवहे-९५ आँकटो-९८ शेतमजूर+

52 19981229C514068 संतोष काâजी �Oरसागर        

     rवारा महादेव मेEाम, 
रा.(सGह+ल लाईन, अजु�नी/मोर

पुpष 5/1/1970 एम.ए.बीपीएड इमाव .अ/मोर जाने. 96 Hडस7. 99

53 19880125C529225 तेजलाल पुरनलाल पटले        

     मु. पो. शहारवानी ता. 
गोरेगांव िज. गM�दया

पुpष 9/16/1969 एस.एस.सी.Hडएड इमाव गोरेगांव ऑग!ट 95 जुलै98 8975201375

54 19850624C508073 ई$वरदास हर+$चंL ट7भेकर       

      मु.पो. गांगला, ता.@तरोडा
पुpष 8/17/1965 बी.कॉम अजा @तरोडा जुलै 95 जुन 98 8007682341

55 19890612C496616 �दल+पकुमार भाउराव �Oरसागर   

    मु. �हराटोला पो. काल+माट+, 
ता.गोरेगांव िज. गM�दया

पुpष 12/6/1969 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगांव जुलै 95 जुन 98 9637529135

56 19940206C508015 रेखचंद हर+ कावळे             

       मु. महारटोला पो. 
सेजगांव ता. @तरोडा िज. गM�दया

पुpष 11/7/1961 एस.एस.सी.डीएड इतर @तरोडा फेqु 93 जाने. 96 8379058614

57 19841212C495827 देवचंद सुकलाल पटले          

      मु.पो. कटट+पार ता. 
आमगांव िज.गM�दया

पुpष 4/20/1966 एस.एस.सी.डीएड इमाव .आमगांव मे 95 जुन 98 9158981291

58 19920812C497721 पुरनलाल ;वठठलसाव चौर+वार    

   मु.पो. कटट+पार ता. आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 9/27/1969 Hड.एड इमाव .आमगांव जुलै 95 जुन 98 9049288125

59 19890912C496440 गो;वदं चंLभान कुंभलवार        

     मु.पो. गोरठा, ता.आमगांव

पुpष 1/18/1964 बी.कॉम.एम.ए. 
बीपीएड

.अजा .आमगांव ऑग!ट 92 जुलै 95 8308921183

60 20130826सी100629 शेख सल+म खॉ लालखॉ शेख    

   मु.पो. सरकारटोला, ता. आमगांव

पुpष 10/12/1970 एम.ए.टायपीग इतर .आमगांव जाने. 96  Hडस7. 98 9993569957

61 19860906C496316 ताहार अल+ शौकत अल+ सैयद   

    मु.पो. केसलवाडा, ता.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 4/15/1970 बी.ए इतर .@तरोडा जुलै 95 जुन 98 7507355437
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62 19870708C510955 अâण कवडूजी नांदगाये         

     rवारा संिजव साखरे, 
Eीनगर वाड�, गM�दया

पुpष 4/16/1969 बी.कॉम.एम.ए. अजा .गM�दया ए;>ल 95  माच� 98 9890934748

63 मा/8002/95 रामचंL सोमाजी र�हले          

      मु. का:होल+, पो. धाबेटेकडी, 
ता.अ/मोर, िज.ग7�दया

पुpष 2/2/1964 बी.ए इमाव .अ/मोर जुन 95 मे 98 9405671356

64 19850125सी530889 भोजराज िजजोबा तुरकर        

      मु.खु(श�पार, पो. 
Cचरचाळबांध ता. आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 20/40/1962 एस.एस.सी. िउएड इमाव .आमगांव मे 95 ए;>ल 98 9697587905

65 19831212C496012 योगे$वर ब�लू◌ु नायडु          

         मु. जवर+, पो. 
Cचरचाळबांध ता. आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 7/1/1965 एस.एस.सी. िउएड इतर . आमगांव ऑRटो. 95 स�ट7. 98 9765995611

66 19930320C498495 चंLशेखर _कसन मेEाम         

     मु. डMगरगांव, पो. बाराभाट+, 
ता.अ/मोर

पुpष 7/2/1968 बी.ए अजा .अ/मोर जुन 95 मे 98 8806124971

67 1985042138 सुरजलाल कर+याजी कुराहे       

    मु.झाल+या, पो. कावराबांध ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 7/1/1967 एस.एस .सी 
डी.एड.

इतर सालेकसा ऑग!ट 85 'ऑग!ट 88 9465164632

68 19880811C510754 भवन (सताराम पोथोड े         

      मु.गोरठा पो. ठाणा 

ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 4/26/1971 बी.पी.एड .एम.एस
.डZलु

इमाव .आमगांव .ऑRट 95 ते से�ट 98 9823837189

69 19850408C495832 लल+तकुमार हर+$चंL भैसारे      

        मु. (मस;पर}, पो. 
कढ+कसा, ता.देवर+

पुpष 6/5/1966 बी.ए.टायपींग   
संगणक

अजा देवर+ स�टे. 95 ' आग.98 9422715238

70 19900912C496901 राजे:L बकाराम चुटे           

         मु.गोरठा, पो.ठाणा, 
त.आमगाव, िज.गM�दया

पुpष 9/19/1972 एम.ए.बी.एड इ.मा.व. .आमगांव ◌ऑ़Rटो. 95 स�टे 98 9420620511

71 19870402C496340 केवलचंद बुधाजी भावे          

       मु.पो. काल+माट+, ता. 
आमगांव

पुpष 8/15/1956 एम.कॉम अजा .आमगांव 95 फरवर+ 98जाने. 8411816880
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72 19850112C530888 राज7L गजानन मेEाम          

       मु.पो. काल+माट+, ता. 
आमगांव

पुpष 11/18/1961 बी.ए अजा .आमगांव मे 95 जुन98 9977106627

73 19980120C229809 सेवक बाजीराव मेEाम          

      मु. (सधंीपार, पो. बोपाबोडी, 
ता.स/अजु�नी

पुpष 4/8/1971 बी.ए. इमाव स/अजु�नी फेqु.96 जाने. 99 8698043186

74 19901109C527032 कु. सु@नता पुâषोNम हाडगे       
    rवारा ;प.बी.हाडगे, 
रा.(सGह+ल लाईन, सतीबोर+ चौक, 
गM�दया

!"ी 10/31/1969 एम.ए.बीपीएड इमाव गM�दया जुन 95 मे98 7875886946

75 19910128सी530723 िजवनलाल उरकुडा तावाड े      

    मु.फुRक6मेटा, पो. पुराडा, 
ता.देवर+

पुpष 10/20/1971 बी.काम बीपीएड इमाव देवर+ स�टे. 95 आग.98 8806776101

76 20111223सी526408 मोतीलाल परसराम पटले        

      मु. (भवापूर, पो. Cचखल+, 
ता.@तरोडा

पुpष 9/17/1965 बी.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा जाने. 96 Hडसे.98 9923551636

77 19930922C532316 बाळकृxण हंसराज बघेले         

     मु. पो. धानोल+ ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 11/4/1967 एस.एस.सी.Hड.एड
.

इमाव सालेकसा ऑग!ट 95 जुलै98 9096225673

78 19861217C495927 राजेश बुधाजी वैrय            

          मु.पो. कोसमतMडी, 
ता.स/अजु�नी

पुpष 2/28/1969 बी.ए. अजा स/अजु�नी जाने. 96 Hडसे98 9637590519

79 19870716C496081 âपचंद िजवनलाल (ल�हारे       

     मु. �बजल+, पो. कावराबांध 

ता. सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 6/14/1968 एस.एस.सी.Hड.एड
.

इतर सालेकसा ऑRटो. 95 स�ट7. 98 9823561847

८० २०१११२२६सी५२६९३०२६/१
२/२०११

ह0रदास बनसी धमगाये 

मु.पो.Cगधाडी,त.गोरेगाँव, 
िज.गM�दया

पु. ०५/०३/१९६५ एम.ए. बीपीएड अ.जाती गोरेगाँव १३/०७/९५ ३०/०६/९८ मजूर+

८१ १९८७०६२५सी५२९८२१ 
२५/०६/१९८७

होम7द कोद ूराउत, 
मु.पो.Cगधाडी,त.गोरेगाँव, 
िज.गM�दया

पु. १८/०२/१०७० एम.ए. बीपीएड अ.जाती गोरेगाँव आँग-९५ जूलै-९८ मजूर+

82 20140926सी102796 वसंतकुमार गोधनलाल नागपूरे   

    मु.महालगांव, पो.मुरदाडा, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 5/8/1970 बी.ए.बीएड इतर गM�दया स�ट7.95 ' ऑग!ट 98 9372889166
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83 19850701C509432 ;वजयकुमार (शवदास खरोले     

      मु.मिज�तपुर, पो.गंगाझर+, 
त.िज.गM�दया

पुpष 9/19/1968 एम.ए.बीपीएड ◌अ़नु. जाती गो◌े◌ं�दया Hडसे. 95 नोGहे98 8275403094

84 19901214C496682 भजेL ढाणीराम पटले           

       मु. भानपूर पो. डMगरगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 2/17/1966 एस.एस.सी.Hडएड. इमाव गM�दया ऑग!ट 95 स�टे.98 9168487501

85 19850111C528857 अâणकुमार मोहन तैयकर       

     मनोहरभाई वाड� बस !टाप 

मागे,गM�दया ता.िज.गM�दया

पुpष 7/30/1965 एस.एस.सी 
Hड.एड

इमाव गM�दया ऑRटो. 95 स�टे.98 9823168438

86 19940916C499778 खेमराज भै�यालाल �बसेन       

     मु. घो:सी, पो. धानोल+ ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 5/4/1967 एस.एस.सी.Hडएड.
टायपीग

इमाव सालेकसा Hडस7. 95 नोGहे98 9823814643

87 20120206C506499 �बसनलाल धनराज मि]छरके    

    मु. बाKहणी, पो. सोनपूर+, ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 11/30/1966 बी.ए. इतर सालेकसा माच� 95 फेबू9्8 9011841730

88 19880206C528520 सुरेश भै�यालाल अंबुले          

      मु. बघोल+, पो. परसवाडा 
ता. @तरोडा िज. गM�दया

पुpष 5/3/1966 एस.एस.सी.Hड.एड
.

इमाव @तरोडा फेqु. 95 माच�98 8390753479

89 19931208C528453 âपराम हर+ बागड े            

        मु. मुशानी टोला 
(नवेगांव) पो. धापेवाडा, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 1/3/1962 एस.एएस.सी.Hडए
ड

इमाव गM�दया ऑRटो. 95 स�टे.98 8007900941

90 19940525सी499334 तुकाराम परसराम पारधी        

     मु. (सलेगांव, पो. कटंगी, 
ता.गोरेगांव िज. गM�दया

पुpष 11/9/1961 एस.एस.सी.Hड.एड
.

इतर गोरेगांव नोGह7. 95 ' ऑRटो. 98 9673220509

91 19811022C519592 दे;वलाल (लखीराम पटले        

     मु. बघोल+, पो. �बरसोला, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 11/12/1962 एस.एस.सी.Hड.एड
.

इमाव गM�दया Hडस7. 95 नोGहे98 9552396699

92 19921123C507857 नोहरलाल दामोधर कटरे        

      मु.पो. बोरक:हार, ता. 
आमगांव

पुpष 5/14/1961 बी.कॉम बीपीएड इमाव .आमगांव नोGहे. 95 ऑRटो.98 9158560753
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93 294031399 कु. रजनी �दनकर नेवलकर      

       rवारा शामराव भांडारकर, 
मु. बनगांव, पो.ता.आमगांव

!"◌्ी 2/2/1964 बी.ए.बीएड इमाव .आमगांव जाने. 96 Hडसे98 9404356960

94 19860912C496317 घन$याम यादोराव कटरे         

      मु.बाKहणी, पो.बोरक:हार 

ता. आमगांव, िज. गM�दया

पुpष 7/7/1967 बी.ए.बीएड इमाव .आमगांव आRटो. 95 स�ट7.98 9527794065

95 19911012C497120 कृ xणकुमार लालचंद �बसेन     

      मु.ननसर+, पो. सरकारटोला 

ता. आमगांव िज. गM�दया

पुpष 8/15/1968 एस.एस.सी.Hडएड इमाव .आमगांव जुन 95 मे 98 9764107034

96 19931220C498087 कपूरचंद मु:नालाल तुरकर       

      मु.पो.गरा�/ठाणा, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 3/5/1963 एच.एस.सी.Hडएड इमाव गM�दया स�ट7. 95 ' आग.98 8308985321

97 19870718सी496083 महेL ह0र$चंL लांजेवार         

      मु. डMगरगांव, पो. खजर+, 
ता.स/अजु�नी

पुpष 4/24/1964 एम.ए.एम.एड इमाव .स/अजु�नी Hडस7. 95 नोGहे. 98 9421716597

98 19931112C498665 रामकृxण ;व�ठलराव हुकरे      

     मु. पदमापूर, पो. बोरक:हार, 
ता. आमगांव, िज. गM�दया

पुpष 9/16/1964 एम.ए इमाव .आमगांव मे 95 ए;>ल98 8390915744

99 19990608C231706 कु. अंजु नारायण ब:सोड        

     मु.पो.Cगरोला/कामठा 

ता.िज.गM�दया

!"ी 6/1/1971 एम.ए.बीएड अजा गM�दया स�ट7.95 आग.98 9673797225

100 19850416C495850 खोवाराम तोHडसंग म!करे       

      रा. पाथर+, पो. सोनपूर+, 
ता.सालेकसा

पुpष 10/2/1967 बी.एस.सी इतर सालेकसा ऑग!ट 95 जुलै 98 9689047287

101 19901221C496824 कु. जयमाला भागचंद जांभुळकर  

                          
रा. गांधी वाड� नं. 16, ओ�ड 

गM�दया, ता.िज.गM�दया

!"ी 8/6/1968 एम.ए 
एम.एस.डZलु

अजा गM�दया आRटो. 95 स�टे.98 9822708936
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102 19880412C530243 ख◌्ेमराज �टकाराम कांबळकर    

     मु.(शवनी, पो.Cचरचाळबांध, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 1/5/1970 बी.ए.बीपीएड इ.मा.व. .आमगांव ◌ऑ़Rटो. 95 स�टे.98 9764249502

103 20150127C100342 शोभीलाल सदाराम ठाकरे        

      मु.धामनगांव पो. कoट+पार 

ता.आमगांव िज. गM�दया

पुpष 7/15/1965 एस.एस.सी.Hडएड इमाव .आमगांव नोGहे. 95 .ऑRटो. 
98

9049675307

104 19920921सी497766 ओम>काश (मताराम शामकुंवर   

   मु.पो. Cचखल+, ता.िज. गM�दया
पुpष 6/21/1961 बी.काम अजा गM�दया जुन 95 मे 98 9766320953

105 20150331सी100345 मोहKमद जुलफ6कार अल+ जान 

अ:सार+                     

           मु.पो.ता. सालेकसा

पुpष 6/1/1966 बी.एस.सी इतर सालेकसा जुलै 95 जुन98 9325318576

106 19860812सी496333 कु. धनवंताबाई पुरनलाल चौGहाण 

     मु.पो. 0रसामा, ता.आमगांव

!"ी 2/16/1968 बी.ए. .अ.जा .आमगांव  जुलै 95  जुन 98 9823816707

107 20060221C529018 �हरामन रघुनाथ गायधने        

       मु. कालपाथर+, पो. 
मोहाडी, ता. गोरेगांव

पुpष 10/5/1970 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगांव ऑग!ट 95  जुलै 98 9764583432

108 19880712C496137 पुंढल+क Pखदलूाल बोपचे        

       मु. नवेगांव, पो. सोनपुर+, 
ता. सालेकसा

पुpष 1/18/1967 बी.ए.बीपीएड इमाव सालेकसा जाने. 96 Hडसे98 9404152295

109 200160705सी101060 सुर7L नDथु भगत              

         मु.जानाटोला, 
पो.ता.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुpष 10/25/1966 बी.कॉम.टायपीग इमाव गोरेगांव ऑग!ट 95 जुलै98 9545974154

110 19930612C498526 कुवरलाल मुलचंद गौतम        

     रा. टाकळी, पो. काल+माट+, 
ता.आमगांव, िज. गM�दया

पुpष 1/4/1966 बी.कॉम इमाव .आमगांव जुलै 95 जुन98 9823758211

111 20111213C518911 चैन(सगं िजतलाल नागपूरे       

    मु. पानगांव, पो. सोनूपर+, ता. 
सालेकसा, िज. गM�दया

पुpष 6/14/1965 एच.एस.सी.Hडएड इतर सालेकसा जुन 95 मे 98 मे98 9637362389
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112 19890725सी496394 गो;वदंराव गणेश ठाकरे         

      मु.पो. Cगधाडी, ता.गोरेगांव
पुpष 3/13/1972 एम.ए.बीवीएड इमाव गोरेगांव ऑग!ट 95 जुलै98 9412108672

113 20111220C526042 कु. रेणुका भोला बलमे          

      रा.वाड� नं. 1 0रसाम, 
आंबेडकर चौक, ता.आमगांव

!"ी 6/18/1968 एच.एस.सी.Hडएड इमाव . आमगांव मे 95  जुन 98 9637632702

114 20111215C524412 िजत7L लालचंद वास@नक        

      रा. ;वठठलनगर, गM�दया 
ता.िज.गM�दया

पुpष 7/20/1969 बी.कॉम.बीपीएड अजा गM�दया नोGहे. 95 आRटो98 9558095970

115 20160704सी101433 राजाराम दलु+चंद कटरे          

     मु.पो. धानोल+, ता. सालेकसा

पुpष 12/28/1962 एम.कॉम इमाव सालेकसा स�टे. 95 ऑग!ट98 9923857920

116 20160615सी100781 �दल+पकुमार फुल+चंद कटरे      

       मु.पो. धानोल+, ता. 
सालेकसा

पुpष 10/5/1967 एम.ए. इमाव सालेकसा ऑग!ट 95 जुलै98 7507107421

117 20011221C512370 मनोहर मंग� कापसे           

       मु.Cगरोला, पो.खोड(शवनी, 
त.सडक/अजु�नी, िज.गM�दया

पुpष 7/16/1967 बी.ए.बीपीएड इ.मा.व. सडक/अजु�नी जाने 96 Hडसे98 9403142446

118 20160713सी100535 कोमल नDथु कराड े            

         मु. चुरडी, पो.ता. @तरोडा
पुpष 6/12/1964 बी.ए अजा @तरोडा स�टे. 93 'ऑग!ट 96 8007709178

119 20001218C513589 ताराचंद भै�यालाल नागपूरे      

    मु. पानगांव, पो. पाउलदौना 
ता.सालेकसा

पुpष 7/1/1963 एस.एस.सी 
Hड.एड

इतर सालेकसा जून 95 मे98 9822455733

120 20150528सी100863 सु@नल रामचंL ठवरे            

       मु.पो. संत कबीर वाड�, 
@तरोडा

पुpष 11/12/1963 बी.कॉम अजा @तरोडा जुलै 90 जुन92 8007673987

121 20150331सी100573 0रखीराम यशवंतराम मेEाम      

      मु.पो. कावराबांध, 
ता.सालेकसा

पुpष 11/18/1968 बी.ए.बीपीएड इतर सालेकसा स�टे. 95 ' ऑग!ट 98 9893165947

122 19940408C499954 कु. 0रता तीलकचंद �बरनवार     

    :यु लaमी नगर, मनोहरभाई 
वाड� नं. 2, गM�दया

!"ी 9/22/1971 बी.कॉम इमाव गM�दया आRटो .95 स�टे.98 8698168820

123 19840721C536196 कु. आशालता बाबुराव गण;वर    

   मु. (भमनगर, गM�दया
! "ी 1/21/1960 बी.ए.Hडएड अजा गM�दया ए;>ल 95 माच�98 9527518556
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124 19841108C528652 माणकलाल यशवंत पटले        

      मु. खातीटोला, पो. 
दवनीवाडा, ता.िज.गM�दया

पुpष 1/4/1966 एस.एस.सी.Hडएड इमाव गM�दया ए;>ल 95 माच�98 9527225727

१२५ १९९१०१२८सी५३००३६ 
२८/०१/१९९१

;वनायक मुकूंदा बामहणकर 

मु.घोट+,पो.खोड(शवनी,त.सडकअजू

नी िज.गM�दया

पु १५/०४/१९६८ बी.ए. बीपीएड इ.मा.व. सडकअजूनी Hडस7-९५ नोवहे-९८ मजूर+

126 19990311C507203 @नलकंठ यशवंत ह0रणखड े      

     मु.पो. Cचरचाळबांध, 
ता.आमगांव

पुpष 8/31/1961 एस.एस.सी.Hडएड इमाव .आमगांव मे 95 जुन98 9049083476

127 19870916सी536194 मनोहरालाल (मठुराम उके       

      मु.पो.कावराबांध, 
ता.सालेकसा

पुpष 7/1/1964 एस.एस.सी.Hडएड इतर सालेकसा ऑग!ट 95 ऑग!ट98 7350552673

128 1999060028 मा@नकचंद बे@नराम �बसेन       

     मु.सोनारटोला, पो. मोहगांव, 
ता.गोरेगांव

पुpष 6/10/1965 एस.एएस.सी.Hडए
ड

इमाव गोरेगांव Hडसे95 नोGहे98 9373150913

129 20160706सी101091 दे;वदास दादाजी खांडाळकर      

     मु. Cचचोल+, पो. केशोर+, 
ता.अ/मोर.

पुpष 4/15/1969 बी.ए. इमाव . अ/मोर जुन 95 मे98 9823519861

130 19850621सी495858 लaमीचंद परसरामजी चौधर+     

   मु.पो.कुडवा, ता.िज.गM�दया
पुpष 11/19/1966 बी.काम इमाव गM�दया स�टे. 95 ' ऑग!ट 98 9325581642

131 20160702सी101059 नामदेव बळीराम ठाकरे         

       मु.पो.ता. अ/मोर, िज. 
गM�दया

पुpष 10/19/1968 बी.ए.बीपीएड ;वमा> .अ/मोर जाने. 96  Hडस7. 98 9923162883

132 19881118सी531159 �दगंबर पांडुरंग बावणकर        

      मु.(सद+पार पो.बोपाबोडी 
ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 15/70/1968 बी.ए एन.ट+ ब स/अजु�नी ए;>ल 96 माच�99 9604141952

१३३ १९९४१०२५म४९९२४४  
21/10/1994

ग7दलाल Eीराम देशमुख 

मु.पो.कोसमतMडी, 
त.सडकअजूनी,िज.गM�दया

पु. २८/११/१९६७ एम.ए. बी.एड इ.मा.व. सडकअजूनी जाने-९६ Hडस7-९८ मजूर+

134 19920611सी497311 नरेश _कसनलाल (मEा         

     मु.दासगाव(बु) पो.दासगा/खु 

ता.िज.-गM�दया

पुpष 7/13/1965 एस.एएस.सी.Hडए
ड

इतर गM�दया .ऑRटो 95 स�टे.98 8390306665
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135 19941112C499879 नदंलाल जगणसाव कथलेवार     

     मु.आसोल+, पो.फुक6मेटा, 
ता.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 4/5/1971 एम.ए.बीपीएड इ.मा.व. .आमगांव जाने 96 Hडसे98 9881010558

136 19940919सी495232 सुरजलाल पांडुरंग राऊळकर      

  मु.Cचचगांव, पो.गणैखरा, 
त.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुpष 1/4/1968 बी.ए.बीपीएड ◌अ़नु. जाती गोरेगांव ए;>ल 96 माचे99 9764350928

137 19820617C495973 आनंदराव तातुजी बावनथड े     

    मु.पो.सुकडी (डाकराम) 
ता.@तरोडा िज.गM�दया

पुpष 6/6/1964 बी.ए. इतर @तरोडा फेqु 96 जाने99 9545743127

138 19870420C502058 पु�षोNम दादाजी मेEाम        

     मु.माहूरकुडा पो.महागाव 
ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 7/4/1965 एम.ए.एम.एस.ड
Zलु .

.अ.जाती. .अजु�नी/मोर जाने. 96 Hडसे99 9689842061

139 19910701C499616 कुंजनलाल मेघ$याम रहांगडाले 

मु.पो.तांडा ता. गM�दया
पुpष 6/15/1969 बी.ए.बीपीएड इमाव  गM�दया फरवर+ 96 जाने99 9673677369

140 19881216C505351 मोहमद जम(शद अ(लजान 

अंसार+               

मु.पो.ता.सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 7/2/1968 बी.ए. इतर सालेकसा ए;>ल 96 माचे99 9881556667

141 19930608C498170 हेमराज लह+राम मि]छरके       

      मु.पो.सोनपुर+ ता.सालेकसा 

िज गM�दया

पुpष 7/1/1966 बी.ए.बीपीएड इतर सालेकसा जुलै 96 जून99 9673242913

142 19941120C499904 ;वरेश का�जी चGहान           

       मु.सुकडी पो.बाराबाट+ 
ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 11/25/1966 बी.ए .अ.जाती. .अजु�नी/मोर ए;>ल 96 माचे99 9923415476

143 20030618C518365 मोरे$वर जीवनजी मेEाम        

       मु.मोरगांव पो.ता. 
अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 4/12/1965 बी.ए इ.मा.व. .अजु�नी/मोर जुलै 96 जुन99 9404714025

144 19910708सी530450 बंशीसींग अमरसींग भारrवाज    

       मु.र;वशंकर वाड�, (सिGहल 
लाईन गM�दया, िज.गM�दया

पुpष 10/29/1972 बी.ए.बीएड इतर गM�दया Hडसे. 95 नोGहे98 9823484336
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145 19870701सी496352 `ाने$वर $यामराव गहाने        

      मु.पो.त.सडक/अजु�नी, 
िज.गM�दया

पुpष 6/26/1970 बी.ए.बीपीएड इतर सडक/अजु�नी जुलै 95  जुन 98 9823950027

146 19870703C532306 देवे:Lकुमार देवचंदजी भेलावे     

      मु.पो.मुर}, त.िज.गM�दया
पुpष 12/3/1969 एम.ए.बीपीएड इ.मा.व. गM�दया जुलै 96 जुन99 9420883583

147 19910812C528612 $यामलाल भैयालाल सोनवाने  

मु.मरारटोला, पो.सरकारटोला, 
ता.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 1/17/1970 �ब.ए.पी.बी.एड इ.मा.व. .आमगांव जुन 96 मे99 9823402460

148 19910620सी497287 खुशाल रघुजी बोरकर           

       मु.पो.बMडगांव (देवी) 
त.अज�नी/मोर. िज.गM�दया

पुpष 9/14/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इतर .अजु�नी/मोर जुन 96 जुन 99 9405853931

149 19910709C530983 मनोहर गो◌े◌ं;वदा शे:ड े        

          मु.र7गेपार, 
त.सडक/अजु�नी, िज.गM�दया

पुpष 7/1/1969 �ब.ए.बीपीएड इ.मा.व. सडक/अजु�नी जुलै 96 जुन99 9806124609

150 20110826C534351 गणेशकुमार (शवशंकर सGवालाखे  

 rवारा Cगरजाशंकर नागपूरे, 
जु:या आरट+ओ ऑफ6स जवळ, 
(सGह+ल लाईन, गM�दया

पुpष 12/22/1971 �ब.ए.बीपीएड इतर गM�दया ऑग!ट 96 जुलै99 9822036402

151 19850416C495850 नोहर(सगंभाऊ तोड(सगंभाऊ 

म!करे मु. पाथर+ पो.सोनपूर+ 
ता.सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 5/15/1965 बी.कॉम इतर सालेकसा जुन 96 मे99 9767383896

152 19941123C499260 ◌आ़Dमाराम गणपत qाKहणकर   

       मु.पो.स�दड, 
त.सडक/अजु�नी, िज.गM�दया

पुpष 11/21/1970 बी. .ए.बी.एड इ.मा.व. सडक/अजु�नी जुलै 96 जुन 99 9049116063

153 201004सी530072 बाळकृxण सुय�भान मोटघरे       

       मु.दहेगांव, पो.तांडा, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 9/1/1961 बी.ए.बीपीएड इ.मा.व. .आमगांव जुन 96 मे 99 9326646731

154 19880721C528414 �!तम शामराव बोरकर         

      मु.पो.गरा� ता.िज.गM�दया
पुpष 9/10/1970 �ब.ए. .अ.जाती. गो◌े◌ं�दया .आRटो. 95 स�टे.98 9689151870
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155 १९९४१२२५सी५००२२९ 
२५/१२/१९९४

तोताराम इसाराम कटरे 

मु.डूनडा,पो.पांढर+, 
त.सडकअजूनी,िज.गM�दया

पु. १२/१२/१९६६ बी.ए. बीपीएड इ.मा.व. सडकअजूनी जूलै-९६ आँग-९९ मजूर+

156 20100917सी535725 .उमेदलाल >ेमलाल कटरे        

       मु.टेकर+ पो.काल+माट+ 

ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 10/12/1971 बी.ए. इ.मा.व. .आमगांव जुन 96 मे 99 8698536414

157 19870703C496360 ;वनोदकुमार पुड(ंलक रामटेके     

   मु.पो.ता.गोरेगांव, िज.गM�दया
पुpष 8/14/1971 बी.ए.बीपीएड ◌अ़नु. जाती गोरेगांव स�टे 96 ◌़ ऑगxट 99 9423422614

158 19950525सी500845 इदल जोशीराम रहागडाले        

     मु.पो.घोट+ ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 9/23/1967 एस.एस..सी.Hडएड इ.मा.व. गोरेगांव .ऑRटो 96 स�टे.99 9764098607

159 19950716C500402 रेवादास गोकुळदास दश0रया     

      मु.गाथर+ पो.सोनपुर+ 
ता.सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 6/25/1969 �ब.ए इतर सालेकसा नोGहे 96 ऑRटो.99 9764525369

160 19930920सी526530  केशव गोपीचंद बांबोळे         

         मु.सावराटोला, 
पो.चा:ना, त.अजु�नी/मोर, 
िज.गM�दया

पुpष 10/3/1966 बी.ए.बीएड ◌अ़नु. जाती .अजु�नी/मोर जुन 95  मे 98 9822072809

161 19920916C497507 मेघनाथ Eीराम चुटे            

        मु.पो.अंजोरा 

ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 1/15/1970 एम.ए. इ.मा.व. .आमगांव स�टे 96 ऑ=!ट99 9545851323

162 20100823C534620 गो;वद वामनराव शुFदलवार      

      मु.पो. मनोहरभाई पटेल 
वाड� !वामी नस वा�या]या समोर 

र+गरोड, गM�दया

पुpष 12/14/1969 बी.कॉम इतर गM�दया स�टे 96 ऑग!ट99 9860690528

163 19950712C502768 (लखनदास मग� सुलाखे        

  मु.साखर+टोला झाल+या 

पो.कावराबाध ता. सालेकसा 

िज.गM�दया

पुpष 7/1/1963 एस.एस.सी.Hडएड इमाव सालेकसा .ऑRटो. 96 ऑRटो99 7885862054

164 19890623C496515 दगुा�>साद Eीचंद उखरे          

       मु.पो.कुहाडी, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 12/25/1971 एम.ए.बीपीएड इ.मा.व. गोरेगांव स�टे 96 ऑग!ट99 9049217925
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165 20141107C100903 कु. _करण धरमदास डMगरे       

    मु.पो.अंजोरा, ता.आमगांव, 
िज.गM�दया

! "ी 3/9/1965 एम.ए.बीएड ◌अ़नु.जाती .आमगांव जुन 96 मे99 9881556624

166 19940525सी499331 भै�यालाल ताराचंद कटरे        

        मु.पो.@तमेझर+, 
ता.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुpष 5/6/1969 बी.ए.बीपीएड इ.मा.व. गोरेगांव नोGहे 95 .आRटो 98 9765907551

167 20130321सी100296 .आनंदराव तुकाराम काशीवार     

    मु.पो. कोशमतोडी ता. 
स/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 9/22/1966 एस.एस.सी.Hडएड इमाव सडक अजु�नी जाने 96 Hडसे99 9158042355

168 १९९४१२२१सी५३२८२३ 
२१/१२/१९९४

सुरेशकुमार नारायणपसाद 

अगरहर+, बाजारचौक,फुलचूर, 
पो.फुलचूर,िज.गM�दया

पु. १५/०९/१९७३ बी.एससी इतर गM�दया आँग-९६ जूलै-९९ मजूर+

169 19941208सी500159 कु.अ:नपुणा� शंकरराव वड े      

     मु.रामनगर (सगंलटोल+ 
गM�दया

!"ी 11./7/1967 एस.एस.सी. िउएड इतर गM�दया स�टे.96 . आगxट 99 8605410668

170 19920908C498028 कु. �ख(मनी गोपीचंद जमईवार   

   मु.काट+, पो.�बरसोला, 
त.िज.गM�दया

! "ी/ 5/10/1964 �ब.ए.बीपीएड इ.मा.व. गM�दया जुलै 96 जुन99 9130609226

171 20120102C527951  रDनकांत ;वचारदास रामटेके    

     मु.पो.ता.आमगाव (पावर 
हाऊस) िज.गM�दया

पुpष 6/10/1973 एम.ए. .अ.जाती. .आमगांव Hडस7. 96 नोGहे 99 9823747063

172 19950904सी499763 ◌ओ़ंकार धानुजी बावनथड े      

           मु.पो.कoट+पार, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 9/2/1966 एम.ए.बीएड इ.मा.व. .आमगांव Hडसे. 96 नोGहे. 99 9673033789

173 20150330सी100410 चरणदास तुलाराम डMगरे        

         मु.गोरठा, पो.ठाणा, 
त.आमगाव, िज.गM�दया

पुpष 22./4/1967 बी.ए.बी.एड. ◌अ़नु. जाती .आमगांव ◌ऑ़Rटो. 96 स�टे 99 9049259057

174 19920108C533202 ढाले$वर बाबुलाल कटरे         

        मु.डGवा पो.कारंजा 

ता.गोरेगांव िज.गM�दया

पुpष 11/14/1969 बी.एस.सी इ.मा.व. गोरेगांव ए>ील 96 माच�99 9372071959

175 19871108C527037 ओकारलाल बOी कोहळे         

        मु.परसोडीटोला, 
पो.@त�ल+ मोहगाव, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 5/15/1969 �ब.ए.बीपीएड ;व.मा.>. गोरेगांव जुन 96 मे99 9689218140
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176 19950316C500685 गणेशलाल चु:नीलाल खजुर+या   

      मु.पो. सोनपुर+, ता.सालेकसा

पुpष 6/10/1965 एच.एस.सी.Hडएड इतर सालेकसा Hडस7. 96 नोGहे99 8007158076

177 19941010C529296 देबीलाल सदाराम ठाकरे         

      मु. धामनगांव पो. 
कटट+पार, ता.आमगांव

पुpष 7/15/1965 एच.एस.सी.Hडएड इमाव .आमगांव नोGहे. 96 ' ऑRटो99 9767948008

178 19910121C501687 छगनदास तुकडूदास राहांगडाले   

    मु.पो. धापेवाडा, ता.िज.गM�दया
पुpष 10/21/1967 एस.एस.सी.Hडएउ इमाव गM�दया नोGहे. 96 ' ऑRटा99 8806449804

179 19860912C496319 नरेशकुमार भाऊलाल दश0रया    

     मु.Cचचटेाला पो.कावराबांध 

ता.सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 8/11/1969 �ब.ए.बीपीएड इतर आमगाव जाने 97 Hडसे99 9764533797

180 १९९३०११२सी५२९८१३ 
01/12/1993

;पतीलाल डुकp चौहान 

मु.पो.Cगधाडी,त.गोरेगाँव, 
िज.गM�दया

पु. ०५/१०/१९६६ एम.ए. बी.एड अ.जाती गोरेगाँव ए;पल-९६ माच-९९ मजूर+

181 20100805सी535338 देवाजी अजु�न कोटांगले         

     मु. भानपूर, पो. डMगरगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 1/26/1958 बी.कॉम अजा गM�दया स�टे. 83 ऑग!ट86 9765145669

182 20160601सी100558 >�दपकुमार सोमाजी वासनीक    

     मु. तेढवा, पो. दासगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 8/8/1968 बी.काम अजा गM�दया Hडसे. 96 नोGहे. 99 8806678530

183 19910108C530725 घन$याम उदेलाल �बसेन        

       मु. कलारटोला (बघोल+), 
पो. �बरसोला, ता.िज.गM�दया

पुpष 6/22/1969 बी.ए इमाव गM�दया स�टे. 96 'ऑग!ट 99 9545710681

184 20140311सी100513 ;ववेश भै�यालाल रहमतकर      

      मु.पो. गणेशनगर, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 6/22/1964 �ब.ए. इमाव गM�दया जुलै 96 जुन 99  जुन 99 9823328325

185 20100906C535009 _कसनलाल मयाराम रहांगडाले    

   मु. वंजार+टोला, पो. काल+माट+, 
ता.आमगांव

पुpष 12/2/1970 बी.ए. इमाव .आमगांव जुलै 96 जुन 99 9765263866

186 19950308C508298 र;वL क�जी येटरे             

       मु.0रसामा 
पो.ता.आमगाव िज.गM�दया

पुpष 8/28/1970 बी.ए.एम.पी.एड. इ.मा.व. आमगाव Hडस7- 96 नोGहे99 8411806061
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187 20000201C528672 यादोराव देवाजी हुकरे           

        मु. वडगेांव, पो. स/अजु�नी

पुpष 12/19/1968 बी.ए. इमाव स/अजु�नी स�टे. 95 'ऑग!ट 98 9420618589

188 20160707सी101596 EीरामचंLं (भवरा म7ढे    

मु.पो.Cगधाडी ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 2/1/1967 एम.ए.बी.एड इमाव गोरेगाव  स�टे 96 ते ऑग!ट1999 8605339215

189 19890619C496514 ;वजयकुमार उमराव बडोले मु.पो 
बाKहणी त.स/अज�नी िज.गM�दया

पुpष 12/29/1967 बी.काम अजा स/अजु�नी ऑग!ट1996 जूलै-99 8408830518

190 20101013C511146 परमानंद मोतीराम खोqागड े     

  मु. @नमगांव पो.बोडगाव देवी 
ता. अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 11/18/1965 बी.एस.सी अजा अजु�नीमोर जाने  97 ते Hडसे 
1999

 Hडसे 1999 9158979083

191 19850709C495835 द�ुगचंद @तलकराम �बसेन 

मु.का�टोला पो दव@नवाडा 

त.@तरोडा िज गM�दया

पुpष 6/12/1966 एस.एस.सी.डी.एड
.

इमाव @तरोडा फरवर+ 95 जाने 98 9657893204

192 19940816C499442 नेतलाल रामचरण (ल�हारे 

मु.बाKहणी पो सोनपुर+  

ता.सालेकसा िज. गो�दया

पुpष  17/10/1966 बी.ए.बी.एड. इतर सालेकसा फरवर+ 97 जाने 2000 8805887176

193 19941208C531140 क.(लला �टकमवंद ठाकुर, 
मु.पो.धापेवाडा,त.िज.गM�दया

! "ी 6/13/1971 एम.ए.बी.एड. इमाव गM�दया  आग 96 जूलै 99 9158979485

194 १९८७०३२१सी५३२५४६ 
२१/०३/१९८७

@तथराज भेजराम ह0रनखेड े

मु.पो.नगपूरा,(मुर+) त.िज.गM�दया
पु. १९/११/१९६८ बी.ए. बीपीएड इ.मा.व. गM�दया फेबू-९७ जाने-२००० मजूर+

195 19890825C496429 मा@नकचंद �पचंद भगत 

मु.पो.Cगधाडी ता.गोरेगाव िज 

गM�दया

पुpष 7/16/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव फरवर+ 97  जाने 2000 9420361664

196 20101011C507749 �दल+प (सताराम वैrय मु पो 

सुकळी त @तरोडा िज.गM�दया
पुpष 4/10/1965 बी.ए. अजा @तरोडा ऑRटो 93 स�टे.96 9765700252

197 19951112C502120 रमनदास �टकाराम बMबड< मु पो 

बोरक:हार ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 2/4/1970 बी.ए. अनु जाती .आमगाव फरवर+ 97 ते जाने 2000 9765496559

198 19951120C500299 लेखराम राजाराम पारधी मु 

(सलेगाव पो कटंगी ता गोरेगाव 

िज गM�दया

पुpष 3/16/1967 एस.एस.सी.डी.एड
.

इमाव गोरेगाव फरवर+ 97 जाने 2000 9049728568
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199 19950925C501472 >ीतमकुमार गोपाल ट7भुण�कर 

मु.पो.घेाट+ त. गोरेगाव िज. गM�दया
पुpष 4/23/1960 बी.कॉम. अनु जाती गोरेगाव फरवर+ 97  जाने 2000 8806691265

200 19920928C497791 जMधpलाल गा;वदंा कहाड े   म. 
पो. फुआणा, ता.देवर+

पुpष 8/16/1970 बी.ए. अजा देवर+ आRटो. 96 स�टे. 99 8806683862

201 19870616C523878 ई$वर हेमराज बनोठे           

        मु.पो. कावराबांध, ता. 
सालेकसा

पुpष 6/17/1969 बी.ए. इमाव सालेकसा Hडसे. 96 नोGहे. 99 9404306052

202 20110816सी523424 कु.!वण�कुमार+ >ताप(सहं 

मि]छरके                    

 मु.पो.कावराबाध,सावंगी  
ता.सालेकसा िज.गM�दया

! "ी 6/1/1966 एम.ए.बी.पी.एड इमाव सालेकसा Hडसे. 96 नोGहे. 99 9420934649

203 19950721C502957 सुर7L दसाराम बसेने            

       मु.पो. रतनारा, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 5/19/1967 एस.एस.सी.डी.एड
.

इमाव गM�दया नोGहे. 96 ऑRटो 99 9673393698

204 20101221C496603 कु. उषाबाई गा;वदंा चुटे         
       मु. कटट+पार, ता.आमगांव

! "ी 8/20/1969 एस.एस.सी.डी.एड
.

इमाव .आमगांव जाने. 97  Hडसे. 99 8412039446

205 19860417C495890 नेर7Lकुमार (मताराम _करपानकर  

   मु.पो. गांगला, ता.@तरोडा
पुpष 4/25/1967 बी.ए. इमाव @तरोडा जुलै 95  जुन 98 9403058990

206 19920818C497725 देव:L तुळशीराम शहारे         

       मु.पो. मुंडीपार/ई 
ता.स/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 3/16/1972 बी.ए.बीपीएड इ.मा.व. स/अजु�नी नोGहे 96 .ऑRटो 99 9764915641

207 19850108C529847 ;वrयाकर मोहन चौरे           

          मु.दासगाव खुद� 

ता.िज.गM�दया

पुpष 3/1/1964 बी.ए. अ.जा गM�दया Hडसे. 96 नोGहे. 99 9370004638

208 20150422सी100100  राजेश सुरजमल (मEा         

        मु.पो. !टेशनरोड, 
आमगांव, ता.आमगांव

पुpष 8/6/1964 डी.एड. इतर .आमगांव स�टे. 93 'ऑग!ट 96 8007397079

209 19931208C498700 सजंय राज7L लदरे             

         म. सावरा टोल+, सुभाष 
वाड�, गM�दया

पुpष 6/18/1968 बी.ए. ◌अ़.जा. गM�दया नोGहे 96 .ऑRटो 99 9703236688

210 19941108C499863 जग�दश �qजलाल लांजेवार      

    मु.पो. समथ�नगर, जे.एम.हाय. 
जवळ, गM�दया

पुpष 10/2/1970 बी.ए. इमाव गM�दया जुलै 96 जुन 99 8275298700
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211 19950708C505336 शेखर वासुदेव दखने            

       मु.पो. शा!"ीवाड�, @नम�ल 
टॉक6ज]या मागे, गM�दया

पुpष 10/28/1968 बी.एस.सी. इमाव गM�दया Hडसे. 96 नोGहे. 99 9049116199

212 19871208C496205 जगद+श दे�बलाल ठाकरे मु पो 

कवलेवाडा ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 7/12/1968 एम.ए.बी.पी.एड इमाव गोरेगाव फरवर+ 97 जाने 2000 8552917672

213 20160418सी1000431 ख◌्ुमराज दसाराम ठाकरे मु 

पोवार+टोला पो बोरक:हार ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 7/15/1970 बी.ए. इमाव .आमगाव फरवर+ 97 जाने 2000 8308251798

214 19821012सी495980 चंLशेखर दौलत मेEाम         

        मु.गोरठा पो. ठाणा, 
ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 8/17/1965 एम.ए. इमाव .आमगांव जून 96 मे 99 9923968060

215 20150401सी100740 ;ववेकानंद गMपीचंद डाहाट मु पो 

नागरा कटंगी त िज गM�दया

पुpष 5/2/1965 बी.ए.बी.पी.एड. अजा गM�दया फरवर+ 97 ते जाने 2000 9175942724

216 19950711C500468 Iांतीकुमार âपचंद पटले        

     मु.Cचचगांवटोला, पो. 
गणखैरा, ता.गोरेगांव

पुpष 8/2/1967 डी.एड. इमाव गोरेगांव Hडसे. 96 नोGहे. 99 9923029027

217 19951121C502150 माणीकलाल तेजराम गौतम मु 

शहारवाणी पो कवलेवाडा ता 

गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 12/3/1969 बी.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव फरवर+ 97 ते जाने 2000 9552821303

218 20160705सी100948 ताराचंद ह:नु बनकर           

         मु.पो.पुराडा ता.देवर+ 
िज.गM�दया

पुpष 1/1/1968 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. देवर+ जाने. 97 Hडसे. 99 8975487939

219 19890620C496623 �पचंद मारोती ठाकरे           

       मु.माहुरकुडा पो.महागांव 
जा.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 9/23/1971 बी.ए.बी.पी.एड. ;व.मा.>. .अजु�नी/मोर Hडस. 96  Hडसे. 99 9881286143

220 20000228C511636  रमेश रोशनलाल रहांगडाले    

मु.Cचचगाव पो.गणखेरा 

ता.गोरेगाव िज.गM�दया

पुpष 9/2/1963 बी.काम.बीपीएड इ.मा.व. गोरेगांव जाने 94  Hडसे. 96 8554035416

221 19950921C500580 सुकेनलाल दयाराम नागपूरे     

मु. खातीटोला, पो. दवनीवाडा, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 10/28/1963 डी.एड. इ.मा.व. गM�दया फेqु. 97 जाने. 2000 9923246895
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222 20101124C505392 लटु तुकाराम राऊत            

         मु.मालकनपुर 

पो.ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 7/9/1969 बी.ए.बीपीएड ;व.मा.>. .अजु�नी/मोर जाने. 97 Hडसे. 99 8007923937

223 19791121C495945 जयचंद रामाजी हेमने           

       मु.ि$वनी पो.Cचरचाळबांध 

ता.आमंगाव िज.गM�दया

पुpष 8/2/1962 �ब.ए .बी.पी.एड इ.मा.व. .आमगांव .ऑगxट 92 जुलै 95 9673513101

224 19850912सी497874 राम_कशौर @नलकठराव मानकर   

     मु.पो.काल+माट+ 

ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 11/22/1969 एम.ए.बीपीएड इ.मा.व. .आमगांव .आRटो. 96 स�टे. 99 9637764019

225 19950908C501125 _कशोरकुमार जैयलाल भगत     

      मु.घाटठेमनी पो.Cगरोला 
ता.आमगाव िज.गM�दया

पुpष 12/29/1970 एम.ए.बी.पी.एड इ.मा.व. .आमगांव जाने. 97  Hडसे. 99 99233224158

226 19890208C496593 सुरेश परसराम गायधने         

       मु.पो. आसोल+ 

ता.िज.गM�दया

पुpष 6/25/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. गM�दया स�टे 96 .आगxट 99 9673393694

227 20150326सी100717 ;वजयकुमार बारकु दमाहे 

मु.झाल+या त.सालेकसा िज.गM�दया
पुpष 2/5/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सालेकसा माच� 97 ते फेqु 2000 9404309226

228 19910720C530998 सुधाकर राजीराम लांजेवार       

    मु.इसापुर पो.इटरखेडा 

ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 7.11.70 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. .अजु�नी/मोर जाने. 97 Hडसे. 99 9604158470

229 19951025C501950 (शवचरण बे@नराम नाईक 

मु.�हराटोला पो.काल+माट+ 

ता.गोरेगाव िज.गM�दया

पुpष 1/9/1970 बी.ए. .अ. जमाती गोरेगाव फरवर+ 97  जाने 2000 9130113365

230 19960112C502709 (शवचरण हर+लाल सुलाखे 

मु.Cचचटोला पो.कावराबांध 

त.आमगाव िज गM�दया

पुpष 3/18/1966 डी.एड. इमाव .आमगाव ए;>ल 97 ते 2000 8698776577

231 19960112C502710 ;>मलाल अंतु बैठवार, 
मु.Cचचटोला, पो.कावराबांध, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 7/1/1963 डी.एड. इतर .आमगांव ए>ील97  माच�2000 9767873536

232 २०१०१०२७सी५११०११ 
२७/१०/२०१०

पवनकुमार राम(सहं चौवहान 

मु.पो.ककोडी,त.देवर+, िज.गM�दया
पु. १९/०१/१९६७ बी.काँम. बीपीएड इ.मा.व. देवर+ Hडस7-९६ नोवहे-९९ मजूर+
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233 20150331सी100371 सुवणा� गजानन भगवत, मु.(सम7ट 
रोड,ओ�ड गM�दया

! "ी 10/16/1970 बी.ए. ईतर गM�दया जून97 मे2000 8055070066

234 19940821C499449 भुप7L हेमराज कटरे            

         मु. डGवा, पो. कारंजा, 
ता.गोरेगांव

पुpष 1/16/1972 एम.ए. इमाव गोरेगांव ए;>ल 96 माच� 99 9923005372

235 19901125C496935 रंिजतकुमार दलु+चंद तुपकर, 
मु.CचचगांवटMला, पो.गणखैरा, 
त.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुpष 3/19/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. गोरेगांव फरवर+ 97 ते जाने.2000 8698442077

236 २०११०२०५सी५०४०४८ 
02/05/2011

सु@नल पंढर+ सहारे 

मु.पो.Cचचगढ,त.देवर+, िज.गM�दया
पु. १८/०८/१९७१ बी.ए. अ.जाती देवर+ आँकटो-९६ सपटे-९९ 9423485630

237 20100506C528921  कु. दगुा� नाथुराम कनोजे        

     rवारा अशोक मुर<, मु. 
;वह+रगांव, पो. सरांडी, ता.@तरोडा

5/28/1974 बी.ए. इमाव @तरोडा जाने. 97 Hडसे. 99 97764713378

238 20111212C519591 .अ@नल लखन टेभूPण�कर, 
मु.भंडगा, पो.मुंडीपार ,त.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

8/4/1967 एम.कॉम अ.जा. गोरेगांव माच� 97 ते फरवर+ 2000 9545154308

239 19900827C531605 कु.आशा एकराम येळे           

        मु.चागोटोला पो. चौपा 
ता.गारेगांव िज. गM�दया

6/20/1971 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगांव Hडसे. 96  नोGहे. 99 8275326423

240 20120925C517529 �टकेशकुमार बाबुलाल बोपचे, 
मु.मRक6टोला, सुरकुडा, 
पो.ठाणा,त.आमगांव, िज.गM�दया

1/26/1970 एम.ए.बी.पी.एड इमाव .आमगांव माच� 97 ते फरवर+ 2000 9158138673

241 १९९२०१०६सी४९७५६० 
01/06/1992

पकाश गणपत पंचबूधे श�हद 

(मEा वाड.@तरोडा, 
त.@तरोडा,िज.गM�दया

पु. २८/०४/१९७१ बी.ए. इ.मा.व. @तरोडा ए;पल-९७ माच-२००० 9423671921

242 19950421C527837 अ@नलकुमार देवदास भवरजार    

     मु. (भमनगर, गM�दया
पुpष 4/15/1971 एम.एस.डZलू. अजा गM�दया नोGहे. 96 आRटो-99 7721029872

243 19940112सी530740 पारसुलाल पुनाजी (सहारे, 
मु.सावगी,पो.कावराबांध,त.आमगांव

, िज.गM�दया

पुpष 8/17/1970 बी.ए. इ.मा.व. .आमगांव माच� 97 ते फरवर+ 2000 8806104580

244 20160322सी1023 इंLकुमार दामाजी �बसेन        

       मु. कातुल}, पो. (सतेपार, 
ता.आमगांव

पुpष 9/29/1966 डी.एड. इमाव .आमगांव आRटो. 96 स�टे. 99 9552316339

! "ी/

! "ी/
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245 19951225C502497 टेकचंद �टकाराम चौधर+, 
मु.पोवार+टोला, 
पो.अदासी,त.िज.गM�दया

पुpष 7/10/1967 डी.एड. इमाव गM�दया ए>ील97 माच� 2000 9158250490

246 20140416सी100207  सेवकराम �पचंद चौधर+ 

मु.पोवार+टोला, 
पो.अदासी,त.िज.गM�दया

पुpष 7/1/1964 डी.एड. इमाव गM�दया ए>ील.97 माच� 2000 8007065245

247 19870527C496347 नागोराव वामन चGहाण, 
मु.आंबेडकर वाड�,गM�दया, 
त.िज.गM�दया

पुpष 5/27/1969 एम.ए अ.जा. गM�दया मे 97  ए>ील 2000 9545494442

248 19840721C495819 मनोजकुमार �बहार+कुमार चौरे, 
मु.करट+, पो.करट+ बु..ता.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 6/15/1967 बी.ए. अ.जा. @तरोडा जून 97 मे 2000 96048336053

249 19921008C498038 कु.भारती भवानी>साद यादव, 
मु.रेलटोल+ गM�दया, िज.गM�दया

!"ी 7/5/1971 एम.ए. एनट+ सी गM�दया मे 97 ,ए>ील 2000 8007738506

250 19870716C496082 अजय पांडूरंग खवसकर         

     rवारा वसंतराव आUे, मु.पो. 
रामनगर, वसंतटाल जवळ, गM�दया

पुpष 12/26/1969 एम.एस.डZलू. अजा सालेकसा नोGहे. 96  Hडसे. 99 8446514341

251 19900115C496956 सोहनलाल हेमराज दमाहे, 
मु.झाल+या, पो.कावराबांध, 
त.सालेकसा,िज.गM�दया

पुpष 3/5/1970 एम.ए.बी.पी.एड इमाव सालेकसा जून 97 मे-2000 8975427185

252 19921218C507441 हौसलाल मारोती रहांगडाले, 
मु.पो.मुंडीपार /इ$वरदास, 
त.स/अजू�नी, िज.गM�दया

पुpष 6/24/1971 बीए.बी.पी.एड इमाव सडक/अजू�नी जूलै 97 ते जून 2000 9764649110

253 19951114C500294 खुशाल जयपाल पटले, 
मु.(सतेपार,पो.पांढर+,त.स/अजू�नी,
िज.गM�दया

पुpष 9/24/1966 डी.एड. इमाव स/अजू�नी जूलै 97 ते जून 2000 9637559958

254 19890728C496402 घन$याम आनंदराव खरवड,े 
मु.पो.अजू�नी/मोर. त.अ/मोर. 
िज.गM�दया,

पुpष 6/3/1971 बी.ए. इमाव .अजू�नी/मोर जुन97 मे 2000 7798158475

255 19910708C497654 कु.माधुर+ �qजलाल �बसेन, 
मु.पो.एकोडी,त.िज.गM�दया

!"ी 7/2/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया जून 97 मे 2000 9561483822

256 20110524C508126 कु.(मनाकुमार+ लहुजी पटले, Gदारा 
बी.एन.ठाकरे, 0रगंरोड, दNनगर, 
कुडवा इंद+बेन शाळेसमोर,गM�दया

!"ी 3/18/1971 डी.एड. इमाव स/अजू�नी जूलै 97 जून 2000 8421444955
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257 19931220C498086 ह0रचंद फNजुी पटले मु.बोर+टोला 
पो.मोहगाव/बु. ता. गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 9/14/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया जून 97  मे 2000 9764734207

258 19950808C512392 कु.(मनाOी भगवानजी फुले, 
मु.पो.क!तुरबा वाड�,गM�दया

!"ी 7/5/1973 एम.ए अ.जा. गM�दया फरवर+ 97  ते जाने 2000 9049830472

259 19930729C498105 (समा देवीदास मेEाम          

      rवारा आर बी बोरकर, 
रावजी भाई मंगल काया�लय, 
सुया�टोला गM�दया

!"ी 6/27/1967 एम.ए.बी.एड. एस.सी. @तरोडा जाने. 92 Hडसे. 94 9881967206

260 19880308C496280 मोरे$वर झुमकलाल �बसेन, 
मु.पो.फुलचूर,त.िज.गM�दया

पुpष 9/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया जुन 97  मे 2000 9764577264

261 20160422सी100557 यादोराव होल+राम बघेले, मु.पो. 
धानोल+ ता.सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 6/11/1972 बी.ए. इमाव सालेकसा जुन 97  मे 2000 9527188445

262 20160707सी100725 युवराज बारसु लांडगे, 
मु.पो.कोरंभीटोला, त.अ/मोरगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 7/16/1971 एम.एस.सी.बी.एड
.

अ.जा. .अ/मोरगांव मे97 ते ए>ील 2000 9011482526

263 १९९१०६२८सी४९७२९२ 
२८/०६/१९९१

राजकुमार अंताराम लांडकेर 

वा.नं.१४,देवर+,त.देवर+, िज.गM�दया
पु. २२/१०/१९७२ बी.ए. अ.जाती देवर+ आँकटो-९६ सपटे-९९ 8007158515

264 19870220सी496060 चु:नीलाल दशरथ लाड,े 
मु.मोरगांव/अजू�नी, 
पो.त.अ/मोरगांव, िज.गM�दया

पुpष 7/8/1969 बी.ए. अ.जाती .अजू�नी/मोर मे 97  मे 2000 9403652398

265 20000814C509942 भगवान गोपीनाथ कापगत,े 
पो.बोपाबोडी,त.स/अजू�नी, 
िज.गM�दया

पुpष 10/25/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इतर स/अजू�नी जूलै 97 ते जून2000 7798397334

266 19940111C498803 ई$वर (सतारामजी कोरे, 
मु.पो.कोकणा, त.सडक/अजू�नी 

िज.गM�दया

पुpष 6/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव स/अजू�नी स�टे.97 ऑगxट 2000 9421811530

267 20100918C535882 (सFदाथ� �बसनजी उंद+रवाड,े 
मु.पो.त.स/अजू�नी, िज.गM�दया

पुpष 5/22/1967 बी.कॉम. अ.जाती सडक/अजू�नी स�टे.97  ऑगxट 2000 9423673455

268 19901220C496776 कैलाश वासुदेव रेवतकर, 
मनोहरभाई वाड�, पानपNा गोडावून 
समोर, 0रगं ्रोड, गM�दया

पुpष 1/28/1972 एम.एस.डZलू. इमाव गM�दया स�टे 97 त  ऑगxट 2000 9423672156

269 19960108C502701 राजु झाडुलाल माने, 
मु.पो.बनाथर,त.िज.गM�दया

पुpष 8/2/1968 बी.ए. इमाव गM�दया स�टे 97 ऑगxट 2000 9673394166
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270 19930628C523081 चु:नीलाल हर+चंr ट7भूरकर, 
मु.(सलापूर, पो.डवक6, त.देवर+, 
िज.गM�दया

पुpष 4/17/1969 बी.ए. अजा देवर+ जून 97  मे 2000 7768957098

271 19880821C496147 मो.अजुम.नुर शेख, मु.(सGह+ल 
लाईन,गM�दया

पुpष 1/20/1970 एम.ए.बीपी.एड. इतर गM�दया स�टे. 97 ते ऑगxट 2000 9960208867

272 20160505सी100749 मुनी$वर संपत मेEाम, 
मु.डुडंा,पो.पांढर+, 
त.स/अजू�नी,िज.गM�दया

पुpष 1/3/1965 बी.कॉम. अ.जाती स/अजू�नी स�टे. 97 ऑगxट 2000 9637817248

273 19900112C496704 इंLिजत घन$याम रोकड,े 
मु.पो.Cगरोला, त.आमगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 12/18/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगांव ऑRटो.97  स�टे.2000 8390753917

274 19870721C515427 मोवे:Lकुमार नेवाराम ठाकूर     

     मु.पो. मुंडीपार, ता.गोरेगांव 
िज.गM�दया

पुpष 10/3/1964 डी.एड. इमाव गोरेगांव Hडसे. 90 नोGहे. 93 9764251962

275 20001201C516301 .अजु�न रतीराम चौधर+          

        मु.पो. करट+ बु. ता. 
@तरोडा िज. गM�दया

पुpष 9/24/1967 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. @तरोडा स�टे. 95 ऑग!ट 98 8605596566

276 19880908C528618 रमेशकुमार बुधराम qाKहणकर, 
Gदारा हNीमारे (शOक, रामनगर 
वाड�, गM�दया, िज.गM�दया

पुpष 12/14/1970 एम.ए.बी.पी.एड इमाव गM�दया स�ट7. 97 ऑगxट 2000 9421272688

277 20001221C531831 राजकुमार दयाराम कोरे         

       मु.पो.ठाणा ता.आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 15.6.71 एम.ए.बी.पी.एड इ.मा.व. .आमगांव .आRटो. 95 स�टे. 98 8806125191

278 19910730सी497188 ;वनय आंनदराव मुने$वर, 
Eम@नवास क:हारटोल+, गM�दया

पुpष 10/30/1972 एम.ए.बी.पी.एड इमाव गM�दया स�टे. 97 ते ऑग. 2000 9890622060

279 19910620C497281 रामे$वर कवडुजी लाड,े आंबेडकर 

वाड�,-1 अजू�नी/मोर, त.अ/मोरगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 8/5/1972 एम.ए. अ.जाती अजू�नीमोरगांव ऑRटो.97 ते स�टे.2000 9545922350

280 20120120C526290 जयपाल _कसन धारगावे, 
मु.@नमगांव, पो.बMडगांव/देवर+, 
त.अजू�नी/मोर, िज.गM�दया

पुpष 3/1/1966 बी.ए.बी.पी.एड. अनु.जाती .अजू�नी/ मोरगांव ऑRटो.97 स�टे.2000 8412039312

281 19960220C503061 .अ�ण का� मेEाम, मु.(सरोल+, 
पो.महागांव, त.अ/अजू�नी, 
िज.गM�दया

पुpष 4/5/1968 बी.ए.बी.एड. अनु.जाती .अजू�नी/ मोरगांव जून 97 ते मे 2000 9423668942
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282 19910712C497317 .अशेाक बाबुलाल बोळणे, 
मु.दहेगांव, पो.तांडा, त.आमगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 7/15/1975 एम.ए. इमाव .आमगांव ऑRटो.97 स�टे.97 9923460352

283 19861201C507120 �दनदयाल केशवराव पटले, 
मु.नवेगांव/खुद�, पो.देGहाळा, 
त.@तरोडा,

पुpष 7/24/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा ,ए>ील 97   माच� 2000 9765856919

284 19951205C501151 कु.तेज>भा रघुनाथ रहागंडाले,  
मु.डGवा, पो.कारंजा, त.गोरेगं◌ाव,  
िज.गM�दया

9/7/1970 डी.एड. इमाव गोरेगांव स�टे. 1997 ऑग.2000 9823852915

285 19960816C496481 गुनीलाल हेमराज राऊत, 
मु.आमगांव खुद�, पो.त.सालेकसा, 
िज.गM�दया

3/15/1973 एम.ए अ.जाती सालेकसा जाने.98   Hडसे.2000 9923186025

286 19931120C498676 कृxणा तुलशीराम मेEाम, मु. एरंडी, 
पो.बाराभाट+, त.अजू�नी 

/मोर,िज.गM�दया

पुpष 9/20/1973 बी.एस.सी.बी.एड. अनु.जाती .अजू�नी मेारगांव Hडसे.97 ते  नोGहे.2000 9637629859

287 20120703सी496998 >मोद >�हाद भो:ड े           

         मु. देऊळगाव पो. 
चा:ना ता.अज�नी/मोर िज. गM�दया

पुpष 1/17/1971 बी.ए.बीपीएड ;व.मा.>. .अजु�नी /मोर जाने. 97 Hडसे. 99 9403239624

288 19890320C496599 मानीकलाल भदलुाल राउत       

      मु. देउळगांव, पो. 
नवेगांबांध, ता.अ/मोर

पुpष 9/18/1968 एम.ए. ;व.मा.>. .अ/मोर जाने. 97 Hडसे. 99 8007474020

289 20101025C510653 धम�नाथ देवाजी मानकर         

   मु बोरटोला पो. नवेगांव बांध  
   ता. अजु�नी मोर िज. गM�दया

पुpष 4/2/1968 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जमाती सालेकसा जाने. 97 Hडसे. 99 8007163741

290 19880520C527197 सधु Cचरकुट गMधळे मु 

क:हाडगांव पो वडगेावं !टेशन 

ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 12/22/1967 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.बी. .अजू�नी मेारगांव ऑग.97 ते  जुलै 2000 9158376522

291 19940512सी501766 उमराज परशरा म�देकर, 
मु.पो.काल+माट+,त.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पुpष 7/30/1966 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगांव नोGहे.97  ऑRटो.2000 7769893193

292 19960408C502102 कु.�योती ध:नालाल पाट+ल, 
मु.रामनगर,बाजारचौक, गM�दया

! "ी/ 3/11/1973 एम.ए.बी.एड. अ.जाती गM�दया जाने.98   Hडसेबंर 2000 9028632252

293 19890120C496584 ;वनोद अ(भमन शहारे          

            मु.पो.ता. 
अजु�नी/मोरगांव

पुpष 11/28/1969 बी.ए. अजा .अ/मोर स�टे. 96 'ऑग!ट 99 9403617223

पुpष
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294 19890707C496535 _कशोर मारोती बोरकर, 
मु.अंबीकानगर, मनोहरभाई वाड�, 
गM�दया

पुpष 2/16/1967 बी.ए. इमाव गM�दया जाने.98 Hडस7बर. 2000 9764089501

295 19940712C530993 द7वेL भै�यालाल पारधी, 
मु.आसोल+, पो.काल+माट+, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 11/29/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगांव ऑRटो. 97 स�टे.2000 9923829131

296 19941208सी499270 
08/12/1994

र;वLं  �षी शाहारे, 
मु.बोदरा,पा.बMडगांव, त.अजून� 

मोरगांव,िज.गM�दया.

पु. 7/1/1967 बी.ए. ;व.मा.वग� अजून� मोरगांव जाने-98 Hडस7-2000

297 19960308C503240 कमलकुमार बाल(सहं (सहं, 
मु.कृxणापुरा वाड�,गM�दया

पुpष 6/26/1968 बी.ए. इतर गM�दया जाने.98 Hडसे.2000 9665050418

298 19940914C499229 तोताराम हग� ठाकरे           

        मु.सोमलपूर पो. 
(भPखडक6 ता. अजु�नी/मोर िज. 
गM�दया

पुpष 7/14/1967 बी.ए.बी.एड. ;व.मा.>. .अजु�नी/मोर फरवर+ 96 जाने. 99 8806221883

299 १९९००४२८सी४९६७३० 
२८/०४/१९९०

ह7मंतकुमार गोवधन वालदे 

मु.पो.ककेडी,त.देवर+, िज.गM�दया
पु. २५/०८/१९७३ बी.ए. बीपीएड अ.जाती देवर+ जाने-९८ Hडस7-२०००

300 19900508C496733 कुवरलाल बापुजी �बसेन पो.सावर+ 
ता.िज.गM�दया

पुpष 6/22/1970 बी.ए. इमाव गM�दया मे 97 ए;>ल 2000 9923630225

301 19960108सी502686 सतीशकुमार केशवराम बागड े

मु.पो.बनाथर त.िज.गM�दया
पुpष 10/15/1970 एम.कॉम. अनु जाती गM�दया स�टे1997 ऑग!ट 2000 9765977572

302 १९८९०७०८सी४९६६६३ 
07/08/1989

संजयकुमार नानाजी रंगार+ शा"ी 

वाड, भाजीपाले व_कलाचा घरामागे, 
गM�दया

पु. १२/०३/१९६९ एम.ए. अ.जाती गM�दया जाने-९८ Hडस7-२०००

303 २०१४१२१५सी१००२४९ 
१५/१२/२०१४

धनराज सुकाजी शहारे 

मु.पो.ककोडी,त.देवर+, िज.गM�दया
पु. ०९/०२/१९७२ एम.ए. बीपीएड अ.जाती देवर+ जाने-९८ Hडस7-२०००

304 19951115C530872 कु.अ:नपूणा�  रामरतन वैxणव मु. 
पो. रामनगर, गM�दया िज.गM�दया

! "ी/ 12/16/1972 एम.ए. एन.ट+. ब गM�दया Hडसे.97 नोGहे.2000 9423114377

305 20101008C507573 कु.रजनी हर+भाऊ ढोके rवारा 

>काश उरकुड ेसेल टRॅस 

कॅालोनी,फुलचूर पेठ,गM�दया

11/25/1969 एम.ए. इमाव गोरेगाव नोGहे 1997 ऑRटो-2000 9404530552

306 19961029C502536 कु.कौश�या रामचंद हNीमारे 

मु.आमगाव पो.त.सालेकसा 

िज.गM�दया

9/21/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा माच� 98 फरवर+ 2001 7263812883

! "ी/
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307 १९९११२१८सी४९७६१३ 
१८/१२/१९९१

अशोक शंकर कावळे मु.पो.पांढर+, 
त.सडकअजूनी, िज.गM�दया

२८/०६/१९७३ एम.ए. इ.मा.व. सडकअजूनी जाने-९८ Hडस7-२०००

308 19920710C497545 कु. वंदना धMडुजी बले  rवारा 

नर7L बहेकार, जुना आरट+ओ 

ऑफ6स मागे काका चौक, गM�दया

! "ी 9/11/1971 बी.कॉम. इमाव @तरोडा जाने 98 ते Hडसे.2000 7028716996

309 19880629C496242 >�हाद मोतीराम पाटणकर       

 मु. Cचचोल+ पो. केशोर+ 

ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 6/11/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .अ/मोर नMGहे 97 ऑRटM2000 8390496229

310 20141126सी101168 >काश रामदास शाहारे        

मु.इंजोर+ पो.भRतीच:ना 
ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 3/10/1970 बी.ए. अनु.जाती .अ/मोर जाने 98 Hडस7-2000 8390398958

311 19830806C526680 .ओंकार �टकाराम आगासे       

        मु.पो.@तरोडा ता.@तरोडा 
िज. गM�दया

पुpष 11/18/1965 बी.पी.एड. इ.मा.व.  @तरोडा जुलै 92 जुलै 95 9371181568

312 19960620सी532102 रामकृxण तुकडु जांभुळकर 

मु.धाबेटेकडी आदश� पो.झरपडा 

ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पुpष 5/5/1971 बी.ए. अनु.जाती .अजु�नी /मोर स�टे 97 ऑग.2000 7767988190

313 20160708सी101250 (मलनकुमार केवलराम रामटेकर 

मु. गM�दया प:नालाल दबुे 
वाड�,(सGह+ल लाईन गM�दया

पुpष 2/28/1973 डी.फॉम� इमाव गो�दया Hडसे 97 नोGहे.2000 9823387739

314 19890712C496667 गणेश महादजुी कोरे मु.बीरसी  
पो.परसवाडा ता.िज.गM�दया.

पुpष 4/10/1972 बी.ए. इमाव गM�दया Hडस7.97 ते नोGहे.2000 9011498737

315 20160508सी100148 राजकुमार Eीचंद नागपूरे मु.पा"ी 
पो. सोनपुर+ ता.सालेकसा 

िज.गेां�दया

पुpष 6/18/1972 बी.ए. इ.मा.व. सालेकसा फरवर+ 98   जाने. 2001 9049138653

316 20150519सी100105 शोभेलाल धनराज म7ढे मु. 
पानगांव पो .साकर+टोला 

ता.आमगांव िज.गM�दया

पुpष 9/22/1967 बी.ए. इमाव .आमगांव माच� 98 फरवर+ 2001 7030291070

317 19960721C536182 भाऊलाल  सदाराम वालदे  

मु.कवळी पो.अंजोरा ता आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 5/22/1965 बी.ए. अ.जाती .आमंगाव नोGहे 97 ऑRटो. 2000 9764325630
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318 20121211सी231013 सुरजलाल का:हा तरोने 

मु.पो.सुपल+पार त. आमगांव िज. 
गM�दया

पुpष 11/12/1974 एम.ए. इमाव .आमंगाव ऑRटो 97 स�टे.2000 8698135874

319 19920812C497715 चंLशेखर >ेमलाल भो@तक 

मु.कुणबीटोला पो.कावराबंध त. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 1/10/1973 एम.ए.बी.पी.एड अ जाती सालेकसा माच� 98  फरवर+ 2001 9179871599

320 19900408C496726 राजेश होमराव मानकर मु.पो. 
डMगरगांव ता. िज.गM�दया

पुpष 6/25/1969 बी.कॉम. अजा गM�दया जाने 98 Hडसे 2000 8390549269

321 20150331सी100496 टेक7 L बाबुलाल कटरे मु.पो.डGवा 
सटवा ता.गMरेगांव िज.गM�दया

पुpष 7/8/1962 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया आRटो95 स�टे.98 9370430942

322 20160710सी100704 राजकुमार सुखराम पटले मु.टेकर+ 

पो काल+माट+ त. आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 7/5/1971 बी.ए. इमाव .आमगांव ऑग-97 जूलै-2000 9545210995

323 19950725C503180 कु. छाया एकनाथ चं�Lकापुरे 

मु.पो.धोट+ ता. गMरेगाव िज. गM�दया
1/8/1966 बी.ए.बी.एड. अ.जाती गोरेगांव फेqुवार+ 97 जाने.2000 7507021167

324 19900912C496900 प�ृवीराज अंबर वालदे मु.पो. 
सरकारटोला ता.आमगां◌ाव िज. 
गM�दया

5/5/1972 बी.ए.बी.एड. अनु.जाती .आमगांव फेqुवार+ 98  जाने.2001 9923136352

325 १९९३०१२१सी४९८१५५ 
२१/०१/१९९३

;पतीलाल चुननीलाल पटले 

सुरयाटोला वाड,आ�दवासी गोवार+ 

समारक,गM�दया

१०/११/१९६९ बी.ए. इ.मा.व. गM�दया सपटे-९७ आँग-२०००

326 20110325सी510210 राजकुमार मंग� गण;वर 

मु.चांदनीटोला पो.नागरा 
त.िज.गM�दया

पुpष 10/4/1966 बी.ए. अनु जाती गM�दया जुन 97 मे.2000 7798236223

327 19990128C507028 मेवालाल कुवरलाल कटरे        

       मु◌ृ सुरकुडा पो. ठाणा 

ता. आमगांव िज. गM�दया

पुpष 9/15/1966 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. .आमगांव जुलै 96 जुन 99 9637560557

328 20150408सी100301 कृ xणकुमार तुकाराम रहांगडाले   

      मु.पो. तुमखेडा, ता.गोरेगांव
पुpष 11/13/1965 बी.ए. इमाव गोरेगांव स�टे. 96 'ऑग!ट 99 9975330008

329 19961025C503279 प�ृवीराज नDथुलाल रहांगडाले 

मु.पो. Cगधाडी ता.गMरेगाव िज. 
गM�दया

पुpष 2/12/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गMरेगांव ए>ील 98  माच� 2001 9422231218

330 20100107सी514000 रमेश पु�षोNम शहारे मु.पो.कुडवा 

त.िज.गM�दया
पुpष 7/15/1971 बी.ए. इमाव गM�दया मे 98 ए>ील 2001 9689874686

पुpष
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331 20010601C517400 गणेश ताराचंद �बसेन मु. 
Cचरेखनी पो.कवलेवाडा त.@तरोडा 
िज. गM�दया

पुpष 6/1/1972 बी.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा माच� 97  फरवर+ 2000 9325489832

332 20110510C501260 नंदकुमार बळीराम कांबळे मु. 
येरंडी पो. बाराभाट+ ता. 
अजु�नी/मोर िज गM�दया

पुpष 12/23/1965 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर ए>ील 97 माच� 2000 8390661248

333 20010604C517401 >शांत केवलचंद रामटेके 

मु.पो.आंबेडकर वाड�, (सगंलटोल+ 
गM�दया

पुpष 11/23/1970 बी.ए. अनु.जाती गM�दया  मे 97 ए>ील 2000 7276859247

334 20141016C100686 नंदक6शोर का:हु वाघमारे मु.पा. 
@त�ल+मोहगाव ता. गोरेगाव िज. 
गM�दया

पुpष 7/30/1968 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा गोरेगांव जुन 96 मई 99 9657898976

335 19900827C497015 नोहरलाल अमतृलाल बनोठे 

मु.पो.कावराबांध त. सालेकसा िज. 
गM�दया

पुpष 12/7/1961 डी.एड. इतर सालेकसा ऑग. 95  जुलै 98 8657580169

336 19901112C517146 �हवराज मुका ठाकरे मु. 
भजीयापार पो. Cचरचांळबांध 

त.आमगाव िज. गM�दया

पुpष 10/13/1972 बी.ए इमाव .आमगांव जुन 97 मे 2000 9765617397

337 20141127सी100613 उमाकांत =या@नराम मोटघरे 

मु.नगपुरा पो काल+माट+ 

त.आमगांव िज. गM�दया

पुpष 10/21/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगांव जुन 97  मे 2000 8552821194

338 २००१०७०२सी५१५३११ 
07/02/2001

धनलाल रामाजी दाणे 

मु.भागी,पो.@नलज,ता.देवर+ 
िज.गM�दया

पु. ०१/०८/१९६८ बी.ए. इ.मा.व. देवर+ सपटे-९५ आँग-९८

339 19901211C496691 कु. >@तमा इ$वर वैrय  मु. 
आंबेडकर वाड�, (सगंलटोल+ 
गM�दया िज. गM�दया

12/5/1969 एम.ए.बी.एड. अनु जाती गM�दया स�टे 1997  ऑग!ट 2000 9637805182

340 19930726C498218 चु@नलकुमार >भुदास मेEाम मु. 
लोधीटोला पो. धापेवाडा 
त.िज.गM�दया

5/29/1974 एम.ए.बी.एड. अनु जाती गM�दया Hडसे.97 नोGहे.2000 9673031626

341 19900221C516325 जानक6 रामचंL कटरे           

         मु.पो. पाथर+ ता. 
गMरेगाव िज. गM�दया

!"ी 10/11/1968 बी.ए.बी.एड. इ.मा.व. गोरेगांव ए>ील 96  माच� 99 9423606544

342 20150331सी100086 वसंतकुमार मयाराम शहारे 

मु.पो.कटंगी बु.ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 4/15/1968 एम.ए.बी.पी.एड अजा गोरेगांव ए>ील 96   माच� 99 9049339938

पुpष
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343 19951125C501132 कु.शामकला परसराम कांबळे 

मु.Cचचगांव पो.गणखैरा 

ता.गोरेगाव िज.गM�दया

! "ी/ 7/15/1969 एम.ए. अनु जाती गोरेगांव ए;>ल 97  माच� 2000 9637594269

344 २००२०२०७सी५२०१३४ 
02/07/2002

धनलाल मोडकू भोयर 

मु.पो.पालंदरू/जामी, त.देवर+, 
िज.गM�दया

पु. २९/११/१९७० एम.ए. अ.जमाती देवर+ मे-९७ ए;प-२०००

345 19970325C501721 हेमराज पांडुरंग नाकाड ेमु.ताडगाव 
ता.पो.मोर/अजु�नी िज गM�दया

पुpष 9/6/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव मोर/अजु�नी  जुलै 98  जुन 2001 8411023389

346 20081001सी495810 कु.क6त� िजवन(सहं चंदेल 

मु.काका चौक (सGह+ल लाईन 

गM�दया त िज गM�दया

! "ी/ 12/23/1972 एम.ए.   इतर गM�दया जून 99  मे .2002 9049799152

347 20111019C521267 अमर(सहं मोती(सहं चौGहान 

मु.रामनगर,सुया�टोला गM�दया िज. 
गM�दया

पुpष 1/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इतर गM�दया स�टे 97  ऑग!ट 2000 9637632686

348 20160705सी100955 गणेश @नलकंठ दमाहे  मु.नवेगाव 
पो सोनपुर+ त.सालेकसा 

िज.गM�दया

पुpष 6/30/1971 बी.पी.एड. इमाव सालेकसा माच�97 फरवर+  2000 9174700774

349 19910412C497270 ओमक6रण रामचंद भांडारकर मु 

पो अंजोरा ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 10/26/1972 बी.ए. इमाव .आमगाव स�टे 1997 ऑग!ट 2000 9604317123

350 20160701सी101132 केशव केवळराम देशमुख मु. 
परसोडी पो.सोनी त.देवर+ 
िज.गM�दया

पुpष 7/5/1967 बी.ए. इमाव देवर+ जुन 97 ते मे 2000 9923771826

351 20021009C519122 राम(सहं घरम(सहं मि]छरके     

       मु.झाल+या पो. कावराबाध 

ता सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 1.7.64 एम.ए.बी.एड. इ.मा.व. सालेकसा जुन 96 जुन 99 9764525393

352 2002125सी497394 अ@नलकुमार �हरालाल गज(भये   

   मु.मुंडीपार, पो. कवलेवाडा, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 12/3/1964 एम.ए. अजा @तरोडा Hडस7. 90 नोGह7. 93 7507642991

353 20021118C519441 रतनलाल संपत चौर+वार मु. 
सहारवानी पो.कवलेवाडा 

त.गोरेगांव िज.गM�दया

पुpष 8/23/1966 डी.एड. इमाव गोरेगांव  जुलै 97  जुन 2000 8605335763
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354 .20021210सी519789 धनराज कवळू समर+त          

       मु. केशोर+ केळवदपो. 
केशोर+ ता. अजु�नी/मोर िज. गM�दया

पुpष 3/3/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. .अजु�नी/मोर .ऑRटो. 96 स�टे. 99 9545860850

355 20021212C512944 कु. योCगता >ताप(सगं बैस       
      मु.पो.आय.ट+.आय. 
कॉलोनी गM;वदपुर रोड गM�दया

! "ी/ 1/10/1971 बी.ए. इतर गM�दया जुलै 96  जून 99 9326018232

356 19970927C531331 सेवकराम सदा(शव बहेकार 

मु.राका पो.Cचखल+ ता. 
सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 12/1/1972 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी जाने 2000  Hडसे 2002 9158254330

357 19910108C497219 महेशकुमार खुशाल शहारे 

मु.पो.नवरगांव कला ता.िज. गM�दया
पुpष 8/15/1974 एम.ए. इमाव गो�दया स�टे 98 ऑग!ट 2001 8975801738

358 19980112सी505979 >�दपकुमार वे@नमाधव पटले 

मु.पो.Cचरचाळबांध ता.आमगांव 

िज.गM�दया

पुpष 5/2/1973 एम.ए.बी.पी.एड इमाव .आमगांव ए;>ल 2000 माच� 2003 8308727088

359 19850108C527535 िजत7L ;व$वनाथ उके मु.मनोहर 
कॉलोनी रामनगर गM�दया िज. 
गM�दया

पुpष 10/9/1965 एम.कॉम. अनु जाती गो�दया स�टे. 1998 ते ऑग!ट 2001 8975801738

360 19870708C496074 >भुदयाल इसोबा ठाकरे 

मु.झालुटोला पो.दव@नवाडा 
त.िज.गM�दया

पुpष 8/15/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया माच� 99  फरवर+ 2002 9765623390

361 १९८९१२२८सी४९६४९० 
२८/१२/१९८९

राजकुमार दयाराम डMगरे 

मु.(स�ंदबीर+,पो.फुटाना, 
त.देवर+,िज.गM�दया

पु. ०५/०३/१९६९ एम.ए. अ.जाती देवर+ जाने-९९ Hडस7-२००१ 8689058910

362 19920518C497489 भा=यवानकुमार ;पसाराम शहारे 

मु.पो.त. सडक/अजु�नी िज.गM�दया
पुpष 4/17/1971 एम.एस.डZलू. अनु जाती सडक/अजु�नी ए>ील 99  माच� 2002 9923474860

363 19950928C501558 कु.रेखा $यामराव (भवगड ेमु 

सावंगी पो.बाKहणी त. 
सडक/अजु�नी िज.गM�दया

! "ी/ 9/24/1975 एम.ए. इमाव सडक/अजु�नी फरवर+ 2000 जाने. 2003 9637276447

364 20160222सी100300 कु.>ेमलता राधे$याम ट7भरे 
मु.पुनाटोल+ @तलक वाड�,गM�दया 
िज.गM�दया

!"ी 11/30/1975 बी.ए.बी.एड. इमाव गM�दया स�टे 97 ते ऑग!ट 2000 9923984750

365 १९९६१०२८सी५०३२८२ 
२८/१०/१९९६

राधेशाम नारायण गायघने 

मु.पदमपूर,पो.फुटाना, 
त.देवर+,िज.गM�दया

पु. ११/०६/१९७४ बी.ए. बीपीएड इ.मा.व. देवर+ माच-९९ फेबू-२०००
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366 19930118C513077 लोकराम कवळु पटले मु पो इ$वर 

मुंडीपार ता.सडक/अजु�नी 

िज.गM�दया

पुpष 9/7/1974 एम.ए. इमाव सडक /अजु�नी माच� 2000   फरवर+ 2003 9673446846

367 20150948सी101257 कु._करण दशरथ ट7भुण<कर 

मु.0रसामा त.आमगांव िज.गM�दया
! "ी/ 7/8/1974 बी.ए. अनु जाती .आमगांव ए>ील 97  माच� 2000 9021465415

368 19961227C501224 कैलाशपती र;वशंकर झंझाड मु.पो. 
Cचखल+ ता. सडक/अजु�नी 

िज.गM�दया

पुpष 1/21/1973 एम.ए.बी.एड. इमाव सडक/अजु�नी जानेवार+ 2000 Hडस72003 9673755700

369 19950512C500838 गौर+शंकर मयाराम बोपचे 

मु.भिजयापार पो.Cचरचाळबांध 

त.आमगाव िज. गM�दया

पुpष 6/28/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगांव जाने 2000 Hडसे 2002 7507463738

370 19950218C500615 सरोज आसाराम हुमे मु. मनेर+ पो. 
Cचखल+ ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 5/16/1974 बी.ए. इमाव स/अजु�नी जाने 2000  Hडसे 2002 8007713743

371 20110413सी506911 लaमण =या@नराम बारसाड ेमु.पो. 
त.सडक/अजु�नी िज. गM�दया

पुpष 10/10/1976 एम. िफल इमाव सडक/अजु�नी .ऑग!ट99 जुलै 2002 9823556160

372 20150330सी100468 फुलचंद दयाराम डMगरे          

      मु. कुंभारटोल+, ता. आमगांव

पुpष 9/25/1965 बी.कॉम. अजा .आमगांव मे 95 जुन 98 9049089224

373 19930318C527448 दवु�राज नD� ा◌ूजी वैrय मु. 
घटेगावं पो खेाड(शवनी 

ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 9/19/1974 एम.ए.बी.एड अनु जाती सडक/अजु�नी ऑगxट-1999 जूलै-2009 8007922544

374 20150329सी100224 राजकुमार भैयालाल कावळे 

मु.पो.त.आमगाव िज गM�दया

पुpष 1/6/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव फरवर+ 99 जाने. 2002 9689046227

375 19870216C532568 हरकराम बाकु दमाहे 

मु.पठानटोला पो.सोनपुर+ 
ता.सालेकसा िज गM�दया

पुpष 1/1/1967 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सालेकसा Hडसे 98 नोGह7. 2001 7721914322

376 19930916C515263 (शव>साद छोटेलाल (ल�हारे मु 

कुणबीटोला पो कावराबांध ता 

सालेकसा िज गM�दया

पुpष 6/4/1975 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सालेकसा जाने. 99 Hडसे.2001 9545212313

377 20111209C517295 कु.शहनाज अ. कुरैशी मु.पो.अंजोरा 

ता.आमगांव िज.गM�दय
! "ी/ 2/18/1975 बी.ए.डी.एड. इतर .आमगांव ऑग!ट-98 जुलै 2001 9637560569
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378 २००३०४२४सी५२००४४ 
२४/०४/२००३

गुणेश मोतीदास शहारे 

मु.(स�ंदबीर+,पो.फुटाना, त.देवर+, 
िज.गM�दया

पु. १३/०२/१९७४ बी.ए. अ.जाती देवर+ सपटे-९७ आँग-२०००

379 19930312C498073 .अ@नल बळीराम रामटेके मु 

.घटेगाव पो.खोड(शवनी 

त.स/अजु�नी िज गM�दया

पुpष 1/16/1973 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी .ऑग.99  जुलै .2002 9673691808

380 19911116C497140 जनकलाल लaमीचरण मेEाम 

मु.पो.कावराबांध ता.सालेकसा िज 

गM�दया

पुpष 2/11/1972 बी.काम.बीपीएड इमाव सालेकसा माच� 99 ते फरवर+ 2002 7350086297

381 20150409सी100426 हंसराज रामदास मेEाम         

      मु. बलमाटोला, पो. 
दासगांव, ता.िज.गM�दया

पुpष 5/10/1968 बी.काम. अजा गM�दया जुलै 95 'ऑग!ट 98 8390606004

382 19970228सी505189 
28/02/1997

संतोष वातूजी नंदे$वर, 
मु.खामखुरा�, पो.@नलज, त.देवर+, 
िज.गM�दया

पु. 12/11/1966 बी.ए. अ.जाती देवर+ फेबू-९9 जाने-2002

383 19941206C499266 राजेश पु ्ंड(लक नखाते 

मु.सुया�टोला पावर हाऊस गM�दया 
िज गM�दया

पुpष 6/21/1973 बी.ए. इमाव गM�दया ए;>ल 2001   माच� 2004 9922455880

384 19941208C499649 रमेशकुमार Cगरधर दमाहे मु 

(सGह+ल लाईन इंगळे चो◌ैक 

,गM�दया िज गM�दया

पुpष 1/23/1994 बी.ए. इमाव गM�दया आग 99  जुलै 2002 9403061694

385 19960827C502571 .अशोक ह0रभाऊ सोनवाने मु.राका 

पो Cचखल+ ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 1/14/1972 बी.ए. ;व मा >. स/अजु�नी फरवर+ 99 ते जाने 2002 9765332368

386 19940818सी499221 भुमे$वर (लखन ठाकुर मु 

खुड(शपार पो Cचरचाळबांध ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 11/28/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव जाने 2000 Hडसे 2002 8007469551

387 20110301सी496677 
01/03/2011

राजेशकुमार जयनारायण @तवार+, 
मु.पा.ंपांढर+ 
त.सडकअजून�,िज.गM�दया.

पु. 4/4/1969 बी.ए. इतर सडकजून� फेबू-२००० जाने-2003 9421808458

388 20060320सी4986 58 
20/03/2006

लaमीकांत जयकुमार  सावरकर, 
मु.पो.पांढर+ 
त.सडकअजून�,िज.गM�दया.

पु. 7/1/1973 एम.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सडकजून� फेबू-२००० जाने-2003 7507366787

389 19911012C497123 शंकरलाल भाउुजी काटेखाये मु 

पदमपूर पो बोर:हार ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 10/26/1975 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव जुलै 98  जुन 2001 9673321309
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390 20140917सी101677 कु.कमल रामाजी फुंड ेrवारा. 
कमला भ7डारकर मु अजु�ननगर 

ता.सडक/अजु�नी िज गM�दया

! "ी/ 8/9/1968 डी.एड. इमाव सडक/अजु�नी नोGहे 98  ऑRटो-2001 7066212860

391 19911212C497600 >ेमकुमार लालचंद �बसेन मु 

ननसर+ पो सरकारटोला त 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 5/10/1973 एम.ए. इमाव .आमगाव से�टे 98 ऑग!ट 2001 9545025618

392 19950918C501442 जगद+श हर+जी म7ढे मु राका पो 

Cचखल+ ता. सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 10/12/1973 एम.ए. इमाव सडक/अजु�नी ए>ील 2000 माच� 2003 9604137626

393 20141006सी100516 फक6र खोकसीजी �बसेन        

     वाड नं. 5, देवर+, ता.देवर+
पुpष 2/10/1966 डी.एड. इमाव देवर+ नोGहे. 95 ' 'आRटो.98 7387447294

394 20140602सी100210 राधेशाम उरकुळा ट7भुण�कर मु.पो 
@तगाव ता आमगाव िज गM�दया

पुpष 3/18/1966 डी.एड. अनु जाती .आमगाव जाने 2000  Hडसे.2002 9371616061

395 20000906सी510431 .अ@नल $यामराव वैrय मु.पो. 
कोसमतMडी ता. सडक /अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 8/17/1975 एम.ए.बी.पी.एड अनु जाती सडक/अजु�नी माच� 99 फरवर+ 2002 9011612220

396 20030530C517685 देव7L देवरामजी जंजाळ मु पो त 

देवर+ िज गM�दया

पुpष 12/11/1972 एम.कॉम.बी.एड. इमाव देवर+ जुले 1998 जुन 2001 9421253591

397 19940728C500006 कु.@नलावंती फुल+राम (शवणकर 

मु.पो (सरपुर ता.देवर+ िज गM�दया

! "ी/ 6/1/1973 बी.ए.बी.एड. इमाव देवर+ जून 99 मे 2002 9420935164

398 19881128C496176 �दपक म@नराम शामकुवर       

      मु. सालई, पो. फुटाणा, 
ता.देवर+

पुpष 6/23/1971 बी.ए. अजा देवर+ आRटो. 96 स�टे-99 9545852360

399 19930616C531588 गणराज तुलाराम गराड े

मु.पो.लटोर+ ता.सालेकसा िज 

गM�दया

पुpष 1/4/1974 बी.ए.एम.पी.एड. इमाव सालेकसा मे 99 ते ए;>ल 2002 9764915549

400 19940412C501774 पोषनलाल (शवचरण बनोटे मु 

मोहाटोला पो कावराबांध 

ता.सालेकसा िज गM�दया

पुpष 3/3/1976 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सालेकसा ऑRटो 99 ते स�टे 2002 9765069027

401 19950616C500717 प:नालाल छ:नु माहुले मु 

कोटजाभेारा पो लटोर+ 

ता.सालेकसा िज गM�दया

पुpष 2/3/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. सालेकसा स�टे 98 ते ऑग.2001 9657989332
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402 20150502सी100245 पु�षाेNम पांडुरंग पाथोड ेमु पो 

स�दड ता. सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 6/10/1972 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी ऑग!ट 99 ते जुलै-2002 7588770554

403 19930615सी523907 
15/06/1993

सुय�भान दजु�न शहारे, 
मु.कवलेवाडा,पो.आलेवाडा,त.देवर+, 
िज.गM�दया

पु. 1/19/1973 एम.ए. अ.जाती देवर+ जाने-99 Hडस7-2001 9422346663

404 20111201सी496793 माहोपत िजत(सळ गौतम 

मु.खुडसीपार पो Cचरचाळ ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 12/5/1968 बी.ए. इतर .आमगाव .ऑग 98  ते जुलै 2001 9823142237

405 19950703C500112 राधे$याम श"ु=न गण;वर मु 

मु�ला पो लोहारा त देवर+ िज 

गM�दया

पुpष 9/19/1973 बी.ए अनु जाती देवर+ जाने 2000 Hडसे2002 7304925451

406 20121120C513146 कु.उमादेवी ह0रचंद रहांगडाले 
मु.पो.(सतेपार ता.आमगाव िज 

गM�दया

! "ी/ 11/16/1972 बी.ए.Hडएड इतर .आमगाव जून 99  मे 2002 9545285350

407 19880629C528617 �हवराज (सताराम ताजने  मु.पो. 
दांडगेाव त.िज.गM�दया

पुpष 4/4/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव गM�दया जाने 99  Hडसे 2001 9545965758

408 19910621C496852 जलेश (सताराम भोयर मु. पो 
देवर+ ता देवर+ िज गM�दया

पुpष 5/9/1972 एम.ए.बीपीएड इमाव देवर+ ऑRटो 98 स�टे 2001 9765673010

409 19890818C496421 राजेशकुमार नारायण श7ड े

मु.पो.ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया
पुpष 5/8/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी जुलै 97 जून 2000 9673015438

410 19900417C496971 गजानन>साद जयनारायण @तवार+ 

मुपो.पांढर+ ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 8/10/1971 बी.ए. इतर सडक/अजु�नी जाने 2000 Hडसे.2002 9420616015

411 2003904758 �द. 
19/07/2003

ओम>काश मारोतीराव कावळे 

मु.छोटा गM�दया दN मं�दराजवळ 

गM�दया

पुpष 1/5/1966 एस.एस.सी.डी.एड
.

इमाव सालेकसा फरवर+ 2000  जाने 2003 9373056072

412 19910513C496845 इ$वरदास रामभारउ राऊतकर मु 

पो पाथर+ ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 12/15/1972 बी.ए अनु जाती गोरेगाव ऑRटो 98 नोGहे. 2001 9764024907

413 20150328सी100173 कु.@तलोNमा ह0रचंद गो◌ैतम 
मु.पो.�बजेपार ता. सालेकसा 

िज.गM�दया

! "ी 12/21/1966 डी.एड. इमाव सालेकसा जाने 99 ते Hडसे.2001 9673152114

414 19910708C497313 नर7L भागवत (शदंे मु.चुलोद पो 
दNोरा ता. िज. गM�दया

पुpष 7/3/1972 बी.ए. इतर गM�दया Hडसे 98 ते नोGहे 2001 9011171447
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415 19910508C497273 राजीव कवीदास @तरपुळे मु.कुंभारे 

नगर गM�दया ता िज गM�दया

पुpष 9/28/1974 बी.ए. अनु जाती गM�दया Hडसे 99 नोGहे-2002 9975034574

416 20110602C503543 कु.सु(शला पांडुरंग खवासकर 

मु.रामनगर गM�दया त.िज.गM�दया
!"ी 4/8/1972 एम.ए.टायपीग 

संगणक

अनु जाती गM�दया माच� 2000 फरवर+ 2003 9527252235

417 19900525C496735 योगेश बुFदाजी फाले मु.वडगेाव 
पो.ता.स/अजु�नी िज.गो�दया

पुpष 8/19/1972 बी.ए. अनु. जाती सडक/अजु�नी मे 2000 ए>ील 2003 9923136554

418 19910708C497314 केशव गM;वदं मेEाम मु.0रगं रोड 
गM�दया ता.िज.गM�दया

पुpष 2/15/1973 बी.ए.बीपीएड इमाव गM�दया फरवर+ 2000  जाने 2003 9545963728

419 19960827C501938 कु.नमीता नुतनलाल चौGहान 
मु.बोथल+ पो. खजर+ 

त.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

!"ी 10/10/1976 एम.ए.संगणक  इमाव सडक/ अजु�नी ऑग 2000 जुलै 2003 9663090842

420 19941212सी531821 
12/12/1994

अ�णकुमार का(शराम (शवनकर, 
मु.(शवाजीनगर, बनगांव, 
पो.त.आमगांव, िज.गM�दया

पु. 11/19/1972 एम.एस.डZ लू. इ.मा.व. आमगांव जूलै-९9 जून-2002 9420936081

421 19930220C508791 हेमराज ह0रभाउु भ7डारकर मु.Cचगंी 
पो गMउउमर+ ता.सडक अजु�नी िज. 
गM�दया

पुpष 8/8/1972 एम.ए.एम.एस.ड
Zलु .बीएउ

इमाव सडक /अजु�नी स�टे.98 ते ऑग!ट-2001 8007683911

422 19920108C497573 भेाजराज महादजुी कोरे  मु. 
�बरसी पो परसवाडा ता.िज.गM�दया

पुpष 5/15/1973 बी.ए. इमाव गM�दया मे 2000 ते ए>ील 2003 9764084962

423 20100916सी535696 
16/09/2010

ओम>काश _कसन बावनकर, 
मु.पो.कोसमतMडी, त.सडकअजून�,  
िज.गM�दया.

पु. 6/24/1975 एम.ए.बी.एड. इ.मा.व. सडकजून� मे-९9 ए;>ल-2002

424 19910108C497220 Eीधर गणु बावनकुळे मु पो 

नवरगाव ता िज गM�दया

पुpष 1/11/1974 बी.ए. इमाव गM�दया फरवर+ 2000  जाने. 2003 8888447661

425 19960518C501733 कु.अ@नता $याम>काश ट7भरे 

मु.पो.खोड(शवनी त. सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

! "ी/ 12/31/1971 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी फरवर+ 99 जाने. 2002 9764024834

426 19890116C532876 योगेशकुमार येशुभाऊ ट7भरे 

मु.खोलगड पो लटोर+ ता 

सालेकसा िज गM�दया

पुpष 2/27/1971 बी.ए. इमाव सालेकसा ऑRटो 98 स�टे.2001 9823995078
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427 20150329सी100299 कु.Cगता मोहनलाल चुटे मु पो 
काल+माट+ त आमगाव िज गM�दया

!"ी 6/20/1965 डी.एड. इमाव .आमगाव Hडसे 98 ते नोGहे2001 7745840216

428 20111119C523798 छोटेलाल कुवरलाल रहांगडाले मु 

पो तांडा त िज गM�दया

पुpष 7/27/1964 डी.एड. इमाव गM�दया Hडसे 99  ते नोGहे 2002 8698951488

429 19920912C497753 सुभाषचंL नारायण उपराड ेमु 

बनगाव पो ता आमगाव िज. 
गM�दया

पुpष 5/9/1973 बी.ए इमाव .आमगाव Hडसे 98 ते नोGहे.2001 8007470056

430 19930628C532086 रामे◌े$वर काशीराम qाKहणकर मु 

पदमपूर पो फुटाना त देवर+ िज 

गM�दया

पुpष 3/12/1972 बी.ए. इमाव देवर+ जाने 2000 Hडसे. 2002 9545210712

431 19961129C502338 राजकुमार मोहरलाल चौधर+ मु 

पो आसेाल+ ता िज गM�दया

पुpष 11/20/1968 बी.ए.बीपीएड इमाव गM�दया  ऑग!ट 98 स�टे 2001 8605295188

432 20060919C528956 रमेश �हरालाल केवट मु बोथल+ 

पो ठाणा ता आमगाव िज गM�दया

पुpष 3/7/1972 बी.ए.बीपीएड भ/जमाती .आमगाव Hडसे 98 ते  नोGहे .2001 9765000687

433 19961012C530371 ;वनोद �हरामण सोनकनेऊर मु पो 

@तगांव ता आमगांव िज गM�दया

पुpष 8/2/1971 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगांव नोGहे 98  ते  ऑRटो. 
2001

9923059135

434 19920125सी497425 
25/01/1992

पुरषोNम @तलकचंद �बसेन, 
मु.ट+.बी.टोल+,लो�हया वाड�,चामट 
_कराणाचे मागे,गM�दया

पु. 8/15/1974 एम.एस.डZ लू. इ.मा.व. गM�दया जूलै-९9 जून-2002 9423382667

435 19920616C497821 वन7L खेमराज पारधी मु.पो. 
फRक6मेटा ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 8/18/1973 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगांव माच�  99 ते फरवर+ 2002 9767851096

436 19901006सी496910 
06/10/1990

लaमीचंद लोकलाल (ल�हारे, 
मु.लोधीतोडा, पो.सरांडी, त.@तरोडा, 
िज.गM�दया.

पु. 6/30/1972 एम.ए. इ.मा.व. @तरोडा जूलै-९8 जून-2001 9168193824

437 19980728सी508355 
28/07/1998

संघ(म"ा श"ूeन गण;वर, 
मु.मु�ला,पो.लोहारा, त.देवर+, 
िज.गM�दया

!"ी 10/16/1976 एम.ए. अ.जाती देवर+ मे-२००० ए;>ल-2003 9765933116

438 20111215C523521 कैलाशकुमार $यामलाल रहांगडाले 

मु दहेगाव पो तांडा ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 9/21/1973 बी.पी.एड. इमाव .आमगां◌ाव जूलै 2000  ते जून 2003 9923644226
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439 19910906C497084 >मोद ह0रदास बोरकर 

मु.नेह�वाड�,@तरोडा ता.@तरोडा िज 

ग7�दया

पुpष 6/25/1974 बी.ए.बी.एड. अनु जाती  @तरोडा जुलै 98  ते जून 2001 9049469692

440 19850706C532870 .अजय रघुनाथ कोटांगले मु. 
महाDमा फुले वाड�,@तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 12/28/1970 एम.ए अनु जाती @तरोडा नोGहे 98  ते .ऑRटो 2001 9325704376

441 19940706C499371 `ाने$वर आDमाराम नंदागवळी मु 

पो डॉ झाक6र हुसेन वाड�,@तरोडा 
िज गM�दया

पुpष 11/19/1974 बी.ए अनु जाती @तरोडा .ऑग 2000  ते जुलै 2003 9326441974

442 19930825C498226 >मोदकुमार आसाराम नंदे$वर मु. 
कुहाडी ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 8/3/1973 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती गोरेगाव जाने 99 ते  Hडसे 2001 9049325030

443 19920928C497794 अशोक भाऊदास खरोले  मु 

केशोर+ पो @नलज त देवर+ िज 

गM�दया

पुpष 8/6/1973 एम.ए.बी.पी.एड. अनु जाती देवर+ ऑग.2000 ते जुले◌ै .2003 9405533893

444 19930616C498179 क:हे◌ैयालाल >�हाद मेEाम मु 

Cचगंी पो कोकणा ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पुpष 5/28/1973 एम.ए.बी.एड. अनु जाती सडक/ अजु�नी स�टे 99  ऑग!ट2002 9545056737

445 19860806C496304 ;वर7L सदा(शव उके मु.धादर+ 
पो.सरांडी ता.@तरोडा िज.गM�दया

पुpष 12/21/1969 एम.ए इमाव @तरोडा ऑग 98  ते जुलै 2001 7350965877

446 20020704C527678 कु.माया रायभान गज(भये मु 

डMगरगाव पो खजर+ ता. 
सडक/अजु�नी िज गM�दया

!"ी 7/4/1970 डी.एड. अनु जाती सडक/अजु�नी स�टे 98 ते ऑग.2001 9421812103

447 20151203सी100480 माPणकलाल Eीराम भेलावे मु पो 

आसोल+ तािज गM�दया

पुpष 1/4/1975 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया ए;>ल 2000  ते माच� 2003 9637572043

448 20031017C529299 दरयाव गोवध�न 0रनाईत मु 

बेलाट+ पो कवलेवाडा त @तरोडा  

िज गM�दया

पुpष 6/17/1966 बी.ए. इमाव @तरोडा जुलै 98  ते जून 2001 8390084941

449 19950912C511937 ;वनायकराव $यामराव मानकर मु 

मानेगाव पो ठाणा ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 9/1/1973 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव जाने  2000 ते Hडसे 2002 8007931446

450 19960928C502444 कु शारदा _कसन खोटेले  मु. 
पो.श7डा ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

!"ी 2/3/1969 डी.एड. इमाव सडक/अजु�नी स�टे 98 ते ऑग!ट 2001 8421018225

451 19910321सी497264 देवेLं नेतराम मडामे मु.कोचेवाह+ 

पो बनाथर ता िज गM�दया

पुpष 1/10/1965 बी.ए अनु जाती गM�दया जुलै 2000  ते जून 2003 7774827445
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452 19950912C512932 कु केशर बालचंद पारधी मु चुलोद 

पो दNोरा ता िज गM�दया

!"ी 2/18/1971 बी.ए इमाव गM�दया .ऑगxट 99 जुलै.2002 7774827377

453 19930112C530910 राजू तुलसीराम कठाने मु पो 

कोटरा ता सालेकसा िज गM�दया

पुpष 10/8/1975 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा ऑग.99  ते जुलै.2002 9823577810

454 19940613C523609 भरतराम रामा बोपचे मु 

Cचरामनटोला पो तेढा ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 11/24/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव Hडसे 98  ते नोGहे. 2001 9764581203

455 20150125सी100243 सुभाष शंकर खैरे मु. कवडी पो 

अंजोरा ता आमगाव िज गM�दया

पुpष 10/15/1967 बी.ए. इमाव .आमगाव जाने 99  ते Hडसे.2001 9923623463

456 19970925सी506102 कु. झुने$वर+ भैयालाल बधेले मु 

पो Kहसगाव ता गोरेगाव िज 

गM�दया

!"ी 1/28/1974 एम.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव ए;>ल 99  ते माच� 2002 8411074461

457 19901217C496683 सुर7L चरणदास कुडभरे 

मु.लोधीटोला पो धापेवाडा ता िज 

गM�दया

पुpष 10/8/1971 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती गM�दया आग. 98  ते जुलै .2001 8806545936

458 19921012C497804 कुम7L पुना नांदगाये मु.�हराटोला 
पो काल+माट+ त गोरेगाव िज 

गो◌ा◌ं�दया

पुpष 7/8/1975 बी.ए. अनु जाती गोरेगाव माच� 2000  ते फरवर+ 2003 9923294975

459 19980310C497663 �दल+पकुमार दयाराम ट7भुण�कर 

मु पो @त�ल+ मोहगाव ता 

गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 11/15/1964 डी.एड. अनु जाती गोरेगाव .आग 2000  ते जुलै 2003 9373050759

460 19900625C499575 नंदराम  नDथ◌्ु पारधी मु 

Cचरेखनी पो कवलेवाडा ता @तरोडा

पुpष 7/22/1972 एम.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा .ऑग 98  जुलै 2001 7875123596

461 19941108सी499250 गो◌ैतम मुलचद शहारे मु (शवाजी 

वाड� @तरोडा िज गM�दया

पुpष 10/27/1971 बी.ए. अनु जाती @तरोडा ए>ील 99  ते माच� 2002 9923266368

462 19950822C500542 (भवराम रामलाल राहांगडाले मु 

पो Cचखल+ ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 6/5/1974 एम.ए इमाव @तरोडा मे 2000  ते ए;>ल 2003 9011432901

463 19971012C529658 मेघ$याम चु:नीलाल पटले मु 

�बरसी पो परसवाडा ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 4/15/1976 एमएसडZल◌्ू इमाव .आमगाव ए;>ल 99  ते  माच� 2002 9049386240
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464 19911012C497122 लालबहादरु देवलाल चौGहाण मु 

जामखार+ पो फुRक6मेटा ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 9/6/1974 एमएसडZल◌्ू इमाव .आमगाव जुलै 2000  ते जुन 2003 9822720247

465 20030207C519027 $यामसं◌ुदर फेकनलाल राहांगडाले 

मु पो काचेवानी त @तरोडा िज 

गM�दया

पुpष 6/28/1973 एम.ए. इमाव @तरोडा स�टे. 2000  ते ऑग.2003 9049901782

466 20031201C520786 धम<L कुमार बहरामजी शरणागत 

मु पो चोपा ता गोरेगाव िज 

गM�दया

पुpष 11/16/1966 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव स�टे 98  ऑग.2001 9922035491

467 20150327सी100276 चंLसेन तारांचद राऊत 

मु.खु(श�पार पो Cचरचाळबांध ता 

आमगाव िज गM�दया

पुpष 9/24/1971 एम.ए.बी.पी.एड. ;व मा.>. .आमगाव नोGहे 2000  ते ऑRटो 2003 9765930399

468 19920619C511456 अजाब(सहं सद(ुसहं बरेले मु 

कातुल} पो (सतेपार ता.आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 1/15/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इतर .आमगाव जाने  2000 ते Hडसे. 2002 9637402697

469 20010703C515331 लaमीचद नंदलाल पंचभाई मु 

@तडका पो ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 9/23/1975 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी जाने 2000 Hडस7 2002 9673766565

470 19970425C505583 कु.(शला होल+राम ट7भुण� मु डुडंा 

पो पांढर+ ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

!"ी 1/2/1967 डी.एड. अनु जाती सडक/अजु�नी नोGहे 98  ते ऑRटो 2001 8698042728

471 20100809C535849 कुवरलाल Eीक6सन खजुर+या मु 

सोनपुर+ त सालेकसा िज गM�दया

पुpष 10/9/1972 एम.ए.बी.पी.एड. इतर सालेकसा माच� 99  फरवर+ 2002 9545507523

472 19960204C501430 कु. भुमे$वर+ गणराज चौधर+ मु 

.पो .लाखेगाव  त .@तरोडा िज. 
गM�दया

!"ी 8/30/1975 डी.एड. इमाव @तरोडा ए;>ल 99 माच� 2002 9823138662

473 19930325C531256 @तलकचंद Cचतंामन बोपचे मु 

�हराटोला पो काल+माट+ ता 

गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 5/9/1969 बी.ए. इमाव गोरेगाव जाने 2000 Hडसे.2002 7507180824

474 19970912C504362 अ@नल शंकर श7ड ेमु �बरसी पो 

ता आमगाव िज गM�दया

पुpष 9/29/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव फरवर+ 2000 ते जाने. 2003 9049168202

475 19880810C496253 लुवन>साद चैतनलाल उपवंशी 

मु.;पपरटोला पो. दव@नवाडा ता. 
@तरोडा िज गM�दया

पुpष 7/12/1968 डी.एड. इमाव @तरोडा नोGहे .98  ते ऑRटो 2001 8408994862
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476 20100811C536022 सुभाष म:साराम मलगाम मु 

दोडके पो @त�ल+ त. सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पुpष 5/6/1970 बी.ए. अनु जमाती सडक/अजु�नी जुन 2000  ते मे 2003 9049087883

477 20111215सी523382 
15/12/2011

देव7L मंगल कोसरकर, 
मु.म7ढा,पो.ठाणेगांव,त.@तरोडा,.िज.
गM�दया

पु. 6/25/1970 बी.ए. इ.मा.व. @तरोडा ऑग-९8 जूलै-2001 9049675328

478 19920706C497869 _करण हंसराज उके मु गांधी वाड� 

@तरोडा ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 11/14/1973 बी.ए. अनु जाती @तरोडा नोGहे2000 ते ऑRटो 2003 7769021140

479 19960820C531949 न�पाल शंकर खोqागड ेमु 

(सरोल+ पो महागाव ता अजु�नी/ 
मोर िज गM�दया

पुpष 9/5/1966 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर माच� 99 ते फरवर+ 2002 9923983976

480 19941212C499272 हेमंतकुमार रामचंद कापगते मु 

का:होल+ मा धाबेटेकडी 

ता.अजु�नी/मोर िज गM�दया

पुpष 1/2/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .अजु�नी/मोर मे 99  ते ए>ील 2002 9420854782

481 20160302सी100173 शारदा �दवाकर पारधी मु पो 

@तरखेडी ता सालेकसा िज गM�दया

पुpष 7/23/1974 डी.एड. इमाव सालेकसा Hडसे. 2000 नोGहे2003 7769943197

482 19860106C503806 रोशन अमतृ मेEाम मु पो 

गुमाधावडा ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 3/13/1965 बी.कॉम अनु जाती @तरोडा मे 2000  ते ए>ील 2003 90496744221

483 19970316C505566 कु. �पलता शोभाराम साखरे मु 

साखरे राईस (मल के पास 

सालेकसा िज गM�दया

!"ी 12/11/1976 एम.ए.बी.एड. अनु जाती सालेकसा ऑग.2000 ते जुलै 2003 9604477203

484 20160711सी101056 पुनमचंद बळीराम पाचेळे मु.पो.ता. 
अजु�नी मोर िज गM�दया

पुpष 7/28/1971 बी.ए. ;व >ा म .अजु�नी/मोर नोGहे 98  ते ऑRटो 2001 9623359734

485 20031215C520961 राम>साद पाडुरगं वानखेड ेमु पो 

सरकारटोला ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 7/19/1971 बी.ए. अनु जाती .आमगाव मे 97 ते ए>ील 2000 8605304732

486 19890906C496432 देवानंद �बहार+ चौरे मु पो करट+ 

ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 12/10/1970 बी.ए. अनु जाती @तरोडा मे2000 ते ए;>ल 2003 90497395504

487 19871216C496041 _कशोर जगन लोणारे मु पो 

बMडगाव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 10/23/1965 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी/मोर .ऑग.98 ते जुलै 2001 9545721443
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488 20121017C505181 लालदास इ!तार+ डMगरवार मु पो 

गोठणगांव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 2/15/1968 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी/मोर जाने .1999 ते Hडसे.2001 7719814041

489 19920906C497739 आनंदकुमार �बहार+लाल चौरे मु 

पो करट+ ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 5/7/1973 बी.ए. अनु जाती @तरोडा .ऑग.2000 ते जुलै 2003 8806894847

490 19960306सी501595 कु.पुxपकलाबाई राजाराम मलेवार  

  शा!"ीवाड�, @तरोडा, ता.@तरोडा
! "ी 12/09/ 1970 डी.एड. इमाव @तरोडा Hडसे. 93  नोGहे. 96 8007472274

491 19981027C513637 भरतराम कवळु डोमळे मु.करंजी 

पो. नवरगांव ता. आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 6/7/1974 डी.एड. इमाव .आमगाव जुलै2000 ते जुन 2003 8407940415

492 19970320C505353 _कशोर का(शराम मेEाम मु पो 

महागांव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 5/17/1972 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर फेqुवार+ 99 ते जाने .2002 8698689651

493 19940620C499155 .उमेश कुलपत बोदेले मु 

पो.एकोडी ता िज गM�दया

पुpष 7/14/1974 बी.ए. अनु जाती गM�दया ए;>ल 99 माच� 2002 8698850704

494 19950521सी502848 कु. जनाबाई इसुलाल कटरे  

मु.कातुल} पो. (सतेपार ता 
आमगाव िज गM�दया

!"ी 6/15/1973 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव माच� 98 ते फरवर+ 2001 9423674238

495 19920629C497367 >भाकर >ेमलाल बागळकर 

मु.पं◌ाढर+ ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पुpष 6/1/1975 एम.ए.बी.एड. इमाव सडक/अजु�नी स�टे 2000  ते ऑग.2003 9049967832

496 19961008C503098 क;पलकुमार �बसन डMगरे 

मु.पो.दNोरा ता िज गM�दया

पुpष 4/2/1969 बी.ए. अनु जाती गM�दया मे 98  ते ए;>ल 2001 8007767523

497 19931021C503577 कु.सु@नता परसराम खांडकेर मु 

रामनगर गM�दया ता िज गM�दया

!"ी 5/30/1973 बी.ए. अनु जाती गM�दया जुन 99  ते मे 2002 9009189003

498 19970120C504667 ;वलास रघुनाथ लांडगे मु.पो 
.कोरंभी टोला ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पुpष 6/22/1967 बी.ए. अनु जाती अजु�नीमोरगांव स�टे 98 ऑग2002 9404315583

499 19931018C526520 �दगांबर गो;वदंा गायधने मु पो 

स�दड ता सडक/अजु�नी िज गM�दया

पुpष 9/30/1973 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी मे 2000 ते ए;>ल 2003 96689980695

500 19850920C495875 अशोक हनुमान साखरे मु पो. 
परसटोला ता.अजु�नी/ मोर िज 

गM�दया

पुpष 3/15/1967 बी.ए.बी.पी.एड. अन जाती .अजु�नी/मोर Hडसे. 99  ते नोGहे. 2002 7875208850
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501 19880808सी498343 
08/08/1988

Gयंकटराव कुंवरलाल सGवालाखे, 
शा!"ी वाड�, महालaमी राईस(मल 
मागे, गM;वदंपूर रोड,.गM�दया

पु. 10/9/1972 बी.ए. इ.मा.व. गM�दया जाने-२००० Hडस7-2002 9765746120

502 19870406C500385 .अ@नल कुमार सुखदेव मडामे  मु. 
बेलाट+ पो कवलेवाडा ता @तरोडा  

िज गM�दया

पुpष 1/1/1970 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जुले 2000 जून 2003 9767630323

503 19950218C498805 कु.र(शका एकनाथ रहांगडाले 

rवारा Pखरचंदजी येळे भंगाराम 

चौक,गोरगाव ता गोरेगाव िज 

गM�दया

!"ी 9/4/1972 बी.ए. इमाव गोरेगाव ए;>ल2000 ते माच� 2003 8407945691

504 20030527C517671 सुरेश बापुना जांभुळकर मु 

खामखुरा पो इटखेडा ता 

अजु�नी/मोर िज गM�दया

पुpष 3/19/1967 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी/मोर ए;>ल 99  ते माच� 2002 8698745832

505 19950718C502789 संजय जानबा चांदेवार मु राका 

पो Cचखल+ ता.सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 8/22/1974 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी नोGहे.2000 ते ऑRटो.  2003 9420865138

506 20020830C532478 .अ@नल लaमण  राजCगरे 

मु.पो.ता सडक/अजु�नी िज गM�दया

पुpष 3/19/1972 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी स�टे 2000 ते ऑग.2003 9423115097

507  19900626सी496988 .अतुल चंLभान बोरकर मु.सुकळी 

पो.बाराभाट+ िज.गM�दया
पुpष 9/8/1972 एम.ए.बी.एड. अनु जाती अजून�मोरगांव माच� 99  ते फरवर+ 2002 9420866872

508 19950218C525291 सुखरामजी रामजी बावनकर मु 

राका पो Cचखल+ ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पुpष 5/12/1972 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी Hडसे 99 ते नोGहे 2002 8007575545

509 20160704सी101718 मह7L महादेव शहारे मु करांडल+ 

पो बMडगाव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 6/17/1970 बी.एस.सी अनु जाती .अजु�नी /मोर जाने 99  ते  Hडसे 2001 9112049357

510 19850920C495876 सतीशकुमार हनुमान साखरे मु पो 

परसटोला ता.अजु�नी /मोर िज 

गM�दया

पुpष 8/31/1966 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर ए;>ल 99 त माच� 2002 8698129984

511 19960806C528224 छ"पाल सेवकराम वास@नक मु पो 

एकोडी ता िज गM�दया

पुpष 10/18/1973 बी.ए. अनु जाती @तरोडा ए;>ल 99    ते माच� 2002 9765340968

512 19930610C514700 .ओमल(सहं राजेL(सहं बे◌ैस 

मुपोता सडक/अजु�नी िज.गM�दया
पुpष 11/23/1975 एम.ए.बी.पी.एड. इतर सडक/अजु�नी जाने 2000  ते Hडसे .2002 9545495763
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513 20150427सी100267 कु वंदना गंगाराम बांडबेुचे मु 

शा!"ी वाड�, @तरोडा ता @तरोडा 
िज. गM�दया

!"ी 6/8/1975 बी.ए. इमाव @तरोडा माच� 2000 ते फरवर+ 2003 9674896472

514 19890320C496600 अचोलकुमार धेाडुजी अवरासे मु 

पो वडगेाव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 4/25/1971 बी.ए.बी.एड. अनु जमाती .अजु�नी/मोर मे 99 ते ए;>ल 2002 7507268982

515 19941102C499248 म�हपाल मुख� द�हवले मु पो 

झरपडा ता अजु�नी/मोर िज गM�दया

पुpष 8/2/1970 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी /मोर माच� 99 ते फरवर+ 2002 80071677682

516 19921206C498267 >काश तेजराम मानकर  मु. पो 
.सुकळी ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 5/26/1976 एमएसडZलू इमाव @तरोडा जाने.2000 ते Hडसे2002 9823385013

517 20160705सी101161 कु मंगला नD�जी धांड ेमु पो ता 

गोरेगाव िज गM�दया

!"ी 11/5/1965 बी.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव ए;>ल 98  ते माच� 2001 8806214031

518 19970221C505175 कुमराज जैराम कटरे मु नवेगांव 

पो धापेवाडा ता िज गM�दया

पुpष 5/7/1973 बी.ए. इमाव गM�दया जाने 99  ते Hडसे.2001 8806690973

519 19970620C505865 संतोष बवसी चांदेवार मु पो 

गोठणगाव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 6/20/1975 बी.ए. इमाव .अजु�नी/मार मे 99 ते, ए>ील-2002 9049950556

520 2015050513सी100748 _कशोरकुमार कवळुजी उके मु पो 

खमार+ ता िज गM�दया

पुpष 4/22/1969 बी.ए. अनु जाती गM�दया मे 98  ते ए>ील 2001 880790188

521 19980910C504935 राज7L भाऊदास गौधारे मु पो 

भडगंा ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 5/5/1971 बी.कॉम. अनु जाती गोरेगाव ऑग.2000  ते जुलै 2003 9764881618

522 20141122सी100579 नोहरलाल डोमाजी पारधी 

मु.भाडीपार  पो @तरखेडी ता 

सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 4/11/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा जून 2000  ते मे 2003 9923637909

523 19941212C500168 कु. �द�ती हेमराज फुंड े

मु.पो.कामठा रोड आमगाव ता 

िज गM�दया

!"ी 11/14/1975 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव नोGहे  2000 ते ऑRटो. 2003 9764541264

524 20160707सी101468 कु _करण Eीराम पाट+ल मु.कुंभारे 

नगर गM�दया ता.िज.गM�दया
!"ी 6/16/1969 बी.कॉम. अनु जाती गM�दया जुन 98 ते मे 2001 9923211953

525 19940128C498664 कु.रंजना ;वठठलराव गाढवे मु पो 

देवर+ ता देवर+ िज गM�दया

!"ी 10/8/1976 बी.ए. भ जमाती-ब देवर+ जाने .2000  ते  Hडसे .2002 9421714508
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526 19861127C514405 राज7L कुमार का:हाजी येळे मु 

दवनीवाडा ता @तरोडा िज गM�दया

पुpष 11/10/1966 डी.एड. इमाव @तरोडा जुन 99 ते  मे 2002 8007131181

527 20141112सी100479 चैतु भोजलाल (ल�हारे मु 

कोटजाभोरा पो लटोर+ ता 

सालेकसा िज गM�दया

पुpष 10/15/1974 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा फरवर+ 2000 ते जाने 2003 8698436762

528 19901106C496916 धवृराज गंगाराम �बसेन मु म7ढा 

पो ठानेगाव ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 10/14/1970 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा ऑRटो 99 ते स�टे 2002 9049898676

529 19921121C498040 कु.(शला मुलचंद गज(भये rवारा 

�हमक�याण मेEाम मु सुखपूर पो 

कवलेवाडा ता गोरेगाव िज गM�दया

!"ी 3/1/1974 बी.ए. अनु जाती गोरेगांव माच� 2000 ते फरवर+ 2003 9673227527

530 19971208सी505058 रमाकांत �दल+पराव कोटांगले मु 

व�लभभाई वाड�, रामनगर, गM�दया 
िज गM�दया

पुpष 8/19/1967 बी.कॉम. अनु जाती गM�दया जाने 2000 ते Hडसे 2002 9226599374

531 19950905C500556 पुरणलाल धMडु पटले मु पो 

Cचखल+ ता. @तरोडा िज. गM�दया
पुpष 5/10/1970 एम.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा मे 99  ते, ए;>ल 2002 7378718750

532 19980806C501328 कु.संगीता धMडु पटले मु पो 
Cचखल+ ता @तरोडा िज गM�दया

!"ी 12/29/1972 बी.ए. इमाव @तरोडा नोGहे. 2000  ते ऑRटो .2003 9823902049

533 19940125C500255 कु. Cगता शांतीलाल नंदे$वर मु 
�हराटोला पो काल+माट+ ता 

गोरेगाव िज गM�दया

!"ी 7/3/1977 एम.ए.बी.एड. अनु जाती गोरेगाव जाने 2000 ते Hडसे 2002 9637539610

534 19940520C499970 कु. शाल+नी माधोराव मेEाम मु 
चापट+ पो ;पपंळगांव  खामल+ ता 

अजु�नी/मोर िज गM�दया

! "ी 12/4/1973 बी.ए.बी.पी.एड. अजा .अजु�नी/मोर फरवर+ 99 ते जाने 2002 9823446751

535 19960325C531239 योगे$वर @नलाराम पारधी 

मु.सोनेगाव  पो.कवलेवाडा 

ता.गोरेगाव िज.गM�दया

पुpष 5/23/1971 बी.ए. इमाव गोरेगाव जुलै 2000  ते जून 2003 9158421556

536 19901225C496789 �qजलाल रामबकस �बसेन 

मु.म7गाटोला पो पाथर+ ता 
गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 8/1/1974 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव मे 98 ते ए;>ल 2001 8806470309

537 19921230C531060 डुड$ेवर सुदाम Cचमनकर मु 

;वह+रगाव बु. पो सानगडी ता 
अजु�नी/मोर िज गM�दया

पुpष 3/10/1969 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी/मोर नोGहे 98  ते ऑRटो  

2001
8007473722
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538 19940212सी508781 �दनेश  कुमार माणीकराम 

(ल�हारे  मु. मोहनटोला पो ता. 
आमगाव िज गM�दया

पुpष 7/1/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. .आमगाव जाने 99 ते  Hडसे 2001 9545211604

539 19890717C529830 ;वCच"कुमार यशवंत भातनकर   

    मु. सालेबड�, पो. सरांडी, 
ता.@तरोडा िज गM�दया

पुpष 5/1/1966 बी.एस.सी अजा @तरोडा स�टे. 96 ' ऑग!ट 99 8698134645

540 19860106C495932 दयानंद कवडु गज(भये 

मु.डMगरगांव पो  Cचखल+ 

ता.@तरोडा िज गM�दया

पुpष 5/4/1967 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जाने 2001 Hडसे 2003 9325008625

541 20150330सी100399 नरेश रघुनाथ मेEाम मु (सरोल+ 

पो महागाव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 9/5/1968 बी.ए.बी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर माच� 99  फरवर+ 2002 8698512184

542 20111213C524525 �दवाकर उFदव  कोटांगले 

चंLशेखर आझाद वाड�, मुर} रोड, 
गM�दया िज गM�दया

पुpष 5/7/1969 एम.ए.बी.पीएड.उ अनु जाती गM�दया स�टे 98 ते  ऑग.2001 9923454831

543 19940412C508615 कु  (सताबाई राधेलाल म@छरके 

मु मोहनटोला पो.ता.आमगाव 

िज.गM�दया

!"ी 5/4/1976 बी.ए. इमाव .आमगाव स�टे 99 ते   ऑग!ट 2002 8275293410

544 19910221सी497248 
21/02/1991

अ@नल नारायण मोरघड,े शा!"ी 
वाड�,महालaमी राईस(मल मागे, 
गM;वदंपूर रोड,.गM�दया

पु. 7/1/1970 बी.ए. 
बी.पी.एड.,एम.ए
स.डZ लू.

इ.मा.व. गM�दया जून-२००० मे-2003

545 19970206C504844 कुवरलाल  छोटेलाल  चौधर+ मु . 
पो.काचेवानी ता @तरोडा िज 

.गM�दया

पुpष 3/28/1974 एम.ए. इमाव @तरोडा जाने  2001  ते  Hडसे. 2003 8698866907

546 20160706सी100079 कु उषा कुंजीलाल कटरे मु 

(सGह+ल लाईन गM�दया िज गM�दया

!"ी 4/28/1976 एम.ए.बी.एड. इमाव गM�दया माच� 2000  ते फरवर+  

2003
9545315826

547 20110406सी498277 कु रंजना रेवाराम खांडकेर rवारा 

के.बी. भावे मु.पो.काल+माट+  

ता.आमगाव िज.गM�दया

!"ी 7/3/1963 बी.ए. अनु जाती .आमगाव .ऑRटो.99 ते स�टे.2002 8007397056

548 19920721C497982 @नलकंठ इसुलाल ठाकूर 

मु.पो.मुंडीपार  ता.िज.गो�दया
पुpष 9/11/1976 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया .ऑRटो 2000 ते स�टे.2003 9689231608
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549 19910706C497299 _करण जानबा नागदेवे मु नवेगांव 

खुद�  पो मुंडीकोटा ता @तरोडा िज 

गM�दया

पुpष 1/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती @तरोडा जाने 2001 ते Hडसे 2003 9637908193

550 19960321C502084 कु स;वता नंदकुमार डोये मु 

शंभुटोला पो ता आमगाव िज 

गM�दया

! "ी 8/12/1972 बी.ए. इमाव .आमगाव फरवर+ 2001 ते  जाने 2004 9421256528

551 19880628C496239 सुधाकर छगनलाल डMगरे 

मु.पो.मुंडीकोटा ता.@तरोडा 
िज.गM◌ं�दया

पुpष 8/7/1971 बी.ए. अनु जाती @तरोडा स�टे. 2000  ते  ऑग.2003 9527502185

552 19930616C498176 गजानन पेम्लाल पारधी 

मु.पो.इंदां◌ेरा ता.@तरोडा 
िज.गM◌ं�दया

पुpष 9/9/1975 एम.ए.एल.एल.बी इमाव @तरोडा एपील 99 ते माच� 2002 8308598736

553 19920825C507493 �दल+पकुमार बाबुलाल उके मु 

(सलेगाव पो कटं◌ंगी  ता 

गोरेगाव िज.गM◌ं�दया

पुpष 5/10/1975 एम.ए. अनु जाती गोरेगाव आग. 2000  ते जुलै 2003 8007064751

554 19980208C533206 कु रोह+णी रघुनाथ रहांगडाले मु 

पो कटं◌ंगी कला ता िज. गM◌ं�दया
!"ी 3/18/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM◌ं�दया जुलै 2000 ते जुन 2003 9579577895

555 19980729C504763 नरेश पेमलाल श7◌ंड ेमु नवेगाव 

ता.@तरोडा िज.गM◌ं�दया
पुpष 4/24/1970 बी.कॉम. अनु जाती @तरोडा एपील 2000 ते माच� 2003 9637404495

556 19980821C507126 प ्◌ाशांत तुकाराम रोकड े

मु.पो.फुलचुर ता िज गM◌ं�दया

पुpष 7/8/1977 एम.ए.बी.एड. इमाव गM◌ं�दया  माच 2001  ते फरवर+  2004 9890312885

557 20160706सी100028 कु.पौPणमा� >भुदास गेडाम मु 

खैरबोडी  पो गुमाधावडा ता 

@तरोडा िज.गM◌ं�दया

!"ी 4/2/1969 एम.ए.बी.पी.एड. अनु जाती @तरोडा स�टे  98  ते ऑग. 2001 7758082653

558 19930921C532504 म@नषकुमार दगुा�पसाद Eीवास मु 

गु�नानक चौक गM◌ं�दया ता िज 

गM◌ं�दया

पुpष 2/5/1976 बी.एस.सी इमाव गM◌ं�दया जाने 2001 ते Hडसे 2003 8007499906

559 19920706C497844 गणेश गोपाल पटले मु पो 

कवलेवाडा ता @तरोडा िज गM◌ं�दया

पु�ष 7/31/1971 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा एपील99 ते माच� 2002 8007576695

560 19920116C497579 गोरेलाल आDमाराम ट7◌ंभुणीकर 

मु कवडी पो अंजोरा ता आमगाव 

िज गM◌ं�दया

पुpष 4/14/1965 बी.ए. अनु जाती .आमगाव .आRटो 2000 ते स�टे 2003 8806439217
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561 20100930C534399 जय7r कुमार ;व�ठल तागड ेमु 

Cगरोला पो .खेाड(शवनी ता. 
सडक/अजु�नी िज गM◌ं�दया

पुpष 1/21/1977 एम.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी जाने 2001 ते Hडस7 2003 9049504378

562 19921016C497806 चंrशेखर (भवराम दमाहे 

मु.कोटजांभोरा पो लटोर+ ता 

सालेकसा िज गM◌ं�दया

पुpष 9/29/1975 बी.ए. इमाव सालेकसा जुलै 99 ते जून 2002 8806261594

563 19900712C496857 .अजयकुमार देवचंद �बसेन मु◌ू 

Cच�हाट+ पो Kहसगाव ता गोरेगाव 

िज गM◌ं�दया

पुpष 3/20/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव .आRटो 2000 ते स�टे 2003 94048422655

564 19890706सी496645 
06/07/1989

भरतलाल मेघनाथ ब0रयेकर, 
जगिजवन वाड�, गजानन कृपा, 
त.@तरोडा, िज.गM�दया.

पु. 4/1/1970 बी.काँम. अ.जाती @तरोडा ऑग-2000 जूलै-2003 8975886997

565 19920621C497364 पवेश रामजी शहारे मु पो स�◌ंदड 

(रे�वे) ता. सडक/अजु�नी िज 

गM◌ं�दया

पुpष 1/12/1972 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी जून 98  ते मे.2001 7588789797

566 19970610C505997 भागवत मोहनलाल नागपूरे मु पो 

सोनपुर+ ता सालेकसा िज गM◌ं�दया

पुpष 6/8/1971 बी.ए. इतर सालेकसा नोGहे 98 ते ऑRटो 2001 8379905822

567 19890821C496424 सु@नल जयदेव चौरे rवारा संतोष 

_कराणा !टोअस� "ीवेणी 

शाळेजवळ Eीनगर गM◌ं�दया

पुpष 10/24/1970 बी.ए. अनु जाती गो�दया जाने 2001   ते  Hडसे 2003 9890857725

568 19961206C503625 योगे$ववर लaमण माने 

मु.बरबसपुरा पो.काचेवानी 

ता.@तरोडा िज.गM◌ं�दया

पुpष 5/9/1974 बी.ए. अनु जाती @तरोडा मे.2001 ते  एपील 2004 9765510812

569 20101108सी497618 नर7r सदा(शव ट7◌ंभरे मु पो 

वडगेाव ता @तरोडा िज गM◌ं�दया

पुpष 8/25/1971 बी.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा मे 2000  ते, एपील.2003 9767509161

570 20160705सी101700 कु. संCगता Eावण शहारे rवारा 

सौ.संCगता �हवरांज सांगोड ेमु पो 

बाकट+ (चा:ना)ता अजु�नी/मोर िज 

गM◌ं�दया

!"ी 5/25/1966 बी.ए. अनु जाती .साकोल+ जाने 2000  ते Hडसे 2002 8412915784

571 19930806C498382 देवानंद चैतराम भेसारे मु 

डM◌ंगरगांव पो Cचखल+ ता @तरोडा 

िज गM◌ं�दया

पुpष 9/20/1976 एम.ए. अनु 

जात ॣ◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़़

◌़

@तरोडा मे 2001 ते एपील-2004 9545253935
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572 19951228C531184 मोतीराम येळु  (शवणकर मु 

@न◌ंंबा पो तेढा ता गM◌ंरेगाव िज 

गM◌ं�दया

पुpष 3/4/1972 एम.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव Hडसे 99 ते नोGहे 
2002

ते नोGहे 2002 9421896525

573 20101025C510669 Hडगांबर राखडु भेलावे मु बोपेसर 

पो लाखेगाव ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 11/9/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा ◌◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़◌़ज़ुलै

 99
ते जून 2002 8975145011

574 19921206C513003 पुरणलाल =या@नराम ट7भरे 

मु.पो.वडगेाव ता.@तरोडा 
िज.गM◌ं�दया

पुpष 8/3/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा नोGहे 2000 ते ऑRटो 2003 9730870437

575 19920725C497686 `ाने$वर रामे$वर उके 

मु.(सलेगांव पो कटं◌ंगी ता 

गोरेगाव िज गM◌ं�दया

पुpष 5/23/1976 एम.ए. अनु जाती गोरेगाव एपील 99 ते माच� 2002 949141748

576 19920620C497827 ;वनायक गो;व◌ंंदराम आदमने मु 

पो धाबे पवनी ता अजु�नी/मोर 
िज गM◌ं�दया

पुpष 2/4/1972 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .अजु�नी/मोर मे 99 ते एपील 2002 7219796402

577 19911221C497629 देव7◌ंr $यामलाल रहांगडाले मु पो 

तांडा ता िज गM◌ं�दया

पुpष 11/26/1974 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया जुन 2001  ते मे 2004 8007683915

578 19951206C502297 चरणलाल लखनजी नंदरधने मु 

पो अजु�नी ता @तरोडा िज गM◌ं�दया

पुpष 10/12/1970 बी.ए. इमाव @तरोडा .ऑगxट 98  ते स�टे.2001 9326448361

579 20150329सी100287 कुंड(लक दलु+चंद साखरे मु.तुमसर 
पो तेढा ता गोरेगाव िज गM◌ं�दया

पुpष 7/22/1973 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती गोरेगाव .ऑRटो 2000  ते स�टे.2003 8390324661

580 20040803सी520859 श(शकुमार मदन बM◌ंबाड< मु डॉ. 
आंबेडकर वाड कुंभारे नगर 

गM◌ं�दया िज गM◌ं�दया

पुpष 12/6/1974 एम.ए. अनु जाती गM◌ं�दया फरवर+ 2000 ते जाने 2003 8007632440

581 19920708C497902 ;वनोद मोहनलाल करमरकर मु 

पो कुडवा ता िज गM◌ं�दया

पुpष 10/3/1974 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया मे 2001  ते ए;पल 2004 9860662036

582 20140624सी101099 कु वषा� पु�षोNम हाडगे मु 

(सGह+ल लाईन गM◌ं�दया ता िज 

गM◌ं�दया

!"ी 6/14/1974 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया एपील 2001 ते माच� 2004 9420866346

583 20101111C497436 पकाश �टकाराम आगाशे मु पो 

!टेशन वाड,@तरोडा ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 7/2/1972 बी.ए. इमाव @तरोडा फरवर+ 2001 ते जाने 2004 9764180520

584 19840116C496013 नंदक6शोर सापकु साखरे 

मु.तुमसर पो तेढा ता गोरेगाव 
िज गM◌ं�दया

पुpष 2/19/1966 बी.ए. अ जाती गM◌ंरेगाव जाने 99 ते Hडसे 2001 8698867151
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585 19920708सी497906 
08/07/1992

�दनेश >�हाद (भमटे, जोगळेकर 

वाड�,गM;वदंपूर साऊथ सेRटर 
नं.4.जवळ,गM�दया

पु. 1/1/1976 एम.कॉम. अ.जाती गM�दया मे-99 ए;>ल-2002 9595115524

586 20120123सी526947 
23/01/2012

घन$याम राजाराम फतई, 
मु.नवाटोला, पो.नागरा, 
ता.िज.गM�दया

पु. 10/3/1969 बी.ए. इ.मा.व. गM�दया जूलै-2001 जून-२००4 9823051980

587 19920725C497683 पकाश भाऊदास साखरे मु पो 

@त�ल+/मोहगाव ता गोरेगाव िज 

गM�दया

पुpष 6/18/1975 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती गोरेगाव जाने 99 ते  Hडसे 2001 8605340692

588 19970125C504832 परमानंद सुकचंद सरजारे मु 

तुमसर पो तेढा ता गोरेगाव  िज 

गM◌ं�दया

पुpष 6/10/1974 बी.एस.सी. अनु जाती गोरेगाव Hडसे 99 ते नोGहे 2002 9823518281

589 19880706C496248 ओमदास पु�षोNम राऊत मु पो 

स�◌ंदड ता सडक/अजु�नी िज 

गM◌ं�दया

पुpष 1/8/1971 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी जून 2001 ते  मे 2004 9420865557

590 19900908C503208 Eी योगराज क:हयालाल पटले मु 

(स�ल+ पो गांगला त @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 6/19/1970 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा एपील 99  ते माच� 2002 9881129893

591 19970318C504303 कु.छ:नुबाई नDथुलाल रहांगडाले 

मु पो मुंडीपार ता गोरेगाव िज 

गM◌ं�दया

!"ी 5/11/1975 डी.एड. इमाव गोरेगाव जुलै 2000 ते जून 2003 9823810827

592 19890330C496504 प�ृवीराज शामराव रामटेके 

मु.(भमनगर, राधाकृxण वाड 

गM◌ं�दया ता िज गM◌ं�दया

पुpष 3/3/1972 एम.कॉम.बी.एड. अनु जाती गM◌ं�दया ऑRटो 2000 ते स�टे.2003 9422134014

593 19930125C517012 लaमण कुवरलाल तुरकर 

मु.तानुटोला पो @त�ल+/मोह ता 
गोरेगाव िज गM◌ं�दया

पु�ष 1/12/1976 बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव जुलै 2000 ते जून 2003 9423325738

594 19871127C527056 राजेश मा@नकराव डM◌ंगरे 

मु.Cच◌ंंगी पो कोकणा ता 

सडक/अजु�नी िज गM◌ं�दया

पुpष 6/1/1966 बी.पी.एड. अनु जाती सडक/अजु�नी जुन 2000 ते मे.2003 7264971643

595 19931228C514823 �षीकुमार (सताराम भदाळे 

मु.भुसार+ टोला पो.डGवा 
ता.सडक/अजु�नी िज.गM◌ं�दया

पुpष 12/21/1975 बी.एस.सी इमाव सडक/अजु�नी फरवर+ 99 ते  जाने 2002 9422116959

596 19930706C531282 ;व$व�दप मुरल+धर डMगरे 

मु.पो.मुंडीकोटा ता.@तरोडा 
िज.गM◌ं�दया

पुpष 3/25/1974 एम.ए. अनु जाती @तरोडा मे 2000 ते,एपील 2003 8554023351

Page 923 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

597 19971006सी506113 कु.दमयंती गीरधार+ अंबुले 

मु.पो.करट+ ता.@तरोडा िज.गM�दया
!"ी 12/16/1969 बी.ए. इमाव @तरोडा नोGहे.2000 ते ,ऑRटो.2003 9673019681

598 20030310C519371 सुखदेव रामलाल हुकरे मु.(शलापुर 
पो.डवक6 ता.देवर+ िज.गM◌ं�दया

पुpष 6/2/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव देवर+ .ऑRटो 98 ते स�टे.2001 9421700025

599 20020913C518933 मायाशंकर पेमलाल पारधी मु पो 

इंदोरा ता @तरोडा िज गM◌ं�दया

पुpष 5/1/1970 बी.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा फरवर+ 2000  ते जाने 2003 9764110538

600 19941206C500152 कु सर+ता दयुोधन मेEाम 

मु.पो.सुकळी ता @तरोडा ◌ं◌ं

िज.गM◌ं�दया

!"ी 4/15/1978 एम.ए. इमाव @तरोडा स�टे 2000 ते ऑग!ट 2003 8007935484

601 19920708C497916 नर7◌ंr ताराचंद बोहरे 

मु.पो.Cचरचाळबांध ता.आमगाव 

िज.गM◌ं�दया

पु�ष 10/6/1969 बी.ए. इमाव .आमगाव .ऑRटो 98 ते  स�टे. 2001 9637377643

602 19951208C513370 कु.�मे$वर+ कुम7◌ंr कटरे  

मु.डGवा सटवा पो कारं◌ंजा ता 

गोरेगाव िज गM◌ं�दया

!"ी 6/6/1968 डी.एड. इमाव तुमसर जाने 98 ते Hडसे 2000 9595477322

603 19890706C496638 >काश तुळ(शराम पुडके मु.गांधी 
वाड, @तरोडा ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 10/17/1969 डी.फॉम इमाव @तरोडा फरवर+ 2000 ते जाने 2003 9673415978

604 20150330सी100401 दामेादर गM◌ं;व◌ंंद अंबूले मु 

Kहसवानी पो खोड(शवनी ता 

सडक/अजु�नी िज गM◌ं�दया

पु�ष 8/16/1973 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी एपील 2000 ते माच� 2003 8007922460

605 19940121C529104 _कशोरकुमार रेखचंद चौधर+ मु 

पोवार+टोला पो अदासी  ता िज. 
गM◌ं�दया

पुpष 6/26/1976 एम.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव माच� 2001 ते फरवर+ 2004 9923861677

606 19980122सी505457 कु.0रता मनोहर बM◌ंबारड ेrवारा 
आसुलाल (सहोरे मु पो आमगं◌ाव 

 िज. गM◌ं�दया

!"ी 3/2/1975 एम.ए.एम._फल. अनु जाती .आमगं◌ाव स�टे. 99  ते ऑग.2002 9404657038

607 19970908C504342 टेकचंद महादेव रहेले 

मु.पो.आसो◌ेल+ ता.िज.गM◌ं�दया
पुpष 11/1/1972 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया. जून 2000  ते  मे 2003 9623762687

608 20041008C513998 गणेश चैतराम तुळसीकर मु पो 

वाटाणा ता िज गM◌ं�दया

पुpष 10/22/1971 एम.ए. इमाव गM◌ं�दया. स�टे97  ते ऑग!ट 2000 7741965720

609 19920925C497789 िजतेदं◌ं गंगाराम Cग-हेपुंजे 

मु.पो.कुराडी ता गोरेगाव िज. 
गM◌ं�दया

पुpष 1/23/1974 एमएसडZलू इमाव गोरेगाव एपील 2000  ते माच� 2003 9764578319
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610 19990210C531048 मह7◌ंr शोभेलाल �बसेन 

मु.सेजगाव ता @तरोडा िज. 
गM◌ं�दया

पुpष 8/9/1975 एमएसडZलू इमाव @तरोडा नोGहे 2000 ते ऑRटो.2003 9422950377

611 19920806C497698 हेमंतकुमार दे;वदास सातभाचे 

मु.पो मुंडीकोटा ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 8/15/1974 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जून 2001  ते मे 2004 9673717377

612 19920912C497755 ;योगेशकुमार =या@नराम शहारे 

मु.भवभुती नगर आमगाव ता 

आमगाव िज गM◌ं�दया

पुpष 6/1/1973 बी.कॉम.बी0पी.ए
ड.

इमाव .आमगाव जुलै 2000 ते जून 2003 8698126155

613 20111215C523381 मनोहर चु:नीलाल उदेपुरे 

मु.म7◌ंढा पो ठानेगाव ता @तरोडा 
िज गM◌ं�दया

पुpष 11/10/1963 बी.ए. इमाव @तरोडा मे 99 ते एपील 2002 9765863893

614 19980508सी507315 
86/05/1998

खेमलताबाई हर+>साद नागपूरे, 
मु.पो.दवनीवाडा,त.िज.गM�दया

!"ी 10/6/1973 एम.ए. इ.मा.व. गM�दया सपटे-2001 आँग-२००4 9545153630

615 19961106C526374 कु. संजुबाई लaमीकांत रहांगडाले 

मु पो इंदोरा खुद� ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

!"ी 6/30/1970 बी.ए. इमाव तुमसर मे 99 ते एपील 2002 9096681744

616 19981225C506840 कु.शोभा रामचंr पटले मु पो 
कटं◌ंगी ता गोरेगाव िज. गM◌ं�दया

!"ी 3/22/1977 बी.ए. इमाव गM◌ंरेगांव माच� 2001  ते एपील 2004 9552821303

617 20150409सी100084 कु. मेघाबाई मेथीराम डM◌ंगरे मु 
संतसजन वाड @तरोडा ता @तरोडा 

िज गM◌ं�दया

!"ी 10/7/1972 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जुलै 2001 ते जून 2004 8956886553

618 19981012C508333 खुमान परसराम कटरे          

       मु.पो.बोरक:हार ता. 
आमगांव िज. गM�दया

पुpष 3/17/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इ.मा.व. .आमगांव Hडसे. 96 नोGहे. 99 9765734390

619 20010226C504167 रेवाजी फुल+चंद पारधी          

      मु. आंबेतलाव, पो. 
काल+माट+, ता.गोरेगांव

पुpष 7/18/1967 बी.ए. इमाव गोरेगांव ए;>ल 96  माच� 99 9923167472

620 20130603C100698 र;वशंकर सदा(शव पटले 

मु.पो.ठानेगाव ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 10/19/1969 बी.एस.सी.बी.पी.
एड.

इमाव @तरोडा Hडसे 2000 ते नोGहे. 2003 9823407463

621 20141007सी101124 कु.मनोरमा ताराचंद तुरकर मु 

Cचचगांव टोला पो गणखैरा ता 

गोरेगाव िज गM◌ं�दया

!"ी 12/25/1971 एमएसडZलू अनु जाती गोरेगाव जाने 99 ते Hडसे 2001 9923904940
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622 19951116C502124 �हरालाल लोडुजी साठवणे        

      मु. सोनारटोला पो. धानोल+, 
ता. सालेकसा, िज.गM�दया

पुpष 12/12/1966 डी.एड. इमाव सालेकसा फेqु. 97 जाने. 2000 9421716097

623 20111007C515199 �हरालाल भाउलाल ढेकवार       

     मु.पो. लटोर+ ता.सालेकसा, 
िज.गM�दया

पुpष 4/24/1970 बी.पी.एड. इमाव सालेकसा फेqु. 97 जाने. 2000 9527726019

624 19940820C529456 कु. सुय�कांता माधोराव बावनकर 

मु पो सरांडी ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

!"ी 1/25/1968 डी.एड. इमाव @तरोडा फरवर+ 2000 ते  जाने  2003 8007809289

625 20140505सी100192 कु.माधुर+ भरत कठाने मु पो 

सालेकसा बस !टॉप जवळ, ता 
सालेकसा िज गM◌ं�दया

!"ी 11/1/1976 एम.ए.बी.एड. इमाव गM◌ं�दया. ऑRटो 2000 ते स�टे 2003 9423188339

626 20111216C528107 अ�नकुमार िजवनलाल सुलाखे मु 

नवेगाव पो पांढराबोडी ता िज 

गM◌ं�दया

पुpष 4/20/1975 एम.ए इमाव गM◌ं�दया. ऑRटो 2000 ते स�टे 2003 9657936760

627 20160714सी100971 धनलाल पेमलाल कटरे 

मु.डM◌ंगरगाव पो Cचखल+ 

ता.@तरोडा िज गM◌ं�दया

पु�ष 1/3/1971 एम.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा मे 2001 ते एपील 2004 7798349541

628 19920825C498022 कु. रेखा बाबुराव गायधने        

       U7:ड माक< ट समोर, मु.पो. 
ता. गोरेगावं

!"ी 28.5.72 बी.ए.डी.एड. इमाव गोरेगांव फेqु. 97 जाने. 2000 8275398175

629 20120130सी525629 अ@नलकुमार लालाजी डMगरे      

    मु. मुंडीपार, पो. ढाकणी, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 10/1/1969 एम.ए. अजा गM�दया स�टे- 95 ' ऑग!ट 98 9158097654

630 19950616C500080 र;व:L रामु सारंगपूरे           

         मु.पो. सोदंड ता. 
स/अजु�नी िज.गM�दया

पुpष 5/31/1976 बी.ए. इमाव स/अजु�नी नोGहे 01 ते आRटो 04 9689252143

631 19990224C524747 कु.वंदना रामकृxण बडवाईक 

मु.आमगाव 0रसामा वाड, नं.1 ता 
आमगाव िज गM◌ं�दया

पुpष 10/6/1974 बी.ए. इमाव .आमगाव मे 2000 ते एपील 2003 9823404638

632 19921009C524746 (सFदाथ� मुरार+ राऊत 

मु.पो.स�◌ंदड ता 
सडक/अज◌्ुर◌्ानी िज.गM◌ं�दया

पुpष 4/12/1974 बी.ए. अनु.जाती सडक/अज◌्ुर◌्ानी  फरवर+ 2002 ते जाने 2005 9637632095

633 20050218C527243 अिजतकुमार कांतीकुमार ठवरे मु. 
धादर+ पो सरांडी ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पुpष 1/1/1973 बी.पी.एड. अनु जाती @तरोडा फरवर+ 2000 ते जाने 2003 9049969948
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634 19890621C496637 पु:न>साद खेमचंद (ल�हारे मु 

लोहारा पो रतनारा ता िज 

गM◌ं�दया.

पुpष 11/15/1971 एम.ए.बी.पी.एड. इमाव गM◌ं�दया मे 98 ते एपील 2001 8975277760

635 20150406सी100356 अंबरदास ह0रचंद वैrय मु पो. 
बोपाबोडी ता सडक/अजु�नी िज 

गM◌ं�दया

पुpष 6/12/1970 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी स�टे 98 ऑग.2001 7507487235

636 19960808C517086 �यारेलाल तेजराम गौतम 

मु.साहरवानी पो कवलेवाडा ता 

िज गM�दया

पुpष 2/27/1967 बी.कॉम इमाव गोरेगांव स�टे 98 ते ऑग.2001 9673137992

637 20111004C516917 ग7दलाल चोपलाल रहांगडाले 

मु.(सलेगाव पो.कटंगी ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 12/30/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगाव ऑRटो 2000 ते स�टे 2003 8007470116

638 20050411C523193 युवराज देवाजी बघले मु 

आंबेतलाव पो काल+माट+ ता 

गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 8/15/1974 एम.ए.बी.एड. इमाव गोरेगाव .ऑRटो 2000 ते स�टे 2003 8806301901

639 20030103C518142 कु.कांता इंदलुाल पटले 

मु.बोदलबोडी पो.ता.सालेकसा 

िज.गM�दया

!"ी 3/1/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा माच� 98  ते फेqुवार+ 

2001
9637585486

640 20111212C519067 .अ@नल मुरल+धर येन>ेडीवार 

मु.पो.ता. देवर+, वाड� I. 2 िज. 
गM�दया

पुpष 10/20/1964 एमएसडZलू इमाव  देवर+ स�टे.95 आRटो 98 9545851450

641 20110826C534172 कु. आराधना रामभाऊ इंगळे मु 

पो @तलक वाड�, @तरोडा ता @तरोडा 
िज गM�दया

!"ी 3/28/1977 एम.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा Hडसे 2001 ते  नोGहे 2004 9049263570

642 20050803C523347 सुनीलकुमार इशुलाल ट7भरे       

     मु.खोलगड पो.लटोर+ 
ता.सालेकसा िज.गM�दया

पुpष 25.12.71 बी.ए. इ.मा.व. सालेकसा Hडस7. 96 नोGहे.99 9673033793

643 19831208C496011 .ओम>काश का�जी पटले 

मु.डबल+ंग Uाउंड जवळ गो◌ैतम 

नगर, गM�दया

पुpष 9/14/1965 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया ए>ील 2001  ते माच� 2004 9049580470

644 20011030C516029 क:हैयालाल Cचतंामन अंबुले 

मु.चांदोर+ खुद� पो. परसवाडा ता 
@तरोडा िज गM�दया

पुpष 7/12/1974 बी.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा नोGहे 2000 त नोGहे 2003 9371217151

645 20050903C528472 >काश पुरणलाल रंगार+ मु 

मानेगाव पो ठाणा ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 4/20/1969 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .आमगाव फरवर+ 99 ते जाने 2002 8390271973
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646 19970325सी505370 राजेश दयाराम ट7भुण�कर 

मु.पो.@त�ल+/मोहगाव ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पु�ष 5/8/1975 बी.ए. अनु जाती गोरेगाव नोGहे 98 ते ऑRटो 2001 9765950614

647 20051128C52653 लखनसर भानु राऊत 

मु.पो.परसटोला ता अजु�नी/मोर 
िज गM�दया

पुpष 11/27/1972 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर ए>ील 99 ते माच� 2002 8806768547

648 20051205सी526726 
05/12/2005

सं�दप दामोधर Gयास, संत 
कंवरराम वाड�, खैरलांजी रोड, 
त.@तरोडा,िज.गM�दया.

पु. 6/28/1971 एम.ए. इतर @तरोडा ऑग-98 जूलै-2001 9923813476

649 19931225C498823 (भमराव लहानु वाघमारे मु.@त�ल+ 
मोहगाव ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 11/7/1967 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती गोरेगाव .ऑRटो 2000 स�टे 2003 9552639122

650 19921125C528703 मह7Lकुमार बेनीराम ट7भुण�कर मु 

पो पाथर+ ता गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 9/15/1973 �ब.ए अनु जाती गोरेगाव ऑRटो 2000 स�टे2003 7030264071

651 20160711सी101042 नेतलाल मोहनलाल �बसेन 

मु.बरबसपुरा पो बटाना  ता िज 

गM�दया

पु�ष 8/7/1968 एम.ए. इमाव गM�दया .आग 99 ते जुलै2002 9527467098

652 20060308C496982 �दनेश धMडु शहारे मु डGवा पो 

कारंजा ता गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 4/5/1972 �ब.ए ;व मा > गोरेगाव .ऑRटो 98 स�टे2001 9764487251

653 20060313सी498171 
13/03/2006

कु.>ेरणा थान(सगं कुशवाह मु पो 

नेह� वाड� (सGह+ल लाईन, गM�दया
!"ी 4/6/1974 बी.ए.ए.म.एबीपीए

ड

इतर गM�दया मे 98 ए>ील 2001 9421780825

654 20060020060322C4987
431042  

अ@नल देवाजी म7ढे मु पो पांढर+ 

ता सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 7/25/1973 बी.कॉम इमाव सडक/अजु�नी माच� 98 ते फरवर+ 2001 9423366737

655 20060327सी502516 कु.केशर Eावण रहांगडाले 

मु.पो.डMगरगाव ता िज गM�दया

!"ी 6/18/1969 Hड.एड. इमाव गM�दया स�टे 1997 ते ऑग!ट 2000 9403418035

656 20060327C507616 राजेश ह0रचंद फुले मु.पो.ता.सडक 

/अजु�नी  िज.गM�दया
पु�ष 3/17/1972 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी Hडसे.2000 ते नोGहे 2003 9823578373

657 19970325C505575 कु. कौश�याबाई राधे$याम वंजार+ 

मु पो तुमखेडा ता गोरेगाव िज 

गM�दया

!"ी 9/12/1976 एम,ए Hडएड 
एम.एस.सी.आइ.
ट+

इमाव गोरेगाव ए>ील 99 माच� 2002 7875984858
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658 20150330सी100745 कु. शबाना पर;वन कुरेशी अZदलु 

कुरेशी  डॉ. चौर(सया 
दवाखा:याजवळ, (सGह+ल लाईन, 
गM�दया

! "ी/ 1/3/1963 बी.ए.टायपीग इतर गM�दया जाने. 96  Hडस7. 98 9765678215

659 20150329सी100114 रामकृxण यादो बनकर          

   मु.कोदामेडी 

पो.ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पु�ष 12/18/1967 बी..ए इमाव सडक/अजु�नी .आग!ट 97 जुलै 2000 9637740236

660 20150427सी100003 हेमराम _कसन बोरकर  

मु.पो.बMडगांव ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 7/2/1972 बी.ए.बीपीएड इतर .अजु�नी/मोर .ऑग!ट 97 जुलै  2000 9158096468

661 20091023सी514148 सुभाष आसाराम सेलारे 

मु.कोदामेढ+ पो.बाKहणा◌ी सडक 

ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पु�ष 10/13/1971 बी.ए..बीपीएड अनु जाती सडक/अजु�नी जाने 2000 ते Hडसे. 2002 8390018074

662 19940729C510124 .ओम>काश रतनलाल कावळे 

मु.:यु लaमी नगर गM�दया िज 

गM�दया

पु�ष 7/19/1972 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया. जाने 2000 Hडसे2002 8446560575

663 20100528सी529963 लखनलाल पुनाजी Cगर+पुंजे मु पो 

काल+माट+ ता आमगाव िज 

गM�दया

पु�ष 5/2/1973 बी.ए. इमाव .आमगांव ऑग!ट 98 ते जुलै 2001 8605331259

664 19940912C530994 मानीकराम �पचंद बोपचे मु 

रामजीटोला पो सरकारटोला ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 3/10/1973 बी.ए. इमाव .आमगाव फरवर+ 2000 जाने2003 9425681335

665 20060830C528621 शा(लकराम नारद नागपूरे मु 

मोहनटोला पो तं आमगाव िज 

गM�दया

पु�ष 8/7/1973 बी.ए.बीपीएड. इमाव .आमगाव जुलै 99 ते जुन 2002 8657580169

666 20060911C528934 .उ�हास वासुदेव नखाते मु 

सुया�टोला वाड� पावरहाउस जवळ 

गM�दया िज गM�दया

पु�ष 9/29/1972 एम.ए.बी.एड इमाव गM◌ं�दया. स�टे 1997 ते ऑग!ट 2000 9673032195

667 20060916C528950 योगराज लालजी लंजे मु.कवढा 

पो बाराभाट+ ता.अजु�नी/मोर िज. 
गM�दया

पु�ष 8/3/1971 बी.ए.बीपीएड इमाव .अजु�नी/मोर जाने 99 Hडसे2001 9764716487

668 20141022सी100329 र;वLं  =या@नराम चौधर+ मु 

(सलेगाव पो कटंगा◌ी ता गोरेगाव 

िज गM�दया

पु�ष 4/22/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगाव जाने 99 Hडसे2001 9673031012
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669 20140325C100402 सुय�>काश  चुळामन भा!कर 

मु.�मणटोला पांढर+ 

पो.पाऊलदवना ता.सालेकसा 

िज.गM�दया

पु�ष 4/1/1974 बी.ए.बीपीएड इमाव सालेकसा नोGहे 2000 ऑRटा2003 9689987260

670 20060120C530563 केशोराव दाद ुश7Lे मु खाडीपार पो 

@तरखेडी ता सालेकसा िजं गM�दया

पु�ष 7/15/1972 �ब.ए.बीपीएड एसबीसी सालेकसा ए>ील 2000 माचे2003 8554875657

671 20030721सी529459 धनंजय केवलराम शहारे  मु पो 

कोरंभीटोला  ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 1/7/1969 एम.ए.बीएड अनु जाती .अजु�नी/मोर स�टे 96 ऑग!ट99 9764237644

672 20150403सी100016 लोकराम बल+राम सोनवाने मु 

वंजार+ टोला पो काल+माट+ ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 3/3/1975 बी.ए इमाव .आमगाव नोGहे 2000 ऑRटा2003 9765190673

673 20160704सी100608 बार+कराम कुशन वंजार+ मु.मु�ला 
पो लोहारा ता देवर+ िज.गM�दया

पु�ष 7/5/1974 एम.ए. इमाव देवर+ फरवर+ 99 जाने2001 9765178912

674 19951020सी501806 ;वलास गोपाल मेEाम मु (सरोल+ 

पो महागाव  ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 8/30/1968 �ब.ए.बीपीएड अनु जाती .अजु�नी/मोर फरवर+ 97 जाने2000 8888994944

675 19910626C497160 देवानंद तुकडोजी शेलारे मु 

कोदामेढ+ पो ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 9/1/1970 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी माच� 97  फरवर+ 2000 9764550791

676 19960120C502856 रेवचंद केवळराम शहारे मु 

करांडल+ पो बMडगाव  ता अजु�नी/ 
मोर िज गM�दया

पु�ष 9/15/1970 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी/मोर मे 97 ए>ील 2000 8007924061

677 20150401सी100445 राजकुमार मोहन @तजारे  

मु.पो.काट+ ता िज गM�दया

पु�ष 6/18/1962 एच.एस.सी.Hडएड इमाव गM�दया जुन 97 मे2000 8806282414

678 19890106C496194 राकेश उसन बोरकर 

मु..गौतमनगर गM�दया 
ता.िज.गM�दया

पु�ष 3/27/1971 बी.एस.सी. अनु जाती गM�दया स�टे 97 ऑग!ट2000 9423369837

679 19890920C496447 भुवने$वर गजानन मडावी मु पो 

महागाव ता अजु�नी/ मोर िज 

गM�दया

पु�ष 1/29/1968 बी.ए अनु जमाती .अजु�नी/मोर Hडसे 97 नोGहे2000 9011885250

680 19960308C503233 .ओम>काश गणेशलाल Eीवा!तव 

मु पो संजयनगर गM�दया िज 

गो◌े◌ं�दया

पु�ष 12/7/1968 एम.ए इतर गM�दया जाने 98 Hडसे2000 9764649080
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681 19910716C497323 .उमाशंकर हेम>साद पाठक 

मु.झाल+या पो कावराबांध ता 

सालेकसा िज गM�दया

पु�ष 6/9/1972 एम.ए..बीपीएड इतर सालेकसा फरवर+ 98 जाने2001 9764734514

682 1992030852   03/07/92 Eी देवकाबाई (सताराम देशमुख 

मु.पोडGवा(पळसगाव) 
ता.सडक/अजु�नी िज गM�दया

!"ी 1/14/1974 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी ए>ील 98 माचे2001 9637631872

683 19950321C502837 कु. क6त�बाई बाबुदास रामटेके मु 

चंLशेखर वाड�, Eीनगर गM�दया 
िज गM�दया

!"ी 4/26/1974 बी.ए.एम.ए अनु जाती गो�दया मे 98 ए>ील2001 9370438663

684 19951221C501310 कु अर;वदंा मुनीराज लांजेवार 

मु.पो.ता.पोxटल कॉलेानी डZल+ंग 

Uाउुड जवळ गM�दया

!"ी 8/14/1969 एम.ए.�ब.(लब.टा
यपींग

अनु जाती गM�दया स�टे 1997 ऑग!ट2000 9890501973

685 19860808C496305 नर7L कुमार चैतराम बोपचे 

मु.तुमखेडा ता गोरेगाव  िज 

गM�दया

पु�ष 9/27/1966 बी.ए.बीपीएड 
टायपीग

इमाव गोरेगाव ए>ील 99 माच�2002 9923623530

686 19940408C499956 कु सुषमा अ(भम:यु बांते  मु 

(सGह+ल लाईन इंगळे चौक 

गM�दया िज गM�दया

!"ी 12/31/1973 एम.ए.बीपीएड 
टायपींग

इमाव गM◌ं�दया. ऑग!ट99 जुले2002 9545153943

687 19950612C500703 ओम>काश मयाराम बोपचे मु 

भिजयापार पो Cचरचाळबांध ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 4/21/1978 बीएस.सी.बीएड इमाव .आमगाव मे 2000 ए>ील2003 8806026048

688 19980901C504922 जैतराम तेजराम �बसेन मु 

जा(शटोला पो @तरखेडी ता 

सालेकसा िज गM�दया

पु�ष 6/5/1975 बी.ए.बीपीएड इमाव सालेकसा ए>ील 2000 माच�2003 9637362380

689 19890704C496524 नंदक6शोर सदाराम भMडकेर मु 

बधोल+ पो �बरसोला ता िज 

गM�दया

पु�ष 8/10/1969 एम.ए अनु जाती गM�दया ए>ील 99 माच�2002 9673714566

690 20111101सी495948 �दपक जयंत फुड ेमु पो ठाणा ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 10/26/1973 बी.एस.सी.एम(ल
ब .

इमाव .आमगाव स�टे 99 ऑग!ट2002 9923693484

691 20111213C523849 @नलकंठ परसरामजी चौरे मु पो 

ता सडक/अजु�नी  िज गM�दया

पु�ष 5/8/1973 बी.ए.बी(लब 
टायपीग 

एम.एस..यी.आय.
ट+

अनु जाती सडक/अजु�नी फरवर+ 2000 जाने2003 9421896495

692 19980508सी503891 जय>काश आDमाराम रहांगडाले 

मु पो अंजोरा ता आमगांव िज  

गM�दया

पु�ष 5/17/1973 एम.ए.बीएड इमाव .आमगाव Hडसे 99 नोGहे2001 9403260282
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693 19860706C496286 मधुकर नारायण पारधी मु 

Cचरेखनी पो कवलेवाडा ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 1/20/1968 बी.ए. इमाव @तरोडा जाने  2000 Hडसे2002 7798387563

694 19950506C502844 कु लaमीकांताबाई ताराचंद पटले 

मु पो Cचखला ता @तरोडा िज 

गM�दया

पु�ष 10/18/1968 एस.एस.सी.Hडएड इमाव सडक/अजु�नी नोGहे 98 ऑRटा2001 8007577316

695 19900420C532888 ;वजयकुमार हेमराज बघेले मु पो 

करट+ ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 4/10/1966 बी.ए.Hडबीएम इमाव @तरोडा .आग.2000 जुले2003 8975651179

696 19960620C501037 राजु तानबा खोqागड ेमु चा:ना 

पो बाRट+ ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 12/30/1971 बी.ए. अनु जाती .अजु�नी /मोर जून 99 मे2002 9823888969

697 20070129C533050 .आDमाराम का� भेलावे 

मु.आमगं◌ाव (गणेशपूर) पो ता 
आमगाव िज गM�दया

पु�ष 11/8/1963 इमाव .1आमगांव जाने 98 Hडसे2000 9689983057

698 20070131C533057 सु@नल बाबुलाल साखरे मु पो 

सोनी ता गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 9/21/1973 एम.ए..एम.एस.ड
Zलु

अनु जाती गोरेगाव जाने 2000 ते Hडसे 2002 9767063519

699 19920720C497958 संजु हर+ नाकाड ेमु पो बMडगाव 

ता अजु�नी /मोर िज गM�दया

पु�ष 6/27/1972 बी.ए. इमाव .अजु�नी /मोर Hडसे.98 नोGहे2001 7350267541

700 19890710C496540 सुर7Lकुमार संपत कोटांगले मु 

Cचरेखनी पो कवलेवाडा ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 6/19/1973 एम.ए.बीएड,बीपी
एड

अनु जाती गM◌ं�दया. .आग.2000 जुलै2003 9923140647

701 19980321C507157 कु. मंजुशा ;वनायकराव कुकड ेमु 

पो लोह+या वाड�, गM�दया िज 

गM�दया

!"ी 7/2/1976 बी.ए इमाव गM◌ं�दया. माच� 2000 फरवर+2003 7709368899

702 19950125C500941 वासुदेव रामलाल �बसेन 

मु.पो.Cगधाडी ता गोरेगाव िज 

गM�दया

पु�ष 6/16/1975 बी.ए. इमाव गोरेगाव ऑग 2000 जुलै2003 9527248805

703 19910715C497171 ;वर7L जग:नाथ सतदेवे 

मुपळसगाव पो डGवा ता सडक 

/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 5/21/1970 बीएस.सी.बीपीएड अनु जाती सडक /अजु�नी नो◌ाGहे 2000 ऑRटो2003 9764429377

704 20070205C533211 का� राघो राऊत मु पो स�दड ता 

सडक /अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 4/25/1966 बी.ए.आय.ट+.आ
य.

अनु जाती सडक /अजु�नी फरवर+ 99 जाने2002 9923166054

705 19950819C500363 मंगला सेवकराम भांडारकर मु 

गणेश नगर गMद@या िज गM�दया

! "ी 7/12/1973 बी.ए. इमाव गM�दया स�टे 98 ते ऑग!ट 2001 9823328325
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706 19920706C497870 िजयालाल केजो कटरे मु 

;पडंकेपार पो सुकडी ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 6/17/1973 एम..ए..बीपीएड इमाव @तरोडा फरवर+ 2001 जाने2004 9764220991

707 19951025C500971 कु झलेन ताराचंद कटरे  मु पो 

@तमेझर+ ता गMरेगाव िज गM�दया

! "ी 10/29/1974 एम.ए..टायपीग,
संगणक

इमाव गोरेगाव माच� 2001 ते फरवर+ 2004 9049758903

708 19970428C505544 भारत रामदास धरमशहारे 

मु.भागी पो डवक6 ता देवर+ 

िज.गM�दया

पु�ष 4/1/1970 बी.कॅाम बी.ए.. इमाव देवर+ माच� 99 फरवर+2002 9921379372

709 19940620C499156 रामदयाल केशवराम पटले मु 

नवेगाव पो देGहाडा ता @तरोडा िज 

गM�दया

पु�ष 6/1/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा जाने 2001 Hडसे2003 8698888039

710 19920908C497751 Iांतीकुमार खेमचंद बनोटे मु पो 

कटंगी ता िज गM�दया

पु�ष 7/4/1973 बी.ए. इमाव गM◌ं�दया. स�टे .2000 आग!ट2003 9545710693

711 19900208C496712 राजकुमार भागवत कटरे मु पो 

आसोल+ ता िज गM�दया

पु�ष 4/20/1971 बी.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+.आय.ट+.
आय.

इमाव गM�दया जुलै 2001 जुन2004 9326338337

712 19980721C504735 इ$वर (सताराम भोयर मु 

भिजयापार पो Cचरचाळबांध ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 3/5/1975 बी.ए. ;व मा > .आमगाव नोGहे 2000 ऑRटो2003 904979887

713 19970712C506405 रमेश Eीराम चंLकापुरे मु पदमपुर 

पो बोरक:हार ता आमगाव िज 

गM�दया

पु�ष 3/2/1970 बी.कॉम अनु जाती .आमगाव जाने 99 ते Hडसे 2001 8303169003

714 19890728C496404 गोवध�न (सताराम भदाड े

मु.भुसार+टोला पो डGवा ता 
सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 6/12/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी स�टे 98 ऑग2001 9423618448

715 20020321C523035 कु .अ�ह�या गजानन चुटे, Gदारे 
गणे$  मेढे साई कालोनी कुडवा 

पटले बी�डींग  जव ळ गM�दया

!"ी 3/3/1977 बी.ए..बीपएड.बीए
ड.संगणक

इमाव .आमगाव नोGहे 2000  ते ऑRटो 2003 8275398119

716 20120113सी514698 चं◌ादलाल अहमदर�दभाई वारसी 

मु लचपतराय वाड� I.2 पुनाटोल+ 
गM�दया

पु�ष 8/3/1973 बी..कॉम 

आय.ट+.आय

इतर गM�दया ए>ील 99 ते माच� 2002 9421711480

717 20150328सी100550 कोमल(सहं हर+चंद (ल�हारे      

      मु. मोकाशीटोला, पो. 
लटोर+, ता सालेकसा

पु�ष 11/22/1964 एस.एस.सी.Hडएड इतर सालेकसा माच� 96 माच�99 7030890172
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718 19980325C503737 देवराम (सताराम भोयर 

मु.हल�बटोला/तेढा पो तेढा ता 
गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 3/21/1972 बी.ए.बीपीएड अनु जमाती गोरेगाव माच� 2000 फरवर+2003 8551817140

719 19920128C505346 देवराज आडकू भुते मु मु�ला पो 

लोहारा ता देवर+ िज गM�दया

पु�ष 7/1/1974 बी.कॅाम 

.एम.एस.सी.आय.
ट+

इमाव देवर+ फेqु. 2000 जाने2003 9623650286

720 19950625C502998 कु. गुणे$वर+ सNजुी कटरे मु 

Cगधाडी ता गोरेगाव िज गM�दया

!"ी 12/12/1972 बी.ए. इमाव गेारेगाव ए>ील 2000 माच�2003 9527248805

721 .20160330सी100331 सु@नल माधवराव ढोमणे         

       rवारा, छ"ावार यांचे घरा 

जवळ मु. पM.ता. ग़◌्ेवर+ िज. 
गM�दया

पु�ष 4/3/1971 बी.एस.सी.बीएड. इमाव देवर+ स�टे. 95. ऑग98 9764894885

722 20070528C508764 संजयकुमार बाळकृxण हटेवार मु 

संत कबीर वाड� जुनी व!ती 

@तरोडा ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 1/18/1970 बी.ए. इमाव @तरोडा जुन 99 मे2002 9326083155

723 20070607C507403 ;वजय सोमाजी मेEाम मु 

सोनेगाव पो सेजगाव ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 11/16/1971 एम.ए. इमाव @तरोडा ए;>ल 97 माच�2000 9552453651

724 20070622C509800 कु शारदा नामदेव रोकड ेrवारा 

उदाराम मनोहर करवड े

मु.गणेशनगर बाराडोल 

अजु�नी/मोर िज गM�दया

!"ी 7/9/1974 बी.ए.टायपीग 
सगणक

इमाव .अजू�नी मेारगांव स�टे 97 स�टै2000 9765103834

725 20070803C500794 सुनंदा वा�मीक खेडीकर rवारा 

ओम>काश भांदकर मु.पो.कारंजा 

ता िज गM�दया

!"ी 10/9/1971 एम.ए. इमाव गM�दया स�टे 98 ऑग!ट2001 9371997240

726 20070806C512958 कु जोसना बबलदास रामटेके मु 

पो @तरोडा शह+द (मEा शाळेजवळ 

ता.@तरोडा िज.गM�दया

! "ी 12/16/1973 एम.ए.टायपीग अनु जाती @तरोडा मे 2001 ए;>ल2003 9765324464

727 20070808C509234 येागराज सदाराम बावनकर      

      म.पो.सोनी ता.गोरेगांव 
िज.गM�दया

पु�ष 7/1/1970 एम.ए. बीपीएड इ.मा.व. गोरेगांव नोGहे 96 ऑRटो99 9673953005

728 19950721C503170 कु अनुसया आDमाराम पटले मु 

आंभोरा पो नागरा ता िज गM�दया

! "ी 5/16/1975 बी.ए.बीपीएड इमाव गM�दया जुन 99 ते मे2002 9923443904
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729 20070906C496664 कु म@नषा तुळ(शराम पुडके मु 

गांधी वाड� @तरोडा ता ◌ं@तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 2/15/1975 बी.ए. इमाव @तरोडा आग 2000 जुलै2003 9673415978

730 20110119C504394 सDयवान लाहानु @ननावे मु 

सालेबड� पो सरांडी ता @तरोडा िज ◌ं

गM�दया

पु�ष 12/7/1976 बी.ए.टायपीग 
सगणक

इमाव @तरोडा ऑग. 2000 आग2003 96370110002

731 20010802C515685 Cगरधार+ नDथु ठाकुर मु मलपुर+ 

पो ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 11/12/1974 बी.काम इमाव @तरोडा जुलै 2001 जुन2004 8806182794

732 20071128C514513 जग�दश मा@नकराव मेEाम      

      मु. पो. सुकळी/डाक  

ता.@तरोडा, िज. गM�दया

पु�ष 11/11/1964 बी.ए.बीएड इमाव @तरोडा माच� 95 फेqू98 9689237035

733 2016070सी101012 जग�दश राम>साद खोqागड े     

   मु.भजेपार पो.अजोरा 

ता.सालेकसा िज.गM�दया

पु�ष 8/10/1971 बी.काम .अ.जाती. सालेकसा जुलै 96 जुलै99 7588650524

734 20071231C512352 मुकेश �हरालाल दरवड ेमु पो 

इंदोरा ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 3/13/1970 बी.ए.बीपीएड अनु जाती @तरोडा .ऑRटो 98 स�टे 2001 7875028128

735 2008000091   
04/01/2008

र;वशंकर जगननाथ सुय�वशी मु 

पो वडगेाव ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 11/1/1967 बी.ए..बीपीएड इमाव @तरोडा स�टे 98 ऑग. 2001 8007879202

736 20110527C512838 सु@नलकुमार अ(भमन बोरकर    

मु.पो.तो. अजु�नी/मोर िज.गM�दया
पु�ष 4/14/1963 बी.ए.बीपीएड अ.जा .अजु�नी/मोर Hडसे. 96 नोGहे. 99 9923578117

737 20080207C515625 िजयालाल �बसराम कांबळे मु 

कोचेवाह+ पो बनाथर ता िज 

गM�दया

पु�ष 10/10/1966 बी.ए. अनु जाती गM�दया स�टे 97 ऑग 2000 8888092780

738 20111219C525731 ;वकास चंLभान नेवारे मु सातोना 

पो वडगेाव ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 1/13/1967 बी.ए. ;व.मा.>. @तरोडा .आग.98 ते  जुलै 2001 9823503954

739 20010508C232090 कु पदमा शामराव सरोजकर 

मु.पो.गणखैरा ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

! "ी 5/17/1969 एम.ए. अनु जाती गोरेगाव ए>ील 97 ते माच� 2000 9923623322

740 20150327सी100219 मदनलाल ह0रचंद अ"े मु 

कमरगाव पो मोहाडी ता गोरेगाव 

िज गM�दया

पु�ष 9/27/1966 एस.एस.सी.Hडएड इमाव गोरेगाव जुलै 95 ते जुन 98 8007785184
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741 19931208C498696 मनीषकुमर कैलाशकुमार @तवार+ 

मु मनोहर चौक, नेह� वाड�, 
गM�दया िज गM�दया

पु�ष 3/14/1976 एम.एस.सी.बीएड इतर गM�दया .आग 98 ते ऑग.2001 9403613824

742 20140703C101566 कु ब�बता बाबुराव खोqागड े

मु.पांढरवानी  पो.ता.सडकअजु�नी 

िज गM�दया

! "ी 3/17/1975 बी.ए. अनु जाती सडक /अजु�नी फरवर+ 2000 ते जाने 2003 7798173739

743 20150331सी100357 �हवराज तुलसीराम फुंड ेमु.करंजी 

पो नवरगाव  ता आमगाव  िज 

गM�दया

पु�ष 9/4/1971 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगाव फरवर+ 2000 ते जाने 2003 8451908512

744 20080421C523432 (भमराव मारोती बोरकर         

      मु.पो.(शरपूरबांध, ता.देवर+
पु�ष 7/4/1971 बी.ए अजा देवर+ स�टे. 95 'ऑग!ट 98 9545211358

745 20080423C523904 सतीश नDथुजी कोसरकर        

 मु.पो. नवेगांवबांध, ता.अ/मोर
पु�ष 4/14/1966 बी.ए. इमाव .अ/मोर जाने. 97 Hडसे. 99 9403147710

746 20080428C525274 �दन7Lकुमार नथुलाल येळे मु 

भंगाराम चौक वाड� 3 गोरेगाव ता 
गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 12/21/1971 बी.कॉम इमाव गोरेगाव Hडसे 99  नोGहे 2002 9823870310

747 2015051सी100411 भा=यवान ;वर7L मोटघरे मु.गराडा 
पो.ता.@तरोडा िज.गM�दया

पु�ष 12/13/1966 बी.ए. अनु जाती @तरोडा ए>ील 99 ते माच� 2002 9823888019

748 20080515सी506527 
15/05/2015

उमेश  आाDमाराम देवगड,े नेहp 
वाड�, (सिGहल लाईन, गM�दया.

पु. 12/15/1968 बी.ए. इ.मा.व. गM�दया स�ट7-98 ऑग-2001 9465674446

749 2008002168    
20/05/2008

कु. रेखा केशोराव भुते मु मु�ला 

पो लोहारा ता देवर+ िज गM�दया

! "ी 10/16/1974 एम.ए.बीएड.संग
णक

अनु  जाती देवर+ जाने 2000  Hडसे 2002 9405531670

750 20080521सी523289 
21/05/2008

मधुकर सुकाजी शहारे, 
मु.कोटजांभोरा,पो.आलेवाडा, 
ता.देवर+,िज.गM�दया

पु. 12/29/1969 बी.ए. अ.जाती .देवर+ ऑRटो-96 स�ट7-99

751 20070730C510919 कु.�योती गज7L गज(भये rवारा 

रमेश बोरकर मुपो ता सालेकसा 

िज गM�दया

! "ी 7/2/1973 एम.ए.बीएड अनु जाती सालेकसा स�टे 99 ते ऑग!ट 2002 7798152302

752 20080528C525050 सुUीव मग-या बसेाने 
मु.पो.सोनपुर+  ता.सालेकसा 

िज.गM�दया

पु�ष 7/1/1969 बी.ए.बीएड इतर सालेकसा 8ेqुवार+ 97 जाने 2000 9404114224
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753 20140918C101225 भेगराज उदेलाल भRतवत�       

 मु.ननसर+ पो. सरकारटोला ता. 
आमगांव िज. गM�दया

पु�ष 12/2/1971 एम.ए.बीपीएड इ.मा.व. .आमगांव नाGहे. 96 . आRटो. 99 9422832017

754 20111215C524408 नर7Lकुमार लaमण $यामकुवर 

मु.पो (भमनगर ता िज गM�दया

पु�ष 1/27/1965 बी.काम अनु जाती गM�दया जुन 99 मे 2002 9673336919

755 20080719C533643 कु. वषा� इ!ता� चGहाण मु 

डाँ.आंबेडकरवाड�,गM�दया ता िज 

गM�दया

!"ी 10/10/1972 एम.ए.बीएड.बीपी
एड

अनु जाती गM�दया ए>ील 99 ते माच� 2002 9326825414

756 19940106सी498799 >;वण भोजराज डMगरे  मु पो. 
�हरापुर रोड, गोरेगाव ता गोरेगाव 
िज गM�दया

पु�ष 6/21/1975 बी.ए.बीएड अनु जाती गोरेगाव माच� 2000  फरवर+ 2003 8806103423

757 20080826C532309 जवाहरलाल तेजलाल �बजेवार 

मु.वळद पो दवनीवाडा ता िज 

गM�दया

पु�ष 1/4/1971 बी.ए इमाव गM�दया स�टे 1997 ते ऑग!ट 2000 8806759182

758 20111214C523038 राज7L बाल_कसन कोरे 

मु.पो.ता.सालेकसा िज गM�दया

पु�ष 8/19/1967 एस.एस.सी. िउएड इमाव सालेकसा नाGहे. 98 ऑRटो2001 9617671025

759 20120113सी514881 संजय दशरथ रामटेके मु (सरोल+ 

पो महागांव ता अजु�नी /मोर िज 

गM�दया

पु�ष 11/26/1968 एम.ए. Frवrद rय�rधण ् .अजु�नी मोरगाव जुन 97 मे2000 7057268771

760 20080905C514729 फतुलाल हर+दास (ल�हारे मु 

सावंगी पो कावराबांध ता 

आमगांव िज गM�दया

पु�ष 3/9/1963 बी.कॉम.एम.ए.बी
पीएड

इमाव .आमगाव Hडसे 93 ते नोGहे 96 7768921137

761 20160704सी100996 रामे$वर �पचंद हलमारे मं◌ु 

सेलोटपार पो केसलवाडा ता 

@तरोडा िज. गM�दया

पु�ष 9/18/1972 एम.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा नोGहे 2000 ऑRटो 2003 9049657994

762 20150326सी100477 >�दप लहर+ कोवे              

        मु.पो.ता. सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पु�ष 4/24/1965 बी.ए. टायपीग अज स/अजु�नी जुन 96 जुन 99 9423414588

763 20080910C526909 कु. पोPण�मा मनोहर म!करे      

      मु.�बझल+, पो. कावराबांध, 
ता.सालेकसा

! "ी 11/17/1964 एच.एस.सी.Hडएड इतर सालेकसा जाने. 96 Hडसे. 98 9764499243

764 20080916C532482 परसराम रामदास सुय�वंशी मु पो 

ता सडक/अजु�नी िज गो◌े◌ं�दया

पु�ष 5/29/1971 बी.ए.बीपीएड अनु जाती सडक/ अजुा�नी .आग!ट 97 जुलै 2000 8806760774

Page 937 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

765 20080918C532495 देव7L लखनलाल शरणागत मु पो 

पांढर+ ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 6/13/1974 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी जुलै 2000 ते जून 2003 7798261126

766 20080919C532500 कु.>ेमलता रमेश मेEाम मु 
बनगाव पो ता आमगाव िज 

गM�दया

! "ी 3/22/1975 बी.ए. संगणक अनु जाती .आमगाव .आRटो 99 ते स�टे 2002 7066636634

767 20080922C532137 देव7L कुमार रंगलाल पारधी मु 

स�तोना पो वडगेांव ता @तरोडा िज 

गM�दया

पु�ष 11/19/1970 एम.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा ऑRटा 98 ते स�टे 2001 9371936001

768 20080922C532131 परमानंद पां◌ंडुरंग गो◌ैतम मु 

नवेगाव खुद� पो मुंडीकोटा ता 

@तरोडा िज गM�दया

पु�ष 12/16/1975 बी.ए.बीएड.बीपीए
ड संग.

इमाव @तरोडा मे 2000 ए>ील 2003 9767946493

769 20150423सी100643 .उमेश राजे$वर मेEाम 

मु.जगजीवन वाड�, @तरोडा ता 
@तरोडा िज गM�दया

पु�ष 7/16/1968 बी.ए अनु जाती @तरोडा जुलै 98 ते जुन 2001 9890501686

770 20080923C532145 शेशराज जीवन ठाकरे मु बोर+ पो 

महागाव ता.अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 2/20/1970 एम.ए इमाव .अजु�नी/मोर ए>ील 97 माच� 2000 9623214972

771 201504सी100735 सं�दपकुमार (शव>साद ठाकुर 

मु.बागळबर पो कु-हाडी ता 
गोरेगाव  िज गM�दया

पु�ष 8/28/1974 बीपीएड.एम.पी.ए
ड.

इमाव गोरेगाव माच� 2001 ते माच� 2004 9764024734

772 20120305C497928 अशेाक (शवरामजी चांदेवार मु 

राका Cचखल+ ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पु�ष 8/14/1970 बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी स�टे 97 ते ऑग 2000 8390769030

773 20080926C536198 सुरजलाल संपत मडामे◌े मु 

मुंडीपार पो साखर+टोला ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 3/7/1974 एम.ए एस सी .आमगाव मे 2000 ए>ील 2003 9764889299

774 20080929C536203 ;वजयकुमार वासदेव लोथे मु  पो 

Cचखल+ ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 11/7/1974 बी.ए.बीपीएड.बीए
उ

इमाव सडक/अजु�नी जाने 2000 ते Hडसे.2002 9403144557

775 20150406सी100490 हुम7Lकुमार टेकचंद राहांगडाले मु 

पो तुमखेडा ता गोरेगाव िज 

गM�दया

पु�ष 2/22/1967 बी.एस.सी..बीपीए
ड

इमाव गोरेगाव ए>ील 99 ते  माच� 2002 9637631435

776 20141014C100923 जगद+श धनलाल कटरे मु 

मोहगाव पो सुपल+पार ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 9/2/1971 एम.ए.बीपीएड इमाव .आमगाव नोGहे 98  ॲ◌ाRटो 2001 7083615593
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777 20080929C536204 .अ;वनाश >ेमलाल बा;वसताले मु 

चांदोर+ पो परसवाडा ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 1/22/1973 बी.ए इमाव @तरोडा जून 99 मे 2002 7038536195

778 20080930C535134 कु वषा� परमानंद कापगते मु 

मलसगाव पो Cचखल+ ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

! "ी 2/19/1976 बी.ए. इमाव सडक/अजु�नी फेqुवार+ 2000 जाने 2003 9422723383

779 2008006224   
30/09/2008

नोकलाल येशोराव पटले मु पो 

काल+माट+ ता गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 6/4/1974 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगाव जुलै 97 ते जुन 2000 8806691788

780 20080930C535139 सतीशकुमार नDथुलाल असाट+    

                      मु.पो. 
सरकारटोला, ता.आमगांव

पु�ष 7/9/1970 बी.काम इतर .आमगांव जुन 95 मे 98 9673153105

781 20081001C501751 िजयालाल =यानीराम पटले       

              मु.पो. काल+माट+, 
ता.गोरेगांव

पु�ष 7/10/1966 एम.ए. इमाव गोरेगांव ऑग!ट 95 जुलै 98 9764994761

782 20081001C509073 नरे:Lकुमार खेमलाल ह0रणखेड े  

मु. आसोल+ पो. फुक6मेटा ता. 
आमगांव िज.गM�दया

पु�ष 2/3/1971 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगांव जाने.97 Hडसे.99 9049116284

783 20150331सी100361 कु Cगता रामजी ठाकरे मु पो 

वडगेाव ता @तरोडा िज गM�दया

! "ी 5/24/1973 एम.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा स�टे 2000 ते ऑग.2003 9542836918

784 20150402सी100389 महेL �हवराज वास@नक, 
मु.पो.रावणवाडी, त.िज.गM�दया

पु�ष 4/11/1965 बी.कॉम.बीपीएड .अ.जाती गM�दया ए>ील-99 ते माच�-2002 8408908918

785 20081003सी506504 ;>तीराज तानु मेEाम           

        मु.पो. घोट+, ता.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पु�ष 11/29/1958 बी.काम अजा गोरेगांव जुलै 95 जुन 98 8007400884

786 20150413सी100189 जागे$वर तेजराम ठाकरे         

       मु. नवेगांव, पो. धापेवाडा, 
ता.िज.गM�दया

पु�ष 28.10.60 एस.एस.सी. िउएड इमाव गM�दया ऑRटो. 95 ' स�टे 98 8888727898

787 20081003C507518 �दनेश लालचंद म]छSरके मु पो 

सोनपुर+ ता सालेकसा िज गM�दया

पु�ष 7/5/1975 बी.ए. इतर सालेकसा जुलै 2000 जुन 2003 9545446761

788 20081003C506488 लाला  मोतीराम डMगरवार मु पो 

स�दड ता सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 6/15/1974 बी.ए.Uथालय 
>मणप"

इमाव सडक/अजु�नी मे 2000 ते ए>ील 2003 9921057515
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789 20081003C506488 गुलाब मुरल+धर उके मु 

येडमाकोट ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 10/10/1972 एम.ए.एम._फल. अनु जाती @तरोडा जुलै 2000 ते जून 2003 9545705473

790 20160713सी101246 ;वनोद मधुकर मालधे मु पो 

@तरोडा ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 7/1/1970 बी.एस.सी. इमाव @तरोडा माच� 2000 ते माच� 2003 9011945090

791 20081003C507380 सुभाष (भमराव डMगरे  मु चा:ना 

पो बाRट+  ता.अजु�नी /मोर िज 

गM�दया

पु�ष 3/7/1967 बी.ए.बीपीएड..सं
गणक.टायपीग

अनु जाती सडक/अजु�नी ए>ील 97 ते माच� 2000 8888026035

792 20160704सी101469 सुभाष नDथु कुव< मु पो सुकळी 

/डा«ढराम ता @तरोडा ◌ंिज गM�दया

पु�ष 5/25/1973 बी.ए इमाव @तरोडा जुलै 2001 जुन 2004 9765461556

793 20081003C509063 शैलेश दे;वदास मेEाम मु पो 

ठानेगाव ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 4/14/1974 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जुलै 2003 ते जून 2006 9922472432

794 20081003C509060 लaमीचंद बाळकृxण खोqागड ेमु 

;पडंकेपार पो कारंजा ता िज 

गM�दया

पु�ष 11/1/1959 �ब.ए. अजा गM�दया .आग 89 ते जुलै 92 7798649634

795 20081004C511851 योगराज तुळ(सराम दोनोड ेमु 

राया पो Cचखल+ ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पु�ष 6/20/1971 बी.ए. इमाव सडक/अजुनी स�टे 97 ते ऑग!ट. 2000 8975124381

796 2008008308     04-10-
08

कु. रेवता ह0रजी डोल+ंकर        

      मु. माहुरकुडा पो. महागाव 
ता. अजु�नी/मोर  िज. गM�दया

! "ी 9/29/1968 बी.ए.बीपीएड इतर .अजु�नी/मोर जुन 95 जुन 98 9689646352

797 20081006सी510130 रेवालाल नंदलाल येळे मु पो 

मुंडीपार ता सडक/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 9/20/1967 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी ऑRटो 98 स�टे 2001 9158629844

798 20081006C510134 नरेश रामाजी बोरकर मु गांधी  

वाड�,(ओ�ड गM�दया) गो;वदंपुर 
रोड,गM�दया

पु�ष 3/15/1973 बी.ए. अनु जाती गM�दया मे 98 ए>ील 200 9326355163

799 20081006C509440 मेघनाथ बार+कराम रहांगडाले मु 

पो धापेवाडा ता िज िज गM�दया

पु�ष 7/1/1962 एस.एससी.Hडएड इमाव गM�दया मे 97 ए>ील 2000 8390217323

800 20081007C517083 कु.Cगतांजल+ वामनराव बारसागड े

मु पो Cचचगढ ता देवर+ िज 

गM�दया

! "ी 8/31/1974 बी.ए. अनु जाती देवर+ जाने 1999ते  Hडसे 2001 9373680964
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801 20081007C517082 गजानन मोहन डMगरे           

         मु.पो @तगाव ता. 
आमगांव िज. गM�दया

पु�ष 9/24/1966 एम.ए.एम.पी.एड अ.जा .आमगांव जुलै 96 जुन 99 9823186505

802 20081008C514651 दतु नारायण मेEाम            

मु. (भवापुर पो. Cचखल+ ता. 
@तरोडा िज. गM�दया

पु�ष 12/26/1961 एस.एस.सी. िउएड इमाव @तरोडा फरवर+ 92 फरवर+ 95 9823152076

803 19960725C527394 कु इंद ुमकरFवज रामटेके मु 

गMगले पो पाढर+ ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

! "ी 11/29/1974 एम.ए.बीएड अनु जाती सडक/अजु�नी नोGहे 98ते ऑRटो.2001 9595475263

804 20081008C514824 _कशोरकुमार गो;वदं रहांगडाले मु 

ननसर+ पो सरकारटोल+ ता 

आमगाव िज गM�दया

पु�ष 2/12/1969 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगाव माच� 99 ते  फरवर+ 2002 9922876475

805 20081010C514865 .उमेश(सहं चंदन(सहं बैस        
        मु.पो.सौदड 
ता.सडक/अजु�नी िज.गM�दया

पु�ष 19.3.69 बी.काम इतर सडक/अजु�नी .स�टे 96 ऑग!ट99 77620685203

806 20081010C515008 यादव देवाजी डMगरवार मु पो 

स�दड ता सडक/अजु�नी  िज 

गो◌े◌ं�दया

पु�ष 2/3/1970 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी जुन 98  मे 2001 9420855657

807 20160707सी100855 झुमकलाल Eीराम �बसेन 

मु.(सतेपार ता आमगाव  

िज.गM�दया

पु�ष 7/1/1965 एस.एस.सी. िउएड इमाव .आमगाव नोGहे 98 ऑRटो 2001 9527420714

808 20081010C515000 .अ@नल _कसन शहारे मु पो 

केसलवाडा ता.@तरोडा िज गM�दया

पु�ष 12/17/1969 बी.ए.बीएड अनु जाती @तरोडा स�टे 98 ऑग.2001 7798796052

809 20081013C515035 कु. क�पना झाडु घाटे           

       rवारा क�पना खोqागड े

मु.पो. 0रसामा ता. आमगांव िज. 
गM�दया

! "ी 3/15/1970 बी.ए. अजा सालेकसा जुन 95 मे 98 9673678046

810 2015040सी100556 हंसराज मयाराम चौरे           

        मु. बघोल+, पो. �बश�, 
ता.िज.गM�दया

पु�ष 9/24/1967 बी.काम अजा गM�दया Hडसे. 96 नोGहे. 99 9764944209

811 20081013C515216 राजेश माधोजी र�हले मु.का:होल+ 

पो धाबेटेकडी ता अजुा�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 8/15/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव .अजु�नी/मोर नोGहे 97 ते  नोGहे 2000 9763640373

812 20081013C515193 .अमरलाल जनाध�न वंजार+  मु 

कोरंभीटोला ता अजु�नी/मोर 
िज.गM�दया

पु�ष 3/8/1967 बी.ए.बीपीएड अनु जाती .अजु�नी/मोर ए>ील 98 ते माच� 2001 78759973311
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813 20081013C515040 कु.कुंताबाई जैराम कटरे  

मु.पो.करट+ ता.@तरोडा िज.गM�दया
!"ी 9/19/1965 एस.एस.सी. िउएड इमाव @तरोडा ,ए;>ल 2000 ते माच� 2003 9764382560

814 20160426सी100620 िजयालाल नंदलाल �बसेन       

     मु. टाकर+, पो. काल+माट+, 
ता.आमगांव

पु�ष 7/15/1962 बी.कॉम इमाव .आमगांव आRटो. 95 स�टे. 98 7798927697

815 20150409सी100532 कु. सुनंदा दादजुी �बसेन         

        मु.टेकर+ पो.काळीमाट+, 
ता.आमगांव

! "ी 11/11/1968 एस.एस.सी. िउएड इमाव .आमगांव जुन 95 मे 98 9881815181

816 20081014C515085 शेलेश पुरणलाल बागड ेमु पो 

पीपी कॉलेज रोड, आंबेडकर वाड�, 
गM�दया

पु�ष 5/3/1969 बी.कॉम.टायपीग अनु जाती गM�दया जुलै 97 जुन 2000 9156316387

817 20150320सी100148 सुखचंद पांडुरंग बघेले मु बाKहणी 

पो Cगधाडी ता गMरेगाव िज गM�दया

पु�ष 8/15/1970 एम.ए.बीपीएड इमाव गोरेगाव फरवर+ 97 जाने2000 9404318350

818 20081015C515416 ओम>काश साधुजी डMगरे मु 

खाडीपार पो पांढर+ ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 5/2/1969 एम.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी .आग 99 ते जुलै 2002 7769964415

819 20150319सी100516 मुने$वर कुवरलाल रहांगडाले मु 

बाKहणी पो Cगधाडी ता गोरेगाव 

िज गM�दया

पु�ष 9/17/1971 बी.ए.टायपीग इमाव गारेगाव फरवर+ 97  जाने 2000 9404115121

820 20081016C515939 _कशोर सRटु येरणे मु म7गाटोला 

पो ;पपर+ ता गोरेगाव िज.गM�दया
पु�ष 10/15/1969 बी.ए.बीएड इमाव गारेगाव ,ए;>ल 97 माच� 2000 9179024648

821 20081020C515599 कु. न:हे$वर+ हक6मलाल फुड े

rवारा तेज(सहं भैयालाल चौधर+ 

मु पालडMगर+ पो करट+ बु. ता 
@तरोडा िज गM�दया

! "ी 8/4/1973 बी.ए.बीपीएड इमाव @तरोडा Hडसे 99 ते नोGहे 2002 9923987911

822 19920218C497337 गुलाबचंद Eीराम राऊत Gदारा 

रामुजी का� गजबे मु.पो.कोकणा 

/ज(मदार+ ता.स/अजु�नी 

िज.गM�दया

पु�ष 9/23/1973 बी.ए. एस.बी. सी स/अजु�नी माच�2000 ते  फेqुवार+ 2003 9823811330

823 20081020C515597 कु >(मला जगणजी येरणे मु पो 

.कु-हाडी ता गोरेगाव िज गM�दया

!"◌्ी 3/15/1973 बी.ए.बीपीएड इमाव गMरेगाव माच� 2001 ए;>ल2004 9764581106
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824 20120202C505253 दयानंद �दगंबर पटले           

    मु.पो @तमेझर+ ता. गोरगाव 
िज.गM�दया

पु�ष 2/25/1963 बी.ए.डयेर+ फाम� इ.मा.व.  गोरेगाव जुलै 96 जुन 99 9764098342

825 2008006546   
22/10/2008

शेषराव हर+ हेमने              

 मु.पो.दNोरा ता िज गM�दया

पु�ष 10/4/1968 बी.ए. इमाव गM�दया जुन 2000 ते मे 2003 9049340407

826 20081022C515795 बलवंत सेवाराम सोनवाने        

     मु.पो. दरेकसा ता. सालेकसा 

िज. गM�दया

पु�ष 28.5.70 एम.ए.बीपीएड इतर सालेकसा नोGहे. 96 . ऑRटो 99 7798956986

827 20081031C519898 कु पुxपा कवळुलाल मुटकुरे 

मु.(शवाजी वाड�,रेलटोल+ गM�दया
! "ी 6/7/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव गM�दया माच� 99 फरवर+ 2002 9762707606

828 20120821C511257 कु. तारा _Ixणराव हुकरे मु.सुबोध 
चौक, गणेश नगर , गM�दया

! "ी 2/6/1976 बी..ए इमाव गM�दया .आग. 99 ते ऑग. 2002 8390408618

829 20081023C519075  ओम>काश $यामराव भांडारकर 

मु पो नवेझर+ ता @तरोडा 

िज.गM�दया

पु�ष 2/19/1973 बी.ए. इतर @तरोडा .आग 98 ते जुलै 2001 9767331942

830 20150329सी100031 ;वर7L कुमार सदा(शव (ल�हारे 

मु.असईटोला पो लटोर+ 

ता.सालेकसा  िज.गM�दया

पु�ष 1/28/1969 बी.ए.बीपीएड इमाव सालेकसा जाने 99 ते Hडसे 2001 7350021649

831 20081024C519383 नेतराम =या@नराम बोपचे 

मु.भिजयापार पो Cचरचाळबांध 

ता.आमगाव िज गM�दया

पु�ष 12/10/1972 एम.ए.बीपीएड इमाव .आमगाव जाने 2000 Hडसे 2003 9423674696

832 20151225सी100063 कु सु@नता लaमण (शवनकर 

मु.बोथल+ पो ठाणा ता आमगाव 

िज.गM�दया

! "ी 3/15/1975 बी.ए. इमाव .आमगाव ए;>ल 99 ते माच� 2002 84426074662

833 20081027C519558 दामोदर ;वIम खोqागड,े मु पो 
कोकणा/ज(म ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पु�ष 10/29/1967 बी.ए. अनु जाती सडक/अजु�नी नोGहे 98  ऑRटो. 2001 8390460613

834 20120828C528479 राजेश तुल(शराम वाघमारे मु पो 

तेढा ता गोरेगाव िज गो◌े◌ं�दया

पु�ष 5/11/1970 बी.ए. टायपीग 
संगणक

अनु जाती गोरेगाव ए>ील 97 ते माच� 2000 9764068257

835 20150204सी100664 वसंत   वातु  माहुले मु  

Kहसवाणी पो खोड(शवणी ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 3/20/1970 बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी Hडसे 99 ते नोGहे 2002 8806201471
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836 2008006617   
01/11/2008

कु चंLकला राजाराम �बसेन मु 

साईटोला(�हरापूर) ता गोरेगाव िज 

गM�दया

! "ी 6/3/1974 एम.ए. इमाव गोरेगाव Hडसे 99 ते नोGहे.2002 9009183986

837 20081103C496694 मोहनलाल वासुदेव कटरे        

     मु.खोलगड, पो. लटोरा, ता. 
सालेकसा, िज. गM�दया

पु�ष 7/15/1966 एस.एस.सी. िउएड इमाव सालेकसा माच� 95 फेqु. 98 98500961939

838 ,2008006639, र;वचंद उमादास भैसारे         

मु.पो. बोडगाव देवी ता. 
अजु�नी/मोर िज. गM�दया

पु�ष 11/23/1973 बी.ए. .अजा .अजु�नी/मोर मे 99 ते ए>ील 02 9975783899

839 20140930सी101513 _कशेार पंढर+ मदनकर 

मु.पो.स�दड ता.सडक/अजु�नी  

िज.गM�दया

पु�ष 11/6/1972 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी जुलै 97 ते जुन 2000 9923926214

840 20081104सी497979 कु (समा Eीराम धमगाये मु 

तुमसर पो तेढा ता गोरेगाव िज 

गM�दया

! "ी 11/18/1973 एम.ए.बीपीएड अनु जाती गोरेगांव मे 98 ए>ील 2001 8806690840

841 20081105सी498173 
05/11/2008

>ेमलाल भोजराज साठवणे, 
मु.पो.ठाणा, ता.आमगांव, 
िज.गM�दया

पु. 3/15/1975 एम.एस.डZ लू. 
बी.एड.

इ.मा.व. आमगांव जूलै-2000 जून-२००3 9422951513

842 20081105C498184 सुर7L दौलत डMगरे मु कवलेवाडा 

पो आलेवाडा ता देवर+ िज गM�दया

पु�ष 9/21/1972 बी.ए अजा देवर+ Hडसे 98 ते नोGहे 2001 8806217166

843 20081105C498184 सेतोष अनंतराम पटले मु पो 

कावराबांध ता सालेकसा िज 

गM�दया

पु�ष 8/22/1971 बी.ए इमाव सालेकसा जुन 99 ते  मे 2002 9823476912

844 20081106C498575 पवनलाल धमा�नी गौतम 

मु.(सवनी पो.दासगाव 
ता.िज.गM�दया

पु�ष 9/1/1960 एच.एस.सी.Hडएड इमाव गM�दया जुन 97 ते मे 2000 9049575634

845 20081107C501121 राजेश सखाराम ढबाले          

     मु◌ृ. पालेवाडा, पो. 
मुंडीपार/भ, ता.गोरेगांव, िज. गM�दया

पु�ष 7.7.71 बी.ए.बीपीएड इमाव गोरेगांव नोGहे. 95  .ऑRटो. 98 9765264697

846 20081107C501263 ;वजयकुमार भैयालाल (भवगड ेमु 

पालेवाडा पो मुंडीपार ता गोरेगाव 

िज गM�दया

पु�ष 10/26/1967 बी.ए. 
�ब.Gह+.एससी

अनु जाती गोरेगांव माच� 97 ते फरवर+ 2000 8806759403
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847 20081107C501276 सुय�कांत Eीराम को�हे मु पो 

@त�ल+ /मोहगाव  ता गोरेगाव 
िज गM�दया

पुpष 12/27/1967 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गोरेगांव फेqुवार+ 97 ते ऑRटो 98 9545852164

848 20081111सी503171 कु. उमादेवी केवराम(सहं पवार 

मु.(लबंा, त.सालेकसा, 
िज.गो◌े◌े◌ं�दया

!"ी 2/23/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इतर सालेकसा स�टे 96 ◌़ ऑगxट 99 9765880883

849 20081112C501301 हेमराज दाद ुचंL+कापुरे 

मु.बरबसपुरा पो बटाना ता िज 

गM�दया

पुpष 5/15/1962 बी.एस.सी अनु जाती गो�दया मे 97 ते  ए>ील 2000 9604564657

850 20081112सी500982 रामु तेजराम बेदवार  मु पो ठाणा 

ता आमगाव िज गM�दया

पुpष 4/16/1974 बी.ए. इमाव .आमगाव स�टे 99 ते ऑग 2002 9765232591

851 20150404सी100376 भजनलाल बाबुलाल बोपचे मु 

नवेगाव पो सोनपुर+ ता सालेकसा 

िज गM�दया

पुpष 6/20/1960 डी.एड. इमाव सालेकसा नोGहे 1997 ते ऑRटो 2000 9404152286

852 20081112सी501142 
12/11/2008

रमेश �पचंद यावलकर, 
मु.पो.Cचखल+,त.सडकअजून�,िज.गM
�दया

पु. 5/16/1971 बी.ए. इ.मा.व. सडकअजून� जूलै-2000 जून-२००3 9923737241

853 20081114सी501823 लालदास चरणदास दश0रया मु पो 

सोनपुर+ ता सालेकसा  िज गM�दया

पुpष 6/1/1976 बी.ए. इमाव सालेकसा माच� 2000  ते फरवर+ 2003 9823847630

854 20081114C501848 अर;वदं बाबुराव गाहाणे मु पो 

कोकणा/जमी ता सडक/अजु�नी 

िज गM�दया

पुpष 11/8/1972 बी.एस.सी.बी.पी.
एड.

इमाव सडक/अजु�नी Hडसे 99 ते Hडस7 2002 9545333505

855 20081114C502685 पुरणलाल द(ुलचंद ;पछोरे मु 

असाईटोला पो लटोर+ ता 

सालेकसा िज गM�दया

पुpष 12/29/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सालेकसा मे 97 ते ए>ील 2000 9049089206

856 20081117सी504927 
17/11/2008

यशवंत आDमाराम झोळे, 
मु.मोरगांव, ता.अजून�मोरगांव, 
िज.गM�दया

पु. 9/8/1968 बी.ए. बी.एड इ.मा.व. अजून�मोरगांव 21जून-95 20 जून-98 9545582503

857 19910728C497039 लaमण केजु सोनसारवे मु (सरपुर 

पो @नलज ता देवर+ िज गM�दया

पुpष 5/25/1973 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव देवर+ जाने 2000 Hडसे 2002 9420513669

858 20150502सी100238 मोहनलाल क:हैयालाल बघेले 

मु.Kहसगाव ता.पो.गोरेगाव 
िज.गM�दया

पुpष 12/24/1961 डी.एड. इमाव गोरेगाव स�टे 98  ते आग. 2001 7264975614
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859 20160327सी100013 धनराज पंचम तावड ेमु �बरसी पो 

परसवाडा ता िज गM�दया

पुpष 8/10/1966 डी.एड. इमाव गM�दया माच� 2001 ते फरवर+ 2004 9168130980

860 20150327सी100732 सेवकराम देवाजी बागड े        

  मु.पो.ता.आमगांव(देवर+रोड) 
िज.गM�दया

पुpष 3/30/1973 बी.ए. इमाव .आमगांव आRटो. 96 स�टे. 99 7875193928

861 20081119C507016 कु क�पना धनराज श7ड ेमु 

सोनारटोला पो धानोल+ ता 

सालेकसा िज गM�दया

!"ी 5/15/1975 एम.ए.बी.एड. इमाव सालेकसा फेqुवार+ 2000 ते जाने 2003 9923929083

862 20150331सी100750 दगुा�>साद (सताराम ढबाले मु पो 

मुंडीपार ता गोरेगाव  िज गM�दया

पुpष 1/1/1967 डी.एड. इमाव गोरेगाव माच� 97 ते फरवर+ 2000 9404309519

863 20081121सी511715 
21/11/2008

मोहनलाल सोमाजी गावळकर, 
मु.शेडपेार, ता.देवर+, िज.गM�दया

पु. 7/15/1968 बी.ए. अ.जमाती .देवर+ फेबू-99 जाने-2002 8007994057

864 20100823सी534315 नरेशकुमार �qजलाल सेदरुकर मु 

;पपरटोला पो दव@नवाडा ता िज 

गM�दया

पुpष 1/1/1973 ते जाने 2004 इमाव @तरोडा फेqुवार+ 2001 ते जाने 2004 8806130987

865 20140918सी102459 तानु कपूरचंद पारधी मु सटवा पो 

गणखैरा ता गोरेगाव िज गM�दया

पुpष 7/1/1973 बी.ए इमाव गोरेगाव .आRटो 98 ते जाने 2001 9158522515

866 20081125C515392 मोरे$वर उदाराम बडोले मु पो ता 

अजु�नी/ मोर िज गM�दया

पुpष 7/6/1969 बी.एस.सी अनु जाती .अजु�नी/ मोर स�टै 97 ते ऑग!ट2000 7507581796

867 20081125सी515532 ;वलासकुमार चरणदास भोवते मु 

पो ता अजु�नी/मोर वाड� 4 िज 

गM�दया

पुpष 5/15/1971 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/ मोर जाने 98 ते Hडसे.2000 9403617188

868 20150411सी100130 कुवरलाल ग7दलाल ढेकवार मु 

चांदणीटोला पो नागरा ता िज 

गM�दया

पुpष 11/14/1962 बी.कॉम. इ.मा.व. गM�दया स�टे 97 ते आग. 2000 9637280224

869 20081126C517561 अ@नलकुमार वाि�मक शहारे     

       मु.पो. बोरक:हार, ता. 
आमगांव

पुpष 9/25/1969 एम.ए. अजा .आमगांव जुन 95  मे 98 8390507842

870 20150327सी100551 खेमलता यादव(सहं पवार मु 

सुरतोल+ पो लोहारा ता देवर+ िज 

गM�दया

!"ी 8/26/1969 बी.ए. इतर देवर+ जुलै 97 ते जुन 2000 9423189294
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871 20081124C509319 मु:नालाल फुलचंद मेEाम मु. 
कातुल} पो (सतेपार ता आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 8/24/1974 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव .आमगाव Hडसे 98  ते नोGहे 2001 9604367202

872 20081128C517925 पवनकुमार पुनमचंद डागा मु पो 

पांढर+ ता स/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 4/14/1971 डी.फॉम�. इतर सडक/अजु�नी माच� 98 फेबू-2001 9423607311

873 19951021C501817 चंLशेखर साल+कराम तुरकर मु 

�बरसोला पो काट+ ता िज गM�दया

पुpष 6/17/1969 एम.ए इमाव गM�दया जुन 97 मे2000 9823935709

874 200807249      
02/12/2008

>मोद मेकचंद शहारे            

        मु.Cचरेखनी 

पो.कवलेवाडा ता.@तरोडा, िज.गM�दया

पुpष 9/29/1962 बी.कॉम. .अ.जाती. @तरोडा जुलै 96 जुन 99 9763015258

875 20081203सी524045 चंLशेखर तुळसीराम नंदागवळी मु 

घोगरा पो.मुंडीकोटा ता @तरोडा  

िज गM�दया

पुpष 5/28/1973 बी.ए. अनु जाती @तरोडा जाने 2001  ते Hडसे.2003 8007352964

876 20081203सी518764 ;वनोद >ेमलाल रहमतकर मु 

गणेशनगर वाड� ट+Gह+स7टर जवळ 

, गM�दया

पुpष 5/31/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया जाने  96 ते Hडसे 99 9764041643

877 20081203सी523555 मह7L कुमार मो@तराम डMगरे मु 

पो मुंडीकोटा ता @तरोडा िज 

गM�दया

पुpष 5/14/1967 बी.ए. अजा @तरोडा मे 97 ते  ए>ील 2000 9823075889

878 20081208सी528114 @तलकराम देवाजी बागड ेमु.पेा.ता. 
Uामीण दवाखा\याजवळ आमगाव 

िज गM�दया

पुpष 3/28/1972 बी.ए. इमाव .आमगाव स�टे. 96 ते ऑग. 99 9860775143

879 19950117C500196 सेवकचंद देलन �बसेन मु .पो. 
बोरक:हार ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 12/13/1972 एम.ए.बी.पीएड. इमाव .आमगाव स�टे 99 ते  ऑग .2002 9764508677

880 20081210सी525592 .आनंदराव काशा◌ीराम मेहनदंड े

मु इटखेडा  ता. अजु�नी/मोर 
िज.गM�दया

पुpष 8/5/1970 बी.ए इमाव .अजु�नी/मोर .ऑRटो 97 ते स�टे. 2000 8411035023

881 20081210सी525587 मनोजकुमार रामा डMगरे मु पो 

इटखेडा ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पुpष 2/11/1970 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती .अजु�नी/मोर मे 97 ते  ए>ील 2000 9765240107
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882 19950117C500197 देव7L एकनाथ खापड< मु .पो 
बोरक:हार ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 8/12/1974 बी.ए अनु जाती .आमगाव .आRटो 99 ते स�टे.2002 9823767564

883 20081212सी526275 संजय नDथु गो◌ेखे मु पो.जुनी 

व!ती _क�लावाड� @तरोडा िज 

गM�दया

पु�ष 5/25/1973 एम.ए. एसबीसी @तरोडा जुलै 2000 ते जून 2003 7709967024

884 20150330सी100321 उम7Lकुमार चु:नीलाल राहांगडाले 

मु माल+ पो ता आमगाव िज 

गM�दया

पुpष 2/19/1975 बी.कॉम.बी.एड. इमाव .आमगाव मे 99 स�टे. 2002 9595887143

885 20081125सी510007 सु@नल बे@नराम रेवतकर         

     मु.पो.ता. शह+द वाड�, @तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 7/8/1966 बी.ए. इमाव @तरोडा जूलै 93 जून 96 7768041349

886 20150331सी100395 घन$याम रामकृxण पटले मु 

सुरकुडा पो ठाणा ता आमगाव िज 

गM�दया

पु�ष 7/5/1974 एम.ए.बी.एड. इमाव .आमगाव जाने  99  ते  Hडसे .2002 8411097147

887 20081216सी526776 कैलाश मारोती डMगरे, 
मु.पो.;पपंळगांव खांमबी, 
त.अजू�नी/मोर, िज.गM�दया

पुpष 10/10/1971 एम.ए. .अनु. जाती .अजू�नी/मोर मे97 ए;>ल2000 7507859863

888 20150910सी100490 देव7L हर+चंL तुरकर            

       मु.पो. दासगांव, ता.िज. 
गM�दया

पुpष 25.12.61 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव गM�दया मे 93 ए;>ल 96 8698173962

889 20081218सी527129 राज7L जगलाल रहागंडाले, 
मनोहरभाई वाड�, मरारटोल+ गM�दया

पुpष 6/16/1967 बी.एस.सी.बी.एड. इमाव गM�दया जूलै97 ते जून 2000 9923717606

890 20081220सी527328 कु. अनुपमा रजनीकांत ठाकूर     

                           
  rवारा शैलेश झा, (सGह+ललाईन, 
सतीबर+ चौक, गM�दया

! "ी 7.7.68 एम.ए. इतर गM�दया ऑग!ट 96  जुलै 99 9764098955

891 20140922सी105637 लल+तकुमार होल+राम खोqागड,े 
मु.मुंडीपार, पो.सरकारटोला, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पुpष 12/13/1975 एम.ए.बी.एड. .अनु. जाती .आमगांव Hडसे 99 त ◌ेनMGहेबंर 2002 9765863873

892 20081223सी527662 खेमराज भैयालाल कटरे, 
मु.नवरगांव, पो.गागला, त.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पु�ष 4/9/1972 बी.ए. इमाव @तरोडा ए>ील 99 ते माच� 2002 9763591159
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893 20140930सी102238 लaमण महादेव कटकवार, 
मु.पो.स�दड, ता.स/अजू�नी, 
िज.गM�दया

पुpष 6/12/1969 बी.ए. इमाव स/अजू�नी मे01  ते ए>ील 04 9623926990

894 20150626सी100465 मुलचंद Eीराम तुरकर          

       मु.पो. दासगांव, 
ता.िज.गM�दया

पुpष 26.12.67 डी.एड. इमाव गM�दया नोGहे. 95 'आRटो. 98 8411909013

895 19940622सी528899 छाया Eावण डोकर+मारे, 
मु.पो.बीजेपार, त.सालेकसा, 
िज.गM�दया

! "ी 11/5/1976 बी.ए. इमाव सालेकसा स�टे.99 ते स�टे.2002 9689199304

896 20090109सी510296 बळीराम तुकाराम अंबुले, 
मु.�बह+र+या, पो.करट+ बु.ता.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पुpष 7/12/1969 बी.ए. इमाव @तरोडा स�टे. 2000 ऑग 2003 7875487461

897 20090123सी526851 भाऊराव बाळकxण मोटघरे, 
मु.आमगांव खुद�, पो.ता.सालेकसा, 
िज.गM�दया

पुpष 4/15/1972 बीएससीबीपीएड इमाव सालेकसा स�टे.96 ऑग99 9545212382

898 20150714सी101179 कु.सु(शला ढेकल ठाकरे, मु.म7ढा, 
पो.ठाणेगांव, त.@तरोडा, िज.गM�दया

!"ी 7/6/1970 डी.एड. इमाव @तरोडा फरवर+ 2000 ते जाने.2003 7768040474

899 20090216सी530519 कु.हेमलता �पचंद �बसेन, 
मु.सु@नल हाय!कुल @नमगाव, 
ता.@तरोडा, िज.गM�दया

!"ी 10/12/1971 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव @तरोडा मे 2000  ए;>ल 2003 9545034971

900 20090225सी529669 .अशोककुमार जयपाल वैrय     

       मु.नादंपुरा पो. काल+माडी 

ता.आमगांव िज. गM�दया

पुpष 12/15/1967 बी.ए .अजा .आमगांव जुन 95 ते मे 98 8806178074

901 2009000735 भारत उFदव रगार+, मु.येरंडी, 
पो.बाराभाट+, त.अ/मोर, िज.गM�दया

पु�ष 11/7/1966 बी.ए.बीपीएड एससी .अ/मोरगांव जाने.98 Hडसे.2001 9623468064

902 20090306C508748 रामे$वर अंनतराम बहेकार, 
मु.फक6मेटा,पो.पुराडा, त.देपर+

पु�ष 9/2/1966 बी.ए.बीपीएड इमाव देवर+ जाने 97ते Hडसे 99 8275397318

903 2009000866  18/03/09 झनकलाल बुधराम दोनोड े

मु.पदमपूर, पो..फूटाना, 
त.देवर+,िज.गM�दया

पु�ष 6/1/1968 बी.ए.बीपीएड इमाव देवर+ मे.99 ए>ील 2002 9823935009

904 19890708सी4666555 महेश भोला ब:सोड, 
मु.पो.फुलचूर,त.िज.गM�दया

पु�ष 12/10/1968 बी.ए. अनु.जाती. गM�दया माच�99 फेबु. 2002 8806301275
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905 20090404सी498116 कु.क�पना नDथ◌्ुजी ट7भरे,Gदारा 
अ�ण Eावण उपर+कर, मु.राका 

पडसगांव, पो.Cचखल+, 
त.स/अजू�नी,िज.गM�दया

! "ी 1/4/1971 बीकॉम इमाव स/अजू�नी स�टे. 2000 ते ऑग. 03 9765266751

906 20141201सी100505 गज7L कैलासनाथ ठाकुर         

  मु. डोगरगांव, पो.कoट+पार, ता. 
आमगांव

पु�ष 7.5.65 बी.कॉम इतर .आमगांव स�टे. 95 ' ऑग!ट 98 9922335874

907 20090408सी498832 कु.पाल+Lा नDथु अबांदे          

      मु.तुमसर पो. तेढा 
ता.गोरेगाव िज.गM�दया

! "ी 5.3.69 एम.ए.बीपीएड अ.जा गोरेगाव जुलै 96 जुन 99 9765621271

908 20160314सी100465 मंगेशकुमार देवराव कापगत,े 
मु.पो.त.स/अजू�नी, िज.गM�दया

पु�ष 9/8/1972 बी.ए इमाव स/अजू�नी फेबु.200 जाने.2003 7767829288

909 20090413सी503611 Eी.घन$याम नामदेव नाग�दवे, 
सुया�टोला वाड� गेडाम प7:टर]या 

घराजवळ,गM�दया

पुरष 1/24/1967 बी.ए अनुजाती गM�दया माच� 2000 ते फरवर+ 2003 7879382088

910 20150330सी100455 ओम>काश परशराम खगार, 
लaमीनगर आंबेडकर वाड�,गM�दया

पुरष 7/17/1963 एम.कॉम. इमाव ग7�दया स�टे.97 ऑग.2000 9049901433

911 20090424सी509450 नामदेव मेघराज श7ड,े रान चौक 

वाड� न.3 आमगांव,िज.गM�दया
पु�ष 9/16/1973 बी.ए. इमाव .आमगांव Hडसे.96 ते नोGहे.99 9923454648

912 20070817C516316 द(लत Cगर+धार+ बघेले, 
मु.पो.धानोर+, त.सालेकसा, 
िज.गM�दया

पु�ष 5/2/1975 एम.ए. इमाव सालेकसा स�टे.98 स�टे.2001 9765170097

913 20150907सी100319 कु.सु@नता (भवराव ह0रणखेड,े 
मु.पो.दासगांव बु.ता.िज.गM�दया

! "ी 11/6/1969 एस.एस.सी. िउएड इमाव गM�दया ऑRटो.95 ते स�टे.98 9673893617

914 20090429C510929 �दल+पकुमार का�जी वाघमारे, 
मु.पो.�बजेपार, ता.सालेकसा, 
िज.गM�दया

पुरx` 9/19/1968 बी.ए अजा सालेकसा स�टे 96 ते आग.99 8850602922

915 20090429सी510946 खुमनचंद भा!कराव राणे, 
मु.क:हाडगांव,पो.त.देवर+, 
िज.गM�दया

पुरष 8/28/1970 बी.काम इमाव देवर+ आग.97 ते जुलै 2000 9890878075

916 20160707सी101007 >द+पकुमार होल+राम कटरे, 
मु.डGवा सतवा, पो.कारंजा, 
ता.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुरष 1/2/1967 एम.कॉम. इमाव गोरेगांव माच�95 ते फरवर+98 9823303127
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917 20150328सी100428 मधुकर मुशी हष<, मु.डोगंरगांव, 
पो.खजर+,त.सडक/अजू�नी, 
िज.गM�दया

पु�ष 12/29/1969 बी.ए. इमाव स/अजू�नी फरवर+99 जाने2002 7769021499

918 20160702सी100626 कु.ममता भोजराज बघेले, 
मु.�हवटोला, पो.�हरापूर, त.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

! "ी 8/10/1973 एम.ए.बीपीएड इमाव गोरेगांव जाने.97 ते Hडसे. 99 9923833577

919 20150309सी100575 कु.शशीकला रामधर शुRला 

रामनगर मुखज� वाड�,गM�दया
! "ी 3/6/1958 बी.ए.Hडएड डrध" ् गM�दया आग 95 ते जुलै 98 8793088721

920 20150404सी100473 परमानंद हरगM;वद बडोले, 
मु.कोदामेडी, पो.बाKहणी 

सावगी,त.स/अजु�नी,िज.गM�दया

पुरष 11/9/1965 बी.ए. अजा स/अजू�नी ,ए>ील99 माच.2002 9823756930

921 20150406सी100263 धन$याम सदा(शव �बसेन, 
मु.पो.एकोडी, त.िज.गM�दया

पु�ष 2/25/1969 एस.एस.सी. िउएड इमाव गM�दया जाने.98 ते Hडसे.2000 9545053593

922 20090504सी516437 कु. सुजाता  कxणा मेEाम 

मु.पो.;पपंळगाव खांबी 

ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

! "ी 7/22/1966 बी.ए. अजा .अजु�नी/मोर ए>ील 97 माच� 2000 9545851239

923 20150417सी100356 कु संगीता दो◌ैलत केशलवार 

rवारा सु@नल वैरागड ेवाड� नं. 3 
देवर+ ता.देवर+ िज गM�दया

! "ी 8/14/1969 बी.ए. इमाव देवर+ स�टे 95 आग. 98 9823995517

924 20150424सी100522 कु ;वठा हग� पटले rवारा शंकर 

राहांगडाले महा;वर कॉलोनी ठाणा 

रोड,गोरेगावं िज गM�दया

! "ी 7/19/1971 बी.ए. इमाव गारेगाव ए>ील 99 ते माच� 2002 9764060116

925 20160429सी100016 @नलकंठ फुल+चंद पारधी मु 

आंबेतलाव पो काल+माट+ ता 

गोरेगाव िज गM�दया

पु�ष 6/28/1961 एस.एस.सी. िउएड इमाव गोरेगाव जुन 97 मे 2000 7741864500

926 20160511सी100197 कु. शोभा लालमन यादव rवारा 
संतोष सादव �लाट नं. 13 
र;वशंकर वाड�, गM�दया ता िज 

गM�दया

! "ी 8/20/1968 बी.ए.बी.एड. एनट+ सी गM�दया जून 95  मे 1998 9766491024

927 200906604सी499609 .उम7Lकुमार गुलाब �बसेन मु 

टेमनी पो खोड(शवनी ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 7/1/1970 बी.ए.बीपीएड इमाव सडक/अजु�नी जुलै 97 जुन 2000 9325482146

928 20160512सी100658 (शशुपाल चोपलाल राणे 

मु.खु(श�पार पो Cचरचाळबांध ता 

आमगाव िज. गM�दया

पु�ष 3/31/1973 एम.ए. इमाव .आमगाव मे 97 ते ए;>ल2000 8007141070
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929 19960821C229278 .अZदलु मुनीर अZदलु वहाब 

कुरेशी मुपM अंजोरा ता आमगाव 

िज गM�दया

पु�ष 12/26/1967 बी.काम .ओपन .आमगाव Hडसे.98 नोGहे.2001 9637560569

930 20010323C232023 (शवशंकर रमेचंL सोनी 

मु.रे�वे!टेशन जवळ  @तरोडा ता 

@तरोडा िज गM�दया

पु�ष 10/5/1972 बी.इ .ओपन @तरोडा स�टै.2000 ऑग.2003 9860558928

931 20120409C228699 I6xणकुमार ;वठोबा सुय�वंशी मु 

पो कटंगटोला ता िज गM�दया

पु�ष 9/23/1970 एम.काम अ.जा गM�दया मे.97 ते ए;>ल2000 9373704695

932 19990305C230346 रामसािजवान �मनलाल दमाहे मु 

सावर+  टोला पो सावर+ ता िज 

गM�दया

पु�ष 9/10/1970 एम.ए.बीपीएड .ओपन गां�दया स�टे95 ऑग.98 9765099815

933 20000922C231589 qजेश कुमार देबीलाल (मEा मु 

पो करट+ बुज  ता @तरोडा  िज 

गM�दया

पु�ष 6/26/1975 \म.ए.बीएड .ओपन @तरोडा आग.2000ते जुलै 2003 9822206705

934 20081121C508394 जसवंत जीवन गावतुरे मु @तडका 

पो बाKहणी ता सडक/अजु�नी   

िज गM�दया

पु�ष 7/19/1969 बी.ए. .ओपन सडकअजू�नी स�टे98 आग.2001 9673967433

935 20111212C519071 देव7L ह0रचंद ट7भुPण�कर मु भंडगंा 

पो मुंडीपार ता गोरेगाव  िज 

गM�दया

पु�ष 10/28/1966 एम.काम .अ.जा. गोरेगांव नेाGहे96 ऑZटो99 9545513988

936 19930708C507916 ;वलास दयु�धन मेEाम 

मु.पो.सुकळी डाक ता.@तरो◌ेडा   
िज गM�दया

पु�ष 2/15/1976 एम.ए. .ओपन @तरो◌ेडा फरवर+2000 जाने2003 9623358796

937 19880408C508911 झनकार(सगं गंगाराम(सगं 

नागपूरे,मु.पांजरा,पो.काल+माट+,त.
िज.गM�दया

पु�ष 7/4/1961 बी.कॉम .ओपन गM�दया Hडसे97 नोGहे2000 9823015047

938 20101229C510346 हेमा रनगा!वामी नायडू, मनोहर 
चौक,साईनाथ डअेर+,गM�दया

! "ी 1/23/1970 बी.ए.बीपीएड .ओपन तह(सलदार 

गM◌े�दया

नोGहे96 ऑZटो99 8888745605

939 19870104C513080 मनोज कवळु बडगे,, मु.पो.संतकब ◌ी

र वाड�, जुनी 

व!ती,@तरोडा,िज.गM�दया

पुरष 5/12/1968 एम.ए. .ओपन @तरोडा जुन 97 मे2000 9326409562

940 20120216C515382 तुकाराम राजाराम मुने$वर, 
मु.तुमसर,पो.तेढा,त.गोरेगांव, 
िज.गM�दया

पु�ष 11/28/1970 बी.ए. .ओपन ◌्गोरेगांव जुलै96 जून 99 8.78888E+11
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941 19860708C496292 �दनेश (भवाजी अ$तीकर, 
मु.पो.ओ�ड गो◌े◌ं�दया हनुमान 

मंद+रजवळ,गM�दया

पुरष 4/29/1971 बी.ए.बीपीएड .ओपन गM�दया फरवर+.1997 जाने2000 9960202457

942 19890912C496441 .ओम>काश सखाराम मटाले. 
मु.(शवणी, पो.Cचरचाळबांध, 
त.आमगांव, िज.गM�दया

पु�ष 9/1/1972 बी.ए.बीपीएड .ओपन .आमगांव जाने97 Hडसे99 7875140671

943 19890925C496455 कृxणकमल गो;वदंराव कसारे, 
मु.पाथर+,.गोरेगांव, िज.गM�दया

पुरष 12/12/1972 बी.ए. .ओपन गोरेगांव जाने99 Hडसे2001 8007469367

944 19960106C501020 ि!मता (शव(लगं वाईकर, 
मु.खैरलांजी रोड,@तरोडा, त.@तरोडा, 
िज.गM�दया

! "ी 4/3/1969 एम.ए. .ओपन @तरोडा नोGहे 98 ऑRटो2001 9923150729

945 19960106C501238 शारदा पुंड(लक  थोटे, Gदारा 
भा!कर हर+लाल उपर+कर, 
भूतनाथ वाड�, @तरोडा, िज.गM�दया

! "ी 10/26/1972 एम.ए.टायपीग .ओपन @तरोडा नोGहे.98 ऑRटो2001 9579528456

946 20121017C504998 पौPण�मा भाउुराव पुनदकर, 
;वrयानगर+ आमगांव, 
त.आमगांव,िज�हा.गM�दया

! "ी 10/6/1969 एम.ए. इमाव .आमगांव जाने97 जाने2000 8275284431

947 19920712C497933 राज7L कुवरलाल लांजेवार 

मु.भिजयापार पो Cचरचाळबांध 

त.आमगांव  िज गM�दया

पु�ष 12/21/1974 बी.ए.बीपीएड इमाव .आमगांव 01/03/1999 ते  28/02/2002 9637629041

948 19950510C500336 मरगरेटे जॉन लावरे:स, Gदारा 
जॉन लावरे:स, (सGह+ल लाई:स, 
डZल+ंग कॉलोनी,�दया

! "ी 9/3/1969 बी.ए.बी\ड .ओेपन गM�दया 8/1/1996 7/30/1999 9370469317

949 19960604C501667 साहेबराव >�हाद ब:सोड, 
मु.खडक6,डMगरगांव,पो.Cचखल+,त.@त
रोडा,िज.गM�दया

पु�ष 12/24/1970 बी.ए.बीएड .अ.जाती @तरोडा 13/5/2001 ते  13/4/2004 9673717401

950 19930325C502139 कृxणकुमार चरणदास डMगरे, 
मु.पो.घेाट+, त.गोरेगांव, िज.गM�दया

8/5/1970 एम.ए. .अ.जाती गोरेगांव 7/1/1997 6/30/2000 8007291694

951 19961112C503444 Cगर+धार+ चु:नीलाल चौधर+, 
मु.आंबेतलाव,पो.काल+माट+, 
त.गोरेगांव,िज.गM�दया

पु�ष 8/13/1973 बी.ए.बीपीएड .ओबीसी ◌्गोरेगांव 12/15/1999 12/26/2002 9673393933

952 19971018C504687 `ाने$वर सदा(शव (शवनकर, 
मु.पो.स�दड /रे�वे, त.सडक 

/अजू�नी,िज.गM�दया

पु�ष 6/6/1971 बी.ए.बीएड .ओबीसी सडकअजू�नी 1/1/2000 12/31/2002 9420620750
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953 19930721C533143 सुरेशकुमार दाद ुवास@नक, 
मु.जामखार+,पो.फुRक6मेटा, 
त.आमगांव,िज.गM�दया

पु�ष 4/22/1970 एम.ए. .अ.जाती .आमगांव 01/10/97 ते 9/30/2000 9764024865

954 20120116C523654 .आ�पाल+ रामचंL इंगळे, साई 
मंद+र रोड,गो;वदंपुर,गM�दया

!"◌्ी 12/4/1972 बी.ए. .अ.जाती गM�दया 3/19/1998 3/18/2001 9404115036

955 19970908C528949 शेख मोहKमद साजीद मोKमद 

(सrयीक6,(सGह+ल लाईन,नेह� 
वाड�,वाजपेई डाइग,गM◌े◌े◌ं�दया

पु�ष 5/2/1973 बी.कॉम .ओपन गM�दया 1/1/2000 12/31/2002 7620444348

956 20060713C531147 @नबंराज जग:नाथ कापगत,े 
मु.भादटुोला,पो Cचखल+ 

,त.सडक/अजू�नी, िज.गM�दया

पु�ष 7/17/1972 एम.बीएड .ओबीसी सडक/ अजू�नी 8/1/1999 7/31/2002 9404318196

957 19941212C532181 नंद_कशोर Eावण भांडारकेर, 
मु.रामजीटोला, पो.सरकारटोला 

,त.आमगं◌ाव, िज.गM�दया

पु�ष 6/19/1970 बी.ए.बीपीएड .ओबीसी .आमगांव 2/1/1997 1/30/2000 9764710559

958 20080926C536199 >ेमलाल नं:हू मेEाम, 
मु.नानसर+,पो.सरकारटोला,त.आम

गांव, िज.गM◌े�दया

पु�ष 11/7/1975 एम.ए.बीपीएड .ओबीसी .आमगांव 10/1/1999 9/30/2002 9527331870

959 20100310C523147 राजेEी गोपालराव चौरागड,े 
Gदारासुरेश पी. �दयेवार 0रगं 
रोड,चंचलबेन,गM�दया◌ा

! "ी 8/28/1970 बी.कॉम .ओबीसी गM�दया 9/1/1997 8/30/2000 9527265966

960 20040726C524567 दयु�धन उमराव पारधी, 
मु.सोनेगांव,पो.कवलेवाडा,त.  
गो◌ेरेगांव, िज.गM�दया

पु�ष 3/5/1976 एच.एस.सी.Hड.सी
.एम.

.ओबीसी गो◌ेरेगांव 3/1/2001 2/28/2004 7798258495

961 20140509C100786 देवीलाल लaमण �बसेन, 144 
दासगाव खुद� _क:ह+ रोड दासगांव 

खुद� वाड�,गM�दया

पु�ष 3/25/1960 एस.एस.सी. िउएड .ओबीसी गM�दया 2/1/1997 1/30/2000 9823377315

962 20141028C100520 यां◌ं◌ेगराज =यानीराम कटरे, 
पाटेखुरा,त.सडक/अजू�नी 

िज.गM�दया

पु�ष 12/15/1970 बी.ए.बीपीएड .ओबीसी स/अजू�नी 9/1/1998 8/31/2001 7588881607

963 20111109ब5्10667 चंभ� रामा कुथे, मु.इं�दरा गांधी 
वाड�,Gदारा गाढवे◌े गु�जी, @तरोडा, 
िज.गM�दया

पु�ष 8/7/1968 एम.ए. इमाव @तरोडा /4/1999 ते /3/2002 7795348887

964 20091109ब5्06234 कxणा फाकुजी बहेकार, 
मु.आसोल+,पो.फRक6मेटा,त.आमगां

व,िज.गM�दया

पु�ष 1/26/1976 बी.ए. इमाव .आमगांव 1/1/2000 12/31/2002 8698186927
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965 19880920ब529131 >फुलकुमार जना�धन वालदे, 
मु.बाराभाट+, त.अजू�नी मोर, 
िज.गM�दया

पु�ष 6/15/1970 बी.ए. .अ.जाती .अजू�नी/मोर जून-97 ते मे -2000 9403042912

966 20150417सी100566 @नलम पुड(ंलक वैrय 

मु.पो.कोसमताडी ता.सडकअजू�नी 

िज.गM�दया

6/1/1978 एम.ए. .अ.जाती सडकअजू�नी 01/07/01 ते 6/30/2004 9049433773

967 20101103C496383 .अ@तकूर रहमान मो. शफ6 शेख 

मु. खुरखुडी पो. मुडीकोटा ता. 
@तरोडा िज. गM�दया

पु�ष 8/28/1977 एम.ए.एम.एड .ओबीसी @तरोडा माच� 2001 ते फरवर+ 2004 9860530460

968 20140709C101892 राजू «�ढसन येचीलवार, 
Gह+.Gह+.राईस (मल जवळ 

गो;वदंपूर, दगुा� चौक, गM�दया

पु�ष 7/9/1966 बी.ए.बीपीएड .ओबीसी गM�दया नोGहे.96 ऑRटो.99 9158097462

969 20080929ब5्36208 (म:नीलाल चैनलाल चौधर+, 
मु.पो.एकोडी,त.िज.गM�दया

पु�ष 4/25/1972 बी.ए.बीपीएड .ओबीसी .गM�दया स�टे.2000 ते ऑगxट 2003 9673127151

970 20090507ब4्96906 @तथा�नंद (सताराम बनकर, मु.फुले 

नगर, बौFदनगर, पो.त.स/अजू�नी, 
िज.गM�दया

पु�ष 10/30/1971 एम.ए. .ओबीसी स/अजू�नी नोGहे.2000ते ऑRटो.2003 9421714497

971 20140619सी101319 Cगता Eीराम पटले 

मु.पो.मुढ+पार.ता.गोरेगाव. 
िज.गM�दया

!"ी 7/9/1970 बी.ए. ओबीसी गोरेगाव फेबु97 जाने.2000 9423342940

972 20100823सी534526 अ@नल हंसराज उके मु.पो.@तरोडा 
गांधी वाड� ता.@तरोडा िज.गM�दया

पु�ष 8/7/1968 बी.ए. अ.जा @तरोडा माच� 95 फेqु. 98 9171043452

973 1991050545 (समा @नलकंठ बारसागड ेमु.पो.ता. 
क!तुरबा वाड�,रे�वेलाईन जवळ, 
गM�दया िज. गM�दया

! "ी/ 11/1/1974 बीएससी 

टाय.म.इ.
एस सी गM�दया फेqुवार+ 2001 जाने 2004 7875857864

974 2008006390 मा@नकराव पंढर+ इरले 

मु.पो.स�दड ता सडक/अजु�नी िज. 
गM�दया

पु�ष 7/26/1968 बी.ए. 
एमएससीआयट+ 

टंक.इ/म

ओबीसी. सडक/अजु�नी 8/1/1995 7/31/1998 7798155697

975  20081231सी526307 संकेश (शवकुमार @तवार+ 

मु.(सGह+ल लाईन गांधीवाड� 
सतीबोर+ चौक,गM�दया त.िज. 
गM�दया

पु�ष 3/21/1975 बीएबीपीएड ओपन गM�दया माच�-1999 माच� 2002 9326751535

976 19860527सी 495893 छ:नुलाल �बबलदास कोटांगले मु. 
पो.ता. देवर+ िज. गM�दया.

पु�ष 12/30/1963 एस एस सी Hड 

एड

अनु.जा देवर+ 4/1/1997 3/31/2000 9422134635
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977 19890620सी496625 राजु उदाराम बोरकर 

मु.पो.बोडगंाव/देवी ता. अजु�नी 

मोरगाव िज. गM�दया

पुpष 4/20/1972 �ब.ए. ओ.�ब.सी. अजु�नी मोरगाव 4/1/1997 3/30/2000 7798579011 
9158605611

978 1991218सी230986 नरेL नDथुजी गज(भये 

मु.(सलेगाव पो.कटंगी ता. गोरेगाव 
िज. गM�दया

पुpष 7/15/1969 एम.ए. . एम.एड. 
�ब.;प.एड

.अ. जाती गोरेगाव 2/1/1997 1/31/2000 9403207307

979 19960620सी 531961 कु.सुषमा महादेवजी गभने 

मु.भंडगा पो. मुंडीपार ता.गोरेगाव 
िज.गM�दया

! "ी/ 9/8/1971 बी.ए. ओबीसी सालेकसा 6/12/1995 5/25/1998 9545714637

980 20030616सी 528410 कडुलाल बाबूलाल कटरे 

मु.पो.�हरडामाल+ ता. गोरेगाव िज. 
गM�दया

पु�ष 12/12/1963 बीए बीकॉम  

बीपीएड

ओबीची गोरेगाव 3/14/1997 2/29/2000 9823552372

981 20040610 सी 522564 नंद_कशोर शंकर गभणे 

मु.पो.ता.सडकअजु�नी िज. गM�दया
पु�ष 12/11/1965 बीए बीएड ओबीसी सउक अजु�नी फेqुवार+ 2000 जाने.2003 9921436381

982 20080118सी516657 सुषमा मोरे$वर डहाटे गांधी वाड� 

@तरोडा ता. @तरोडा िज. गM�दया
!"ी 5/1/1973 एम.ए. एम.एड. 

;प.एच.डी
अ. जाती @तरोडा 7/1/1995 6/6/1998 8793345448 

9421896516

983 20081006सी509635 >मोद >भुदास डMगरे मु.खैरबोडी 

पो.गुमाधावडा ता.@तरोडा िज. 
गM�दया

पु�ष 3/4/1963 बी.कॉम. अ.जा. @तरोडा 10/1/1988 9/30/1991 7066911094

984 20081217सी526949 देवेL यादोराव कावळे 

मु.पो.�हरडामाल+ ता. गोरेगाव िज. 
गM�दया

पु�ष 6/15/1972 बीए बीपीएड ओबीसी गोरेगाव 4/1/1997 3/31/2000 9823859469

985 20090521सी498420 चंLशेखर देवराव तुमसरे मु.कुलपा 

पो. नवेझर+ ता. @तरोडा िज. गM�दया
पुpष 11/2/1974 �ब.ए!स.सी ओ.�ब.सी. @तरोडा 4/3/1999 3/3/2002 9823366506

986 20101202सी497975 मुकेशचंL गुलाबचंL थानथराटे 

मु.पो. बाराभाट+ ता.अजु�नी/मोर 
िज. गM�दया

पु�ष 9/20/1966 बी. ए. ओबीसी अजु�नी/मोर 5/6/1996 5/5/1999 9158527653

987 20101229सी10204 मनोज युवराज डMगरे 

मु.पो.मुडीकोटा ता. @तरोडा िज. 
गM�दया

पु�ष 6/17/1972 बी ए बीपीएड एस सी @तरोडा ए>ील 2000 माच� 2003 8605515622

988 20140905सी102270 हुम7Lनाथ हनमंतराव बोपचे 

मु.कवडीटोला पो. Cगधाडी ता. 
गोरेगाव िज. गM�दया

पुpष 10/13/1971 �ब.ए. �ब.एड ओ.�ब.सी. गोरेगाव 2/1/1997 1/31/2000 9403614810
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989 20150327 सी 100437 कृxणकुमार बाबुलाल उके 

मु.(सलेगाव पो. कटंगी ता. 
गोरेगाव िज. गM�दया

पु�ष 8/19/1965 एम.ए.बी.पी.एड. 
टंक.इंUजी

अनु जा. गोरेगाव 12/5/1995 11/30/1998 9545714451

990 20150327सी100080 मु:नालाल भै�यालाल रहांगडाले 

मु.आंभोरा पो.नागरा ता.िज.गM�दया
पु�ष 3/1/1973 एम.ए.बी.पी.एड. ओबीसी गM�दया मे-1998 ए>ील-2001 8698867362

991 20150328 सी 100492 _कत�चंद िजयालाल नागपुरे 

मु.पो.पाढराबोडी ता.िज. गM�दया
पु�ष 11/29/1966 12 वी Hड.एड ओबीसी गM�दया 10/20/1995 30/101998 9689698189

992 20150330 सी 100509 भोजलाल रामलाल भगत 

मु.झाल+या पो.कावराबांध ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पु�ष 6/1/1961 एस एस सी Hड 

एड

ओबीसी सालेकसा 5/2/1995 31/04/1998 8007791102

993 20150330सी100379 कोमराज हामुजी शे:ड े

मु.पो.केशोर+ ता.अजु�नीमोरगाव 

िज.गM�दया

पुpष 11/5/1971 �ब.ए. �ब.एड ओ.�ब.सी. अजु�नी मोरगाव 1/27/1997 1/27/2000 9823138615

994 20150330सी100930 (लले$वर संपत कुरंजेकर 

मु.कुंभारटोल+ देवर+ रोड आमगाव 

ता. आमगाव िज. गM�दया

पुpष 9/25/1970 �ब.ए. �ब.;प.एड ओ.�ब.सी. आमगाव 8/1/1998 7/31/2001 9423640141 
7066937503

995 20150403सी 100251 पुरनलाल धनलाल �बरनवार 

मु.कमरगाव पो. मोहाडी ता. 
गोरेगांव िज. गM�दया

पु�ष 7/1/1962 एस एस सी Hड 

एड

ओबीसी गोरेगाव जुलै 1995 जुन 1998 9673925420

996 20150406सी100139 तेजलाल लालजी (ल�हारे 

मु.असईटोला पो. लटोर+ ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 11/12/1968 �ब.ए. �ब.;प.एड ओ.�ब.सी. सालेकसा 7/8/1996 6/25/1999 9146884125

997 20150409सी100226 कु ;वदवNा वळगु  रोडगे rवारा.  
फुलदास सदा(शव गज(भये मु. 
संत कबीर वाड� जुनी व!ती 

@तरोडा त. @तरोडा िज. गM�दया

! "ी/ 8/6/1957 ए.एससी. डी.एड. अ.जा. @तरोडा 11/1/1998 10/31/2001 8806763141

998 20150409सी100509 स0रता भोजराज बघेले 

मु.�हवराटोला पो. �हरापूर ता. 
गोरेगाव िज. गM�दया

!"ी 05/0181975 एम.ए. . �ब.एड. 
�ब.;प.एड

ओ.�ब.सी. गोरेगाव 1/1/1997 12/31/1999 9981573937

999 20150414सी100612 रमेशकुमार भाउदास ट7भेकर 

मु.;व�हरगांव पो. सरांडी ता. 
@तरोडा िज. गM�दया

पुpष 4/14/1962 एम.कॉम .>थम 
वष� पास

अ. जाती @तरोडा माच� 1192 फरवर+ 1995 9823284426
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1000 20150419सी100133 गुलाब मारोती भालाधरे 

मु.(सलेगाव पो. कटंगी ता. 
गोरेगाव िज. गM�दया

पुpष 8/4/1965 �ब.ए. �ब.;प.एड अ. जाती गोरेगाव 4/14/1997 3/31/2000 9765082739

1001 20150422 सी 100537 रमेश सुखदेव सांगोळे 

मु.क:हाळगाव पो. राजोल+ ता. 
अजु�नी मारगाव िज. गM�दया

पु�ष 6/9/1972 एम कॉम बीए 

बीपीएड

एस सी अजु�नी/मोर 10/8/1996 10/7/1999 8007740211

1002 20150502सी100348 जय7L Eीराम राऊत मु.कोहमारा 

पो सडक/बाKहणी ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 9/9/1966 बी कॉम एस सी सडक/अजु�नी ऑग!ट 2000 जुलै 2003 9146392256

1003 20150708सी100023 नामदेव पांडुरंग qाKहणकर मु. 
(सलेझर+ पो. बMडगाव/देवी 
ता.अजु�नी/मोर िज.गM�दया

पु�ष 5/21/1969 बी.ए. ओबीसी अजु�नी/मोर जानेवार+-1998 Hडसे. 2000 8698428696

1004 20150714सी100183 दयु�धन >ेमराज आरसोड े

मु.देवलगाव पो.चा:ना/कोहका 

ता.अजु�नीमोरगाव िज. गM�दया

पुpष 4/22/1971 एम.ए. ओ.�ब.सी. अजु�नी मोरगाव 6/11/1996 6/10/1999 9765145429

1005 20151217सी100949 अशोक हेमराज बघेले मु. बबई पो. 
गीधाडी ता. गोरेगाव िज. गM�दया

पुpष 7/25/1967 �ब.ए. �ब.;प.एड ओ.�ब.सी. गोरेगाव 6/7/1997 5/31/2000 9405736302

1006 20160218सी100767 कमलकुमार ब�L;वशाल 

अि=नहो"ी दN मं�दर के पास, 
छोटा गM�दया िज. गM�दया

पु�ष 9/11/1968 बी. कॉम पास ओपन गM�दया जून 1999 मे2000 8007672044

1007 20160407सी100834 भै�यालाल शा(लकराम �बसेन 

मु.लोहारा पो. रतनारा ता.िज. 
गM�दया

पु�ष 6/17/1965 एस एस सी Hड 

एड

ओबीसी गM�दया नोGह7बर 1995 ऑRटो.1998 8378892064

1008 20160418सी100185 सDयवान भुराजी बनकर 

मु.पो.अदासी ता.िज. गM�दया
पु�ष 7/1/1965 बी.ए. ओबीसी गM�दया जुन 1997 मे 2000 9325481146

1009 20160623सी100112 �पचंद मोतीराम जांभुळकर मु.  
चारभाटा पो. फुटाना त.देवर+ 
जी.गM�दया

पु�ष 5/23/1969 एम.ए. पास अनु.जा. देवर+ स�ट7बर1995 ऑग!ट 1998 9403920158

1010 20160701सी100802 ;वजयकुमार भागचंद बोरकर 

मु.मानेकसा पो. काळीमाट+ ता. 
आमगाव िज. गM�दया

पुpष 10/15/1967 �ब.ए. अ. जाती आमगाव Hडस7बर 1998 नोGह7बर 2001 9096052353

1011 20160704सी100720 अच�ना हर+भाउ ढोक c/o�दनेश 
भाउराव Cचचंाळकर ;वrयानगर+ 

वाड� I-3 आमगाव ता. आमगाव 

िज. गM�दया

!"ी 12/10/1971 एम.कॉम . . 
एम.ए. �ब.एड 
एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओ.�ब.सी. Cचमुर फरवर+ 1998 जानेवार+ 2001 9403364496
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1012 20160704सी101637 >�दप द(ुलचंद कोटांगले मु.तुमसर 
पो.तेढा ता. गोरेगाव िज. गM�दया

पु�ष 3/10/1975 बी.ए. अनु.जाती गोरेगाव 19 ए>ील 1999 31 माच�2002 9370211532

1013 20160706सी100616 युवराज रामलाल मेEाम मु..जवर+ 

बुFद;वहाराजवळ पो.Cचरचाळबांध 

ता. आमगाव िज. गM�दया

पु�ष 6/1/1960 एस एस सी Hड 

एड

अनु जा. आमगाव 12/1/1994 11/30/1997 9765929391

1014 20160706सी100681 कु.पदमशीला खेमराज सोनटRके 

मु.जवर+ बुFद ;वहाराजवळ  

Cचरचाळबांध  ता.आमगांव िज. 
गM�दया

! "ी/ 6/25/1961 एच एस सी 

Hड.एड
अनु जा. आमगाव 12/1/1994 11/30/1997 9765929391

1015 20160707सी100696 वामनराव गM;वदंा मेEाम 

मु.घाटबोर+/को.ता. सडक/अजु�नी 

िज.गM�दया

पु�ष 1/3/1958 बी.ए. अनु.जा. सडक/अजु�नी जानेवार+-1996 जानेवार+-1999 9049640854

1016 20160711सी100465 योगे$वर �बसन भोयर 

मु.पो.@नलज ता. देवर+ िज. गM�दया
पुpष 5/3/1972 एम. ए. अ. जमाती देवर+ माच� 2000 फरवर+2003 8956221291

1017 20160712सी100165 ;वजय बुधाजी राऊत मु.कोदामेडी 

पो.बाKहणी ता.सडक/अजु�नी 

िज.गM�दया

पु�ष 4/7/1967 बी.ए.एम.ए. एस सी सडक/अजु�नी 3/1/1997 2/28/2000 8007166799

1018 20160713सी101197 कु.सु@नता यादव(सहं पवार 
मु.सुरतोल+ पो.लोहारा ता.देवर+ 
िज.गM�दया

! "ी/ 7/12/1972 बी.ए. ओपन देवर+ Hडस7बर 1999 नोGह7बर 2002 9425857263

1019 2016072सी100112 अ@नलकुमार धनलाल ठाकरे 

मु.खोलगड पो. लटोर+ ता. 
सालेकसा िज. गM�दया

पुpष 9/16/1963 एच.एस.सी. 
Hड.एड.

ओ.�ब.सी. सालेकसा माच� 1195 फरवर+ 1998 7507844032

1020 20160715सी100734 शामकुवर भरत �बझंाड े        

     वा.नं.4,पा\याचा टाक6जवळ, 
मु.पो. ता. देवर+, िज.गM�दया

पुpष 28.05.1966 बी.कॉम. अजा देवर+ स�टे. 95 ' ऑग!ट 98 9423109625

1021 20150330सी100618 वासुदेव खुमानराव बांगडकर, 
मु.माताटोल+, राज7L वाड�,गM�दया

पुpष 3/24/1964 बी.ए. इमाव गM�दया स�टे 97 ते ऑगxट 2000 9158782884

1022 19911218सी497608 सेवकराम गणपत इलमकार      

     मु.खोबा पो. परसोडी 
ता.स/अजु�नी िज. गM�दया

पुpष 10.7.68 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा स/अजु�नी .ऑRटो. 96 स�टे. 99 7066214211
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1023 20140726सी100605 िजत7Lकुमार >मोद �"पाठS मु 

वडगेाव,पो.बनाथर,ता िज गM�दया

पुpष 3/21/1975 बी.कॉम. इतर गM�दया Hडसे.2001 ते नोGहे 2004 9225497068

1024 20081016C515332 िजत7L ;वनायक इलमकर 

मु.खोबा(ह)पो. परसोडी/ रैना. 
ता.सडक/अजु�नी  िज गM�दया

पुpष 8/4/1974 बी.ए.बी.पी.एड. अनु जाती सडक/अजु�नी जाने 2000  ते Hडसे 2002 8698390377

1025 2009001126�द.23./04/2
009

चंदनलाल महा� मानकर, 
मु.डMगरगांव, पो.खजर+, 
ता.स/अजू�नी, िज.गM�दया

पुpष 7/1/1969 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव स/अजू�नी Hडसे97 ते नोGहे 2000 8007575531

1026 20090423सी509292 नंदकुमार बाबुराव डोगरवार 

मु.डोगरगाव, पो.खजर+, 
ता.स/अजू�नी, िज.गM�दया

पुpष 1/18/1974 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव स/अजू�नी मे 2000 तेए>ील 2003 9423384127

1027 1992031340�द.18/09/1
992

>@तभा मुलचंद ट7भरे,_क�ला 

वाड�,जूनी 

व!ती,@तरोडा,त.@तरोडा,िज.गM�दया ! "ी

10/20/1970 एम.ए.बी.एड. इमाव @तरोडा जूलै-95 जून-98 9673177618

1028 20130822सी102019 वैशाल+ वसंतराव काथद<कर,Gदारा 
;वजय ;ववेक 

पारसे,ट+.बी.टोल+,हनुमान 
नगर,गM�दया.

! "ी

11/15/1974 एम.ए. इतर गM�दया ऑग-99 जूलै-2002 9698840626

1029 20120801सी496747 नरेश गजाननन 

लांजेवार,मु.डMगरगांव,पो.खजर+,ता.
सडकअजून�,िज.गM�दया

पुpष

2/8/1976 बी.ए.बी.पी.एड. इमाव सडकअजून� जूलै-2000 जून-2003 8275299093

1030 1979006855 
10/08/1979

दगुा�>साद गोपालराव भोगांड,े 
मु.पो.सरांडी, त.@तरोडा, िज.गM�दया

पु�ष 12/5/1964 बीए.बीपीएड OBC @तरोडा ए>ील97 ते ए>ील 2000 9604672733

1031 20070514C507719 >शांत शामराव रामटेके, 
मु.पो.गुमाधावडा,त.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पुरष 7/1/1971 बी.ए. SC @तरोडा ए>ील 99 ते ए>ील 2002 9545495399

1032 19950912C532547 परमे$वर रामलाल उईके 

मु.मोहंगाव पो सुपल+पार ता 
आमगाव िज. गM�दया

पु�ष 10/28/1970 एम.ए. एम(लब ST .आमगांव मे.97 ते ए>ील 
2000

 ए>ील 2000 8575483094

1033 20110214C511406 कु.क�पना नामदेव अगळे, 
गणेशनगर, गM�दया, िज.गM�दया

!"ी 11/17/1967 बीए.बीपीएड OBC गM�दया स�टे. 97 ते ऑRटोबर 2000 9823827157

1034 19951221C501165 कु.वंदना Gयकटेश काळे, 
मु.रामनगर शाळेजवळ, 
रामनगर,गM�दया, िज.गM�दया

!"ी 1/1/1972 बीए बीएड OPEN गM�दया स�टे. 1997 ते आग!ट 2000 9881010543
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1035 1996030294 कु.भारती भाउुराव कळंबे, Gदारा 
जी.आर. साखरवाड,े बाजपेई वाड�, 
मुर} रोड, गM�दया

!"ी 7/15/1967 एम.ए. OBC गM�दया स�टे.97 ऑगxट 2000 9975036081

1036 19920317C497339 देवांनद �हरामन ट7भुPण�कर 

मु.हरदोल+ पो. सावल+ डMगरगाव 
ता.देवर+ िज.गM�दया

पुरष 4/20/1973 बीकॉम एम.एस 
डZलु बीएड.

SC देवर+ स�टे 1997 आग!ट 2000 9673030885

1037 19890716C496497 कु. रजनी भागवत दमाहे  

मु.झाल+या पो.कावराबांध 

त.सालेकसा िज.गM�दया.

!"ी 4/20/1969 एचएससी Hडएड OPEN सालेकसा ए;>ल 98 ते माच� 2001 9423674914

1038 1999049460  
�द.21/09/1999

(सताराम Eावण रहांगडाले 

मु.पो.अंजोरा ता. आमगांव िज. 
गM�दया

पु�ष 11/10/1964 एएसएससी Hडएड OBC .आमगांव फरवर+ 97 ते जानेवार+ 2000 8552810716

1039 19880708C496135 �दल+प चंभ� भालाधरे 

मु.पो.कुडवा, बुFद;वहार जवळ, 
त.िज.गM�दया

पु�ष 7/1/1968 बीए SC गM�दया मे.98 ए>ील 2001 9545714980

1040 19970221C505561 कु.सु@नता गणपत भागडकर 

मु.(सGह+ल लाईन इंगळे चौक, 
गM�दया िज.गM�दया

! "ी 5/10/1972 बीए OBC गM�दया माच� 99 फरवर+ 2000 9823231265

1041 2002900245  
04/02/2002

ब(लराम धानुजी फ:ड ेमु.बनगाव 
पो ता आमगाव िज गM�दया

पु�ष 6/26/1970 बीए बीपीएड OBC .आमगाव स�टे  99 आग!ट 2002 7875885778

1042 20030624C518906 कु.रजनी Eावण साखरकर मु पो 

घोट+ त गोरेगाव िज गM�दया

! "ी 4/14/1968 डी.एड. OBC गोरेगाव .ऑग.97 ते जुलै 

2002
9421711741

1043 19920208C495846 महेश कुमार नDथुलाल टोडरे मु. 
(सGह+ल लाईन इंगळे चौक, 
गM�दया िज.गM�दया

पु�ष 8/9/1975 बी.ए. OBC गM�दया फरवर+ 2000 जाने.2003 7507679204

1044 19920703C497384 राजेश भाउुराव रामटेके मु पो 

कोसमतMडी ता स/अजु�नी िज 

गM�दया

पु�ष 10/14/1974 एम.ए. SC सडक/अजु�नी ऑग!ट 2000 जूलै 2003 9258946107

1045 19930202C498069 मुने$वर नंदाजी शहारे मु पो 

कोरंभीटोला ता अजु�नी/मोर िज 

गM�दया

पु�ष 4/22/1972 एम.ए. SC .अजु�नी/मोर ए;>ल 98ते माच� 2001 7798306819

1046 20021212C516431 नाने$वर+ सोमाजी राणे मु 

मानेगाव पो ठाणा ता आमगाव 

िज गM�दया

!"ी 12/16/1977 बी.ए.बी..एड. OBC .आमगाव नोGहे2000 ते ऑRटो 2003 9421253506

Page 961 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1047 19880412C529091 कु.पुxपल@तका सोमाजी राणे मु 

मानेगांव पो ठाणा ता आमगांव 

िज आमगांव

!"ी 6/22/1968 बी.ए.. OBC .आमगाव Hडसे. 2000 ते नोGहे 2003 9421253506

1048 19921206C528931 गु�तशेखर पेमलाल पारधी मु 

(स�ल+ पो गांगला ता @तरोडा िज 

गM◌ं�दया

पु�ष 6/10/1973 एम.ए. OBC सालेकसा स�टे2000 ते ऑग.2003 9764075797

1049 9315/83 �द.27/12/1983 टोप(सहं लaमीचंद चौधर+ मु पो 

काचेवानी ता @तरोडा िज गM�दया

पु�ष 3/12/1966 बी.एस.सी. OBC @तरोडा नोGहे 2000 ते ऑRटो 2003 8007879468

1050 19970820C529283 संजय सदाराम बेडारकर मु 

घुसोबाटोला पो सांगडी ता अजु�नी/ 
मोर िज गM�दया

पु�ष 12/25/1975 बी.ए. OBC .अजु�नी/ मोर नोGहे 99 ते ऑRटो 2002 8698632384

1051 2008000132   07/01/08 संजयकुमार मदनराव (भवगड ेमु 

पो कुभारटोल+ आमगाव ता 

आमगाव  िज गM�दया

पु�ष 9/19/1970 बी.ए. SC .आमगाव मे 2000 ते ए>ील 2003 7798761551

1052 2008002147 रमेश अ(भमन जनबंधु मु 

पलनगांव पो फुटाना ता देवर+ िज 

गM�दया

पु�ष 7/5/1969 बी.ए. SC देवर+ Hडसे 98 ते नोGह 2001 7385511233

1053 20140417C100339 महेशकुमार >ेमलाल कटरे मु 

धानोर+ पो मुंडीपार ता 

सडक/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 12/10/1974 बी.ए. OBC सडक/अजु�नी आग!ट 2000 जूले◌ै 2003 9764089309

1054    2008006294    03-10-
08

;पसाराम रामदास कापगते मु 

म7ढक6 पो Cचखल+ ता 

सडक/अजुनी िज गM�दया

पु�ष 12/4/1969 एम.ए. OBC सडक/अजु�नी नोGहे 2000 ते ऑRटो 2003 9049256564

1055 20081008C517272 ;वजयकुमार केवलराम काशीवार 

मु मुरपार/ ल7डझेर+ पो.कोसमतांडी 

ता.स/अजु�नी िज.गM�दया

पु�ष 10/18/1972 बी.ए.बी.पी.एड. OBC सडक /अजु�नी स�टे 99 ते ऑग!ट 2002 9764021309

1056 19970704C506211 रेवाशंकर सोमा झोड ेमु 

कोहल+टोला पो Cचखल+ ता. 
स/अजु�नी िज गM�दया

पु�ष 7/23/1969 बीएससी OBC सडक/अजु�नी ए>ील 99 ते माच� 2002 9637737647

1057 20081202C518603 तेजलाल �बरबल जैतवार मु 

कातुल} पो (सतेपार ता आमगाव 

िज गM�दया

पु�ष 11/13/1967 एम.ए.बीएड. OBC .आमगाव जुलै 95 ते  जुन 98 8605220588

1058 2008007430 धनराज सदा(शव गाढवे मु 

लोणारा पो नवेझर+ ता @तरोडा 

िज गM�दया

पु�ष 11/23/1969 एमए OBC @तरोडा मे 97 ते  ए>ील 2000 9326409587
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1059 2008007610   24/12/08 बालकxण जयराम शहारे, 
मु.खामखुरा, पो.@नलज, त.देवर+, 
िज.गM�दया

पु�ष 4/12/1968 एमएबीपीड SC देवर+ जाने 97 ते  माच� 2000 9420303116

1060 2009000868    
18/03/09

.ड;ेवड दधुराम बडगे,, 
मु.पो.त.टे(लफोन ऑफ6स जवळ, 
@तरोडा, िज.गM�दया

पु�ष 8/20/1971 एमए SC @तरोडा माच� 2000 फरवर+ 2003 9300158001

1061 2009001165 .उमाशंकर लaमीचंद चौधर+, 
मु.पो.काचेवानी, त.@तरोडा, 
िज.गM�दया

पु�ष 3/23/1968 एमकॉमबीपीएड OBC @तरोडा ऑगxट 95 ते जूलै 98 7218004393

1062 2009001174 .अ�णकुमार $याम>काश ट7भरे, 
मु.पांढर+, पो.पाउलदौना, 
त.सालेकसा,  िज.गM�दया

पु�ष 6/1/1970 बीएबीपीएड OBC सालेकसा जाने.97 ते Hडसे. 99 9823950722

1063 19950908ब5्03503 कु.कांता गोव�धन डोलारे, 
मु.बी.एम.पटेल वाड�, गाडगे बाबा 
मंद+रजवळ, 0रगं रोड गM�दया

!"ी 6/1/1970 बीएएमएडीएड OBC गM�दया 2/1/1997 1/31/2000 9689161193

1064 20081006C509815 नोमेशकुमार गंगाराम ठकरेले◌े मु 

पो धापेवाडा ता िज गMद@या

पु�ष 1/4/1969 बी.ए. OBC गM�दया ए>ील 99 ते माच� 2002 9823947297

1065 2008/007163   
28/11/2008

कैलासपती रामदास चवरे मु पो 

करट+ ता @तरMडा िज गM�दया

11/19/1964 SC @तरोडा जुलै 95 ते जुन 

98

1066 19970912c506084 अ@नता नानीकराम बनसोड , 
भवभूती नगर , आमगांव 

िज.गM�दया

! "ी/ 7/7/1975 बीए SC आमगांव माच� 1999 फरवर+ 2002 9823756604

1067 20081121c508391 अशोक बदर+>साद शुRला, 
मु.पा.सराडी, ता.@तरोडा

पु�ष 12/2/1960 बीए OPEN @तरोडा स�टै.1995 ऑ=!ट 1998 9823580564

1068 20160722C1081 >मानंद  रातीराम    मेEाम, 
मुपो.कोढेलोहारा, ता.@तराडा

पु�ष 6/24/1959 बीकाम NT-B @तरोडा जुन 1995 जुलै1998 9657426571

1069 20150413C100497 रामाका:त `ा@नराम मोटघरे, 
मु.बनगांव ता.आमगांव

पु�ष 12/18/1972 एम.ए.बीएड OBC आमगांव जाने.1997 Hडसे.2000 9145318031

1070 1999042821 क;वता रघु;वर >साद �दवुेद+ , रेल 
टोल+ गM�दया

!"ी 12/8/1965 एम.ए.बीएड OPEN गो�दया मे 1990 ए>ील 1993 7182252403

1071 19940420C499308 ;वजय कुमार _कसन  रामटेके, 
अजु�नी मोर  गाव

पु�ष 6/1/1967 बीए SC अजु�नी मेार ऑRटो1995 ऑRटो 1998 9423362759
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1072 20160725C100833 शामकुमा  का(शराम खोबागड,े 
मु.गारढा पो.ढाणा ता.आमगांव 

िज.गM�दया

पु�ष 2/3/1966 बीए SC आमगांव जाने 1995 जाने 1997 9049278014

1073 20160720C101385 रामेश ;वठोबेा शहारे ,मु. कराडी  

पो.बोडगाव  ता.अजु�नी मोर

पु�ष 10/30/1965 बीए बीपीएड SC अजु�नी मोर माच� 1999 फरवर+ 2002 7798834071

1074 19960625C533658 छोटेलाल  यादोराव 

�बसेन,का�टोला ता.@तरोडा
पु�ष 8/26/1962 एसएससी Hडएड OBC @तरोडा ए>ील 1999 माच� 2002 8007382883

1075 20150513C100268 िजधलाल (सताराम राहांगडाले, 
मु.अपती.पो.बोधा ता.@तरोडा

पु�ष 10/19/1968 एसएस.सी .Hडएड OBS @तरोउा स�टै1995 ऑ=!ट19998 8007785758

1076 20160730C101748 अशोक तळ(शराम बोरकर,  
मु.अजु�नी मेार

पु�ष 3/15/1975 बीए बीपीएड OBC अजु�नी मेार जाने 1999 Hडसे 2001 9823435803

1077 20160803C100828 ;व$वनाथ लखाजी नाकाड,े 
मु.पो.कुनबी टोला      

ता.अजु�नी मेार

पु�ष 8/15/1970 बीए बीपीएड OBC अजु�नी मेार नोGहे 1997 ऑRटो 2002 9657875527

1078 20121102C496345 देवदास @नबंराव नाकाड,ेमु.कोरबी 

टोला ता.अजु�नी मोर

पु�ष 9/15/1969 बीए बीपीएड OBC अजु�नी मेार ए>ील 1997 एपील 2000 8308202317

1079 20160809C101305 >मोद कुमार   सुखचरण @तरपुड,े 
मु.जवर+  पो Cचरचाड बाध 

ता.आमगांव

पु�ष 5/22/1972 बीए. SC आमगाव जुलै 1998 जुन 2001 9823186642

1080 20160712C100082 _करण अशोक खोqागड े

,(भमनगर,गो�दया
!"ी 4/21/1974 एम.ए. SC गो�दया जुलै1999 जुन 2002 9423115267

1081 20160811C101536 आनंद ;वxणु >साद 

दबुे,Eीनगर,गो�दया
पु�ष 3/3/1972 बीएससी,एलएल

बी

OPEN गो�दया स�टै 1998 ऑग!ट 2001 9422831489

1082 19941108C500135 कु.चंइêकला गोपीचंद 

ठेबंरे,पुनाटोल+ @तलक वाड� गो�दया

!"ी 7/1/1969 बीए बीपीएड OBC गो�दया जुन 1997 मे 2000 8888668771

1083 20150409C100838 अ.नसीन   अ.गनी शेख,मु.राका 

ता.सडक अज�नी

पुरश ् 1/14/1970 बीए OPEN सडक अजु�नी ए>ील 1999 माच�2002 8806924440

1084 19980812C504910 राजे:L चंदलुाल मडामे, मु.कुडवा 

तािज.गो�दया
पु�ष 9/7/1971 बीए SC गो�दया जुलै 1997 जुन 2000 9923321940

1085 20161123C100622 हंसराज आडकुजी डोगारवार, 
मु.पो.बोडUाव  सुर ता.अजु�नीमोर

पु�ष 12/1/1972 एम.ए. SC अजु�नी मोर माच� 1998 फरवर+ 2001 9921296983
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1086 20161214C100591 राकेश कुमार   �हमतलाल पशीने 

,मु.एकोडी ढाडगेाव ता.गो�दया
पु�ष 1/23/1971 एम.ए. OBC गो�दया स�टे 1996 ऑग!ट 1999 9545495501

1087 20160929C101199 धनंजय  महादेव जी मेEाम, 
मु.सुरतोल+ पो.लोहारा ता.देवर+

पु�ष 3/5/1970 बीए. SC देवर+ जाने 1997 डीसे 1999 9423384657

1088 20110627C514738 मनीषा राजकुमा(सह चौहान, 
गजानंद कालोनी Cचचटोल+,गो�दया

!"ी 9/1/1970 बीए OPEN गो�दया ए>ीन 1999 माच� 2002 9420356956

1089 19930908C498756 सु@नता  यशवंतराव  टेभरे 

,डाडगेाव ता.िज.गो�दया
!"ी 7/23/1971 एसएससी Hडएड OBC गो�दया नोGहे 1995 ऑRटो 1998 1.99545E+11

1090 20150403C100386 महेश कुमार बाबुलाल गु�ता 

,(सगल टोल+ ,वाड� गो�दया
पुरष 9/2/1963 बीकाम OBC गो�दया स�टे 1995 ऑग!ट 1998 9370271470

1091 19980911C514473 ममता मोतीरामजी 

सहारे,मु.दNनगर कुडवा गो�दया

!u`ी 5/13/1972 बीएससी बीएड OBC गो�दया Hडसे 2000 नोGहे 2003 9764099015

1092 19920317C497339 _कशोर कुमार �हरामन टैभूण<, 
हारदोल+ पो सावलता.देवर+ 
िज.गो�दया

पुरष 12/15/1968 बीए. SC देवर+ स�टे 1995 ऑग!ट 1998 8551862205

1093 20020116C529695 ममता नामदेव �बसेन, मु.लेदडा  
पा.गागला ता.@तरोडा

!"ी 4/26/1970 एस.एस.सHडएड. OBC @तरोडा जुलै 1996 जुन 1999 9970990567

1094 20150522C100330 लaमीबाई रामदास घामगाये 

,मु.कुराडी ता.गोरेगांव
!"ी 10/9/1957 एस.एस.सHडएड. SC गोरेगाव जुन 1997 मे 2000 9198731022

1095 5007C4639489 टेकचंद  सतु कटरे , कुराडी 

ता.गोरेगांव
पु�ष 8/17/1961 बीकाम OBC गोरेगाव जाने 1988 Hडसे 1990 9923721743

1096 20150509C100353 झुमक _कसन   ह0रणखेड,े 
मु.पानगांव ता.आमगाव िज.गM�दया

पुरष 2/10/1976 बीकाम OBC आमगांव ऑRटो 1999 स�टै2002 8605328996

1097 200170116C100022 बडीराम   ह0र _करणापूड े, (मEा 
वाड�,@तरोडा

पुरष ् 6/14/1964 बीए OBC @तरोडा नोGहे.1998 ऑRटो 2001 9975451235

1098 20090413C503611 घनशयाम नामदेव नागदेवे, 
एम..एस.बी कॉलेानी.सुय�टोला 
रोडा.गो�दया

पु�ष 1/24/1967 बीए.बीपीएउ SC गो�दया माच� 2000 फरवर+ 2003 7879382088

1099 507C4647781 >काश आतमाराम 

चौधर+,मु.कोहमारा ता.सडक अजु�नी

प�ष 9/12/1966 बीए SC सडक अजु�नी जुन 1995 मे 1998 9158051036

1100 19931011C498240 देवानंद राजाराम मेEाम,दाडगेाव 
ता.गो�दया

पु�ष 8/21/1964 बीए.बीपीएड SC गो�दया जुलै1996 जुन 1999 9158972895
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1101 20161021C100352 सुरेखा लaमण तळवेकर,आर.ट+. 
ओ.आपीस जवळ,फुलचुर 

नाका,गो�दया

!"ी 12/14/1957 एस.एस.सी.Hडएड OBC गो�दया स�टै1998 आूग!ट.2001 9545297902

1102 507C4648332 दशराथ मोतीराम  (भवगड,े 
मु.कोदामेडी ता..सडक अजु�नी

पु�ष 9/27/1976 बीए.बीपीएड OBC सडक अजु�नी नोGहे.2000 Hडसे.2003 8554960650

1103 19860717C512566 ई$वर माधु  ठाकरे, मु.केशवाडा 

पो.िÁवPखडक6 ता.अजु�नी मोर.
पुरष 5/1/1967 बीए बीएड SBC अजु�नी मेार ऑRटो 1995 ऑRटो.1998 1.99673E+11

1104 507C4648198 नानेxवर लOमण  �बसेन, 
मु.घुमरा  पो.मोहाडी ता.गोरेगाव

पु�ष 10/1/1962 एस.एस.सी.�बएड OBC गोरेगांव फरवर+.1995 जानेवर+.1998 9765705352

1105 507C4636124 लखनलाल _कसन मेEाम, 
मु.कुराडी ता.गोरे◌ेगाव िज.गो�दया

पु�ष 6/4/1961 एम.काम. SC गोरेगाव ऑRटो.1988 स�टै.1991 8698292176

1106 20160708C101339 लaमीबाई शुकलाल नागपूरे, 
महा;वर  कालेानी @तरोडा रोड 

,गो�दया

!"ी 6/27/1976 एम.ए. OBC गो�दया जुन.1999 मे .2002 8087280506

1107 19840721C515018 गो;वद मेघनाथ पटले, _कडक6पार 

  पो.डो◌ेगारगाव ता.िज.गो�दया
पु�ष 8/10/1968 बीए OBC गो�दया स�टै.1995 ऑग!ट.1998 9923780564

1108 507C4641239 केदार नाथ  गोपचद लाजेवार, 
मु.कुराडी ता.गोरेगांव िज.गो�दया

पुरष 1/15/1961 एच..एस.यी.Hडएड
.

OBC गोरेगाव Hडसे.1995 नेाGहे.1998 9545493917

1109 507C4647990 सोमे$वर भोजलाल चौधर+, 
मु.मुरपार पो.पाढर+ ता. सडक 

अजु�नी

पु�ष 10/25/1966 एम.ए.�बएड OBC सडक अजु�नी फरवर+.2000 जानेवर+.2003 9405950165

1110 507C4650089 महानंदा भैयालाल हाडगे, शा!"ी 
वाड�,  याशोदा सभागूह जवळ 

,गो�दया

!"ी 12/19/1959 एस.एस.सी.Hडएड OBC गो�दया नोGहे.1995 ऑRटो.1998 8888983655

1111 507C4650124 रमेश(सह  हेमराज(सह सोलंक6,मु. 
दवनीवाडा ता.िज.गो�दया

पु�ष 9/4/1967 एस.एस.सी.Hडएड OPEN गो�दया ऑRटो.1996 स�टेबर.1999 9673675049

1112 507C4650699 छाया चुननीलाल कटरे, मु.गोवार+ 
टोला पो.ते ढा ता.गोरेगांव 
िज.गो�दया

!"ी 12/18/1972 एस.एस.सी.Hडएड OBC गोरेगांव फरवर+.1997 जाने.2000 8605123744
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1113 507C4651869 फुलवंता  चदलुाल   पटले, 
मु.बनगांव ता.आमगाव  

िज.गो�दया

!"ी 12/11/1967 एच.एस.सी.Hडएड OBC आमगांव जुन 1997 मे.2000 8180028955

1114 20020906C497409 पुरणलाल  मंग�  शरणागत, 
मु.जाहजीया  पो.सोनी ता.गोरेगाव 
िज.गो�दया

पु�ष 7/9/1962 एच.एस.सी.Hडएड OBC गोरेगाव ए>ील 1993 ए>ील.1996 8007344939

1115 2003904 874 साधना  (भमराव बनसोड, ि"मूती 
नगर , देवर+, िज.गो�दया

!"ी 4/14/1971 बीए. SC देवर+ मे.1999 ए;>ल.2002 9464734818

1 19870727c511615 कुंदा वासुदेव कारेमोरे, संत कबीर 

वाड� स7�ल बकॅे]या मागे भंडारा

ि!" 10/30/1965 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा नोGहेबर 1990 आRटोबर 1993 . 9637910610

2 19801208c510527 नागोराव तुकडू वाहाने, मु उमर+ 
पो ;वरल+ त पौ@न िज भंडारा

पु�ष 3/1/1960 बीए अनु जाती तह(सलदार पौ@न ए;>ल 1987 माच� 1990

3 19901005C513283 कु उषा म:नालाल भूसेले    मु 

परसवाडा पो माडगी ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 2/20/1964 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 08 फरवर+ 1994 28 फरवर+ 1997 . 8805937470

4 19910214C513901 कु मंदा वासुदेव कारेमोरे 

(ललाबाई कारेमोर हनुमाम मंद+र 

बडा बाजार भंडारा

ि!" 10/30/1968 बीए इमाव तह(सलदार     
भडारा

6/10/1995 5/25/1998 . 9637910610

5 19890629c512248 Eी �दल+प _कसन Cचचंख◌्ेड ेमु 

सावर+ पो जवाहरनगर ता िज 

भंडारा

पू�ष 6/5/1967 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ 40-
30-30 श>(म 
एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा माच� 1995 माच� 1998 1/0/1900

6 19860729C511007 Eी संजीव मुरार+ भांबोरे मु पो 

पहेला ता िज भंडारा

पू�ष 6/9/1967 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 2/25/1995 2/25/1998 . 7066370489

7 19841120C510593 Eी शैल7L वामन जांभूळकर 

मंगलपांड ेवाड� भंडारा

पू�ष 12/22/1967 बीकॉम अनु जाती तह@यलदार भंडारा 7/1/1995 31/6/1998 . 9637830094

8 19870707C511321 Eी सु@नल सोमजी काळे त_कया 

वाड� नहर रोड भंडार

पू�ष 10/5/1971 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 3/1/1995 3/1/1998 . 9823469478

काया�लयाचे नांव - - - - िजहा कौशय �वकास रोजागार व उ!योज0ग माग�दश�न क� � ,,,,भंडारा
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9 19870204C511629 Eी कामे$वर @नलकंठ आकरे 

मुपोता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 1/19/1970 बीकॉम इंUजी 

/मराठS/ �हदं+ 
/40/30/30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/2/1995 8/1/1998 . 9860755132

10 19870709c511349 Eी देवचंद वसंत गोमासे नेह� 

वा§ (सदं+ कॉलोनी भंडारा

पू�ष 10/24/1969 बीएससी संगण 

एमएसऑ_फस

इमाव तह(सलदार भंडारा जुलै 1995 जुलै 1998 . 8698640154

11 20030104C544998 Eी �दगांबर का�जी हुमने बोरगांव 

पो मानेगांव ता िज भंउारा

पू�ष 10/20/1965 बीएससी अनु जाती तह@यलदार भंडारा 6/1/1995 5/31/1998 . 9975886959

12 19830620C510335 Eी अश◌्ोक माPणकराव 

उरकुडकर मु पो दवडीपार  बाजार 

ता िज भंडारा

पू�ष 2/12/1966 एचएससी/Hडएड इमाव तह@यलदार भंडारा 2/21/1995 2/21/1998 . 7875882435

13 19861230C511062 Eी �दल+प जाधवराव मेEाम 

इंटगांव पो नेरला ता िज भंडरा

पू�ष 10/6/1965 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 01 जुलै 1995 01 जुलै 1998 . 9765701067

14 19860318C511065 कु सु@नता सुदाराम कोटMगले मु 

पो धारगांव ता िज भंडारा

ि!" 4/14/1965 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/01/1995 00/12/1997 . 8806971586

15 19830623C510346 Eी पुरातव उरकुडाजी मेEाम मु 

टेकापार डोडामाझर+ पो आमगांव 

ता िज भ ◌ंडारा

पू�ष 3/2/1966 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/1/1994 11/30/1997 . 7387296715

16 19850704C511191 Eी नर7L देवाजी बामणे rवारा 

द(ुलचंद राघेत< डॉ.राधाकxण 

�"मुत� बुक डपेो चे मागे  भंडारा 

िज भंडारा

पू�ष 9/25/1969 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-40

इमाव तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 6/30/1998 . 9403616353

17 19910226C513338 Eी र;वLं सहदेव गज(भये ना(शक 

नगर भंडारा िज भंडारा

पू�ष 8/23/1969 बीकॉम जीडीसी 

 
एमएससीआय�ट 

आय�टआय 

वायरमन इंUजी 

मराठS 40-40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 7/1/1998 . 9325112224
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18 19871217C511625 कु अच�ना वसंत @नखाड े>7:डस  

कॉलोनी भंडारा

ि!" 5/17/1970 बीए संगणक 

मराठS 40 
श>(म सीबीओ 

एमएसऑ_फस

इमाव तह(सलदार भंडारा जून 1995 मे 1998 . 8055219561

19 19870617C511471 Eी ह0रराम कवळु गाढवे मु रोहा  

पो बेटाळा ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 7/22/1968 बीए इंUजी 

मराठS 30-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार माहाडी जानेवार+ 1995 जानेवार+ 1998 . 9637520612

20 19831118C510723 Eी भागवत दोडकु इलमकार मु 

पो खंडाळा ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 7/14/1963 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

अनु जाती तह(सदार साकोल+ 9/17/1992 8/31/1995 1/0/1900

21 19900418C513515 Eी राजेश अ(भमन शहारे 

पंच(शलवाडर ्नं 4 साकोल+ ता 

साकेल+ िज भंडारा

पू�ष 12/16/1971  बीए एमए 

एमएसऑ_फस 

ëìrरDदढ़ 

î�ठrध 30 
कदढ़ 40 ïL½ ्

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/16/1995 9/30/1998 . 7875918875

22 19821224C510456 Eी ;वजय मसाराम बडोले मु 

महलगांव पो पळसगांव ता 

साकोल+ िज भृंडारा

पू�ष 5/16/1962 बीए अनु जाती तह(सदार साकोल+ 10/30/1995 9/30/1998 . 9689091857

23 19830621C510343 Eी गणेश परसराम ल7ड ेमु पो 

मोहगांव ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 7/6/1966 बीए बस कंडRटर इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/8/1995 9/8/1998 . 9405948512

24 19831102c510388 Eी बुFदपाल सावजी डहाके मु 

मुजबी पो बेला ता िज भंडारा

पू�ष 5/6/1964 बीए स@नटर+ 

इं!पRॅटर, 
30/30 
एमएसऑफस 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा माच� 1995 माच� 1998 . 9823765468

25 19880121C511766 Eी स@तशकुमार चंL>काश 

कटकवार मु राममं�दल वाड� लहर+ 

आEम जवळ भंडारा

पू�ष 8/2/1968 बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

§ाइंग इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा जुलै 1995 जुलै 1998 . 8806580422

26 19850628C511156 Eी सेवकराम पैकूजी हटेवार मु 

जांभोरा पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 7/14/1968 बीकॉम इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/1/1995 8/31/1998 8551871103

Page 969 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

27 19870702c511592 कु धम�शाला घन$याम गज(भए 

कॉटर नं 99  8 टाईप जवाहर 

नगर ता िज भंडारा

ि!" 11/8/1970 बीए इंUजी 

मराठS 40-40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार भंडारा माच� 1995 माच� 1998 9049798362

28 19911022C514212 कु @नधत अफरोज कूरैशी गणेश 

वाड� पवनी ता पवनी िज भंडारा

ि!" 10/20/1969 बीकॉम एमए 

इंUजी मराठS 

30-30 श>(म

इतर तह(सलदार पवनी जुन1995 मे 1998 9175347452

29 19931005C517137 Eी अ�ण दशरथ शहारे मु सरदार 

नगर कोxट+ मोह�ला तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 6/17/1964 एसएससी 

Hड�लोमा इन 

(सGह+ल इंिज. 
एमएससीआयट+

;वमा>वग� तह(सलदार तुमसर 11/1/1995 10/30/1998 8007285408

30 19880504C511809 Eी छ"पती तातोबाजी चौधर+ मु 

पो आमगांव �दघोर+ ता िज भंडारा

पू�ष 10/14/1968 बीएससी इमाव तह(सलदार भंडारा जुन 1995 मे 1998 9011051971

31 19841229C510620 Eी माPणकदास का�जी घरड ेमु 

सालेबड� पो ;पपंर+ ता िज भंडारा

पू�ष 7/18/1965 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 0/02/1995 2/1/1998 7057006195

32 19880704c512000 Eी �दल+प �हरामण कळंबे मु 

पांचगांव पो नेर+ ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 6/10/1971 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/4/1995 12/3/1998 9637609312

33 19831205C510725 Eी संजय Eीपत चौधर+ सांई 

कॉलोनी गोवध�न नगर तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 12/24/1967 बीएबीएड इमाव तह(सलदार तुमसर जुलै 1995 आगxट 1998 9421715906

34 19961217C229354 Eी ;वजय रामचंL बागड ेमु 

बामणी पो माडगी ता तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 10/10/1965 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 8/5/1995 7/30/1998 8605566220

35 19911002C513987 कु वंदना लहानुजी फ7 डर मु 

मोहगांव देवी ता मोहाडी िज भ 

डारा

ि!" 12/31/1969 बीए Hडएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/1/1995 10/31/1998 9975451209

36 19990111C527608 Eी रमेश शाल+कराम बनकर मु 

पो अOय एRसरे Rल+नीक मागे 

महाDमा �यातीबा फुले वाड� 

भंडारा िज भंडारा

पू�ष 1/22/1970 बीकॉम बीएड 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार भंडारा ए;>ल 1995 माच� 1998 9325299088

37 19850328C510903 कु (शला देवचंदजी चांदेवार संत 

कबीर वाड� भंडारा िज भ ◌ंडारा

ि!"  01/05/1967 बीए इंUजी 

मराठS -40-40
इमाव तह(सलदार भंउारा 11/1/1995 10/31/1998 9970356081
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38 19891106C512705 Eी अ@नल घन$याम सुय�वं(श 

सहकार नगर गुज�र यांचे घरा 

मागे भंडारा

पू�ष 9/4/1971 बीए संगण 

इंUजी मराठS 

40-30

इमाव तह(सलदार भंडारा जून 1995 मे 1998 7304109573

39 19820628C510321 Eी सुभाष तुलाराम सावरकर मु 

पो भुगांव ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 11/4/1962 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 12/12/1995 11/30/1998 7057555042

40 19850615C510905 कु आशा ताराचंद रामटेके rवारा 

संजय बालकृxण नेह� वाड� 

मोहाडी  िज भंडारा

ि!" 6/6/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 12/1/1995 11/30/1998 9890013255

41 19820722C510429 Eी उNमराव देवनाथ गायधने मु 

पो सासरा ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 9/5/1963 बीए बीपीएड 

संगणक इंUजी 

30 श>(म

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/6/1996 12/31/1998 9689492640

42 19890703C512261 Eी पु�षाेNम मारोती बांगडकर  

मु पो पालांदरू ता लाखनी िज 

भंडारा

पू�ष 7/11/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 27 नोGहेबर 1995 10/27/1998 9403416807

43 19880714C512129 Eी (शवदास बीसन मं◌ुलं◌ुदे मु  

�दघोर+ पो आमगांव ता िज भंडारा

ि!" 12/22/1969 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा जुन 1995 मे 1998 9960991187

44 19920805C517259 कु (सधंू हर+ @नखाड ेराज7L नगर 

तुमसर िज भंडारा

ि!" 11/23/1959 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर नोGहेबर 1995 10/31/1998 9503578808

45 20040713C550001 Eी सुरेश गो;पचंद फुले मु कोसरा 

पेो कोसरा ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 1/1/1966 बीए इंUजी 40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुन 1995 जुलै 1998 8605330510

46 19811202c510264 Eी सु(शल भाऊराव @तरपुड ेमु 

मसलम7टा पो सालेभाटा ता 

साकोल+ िज भंडारा

पू�ष  05/07/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/2/1995 10/31/1998 8007023733

47 19840626C510805 Eी ;वलास देवराव लांजेवार मु 

डMगरगांव ता मोहाडी िज भ डारा

पू�ष 6/4/1968 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/2/1996 1/1/1999 9695264395

48 19850625C510909 कु कुमुद `ानीवंद बोरकर मु 

मुजबी पो बेला ता िज भंडारा

ि!" 10/3/1966 बीए अनु जाती तहस(लदार भंडारा माच� 1995 फरवर+ 1998 8806583278

49 19840620C510765 Eी मनलाल सुरजलाल पटले मु 

;पपंर+  चु:नी पो वाहनी ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 4/1/1966 बीए इमाव तह@यलदार तुमसर 12/2/1995 11/30/1998 9545860317
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50 19870105C511626 Eी शंकर नारायणजी देशमुख 

देशमुख इं�दरा नगर तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 3/5/1969 बीकॉम बीएड 

आयट+ आय 

मोटार मकॅ.

इमाव तह(सलदार तुमसर ऑगxट 1995 जुलै 1998 9975226707

51 20081010C511499 Eी राजेL गिजरामजी साव< मु पो 

गं◌ुथारा ता िज भंडारा

पू�ष 10/12/1964 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा स�टेबर 1995 ऑगxट 1998 8390662279

52 19850618C510942 Eी उFल आDमाराम को�हे मु 

Cचचंगांव ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 6/9/1964 बीएबीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/15/1995 8/31/1998 7057552992

53 19931105C517329 कु वषा� भाऊराव वास@नक मु 

(सधंपुर+ पो (सहोरा ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 12/8/1968 बीए एमए 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म 
संगण ्ंक

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 12/1/1995 11/30/1998 8087792103

54 19870822C511737 Eी दामेाघर रामचंL रामटेके मु 

वाह+ ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 1/2/1968 बीकॉम कंडRटर 

लायस:स 

इंUजी मराठS -
40-30 श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुलै 1993 जून 1996 9049254881

55 19890623C512822 Eी बीसन महादेव केझलकर मु 

खैर+पट पो कं◌ुढेगांव ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 8/12/1967 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

1/10/1996 1/10/1999 7507128834

56 19920212C514255 Eी मानव7L गजानन डMगरे मु पो 

र;वदास नगर तुमसर  िज भंडारा

पू�ष 1/3/1964 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/4/1995 12/31/1998 9579847085

57 19930713C517266 Eी संतोष ;व$वे$वर जोशी 

(सिGहल लाईन वसंतराव 

;वrयालय मागे भंडारा

पू�ष 7/16/1971 बीकॉम इंUजी 

/मराठS/ 
/40/40 श>(म 
संगणक

ओपन तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 6/30/1998 9175529826

58 19890715C512462 Eी पु�षोNम उरकुडा द�ुगकर मु 

हेगांव पो पालMदरु ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 6/24/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरु

11/14/1995 10/14/1998 8007083787

59 19840918C510646 Eी ;वजय भाऊरावजी पळसकर 

पंच(शल वाड� साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 12/23/1968 बीए ओपन तह(सलदार 
साकोल+

8/22/1995 7/30/1998 8237167566

60 20030227C543689 Eी .घनशाम _कशोर 

(मEा,मु.पो.�दघोर+ मोठS 
ता.लाखांदरू िज. भंडारा

पू�ष 11/16/1962 एसएससी Hडएड ओपन तहसीलदार 
लाखांदरू

11/10/1995 10/30/1998 7507833894
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61 19940405C519840 Eी >(मला फNजुी मेEाम rवारा 

जगद+श नागदेवजी @नखाड ेनेह� 

नगर तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 4/11/1968 बीकॉम एमए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/1995 10/30/1998 9420618992

62 19880912C511964 कु संFया सहदेव भुरे मु पो ता 

तुमसर संत जगनाड ेवाड� तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 6/13/1970 बीए  इंUजी 

मराठS  �हदं+ 

50-40 -40 
श>(म  

एमएससीआयट+ 

संगण ्ंक

इमाव तह(सलदार तुमसर 8/24/1995 7/31/1998 09970260008

63 19930604C516624 Eी �दल+प �टकाराम (सगंाड े

इं�दरागांधी वाड� मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 10/22/1969 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 8/4/1995 8/1/1998 9960241684

64 19900629C547352 कु हेमा चंLभान रहाटे (शवाजी 

वाड� शुIवार+ भंडारा िज भंडारा

ि!" 4/10/1973 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा जुन 1995 मे 1998 9763839006

65 19911218C514215 कु मंदा तानबाजी @नबंेकर 

पंच(शलवाड� बीहाइंड ;>यदश�नी 

समाज मं�दर साकोल+ िज भ ◌ं

डारा

ि!" 3/5/1966 बीकॉम इमाव तह(सलदार 
साकोल+

9/16/1995 8/31/1998 7507458026

66 19910405C514468 Eी प@तराम >ेमलाल दमाहे मु पो 

देGहाडी ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 1/1/1971 बीकॉम इमाव तह(सलदार तुमसर 00-11-1995 00/12/1998 8007609572

67 19930806C549900 Eी सुभाष शामराव साव< मु पो 

आमगांव �दघोर+ ता िज भंडारा

पू�ष 7/20/1969 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/12/1995 00/05/1998 9730660258

68 19910122C514455 Eी अ@नल राजाराम गज(भये 

शुIवार+ वाड� पवनी िज भंडारा

पू�ष 10/20/1965 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार पवनी 8/1/1993 7/31/1996 9923680224

69 19940122C518615 Eी रमेश Eीराम मोटघरे 

आंबेडकर वाड� पवनी ता पवनी 

िज भंडारा

पू�ष 12/24/1966 बीकॉम इंUजी 

/मराठS / �हदं+ -
40 40-40 
श>(म !टेनो 

इंUजी 100 
श>(म 

इंटर(मHडएट 

Hडएड §ॉइंग

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुन 1995 मे 1998 9890257400
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70 19890701C512253 Eी चंLशेखर रामचंL शरणागत 

िज�हा प0रषद कॉलोनी गणेशपूर 

भंडारा

पू�ष 7/20/1970 बीकॉम इंUजी 

40 शप(म 
एमएससीआयट+

इमाव तह(सदार भंडारा 6/22/1995 6/22/1998 8087133129

71 19860715C510990 Eी वसंत तानबा ठवकर मु गराडा 

पो दवडीपार ता िज भंउारा

पू�ष 8/22/1969 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म

इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

माच� 1995 माच� 1998 9665412012

72 19851015C510945 Eी र;व>काश गो;पचंL राऊत मु 

सुकल+ नकुल पो बपेरा ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 2/5/1967 बीए ;वमा>वग� तह(सलदार तुमसर 11/1/1995 10/31/1998 8805256746

73 19830621C510342 Eी भागीरथ कबाजी झलके मु पो 

कनेर+ दगडी ता साकोल+ िज 

भंडारा

पू�ष 5/23/1962 बीए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

12/11/1995 11/30/1998 8807351185

74 19931213C516435 अ@नसबेगम शमीउद+न खां पठान 

असलम खान बुटवेअर बस!टँड 

जवळ भंडारा

ि!" 6/12/1962 एचएससी डीएड ओपन तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 7/1/1998 9923718978

75 19880307C511788 Eी रामलाल मारोती ब:सोड मु 

पो श@नवार+ वाड� पवनी िज भंडारा

पू�ष 6/5/1965 बीए एमए 

इंUजी -30 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी 5/29/1995 5/31/1998 9011844992

76 19931105C515375 Eी >काश सदा(शव गडपायले 

मुपो ;वरल+ ख ता पवनी िज भ 

डारा

पू�ष 10/11/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी मे 1995 मे 1998 8806576875

77 20080918C228491 इं!माईलबी नामदारखां पठाण मु 

पो बेटाला ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 4/26/1970 बीए इंUजी 

मराठS टाय;पCंग 

50-40 श>(म 
संगणक 

एमएसऑ_फस

ओपन तह(सलदार मोहाडी 11/1/1995 10/28/1998 9764874395

78 19870706C511315 Eी सु@नल गोपीचंद गोसावी मु 

सMदळ पो नेरला ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 6/14/1971 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 6/1/1995 5/31/1998 9764716545

79 19910729C514029 Eी >�दप ह0रभाऊ ब�लमवार 

>7:डस कॉलोनी खात रोड भंडारा 

िज भंडारा

पू�ष 6/25/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भडारा 9/1/1995 8/31/1998 9421710328

80 19920727C515005 कु सु@नता रधे$याम चौर(सया 

rवारा जी जी चार(सया मु पो 

पे�ोलपंप ठाणा ता िज भंडारा

ि!" 6/9/1963 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 6/17/1995 3/19/1998 9420865826
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जातीचा >वग�

81 19811214C510266 Eी पंHडत गो;वदंा (शगंाड े

श@नवार+ वा�ड�  पवनी ता पवनी 

िज भ डारा

पू�ष 7/1/1962 बीकॉम इमाव तह(सलदार पवनी 1/1/1996 12/31/1998 9011844992

82 19820713C514664 Eी वामन गणपत अCथलकर मु 

कका�पुर पो मोहगांव खदान ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 5/23/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 8/1/1995 7/31/1998 9764872630

83 19990215C533677 कु अच�ना बाबुराव गजापुरे मंगल 

पांड ेवाड� नवीन एसट+ वक�  शॉप 

समोर भंडारा

ि!" 10/20/1967 एचएससी/Hडएड 
बीए इंUजी 30 
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा जून 1995 जून 1998 9420865486

84 19900711C512922 Eी योगेश पांडुरंग मलेवार 

शुIवार+ (शवाजी वाड� भंडारा

पू�ष 7/30/1972 बीए बीपीएड 

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा जुन 1995 मे 1998 9730081298

85 19880705C512067 �षी मो@तराम िजभकाटे :युफ7 डस 

कॉलोनी EाFये पेठ खात रोड 

भंडारा िज भंडारा

पू�ष 11/14/1965 बीए आयट+आय इमाव तह(सलदार भंडारा 2/12/1996 2/12/1999 9970382985

86 19830623C510722 Eी देवनाथ धमा� मेEाम मु 

आथल+ पो भागडी ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पू�ष 1/12/1961 बीएसएस अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

9/1/1995 10/30/1998 9403418804

87 19940129C517657 Eी >मोद ;व$वनाथ खापड< मु पो 

शुIवार+ वाड� पवनी ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 10/21/1966 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार पवनी फरवर+ 1996 जानेवार+ 1999 9850310717

88 19840913C511446 Eी गणेश अजु�न मलेवार वृंदावन 

पो(लस !टशनचे मागे अडयाळ 

ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 11/14/1962 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-30 संगणक 

आय�टआय 

मोटार मकॅ �ेड

इमाव तह(सलदार पवनी 01ऑRटोबर 1995 30 स�ट7बर 1998 9421808715

89 19860618C511066 Eी राम>साद वासुदेव ब:सोड मु 

चारगांव पो माडगी ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 2/16/1968 बीकॉम  

एमएससीआयट+ 

कंडRटर लायसंस

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 11/1/1995 10/31/1998 9764509613

90 19871005C511890 Eी शाल+कराम लaमण कातोरे मु 

मचारना पो गुरठा ता लाखनी िज 

भंडारा

पू�ष 5/10/1967 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी Hडस7बर 1995 नोGहेबर 1998 9765262669

91 19831108C510390 Eी लेखराम आडकु फूलेकर मु 

र7गोळा पो गुरठा ता लाखनी िज 

भंडारा

पू�ष 9/16/1965 बीएससी बस 

कंडRटर  

लायसंस

अनु जाती तह(सलदार  
लाखनी

Hडस7बर 1995 नोGहेबर 1998 8806971773
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जातीचा >वग�

92 19860623C511073 Eी राज7Lकुमार जयचंद नागदेवे 

मु कोथूणा� ता िज भंडारा

पू�ष 9/24/1966 बीए वाहक 

पनवाना

अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

7/1/1995 6/1/1998 9326599842

93 19860421C510964 Eी अ�न Eीराम घडले मु पो 

नाका डMगर+ ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 9/16/1965 बीए �हदं+ 

मराठS 30-30 
श>(म व 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार तुमसर जुलै 1995 जुलै 1998 9673139826

94 19851004C511235 चंLशेखर आनंद जै!वाल मु 

खैरलांजी पो ;पडंकेपार ता 

साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 8/10/1966 बीकॉम ओपन तह(सलदार 
साकोल+

1/9/1996 1/9/1999 8698488202

95 19880629C511686 नयमतुजा हजी शेख महातुरक 

rवारा कवळू सावरकर ग�ल+ 

माता वाड� तुमसर ता तुमसर िज 

भंउारा

ि!" 12/24/1963 बीकॉम ओपन तह(सलदार तुमसर 1/1/1996 12/31/1998 9730081341

96 19900108C513500 Eी शरद >�हाद मेEाम मु सासरा 

पो सानगडी ता साकोल+ िज भ 

उारा

पू�ष 9/15/1964 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/19/1995 8/31/1998 9158862049

97 19950104C522625 कु सु@नता ;वठोबाजी कावळे 

rवारा शा(लकराम �दवठे नेह� 

वाड� मो◌ेहाडी िज भंडारा

ि!" 8/15/1969 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/24/1996 5/22/1999 8390440555

98 19920721C515145 Eी मुकेश मधुसुदन कडीखाए राम 

मं�दर वाड� लहर+ आEम जवळ 

भंडारा

पू�ष 2/25/1969 बीकॉम ;वमा>वग� तह(सलदार भंउारा 00/07/1996 00/06/1999 9371214596

99 19941222C519965 Eी >ेमदास आDमाराम हटवार मु 

कांL+ ता मोहाडी िज भंउारा

पू�ष 6/28/1967 बीकॉम इंUजी 

40 श>(म
इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/26/1996 6/25/1999 9970821501

100 19920810C515182 ना!तीलक रामदास लांडगे मु 

सावरगांव पो कुंडगेांव ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 4/12/1969  बीए एमए अनु जाती तह(सलदार 
लाखोदरू

11/2/1995 10/29/1998 8698392597

101 19810710C510576 Eी राजेश गोमा रामटेके मु 

इंदरुखा पो कोथूना� ता िज भंडारा

पू�ष 8/11/1964 बीकॉम बीपीएड 

 एमए

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/4/1996 6/30/1999 9765425328

102 19880310C511792 Eी संजय �ट�लूजी हेडाउ मु पो 

संत कोलबा!वामी वाड� भंडारा

पू�ष 1/17/1970 बीकॉम ;वमा>वग� तह(सलदार भंडारा जुलै 1996 जुलै 1999 8806747322

103 19951222C522620 Eी वसंता तुळ(शराम कावळे 

रामपूर+ वाड� पवनी ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 12/12/1967 बीएससी 

आयट+आय

इमाव तह(सलदार पवनी जून 1995 मे 1998 9763734158
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

104 19890706C512756 कु (शला न�थुजी @नकोसे मु पो 

बेला @नयर जोसेफ पRॅ�+ ता िज 

भंडारा

ि!" 8/3/1973 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/1/1996 6/30/1999 9970806232

105 19910311C513903 Eी �याती नामदेव खराबे तीलक 

वाड� भंडारा

ि!" 7/1/1972 बीए इंUजी 

मराठS-40-40
इमाव तह(सलदार भंडारा 6/5/1996 31/06/1999 9860678214

106 19890712C512771 Eी �पाल+ रामदास वैरागड ेrवारा 

पंचभाई बंजार+ गणेशपूर @नयर 

मंसाराम पडोळे कॉलेज भंडारा

ि!" 5/22/1974 बीए एम ए 

संगणक 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(लदार भंडारा 3/19/1995 3/19/1998 9225849996

107 19890503C512526 Eी िजत7L चरणदास पा�टल मु 

Cचखल+ पो धानला ता िज भंडारा

पू�ष 7/12/1967 बीए संगणक 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/8/1996 00/07/1999 9765303122

108 19900418C513516 Eी ;वलास दयाराम कुडगावे 

rवारा अशोक एम कुडगावे मु पो 

ता लाखं◌ादरु िज भंडारा

पू�ष 7/22/1968 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखां◌ंदरु

00/07/1996 00/06/1999 9552089497

109 19860709C511384 कु रज@न मकुंद वंजार+ 

एमएसईबी कॉलोनी �लॉट नं 10 
राजीव गांधी चौक भंडारा

ि!" 10/17/1970 बीए इंIजी 

मराठS 40-30
इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/1996 00/07/1999 9960273024

110 19890703C512572 Eी उNम संभाजी तलमले मु 

चोवा पो पहेला ता िज भंडारा

पू�ष 1/27/1971 बीएस इमाव तह(सलदार भंडारा ऑगxट 1996 जुले 1999 9403032366

111 19890905C512847 Eी ;वनोद उमराव शामकुंवर 

सरदार नगर तुमसर  ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 6/10/1967 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार लाखनी 7/1/1996 6/30/1999 9421808109

112 19840626C510809 Eी मोहन गो;वदंा रंगार+ मु  

केसलवाडा पो ;वरल+ खं ता 

पवनी िज भ ्ं◌ा◌ंडारा

पू�ष 6/4/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/1996 8/31/1999 9673510250

113 19860405C510965 Eी राजेश पीठूजी सुखदेवे  मु 

चकारा घर नं 123 पो अ§याळ 

ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 4/20/1969 बीए इंUजी 40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/1996 8/31/1999 9823361830

114 19860704C511120 Eी >ेमसागर यादव गज(भए मु 

चकारा पो अडयाळ ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 7/1/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/1996 8/31/1999 9823362721

115 19880705C511950 कु कमल परसराम मेहेर मु 

गणेशपुर ता िज भंडारा

ि!" 7/1/1972 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/11/1996 00/11/1999 9664164677

116 19850920C511232 Eी धम7L अंकुश सरादे मु पो 

ठाणा पे�ेाल पंप जवाहर नगर ता 

िज भंडारा

पू�ष 1/22/1966 बीए इंUजी 30 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/7/1996 10/31/1999 9970712324
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

117 19941107C516555 Eी अ@नल रामचंL दहेकर मु पो 

आंधळगं◌ाव ता मोहाडी िज भडारा

पू�ष 9/3/1970 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/11/1996 10/10/1999 9923654017

118 19850626C510701 Eी मनोज नागोजी कांबळे मु 

फूटसावर+ पो गडगेांव ता िज 

भंडारा

पू�ष 1/1/1967 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 8/1/1996 7/31/1999 9604157565

119 19870702C511266 Eी राजेश तुळ(शराम @तडके मु 

पो (स�ल+ ता िज भ डारा

पू�ष 5/4/1972 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1996 9/30/1999 9158198992

120 19941205c518431  हेमा फN ुमेEाम rवारा जीवन 

रामटेके आंबेडकर वाड� बंगाल+ 

कॉलोनी भंउारा िज भंडारा

ि!" 4/11/1973 बीए अनु जाती तह(सलद भंडारा 8/16/1996 7/15/1999 7768856004

121 19980604C523924 Eी लaमण �फं◌ंदजुी Cगरडकर मु 

(सधंपूर+ पो (सहोरा ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 3/13/1967 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 10/14/1996 9/30/1999 7038708136

122 19890710C512764 कु स;वता ह0रचंL रामटेके नेह� 

वाड� शहापुर ता िज भंडारा

ि!" 5/14/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार भंउारा 8/3/1996 7/2/1999 9404365837

123 19890926C512792 कु सुनंदा (मताराम (सगंमजुड ेमु 

बीनाखी पो चु�हाड ता तुमसर 

िज भ ्ंडारा

ि!" 9/26/1969 बीए Hडएड 

इंडर(मHडएट 

§ाइंग

इमाव तह(सलदार तुमसर 7/20/1996 6/30/1999 9049850598

124 19841226C510618 Eी चंLमनीदN माPणकराव उके मु 

पो जाम ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 1/27/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 00/01/1997 00/11/1999 9158477302

125 19940714C517918 Eी सुरेश नारायण भैसारे मु पो 

�दघोर+ मो ता लाखां◌ूदरू िज 

भंडारा

पू�ष 3/25/1967 बीएससी �बएड 

इंUजी 30 श>(म
अनु जाती तह(सलदार 

लाखांदरू
01ऑगxट 1996 7/31/1999 9637607513

126 19931117C515380 Eी राजेश देवराव मेEाम समता 

नगर @नयर मालन _कराणा !टास� 

लाला लजपतराय वाड� भंडारा

पू�ष 3/12/1971 बीकॉम कंडRटर 

लायस:स 

इंUजी मराठS  

�हदं+ -40-30-
30 श>(म 
एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/7/1996 10/28/1999 9403125187
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

127 19950302C519941 कु वषा� केशवराव �बसने rवारा 

नरेश @न भोयर आझाद वा्ड� भंडारा

ि!" 7/3/1965 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 12/4/1996 11/30/1999 9561349560

128 19860711C510978 Eी मनोजकुमार मधुकर गज(भए 

मु पो ठाणा पे�ेालपंप जवाहर 

नगर ता िज भंडारा

पू�ष 4/8/1969 बीकॉम कंडRटर 

लायस:स 

इंUजी मराठS  

50-0-30 श>(म

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/1996 12/23/1999 9049339274

129 19941006C516015 Eी काकाजी रामचंL हरड ेमु 

कवलेवाडा पो आमगांव �द ता िज 

भंडारा

पू�ष 12/22/1965 बीकॉम  इंUजी 

मराठS  �हदं+ -
40-30-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1996 10/31/1999 9421795003

130 19890704C512269 Eी नंदलाल मुकाजी ;पगंळे मु 

बोरगांव पो पालोरा ता मोहाडी 

िज भंडारा

पू�ष 7/1/1970 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40-30-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/12/1997 1/12/2000 9561629276

131 19940516C520308 कु मंगला रामजी @ननावे शा!"ी 

वाड� वरठS ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 5/28/1969 बीए इंUजी 30 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु  जमाती तह(सलदार मोहाडी 9/17/1996 9/16/1999 7083980534

132 19880412C511803 Eी भाxकर मारोती राऊत एकता 

कॉलोनी (सGह+ल वाड� एकोडी रोड 

साकोल+ िज भ डारा

पू�ष 10/8/1967 बीकॉम इंUजी 

मराठS 40-30
;वमा>वग� तह(सलदार 

साकोल+
11/1/1996 10/31/1999 7768064729

133 19861028C511046 Eी मनोजकुमार ई$वरदास बोरकर 

मु पो खेरलांजी  ता साकोल+ िज 

भंडारा

पू�ष 7/30/1969 बीए बीएड 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/6/1997 12/31/1999 9423886806

134 19910918C514208 कु माला यशवंत शहारे rवारा 

Eीकांत वाय शहारे एलआयजी 

256 Kहाडा कॉलोनी खात रोड 

भंडारा

ि!" 12/1/1969 बीए इंUजी 40 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/30/1996 10/30/1999 8007383176

135 19941122C516689 Eी राज7L रामचंL उके मु पो 

जाम ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 10/27/1971 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 11/7/1996 12/7/1999 9561474433
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

136 19890705C512274 धरमदास >भूदास खोqागड ेमु 

मोहदरूा पो ता िज भंडारा

पू�ष 12/25/1972 बीए बीपीएड 

बस कंडRटर

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/1/1996 11/30/1999 9975887235

137 19850529c510681 Eी उमाशंकर भगवान श7ड ेमु 

दवडीपार पो करडी ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 7/14/1967 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/11/1996 1/10/1999 9921314776

138 20000203C531839 Eी सुरेL शा(लकराम मेEाम मु 

पो (स�ल+ ता िज भुउारा

पू�ष 4/12/1966 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/1/1995 11/1/1998 8149357444

139 19970616c229528 Eी संजीव सहादेव बंसोड मु 

केसलवाडा राघोत< पो गुरठा ता 

लाखनी िज भंडारा

पू�ष 2/23/1969 बीए अनु जाती तहसीलदार लाखनी 00/01/1997 00/12/1999 9673829703

140 19940614C515453 Eी राज7L मुरार+ जनबंधू मु 

वाकल पो हरदोल+ ता लाखनी िज 

भंडारा

पू�ष 9/21/1970 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार लाखनी 10/1/1996 9/1/1999 9764805627

141 19890623C512821 Eी भीवा देवराव नांदेकर मु पो 

कोपारा ता लाखांदरू िज भ ्ं◌ा डारा

पू�ष 3/7/1969 बीए बीएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरु

2/1/1997 1/31/2000 7507529276

142 19920924C519601 कु सरोज देव7L बोस rवारा 

ऑ�शन टेलस� (म!क6न टंक 

जवळ भंडारा

ि!" 10/9/1971 बीकॉम इंUजी 

मराठS 50-30 
श>(म बस 

कंडRटर 

एमएससीआयट+

ओपन तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00/00/1995 00/00/1998 8975459608

143 19890710C512418 Eी राजेशकुमार तेजराम गभने मु 

पो डMगरगांव ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 12/4/1971 बीए ëìrरDदढ़ 

कदढ़ 40 
=�ठrध 30 
ïL½ ्îrमड़Drय

इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/7/1997 1/6/2000 9730821420

144 19860618C511393 Eी (शवशंकर गणपत राऊत 

(सGह+ल वाड� मु पो ता साकोल+ 

िज भंडारा

पू�ष 2/1/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/7/1997 12/31/1999 9923168415

145 19840627C510818 Eी भोजराम मारोती लांजेवार मु 

क:हाळगांव पो मुरमाडी ता 

साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 10/15/1968 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

7/20/1996 7/20/1999 9049231789

146 19930416C517598 Eी देव7L मंगलमुत� धा!कर मु पो 

सेलोट+ ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 1/10/1961 बीएबपीएड ओपन तह(सलदार लाखनी 1/1/1996 12/31/1999 9764081065
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

147 19880523C511643 Eी मनोज झीबलजी मेEाम दगुा� 

वाड� !टेशन टोल+ तुमसर ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 6/13/1971 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 9/26/1996 9/25/1999 9921549202

148 19950105C522628 युकांता र@तराम राणे rवारा एमपी 

पटेल मु हरदोल+ पो (मटेवानी ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 6/1/1973 एसएससी डीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1997 12/31/1999 9823499795

149 19900905C513247 Eी र;व >�हाद @तडके (सGह+ल 

लाईन गोवध�न नगर तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 10/2/1972 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40/30/30 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/1/1997 1/21/2000 9405656437

150 19860711C510982 Eी कमलदास (सताराम गडकर+ 

मु राजेगांव पो सालेभाटा ता 

लाखनी िज भंडारा

पू�ष 4/15/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 10/18/1996 10/18/1999 7768071969

151 19901008C513000 Eी ;वजय पं◌ुड(लक @तडके मु 

मोरगांव पो सालेभाटा ता लाखनी 

िज भंडारा

पू�ष 6/11/1969 बीए ओपन तह(सलदार लाखनी 10/29/1996 10/30/1999 9823655151

152 19980923c526466 Eी तुडीलाल (भवाजी बीसने मु 

धनेगांव पो मोहगांव ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 7/3/1965 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 1/28/1997 12/28/1999 9096681744

153 19850406C510677 Eी रमेश दौलतजी गोमासे मु पो 

गुंथारा ता िज भंडारा

पू�ष 2/10/1965 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/1995 00/09/1998 9158048101

154 19870623C511484 Eी कैलास भRत>�हाद गMडान मु 

सुकल+ नकूल पो बपेरा ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 9/27/1968 बीए इंUजी 30 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/25/1997 12/25/1999 7744957203

155 19800808C510507 Eी प�ृवीराज सुकलदास बंसोड मु ◌े

 फलमोगरा पो शहापुर ता िज 

भंडारा

पू�ष 8/25/1961 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 8/1/1993 7/31/1996 9764986457

156 19940208C517670 Eी अशोक बाबुराव शहारे मु पो 

भुगांव ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 1/1/1963 बीकॉम अनु जाती तह@यलउसा 
लाखनी

10/7/1996 9/30/1999 9673795507

157 19870723C511837 Eी गणेश _कसन म!के मंगलपांड े

वाड� भंडारा

पू�ष 10/10/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/00/1996 00/00/1999 9421716557
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

158 19940105C518597 Eी गजानन जग:नाथ बाणासुरे 

@तलकवाड� तुमसर रोड भंडारा ता 

तमसर िज भंडारा

पू�ष 8/30/1971 बीए इमाव तह(लदार तुमसर 01जानेवार+ 1997 17 Hडसेबंर 1999 9960211828

159 19880622C511995 Eी चोकोबा घुसाजी अंबादे मु 

चकरा पो अडयाळ ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 5/7/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 8552991776

160 19910311C513343 Eी जग�दश लaमण ?रजारे मु 

वडगेांव पो क:हाडगांव ता मोहाडी 

िज भ डारा

पू�ष 7/17/1965 बीए बीपीएढ इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/8/1997 1/7/2000 9960717801

161 19940624C515779 Eी रोशन >साद गल+राम गौपाले 

मु पो आxट+ ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 10/14/1962 बीकॉम बीपीएड ओपन तह(सलदार तुमसर 12/28/1995 11/19/1998 9545334389

162 19950104C519915 कु संCगता केशव चहांदे 

लालबहादरु शा!"ी वाड� भंडारा िज 

भंडांरा

ि!" 11/6/1973 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 3/19/1995 3/19/1998 9689013629

163 19890706C512390 Eी गोपाल रघुदास बागड ेमु 

सुभाष वाड� मोहाडी ता मोहाडी 

िज भंडारा

पू�ष 5/12/1973 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 1/8/1997 1/7/2000 9923150071

164 19880121C511767 Eी जयचंद CचNरंजन मेEाम 

वैशाल+ नगर रानी लaमीबाई वाड� 

भंडारा

पू�ष 11/13/1971 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ -
40-30-30 
श>(म  संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंउारा 01 फरवर+ 1997 1/31/2000 9421896675

165 19880706C512092 Eी देवराम कुसन खोqागड ेमु पो 

आमगांव �दघोल+ ता िज भंडारा

पू�ष 6/7/1970 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/01/1997 00/12/1999 9011802668

166 19870702C511253 Eी राजकुमार लेहनदास नागदेवे 

मु पो चु�हड ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 10/1/1970 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 12/30/1996 12/30/1999 9168893256

167 19890701C512251 Eी र;व◌ंंL सहदेव लांजेवार राज7L 

वाड� शुIवार+ भंडारा

पू�ष 1/26/1972 बीए इ् रUजी 

मराठS 40-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1996 9/30/1999 9860776093
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

168 20060609C534428 कु रज@न >फुलदास प(शने 

पटेलपुरा वाड� राम मं�दर रोउ 

भंडारा ता िज भंडारा

ि!" 11/9/1970 बीए  

आय�टआय 

इलेR�ा@नRस 

एन(सट+Gह+ट+ 

एमएससीआयट+

ओपन तह(सलदार भंडारा जुलै 1995 जुलै 1998 9770141102

169 19921216C519610 कु शोभा भाxकर धकाते मु पो 

�दघोर+ मो ता लाखांदरू िज भंडारा

ि!" 7/17/1965 बी ए बीपीएड अनु जमाती तह(सलदार 
लाखांदरु

00/01/1997 00/12/1999 8007671148

170 19850709C511210 Eी गणेश न�थूजी हटवार मु 

आमगांव द+ ता िज भंडारा

ि!" 11/21/1967 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 1/15/1997 Hडस7बर 1999 9767838927

171 19880110C511764 Eी अशोक तुकाराम डोए मु 

तईबुज पो हरदोल+ ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पू�ष 10/2/1970 बीएबीएड 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरु

6/19/1996 6/19/1999 9404336055

172 19950608C518104 Eी �पेश राजरतन फुलेकर मु 

(ससौ(ल पो क:हाळगांव ता 

मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 12/24/1967  बीकॉम एम 

कॉम संगणक

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 1/31/1997 1/14/2000 8007872334

173 19900710C513451 कु !वण�माला Eावणजी मेEाम मु 

पो Cचचंाळ ता पवनी िज भंडारा

ि!" 8/30/1970  बीए अनु जाती तह(सलदार  पवनी जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 9765778538

174 19990302c519940 कु >@तभा अमतृ मेEाम पटेल 

वाड� @तरपुड ेभवन भंडारा

ि!" 9/24/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडरा 12/4/1996 11/30/1999 9890257400

175 19950322c519948 कु मंजुषा >भाकर श7ड ेrवारा जे 

डZ�यू ढवळे राजगोपालाचार+ वाड� 

भंडारा

ि!" 9/28/1970 बीकॉम अनु जमाती तह(सलदार भंडारा 4/1/1997 3/31/2000 9422970824

176 20000502C532904 अ$वीन वासुदेव मेEाम सरदार 

नगर तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 8/15/1974 बीए टाय;पगं 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 3/1/1999 2/28/2002 9970876910

177 19911205C514214 कु अनुसया नारायण सानेकर 

गांधी नगर तुमसर ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 9/6/1973 बीए संगणक 

इUजी !टेनो 

100 मराठS -40 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 12/1/1997 1/31/2000 9423485287

178 19890223C512807 Eी नरेश ढेकल मेEाम मु अथल+ 

पो भागडी ता लाखांदरु िज भंडारा

पू�ष 1/2/1973 बीए �बपीएड 

इंUजी 40 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

4/1/1998 3/1/2001 8698234836
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जातीचा >वग�

179 19870704C511295 Eी अ$वीन उदयभान रामटेके मु 

गराडा खुद� पो दवडीपार ता िज 

भंडारा

पू�ष 9/8/1971 बीए बीएड 

एमएससीआयट

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 4/1/1997 3/31/2000 9765037407

180 19891109C512706 Eी रमेश रामभाऊ भं◌ंडारकर मु 

पो आमगांव �दघेर+ ता िज भंडारा

पू�ष 4/4/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 1/1/1997 12/31/1999 8149476609

181 19870323C511429 Eी छ"पती सदा(शव गो!वामी 

संत कबीर वाडर ्कारधा नाका िज 

भ ्ंडारा

पू�ष 10/30/1969 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/03/1995 00/03/1998 9881007878

182 19871223C511571 Eी ;वलास प@तराम द�हवले  मु 

बोलेवाडी पो (म:सी ता िज भंडारा

पू�ष 2/18/1969 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(मु

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/03/1997 00/05/2000 9011281549

183 19950905C522959 कु सुषमा झगडुजी तलमले मु 

रामकृxण नगर तुमसर िज Áडारा

ि!" 12/25/1974 बीए एमए 

संगणक व 

इUजी 30 श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर माच� 1997 फरवर+ 2000 7588769933

184 19931124C516428 कु अच�ना प@तरामजी भूते rवारा 

उरकुडकर यांचे घर संत तुकडोजी 

वाड� भंडारा

ि!" 10/2/1969 बीए बीएड 

संगणक

इमाव तह(सलदार भाडारा 2/5/1997 4/30/2000 9370864564

185 19880805C512470 कु सु@नता Eीपत चौधर+ सांई 

कॉलोनी गोवध�न नगर तुमसर िज 

भंडारा

ि!" 12/20/1971 बीए टंकलेखन 

संगणक

इमाव तह(सलदार तुमसर 1/28/1997 3/15/2000 9370864564

186 19900706C513428 कु ;वमल मधु◌ुकर @ननावे 

राजगु� वाड� @नशा ;ðrयालय 

जवळ भंडारा िज भंडारा

ि!" 6/29/1969 बीए एम ए 

संगणक

;वमा>वग� तह(सलदार भंडारा 00/05/1997 00/04/2000 8485072854

187 19930715C517301 Eी तेजानंद सुखदेव गभने 

लाखार+ रोड वाड� नं 5 गभने 
ग�ल+ हनुमान ग�ल+ लाखनी ता 

लाखनी िज भंडारा

पू�ष 7/24/1969 बीए इ् Uजी 

मराठS  40-30  
श>(म

इमाव तह(सलदार लाखनी 7/12/1995 7/11/1998 9923098902

188 19920318C514361 Eी श(शकांत सुखदेवराव 

�Oरसागर एमएसईबी कॉलोनी 

राज गोपालाचाय� वाड� भंडारा

पू�ष 3/23/1968 बीकॉम बीपीएड 

संगणकु

इमाव तह(सलदार भंडारा 5/1/1995 4/30/1998 9423113911

189 19920617C514436 Eी संजय ;व$वे$वरराव जोशी  

(सGह+ल लाईन राज गोपालाचार+ 

वाड� भंडारा

पू�ष 7/15/1974 बीए संगणक ओपन तह(सदलार भडारा 7/1/1997 6/30/2000 9096063180
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190 19890703c512747 कु >@तमा नामदंव राऊत पंच(शल 

वाड� नं 4 साकोल+ िज भंडारा

ि!" 8/15/1970 बीए  !टेनो 

इंUजी 120 
श>(म इंUजी 

मराठS �हदं+ 50-
40-40 श>(म

अनु जाती तह@यलदार 
साकोल+

5/30/1997 5/31/2000 9421781768

191 19910423C513802 Eी ;वनोदकुमार वळमु रामटेके   

मु पारडी पो मोहगांव देवी ता 

मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 5/12/1961 बीकॉम टंकलेखक अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 6/1/1997 5/31/2000 8390822399

192 19941022C519467 Eी मनोज मा@नकराव Pझलपे 

बाह+ तलाव वाड� पो ता पवनी िज 

भंडरा

पू�ष 5/30/1972 बीए इ् Uजी 

मराठS  40-30  
श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुलै 1997 जून 2000 9921333861

193 19880627C511676 Eी चंLशेखर गM;वदंा साठवने मु 

सानुल+ पो वरठS ता िज भंडारा

पू�ष 11/27/1971 बीए बीपीएड 

इ् Uजी मराठS 

40-30 
एमएससीआयट+ 

बस कंडRटर

इमाव तह(सलदार भंउारा 7/3/1997 6/30/2000 9960039705

194 19860801C511008 Eी शंकर सखाराम कांबळे मु पो 

उमरवाडा ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 4/17/1970 बीए बीपीएड 

टंकलेखन 

संगणक §ाइंग

इमाव तह(सलदार तुमसर 12/1/1996 1/31/2000 9404204953

195 19890318C512809 Eी माPणकराम (सताराम तरोने 

मु इकारा पो वरसी ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 11/14/1969 बीए संगणक 

एमएससीआयट+ 

इंUजी 30 श>(म

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरु

6/30/1997 6/30/2000 9860089265

196 19880618C511992 Eी >काश केवलराम बेहरे मु पो 

एकोडी ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 11/27/1968 बीकॉम बीपीएड 

व इंUजी 40 
श>(म

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

3/26/1997 3/26/2000 8551088202

197 19860820C511389 कु मदाताई गM;वदा मलेवार  

हनुमान नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 1/13/1970 बीए टे(ल 

ऑपरेटर व 

संगणक

इमाव तह(सलदार  
तुमसर

11/30/1998 11/29/2001 9422345376

198 19870706C511303 Eी दादाराम मो@तराम आकरे पो 

नेरला ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 10/31/1971 बीए एमए 

टंकलेखन इंUजी 

मराठS 40-40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी 6/1/1997 5/31/2000 9764948813
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

199 19850402C510676 Eी सुरेश केशव साव< मु पो 

मं◌ुढर+ बु ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 2/25/1968 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
कंडRटर

इमाव तह(सलदार मोहाडी 5/7/1997 5/6/2000 9637696326

200 19840626C510806 Eी ;वजय �टकाराम भोवते मु पा 

काद�ल+ ता िज भंडारा

पू�ष 8/20/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा जानेवार+ 1994 Hडसेबर 1997 9765339516

201 19880512C511641 ;वनोद परसराम मेEाम मु 

कका�पूर पो मोहगांव खदान ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 11/21/1968 बीए एम ए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 8/16/1997 7/28/2000 9130023683

202 19940511C520172 कु Cगता एकनाथ गरपड ेrवारा 

जी बी लूटे मु पो क:हाळगांव ता 

मोहाडी िज भंडारा

ि!" 9/18/1966 बीए बीएड 

एमएससीआयट

इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/4/1997 8/3/2000 9405730096

203 19860605C511392 Eी >�दप ब(लराम बेलेकर मु 

;वह+रगांव पो खापा ता मोहाडी 

िज  भंडारा

पू�ष 2/17/1968 बीकॉम वे�डर अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 8/4/1997 8/3/2000 9673456317

204 19870704C511727 Eी ;वनोद वासुदेव भोयर मु पो 

परोला ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 12/20/1969 बीए एमए 

कंडRटर

इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/30/1997 6/29/2000 9823687897

205 20071020C225677 
19941028c518413

कु हेमलता @नलकंठ जांभुळकर 

वैशाल+ नगर खात रोड भंडारा

ि!" 4/5/1971 बीए 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/9/1997 12/31/1999 7768950627

206 19930621C515517 Eी उNम नागोजी ट7भूण< मु पो 

कMढा ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 7/1/1969 बीए बीपीएड 

टंकलेखन

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुलै 1997 जुन 2000 9403243063

207 19880822C512014 Eी कृxणा मनोहर सावरबांधे मु 

(शवनाळा पो वलनी ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 7/8/1970 बीए बीएड 

टंकलेखन 

संगणक कंडRटर

इमाव तह(सलदार पवनी ऑगxट 1997 जुलै 2000 9423112554

208 19870113C511421 Eी >मोद Eीराम बागड े 

डॉ.आंबेडकर वाड� अशोक नगर 

भंडारा

पू�ष 6/28/1969 बीए संगणक 

टंकलेख

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 02 जुलै 1997 6/2/2000 9049338327

209 20000905C534875 Eी अ@नल दNा रामचंL उईके  मु 

पो जाम ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 4/22/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 5/12/1997 4/30/2000 9623791239

210 19880316C511794 Eी Eीधर रघुनाथ बोरकर मु 

वसेडा पो गोसेखूद� ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 2/25/1966 बीए बीएड  

टंकलेखन

अनु जाती तह(सलदार पवनी जुलै 1997 जून 2000 9970079324
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211 19980512C514380 Eी सारंग शरदराव नखाते सहकार 

नगर भंडारा िज भडारा

पू�ष 7/4/1974 बीकॉम संगणक ओपन तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 9403618281

212 19890718C512294 Eी संजय सुखदेव बोरकर 

लालालजपराय भंडारा िज भंडारा

पू�ष 1/11/1974 बीए Uथपाल 

संगणक कंडRटर

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 9637334330

213 19890713C512454 Eी महेश रामचंL मलेवार 

पटेलपूरा वाड� ए@नमल हॉ!पीटल 

जवळ भंडारा

पू�ष 8/29/1972 बीएसी 

टंकलेखन व ◌ं

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 9/1/2000 9890229847

214 19890706C512385 Eी तुलाराम _कशन नागदेवे मु 

कोरंबी पो बेला ता िज भंडारा

पू�ष 10/8/1972 बीए संगणक अनु जाती तह(सलदार भंडारा 5/2/1997 ए;>ल 2000 9637427662

215 19941021C518406 कु मंगला �बहार+लाल जांगळे मु 

पो गु�नानकवाड� शां@त नगर म7ढा 

रोड भंडारा िज भंडारा

ि!" 5/23/1973 बीकॉम 

ठंकलेखन 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म 
संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/30/1997 8/30/2000 8411085460

216 19850118C510661 Eी राजेश माPणकलाल गेडाम मु 

पो आxट+ ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 12/12/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 4/09/197 8/31/2000 9765249374

217 19900611C513391 कु सु@नता रामदास चंL+कापूरे मु 

सावर+ जवाहर नगर ता िज भंडारा

ि!" 8/6/1971 बीए टंकलेखेन अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 00/00/2000 8698137832

218 19910319C513904 कु संFया मारोती @नकोसे 

आंबेडकर वाड� गणेशपूर ता िज 

भंडारा

ि!" 7/4/1971 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 8483098582

219 19950728C518367 कु Cगतांजल+ गणपतराव  रामटेके 

मु पो मुरमाडी ता लाखनी 

बीहाइंड गणेश राईस (मल 

लाखनी  िज भ ्ं◌ा डारा

ि!" 1/20/1975 बीए ठंकलेखन अनु जाती तह(सलदार लाखनी स�टेबंर 1997 ऑगxट 2000 7218949900

220 19870122C511627 Eी अजय शामराव रामटेके गौतम 

वाड� पवन  ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 6/22/1968 बीकॉम इंUजी 

मराठS 40-30 
संगणक

अनु जाती तह(सलदार पवनी स�टेबंर 1997 ऑगxट 2000 99609223631

221 19870422C511633 ह0र$चंL सोमाजी ठाकरे मु पो 

गणेश वाड� पवनी िज भंडार

पू�ष 11/10/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार पवनी 00-07-1996 00-06-1999 8055467829

222 19990708C531482 कु संFया मनोहर मेEाम rवारा 

बीएच मेEाम नेह� वाड� ना(शक 

नगर भंडारा

ि!" 6/18/1973 बीए बीपीएछ 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 8/20/1997 9/14/2000 8928276937
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

223 19860929C511035 Eीहर+ का(शनाथ Cगर+पूंजे मु पो 

पालोरा ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 6/24/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार पवनी 00/09/1997 00/08/2000 9423514045

224 19880705C512078 Eी Eीराम राजाराम बावणे मु 

खुनाल+ पो कोलार+ ता लाखनी 

िज भंडारा

पू�ष 6/28/1969 बीए एम 

टंकलेखन

भज तह(सलदार लाखनी 9/1/1997 8/31/2000 9527461302

225 19950727C518674 Eी >फुलचंL यादवराव मेEाम डॉ 

आंबेडकर वाड� अशोक नगर भ 

डारा

पू�ष 3/28/1973 बीए संगणक अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

9/7/1997 8/31/2000 8975434652

226 19920617C515082 कु भारती जीवन(सहं चंदेल नेह� 

वाड� भडारा िज भंडारा

ि!" 7/7/1974 बीए बीपीएड 

टंकलेखफन 

इंUजी 30 श>(म

ओपन तह(सलदार भंडारा 00/010/1997 00/09/2000 9850318309

227 19940718C527778 कु मंदा गो;वदंराव पालांदरुकर 

गणेशवाड� मेन रोड साकोल+ िज 

भंडारा

ि!" 9/29/1964 एचएससी Hडएड 

इ् रगंजी मराठS 

40-30 संगणक

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

00/09/1996 00/05/2000 9404112115

228 19901224C513497  रेखा शा(लकराम मानापूरे 

सहकार नगर केशलवाडा रोड 

भंडारा

ि!" 5/28/1973 बीए टंकलेखेन 

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 7620620559

229 1989223C512806 Eी जग�द$वर का� बोकड ेमु 

रो�हनी पो कुडू◌ेगांव ता लाखंदरू 

िज भंडारा

पू�ष 6/16/1967 बीए एम ए 

संगणक

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/08/1997 00/07/2000 8806999182

230 19910708C513865 Eी पोमराज शंकर ल7ड ेमु 

दवडीपार पो बेला ता  िज भंडारा

पू�ष 5/1/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1997 9/30/2000 8007814498

231 19890711C513607 कु नैना >�हाद कोटांगले मु 

अ(सत बागड े�लॉट नं 96 ए 
वैशाल+ नगर खात रोड भंडारा

ि!" 9/6/1973 एॠ.गॠ्.एकक़् अनु जाती तह(सलदार 
भं◌ंडारा

7/1/1997 6/30/2000 9158816166

232 19870807C511852 Eी धनंजय आडकु राऊत  

(सिGहल वाड� 3 मु पो ता साकोल+ 

िज भंडारा

पू�ष 5/28/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

6/10/1996 6/26/1999 9545915839

233 19951205C522981 कु वैशाल+ वसंतराव मलेवार  बोर 

नगर तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 10/10/1973 बीए टंकलेखन इमाव तह(सलदार तुमसर 00/12/1997 00/11/2000 9175584276

234 19840606C510753 Eी पू�षाेNम न�थूजी �बरे मु पो 

�दघोर+ मोठS ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पू�ष 1/5/1966 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाखोदरू

00/11/1997 00/10/2000 8698988492
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

235 20061012C231277 कु जाग@ृत तुळशीराम रामटेके 

डॉ.बाबासाहेब सां!क.त भवन]या 
मागे ना(शक नगर भंडारा

ि!" 11/5/1974 बीए बीपीएड 

टकलेखन 

टे(लफोन ऑपरे.

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/10/1997 00/09/2000 9423514048

236 19930607C515734  नलू शकर जीभे राज!व नगर 

@नयर वंजार+ _कराणा !टोस� 

गणेशपुर ता िज भंडारा

ि!" 8/10/1975 बीए संगणक 

टंकलेखन

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/1/1997 11/30/2001 9422344674

237 19911023C514529 Eी अशोक सद(शव नाकतोड ेमु 

पो बागडी ता लाखांदरु िज भंडारा

पू�ष 7/13/1965 बीए बीपीएड 

एम ए

इमाव तह@यलउसा 
लाखांदरु

9/1/1997 31/082000 8308865493

238 19950817C518393 कु नंदा बारकुजी ढोरे मु पो 

गोवध�न नगर तुमसर ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 11/3/1970 बीए एमए 

टेल0रगं

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/04/1997 00-03-2000 9422133748

239 19930625c228844  Eी मेघनाथ आDमाराम चौबे मु 

अंतगा�व पो भागडी ता लाखांदरू 

िज भ ्◌ा◌ंडारा

पू�ष 3/5/1969 ळ◌्ु◌ॄ£◌◌़ु ◌◌़ु◌ॄ 

£‘◌ु◌ॄि◌◌ं
अनु जाती तह(सलदार 

लाखांदरू
10/1/1996 10/31/1999 9404887547

240 19930615C515741 कु उ�वला वसंत भालाधरे मु पो 

आमगांव �द ता िज भंडारा

ि!" 9/20/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा जुलै 1999 जुन 2002 8380857824

241 19890201C512496 Eी र;व�ंL वसंतराव काळे सहकार+ 

नगर भंडारा

पू�ष 10/10/1971 बीए बीपीएड  

इंUजी मराठS 

30-30 संगणक

ओपन तह(सलदार भंडारा 1/1/1996 12/11/1999 9975901294

242 19950517c520105 कु उषा लaमण ढोरे लाल बहादरु 

शा!"ी वाड� भंडारा

ि!" 7/18/1972 बीए संगणक अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/3/1997 12/3/2000 9667502219

243 19950822C522955 कु हेमलता भं�यालाल सरादे 

rवारा �दनानाथ नागदेवे ना(शक 

नगर म7ढा◌ृ रोड भंडारा

ि!" 11/15/1973 बीए बीएड 

इंUजी  30 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

जून 1997 मे 2000 8007546093

244 19900707C513437 कु सु@नता केशवराव गणवीर 

गु�कपा �बछायत समोर गांधी 

वाड� भंडारा

ि!" 11/24/1973 बीए टंकलेखन 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/6/1997 11/30/2000 7720915360

245 19900507C512626 Eी मारोती रामजी मते मु पो 

बेटाळा ता मोहाडी िज भंउारा

पू�ष 3/31/1973 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/18/1997 11/17/2000 8408898035

246 19900523C513215 Eी संजय कुमार संभाजी नागपूरे 

मु नांदेड पो इटाना ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 5/21/1973 बीए बीपीएड 

कषी पदवीका

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/02/1998 00/01/2001 9637608337

247 19960823C522932 कु नाजुका महादेव रासेकर मु पो 

मोहरना ता लाखांदरू िज भंडारा

ि!" 6/30/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरु

00/02/1998 00/01/2001 9730902109
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

248 19991209C530018 Eी राजकुमार देवचंद पटले  मु 

पींडकेपार पो बपेरा ◌ा तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 7/12/1973 बीए बीपीएड 

कंडRटर

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/02/1998 00/01/2001 8806684077

249 19900502C512625 Eी जयचंद महादेवराव रहांगडाले 

मु सुकल+ नकुल पो बपेरा ता 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 10/10/1966 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 00/08/1994 00/07/2007 9764914946

250 20010424C536730 Eी रामे$वर छोटूजी दमाहे मु पो 

मांड$ेवर ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 11/15/1967 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/8/1995 11/7/1998 9421881242

251 19811228C510269 Eी संजय चरणदास सोन;पपंळे मु 

Cचकना पो बारGहा ता लाखादरू 

िज भंडारा

पू�ष 11/11/1963 बीए बीपीएड 

आय�टआय 

कारप7टर

अनु जाती तह(सलदार 
लाखादरू

6/18/1998 31/06/2001 7744055217

252 19940921C518261 कु माधू◌ुर+ मधुकरराव गभने 

त_कया वाड� भंडारा

ि!" 1/5/1973 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

मराठS 40-30

इमाव तह(सलदार भंडारा 5/6/1998 4/30/2001 8975150739

253 19961119C522694 Eी सु@नल नानाजी शहारे मु 

Cचकल+ पहेला पो पहेला ता िज 

भंडारा

पू�ष 7/1/1972 बीएससी इमाव तह(सलदार भंडारा 6/1/1997 5/31/2000 9657161192

254 19870622C511481 Eी कैलास गंगाराम नाग�दवे दगुा� 

नगर @नयर रे�वे!टेशन टोल+ 

तुमसर िज भंडारा

पू�ष 11/27/1967 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार तुमसर मे 1998 ए;>ल 2001 9405122717

255 19900626C512674 Eी �दनेशकुमार मधुकर देश�तार 

आंबेडकर नगर ◌ुतुमसर त ◌ा 

तमसर िज भंडारा

पू�ष 10/20/1971 बीए संगणक 

टंकलेख इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार तुमसर मे 1998 ए;>ल 2001 9404365814

256 20000524c533236 >काश तुलाराम राऊत, 
मु.पो.(सहोरा त.तुमसर िज.भंडारा

पू�ष 6/30/1969 �बए, बीएड इमाव तह(सलदार तुमसर Hडस7बर 1997 नोGहेबंर 2000 9158000793

257 19951205C522978 कु मंद_कंनी मनोहर Cचचंालोरे 

सांई कॉलेनी गोवध�न नगर 

तुमसर िज भंडारा

ि!" 6/30/1974 बीए एमए Hडएड 

टेल0रगं कट+ंग 

इंUजी मराठS 

30-30 श>(म 
संगणक

इमाव ◌ृतह(सलदार 
तुमसर

9/30/1997 9/21/2000 9049608727

258 20010523C537061 (समा देवराव ठवकर, रामनगर 
खात रोड, भंडारा

ि!" 8/12/1972 �बए, इमाव तह(सलदार भडारा 6/14/1995 5/27/1998 9375553584
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

259 19960409c521089 Eी  >ेमदास  @नम�लदास बोरकर 

मु बोरगांव पो आसगांव ता पवनी 

िज भंडारा

पू�ष 8/11/1969 बीए एमए बीएड 

बीपीएड

अनु जाती तहसीलदार पवनी स�टेबंर 1997 ऑगxट 2000 7709101583

260 19840621C510775 �दपक दामेाधरृ फुलबांधे, खत रोड 

रजनीनगर भंडारा

पू�ष 9/4/1968 �बकॉम , 
एमएस सीआयट+

इमाव तह(सलदार भडारा 1/9/1995 8/30/1998 9922919163

261 20010528C537083 Eी Eीरंग साहन चौधर+ मु पो 

डMगर+ बु ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 6/10/1969 बीए बीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 8/2/1996 7/17/1999 9673509840

262 20010528C537085 �दगांबर अंताराम कुकड,े 
मु.का:हळगांव पो.मुढर+ त.मोहाडी 
िज.भंडारा

पू�ष 10/24/1973 �बए एमए 

संगणक

इमाव तह(सलदार माहाडी 5/12/1997 5/11/2000 8007286194

263 19940927c516004 Eी बाबूलाल सुखदेवजी सोन;पपंळे 

मु Cचकना पो बारGहा ता लाखंदरू 

िज भंडारा

पू�ष 1/5/1968 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00-07-1996 00-06-1999 9822568035

264 19921214C514924 Eी रामक़6xणा धमा�जी आजबले 

मु नवरगांव पो पहेला ता िज 

भंउारा

पू�ष 6/16/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 3/10/1998 3/10/2001 7719032745

265 19931124c515390 Eी अशोक �हरामन उमाले 

राधाकxण वाड� भंडारा

पू�ष 2/20/1969 बीकॉम बीपीएड 

संगणक इंUजी 

मराठS 30-30  
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/00/1996 00/00/1999 9764245879

266 20010626C539064 नजमूनीसा बेगम अ शZबीर 

अंसार+ rवारा ए एस अंसार+ 

0रटायड� ड ेकलेRटर राजगुp वाड� 

भंडारा

पू�ष 11/19/1963 बीकॉम ओपन तह(सलदार भंडारा 00/12/1990 00/11/1993 9021686634

267 20010903C539613 अशोककुमार बळीराम पारधी, 
गांधी चौक त.लाखंदरु िज. भडारा

पू�ष 11/3/1962 �बकॉम इमाव तह(सलदार पवनी 3/15/1989 2/28/1992 9923980701

268 20010918C539797 0रधीदेव बाबूराव कोटांगले 

मंगलपांड ेवाड� भ उारा

पू�ष 8/30/1965 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भडारा 9/8/1995 31/09/1998 9420865495

269 19920811C515010 मंदा मारोती मेEाम, गणेशपूर 

राज!व कॉलोनी भडारा

ि!" 6/3/1970 बीकॉम अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/04/1997 3/31/2000 9420866934

270 19921105c517396 कु बबीता रामकxण मलेवार 

(शवनगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 12/19/1972 बीकॉम इमाव तह(सलदार तुमसर 11/1/1998 11/6/2001 9765759432
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271 20020129C539338 >मोद मधुकरराव खडस,े �टलक 

वाड� आदश� टॉक6ज जवळ ,भडारा
पू�ष 4/2/1969 बीए अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/06/1995 00/06/1998 8857942784

272 20020402C537474 सुर7L शाल+कराम क!तुरे , 
मु.(सशा�◌ेल+ पो.का:हळगांव 

त.मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 7/17/1971 एसएससी बीएड इमाव तहसीलदार मोहाडी 11/19/1996 11/18/1999 9421714566

273 20020603C540411 >;वना (ललाधर खोqागड,े 
लालालचपतराय वाड� भंडारा

पू�ष 1/2/1969 बीए,बालवाडी 
>(शखण

अनु जाती ◌ेतह(सलदार 
भडारा

9/24/1997 8/31/2000 9637298441

274 20020614C540463 कु छाया नानोबा मदनकर rवारा 

महेश नखाजी पा�टल मु सरदार 

नगर नागी चौक तुमसर िज भंडारा

ि!" 2/23/1965 बीए बीपीएढ 

एमए

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/1/1997 1/15/2000 95031441798

275 20020226C539706 लोकचंद संभा रहांगडाले मु 

(मटेवानी ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 12/2/1968 एचएससी 

बीपीएड कंडRटर

इमाव तह(सलदार तुमसर 12/15/1997  22 /11/2000 8177945925

276 20020912C545229 (समा हर+दास कठाने, छ"पती 

शाहूनगर नागपु◌ूर नाका भंडारा

ि!" 1/2/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 12/1/1995 00/11/1998 7038688554

277 20021118C543697 नंद_कशोर न�थुजी ठाकरे, 
मु◌ृ.महालगांव पो.बपेरा त.तुमसर 
िज.भंडारा

पू�ष 8/1/1964 �बएसी /�बपीएड 
/बीएड

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/08/1995 7/31/1998 9764804078

278 20030101C544849 शंकर राघेोबा हेमने, आदश� 

कॉलोनी केशलवाडा रोड हनुमान 

मंद+र भंडारा

पू�ष 11/29/1965 �बए/इUजी/मरा
ठS टंकलेखन 

30/30 
>.मी./कॅ:डाRटर

 ला.

इमाव तह(सलदार भडारा 00/07/1995 00/07/1998 7083360735

279 19920812c515186 Eी नानाजी �टकाराम पडोळे मु 

मुरमाडी ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 1/1/1970 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 1/1/2000 12/31/2002 9921388958

280 19961004c523082 Eी >�दप सुखदेव लांजेवार मु 

(शवनी पो आंधळगांव ता मोहाडी 

िज भंडारा

पू�ष 6/6/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार भडारा 7/1/1999 6/30/2002 9049281012

281 20030109C545180 मदन गो;वदंाजी कांबळे, मु. 
मुरमाडी पो.पारडी त.लाखांदरू िज. 
भंडारा

पू�ष 11/19/1970 �बए/�बपीएड अनु जाती तहसीलदार 
लाखं◌ादरू

7/11/1996 7/10/1999 7507464600
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282 20030113C545339 क6शोर कैकाळ शहारे, मु.नेगेपार 
पो.कोहळी त. लाखनी िज. भंडार

पू�ष 12/20/1967 बीए/इंUजी/ 
मराठS 

40/30श.>.मी

अनु जाती तहसीलदार लाखनी 10/22/1996 10/31/1999 9764475678

283 20030319C544364 >मोद ;वनायक रामटेके, 
मु.भीलेवाडा पो. कारधा ता. िज. 
भंडारा

पू�ष 3/10/1966 बीकॉम अनु जाती तहसीलदार भंडारा 11/1/1996 10/30/1999 9822013205

284 19881222C512023 अशोक Cचतंामन बानाइत 

मु.पो.ताड$ेवर वाड� पौनी त.पौ@न 
िज. भंडारा

पू�ष 1/12/1970 बीए/एमए 
/इंUजी /मराठS 
40/30 श.>.मी

इमाव तहसीलदार पौनी 9/9/1998 8/31/2001 9158313317

285 19910726C514025 वसंता अ�ण नागपूरे, 
मु.पो.वैजे$वर वाड� पोनी िज. भंडारा

पू�ष 12/31/1975 �बएससी/�बएड/ 
संगणक/टंकलेख

न

भज तहसीलदार पौनी 10/4/1999 9/26/2002 9923012321

286 19960710C522835 >शांत पु�षोNम तरारे, 
एमएससीबी कॉलोनी भंडारा

पू�ष 10/31/1972 बीकॉम/संगणक इमाव तहसीलदार भंडारा 00/09/1998 00-08-2001 8657733433

287 19950504C517919 पदमाकर डोमाजी पेटकर, 
महाDमाफुले वाड� पौ@न िज. भंडार

पू�ष 10/12/1967 �बएससी/ 
आयट+आय 

वे�डर

इमाव तहसीलदार पौनी 9/7/1998 8/31/2001 955587689

288 19900822C513281 नंदा Eीराम सुतारे, रामपूर+ वाड� 
पौ@न िज. भंडारा

ि!" 2/24/1970 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार पौनी 3/1/1999 2/20/2002 7030497571

289 19890202c512730 सुषमा रामचंL �टघरे सौ सुषमा 

पी  मं◌ुडले श@नवार+ वाड� मु पो 

ता पवनी िज भंडारा

ि!" 10/16/1972 एमए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी 40 श>(म

इमाव तह(सलदार पवनी 4/13/1999 3/28/2002 9960115211

290 19860708C511139 दामोधर वसंत ब:शोड मु.सावर+ 
पो.जमाहरनगर त.िज. भंडार

पू�ष 8/29/1970 बीए/संगणक अनु जाती तहसीलदार भंडारा जून 1998 मे 2001 7771870531

291 19861006C511037 Eी मह7Lा जयचंद नागदेवे मु पो 

कोथूणा� ता िज भंडारा

पू�ष 7/26/1964 बीएससी 

कुxठरोग �े@नगं

अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00-07-1999 00-06-2002 9545588074

292 20071113C225822 (समा सीताराम भुरे, Gदारा 
शामरावजी उके तक6या वाड� 

Eीरामनगर नागपूर रोड, भंडारा

ि!" 4/2/1978 बीए/बीएड/टंकले

खन

इमाव तहसीलदार भंडारा नोGहेबर 1999 ऑRटोबर 2000 7858863303

293 19930608C517770 वेदन नारायन धारगावे, 
मु.पो.पालारा चौरस त. पौ@न 
िज.भंडारा

ि!" 12/30/1971 बीएससी/इंUजी 

/ मराठS 40/40 
>.श.

अनु जाती तहसीलदार पौनी 8/17/1998 7/24/2001 9975746790
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294 19941019C516523 `ाने$वर राजाराम �द�टे, मु.राज7L 

वाड� मोहाडी िज. भंडारा
पू�ष 3/28/1970 बीकॉम 

/�बपीएड/इंUजी 

/संगणक

इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/4/1999 3/10/2002 8275397975

295 20080409C226818 कु मंदा ;वठोबा मलेवार शुIवार+ 

(शवाजी वाड� भंडारा

ि!" 1/9/1970 बीए संगणक 

टंकलेखन इंUजी 

मराठS  40-30- 
श>(म बीएड 

(शवनRलास

इमाव तह(सलदार भंडारा जुलै 1998 जून 2001 9405508046

296 19860203C510960 लल7L गुलाब गजभीय, मु. पो.कुझा� 

त. पौ@न िज. भंडारा
पू�ष 6/15/1968 बीए/बीएड अनु जाती तहसीलदार पौनी 6/22/1998 5/30/2001 9764771301

297 19900829C513485 कु अंतकला देवराव रामटेके मु 

गुंजेपार पो ता िज भंडारा

ि!" 10/13/1967 बीए एम ए अनु जाती तह(सलदार भडारा 1/1/1998 12/1/2000 8007852978

298 20080221C226533 Eी उमेश बाबूराव सांगोड ेमु 

मानेगांव बाजार ता िज भंडारा

पू�ष 10/28/1976 बीए एम ए 

संगणक 

कंडRटर लयसंन

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/2000 12/1/2002 9673411586

299 19781103C510080 Eी वसंत नारबाजी खोqागड ेमु 

र7गेपार कMढा ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 10/24/1951 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 1/1/1984 12/21/1986 8975650294

300 19951113C519418 Eी चंLशेखर तुलाराम कराड े

मंगलवार+ वाड� पवनी िज भंडारा

पू�ष 9/21/1971 बीए बीएड 

टकलेखन इ् Uजी 

40 श>(म

अनु जाती तह(सलदार पवनी 3/1/1999 2/22/2002 9765188413

301 19910619C513913 फाजेला जमीर अहमद यासीनी, 
टंडनवाड� भंडारा

पू�ष 1/31/1973 बीए/टंकलेखन 

व संगणक

ओपन तहसीलदार भंडारा 00/04/1999 00/03/2002 9561962006

302 19941010C516021 राजेLकुमार सभु नागपूरे मु. नांrड 
पो.इटान त. लाखांr◌ुर िज. भंडारा

पू�ष 7/1/1976 बीए/�बएड/एमए
ससीआट+

इमाव तहसीलदार 
लाखांदरू

मे2000 ए;>ल 2003 9764112734

303 19900719C513471 राजेEी (शवदास रंगार+ मु. सावर+ 
पो.जवाहरनगर त. िज. भंडारा

पू�ष 12/16/1973 बीए/टंकलेखन 

व संगणक

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/10/1998 00/09/2001 96654237147

304 19930714C516106 �योती `ाने$वर चकोले, मु.पो. 
माकड ेमाह�ला संजय गांधी वाड� 

भंडारा

ि!" 6/23/1976 बीए/टंकलेखन 

इ् Uजी/30>.श. 
व संगणक 

एमएसऑफ6स

इमाव तहसीलदार भंडारा ऑगxट 1997 जुलै 2001 9545349611
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305 19840529C510748 (भमराव संपत नंदे$वर ,जमनापूर 

पो◌े.स7दरुवाफा त. साकाल+ िज. 
भंडारा

पू�ष 3/2/1968 बीकॉम अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

1/1/1999 12/31/2002 9673444920

306 19920702C514773 Eी �हरालाल दामाजी मेहंदळे मु 

आसोला पो कुडगेांव ता लाखांदरू  

िज भंडारा

पू�ष 3/1/1976 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखादरू

6/1/1999 5/31/2002 8275397700

307 19900801C513477 >ेमलता गजानन नागदेवे, (शवाजी 

वा◌ृड� परसोडी पो.जवाहरनगर 

त.िज. भंडारा

ि!" 12/11/1971 एमए/संगणक/क
:डॉRटर 

/टंकलेखन

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 0/02/2000 00/01/2003 7721831598

308 19930611C515739  >`ा मुखरन पारधी `ाने$वर 

मंद+र जवळ ;ðrयानगर भंडारा

ि!" 1/1/1976 �बए/यंगणक/टंक
लेखन

इमाव तहसीलदार भंडारा 00/05/2000 00/04/ 2003 9637334330

309 19930302C517577 सुपीलाल दयाराम रामटेक्◌े, 
मु.करांडला पो. ;वरल+ ताञ 
लाखांदरू िज. भंडारा

पू�ष 9/16/1972 बीए/एमए व 
सहकार 

Gयव!थापन 

पद;वका/इ=ल+स 
/मराठS 40/30 
>.श. 
एमएससीआट+

अनु जाती तहसीलदार 
लाखांदरू

5/8/2000 4/29/2003 9673137605

310 19910718C513946 र+ता महादेव कुर7जेकर, सुभाष वाड� 
बेला ता. िज. भंडारा

ि!" 6/20/1975 एसएससी/Hडएड इमाव तहसीलदार भंडारा 00/05/2000 00/04 2003 9423607164

311 20030624C545909 क�पना गोपीचंद कापगत,ेGदारा 
सुरेश Eावन झोड ेनाकाडMगर+ ता. 
तुमसर िज. भंडारा

ि!" 6/17/1974 �बए/बीवीएड 
/टकंलेखक

इमाव तहसीलदार तुमसर 22-06-1999 
सदर 

>माणप"ावर 

वर+ल कालावधीच 

नमुद आहे

21-06-2001 
>माणप"ावर 

3वष� असेह+ 

नमुद आहे.

8408018657

312 19920203C514247 कापीलाल रामाजी आखरे मु पो 

बारGहा ता लाखा◌ूदरू िज भंडारा

पू�ष 3/15/1967 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखादरू

00/05/ 2000  00/04/ 2003 8698129403

313 19861223C511408 Eी ;वलास पांडूरंग हुमने मुपो ता 

लाखांदरू िज भंडारा

पू�ष 12/8/1969 बीए कंपूटर अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

10/30/1998 10/24/2001 9403059111

314 19910223c514464 Eी रामकxण यशवंत सोन;पपंळे 

मु Cचकना पो बारGहा ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 12/13/1971 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/02/2000 00/01/2003 9049899513

Page 995 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 
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315 19950714c518195 वंदना धानूलाल ब:सोड दैारा 

जीवन रामटेके मु.आबेडकर वाड� 

समता ;>ट+ग >स भंडारा

ि!" 7/9/1970 बीए टकलेmकन 

कंकंनड`टर

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/01/ 2000 00/12/2002 7758031725

316 19890918C512849 >भू अखाडू मांढरे मु (सतेपार पो 

;वस� ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 1/22/1970 बीए टंकलेखन 

संगणक कंडRटर

भज तह(सलदार 
साकोल+

2/1/2000 1/31/2003 9673951068

317 19901222C513261 Eी ;वलास ह0रभाउ येळने मु पो 

;पपंळगांव  @नपानी ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 10/27/1972 बीए  इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार पवनी 7/25/2000 6/20/2003 8390920230

318 20030819c550968 (शला लaमण बावानकर 

,मू.इंदरानगर बस !टाप जवळ 

तुमसर िज भंडारा

ि!" 9/1/1964 बीए/बीएड/टंकले

खन/इंUजी/मरा
ठS/�हद+/30/30/
30/

इमाव तहसीलदार तुमसर 10/1/1995 9/1/1998 9272749298

319 19841221c510616 सुधीर मोतीलाल शेड ेगाधी वाड 

तुमसर िज.भंडारा
पू�ष 6/5/1968 बीए/टंकलेखन/इं

Uजी/मराठS/40/
30/

अनु जाती तहसीलदार तुमसर 12/14/1998 11/30/2001 9960079481

320 19820618c510302 Eी हष�वधन सहदेव बोदेले मु 

गराडा पो केसलवाडा ता लाखनी 

िज भंडारा

पू�ष 5/26/1965 बीए बीएड व 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार लाखनी 7/14/1999 6/30/2002 9545575917

321 20000103c533910 ;वजय शामराव रंगार+ मु.Cचकना 

पो.बारGहा ता.लाखंअक्1470◌ादरू 
िज.भंडारा

पू�ष 11/17/1969 बीए/बीपीएड/ अनु जाती तहसीलदार 
लाखांदरू

00/03/  2000 00/02/ 2003 9689820139

322 19901205c513257 �दनेश राधे$याम भूताग,दगा�नगर 
तूमसर िज.भंडारा

पू�ष 6/14/1974 बीए/टकलेmक 

/संगणक/इ् गजी/
मराट+/�हद+/50/
40/30 >.म

अनु जाती तहसीलदार  
तुमसर

6/7/1999 5/31/2002 9422830560

323 19900702c513129 राजेश  �दवान भैसारे मु.मोरगाव  
पो.सालेभाटा ता.ला�ी िज.भंडारा

पू�ष 4/15/1970 बीए/बीपीएड/संग
णक/टंकलेखक

अनु जाती तहसीलदार लाखनी 01/03/ 2000 2/28/2003 9764714438

324 19890705c512826 शरद वासूदेव गज(भये कभारे 

नबर तूमसर िज.भंडारा
पू�ष 11/18/1971 बीए/संगणक/टक

लेखक 

/इंग/मरा/�हद+/4
0/30/30

अनु जाती तहसीलदार  
तुमसर

6/1/1999 5/31/2002 9960020144
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325 20010521c537052 Eी ;वकास देवराम हुमने मु 

नांदेड पो कुडगेाव ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पू�ष 12/4/1971 बीए एम ए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

6/1/1999 5/31/2002 8806973346

326 19941123c520009 �योती ;व$वनाथ मेEाम आथाल+ 

पो.बागडी ता.लाखादंर िज.भंडारा
ि!" 10/1/1971 बीए/बीएड अनु जाती तहसीलदार 

लाखांदरू
00/04/ 2000 00/03/  2003 9923469905

327 19941020C518271 कु माधूर+ बाबूरावजी वैrय 

आंबेडकर वाड� गणेशपूर भंडारा

ि!" 5/2/1974 बीए टंकलेखन 

लघूलेखन

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/1998 00/06/2001 9403060169

328 19880816C512012 Eी चंLशेखर मारोती मेEाम 

rवारा >�हाद गज(भए आदश� 

टॉ_कज चे मागे �टळक वाड भंडारा

पू�ष 10/11/1969 बीए सकंणक व 

टंकलेखन

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/03/1999 00/02/ 2002 9764761395

329 20010409C536522 कु सुनंदा शा(लकराम प7दाम 

नेताजी वाड� पवनी ता पवनी िज 

भंडारा

ि!" 9/24/1973 बीए टंकलेखन भज तह(सलदार पवनी 5/2/2000 4/24/2003

330 19941023c519474 पू�षोRतम सुराजलाल रा�हले 

मु.Cचचेोल+ पो.भागडी ता 
.लाखांदेर िज.भंडारा

पू�ष 2/10/1974 बीए/DrयDवेलडर 
टकलेखन/इ/म/4
0/40एमसीआय

ट+

इमाव तहसीलदार 
लाखांदरू

11/10/199 9/30/2002 9764051834

331 19900706c513168 गूणवंत देवचंद  मेहर मू.आबाडी 

पो.(सल+ तािज.भंडारा
पू�ष 10/25/1974 बीए/बीपीएड इमाव तहसीलदार भंडारा 00/08/1999 00/07/2002 9975923806

332 1990903c531193 (मनाOी करमदास नागदेवे पटेल 

पूरा वाड� नेहp शाळेचा माग भंडारा

ि!" 2/5/1977 बीए/संगणक/टक
लेखक

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/10/1999 00/09/2002 9096440285

333 19890712c512433 अजू�न ;वटोबा पंचंभाई मू.खैर+ 

पो.असगाव ता.पवनी िज.भंडारा
पू�ष 4/5/1969 बीए/बीपीएड/ससं

गणक/कंडRटर

इमाव तहसीलदार पवनी 1/21/2000 12/30/2002 9421883382

334 19950925C518562 कु स0रता गणपतराव qाKहणकर 

क;पल नगर त_कया वाड� भंडारा

ि!" 8/27/1977 बीए संगणक इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/1999 00/07/2002 8275722893

335 19880701C511721 Eी भोजराज (भवाजी बनकर मु 

पो वडत ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 6/2/1969 बीए एमए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

10/1/1999 9/30/2002 9765332553
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336 19950105c518738 सुरज (भवाजी कालसप< 

मुपो.;वचोल+ ता.तुमसर िज.भंडारा
पू�ष 11/4/1974 बीए/बीपीएड/संग

णक/टंकलेखक
;वमा>वग� तहसीलदार तुमसर 8/1/2000 7/31/2003  

337 19910118c514176 राजकूमार नथूजी वलके (सवील 

लाईन साको◌ेल+ िज.भंडारा
पू�ष 10/25/1969 बीए/संगणक/टक

लेखक/इ् Uजी/40
 >.श.

भज तहसीलदार 
साकोल+

4/1/2000 5/31/2003 9049401697

338 19910105C513999 Eी देवानंद भाउलाल ठाकरे मु 

हरदोल+ पो (मटेवार+ ता तुमसर 

िज भ डारा

पू�ष 4/9/1974 बीए बीपीएड 

टंकलेखन 

कंडRटर

इमाव तह(सलदार तुमसर 6/2/1998 5/29/2001 9158236168

339 19890628c512245 महेश  बालकृxण देशमुख मुपो 

साकेाल+ (सवीन वाड� ता.साकेोल+ 

िज.भंडारा

पू�ष 10/18/1971 बीए/एमए/बीपीए
ड/एससीआयट+/
इ् गजी/मराठS/40
/40

इमाव तहसीलदार 
साकोल+

3/1/1999 2/28/2002 9421811138

340 19880905c512016 राजेश बाबू दे;वदास बारमाटे 

मु.मुरल+ पो.(सहोरा ता.तुमसर 
िज.भंडारा

पू�ष 9/9/1972 बीए/संगणक/टक
लेखन/इUजी/म
र+/40/40

अनु जाती तहसीलदार तुमसर 8/10/1999 8/9/2002 9371736894

341 19940616C515606 Eी परमानंद सेवकराम ठवकर मु 

पो चु�हड ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 3/10/1975 बीए इमाव तुह(सलदार तुमसर 9/7/2000 8/31/2003 9604533182

342 19960715c521351 ल(लता सुय�भान साटवणे �लाट 

न.108समता नगर 
लालालाचपतराय भंडारा

ि!" 12/22/1975 बीए/एमए इमाव तहसीलदार तुमसर 1/25/1999 1/24/2002 9403957647

343 1990075c513160 Eी ;वलास पांडूरंग कांबले मु 

अंबाडी पो (स�ल+ ता िज भ डारा

पू�ष 9/10/1974 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/06/1998 00/05/2001 9403957602

344 19951226c519768 राज;वलास पूढ(लक पटले 

मु.पवनारा पो.Cचचोल+ ता.तूमसर 
िज.भंडारा

पू�ष 1/12/1968 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2001 9923419951

345 19910618C514473 Eी Cगर+श पूंड(लक डMमड ेrवारा 

शहारे यांचे घर+ पंच(शल वाड� 

साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 1/1/1972 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

4/1/1999 3/31/2002 9421896553

346 19900613C513393 कु हेमलता ताराचंद वास@नक 

एसएस गो!वामी टाईप नं 1 71/2 
आयुध @नमा�ण जवाहर नगर भंडारा

ि!" 10/10/1971  बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/10/ 1997 00/09/ 2000 9372484369
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347 20020128C539196 Eी महेशकुमार जंगलू साखरे मु 

देवसरा पो बपेरा ता तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 11/21/1975 बीए एम ए 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 9/9/2000 9/8/2003 9730645062

348 19961005C544692 कैलास @नलकंठ गौतम मु 

बीनाखी पो चु�हड ता तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 10/26/1975 बीए कंडRटर इमाव तह(सलदार तुमसर 9/2/2000 9/1/2003 9881937783

349 19940913C516370 Eी संजीव परसराम वालकर मु 

देवनाळा पो गुरठा ता लाखनी िज 

भ डारा

पू�ष 9/13/1969 बीएससी संगणक अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00-07-2000  00/06/2003 8390634645

350 20031008C548660 अंजीरा (सताराम पटले मु पो 

(मटेवानी ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 1/5/1967 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 8/8/1998 7/31/2001 9422027116

351 19920626c515096 माधूर+ सुखरामजी राहागडाले 

मुपो.(मटेवानी ता.तुमसर िज.भंडारा
ि!" 6/22/1976 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार तुमसर 5/17/1999 5/16/2002 8698002610

352 19941102c516551 वंसता दधूराम बोपचे मु.उसगाव 
पो चादेारा◌ी ता साकोल+ िज.भंडारा

पू�ष 10/1/1969 बीए/बीपीएड/बीए
ड

इमाव तहसीलदार 
साकोल+

12/15/1999 11/30/2002 8380870304

353 19950707c520630 वदना गंगाधरजी Cग-हेपूंजे संत 

कोलबा !मामी वाड� भंडारा

ि!" 3/18/1978 बीए इमाव तहसीलदार  भंडारा 00/06/ 2000 00/05/ 2003 98233449934

354 19930514c517745 सतीश Eीराम राउत मु.कोxट+ 

पो.माडगी ता तुमसर िज.भंडारा
पू�ष 6/28/1973 बीए/एमए/टकले

खक/इUजी/  
मराठS/�हद+/40/
40/40

इमाव तहसीलदार तुमसर 10/6/2000 10/5/2003 9158236086

355 19880706c512091 Eी सुिजतकुमार उदयभान चौहान 

मु पो खापा ता तुमसर िज भ डारा

पू�ष 8/1/1972 बीए एम ए 

बीएससी इंUजी 

30 श>(म 
एमएससीआयट+ 

 टंकलेखन 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 6/5/2000 5/31/2003 7518515178

356 20030808c550774 @नलकंट माहादेव लूटे मु.मो◌ेगरा 
पो.(शवनी ता.लाखनी िज.भंडारा

पू�ष  18/01/1969  बीए/बीपीएड इमाव तहसीलदार लाखनी 00-02-2000 00-01-2003 9823425827

357 20031114C549373 स;वता फक6रचंद डोये Gदारा 

नामदेव बाभरे, मु. कMढ+ 

पो.जवाहरनगर िज.भंडारा

ि!" 10/15/1972 बीए इमाव तहसीलदार भंडारा 00/12/ 1995 00/11/ 1998 8408005044
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358 19970118C525139 अ�का भाxकरराव लोथे, 
मु.सानगडी त. साकाल+ िज.भंडारा

ि!" 8/10/1974 बीए/एमए/टकले

खक/इUजी/ 
मराठS/40/40  
£व◌्ु£◌◌़ु◌◌़ु◌ॄ ◌ुð◌्ु
±◌ॄ

इमाव तहसीलदार 
साकोल+

4/11/1999 3/21/2002 7768051006

359 19900710C512893 Eी राज7L जीवनलाल पटले मु पो 

हरदोल+ पो (मटेवार+ ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 10/12/1971 एचएससी 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार तुमसर 9/19/1999 9/28/2002 9673725789

360 19940701C516664 देवे:L महादेव आंबेडारे , 
मु.तावसी पो.बारवा त. लाखांदरू 

िज. भडारा

पू�ष 6/29/1975 बीए /संगणक ;वमा>वग� तहसीलदार 
लाखदरू

00/05/2000 00/04/ 2003 9767961390

361 19960821C522157 Eी चु:नीलाल गो;वदंा मोटघरे मु 

चारगांव पो परसोडी ता साकोल+ 

िज भंडारा

पू�ष 2/22/1968 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

12/1/1998 11/30/2001 7798182333

362 20081003C510283 Eी हेमराज(सगं >ेमलाल(सगं 

सोलंक6 मु पो चु�हड ता तुमसर 

िज भ ◌ंडारा

पू�ष 8/22/1972 बीए एमए बीपी 

एड

ओपन तह(सलदार तुमसर 8/7/2000 8/4/2003 8379095973

363 19910618C514472 Eी डोल+राम तुकाराम झंझाड मु 

पो कोलार+ ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 11/14/1970 बीए बीपीएड व 

संगणक व बीएड

इमाव तह(सलदार लाखनी 00/06/1999 00/05/ 2002 9404778333

364 19870309C511428 राजेश वासूदेव बडगे ,मु.पो, 
लाखनी वाड� न.4 िज. भंडारा

पू�ष 5/4/1968 बीए /संगणक इमाव तहसीलदार लाखनी 4/1/1999 3/31/2002 9923265328

365 19980823C527055 Eी नर7L लालाजी कांबळे मु 

मानेगांव पो पारडी ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 6/11/1974 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखादरु

00/01/2000 00/12/2002 9637562032

366 19920706C514552 Eी आ(श�वाद राजाराम डहाके मु 

सपेवाडा पो कोका जंगल ता िज 

भंडारा

पू�ष 6/18/1976 बीए संगणक अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/06/2000 00/05/ 2003 9049607776

367 19900629C512686 दामोधर एकनाथ �टचकुले, 
मु.प7ढर+ पो.क:हेर+ त. लाखनी िज. 
भंडारा

पू�ष 2/3/1969 बीए/बीपीएड इमाव ◌ेतह(सलदार 
लाखनी

00/02/1999 11/12/2002 8806573107

368 19971230C524393 Eी �दल+पकुमार नारायण ठवकर 

मु पो मानेगांव बाजार ता िज 

भंडारा

पू�ष 7/30/1973 बीए Uंथपाल 

कंडRटर

इमाव तह(सलदार भंडारा 00-01-2000 00/12/2002 8007872916

369 20030113C545341 रमेश कैकाडू सहारे, मु. र7गेपार पो. 
;पपंळगांव त. साकोल+ िज. भंडारा

पू�ष 10/27/1965 बीकॉम अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

12/1/1998 11/1/2001 9420288552
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

370 19930611C515332 नरे:L >भुदास साकारे , र;वLंनाथ 
टागोर सहकार नगर भंडारा

पू�ष 12/16/1971 बीए /संगणक इमाव तहसीलदार भंडारा 00/06/1998 00-05-2001 9422832536

371 19960123C520886 संदेश बाबूराव डMगरे मु. पो.वरठS 
त. मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 12/10/1976 बीएसी/बीएड/टक
लेखक/इUजी/म
राठS/40/40 
एमससीआट+

अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 10/8/1999 10/7/2002 9527427861

372 20031217c549755 अ�लाबRश ई!माईल शेख मु पो 

दवडीपार ब ता िज भंडारा◌ु

पू�ष 11/14/1972 बीकॉम टंकलेखन इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1997 9/30/2000 8805398283

373 19880705C512074 अ@नल भगवानजी गो!वामी  

मु.पो.लाखनी िज.भंडारा
पू�ष 7/5/1971 बीए/टकलेखन 

इंUजी /माराठS 
/�हदं+ 30-40 
/30/30 
£व◌्ु£◌◌़ु◌◌़ु◌ॄ ◌ु±

◌ॄ

अनु जाती तहसीलदार लाखनी 00-02-2000 00-01-2003 9403206942

374 19921224C519613 नंदा हर+भाउ काटगाये, 
मु.पो.लाखनी िज.भंडारा

ि!" 5/6/1969 बीए भज तहसीलदार लाखनी 00/12/1999 00-11-2002 9423476389

375 19921116C519607 सुनंr◌ा आंनदराव आगलावे, संत 
कबीर वाड� भंडारा

ि!" 3/21/1976 बीए /कॅ:डाRटर 

टकलेखन

इमाव तहसीलदार भंडारा 00-06-1999 00-05-2002 9765799001

376 19961126C522703 पु�षोNम छोटन गौपाले, 
मु.पो.आ!ट+ त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 10/21/1969 �बपीएड ओपन तहसीलदार तुमसर 12/9/1999 12/8/2001 9673483123

377 20000222C532038 रामदास नामदेव ढबाले, मु. पो. 
वाहनी त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 1/20/1969 बीए/एमए/सगण
/ 
टंलेखक/कॅ:डRॅट

र

इमाव तहसीलदार तुमसर 8/13/1998 7/31/2001 9764677021

378 19860718C510997 Eी अजयकुमार माPणकराम 

देश�तार मु पो जांब ता मोहाडी 

िज भ डारा

पू�ष 8/23/1970  बीए टंकलेखन अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 9/8/1998 9/7/2001 8007813227

379 19920706C517253 रेखा (शवनाथ हेडावू, मु. पो.सीहोरा 
त. तुमसर िज.भंडारा

ि!" 9/4/1975 बीए/एमए/टंकले

खक /इंUजी 

/मराठS/�हदं+ 
30/30/40

ओपन तहसीलदार भंडारा 00/07/1998 00-06-2001 9175312398
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

380 19950427C520747 Eी खेमराज नDथू ठाकरे मु 

आंबागड पो (मटेवार+ ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 5/12/1965 एचएससी 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार तुमसर 9/2/2000 8/31/2003 9690418377

381 19900105C513499 ;वनोद मुधुकर पडोळे,दगुा�नगर 
तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 1/10/1972 बीकॉम/Hडझल 

मकॅा@नक/टंकले

खन /संगणक

इमाव तहसील दर तुमसर 11/13/1998 11/12/2001 9850738392

382 19950802C518699 मुकेश का(शरामजी रोकड,े मु.पो. 
पोहरा त. लाखनी िज. भंडारा

पू�ष 5/5/1974 बीए/बीपीएड/ 
संगणक

इमाव तहसीलदार लाखनी 3/1/2000 2/28/2003 9423641533

383 20000905C536154 कुवरलाल >ेमलाल पटले पींपर+ 

चु:नी ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 10/6/1969 बीए बीपीएड 

बीएड  सगणक 

इंUजी 40 श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 3/15/1999 2/28/2002 9604515080

384 20000623C231348 सोमे$वर  जागाबाजी धांड ेमु. 
_क:ह+ /गडगेांव पो.गडगेांव 
त.लाखनी िज. भंडारा

पू�ष 2/18/1971 बीए/�बएड इमाव तहसीलदार लाखनी 00/03/2000 2/28/2203 75079939433

385 19930706C516089 मंगला ;व$वनाथ जांभुळकर, 
सुभाष वाड� नगर रोड बेला त. िज. 
भंडारा

ि!" 4/19/1976 बीए अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00-07-1999 00-06-2002 9923623568

386 19950104C519913 कु सुषमा ह0रदास चोपकर मु 

�दघोर+ पो आमगांव ता िज भंडारा

ि!" 1/26/1974 बीए संगणक 

टंकलेखन

इमाव तहसीलदार भंडारा 00/09/1998 00/08/ 2001 9665050476

387 19890117C512487 Eी >मोद _कसन उपाFयाय 

गु�कं◌ुज कौलोनी ;ðrया नगर 

भंडारा

पू�ष 6/26/1970 बीए बीपीएड 

टंकलेखन व 

कंडRटर व 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/04/ 1999 00/03/  2002 7507340147

388 19890323C512810 दयाराम (सताराम को�हे 

,मु.रोहनी पो.कुडगेांव त. 
लाखांá◌ूर िज. भंडारा

पू�ष 11/25/1968 बीए ओपन तहसीलदार 
लाखांदरू

00-02-2000 00-01-2003 750779827

389 19891107C512570 Eी झाम(सगं बापूराव पटले मु 

पवनारा पो Cचचंोल+ ता तुमसर 

िज भ ्◌ाडारा

पू�ष 1/5/1970 बीकॉम एम ए 

बीएड संगणक 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म

ओपन तह(सलदार तुमसर 12/1/1998 11/1/2001 8390396189
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

390 19911220C514216 सुरेखा रतीराम का:हेकर,Gदारा 
�दल+प �हरामन मेEाम मु. 
गुंजेपार पो. सरांडी बु. त. लाखांदरू 

िज. भंडारा

ि!" 4/28/1969 बीए/क:डॉRटर अनु जाती तहसीलदार 
लाखांदरू

00-03-2000 00-02-2003 7798551865

391 19900202C512588 ओमदास हनुवंत टेभुण<, मु.पो. 
सालेभाटा त. लाखनी िज. भडारा

पू�ष 2/22/1972 �बए/बीपीएड अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

00-03-1999 00-02-2002 8806083360

392 19880905C512017 योगंLकुमार �हराचंद (मEा, बजाज 

नगर तुमसर  िज�हा भडारा

पू�ष 11/4/1970 बीए/एमए/क:डॉ

Rटर

ओपन तहसीलदार तुमसर 10/15/1998 10/14/2001 9049674171

393 20051222C530979 राजकुमार इ$वरलाल वोहने  

Gदारा रंगलालजी दमाहे, मु. 
पांढराबोळी पो. माहाडी िज. भंडारा

पू�ष 7/1/1972 बीए/बीपीएड/टंक
लेखन/इUजी 30 
>.(म.श

इमाव तहसीलदार मोहाडी 00-07-2000 00-06-2003 9158798996

394 19910715C513598 Eी पाकेश मोतीराम धMड ेनेह� 

नगर तुमसर पो तुमसर िज भंडारा

पू�ष 12/3/1974 बीकॉम 

टंकलेखन 

संगणक मराठS 

इंUजी 30-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/06/1999 00/05/ 2002 9970024140

395 19880701C512034 माकJ ड >भुजी बोरकर ,◌ंमु.म7ढा 
पो.पोहरा त. लाखनी िज. भंडारा

पू�ष 7/16/1967 बीए/बीपीएड अनु जाती तहसीलदार लाखनी 00-09-1998 00-08-2001 9923620246

396 19950805C525172 Eी ;वIात नDथूजी @तडके गांधी 

नगर तुमसर नवीन तह(सल 

ऑ_फस समोर ता तुमसर िज 

भंडार

पू�ष 11/13/1975 एमए/बीपीएड/ 
एमए 

एमएससीआट+/ 
शा@नटर+ 

इ:सपेRटर  

संगणक

ओपन तह(सलदार तुमसर 5/22/2000 5/21/2003 8055453052

397 19960422C521235 नरेश का(शराम रामटेके, मु. 
चुरळडोह, पो. माहगांव खदान त. 
तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 12/15/1969 बीए अनु जाती तहसीलदार तुमसर 2/19/1999 2/18/2002 9970070284

398 19940922C518262 रजनी फा�गुन नागलवाड,े Gदार 
िGह.एस. ट+चकुले, बाजारवाड� 

लाखनी िज�हा भंडारा

ि!" 9/18/1974 बीए/संगणक 

/टंकलेखन

इमाव तहसीलदार लाखनी 00-09-2000 00-08-2003 7798303786

399 19900611C512647 संतोष महादेव मेEाम, मु.देवर+ 
(गोद+) पो. पालंदरू त. लाखनी िज. 
भंडारा

पू�ष 12/10/1970 बीए/क:डॉRटर/
कुषी

अनु जाती तहसीलदार लाखनी 00-02-2000 00-01-2003 9767319536
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जातीचा >वग�

400 19950722C525160 _कशोरकुमार ;व$वनाथ शेड,े 
मु.वाह+ त. पौ@न िज. भंडारा

पू�ष 7/7/1972 �बकॉम 

/टंकलेखन/ 
इंUजी/मराठS/40
/40 
श.>.मी/एमएस
सीआट+/क:डॉRट

र

अनु जाती तहसीलदार पौनी 4/20/1999 3/27/2002 9890738678

401 19970723C525958 सुनंदा गं◌ंगाराम सय�वशी Gदारा 

एस.एम. भौसागर, नागमंद+राजवळ 

आंबेडकर वाड, भंडारा

ि!" 3/4/1973 बीए/बीपीएड अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00-01-2000 00-12-2002 8806853671

402 19861118C511406 नंदकुमार लालदास राउत,नासीक 

नगर नेह� वाड� , Zलाक न.25 
भंडारा

पू�ष 12/3/1968 बीए.बीपीएड/संग
णक /टंकलेखन

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 5/1/1999 4/30/2002 9763685483

403 19910715C513594 गणेश @नळबाजी @नमकर, 
मु.धुसाळा पो. वाडी त. माहाडी िज. 
भंडारा

पू�ष 1/4/1975 �बकॉम 

/टंकलेखन/ 
इंUजी/मराठS/30
/30 
श.>.मी/एमएस
सीआट+/क:डॉRट

र

इमाव तहसीलदार मोहाडी 1/1/2000 12/31/2003 9623783520

404 19931204C515401 Eी मीत7L महादेव घाटोळकर मु 

बाजार वाड� लाखनी ता लाखनी 

िज भंडारा

पू�ष  13/08/1969 बीएससी इमाव तह(सलदार लाखनी 00/01/2001 12/31/2003 8888475799

405 20000221C532029 एकनाथ दाजीबाजी बांगरे, 
शा!"ीवाड� वरठS त. मोहाडी िज. 
भंडारा

पू�ष 3/13/1968 बीए/टंकलेखन/इं
Uजी30 श.>.मी

इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/1/1999 9/30/2002 9975639662

406 19940808C515821 �दल+प ;वठोबा वराड,े संतकबीर 

वाड� , Uामसेवक कालौनी,भंडार
पू�ष 11/14/1975 बीए/संगणक भज तहसीलदार भंडारा 9/1/2000 8/30/2003 8605816968

407 19880623C511996 Eी ;वलास �षी गायकवाड मु पो 

मोहरणा ता लाखांदरू िज भंडारा

पू�ष 12/1/1969 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखादरू

00/05/2000 00/04/2003 7875877049

408 19960701C522141 Eी Eीधर ह0रभाउ पू◌ुड मु पो 

जाम ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 1/24/1968 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/20/2000 4/19/2003 9421276282
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

409 20011108C537396 >मीला यसवंत कारेमोरे, मु. पो. 
गौतमनगर तुमसर िज. भडारा

ि!" 7/25/1974 बीए/संगणक/टंक
लेखन

इमाव तहसीलदार तुमसर 1/9/1999 1/8/2001 9921569677

410 19940701C520524 कु सुमेदा दN"य मांडकेर िज प 

कॉलोनी भंडारा

ि!" 7/1/1977 बीएसडZ�यू 

टंकलेखन 

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/01/2000 00/12/ 2002 9623450122

411 20021127C543885 �हरालाल अभीमन @तबूड,े 
मु.पो.नवेगाव त. मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 12/15/1967 बीए/बीपीएड/टंक
लेखक /इंUजी 

/मराठS 40/30 
श.>.मी

इमाव तहसीलदार मोहाडी 11/8/2000 11/7/2003 8390150600

412 19950927C518568 आशा मोतीराम लांडगे, Gदार 
>�हाद बुरड,े मु. खोकरला 

पो.त.िज. भंडारा

ि!" 9/18/1974 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार भंडारा 00-01-2000 00-12-2002 9404248522

413 20000218c530192 प�ृवीराज >मानंद येळेकर,मु.सींधी 
पारकर पो.सालेभाटा त. लाखनी 

िज. भडारा

पू�ष 7/1/1968 बीए इमाव तहसीलदार लाखनी 00-03-2000 00-02-2003 9764501790

414 19890704C512823 पु�षोNम पतीरामजी ल7◌े◌ंड,े  मु 
पो मेाहगांव देवी ता मोहाडी िज 

भंडारा भंडारा

पू�ष 6/30/1971 बीए/बीपीएड 
/संगणक/टंकलेख

न

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00-09-2000 00-08-2003 9970731170

415 19940615C515595 शकंर हर+ राघोत< Gदारा 

नामदेवजी कठाने, मु.पो.;पपंळगाव 

,त. साकोल+ िज. भंडारा

पू�ष 2/2/1964 बीए/टंकलेखन/ए
लडीसी

इमाव तहसीलदार 
साकोल+

00-03-1999 00-02-2002 8806633611

416 19901228C549342 कु न(लनी Eीपती चौधर+ rवारा 

एस आर चौधर+ सांई नगर 

कॉलोनी गोवध�न नगर तुमसर िज 

भंडारा

ि!" 12/28/1976 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 00-05-1999 00-04-2002 9423414452

417 19960325C229200 कु @नव.Nी ध@नराम पाकमोड ेमु 

मानेगांव सडक् पं◌ीपळा ता 

लाखनी िज भंडारा

ि!"  02/03/1968 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 00/03/ 1999  00/02/2002 9164717350

418 19920108C514241 मग� मलखान तांडकेर, मु. (सवनी 
पो. आंधळगाव त. मोहाडी िज. 
भंडारा

पू�ष 11/21/1973 बीए/टंकलेखन 

/संगणक/आयट+

आय

अनु जाती तहसीलदार मेाहाडी 5/8/2001 5/7/2004 9158543147
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

419 19900205C513506 @नलकंठ हर+राम कहालकर ◌ृ 

मु.बाKहनी पो. माडगी त. तुमसर 
िजल. भंडारा

पू�ष 2/10/1973 बीए/क:डॉकटर इमाव तहसीलदार तुमसर 4/24/2001 3/24/2004 9673139848

420 19910805C514507 Eी >भुदास नामदेव _करनापूरे मु 

वार;पडंकेवार पो बपेरा ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 4/2/1975 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 3/8/2001 2/27/2004 9765415933

421 20001017C535743 यादोराव महादेव 

जगनाड,मु.पांजरा पो. मोहगांव 
त.मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 11/22/1971 बीकॉम /संगणक इमाव तहसीलदार मोहाडी 4/17/2000 4/16/2004 9881973043

422 19950614C518120 ;व$$वंभर कांता>साद पांड ेशा!"ी 

वाड� भंउारा रोड वरठS ता मोहाडी 

िज भंडारा

पू�ष 4/10/1972 बीकॉम संगणक 

व िजडीसी ॲ:ड 

ए एमए

ओपन तह(सलदार मोहाडी 9/9/1998 9/8/2001 9405656564

423 19880704C511998 Eी चंLशेखर माPणकराम साठवणे 

@तलक वाड� पो ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 1/21/1973 बीए बीपीएड 

टंकलेखन संगण 

इंटर(मHडएट 

§ाइ् ग

इमाव तह@यलदार मोहाडी 7/13/1998 7/12/2001 9970446592

424 19920817C515011 सीमा Eावनपंत Oीरसागर, 
ओमसाई सामील]या मागे 

लाखनी िज. भंडारा

ि!" 10/12/1971 बीकॉम/ 
यगंFसक व 

टंकलेखन

इमाव तहसीलदार लाखनी 1/1/2001 12/31/2003 8408989104

425 20030613C547404 कु संFया माPणकराव साठवणे 

�टळकवाड� मोहाडी िज भंडारा

ि!" 10/13/1974 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/1/1998 5/30/2001 9970446592

426 19970805C524440 अ@नल केशराव कुजेकर, 
गांधीनगर नवीन तहसील ऑफ6स 

समोर तुमसर िज. भं◌ाडारा

पू�ष 2/3/1974 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार तुमसर 6/1/1999 5/31/2002 9175535553

427 19920626C514327 >शांत Eीपत नागदेवे, म.पो. 
सीहोरा त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 6/6/1973 बीए/टंकलखन 

इंUजी 40श > 
मी 

/एमएससीआयट+

अनु जाती ◌त़हसीलदार 
तुमसर

7/28/2000 7/27/2003 9975425731

428 19961005C523088 >;वन मदन 

वास@नक,मु.पो.(सहोरा त. तुमसर 
िज. भंडारा

पू�ष 5/28/1969 बीए/टंकलेखन 

/इ् Uजी/मराठS 
/�हदं+/40/30/3
0 श > मी

अनु जाती ◌त़हसीलदार 
तुमसर

7/17/1998 7/16/2001 7370514688
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

429 19821022C510444 �दनेश कवळु कांबळे, मु. 
का:हळगांव पो. मुंढर+ ता. मोहाडी 
िज. भंडारा

7/29/1963 बीए/टंकलेखन 

/इ् Uजी/मराठS 
/40/30श > मी

अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 10/1/1999 10/4/2002 8698830698

430 19960927C522363 बीहार+ शाल+कराम बोबचे, 
मु.गोदेखार+ पो.चु�हाड, त. तुमसर 
िज. भंडारा

पू�ष 2/2/1974 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 12/15/2000 12/14/2003 9764890043

431 19910724C513956 मंजूशा मनाहर तोडकर, मु.देशबंधु 
वाड� बजरंग चौक गुज�र]या वाडया 

जवळ भंडारा

ि!" 2/1/1972 बीए/सगणक/अंग

णवाडी >(शOेण

इमाव तहसीलदार भंडारा 00-10-1999 00-09-2002 9420620541

432 20040908c550760 शेख अ ना�दर मिजद मु पो 

(सहोरा  म!जीद चौक ता तुमसर 

िज भ ◌ृ◌ंडारा

पू�ष 3/4/1976 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 6/5/2000 5/30/2003 7030689296

433 19881226C511923 Eी राकेश ई$वर नंदे$वर 

मंगलपांड ेवाड श@नचर+ भंडारा

पू�ष 6/16/1970 बीए बीएड 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/06/ 1998 00/05/ 2001 8390753297

434 19910619C513827 Eी Cगर+धर+ चु:नीलाल 0रनाईत 

मु पो सालेभाटा ता लाखनी िज 

भंडारा

पू�ष 7/24/1971 बीए बीपीएड 

एम ए

इमाव तह(सलदार लाखनी 10/1/1999 9/1/2002 8007528171

435 19951204C519734 Eीधर खुशाल बML, मु. ढोरवाडा पो. 
माडगी त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 12/12/1972 एमए/बीपीएड/ए
मएससीआट+/ 
शा@नटर+ 

इ:सपेRटर

इमाव तहसीलदार लाखनी 9/10/2000 9/9/2003 9765717845

436 20040920C536906 अ@नल रघुनाथ देशपांड,े 
मु.पो.गु�ढा त. लाखनी िज. भंडारा

पू�ष 10/28/1966 बीएससी 

/बीपीएड
अनु जाती तहसीलदार लाखनी 00-00-1997 00-00-1999 8390634124

437 20040920C550905 उमराव संपंतजी म!के , मु. 
खुटसावर+ पो. गडगेांव त. िज. 
भंडारा

पू�ष 11/5/1971 बीए/बीपीएड इमाव तहसीलदार भंडारा 4/20/1997 4/20/2000 9552465251

438 19920707C514970 >ेमा मा@नकराव नंदागवळी ,Gदारा 
>ेमा राजेश शे�लारे मु. मुजबी पो. 
बेला

ि!" 5/20/1974 बीए/एमए/टंकले

खन 

/इंUजी/40श>मी

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 4/24/2000 4/23/2003 9420867273

439 20040123C548872 जयEी एकनाथ ब:शोड, मंगलपांड े
वाड�, बुFद;वहार जवळ, भंडारा

ि!" 4/12/1975 बीए अनु जाती तहसीलदार भंडारा 1/3/1999 2/28/2002 9403374771
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

440 19900707C513436 कु अंजू कृxणराव कांबळे 

मंगलपांड ेवाड� भ डारा

ि!" 11/26/1973 बीए बीपीएड 

टाकलेखन 

इंUजी मराठS 

30-30 
एमएससीआयट+ 

टलॅ+ संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1998  00/06/ 2001 9420620580

441 19880802C512161 चंLशेखर परसराम रामटेके, 
म.गो◌ेडसावर+ पो. र7गेपार त. 
लाखनी िज. भंडारा

पू�ष 11/2/1971 बीएबीएड अनु जाती तहसीलदार लाखनी 12/1/1999 11/30/2002 9049673298

442 19910101C513302 परमानंद शंकर बुधे, Eीराम नगर 
लताकुंज जवळ  तुमसर िज.भंडारा

पू�ष 3/25/1974 बीए/बीपीएड/टंक
लेखन 

/क:डॉRटर/बीएड

इमाव तहसीलदार तुमसर 1/12/1999 1/11/2002 9860116630

443 19900711C512949 अर;वदं गंदराम सेलाकर, मु.पो. 
माडगी, त.तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 12/3/1974 बीए/�बपीएड/बीए
ड

इमाव तहसीलदार तुमसर 8/30/1999 7/31/2002 9764516701

444 19920701C514941 कु आनंदकला धानदेव साकुरे 

rवारा हंसराज चैतराम साकुरे 

Iातीवाड� भगत(सहं पुतळया 

जवळ भंडारा

ि!" 2/1/1973 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/10/ 1997 00/09/2000 9860496553

445 19950720C518224 कु स0रता नDथूजी घो�हर बाबा 

म!तानशाह वाड� भंडारा

ि!" 8/2/1976 बीए बीएड 

टंकलेखन

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/ 1999 00/07/ 2002 7507507710

446 19960906C522186 जग�दश सहादेवजी कुरंजेकर, 
मु.पो.भागडी, त. लाखादरु िज. 
भंडारा

पू�ष 11/25/1966 बीए/�बपीएड इमाव तहसीलदार 
लाखांदरू

00-07-1999 00-06-2002 8380880866

447 19930421c517602 Eी राज7L ;व�ठल @तरबुड ेमु पो 

नवेगांव बु ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 2/11/1974 बीए बीपीएड इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/4/1999 10/3/2002 9545335016

448 19951208C519740 ;वलास चुडामन गोखले , मु.पो, 
मुंढर+ बु. त.मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 5/30/1975 बीए/टंकलेखन/इ
Uजी30 श > मी

भज तहसीलदार मोहाडी 4/24/2000 4/23/2003 9975415590

449 19920623C517404 Eी ;वलास वामन @नमजे  मु पो 

मंढर+ बु ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 2/19/1972 बीकॉम कंडRटर अनु जमाती तह(सलदार मोहाडी 4/19/2000 4/18/2003 8698334494
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

450 19920701C514710 �दल+प _कशन पारधी, ◌ु
मु.पाचगांव पो. वरठS त. मोहाडी 
िज. भंडारा

पू�ष 7/22/1974 बीए इमाव तहसीलदार मोहाडी 1/1/1999 12/31/2001 9526151612

451 20030205C543347 स(मरखं र�हमतु�ला खा पठान मु 

पो ता लाखांदरू िज भंडारा

पू�ष 12/19/1972 बीए संगण ओपन तह(सलदार 
लाखां◌ूदरू

00/06/ 1999 00/05/2002 9923808975

452 19970211C521376 दNाuय शामराव मंडाले, नरकेशर+ 

वाड� गुज�र चौक , भंडारा
पू�ष 1/1/1974 बीकॉक/टंकलेखन

/इUजी/मराठS/
�हदं+/40/40/40 
श > मी 

/एमएससीआयट+

/िजडीसीआय

इमाव तहसीलदार भंडारा 10/1/2000 9/30/2003 9372092454

453 19930702C516410 Eी धरमदास राजऱxणजी वाघमारे 

मु सातोना पो वरठS ता मोहाडी 

िज भंडारा

पू�ष 12/18/1974 बीए �बपीएड 

कंडRटर

इमाव तहसीलदार मोहाडी 7/5/1999 7/4/2002 9604157845

454 19950814c518877 आशीष ताजराम रंगार+ ,पंच(शल 
वाड� साकोल+ िज. भंडारा

पू�ष 8/5/1972 बीए/एमए/टंकले

खन

अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

7/1/1999 6/30/2002 9923446094

455 19970502C521571 ;वजय ;वनोद गण;वर, आंबेडकर 

वाड� वट}, भंडारा रोड, त. मोहाडी 
िज. भंडारा

पू�ष 8/10/1971 बीए अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 7/1/1999 7/1/2002 9665245392

456 19900709C512882 ;वनोद देवराव साकुरे , आझाद 

वाड� तुमसर िज. भंडारा
पू�ष 12/1/1972 बीकॉम/ 

एमकॉम/ 
टंकलेखन/क:डॉ

Rटर

इमाव तहसीलदार तुमसर 6/1/1999 5/31/2002 9158142736

457 19920708C514627 Eी युवराज भागवत गोमासे मु 

पो पालोर ता मोहाडी िज भडारा

पू�ष 1/9/1976 बीए आयट+आय 

�लंबर अ:ड 

िजउीसीए

इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/13/2000 4/12/2003 770951711

458 20040929C550925 उNम सदा(सव रामटेके मु. 
िजवनाळा पो. गुरठा त. लाखनी 

िज. भ◌्े◌ंडारा

पू�ष 9/15/1969 �बए/बीपीएड अनु जाती तहसीलदार लाखनी 6/1/1998 5/31/2001 8407931928

459 20021115C543551 स;वता देवराव मेEाम 

लालाजचपतराय नगर , भंडारा
ि!" 4/20/1968 बीए/टंकलेखन/सं

गणक

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 3/6/1995 3/6/1998 9766063572

460 19920714C515115 राघेशाम केशव डMगरवार, 
मु.आंबाडी, पो. (स�ल+ त. िज. 
भंडारा

पू�ष 10/20/1973 बीए/बपीएड इमाव तहसीलदार भंडारा 5/1/2000 4/30/2003 8550921201
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

461 19970627C525693 (सदधाथ� बाबुराव गो!वामी, 
मु.खोकरला पो. माहदरुा त. िज. 
भंडारा

पू�ष 5/1/1970 बीए/बीएड अनु जाती तहसीलदार भंडारा 1/1/2000 12/31/2002 9923399080

462 19940728C515643 ;वकास रतीराम बनकर, संतकबीर 

वाड� , Uामसेवक कालोनी, भंडारा
पू�ष 1/22/1975 बीकॉम 

/संगणक/टंकलेख

न/िजीडीसीए

इमाव तहसीलदार भंडारा 7/1/1999 6/30/2002 8308831287

463 19930609C517777 Eी केजराज  पु�षोNम हटवार मु 

सानोना पो वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 12/21/1974 बीए टंकलेखन 

इंगजी मराठS 

40-40 श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/17/1998 7/17/2001 9049115990

464 20000512C533062 @नरंजन नर(सहंदास >जापती, 
एचपी गसॅ गोडावून जवळ त. 
तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 8/25/1968 बीएसी 

/टंकलेखन/इUजी

/40 > मी श

इमाव तहसीलदार तुमसर 11/27/1998 11/26/2001 7385115434

465 19910105C514444 रमेश सेवक टं◌ेभुणæ , मु.राजापूर 

पो.Cचखला ता तुमसर िज. भंडारा
पू�ष 5/4/1972 बीए/बीएड/एमसी

आयट+

अनु जाती तहसीलदार तुमसर 1/7/1999 1/31/2002 9850014990

466 19890601C512535 Eी मनोहर अमतृराव बोपटे मु पो 

ल7डझेर+ ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 7/3/1969 बीए बीपीएड भज तह(सलदार तुमसर 9/14/1998 9/13/2001 9421647223

467 19970204C521364 म:सोक चंपालाल राहंगडाले, मु.पो. 
(मटेवानी ता. तुमसर िज.भंडारा

पू�ष 7/26/1965 बीकॉम/�बएड इमाव तहसीलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2001 9823853849

468 19980705C527409 कु (समा शंकर बीसने इं�दरा 

नगर तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 10/4/1977 बीए बीएड 

एमएससीआयट+ 

टे(लफोन 

ऑपरेटर

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/3/2001 2/2/2004 8308417644

469 19900605C513272 सु@नता अमतृ स@नचरे, मु.पो.गररा 
बघेडा त. तुमसर

ि!" 8/3/1973 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार तुमसर 5/23/2000 5/22/2003 8806320946

470 19940105C518598 देव7L भोजराज राऊत मु. माहगाव 
त. तुमसर िज. भं◌ंडारा

पू�ष 9/1/1975 �बए/क:डॉRटर ;वमा>वग� तहसीलदार तुमसर 5/1/2000 4/30/2003 9764453375

471 19951204C522606 �दल+प दशरथ कुलरकर  �टलक 

वाड� पा:या]या टाक6 जवळ 

मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 6/29/1974 बीए/ संगणक व 

टंकलेखन इंUजी 

 30 श > मी

इमाव तहसीलदार मोहाडी 11/8/2000 11/7/2003 9405730053
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

472 19900705c513231 Eी गणेश >ेमलाल सोनकुसरे मु 

पो (सहोरा ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 8/29/1973 बीए संगणक 

इंUजी मराठS 

30-30 श>(म 
एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार तुमसर 8/14/2000 7/31/2003 9604394714

473 20041104C550950 कु गंगा दंगल राहांगडाले, वाड� 
न.टेमनी पो. चु�हाड त. तुमसर 
िज. भंडारा

ि!" 5/10/1967 एचएससी/Hडएड इमाव तहसीलदार तुमसर 9/21/1996 8/31/1999 9604222356

474 20041018C550933 गुनवंत _कशन को�हेकर , मु.पो. 
जांब, त. मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 12/14/1969 बीकॉम/ 
टंकलेखन इंUजी 

30 श > मी

इमाव तहसीलदार मोहाडी 11/13/2000 12/11/2003 8806584886

475 20021120C543702 उमा सुरजलाल पटले, जगनाड े

वाड� क़्602तुमसर िज. भंडारा
ि!" 5/19/1975 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 1/1/1999 1/31/2002 9765505378

476 19981110c526662 राजकुमार पांडूरंग गडकर+, 
मु.राजेगाव पो. सालेभाटा 
त.साकोल+ िज. भंडारा

पू�ष 7/15/1973 �बए/�बएड अनु जाती तहसीलदार भंडारा 12/1/1999 11/1/2002 9673608194

477 19961129C522035 संFया ;वठठल कुथे, रजनी नगर 

खात रोड,भंडारा
ि!" 10/9/1975 बीए/संगणक इमाव तहसीलदार भंडारा 2/1/2000 1/31/2003 8552067596

478 19950310C519946 कु उषा िजजोबाजी करकाड ेrवारा 

सुरेश जयदेव @नखाड ेसुभाष वाड� 

दलाल मोह�ला ता मोहाडी िज भ 

डारा

ि!" 5/10/1970 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 9/19/1998 9/18/2001 9403206300

479 19930628C516057 कमलदास राहुदास सानसरोदे 

सुकडी नकुल पो बपेरा ता तुमसर 

िज भंडारा

पू�ष 6/2/1973 बीए एम ए अनु जाती तह(सलदार 5/1/1999 4/30/2002 8698100799

480 19930705C517319 सर+ता रमेश बडवाईक, बजाज 

नगर, तुमसर िज. भंडारा
ि!" 6/27/1975 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 11/2/1998 10/31/2001 9922277637

481 20051226C531475 छाटेलाल गणाजी गेडाम, मु. 
जाभंळी सडक, त. साकोल+ िज. 
भंडारा

पू�ष 12/12/1965 बीए/बीपीएड अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

4/1/1999 3/31/2002 9421796597

482 19941205C519507 र;वLंकुमार नागोराव तुरकर, मु.पो. 
सीहारा त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 11/23/1976 बीए/एमए/बीएड/
एमएससीआट+

इमाव तहसीलदार तुमसर 12/4/2001 11/3/2004 9970418767
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

483 19931006C515207 रामे$वर का(शराम शरणागत, 
मु.मांगल+ पो. (सहोरा त. तुमसर 
िज.भंडारा

पू�ष 9/19/1974 बीए/टंकलेखन/इ
Uजी/मराठS/40/
30 श > मी 
/एमएससीआयट+

इमाव तहसीलदार तुमसर 12/4/2001 11/3/2004 9325615935

484 19940110C517497 सु@नलकुमार न�थुजी कटरे, मु.पो. 
(सहोरा त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 2/28/1975 बीए/टंकलेखन/इ
Uजी/मराठS/40/
30 श > मी 
/एमएससीआयट+

/बेल+फ/आयट+

आय

इमाव तहसीलदार तुमसर 5/18/1999 4/28/2002 9405673480

485 20080207C528552 माया परसराम पटले,मु.पो. सीहोरा 
त. तुमसर िज. भंडारा

ि!" 10/30/1975 बीए/बीएड/टंकले

खन/इUजी 30 
श > मी 

/एमएससीआयट+

इमाव तहसीलदार तुमसर 7/12/1999 7/30/2002 8055434858

486 19930618C515368 ;वजय कवडूजी ब:शेाड मु. पो. 
देGहाडा त. मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 2/17/1974 बीए/बीपीएड इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/24/2001 10/23/2004 8605278954

487 19951004C522450 गणेश वासुदेवजी बडवाईक, मु. पो. 
डMगरगांव त. मोहाडी िज. भंडारा

पू�ष 9/9/1975 बीए/क:डॉRटर इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/15/2001 10/14/2004 9011973524

488 19930705C516784 रामदयाल (शवलाल पटले, मु.पो, 
चु�हाड त. तुमसर िज. भंडारा

पू�ष 3/20/1974 बीए/टंकलेखन इमाव तहसीलदार तुमसर 8/28/2001 8/19/2004 8379032631

489 19941121C516203 रDनराज न�थुजी रंगार+ , मु. 
धुसाळा पो. कांL+ त. मोहाडी िज. 
भंडारा

पू�ष 6/19/1975 बीए/बीएड/संगण
क

अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 10/22/2001 10/21/2004 9561954700

490 19961119c522696 चLाकूमार मेाहानलाल गैातम 

मूपो.(सहोरा ता.तूमसर िज.भंडारा
पू�ष 6/9/1972 बीए 

बीपीएड/बीएड/इ
Uजी/टाइपीग 
40 श > (म

इमाव तहसीलदार तुमसर 5/19/1999 5/30/2002 9657257893

491 19980910c230079 संजू पारसराम  मेEाम 

मुपो.जवाहरनगा Rवा.110/03 
तािज.भंडारा

पू�ष 9/25/1969 बीए/ अनु जाती तहसीलदार भंडारा 9/1/1998 8/30/2001 9595847291
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

492 19880704c511999 �हवराज रघूनाथ नंदनवार राजे:L 

वा§ मेाहाडी िज.भंडारा
पू�ष 1/27/1971 बीए/टकलेखन 

/सगणक

अनु जमाती तहसीलदार  
मोहाडी

9/2/2001 9/1/2004 9421742691

493 19920626c514326 नवीन नंदलाल भैसारे @तळक वाड� 

मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 11/11/1977 बीए/टकलेखन/सं
गणक डायGहर

अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 11/1/2001 10/31/2004 9860496765

494 19970627C525252 कु अ@नता ताराचंद वै ्rय मु पो 

ता वरठS ता मोहाडी िज भ डारा

ि!" 1/1/1976 बीए टाय;पगं 

इंUजी 30 
श>(म एम ए 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 10/22/2001 10/21/2004 9665244795

495 20050310c549514 >मोद कूमार मधूकर पडो◌ेले दगूा� 

कालेानी िज भंडारा

पू�ष 10/21/1973 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 3/3/1999 3/2/2002 8087439151

496 20000616c533940 >भूदास बाबूरावजी बागरे मूपो 

(सहोरा ता तूमसर िज भंडारा

पू�ष 6/4/1971 बीए/एमए/टायपी
ग/इUजी/मराठS/
�हद+/40/40/40
श > म/

इमाव तहसीलदार तुमसर 6/3/1999 6/29/2002 7507982869

497 19930625C515761 सीमा देवीदास बेलेकर मु पो 

!टेशन टोल+ तुमसर रोड ता 

तुमसर िज भंडारा

ि!" 3/12/1977 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ 40-
30-30- श>(म 
बीएड

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 10/10/2000 9/9/2003 8975143523

498 20040929c550924 गंगाधर रघूनाथ मलेवार मूपो 

;वनेाबा नगार तूमसर िज भंडारा

पू�ष 11/13/1972 बीए/बीपीएड/टाय
पीग/इUजी/मरा
ठS/40/30/श > 
मा

इमाव तहसीलदार तुमसर 7/29/1999 7/28/2001 9604282723

499 20040320c549599 �योती सदा(शव खोबागड ेमू 

श�हद वाड� ता िज.भंडारा
ि!" 4/18/1974 बीए/सगणक अनु जाती तहसीलदार भंडारा 2/14/1999 2/12/2001 9860471496

500 19841215C510604 Eी >काश लaमण पुडके मु 

तवेपार ता िज भंडारा

पू�ष  14/11/1967 बीकॉम इमाव तह(स(लदार भंडारा 6/1/1995 5/30/1998 9960253456

501 20050709c510498 मूकेश रामकृxण बाभोरे मूपो 

पवनारा पो Cचचोल+ ता तूमसर 

िज भंडारा

पू�ष 5/22/1969 बीए/एमए अनु जाती तहसीलदार तुमसर 10/1/2000 9/30/2003 8007598502

502 20081201C521142 Eी अशोक सदा(शव बेदरवार मु 

पो महेगांव ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 6/24/1969 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 8/11/1997 7/18/2000 9112039486

503 19910719c513622 मनोज कूमार pषी जी रंगार+ मू 

सातेोना पो वरट+ ता मोहाडी िज 

भडारा

पू�ष 9/14/1973 बीए अनु जाती तहसीलदार मोहाडी 4/24/2000 4/23/2003 9923508097
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

504 20050830c512616 >वीन शंकर वास@नक मु पेा 

गोबरवाह+ ता तूमसर िज भंडारा

पू�ष 6/11/1975 बीए/टकलेखक 

/सगणक

अनु जाती तहसीलदार तुमसर 9/5/2000 8/5/2003 9923519620

505 19961011c522513 राxटपाल गौतम घोडीचोर मू 

लोहारा पो जाब ता तूमसर िज 

भंडारा

पू�ष 3/20/1969 बीए अनु जाती तहसीलदार तुमसर 12/22/1998 12/31/2001 9823145467

506 19910718c513761 शरद चंL आनंदराव मेEाम 

अशोक नगार पो शहापूर तािज 

भंडारा

पू�ष 7/14/1975 बीए अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00-06-1998 00-05-2001 9637905245

507 19880701C511713 Eी संजीवकुमार भाजराम 

खोqागड ेमु पो कांL+ ता मोहाडी 

िज भंउारा

पू�ष 4/5/1972 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म 
एमएससीआयट+ 

आय�टआय 

इलेR�ा@नRस

इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/9/1998 9/8/2001 9923813039

508 19920720c515133 हेमत कूमार �दगांबर भोयर मूपेा 

पालेारा ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 6/12/1975 बीए/सगणक इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/19/2001 10/18/2004 7767062081

509 20040910C550763 कु वीरEी �दगांबर भोयर मु पो 

र7गेपार कMडा ता लाखनी िज भ 

डारा

ि!" 5/10/1973 बीए एमए 

बीपीएड संगण ्ंक

इमाव तह(सलदार लाखनी 11/15/2000 11/14/2003 9764803651

510 19961001C521033 Eी `ाने$वर @नबंाजी श7ड ेमु धोप 

पो जाम ता मोहाडी िज भ◌्ाडारा

पू�ष 8/21/1972 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/16/1998 11/15/2001 9552989885

511 20051202C521128 Eी मनोहर घन$याम गोपाले मु 

पो नाकाडMगर+ ता तुमसर िज 

भंडारा

पू�ष 10/14/1972 बीए बीपीएड   

एमपीएड

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/07/ 1996 00/06/ 1999 8551868641

512 20051207C521684 Eी रमेश कवडुजी वास@नक 

Rवाटर नं 122 टाईप 1 जवाहर 

नगर भंडारा

पू�ष 7/19/1973 बीए संगणक 

इंUजी 30 श>(म
अनु जाती तह(सलदार भंडारा 8/24/1997 8/23/2000 9011691128

513 20051213C529880 कु >@तभा नानाजी काळे मु पो 

मोहगांव देवी ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 11/7/1971 बीए बीएड 

बीपदएड एम ए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/14/1995 6/30/1998 9421716533
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

514 20051217C530910 Eी �हत7L Eीराम साखरे मु पो 

साकोल+ गणेश वाड� नं 2 साकाल+ 

ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 9/1/1965 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/18/1992 8/31/1995 8806038978

515 19920707C514612 Eी नेते$वर डोमाजी मते मु 

�ढवरवाडा पो मांडवी ता मोहाडी 

िज भ ्◌ंडारा

पू�ष 5/8/1975 बीए संगणक 

बस कंडRटर

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/16/2001 10/15/2004 8888894105

516 19960709C521010 कु ;वणा ताराचंद श7ड े;वदभ� 

हाऊसींग बोड� कॉलोनी भंडारा

ि!" 6/9/1975 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00-09-1998 00-08-2001 9403348876

517 20051219C531256 Eी अभय परसराम दोनोड ेमु पो 

;पपंळगांव ता लाखनी िज भंडारा

पू�ष 11/9/1963 बीए इमाव तह(सदार लाखनी 1/8/1996 12/31/1998 8806573463

518 20051220C510629 Eी >काश शा(लकराम फं◌ुड ेमु 

पावशी पो बारGहा ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पू�ष 7/25/1968 बीए बीपदएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

7/13/1996 6/30/1999 9168594609

519 19940704C520670 कु @नरंजना सदा(शव साठवणे 

नेह� वाड� वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

ि!" 7/1/1975 बीए इंUजी 40 
$>�(म !टेनो 60 
श>(म बस 

कंडRटर

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/22/2001 10/21/2004 9730285049

520 19910905C514513 Eी �दपक तूकडू मेEाम मु पो 

वाघनी  ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 8/15/1974 बीए एमए 

एमएससीआयट+

भज तह(सलदार तुमसर 3/11/1999 2/28/2002 7875908151

521 20051223C531306 Eी >मोद वासुदेव जगनाड ेमु पो 

गं◌ुथारा ता िज भंडारा

पू�ष 8/9/1970 बीए बीपीएड ओपन तह(सलदार भंडारा 00/12/ 1995 00/11/ 1998 9764069737

522 19920629C514338 Eी क;वराज माधोराव कुव< मु पो 

करडी ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 1/10/1975 बीएबीएड इंUजी 

मराठS 60-40 
श>(म �बल+ब

इमाव तह(सलदार मोहाडी 03/07/199 7/2/2002 9923112790

523 20051229C530482 Eी अशोक आसारामजी गभने मु 

खुशार मो मोहगांव देवी ता 

मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 8/20/1963 बीएससी बीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 5/15/1997 5/14/2000 9637609460

524 20051230C531975 Eी ;वनोद गोपाळा ठाकरे मु पो 

पालारा ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 8/5/1968 बीए एम ए इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/17/1998 6/16/2001 7507122725

525 20060103c510443 Eी मनोज देवनाथ राऊत 

रोनोपार+ वाड� ता पवनी िज भंडारा

पू�ष 8/24/1973 बीए 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार पवनी 1/1/1999 12/24/2001 8806156460
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

526 19890617C512205 Eी मारकJ ड का�जी शहारे मु 

Cचखल पहेला पो पहेला ता िज 

भंडारा

पू�ष 11/7/1972 बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00-06-1998 5/31/2001 9545488865

527 20030227C543687 Eी >मोदकुमार मु(ल�धर पारधी मु 

पो आंधळगांव ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 3/16/1970 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 11/27/1998 11/26/2001 9420316390

528 20060105C522000 Eी र;वLं शंकर इटवाले मु पो 

;व�हरगांव ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 3/15/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

00/01/ 1997 00/12/ 1999 9764378590

529 20060110C532664 Eी इंदल तुल(शराम गज(भए मु 

सामेवाडा पो ;पपंळगांव सडक ता 

ता लाखनी िज भ ्ंडारा

पू�ष 4/29/1962 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार लाखनी 7/17/1996 7/16/1999 9767716281

530 20060110C532677 Eी अ�ण चा�दास गज(भए मु पो 

गोडीचेला सुकल+ नकुल पो बपेरा 

ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 1/10/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 12/18/1996 11/30/1999 9923163220

531 19961008C537784 कु शाल+नी >�हाद बागड ेनेह� 

वाड� वरठS ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 12/16/1975 बीए इंUजी 40 
$>�(म  संगणक

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 10/12/1999 10/11/2002 8793663145

532 19940124C517517 Eी पुनमचंद टेकचंद कटरे मु 

येरल+ ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 6/24/1972 बीपीएड इंUजी 

मराठS 50-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 4/11/2001 3/31/2004 9158236160

533 20060210C531704 Eी (म(लदं हर+भाऊ मेEाम मु 

Cचखल+ पो ;वरल+ ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 1/20/1969 बीएबीएड अनु जाती तह(सलदार पवनी 8/1/2003 7/31/2006 8007025360

534 20060712C551622 Eी राज7L (भवाजी नंदागवळी मु 

पो ;वरल+ खंदार ता पवनी िज 

भंडारा

पू�ष 4/28/1972 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार पवनी 00/07/1999 00/06/ 2002 9561109543

535 20060328C544857 कु !वाती कृxणाराव खेडीकर 

गुजर+ चौक मोठा वाड�  नं 2 
लाखनी  ता लाखनी िज भ डारा

ि!" 1/3/1974 बीए इंUजी 30 
श>(म संगणक 

आय�टआय 

सव<अर

इमाव तह(सलदार लाखनी 9/1/2000 8/1/2003 9403418660
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

536 20000612C231314 Eी >मोद (शवशंकर सोनवाने मु 

पा करडी ता मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 3/5/1977 बीए बीएड 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म 
एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 5/16/2001 5/15/2004 8275397962

537 20020729C541594 Eी $याम बळीराम साठवणे मु पो 

करडी ता मोहाडी िज भ डारा

पू�ष 4/5/1975 बीए एमए 

बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

आयट+आय 

इलेRट�(शय 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/20/2001 10/19/2004 8007233522

538 19920722C517257 कु (मना रघुनाथ कावळे rवारा 

एल एस काळबांधे  समथ� नगर 

लाखनी िज भंडारा

ि!" 5/10/1972 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ 40-
30-30 श>(म 
संगणक

इमाव तह(सलदार लाखनी 00/04/2002 3/31/2005 9860342079

539 19941123C519492 Eी ;वजय नामदेवराव कुडगेावे मु 

पो ता लाखांदरू िज भंडारा

पू�ष 10/17/1972 बीए इंUजी 40 
श>(म

इमाव तह(सलदार 
लाखादरू

1/1/1999 12/31/2002 9420616897

540 19991223C536229 Eी तुलशीदास आनंदराव 

िजभकाटे मु रनेरा पो मोहगांव 

खदान ता तुमसर िज भंडारा

पू�ष 9/12/1972 बीए इंUजी 

मराठभ ्40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार तुमसर 11/7/1998 11/6/2001 9422343647

541 20060530C544394 Eी _कसन नामदेव सेलोकर मु 

रोहना पो बेटाळा ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 2/1/1975 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 5/14/2001 5/13/2004 9763059134

542 19940613C520325 कु क�पना भाxकर बागड े@तलक 

वाड� मोहाडी िज भंडारा

ि!" 12/26/1976 बीए इंUजी 30 
श>(म एम ए 

आयट+आय 

Hडझले मकॅ.

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 1/1/2000 12/31/2003 9689404678

543 19960206C523209 कु क�णा गो;वदं देश�तार 

राजगु� वाड� @नशा शाळे जवळ 

भंडारा

ि!" 5/1/1978 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 4/5/2003 4/5/2006 9404014705

544 19910308C513342 Eी पु�षोNम मनोहर _करनापूरे 

मुखज� वाड� भंडारा िज भंडारा

पू�ष 1/13/1972 बीकॉम इ् Uजी 

�हदं 40-30
इमाव तह(सलदार भंडारा 10/8/2001 10/8/2004 9960144779
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

545 20031008C548656 Eी संजय ;वठोबाजी हातझाड ेमु 

पो कोका जंगल ता िज भंडारा

पू�ष 7/18/1972 बीए बीपीएड  

सी(लब

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1999 8/31/2002 9637769199

546 19960406c523231 कु >@तभा सदा(शव लांडगे मु 

आंधळगांव ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 9/16/1977 बीए एम ए 

बीएड संगणक

इमाव तह(सलदार माहाडी 11/16/2000 11/15/2003 9922303503

547 19971015C523531 कु स;वता नारायणराव हटवार मु 

पो वरठS ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 10/14/1976 बीए संगणक इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/27/2000 4/26/2003 9405949679

548 20061123C517202 Eी लाखन सदाराम दमाहे मु 

(सस�(ल पो क:हाळगांव ता 

मोहाडी िज भंडारा

पू�ष 5/18/1967 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/8/1995 8/8/1998 9545588729

549 20061207C517915 Eी गणेश आसाराम म!के मुपोता 

लाखनी वाड� नं 6 िज भंडारा

पू�ष 9/9/1968 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म  संगणक

इमाव तह(सलदार लाखनी 6/1/1999 5/30/2002 9890840981

550 20071101C511106 Eी ;वनायक संभाजी फुडके मु पो 

आमगांव �दघोर+ ता िज भंडारा

पू�ष 11/9/1967 बीकॉम 

िजडीसीए इंUजी 

30 श>(म

इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

3/1/1997 2/29/2000 9960627161

551 19970918C523472 Eी राजहंस रामदास बालपांड ेमु 

सातोना पो वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 11/2/1974 बीए एमए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/30/2001 10/29/2004 9730577529

552 19941206C516731 Eी सुरेश धनराज रामटेके मु 

�हवरा पो कांL+ ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 3/2/1973 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 10/4/1999 10/3/2002 9552284173

553 19930614C515740 कु वषा� मुरार+ रंगार+ पंच(शलवाड� 

िज�हा प0रषद !कुल साकोल+ िज 

भंडार

ि!" 3/2/1974 बीए एमए 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/13/2003 12/31/2006 7769832445

554 19910118C514448 Eी रज@नश महादेव राऊत मु पो 

वडद ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 2/12/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/17/2003 10/31/2006 8698470944

555 19930731c517438 Eी गौतम $यामराव डMगरे मु 

खडक6 पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भंडारा

पू�ष 5/13/1969 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 5/2/2000 5/2/2003 9049211793

556 19920207C515056 कु (मना (सताराम मेEाम बजाज 

नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 7/5/1974 बीए  इ् Uजी 

श>(म

भज तह(सलदार तुमसर 2/1/1999 1/31/2002 7709191351
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

557 20050803c549866 Eी >मोद तुकाराम शहारे मु 

पंच(शल वाड� नं 5 साकोल+ िज 

भंडारा

पू�ष 7/21/1966 बीए बीपीएड 

आय�टआय 

मो�डर

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/17/2003 10/31/2006 7875087230

558 19890918C512848 Eी खेमराज सुदान खोटेले मु पो 

कुभल+ ता साकोल+ िज भृं◌ंडारा

पू�ष 1/10/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

2/7/2004 1/31/2007 9657891785

559 19880629C511700 Eी डाकराम हनुवंतजी भोयर मु 

पो केसलवाडा वाघ ता लाखनी 

िज भंडारा

पू�ष 5/18/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 11/1/2003 10/31/2006 9764574228

560 19950518C518918 Eी र;वL वासूदेव झोड ेमु पो 

उमर+ ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 2/7/1971 बीए बीपीएड 

!टेनो  इंUजी 

80 इंUजी -40 
श>(म

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

9/3/2003 8/31/2006 8411052631

561 19940118C518605 Eी हेमराज वासुदेव गणवीर मु पो 

जांबळी सडक ता साकोल+ िज 

भंडारा

पू�ष 7/13/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/13/2003 9/30/2006 9823290213

562 19960726C511818 Eी मोहन Eीराम खंडाईत मु पो 

सानगडी ता साकोल+ िज भंडारा

पू�ष 3/31/1967 बीए टाय;पगं 

इंUजी मराठS 

60- 40 श>(म 
एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

11/10/2003 10/31/2006 8308356700

563 19911226C512850 अ@नता वासुदेव लुटे एमएसईबी 

कॉलोनी भंडारा

ि!" 1/28/1976 बीए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा  7/1999  6/2002 9400830806

564 19990108C533659 कु �योDसना मारोती मेEाम 

rवारा ;वनोद ह0रचंL डMगरे मु पो 

माडगी माPणक नगर Rवाटर नं 

Hड 18 नवीन हाउसींग कॉलोनी 

ता तुमसर िज भ डारा

ि!" 12/21/1968  बीए बीपीएड 

इंUजी 40- 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 9/14/2000 8/14/2003 8484922269

565 19951218C522984 कु पुxपा अंतरामजी लोबकाने मु 

पो ता साकोल+ पंच(शल वाड� िज 

भंडारा

ि!" 4/13/1976 ◌ुबीए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

10/6/2003 9/30/2006 9637715796

566 19910101C513301 Eी धनराज Eीराम दरुगुड ेसंताजी 

वाड म�हला शाळे]या मागे भंडारा

पू�ष 1/13/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00-06-2003 00-05-2006 7385201720
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

567 19900817C512962 Eी कृxण केशवजी लोहबरे 

क!तुरबा गांधी वाड� बडा बाजार 

भंडारा िज भंडारा

पु�ष 9/1/1972 बीए एमए 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म 
एलएमGह+ §ाय. 
लाय

इमाव तह(सलदार भंडारा 00-06-2003 00-05-2006 8412034451

568 20071117C515125 Eी वैजनाथ मोतीराम खोqागड ेमु 

;पपंळगांव खु ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 12/13/1967 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

10/11/1999 9/30/2002 9921346279

569 19950818C525179 Eी संजय ह0रभाऊ श7ड ेमु 

महालगांव पो पळसगांव ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 8/4/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

10/13/2003 9/30/2006 9011709565

570 20020116C539159 Eी ;वनोद ह0र$èंL डMगरे माPणक 

नगर Rवाट�र नं डी 18 :यू 
हाऊसींग कॉलोनी माडगी ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 1/26/1961 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 7/20/1999 6/20/2002 8446444138

571 19950517C517943 Eी क:हैयालाल बाबुलाल जांगड े

सुभाष वाड� शुIवार+ भडारा

पु�ष 6/1/1973 एचएससी 

आयट+आय 

कारप7टर

इमाव तह(सलदार भ डारा 4/1/1997 4/20/2000 985496252

572 19940705C519146 Eी योग7L >ेमलाल ठाकुर मु 

ट7बनी पो चु�हाड ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 4/17/1976 बीए बीएड 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार तुमसर 9/14/2000 8/13/2003 8379086098

573 20071220C525164 धनसक चंपालाल रहांगडाले मु पो 

(मटेवानी ता तुमसर िज भंडारä ्

पु�ष 12/7/1971 बीए बीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 7/26/1996 6/30/1999 9665189078

574 20080103C519602 Eी अ@नल रामदास मेEाम 

पंच(शल वाड� नं 5 साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 6/10/1971 बीए बीएड 

कंडRटर लाय.
अनु जाती तह(सलदार 

साकोल+
12/1/1999 11/30/2002 9637741263

575 19890614C512548 Eी लaमण रघुनाथ सेलोकर मु 

कMढा ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 7/1/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार पवनी 9/12/2003 8/30/2006 9765745760

576 20080722C541846 कु अच�ना नारायणराव जानभोर 

;ðrयानगर भंडारा िज भंडारा

ि!" 9/29/1973 बीए एमए 

टा;पगं ◌ंसंगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 5/2/1997 4/27/2000 9637888094

577 19910724C514001 Eी र;वदास बMबलूजी सोनकुसरे 

मु पो (सहोरा ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 12/31/1972 बीए 

एमएससीआयट+ 

बस कंडRटर

;वमा>वग� तह(सलदार तुमसर 6/22/1999 6/21/2002 9765427127
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

578 20080910C541926 Eी (म(लदंकुमार सोमाजी 

शामकुवर मु पो चु�हड ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 10/30/1971 बीए एमए 

इंUजी टाय;पगं 

40 श>(म

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 00-00-1995 00-00-1998 9604469571

579 20080924C548623 कु �योती दामोधर (शवनकर 

rवारा सु@नल नानाजी शहारे मु 

Cचकलपहेला पो पहेला ता िज 

भंडारा

ि!" 7/13/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/00/1997 00/00/2000 9637915849

580 20080925C548764 Eी पु�षोNम बOीजी ठाकरे मु 

मांगल+ पो भांगडी ता लाखां◌ंदरु 

िज भंडारा

पु�ष 11/25/1967 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

1/18/1997 12/31/1999 9423618092

581 20080929C548780 Eी केशवराव >ेमलाल �बसने मे 

हरदोल+ पो मोहगांव खदान ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 3/19/1971 बीए बीपीएड 

एमए

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/5/1997 1/28/2000 9823027149

582 20081001C548782 Eी मनोजकुमार छगन वास@नक 

मु (सहोरा ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 7/12/1973 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 4/15/1999 4/23/2002 8806294008

583 20081001C548790 Eी स@तश (शवशंकर पटले मु पो 

चु�हड ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 9/4/1975 बीए एमएससी 

आय ट+ इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 5/17/1999 5/16/2002 9623963468

584 20081001C548791 Eी रामचंL फ_करचंद �बसने मु  

गMदेखार+ पो चु�हाड ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 7/9/1974 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2001 9823393708

585 20081003C510179 Eी �दल+प (लबंाजी रहांगडाले मु 

गMडी टोला पो बपेरा ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 11/7/1972 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 7/15/2000 6/30/2003 9764320875

586 200810003C548794 Eी मोरे$वर अजू�न तुरकर मु पो 

नकूल सुकल+ ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 7/14/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 7/1/1999 6/30/2002 9764914956

587 19870122C511425 Eी संतोष बळीराम गेडाम वाहनी 

ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 2/2/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 8/8/1997 7/31/2000 9923164952

588 19941007C516018  Eी संCगतराज महादेव EाFये 

पंच(शलवाड� साकोल+ ता साकेाल+ 

िज भंडारा

पु�ष 8/15/1970 एचएससी 

बीपीएड

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/6/2003 8/31/2006 7769067099
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

589 19930706C516775 Eी चंLशेखर >भाकर गाढवे मु पो 

करडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 7/2/1976 बीए इंUजी 

मराठS 30-30- 
श>(म संगण ्ंक

इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/2/1999 7/1/2002 9823706924

590 20081006C510326 Eी �दल+प यादवजी येवले मु पो 

पोहरा ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 7/14/1972 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 7/14/1997 6/13/2000 9823351084

591 20081006C510347 कु मंगला ह0र$चंL Eावणकर 

माकड ेनगर तुमसर िज भडारा

ि!" 12/10/1971 बीकॉम इंगजी 

40 श>(म 
एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार तुमसर 7/15/1996 6/15/1999 7768022348

592 20081006C510761 Eी >मोद राजाराम बारई मु 

मोहगांव पो (मटेवानी ता तुमसर 

िज भृं◌ंडारा

पु�ष 6/5/1973 बीकॉम संगणक इमाव तह(सलदार तुमसर 12/15/1997 11/21/2000 9423641628

593 20081006C510758 Eी सुखराम मोडकु ठाकरे मु 

नवरगांव पो पहेला ता िज भंडारा

पु�ष 9/27/1970 बीए इंUजी 

मराठS 30-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/30/2000 9423373542

594 19900725C513112 Eी संतोष महादेव डूबंरे मु पो 

डMगरगांव ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 7/14/1972 बीए बीपीएड    

एम ए

इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/1/1998 5/30/2001 9890746318

595 20081008C511452 Eी >फुल बाबुराव व-हाड ेमु खापा 

@नयर पंचायत स(मती तमुसर ता 

तुमसर िज भ◌्ै◌ा◌ंडारा

पु�ष 6/9/1973 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 8/17/2001 7/17/2004 9420931767

596 19840612C510755 Eी नर7L रामचंL गडकर+ मु 

मोरगांव पो सालेभाटा ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 5/22/1965 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 12/17/1998 31/11/2001 9545915395

597 20081013C512640 Eी नरहर+ सरसरामजी रहांगडाले 

(सGह+ल लाईन Rवाटर नं 3 
साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 1/22/1971 बीए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 50-30-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

3/1/1999 2/28/2002 9823179402

598 19880701C511708 Eी उमेश ह0रभाउ धोटे मु 

आलेसुर पो लाखोर+ ता लाखनी 

िज भ ्ं◌ा◌ंडारा

पु�ष 9/19/1972 बीए बीएड 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार लाखनी 00-11-2003 00-10-2006 9405513466

599 19900705c513148 Eी नेपालचंद नामदेव रंगार+ 

बोरगांव आमगांव बु ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 1/20/1974 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/4/2003 8/31/2006 9422834478
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

600 20081013C513397 Eी राजेश ह0रभाऊ चोवळे नेह� 

वाड� वरठS ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 9/30/1971 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/5/1999 10/4/2002 9175876412

601 20081013C512644 Eी जग�दश शंकर सम0रत मु 

जांभोरा ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 11/17/1974 बीए इंUजी 40 
श>(म Hड�लेामा 

एमएनHडसी 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 9/8/1998 9/7/2001 9665124390

602 20081013C513406 Eी कांतीलाल परसराम बोपचे मु 

पो (मठेवानी ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 11/7/1963 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 2/27/1999 2/26/2002 7875413229

603 20081014C513223 Eी सु@नल सरसरामजी रहांगडाले 

(सGह+ल लाईन साकोल+ I 3 ता 
साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 8/26/1968 बीएबीपीएड 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40-40-40 
श>(म

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/6/1996 12/31/1998 9960865023

604 20081014C513407 Eी धम�राज दशरथ मेEाम 

;पपंळगांव सडक ता लाखनी िज 

Áडारा

पु�ष 12/25/1973 बीए बीएड 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार लाखनी 1/1/2001 12/31/2003 8055164051

605 20081014C513508 Eी सुखदेव सयशराम मेEाम मु 

उसगांव पो चांदोर+ ता साकोल+  

िज भंडारा

पु�ष 6/19/1970 बीए बीपीएड 

संगणक

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

11/1/2003 10/31/2006 9637402221

606 20081007C511451 Eी पु�षोNम हरबा उपर+कर मु पो 

बपेरा ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 8/16/1969 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/26/2001 9325759819

607 20060522C543388 Eी र;वL पामा सपाटे मो ढोक पो 

जाम ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 11/25/1976 बीए बीएड इमाव तह(सलदार पवनी 5/16/2001 5/15/2004 9970191922

608 19950928C519380 Eी तुळ(शदास दयाराम चुदरे मु 

रंगेपार पो ;पपंळगांत ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 9/24/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 11/4/2003 11/10/2006 9921342252

609 20081014C513220 Eी अर;वदंकुमार शामराव लांडगे 

मु पो परसोडी ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 7/27/1970 बीए एमए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/24/1996 10/30/1999 8554482886
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

610 20081014C517759 कु (मरा दादाजी खंडाके �mमीणी 

नगर खात रोड भंडारा िज भंडारा

ि!" 6/2/1969 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00-04-2000 3/31/2003 8087240825

611 20081014C517769 Eी @न@तन (शवराज(सहं पयाक 

(शतलामाता मं�दर]या समोर 

खाम तलाव भंडारा िज भंडारा

पु�ष 11/12/1973 बीए एमए 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40-40-30 
श>(म

ओपन तह(सलदार 
भ ्ं◌ाडारा

00/09/1999 00/08/ 2002 9420866055

612 19910720C513658 Eी ;वनोद (सताराम गज(भए मु 

धुसाळा पो कांL+ ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 9/13/1974 बीए संगणक 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40 श>(म 
लायकोस� एमए

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 10/19/2001 10/18/2004 9765929814

613 20081015C515347 कु रागीना >�हाद सुखदेवे मु पो 

:यु फ7 :डस कॉलोनी खात रोड 

भंडारा

ि!" 12/9/1966 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 7/15/1996 6/14/1999 9373897650

614 20081015C515346 आनंद+ चंL_कशन बोकाड े

श@नवार+ वाड� ता पवनी िज भंडारा

ि!" 8/4/1970 बीए इंUज 

मराट+ 60-40 
श>(म

ओपन तह(सलदार पवनी 12/6/1998 11/26/2001 9923066115

615 20081016C515358 Eी गणेश शंकरराव नागपूरे कृxण 

मं�दर वाड� भंडारा

पु�ष 9/9/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/09/ 1995 00/09/ 1998 9226211964

616 20081016C516040 Eी राम>साद गुलाबराव चौधर+ 

भाई तलाव वाड� पवनी िज भंडारा

पु�ष 7/14/1974 बीए इंUजी 

मराठS 40-30
इमाव तह(सलदार पवनी 1/1/1999 12/21/2001 7743992605

617 19941122C516688 Eी �दनेश सहदेव लांजेवार मु पो 

जांब ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 7/14/1974 बीए बस 

कंडRटर इंUजी 

टाय;पगं

इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/30/2000 12/29/2003 8390889162

618 20081017C515863 Eी लाला गंगारामजी शहारे मु 

पळसगांव पो कोलार+ ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 9/23/1967 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00/12/ 1999 00/11/ 2002 7507686708

619 20081017C515700 Eी नामदेव रामभाउ हटवार मु पो 

बोरगांव बुज  पो मानेगांव ता िज 

भंडारा

पु�ष 8/14/1968 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00-08-1998 00-08-2001 7798284773

620 20081018C516031 कु वसुदा आDमाराम खेडीकर 

कारेमोरे rवारा रमेश भांडारकर 

राईस(मल वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

ि!" 3/8/1961 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार माहाडी 3/10/1998 2/12/2001 9764192861
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

621 20081020C516043 Eी रोशन Eीरामजी मं◌ुडले 

बजरंग वाड� आजाद चाक पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 10/18/1972 बीए इमाव तह(सदार पवनी 9/3/1998 8/28/2001 9421716247

622 20081021C516207 Eी देवानंद जनाध�न शहारे गौतम 

वाड� पवनी िज भंडारा

पु�ष 5/6/1967 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार पवनी 1/1/1999 12/20/2001 9975223922

623 20081021C516212 Eी गौ0रशंकर ;>तलाल चौधर+ मु 

पो पदमावाड� पवनी िज भंडारा

पु�ष 4/8/1972 बीए इंUजी 

मराठS 50-40 
इलेR�ा@नRस 

वायरमन संगण

इमाव तह(सलदार पवनी 4/12/1999 3/26/2002 9637459260

624 19980616C527351 कु @नतु Eीकृxण घाटबांधे 

एमएसईबी कॉलोनी भंडारा

ि!" 12/8/1976 बीएससी इमाव तह(सलदार भंडारा 12/2/2000 11/30/2003 8007399304

625 19900702C513127 Eी कवडू राधो तुमसरे मु गेड 

सावर+ पो र7◌् Uेपार ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 10/7/1969 बीए इमइ तह(सलदार लाखनी 11/1/2003 10/30/2006 9764040129

626 20081022C515732 Eी र;वकुमार मPणराम बागड ेमु 

मोहाडी खापा पो चु�हड ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 7/29/1973 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 6/30/1999 6/30/2002 9172782366

627 19900702C513128 Eी �प7L जीवन ट7भेकर मु 

गMदेखार+ पो चु�हड ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 7/19/1972 बीए इंUजी 

टाय.40
अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/1/2001 12/31/2003 9403617785

628 20081023C515913 कु आशा दयाराम सेलोकर @तलक 

वाड� मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 12/5/1976 बीए संगणक इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/1/2000 12/31/2002 7507339155

629 19910719C513630 Eी मधुकर सहसराम गोमासे मु 

दहेगांव पो मोहगाव देवी ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 6/18/1975 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/10/2000 4/24/2003 9403169533

630 20081024C516621 Eी लल7L सदा(शव सतदेवे @तलक 

वाड� भंडारा िज भंडारा

पु�ष 8/30/1964 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/1/1996 10/31/1999 9623154511

631 20030917C548478 Eी ;वजय ;वठोबा काटेखाये मु 

Cचखल+ पो ;वरल+ ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 2/21/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार पवनी 10/1/2003 9/30/2006 7767042863

632 20081024C516639 योजना वामनराव 0रनके rवारा 

महेश महाजन राज!व नगर 

गणेशपूर भंडारा िज भंडारा

पु�ष 5/12/1972 बीए बीएड 

एमएससीआयट

इमाव तह(सलदार भंडारा 12/1/1996 11/30/1999 9420514880
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

633 20080327C552830 Eी जगद+श  यशवंत @नबंात� मु 

पो बेला ता िज भ ्ं◌ा डारा

पु�ष 5/13/1973 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 7/13/1999 7/12/2002 9604728819

634 19900709C512877 Eी अर;वदं बाबुराव सुखदेवे मु 

स7L+ खुद� पो भावड ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 1/5/1972 बीए बीपीएड 

एम ए

अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/2003 8/31/2006 9049364669

635 20081103C510195 Eी सुरे◌े◌ंL ;वठोबा वा�हले मु 

मढाळ पो माडगी ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 5/10/1973 बीकॉम संगणक इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/2000 9/30/2003 9923447656

636 20081103c510200 Eी ;वलास केवलराम खंडाईत मु 

पहाडी पो पालांदरू ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 3/12/1972 बीए बीएड इमाव तह(सलदार 
लाखादरू

12/11/1997 11/30/2000 9764678296

637 20081103c510198 Eी र;वLं लालाजी �दवठे मु 

पहाडी पो पालांदरू ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 10/24/1970 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

8/1/1997 7/31/2000 9637089851

638 19970702C523601 Eी वसंत राजाराम घुeघुसकर  मु 

पो कड� ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 5/22/1972 बीए बीपीएड 

कारप7टर

इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/10/2000 4/24/2004 9689036808

639 19990712C529282 कु संCगता मो@तराम बारसागड े

rवारा आ(श�वाद मु Cगरोला 

कारधा  ता िज भंडारा

ि!" 3/1/1975 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 8/1/1999 7/31/2002 9421923344

640 19920207C514250 Eी शेशराव ह0रभाउ नेवारे मु पो 

सेलोट+ ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 6/3/1969 बीए ;वमा>वग� तह(सलदार लाखनी 11/10/2003 10/31/2006 9764797161

641 20081104C510095 लल+तचंL फN ुखूने मु पो आxट+ 

ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 6/24/1971 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 9/5/1997 8/31/2000 9767226228

642 19920606C514405 Eी महेश कुमार न�थूजी 

बडवाईक @ततक वाड� मोहाडी ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 3/3/1975 बीए £व◌्ु £ 
±◌ुð◌्ुर◌्ै�◌ु‘◌ु 
 ◌ी◌ं‘◌ुि◌◌ंT◌ु◌ॄ 

40 व◌्ुE◌्ु²◌ॄ 

30 ³ãâð◌्ुर◌्े 
�◌ु◌ॄ£व◌्ु - 
£व◌्ु £◌◌़ु ◌◌़ु◌ॄ 

 ◌ुð◌्ु ±◌ॄ 

�◌ु◌ु◌◌़ु

इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/1/1999 6/30/2002 9860316529

643 20081105C510151 Eी महेश गजानन @नमजे सुभाष 

वाड� मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 7/31/1974 बीए ;वमा>वग� तह(सलदार मोहाडी 12/16/1999 12/31/2002 9860079945
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644 20081105c510554 कु शालू ;व$वनाथ नंदे$वर 

रमाबाई आंबेडकर वाड� भंडारा

ि!" 12/8/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार भांडारा 7/1/1999 6/1/2002 7767859617

645 20081106C510848 Eी राज7L तुळ(शराम @तरपुड ेमु 

चोवा पो पहेला ता  िज भंडारा

पु�ष 7/1/1967 बीए अनु जाती तह(सलदार 
भ ्ं◌ाडारा

12/7/1996 11/6/1999 9822639485

646 20081106C510825 Eी भै�या गोजाबाजी कनोजकर 

मु पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 11/15/1968 बीए ;वमा>वग� तह(सलदार मोहाडी 10/22/2001 10/21/2004 9881548225

647 20081107C511241 Eी अ@नल वसंतराव भाकरे मु पो 

अ«याळ ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 5/15/1967 बीकॉम संगणक 

 इंUजी मराठS 

40-30 श>(म

इमाव तह(सलदार पवनी 00/08/1996 00/07/ 1999 8624042530

648 20081106C510865 Eी मनो◌ेज बालकदास मेEाम मु 

मुजबी पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 8/19/1970 बीएससी इंUजी 

30 श>(म 
एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/7/1996 11/6/1999 9960252200

649 20081024C521428 Eी >भाकर रामचंL बरवे गांधी 

वाड� चांभार मोह�ला भंडारा

पु�ष 9/20/1962 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/1996 12/31/1999 9689474566

650 20081111C511616 Eी आ�दनाथ शंकर सरादे मु 

संगम पो ;पपर+ ता िज भंडारा

पु�ष 4/14/1973 बीए संगणक 

एमएससीआयट+ 

एमए

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/1/1999 00/06/ 2002 9096533231

651 19900712C549872 Eी गजानन मोडकुजी तुमसरे :यु 

फ7 :डस कॉलोनी �बहाइंड वैशाल+ 

नगर खात रोड भंडारा िज भंडारा

पु�ष  19/08/1974 बीए संगणक इमाव तह(सलदार भंडारा 12/1/1997 11/30/2000 9423115126

652 20081031C521449 Eी सहदेव परसराम पटले मु 

बीनाक6 पो ◌ुचु�हड ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 12/20/1972 �बए संगणक 

एमएससीआयट+

इमाव 9/6/2000 9/5/2003 8698751826

653 20081111C511610 क�पना _कशनलाल रोकड ेमु पो 

चु�हड ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 11/26/1974 बीए एम ए इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/2000 12/31/2002 9158947161

654 20081117c513275 Eी `ाने$वर तानबाजी लांजेवार 

मु मचरना पो गुरठा ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 6/25/1967 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 4/21/1997 3/31/2000 9404960589
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655 19960617C523406 कु सFया दामोधर देशमुख 

फुलेवाड� पो(लस !टेशन चे समोर 

भंडारा िज भं◌ंडारा

ि!" 10/25/1974 एम ए 

टायपी!ट एम 

एस सी आय ट+

इमाव तह(सलदार भंडारा 7/18/1998 7/17/2001 9673948511

656 20081117C516388 Eी बालचंद मारोती गज(भए मु 

पो गरठा ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 9/6/1962 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 4/21/1997 3/31/2000 9420615812

657 19930118C516467  @नताराम मो@तराम भ7डारकर मु 

पो कंभल+ ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 12/27/1969 बीए �बपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/19/2004 12/31/2006 9764577742

658 20081118C516560 Eी रामचंL लaमण @ननावे 

@तलक वाड� मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 6/28/1973 बीए सगणक 

इंUज मराठS 

�हदं+ 40-30-30 
श>(म

;वमा>वग� तह(सलदार मोहाडी 7/14/1998 7/13/2001 9766811850

659 20081118C516399 Eी !वा!तीक ह0रकृxण @नमजे 

सुभाष वाड� मु पो ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 5/9/1972 बीकॉम इंUजी 

30  श>(म
ओपन तह(सलदार मोहाडी 10/4/1999 10/3/2002 9730022109

660 20081119C516924 Eी र;व◌ंंL न�थूजी चौधर+ गाय"ी 

नगर (मशन हाय!कुल]या मागे 

गणेशपूर भंउारा

पु�ष 10/5/1970 बी ए बीपीएड 

इंUजी मराठS 

40-40 श>(म 
एमएससीआयट+ 

एम ए

इमाव तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 7/1/1998 9423383721

661 20081120C516944 रेखा नुशीराम गभने rवारा स0रता 

काटकर मंगलमूत� काया�. खात 

रोड भंउारा

ि!" 6/26/1966 बीकॉम इमाव तह(सलदार 7/1/1996 7/16/1999 9765004009

662 20081124C517476 Eी संघपाल रामदास गज(भए मु 

सातोना पो वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 9/30/1973 बीए इंUजी 

मराठS 40-30
अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 6/8/1998 6/7/2001 9637609858

663 20081124C516090 Eी नरेL शंकर रायपूरक गणेश 

वाड� पवनी िज भंडारा

पु�ष 6/5/1969 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 9/17/1998 8/31/2001 9765169614

664 20081124C516777 उदेलाल Eावण फंडके मु 

पालडMगर+ पो डMगरगांव ता क्841 
िज क्846

पु�ष 10/18/1969 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/2/1999 7/1/2002 9049060318

665 19920123C514245 Eी >काश महादेव बांते मु 

भोजापूर पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 5/29/1975 बीए �बपीएड ◌ं

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 12/1/1999 11/30/2002 9421711212
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666 20081125C516804 कु सुलभा  ;व$णूपंत चोपकर मु 

पो वरठS ता मोहाडी िज भ ्ंडारा

ि!" 7/1/1976 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 8/3/1998 8/2/2001 8180827668

667 20081125C517337 Eी सु@नलकुमार डु«◌ीराय श7ड े

हनुमान वाड� वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 7/1/1969 बीए �बपीएड ◌ं

संगणक

इमाव तह(सलदार मोहाडी 00-00-1995 00-00-1998 9503023872

668 19900706C513167 Eी अ�न कुशन  कुरंजेकर   

अंजूEी  चच� जवळ जेल रोड 

त_कया वाड� भंडारा

पु�ष 4/7/1973 बीए बीपीएड 

संगणक इंUजी 

मराठS 40-40 
जीHडसीए 

वायरमन स�ट�.

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/3/2003 8/31/2006 9423618208

669 19950505C522783 कु शारदा रेवाराम देशमुख संत 

जगनाड ेवाड� तुमसर िज भंडारा

ि!" 8/30/1973 बीए �बपीएड ◌ं इमाव तह(सलदार तुमसर 00/11/ 1996 00/00/ 1999 9850175477

670 20081129C520757 क पुनम माधोराव नांदगांवे मु 

पाथर+ पो नाकाडMगर+ ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 1/5/1974 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ 40-
30-30 श>(म

ओपन तह(सलदार तुमसर 2/1/2001 3/31/2004 8806826585

671 20081202C510246 Eी लालचंद मPणराम रहांगडाले 

मु भोडक6 पो Cचचोल+ ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 7/9/1972 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2001 9764915241

672 20081203C513058 Eी सोवीदराव आDमाराम हटकर 

मु वडद ता साकोल+ िज भंउार

पु�ष 5/1/1970 बीए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/1/1999 12/31/2001 75074576616

673 19991022C230870 Eी Cगरधार+ लहानु श7ड ेमु साखरा 

पो  �दघार+ मोठS ता लाखांदरु िज 

भंडारा

पु�ष 7/5/1967 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

7/1/1998 6/30/2001 9673796173

674 19920708c514628 Eी सु@नल जग�दश गज(भए मु 

चोर खमार+ पो नेर+ ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 9/18/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 4/25/2000 4/24/2003 9922237015

675 20081204C517643 Eी र;वLं द(लराम ड7गे मु पो 

केसलवाडा वाघ ता लाखनी िज 

Áडारा

पु�ष 6/20/1971 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 11/8/1999 11/8/2002 9923561047
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676 20081204C517645 Eी चंLभोज वारमु◌ुजी रामटेके मु 

सोमेवाडा पो ;पपंळगांव ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 12/27/1965 बीए �बपीएड अनु जाती तह(सलदार लाखनी 6/4/1996 5/30/1999 7507608945

677 20081206C522005 Eी तोताराम दौलत qाKहणकर मु 

ताऊशी पो बारGहा ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पु�ष 5/19/1973 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

12/1/1999 31/11/2002 9765872420

678 20081206C521990 Eी �टकाराम राजारामजी पु मु 

ताऊ(श पो बारवा ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 5/18/1973 बीएससी इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

1/1/1998 12/31/2000 9823929986

679 20081210C521156 Eी मं◌ुकुदा पारायन बगमारे मु 

जैतापूर पो बारवा ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पु�ष 2/26/1968 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/12/ 1997 00-12-2000 8007159819

680 20081210C521151 Eी मोरे$वर रामचंL पाथोड ेमु पो 

ताऊ(श पो बारGहा ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 2/8/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/00/1996 00/001999 9673341922

681 20081211C521349 Eी भोलेनाथ बाळकृxण गरड ेमु 

खु(शपार तवेपार पो महादलुा ता 

िज भंडारा

पु�ष 5/18/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/2001 12/31/2004 9503592321

682 20081211C521361 कु दगूा�बाई शामरावजी काळे 

सण�लाग कॉलानी वरट+ ता 

मोहाडी िज भंडारा

ि!" 10/14/1969 बीएससी बीएड 

हाम साय:स

इमाव तहसीलदार 
मो◌ेहाडी

1/6/2000 1/5/2003 9403342551

683 20081212C522732 कु (लना �qजराज डMगरे महाDमा 

फुले वाड� पेटोल पंप ठाणा जवाहर 

नगर  ता िज भंडारा

ि!" 6/13/1974 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/09/2000  00/08/ 2003 9765862248

684 19911223C513884 Eी घन$याम शंकर ठवकर मु पो 

बेला ता िज भंडारा

पु�ष 10/9/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 10/3/1999 10/2/2002 9405121348

685 19930907C517792 Eी नरेश Eावण �Oरसागर 

लालालजपतराय वाड� संताजी 

नगर भंडारा

पु�ष 11/28/1971 बीए इंUजी 30  
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 1/18/2000 1/18/2003 9764676291

686 20040614C550714 कु >@तमा ह0रदास भेरजार  मु 

पो (सहोरा ता  तुमसर  िज भंडारा

ि!" 7/18/1976 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 7/28/2000 7/27/2003 9049797493

687 20081217C526744 कु स0रता गM;वदं बीसने हनुमान 

नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 7/1/1975 बीए एम ए 

इंUजी 40 श>(म
इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/1998 10/30/2001 9850793554
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688 20081217C526739 कु माधुर+ मू(ल�धर वास@नक  

गांधी नगर तुमसर ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 7/16/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 8/18/1997 8/17/2000 7030443383

689 20081219C527121 Eी पुसाराम केवलराम बारसागड े

मु करोडला पो ;वरल+ ता 

लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 5/1/1959 बी ए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

11/1/1997 11/30/2000 9764710219

690 19890726C512321 Eी देवीदास गुलाबराव हरड े

पु!पगुलाब @नवास अं�बका नगर 

�लाट नं 14 भोजापूर रोड भंडारा

पु�ष 11/18/1970 बीए बीपीएड 

बस कंडRटर

इमाव तह(सलदार भंडारा 5/6/2000 5/5/2003 9404885857

691 20081222C531237 कु ;वrया मारोती गMडाने मु प7ढर+ 

मोठS पो क:हेर+ ता लाखनी िज 

भडारा

ि!" ग़ॠ्=क? बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00/12/1999 00/11/2002 7030497745

692 19910318C514203 कु ;वrया सुदाम खेाटेले मु पो 

कुंभल+ ता साकोल+ िज भंडारा

ि!" 4/25/1974 बीए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/9/2004 12/31/2007 7875229780

693 20081224C529335 Eी संजय महादेव बांते मु 

भोजापूर पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 6/4/1969 बीए �बएड इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1998 9/30/2001 9860614602

694 20081224C529338 Eी यशवंतराव दयाराम मेEाम 

शारदा मं�दर जवळ करडी ता 

मोहाडी िज भ ्ं◌ंडारा

पु�ष 1/8/1967 बीए �बएड अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 11/17/2000 11/16/2003 9689569386

695 20081224C529194 कु बींद ुदयाराम नागदेवे rवारा 

अतुल गज(भए ना(शक नगर 

नेह� वाड� भंडारा िज भंडारा

ि!" 1/21/1971 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 6/30/1998 9403926068

696 19960123C523065 कु �दशा मनोहर सेलोकर 

ó=Dद�ठ�rम\त ्=�ठदá\�ठrध 

]«ढ�á��ठrधट नेह� वाड� 

मोहाडी िज भंडारा

ि!" 5/4/1976 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/19/2000 4/18/2003 9665407901

697 20020523C542113 Eी धनपाल लaमण िजभकाटे मु 

पो कMढा ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 8/4/1973 बीए बीपीएड 

मराठS 30 
इंUजी 40 
श>(म 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार पवनी 8/7/1998 7/31/2001 9158031753

Page 1031 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

698 19910712C513928 कु मंजुशा रामदास नागदेवे मु पो 

पे�ोलपंप ठाणा @नयर झडेपी 

!क्◌ुल ता िज भंडारा

ि!" 1/10/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/2/2000 1/1/2003 9730733837

699 20081229C230259 Eी गोपाल पंढर+ शहारे मु पो 

स7दरुवाफा ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 4/9/1969 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

12/18/1995 11/30/1998 9922799342

700 20081230C531814 Eी केशव लaमण मटाले मु पो 

मसाळ ता लाखं◌ादरू िज भंडारा

पु�ष 7/21/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/12/ 1998 00/11/ 2001 9637401418

701 20081230C531469 Eी बालाजी मारोतराव लांजेवार 

रामपूर+ वाड� पवनी ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 7/18/1966 बीकॉम इंUजी 

30  श>(म
इमाव तह(सलदार पवनी 9/1/1998 8/31/2001 9730694575

702 19880629C511689 Eी खेमदेव भगवानजी कांबळे 

राज7L वाड� शुIवार+ भंडारा

पु�ष 11/25/1972 बीकॉम संगणक 

इंUजी कराठS 

50-40 जीHडसी

इमाव तह(सलदार भंडारा 7/9/1996 6/28/1999 9421712880

703 20090101C510066 Eी राजू नामदेव ढोरे मु पो 

;वरल+ बुज ता लाखांदरु िज भंडारा

पु�ष 8/27/1973 बीए �बपएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/02/ 2000  00/01/ 2003 9765923934

704 19980705C529385 कु संतोषी वासुदेव कहालकर 

इं�दरा नगर तुमसर िज भंडार

ि!" 7/1/1978 बीए �बएड इमाव तह(सलदार तुमसर 9/4/2001 8/4/2004 7741815767

705 20090112C529233 Eी स@तश गाबा / काबरा गराड े

मु लोहारा पो पालोरा ता पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 8/10/1969 बीकॉम बीपीएड अनु जाती तह(सलदार पवनी 10/1/2003 9/30/2006 9765703168

706 20090112C529566 Eी मोतीलाल यादोरावजी पटले मु 

;पडंकेपार पो बपेरा ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 9/22/1966 बीए एमए  बीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 6/30/1995 6/30/1998 9923940352

707 20070326C533599 Eी Eावण रघुनाथ धांड ेगांधी वाड� 

मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 8/16/1975 बीकॉम इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/4/1999 10/3/2002 9860596929

708 20090115C530626 Eी सुरेश मू(ल�धर रोकड ेrवारा 

बेनीराम करवा§ इं�दरा गांधी वाड� 

कुंभार पा\यांचे टाक6 जवळ भंडारा

पु�ष 9/1/1970 बीकॉम इंUजी 

40  श>(म
इमाव तह(सलदार भंडारा 4/1/1998 3/20/2001 8888895343
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

709 20030130c543168 कु �दपलaमी मनोहर मुलकवार 

rवारा ;वजय �दप कंपूटर भाई 

तलाव पवनी ता पवनी िज 

भ◌्ाडारा

ि!" 5/20/1971 बीए �बएड ओपन तह(सलदार पवनी 9/7/1998 8/31/2001 8698819200

710 19900323C513512 Eी `ाने$वर महादेव तामगाडगे 

मु पो मोहरना ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 6/12/1971 बीए एमएलट+ अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

8/1/1997 31/07 2000 9673456748

711 19940805C530022 Eी �दपक गुलाब ब:सोड  मु 

;वनोबा नगर बावनथडी कॉलोनी 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 12/20/1971 बीए बीपीएड अनु जाती तुह(सलदार तुमसर 12/5/1998 11/30/2001 8857068324

712 19880629C511690 Eी सुदेश रामचंL कनोजे मु पो 

चांदोर+ उस ता साकोल+ िज भ ◌ृ◌ं

डारा

पु�ष 8/12/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/1/2000 12/31/2002 7507457088

713 19890823c512846 Eी पुरषोNम पांडूरंग दनुेदार 

@नपानी क6 राना जवळ, मु पो ता 
लाखांदरु िज भंडारा

पु�ष 4/20/1971 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00-06-1999 00-05-2002 9767698594

714 20040928C550923 कु (मनाEी लaमण बघमारे मु पो 

ता लाखांदरू िज भंडारा

ि!" 1/5/1975 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

3/1/2000 2/28/2003 9923980701

715 20090121c531538 Eी अ@नल कुमार राजरतन 

फुलेकर मु (सरसोल+ पो 

क:हानगांत ता मोहाडी िज भ ्◌ु◌ं

डारा

पु�ष 7/11/1976 बीएससी अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 10/29/2001 10/28/2004 9860805896

716 20090424c530023 Eी िजतं◌ंL (शतलदास रामटेके 

मु आंबेडकर वाड� भंडारा

पु�ष 4/30/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/05/-1997 5/31/2000 9823117921

717 20090226C541801 Eी चंLकात वासुदेव काटेखाये 

;व�ठल गुजर+ वाड� पवनी िज 

भंउारा

पु�ष 6/13/1972 बीएससी बीएड इमाव तह(सलदार+ पवनी 1/1/1999 12/26/2001 9975943545

718 20090226C541797 कु शा(लनी ;वIम संभलकर 

rवारा लालबहादरु शा!"ी वाड� 

वरठS रोड भंडारा

ि!" 7/13/1968  बीए एमए 

संगणक इंUजी 

मराठS 40-40 
श>(मु-

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/11/1997 11/30/2000 9960125443

719 20090720c541091 Eी हेम7L>ताप रामबहादरु Eेxठ 

संत जगनाड ेनगर तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 6/15/1972 बीकॉम ओपन तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/26/2001 7507987241
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

720 19961219C540487 कु सु@नता सुखराम चोपकर rवारा 

>काश थोट मे पो ता मोहाडी िज 

भंडारा

ि!" 1/2/1973 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/3/2001 11/2/2004 7588765713

721 20090330C553152 Eी मंगलमूत� कxणा ईठवले 

/ईटवले  मु पो सानगडी ता 
साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 5/16/1967 ठ इमाव तह(सलदार 
साकोल+

12/1/1999 11/30/2002 9923149800

722 20090413C529854 Eी देवानंद रामरतन सुखदेवे मु 

सुय�वाडा पो माटोरा ता िज भंडारा

पु�ष 7/17/1964 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

4/10/1995 00/00/1998 8390685711

723 20090413C530206 Eी >�दपकुमार छगन वास@नक 

मु पो (सहोरा ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 10/9/1966 बीएससी इंUजी 

50 श>(म
अनु जाती तह(सलदार तुमसर 7/1/1999 6/30/2002 9423739176

724 20090413C530212 कु >@तभा नDथूजी चौधर+ गाय"ी 

नगर (मशन शाळे जवळ 

गणेशपूर भंडारा

ि!" 12/5/1975 बीए बीपीएड 

एमए

इमाव तह(सलदार भडारा 7/6/1998 7/5/2001 7066563415

725 20090420C531294 Eी योगराज सोमा का:हेकर मु 

सोमनाला पो मुरमाडी ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 6/26/1968 बीए टाय;पCंग 

40 इंUजी श>(म

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 10/18/1996 10/30/1999 9673175665

726 20090421C529626 Eी राजेश नामदेव मेEाम मु 

सोनेगांव पो (म:सी ता िज भंडारा

पु�ष 4/14/1971 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/9/1997 12/9/1999 9370039960

727 20090428C541617 भगवानदास गणपत नेवारे मु 

पवनारा पो Cचचंोल+ ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 10/22/1972 बीए एमए बीए 

एडी$नल 

टाय;पगं

;वमा>वग� तह(सलदार तुमसर 7/1/1999 6/30/2002 9767715255

728 20090430C544743 Eी _कशोर मारोती कावळे 

शुIवार+ वाड� मं◌ुडले आराम 

म(शन जवळ पवनी िज भंडारा

पु�ष 12/20/1967 बीए एमए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार पवनी 9/17/1998 9/17/2001 8055174127

729 20050811C523236 कु @न(लमा महादेव सपाटे rवारा 

अजय काटोले मु पो �दGया नगर 

भं◌ंडारा िज भ डारा

ि!" 1/15/1974 बीएससी  

Hडएमएलट+ 

इंUजी 30 
संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 11/2/1998 10/1/2001 7841014616

730 19920701C514934 सु@नता उपासरावजी साकोरे मु 

खरबी पो खापा ता तुमसर िज 

भंडारा

ि!" 4/4/1976 बीए एम ए इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/1999 10/30/2002 9637679869
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

731 20090430C544761 कु >@तमा सो;वदंा घोडीचोर 

!टेशन टोल+ तुमसर िज भंडारा

ि!" 4/2/1973 एमए बीएड 

इंUजी 40 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तहसीलदार तुमसर 4/1/1999 5/31/2002 9730645922

732 20090430C544904 Eी संजय Eीराम  माटे मु पो 

आंधळगांव ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 1/15/1969 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/13/1999 10/12/2002 9767901772

733 20090512C534097 Eी कमल रामदास धकाते राणी 

लaमीबाई वाड� खाम तलाव भंडारा

पु�ष 6/24/1971 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

;वमा>वग� तह(सलदार भंडारा 00/06/ 1995 00/06/ 1998 9713965073

734 20090513C534260 Eी _कसन लहूजी श7◌ेड ेमु 

परसोडी पो भागडी ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पु�ष 3/10/1970 बीए �बपीएड भज तह(सलदार 
लाखांदरू

00-03-1999 00-02-2002 9405347649

735 20090611C542199 कु लता गजानन तोरणकर मु पो 

महाDमाफुले वाड� भंडारा

ि!" 7/1/1968 बीए बीएड एम 

ए 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार भडारा 00-09-1998 00-08-2001 9420742805

736 20010616C232179 कु सरोज न�थूजी �Oरसागर 

आझाद नगर मु पो ता तुमसर 

िज भडारा

ि!" 7/1/1975 बीए टाय;प!ट 

संगणक

इमाव तह(सलदार तुमसर 10/24/2000 10/28/2003 9766164868

737 20090619C553868 कु व@नता मुरार+ मेEाम मु 

माडघेाट पो ;पपंळगांव पोह ता 

लाखांदरु िज भंडारा

ि!" 8/15/1970 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

2/1/2000 1/30/2003 8390709789

738 20090602C510381 Eी >शांत गो;पचंद जनबंधू मु पो 

स7दरूवाफा ता साकोल+ िज भ ्ं◌ाडारा

पु�ष 1/20/1969 बीए बीपीएड 

संगणक

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/1/1999 12/31/2001 8007523593

739 20090709c552208 पुxपा �षीजी गभने 

राजगोपालचार+ वाड� भंडारा

ि!" 5/20/1975 बीए 

संगणकटकले◌े

mकन

इमाव तहसीलदार भंडारा 00/08/1998 00/07/2001 9766535441

740 20090817C553541 कु Cगता का(शनाथ सेलोकर राणी 

लaमीबाई वाड� तलाव कॅनल रोड 

भंडारा

ि!" 6/15/1977 एमएबीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/ ¡2000 00/07/2003 9403352901

741 20090825C553730 कु क;वता र@तराम नागमोते मु 

पो मुरमाडी तुप  ता ला�ी िज 

भंडारा

ि!" 8/29/1974 बीए Hडएड इमाव तह(सलदार लाखनी 10/26/1995 10/28/1998 9706497417
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742 20091123C552062 Eी सुभाष मारोती साव< मु गराडा 

बुज पो मानेगांव ता िज भंडारा

पु�ष 4/14/1968 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00-10-1995 00/10/ 1998 8055545386

743 20091125C552563 �दल+प मुंकुदराव @नवा�न, 
अबीकानगर भोजापूर पो.बेला 
त.िज.भंडारा

पु�ष 10/22/1969 �बकॉम , 
संगणक, 
कॅ:डाॅRटर

इमाव तह(सलदार भडारा 00/05/ 1998 00/04 2001 7350290067

744 20091201C553257 छायावती दयाराम सुखदवे मु 

Cचचोल+ ता भागडी ता लाखांदरू 

िज भंडारा

ि!" 6/1/1974 एॠ अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

1/1/2000 12/31/2003 9673864168

745 20091215C552323 Eी राजेश रामदास गभने  rवारा 

क.xणाजी थोटे गु�कुज कॉलोनी 

गणेश मंद+र जवळ भंडारा

पु�ष 4/18/1970 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 6/3/1995 5/30/1998 7350501740

746 20091216C553259 वंदना Eावन वंजार+  Gदारा Eी 

पू�षोNम वनवे गुजराती कॉलोनी 

;वrयानगर भंडारा

ि!" 5/31/1974 बीकॉम 

/संगणक/टंकलेख

न

इमाव तहसीलदार भंडारा 00/10/ 1998 00/09/2001 9420865086

747 200000201c531826 कु छाया ;वठोबा साखरकर rवारा 

संताजी भूरे मु पो माल;वय नगर 

तुमसर िज भ ्ंडारा

ि!" 6/25/1970 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 00/03/1999 3/31/2002 9421258512

748 20100206C554744 कु Cगता गं(भरा मेEाम मु पो 

लाखोर+ ता लाखनी िज भ ्ंडारा

ि!" 7/30/1973 एॠ अनु जाती तह(सलदार लाखनी  01/03/2000 2/28/2003 8412955183

749 20100311C517725 Eी >मोद मPणराम वास@नक मु 

पो गांधी वाड� वरठS ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 11/22/1973 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+ 

 कारप7टर

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 2/1/2000 1/1/2003 9096680278

750 20100326C555401 Eी सुभान खान गजराखान पठान 

मु पो गण ्ं◌ेश वाड� साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 4/6/1966 बीए ओपन तह(सलदार 
साकोल+

10/4/1995 9/30/1998 9545541255

751 20100329C555406 कु स0रता �दलदार मेEाम मु 

(भलेवाडा पो कारधा ता िज भंडारा

ि!" 2/4/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 3/7/1995 2/7/1998 9049231903

752 20100420C519154 Eी शा(लकराम गोमा दादरुवाड ेमु 

परसोडी पो जवाहर नगर ता िज 

भंडारा

पु�ष 7/16/1970 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 5/12/1998 5/11/2001 9657889772
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753 20100723C556185 कु सु@नता ताराचंद कावळे rवारा 

एसएस �Oरसागर एमएसईबी 

कॉलोनी राजगोपालाचार+ वाड� 

भंडारा

ि!" 9/14/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/09/ 1998 00/08/ 2001 9823049710

754 20100812C554523 राजेश राजेराम भेडाराकर, मु.म7ढा 
पो.भुगांव त.लाखनी िज. भंडारा

पु�ष 6/1/1971 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 00/12/1998 00-11-2001 9637469297

755 20100813C555007 Eी र;वL कवडुजी जमजारे  

अंसार+ वाड� मु!ल+म लायqर+ 

चौक भंडारा िज भंडारा

पु�ष 12/28/1975 बीए इमाव तह(सलदार भडारा 00/03/  1999 00/02/ 2002 8007213877

756 20100825C556937 Eी महेश ई!तार+ @नमजे मु पो 

मं◌ुढर+ बुज ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 5/28/1974 Hड�पलोमा  

ईिज.
अनु जमाती तह(सलदार मोहाडी 4/19/2000 4/18/2003 9923356572

757 20100915C532232 Eी छल+राम Eीराम घाटोळकर 

rवारा छगन Eी घाटेोळकर  

शा!"ीवाड� गणेशपूर भंडारा

पु�ष 10/10/1971 बीए संगणक 

इंUजी मराठS 

30-30 श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/05/1997 00-04-2000 9423112324

758 20100929C556823 अशेाक (भवाजी @नमजे, 
मु.Cचचो◌ेल+ पो.भागडी त.लाखंदरू 

िज. भंडारा

पु�ष 2/10/1965 �बकॉम ;वमा>वग� तहसीलदार 
लाखंदरू

12/1/1995 11/1/1998 8390815980

759 20101012C526704 शंकर हर+जी नागोसे , 
मु.पो.माहरना त. लाखांr◌ुर 

िज�हा भंडारा

पु�ष 2/13/1972 �बए/बीपीएड इमाव तहसीलदार 
लाखांदरू

00-01-1997 10/30/2000 9421068033

760 20101115C520713 Eी अ.कलाम नवाब शेख  

पंच(शल वाड� मनोहर भाई पटेल 

कॉलेज]या मागे  साकोल+  ता 

साकोल+िज भंडारा

पु�ष 5/2/1969 बीकॉम कंडRटर ओपन तह(सलदार 
साकोल+

2/1/1997 1/31/2000 9158030704

761 20101119c519533 ;वxणू दामोधर देशमुख, राधाकृxण 

वाड� ,पोल+स!टेशन समेार भंडारा
पु�ष 11/26/1977 एम ए बीएड 

टायपी!ट

इमाव तहसीलदार भंडारा 00-09-2000 8/30/2003 9403416794

762 20110202C512376 कु देवांगना वामनराव वास@नक 

मु पो पे�ोलपंप ठाणा , जवाहर 

नगर ता िज भंडारा

ि!" 1/7/1975 बीए अनु जाती तह(सदलार भंडारा 10/8/2001 10/7/2004 9475651006

763 20110226C531593 ओम>काश गणपत हटवार, मु.पो. 
आxट+ त. तुमसर िज. भंडारा

पु�ष 12/26/1974 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 00/02/2001 1/30/2004 9049027277
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764 20110322C514955 कु  !मीता �मराज सुखदेवे मु  

सुरेवाडा पो माटोरा ता िज भंडारा

ि!" 8/28/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार 
भं◌ंडारा

10/29/2001 10/28/2004 7588563029

765 20110329C519555 Eी संजय लेहनदास घोडीचोर 

महेश नगर  खात रोड खोकरला 

पो मोहदरुा ता िज भंडारा

पु�ष 11/14/1971 बीए बीपीएड 

आय�टआय 

इलेRटा�@नRस

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/17/1998 8/16/2001 80070557791

766 20110411C519338 संजय देवराव साकारे , ;वदभ� 
हाउसींग कालोनी इ -52 भंडारा

पु�ष 6/5/1977 �बए/टंकलेखन/कं
डाRटर

इमाव तहसीलदार भंडारा 00/09/2000 00-08-2003 9764024127

767 20110623C528939 कु मंगला Eीराम मेEाम मु 

Uामसेवक कॉलोनी भंडारा

ि!" 12/5/1973 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/01/ 1996 00/12/1999 8983708275

768 20110705c541769 छाया शाल+कराम देशमूख दारा 

अ�न भाकpजी   गज�ीये 

राजेनL वाड� जवळ तेल+ समाज 

कमेट+ भंडारा

ि!" 6/17/1974 बीए इमाव तहसीलदार भंडारा 5/7/1997 5/6/2000 9766014305

769 20110722C539352 Eी मधुकर मारोती मेEाम मुपो 

;पपंळगांव सडक ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 2/7/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00/02/ 2000 00/01/ 2003 9960272991

770 20110811C543979 कु >ेरणा रंगलाल पटले मु पो 

देवर+ देव पो चु�हड ता तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 8/1/1976 बीए बीएड  

संगणक

इमाव तह(सलदार तुमसर 7/22/2000 7/21/2003 9923364513

771 20110822C547613 Eी नामदेव कxणाजी कटरे मु पो 

खांबा पो _क:ह+ ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 3/27/1969 बीएससी बीपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

12/1/1998 31/11/2001 8551093491

772 20110928C545821 Eी भाxकर >भाकर गाढवे मु पो 

करडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 8/17/1974 बीएससी बीएड 

व संगणक

इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/30/1997 30 जुन 2000 8600635511

773 20111103C510412 उरमीला तुकाराम @ततीरमारे, 
मु.पो. जांब त. मोहाडी जी.भंडारा

ि!" 8/18/1974 बीए/टंकलखन इमाव तहसीलदार मोहाडी 10/12/1999 10/10/2002 7875633392

774 2011107C515691 कु शारदा सुय�भान गभने Iांती 

वाड� छोटा बाजार भंडारा

ि!" 5/13/1974 बीए टंकलेखन 

संगण ्ंक

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1999  00/06/ 2002 9730921392

775 20111108C511329 कु मंगला Eावण बडोले लाला 

लजपतराय वाड� संताजी नगर 

भंडारा

ि!" 10/2/1968 बीएबीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 11/11/1996 10/31/1999 9422433640
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776 20111111C513193 कु वंदना सुया�भान वंजार+ मु 

परसोडी पो जवाहर नगर िज 

भंडारा

ि!" 2/11/1973 ळ◌्ु◌ॄ £  
¥ðु◌ुर◌्े±E ्

इमाव तह(सलदार भंडारा 10/8/1996 10/28/1999 9096606669

777 20111118C516254 Eी �दल+प देवाजी राकड ेमु 

दवडीपार पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 12/12/1971 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 12/16/1996 12/16/1999 8007560131

778 20111121C522324 Eी सुंदरलाल ताराचंL रंगार+ मु 

केसलवाडा पो वीरल+ ता पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 1/25/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/2003 8/31/2006 7875134373

779 20111123C522305 Eी देवानंद सद ूजांगळे मु �पेरा 

पो मोहगांव खु ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 2/18/1972 बीए बीपीएड ओपन तह(सलदार तुमसर 11/10/1998 11/9/2002 9371042141

780 20111125C521297 Eी र;वकुमार वासुदेव रामटेके मु 

पो येरल+ ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 6/5/1974 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 5/2/1999 4/30/2002 777588052

781 20111212C521708 अ@नलकुमार बाबुराव ब:शोड, 
>बुFद चौक (सवील वाड� न. 3 त. 
साकोल+ िज. भंडारा

पु�ष 5/26/1968 बीए अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

12/1/1999 11/30/2002 9678447505

782 20111213C522912 Eी युवराज �हरामन अवचट मु 

पो मोहाडी तीलक वाड� ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 1/25/1974 बीए कंडRटर इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/13/1997  12/01/ 2000 9890841006

783 20111217C521052 Eी नरेश (सताराम कडव झा_कर 

हुसेन वाड� बजरंग चौक भंडारा

पु�ष 1/17/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 3/6/1993 3/6/1996 8055234938

784 20111223C531581 Eी म]छSंL राजाराम ठाकरे मु पो 

(मटेवार+ ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 3/1/1965 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 12/1/1995 11/30/1998 9890306518

785 20111223C531401 Eी सुरेश मोहन रहांगडाले मु पो 

(मटेवानी ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 10/20/1973 बीकॉम कंडRटर इमाव तह(सलदार तुमसर 5/17/1999 4/18/2002 9765236362

786 20111226C529162 Eी �दगांबर (भवाजी मेEाम मु पो 

बोर+ ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 10/25/1964 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/2/1999 7/1/2002 9890163941
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787 20111226C531760 कु @न(लमा जयदेव बोकड े@तलक 

वाड� मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 3/4/1975 बीए इंUजी 

!टेनो 80 
श>(म इंUजी 

60 मराठS �हदं+ 
30-30 श>(म

अनु जमाती तह(सलदार मोहाडी 11/2/2001 11/1/2004 9420865890

788 20111226C531599 लOमन जनाजीजी गौपाले,मु. पो◌ृ 
आ!ट+ त. तुमसर िज. भंडारा

पु�ष 7/15/1967 बीपीएड ओपन तहसीलदार तुमसर 9/14/2000 9/13/2003 9604978512

789 20111226C531595 Eी मनोहर कवडूजी भीवगड े◌ृ

rवारा गजापूरे Cचचंाळ पो ता 

साकोल+ िज Áडारा

पु�ष 6/15/1957 बीकाम इंUजी 

40 श>(म
इमाव तह(सलदार 

साकोल+
1/10/1990 12/31/1993 8698390966

790 20111226C529164 कु सुनंदा मुलचंद देश�तार 

आंबेडकर वाड� तुमसर िज भंडारा

ि!" 2/20/1969 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार तुमसर 00-08-1995 00-07-1998 9423413726

791 20111227C530060 Eी अ@नल महादेव मुरकुटे 

(सGह+ल वाड� साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 7/25/1970 बीए संगणक 

इंUजी मराठS  

�हदं+ 60/40/30 
श>(म

इमाव तह(सदार साकोल+ 9/30/1995 9/30/1998 8007526485

792 20111228C530933 कु अ�का यशवंत वाघमारे 

डॉ.मुखज� वाड� भंडारा िज भडारा

ि!" 9/11/1975 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 11/5/1994 11/25/1997 7083781685

793 20111229C529201 Eी भाxकर माधोराव सेलोकर मु 

पो डM◌ंगरगांव ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 5/15/1971 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/27/1997 12/27/2000 8605392440

794 20111229C529041 कु (मना भोजराज बावनथड ेमु 

पो इं�दरा नगर ता तुमसर िज 

भंडारा

ि!" 4/19/1967 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 8/22/1995 7/22/1998 9604978316

795 20111229C531810 Eी महेश सुधाकर महाजन 

राज!व नगर गणेशपूर पो ता िज 

भंडारा

पु�ष  20/05/1969 बीएससी / 
सीसीओ संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 6/1/1995 6/30/1998 9420514880

796 20111229C529204 Eी राज7L मारोती  गMडाने मु पो 

�दघोर+ मोठS ता लाखं◌ादरु िज 

भंडारा

पु�ष 2/20/1965 बीए बीपीएड अनु जाती तहस(लदार 
लाखांदरु

12/1/1995 11/30/1998 9673447380
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797 20111229C529200 Eी लaमण आनंदराव िजभकाटे 

घर नं 36 मु रनेरा पो मोहगांव 
ता तुमसर िज भडारा

पु�ष 11/21/1970 बीए बीपीएड 

एम ए

इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/1997 9/20/2000 8982956303

798 20111229C529024 >मोदकुमार नारायण पटले, 
मु.देवर+ देव पो. चु�हाड, त. 
तुमसर िज. भंडारा

पु�ष 1/10/1977 बीए/बीएड/संगण
क

इमाव तहसीलदार तुमसर 9/5/2001 8/31/2004 9637420536

799 20111230C529581 नंदलाल बाबूराव नागदेवे, मु. 
उकारा पो. ;वरसी त. साकोल+ िज. 
भंडारा

पु�ष 11/15/1968 बीए अनु जाती तहसीलदार 
साकोल+

9/1/1998 8/31/2001 9049375441

800 20111230C529414 Eी उदाराम (शवाजी झंझाड मु पो 

कोलार+  ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 1/25/1972 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 4/30/2000  01/03/  2003 7083790612

801 20120102C510072 बाबू तलसीराम मेEाम, 
मु.सामेवाडा पो. ;पपंळगाव सडक 

त. लाखनी िज. भंडारा

पु�ष 12/28/1971 बीए अनु जाती तहसीलदार लाखनी 11/1/1999 10/30/2002 9545540748

802 20120102C510509 Eी मुलचंद ताराचंद श7Lे मु 

जोभोरा पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भं◌ंडारा

पु�ष 12/11/1972 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/23/1998 12/23/2001 9665437619

803 20120105C516272 Eी यादोराव  रामचंL मानापुर मु 

लझरेा पो जाम ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 6/23/1964 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 8/1/1995 7/30/1998 9921442074

804 20120104C511849 आशा सुखदेव धांड,े Gदारा आशा 

तुकारामजी सेलोकर  मु. दहेगांव 
पो. मोहगांव त.मोहाडी िज. भंडारा

ि!" 10/30/1974 बीए/बीएड इमाव तहसीलदार मोहाडी 9/20/1998 9/19/2001 7507085842

805 20120105C516269 Eी राजेश ताराचंL लांजेवार मु 

Cचचंटोला पो ;पपंळगं◌ाव सडक 

ता लाखनी िज भडारा

पु�ष 7/4/1971 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 6/23/1997 6/22/2000 9689078811

806 20120105C517809 अर;वदं परसराम लांखंड,े मु. 
सोतोना पो. वरठS त. मोहाडी िज. 
भंडारा

पु�ष 7/2/1967 बीकॉम/एमकॉम/
संगणक/िजडीसी

ए/टंकलेखन 

/इंUजी/मराठS/3
0/40 श.>.मी

भज तहसीलदार मोहाडी 6/10/1998 9/6/2001 7030090596

807 20120107C522155 >;वन महादेवराव ल7ढे, बाबा 
म!तानशाहा वाड�,भंडारा

पु�ष 7/9/1976 बीए/ संगणक व 

टंकलेखन

ओपन तहसीलदार भंडारा 01/6/199 5/31/2002 9960724276
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808 20120110C526402 Eी पू�षोNम अ(भमन वाहने मु 

प7ढर+ पो कनेर+ ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 6/17/1969 बीए बीपीएड 

इ् Uजी मराठS 

40-30 श>(म

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

00/09/1998 00/08/2001 9552662950

809 20120110C529798 अच�ना मधुकर पोटवार, 
;वरसावरकर वाड� मेहर EाFदा 

कलासेस भंडारा

ि!" 4/18/1973 बीए इमाव तहसीलदार भंडारा 9/1/1995 8/30/1998 9421122751

810 20120111C530283 Eी >काश आनंदराव चौधर+ मु पो 

वरठS सुभाष वाड�  ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 7/5/1973 बीए संगणक 

इंUजी मराठS 

�हदं+ 40-30-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/5/1999 10/4/2002 9665856615

811 20120112C531478 Eी ;वनोद कुमार यशवंत कनाजे◌े 

मु Cचचंखेडा पो मांडसेर ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 1/5/1974 एम कॉम 

टायपी!ट !टेनो

इमाव तह(सलदार मोहाडी 12/22/1997 12/21/2000 9860703105

812 20120112C529073 Eी बंडु महादेव मलोड ेभगत(सगं 

वाड� :यू टाकल+ भंडारा िज भंडारा

पु�ष 7/1/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00/07/1995 00/06/ 1998 9226929471

813 20120117c531714 Eी राजकुमार तुकाराम बोरकर मु 

पो ;पपंलगांव सडक तेा. लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 1/18/1971 £व◌्ु £ इमाव तह(सलदार लाखनी 00/10/ 1999  9/2002 9096360116

814 20120118C533691 Eी क�याणदास पांडूरंगजी राऊत 

(मरेगांव पो खंडारा ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 5/30/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

6/19/1996 6/19/1999 9423412594

815 20120131C538440 कु माधुर+ भाऊराव हष� मु पो 

;पपंळगांव ता पवनी िज भंडारा

ि!" 8/27/1973 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
संगणक 

अंगणवाडी 

(शOीका

इमाव तह(सलदार पवनी 00-10-1998 00/09/2001 9403420158

816 20120201C510173 Eी र;वकांत रामदयाल देश�तार 

त_कया वाड� नहर रोड ;वदभ� 

हाऊ(सगं कॉलोनी भंडारा

पु�ष 4/20/1972 बीकॉम इंUजी 

मराठS �हदं+ 30-
30-30 श>(म

अनु जाती तह(सदलार भडारा 048/11/1997 10/23/2000 7387799501

817 20120202C510348 ;वजय कुशनजी खोqागड,े मु.पो. 
आमगांव�दघोर+ त.िज.भंडारा

पु�ष 10/17/1973 बीए इमाव तहसीलदार भंडारा 00-04-1999 00/03/  2002 9561013093
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818 20120120C532494 Eी गणेश Eीराम बारई (शवाजी 

चौक मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 4/21/1972 बीएससी 

संगणक इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/18/2000 4/17/2003 9423639229

819 20120404C510889 Eी कैलास शामराव खोqागड ेमु 

पो लाबी ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 9/23/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 9/5/1997 8/18/2000 8551809894

820 20120504c522338 कु मंजूषा Eीराम रेहपाड ेदेशबंधू 

वाड� बेसीक >ायमर+  !कूल 

भंडारा िज भंडारा

ि!" 5/11/1975 बीए टायपी!ट इमाव तह(सलदार  भंडारा 00/07/1997 00/06/ 2000 9423115186

821 20120517c531390 Eी योगेशकुमार सुधाकर डूमरे 

rवारा बाबाराव (मरासे राम नगर 

खात रोड भंडारा

पु�ष 4/26/1973 बीए इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

11/20/2001 11/19/2004 7745969893

822 20120604C517145 Eी बाबुलाल महादेव वा�मीके 

;वrयानगर गुजराती कॉलोनी 

गु�ता गाड�न जवळ भंडारा िज 

भंडारा

पु�ष 1/7/1963 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00-06-1999 00-05-2002 9527379701

823 20120713C542461 क�पना राम@नवास कांबळे, डॉ. 
कॉलोनी तक6या वाड� भंडारा

ि!" 1/10/1975 बीए/एमएससीआ
ट+/ इ् Uजी/ 
मराठS /30/30 
श > (म

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 6/1/1999 5/31/2002 9552855478

824 20120913C540346 Eी शंकर का(शराम चोपकर मु पो 

कोथूना� ता िज भंडारा

पु�ष 4/11/1972 बीए �बपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/1996 00/10/ 2000 9923258946

825 20120915C540857 >मे$वर+ ;वठोबा बाभरे Gदारा 

ए.िज. धांड,े ;वनाबानगर तुमसर 
िज. भंडारा

ि!" 11/3/1972 �बकॉम 

/टंकलेखन/ 
इंUजी/मराठS/40
/30 श.>.मी

इमाव तहसीलदार तुमसर 9/18/2000 9/17/2003 9421716383

826 20120917c541039 कु आ�पाल+  उप�डा मेEाम मु 

सामेवाडा पो ;पपंलगांव ता 

साकोल+ िज भंडारा

ि!" 2/1/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

12/6/1999 11/30/2002 9545358378

827 20121001C511957 इमदअल+ सै�यद सरवर मु 

गMदेखोर+ पो चु�हड ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 1/1/1975 बीए एमए ओपन तह(सलदार तुमसर 8/3/1998 7/31/2001 7083606982
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828 20121030C544881 Eी महेश कxणाव रहाळकर 

दNमाऊल+ �लॉट नं 48 राधाकxण 

;वहार खात रोड भंडारा

पु�ष 1/4/1971 बीए इंUजी 

मराठS  �हदं+ 

40-40-30 
श>(म  

एमएससीआयट+

ओपन तह(सलदार भंडारा 1/1/2000 12/31/2002 9403617554

829 20121031C536604 Eी यशवंत दशरथ टांगसेलवार मु 

Cचकना पो वारGहा ता 

लाख ्ं◌ा◌ंदरू िज भंडारा

पु�ष 10/26/1968 बीए इंUजी 40 
श>(म

इमाव  तह(सलदार 
लाखांदरू

8/14/1996 7/31/1999 8806990613

830 20121109C525793 कु संCगता रामकृxण माटे rवारा 

पी आर मते Rवाट�र नं 32 खाम 

तलाव रोड खात रोड भंडारा

ि!" 5/10/1969 बीए इंUजी 

मराठS �हदं+ -
60-40-40 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 6/20/1995 6/19/1998 9823307194

831 20121102C512134 कु (मरा आसाराम कामथे मु पो 

घोडझेर+ पो बेलाट+ ता लाखांदरू 

िज भंडारा

ि!" 1/16/1974 बीए भज तह(सलदार 
लाखादरू

00/01/ 2000  00/12/ 2002 9637921752

832 20120112C531689 Eी @नतीन नंदलाल शुRला 

;वrयानगर  भंडारा िज भंडारा

पु�ष 10/22/1970 बीकॉम 

एमएससीआय�ट

ओपन तह(सलदार भंडारा 7/1/1997 6/30/2000 9404298395

833 20121212C544936 Eी ;वजय वसंतराव भवसागर 

गांधी नगर तुमसर िज भंडारा

पु�ष 1/5/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 11/6/1998 11/5/2001 8698392728

834 20121213C545249 Eी चेतन मनोहर चवरे मु पो 

कारधा ता िज भंडारा

पु�ष 11/6/1976 बीए संगणक अनु जाती तह(सलदार भंडारा 2/1/2000 00-01-2003 9764425135

835 20121219C545173 कु संCगता >ेमकुमार शमा� बजरंग 

चौक भंडारा

ि!" 6/14/1974 बीएससी इंUजी 

30 श>(म 
सीसीओ

ओपन तह(सलदार भंडारा 10/1/1996 9/30/1999 9420514141

836 20121227C543858 Eी अतुलकुमार गो;वदं>साद 

Eीवा!तव त_कया वाड� 

राजगोपालाचाय� वाड� Eी जैन यांचे 

घराचे मागे भंडारा

पु�ष 3/18/1969 बीकॉम बीपीएड 

इंUजी-�हदं+-
मराठS 40-40-
40 श>(म 
अकाउंटंट

ओपन तह(सलदार    
Áडा◌ारा

7/1/1995 6/30/1998 9890794479

837 20130110C100460 Eी सु@नल खुशाल तांडकेर मु 

बेजोडी पो माटोरा ता िज भंडारा

पु�ष 8/10/1976 बीकॉम इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म संगणक

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/2000 8/30/2003 9423639598
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838 20130115C100534 कु @नशा तुलशीराम लांजेवार 

rवारा दNजुी सावरबांधे बोरगांव 

ता पवनी िज भंडारा

ि!" 4/5/1973 बीए बीएड इमाव तह(सलदार पवनी 11/16/1999 2/16/2002 9404835857

839 20130118C100474 फे0रचंद लaमण वंजार+ मु 

सातोना ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 10/10/1973 बीए संगणक 

टाय;पगं इंगजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/21/1998 11/20/2001 9923105038

840 20130227C100523 Eी काश(मनी आसाराम ढोरे 

(शवाजी वाड� शुIवार+ भंडारा

पु�ष 5/2/1975 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 8/1/1998 7/31/2001 8605108350

841 20130302C100393 Eी रामकृxण नथ ्ंथूजी बावणकुळे 

मु बीड (सतेपार पो वरठS ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 8/25/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/13/1996 6/24/1999 9158207015

842 20130804C100607 Eी गणेश रघुनाथ चेटूले मु पो 

खराशी मेन रोड खराशी ता 

लाखनी िज भ ्ं◌ाडारा

पु�ष 7/10/1970 इमाव तह(सलदार लाखनी  6/1999  5/2002 9823799042

843 20130824C100793 Eी अंकोश वासुदेव कळंबे मु 

(स�ल+ ता िज भंडारा

पु�ष 7/1/1976 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 1/1/2000 12/31/2003 8007213138

844 20130903C100481 Eी सु@नल कxणाजी (भवगड ेसंत 

कोलबा!वामी वाड� चांदनी चौक 

भंडारा

पु�ष 2/6/1970 बीए टंकलेखन 

संकणक Hडफाम�

इमाव तह(सलदार भंडारा 00-12-1998 00-11-2001 9403421746

845 20131228C216347 Eी संजय Cचतंामन @तजारे मु पो 

�ढवरवाडा ता मोहाड िज भंडारा

पु�ष 9/3/1969 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/1/1999 12/31/2001 9764608966

846 20140211C100666 Eी �हरामन पांडूरंग आड ेमु 

खु(श�पार पो गं◌ुथारा ता िज भंडारा

पु�ष 1/1/1969 बीए संगणक ST तह(सलदार भंडारा 1/1/1997 31/12 1999 9764099159

847 20140211C100769 Eी ह0रश भाऊरावजी कवासे राणी 

लaमी बाई वाड� खात रोड भंडारा

पु�ष 7/1/1967 बीए बीपीएड 

इ् ◌ंUजी मराठS 

40-30 श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 5/1/1997 4/30/2000 8888396930

848 20140216C100215 ;वनोद भाक�जी शहारे, रमाबाई 
आंबेडकर वाड� भंडारा

पु�ष 5/1/1966 �बकॉम अनु जाती तहसीलदार भंडारा 6/1/1996 5/20/1999 9637597698

849 20140224C101249 Eी नर7L महादेव राऊत मु 

सालेबड� पो हदा�ल+ ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 9/8/1966 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 1/10/1995 7/9/1998 7898256448
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850 20140226C100511 कु पारो पूंडल+क रायपूरकर मु 

गणेश वाड� पवनी िज भंडारा

ि!" 6/12/1969 बीकॉम इंUजी 

टाय;पगं 30 
श>(म

इमाव तह(सलदार पवनी 00/07/ 1995 00/06/ 1998 9311636344

851 20140303C100906 Eी वासुदेव राजाराम सुखदेवे मु 

पो सोनी ता लाखांदरु िज भ ्ंडारा

पु�ष 10/23/1967 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदर

12/4/1996 12/30/1999 9923252961

852 20140304C101866 Eी चंLशेखर मोतीराम (भवगड े

राधाकृxण वाड� गांधी चौक भंडारा

ि!" 1/3/1971 बीकॉम संगणक इमाव तह(सलदार भंडारा 00-07-1995 00-06-1998 9404315444

853 20140308C100893 कु अच�ना गो;वदंराव गाडगे 

संताजी वाड� भंडारा

ि!" 6/2/1972 बीए मराठS 40-
30 श>@त 
संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 7/18/1995 8/30/1998 9764887196

854 20140311C101109 Eी राजीव लaमण मेEाम मु 

Cचचंोल+ पो आंधळगांव ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 2/8/1969 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 1/23/1996 1/22/1999 9860321534

855 20140324C100657 Eी घन$याम बाबुराव हुमने मु 

खैर+पट पो कुडगें◌ाव ता लाखांदरु 

िज भडारा

पु�ष 3/3/1966 बीए इंUजी 40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

12/14/1995 11/14/1998 8408016011

856 20140324C100560 Eी द(ूलचंद लaमण परशुरामकर  

मु पो र7गेपार कोहळी ता लाखनी 

िज भंडारा

2/1/1965 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 00/01/2000 00/12/2002 7875454974

857 20140403C100286 क सुरेखा रामदास डMगरे मु पो 

शहापूर नवीन टोल+ ता िज भंडारा

ि!" 9/9/1970 बीए ओपन तह(सलदार 
भ ्ं◌ाडारा

6/19/1995 6/19/1998 9730049889

858 20140412C100320 Eी अंकोश ह0रजी  देशपांड े मु 

वाके$वर पो पहेला ता िज भंडारा

पु�ष 9/13/1967 बीकॉम बीए 

बीएड एमए

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/01/ 1998 00/12 /2000 9403334381

859 20140415C100123 Eी सु@नल आनंदराव हाडगे मु पो 

�mमनी नगर खात रोड भंडारा

पु�ष 11/11/1969 एॠ इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

 00/1999  00/2002 9970963241

860 20140418c100309 Eी सुधाकर महादेव राऊत मु 

सालेबड� पो ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 5/24/1972 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार मोहाडी .27/07/1997 8/8/2000 9372196108
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861 20140429c100486 कु Cगता Pझबलराव भीवगड े

rवारा `ाने$वर भMUाड,ेनDथूभाई 
बीडी कारखाना महाDम गांधी वाड 

भंडारा

ि!" 8/31/1975 एRôग ् इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

00/11/1998 00/10/2001 9049740255

862 20140503c100225 Eी बाळकxण माधोराव बोरधरे मु 

पदमावाड� पवनी ता पवनी िज 

भ◌्ाडारा

पु�ष 5/21/1968 बीए बीएड 

???????
इमाव तह(सलदार पवनी 2/1/1996 1/31/1999 ९०९६७७४८८२

863 20140528C100476 Eी लोकचं? Eीराम बोदरे मु 
ढोरवाडा पो मा◌ृडगी ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 9/1/1969 बीएससी इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2002 9552550645

864 20140604C100344  कु भुषण Eीराम काळे  @नयर 

सांई मंद+र राजीव गांधी चौक 

भंडारा

ि!" 2/4/1970 बीए संगणक भज तह(सलदार भंडारा 2/18/1995 2/17/1998 7058243474

865 20140607C101059 Eी मंगेश दागोराव इं(लचवार मु 

पो सोनी ता लाखांदरु िज भंउारा

पु�ष 8/14/1969 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखा◌ुदरु

00/12/ 1996 00/11/ 1999 7350422403

866 20140611C101218 कु जयEी बाढू Cगर+पूंजे राज7L 

वाड� शुIवार+          भ डारा

6/16/1975  बीए संगणक  

कंउRटर

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/03/1999 00/02/2002 9673588641

867 20140711C100812 Eी चांगदेव नामदेव Cगधमारे मु 

इसापूर पो गुरटा ता लाखनी िज 

भंडारा

5/14/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 00/06/1999 00/05/2002 9822332754

868 20140916C102438 Eी देव7L राFये$याम चकोले लाल 

बहादरु शा!"ी वाड� बीहाइंड जे के 

!कूल भंडारा

पु�ष 10/6/1968 बीए इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

11/1/1996 10/31/1999 9422131809

869 20140917C102029 अ@नल शंकरराव सरनागते मु. 
(मटेवानी त. तुमसर िज. भंडारा

पु�ष 4/14/1976 बीए इमाव तहसीलदार तुमसर 3/1/2000 2/28/2003 9764717316

870 20140922C103701 राघेशाम सुखचंद कटरे, ◌ेआंबागड 

पो. (मटेवानी त. तुमसर िज. भंडारा
पु�ष 5/2/1970 बीपीएड/बीपीई 

/इं=जी 

टंकलेखन 

30>.मी.श

इमाव तहसीलदार तुमसर 1/24/2000 1/31/2002 9158559257

871 20140922C101987 Eी �यारेलाल >ेमदास गज(भए मु 

सातोना पो वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 4/23/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 12/16/1999 11/15/2002 9604123785

872 20140924C102308 Eी >मोद संपत _कंदल< मु पो 

(स�ल+ ता िज भंडारा

पु�ष 4/30/1974 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

3/1/2000 2/28/2003 9767319501
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873 20140925C101330 Eी राधे$याम यादोराव कावळे डॉ 

भागवत कावळे गु�नानक नगर 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 10/12/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार तुमसर 00/08/1995 00/07/ 1998 09960400218

874 20140925C106465 कु सु(शला कवडुजी माडकेर 

rवारा राधे$याम साकेारे मु पो 

बारGहा ता लाखांदरू िज भंडारा

12/10/1966 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/01/1996 00/01/1999 9960070057

875 20140926C102452 Eी जयशाम फुलचंद कटरे मु 

मोहगांव खदान ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 6/12/1973 बीए एमएससी 

आय ट+ इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/2/1999 1/31/2002 9823853662

876 20140926C100476 Eी ;वलास का(शराम मेEाम मु◌ु 

बारवा ता लाखांदरु िज भंडारा

पु�ष 9/24/1970 बीए �बपीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखा◌ुदरू

00/00/1996 00/00/1999 7507877892

877 20140927C101579 Eी अमोल जयरामजी कठाने मु 

घेोडझेर+ पो बेलाट+ ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 6/5/1968 बीए कृष◌्ी पदवी इमाव तह(सलदार 
लाखा◌ूदेर

11/26/1995 11/26/1998 9049170921

878 20140927C101409 Eी रामकृxण हर+भाउ qाKहणकर 

मु पो मासल ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 8/2/1965 बीकॉम इंUजी 

30  श>(म
इमाव तह(सलदार 

लाखा◌ूदरू
00/00/1993 00/00/1995 9096912149

879 20140927C100323 Eी >मोद कुंजीलाल बोरकर मु 

Cचचाड पो बारGहा ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 7/15/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/01/ 2000 00/12/ 2002 9637000135

880 20141027c100371 क�पना खुशाल बागड ेमु परसोडी 

पो जवाहर नगर ठाणा ता िज 

भंडारा

1/8/1970 बीकॉम टंकलेखन अनु जाती तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 7/1/1998 8888270410

881 20140928C101732 Eी _करण  का�जी पा�टल 

आंबेडकर वाड� वरठS ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 6/6/1976 बीए एम ए 

एमएसऑ_फस 

संगणक

अनु जाती तहसीलदार 
मो◌ेहाडी

11/16/2000 11/15/2003 93269112251

882 20140929C102463 कु सु(म"ा ज@नराम रहांगडाले 

rवारा दगुा�कं◌ंठS पटेल गोवध�न 

नगर सांई कॉलोनी तुमसर िज 

भंडारा

ि!" 9/10/1971 बीकॉम कंडRटर 

इंUजी मराठS 

40-30 श>(म

इमाव तह(सलदार तुमसर 11/16/1995 10/29/1998 7798740402

883 20140929C103425 हष�;वणा (शवचरण सुखदवे 

आंबेडकर वाड� बंगाल+ कॉलानी 

भंडारा

ि!" 11/23/1971 बीए इंUजी 

मराठS 40-40 
श>(म

अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00/09/1997 00/08/2000 9423674671
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884 20140929C100250 Eी अनमोल वामन बडोले गुजर 

पे�ोल पंपा]या मागे मंगलपांड े

वार ्�ड भंडारा

पु�ष 6/2/1972 बीए टंकलेखन 

मराठS इंUजी 

�हदं+ 30-40-30 
श>(म 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1999 00/06/ 2002 ९५४५५७९०४६

885 20140928C101392 कु उषा गजानन बा:ते (शवशRती 

भवन सांईबाबा कॉलोनी गोवध�न 

नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 4/15/1968 एचएससी/Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 1/25/1999 1/24/2000 8605428757

886 20140929C101252 कु ;वपा$या रामकxण बंसोड 

फ7 :डस कॉलोनी खात रोड भंउारा

ि!" 5/2/1965 एचएससी Hडएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/09/1999 00/08/2002 9049758485

887 20140929C102081 कु Oमा वासूदेव गज(भए 

इं�दरागांधी वाड� बंगाल+ कॉलोनी 

भ उारा

ि!" 9/17/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/2000 12/15/2002 9765004369

888 20140929C101357 कु ;वणा कपूरचंद Zव◌्ु◌ु◌ंर◌्ै 

तुमसर रोड देGहाडी ता तुमसर 

िज भडारा

ि!" 3/15/1974 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 7/20/2000 7/19/2003 8390652102

889 20140929C102574 Eी वामन का(शराम यावलकर मु 

;वह+रगांव ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 1/3/1970 बीए �बपीएड इमाव तह(सलदार 
साकोल+

00/03/  1998 00/02/2001 9545405740

890 20140930C100457 कु लaमी दशरथ वाडीभ!मे 

राजगु� वाड� @नयर @नशा 

;ðrयालय भंडारा िज भंडारा

ि!" 11/3/1970 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/00/1995 00/00/1998 9764949838

891 20140930C101309 Eी >;वन >ेमनारायणम (मEा मु 

कका�पुर पो मोहगांव ता तुमसर 

िज Áडारा

पु�ष 3/30/1963 ?? ? ओपन तह(सलदार तुमसर 12/6/1995 11/25/1998 9049757533

892 20140930C101307 Eी संतोष (शवचरण रामटेके मु 

देवनाळा पो गुरटा ता लाखनी िज 

       भ डारा

पु�ष 5/29/1966 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार भृंडारा 8/7/1997 7/31/2000 ९०७५८६०१८७

893 20140930C100820 Eी का� सहागू ट7बेकर मु देवसरा 

पो बपेरा ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 8/31/1958 एसएससी Hडएड अनु जाती तह(सलदार तुमसर 11/6/1995 11/30/1998 7066486399

894 20140930C101492 Eी नेमराज गावध�न हटवार मु 

सातोना ता मोहाडी िज भ उारा

पु�ष 6/12/1973 ?? ? बीए �बएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/14/1998 7/12/2001 ९८२३९१२४९८
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895 20140930C100661 Eी लेवाकर केवलरामजी @नमजे  

मु Cचचंोल+ पो भागडी ता 

लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 2/12/1961 बीकॉम ओपन तह(सलदार 
लाखांदरू

8/4/1996 3/19/1998 9545335364

896 20140930C100883 परमानंद महादेव रंगार+ मु 

सातोना पो वरठS ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 8/10/1970 बीए 

एमएससीआयटभ ्

 इंUजी मराठS 

40-40 श>(म

अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 9/11/1997 9/10/2000 9765929896

897 20140930c101595 कु अच�ना पंHडतराव रहाटे (शवाजी 

वाड� शुIवार+ महाबोधी वाड� भंडारा

ि!"  25/04/1974 ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
भं◌ंडारा

00/10/ 2001 00/09/2004 ९५०३७०३११३

898 20140930C102633 Eी अजय मनो◌ेहर धांड े�लॉट नं 

41 /42 तुलसी नगर खात रोड 

भंडारा

पु�ष 12/29/1974 ए]क् =]क् इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

00/00/1997 00/00/2000 9561006541

899 20140930C101899 कु (शवानी संजय �"वेद+ वेलकम 

कॉलोनी खात रोड भंडारा िज 

भाडारा

ि!" 12/12/1964 एॠ ओपन तह(सलदार 
भं◌ंडारा

9/1/1997 8/30/2000 8698954112

900 20141001C100627 Eी भागवत नामदेव चौके मु 

Cचचंटोला पो ;पपंळगांव ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 1/15/1972 बीए ;वमा>वग� तह(सलदार लाखनी 1/1/1999 12/31/2001 9130682531

901 20141002C100363 Eी ;वजय बाबुरावजी गजापूरे 

इंLलोक सभागहृा]या माग◌्े 

`ाने$वर नगर भंडारा

पु�ष 6/6/1973 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 8/7/1997 7/31/2000 9420936481

902 20141004c100243 रेखा  Eावन मते  खामतलाव 

बजरंग चौक भंडारा

ि!" 1/14/1972 बीए इमाव तहसीलदार भंडारा 00/07/1997 00/06/200 7709480792

903 20141004C100545 Eी ;वपीनलाल जयराम राणे मु 

हरदोल+ पो मोहगांव ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 5/26/1967 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 00/12/1995 00/11/1998 9049062659

904 20141004C100450 सुरेखा मा@नक रामटेके  डॉ. 
आंबेडकर वाड�, बंगाल+ कालोनी 

बुदध ;वहारा जवळ ,भंडारा

ि!" 5/1/1974 बीए/ 
टंकलेखन/संगण
क

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00-06-1998 00-05-2001 9923537883

905 20141004C100145 Eी गणेश सदा(शव हुमने मु 

�पेरा पो मोहगांव ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 5/12/1973 बीए �बपीएड अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/3/2000 12/31/2003 9765176632
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906 20141005C100241 Eी गोरेलाल धनपाल �बसने संत 

जगनाड ेनगर तुमसर िज भ◌्ाडारा

पु�ष 7/1/1968 õaघ ्Ra�क्x´ ्

कöII

इमाव तह(सलदार तुमसर 00/10/ 1995 00/09/1998 9923277090

907  20141006C100136 कु (सधंू खतूजी देशमुख बेलघाट 

वाड� पवनी ता पवनी िज भडारा

ि!" 2/28/1967 बी ए इमाव तह(सलदार पवनी 00/07/ 1997 00/06/ 2000 ९८२३४७१०४३

908 20141007C100361 Eी शरदकुमार शंकर रंगार+  मुपो 

कुडगेांव ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 7/1/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

8/7/1997 7/31/2000 9637560833

909 20141007C100773 कु न(लनी रामभाउ शामकुंवर मु 

मसलमेटा लाखनी ता लाखनी िज 

भ◌्ाडारा

ि!" 7/5/1968 बीए कंडRटर ?? 
?

अनु जाती तह(सलदार लाखनी 8/7/1996 8/7/1999 9975232914

910 20141008C100559 Eी र;वLं भागवत साव< मु 

राजेगांव पो गं◌ुथारा ता िज 

भं◌ंडाp◌ै◌ं

पु�ष 8/14/1968 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 1/1/2000 12/31/2003 9527419129

911 20141012C100553 Eी धनराज माधोराव साकोरे 

सुभाष वाड� शुIवार+ भंडारा

पु�ष 11/22/1970 बीए आयट+आय 

वायरमन

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/10/1996 00/10/1999 9765622164

912 20141013c100817          Eी वामन $यामराव डोरले मु 
बोरगांव पो मानेगांव ता िज भंडारा

पु�ष 2/15/1973 बीकॉम बीपीएड 

टंकलेखन 

>क�प U!त

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/04/ 1997 00/03/  2000 ९५६११२०१३१

913 20141014C100892 कु �पाल+ �हरामन साठवणे  

�लॉट नं 15 सांईनाथ नगर भंडारा 
िज भंडारा

ि!" 9/25/1973 बीए एमए ◌ं

संगणक

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/3/1997 8/31/2000 ९६७३५०४५२३

914 20141014C100421 Eी कैलास रामाजी गभने मु 

खुशार+ पो मोहगांव देती ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 12/21/1972 बीए आयट+आय 

§ा�समन 

मकॅे@नक

इमाव तह(सलदार मोहाडी 5/2/1998 5/2/2001 8805032662

915 20141014C100572 गाय"ी गोपालराव हलमारे राम 

नगर खात रोड भंडारा िज भंडारा

ि!" 6/30/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/12/ 1995 00/11/1998 9975140152

916 20141016C100270 Eी सDयवान महादेव मेEाम मु 

पो वारGहा ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 8/30/1958 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/08/1997 00/07/2000 8806743287
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917 20141016C100633 Eी मनोहर वासू◌ुदेव पारधी गांधी 

वाड� @नयर पो(लस !टेशन  ता 

लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 2/20/1970 बीए Uथपाल ?? 
?

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/06//1997 00/05/2000 ९९२१०२९३३८

918 20141016C100520 Eी अंबरदास रामजी गण;वर डॉ 

आंबेडकर वाड� अशोक नगर भंडारा

पु�ष 7/5/1962 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 9764575315

919 20141016C100837 Eी जयलाल भै�यालाल भोरगड े

मु पो गरर बघेडा ता तुमसर िज 

भं◌ंडारा

पु�ष 1/12/1969 एचएससी ि◌?एड इमाव तह(सलदार तुमसर 10/9/2000 9/30/2003 7066470152

920 20141017C100713 Eी पदमकुमार Eीराम खोqागड े

मु मासलमेटा पो सालेभाटा ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 7/11/1961 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00/05/ 1997 00/04/ 2000 9881927494

921 20141017C100605 कु सुरेखा (शवचरण शेरके मु 

राममं�दर वाड� लहर+ आEम 

जवळ भढारा

ि!" 5/22/1968 बीकॉम 

टंकलेखक  ?? 
?? ??????

;वमा>वग� तह(सलदार भ ◌ं
डारा

5/15/1993 5/31/1996 9764239903

922 20141017C100300 Eी >काश Eीराम दमाहे 

भगत(सहं वाड� :यू टाकल+ भंडारा 

िज भडारा

पु�ष 12/20/1971 बीकॉम संगणक इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1996 00/08/1999 9422134781

923 20141018C100433 Eी अशोक माधोराव कुरंजेकर मु 

पो कMढा ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 6/25/1974 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 9/1/2003 8/31/2006 9823389232

924 20141018C100749 Eी शरद  बालदेव  धांड ेखात 

रोड शRती नगर भंडारा

पु�ष 4/24/1965 एRôग ् इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

00/07/  1995 00/06/  1998 9423384765

925 20141019c100044 Eी र;वLं गो;वदंा साठवणे मु 

पांढरा बोडी पो वरठS ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 8/5/1972 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 00/11/1997 00/10/ 2000 9049974487

926 20141020C100390 कु भारती गणेश भां◌ेगाड े

ओमशांती >ोGह+जन ;ðrयानगर 

गणशपूर भंडारा

ि!" 11/10/1969 बीए टंकलेखन इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

8/7/1997 7/31/2000 9404113482

927 20141020C100472 Eी चंLभान परसराम बले मु पो 

गरा� बघेडा ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 1/2/1964 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 11/30/1995 11/29/1998 8806584182

928 20141020C100065 Eी यादोराव Eीराम काळे  मु 

प7ढर+ पो कनेर+ ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 11/1/1967 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 11/5/1999 00/10/ 2002 ९६७३९४८६७९
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929 20141027C100168 Eी देवनंद का(शरामजी बोरकर मु 

पो तीर} पो (म◌ंंसी ता िज भंडारा

पु�ष 4/6/1974 बीए इंUजी 30 
श>मि्◌ ?? ?

इमाव तह(सलदार भंडारा 1/2/1997 12/31/1999 8975617041

930 20141027C100096 Eी राजकुमार मोतीलाल मोहुले मु 

खराशी नाका पो @नहार वानी ता 

िज भंडारा

पु�ष 6/12/1970 बीए बीपीएड 

एमए

इमाव तह(सलदार भंडारा 10/1/1998 9/30/2001 9922881317

931 20141027c100343 Eी लेकराम लहुजी उके मु 

परसोडी पो स�दड ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 5/19/1966 बीए बीपीएड ?? 
?

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

7/17/1996 6/16/1999 ९६७३४४५२३९

932 20141027C100476 कु माया आसारामजी कानतोड ेमु 

इं�दरा नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 12/30/1969 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 00/08/ 1996 00/07/1999

933 20141027C100148 Eी खुशाल दादाजी काटेखाए मु 

Cचचंाळ ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 6/5/1969 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 3/1/1996 2/28/1999 9970826630

934 20141027C100126 Eी ;वजय अजू�न वैrय मु पो 

;पडंकेपार ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 5/30/1963 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

7/17/1996 6/30/1999 ९५४५३५८३७८

935 20141027C100081 Eी >�दप श7गोजी उके मु पो 

परसोडी ता साकोल+ िज भ ्ंडारा

पु�ष 1/12/1970 बीए �बएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

6/10/1996 5/31/1999 9673153818

936 20141027C100278 Eी >काश >भाकर राव शेष 

पो(लस कॉलोनी त_कया वाड� 

भंडारा

पु�ष 9/29/1969 बीए टाय;पगं 

îrमड़Drय

ओपन तह(सलदार भंडारा 5/3/1997 5/25/2000 ९४२०३६५७५६

937 20141027C100400 Eी प@तराम कुणाजी नागर+कर मु 

पो परसोडी ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 2/1/1963 बीकॉम बीए 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

8/1/1998 7/31/2001 ८८९८७४८४९८

938 20141028C100140 Eी ;वनोद ताDयाजी ढ7गे rवारा 

;वजय प@तराम भूते माजी सै@नक 

वाड� न 3 मु पो ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 7/1/1968 बीएससी संगणक इमाव तह(सलदार लाखनी 00/00/ 1997 00/00/2000 9403343457

939 20141028C100625 �mसाना यूसूफ शेख 

लालालजपतराय वाड� भंडारा

ि!" 6/21/1967 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 1/1/1992 12/31/1995 ९८९०५११४४३

940 20141028C100034 Eी तुकाराम कMढूजी बडवाईक मु 

पो लाखोर+ ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 3/1/1964 बीकॉम बीपीएड 

?? ???
इमाव तह(सलदार 

साकोल+
11/2/1995 10/31/1998 ९९२३३८५३१६
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941 20141028C100163 कु शीला शामराव सेलोकर rवारा 

केवलराम साठवणे आंबेडकर वाड� 

गणेशपू◌ुर भंडारा िज भ◌्ाडारा

ि!" 9/25/1967 बीए ???? इमाव तह(सलदार भंडारा 1/14/1990 1/14/1993 9405513065

942 20141028C100217 Eी सोमा $यामा सह!"बुFये मु 

पो अडयाळ ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 4/15/1968 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 00-08-1996 00-07-1999 9011487211

943 20141029C100294 कु माया दादा Cगराडकर गांधी 

वाड� भंडारा

ि!" 1/28/1973 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 9/6/1998 9/6/2001 ७०८३०७४८२९

944 20141029c100850 Eी मुने$वर रघुनाथ तुमसरे मु 

गोडसावर+ पो र7गेपार ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष  12/11/1973 बीए बीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 6/7/1996 5/31/1999 ९७३७५८५५१८

945 20141029C100695 Eी सु@नल अमतृ बंसोड मु पो 

कनेर+ दगडी ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 3/15/1964 एचएसएस ्

बीकॉम ◌ा

अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/1/1995 10/31/1998 974422242

946 20141029c100337 Eी �हरामण राजीराम मंदरूकर  

मु पो भावड ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 4/7/1969 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 00/07/1996 00/06/ 1999 ९७६४९४५४८७

947 20141030C100539 Eी qीजमोहन रामआEय दबुे मु 

पो साकोल+ ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 9/20/1970 बीए गॠ्  ओपन तह(सलदार 
साकोल+

6/10/1996 5/31/1999 94041112106

948 20141030C101017 कु चेतना >ेमदास गज(भए rवारा 

>मोद गज(भए Iांतीवाड� भंडारा

ि!" 1/24/1969 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भडारा 7/1/1995 6/30/1998 9921569311

949 20141030C100776 कु स0रता पं◌ूड(लक माकड ेमागड े

मोह�ला आजाद वाड� भंडारा

ि!" 8/12/1976 बीए आय�टआय 

§से मे_कंग 

Hडझाईनर गॠ् 

=]RO्è ्

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/1999 00/07/ 2002 8275282500

950 20141030C100853 Eी �दल+प मोरे$वर गज(भए 

समता नगर भंडारा िज भंडारा

पु�ष 11/12/1964 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/03/1999 00-02-2002 ९४२३३७५५६२

951 20141030C101045 Eी योगेश शाल+कराम वास@नक 

मु पो आंबेडकर वाड� वरठS ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 6/30/1970  बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 00/00/1996 00/00/1999 9823667060

952 20141030C100251 गुनानंदा अ�ण गज(भए मु पो 

चांदोर+ ता िज भंडारा

पु�ष 12/15/1969 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/26/1995 8/25/1998 9764422242
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953 20141030C100603 Eी नंद_कशोर बीसन भीवगड ेमु 

पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 6/22/1963 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/1995 10/1/1998 9860257533

954 20141030C100635 Eी तेजराम मंगरजॅी गहाने मु पो ◌ं

;पपळगांव ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 11/21/1963 एचएससी Hडएड 

ë÷घa्öI

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

7/4/1994 00/00/1997 7507118633

955 20141030C100410 Eी राजे$वर $यामरावजी बांडबेूचे 

मु पो पहेला ता िज भंडारा

पु�ष 11/16/1973 बीकॉम एमए 

संगणक 

टंकलेखन

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/1/1997 8/31/2000 9421780072

956 20141030C100932 Eी संजय >�हाद जांभूलकर 

गजानन चौक साकोल+  िज भंडारा

पु�ष 9/19/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

12/1/1999 11/30/2002 ९४२२१२७२९८

957 20141031c100696 कु लता महादेव गभने इं�दरा 

नगर ;वनोबा भावे रोड खापा 

टोल+ तुमसर िज भंडारा

ि!" 5/9/1968 बीए इमाव तह@यलदार तुमसर 7/15/1996 7/14/1999 ९७६४४९९८९७

958 20141031C100934 कंचन बाबूराव पांड े;ðrयानगर 

�लॉट नं 32 भंडारा
ि!" 11/17/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 10/10/2000 10/9/2003 ९४२३६०५८६३

959 20141031C100462   सै�यद मिजदअल+ नवाबअल+ 

मु करडी ता मोहाडी िज भ ्ं◌ाडारा

पु�ष 11/17/1973 बीए ;व जा तह(सलदार मोहाडी 9/2/1998 9/1/2001 9975216871

960 20141031C100620 Eी @नलेश रामभाउ देवेकर rवारा 

 बीआर खोqागड ेमु कमलकं◌ुजे 

भवन गांधी वाड� भंडारा

पु�ष 8/1/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार भंडारा 6/6/1995 6/6/1998 ७३७८६२९६८०

961 20141031C100326 Eी �दनदयाल संपत बोरकर मु पो 

बोथल+ पो बारGहा ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 6/10/1967 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

12/7/1995 11/30/1998 8605768215

962 20141101C100508 Eी रमेश कुमार $यामराव बMदरे 

इं�दरा नगर तुमसर िज भंडारा

पु�ष 2/7/1974 बीए बीपीएड 

संगणक

इमाव तह(सलदार तुमसर 2/20/1999 2/19/2002 9850209705

963 20141101C100304 कु मा(लनी भागवत हरड ेrवारा 

लaमन कवडूजी भांडारकर सांइ 

कॉलोनी गावध�न नगर तुमसर

ि!" 2/15/1974 बीए बीएड ?? ? इमाव तह(सलदार तुमसर 7/26/1999 6/27/2002 7798549793

964 20141101C100352 Eी मनोहर केशवराव देशमुख 

हनुमान नगर तुमसर िज भ ◌ंडारा

6/6/1959 बीकॉम इमाव तह(सलदार तुमसर 3/1/1983 2/28/1986 9552851690
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965 20141101C100397 Eी >मोद Eावण सावरकर टड$ेवर 

वाड� नं 1 पवनी ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 11/14/1974 बीएससी 

पीजीHडसी 

संगणक 

एमएससीआयट+

इमाव तह(सलदार पवनी 11/4/1999 10/3/2002 7507724806

966 20141101C101002 कु ;व@नता राजकुमार प(शने 

पटेलपूरा वाड� बडा बाजार भंडारा

ि!" 4/11/1978 एम ए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00-09-2000 00/08/2003 ८४२१२५२०४७

967 20141101C100602 Eी महादेव �दगांबर गवरे मु पो 

खराशी ता लाखनी िज भंडारा

10/22/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00-04-1997 00-03-2000 ९८२३८७१२६६

968 20141101C100807 भारत `ानीराम ठाकरे मु हरदोल+ 

पो (मटेवानी ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 11/19/1966 बीकॉम बीपीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 12/1/1995 11/30/1998 ८८०६५८१०४०

969 20141101C100478 कु ;वrया सुर7L जुबान नंदे$वर 

आंबेडकर वाड� भंडारा

ि!" 6/18/1973 बीए एमए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/12/1997 00/12/ 2000 ९३७१३२३४०५

970 20141101C100526 Eी द(लराम शंकर बं:सोड  इं�दरा 

गांधी वाड� म7ढा रोड भंडारा

पु�ष 1/30/1963 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1998 00/08/2000 ९४२०९७२१३८

971 20141103C100246 Eी अ@नलकुमार ह0र$चंL कोचे मु 

पो पंच(शल वाड� गजानन 

महाराज चौक साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 3/31/1966 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/13/1995 31-09-1998 7304509190

972 20141103C100258 स@तश सोनू नंदे$वर मु पो 

स7दरूवाफा ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 10/4/1963 बीएससी अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

6/1/1999 5/31/2002 9421781795

973 20141103C100327 लaमीकं◌ात खोलूजी पंचीपा"े मु 

पाथर+ पो नाका डMगर ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 10/19/1971 बीए बीएड भज तह(सलदार तुमसर 6/19/1999 6/18/2002 9850362233

974 20141103C100847 Eी ओम>काश नDथू कं◌ुडले मु 

परसोडी जवाहर नगर ता िज 

भंडारा

पु�ष 3/15/1968 बीए ??.??? इमाव तह(सलदार भंडारा 00-08-1997 00-07-2000 ८८०६०२१३३९

975 20141103C100123 Eी अ�ण लaमण धाकड े मु 

;पपंळगांव कोहळी ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 5/20/1966 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

8/7/1997 7/31/2000 ८९७५९१३७३८
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976 20141103C100101 Eी संजय मधूकर हष< मु 

केसलवाडा पो सालेभाटा ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 4/10/1971 बीएससी बीएड 

बीपीएड

इमाव तह(सलदार लाखनी 5/6/1999 4/30/2002 9730396152

977 20141103c100114 Eी �दगांबर सेगोजी उके मु पो 

परसोडी ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 2/2/1966 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/9/1997 12/31/1999 ९७६५०३६२१७

978 20141103C100966 चंLमPण _कसन गज(भए :यु 

संताजी नगर लाला लजपतराय 

वाड� भ ्ंडारा

पु�ष 1/14/1966 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार 
भं◌ंडारा

00/00/1995 00/00/1998 ८१७७८७४६३३

979 20141103C101125 Eी दादा ;वठोबा चौधर+ मु 

@नमगांव पो पालांदरू ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 3/9/1965 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार लाखनी 00/10/1996 00/09/-1999 ९८८१६५५८२६

980 20141103C100796 Eी >काश उदयभान मेEाम मु 

कोलारा पो मुरमाडी तुपकर ता 

लाखनी िज भंउारा

पु�ष 11/5/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 12/27/1994 11/30/1997 ७३७८५३३८७३

981 20141104C100265 Eी �दनदयाल पूंड(लक ठाकरे मु 

आतल+ पो भागडी ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 9/8/1971 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/04/2000 00/03/2003 ७०२८६००१०५

982 20141104C100211 कु छाया बळीराम बांते जनरल 

हा◌ू!पीटल चे मागे कबीर नगर 

वाड� भंडारा

ि!" 7/10/1973 बीए इंUजी 

मराठS 40-30 
श>(म

इमाव तह(सलदार भंडारा 9/16/1998 9/15/2001 9423641534

983 20141104c100285 कु उषा नर7L बावनकर rवारा 

सुरेशजी सम0रथ माकड ेनगर 

तुमसर िज भंडारा

ि!" 6/23/1968 बीकॉम इमाव तह(सलदार तुमसर 3/3/1999 3/2/2002 ९५०३७००७२७

984 20141104c100675 कु Cगता Eावण कुरंजेकर rवारा 

;वलास बावनकुळे भाऊतलाव वाड� 

लaमी @नवास पवनी िज भ◌्ाडारा

ि!" 2/18/1961  Hडएड इमाव तह(सलदार पवनी 8/1/1998 7/31/2001 ८८०६२५३३५३

985 20141104c100648 (सधंु तुलसीराम भूरे rवारा 

मधुकर मदनकर भाई तलाव वाड� 

नांदरूकर ले ऑउट पवनी िज 

भंडारा

ि!" 1/17/1967 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार पवनी 3/1/1999 2/21/2002 ९९७०२८६०८९

986 20141104c100292 कु अ�का रघुनाथ ठाकरे rवारा 

तुकाराम भेजमारे मु पो मोहरा ता 

लाखांदरू िज भंडारा

ि!" 8/13/1965 बीए इंUजी / 
मराठS �हदं+

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

9/9/1997 9/9/2000 ८८०६६१५९५१
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987 20141105c100382 कु ;वणा वसंतराव ढोमने त_कया 

वाड� भंडारा

ि!" 8/22/1973 ?? ? इमाव तह(सलदार भ डारा /00/12/ 2000 00/11/2003 ९४२१७१५६७१

988 20141105c100219 Eी मनोजकुमार रामचंL 

बारसागडेू  केसलवाडा पो ;वरल+ 

ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 7/15/1970 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 8/1/2003 7/3/2006 ९८५०३६७१०८

989 20141105c100229 Eी देवराव  @नताराम बावनकर मु 

पो ;पडंकेपार ता साकेाल+ िज 

भंडारा

पु�ष  26/08/1965 बीए भज तह(सलदार 
साकोल+

11/1/1995 10/31/1998 9764245849

990 20141105c100475 Eी रोशन ह0रदास सुखदेवे मु 

जांभळी सडक पो ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 5/20/1959  ?? ? बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/8/1997 12/31/1999 8551802700

991 20141105c100301 Eी शरयू बाबूराव डहाट मु पो 

(सहोरा डहाट टोल+ ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 3/26/1963 बीए टाय;पगं अनु जाती तह(सलदार तुमसर 00-12-1997 00/11/2000 ९९२३६५२३३०

992 20141105c100384 Eी राजे$$वर शंभू धोटे मु डMबे 

;वरल+ पो मोहरना ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 1/11/1974 बीए व 

आयट+आय

इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00 /10/2001 00/09/2004 ७८७५३७१२८०

993 20141105C100448 Eी �दल+प पांडूरंग पारधी मु 

माटुटोला ता साकोल+ िज भडारा

पु�ष 9/6/1971 बीए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

1/6/2000 12/31/2002 9823840042

994 20141105c100766 कु वैशाल+ >भाकर गणवीर मु पो 

आंबेडकर वाड� गणेशपूर भंडारा

ि!" 12/3/1968 बीए 

एमएसडZ�यू 

एमएससीआयट+

अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/13/1996 12/31/1999 ९८६०२२९४८४

995 20141106C100635 कु वंदना ह0र अडकुले लaमी 

मेHडकल !टोअस� बडा बाजार 

भउारा

ि!" 1/9/1971 बीएससी इमाव तह(सलदार भंडारा 00/01/ 1997 00/12/1999 ७७५३९०९३११

996 20141105c100471 कु Cगता रमेश चौधर+ मु सावर+ 

पो जवाहर नगर ता िज भंडारा

11/29/1976 बीए टंकलेखन इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00/12/ 1999 00/11/2002 9561574695

997 20141107C100576 कु छाया आसाराम कानतोड े

इं�दरा नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 3/19/1966 एवएस सी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 10/1/1995 9/30/1998 8805585520

998 20141107C100419 Eी ;व$वजीत (शवदास रंगार+ मु 

सावर+ पो जवाहर नगर ता िज 

भंडारा

पु�ष 8/25/1970 एम ए टायपी!ट अनु जाती तह(सलदार भंडारा 12/1/1996 11/30/1999 9960455945
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999 20141107C100314 Eी नर7L Eीराम मेEाम मु 

Cगरोल+ पो मोरेगांव ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 7/1/1966 बीए बीपीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/1/1998 8/31/2001 9921322245

1000 20141107C100559 कु मंगला परसराम म!के rवारा 

के ट+ सेलोकर राज7L वाड� 

रामनगर पांढराबोडी रोड शुIवार+ 

 भंडारा

ि!" 6/20/1968 बीए टंकलेखन इमाव तह(सलदार भंडारा 00/04/ 1999 00/03/  2002 8149877127

1001 20141107C100483 Eी नरेश महादेव गेडाम मु 

मानेगांव पो ;पपंळगांव ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 6/28/1964 बीए एमए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 8/7/1997 7/8/2000 8421175159

1002 20141107C101010 कु नंदा नारायण भूरे संत कबीर 

वाड� चांदनी चौक भ डारा िज 

भंडारा

ि!" 12/15/1972 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/06/ 1995 00/06/ 1998 ७८७५६३९८७७

1003 20141107C100380 Eी �टकाराम सखाराम ढवळे मु 

असोला पो कुडगेांव ता लाखांदरू 

िज भडारा

पु�ष 8/18/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

6/6/1997 6/6/2000 8806682992

1004 20141107C100545 Eी अ@नल @नलकंठ मेEाम मु 

प7ढर+ सोनेगांव पो हरदोल+ ता 

लाखांदरू िज भ ्ं◌ाडारा

पु�ष 1/2/1963  बीएससी अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/00/1997 00/00/2000 ७७१९८७४८३५

1005 20141107c100309 Eी मनोहर का(शराम हुमने मु पो 

सोनी ता लाखांदरू िज भडारा

पु�ष 3/28/1970 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00-02-2000 00-01-2003 ९४०३२९६९११

1006 20141108c100837 Eी जयघोष नारायण साखरे मु 

आसोल+ पो कुडगेांव ता लाखांदरू 

िज भ◌्ाडारा

पु�ष 12/16/1963 बीए �बपीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

7/15/1997 7/15/2000 ८८८८०७१९६४

1007 201410008c100828 Eी राजकुमार पांडूरंग साखरे मु 

आसाला पो कुडगेांव ता लाखांदरू 

िज भडारा

पु�ष 6/4/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरु

00/02/1998 00/01/2001 9765870807

1008 20141109C100129 कु शारदा $यामराव चौधर+ rवारा 

एचआर लोनारे ना(शक नगर 

भं◌ंडारा

ि!" 5/8/1972 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 11/21/1996 12/6/1999 ९४२३११४५७७

1009 20141110c100439 Eी दादाराव नDथू लोखंड ेमु पो 

;पपंळगांव @न ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 10/15/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 00/09/1996 00/08/1999 9637480829

1010 20141110c100708 Eी पु�षोNम (भवाजी भूरे वाड� नं 

1 तलाव वाड� मु पो ता लाखनी 

िज Áडारा

पु�ष 2/12/1963 बीए आयट+आय 
टंकलेखन ?? ?

इमाव तह(सलदार लाखनी 00/06/ 1998 00/05/ 2001 ८८०६५७३५६६
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1011 20141110c100762 कु ;वणा उपासराव गीर+पूं◌ूजे 

rवारा ह0रराम लांजेवार त_कया 

वाड� माकड ेनगर भंडारा

ि!" 4/22/1965 बीए ?? ? इमाव तह(सलदार भंडारा 00/00/ 1996 00/00/1998 ८८६२०२९१३१

1012 20141110C100476 Eी राजेश चेकर ट7भूण< मु पो 

;वरसी ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 9/10/1970 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/1/2003 9/30/2006 ७७६७८३६९८४

1013 20141110c100505 Eी सुभाष का� ठवकर मु खडक6 

पो पालोरा ता मोहाडी िज भ◌्ाडारा

पु�ष 7/8/1967 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/22/2001 10/21/2004 ९८२३०७९५३५

1014 20141110c100260 Eी वसंत◌्ारामजी उके मु  पो 

परसोडी सMदड ता साकोल+ िज भ 

डारा

पु�ष 6/24/1963 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/1/1995 10/31/1998 ९०४९३०१९६५

1015 20141110c100386 Eी पूंड(लक संपत लोणारे मु 

खं◌ाबाडी पो ;पपंळगांव ता पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 9/18/1966 बीए बीएड 

बीपीएड

अनु जाती तह(सलदार पवनी 00-09-1996 00-08-1999 ९९२३९०२२४५

1016 20141110c100568 Eी र;वशन का(शराम अंबादे मु 

मांडळ पो भागडी ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 11/11/1967 बीए कंडRटर अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/02/ 1997 00/02/ 2000 ८८८८३२०४९२

1017 20141111C100611 Eी भाxकर बाळकृxण चेटूले मु 

मानेगांव पो ;पपंळगांव ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 1/20/1967 बीए इमाव तह(सदार साकोल+ 00/00/ 2000 00/01/ 2003 ९३७१५४४१९९

1018 20141111C100850 Eी जय>काश श करराव श7◌ंड ेमु 

पो चांदोर+ मा(लपार ता िज  

भ◌्ाडारा

पु�ष 1/5/1976 एमएसऑ_फस 

टाय;पगं

इमाव तह(सलदार 
भं◌ंडारा

5/1/2000 4/30/2003 ८३९०७०३३८७

1019 20141111C100369 Eी तुल(शदास दागोजी खेडकर मु 

खैरना पो मोहरना ता लाखांदरू 

िज Áडारा

पु�ष 11/21/1965 बीए बीपीएड भज तह(सलदार 
लाखांदरू

10/1/1996 9/1/1999 ९६२३९३९२७३

1020 20141112c100429 Eी जीवनलाल परसराम (ल�हारे 

मु सालाई खुद� ता मोहाडी  िज 

भ◌्ाडारा

पु�ष 2/8/1972 बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 11/23/1998 11/22/2001 ९७३०५९१६६३

1021 20141112c100329 Eी राजू नDथूजी �Oरसागर मु पो 

धारगांव ता िज भंडारा

पु�ष 10/7/1972 ? इमाव तह(सलदार भंडारा 00/12/1995 00/11/1998 ९७६५२३४४३३

1022 20141112C100258 Eी ओमदास ह0र$चंL @ततरमारे 

मु काटेqाKहणी पो सालई खुL ता 

मोहाडी िज भडारा

पु�ष 10/14/1976 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/6/1999 7/5/2002 9096658266
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1023 20141112c101152 कु लता नागोराव चावरे मु पो ता 

िज इंHडयन गसॅ गोडाउन जवळ 

खात रोड खां◌ेकरला िज भंडारा

ि!" 3/13/1974 बीए टंकलेखन 

व संगणक 

मॉ:टेसर+

इमाव तह(सलदार भंडारा 00/08/ 1998 00/07/ 2001 ९७६५८९६१२९

1024 20141112c100526 Eी सु@नता रामचंL नखाते 

ब!तरवार+ वाड� पवनी िज भ ्ंडारा

ि!" 12/21/1971 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 10/11/1999 9/26/2002 ८००७८१२४७७

1025 20141112C100311 Eी रामभाऊ दादाजी भजनकर मु 

पो कMढा कोसरा ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 7/25/1968 बीएससी इमाव तह(सलदार पवनी 00-06-1995 00-05-1998 8007674543

1026 20141113c100746 Eी >फुल मPणराम मेEाम 

सानेगांव पो (मनसी ता िज भंडारा

पु�ष 7/14/1968 बीए अनु जाती तहसीलदार भंडारा 00/11/1999  00/10/ 2002 8378027921

1027 20141114c100482 सुजाता धनवीर मेEाम मु पो 

लालबहादरु शा!"ी वाड� जैय!वाल 

मेHडकल !टोस� ता िज भंडारा

ि!" 6/5/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/12/ 1994 00/11/ 1997 ७७६८८५१२३१

1028 20141114c101264 कु सुरेखा वनवास बोरकर मु 

आंबाडी पो (स�ल+ ता िज भंडारा

ि!" 5/15/1974 बीए एम ए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/02/ 2000 00/02/ 2003 940431109

1029 20141115c101069 सुषमा माPणकराव @नबंात< 192 
सुभाष वा◌ृड� गणेशपूर भंडारा

5/20/1975 बीए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/09/1998 00/08/ 2001 ८००७५४६३१५

1030 20110729c544615 Eी गंगाधर ई$वरदार बागड ेमु 

´ी पो कुडगेांव ता लाखंदरू िज 

भंडारा

पु�ष 4/22/1970 बीए अनु जाती त�हसलदार 
लाखांदरू

7/15/1998 7/14/2001 ९७६४१७९८२५

1031 20141117c100587 Eी सु@नल नामदेव चाचेरे मु पो 

(स�ल+ ता िज भ डारा

पु�ष 05/010/1973 बीए 

एमएससीआयट+ 

इंUजी 30  श ्ं>(मु

भज तह(सलदार भंडारा 10/24/1997 10/24/2000 ७०५७१६८७१४

1032 20141117C100510 कु वंदना अंबादास भानारकर 

rवारा �दवाकर शंकरराव भMगे 

सोमवार+ वाड� पवनी ता पवनी 

िज भंडारा

ि!" 1/10/1968 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार पवनी 6/1/1998 5/31/2001 ९८९०२९२५९५

1033 20141117c100340 Eी दलूाराम दधूराम कंगाले मु 

सीरसघाट पो (स�ल+ ता िज 

भंडारा

पु�ष 7/21/1964 बीकॉम अनु जमाती तह(सलदार भंडारा 00/08/1995 00/07/1998 ९७६४४१९५१५
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1034 20141117c100271 Eी उFदव भैयाजी कारेमोरे मु 

कवरसी पो शहापूर ता जी भंडारा

पु�ष 9/25/1975 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00-01-2000 00-12-2002 ८६०५१८८७५०

1035 20141120c100222 कु अ@नता सुखराम चोपकर मु पो 

कोथू�ना ता भंडारा

ि!" 5/3/1975 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/10/1998 00/09/2001 9403066806

1036 20141121c100810 �हत7L लaमण पराते मु राज7◌ेL 

वाड� मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 11/14/1972 बीकॉम इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/5/1995 7/4/1998 8889317010

1037 20141121c101229 कु रेखा रामदास ट7भूरकर मु पो 

धारगांव ता िज भंडारा

ि!" 9/18/1968 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 6/14/1988 7/14/1992 ९५९५१३७७०२

1038 20141124c101098 Eी वामन ;वठोबा भदाड े 

भगत(सहं पूतळया जवळ श�हद 

वाड�  भंडारा

पु�ष 4/17/1971 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 9/15/1995 9/15/1998 9422833834

1039 20141124c100276 माया अजू�न काटेखाए मु पो 

Cचचाळ ता पवनी िज भं◌ंडारा

ि!" 8/18/1973 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 00/02/1998 00/01/ 2001 ७३८७५०१३६९

1040 20141123c100240 पूनमचंद माPणकराव गाडकेर मु 

अडयाळ वाड� नं 2 भंडारा िज 

भृंडारा

पु�ष 9/9/1972 बीकॉम इमाव तह(सलदार पवनी 00/06/ 99  00/05/ 2002 ९०९६९२४५४६

1041 20141125c100150  आनंदराव गोमाजी लांडगे मु मु 

मा:डडे ता लाखांदरू िज  भंडारा

पु�ष 8/31/1964 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

9/14/1996  14/09/1999 8412893650

1042 20141126C100577 Eी नर7श  ताराचंद qाKहणकर मु 

कुडगेांव ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 9/16/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

11/1/1996 2/28/1999 9545968624

1043 20141126c101180 Eी मह7L रामा मेEाम मु पो 

(स�ल+ ता िज भंडारा

पु�ष 2/16/1964 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भ ्◌ा◌ं
डारा

6/13/1995 6/14/1998 ७३५००८७३६७

1044 20141126c100587 Eी ;वजय न�थूजी मेEाम rवारा 

एम Hड काले @नयर कोचे गसॅ 

ऑ_फस आंबेडकर वाड� भंडारा

पु�ष 8/5/1962 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार मोहाडी 7/12/1999 6/11/2002 ७७०९२८२२४४

1045 20141126c100990 Eी >काश सुरज तांडकेर मु 

गोपीवाडा ता िज भ ्ंडारा

पु�ष 1/20/1966 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 6/3/1994 7/30/1997 ९०४९९७३७३४

1046 20141126c100125 Eी ;वलास केशव वंजार+ मु पो 

धारगांव ता िज भडारा

12/11/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 3/1/1998 2/28/2003 ९८२३२४१५०४

1047 20141127c100139 Eी सुरेश मारोती गज(भए मु 

कोची पो बारGहा ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 12/22/1972 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

6/3/1999 5/3/2002 ९७६४८८९५४७
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1048 20141127c100337 कु वंदना दयआराम फेडारकर 

नरेश ठवकर  मु राज7L वाड� ता 

मोहाडी िज भंडारा

ि!" 4/17/1973 बीए संगणक इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/4/1997 1/6/2000

1049 20141128c100265 Eी सेवकराम भाऊराव @नखारे मु 

पो लGहार+ ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 5/27/1964 बीकॉम ;वमा>वग� तह(सलदार 
साकोल+

1/10/1999 12/30/2001 ९६०४२२३९१४

1050 20141128c100347 Eी सु@नल गो;वदंा धोटे मु 

(शवाजी वाड� नं 1 लाखांदरू ता 

लाखांदरू िज भृंडारा

पु�ष 7/5/1973 बीए इमाव तह(सलदार 
लाखांदरू

00/06/ 1999  00/05/ 2002 9403615732

1051 20141128c100662 कु मंगला ;वठठल देशपांड ेमु 

मंधल पो भागडी ता लाखांदरू िज 

भंडारा

ि!" 1/26/1971 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/07/ 2000  00/06/ 2003 ९०४९५६३६८१

1052 20141128c100483 Eी ;वनायक माPणक सेलोकर मु 

पींपळगांव @न ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 8/15/1970 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार पवनी 00-09-1997 00-08-2000 ९९२३४७३९३८

1053 20141128c100525 कु हषा� पांडूरंगजी फरांड ेमु 

मुरमाडी पो ता लाखनी िज भ ्◌ं

डारा

5/15/1970 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 1/1/1999 12/31/2001 ८८०६२५८१४८

1054 20141128c100607 कु >@तभा तुलाराम चौधर+ मु पो 

आमगांव �दघोर+ ता  िज भंडारा

पु�ष 10/24/1972 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/11/1998 00/10/2001 ९०९६६००४४०

1055 20110325c519011 Eी अजय गो;पनाथ पेटकर मु 

सहकार कॉलोनी @नअर गणेश 

मं�दर भंडारा िज भंडारा

पु�ष 8/15/1971 ????? SBC तह(सलदार  भंडारा 8/7/1997 7/31/2000 8007084972

1056 20141201c101448 Eी महादेव वासुदेव हटेवार गौतम 

नगर तुमसर िज भ ्ंडारा

पु�ष 12/3/1977 बीए टंकलेखन 

व संगण ्ंक

इमाव तह(सलदार तुमसर 9/6/2001 8/31/2004 9422817412

1057 20141202c101043 Eी अशोक Eावण मेEाम मु 

(मरेगांव पो खंडाळा ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 8/18/1957 बीए ?? ? अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

11/2/1995 10/31/1998 ९७६४९७३८८३

1058 20141205c100701 Eी अर;वदं _कसन वाडीचार मु पो 

नेह� वाड� मोहाडी ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 4/23/1969 बीकॉम इमाव तह(सलदार मोहाडी 6/15/1996 6/14/1999 ९७६५८६४४७४

1059 ÎºjÉ/832/93 उषा बाजीराव वंजार+ मु 

पालडMगर+ पो डMगरगांव ता 

मोहाडी िज भंडारा

9/1/1963 बीए इमाव तह(सदार मोहाडी 00-07-1995 00/06/1998 ९८६०२५६५०९
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1060 19930616c228842  मेEाम देवदास ग0रबदास  मु पो 

कं◌ुभल+ ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 30/09/1967 बीएससी एUी अनु जाती तह(सलदार नागपूर 6/13/1995 5/31/1998 9764623808

1061 20141017c100374 रंजना सहदेव बMदरे सहकार नगर 

दN कुट+ भंडारा

ि!" 14/06/1970 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1995 00/07/1998 8087204879

1062 20141027c100291 वैशाल+ >भाकर भावसागर  

वैशाल+ नगर खात रोड भंडारा िज 

भंडारा

ि!" 05/01/1977 बीए एमए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/1/1998 8/31/2001 9403628162

1063 20141105c100579 अ�ह�या लGहाजी भैसारे म वाड� 

नं 1 तलाव वाड� लाखनी ता 

लाखनी िज भंढारा

ि!" 17/10/1969 बीए एमए 

एम_फल

अनु जाती तह(सलदार लाखनी 2/1/1996 2/1/1999  9970616066

1064 20141107c100992 भाxकर ;वठोबाजी मारवाड ेमु 

�दघ◌्ोर+ पो आमगMव ता िज 

भंडारा

पु�ष 21/01/1965 एमकॉम एमए इमाव तह(सलदार भंडारा 6/1/1999 5/31/2002 9423895652

1065 20141220c102545 राजु ढMडबा माटे मु पो अकोला 

टोला ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 13/01/1970 बीए �बपीएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/18/2001 10/17/2004 9823132687

1066 20141223c101384 >भाकर म@नराम पारधी मु पो 

चु�हड ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 20/11/1963 बीएससी बीएड इमाव तह(सलदार तुमसर 00/12/ 1995 00/11/1998 8605246090

1067 20150103c100181 पोPण�मा ◌ृनारायणराव डभंारे 

मोहन Cचट0रओ �लॉट 5 संत 
क�बर वाड� भंडारा

ि!" 11/06/1975◌़ बीए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 7/1/1998 6/30/2001 9405520569

1068 20150103c100537 वषा� लaमीकांत ;पपंलपुरे मु पो 

देशबंधू वाड� @नअर खाम तलाव 

भंडारा

ि!" 24/06/1975 बीए एमए ओपन तह(सलदार भंडारा 00-07-1997 00-06-2000 9969233154

1069 20150108c100053 Eी अंकुश मोरे$वर कानटोड ेमु पो 

लाखोर+ ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 28/09/1971 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 00-11-1998 00-10-2001 9764089789

1070 20150405c100192 प�ृवीराज लaमण वैr्य मु  

_कं:ह+ पो एकांडी ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 12/2/1969 बीए बीएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

7/22/1996 7/22/1999

1071 20150318C100009 Eी >मोद र@तराम मोटघरे मु पो 

अ«याळ ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 2/3/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 00/10/1996 00/09/1999 7057792230

1072 20150331C100126 Eी धनराज (शवराम भूरे मु गुरठा 

ता लाखनी िज भंडारा

पु�ष 7/1/1965 एचएससी Hडएड इमाव तह(सलदार लाखनी 12/1/1995 11/30/1998 9011056365
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1073 20150331C100633 Eी संजय सुदामजी बागड ेमु 

बासोरा पो दवडीपार बाजार ता 

िज भंडारा

पु�ष 8/20/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/09/2000 00-08-2003 7263931328

1074 19860804c511009 Eी पु�षोNम संपत दहाले मु 

मोहगांव खदान ता तुमसर िज 

भ ्ं◌ा◌ंडारा

पु�ष 8/27/1967 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 2/13/1997 1/25/2000 9313442650

1075 19940418c515242 आनंद हेमराज मेEाम म   पो 

ता तुमसर गोवध�न नगर िज 

भंडारा

पु�ष 1/24/1977 बीएु  इंUजी 50 
मराठS 30 �हदं+ 

30 श>(म 
लघुलेखन 

इंUजी 60 
श>(म एमएस 

ऑ_फस टंलर+ंग 

कट+ंग

अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/10/2002 31//12/2005 9673529496

1076 19950629c520298 क (लमा गोमाजी नंदे$वर 

पंच(शलवाड� साकोल+ ता साकोल+ 

िज भंडारा

ि!" 9/13/1977 एम ए �बएड अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

10/13/2003 9/30/2006 6403420804

1077 19950726c518536 Eी देवानंद दयाराम तांबोरकर मु 

पो पांढराबोडी ता िज भंडारा

पु�ष 6/7/1973 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00-12-1997 00-11-2000 8007383281

1078 19970221c524570 क मंगला न�थुजी पराते शRती 

नगर खात रोड  भंडारा िज भंडारा

ि!" 4/10/1974 बीए ;वमा>वग� तह@यलदार भंडारा 00-03-1999  00/02/2002 9372346752

1079 19981008c526338  क स;वता ह0रचंL मदनकर 

�लॉट नं 13 शा!"ी नगर तुमसर 
ता तुमसर िज भंडारा

ि!" 2/8/1972 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 1/1/1999 12/31/2001 9623034405

1080 20021028c234569 कैलाशपती र;वशंकर झंझाड मु पो 

हरदोल+ झंझाड ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 1/21/1973 बीए इमाव तह(सलदार सडक 
अजु�नी

>माण प"ात 

कालावधी �दलेल+ 

नाह+

>माण प"ात 

कालावधी �दलेल+ 

नाह+

9673755700

1081 20090902c518937 कु संघ(म"ा ह0र$चंL रामटेके 

लaमीनगर �लॉट I 48 हनुमान 
मं�दर जवळ खात रोड केसलवाडा 

भंडारा िज भंडारा

ि!" 4/23/1976 बीए अनु जाती तह(सलदार भडारा 00/11/ 1999 00-10-2002 9421713797

1082 20100122c555558 म]छSंL उरकुडा लाव"े मु राजापुर 

पो Cचखला ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 9/2/1967 बीए अनु जाती तह(सुलदार तुमसर 10/5/1995 11/4/1998 9526607854
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1083 20100929c556790 क जासवनबाई मो@तराम राउत मु 

�दघोल+ मोठS  ता लाखांदरू िज 

भंडारा

ि!" 6/3/1961  बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00-10-1997 00-09-2000 9423486232

1084 20101123c517981 प7ढार+लाल दशरथ बाहे मु अकोला 

टोला  पो आनंदगोव ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 11/1/1966 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 10/18/2001 10/17/2004 9764716908

1085 20110728c544437 क भारती जैपाल गज(भए (शOक 

कॉलोनी त_कया वाड� साईनाथ 

नगर भंडारा

ि!" 1/15/1976 बीए अनु जाती तह(सलदार भ ◌ं
डारा

00/02/2000 00/03/ 2003 9637319206

1085 20120208c512660 Eी �हवराज वातुजी ब7दारकर मु 

धमा�पूर पो कुंभल+ ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 8/21/1966 बीए इमाव तह(सलदार 
साकोल+

7/1/1999 6/30/2002 8806401058

1087 20120127c545227 क @नल+मा महादेवराव भूरे मु 

माल;वय नगर भूर7चा वाडा 

तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष  29/11/1969 बीए इमाव तह(सदार तुमसर 3/3/1999 3/3/2002 7507395798

1088 20130409c100497 का(शनाथ यशवंतराव धा(म� क 

आंधळगांव ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 10/17/1973 बीए बीएड  ;वमा>वग� तह(सलदार मोहाडी 1/1/1999 12/31/2001 9923339176

1089 20141014c100569 क सरलाताई �दनकरराव मेEाम 

rवारा भोजराम इ$वरकर मु 

_कसन नगर खात रोड भंडारा िज 

भंडारा

ि!" 8/27/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 8/7/1998 8/7/2001 9764914588

1090 20141220c101210 क क�याणी बाबूराव गज(भए 

इं�दरा गांधी वाड� भंडारा िज भंडारा

ि!" 4/27/1974 बीए अनु जाती तह@यलदार भंडारा 00/09/1999 00/09/ 2002 9503201082

1091 20141212c100251 Cगतांजल+ यादवराव बीरे मु पो 

सेलोट+ ता लाखनी िज भंडारा

ि!" 9/30/1968 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 3/1/1999 2/9/2002 9552784644

1092 20150406c100828 Eी ि◌ कशोर यशवंत कारेमोरे 

गांधी नगर तुमसर ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 2/26/1969 बीए इमाव तह(सलदार तुमसर 00/08/ 1995 00/08/1998 9890738599

1093 20150406c100406 Eी राजकुमार शादेव श�ड ेमु ;वल} 

खुद� पो इटान ता लाखांदरू िज 

भंडारा

पु�ष 12/31/1965 बीए अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

12/1/1997 12/30/2000 9764904249
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1094 20150316c100978 क क�पना मनोहरराव बंड े

लालबहादरु शा!"ी वाड� @नअर 

इं�दरा गांधी Kयु@न(सपल !कुल 

भंडारा

ि!" 6/27/1971 बीए एमए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/09/ 1998 00/08/ 2001 9552458417

1095 20150330c100335 Eी राजकुमार >भुकुमार मेEाम 

आदश� नगर गुजराती कॉलोनी चे 

मागे गणेशपुर भंडारा िज भंडारा

पु�ष 8/8/1971 बीएससी बीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1995 00/06/ 1998 9422133966

1096 20150408c100482 र;वकुमार क:हैयालाल पडोळे मु 

पो मं◌ुढर+ बीके  पो ता मोहाडी 

िज भंडारा

पु�ष 9/21/1969 बीएससी इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/27/2000 4/26/2003 7507774424

1097 20150302c100734 क शाल+नी बाबुराव @तरपुड ेमु पो 

ता पवनी िज भंडारा

ि!" 10/10/1966 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 00-04-1999 00-03-2002 9049907982

1098 20150408c100805 देवेL संपत बुराड ेमु पो पालोरा  

जांभोरा ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 9/21/1975 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 7/2/1999 7/1/2002 7722080886

1099 20150410c100467 न�थू शाल+कराम केसल कर 

मंगल पांड ेवाड� भंडारा

पु�ष 10/20/1971 बीकॉम एमकॉम इमाव तह(सलदार भ ◌ं
डारा

3/19/1997 3/13/2001 9764970776

1100 19880720c512155 कुल�दप महदेव नंदे$वर मु 

(सGह+ल वाड� I 3 साकोल+ ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 15/03/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

1/7/1997 12/31/1999 9145477092

1101 19930918c516981 गु�दास सदा(शव हटवादे मु 

_कं:ह+ मोखे पो सातलवाडा ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 03/03/1973 बीए बीपीएड 

एमपीएड

इमाव तह(सलदार 
साकोल+

9/22/2003 9/30/2006 9765778403

1102 19970305c525289 उ�वला रामा बावणकर  Eी 

पाकेश के धांड ेनेह� नगर तुमसर 

िज भंडारा

ि!" 09/02/1976 बीएससी एम ए इमाव तह(सलदार तुमसर 3/1/1999 3/31/2002 9503860709

1103 200110117c537029 ;वजय कच� म7ढे  ;वrयानगर 

लाखांदरू  ता लाखादरू िज भंडारा

पु�ष 14/12/1963 बीकॉम एम 

कॉम एम _फल

अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

2/10/1992 2/10/1995 9552431842

1104 20081001c549300 रेवता ह0र डो(ल�कर क् Eी ;वनोद 

वाल(मक खेडीकर मु पोहरा ता 

लाखनी िज भंउारा

ि!" 9/29/1968 बी ए बीपीएड इमाव तह(सलदार  
अजू�नी मोरगांव

6/6/1995 6/5/1998 9689646352

1105 20120110c529754 संFया हर+चंL कडव (शवाजी 

नगर देवनगर खात रोड भंडारा

ि!"ी 11/24/1977 बीए बीएड इमाव तह(सदार भंडारा 9/1/1999 8/1/2003 8237699114
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1106 20120326c228577 युगांतर आसाराम कांबळे  डॉ 

आंबेडकर वाड� चच� जवळ म7ढा 

रोड भंउारा

पु�ष 10/30/1973 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00-06-1999 00-05-2002 9403617553

1107 20140713c100348 िजयाउrद+न का0रउrद+न पठान 

�लॉट नं 40 त_कया वाड� भंडारा

पु�ष 3/10/1973 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/11/1997 00/11/2000 8983500654

1108 20130609c1000077 नर7L Eी_कशन शमा� पटेलपूरा 

वाड�  >फुल पटेल जनसंपक�  

काया�लय बडा बाजार भंडारा

पु�ष 1/1/1973 बीएससी 

एमएससी  

आयट+ई कॉमस�

ओपन तह(सलदार भंडारा 2/1/2000 1/31/2003 9175044511

1109 20141105c100806 टेकचंद सहादेव Cगरेपूंजे मु टांगा 

पो डMगर गांव ता मोहाडी िज 

भंडारा

 पु�ष 9/16/1968 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार मोहाडी 1/1/1999 1/31/2001 9049656501

1110 20141224c100510 रामा गो;वदंा नागपूरे मु पो 

सावल+ ता पवनी िज भ डारा

पु�ष 7/1/1972 बीकॉम इमाव तह(सलदार पवनी 00-06-1995 00-05-1998 9766855264

1111 20141120c100379 मंग� पंड(लक तुळसकर शुIवार+ 

वाड पवनी िज भंडारा

पु�ष 7/9/1963 बीकॉम बीएड इमाव तह(सलदार पवनी 12/15/1998 11/26/2001 9420618959

1112 20141110c100725 Eीकृxण आDमाराम सरदारे मु 

खुनार+ खरा(श पो को�हार+ ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 1/15/1965 बीए बीपी एड अनु जाती तह(सलदार  
लाखांदरू

8/16/1996 8/1/1999 9011019865

1113 20141101c100695 उ(म�ल माPणकराव (ल�हारे :यु 

फ7 :ड ककॉलोनी खात रोड भंडारा

ि!" 3/15/1970 बीए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 7/4/1996 7/3/1999 9423412857

1114 20141016c100185 सुकेशीनी रमेश @तरपूड ेरमाबाई 

आंबेडकर वाड� बुFदा ;वहार 

जवळ,भंडारा

ि!" 10/20/1965 बी ए एमए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 3/19/1995 3/19/1998 9890171772

1115 20141018c100750  ;वलास दयाराम कठाणे मु पो 

;पपंळगांव  सडक  ता लाखनी 

िज भंडारा

पु�ष 5/17/1970 बीए इमाव तह(सलदार लाखनी 00/04/ 1999 00/03/ 2002 7507296784

1116 20150824c101329 @नम�ला सुभान गो!वामी Eी 

�दपक गज(भए कुंभार टोल+ 

इं�दरा गांधी वाड� भंडारा

ि!" 3/10/1960 बीए एम पास अनु जाती तह(सलदर भंडारा 00-04-1989 00-04-1992 9503200867

1117 20151130c101269 कुमुद पु�षोNम बेदरकर मु 

अडयाळ बाजारपेठ ता पवनी िज 

भंडारा

ि!" 7/10/1970 बीएसी बीएड अनु जाती तह(सलदार पवनी 00-06-1996 00-05-1999 9678751355

1118 20150505c100443 दरुंगलाल अनंतलाल नागपूरे   मु 

र7गेपार पो मोहगांव खदान ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 11/8/1965 एसएससी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 7/3/1999 6/2/2002 9158136515
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1119 20150805c100267 अमतृ नारायण बोरकर  राज7L 

वाड�  शुIवार+ भंडारा

पु�ष 3/1/1974 बीए इमाव तह(सलदार भंडारा 7/3/1997 7/2/2000 9823586542

1120 20150407c100333 >�दपकुमार परसराम श7ड ेमु पो 

बारGहा ता लाखादरू  िज भंडारा

पु�ष 6/19/1971 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरू

00/11/ 1998 00/11/ 2001 9405125126

1121 20150109c100675 रामचंL मारोती आठवले मु पो  

सरांडी बुज ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 8/24/1969 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार  
@तरोडा िज गां�दया

12/11/1998 12/11/2001 9765873327

1122 20150227c100700 नामदेव केउ  भ!क6 मु 

सRकरदरा पो नाकाडMगर+ ता 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 6/18/1969 बीए बीएड इमाव तह(सलदार  
तुमसर

00-12-1995 00-11-1998 9923607410

1123 20160512c100312 महेश (सतारामजी  खराबे  मु 

Cगरोला पो कारधा ता िज भंडारा

पु�ष 05/03/1978 बी ए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00-05-2000 00-04-2003 9860557536

1124 20160628c101198 वसंत (सताराम नंदागवळी मु पो 

ता तुमसर  rवारा गणेश धूव< 

नेह� शाळै मागे तुमसर िज भंडारा

पु�ष 01/07/1961 बीए अनु जाती तह(सलदार देवर+ 00/10/1995 00/09/ 1998 8841954930

1125 20160629c101241 �दपादेवी बेनीराम नोनारे ;वनोबा 

नगर खापाटोल+  मधु (मलन 

लॉन तुमसर िज भंडारा

ि!" 13/08/1976 एमएससी बीएड इमाव तह(सलदार  
तुमसर

10/10/1998 10/9/2001 9158832937

1126 20160702c100870  सुधाकर मुलचmद सोन;पपळे मु 

Cचकना पो बारGहा ता लाखांदरु 

िज भंडारा

पु�ष 3/15/1968 एम एबीएड अनु जाती तह(सलदार 
लाखांदरु

12/2/1995 11/30/1998 7057195352

1127 20160702c101215 अ�णा रामचंL गो!वामी मु जे 

टाईप 6/12 जवाहर नगर सावर+ 

ता िज भंडारा

ि!" 6/9/1966 बीकॉम अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/07/ 99 00/06/2002 9923760112

1128 20161705c101344 राजेश बाबुरावजी खोत कृxण 

मं�दर वाड� दलाल कॉ�लेRस 

धनंजय दलालचे घराजवळ भंडारा

पु�ष 12/27/1974 बीकॉम ;वमा>वग� तह(सलदार भंडारा 00/04/ 2000 00/03/ 2002 8421491696

1129 20160705c101363 मधूकर >�हाद धारगावे मु 

बाKह\णी पो पालोरा ता पवनी 

िज भं◌ंडारा

पु�ष 3/27/1963 बीए अनु जाती तह(सलदार पवनी 00/11/1993 00/09/ 1996 9890407074

1130 20160706c100515 भागवत Cगरमा काळे मु मोहगाव 

देवर+ ता मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 9/19/1968 बीए इमाव तह(सलदार मोहाडी 4/27/2000 26/04/2003. 7755954532
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1131 20160707c100285 दयु�धन मंसाराम राऊत मु 

वडगेांव पो  _क:ह+ मोठे ता 

साकोल+  िज भंडारा

पु�ष 7/2/1960 एसएससी Hडएसड अनु जाती तह(सलदार  
साकोल+

1/6/1997 12/31/1999 8698390823

1132 20160707c101426 कु संCगता नामदेव राऊत मु 

आंबेडकर वाड� चच� रोड भंडारा

ि!" 1/11/1978 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 1/1/2002 12/31/2004 967390037

1133 20160708c100815 शामराव शंकर झोड ेमु पो बारGहा 

ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 6/9/1967 बी ए बीपीएड इमाव तह(सलदार 
लाmखंदरू

00/07/ 98 00/06/ 2001 9923581835

1134 20160708c101647 अ;वता गुलाबदास मोटघरे मह7L 

गडकर+ , वैशाल+ नगर खात रोड 

भंडारा

ि!" 6/15/1966 एम ए अनु जाती तह(सलदार  भंडारा 00/07/ 1998 00/06/ 2001 9763589896

1135 20160709c100482 >Pणता केजराज सतदेवे मु Iाती 

वाड� मानवता शाळेचे समोर ता 

िज भंडारा

ि!" 7/31/1973 एम ए बीएड अनु जाती तह(सलदार भंडारा 9/10/1997 10/10/2000 7709972074

1136 20160709c100438 ता@तता Eीराम घुटके परसोडी 

नाग पो भागडी ता लाखांदरू िज 

भ ्◌ंडारा

ि!" 11/8/1968 बीए अनु जाती तह(सलदार  पवनी 3/6/2000 2/26/2003 9764719109

1137 20160712c100425 >काश धमा�जी बागड ेमु बोरगांव 

पो आसगांव ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 11/16/1968 एमए  बीएड अनु जाती तह(सलदार पवनी 9/1/2003 8/31/2006 8698820420

1138 20160712c100022 धनंजय का�जी तागड ेम पो 

;पपंळगांव सडक ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 11/4/1972 बीए अनु जाती तह(सलदार लाखनी 00/08/1999 00-07-2002 7719896568

1139 20160712c101484 चंLकला ;वठोबाजी भदाड ेमु 

श�हद वाड� भगत(सगं पूतळया 

जवळ भंडारा

ि!" 2/10/1975 एम ए बीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 00/07/ 1999 00/08/2002 9890595672

1140 20160712c100279 मनोज गोपालराव क-हा�ड े मु पो 
स7दरुवाफा ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 12/9/1963 बीएससी इमाव तह(सलदार 
साकोल+

6/29/1999 6/30/2002 9545234344

1141 20160712c100136 ज�हर अहेमद अबद�ुल सNार 

mmखान  गोवध�न नगर हनुमान 

ताल जवळ,तुमसर ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 6/11/1969 बीकाम ओपन तह(सलदार तुमसर 10/14/1996 9/13/1999 9561043560

1142 20160712c101247 राजहंस उपकुडा रामटेके मु मोहर+ 

ता पवनी िज भंडारा

पु�ष 8/5/1960 एम ए अनु जाती तह(सलदार पवनी 6/8/1990 5/31/1993 8806161984
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1143 20160713c101320 स;वता मनोहर पाचखेड ेमु 

�"वे\ण◌्ी माधव घर नं 19 
नरके$वर+ वाड� खात तलाव रोड 

भंडारा

ि!" 3/15/1962 बीए ओपन तह(सलदार भंडारा  15/12/1996 11/30/1999 8875974984

1144 20160713c101015 अ@नता देवराम वानखेड ेबाबा 

म!तानशहा वाड� भंडारा

ि!" 1/12/1972 बीएससी अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/03/ 1999 00/02/2002 9325964021

1145 20160713c100375 कुंभराव  महादेव भोतमांगे मु पो 

आमगांव �दघोर+ ता िज भंडारा

पु�ष 12/16/1962 बीएससी इमाव तह(सलदार भंडारा 00/02/ 1999 00/01/ 2002 7387257013

1146 20160713c100170 र(शद खान ज(लल खान पठान 

मु पो कारधा ता िज भंडारा

पु�ष 7/28/1969 एमए ओपन तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 7/1/1998 9011614417

1147 20160713c1001601 शालू दयाराम मडामे डॉ आंबेडकर 

वाड� बंगाल+ कॉलोनी भंडारा

ि!" 5/1/1969 बीए अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00/09/ 1998 00/08/ 2001 8888442407

1148 20160714c100602  नानाजी तुळ(शराम गज(भए मु 

सामेवाडा पो ;पपंळगांव सडळ ता 

लाखनी िज भंडारा

पु�ष 10/8/1958 एम ए अनु जाती तह(सलदार 
साकोल+

9/15/1995 9/14/1998 8806368914

1149 20166014c100949 Eी सुCधर नारायण श7ड ेमु श7L+ 

बुज पो पालोरा ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 10/4/1975 बीए इमाव तह(सलदार पवनी 9/1/2003 8/31/2006 9049656803

1150 20160714c101013 (भमराव देवराव रामटेके मु पो 

बेला आंबेडकर वाड� ता िज भंडारा

पु�ष 7/18/1968 बीए बीपीएड इमाव तह(सलदार भंडारा 6/15/1995 5/14/1998 9423179287

1151 20160713c101697 वेणु (सताराम  वैrय  Lवारा 

भोलानामजी घुघुसकर वरठS रोउ 

भंडारा

ि!" 4/4/1970 एम ए इमाव तह(सलदार भंडारा 00/06/ 1995 00/05/1998 8875151284

1152 20160718c100517 (शवशंकर मधुकर सोनवाने   मु  

हरदोल+ (स पो मोहगांव खरबी ता 

तुमसर िज भं◌ेडारा

पु�ष 1/6/1970 एसएएसी Hडएड इमाव तह(सलदार तुमसर 00/00/1995 00/00/1998 9823028341

1153 20160718c1000951 भारती Eीराम खडाईत 

राजगोपालाचाय� वाड� एमएसईबी 

कॉलोनी भंडारा

ि!" 5/30/1972 एमए इमाव तह(सलदार भंडारा 7/1/1998 00-06-2001 8806894443

1154 20160718c100880 Eी रामकृxण जंगलूजी हटवार मु 

नेतार+ वाड� सातोना पो नेर+ ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 12/13/1971 बीए एम पास इमाव तह(सलद मोहाडी 00/00/1998 00/00/2001 9404116115

Page 1071 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1155 201409000c100324 कु पुxपा गो;वदंराव ढोके मु राज7L 

नगर तुमसर िज भंडारा

ि!" 11/18/1959 एमए अनु जाती तह(सलदार तुमसर 1/13/1999 12/31/2001 8806585141

1156 20160718c100978 हेमराज वासुदेव लांजेवार मु 

वडगेांव खांबा  पो सातलवाडा ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 16/04/1965 बीएससी इमाव तह(सलदार  
साककोल+

12/1/1998 11/30/2001 7057125750

1157 20160718c100846 सु@नता वसंत बोरकर काझी नगर 

भंडारा िज  भंडारा

ि!" 16/08/1976 बीए एमए पास अनु जाती तह(सलदार भंडारा 00-02-2000 00-01-2003 9765907388

1158 20160720c100693 कु पाब�ती =यानीराम गौपाले मु 

पो आxट+ तालुका तुमसर  िज 

भंडारा

ि!" 7/17/1966 �ब ए �बएड इमाव तह(सलदार तुमसर 11/3/1998 11/2/2001 9049218492

1159 20160719c100164 स;वता सुभेलाल बीनझाड ेबाबा 

म!तानशाहा वाड�  पाठक आचार+ 

चे घरा समोर भंडारा

ि!" 6/5/1974 एम ए �बएड 

टायपी!ट

अनु जाती तहसीलदार भंडारा 10/10/1997 10/10/2000 09753709593

1160 20160720c100707   _I$ना धMडू इ$वरकर मु पो 

कोथुना त िज भंडारा

पु�ष 11/4/1971 एम ए एम_फल इमाव तहसीलदार भंडारा 7/1/1997 6/30/1999 7385009366

1161 20160721c101021 कु व@नता लaमन वरठे मु पो 

मोहाडी ता मोहाडी िज भंडारा

ि!" 12/25/1967 �ब ए अनु जमाती तहसीलदार मोहाडी 9/4/1998 9/3/2001 9975377429

1162 19940802c515669 Eी गणेश>साद  (सताराम पारधी 

मु पो (सहोरा ता तुमसर िज 

भडारा

पु�ष 12/24/1973 एमए बीएड 
एम_फल Iा�ट 
Hडएड

OBC तह(सलदार तुमसर 8/5/1999 7/31/2002 9764197663

1163 20160919c100719 Eी भोजराम बाबुराव लांजेवार मु 

राज7L वाड� जाम, पो जाम ता 

मोहाडी िज भंडारा

पु�ष 5/1/1975 बीए 
एमएससीआयट+ 
टाय;पगं इêUजी 
30 मराठS 40

OBC तह(सलदार मोहाडी 10/25/2001 10/26/2004 9637610841

1164 20120524c531433 Eी बींदसुार �टकावाडू बागड ेमु 

बोरगांव पो आसगांव ता पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 27/10/1964 बीकाम  बीएड, 

बीपीएड इंUजी 
टा;पगं 40

SC तह(सलदार पवनी 00-12-1996 00-11-1999 9923248122

1165 20141103c100217 कु राजेशा वामनराव सावरकर मु 

पो(लस कॉलोनी त_कया वाड� 

भंडारा

!"ी 27/01/1977 एमए ड!ेकटॉप 
पZल+शींग 
ऑपरेटर 
लायqर+यन,टाय;पं
ग इêUजी 40 

मराठS 30

OBC तह(सलदार भंडारा 6/1/1999 5/31/2002 9890086882

1166 20160901c100300 Eी �दनदयाल आसाराम राऊत मु 

@नलज पो पळसगाव सानका ता 

साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 09/10/1971 बीए SC तह(सलदार 
साकोल+

3/1/2000 2/28/2003 7028212778
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1167 20160727c100013 कु लता रमेश नायर Rवाटर नं 

4/4 टाईप जे जवाहर नगर सावर+ 

भंडारा

!"ी 29/10/1974 एम ए टाय;पगं 
इंगजी 30

OPEN तह(सलदार भंडारा 00/04/2000 00/03/2003 9004679824

1168 20100820c534392 कु क�पना महादेव कोटांगले मु 

लालालाजपतराय वाड� संताजी 

नगर भंडारा

!"ी 03/10/1977 एमए Iा�ट 
�टचर टाय;पगं 
मराठS/ इंUजी 40-

40 

एमएससीआयट+

SC तह(सलदार भंडारा 1/1/2002 12/31/2004 9403420352

1169 20140524c100113 कु वैशाल+ ;वजयराव इंदरुकर मु 

आजाद वाड� @नवा�न ग� ल+ भंडारा

!"ी 17/01/1973 एमए 
एमएससीआयट+

OBC तह(सलदार भंडारा 00/00/1997 00/00/1999 9423642980

1170 20081205c521664 कु शारदा एकनाथ चौधर+ मु पो 

पटेलपुरा वाड� भंडारा

!"ी 23/06/1974 बीए OBC तह(सलदार भंडारा 00/06/1998 00/05/2001 9673004299

1171 20141006c100611 कु लaमी सेवकराम गभने 

हॉ!पीटल कॉलोनी सुभाष वाड� 

बेला ता िज भंडारा

!"ी 21/10/1963 बीए Hडएड पास 
टाय;पगं मराठS, 
इंUजी

OBC तह(सलदार भंडारा 00/08/1995 00/08/1998 8983373545

1172 20040723C550394 कु �योती @नलकंठराव धूमनखेड े

मु पो तुमसर ;वनोबा नगर डॉ 

गाडवेार सिज�कल होम तुमसर 

िजभंडारा

!"ी 08/03/1967 एमए  टाय;पगं 
50

OBC तह(सलदार तुमसर 00/00/1994 00/001997 8857012234

1173 20140929c101389 कु रेखा र@तराम कोर �लॉट नं 37 
तक6या वाड� साईनाथ नगर भंडारा

!"ी 20/05/1969 बीए OBC तह(सलदार भंडारा 00/00/1995 00/00/1998 9270029075

1174 20121117c541418 कु रमा �हरामन लांजेवार 

लालालाजपतराय वाड� ना(सक 

नगर भंडारा

!"ी 19/04/1973 एमए टाय;पगं 
इêUजी 30 

सट}.आयट+

SC तह(सलदार भंडारा 00/11/1999 00/11/2002 8888172501

1175 20141019c100095 कु ;वणा दादाराव वासु rवारा 

>भूदास बोबड ेसमता नगर लाला 

लजपतराय वाड� भंडारा

!"ा◌ी 17/06/1966 एसएससी Hडएड OBC त�हसदार भंडारा 00/07/1995 00/06/1998 9405868700

1176 20081224c529178 कु माPणका ह0रचंद गज(भए मु 

म]छेरा पो (सहोरा तुमसर िज 

भंउारा

!"ी 17/07/1966 एमए टाय;पगं 
मराठS 30 इêUजी 
40

SC तह(सलदार तुमसर 1/1/2000 12/31/2002 9764511292

1177 19900901c522039 कु.>@तभा अ:नाजी फ�टगं rवारा 

रजनी फुट ;वअर रामकृxण नगर 

सराफा लाईन तुमसर भंडारा

!"ी 10/08/1969 एमकॉम बीएड 
बीए 
एमएससीआय�ट

OBC तह(सलदार तुमसर 4/21/1999 4/20/2002 9764110514
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1178 19890705c512755 कु लता मुकुंद वंजार+ एमएसईबी 

कॉलोनी �लॅट I 10 राजीव गांधी 

चौक भंडारा

!"ी 31/10/1973 एमए 
एमएसऑ_फस 
टाय;पगं इêUजी 
मराठS �हदं+ 30-40

OBC तह(सलदार भंडारा 00/05/1997 00/04/2000 9421896623

1179 19920813c515187 Eी �दनेश मनोहर साकुरे मु 

र;वLंनाथ टैगोर सहकार नगर 

भंडारा

!"ी 07/03/1976 एम ए OBC तह(सलदार भंडारा 00/07/1998 00/06/2001 9370974302

1180 19920609c514410 Eी अजयकुमार मंसाराम (भवगड े

मु राजे$वर नगर महसुल कॉलोनी 

गणेशपूर भंडारा

पु�ष 16/10/1973 एम ए टाय;पगं 
इंगजी 30-40 

मराठS 40 

एमएससीआयट+

OBC तह(सलदार भडारा 00/06/1998 00/05/2001 9766003510

1181 20160801c100157 अZदलु ज�हर शेख बलदार शेख 

वाड� @नयर ममन हॉल लाखनी ता 

लाखनी िज भ्ंडारा

पु�ष 05/01/1970 बीए इंUजी 
टाय;पगं 30

OPEN तह(सलदार लाखनी 00/05/1999 00/04/2002 8806114443

1182 20141103c100464 Eी राजेश दौलत रामटेके मु पो 

;पप0रया पो जाम ता तुमसर िज 

भ्ंडारा

पु�ष 13/06/1973 एमए 
स�ट.कंपुटर 
सॉ�टवेअर

SC तह(सलदार तुमसर 2/20/1999 2/19/2002 8975898877

1183 20070822c546317 Eी उदेभान Eीराम मेEाम मु पो 

अ«याळ _कचाडी रोड पवनी ता 

पवनी िज भंडारा

पु�ष 20/02/1969 बीए बीपीएड 
संगणक 
एमएसऑ;पास 
टाय;पगं इêUजी 
30 §ायGह+ंग 
लायसंस लाईट

SC तह(सलदार पवनी 1/27/2003 12/23/2005 9420619107

1184 19940704c517010 Eी सु@नल केवलरामजी शहारे मु 

समथ� नगर लाखनी ता लाखनी 

िज Á ंडारा

पु�ष 15/03/1968 एमए बीएड OBC तह(सलदार लाखनी 11/1/1996 10/31/1999 9673375591

1185 20160803c100703 Eी ह0रदास नकडू ;प� लेवान मु 

पालेप7ढार+ बेलाट+ ता लाखांदरू

पु�ष 15/06/1971 एम ए बीपीएड SC तह(सलदार 
लाखांदरू

10/1/1997 9/30/2000 9673176228

1186 20140921c101658 Eी _कशोर चैतराम तागड ेमु पो 

;पपंलगाव सडक लाखनी वाड� नं 

4 ता लाखनी िज भंउारा

पु�ष 13/10/1968 बीए SC तह(सलदार लाखनी 9/1/1998 8/31/2001 9421891235

1187 20160805c101226 Eी पु�षोD तम मPणराम केवट मु 

पो ;वरल+ बीके ता लाखांदरू िज 

भंउारा

पु�ष 11/07/1966 बीए बीएड NT-B तह(सलदार 
लाखांदरु

00/06/1999 00/05/2002 8806083767
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1188 19880712c512118 Eी िजत7L महादेव बंसोड मु 

सावर+ पो ता लाखनी िज भ्ंडारा

पु�ष 20/06/1968 बीए SC तह(सलदार लाखनी  00/02/2000 00/01/2003 9765741017

1189 2014929c101691 Eी सु@नल तुमाराम श7ड ेगु�कंज 

कॉलोनी 0रअर रे�वे लाईन 

गणेशकुज भंडारा

पु�ष 22/10/1974 बीए बीपीएड 
टायपींग इêUजी 
40 मराट+ 30

SC तह(सलदार भंडारा 00/06/1999 00/05/2002 7385809480

1190 19860729c511005 Eी सुधाकर माधवराव भुरे 

सावकार नगर राणी लaमीबाई 

वाड� भंउारा

पु�ष 10/02/1971 बीएससी पास OBC तह(सलदार भंडारा 7/1/1995 31/06/1998 9422133792

1191 19861229c511059 Eी चु:नीलाल लहानु मेEाम मु 

काका�पूर पो मोहगांव खदान ता 

तुमसर िज भ्ंडारा

पु�ष 24/01/1966 बीए SC तह(सलदार तुमसर 10/7/1996 9/30/1999 9923740524

1192 20141111c100311 Eी राजकुमार रामदास पटले 

मोहगांव खदान ता तुमसर िज 

भ्ंडारा

पु�ष 21/09/1977 बीए 
एमएससीआयट+

OBC तह(सलदार तुमसर 9/2/2000 8/31/2003 9685655946

1193 20141105c100234 Eी Eावण आखाडू नंदे$वर मु पो 

घानोड आमगांव ता साकोल+ िज 

भंडारा

पु�ष 18/05/1964 एमए बीएड 
टाय;पगं इêUजी 
40 मराठS 30 

संगणक 
>माणप"ा

SC तह(सदलार भडारा 7/15/1996 31/06/1999 9421780916

1194 20160728C100396 Eी @तलकचंद जग:नाथ लांजेवार 

मु पेा ;वस� ता साकोल+ िज भंडारा

पु�ष 27/12/1967 बीए बीएड OBC तह(सलदार 
साकोल+

10/11/2003 9/30/2006 9545333548

1195 20141009C100987 कु हेमलता योगे$वर नागभीरे मु 

पो त_कया वाड सं!कार नगर 

राजीवगांधी चौक भंउारा

!"ी 18/06/1974 बीए बीएड ST तह(सलदार भंडारा 00/03/2000 00/02/2003 7588767995

1196 20160801C100386 Eी मनोज वामन बोरकर मु 

जांभोरा पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भंडारा

पु�ष 05/04/1971 बीए बीएड OBC तह(सलदार माहाडी 1/1/1999 12/31/2001 7875657949

1197 20031218c224286 कु न(लनी भैयाजी कुंभलकर 697 
तुलसी नगर @नअर चच� खोकरला 

खात रोड भंडारा

!"ी 03/01/1975 एम ए 
एमएससीआयट+

OBC तह(सलदार भडारा 00/08/1999 00/07/2002 9403207098

1198 19970402c521541 Eी संजीव Eीराम कापगते मु 

जांभोरा पो पालोरा ता मोहाडी िज 

भंडारा

!"ी 03/05/1972 एमए बीएड 
टाय;पगं इêUजी 
40 मराठS 30

OBC तह(सलदार माहाडी 1/1/1999 12/31/2001 9823892673
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1199 19870408C511436 Eी �हरालाल रामदास हुमने मु 

सावरबांध पो वडड ता साकोल+ 

िज भंडारा

पु�ष 03/07/1966 बीए बीएड SC तह(सलदार 
साकोल+

6/13/1996 6/12/1999 9421967045

1200 19970702C525418 कु (मना रामाजी बावणे वनEी 

नगर कोचे गॅस गोडाउन खात 

रोड भंडारा

!"ी 17/07/1976 बीए टाय;पगं 
इêUजी 30 कंपूटर , 

कंपूटर >ोUामींग

NT-B तह(सलदार भंडारा 00/09/2000 00/08/2003 9545353658

1201 20120120C532312 कु लता मंसाराम (भवगड ेमहसूल 

कॉलोनी राज!व नगर गणेशपूर  

ता िज भ्ंडारा

!"ी 08/06/1969 बीए एमए 
एमएसडZलयू 
एमएससीआयट+

OBC तह(सलदार भंडारा 8/2/1996 8/30/1999 9421716298

1202 20161207C101362 Eी भारत पांडूरंग गज(भये Lारा 

$यामराव यादोराव गMनाड ेराम 

मं�दर वाड� राम मं�दर जवळ 

भंडारा

पु�ष 03/10/1963 बीए बीपीएड SC तह(सदार भडारा 6/17/1999 5/30/2002 7058305628

1203 20141030C100478 Eी _कशोर लaमण मानापूरे मु 

तुडका पो देGहाडी ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 25/06/1973 एम ए बीपीएड OBC तह(सलदार तुमसर 9/10/1997 8/30/2000 9923266061

1204 20161208c101424 कु शाल+नी रामजी बोरकर दारा 

रमेश आDमाराम गMडाणे मु पो 

पालांदरू ता लाखनी िज भंडारा

!"ी 15/10/1968 बीकॉम SC तह(सलदार लाखनी 3/6/1995 3/6/1998 7875088143

1205 20161213c101254 कु क�पना Eीपद पा�टल आजाद 

वाड� @नवा�न ग� ल+ का(लका मं�दर 

समोर भंडारा

!"ी 26/06/1973 बीए टाय;पगं 
इêगजी 50 मराठS 
30 �हदं+ 30 

संगणक कोस�

OBC तह(सलदार भंडारा 00/11/1998 00/10/2001 9923113973

1206 20081202C511435 Eी ;वनय पवनलाल @तवार+ मु 

तुडका पो देGहाडी ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 07/12/1970 बीए बीपीएड OPEN तह(सलदार तुमसर 1/5/2000 1/4/2003 9765235261

1207 19931122C516426 कु रDनमाला ;वनयराव कावळे 

rदारा Gह+ पी उदापूरे  बीहाइंड 

बालाजी नगर रजनी नगर खात 

रोड भंउारा

!"ी 16/07/1972 बीए टाय;पगं 
इêUजी  40 

मराठS 30 

मॉ:टेसर+ �टचर

OBC तह(सलदार भंडारा 4/15/1997 4/15/2000 9420351402

1208 20100805C524044 Eी राजन ह0र$चंL इलमकर मु 

धानला प च:ना ता लाखनी भंउारा

पूpष 08/04/1965 बीए बीपीएड SC तह(सलदार लाखनी 6/25/1990 6/30/1993 9527028962
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1209 19940914c516372 Eी सCचन Cचतंामण शहारे @नअर 

डॉ जोशी न(सगं होम,सहकार 

नगर टॅावर ग� ल+ पांढराबोडी रोड 

भंउारा

पु�ष 17/04/1974 एमकॉम, जीHडसी, 
संकणक, टॅल+, 
एमएससीआयट+ 
 टाय;पगं इêUजी 
30 मराठS 40 

संगणक >ोUामर

OBC तह(सलदार भडारा 00/07/1999 00/06/2002 9822223271

1210 20120109c528821 Eी ;वशाल आनंदराव जांभूळकर 

मु बाबाम!तानशहा वाड� दगा� 

जवळ भंडारा

पु�ष 07/02/1975 एमकॉम िजडीसी 
संगणक,टाय;पगं 
इंUजी 40 मराठS 
30  बस कंडRटर

OBC तह(सलदार भंडारा 00/06/1999 00/05/2002 9421714477

1211 20141030c100761 कु नयना �दनुजी ठवकर गाय"ी 

नगर सुभाष वाड� गणेशपूर ता िज 

भंडारा

ि!" 01/06/1973 बीए एमए 
एमएसडZ�यू 
संगणक 
टायपींग इंUजी 
30-40 मराठS 30

OBC तह(सलदार भंडारा 9/26/1995 8/25/1998 9403244285

1212 20141031c100461 कु >@तभा नDथूजी मेEाम दारा. 
(म(लदं गज(भए र;वदास नगर 

तुमसर ता तुमसर िज भ्ंडारा

!"ी 08/03/1971 बीकॉम टायपींग 
इंUजी 30 मराठS 
30 �हदं+ 30

SC तह(सलदार तुमसर 10/1/1997 9/30/2000 8412818673

1213 19950805c518375 कु सुरेखा बालाजी वाघमारे rवार 

धीरज गज(भए मु पो शहापूर ता 

िज भंडारा

!"ी 15/08/1972 बीए संगणक SC तह(सलदार भंडारा 8/1/1997 7/31/2000 9308417792

1214 20090430c544731 Eी >शांत रमेश वाघमारे कुंभारे 

नगर गोसावी तलाव ;पपला रोड 

तुमसर ता तुमसर िज भंडारा

पु�ष 12/06/1974 एम ए बी(लप SC तह(सलदार तुमसर 10/8/1998 10/7/2001 9665067467

1215 20081031c521431 Eी सै:यपाल मा@नक वास@नक मु 

मुजबी पो बेला ता िज भंडारा

पु�ष 23/03/1972 बीकॉम कंपूटर 
संगण इंUजी 30

SC तह(सलदार भंडारा 8/1/1997 7/31/2000 9503570661

1216 20141020c100390 कु भारती गणेश भोगाड े>गती 

कॉलोनी मालेवार नगर भंडारा

ि!" 10/11/1969 बीए OBC तह(सलदार तुमसर 8/7/1997 7/31/2000 9404113482

1217 20160719C100666 Eी मधुकर मारो@त वैरागड े

चंLकापूर मु पो ता पवनी िज 

भंडारा

पु�ष 12/03/1966 �बकॉम OBC तह(सलदार पवनी 7/15/1995 6/30/1998 9421779944
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1218 20090325C540332 Eी गुलाबचंद ताराचंL �बसेन मु 

देवसारा पो बपेरा ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 17/04/1971 बीए OBC तह(सलदार तुमसर 3/19/1997 2/29/2000 9579606443

1219 20100916c549951 Eी सेवकराम �दनकर शरणागत 

मु मुरल+ पो (सहोरा ता तुमसर 

िज भ्ंडारा

पु�ष 26/04/1975 एमए 
एसएससीआयट+ 
टायपींग इंUजी 
30

OBC तह(सलदार तुमसर 11/8/2000 11/7/2003 9923294548

1220 2000140C532713 कु आशा मोतीरामजी गयधने मु 

महाDमाफूले वाड� भ ्ंडारा

!"ा◌ी 05/02/1963 एचएससी Hडएड OBC तह(सलदार भंडारा 00/06/1995 00/05/1998 9970110701

1221 20141111C100204 Eी �दल+पकुमार इ!तार+ तलमले 

मु पो कMडगेांव ता लाखांदरू िज 

भ्ंडारा

पूpष 30/07/1967 एमकॉम बीपीएड OBC तह(सलदार 
लाखांदरू

8/14/1996 7/13/1999 9420752937

1222 20161221C100468 कु ;वrया मदन लोनारे मु पो 

नेरला ता पवनी िज भंडारा

!"ा◌ी 12/12/1964 बीए बीपीएढ OBC तह(सलदर साकोल+ 12/5/1995 11/30/1998 8407964397

1223 201410139C100259 कु अच�ना दादाराव टेकाड ेमु पो 

पवनी ता पवनी िज भंडारा

!"ी 28/01/1974 एमए Hडएड 
टायपींग इUजी 
30-40 संगणक 
प0रचलन

OBC तह(सलदार पवनी 8/25/1995 8/25/1998 9766969306

1224 20060123C540425 कु मंजुषा गोवध�न पंचबुFदे फ7 डस 

कॉलोनी खात रोड, गणेश मं�दर 

भंउारा

!"ी 21/04/1975 बीए Iा�ट Hडएड 
Zयुट+(शयन 
एमएससी आय 
ट+ 
फॅशनHडसाई@नग

OBC तह(सलदार भंडरा 00/05/1999 00/04/2002 8956142545

1225 20081224c531757 Eी सुधाकर सुखदेव ठाकरे मु 

राजनी पो ओपारा ता लाखनी िज 

भंडारा

पु�ष 15/08/1967 बीए OBC तह(सलदार लाखनी 00/12/1995 00/11/1998 8007322911

1226 20141202c101039 कु नंदा ह0र$चंL सायरे मु 

आंबेडकर वाड� अशोक नगर 

बंगाल+ कॉलोनी भंडारा

ि!" 25/03/1976 बीए SC तह(सलदार भंडारा 6/8/1998 5/18/2001 9766876630

1227 20161219c100488 Eी पु�षोD तम सखाराम ठवरे मु 

आसोला पो कोडगेांव ता लाखांदरू 

िज भंडारा

पु�ष 17/09/1958 एमए टायपींग 
इंUजी 40

sc तह(सलदार 
लाखांदरू

00/00/1998 00/00/2001 9689563540

1228 20141103c100495 Eी मनोहर `ा@नराम कुंभरे मु पो 

कांL+ पो जवाहरनगर ता िज 

भंडारा

पु�ष 04/05/1971 बीएससी बीएड 
एम ए

SC तह(सलदार भंडारा 3/1/1998 3/1/2001 9881598630
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1229 20141110C100838 Eी मह7L _कसनजी सुखदेवे मु पो 

सोनी ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 30/11/1969 बीए पास SC तह(सलदार 
लाखांदरू

00/03/1999 00/02/2002 9146513182

1230 20071206C519725 कु >@तभा रघुनाथ अनकर rवारा 

अर;वदं कुकडकर Eीकृxणा 

टाक6ज चे मागे भंडारा

!"ा◌ी 12/06/1973 बीए OBC @तहसीलदार भंडारा 00/09/2000 00/08/2003 9423641454

1231 20161228C100665 Eी म@नष वासुदेवराव भानारकर 

सहकार कॉलोनी गणेशपूर भंडारा

पु�ष 07/09/1972 एमएससी NT-B तह(सलदार भंडारा 00/00/1996 00/00/1999 9049340505

1232 20090429C544401 Eी �दनेश बाबूराव डोहळे  Eीराम 

नगर बी डी सी सी बँके जवळ 

तुमसर िज भंडारा

पु�ष 12/07/1970  एमकॉम 
पीएचHड एमए 
बीएड बीए 
एHड$नल

OBC तह(सलदार तुमसर 12/21/1996 11/21/1999 9423243025

1233 20161226C100557 Eी राजकुमार रघुनाथ गज(भये मु 

सोमेवाडा पो ;पपंळगांव ता 

लाख@न िज भंडारा

पु�ष 24/03/1965 बीए बीपीएड 
इêUजी टायेपींग 
40 मराट+ -30 

�हदं+ -30

sc तह(सलदार 
साकोल+

12/19/1994 11/30/1997 9764482990

1234 20080813c537914 Eी मोहन>साद (शव>साद दबुे मु 

पो(लस कॉलोनी त_कया वाड� 

भंउारा

पु�ष 05/03/1977 बीए बील+प 
एमएससीआयट+

OPEN तह(सलदार भंडारा 00/01/2000 00/12/2002 7276951386

1235 20141113C100257 Eी अशोक संपत भोवते मु मांढळ 

ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 17/10/1975 बीए बीपीएड SC तह(सलदार 
लाखांदरू

00/00/0000 00/00/0000 9404336009

1236 20161227C100251 कु शाल+नी राजेश फोपरे नवीन 

हसाला टोल+ पो (मटेवानी ता 

तुमसर िज भंडारा

!"ा◌ी 01/07/1973 एम ए SC तह(सलदार तुमसर 10/1/1999 9/30/2002 9822035986

1237 20150808c101219 कु अ�का मुरल+धर राउत  rवारा 

सु@नल खानोलकर गभने सभाUाचे 

मागे Eीराम नगर तुमसर ता 

तुमसर िज भंडारा

!"ी 08/07/1970 बीएससी OBC तह(सलदार तुमसर 00/11/1996 00/10/1999 9765251412

1238 20030429c545850 Eी लaमीकांत �यारेलाल प(शने 

मु पो Cचचोल+ ता तुमसर िज 

भंडारा

पु�ष 05/07/1967 बीकॉम  
िजHडसीए 
एमएससीआयट+ 
टाय;पगं इंUजी 
40 मराठS 30

OBC तह(सलदार तुमसर 2/14/1996 1/31/1999 9881967474

1239 19910719c513640 Eी आदेश सुकाजी लांजेवार मु पो 

कोथूणा� ता िज भंडारा

पु�ष 05/03/1974 बीए पास SC तह(सलदार भंडारा 00/08/1999 00/07/2002 9403363922
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1240 20161226c100914 Eी शोभाराम Cगरधन राठोर मु 

सोरना पो जामसोरना ता तुमसर 

िज भंडारा

पु�ष 12/04/1971 बीएसएी बीएड OBC तह(सलदार तुमसर 8/18/1995 8/8/1998 9764655066

1241 19970714c525800 कु अंजल+ बाबुराव @त@तरमारे डॉ 

जाक6र हुसेन वा�ड� बजरंग चौक 

भंडारा

!"ा◌ी 02/06/1973 बीएसए(स 
इंटर(मHडएट 
§ा¨ग ,संगणक

OBC तह(सलदार भंडारा 7/8/1999 5/7/2002 9960401871

1242 19890106c512729 कु माया नामदेवराव @नवा�ण वाड� 

नं 1 @नवा�ण भवन मु पो ता 

लाखनी िज भ्ंडारा

!"ी 31/07/1969 एमए OBC तह(सलदार 
साकोल+

1/9/1997 12/31/1999 9423413023

1243 20161229c100653 कु इंद ुअंताराम बावणे Rवाट�र नं 

52/4 जवाहर नगर  सावर+ ता 

िज भंडारा

!"ी 08/07/1973 बीए पास 
टायपींग मराठS 
इêUजी 30-30

NT-B तह(सलदार भंडारा 00/06/1998 00/05/2001 957028639

1244 20161229C100298 Eी राजकुमार वासुदेवजी उके मु 

पो आमगांव Hडगोर+ ता िज भंडारा

पु�ष 27/06/1970 बीएससी 
एलएलबी

SC तह(सलदार भंडार 00/06/1995 00/05/1998 9096490057

1245 20150203C100965 Eी बाबा Eावण श7ड ेमु पो भागडी 

ता लाखांदरू िज भंडारा

पु�ष 06/09/1970 बीए बीपीएड SC तह(सलदार 
लाखांदरू

00/10/1999 00/09/2002 9665488180

1246 20141030C100777 कु सुलभा पूंड(लक घरड ेमु 

समता नगर फेस 2 गौतम बुFद 
वाड� गु�ता कॉलोनी भंडारा

!"ी 30/12/1972 एमएसडZ�यू 
बीपीएड योगा 
नॅचरोपेथी

SC तह(सलदार भंडारा 5/16/2001 5/15/2004 7588790081

1247 20161230C100493 Eी र;व रामाजी वाघमारे मु पो 

शहापूर आंबेडकर वाड� नं 1 ता िज 

भंडारा

पु�ष 01/01/1970 बीएससी SC तह(सलदार भंडारा 00-09-1997 00/08/2000 7057470308

1248 20141101c100227 Eी सुरेश बाजीराव मेEाम मु 

धमनी पो बीरल+ बीके ता पवनी 

िज भंडारा

पु�ष 28/08/1958 एमए SC तह(सलदार पवनी 00/07/1989 00/06/1992 9545792252

1249 20141105c1005257 कु शाल+नी भाऊराव पडोळे मु 

राज7L नगर तुमसर िज भ्ंडारा

!"ी 07/02/1971 एूमएससी बीएड OBC तह(सलदार तुमसर 00/11/1996 00/10/1999 9673139793

1250 20161231C100616 Eी मंगेश चैतराम साकुरे सुभाष 

वाड� शुIवार+ @नअर दगूा� मंद+र 

भंउारा

पु�ष 21/06/1974 बीए OBC तह(सलदार भंडारा 00/06/1999 00/05/2002 9689920877

1251 20161231C100620 Eी (म(लदं सुधाकर मदनगर डॉ 

मुखज� वाड� भंडारा

पु�ष 01/12/1972 एमए एमकॉम 
एम_फल

OBC तह(सलदार भंडारा 00/09/1997 00/08/2000 8856922862

1252 20170102c100492 कु >ाजRता रामराव पेठे पटेलपुरा 

वाड� भंडारा

!"ी 25/12/1974 एमए 
एमएसडZ�यू

OBC तह(सलदार भंडारा 00/07/1998 00/08/2001 986036180
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1253 20161231c100268 Eी लल+तकुमार भाxकर 

जांभूलकर मु राजगु� वाड� @नयर 

बजाज !कुल भंडारा िज भ्ंडारा

पु�ष 16/02/1975 एमए SC तह(सलदार भंडारा 00/07/1999 00/06/2002 9823993286

1 19890720C789411 महेश दे;वदास जोशी

मु.पो.ता.क::ड िज. औरंगाबाद

पु�ष 2/1/1971 B.A. OPEN क:नड 3/26/1996 3/25/1999 94031
24330

2 20150205C101307 सुदाम कच� पवार

मु.पो.बाबरा ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1975 B.A. OPEN (स�लोड 3/15/1999 3/14/2002 94214
26429

3 19871128C788153 कृxणा शेनफड खरात

मु.पो.बन_क:होळा ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/30/1970 B.A. S.C. (स�लोड 1/15/1996 12/30/1998 98503
26346

4 20141017C100343 ;वजयकुमार Eीराम कांबळे

हडको, औरंगाबाद

पु�ष 6/10/1965 B.A. S.C. औरंगाबाद 7/4/1995 6/30/1998 91216
78511

5 19840102C788082 >भाकर नामदेव बनकर 

जटवाडा रोड, औरंगाबाद

पु�ष 2/1/1967 M.A. S.C. औरंगाबाद 8/1/1995 8/31/1998 94234
55822

6 19910628C790725 संजय परभतराव दाभाडे

जटवाडा रोड, औरंगाबाद

पु�ष 5/25/1971 M.A. OPEN औरंगाबाद 7/1/1995 30/06/ 1998 98505
65618

7 19900420C789597 सुय�भान कडुबा लांडगे

मु.पो.उंडनगाव ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1968 M.Com OBC औरंगाबाद 7/1/1993 6/30/1996 94237
78854

8 20060210C811086 परभत रघुनाथ पा�टल

मु.भासगाव पो. बन_क:होळा 

ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1975 B.A. OPEN (स�लोड 5/2/1999 4/30/2002 94219
85634

9 19851120C788260 गणेश पुंडल+क गजभारे

मु.पो.ता.(स�लोड िज.औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1975 B.A. OBC (स�लोड 9/1/1996 8/30/1999 94040
01313

10 19860123C786263 >शांत रामभाउ साबळे

Iांती चौक, औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1969 B.A. S.C. औरंगाबाद 9/1/1996 8/30/1999 94202
43370

11 19900918C790231 अ@नल नारायण सोळुंके

मु. Cचमणापुर पो. नागपुर 
ता.क::ड िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/3/1971 B.A. OPEN क:नड 1/25/1996 1/24/1999 94214
32674

�वभाग :- :- :- :- औरंगाबाद
िजहा कौशय �वकास रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , औरंगाबाद
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12 20030124C831241 संिजव बंडु साळवे

मु.पो.�ब�डा ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 7/10/1968 B.A. S.C. औरंगाबाद 12/1/1995 31/11/1998 80077
25003

13 20120810C794190 अ�ण _कसन वाहुळे

रा. Iांती चौक, औरंगाबाद

पु�ष 3/7/1972 M.Lib S.C. औरंगाबाद 8/12/1998 3/31/2001 94208
12527

14 19980919C601967 वसंत नामदेव  जाधव

रा.घाट+ प0रसर चौक, औरंगाबाद

पु�ष 9/21/1971 M.Lib S.C. औरंगाबाद 4/1/2000 3/31/2003 98904
04419

15 20130809C100589 ;वलास एकनाथ नवCगरे

मु.पो.ता.पैठण  िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1973 B.Com S.C. पैठण 1/1/1996 10/31/1999 95526
13793

16 20060214C811447 _कशोर गंगाधर मनुरकर

रा. साईबाबा मं�दराजवळ, 
औरंगाबाद

पु�ष 7/30/1972 B.A. OPEN शेवगाव

अहमदनगर

9/22/1995 9/22/1998 94040
12562

17 19860624C788326 गणेश सुधाकर देशपांडे

मु.पो.ता.वैजापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 11/24/1968 B.Com OPEN वैजापुर 7/1/1995 31/06/1998 94214
15653

18 19950818C796317 ;व$वनाथ भानुदास चांगुलपाय

रा. (सडको, औरंगाबाद

पु�ष 9/15/1966 B.A. N.T. औरंगाबाद 11/7/1996 10/21/1999 94233
96492

19 19980624C806373 अ@नता तुकाराम खंडाळे

रा. नारेगाव ता.िज. औरंगाबाद

!"ी 6/10/1977 M.A.
B.Ed

S.C. पैठण 11/29/1999 11/28/2002 89755
68025

20 19980725C789383 अ@नता जग:नाथ साठे

रा. लaमी कॉलनी, औरंगाबाद

!"ी 4/28/1972 B.A.
B.Ed

S.C. औरंगाबाद 6/5/1999 5/31/2002 80878
83802

21 19880926C788598 संजय (सताराम अंभोरे

रा. मयुर पाक� , औरंगाबाद

पु�ष 6/14/1971 B.Com S.C. औरंगाबाद 8/5/1997 8/4/2000 84215
69087

22 20150206C100961 uयंबक धMHडबा गाडकेर

मु.पो. मोहरा ता.क:नड   िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 9/5/1967 B.Com OPEN क:नड 8/6/1998 8/5/2001 95458
33543

23 19870917 C788181 `ाने$वर गुलाबराव भोसले

मु. पो. वडाळी ता.क:नड   िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1969 B.A. OPEN क:नड 5/23/1996 5/22/1999 91308
52707

24 19930623 C792970 कैलास रतनराव पवार

मु.शेवता पो. बोरसर ता.क:नड   

िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1967 B.A. OPEN क:नड 5/11/1999 5/10/2002 94238
67918

25 19900711C789832 (सFदाथ� उNमराव खरात

हडको औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1972 M.Com
B.Lib

S.C. औरंगाबाद 5/3/2000 4/30/2003 99753
16957

26 20091116 C827755 हष�वध�न पंढर+नाथ गंगावणे

हडको, औरंगाबाद

पु�ष 12/31/1974 B.A. S.C. औरंगाबाद 6/3/1999 5/31/2002 90499
75534
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27 20110618C866472 राजु रमेश आवले

लेबरकॉलनी,  औरंगाबाद

पु�ष 7/4/1971 B.A. S.T. औरंगाबाद 8/1/2000 7/31/2003 92728
29301

28 20141018C100453 आनंद (भवाजी दाभाडे

रामनगर,(सडको, औरंगाबाद

पु�ष 5/7/1965 B.A. S.C. औरंगाबाद 3/4/1999 2/27/2002 98505
51129

29 19950117C797508 राजेश यशवंतराव खंबाट 

मु.पो. मोहरा ता.क:नड   िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 9/10/1974 B.Sc OPEN क:नड 3/10/1999 3/9/2002 97654
72122

30 19930210 C792675 गजानन भाउराव सरदार

नाथनगर, औरंगाबाद

पु�ष 6/9/1973 B.A.
B.Lib

S.C. औरंगाबाद 11/11/1998 11/10/2001 83902
92262

31 19910321 C790558 संजय रघुनाथ खंबीट

मु.पो. मोहरा ता.क:नड   िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1975 B.A. OPEN क:नड 3/12/1999 3/10/2002 97654
72044

32 19920323 C791737 अ�ण लaमण Oीरसागर

मु.पो ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/16/1971 B.Com OPEN क:नड 7/25/1995 7/24/1998 94202
71300

33 20081020C849533 रावसाहेब उNमराव पवार

मु.पो.तागंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1994 B.A. OPEN गंगापुर 7/13/1999 7/12/2002 94046
80085

34 19860515C788278 _कशोर बाबुराव Kह!के

रा._कलेअक� ,औरंगाबाद

पु�ष 3/26/1968 B.A. S.C. औरंगाबाद 9/2/1999 8/30/2002 97307
68321

35 19951211C797250 बेबी वसंतराव पा�टल

रा. हडको, औरंगाबाद

!"ी 20/06/
1970

B.Com OPEN औरंगाबाद 02/06/
1997

01/06/
2000

72766
81210

36 19970410C804310 अ@नता �दगंबरराव लेकुरवाळे

रा.लेबर कॉलनी, औरंगाबाद

!"ी 10/8/1973 B.A. OPEN औरंगाबाद 11/10/1998 10/30/2001 89750
60490

37 19910708C790980 शे.अहमदशे.सांडू
मु.पो. हसु�ल ता.िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/15/1975 B.A. OPEN औरंगाबाद 10/1/1997 9/30/2000 99701
26011

38 20081024C799975 >काश अंबादास (शदंे

मु. शहापुर.पो घोडगेाव 
ता.गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/17/1973 B.A. OPEN गंगापुर 4/21/1999 4/20/2002 94036
86354

39 19890310 C789007 राजु फ_करराव साळवे

मु.पो ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 9/21/1969 B.A. S.C. (स�लोड 8/16/1999 8/15/2002 89751
66681

40 19920810 C792305 मकरंद गणपतराव काळे

(सडको, औरंगाबाद

पु�ष 4/10/1967 M.A. OPEN औरंगाबाद 12/1/1995 31/11/1998 97630
45232

41 19900705 C789743 राज7L रामचंL जाधव

भाव(सगंपुरा, औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1971 M.A. S.C. औरंगाबाद 2/8/1999 1/31/2002 96371
16620

42 20120921 C842074 गौरव दौलतराव उगले

मु.पो.दहेगाव ता.वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1968 B.A. OPEN वैजापुर 7/1/1995 30/06/ 1998 88061
43299
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43 19961121C800801 अंजल+ अनंतराव Cचवटे

रा.लेबर कॉलनी, औरंगाबाद

!"ी 7/21/1972 B.A. OPEN औरंगाबाद 3/5/1999 2/27/2002 94213
85024

44 19890823C789251 रावसाहेब तोताराम आगळे

मु.पो. करंजखेडा ता.क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/1/1969 B.A. OPEN क:नड 9/10/1993 9/10/1996 94214
32543

45 20100412C830859 र;वLं नामदेव (शरसाठ

मु.पो.लोहगड नांLा ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/5/1970 B.A. S.C. औरंगाबाद 4/1/2000 3/31/2003 97306
41339

46 19960224C801541 बेबी सरोजा दशरथ चGहाण

मु.पो ता.गंगापुर िज. औरंगाबाद

!"ी 11/18/1972 M.A. N.T. गंगापुर 12/9/1997 12/8/2000 76204
96791

47 20110909C872281 Eावण खंडरेाव कांबळे

रा.भाव(सगंपुरा औरंगाबाद

पु�ष 8/10/1973 M.A. S.C. औरंगाबाद 3/10/2000 2/26/2003 94222
94050

48 20141204C100711 राज7L हर+भाउ बागुल

दNनगर,कैलास नगर रोड, 
औरंगाबाद

पु�ष 8/10/1973 B.A. S.C. औरंगाबाद 1/11/1999 12/21/2001 90280
46814

49 20030507C832307 >काश दNरुाम भा!करे

�लॉट 44 सGह< 27/1 कमलाकर 

सोसायट+

भाव(सगंपुरा, औरंगाबाद

पु�ष 1/20/1962 M.A. S.C. औरंगाबाद 3/9/1998 3/8/2001 94213
01584

50 19920603C791777 िजत7L भाउराव दाभडे

रा.बंगला नं.9 होल+Iास समोर,
 छावणी प0रसर औरंगाबाद

पु�ष 11/24/1969 M.A.
MSW

S.C. औरंगाबाद 7/1/2000 6/30/2003 98812
96833

51 19921224C792427 राजु दे;वदास जाधव

रा.जय(भम नगर टाउन हॉल,. 
औरंगाबाद

पु�ष 12/10/1972 Bsc
Bed

S.C. औरंगाबाद 8/1/2000 7/30/2003 97651
56844

52 19960816C799031 �द(लप अजु�न पैठणे

घर नं.1-14-229, जय(सगंपुरा, 
औरंगाबाद.

पु�ष 6/1/1968 M.A. S.C. औरंगाबाद 7/8/1998 6/30/2001 90498
53813

53 19960910C799734 (भमराव र@तराम मेEाम

नवयुग कॉलनी,सा;व"ीबाई फुले 

शाळेजवळ,
भाव(सगंपुरा,औरंगाबाद.

पु�ष 11/6/1971 M.A. S.C. औरंगाबाद 1/7/1998 1/6/2001 95279
41094

54 19900710C789515 तुळशीराम राय(सगं पवार

मु.पो.कोळवाडी तांडा ता.क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/8/1974 M.A. CTC V.J -A क:नड 6/10/1998 6/9/2001 9049691257
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55 20100428C855402 जयEी नर(सगंराव जाधव

कामगार क�याण क7 Lाजवळ, 
(भमनगर, औरंगाबाद

!"ा◌ी 5/25/1972 B.COM Open औरंगाबाद 3/6/1999 2/28/2002 7875106345

56 19910703C790636 >;वण यडुबा गाडकेर

मु.पो.@नधेना ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1973 B.SC Open (स�लोड 28/061999 6/27/2002 9049326459

57 20000614C814073 धन(सगं सांडु वाघ

मु.मेहेगाव पो.वासडी ता.क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 3/1/1956 B.A. S.C. क:नड 10/1/1981 9/30/1984 8805482422

58 20140529C100554 भारत गंगाधरराव सवने

एन-11,एफ-11/1,नविजवन 

कॉलनी,
औरंगाबाद

पु�ष 9/2/1992 B.A. GDC & A OBC औरंगाबाद 5/3/2000 5/3/2003 9822561363

59 19980802C788730 अ�पासाहेब Cगरजुबा गोराडे

मु.पो@न�लोड ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1965 B.A. Open (स�लोड 1/1/1997 12/31/1999 9423465218

60 20141107C100340 फलके सजेरा�व तेजराव

मु.पो.बन_क:होळा ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 7/7/1968 B.COM Open (स�लोड 3/1/1998 2/28/2001 9421309810

61 19871208C788144 @नसार अहमद गुलाब शेख

�लॉट नं.4 ग�ल+ नं.4दNा नगर, 
कैलास नगर औरंगाबाद.

पु�ष 1/26/1970 B.A. Open औरंगाबाद 9/2/1999 8/30/2000 9850403447

62 20110729C869793 सुय�कांत बापुराव दौड

भLा कॉलनी खुलताबाद,
,ता. खुलताबाद िज.औरंगाबाद

पु�ष 1/30/1973 B.COM. GDC 
& A

Open खु�ताबाद 7/1/2000 6/30/2003 9423704282

63 20110304C791897 ;वजय सुधाकरराव (शरसाठ

रा.19,संतोषी माता नगर,क:नड

 ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/27/1970 B.COM Open क:नड 12/15/1996 12/14/1999 9423154331

64 20150218C100391 संजय माधवराव बडक

मु.पो.पळशी ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/17/1976 B.A. Open (स�लोड 3/15/1999 14/03/ 2002 9975592137

65 19930922C795267 ;वजयकुमार वैजीना½ाव इंगळे

घर नं.05-4-68 भडकल गेट, 
काजीवाडा न;वन, औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1991 B.SC D Pharm S.C. औरंगाबाद 12/2/1998 11/30/2001 9175444338
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66 19900724C790119 >मोद >भाकर जाधव

मु.शेकटा पो.(सदधीनाथ वडगाव
ता.गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 10/7/1974 B.A. Open औरंगाबाद 1/4/1999 1/3/2002 8275388710

67 19880104C788184 कैलास नाना जाधव

मु.डोमेगाव पो.येसगाव
ता.गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/22/1969 M.A. S.C. गंगापुर 5/2/1995 5/5/1998 9764539078

68 20000713C818256 शेषराव सांडु मोरे

मु.कुंजखेडा पो.रेल
ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/4/1971 B.A. Open क:नड 12/19/1995 31/11/1998 9765337473

69 20141022C100277 बाळासाहेब नामदेव धनेधर

मु.नांदCगरवाडी पो.वडाळी

ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1974 B.A. S.C. क:नड 12/31/1996 11/30/1999 9158823619

70 19850628C788209 मनोज रावसाहेब रDनपारखी

देवगाव रंगार+ ता.क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/11/1969 B.A. GDC & A Open क:नड 1/13/1997 1/12/2000 9730533500

71 19890706C788794 ;वजय नामदेव लाढे

मु.बोदवड पो.बाळापुर ता.(स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/8/1973 B.COM S.C. (स�लोड 6/1/1996 5/31/1999 9921940167

72 19961223C801349 दे;वदास तेजराव तायडे

रो हाउस नं.1 सGह< नं.180/2, 
साफ�य नगर,
हसु�ल,औरंगाबाद.

पु�ष 1/20/1969 M.A. B.ED. Open औरंगाबाद 7/9/1998 6/30/2001 9860145534

73 20111012C808420 कैलास तुकाराम बांबड<

रा.(शवाजी नगर,(स�लोड 
ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1966 B.A. Open (स�लोड 7/1/1995 6/15/1998 9421427712

74 20021120C832044 >�दप राजाराम (शरसाठ

एन-11,ए-122-सुदश�न नगर,हडको

औरंगाबाद.

पु�ष 9/14/1971 M.A. DBM S.C. औरंगाबाद 12/10/1998 9/30/2001 9422714677

75 20140923C101825 लaमण आसाराम Pझझुड<

मु.हनुमंतगाव पो.सोलेगाव
ता.गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1971 B.COM Open गंगापुर 9/10/1997 9/9/2000 8796207705

76 20150207C1006८4 `ाने$वर दादा ताठे

मु.पो.गेवराई (शमी)ता.(स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/10/1973 B.A. N.T.-D (स�लोड 4/1/2000 3/31/2003 9049342628
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77 19860819C788315 नर7L पंढर+नाथ ठाकरे

सारंग सोसा.�लॉट नं.6,गारखेडा 

प0रसर,
औरंगाबाद

पु�ष 6/21/1968 B.A. B.ED OBC क:नड 1/1/1995 1/1/1998 9373259333

78 19890920C789423 फेरोजखन मािजदखन पठाण

रा.काजी मोह�ला सैलानी 

दगा�जवळ,क:नड

ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/20/1972 B.A. Open क:नड 8/29/1996 8/28/1999 8087663440

79 20081104C794076 मुकुंद संताराम जाधव

मु. पो.कुजुबखेडा ता.पैठण िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/20/1971 B.A. Open पैठण 4/21/1997 4/20/2000 8275514431

80 19890112C789388 अशोक रामभाउ (शदंे

मु. एकोड पाचोड, पो. 
CचNे;पपंळगाव 

ता. िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/10/1972 B.A. S.C. (स�लोड 7/1/1997 6/30/2000 9730298422

81 19901029C790271 ज_करखा �दलावरखान पठाण

मौलाना नगर, मेहताब नगर, 
क:नड 

ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/7/1975 B.A. Open क:नड 8/14/1998 8/13/2001 9421314186

82 20070407C846461 रामलाल ज=ग:नाथ @नभंेारे

मु. पो. सुलतानपुर ता. खुलाताबाद 

िज. औबाद

पु�ष 8/8/1971 M.A. B.ED. S.C. खु�ताबाद 7/25/2000 7/24/2003 9960129182

83 20150212C101072 इकबाल अZदलु मािजद पेशमाम

मु. पो  (शवणा ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 7/8/1968 B.COM Open (स�लोड 11/15/1997 11/14/2000 9860427561

84 20101201C788778 नंदलाल (भRका राठोड

रा. (सतानाईक तांडा पो, कोळवाडी,
ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/25/1965 B.A. VJ क:नड 10/27/1995 10/27/1998 7875982708

85 19990105C807537 सोमनाथ रामचंL काळे

हनुमान मं�दराजवळ, माळी ग�ल+ 

क:नड

माळीवाडा, ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/21/1973 B.A. OBC क:नड 4/6/2000 4/5/2003 9552441475
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जातीचा >वग�

86 20150215C100080 >भाकर सखाराम धुमाळ

मु. कोपरवेळ पा. नाचनवेल ता. 
क:नड

पु�ष 1/5/1994 B.A. Open क:नड 3/29/2000 3/28/2003 9730344709

87 20091130C865283 अ!लम नुर महKमद पठाण

मु. कापुसवाडगाव पो ;वरमगाव 

ता. वैजापुर , िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/16/1971 M.A. Open वैजापुर 12/1/1996 9/30/1999 9822857866

88 20120830C829939 राजेL दे;वदासराव देशमाने

मु. पो. ;वहामांडवा  ता. पैठण, िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1965 B.SC BED Open पैठण 12/13/1999 12/12/2002 9921464155

89 20100717C858821 >शांत भाउसाहेब सोळंके

मु. पो. नेवपुर, ता. क:नङ िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/1/1976 M.A. Open क:नड 8/28/1998 8/27/2001 9421686191

90 19990210C808072 सुरेश रामचंL (शदंे

मु. शहापुर, पो. घोडगेाव ता. गंगापुर
िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/20/1966 B.COM S.C. गंगापुर 3/12/1998 3/11/2001 9850740127

91 19930713C793841 कडुबा रामदास चGहाण

मु, पो. आंबा तांडा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/25/1977 B.A. BPED VJ A क:नड 8/10/2000 8/9/2003 9860923710

92 19950613C798385 जय>काश भागवत वंजार+

भाले$वर कॉलनी, �हवरखेडा रोउ 

क:नड

ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/7/1975 B.A. VJ -A क:नड 4/21/1999 4/20/2002 9860046054

93 19941220C797309 दादासाहेब नामदेव सोळुंके

मु. पो. नेवपुर ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/5/1974 B.A. Open क:नड 9/12/1997 9/11/2000 9404678451

94 20120510C799674 �द(लप सखाराम देहडे

बायजीपुरा गट नं १९ अ, 
राजाबाजार

औरंगाबाद

पु�ष 7/21/1971 B.A. S.C. औरंगाबाद 6/4/1999 9/30/2002 8121878867

95 19900906C790205 ;वजय कच� जाधव

एन-९, एल ५२/२, (सडको 

(शवाजीनगर, औबाद

पु�ष 1/10/1971 B.A. S.C. औरंगाबाद 7/1/2000 6/30/2003 8483815586

96 20100604C817396 अशोक यडुभाउ मघाडे

घर न ६-९-३०/३०२, उ!मानपुरा, 
औरंगाबाद

पु�ष 6/15/1970 B.COM S.C. औरंगाबाद 1/5/1999 12/31/2001 9096439001
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जातीचा >वग�

97 20150316C100558 जफरअल+ ताहेरअल+ सयद

मु. पो. घाटश7Lा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 9/20/1971 B.A. Open क:नड 7/1/1998 6/30/2001 9730356748

98 20081126C824506 मधुकर पोपटराव बेदाळे

�टळक नगर,(स�लोड ता. (स�लोड 
िज.औरंगाबाद

पु�ष 3/26/1973 B.A. OBC (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9422230286

99 19880820C788905 ;वxणु नागोजी Kह!के

�लॉट नं.422/अ, समथ� 
नगर,क:नड,
ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/6/1971 B.A. S.C. क:नड 8/18/2000 8/17/2003 7421311165

100 20081105C808348 सुभाष सोमे$वर शेजवळ

घर नं.6/203,qाKहण ग�ल+, 
क:नड,
ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/5/1967 B.COM OBC क:नड 7/4/1997 9/3/2000 9595666934

101 20150130C101375 ;वलास ;व�ठलराव गोराडे

माPणक नगर, प\या]या 
टाक6जवळ, (स�लोड,
ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/18/1973 B.A. Open (स�लोड 2/15/2000 2/15/2003 8855888897

102 20150206C100991 राजेL ;व$वनाथ आंबट

शा!"ी कॉलनी,(स�लोड,
ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/16/1963 B.COM OBC (स�लोड 6/1/1998 5/31/2001 8275319915

103 19880711C788701 ;वकास उNमराव जाधव

मु.पो.वडाळी ता.क:नड 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 6/15/1970 B.A. Open क:नड 4/24/1996 4/23/1999 9922375399

104 20150226C100556 बाळासाहेब पांडुरंग जाधव

मु.पो.Cचखलठाण ता.क:नड 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 6/10/1965 B.COM OBC क:नड 6/29/1995 6/28/1998 9421403547

105 20100804C848640 सरोज _कसन साबळे

वैशाल+ नगर,�ट.िGह.स7टर 
रोड,औरंगाबाद

!"ा◌ी 6/10/1974 B.A. S.C. औरंगाबाद 7/3/2000 6/30/2003 9326918497

106 19920601C791841 धनराज नभाजी ;वटेकर

मु.मु(श�दाबाद वाडी पो.चौका

ता.फुलंqी िज. औरंगाबाद.

पु�ष 5/1/1975 B.A. Open औरंगाबाद 1/6/1999 12/31/2001 9422388591
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

107 20150206 C101081 Eीरंग सांडु (शरसाठ

मु. आसडी पो. र�हमाबाद 
ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद.

पु�ष 5/6/1964 B.A. Open (स�लोड 5/1/1997 30/04/ 2000 9604975959

108 19900710C789802 (शव(सगं लaमाण राठोड

मु.रेल तांडा पो.रेल ता. क:नड 

िज.औरंगाबाद

पु�ष 7/11/1972 B.A. VJ- A क:नड 3/23/1999 3/22/2002 9561888330

109 19981202C651423 र;वL दयाराम पाट+ल

>गती कॉलनी, �हवरखेडा 

रोड,क:नड

ता. क:नड िज. औरंगाबाद.

पु�ष 10/29/1976 B.A. OBC क:नड 4/24/2000 4/23/2003 9028108075

110 20१50216C100805 तोताराम �हरा राठोड

मु.पो.वडनेर ता.क:नड 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 4/9/1972 B.A. VJ A क:नड 5/26/1997 5/25/2000 9623211722

111 20050123C841395 संजय गणपत शेळके

मु.पो.पालखेड ता.वैजापुर 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 7/8/1971 B.A. NT-C वैजापुर 12/15/1998 12/14/2001 9764627955

112 20120810C794397 क(लमो�दन छोटु(मया शेख

मु.पो.देवगांव (रंगार+) ता.क:नड 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 7/5/1969 B.A. Open क:नड 11/27/1998 11/26/2001 9970207104

113 20000520C843236 भाउसाहेब ;वxणु जाधव

मु.पो.ताड;पपंळगाव ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 5/5/1971 B.A. OBC क:नड 9/15/1995 9/15/1998 9960907052

114 20111228C842964 भगवान मुरल+धर देवकर

मु.वडोद पो.सुलतानपुर 
ता.खु�ताबाद 

िज.औरंगाबाद.

पु�ष 6/15/1976 B.A. Open खु�ताबाद 12/1/1999 11/30/2002 9420759799

115 20110701C805771 अशोक शहाजी देशमुख

मु. सलामपुरे नगर वडगाव 
(को�हाट+)
पो.बजाजनगर ता.िज.औरंगाबाद.

पु�ष 7/7/1975 B.A. Open पाटोदा 1/18/1999 7/15/2002 9762418534

116 20150209C100995 सुभाष भाउराव Hडडोर

मु.पो. वाडोद बाजार ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 6/2/1976 BSC BED Open (स�लोड 7/15/2000 7/14/2003 9421868114

Page 1090 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

117 19900601C789621 गणेश rवारकु भा=यवंत

भवानी नगर गणेश मं�दराजवळ, 
पैठण

ता.पैठण िज. औरंगाबाद.

पु�ष 8/31/1973 BSC SC पैठण 5/29/1998 5/28/2000 9209711714

118 19840817C787936 पु�षNेम धोHडराम पाठक

कु]चरओटा, पैठण ता.पैठण िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 8/6/1966 B.COM Open पैठण 4/26/1999 4/25/2002 9423789533

119 20040128C837504 `ानबा बाबुराव जाधव

मु.पो.�हरडपुर+ ता.पैठण िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 3/4/1968 B.A. Open पैठण 9/14/1995 9/14/1998 9158055240

120 20110504C807101 रमेश ह0रश चंL खरात

मु.सोलनापुर पो.रहाटगांव 
ता.पैठण 

िज. औरंगाबाद.

पु�ष 1/12/1972 B.A. Open पैठण 12/11/1995 12/10/1998 7741951610

121 19900711 C789845 सयाजी (शवाजी खरात

राx�कुल शाळे समोर  घxृणे$वर 

कॉलनी सुरेवाडी

पो.हसु�ल औरंगाबाद.

पु�ष 12/7/1971 B.A. OBC औरंगाबाद 5/1/1997 4/30/2000 9403123901

122 19860204C788266 सोमनाथ रायभान तुपे

घर नं.1-22-53 काचीवाडा, 
चेल+पुरा औरंगाबाद

पु�ष 6/15/1964 B.A. SC औरंगाबाद 4/1/1997 3/31/2000 9049852951

123 19970813C186324 मोहमद ताहेर मो.उ!मान शेख
 गणेश कॉलनी (स�लोड 

ता.(स�लोड
 िज. औरंगाबाद.

पु�ष 1/10/1970 B.A. OBC (स�लोड 01/01/ 1999 12/30/2001 9421130230

124 20140828C101254 पोपट नामदेव तायडे

मु.पो.अंधार+ ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 6/25/1972 B.A. Open (स�लोड 3/1/1999 2/28/2002 9420151125

125 20150226C100569 शांताराम पुंड(लक नागोडे

मु.पो.घाटनांLा ता.क:नड िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 6/6/1972 B.A. Open क:नड 7/21/1998 7/20/2001 9561105172

126 19900828C789965 शेख असद शेख र�जाक

रा.गौर+पुरा क:नड ता.क:नड िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 6/19/1969 B.A. Open क:नड 07/12/ 1996 12/6/1999 8421495004

127 19890703C789103 सोमीनाथ रामभाउ मते

मु.पो.�ब�डा  ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 1/1/1974 B.A. Open औरंगाबाद 6/1/1998 7/31/2004 9403691472
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128 20020806C828808 संजय तुकाराम बोळकर

मु.पो.�ब�डा  ता.फुलंqी िज. 
औरंगाबाद.

पु�ष 2/1/1972 M.A. OBC औरंगाबाद 7/1/1978 6/30/2001 9890831542

129 19910820C791593 राजेश चंLशेखर साळवे

दN नगर कॉलेज रोड क:नड ता 

क:नड िज औ

पु�ष 9/11/1975 BSC IT S.C. क:नड 4/15/1999 4/14/2002 9049429567

130 20081107C799154 मदन रामलाल भगोरे

मू पो वडारवाडा क:नड ता 

क:नड िज औबाद

पु�ष 7/12/1974 B.A. S.C. क:नड 8/28/2000 8/27/2003 9960047984

131 20091009C814254 देव7L दे;वदासराव Eीकांत

बाजारपेठ दे;वचा वाडा मु पो ता 

क:नड िज औबाद

पु�ष 7/25/1975 B.COM Open क:नड 6/15/1997 5/14/2000 9960271688

132 19880623C788521 `ाने$वर रामराव गायकवाड

मु मू(श�दाबादवाडी पो चौका ता 

फूलqी

िज औरंगाबाद.

पु�ष 6/5/1972 M.COM /DBM Open औरंगाबाद 8/1/1996 7/31/1999 8556002599

133 20010524C816978 भाउसाहेब शामराव गडकर+

मू  पो साताळ;प>ंी ता फूलqी िज 

औबाद

पु�ष 2/22/1971 B.A. S.C. (स�लोड 7/1/1996 6/30/1999 7383432613

134 20040709C840281 ;वटेकर तातेराव (भमराव

मू पो मू(शदाबादवाडी पो चौका 

ता फुलंqी

िज औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1973 B.A. Open फुलqी 3/4/1999 2/28/2002 7709757570

135 19880218C788474 शैलेश उNमराव खंबाट

�लॉट न ५ गू�दN हॉ.सोसायट+ 
मयुरपाक� रोड

हसू�ल औरंगाबाद.

पु�ष 11/6/1971 BSC Open क:नड 1/28/1998 1/27/2001 9422712951

136 19880818C788746 सु@नल बाबुराव पवार

मु पो पा½ी ता फुलqी िज 

औरंगाबाद.

पु�ष 8/10/1971 B.A. Open (स�लोड 3/1/1999 2/28/2002 9423397546

137 19850627C788205 का(शनाथ (भका तुपे 

मु पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1969 B.A. BPED Open (स�लोड 7/1/1995 6/30/1998 9422734670

138 19930513C794045 वाणी (शवाजी गोपालराव

ग�ल+ नं २ शा!"ा◌ी कॉलणी 

(स�लोड ता (स�लोड

िज औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1977 M.A. ITI Open (स�लोड 5/2/2000 4/30/2003 7875831470
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139 19900209C789540 वाणी गणेश मुरल+धर

भराडी रोड जयभवानी नगर 

(स�लोड

ता (स�लोड िज औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1973 B.A. OBC (स�लोड 2/15/1998 2/14/2001 9545102612

140 20110318C798090 नंदकुमार Eीरंग बचाटे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 3/20/1974 B.A. LDC OBC (स�लोड 3/15/1999 3/14/2002 8412065385

141 20120915C841325 गोर´नाथ काशीनाथ गGहाणे

खोकडपूरा  जागतृ हनूमान 

मं�दरासमोर 

औरंगाबाद.

पु�ष 10/7/1974 B.A. OBC औरंगाबाद 4/3/2000 3/31/2003 9923774494

142 20150225C101122 ;वलास पाट+लबा िजवरग

मु टाकळी िजवरग पो कायगांव 

ता (स�लोड

िज औरंगाबाद

पु�ष 6/25/1973 M.A. Open (स�लोड 2/13/1999 2/12/2002 9158711586

143 19980629C806727 देवरे पुंड(लक बापुराव

दगूा�माता मं�दराजवळ !नेहनगर, 
(स�लोड

ता (स�लोड िज औरंगाबाद

पु�ष 5/17/1995 B.A. Open (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9421430152

144 19981102C798316 संजय अ\णासाहेब खरात

Eीकृxण नगर (स�लोड ता 

(स�लोड िज औबाद

पु�ष 11/8/1976 B.A. Open (स�लोड 5/1/2000 4/30/2003 9422717084

145 20141025C100018 शंकर नारायण दागोडे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 5/15/1973 B.A. NT-C (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9421981267

146 20140805C101371 पठाण सल+म खा र_फक खा

अZदला शाहा नगर 

हार+मिजदसमोर (स�लोड

ता (स�लोड िज औरंगाबाद.

पु�ष 6/4/1976 B.A. Open (स�लोड 12/15/2000 2/14/2003 9766152856

147 20091224C844798 उNम माPणकराव (शदंे

मु पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 5/4/1972 M.A. OBC (स�लोड 2/15/1998 1/14/2001 9422230843

148 19890707C788808 संजय नामदेव आहेर

मु गणेशवाडी पो @न�लेाड ता 

(स�लेाड िज औबाद

पु�ष 5/4/1972 B.A. Open (स�लोड 6/10/1996 6/9/1999 9421429669
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149 20120806C998117 स0रता जग:नाथ शमा�

एन -11 ई 65 / 4 मयुरनगर 
हडको औबाद

!"ा◌ी 2/7/1972 B.A. BED Open मालेगाव 4/10/1996 4/9/1999 9420242480

150 19880713C810043 भाउसाहेब न�थु कापरे

मु   महाल_क:होळा पो 

वडोदबाजार ता फुलqी िज औबाद

पु�ष 4/2/1970 BCOM Open (स�लोड 3/1/1997 2/28/2000 9420245689

151 19900213C790437 काटकर (सताराम येडुबा

मु पो बाबरा ता फुलqी िज 

औरंगाबाद

पु�ष 4/18/1971 B.A. N.T. (स�लोड 2/15/1999 2/14/2002 9421426344

152 1971113C802197 अलका मुरल+धर पवार

�लॉट न ५१ Eीनगर उ�कानगर+ 

गारखेडा 

प0रसर औरंगाबाद.

!"ा◌ी 6/13/1972 B.A. Open क:नड 4/23/1999 4/22/2002 9975848704

153 1960413C799057 काळे ह0र_कसन रामकृxण

मु   महाल_क:होळा पो 

वडोदबाजार ता फुलqी िज औबाद

पु�ष 5/10/1965 B.A. OBC (स�लोड 8/1/1997 7/31/2000 90499307112

154 20120921C842227 सुधाकर ओंकार जोगदंड

मु पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 5/12/1977 B.A. SC (स�लोड 7/1/2000 31/06/2003 8390412227

155 20071120C850635 ;वजु भाउराव �दडंे

 मु पो दावरवाडी ता पैठण िज 

औरंगाबाद

पु�ष 1/28/1966 B.A. NT-C पैठण 10/7/1997 10/6/2000 9767834735

156 20060317C821973 (भRकन सखाराम तायडे

मु पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद.

पु�ष 9/16/1976 B.A. Open (स�लोड 12/1/1997 11/30/2000 9421428845

157 200400113C836967 शे.कमालोrद+न फयाज पटेल

�लॉट न ५५४६ खाजानगर देवळाई 

ता िज औबाद

पु�ष 6/2/1971 B.A. BPED Open पाथड� 12/3/1997 11/30/2000 7385119854

158 19910302C790548 अर;वदं Eीरामपंत देशपांडे

मु पोघाटनांLा ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 3/23/1970 BCOM Open (स�लोड 6/1/1995 5/31/1998 9421428268

159 20120517C800757 फुके >काश (भRका

�लॉट न १३ (शवराज कॉलणी 

गा�दया;वहार

शाहनूरवाडी औरंगाबाद.

पु�ष 11/6/1974 B.A. Open (स�लोड 01/04/ 2000 3/30/2003 9225836141

Page 1094 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

160 19970528C801886 धनंजय वसंतराव देशमुख

सर!वती कॉलणी �लॉट न १४ 
क:नड 

ता क:नड िज औरंगाबाद

पु�ष 11/6/1974 B.A. Open क:नड 8/3/1998 8/2/2001 9028959560

161 20110711C867097 दगुा�दास �पचंद �द$वरे

समथ� नगर मेन रोड क:नड ता 

क:नड िज औबाद

पु�ष 5/22/1972 B.A. NT-B क:नड 1/25/2000 1/24/2003 9960021596

162 20111226C804068 �दनकर �हमंतराव आहेर

 मु पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1968 B.A. Open (स�लोड 10/1/1997 9/30/2000 7875150475

163 19950113C798474 समाधान पांडुरंग सोनवणे

मेन रोड संजय ॲटो शेजार+ 

(स�लोड िज औबाद

पु�ष 12/1/1968 B.A. Open (स�लोड 2/1/1997 1/30/2000 9422337211

164 20070221C848352 राजेश पुंड(लक जगदाळे

सारा इलेट सी 4/5 (सडको  

महानगर @तसगांव

वाळूज औरंगाबाद

पु�ष 3/16/1971 B.A. Open गंगापुर 9/5/1999 1/4/2002 9373891372

165 20150116C100272 भा!कर (भवनराव दौड

मु पो कोलठाण ता िज औरंगाबाद

पु�ष 6/2/1968 M.A. Open औरंगाबाद 12/1/1996 11/30/1999 7588532017

166 20150206C100625 अशोक फ_करराव ढमाले

मु पो सारोळा ता क:नड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 3/3/1965 BCOM Open क:नड 8/1/1995 7/31/1998 9421403698

167 20150711C100185 एकनाथ दामोधर गायके

मू जवळी खु पो ;वटा ता क:नड 

िज औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1965 B.A. Open क:नड 3/3/1995 3/2/1998 9765746981

168 19880718C788713 मुकुंद ;वलासराव रामटेके

�लॉट न १४ गजानन नगर :यू 

उ!मानपूरा औबाद

पु�ष 1/1/1965 BSC SC औरंगाबाद 12/3/1996 12/4/1999 9370669703

169 20010918c818967 �दपक ह0रभाउ बागुल

मू पो लासूर!टेशन (शOक 

सोसायट+

 ता गंगापूर िज औरंगाबाद

पु�ष 3/12/1976 B.A. Open गंगापुर 1/11/1999 1/10/2002 8149286354

170 20090805c827127 नंद ुभर�यासाहेब सोळंके

मू पो नेवपूर ता क:नड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 3/12/1976 B.A. Open क:नड 1/30/1997 1/29/2000 9403029614
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171

१९८९०७०७c७८८८०६ �द(लप दशरथ पठारे

मु पो बोरसर ता वैजापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/1/1970 B.A.B Ped SC वैजापुर 2/1/1996 31/11/1999 9464288263

172

20100813c862725 पांडूरंग _कसनराव कळम

मू पो भवन  माPणक नगर ता 

(स�लोड

िज औरंगाबाद

पु�ष 2/1/1970 B.com Open (स�लोड 7/1/1997 6/30/2000 9689389412

173

19900१24c790432 >भाकर ब:सी धनायत

धनायत व!ती गंगापूर ता 

गंगापूर िज औरंगाबाद पु�ष 10/13/1972 Bcom OBC गंगापुर 6/4/1999 6/3/2002 9226405021

174

19971224C806847 गणेश लaमण वाडकेर

परदेशपूरा क:या >शाळेजव 

गंगापूर ता गंगापूर

िज औरंगाबाद पु�ष 9/26/1972 B.A. Open गंगापुर 2/17/1999 2/16/2002 9890655217

175

19900724C79011८ कैलास मि]छदंनाथ कराळे

कराळे ग�ल+ गंगापूर ता गंगापूर 

िज औबाद पु�ष 4/26/1971 Mcom Open गंगापुर 01/071997 6/30/2000 7276167703

176

19881224C788918 सुरेश नारायणाव Kह!के

मू पो राजनगांव शे पू ता गंगापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/18/1972 B.A.B Ped Open गंगापुर 8/14/1997 8/13/2000 7688530320

177

20101223C835408 ;वजय(सगं राम(सगं परदेशी

मु न(सगंपूर पो qाKहणी गराडा 

ता क:नड

िज औरंगाबाद पु�ष 3/18/1972 B.A. VJ क:नड 5/13/1997 5/12/2000 9975140996

178

युसुफ अकबर सयद

जामा म!जीद रोड ;पशोर ता 

क:नड िज औबाद पु�ष 10/01/19970 B.A. Open क:नड 3/25/1997 3/24/2000 8482898374

179

19960620C799074 राजु दNा"ाय पाट+ल

घ न ३९ >गती कॉलणी Eी 

गणेश मं�दराजवळ

�हवरखेडा रोड क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1975 M.A. B.ED. OBC क:नड 5/29/1999 5/28/2002 9420275935

180

19981009C504699
सु(मत रमेशराव उपाFयाय

>गती कॉलणी �हवरखेडा रोड 

वरद गणपती 

मं�दर ता क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 12/1/1973 B.A. Open क:नड 7/6/2000 7/5/2003 986048427
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181

20110319C798262 घन$याम कारभार ढोरफुले

मु मायगांव पो आपेगांव ता पैठण 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/10/1970 Bcom OBC पैठण 11/12/1997 11/11/2000 8806031084

182

20090813C852843 मकंरद सुधाकर साखरे

शासक6य ;वEाम गहृामागे  

!नेहनगर

(स�लोड िज औरंगाबाद पु�ष 7/5/1974 B.A. Open (स�लोड 7/15/1999 6/14/2002 9370015395

183

20081128C827365 _कशोर लaमण वैराळे

मु पो माळीघोगरगांव ता वैजापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 1/3/1968 B.A. SC वैजापुर 1/15/2000 1/14/2003 9637412832

184

19880627C888475 माधवराव साहेबराव बोराडे

मू पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 12/21/1971 B.A. Open (स�लोड 5/1/1996 5/30/1999 9421682088

185

19880813C788905 बािजराव धो Hडबा पांढरे

मू पो @न�लोड  ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/5/1968 B.A. Open (स�लोड 4/1/1996 4/1/1999 9420803269

186
19890123C788959 मा◌ोहन फ_करबा जाधव

मू पो हसू�ल ता िज औरंगाबाद पु�ष 6/4/1996 MA SC औरंगाबाद 11/7/1998 10/31/2001 661550362

187

20010718C821079
मनोहर वैिजनाथराव जैन

गंगापूर ता गंगापूर िज औरंगाबाद पु�ष 9/16/1968 B.A. SC वैजापुर 1/15/2000 1/14/2003 9637412832

188

20140900C102999 रमेश पुंजाराम गोरे

मू पो सोलेगांव ता गंगापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/3/1971 B.A. Open गंगापुर 7/1/1997 6/30/2000 9423979624

189

19980924C807324 बाबासाहेब गो;वदंराव भोसले

मु गोळेगांव पो गाजगांव ता 

गंगापूर िज औरंगाबाद पु�ष 11/25/1976 B.A. Open गंगापुर 12/10/1999 12/9/2002 9404988062

190

20070221C848359 लaमण सांडु >धान

मु गोळेगांव पो गाजगांव ता 

गंगापूर िज औबाद पु�ष 01/0/2002 B.COM Open गंगापुर 4/1/1998 3/31/2001 9420926810

191

20081118C811400
आनंद _कसन कापसे

मु ;वरमगांव पो खामगांव गोरO

ता फुलqी िज औरंगाबाद पु�ष 5/8/1965 SSC D.Ed Open (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 9764779365

192

20081208C322220 मधुकर (भमराज शेळके

मू पो पालखेड ता वैजापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/1/1970 B.A. Open वैजापुर 3/5/1999 3/4/2002 7397951646
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193

20081021C849541 रामकृxण "यबंकराव सूलताने

मू पो लोणवाडी ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/2/1976 B.A.Bprf Open (स�लोड 11/15/1999 11/14/2002 9421674690

194

20140903C101193 >भाकर उNम खंडागळे

मू पो पखोरा ता गंगापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 4/4/1974 B.A. SC गंगापुर 8/10/1998 8/9/2001 9403694254

195

20140904C101166 राजे यासीन शेख

मू पो अगरवाडगांव ता गंगापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/10/1972 B.A. Open गंगापुर 8/12/1991 8/12/2001 9860668118

196

20141115C100615 दे;वचंद माPणकचंद गायकवाड

मू पखोरा पो भेडाळा ता गंगापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 10/5/1976 B.A. SC गंगापुर 11/8/1999 11/8/2002 9561259025

197

20140821C101243
भाउसाहेब देवराव वाघ 

मू महाल_क:होळा पो वडोदबाजार 

ता फुलqी िज औरंगाबाद पु�ष 8/23/1966 B.A. Open (स�लोड 6/1/1999 5/30/2002 9762997273

198

19940729C793823 मुकूद लaमण (भवसने

मू �हवरा पो बोधेगांव ता फुलqी 

िज औरंगाबाद पु�ष 5/13/1973 B.A. SC क:नड 9/18/1997 9/17/2000 9673603430

199

20040213C852801 नामदेव (भमराव पायगGहाण

मू पो आळंद ता फुंलqी िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/1/1974 B.A. Open (स�लोड 4/1/2000 3/31/2003 9422969808

200

20140905C102507
सुभाष भाउसाहेब डबे

मू.(भवधानोरा पो. अगरवाडगाव 

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 6/15/1973 B.A.Bed Open गंगापुर 5/2/2000 5/1/2003 9881661817

201

20150209C100634
सुधाकर रंगनाथ तुपे

मू.महाल _क:होळा पो. वडोद 
बाजार ता. फुंलqी  िज औरंगाबाद पु�ष 6/5/1968 B.A.Bed Open (स�लोड 3/1/1997 2/28/2000 940329400

202

19920113C821740 संजय Hडगंबर ;वसपूते

मू.पो.तळणी ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 6/2/1973 B.A. BPED OBC (स�लोड 10/22/1999 2/28/2003 9405297784

203

19860123C788264 संजय रामदास चGहाण

मू.पो. अंधार+ ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 9/12/1969 B.A. OBC (स�लोड 6/1/1995 5/30/1998 9665565766
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204

2014110C100691 ;व$वनाथ पांडूरंग कूलकण�

मू.पो. अंधार+ ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/16/1969 B.com Open (स�लोड 11/1/1995 10/31/1998 9404552497

205

198906616C789057 का(शनाथ बळवंत तायडे

मू.पो. अंधार+ ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 3/1/1970 B.A. Open (स�लोड 5/15/1996 8/31/1999 9421427747

206

20110217C820674 भाउसाहेब परसराम पवार

मू.शेवता पो.बोरसर ता.क:नड िज 

.औरंगाबाद पु�ष 7/1/1973 B.A. Open क:नड 1/11/1999 1/10/2002 7588533430

207

20130813C106468 रावसाहेब कारभार+ द(ूसगं

मू.पो.जातेगाव  ता.वैजापुर िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/2/1970 B.A. Open वैजापुर 3/1/1996 2/28/1999 9764865963

208

20141229C101072 >मोद नामदेव मोकळे

�लाट नं. 29 अ.I. 32/2 जेतवन 

वसाहत 

गोगाबाबा टेकडी जवळ 

पेठेनगर (भमनगर भाव(सगंपुरा 

िज औरंगाबाद पु�ष 5/17/1978 B.A. Bed SC गंगापुर 12/1/1999 11/30/2002 9372003487

209

20150202C101093
थॉमस राज7द पाटोळे

घर नं. 5/7/75 शांतीपुरा. समाज 

मं�दर मागे, छावनी, िज औरंगाबाद पु�ष 3/30/1963 B.A. Open औरंगाबाद 9/1/1994 8/31/1997 8390482421

210

20130507C100811 पूxपा रघूनाथ बागूल

मू.पो.खंडाळा ता.वैजापुर िज 

औरंगाबाद !"ा◌ी 4/24/1970 M.A.Bped SC वैजापुर 1/1/1997 12/30/1999

211

20150205C101511 अहमदअल+ मोहमदअल+ सयद

बडा बंगला क:नड ता. क:नड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 7/31/1964 B.Com Oprn क:नड 6/3/1997 6/2/2002 9423154377

212

19960402C797111 देवलाल (सताराम रेसवाल

मू.;पपंळगाव पेठ पो.भवन 
ता.(स�लोड िज औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1971 B.A. SC (स�लोड 12/1/1997 11/30/2000 9860307852

213

199006013C790442 ;ववेक >भाकर सूरडकर

मू.पो. रह+माबाद ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/20/1973 B.A. Oprn (स�लोड 3/9/1999 1/28/2002 9423723224
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214

20091169C816985 नानासाहेब ;वठठलराव चGहाण

मू.पो.Cचखलठाना ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/4/1971 B.Com Pbed Open (स�लोड 9/30/1995 9/30/1998 9420407085

215

20150221C100373 सुरेष बाजीराव जाधव

मू.पो.बोरगाव ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1969 B.A. Open (स�लोड 12/1/1995 11/30/1998 7798847021

216

19940720C798736 सु@नता आसाराम वाघ

सी/ओ यस. पी. थोरात आर -
26/213,रायगडनगर
यन -9 हडको िज औरंगाबाद !"ा◌ी 1/15/1971 B.com Open औरंगाबाद 9/4/1997 9/3/2000 9421415692

217

20160702C101158 सोमनाथ परसराम कळवणे

मू.पो. गाजगाव ता.गंगापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 1/1/1972 B.A. OBC गंगापुर 6/25/1996 6/24/1999 9421680802

218

20051018C808484 ल(लता वामनराव बनकर

मू.पो. घाट+ गौतमनगर घर 
नं.1/12/54 िज औरंगाबाद !"ा◌ी 10/5/1971 M.A. SC औरंगाबाद 8/2/1997 8/1/2000 9975581248

219

20111228C842958 �टकाराम जयवंतराव भोसले

मू.पो.कालेज रोड क:नड 

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 4/15/1973 B.Sc Oprn क:नड 9/26/1997 9/25/2000 9763558881

220

19920908C792340
अंबादास �हKमतराव सूलताने

मू.;वरगाव सी/ओ >काश पंडीत 

महाराxटर सलुन पो. अंभइ  

ता.(स�लोड िज औरंगाबाद पु�ष 4/4/1968 B.A.Bped Open (स�लोड 2/1/1996 1/30/1999 8379840553

221

19940920C797129
दादासाहेब रतन पवार

मू.पो.(सरजापुर तांडा चापानेर 

क:नड ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 2/5/1976 M.A. VJ क:नड 9/20/2000 9/19/2003 8275317393

222

19981020C807349 _कशोर लaमण वैराळे

मू.पो.काजी मोह�ला  क:नड 

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 1/3/1968 B.A. SC वैजापुर 1/15/2000 1/14/2003 9637412832

223

20150115C100302 शे.जावrद+न शे.बावrद+न
मू.पो.काजी मोह�ला  क:नड 

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 1/1/1968 B.A. Open क:नड 12/12/1996 11/30/1999 9975255352

224

20141115C100272 योगेश नारायण कुलकण�

मू.पो.सोनार ग�ल+ ता.गंगापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 2/10/1975 B.A. Open गंगापुर 6/4/1999 6/3/2002 9970200605
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225

19970618C802420 ;व�ठल बाबुराव कळम

मू.पो. भवन  ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 2/3/1974 B.A. Open (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 9850487811

226

20081110C821426 ;वजय कारभार+ जानराव

मू.पो. वरखेड ता.गंगापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/28/1974 B.A. NT-C गंगापुर 3/10/1998 2/10/2001 9421412064

227

20150502C100221 बाळासाहेब पा�टलबा घुगे

मू.सासेगाव पो.मणुर ता.क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 2/4/1970 M.A. N.T.-D क:नड 12/9/1996 12/8/1999 9545918391

228

20111015C807669
इसाक अश�द शेख

मू.पो ;प>ंींराजा ता.िज औरंगाबाद पु�ष 10/20/1975 B.Sc Open औरंगाबाद 5/7/1999 4/30/2002 9766451786

229

20080716C849960 रावसाहेब सज<राव बळी

मू.नादरपुर पो. ;पपंरखेडा  

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 10/4/1971 B.A. OBC क:नड 12/5/1996 12/4/1999 8275917635

230

19910820C791591 रावसाहेब पंढर+नाथ दापके

मू.पो. (सFदारथ वसाहत �लाट नं-
13�हवरखेडा  ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 4/12/1975 B.A. OBC क:नड 10/20/1999 10/19/2002 9423154235

231

20150220C100394 साहेबराव म:ना पवार

मू.पो. Cचचंोल+ ता.क:नडिज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1972 B.A. Open क:नड 7/3/2000 7/20/2003 9403350962

232

20071114C796486 तुकाराम उNमराव दापेकर

मू.पो.;पपंरखेडा  ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 8/25/1972 B.A. Open क:नड 7/4/1997 7/3/2002 9421306265

233

20150209C100678 पु�षोNम शांताराम वाघ

मू.पो.ता.(स�लोड Kहसोबा मं�दरा 
जवळ िज औरंगाबाद पु�ष 12/18/1960 B.A. OBC (स�लोड 8/1/1998 7/31/2001 99222800590

234

19960520C803443 आबाराव कडुबा @नकम

मू.नादरपुर पो. ;पपंरखेडा  

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 6/26/1971 B.A. Open क:नड 1/23/1998 1/22/2001 9970788109

235

19900113C790426 र;वLं कमलाकर राजहंस

यन-9 यच-80/4Eीकृxणनगर 

हडको िज औरंगाबाद पु�ष 2/21/1971 B.A. Open (स�लोड 2/15/1998 2/14/2001 9922893763

236

19860221C788270 शंकर यशवंतराव सारोळकर

मू.पो. ;पशोर  ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 3/18/1969 B.A. Open क:नड 7/30/1997 7/29/2000 9403203945
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237

20150224C101051 काकासाहेब ;व$वनाथ वाघ

मू.पो.जातेगाव  ता.वैजापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 4/10/1968 B.A. OBC वैजापुर 2/1/1999 2/1/2001 9765752874

238

19840629C787883 भा!कर फ_करराव गायकवाड

मू.मेहगाव पो.वासडी   ता.क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 12/9/1966 B.com SC क:नड 9/19/1997 9/18/2000 9420962773

239

19920701C791536 इरशाद सुलतान मोहमद

मू.पो. जामा मि�जत ता.क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/1/1975 B.A. Open क:नड 12/15/1999 12/14/2002 9028134132

240

19941020C797141 शेख अ$फाक शेख मु!तक

मू.पो.काजी मोह�ला ता.क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 7/13/1969 B.com Open क:नड 9/12/1997 9/11/2000 9970395300

241

19950629C798656
मुिजब खान या(सन खान पठाण

मू.पो.10/376 गारका बंगला 

ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 3/16/1977 B.A. Open क:नड 12/15/1999 12/14/2002 9422733420

242

19940220C796447
खान �बि!मलखान पठाण

मू.पो.लRक6 !टार टेलर (सदद+क6 

चौक ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 5/5/1976 B.A. Open क:नड 4/6/2000 4/5/2003 7083591610

243

19910704C790920 शा(लकराम रामकृxण सुलताने

मू.पो. घाटननंLा ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 3/3/1973 B.A.B Ped Open (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 9665586526

244

20110513C805747 अ;वनाश उNमराव संघवे

मू.पो.गोदावर+ वसाहत घर नं. 02 
ता.वैजापुर िज औरंगाबाद पु�ष 4/21/1972 BSC OBC वैजापुर 8/5/1996 8/4/1999 9421312205

245

19880627C788558 दNा"य ;व�ठल आधाने

मू.;वरमगाव पो.टाकळी 

ता.खु�ताबाद िज औरंगाबाद पु�ष 4/16/1970 B.A. Open खु�ताबाद 5/2/1998 5/1/2001 9421311822

246

19910628C790722 बाळु पांडुरंग अधाने

मू.;वरमगाव पो.टाकळी 

ता.खु�ताबाद िज औरंगाबाद पु�ष 4/9/1973 B.A. Open खु�ताबाद 11/13/1999 11/12/2002 9421311496

247

20091125C831277 ;व�ठल महाद ूसावळे

मू.पो.लोणवाडी ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/4/1976 M.A.Bped NT-C (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9421406882
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248

19980924C807325 >काश Cचधंु एडांयत

मू.पो. मालुंजा  ता.गंगापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 12/30/1967 B.A. OBC गंगापुर 2/2/2000 2/1/2003 9049071015

249

19880118C788881 नारायण गवनाजी मोकासे

मू.पो. ;पशोर  ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 2/16/1971 B.A.B Ped OBC क:नड 6/1/1996 5/30/1999 9421400295

250

19881124C788916 भगवान ;वनायक वाबळे

मू.बोलेगाव पो.प7डापुर ता.गंगापुर 
िज औरंगाबाद पु�ष 1/10/1970 B.A. Open गंगापुर 3/4/1998 2/3/2001 9850240870

251

19980128C807021 ;वजय दN ु@नळे

मू.कोळघर पो.कनकोर+  

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 12/1/1972 B.A. Open गंगापुर 6/7/1999 6/6/2000 9923328115

252

19960628C799126 �द(लप दNा"य आहेरराव

�लाट नं 15 बी :यु 
शां:ती@नकेतन वसाहत ,जवाहर 

कालनी िज. औरंगाबाद पु�ष 3/21/1971 B.A. OBC औरंगाबाद 9/8/1997 9/7/2000 9921590212

253

19941026C794320 अशोक पुंजाजी (शनगारे

मू.पो. माळी घोगरगाव ता.वैजापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 9/12/1962 B.A.B Ped S.C. वैजापुर 7/1/1996 6/30/1999 8390936821

254

19890303C789000 रामदास भाउसाहेब काळे

मू.कोळघर पो.कनकोर+  

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 7/23/1968 B.A. Open गंगापुर 1/2/1999 1/1/2002 8378880331

255

20141215C100910 हनुमान मोहन काळे

मू.कोळघर पो.कनकोर+  

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 11/10/1970 B.A. Open गंगापुर 8/4/1999 8/3/2002 9881878907

256

19911021C791276 ;वजया संपतराव जोगदंडे

मू.पो.ता.(स�लोड Kहसोबा मं�दरा 
जवळ िज औरंगाबाद !"ा◌ी 2/20/1970 M.A. SC (स�लोड 5/1/1995 4/30/1998 8390127324

257

20100628C859635 Eीधर बापुराव खोतकर

मू.जयपुर पो.वरझडी ता.िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/21/1969 B.A. SC औरंगाबाद 6/8/1996 6/7/1999 9049882495

258

20120320C808479  मि]छंL गो;वदं  �"भुवन

मू.पो. चोर वा�लगा◌ाव 
ता.वैजापुर िज औरंगाबाद पु�ष 7/18/1971 B.A. SC वैजापुर 1/1/1999 12/31/2001 9765092566

259

19981113C805214 अ;वनाश साहेबराव पा�टल

मू.पो.उंडनगाव ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 12/17/1972 BSC OBC (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9422722263
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260

19870813C788176 राज7L जग:नाथ वाणी

मू.पो. (स�लोड ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 10/25/1971 BSC BPED Open (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 8275441677

261

20150205C100970
अ@नलकुमार मुरल+धर कुलकण�

मू.पो. शा!"ी वसाहत (सधंी 
समाज मं�दरजवळ (स�लोड 

ता.(स�लोड िज औरंगाबाद पु�ष 12/30/1967 Bcom Open (स�लोड 8/1/1995 7/25/1998 9422208638

262

19890516C789035 सुरेश चरमदास आरके

मू.पो.ता.(स�लोड Kहसोबा नगर 
िज औरंगाबाद पु�ष 01/06/01967 Bcom S.C. (स�लोड 8/7/1993 7/30/1996 9561825042

263

20101130C864960 पंHडत साळुबा लहाने

मू.पो. रह+माबाद ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 11/11/1969 BSC S.C. (स�लोड 7/1/1996 6/30/1999 7507170328

264

20150206C101104 बबन रामभाउ बोडखे

मू.पो. रह+माबाद ता.(स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/21/1975 B.A OBC (स�लोड 7/3/2000 6/3/2003 9422792590

265

२०११०३३१C८६४११६ अरमानशहा चंदशूहा मदार

मू.पो. अडगाव ता.क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/11/1992 B.A Bped SC क:नड 10/5/1998 10/4/2001 7875433186

266

१९९२१२२४C792551 अशोक लaमण (शदंे

मू.पो. अि$खलेश नगर डपेो रोड 

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 6/30/1972 B.A OPEN गंगापुर 6/16/1999 6/15/2002 9423700557

267

१९९70204C800496 संपत पथाजी (शनगारे

मू.पो.माळी घोगरगाव ता.वैजापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/4/1967 B.A Bped SC वैजापुर 1/15/2000 1/14/2003 9923396170

268

19811208C805416 स�यद बLोrद+न गुलाम मंहमद

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/5/1975 BSC OPEN (स�लोड 5/10/2000 5/9/2003 9403751580

269

20091005C834362
स�यद (सrद+क  गुलाम मंहमद

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/1/1971 B.A OPEN (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 9403124511

270

19920703C791921 पटेल इqा�हम मुसा

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 1/15/1975 B.A OPEN (स�लोड 12/1/1999 11/30/2002 7057477895
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271

20150227C100639 पे"स हारकु सोनवणे

मू.पो. गाड े;पपंळगाव ता.वैजापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/2/1971 B.A Bped SC वैजापुर 6/17/1998 5/16/2001 7798996735

272

20081210C828046 �द(लप उNमराव (शदंे

मू.शहापुर पो. घाडगेाव ता.गंगापुर 
िज औरंगाबाद पु�ष 5/21/1968 B.A Bed SC गंगापुर 09/03/ 1998 08/03/ 2001 9764855094

273

19920701C791814 काकासाहेब रामकृxण कळम

मू.पो.भवन  (स�लोड ता.(स�लोड 
िज औरंगाबाद पु�ष 6/1/1976 M.A Bped OPEN (स�लोड 9/1/1999 8/31/2002 9890842815

274

19911227C791369 गणेश ओंकार माने

मु. बाभुळगाव पो.बन_क:होळा 

(स�लोड 

ता.(स�लोड िज औरंगाबाद पु�ष 2/1/1969 B.A OPEN (स�लोड 7/1/1995 6/30/1998 9422480816

275

19880624C812250 र;वLं गणपत मोरे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 9/12/1973 B.A NT-B (स�लोड 1/1/1997 12/30/1999 9422450870

276

१९९००७26C790040 संजय चाल�स CचNे

घर नं. 4/19-07 (मलकारनर 

भोइवाडा 

 िज औरंगाबाद पु�ष 8/1/1972 B.A S.C औरंगाबाद 8/2/1999 7/31/2002 9421667145

277

20141115C100569 गणेश साहेबराव तायड े

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 3/17/1975 B.A OPEN (स�लोड 3/15/1999 3/10/2002 9422557175

278

20150209C100750 बाजीराव बलवंत तायहडे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/27/1974 B.A OPEN (स�लोड 1/1/1999 12/31/2001 9420110461

279

20150209C100805  भागचंद गणपत तायडे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 2/4/1973 B.A OPEN (स�लोड 8/1/1997 7/30/2000 9730377368

280

19890110C788934 Hडगंबर धMHडबा (शदंे

मू. प7डगाव  पो. बोरगाव ता.फुलंqी 

 
िज.औरंगाबाद पु�ष 6/16/1966 Bcom OPEN (स�लोड 8/1/1997 30/07/ 2000 9423782891

281

20150218C100577 (शवाजी ;वEाम फरकाडे

मू पो बन_क:होळा  ता (स�लोड 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/7/1968 Bcom OPEN (स�लोड 1/1/1998 12/31/2002 9420195761
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282

19930224C793892 >ेम(सगं दादाभाउ महाले

मू पो (सFदनाथ वाडगाव ता 

गंगापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/22/1974 B.A OPEN गंगापुर 7/13/1999 7/12/2002 9049152811

283

19910716C790830 �"बंक बाळाजी शेजुळ

मू ;पपंळगा◌ाव पेठ  पो 

मा@नकनगर  ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1971 B.A S.C (स�लोड 11/15/1995 11/14/1998 9970139303

284

20120725C825503 नाना लaमण भागवत

मू ;पपंळगा◌ाव पेठ  पो 

मा@नकनगर  ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/10/1971 B.A OPEN (स�लोड 12/1/1996 11/30/1999 7875631320

285

20140307C100371 अ@नल कारभार+ सात�दवे

मू.पो.:यु म:सतपुर शहानगर 
Cचखलठाना ता.िज औरंगाबाद पु�ष 4/3/1969 Bcom S.C औरंगाबाद 5/1/1997 4/30/2000 8380946995

286

20081117C810174 भाउसाहेब सोनाजी Cधवड

मु. बाभुळखेडा पो.मनुर ता.वैजापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 01/06/ 1968 B.A S.C वैजापुर 7/21/1997 7/20/2000 9673937409

287

19941220C797312 अ�पासाहेब शामराव (शरसाट

मू.Cचचंखेडा पो. चापानेर  
ता.क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 5/14/1972 B.A S.C क:नड 10/28/1998 27/10/ 2001 9158443288

288

19880516C788494 ;वलास _कसनराव कराळे

मू.परदेसपुरा , धुत क:या 

शाळेजवळ 

ता.गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 5/16/1968 Bcom OPEN गंगापुर 7/10/1997 7/9/2000 7588642412

289

19910712C791125 रवी सुCUव तांबळे 

घर नं. ४/१९/७२ (मलकॉन�र, 
भोईवाडा,
 औबाद पु�ष 7/2/1974 B.A S.C औरंगाबाद 7/3/1999 6/30/2002 7588642412

290

199900330C809307 ;वनोद (शवराम कदम

!नेहनगर स:नासे समोर, क:नड 

ता. क:नड

िज. औरंगाबाद पु�ष 10/26/1974 B.A Bped S.C क:नड 6/19/2000 6/18/2003 9423154360

291

19970722C802664 बाळासाहेब नामदेव पठारे

मु. पो. बोरसर ता. वैजापुर, िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/3/1970 M.A. S.C वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9665852423
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292

19880704C788655 गणपत नामदेव हसे

मु. पो. मंग�ळ, ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/7/1972 B.A NT-C (स�लोड 1/1/1998 12/31/2000 9011424540

293

19950524C798513 स@तश मि]छंLनाथ घायवट

महाDमा फुले नगर, गंगापुर, ता. 
गंगापुर

िज. औरंगाबाद पु�ष 6/30/1975 B.A OPEN वैजापुर 10/7/1997 10/6/2000 9404680305

294

19911123C791608 >भाकर कारभार+ मगर

मु. पो. खंडाळा ता. वैजापुर, िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/5/1974 B.A OPEN वैजापुर 2/1/1999 1/31/2002 7843060042

295

20150225C100770 लहु मांगु जाधव 

मु. गGहाल+ तांडा पो औराळा, ता 
क:नड

िज. औरंगाबाद. पु�ष 6/15/1966 B.A NT-A क:नड 9/3/1997 9/2/2000 9423688404

296

19910709C791040
शंनपंडु रायभान लोखंडे

मु. वा_क पो . नेववपुर , ता क:नड

िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/2/1974 B.A Bped S.C क:नड 12/10/1999 12/9/2002 9552627518

297

19920717C792221 रामचंL उNमराव फरकाडे

मू पो बन_क:होळा  ता (स�लोड 

िज औरंगाबाद पु�ष 7/1/1975 B.A Bped OPEN (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 9422479915

298

20150123C100490 सुरेश गोपीनाथ रोकडे

मू पो लासुर नाका गंगापुर ता 

गंगापुर 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/22/1969 Bcom OBC गंगापुर 7/23/1996 7/22/1999 8600956491

299

20141231C100278 बाळासाहेब _कसन साठे

मू पो  मेहबुब खेडा गंगापुर ता 

गंगापुर िज औरंगाबाद पु�ष 4/4/1976 B.A S.C गंगापुर 1/13/1999 10/12/2002 8806089294

300

19930728C794536 रंगनाथ  शंकर मोरे

मू पो घाटनांLा ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 4/14/1975 B.A OPEN (स�लोड 5/2/2000 4/30/2003 9421300343

301

19860724C788328 राज7L का(शनाथ बागुल, 
!वामी समथ�नगर, लाडगावरोड 
वैजापुर, िज. औबाद पु�ष 6/19/1968 B.A S.C वैजापुर 10/1/1995 9/1/1998 9960215626
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302

19920924C792539 संजय _कसनराव कराळे,
कराळे ग�ल+, का(लका माता 

मं�दरा समोर, 
परदे(शपुरारोड , गंगापुर, ता. 
गंगापुर 

िज. औबाद पु�ष 12/22/1973 B.A OPEN गंगापुर 12/08/ 1998 8/11/2001 7588644836

303

20150205C100333 कांता नारायण जाधव

मू पो  क:नड ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/15/1972 B.A OBC क:नड 7/27/1999 7/27/2002 9673788019

304

19910615C790684 जा(लदंर यादवराव 0रठे

मू पो अ�ह�याबाइ होळकर चौक 

,धनगरग�ल+ 
ता.िज औरंगाबाद पु�ष 5/7/1970 B.A NT-C औरंगाबाद 10/5/1999 9/30/2002 9623200750

305

20160704C101573 बबन ;व$वनाथ मोगल

मू.पो. देवगाव रंगार+ ता.क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 3/1/1969 B.A OPEN क:नड 6/3/1999 6/2/2002 7588196758

306

19900710C789525 इमरान शेख र(शद शेख

मू.पो. देवगाव रंगार+ ता.क:नड 

िज औरंगाबाद

पु�ष 8/1/1975 M.A Bed OPEN क:नड 1/6/1999 1/5/2002 9765956899

307

20150205C100613 >भाकर कारभार+ भोसले

मू.कानडगाव पो. देवगाव रंगार+ 
ता.क:नड

 िज औरंगाबाद पु�ष 6/1/1968 Bcom OPEN क:नड 2/15/1997 2/14/2000 9421400039

308

19980629C806725 अ@नल गोपालराव थोरात

मू.पो.गो;पनाथ नगर लासूरगाव 
रोड ,
लासुर !टेशन  ता.गंगापुर िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/15/1973 B.A S.C गंगापुर 12/8/1999 12/7/2002 8275239189

309

20160704C100165 रजनी म@नराम हुमने

�लाट नं 87 शाRय नगर पेठेनगर 
भाव(सगंपुरा 

िज. औरंगाबाद

!"ा◌ी

10/5/1962 B.A S.C औरंगाबाद 8/17/1998 7/17/2001 9890926762

310

20150211C100951 राज7L  मि]छंL थोरात

मू.कापुसवडगाव पो.;वरेगाव 
  ता.वैजापुर िज औरंगाबाद पु�ष 2/11/1973 B.A OPEN वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9860975512
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311

20050724C844915 स;वता Hडगंबर कसाने

मु,पो. मांज0र  गंगापुर, ता. 
गंगापुर 

िज. औबाद

!"ा◌ी

4/29/1966 B.A OPEN गंगापुर 7/19/1997 7/18/2000 8605929511

312

20130511C100337 राजु बबनराव पवार

मू खातखेडा पो वासडी ता क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 4/1/1974 M.A. OPEN क:नड 7/3/1999 7/2/2002 9552777408

313

20101112C805687 कडूजी रामभाउ नरवडे

मू पो दावरवाडी ता पैठण िजा 

औरंगाबाद पु�ष 6/15/1970 Bsc Bed S.C पैठण 10/1/1996 9/30/1999 9766208614

314

19821216C788044 रतन देउबा मोझे

मू पो मंग�ळ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 9/11/1965 Bcom OPEN (स�लोड 8/1/1996 7/31/1999 8888406118

315

20121215C8110077
अ pंrधती (सr;व;वनायक कुलकण�

ई-33/3 /4 मयूरनगर हडको 

औरंगाबाद

!"ा◌ी

9/13/1968 B.A OPEN औरंगाबाद 7/7/1997 7/6/2000 9975567290

316

20140213C100151 समीर केशवराव टेकने

जय(सगंनगर लासूररोड गंगापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/18/1974 B.A OPEN गंगापुर 3/3/1999 3/2/2002 9404680318

317

19941125C796266 सुरेख ◌ा रघुनाथ  लाड

एन-9 के 65/3 पवननगर हडको 

औरंगाबाद

!"ा◌ी

9/1/1994 M.A. OBC औरंगाबाद 2/1/1999 1/31/2002 9552558228

318

20140327C100313 छाया युवराज सोनवने

मू पो मIणपूर ता क:नड िज 

औरंगाबाद

!"ा◌ी

12/18/1971 B.A S.C क:नड 11/25/1997 11/24/2000 9139550040

319

20150225C100799 रमेश पुंडल ि◌क वारे

मू पो औराळा ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/6/1971 B.A OPEN क:नड 2/23/1996 2/22/1999 9420923745

320

20140204C101117 अशोक भगत(सगं राजपूत

मू पो नागद ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 10/30/1970 B.A Bped NT-A क:नड 5/5/1997 5/4/2000 9422214047

321

19930716C794181 योगेश आDमाराम चैाधर+

(शवाजी कॉलणी !टेHडयम जवळ 

क:नड िज औबाद पु�ष 12/11/1974 BSC OBC क:नड 10/21/1999 10/20/2002 9860497451
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322

19900514C789608 ;वजय  भीकाजी बनकर

मू पो >गती कॉलणी �हवरखेडा 

रोड क:नड

िज औरंगाबाद पु�ष 2/14/1972 B.A Bped S.C क:नड 9/20/1997 9/19/2000 9860612235

323

20150225C100127 ;वजय  मा@नकराव  पा�टल

मूपो पंHडत नगर ला◌ाडगांव रोड 

वैजापूर

ता वैजापूर िज औरंगाबाद पु�ष 10/30/1972 B.A Bped OPEN वैजापुर 8/1/1996 7/31/1999 9823588058

324

19930625C793034
रमेश पांडूरंग कोर

एन-11 इ 66/4 मयूरनगर हडको 

ता िज औरंगाबाद पु�ष 4/4/1977 B.A OBC औरंगाबाद 4/3/2000 3/31/2003 7709833663

325

20160705C100543 साईनथ ह0र$चंL धस

मू पो देवगांव रंगार+ ता क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 7/22/1964 B.A S.C क:नड 7/27/1999 7/26/2002 9922582773

326

19880801C788728 खंडू काशीनथ रोकडे

मू कासोद पो तळणी ता (स�लोड 

िज औरंगाबाद पु�ष 2/17/1969 B.A OPEN (स�लोड 10/1/1997 9/30/2000 9404981553

327

19900320C790439 गणेश लaमण पवार

मू पो ब�हरगांव ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1973 B.A OPEN क:नड 5/6/1997 5/5/2000 9421404011

328

19941018C794696 सुर7L द+गंबर गजभारे

घ न 5/22/43 EीमानEीमती 
कापड दकुाना]या

बाजूला �टळकपथ पैठण गेट 

औरंगाबाद पु�ष 8/9/1973 Bsc Bed Bsc Bed औरंगाबाद 1/3/1996 12/28/1998 9403858927

329

20120828C832025 मि]छंL फ_करराव कळा"े

मू पो (लहाखेडी ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/27/1966 B.A Bped OPEN (स�लोड 1/1/1996 12/31/1998 9421430047

330

19920704C892006 सुदाम रामराव घेालप

मू दरेगांव पो पाडळी ता 

खूलताबाद

िज औरंगाबाद पु�ष 9/8/1975 B.A OPEN खु�ताबाद 12/22/1998 12/21/2001 9975710480

331

19880813C843964 वामन शंकर डापके

मू पो (लहाखेडी ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/27/1966 B.A OPEN (स�लोड 9/1/1995 8/30/1998 9923626367
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332

19900822C789956 रमेश माधवराव गोराडे

मू पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1965 B.A OPEN (स�लोड 10/1/1993 9/15/1996 8806154699

333

20120724C824987 गणेश आनंदराव भोसले

मू पो वडाळी ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1976 M.A OPEN क:नड 9/3/2000 5/2/2003 8408986451

334

20120724C824988 संभाजी  हर+भाउ भोसले

मु पो वडाळी ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/1/1976 M.A OPEN क:नड 5/17/2000 5/16/2003 9766673232

335

19971224C806848 बाळासाहेब भाउसाहेब काकडे

मू माहूल+ पो मांजर+ ता गंगापूर 

िज औरंगाबाद पु�ष 12/10/1971 B.A Bed OPEN गंगापुर 12/24/1999 12/25/2002 9765888969

336

19910614C790682 �दपक पrमाकरराव सुरडकर

एन-12 जी 162 !वामी 
;ववेकानंदनगर

हडको औरंगबाद पु�ष 4/5/1969 Bcom OPEN (स�लोड 11/15/1995 11/14/1998 9960145393

337

19910323C791302 सुय�कांत रामदास मोटे

मू गोयगांव पो �हगंोणी ता 

वैजापूर िज औरंगाबाद पु�ष 6/30/1976 BSC, M.A. OPEN वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 9890985686

338

20120515C799689 नाना (भकन >धान

नागसेननगर बी 15/140 
उ!मानपूरा

औरंगाबाद पु�ष 4/19/1965 B.A OPEN औरंगाबाद 10/12/1999 10/11/2002 9637196359

339

20150225C101160 अ@नल गंगाधर (शदंे

मू पो ता खानग�ल+ वैजापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/30/1966 B.A S.C वैजापुर 4/1/1998 3/31/2001 8552917313

340

20150216C100607 ना◌ामदेव शेषराव (शदंे

मू पो गवाल+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 2/1/1970 B.A OPEN (स�लोड 12/12/1995 12/11/1998 8806046636

341

19980920C789424 नारायण   मि]छंL पा�टल

मू पो ता नविजवन कॉ�णी 

�हवरखेड रोड

क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 5/10/1973 B.A.B Ped OBC क:नड 11/19/1996 11/18/1999 9860175206

342

20130712C112334
सुरेश बाबुराव चौधर+

मू पो ता क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 12/31/1969 M.A.Bped OBC क:नड 8/24/1995 8/23/1998 9421691455
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343

20081110C801120 र;वLं महादेव काकडे

मू पो ता फुलेनगर गंगापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 3/5/1967 Bcom S.C गंगापुर 3/5/1998 2/4/2001 8605394897

344

19890703C789093 अ�ण कच� आ�दक

मू दाभाडी पो बह+रगांव ता 

क:नड िज औबा◌ाद पु�ष 2/3/1972 B.A OPEN क:नड 8/5/1999 8/4/2002 9767596931

345

20120322C807276 रमेश माधवराव @नम�ल

मू पो वासडी ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/8/1975 B.A OPEN क:नड 7/24/2000 7/23/2003 9890945794

346

20100902C805446 ;वरेLकुमार मोहन(सगं राजपुत

मु तांदळूवाडी पो (सFदनाथ 

वाडगांव  ता गंगापूर

िज औरंगाबाद पु�ष 10/1/1970 B.A.Msw OPEN गंगापुर 7/1/1999 7/30/2000 9422739477

347

20150209C100355 रामदास कच� ढेपले

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 12/5/1968 B.A.B Ped Nt-C (स�लोड 11/1/1997 10/31/2000 9764809524

348

19870810C788111 �दगंबर सांडु काथार

मू पो बोरगांव अज� ता फुलqी िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/15/1961 Bcom OBC (स�लोड 4/1/1995 3/30/1998 9158276435

349

19920720C792519 भाउसाहेब देवराव ढोणे

मू Cचमणापूर पो नागापूर ता 

क:नड िज औबाद पु�ष 6/1/1971 B.A OPEN क:नड 1/20/1997 1/19/2000 7057310955

350

201110210C819256 सुरेश गणेश  Cगर+

मू पो @न�लोड ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/14/1974 B.A NT-B (स�लोड 9/10/1998 9/9/2001 7798765536

351

20150213C101143 दNा"य येडूजी जगताप

मू पो ता संत सावतानगर 

एसडीएम ऑ_फसमागे

वैजापूर िज औरंगाबाद पु�ष 8/15/1965 B.A OBC वैजापुर 8/1/1995 7/31/1998 9421400109

352

20160705C101308
बाबासाहेब िजजाबराव पाट+ल

सxृट+बंगला Eीकृxण कॉलणी 

कॉलेज रोड

क:नड ता क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 6/1/1968 M.A OBC क:नड 9/1/1995 8/31/1998 7588044950

353

20150226C100180 रामराव नामदेव दांडगे

म पो वागी खु ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/13/1962 B.A S.C (स�लोड 7/1/1993 6/30/1996 9673821653
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354

20140924C103816 ;व�ठल येडूबा (मरगे

मू आसडी पो र�हमाबाद ता 

(स�लोड िज औबाद पु�ष 1/3/1973 B.A.B Ped OPEN (स�लोड 8/1/1999 7/31/2002 9860915349

355

20150209C101272
क;वता बाबूलाल जाधव

�लॉट न ५ गंगा बी �बि�डगं 
�नवाल रे(सड:ेसी

थNे हौदाजवळ बेगमपूरा औरंगाबाद

!"ा◌ी

4/19/1974 M.A S.C औरंगाबाद 7/15/1998 6/30/2001 9403635055

356

19870706C788408 �द(लप भगवान वरपे

मू पो (शउर ता वैजापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 4/15/1971 B.A OBC वैजापुर 6/1/1996 5/31/1999 9420508392

357

20081202C797268 राजाभाउ महाद ूपगारे

मू पो (शउर ता वैजापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/15/1969 B.A.B Ped S.C वैजापुर 5/10/1999 5/9/2002 9921240355

358

20090824C853194 गोकूळ पंढर+नाथ आहेर

मू पेढेफळ पो (शउर ता वैजापूर 

िज औबाद पु�ष 7/7/1973 B.A.B Ped OPEN वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9421418801

359

19910320C791301
गणेश रD नाकर गांगूडे

Eी मेहर @नवास (शवनगर 

!टेडीयम प0रसर

क:नड ता क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 8/10/1974 Bcom OBC क:नड 1/20/1997 1/19/2000 9975832378

360

20110822C870008 ;वलास कच� पांढरे

मू पो के-हाळा ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/2/1971 B.A OPEN (स�लोड 2/1/1997 1/30/2000 9890826548

361

20030719C834207 तस(लमखॉ सदलखॉ पटेल

मू पो पळशी बू ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 23/670 B.A OPEN क:नड 4/16/1996 4/15/1999 9011860243

362

19900523C845122 >शांत धम�राज जोशी

४३ Eीकृxण आदश�नगर मू पो ता 

वैजापूर

िज औरंगाबाद पु�ष 5/11/1973 B.Com OPEN वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 7588398507

363

20051122C836494 साहेबराव "यंबकराव साळूके

मू मालुजा बू पो मालुजा खु ता 

गंगापूर िज औबाद पु�ष 7/15/1974 B.Com OPEN गंगापुर 1/1/1998 12/31/2000 9623245236

Page 1113 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

364

20140909C102086 गौतम ओंकार �हवाळे

एन-3/6 (सडको एन-2 संघष�नगर 
औरंगाबाद पु�ष 10/14/1970 B.A S.C औरंगाबाद 10/9/1996 10/8/1999 9421431245

365

20150708C100397 बबन शामराव क-हाळे
�लॉट न ७४ Eीपादनगर पो(लस 
कॉलणी 

सारा वैभव]या पाठSमागे जटवाडा 

रोड हसू�ल 

औरंगाबाद पु�ष 7/1/1971 B.A OPEN औरंगाबाद 3/3/2000 2/25/2003 9225499163

366

19900705C820782
भगवान (भकाजी पवार

गौतमनगर क:नड सहकार+ 

साखर कारखाना

साईट ता क:नड िज औरंगाबाद पु�ष 6/3/1971 B.A SC क:नड 6/30/1998 6/29/2001 9960373136

367

19910718C790850 >शांत भागीरथ सांबरे

मु नगीना ;पपंळगांव पा लाडगांव 

ता वैजापूर

िज औरंगाबाद पु�ष 7/3/1969 B.A OPEN वैजापुर 9/12/1995 9/12/1998 9923616063

368

19971120C806829 बाबासाहेब रामे$वर महाले

सी-22 (मरजगांव ;व$व देवळाई 

रोड औरंगाबाद पु�ष 7/16/1975 Bsc Obc क:नड 2/16/1999 2/15/2002 9421302300

369

20090624C854060 ;वजया बंकटराव देशमुख

Kहाडा कॉ�णी धुत हि!पटल 

समोर घ न 1148
औरंगाबाद !"ा◌ी 5/22/1970 B.A OPEN क:नड 7/21/1998 7/20/2001 7588533354

370

20100621C859068 >मोद >भाकरराव Cचलके

दN मं�दराजवळ �टळक नगर मु 

पो ता (स�लोड

िज औरंगाबाद पु�ष 2/2/1968 DME OBC (स�लोड 7/15/1998 7/14/2001 9423460714

371

20060131C810063 कच� शेकू नलावडे

मू पो बाजार सांवगी ता 

खुलताबाद िज औबाद पु�ष 2/10/1970 B.A OPEN खूलताबाद 12/1/1999 11/30/2002 9860794121

372

20140210C101640 लता �दगंबरराव पवार

6/180 पवार ग�ल+ मु पो ता 
क:नड िज औबाद !"ा◌ी 6/2/1975 B.A OPEN क:नड 5/14/1999 5/13/2002 8888573086
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373

20081112C809182 _कसन "ीबक द�ूबले

मु हरसूल+ पो तळ;प>ंी ता 

गंगापूर िज औबा◌ाद पु�ष 3/20/1973 B.A.B Ped OPEN गंगापुर 11/3/1997 11/2/2000 9422965776

374

20150211C100791 जग�दश का(शनाथ औचरमल

मू पो तूका�बाद ता गंगापूर िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/19/1972 B.A S.C गंगापुर 7/9/1997 7/8/2000 96372167623

375

19921013C792542 संजय खंडु बोराडे

मू पो माPणकनगर भवन ता 

(स�लोड िज औबा◌ाद पु�ष 2/1/1970 M A B PeD S.C (स�लोड 4/15/1998 4/14/2001 9673595343

376

20141201C101216
_कशोर शामराव भालेराव,
घन १२४७ देशपांड ेग�ल+ दN 
मं�दराजवळ

मु पो ता वैजापूर िज औरंगाबाद पु�ष 11/21/1966 B.A OPEN वैजापुर 6/1/1988 1/1/1991 8551946879

377

20091112C614011 सुदाम रंगनाथ पवार 

  मु. पो. लामणगांव ता. क:नड 

िज. औरंगाबाद पु�ष 5/2/1970 B.COM OPEN क:नड 9/26/1995 9/25/1998 9403537580

378

19971023C801828 रेखा घनशाम मगर,
 �"भुवन चाळ, फाजलपुरा, 
औरंगाबाद !"ा◌ी 9/29/1973 B Sc B ED S.C औबाद 2/5/2000 1/31/2003 9623751312

379

20150207C101159 संजय �दगंबर बेळे, 
मु. पो. देवगावं रंगार+ ता. क:नड, 
िज. औबाद पु�ष 7/1/1974 B A SBC क:नड 4/22/1999 4/21/2002 8806996359

380

19870701C788382 बाळा माधवराव आहेर, 
मु. पा. @न�लोड ता. (स�लोड, 
औरंगाबाद पु�ष 7/1/1971 B Sc B P ED OPEN (स�लोड 1/1/1999 12/30/2001 9021271248

381

19940110C538374 संगीता मनोहरराव शूRला

Gदारा >साद देशपांड े�लॉट न ८ 
जय;व$वभारती

कॉलणी औरंगाबाद !"ा◌ी 3/7/1968 B.COM OPEN वसमत 5/2/1995 4/30/1998 9421381178

382

20140209C100386 राजेश Eीराम कामतीकर

मू पो गोरोबानगर ;वटभटट+ 

प0रसर चाळीसगांव

रोड क:नड ता क:नड िज 

औरंगाबाद पु�ष 1/5/1974 B A OPEN क:नड 1/14/1999 1/13/2002 9421381178
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383

20101123C837646 पांडूरंग एकनाथराव (शदंे

�लाट न ५ राधा!वामी कॉलणी 

जटवाडा रोड

सतसंग हॉल शेजार+ हसू�ल 

औरंगाबाद पु�ष 1/5/1974 B.A.B Ped OPEN (स�लोड 12/1/1996 11/30/1999 9823051755

384

20150203C101289 लता भगवान धाबे

साईनगर  एलआयी सी 54/4 
(सडको वाळूज

महानगर वडगांव औरंगाबाद !"ा◌ी 2/25/1969 B.A. S.C औरंगाबाद 7/1/2000 6/30/2003 9158411190

385

20141124C100918 >भावती गंगाधर तूंगेनवार

तुगारग�ल+ माग� बा�दगड नाला 

घन 3/1/100
दगा�जवळ औरंगाबाद !"ा◌ी 12/4/1972 B.A. OBC औरंगाबाद 8/2/1999 7/31/2002 9923470406

386

20151210C100260 शोभा लालचंद  राठोड

;ववेकानंद कॉलणी  राम 

मं�दराशेजार+ 

;पशोर रोड क:नड ता क:नड िज 

औरंगाबाद !"ा◌ी 7/1/1974 B.A. VJ- A क:नड 8/4/2000 8/3/2003 8412999498

387

19890705C788782 कैलास ल+ंबाजी ताठे

�लॉट न ५४ मारोतीनगर 
जाधववाडी मयुरपाक�

जवळ हसू�ल ए0रया औरंगाबाद पु�ष 6/18/1970 B.A.B Ped NT-D (स�लोड 4/1/1997 3/30/2000 9371887146

388

19910710C791110 बलराज भागीनाथ वाहूळ

पी 42/1 ;वठठलनगर (सडको 

औरंगाबाद पु�ष 5/20/1974 B.A. S.C औरंगाबाद 2/4/1999 1/31/2002 9423847535

389

19921022C792373 राज7L घन$याम मगर

एसट+ कॉलणी फाजलपूरा 

औरंगाबाद पु�ष 9/25/1965 B.COM S.C औरंगाबाद 1/1/1996 12/30/1998 8108619009

390

19920203C791687 राज7L मुरल+धर ढवळे

एन-6 ई 3/8 संभाजी कॉलणी 

(सडको औबाद पु�ष 1/3/1970 B.A. ATD OBC (स�लोड 6/1/1998 5/31/2001 9422213321

391

20131231C218661 �द(लप (भमराव जाधव

मू पो खंडाळा ता वैजापूर िज 

औरंंगाबाद पु�ष 12/6/1966 M A B PeD OBC वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 9960272202

392

20150205C100550 सखाराम _कसन धनवइ

मू पो (शवना ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 05/06/19964 M A OBC (स�लोड 2/2/1997 1/31/2000 9975357018
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393

20160707C100703 पदमाकर नरहर+ पवार

मु खातखेडा पो वासडी ता क:नड 

िज औबा◌ाद पु�ष 6/4/1965 B.COM OPEN क:नड 1/2/1996 1/1/1999 9420808566

394

19990805C811107
अच�ना रमेश उकंडे

सी/ ओ >काश दाभाड ेपा\या]या 

टाक6जवळ

चाळीसगांव रोड नगरप0रषद 

कम�चार+ Rवाट�र

क:नड ता क:नड िज औरंगाबाद !"ा◌ी 7/1/1973 B.A.Bed SBC क:नड 3/21/2000 3/20/2003 9423397195

395

19981223C805587 रा◌ोह+दास काळुबा ताठे

मू वाकोद पो पा½ी ता फलqी िज 

औरंगाबाद पु�ष 5/10/1973 B.A.B Ped NT-D (स�लोड 5/2/2000 4/30/2003 9421309835

396

19891223C789429 कडुबा सखहर+ थोरात

मु कापूसवाडगांव पो ;वरगांव ता 

वैजापूर

िज औरंगाबाद पु�ष 7/16/1971 B A OPEN वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 9823278064

397

20101210C834506 >मोद भाउसाहेब बोडखे

मू अंतापूर पो जैतापूर ता क:नड 

िज औरंगाबाद पु�ष 6/22/1971 M.Com OPEN क:नड 12/20/1995 12/19/1998 9021675270

398

20110221C818402 हौशीराम पांडुरंग गोरे

मू पो अंधार+ ता (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/29/1972 B A OBC (स�लोड 11/1/1998 10/30/2001 9420285281

399

20070213C848334 आनंद का(शराम वास@नक

एन-9 के 92/1 पवननगर हडको 

औरंगाबाद पु�ष 6/25/1970 M.A MSW S.C औरंगाबाद 8/9/1995 8/8/1998 9657129967

400

19960821C799205 @नता नारायणराव धारासुरकर

Gदारा ;वजय काळे एन-12 जी 48 
हडको 

औरंगाबाद गोदावर+ शाळेसमोर 

औरंगाबाद !"ा◌ी 7/1/1971 B A Blib OPEN औरंगाबाद 1/1/1996 12/31/1998 9850362699

401

1921123C792550 अ@नल पांडूरंग पवार 

रा, दगूा�नगर मू. पो . ता. वैजापूर 

िज. औरंगारबाद पु�ष 3/5/1971 BSC S.C वैजापुर 12/1/1996 8/31/2000 9403859252

402

20160705C101805 संजीव उमराव(सगं बेडवाल 

मू. पो. qाKहणी ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/14/1971 M A VJ क:नड 9/1/1997 8/31/2000 9689069277
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403

19901108C790279 एकनाथ अंबादास पेटे  

रा. मू. पो .पैठण धनगरवाडा ता. 
पैठण िज. औरंगाबाद पु�ष 4/1/1961 B.COM NT-C पैठण 20/081995 8/19/1998 9922122427

404

19961212C801159 ;वलास संतोष पाट+ल

मू. पो. क:नड ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 7/11/1974 B A OPEN क:नड 4/3/1998 4/2/2001 9921871218

405

19890823C789250 रमेश चोखाज ◌ी (भवसने 

रा. पांगर+  मू. पो. अंभई 

ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद पु�ष 4/11/1965 B.COM S.C (स�लोड 7/1/1995 6/30/1998 9763986506

406

20111128C819739 रामधन बारकू(सगं बमनावत 

  मू. पो. वंजाळा ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/10/1974 B A OPEN (स�लोड 7/5/2000 4/30/2003 9764347996

407

20150207C101062 चंLकांत दNा"य गायकवाड

 लाडवानी ग�ल+ वैजापूर 

ता.वैजापूर िज. औरंगाबाद पु�ष 8/21/1971 M A B Ed OBC वैजापूर 8/5/1996 7/31/1999 9423394218

408

19890823C789252 कच� जग:नाभथ बोरड े

मु. भटाना पो. पोखर+ ता.वैजापूर 

िज. औरंगाबाद पु�ष 9/17/1968 B.COM OBC औरंगाबाद 3/1/2000 2/28/2003 9421416301

409

19900913C790133 दNा"य मोटेबा लहाने

मु. सारोळा पो. पानवड े
ता.(स�लोड  िज. औरंगाबाद पु�ष 6/1/1967 B.A OPEN (स�लोड 2/1/1997 12/30/2000 9730219944

410

19870710C541703 सु@नल >भाकरराव जोशी

जय;व$वभारती कॉलनी  ता.  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 7/26/1969 B.COM B Ped OPEN वसमत नगर 10/1/1993 31/09/1996 9860026363

411

20150428C100107 संजय मधु>साद �द�Oत

घानेगाव ता.गंगापुर  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/1/1976 B.A OPEN गंगापुर 6/4/1999 6/3/2002 8551809267

412

20160707C100732 बाळासाहेब नरहर+ पवार

रा. खातखेडा पो. वासडी ता.क:नड 

 िज. औरंगाबाद पु�ष 7/15/1970 B.A OPEN क:नड 1/2/1996 12/31/1998 8805619957

413

19890707C848783 हर+ गणपत थोटे

रा. पळशी ता.क:नड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 8/20/1970 B.A OPEN क:नड 6/13/1997 6/12/2000 9421316125

414
20120314C8000950 सु@नल जयराम जावळे

बेगमपुरा िज. औरंगाबाद पु�ष 7/1/1971 B.A SC औरंगाबाद 12/3/1999 11/30/2002 9118346478
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415

20091014C815306 काकासाहेब म�हपत डकले 

मु. प7डगा◌ाव पो. बोरगाव ता. 
फुलंqी  िज. औरंगाबाद पु�ष 6/14/1975 B.A OPEN (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9403027772

416
19900212C789541 राजेश  साधुजी साबळे

जय(सगंपुरा   िज. औरंगाबाद पु�ष 3/8/1969 B.A SC औरंगाबाद 6/1/1997 5/30/2000 9403751066

417

20150131C101538 नारायण साहेबराव Gयवाहारे

मु. प7डगा◌ाव पो. बोरगाव ता. 
फुलंqी  िज. औरंगाबाद पु�ष 25/05/ 1973 B.A OPEN (स�लोड 9/1/2000 8/31/2003 9421426634

418

20150131C101499 कैलास तेजराव डकले

मु. प7डगा◌ाव पो. बोरगाव ता. 
फुलंqी  िज. औरंगाबाद पु�ष 5/12/1974 B.A.B Ped OPEN (स�लोड 8/7/1999 8/6/2002 9420245078

419

20140923C100303 शंकर येडुबा तायडे

मु. अंधार+ ता. (स�लोड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 9/5/1967 B.A OPEN (स�लोड 6/6/1995 5/31/1998 9765955924

420

20150210C100711
सुभाष फ_करा साळवे

मु. पो. ता. पैठण  िज. औरंगाबाद पु�ष 6/23/1965 B.A SC पैठण 6/5/1995 6/5/1998 7057933709

421

19921229C792449
चंLकांत सुधाकर गा◌ोसावी

मु. पो. ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद पु�ष 6/11/1976 B.A OBC (स�लोड 4/1/1999 3/31/2002 9657562500

422

19900730C790061
शंभव नरहर+ अणधोरकर

 मु. पो ता.वैजापुर  िज. औरंगाबाद पु�ष 12/14/1968 B.A OPEN वैजापूर 1/1/1995 12/31/1995 9860624427

423
19870703C788400 (म(लदं दशरथ साबळे

एकतानगर  ता. िज. औरंगाबाद पु�ष 12/10/1965 B.A SC औरंगाबाद 12/11/1997 12/10/2000 9422247754

424

19900710C789518 तुकाराम दादाराव गायकवाड

दरेगाव पाडळी  ता.खु�ताबाद िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/15/1974 B.A OPEN खु�ताबाद 10/2/1997 30/0920000 9404678929

425

20150207C100818 संजय रंगनाथ  राजगु� 

शा!"ी कॉलनी  ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 2/28/1967 bcom OBC (स�लोड 1/15/1996 12/30/1998 9860216141

426

20081111C799244 सुरेश कच� द�ुबले

हरसुल+ पो.तळपी>ी ता गंगापुर 

िज. औरंगाबाद पु�ष 3/1/1971 B.A OPEN गंगापुर 3/4/1998 3/3/2001 9637069509

427
20150205C100434 दे;वदास नाथा सदावत<

(सडको औरंगाबाद पु�ष 11/9/1960 M A S.C औरंगाबाद 11/1/1993 31/10/ 1996 9673930117
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428
20150213C100317 र;वL शंकरराव कांबळे

र;वनगर, हडको औरंगाबाद पु�ष 5/14/1964 B.A S.C औरंगाबाद 12/29/1995 12/31/1998 9665356876

429
19890607C789043 जग:नाथ रंगनाथराव बाव!कर

मु.पा.जायकवाडी, औरंगाबाद. पु�ष 10/18/1967 B.A.B Ped S.C पैठण 4/3/1999 4/8/2002 9637939002

430

20120731C829528 ;वrयुलता शंकरराव काथार 

मु.पो.कायगांव ता.(स�लोड  िज. 
औरंगाबाद !"ा◌ी 6/3/1972 B.A. OBC (स�लोड 6/1/1999 5/30/2002 9730437743

431

20120731C829525 गणेश सांडु सराफ

मु.पो.कायगांव ता.(स�लोड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 8/28/1968 B.A. OBC (स�लोड 11/1/1996 10/30/1999 9730437743

432
20150104C100653 सुरेश ह0रभाउ धनराज

देवळाई सातारा औरंगाबाद पु�ष 6/21/1959 M A S.C औरंगाबाद 9/16/1993 9/16/1996 9326601145

433

20150220C100426 जनाध�न यादावराव जाधव 

मु. हसनखेडा पो.चापानेर ता. 
क:नड िज. औरंगाबाद पु�ष 8/9/1971 B.A. OPEN क:नड 6/16/1996 5/30/1999 9420484345

434

20150209C100381 अशोक गो;पनाथ गवळी

मु. पो.वेpळ  ता. खु�ताबाद िज. 
औरंगाबाद पु�ष 10/23/1969 B.A. S.C खूलताबाद 01/085/1998 7/31/2001 9503379114

435

20150207C100802
इ$वर ओंकार जावळे

मु. पो ता.सोयेगाव  िज. औरंगाबाद पु�ष 10/1/1965 B.A. OPEN सोयेगा◌ाव 7/2/1993 6/3/1996 9421404387

436

20150207C100704
फेराज खान ब(शर खान पठान

मु. पो ता.सोयेगाव  िज. औरंगाबाद पु�ष 10/26/1969 B.A. OPEN सोयेगा◌ाव 7/1/1995 6/30/1998 9860863254

437

19890811C789226 कारभा0र Cचमाजी (शगंा◌ारे

मु. पो मा◌ाळी घोगरगा◌ाव 

ता.वैजापुर  िज. औरंगाबाद पु�ष 7/2/1964 B.A. S.C वैजापूर 7/1/1995 6/30/1998 8411020453

438
19870409C788168 राजु (भमराव �दवटे

 ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद पु�ष 2/13/1970 B.COM OPEN (स�लोड 6/1/1997 5/30/2000 9823902007

439

20141111C100561
गणेश >भाकर सदावते

मु. पो  ता गंगापुर िज. औरंगाबाद पु�ष 7/27/1971 B.COM OPEN गंगापुर 6/10/1997 6/9/2000 9823824171

440

19930714C794257 कृxणा (भRका ठाकरे

मु. पोहर+ पो गा◌ो◌ंदेगाव ता 
सोयेगा◌ाव िज. औरंगाबाद पु�ष 3/3/1971 B.A. OBC सोयेगा◌ाव 5/1/1997 4/30/2000 9975902371
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441

19900601C789619
(शवाजी बबनराव मोरे

मु. पो. ता पैठण  िज. औरंगाबाद पु�ष 2/4/1972 B.COM Mped OBC पैठण 7/15/1998 7/14/2001 9730722903

442

19890710C788835 ब(ळराम जग:नाथ रोकडे

मु. पो.मांजर+  ता.गंगापुर  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 7/9/1969 M.COM Bped S.C गंगापुर 7/1/1996 6/30/1999 8554026841

443

20150227C101164 संजय मोहनराज वाघ

मु. पो.वरखेड ता.गंगापुर  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 12/15/1971 B.A. OPEN गंगापुर 6/27/1997 6/26/2000 7798968106

444

19950711C797729 संतोष (सताराम मोरे

रा. जरडी ता.सोयेगाव   िज. 
औरंगाबाद पु�ष 7/13/1965 B.A. S.C सोयेगा◌ाव 5/1/1997 4/30/2000 9766850044

445

19930524C794050 रामनाथ बाबासाहेब काळे

रा.ह�दयाबाद ता.गंगापुर   िज. 
औरंगाबाद पु�ष 4/4/1976 B.COM OPEN गंगापुर 8/6/1999 8/5/2002 7028357490

446

19910504C790598
अpन चरण जगताप

घाट+ गौतमनगर  िज. औरंगाबाद पु�ष 2/21/1972 B.COM S.C औरंगाबाद 3/4/1999 2/20/2002 8888371249

447
20120707C824325 उषा कडुबा सुरडकर

सातारा िज. औरंगाबाद !"ा◌ी 6/1/1966 B.A. LLB S.C औरंगाबाद 4/1/1994 3/31/1997 8975037119

448

20061123C815590 लaमीकांत केशवराव कोतकर

रा. वैजापूर ता.वैजापूर िज. 
औरंगाबाद पु�ष 9/18/1970 DCE OBC वैजापूर 7/1/1995 6/30/1998 9422733410

449

20160708C101476
संजय रामनाथ जाधव

गा◌ारखेडा प0रसर  िज. औरंगाबाद पु�ष 8/15/1972 B.COM OPEN वैजापूर 10/1/1997 9/30/2000 9422214689

450

19920828C792333 चतर(सगं ह0रचंL बैनाडे

रा. पळशी ता. (स�लोड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 11/2/1966 B.A. OPEN (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 9096683162

451

20141206C101154 गणेश नारायण बडक

रा. पळशी ता. (स�लोड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/27/1972 B.A. OPEN (स�लोड 10/1/1997 9/30/2000 9822822177

452

20160709C100470 सोनाजी संपत बलांडे

रा. बोरगाव ता. फुलंqी िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/5/1968 B.A. OPEN (स�लोड 5/1/1997 9/30/2000 9422481282
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453

20090317C852822 सुधाकर केशवराव पवार 

मु. पो जातबा  ता. फुलंqी िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/4/1972 B.A OPEN (स�लोड 12/15/1996 12/15/1999 9421428962

454
20030703C832780 वंदना रंगनाथराव भराटे

हनुमाननगर  िज. औरंगाबाद !"ा◌ी 9/12/1969 B.COM SBC औरंगाबाद 2/1/1996 2/28/1999 9421659817

455

20130812C106977 मोतीलाल गंगाधर जाधव

मु. ;वरमगाव पो. टाकळी ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद पु�ष 6/15/1970 B.A SC खु�ताबाद 4/15/1997 4/14/2000 9922444348

456
19950719C798621 महेश मोतीलाल पंडुरे

बेगमपुरा  िज. औरंगाबाद पु�ष 2/26/1968 M A Bed NT-B औरंगाबाद 10/4/1997 9/30/2000 9881849349

457

19910424C791304 (शवाजी भाउसाहेब काकडे

मु.माहुल+  पो.मांजर+  ता.गंगापुर 
 िज. औरंगाबाद पु�ष 2/15/1969 B.COM OPEN गंगापुर 4/5/1997 4/4/2000 9850256528

458

19970725C802875 अ@नल राणधुजी (शरसाठ

मु.दाभडी पो.ब�हरगाव ता.क:नड  

िज. औरंगाबाद पु�ष 6/30/1973 B.A SC क:नड 1/13/1999 1/12/2002 9421311250

459

19880813C788902 आनंदा बाळु गGहाळे

मु.पोहर+ ता.सोयगा◌ाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/17/1970 B.A OPEN सोयेगा◌ाव 6/29/1995 6/30/1998 7507671407

460

20150207C100750 राजमल उखा राठोड

मु.धानेगाव तांडा ता.सोयगा◌ाव  
िज. औरंगाबाद पु�ष 5/5/1968 B.A VJ- A सोयेगा◌ाव 3/5/1997 4/3/2000 9730577136

461

19990729C810931
सुर7L रधुनाथ लाड

पवन नगर हडको  िज. औरंगाबाद पु�ष 11/27/1975 M.COM OBC औरंगाबाद 3/4/2000 208/02/2003 9552558228

462

20150205C101405 संजय लaमन नवले

मु. पो. ;पशोर ता क:नड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 1/5/1969 B.A B Ped OBC क:नड 8/8/1997 8/7/2000 9158136921

463

19880314C788885 र;वLं एकनाथ पाचपांडे

मु. पो. ता.�टळकनगर (स�लोड िज 

औरंगाबाद पु�ष 3/12/1971 B.Com OBC (स�लोड 4/1/1999 3/31/2002 9028231382

464

20031223C833231 (सताराम माPणकराव पंडीत मू 

मMढा खु पो.मMढा बू ता (स�लोड 
िज औरंगाबाद पु�ष 6/6/1972 B.A. Bped OPEN (स�लोड 3/15/1998 2/28/2001 9673478365

465

20081126C624506 Eीकांत बाबूराव चौधर+ मू पो ता 

�टळक नगर (स�लोड िज  

औरंगाबाद पु�ष 9/1/1974 B.a OBC (स�लोड 3/10/2000 3/9/2003 9421427825
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466

19910104C790164 अशोक साळूबा (सरसाठ मे पो 

@न�लोड ता (स�लोड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/10/1974 B.A OBC (स�लोड 1/5/1999 1/14/2002 9637450390

467

19911023C791265 सूभाष दशरथ दाभाड ेहसू�ल 

तलावा समोर जटवाडा रोड हसू�ल 

औरंगाबाद पु�ष 7/10/1967 B.a SC औरंगाबाद 7/2/1999 6/30/2002 9881723770

468

19951218C797431
�योती एकनाथ कचरे बेगमपूरा 

बालकमं�दरा मागे औरंगाबाद !"ा◌ी 6/1/1969 B.com NT B औरंगाबाद ########## 5/6/2000 9031131206

469

19980223C804716 शांताराम नारायण पाट+ल  मू 

गलवाडा पो ता सोयगांव िज 

औरंगाबाद पु�ष 7/1/1967 B.A OBC सोयगांव 7/1/1999 6/30/2002 9730919117

470

19900707C789473 (मनीनाथ आबासाहेब चौधर+ मू 

पो नवगांव ता पैठण िज 

औरंगाबाद पु�ष 6/5/1972 B.A B Ped OPEN पैठण 5/7/1999 5/6/2002 8308444723

471

20150207C100738 कडुबा दलपत मंडवे

रा. गलवाडा पो. ता. सेनगा◌ाव िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/15/1964 B.com SC सेनगा◌ाव 4/1/1990 3/30/1993 8975165612

472

20150211C101336 गणेश सा◌ोनाजी भोसले

रा. ;पपंळगा◌ाव पो. भवन ता. 
(स�लोड पु�ष 6/9/1971 B.A B Ped OPEN (स�लोड 6/1/2000 5/30/2003 9421429098

473

20140121C101365
फेरोज उ!मान स�यद

मु. पो. ता. क:नड िज. औरंगाबाद पु�ष 6/20/1995 B.A OPEN क:नड 1/3/1998 1/2/2001 8421515530

474

20150207C100788
राधाकृxण रामदास गायकवाड

मु. पो. ता. सोयगाव िज. औरंगाबाद पु�ष 1/1/1972 B.A SC सोयगांव 5/1/1997 4/30/2000 9421404735

475

19950828C796350 >मोद ;वठठल रावळकर

मु.आमखेडा  पो. ता. सोयगाव िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/7/1976 B.A SC सोयगांव 8/1/2000 7/31/2003 9421404398

476

20120711C826294 जयEी वसंतराव गोळेगावकर

(शवाजीनगर मु.पो. ता.िज. 
औरंगाबाद !"ा◌ी 6/10/1973 B.A OPEN

नांदे

औरंगाबाद

09-1996 ते
05-1998

06-1998 ते
08-1998 9049989747

477

20160707C101156 दNा"य अंबादास मोटे 

मु.धामनगावपो.बोडखा ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद पु�ष 12/4/1968 B.A OBC खु�ताबाद 3/1/2000 29/02/2003 9970594208
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478

19890614C789402 शंकर भीमराव अवसरमोल 

मु.पो.सावळदरबार ता. सोयगाव  
िज. औरंगाबाद पु�ष 2/4/1968 B.A B Ped SC सोयगांव 10/1/1999 9/30/2002 9767009819

479

1991114C791607 संतोष शंकर सोनवणे

मु.पो.जरंडी  ता. सोयगाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 10/4/1975 B.A SC सोयगांव 12/1/1998 11/30/2001 9130343873

480

20000714C814252 भरत पंडीत पवार

मु.रामपुर तांडा ता. सोयगाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 8/3/1971 B.A VJ- A सोयगांव 8/4/1995 7/31/1998 8308884830

481

19890927C789321 उNम सुपडु दंडगे

मु.जरंडी ता. सोयगाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 3/6/1967 B.A B Ped SC सोयगांव 3/3/1999 2/28/2002 8412927761

482

20101129C864604 >भाकर साहेबराव भोसले

मु.आडगाव  ता. कप:नड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/23/1967 B.A OPEN क:नड 9/2/1997 9/1/2000 9420244542

483

19900114C790428 (भवा जंगलु चGहान

मु.पो.जरंडी  ता. सोयगाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 1/25/1971 B.A VJ- A सोयगांव 3/1/1999 2/28/2002 9665927511

484

19950714C798686 (शवराम मोतीराम मगरे

मु.पो.गलवाडा ता. सोयगाव  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/1/1966 B.A SC सोयगांव 2/5/1998 1/30/2001 8007317905

485

20130829C100462 खुपचंद रामचंद चGहाण

मु.पो.वडनेर ता. क:नडिज. 
औरंगाबाद पु�ष 7/7/1969 B.com VJ- A क:नड 1/19/1998 1/18/2001 9623944136

486

19870813C845612 रामदास भागाजी काकडे

मु.धानोरा पो.भराडी ता.(स�लोड  
िज. औरंगाबाद पु�ष 7/2/1970 B.A OPEN (स�लोड 10/1/1996 9/30/1999 9503677510

487
20160707C101455 सुभाष दे;वदास जाधव

जय(भमनगर  िज. औरंगाबाद पु�ष 8/4/1970 BSC SC औरंगाबाद 2/8/2000 1/31/2003 9049976980

488

19910408C790569 सु@नल माधवराव धोकटे

मु. साळीवाडा पो.पैठण  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 4/25/1966 BSC OBC पैठण 9/18/1999 9/17/2002 9850697003

489

19940223C796590 काशीनाथ भाउसाहेब  गाडे

मु.पो.(शवराइ ता. वैजापुर  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/22/1969 B.A NT C वैजापुर 8/1/1995 7/31/1998 8275317221

Page 1124 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

490

20090129C854535 सु@नल वाि�मक गMधळे

मु.पो.देवगाव ता. क:नड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/5/1968 B.A B Ped OPEN क:नड 12/4/1996 12/3/1999 9766249840

491

20090224C852285 >काश राउबा डापके

मु.पो.(लहाखेडी  ता.(स�लोड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 4/27/1976 B.A OPEN (स�लोड 2/10/2000 2/9/2003 9420634845

492

20150220C100924 अ@नल रघुनाथराव घोडके

फुलेनगर ता. गंगापुर  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 10/2/1967 M.A NT C गंगापुर 2/12/1996 2/11/1999 9421409593

493

20090224C852279 सुरेश बाबुराव साळुंके

मु. सर!वती वसाहत ता.क:नड  

िज. औरंगाबाद पु�ष 3/19/1975 MCOM GTCA OPEN क:नड 7/17/1997 7/16/2000 9420379500

494

20140717C100833 राजाराम दNा"य सोनवणे

मु. Eीराम वसाहत ता.क:नड  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 4/5/1971 B.A OPEN क:नड 4/29/1999 4/28/2002 9421413241

495

20091105C801912 �दल+प रामभाउ द�डे

मु. �बड_कन ता.पैठण  िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/12/1971 B.A OBC पैठण 10/7/1995 10/6/1998 9763971846

496

20150204C100783 शेख अजमत शेख रेहमान

मु. टाकळी ता.खु� ताबाद िज. 
औरंगाबाद पु�ष 1/1/1972 MCOM OPEN खु�ताबाद 1/15/1998 1/14/2001 9730679095

497

20160708C101252 `ाने$वर लaमन गोरे

मु. ;पपंळगा◌ाव ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद पु�ष 5/28/1970 B.com OBC क:नड 9/16/1995 9/16/1998 7588197905

498
20150226C100978 सुरज Cगरधर(सगं राजपुत

ता.वैजापुर िज. औरंगाबाद पु�ष 6/29/1973 M.A B Ped OPEN वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 9975204806

499

19910712C791122 @नतीन गंगाधर �"भुवन

मु पो. लासुर ता.गंगापुर िज. 
औरंगाबाद पु�ष 9/7/1975 B.A SC गंगापुर 10/13/1999 10/12/2002 7387805591

500

20150212C100846 अशोक फ_करराव मंडळ

मु पो. भ=गाव ता.वैजापुर िज. 
औरंगाबाद पु�ष 6/25/1965 B.A OBC वैजापुर 6/27/1995 6/26/1998 9503708136

501 19820302
C788045

सुमन परशुराम भुईगड, दगुा� नगर, 
लाडगांव रोड वैजापुर, िज' 
औरंगाबाद

!"ी 1/15/1963 M A 
B ED

S C वैजापुर 11/1/1989 10/30/1992 94031 24330
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502 20120828
C832369

सु@नल नामदेव मोटे

मु. पो. घाटनांLा ता. (स�लोड, िज. 
औबाद

पु�ष 9/7/1972 B A 
B ED

OPEN (स�लोड 1/1/1998 12/31/2000 9763193145

503 20150216
C101142

अनंदा बाबुराव सुलातने

rवारा- पी.डी. कापसे सर, 
(शवाजीनगर

(स�लोड ता' (स�लोड िज. औबाद 

४३१११२

पु�ष 1/1/1968 B COM OPEN (स�लोड 10/15/1997 10/14/2003 7769067457

504 19991221
C811500

सुखदेव भागाजी गवते rवारा 

अजय 

§सेेस, दवाखना रोड, (स�लोड 
ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1969 B A OPEN (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 9420271468

505 20150305
C100505

कोक6ळा मगनलाल बांगरे 

एन-११ के ३१/४, नवजीवन कॉलनी

हडको, औरंगाबाद

!"ी 5/2/1974 B A S C औबाद 6/2/1999 5/31/2002 9775144763

506 20101227
C804924

;वलास (सताराम पवार

मु. पो. खंडाळा ता. वैजापुर, िज. 
औबाद

पु�ष 3/7/1966 B COM OBC वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9960578093

507 19901217
C790327

बळीराम _कसनराव होटकर

मु. पो. ;वहामांडवा, ता. 
पैठण,िज.औबाद

पु�ष 7/1/1967 B COM NTC पैठण 10/1/1999 9/30/2002 9423392125

508 20120106
C811975

यंशवत रामा येळे 

मु. पो . ;वहामांडवा, ता. पैठण
िज. औरंगाबाद

पु�ष 9/3/1972 B A NTC पैठण 7/16/2001 6/15/2004 9730598721

509 19920608
C791784

;ववेक बाबुलाल जाधव , Hडबंर 
ग�ल+ रोड

;वघुत कॉलनी, बेगमपुरा, औरंगाबाद

पु�ष 4/19/1971 B SC
B ED

S C औबाद 7/4/2000 6/30/2003 9421304124

510 19920707
C792144

क�पना राघुजी गडवे, हसु�ल 
जेल]या

पाठSमागे, जवटवाडा रोड, औरंगाबाद

!"ी 10/24/1971 B A
B ED

S C औबाद 9/5/1997 9/4/2000 8484984942

511 20000526
C813178

गजानन �दनकरराव राजहंस

मु.पो. रेलगाव ता.(स�लोड, िज. 
औबाद

पु�ष 12/12/1975 B A OPEN (स�लोड 3/15/1999 2/15/2002 9423451241
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512 20090226
C852472

`ाने$वर _कसन वाघ

मुपो. वरखेड ता. गंगापुर, िज. 
औबाद

पु�ष 5/2/1970 B A PED OPEN गंगापुर 11/15/1998 11/14/2000 9421332862

513 20150207
C100951

अ;वनाश आसाराम पवार

मु. पो. खंडाळा, ता वैजापुर िज. 
औबाद

पु�ष 8/15/1972 B A OPEN वैजापुर 8/1/1997 7/31/2000 9763375694

514 20150225
C100557

अजु�न  मि$चLनाथ (शदंे 

मु. पो. वाहेगाव ता. गंगापुर िज. 
औबाद

पु�ष 7/1/1974 B A OBC गंगापुर ########## 10/8/2000 9764180804

515 20150225
C100785

शंकर सखाहर+ पवार 

मु. पो. नेवरगाव ता. गंगापुर िज. 
औबाद

पु�ष 3/5/1974 B A OPEN गंगापुर 9/1/1998 8/31/2001 9881185639

516 20150130
C101375

दे;वदास कडुबा सुरडकर 

रा. जैवउr्यीन कॉलनी, (स�लोड, 
ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1967 B A S C (स�लोड 7/1/1998 6/30/2001 9420243096

517 19920824
C792536

शेख नईम शेख अकबर 

मु. पो. गंगापुर ता. गंगापुर िज. 
औबाद

पु�ष 7/12/1974 B A 
BPED

OPEN गंगापुर 1/12/2000 1/11/2003 9890294388

518 19850820
C788259

(भमराव उखडु� कावळे 

मु. पा. जळक6, ता. (स�लोड िज. 
औबाद

पु�ष 4/3/1968 B COM OPEN (स�लोड 9/1/1995 8/31/1998 9673296773

519 19890215
C788987

�दल+प जगनाथ पवार 

मु. पो. करंजखेडा ता. क:नड िज. 
औबाद

पु�ष 3/21/1970 B COM OBC क:नड 9/14/1995 8/30/1998 9158303531

520 19920113
C792176

कद+रखान अहेमदखान पठाण 

अZदलशाहा नगर, पोल+स कॉलनी 

मागे

(स�लोड, ता. (स�लोउ िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/12/1974 B A SBC (स�लोड 5/2/2000 4/30/2003 9422722226

521 19880701
C788588

शेख जाक6र शेख नजीर 

मु. पो. गोळेगाव ता. (स�लोड िज. 
औबाद

पु�ष 6/1/1972 B A OPEN (स�लोड 7/1/1998 6/30/2001 8275320274

522 20101101
C78841

अिजज पठाण अहेमदखॉन 

हुसेनखॉ 

डॉ. जाकेर हुसेन नगर, (स�लोड
ता. (स�लोड , िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1974 B A OPEN (स�लोड 3/13/2000 3/12/2003 9422576231
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523 19910719
C851081

मोहमद साबेर अ खल+ल पांड े

�बलाल नगर, (स�लोड ता. (स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/20/1975 B A OPEN (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 9423453157

524 20081104
C800180

रामभाउ ;वठोबा झMड

मु.पो.गोळेगाव ता. (स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/25/1972 B A OPEN (स�लोड 7/1/1998 6/30/2001 9404987877

525 20150211
C100256

`ाने$वर रामनाथ पवार

मु.पो.कनकोर+ ता. गंगापुर
िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1973 B A OPEN गंगापुर 7/8/1998 7/7/2001 8087504189

526 19880720
C7888895

स@तश चोखाजी साळवे

(शवाजी नगर मु.पो. ता. क:नड

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/3/1972 B A S C क:नड 11/14/1995 11/13/1998 9423154325

527 19880627
C788545

पांडुरंग सुधाकर साखरे

!नेहनगर  मु.पो. ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1970 B A OPEN (स�लोड 10/1/1996 9/30/1999 9421035472

528 19900720
C790469

कैलास पांडुरंग मुगले

पवननगर हडको औरंगाबाद 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/10/1971 B A NT-D क:नड 9/14/2000 9/13/2003 9923744279

529 19890711
C788852

पांडुरंग  राउबा साबळे

मु.पो. उंडनगांव ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 3/5/1969 B A NT-C (स�लोड 5/9/2000 5/8/2003 9881579939

530 20120921
C842226

गणेश एकनाथ पाखरे

मु.पो. @न�लोड ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/20/1973 BSC
 Bped

OBC (स�लोड 05/081999 8/14/2002 9766916604

531 19870703
C788399

मह7L >�हादराव मुळे

गजानन नगर औरंगाबाद

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1970 M.A. OPEN औरंगाबाद 6/1/1997 5/31/2000 9130466480

532 20150114
C100491

(शवाजी रतन (लगंायत

मु.पो.ता. गंगापुर
िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/7/1971 B A OBC गंगापुर 7/16/1997 7/15/2000 9823579151

533 20111231
C841027

रमजान खा ह_फज खा पठान

मु.पो. घाट नांLा ता. (स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/2/1972 B A OPEN (स�लोड 2/15/2000 3/14/2003 9503474522

534 20160705
C100468

सु@नता यशवंत भा=यवंत

मु.पो. प7ढापुर ता. गंगापुर िज. 
औरंगाबाद

!"ी 3/5/1969 B A SC पैठण 12/10/1995 12/11/1998 9011384642
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Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

535 20150318
C100159

;वजय जनाध�न िजवरग

मु.पो आवराळा  ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 2/1/1971 Bcom OPEN क:नड 4/28/1997 4/27/2000 9011125083

536 20150211
C100514

कारभार+ यादवराव कुरकुटे

मु.पो.ता. गंगापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/1/1966 Bcom OPEN गंगापुर 7/25/1997 7/24/2000 9890456170

537 20150208
C100425

जाहेदखान 0रयासत खान पठान

मु.पो.ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/11/1964 B A OPEN (स�लोड 1/1/1997 12/31/1999 9423723053

538 201502204
C101071

अशोक जय(सगं शेळके 

मु. कासोद पो.तळणी ता.(स�लोड 
 िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/3/1968 Bcom OPEN (स�लोड 8/15/1995 8/14/1998 9420268844

539 19890602
C789041

राजु बाबुराव बोदरे

मु. कासोद पो.तळणी 

ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/15/1968 B A OBC (स�लोड 7/15/1998 7/14/2001 9421432509

540 19850802
C788235

पोपट मोहनराव सोनवणे

मु. सोनखेडा  पो.गोळेगाव 

ता. खुलताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/30/1967 M.A. OBC खुलताबाद 7/1/1997 6/30/2000 9860831098

541 19910711
C791095

सु@नल सुधाकरराव कुंटे 

मु.   पो.बधेगाव 
ता. फुलंqी िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/2/1995 Bcom OPEN औरंगाबाद 6/4/1999 5/31/2002 7355883666

542 20081107
C799880

गोरखनाथ @नवNृी थेारात

मु. फ_करा बादवाडी  पो.लाडगांव
ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 9/5/1968 B A OPEN वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 9096522374

543 20150228
C100683

कैलास  ;वEाम @नतनवरे

मु. पो.भ7डाळा

ता. गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/9/1970 B A S C गंगापुर 7/23/1996 6/23/1999 8793827326

544 19911125
C791330

नंद_कशोर रामदास अंभोरे

हडको, औरंगाबाद

पु�ष 5/6/1974 B A.Bped S C औरंगाबाद 11/1/1999 10/30/2002 9421663632

545 19861113
C788333

गंगाधर शंकर दांडगे 

मु.डोगरगाव पो.अ:वी 

ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1963 B A S C (स�लोड 10/1/1997 9/30/2000 8007075825

546 19930517
C792654

शे.अZदलु वािजद अ.कादर शेख

बार+ कॉलनी औरंगाबाद

पु�ष 1/3/1970 Bcom
Bed

OPEN औरंगाबाद 6/1/1995 5/31/1998 9860999925
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

547 20150210
C100691

सुनंदा गंगाधर साळवे

हसु�ल, औरंगाबाद

!"ी 8/14/1968 B A S C औरंगाबाद 4/8/1999 3/31/2002 9325988225

548 20061020
C814776

संजय (भवसन काकडे

मु.धानोरा पो.भराडी ता.(स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 9/19/1973 Bcom OPEN (स�लोड 4/1/1997 3/30/2000 9158260883

549 20150209
C100273

आDमाराम मदन पवार

मु. पो. बहुलखेडा ता.सोयगाव
िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/2/1972 B A VJ-A सोयगाव 7/1/1999 6/30/2002 9850691533

550 19920702
C791888

शेख कासम शे.मुmतार
मु.पो.टाकळी ता.खुलताबाद

िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/1/1975 B A OPEN खुलताबाद 8/1/2000 7/31/2003 9325220573

551 20150221
C100221

`ाने$वर नामदेव आधुडे

मु.पाथर+ पो.बाबुळगाव

ता.वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/23/1976 Bcom OPEN वैजापुर 3/15/1999 3/14/2002 8421084094

552 20160711
C100568

Cचधंा बाबुराव साळवे 

मु.कवल+  पो.बहुलखेडा 

ता.सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/5/1971 B A S C सोयगाव 8/1/1998 9/30/2001 7028274534

553 20150221
C100078

>शांत यशवंतराव पा�टल 

हडको, औरंगाबाद

पु�ष 8/1/1971 B A OBC औरंगाबाद 4/1/2000 3/21/2003 88026057528

554 20140924
C104574

मंजुषा सुधाकरराव खडक6कर

हडको, औरंगाबाद

!"ी 3/2/1972 M A OPEN बीड 1/21/1997 1/31/2000 9657916173

555 20150206
C101148

अ;वनाश मुर(लधर पवार

मु. पो. ता. क:नडिज. औरंगाबाद

पु�ष 8/24/1972 B A OBC क:नड 9/5/1995 9/4/1998 9595460702

556 20081114
C808712

रतन कोडाजी गायकवाड

मु. लाख खंडाळा पो. �बलोनी ता. 
वैजापुरिज. औरंगाबाद

पु�ष 2/2/1971 M A S C वैजापुर 10/1/1997 9/30/2000 9764471737

557 19910221
C790535

पइमाकर माधवराव भावसार

Eीकृxण नगर (सडकोिज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/27/1971 BSC DMLT OBC औरंगाबाद 8/2/1999 7/30/2002 9403638037

558 19860714C788309 फुल(सगं �हरालाल गु(सगंे

$कैलासनगर िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/10/1969 B A VJ-A औरंगाबाद 7/31/1995 6/30/1998 9890846807

559 19890721
C789186

दामोदर पंडीत @नकम

मु. आमखेडा ता. सोयेगा◌ाव िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 8/22/1967 Bcom S C सोयगाव 10/27/1994 10/27/1997 8007247725

560 19860701
C788290

भरत जग:नाथ पेहरकर

मु. ता.वैजापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/21/1967 B A OBC वैजापुर 3/4/1999 3/4/2002 9421419092
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

561 19910713C791552 इरफान खान अजगर खान

मु. ता.(स�लोड  िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/15/1974 BSC OPEN (स�लोड 3/15/1999 3/14/2002 9765142820

562 19950220
C798486

स@तश पुड(लकराव आहेर

मु. ता.क:नड  िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/3/1976 B A OPEN क:नड 1/14/1999 1/13/2002 9421413360

563 20060316
C821461

शेख स(लम शेख सांडु 

शताZद+ नगर िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/6/1970 B A VJNT औरंगाबाद 5/11/2000 5/10/2003 9423742404

564 19860801
C788314

�दगंबर मा@नकराव वाकळे

रा. सोनखेडा पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/6/1968 B A Bped OPEN खुलताबाद 7/9/1997 7/8/2000 7507502582

565 20081114
C807814

कैलास बाबुराव वाकळे

रा.भडजी पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 11/29/1976 B A dairy dipl OPEN खुलताबाद 7/1/2000 6/30/2003 9860675365

566 20150214
C100192

वा�मीक पुंजाबा  वाकळे

रा.भडजी पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1971 B A OPEN खुलताबाद 1/5/1999 12/31/2001 9421339290

567 19890103
C788922

संजय  जानोबा डमाळे

रा.पो.रह+माबाद ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 8/21/1971 M A Bped OPEN (स�लोड 5/1/1997 4/30/2000 9422714905

568 19930708
C793509

साइनाथ साहेबराव चGहान

रा.पो.गदाना ता.खु�ताबाद  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 12/1/1974 B A Bped OPEN खुलताबाद 3/22/2000 3/21/2003 9850244732

569 20150526
C100495

शेख अmतर सांडु

रा.पो.औराळा ता.क:नड  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 1/12/1972 BcomGDCA OPEN क:नड 7/8/1996 31/06/1999 8888572323

570 20141113
C100521

�द(लप दादाराव थोरात

रा.कोबापुर पो. कनकोर+ 

ता.गंगापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 2/2/1973 B A Bped SC गंगापुर 1/1/1998 12/31/2000 9604681761

571 19820920
C788048

माधवराव रंगनाथ पवार

रा. पो.आळंद  ता.फुलंqी  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/6/1965 Bcom NT-C (स�लोड 5/10/1991 4/30/1994 9923749822

572 20150214
C100782

आ�पाराव लहानु वाकळे

रा.भडजी पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/10/1969 B A OPEN खुलताबाद 11/29/1996 11/28/1999 9545787824

573 2015021
C100741

ब�Lनाथ भानुदास वाकळे 

रा.भडजी पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/18/1972 B A Bped OPEN खुलताबाद 4/29/1998 4/28/2001 7507502582
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पासून पयJत
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जातीचा >वग�

574 19990426
C810008

ल+ला भुजंगराव पवार

रा.बाबरा पो. गोळेगाव ता. 
खु�ताबाद िज. औरंगाबाद

!"ी 12/31/1968 B A OPEN (स�लोड 12/1/1996 11/30/1999 9923775235

575 19930922
C795270

बाळु शंकर धनाड

रा.पो. पालखेड ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1971 MA OPEN वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9822585917

576 19890808
C789415

(शशुपाल नामदेव पंचलMड े

रा. इं�दरानगर पैठण  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 10/2/1970 BCOM NTD पैठण 12/16/1996 12/15/1999 9921985104

577 20150211
C100564

(लयाकत मोहमद अल+ शेख

मु.  पींपळद0र पो. बाळापुर ता. 
(स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/8/1962 B A OPEN (स�लोड 1/1/1998 12/31/2000 9823721734

578 20150202
C101378

दे;वदास लaमनराव जनसे

ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/15/1961 BCOM OPEN (स�लोड 12/1/1998 11/30/2001 7798622862

579 19910702
C790758

भाउसाहेब नवनाथ (शदंे

वाकला ता.वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 3/27/1976 B A OPEN वैजापुर 2/8/1999 1/31/2002 9421415357

580 19991101
C812341

क�यान ;व$ वनाथ (शदंे

मु.येकोडी सागज पो. भगुर 
ता.वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/21/1973 B A OPEN वैजापुर 8/1/1997 7/31/2000 9403409489

581 19910109
C790176

सु�पड(सगं कचp(सगं  डडेवाल

मु.साळेगाव पो. मनुर ता.वैजापुर 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/3/1965 MAMped Vj-A वैजापुर 7/1/1995 30/16/1998 8975615988

582 19920123
C792184

स@तश शेषराव (शदंे

मु.येकोडी सागज पो. भगुर  
ता.वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/2/1975 BA OPEN वैजापुर ########## 1/31/2002 9420490587

583 20150220
C101023

राकेश सुदाम गांगुडे

 ता.क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 10/22/1973 Bcom Pharm OBC क:नड 5/16/1997 5/15/2000 9421321087

584 20040103
C836610

गणेश सांडु पा�टल

 र�हमाबाद ता (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 3/15/1974 B A ITI OPEN (स�लोड 7/15/1999 6/14/2002 7350182542

585 19880111
C788186

साहेबराव पुंड(लक गोरे

 ता (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/6/1970 BSC Bped OPEN (स�लोड 7/1/1998 6/30/2001 9422717125

586 19940802
C793980

सुखदेव तेजराव खरात

 बोरगा◌ाव ता फुलंqी  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/19/1968 Bcom OPEN (स�लोड 1/1/1996 12/31/1998 9421427535
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पासून पयJत
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जातीचा >वग�

587 19950912
C796504

�दगंबर अ\णाजी पगारे

 (शउर  ता वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/15/1969 BA SC वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 9623746672

588 20150221
C100561

सु@नता सुपडु Eीखंडे

 आंबेडकर नगर ता (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

!"ी 7/1/1971 BA MSW SC (स�लोड 10/1/1998 9/30/2001 9422202850

589 20150210
C100571

म]छSL आसाराम घुगे

 मेह गा◌ाव पो. वासडी ता. 
क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/9/1965 BA NTD क:नड 9/19/1997 10/18/2000 9049929076

590 19910709
C791028

�दपक मारोती भालेराव

मु. पो. (सFदनाथ वडगाव ता. 
गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/25/1973 MA Bped SC गंगापुर 6/30/1999 6/29/2002 8600577648

591 20010829
C818628

येडु तुकाराम द(ुशग

.रांजनगाव  पो. वरखेड ता.गंगापुर 
िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/9/1968 BA SC गंगापुर 7/13/1999 7/12/2002

592 20110314
C796670

आDमाराम सुखदेव बाव!कर

.आमसर+  पो.मादनी  
ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/3/1968 BCOM OPEN (स�लोड 2/1/1998 1/31/2001 9673010807

593 20140330
C100114

राज7L सुधाकर जोशी

मु.पो.वडवाळी ता.पैठण िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/13/1969 BA OPEN पैठण 5/4/1998 5/5/2001 9420407197

594 19910808
C791585

>;वण कुमार गुलाबराव देशमुख

मु.सायेगाव पो.चांगतपुर+ ता.पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1976 BABped OPEN पैठण 7/1/1999 6/30/2002 9960464787

595 19900827
C789960

दादाराव (भका साबळे 

मु.  पो.लोणवाडी ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 1/1/1972 BABped NTC (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 9423397846

596 19900514
C789609

युवराज (भकाजी बनकर 

>गती वसाहत क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 7/20/1974 MABped SC क:नड 4/1/1997 3/31/2000 9881078128

597 19930719
C794191

संजय मोहनराव �"भुवन 

 @नवारा नगर+ वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/9/1969 MA OBC वैजापुर 7/21/1995 7/20/1998 7798076823

598 19910617
C790687

सुभाष नाथाराव नरवडे

 भुइवाडा िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/10/1971 BA SC औरंगाबाद 8/3/1999 7/31/2002 9970919770
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

599 20160712
C100088

कडु बनेभाइ  स�यद

 मनसुर+ वसाहत गंगापुर िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 3/5/1976 BA OPEN गंगापुर 8/1/2000 7/31/2003 9960043277

600 20081127
C826090

म@नषा बबनराव कापुरे

 मु. पा.ं अंधार+ ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

!"ी 8/7/1975 BA OBC (स�लोड 2/15/1999 2/15/2002 9423989493

601 20150219
C100112

;वनोद का(शनाथ संघवी

 मु. पा.ं भोले$वर वसाहत क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/30/1966 BCOM OBC क:नड 9/1/1995 8/31/1998 9404487522

602 20150207
C100890

स@तश सोमे$वर शेजवळ

 मु. पा.ं qाKहन ग�ल+  क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/26/1968 BA OBC क:नड 5/23/1996 5/22/1999 9922333477

603 19900116
C790349

बेबी महाद ुकरडे

 मु. पा.ं मा@नकनगर भावन 

(स�लोड िज. औरंगाबाद

!"ी 6/1/1969 BA OBC (स�लोड 2/1/1997 1/31/2000 9423723286

604 20150225
C100747

�दवाकर पुंड(लक �"भुवन 

वैजापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 8/13/1967 BCOM SC वैजापुर 8/4/1995 8/3/1996 9209231060

605 20160705
C101275

�यारेलाल दगडुराम सोनवणे

वैजापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1968 BA NTC वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 9561871395

606 20131021
C152075

कच� बाबुराव केवट

मु. नर(सगं पुर पो. इêाKहनी गराडा 
ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/5/1967 BA OPEN क:नड 11/25/1993 11/24/1996 9922697652

607 20091130
C853622

सुरेश चेना राठोड 

मु. वाडी पो भांमरा ता.क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/9/1974 BA Vj-A क:नड 6/15/1999 6/14/2002 9421403319

608 19910311
C790550

;वठठल आबाराव कडवे

मु.पो बाभुळगाव ता.वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 5/15/1973 BA LLB SC वैजापुर 3/1/1999 2/28/2002 9422711903

609 19890803
C789217

रामकृxण शहादेव गायकवाड

मु.दरेगाव पो पाडळी ता.खु�ताबाद 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1968 BA Bped OPEN खुलताबाद 9/1/1998 8/31/2001 9158571580

610 19900813
C826572

माधव बाबुराव जगताप

मु.भवुर पो �हगंानी ता.वैजापुर  

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/10/1974 BA OPEN वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9423467613
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

611 20120410
C794395

�दल+प काशीनाथ जगताप

मु.भवुर पो �हगंानी ता.वैजापुर  

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1973 BA OPEN वैजापुर 11/5/1999 11/4/2002 7588075639

612 20051130
C824971

शंकर नामदेव कळा"े 

मु. पो. (लहाखेडी ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 2/4/1971 BA OPEN (स�लोड 1/1/1997 12/30/1999 9637151450

613 20110511
C805373

चंLशेखर शेषराव देशमुख

(स�लोड िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/25/1975 BA OPEN (स�लोड 1/1/1999 12/30/2001 9175785847

614 20150303
C100429

_करण "ंबकराव कोकाटे

औराळा ता. क:नड  िज. औरंगाबाद

पु�ष 2/21/1975 BSC NTC क:नड 6/19/2000 6/18/2003 9075868279

615 19900627
C789677

कैलाय धनाजी फुले

;पपंळगाव पेठ ता.(स�लोड  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1971 MA Bed NTC (स�लोड 6/1/1995 5/30/1998 9403636522

616 20130211
C100668

मंगेश बाबुराव कुलकणी

गंगापुर  िज. औरंगाबाद

पु�ष 10/13/1971 BA OPEN गंगापुर 12/1/1995 11/30/1998 9270364488

617 20080826
C850064

अरजुन कडुबा इंगळे

�दगाव पो. वाकद ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 1/12/1972 BCOM OPEN क:नड 5/28/1997 5/27/2000 9860367293

618 20150216
C100753

रेखा जग:नाथ मोरे

देवगाव रंगार+ ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

!"ी 2/2/1969 BCOM SC औरंगाबाद 11/11/1998 10/31/2001 9029085810

619 20160712
C101346

वरषा वसंतराव लांडगे

सराफ नगर जुना जालना  िज. 
औरंगाबाद

!"ी 1/1/1970 BA OPEN औरंगाबाद 10/1/1996 9/30/1999 9421957510

620 20121210
C803264

र�जाक अहमद  शेख

रोशनगेट िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/3/1969 BSC OPEN औरंगाबाद 4/30/1997 3/31/2000 9860046473

621 20120222
C819907

रावसाहेब देवराव नाडे

मु. पो. डोर_कन ता. पैठन िज. 

औरंगाबाद

पु�ष 9/8/1971 BA SC पैठण 1/1/1997 12/31/1999 9881999912

622 19900417
C790308

चंLकला रामचंL पवार

जय(भमनगर  िज. औरंगाबाद

!"ी 8/3/1967 MCOM SC औरंगाबाद 6/15/1992 6/14/1995 9923258576

623 20160713
C101093

रमेश रामचंL हरेर

छ"पतीनगर सातारा प0रसर   

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/1/1965 BA NT पैठण 9/14/1995 9/14/1998 8149343613

Page 1135 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

624 19880820
C788908

सुभाष कारभार+ (शदंे

मु. पो ;वटा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/3/1971 BCOM OPEN क:नड 9/7/1995 9/6/1998 9423453968

625 20110824
C869696

भागीनाथ तातेराव �Oरसागर

बोरगाव बाजार ता. (स�लोड  िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 6/14/1972 BA OBC (स�लोड 8/1/2000 7/30/2003 9527390882

626 20160713
C101206

शेख कमराद+न शेख जानी

ता. क:नड  िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/29/1963 BA OPEN क:नड 11/22/1993 11/21/1996 9422214031

627 19900712C790392 उ(म�ला क�याण गायकवाड

रोजाबाग, Cगतानगर, औरंगाबाद

!"ी 6/30/1975 BA S C औबाद 8/9/2000 7/31/2003 9766830250

628 20081202
C798873

अ\णासाहेब का(शनाथ जगताप

रा. भवुर पो. �हगंोणी, ता. वैजापुर

िज. औरंगाबाद

पु�ष 4/1/1976 BA OPEN वैजापुर 5/28/1998 5/25/2001 7588532859

629 20150219
C100254

संCगता शामराव देशपांडे

देशपांड ेग�ल+, शामल @नवास
वैजापुर, ता. वैजापुर, िज. औरंगाबाद

!"ी 1/25/1972 M A  B ED OPEN वैजापुर 5/1/1998 4/30/2001 9850768094

630 20150129
C100152

वैशाल+ चंLकांत कुलकण�

rवारा- के एस भालेराव देशपांड े

ग�ल+

दN मं�दराजवळ, वैजापुर, िज. 
औबाद

!"ी 4/27/1971 BA OPEN वैजापुर 8/1/1997 7/31/2000 8551946879

631 20150203
C100732

जयवंत नामदेव गायकवाड

ई ७२, (शवशंकर कॉलनी, 
औरंगाबाद

पु�ष 5/15/1968 B COM S C औबाद 3/1/1996 2/28/1999 9767553773

632 20150227
C100453

सुरेश ;व$वास दबुे 

मु.पो.आघुर ता. वैजापुर  िज. 
औबाद

पु�ष 7/7/1975 BA OPEN वैजापुर 6/15/2000 6/14/2003 9404382028

633 20150206
C101122

सु@नता जग:नाथ वाणी 

(शवाजी नगर, अिजंठा रोड 

(स�लोड

ता.(स�लोड िज. औरंगाबाद

!"ी 11/13/1974 BA OBC (स�लोड 2/1/1999 1/31/2002 8275441677

634 20091103
C791580

गंगाधर महाद ुदधुे

मु.पो.मंगळुर ता.(स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 3/3/1970 BA NT-C (स�लोड 1/1/2001 1/31/2003 8007059868
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

635 19960123
C796404

रमेश सुदामराव खडसे

(सडक एन-6 एम-2 9/6 (सहंगड 
कॉलनी, औरंगाबाद

पु�ष 7/9/1967 M A SC औबाद 7/7/1997 7/6/2000 9637174534

636 20160713
C100934

(भव(सगं सोन(सगं राठोड

मु. घाणेगाव तांडा पो.सावळदबारा 

ता. सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/1/1969 B A VJA सोयगाव 2/9/1999 1/31/2002 9552896218

637 20030113
C830824

महमद शर+फ अZदलु (मया 

देखमुख

मु. डMगरगाव पो. अ:वी, ता. 
(स�लोड

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/25/1965 B A OPEN (स�लोड 6/1/1995 5/31/1998 7798976418

638 20160713
C100672

लaमण नामदेव बडक

मु. पो. पळशी ता. (स�लोड िज. 
औबाद

पु�ष 4/10/1968 B A OPEN (स�लोड 9/1/1997 8/30/2000 9975502357

639 19851218
C788252

@नलकमल दNा"य गंज हंस 

पेठे नगर, भाव(सगंपुरा, औरंगाबाद

!"ी 5/2/1969 M A S C क:नड 8/19/1998 8/18/2001 9422714945

640 20150225
C101273

देशमुख असलम हसन 

मु. पो. लाडगांव ता. वैजापुर िज. 
औबाद

पु�ष 12/15/1975 B A OPEN वैजापुर 3/1/1999 3/31/2002 9890998358

641 20160713
C100941

अशोक ताDयाराव सांळुके 

मु. घायगांव पो. जाबंरगाव ता. 
वैजापुर

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/28/1971 B A OBC वैजापुर 12/1/1998 11/30/2001 9764183364

642 20160713
C100591

साहेबराव दौलतराव सांळुखे 

मु. घायगांव पो. जाबंरगाव ता. 
वैजापुर

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/7/1972 B COM
B ED

OPEN वैजापुर 6/27/1995 6/26/1998 9423845023

643 19920707
C792084

(सताराम वामन आGहाड 

रा. तळयाची वाडी पो. वे�ळ
ता. खुलताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/1/1973 B A S C खुलताबाद 10/1/2000 9/30/2003 7720980134

644 19881129
C788614

सारंगधर `ानोबा जाधव 

मु. फुकटा पो. मादणी, ता. (स�लोड
िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/10/1971 M A S C (स�लोड 2/1/2000 1/31/2003 9527815173
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

645 19911113
C791279

चा�लता धन$याम मगर 

घर न' ४३२१२०३, ग�ल+ नं ५, 
हुसेन

नगर, गारखेडा प0रसर, औरंगाबाद

!"ी 5/19/1970 M COM S C औबाद 7/1/1995 6/30/1998 8806446508

646 20160714
C101090

शेख मु!ताक शेख गुलाब 

मु. पो. टाकळी ता. खुलताबाद

िज. औरंगाबाद

पु�ष 7/4/1976 B A OPEN खुलताबाद 5/1/2000 7/31/2003 9764175363

647 20150225
C101340

;वजय जगनाथ पांड े 

�टळकनगर, (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/11/1976 B A OPEN (स�लोड 2/1/1999 1/31/2002 9823362329

648 20120419
C799599

र;वLं मारोती ससाने 

(सFदाथ� कॉलनी, क:नड ता. क:नड

िज. औरंगाबाद

पु�ष 1/5/1970 B A S C क:नड 11/19/1996 11/18/1999 9860829239

649 20140915
C101525

भरत लOमण जाधव  

मू. पो माळीवाडा ता. क:नड िज. 
औबाद

पु�ष 3/11/1968 B COM OBC क:नड 1/19/1996 1/19/1999 7578854555

650 20010713
C820919

चंLकात आDमाराम िजरे 

शरदपवार कॉलनी, क:नड 

ता. क:नड िज. ओरंगाबाद

पु�ष 12/19/1968 B A
Bped

OBC क:नड 7/3/1997 7/2/2000 9730253611

651 19890420
C789400

दे;वदास जनाद�न @नकम  

मु. पो. ;वटा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 9/8/1972 B COM OPEN क:नड 11/19/1995 11/18/1998 9089614574

652 20031210
C832678

(सधंु देवुबा अंभोरे 

>बुFद नगर, पानचRक6, औरंगाबाद

!"ी 6/5/1966 B A S C औबाद 4/1/1996 3/31/1999 9850437304

653 20110718
C867500

स@तश ;वजयानंद Eीसुंदर 

मु. पो. ढाकेफळ, ता. पैठण िज. 
औबाद

पु�ष 1/5/1976 B A S C खुलताबाद 1/3/2000 1/2/2003 9822439690

654 20160714
C101074

अ�पासाहेब सोमनाथ जाधव 

मु. पो वारेगाव ता. फुलंqी, िज. 
औबाद

पु�ष 7/1/1974 B A OPEN औबाद 7/4/2000 6/30/2003 9503259397

655 19920525
C791774

भाउसाहेब (शवराम वाघ

मु. खु�लोड पो. उंडणगाव ता. 
(स�लोड

िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/21/1969 B A NTD (स�लोड 8/15/1997 7/15/2000 7387238155
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जातीचा >वग�

656 20160714
C101046

सयद शZबीर अZदलु भाई 

मु. पो. ढोरक6न ता. पैठण िज. 
औरंगाबाद

पु�ष 4/5/1965 B A
B ED

OPEN पैठण 9/14/1995 9/13/1998 9763268773

657 20150510
C100030

संजय रामदास च:ने 

न;वन नारळा, पैठण ता. पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु�ष 12/5/1971 B SC OBC पैठण 7/22/1998 7/21/2001 9028007895

658 19880708
C788890

शेख अहेमद कठू भाई 

न;वन कावसान पैठण ता पैठण

िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/10/1969 B A OPEN पैठण 9/14/1995 9/13/1998 9423455562

659 20120628
C821696

राजेश गंगाधर मगरे 

रमानगर, नालंदा शाळेजवळ 

Iांतीचौक, औरंगाबाद

पु�ष 12/26/1971 B A S C औबाद 2/10/1999 1/31/2002 9604622566

660 19901115
C790422

वैशाल+ नरहर+ कांबळे 

एनऱ-७, जी-१, ९३, (सडको औबाद

!"ी 10/2/1972 MCOM S C औबाद 4/2/1998 4/1/2001 9766626593

661 20090320
C852833

सु@नल नारायणराव जावळीकर 

देवCगर+ हाय!कुल जवळ, 
औरंगाबाद

पु�ष 12/10/1969 M A S C औबाद 7/1/1998 6/30/2001 9823268686

662 20091117
C829188

दे;वदास वा�हु राठोड 

मु. पो. औराळा ता. क:नड िज. 
औबाद

पु�ष 9/9/1976 B  A
B PED

VJD क:नड 8/22/2000 8/21/2003 9689794856

663 20160714
C101300

संजय गोपीनाथ गायकवाड 

मु. पो. औराळा ता. क:नड िज. 
औबाद

पु�ष 1/28/1975 B A OPEN क:नड 6/16/1999 6/15/2002 7798521697

664 19971108
C806685

का(लदं+ एकनाथ �खन  

बाहेर+ल नाथ मं�दर पैठण, ता 
पैठण

िज. औरंगाबाद

!"ी 5/8/1969 B A OPEN पैठण 9/14/1995 9/20/1998 9921410448

665 20150209
C101122

गोरख गणपतराव फलके 

मु. पो. चणकवाडी, ता. पैठण
िज. औरंगाबाद

पु�ष 5/7/1972 B  A OPEN पैठण 1/20/2000 1/19/2003 9604752642

666 19910821
C791594

श(शकंांत बापुराव दौड

भLा कॉलनी, खुलताबाद,
ता. खुलताबाद िज. औरंगाबाद

पु�ष 6/21/1974 M A  
M PHIL
B PED

OPEN खुलताबाद 3/14/2000 3/31/2003 9404524501
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जातीचा >वग�

667 20110201
C792369

मंगल सोनाजी नवCगरे 

;व$वास नगर, लेबर कॉलनी, 
घर ४७, �ब�डींग ३, औरंगाबाद

!"ी 2/1/1971 B  A S C औबाद 8/2/1999 7/31/2002 9420242458

668 20160813C100785 मनोज भाऊसाहेब जाधव रा. 
अचलगाव पो. टुणक6 ता. वैजापुर 

िज. औरंगाबाद

पु 1/18/1973 B.SC Open वैजापुर 4/1/1998 3/15/2001 9890796336

669 19850917C788261 नुरजहा बेगम हुसेन(मया शेख रा. 
इमल+पर मोह�ला खोलक6 

म!जीद ता. पैठण िज. औरंगाबाद

!"ी 6/20/1963 B.A. OBC पैठण 9/14/1995 9/14/1998 8806852449

670 19930208C792968 भा!कर दगडुराम सोनवणे रा. 
ब:सीलाला येवला रोड वैजापुर ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 3/7/1967 M.A. NT-B वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 9423394232

671 20051014C808464 Pखजर इqा�हम अल+ सयद रा. 
दगुा�नगर लाडगाव रोड, वैजापुर 

िज. औरंगाबाद

पु 7/2/1978 B.A. Open वैजापुर 5/2/2000 4/30/2003 9423454048

672 20100604C802383 धनराज भाऊराव भगत रा. 
नंदनवन कॉलनी ता. िज. औरंगाबाद

पु 7/1/1974 B.A. SC औरंगाबाद 6/4/1999 5/31/2002 9975865754

673 19890623C789403 राज7L नानासाहेब गायकवाड रा. 
हणमंतगाव पो. (सरसगाव ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 9/7/1972 B.COM Open वैजापुर 12/1/1996 11/30/1996 9403758495

674 20150209C100763 सुभाष बापुराव गोरे रा. 
लaमीनगर, वैजापुर, िज. औरंगाबाद

पु 7/5/1972 B.A. Open वैजापुर 3/1/1999 2/28/2002 9422213395

675 19901023C790266 दादासाहेब आ�पाराव �दवेकर रा. 
धरतीधन हाऊ(सगं सो. , अमान 

;व$व हाय!कुल जवळ गारखेडा 

प0रसर औरंगाबाद

पु 1/5/1972 B.A. SC क:नड 1/17/1997 1/16/2000 9623879247

676 20051021C676732 तनुजा जाल7L गायकवाड रा. �लॉट 
नं.2 , संगीता कॉलनी, भाव(सगंपुरा 
रोड, औरंगाबाद

पु 6/1/1971 B.SC SC औरंगाबाद 5/1/1997 4/1/2000 9960153872

677 19901015C790260 तुकाराम आनंदा सुय�वंशी रा. 
डMगरगाव पो. आ:वी ता. (स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु 1/1/1969 B.A. NT-C (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 9890859533
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पासून पयJत
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जातीचा >वग�

678 19940103C794784 नानासाहेब नामदेव पवार रा. 
भोकरगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 3/2/1969 B.A. OBC वैजापुर 3/1/1996 29/02/1999 8390291105

679 515C4662397 शेख महेबुब शेख सालार  मु.पो. 
नवगाव ता. पैठण िज. औरंगाबाद

पु 5/21/1968 B.COM Open पैठण 9/15/1995 9/14/1998 9960467798

680 19890822C850037 जयEी पrमाकर बाबरेकर रा. 
रघुवीर नगर, जालना रोड, 
औरंगाबाद

!"ी 8/24/1968 B.COM Open औरंगाबाद 7/1/1998 6/30/2001 9850493491

681 19930813C794424 मंगेश �दनकरराव ठाकरे रा. 
(सडको , सोनामाता शाळेजवळ 

औरंगाबाद

पु 11/10/1976 B.A. Open औरंगाबाद 5/2/2000 31/04/2003 9226432043

682 20040706C839930 (भमराव (भकनराव देवरे रा. 
मयुरनगर हडको, औरंगाबाद

पु 6/13/1971 M.A. Open (स�लोड 7/1/1995 6/30/1998 9421663572

683 20160802C101320 दयानंद @नवNृीनाथ सुय�वंशी रा. 
गुडसुर ता. उदगीर िज. लातुर

पु 10/6/1971 M.A. SC वैजापुर 5/28/1998 5/28/2001 9767476248

684 20160803C100202 देवानंद @नवNृीनाथ सुय�वंशी रा. 
गुडसुर ता. उदगीर िज. लातुर

पु 10/10/1973 B.A. SC वैजापुर 12/1/1996 11/30/1999 9404335716

685 20160916C100261 भगवान सोनाजी बारगळ मु.पो. 
मुंडवाडी ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु 7/1/1972 B.A. Open क:नड 11/27/1998 11/25/2001 9665644628

686 19890707C788820 सDयनारायण रामचंL बटालसे रा. 
घर नं. 3-12-35, राजाबाजार 

औरंगाबाद

पु 6/4/1972 B.A. OBC औरंगाबाद 11/1/1996 10/30/1999 8408845635

687 19950515C197524 सर+ता रंगनाथ (सरसीकर रा. 
Kहाडा कॉलनी औरंगाबाद

!"ी 2/19/1971 M.A. Open औरंगाबाद 12/8/1997 12/7/2000 9423147701

688 20160722C101224 नंद ुसयराम लासुरे मु.पो. वरखेड 

ता. गंगापुर िज. औरंगाबाद

पु 4/1/1974 B.A. Open गंगापुर 8/12/1999 8/11/2002 7350585072

689 19930213C193884 रघुनाथ आ�पा वानखेड ेरा. 
(सदंेफळ पो. तळणी ता. (स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु 6/30/1976 B.A. NT-C (स�लोड 9/1/1999 8/31/2002 9545087185

690 20140828C101361 साईनाथ ;व$वनाथ मतसागर मु. 
जpळ पो. रोटेगाव !टेशन ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 3/8/1973 D.C.E. Open वैजापुर 1/27/1995 1/26/1998 9403114444
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पासून पयJत
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जातीचा >वग�

691 20141013C100249 अशोक नामदेव डMगर�दवे रा. :यु 
बायजीपुरा, इंद+रानगर औरंगाबाद

पु 6/22/1975 M.A. SC औरंगाबाद 10/4/1999 9/30/2002 9890829745

692 19941230C798194 गणेश सज<राव गायकवाड रा. 
संजयनगर !मशान मारोती रोड, 
औरंगाबाद

पु 7/1/1976 M.A. SC औरंगाबाद 7/5/2000 6/30/2003 9673771437

693 20110906C831482 अ@नल राधाकृxण जाधव मु.पो. 
(शवुर ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 9/3/1969 B.COM Open वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 9850660301

694 199450627C193562 _कशोर शेकुजी ठोसर+वाल मु. 
@नमगाव पो.टुणक6 ता. वैजापुर 

िज. औरंगाबाद

पु 6/10/1971 B.A. NT-B वैजापुर 7/16/1999 7/15/2002 8390469876

695 20121227C813716 बाळकृxण दामोधर जाधव मु. 
अंधानेर ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु 6/15/1974 B.A. OBC क:नड 3/10/1999 3/9/2002 9096785991

696 20160715C100520 मधुकर रावसाहेब उगले रा. सुमती 
कॉलनी येवला रोड वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 3/15/1973 B.A. Open वैजापुर 8/1/1997 7/31/2000 7588932289

697 19960918C799746 गौतम रामजी (भवसाने रा. 
राधा!वामी कॉलनी जटवाडा रोड 

औरंगाबाद

पु 5/3/1967 B.SC SC औरंगाबाद 12/7/1999 11/30/2002 7370692171

698 19951113C796891 भाऊसहेब �"बंक मोटे रा. 
गोळेगाव पो. �हगंोणी ता. वैजापुर 

िज. औरंगाबाद

पु 6/1/1970 B.A. Open वैजापुर 9/12/1997 9/11/2000 8055357534

699 20160719C100584 अ�युब ताहेरखाँ पठाण रा. 
भोयगाव पो. प7:दापुर ता. गंगापुर 
िज. औरंगाबाद

पु 7/5/1975 B.A. Open गंगापुर 8/14/1997 8/13/2000 9765145286

700 20131029C160711 Hडगंबर रंगनाथराव साने रा. 
Eीकृxणनगर (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 5/9/1976 B.A. Open (स�लोड 10/15/1998 10/14/2001 9049893739

701 19931012C793697 क�पना सुदाम भगत रा. वसुंधरा 
कॉलनी , भाव(सगंपुरा रोड , 
औरंगाबाद

!"ी 9/2/1974 M.A. SC औरंगाबाद 7/3/2000 6/30/2003 9405329196

702 20110107C840624 अ�ण पुंड(लकराव �"भुवन रा. 
मुळेग�ल+ वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 3/10/1969 B.SC OBC वैजापुर 4/1/1998 3/31/2001 9465448946
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703 19920107C791643 सु@नल राजनरसु पा0रपे�ल+ रा. 
उदय कॉलनी खडके$वर औरंगाबाद

पु 5/24/1973 M.A. NT-B औरंगाबाद 6/2/1999 5/31/2002 9850902985

704 20110822C868988 भगवान मोहनराव पठारे रा. 
(शवशंकर कॉलनी जवाहर कॉलनी 

रोड औरंगाबाद

पु 4/10/1964 B.COM SC औरंगाबाद 12/1/1996 11/30/1999 9423396180

705 20150204C100658 सुधाकर _कशन काथार रा. 
बरकतपुर पो. Cचचंोल+ ता.क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु 6/10/1971 B.COM OBC क:नड 9/1/1995 8/30/1998 8446812160

706 19930114C192589 @नतीन कारभार+ शेळके रा. 
समतानगर , औरंगाबाद

पु 8/16/1977 M.A. SC औरंगाबाद 6/2/1999 5/31/2002 9673655915

707 19941024C797150 सेामनाथ नारायणराव पुराPणक रा. 
गणपतीग�ल+ , गंगापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 2/8/1977 B.COM Open गंगापुर 5/15/1999 5/14/2002 9422964508

708 20150227C100237 रावसाहेब लaमणराव गो�ड ेरा. 
लोणार ग�ल+ गो�डवेाडा, पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 1/7/1964 B.COM Open पैठण 11/4/1995 11/3/1998 9545486833

709 20160713C101485 >भाकर दNा"य सुसलादे रा. 
�ईखेडा पो.टापरगाव ता. क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु 6/1/1974 B.A. NT-C क:नड 12/31/1997 12/31/2000 9561364695

710 20160220C100052 सुधाकर छगनराव सुय�वंशी मुपो. 
बळहेगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 7/15/1969 B.A. Open वैजापुर 6/16/1998 6/15/2001 9921453744

711 20081104C799839 र;वLं का:होजी मोरे रा. ;पपंर+ 
राजा ता.िज. औरंगाबाद

पु 8/30/1966 B.A. SC औरंगाबाद 7/5/2000 31/06/2003 9881757227

712 515C4661929 कैलास मुरल+धर सुसलादे मु. 
�ईखेडा पो. टापरगाव ता. क:नड 

िज. औरंगाबाद

पु 7/13/1970 M.A. NT-C क:नड 1/29/1996 1/28/1999 9421403955

713 20020116C823571 अंजल+ भा!करराव कुंभकण� मुपो. 
;पपंळवाडी ता. पैठण िज. 
औरंगाबाद

!"ी 6/26/1974 B.A. OBC पैठण 11/1/1996 10/31/1999 7387421604

714 19950223C798490 राहुल सुभाषराव पMदे मु.पो. 
वैजापुर  िज. औरंगाबाद

पु 6/14/1973 B.COM SBC वैजापुर 6/1/1996 5/31/1999 7588532469

715 20081112C809899 शेख अZदलुहक महेबुब मु.पो. 
महालगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 1/1/1970 M.COM Open वैजापुर 6/27/1995 6/27/1998 9421306166
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716 20140522C100045 संजय फक6रचंद वाघ रा. 
शा!"ीनगर मु.पो वैजापुर ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 1/1/1973 B.COM OBC वैजापुर 7/1/1997 6/30/2000 8793528490

717 20070723C847224 संजयकुमार ;वजयकुमार काद+ रा. 
अंभई ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 4/4/1968 B.A. Open (स�लोड 8/1/1995 7/30/1998 9421406228

718 20160506C100395 शेख अ@नस महमद मु. पो 
बाजागण पो. गाढे;पपंळगाव ता. 
वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 6/15/1970 B.A. Open वैजापुर 12/5/1996 12/5/1999 9850574697

719 20140129C101595 ;वलास फुल(सगं ल]छवार रा. 
तळनेर घाटश7Lा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु 9/11/1972 B.A. Open क:नड 1/2/1998 1/1/2001 9766982027

720 19840716C787898 ई$वर धMHडबा सुय�वंशी रा. 
डMगरगाव पो आ:वी ता. (स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु 6/3/1967 B.COM NT-C (स�लोड 6/1/1997 5/30/2000 9890714758

721 20091009C814239 चGहाण उFदव आसाराम रा. 
गजानन नगर , कुंड(लकनगर 

औरंगाबाद

पु 6/20/1974 M.A. VJNT-A जालना 11/11/1998 10/31/2001 9923107530

722 20161021C100140 कैलास सुय�भान दाभाड ेरा. 
�हवरखेडा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु 3/5/1972 B.A. Open क:नड 10/6/1997 10/5/2000 9881674856

723 20160715C100122 सेानाज येडुबा बलांड ेमु.पो. 
बारेगाव अज� ता. फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु 12/16/1969 B.A. Open फुलंqी 9/1/1999 8/31/2002 9423745782

724 20160715C100321 सुरेश गंगाधर (शदंे मु. प7डगाव पो. 
बोरगाव अज� ता. फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु 12/7/1969 B.A. Open फुलंqी 7/1/1999 6/30/2002 9420814561

725 20150207C100769 रमेश द�लु राठोड मु.पो जंगला 

तांडा ता. सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 11/30/1971 B.A. VJA सोयगाव 5/2/1998 4/30/2001 7507143764

726 20161231C100986 `ाने$वर _कसनराव मते मु.पो. 
�ब�डा ता. फुलंqी   िज. औरंगाबाद

पु 6/5/1969 M.A. Open औरंगाबाद 2/16/1996 2/15/1999 9970927857

727 २०१६१२१९C100142 नागेश गो;वदंराव (शवुरकर रा. 
राजसारथी कॉलनी लाडगाव रोड, 
वैजापुर , िज. औरंगाबाद

पु 4/7/1976 B.SC Open वैजापुर 10/1/1999 10/30/2002 9422575867
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728 515C4662361 रमेश शंकर इंगळे मु.पो. ता. 
सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 5/9/1971 B.A. ST सोयगाव 7/1/1995 6/30/1998 9420133130

729 19900721C790008 >;वण >भाकर @नकाते रा. 
देवCगर+ नगर (सडको, वाळुज 

महानगर औरंगाबाद

पु 6/1/1965 B.COM OBC औरंगाबाद 2/2/2000 1/31/2003 7350702782

730 20120807C790026 अ�ण ;वxणुपंत वैrय रा. पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 3/2/1964 B.COM Open पैठण 6/6/1997 6/5/2000 8007794676

731 19970812C803400 स�यद िजनत इर फान अल+ रा. 
Kहाडा कॉलनी चंपा चौक रोशन 

गेट औरंगाबाद

पु 6/1/1974 M.A. Open औरंगाबाद 3/5/1999 2/28/2002 9022823329

732 20021028C831495 @नम�ला आनंदराव गायकवाड रा. 
ए(लएंंजर भंडारे घर नं.129/A 
(लटर फलॉवर शाळे]या मागे 

िज:सीपुरा छावणी औरंगाबाद

!"ी 6/11/1958 B.A. OBC औरंगाबाद 2/1/1997 1/31/2000 9595311297

733 19971023C801833 सुषमा मुरल+(सहं राजपुत रा. 
�दल+प(सगं एस तवर �लॉट नं.L1 
मयुर पाक�  जळगाव रोड औरंगाबाद

!"ी 3/4/1968 B.COM Open औरंगाबाद 3/3/1999 2/28/2002 8605484096

734 19890130C846454 _कसन हर+(सगं कटारे रा. 
बनक6:होळा ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 7/10/1969 M.A. SC (स�लोड 12/1/1995 11/30/1998 9421428003

735 20161226C100669 �दल+प जयराम खरात रा. वांगी 
पो. भराडी ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 12/25/1969 B.A. SC (स�लोड 6/1/1995 5/15/1998 9975135808

736 19890810C789223 ;वजय सदा(शवराव ढोकरट रा. 
तोफखाना बाजार छावणी 

औरंगाबाद

पु 7/19/1972 B.A. OBC औरंगाबाद 12/2/1998 11/30/2001 9960049479

737 20120216C814641 राज7L सुभाष मोरे रा. गMदेगाव ता. 
सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 7/28/1970 B.COM Open सोयगाव 4/5/1997 4/4/2000 9975198199

738 19920623C791457 ;वजय >भाकर पाट+ल रा. 
साईनगर, (सडको,N-6, औरंगाबाद

पु 10/24/1974 B.A. Open औरंगाबाद 8/1/1997 7/31/2000 9404590825

739 19910108C790173 जनाध�न पांडुरंग गायकवाड मु. पो. 
नांदर ता. पैठण िज. औरंगाबाद

पु 1/1/1958 M.A. SC पैठण 4/10/1985 4/9/1988 9923579836
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

740 515C4642007 तारेख अZदलु मुगैस मोहKमद+ रा. 
अंजठा ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 6/5/1978 B.A. Open (स�लोड 11/1/1999 10/31/2002 9860412358

741 20150227C100953 नाना ;व�ठल जाधव मु.पो. खुपटा 

पो. मादनी ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 11/4/1961 B.A. SC (स�लोड 7/1/1995 7/30/1998 8007177485

742 20161017C100513 `ाने$वर पुंजाबा जाधव मु.पो 
जांबरगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 9/1/1972 B.A. Open वैजापुर 8/1/1997 7/31/2000 9765149939

743 515C4637743 जगद+श हर+भाऊ बेदवे रा. गुp 
र;वदास @नवास , (स�लोड, िज. 
औरंगाबाद

पु 7/5/1964 B.A. SC (स�लोड 9/1/1995 8/31/1998 9422714845

744 20161222C100850 सुय�भान माधवराव अधाने मुपो. 
गदाणा ता. खुलताबाद 

िज.औरंगाबाद

पु 6/14/1972 M.A. Open खुलताबाद 1/28/1999 3/21/2002 9860952137

745 20161231C100809 पारसनाथ दादा आGहाळे मु.पो. 
आधुर ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 7/15/1968 B.A. Open वैजापुर 8/4/1995 7/15/1998 8623840174

746 19920703C791942 राहुल रायभान नरवड ेमु.पो. 
बोरसर ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 11/14/1974 B.A. SC वैजापुर 7/15/1998 7/15/2001 9665447733

747 19940510C814822 Eीकांत आसाराम हेकड ेरा. हेकड े

@नवास, अजबनगर, औरंगाबाद

पु 3/15/1973 B.A. OBC औरंगाबाद 4/3/2000 3/31/2003 9423707739

748 20150223C100796 सुभाष कुंड(लकराव (शदंे मु. पो. 
(स�लोड ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 6/15/1972 M.A. Open (स�लोड 11/1/1995 10/31/1998 9421428302

749 20121212C810462 शेख इ!माइल शेख दादा रा. 
वैजापुर ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 6/16/1968 B.COM Open वैजापुर 7/1/1995 6/30/1998 940374786

750 20161219C100262 सुभाष माधव गावंड ेमु.पो. 
बळेगाव ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 8/14/1970 B.A. Open वैजापुर 1/1/1998 12/31/2000 9423474588

751 20081201C797630 मधुकर सांडु पांड ेरा. ममनाबाद 
पो. खामगाव ता. फुलंqी िज. 
औरंगाबाद

पु 12/16/1971 B.A. Open (स�लोड 11/11/1997 11/10/2000 9561610523
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जातीचा >वग�

752 20161004C100688 रमेश शामराव पाईक मु.पो 
अंधानेर ता. क:नड िज.औरंगाबाद

पु 5/7/1969 B.A. SC क:नड 6/29/1996 6/28/1999 9764263902

753 20040701C838993 राजEी ;वनायकराव पोतदार रा. 
गुलमोहर कॉलनी एन-5 (सडको 

औरंगाबाद

पु 6/1/1977 M.SC Open नांदेड 6/23/2000 6/23/2003 8275733656

754 20161220C100585 भारत पुंड(लकराव मुन रा. 
(भमनगर भाव(सगंपुरा औरंगाबाद

पु 6/14/1972 B.SC SC औरंगाबाद 7/6/2000 6/30/2003 9923797561

755 20161229C100081 संFया राजे$वर कुंचलकुंठे रा. 
बंजार कॉलनी औरंगाबाद

!"ी 6/1/1975 B.COM OBC औरंगाबाद 10/12/1998 30/096/2001 9423393854

756 20150226C100885 भागीनाथ बाळा सोळसे मु.@तडी 
पो. (शवराई ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 12/1/1971 B.A. SC वैजापुर 7/1/1996 6/30/1999 8698210623

757 20161227C100750 �दगंबर संपतराव वारे रा. 
(भमनगर भावसींगपुरा ग�ल+ 

औरंगाबाद

पु 3/5/1964 M.LIB SC औरंगाबाद 2/9/1998 2/8/2001 7030406724

758 20161229C100064 Eावण �बरबल राठोड मु. जंगला 

तांडा ता. सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 2/1/1969 B.A. VJA सोयगाव 8/4/1995 8/31/1998 7507645373

759 20161229C100376 _कशोर ;वनायकराव मापार+ मु.पो. 
सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 4/21/1967 B.A. OBC सोयगाव 8/1/1993 7/30/1996 9421405171

760 20161229C100448 भरत अमतृ काळे रा. सोयगाव 
ता.सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 6/23/1966 B.A. Open सोयगाव 9/1/1993 8/31/1996 7588529693

761 20161229C100388 भानुदास माधवराव गायकवाड मु. 
दरेगाव पो. पाडळी ता. खुलताबाद 

िज. औरंगाबाद

पु 3/13/1975 B.A. Open खुलताबाद 9/18/2000 9/17/2003 9503598503

762 20150211C100796 लaमण तुकाराम कांबळे मु. 
डMगरगाव पो. आ:वी ता. (स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु 5/12/1963 B.COM SC (स�लोड 4/1/1995 3/15/1998 9552650541

763 20161227c100623 गणेश नामदेवराव द�ड रा. 
पानवडोद ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 5/20/1976 B.A. Open (स�लोड 2/1/2000 1/31/2003 9730297241

764 20161016C100229 राज7L अमर(सगं जाधव मु. धो"ा 
पो. पानवडोद ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 8/8/1967 B.A. VJ-A (स�लोड 10/1/1995 9/30/1998 9403691131
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765 2000706C817895 जीवन(सगं भुंजगराव जाधव रा. 
धो"ा ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 2/24/1971 B.COM VJ-A (स�लोड 4/1/1996 3/31/1999 9423685664

766 20161223C101285 अशोक सखाराम थोरात मु.पो 
व�ड ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 4/9/1969 B.A. Open (स�लोड 10/15/1996 9/30/1999 9421428465

767 20150225C100789 इंदल(सगं लालचंद कवाल मु. 
डMगरगाव पो. आ:वी ता. (स�लोड 
िज. औरंगाबाद

पु 4/7/1971 B.A. VJ-A (स�लोड 6/15/1996 6/14/1999 7798029898

768 20150226C101044 संतोष चंLकांत जोधी मु.पो पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 7/1/1973 B.A. Open पैठण 4/9/1999 4/8/2002 9146690978

769 20161230C100589 पुxपा गो;वदंराव जंगले रा. 
Gदारकानगर+ हसु�(ल�ट पॉ¨ट , 
औरंगाबाद

!"ी 3/3/1971 B.A. Open क:नड 4/1/1999 2/28/2002 9503312732

770 20170109C100345 वैशाल+ गM;वद नाईक रा. 
गजानननगर+ , नाथ (स«स 
इटखेडा औरंगाबाद

!"ी 8/3/1973 B.A. Open औरंगाबाद 8/2/1998 7/31/2001 9421906984

771 20070921C848606 सुवणा� साहेबराव सोनवणे 

गजानन कॉलनी �हवरखेडा रोड 

क:नड ता. क:नड िज. औरंगाबाद

!"ी 12/11/1976 B.A. Open क:नड 9/14/1999 9/13/2002 8605369996

772 515C46411267 सदा(शव सुधाकरराव देशपांड े

मु.पो. ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 7/19/1971 B.COM Open वैजापुर 6/27/1995 6/26/1998 9922400976

773 20170103C101004 स@तष �दल+पराव धुळे रा. गंगापुर 
रोड वैजापुर . िज. औरंगाबाद

पु 5/23/1980 B.A. Open वैजापुर 10/11/2001 11/15/2004 9422967712

774 515C4638836 सुखदेव गंगाधर गायकवाड 

मु.पो.ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 10/1/1970 M.A. OBC वैजापुर 9/1/1997 8/16/2000 9421934754

775 20170111C100261 सुभाष दामोधर सुय�वंशी मु. वळण 

पेा. बळेगाव वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 12/31/1970 M.A. वैजापुर 11/11/1997 11/11/2000 8698596938

776 515C4640386 @नवNृी दामोधर सुय�वंशी मु.वळण 

पो.द बळेगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 6/1/1969 B.A. Open वैजापुर 1/1/2000 12/31/2003 9168139032
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

777 20161231C100809 >शांत दादा आGहाळे मु.पो. आघुर 

ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 7/15/1968 B.A. Open वैजापुर 8/4/1995 7/15/1998 8806858577

778 20161212C100098 पारसनाथ >�हाद भोईटे मु.पो. 
पालखेड ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 7/11/1975 M.A. Open वैजापुर 3/1/1999 2/28/2002 9975093155

779 20170111C100054 संजय सोनाजी खरात मु.पो 
कायगाव ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 6/15/1972 Open (स�लोड 6/1/1997 1/31/2000 9665172391

780 20161227C100360 Eावण मेघु राठोड रा. जंगला तांडा 

ता. सोयगाव िज. औरंगाबाद

पु 8/1/1967 HSC VJNT-A सोयगाव 7/1/1995 6/30/1998 8698275406

781 20170102C100611 तुळशीदास सर+चंद राठोड रा. तांडा 
भारबा पो. ;पसोर ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु 4/4/1996 B.COM VJA क:नड 5/12/1997 9/12/1999 9096006720

782 20161212C100382 राज7L दामोधर भराड ेमु. बाजाठान 

पो. गाढ7;पपंळगाव ता. वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 3/5/1970 B.A. Open वैजापुर 1/1/2000 12/31/2002 9545967569

783 20161129C100050 सु@नल केशवराव कोतकर रा.�लॉट 
नं.9, Eीराम कॉलनी , वैजापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 4/2/1975 M.SC OBC वैजापुर 8/1/1999 8/1/2001 9545490828

784 20161228C100348 अZदलु रऊफ अZदलु गणी शेख 

रा. काजी मोह�ला ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु 3/20/1966 क:नड 8/18/1996 9/17/1999 9423154221

785 515C4640627 >काश पांडुरंग थोरात रा.रोटेगाव 
वैजापुर िज. ओरंगाबाद

पु 6/1/1966 B.A. SC वैजापुर 5/15/1993 5/14/1996 7378895704

786 20010607C817130 राजु नामदेव नवले मु. �दगर पो. 
;पशोर ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु 5/1/1974 B.A. OBC क:नड 3/1/1999 4/30/2001 9823116458

787 515C46500248 आशाबाई मोतीराम केवट मु.पो. 
नागापुर ता. क:नड िज. औरंगाबाद

पु 5/15/1968 B.A. NT-B क:नड 3/16/1999 3/15/2002 5/15/1968

788 20081117C810168 अ@नल �!तुम @नवारे मु. 
आनंदपुर पो. वडवळी ता. पैठण 

िज औरंगाबाद

पु 10/21/1972 B.A. Open पैठण 2/18/1999 2/17/2002 9921464230

Page 1149 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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पासून पयJत
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जातीचा >वग�

789 20121126C802436 >काश लaमीनारायण पटवध�न रा. 
!वामी ;ववेकानंद , हडको , 
औरंगाबाद

पु 6/6/1964 B.COM Open औरंगाबाद 12/1/1995 11/30/1995 9623671614

790 20081126C825387 संजय पंढर+नाथ दौड रा. 
सुलतानपुर पो. खाडगाव ता. पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 6/1/1975 B.A. NT-D पैठण 6/21/1999 6/21/2002 8007520234

791 20150210C100183 भागीनाथ रघुनाथ द�ड रा. 
सुलतानपुर पो. खाडगाव ता. पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 7/7/1965 B.A. NT-D पैठण 6/21/1999 6/21/2002 9637394873

792 20150304C100556 राजधर येडुबा जाधव रा.मांडगाव 
पो. डपळी ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 8/6/1972 B.A. Open (स�लोड 1/1/2000 12/30/2003 9421668309

793 19910711C791102 ;वजयकूमार रामचंL सुरसे रा 

�टGह+ स7टर हडको औरंगाबाद

पु 1/10/1974 B.A. SC औरंगाबाद 5/8/2000 4/30/2003 9763446799

794 515C4655986 ;वजय रामचंL पाट+ल रा. बोरगाव 
बाजार ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 4/13/1972 B.A. Open (स�लोड 7/1/1997 6/30/2000 7875830946

795 515C4656512 सु@नल गो;वदंराव घनवट रा. 
सुतार ग�ल+ Eीराम चौक मु.पो 
खंडाळा वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 11/20/1973 B.A. NT-2 वैजापुर 12/5/1996 12/15/1999 9096292688

796 20161226C100930 संजय रामचंL साखरे रा. बोरगाव 
बाजार ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 9/24/1969 B.COM Open (स�लोड 4/1/1997 3/30/2000 7798763855

797 20160602C101130 दNा"य काशीनाथ पवार मुपो. 
रेलगाव ता. ि स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 5/3/1973 B.A. OBC (स�लोड 11/1/1999 10/30/2002 9420700118

798 19940215C735302 ;व$वनाथ बंडु खामट मु. 
उमराO◌्ी पो. आळंद ता. फुलंqी 

िज. औरंगाबाद

पु 11/1/1963 B.COM Open फुलंqी 2/15/1999 2/14/2002 9422969820

799 20161229C100331 सNार गुलाब शेख रा. गोळेगाव पो. 
गाजगाव ता. गंगापुर िज. 
औरंगाबाद

पु 6/25/1967 B.A. Open गंगापुर 4/1/1998 3/31/2001 8975244483

800 19900208C790433 महेमुद हसनखॉ पठाण मु.पो. 
आपेगाव ता. पैठण िज. औरंगाबाद

पु 1/25/1973 B.SC Open पैठण 6/23/2000 6/24/2003 9822774850
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

801 11930629C792863 रावसाहेब धMHडराम (मरगे मु.पो 
मोढा ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 9/2/1976 B.A. Open (स�लोड 12/15/1999 12/14/2002 9422556691

802 20120317C808793 >द+प चुडामण चौधर+ रा. (सडको, 
संभाजी कॉलनी, औरंगाबाद

पु 5/25/1975 M.A. OBC औरंगाबाद 9/2/1999 8/31/2002 8888237599

803 19941011C796086 संगीता (शवराम गायकवाड 

Gदारकापुर+ एकनाथ नगर 

उ!मानपुरा, औरंगाबाद

!"ी 9/2/1974 M.A. SC औरंगाबाद 6/10/1999 5/30/2002 9850719258

804 19870907C788180 ;वIम आसाराम बोबड ेमुपो. 
ईसारवाडी ता. पैठण िज. औरंगाबाद

पु 5/5/1971 B.A. Open पैठण 2/12/1999 2/11/2002 9011587323

805 19900710C789519 वासुदेव >ताप चGहाण मु.पो. 
भारंबा तांडा ता. क:नड िज. 
औरंगाबाद

पु 2/5/1973 M.A. Open क:नड 11/3/1999 11/2/2002 9465075659

806 20120829C615402 युसूफ खान अZदलु कादर खान 

पठाण रा.�लॉट न.121, अ(स_फमा 

कॉलनी, औरंगाबाद

पु 6/1/1975 B.SC Open औरंगाबाद 12/1/1996 11/30/1999 7878299841

807 19890712C789143 मि]छंL (भका खंडागळे मु.पो. 
परसोडा ता. वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 2/4/1965 B.COM SC वैजापुर 3/1/1996 2/28/1999 9623758731

808 515C4641083 _कशोर जग:नाथ साठे रा. लaमी 
कॉलनी, औरंगाबाद

पु 8/11/1974 B.A. SC औरंगाबाद 2/10/1999 1/31/2002 9822294054

809 20141013C100805 0रयाज लाल(मया स�यद रा. 
स_कना मंिजल (मझा� कॉलनी, 
(स�लोड ता. (स�लोड िज. 
औरंगाबाद

पु 8/1/1972 B.A. Open (स�लोड 9/1/1996 8/30/1999 9890203208

810 19981020C807349 अ@तकोrद+न कमरोrद+न काझी 

रा. काझी मोह�ला , क:नड ता. 
क:नड िज. औरंगाबाद

पु 1/1/1970 B.A. Open क:नड 5/1/1996 4/15/1999 9850707116

811 19970929C804278 ;वजय जनाध�न Cगरजे मु. 
आनंदपुर पो. वडवाळी ता. पैठण 

िज. औरंगाबाद

पु 8/10/1975 B.A. Open पैठण 8/1/1999 7/31/2002 9404021341

812 19981219C17793 सुभानखॉ बशीरखॉ पठाण मु. 
भराडी ता. (स�लोड िज. औरंगाबाद

पु 6/1/1971 B.A. Open (स�लोड 7/1/2000 6/30/2003 8976110051
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

813 20160715C101272 अ;वनाश दे;वदास @नकम रा. डाक 

बंगला रोड , एस ट+ बस डपेो 
समोर, वैजापुर िज. औरंगाबाद

पु 9/29/1975 B.A. Open वैजापुर 11/1/1996 12/15/1999 9595947529

1 19840502C670909 �दगंबर सखाराम गाडकेर मु उमर+ 

पो पाथू�ड ता िज जालना

पु�ष 1/1/1964 बीए खुला >वग� जालना 7/10/1995 6/9/1998 9527093588

2 19840911C658414 र_फक अहमद अZदलु र�जाक शेख 

अतार ग�ल+ ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 6/4/1963 बीए, एम.ए 
आय.ट+.आय

इ.मा.व. भोकरदन 10/1/1996 9/30/1999 9730298990

3 19850109C658415 पंHडत भागुजी ग�ले मु.पो. दहयाळा 

ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 8/9/1965 बीए, एम ए खुला >वग� .अंबड 7/1/1996 6/30/1999 9637648105

4 19850626C658418 का(लदास बांबुराव अं�बलवादे मु. 
शेवगा धुमाळ ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 4/5/1967 बीकॉम इ.मा.व. परतुर 5/5/1995 4/30/1998 9860675272

5 19850709C659299 शा(लकराम सखाराम वाघ मु. टाकळी 

पो ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 5/2/1970 बीए .अ.जा. जा8ाबाद 4/1/1997 3/31/2000 8806896696

6 19850901C658419 >�हाद रावसाहेब Pख�लारे मु.रायपुर 
पां. वरफळ ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 7/25/1967 बीए बीपीएड एम 

ए

खुला >वग� परतुर 3/13/1996 2/13/1999 9168096229

7 19860625C658432 सखाराम शाहुराव ससाने मु. तळेगाव 

पो. राणीउंचेगांव ता. घनसावंगी िज. 
जालना

पु�ष 5/4/1968 बी.ए. .अ.जा. घनसावंगी 3/1/1999 2/28/2002 8308934942

8 19860701C658423 गोपाला पांडुरंग जंजाळ मु. कुंभार+ पो. 
खासगांव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/2/1970 बीए खुला >वग� जा8ाबाद 8/1/1995 7/31/1998 9049670026

9 19860702C658424 शंषराव कुंड(लकराव चौथमल मु. 
येवला पो. माहोरा ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 10/3/1966 बीए टायपींग 

मराठS 40 श>मी 
, बस कंडR टर

.अ.जा जा8ाबाद 10/1/1996 9/30/1999 9890227325

10 19860702C658425 सुभाष शंकरराव �हवळकर मु.पो. 
अकांला @नकलक ता. बदनापुर िज. 
जालना

पु�ष 10/17/1968 बीए  बस 

क:डाR �र

भ.ज. (ब) बदनापूर 8/1/1995 7/31/1998 9730864294

11 19860708C658426 .अंकुश आसाराम लांडगे संजय नगर 

ताई-माई मं�दर]या मागे जालना

पु�ष 3/4/1970 बीए .अ.जा. जालना 11/1/1995 11/30/1998 9890125978

िजहा कौशय �वकास रोजगार व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , जालना
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

12 19860923C◌6्58429 ;वठठल दगडु राठोड मु.पो. (शवनी 
राठोड नगर नेर िज. जालना

पु�ष 4/18/1967 बीए एमएस डZ�यु ;व.मु.अ जालना 10/1/1997 12/31/2000 9145198661

13 19861022C◌6्58430 भगवान उNमराव खरात मु. घनखेडा 

संगमपुर पो. व�ड ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 6/6/1967 बीए बीपीएड म 

40 इ 60 श > (म
खुला >वग� जा8ाबाद 6/1/1998 5/31/2001 9158161631

14 19861022C◌6्58905 .अ\णा दौलत पवार परतुर िज. 
जालना

पु�ष 2/10/1968 बीए एमएससी 

आयट+, इ 30 
श>(म

खुला >वग� परतुर 6/1/1998 3/10/2002 7775851129

15 19870220C◌6्58435 qाहमदेव लaमण (भसे मु.पो. 
गMधनखेडा ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 9/5/1966 बीए.बीपीएड .अ.जा. जा8ाबाद 9/1/1995 8/31/1998 9552068849

16 19870629C◌6्58438 देवीदास दNोपंत बुरकुले शा!"ी 

मोह�ला जालना

पु�ष 4/25/1968 बीकॉम इ.40 म 
40 श>(म

;व.मा.>. जालना 7/1/1998 6/30/2001 9421320305

17 19870630C◌6्58440 .अZदलु र�हम याहया बशान अरब 

ग�ल+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 11/22/1969 बीए  एमए बीएड 

म.40.इ 40 श>(म
खुला >वग� .अंबड 10/20/1995 10/20/1998 8380975012

18 19870701C◌6्58443 शाल+Uाम राजाराम ढापसे मु.पो. 
वालसावंगी ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/1/1970 बीए बीपीएड इ.मा.व. भोकरदन 9/1/2000 8/31/2003 9421184668

19 19871108C661968 मुनवर(मयॉ मो. इसाक(मयॉ सौदागर 

शेख जमालउr�दन रामनगर पो(लस 

लाईन ता. जालना

पु�ष 1/21/1970 बीए बस 

क:डाR �र 

इ.30म 40 श > 
(म एससीआयट+

खुला >वग� चाकुर 5/10/1995 5/9/1998 9765200448

20 19871230C658916 (भमराव दगडुबा जाधव मु.पो. अ:वा 

पाडा ता. भोकरदन िज. जालन

पु�ष 6/21/1970 बीए बीपीएड खुला >वग� भोकरदन 10/15/1996 9/30/1999 9623335991

21 19880224C665441 गणेश पा�टलबा गाडकेर मु. सावासनी 
पो. खासगांव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 10/10/1971 बीए खुला >वग� जा8ाबाद 7/16/1997 7/16/2000 8888709196

22 19880229C658464 .अशोक �"बंक खरात इंदेवाडी जालना पु�ष 6/1/1969 बीकॉम बीएड .अ.जा जालना 10/17/1995 9/30/1998 9960249215

23 19880624C658488 दे;वदास (भकाजी दांडगे नुतन 

वसाहत रेवगांव रोड जालना

पु�ष 2/1/1968 बीए एम ए .अ.जा जालना 6/1/1997 5/31/2000 9975141928

24 19880624C659297 एकनाथ उNमराव (शदंे मु.पो. सातोना 
खुद� ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/7/1971 बीए,एमए. इ.मा.व. परतुर 12/1/1996 11/30/1999 8378869092
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पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

25 19880627C658484 नारायण �"बंकराव डाके रखमाई 

�लॉट नं. 35 ;वR क6 >ोिGहजन]या 

मागे जालना

पु�ष 1/1/1974 एमकॉम 

एमएसीआयट+ 

म.40 इ 50 श>(म

खुला >वग� जालना 1/1/1996 12/31/1998 9423457059

26 19880627C658486 धुपाजी नबाजी को�हे मु. सुभानपुर 
पो. अंGहाना ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 4/5/1971 एम.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� भोकरदन 3/29/1999 3/21/2002 9403128099

27 19880627C659330 दादाराव संपतराव गडकर+ मु.पो. 
माहोरा ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 2/24/1969 बीए बीपीएड 

एससीआयट+ 

इ.40 म.40 श>(म

.अ.जा जा8ाबाद 8/1/1996 7/31/1999 9673701236

28 19880627C659748 _कशोर गंगाधर इंगळे @नलकंठ नगर 

ताई-माई मं�दराजवळ जालना

पु�ष 10/18/1971 बीकॉम इ.40 म 
40 श>(म बस 
क:डाR �र , 
एससीआयट+

इ.मा.व. जालना 3/1/1996 2/28/1999 9860343175

29 19880628C658492 �दगंबर गोट+राम राठोड मु.पो. खोराड 

सावंगी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 8/5/1973 बीए ;व.मु.अ. मंठा 2/2/1997 2/2/2000 7030732184

30 19880628C658494 .अEुबा संपतराव @तडके मु.पो. 
गMदेगांव िज. जालना

पु�ष 8/6/1968 बीकॉम, बस 
कंडR टर

इ.मा.व. जालना 10/1/1996 9/30/1999 9923528027

31 19880629C661043 �दवाकर शंकर घोरपड ेिm!ती 

मोह�ला ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 9/24/1971 बी.ए. 
टं.ले.मराठS.30 
इंि=लश 40

इ.मा.व. बदनापूर 8/1/1998 7/30/2001 9421651480

32 19880718C658511 संतोष धमा�जी छडीदार मु.पो. अकोला 

ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 9/25/1972 बीए बीएड .अ.जा जा8ाबाद 6/29/1998 6/28/2001 9049729627

33 19880719C658512 ;वजय यादवराव वाहुळे मु.पो. 
जामवाडी ता. जालना

पु�ष 12/13/1969 बीए बीपीएड 

म.30 इ 30 श 
>(म

.अ.जा जालना 3/1/2000 2/28/2003 9545136121

34 19880829C658523 रमेश होनाजी गायकवाड मु. नळ 

�हवरा पो.�हवरा काबल+ ता. जा8ाबाद 

िज. जालना

पु�ष 1/1/1971 बीए एमसीआयट+ .अ.जा जा8ाबाद 7/1/1995 6/30/1998 9423704731

35 19880913C670915 माधव _कसन(सगं डांगर , मु पो 
अडगांव वाडी ता भेाकरदन िज 

जालना

पु�ष 7/7/1968 बीए म.30  श>(म ;व.मु.अ. भोकरदन 8/7/1995 8/7/1998 9096752628

36 19881013C658524 एकनाथ सोनाजीराव शेरकर मु.पो. 
सोनक ;पपंळगांव ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 6/1/1968 बीए म.40 इ 40 
श>(म 

एमएससीआयट+

खुला >वग� .अंबड 4/25/1995 4/24/1998 8806159487
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

37 19881114C659424 .अ@नल नानाभाऊ सोनवणे मु.पो. 
बदनापुर िज. जालना

पु�ष 6/4/1974 बीए इ.30 श>(म .अ.जा बदनापूर 8/14/1996 8/13/1999 7773989799

38 19881129C658527 राजेL पांडुरंग पगारे रमाईनगर :यु 

भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/1/1970 बीए,आयट+आय,ब
स कंडR टर, 
ह!तकला

.अ.जा भोकरदन 12/1/1997 11/30/2000 9422721845

39 19881206C658529 `ानेEवर बंसी गंगावने मु.पो. 
खासगांव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 12/15/1970 बीए, एमए, 
म.40,श>(म

भ.ज.(ब) जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 9637097483

40 19890112C658310 बालाजी रतन पाजगे, मु. धनगर 
;पपंळगांव पो. ह!त पोखर+, ता. अंबड 

िज. जालना

पु�ष 7/5/1969 बीए बीएड, 
एमएससीआयट+ 

म.30 इ.40 श>(म

.अ.जा .अंबड 9/1/1997 8/31/2000 9689410211

41 19890202C658320 भगवान (भमराव मसुरे राममं�दर 

ग�ल+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 8/7/1969 बीए इ.मा.व. .अंबड 6/2/1998 5/2/2001 9881043560

42 19890206C658321 शा(लकराव दामोदर गंगावने मु.पो. 
चांदई एR को ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/5/1967 बीए, एम ए, .अ.जा भोकरदन 1/1/1997 12/31/1999 9049974224

43 19890208C658322 नंद_कशोर बाबुराव �हवाळे घर R र. 
142 जूनी व!ती,ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 1/1/1970 बीए 

एमएससीआयट+,म
.30 इ.30श>(म

.अ.जा जा8ाबाद 1/1/1997 12/30/1999 9765219378

44 19890220C659599 (शवाजी रंगनाथ दाभाड ेमु.पो. 
केळीगGहाण ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 4/9/1970 बीए .अ.जा बदनापूर 8/14/1996 8/13/1999 9422994608

45 19890330C658325 दN>साद नामदेवराव कोलगांवकर 

साईनाथनगर ता. परतुर
पु�ष 5/5/1970 बीए एमए इ.मा.व. परतुर 5/15/1995 4/30/1998 9421220712

46 19890403C658326 जग�दश सांडुलाल जाजुरे म!तगढ 

मंमादेवी चौक जालना

पु�ष 3/10/1966 बीए बीएड भ.ज. (ब) जालना 6/10/1996 5/30/1999 9881849973

47 19890427C658327 ;वलास साळुबा मोरे मु. पापल पो. 
टेभु�ण� ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/15/1966 बीकॉम,एमएससी
आयट+

.अ.जा जा8ाबाद 10/1/1996 9/30/1999 9975713312

48 19890704C658335 .अयुबखान मेहबुबखान पठाण 

नाईकवाडी मोह�ला ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 3/15/1972 बीए खुला >वग� .अंबड 8/18/1997 7/18/2000 9421647937

49 19890704C659301 माPणक मोहन गवळी मु.पो. चांदई 
एR को ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/1/1970 बीए बीपीएड, बस 
कंडR टर

.अ.जा भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 8007185136
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

50 19890706C658343 राजु भागुजी मोरे >बrव नगर मोडा 

परतुर िज. जालना

पु�ष 5/14/1968 बीए,एमएससीआय

ट+, म.30 इ ्30 
श>(म

.अ.जा परतुर 9/1/1996 8/31/1999 9637567794

51 19890710C658347 �दगंबर धMHडबा भदग< मु.पो. �हवरा 
काबल+ ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 8/20/1972 बीए 

एमएससीआयट+ 

म 30 इ.40 श>(म

.अ.जा जा8ाबाद 4/1/2000 3/31/2003 8805716645

52 19890710C658349 सु@नल ;वठोबा पैठणे मु.पो. 
कुंभारझर+ ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/1/1969 एमए.एम एस 
डZ�यु

.अ.जा जा8ाबाद 1/1/1996 12/31/1998 9970421285

53 19890712C658354 पदम(सगं बालचंL कायटे मु.पो. 
आGहाना ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 5/5/1971 बीए, इ.मा.व. भोकरदन 10/15/1998 10/14/2001 8698812360

54 19890712C659428 सुभाष शेषराव पंचदाने शास_कय 

@नवास मुR तेयEवर कॉलनी 28/5 
जालना

पु�ष 1/2/1974 बीए इ.मा.व. जालना 5/1/1997 4/30/2000 9420448704

55 19890713C658355 संजय आसाराम रगड ेअंबेडकर नगर 

जवळ ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 6/30/1971 बीकॉम, इ.30 
श>(म

.अ.जा बदनापूर 1/10/1997 1/9/2000 7875180718

56 19890726C659305 �दल+प यादवराव दाभाड ेमु.पो. 
केळीगGहाण ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 5/5/1974 बीए,एमए,इ.40 
म.30 
एमएससीआयट+

.अ.जा बदनापूर 8/1/1996 7/31/1999 9423457149

57 19890905C659547 .आबासाहेब तुकाराम पवार पवार 

ग�ल+ ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 11/23/1971 बीए 

बीपीएड,म.30 इ 
40 श>(म

खुला >वग� बदनापूर 12/5/1996 11/30/1999 9422994601

58 19890912C658363 लaमण सुखलाल राठोड मु.पो. 
वाढेगांव ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 7/3/1968 बीए बीपीएड इ.30 ;व.मु.अ. मंठा 10/1/1998 9/30/2001 8275333542

59 19900101C658365 .आसाराम >भु राठोड मु.पो.पांगर+ खु 

ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 5/1/1974 बीए,बीएीएड,एम 
ए,बस कंडR टर

;व.मु.अ. मंठा 1/2/1998 1/1/2001 9923617819

60 19900103C659386 नास<र शेख नुरमोहKमद शेख मु.पो. 
राणी उंचेगांव ता. घनसावंगी िज. 
जालना

पु�ष 1/15/1971 बी.ए. बस कंडR टर इ.मा.व. घनसावंगी 9/30/1996 11/1/1999 9527542694

61 19900120C658368 .अZदलु मो(मन अZदलु वाहेद शेख 

रामनगर िज. जालना

पु�ष 2/4/1973 बीए, म.30 इ 40 
श>(म

खुला जालना 4/1/1999 3/31/2002 9764700472

62 19900319C658371 रमेश (भमराव राठोड मु.पो. द�हफळ 

खडारे ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 5/14/1970 बीए 

बीपीएड,एसएससी
आयट+

;व.मु.अ. मंठा 7/4/1999 6/30/2002 9545017737
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

63 19900702C658385 छगन मPणराम राठोड मु.पो. पाथु�ड 
िज. जालना

पु�ष 6/10/1970 बीए, बीपीएड, ;व.मु.अ. जालना 9/1/1996 8/31/1999 9623648927

64 19900706C658534 संतोष भुजंगराव चGहाण गजानन 

शाळे]या मागे जुना मMडा ता. परतुर 
िज. जालना

पु�ष 7/12/1975 बीए!सी, 
एमएससीआयट+

खुला >वग� परतुर 9/1/1996 8/31/1999 9423458620

65 19900706C658536 �दल+प बारकु पवार अ:ना नगर ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 1/1/1973 बीए, 
एमएससीआयट+, 
इ.40 म.40 
श>(म बाधकाम 

पव<R षक, जीडीसी

;व.मु.अ. जा8ाबाद 2/2/1998 2/1/2001 9850110579

66 19900707C658540 �पेश �हरालाल हुंHडवाले कचेर+ रोड 

जैन मं�दराजवळ िज. जालना

पु�ष 1/11/1975 बीकॉम, म.30 
इ.40 
एमएससीआयट+

खुला >वग� जालना 9/1/1996 8/31/1999 9423732149

67 19900707C658541 यादव आDमाराम �बनोरकर अ�ण 

!मतृी जुना जालना

पु�ष 9/15/1972 बीए इ.मा.व. जालना 9/6/1996 9/6/1999 7249075756

68 19900707C658544 रहमानखान चॉदखॉन पठाण अरब 

ग�ल+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 6/1/1972 बीए,एमए,म.40 
इ.40 श>(म

खुला .अंबड 1/12/1998 1/11/2001 9823785321

69 19900709C658546 संतोष रामकृxण बदर माऊल+ नगर 

�लॉट नं. 29 यशवंत नगर जालना

पु�ष 12/1/1974 बी.ए. टं.ले. 
मराठS.30 इंि=लश 
40

खुला >वग� जालना 5/1/1999 4/30/2002 9881043415

70 19900712C658556 सुरेश (सताराम अंबोरे मु. देहेड पो. 
दानापुर ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 4/7/1971 बीए,म.30 
इ.30श>(म

.अ.जा भोकरदन 9/1/1997 9/1/2000 9158244180

71 19900716C658560 सुरेश (सताराम चGहाण मु. पाहेगांव 
पो. पाथु�ड िज. जालन

पु�ष 1/1/1975 बीए, ;व.मु.अ. जालना 3/1/2000 7/31/2003 9049260324

72 19900718C658563 गज7L �दगंबर लोखंड ेमु.पो. पारध ता. 
भोकरदन िज. जालना

पु�ष 3/17/1971 बीए, 
एमएससीआयट+

खुला >वग� भोकरदन 2/10/2000 2/10/2003 9923388094

73 19901021C658576 रमाकांत बाबसाहेब खंदारे मु.पो. 
_कला� ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 6/9/1969 बीए,बीपीएड खुला >वग� मंठा 9/1/1998 8/31/2001 8888617833

74 19901023C658571 मोहन धमा� चGहाण मु.पो. खोराड 

सावंगी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 6/20/1971 बीए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+, 
इ.40 म.30 श>(म

;व.मु.अ. मंठा 6/7/1997 6/7/2000 8007532162

75 19910313C658584 ;वजय दौलत वाघ मु.जवखेडा पो. 
वलसा ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 11/18/1973 बीए, 
एमएससीआयट+

.अ.जा भोकरदन 6/21/1999 6/20/2002 9421662448
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जातीचा >वग�

76 19910322C658853 मु$ताक अहमद मुनचर अहमद शहा 

खड� ग�ल+ घर नं. 1014ता. 
भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/29/1972 बीए, एम ए खुला >वग� भोकरदन 7/5/1997 7/5/2000 9527639686

77 19910425C658596 ;वलास ब@नदार तांगड ेमु.पो. 
जांबसमथ� ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 5/17/1975 बीए, एम 
ए.एमपीएड

खुला >वग� घनसावंगी 5/1/1998 4/30/2001 9421660577

78 19910506C658597 (भवा बाळाभाउ साळवे मु. वाडोना पो. 
रो�हना ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/1/1970 बीए एम ए .अ.जा परतुर 8/17/1998 8/17/2001 8411900346

79 19910703C687196 दसपुते पोपट सांडु मु. भायडी पो. 
दानापुर ता. भोकरदन िज .जालना

पु�ष 6/15/1972 बीए, बस कंडR टर खुला >वग� भोकरदन 5/9/2000 4/30/2003 8308946650

80 19910712C658788 रDनाकर तोताराम सपकाळ मु.पो. 
जळगांव सपकाळ ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 5/3/1975 बीए .अ.जा. भोकरदन 12/1/1999 11/30/2002 9764689603

81 19910719C658798 मंजाराम Kहातारबा गायके मु.पो. 
पाथु�ड ता. जालना िज. जालना

पु�ष 7/30/1975 बीए, एम एस सी 
आयट+, बस 
कंडR टर

इ.मा.व. जालना 3/1/1998 2/28/2001 9823505898

82 19910722C658876 मुmतार शहा मुनवर शहा काL+ 

ग�ल+ ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 12/1/1969 बीए खुला >वग� भोकरदन 7/5/1997 7/5/2000 9420467517

83 19910725C658878 �दल+प भानुदास मुजमुजे  मु.पो. 
नांदरा ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 7/1/1973 बीए, जीडीसी खुला >वग� परतुर 12/1/1998 12/1/2001 9403496513

84 19910725C658880 बाजीराव रामराव धुमाळ मु.पो. शेवगा 
ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/6/1972 बीए, म.30 इ 40 
श>(म

खुला >वग� परतुर 11/6/1998 11/5/2001 9673167154

85 19910812C658882 मधुकर लaमण साळवे मु.पो. 
बोधलापूर+ ता घनसावंगी जालना

पु�ष 6/8/1971 बीए .अ.जा घनसावंगी 8/1/2000 7/31/2003 9923228329

86 19910817C658884 मि]छLनाथ _कशनराव पांडव 

मु.बुटखेडा पो. अकांला ता. जा8ाबाद 

िज. जालना

पु�ष 6/7/1974 बीए, 
बीपीएड.एम.एस.सी
.आय.ट+.

.अ.जा जा8ाबाद 8/12/1998 7/31/2001 9764011659

87 19910822C658885 बाळु कांताराव साबळे मु.पो. (लगंेवाडी 
ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 11/1/1974 बीए खुला >वग� भोकरदन 7/1/2000 6/30/2003 9657973571

88 19910822C658887 चंLशेखर वामन देशमुख रेणुकाई 

@नवास देशमुख ग�ल+ भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 1/9/1976 बीए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+, 
इ.30 म.40 
श>(म !टेनो 100

खुला >वग� भोकरदन 9/5/1998 9/4/2001 9422725575
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जातीचा >वग�

89 19910916C658832 रमेश �पा चGहाण मु. काकडा पो. नेर 
िज. जालना

पु�ष 5/19/1973 बीए,एसएससीआय

ट+, म.40 इ.40 
श>(म

;व.मु.अ. जालना 8/16/2000 7/31/2003 9545145352

90 19911008C659546 रामदास धमा� पैठणे मु. qाKहपुर+ पो. 
कुंभारझर+ ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/6/1974 बीए, एम ए, 
एमएससीआयट+,

.अ.जा जा8ाबाद 1/15/1999 12/30/2002 7350132847

91 19911029C659401 _कसन रंगनाथराव मेखे मु.पो. 
;वडोळी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 6/1/1971 बीए,एम ए इ.30 
श>(म

इ.मा.व. मंठा 1/5/1997 1/4/2000 9890019210

92 19920101C659415 नारायण कारभार+ चेके मु.पो. 
सावरगांव जालना

पु�ष 10/8/1970 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जालना 3/1/1999 2/28/2002 7798654420

93 19920129C658639 सुभाष छगन पवार मु. शेवगढ पो. 
पानेवाडी ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 9/25/1973 बीए, बीपीएड ;व.मु.अ. घनसावंगी 4/3/1998 4/3/2001 7066759929

94 19920205C670923 ब(लराम लaमणराव चGहाण मु 

करडगांववाडी पो रांजणी ता 

घनसांवगी िज जालना

पु�ष 10/1/1970 बीए ;व.मु.अ. घनसावंगी 3/11/1998 2/10/2001 8550959442

95 19920422C659074 >काश छगनराव जाधव देशमुख 

ग�ल+ ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/4/1974 बीकॉम,जीडीसी खुला >वग� भोकरदन 2/15/1999 2/14/2002 9421321337

96 19920507C658651 वाजेदखान नुरखान पठाण मु.नेर िज. 
जालना

पु�ष 11/13/1974 बीए, बस कंडR टर, 
एम एस सी आय 

ट+ म.30 इ.40 
श>(म

इ.मा.व. जालना 7/1/1999 6/30/2002 7769037688

97 19920525C674121 ;वजय नारायण देशमुख मु.पो. भारज 

ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 1/1/1973 बीए, भ.ज. (क) जा8ाबाद 11/10/1998 11/10/2001 9890747255

98 19920616C658665 कैलास गुलाबराव राठोड मु.पो. 
वीरगGहाण पो. पांगर+ ता. मंठा िज. 
जालना

पु�ष 5/19/1975 बीए, एम 
ए,बीपीएड

;व.मु.अ. मंठा 2/3/2000 2/12/2003 8605865333

99 19920617C659086 मालती यादवराव गायकवाड मु.पो. 
ट7भुण� (शवाजी नगर ता. जा8ाबाद 

िज. जालना

!"ी 4/26/1971 बीए, खुला >वग� जा8ाबाद 1/1/1999 12/31/2001 8275270959

100 19920622C658715 भारत सदा(शव कुसंदल गवळी 

मोह�ला आनंद!वामी मं�दर समोर 

जालना

पु�ष 12/14/1975 बीए,एम ए,म.30 
इ.40श>(म

इ.मा.व. जालना 12/1/1999 11/30/2002 9890110118

101 19920625C658663 राम हेमला राठोड मु. वाढेगांव पो. 
;पपंळखेडा ता. मंठा िज.जालना

पु�ष 2/5/1975 बीकॉम,बीएड, ;व.मु.अ. मंठा 4/9/1997 4/9/2000 9158498405
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जातीचा >वग�

102 19920625C659077 मोहन शरदराव देशपांड ेपो(लस 

!टेशन समोर ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 3/29/1966 बीकॉम, इ.40, म 
30 श>(म

खुला >वग� परतुर 5/15/1995 4/30/1998 9423732079

103 19920626C658730 सु@नल तुळशीराम झोरे ;पतछृाया 

@नवास साकार बॅक कॉलनी घर नं.3-
97 जालना

पु�ष 3/22/1977 बीए,बीपीएड,म.30 
इ.40 श>(म, 
एमएससीआयट+

इ.मा.व. जालना 4/1/1999 3/31/2002 9545263277

104 19920629C658738 >भाकर रामकृxण कोभळकर मु.पो. 
भारज ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/23/1976 बीए, इ.मा.व. जा8ाबाद 12/22/1998 11/22/2001 9960946852

105 19920701C658747 `ानदेव बाबूराव मापरे Kहाडा कॉलनी 

घर नं. 230 हनुमान नगर ट+.Gह+ 
स7टर जालना.

पु�ष 5/15/1974 बीए,एसएससीआय

ट+,
भ.ज.(क) जालना 9/1/1998 10/30/2001 9420223374

106 19920703C658757 Eीमंत संपतराव वानखेड ेमु.पो. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 4/14/1973 बीए, ए.ट+.डी. कोस� .अ.जा जा8ाबाद 6/5/2000 5/5/2003 9146774292

107 19920706C658669 माझेद हुसेन स�यद ह(मद हुसेन 

स�यद रा.नाई«ढवाडी मोह�ला ता. 
अंबड िज. जालना

पु�ष 8/5/1977 बीए, बीपीएड,इ.30 
श>(म

खुला >वग� .अंबड 12/17/1999 11/30/2002 9028984277

108 19920707C658671 भगवान शामराव लोखंड ेमु. 
�हवराबळी ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 10/6/1974 बीए,इ.40,म.40 
श>(म

खुला >वग� जा8ाबाद 3/8/2000 2/8/2003 8308797507

109 19920707C658675 बाळासाहेब उNमराव मगर मु.पो. 
खरपुडी िज. जालना

पु�ष 6/10/1974 बीए, खुला >वग� जालना 3/1/2000 2/28/2003 9403494051

110 19920708C658677 >�हाद  सोपानराव सोळंके मु. 
qाKहणवाडी पो.रायगGहाण ता. पातुर 
िज. जालना

पु�ष 7/1/1972 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� परतुर 11/13/1998 11/13/2001 9422993862

111 19920715C658681 .अ@नल गुलाब राठोड मु.पो. 
;पपंळखेडा ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 7/5/1974 बीए, बीपीएड,एम 
ए

;व.मु.अ. मंठा 2/5/1997 2/5/2000 8275520594

112 19920722C659079 फुल(सगं रतन(सगं (शदंे मु.पो. 
चौराला िज. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 1/5/1977 बीए,एमएससीआय

ट+

खुला >वग� भोकरदन 2/1/1999 1/31/2002 9421321343

113 19920722C659080 देवलाल सांडु अकोदे मु.पो. मधुनगर 
हासनाबाद ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 5/1/1976 बीए,वे�डर .अ.जा भोकरदन 6/1/2000 5/31/2003 9421326060

114 19920814C658696 श_कल अजमशहा रा. उ!मानपेठ  
भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/25/1976 बीए,एम एस सी 
आयट+, इ.40 
म.40 श>(म

;व.मु.अ. भोकरदन 11/19/1998 10/30/2001 9423746033
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जातीचा >वग�

115 19920817C65908 दNा"य पांडुरंग छHडदार मु.पो. 
अकोला देव जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/1/1975 बीए,बीपीएड,एम ए .अ.जा जा8ाबाद 3/2/2000 2/2/2003 9158739388

116 19920825C659082 कैलास चंदनराव राठोड मु.पो. पांगर+ 
गोसावी शोला चौक ता. मंठा िज. 
जालना

पु�ष 3/5/1973 बीए, ;व.मु.अ. मंठा 2/17/1999 1/17/2002 9420773557

117 19920915C671527 (शवाजी सुभानराव घोडके मु वाढेगांव 

पो ;पपंळखेडा ता मंठा िज जालना

पु�ष 5/7/1975 बीए खुला >वग� मंठा 1/27/2000 1/26/2003 7875816204

118 19920925C659083 .अजु�न संपत आGहाड मु. सातारा पो. 
अxट+ ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/12/1974 बीए, बस कंडR टर. .अ.जा परतुर 12/8/1999 12/8/2002 9823610904

119 19921009C658700 भगवान राघुजी ढाकरगे मु.ढोकसाळ 

पो. ;पपंरखेडा ता.मंठा िज.जालना

पु�ष 7/17/1966 बी.कॉम. .अ.जा मंठा 8/20/1995 8/20/1998 9923985269

120 19930122C658923 संजय नामदेव दांडगे रा.फुले नगर 

ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/1/1976 बीए,बीपीएड,आयट+

आय,इ.40.म.30 
श>(म 

एमएससीआयट+

.अ.जा भोकरदन 1/1/1999 12/31/2001 9422722051

121 19930301C659107 भगवान खेमा चGहाण मु.पो. Eीxट+ 
ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/15/1968 बीए,इ.30 म.30 
श>(म

;व.मु.अ. परतुर 11/1/1996 10/31/1999 8806159574

122 19930311C659108 >काश तुकाराम राठोड मु.पो. अकोला 

देव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/30/1971 बीए म.30 श>(म ;व.मु.अ. जा8ाबाद 8/6/1998 7/6/2001 9421324912

123 19930322C659109 .अनंता Eीराम मुळे qाहमण ग�ल+ 

पा\या]या टाक6जवळ ता. भोकरदन 

िज. जालना

पु�ष 4/30/1968 बीए,एमएससीआय

ट+, म.40.इ.40 
श>(म

खुला >वग� भोकरदन 7/7/1995 7/7/1998 9881831251

124 19930329C659111 भारत भगवान भाले देहाडकरवाडी 

जु.ना जालना

पु�ष 2/7/1975 बीए,एमएससीआय

ट+,इ.40 म.40 
श>(म

खुला >वग� जालना 6/1/1999 5/31/2002 9420224231

125 19930622C658927 .अ�ण तेजराव मोरे मु. Oीरसागर पो. 
नांजा ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/14/1972 बीए, 
बीपीएड,एमएससी
आयट+

.अ.जा भोकरदन 6/28/2000 6/27/2003 8446546628

126 19930702C659125 िजत7L गोरखनाथ गाडकेर मु. 
कुंभेफळ पो. वा�ुळ ता. िज. जालना

पु�ष 3/3/1977 बीए, .अ.जा जालना 1/14/2000 3/31/2003 8793556514

Page 1161 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

127 19930706C659142 गणेश "बकराव  को�हे मु.पो. 
धोपटे–◌ार ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 7/1/1976 कपीपदवीका, 
एमएससीआयट+,ब
स कंडR टर, _फटर

खुला >वग� बदनापूर 12/1/1999 12/1/2002 9552895496

128 19930716C659157 सं�दप सुधाकर �Oरे, भा=यनगर 
जवळ, जालना

पु�ष 4/2/1972 बीकॉम, एमकॉम, खुला >वग� जालना 12/1/1995 11/30/1998 9860651660

129 19930720C659172 >शांत संभाजीराव मो�हते Cगरजा 

@नवास वाणी ग�ल+, कचेर+ रोड जूना 

जालना

पु�ष 5/14/1972 बीकॉम,एमकॉम, 
एमएससीआयट+ 

इ.40 म.40 श>(म

खुला >वग� जालना 4/1/1996 3/31/1999 8275231344

130 19930722C658937 सोनाजी आसाराम �हवाळे मु.पो. 
जळगांव सपकाळ ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 7/5/1976 बीए, बीपीएड, 
एससीआयट+

भ.ज.(ब) भोकरदन 3/1/1999 2/28/2002 9420826823

131 19930722C658948 संजय ;व$ वनाथ दांडगे मु. बोरगांव 
पो. (सपोरा ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/15/1977 बीए, बस कंडR टर, 
एमएससीआयट+

.अ.जा भोकरदन 8/1/2000 7/31/2003 9421661023

132 19930722C664912 बाळासाहेब रखमाजी जगताप मु 

�हसोडा पो शेलूद ता भोकरदन िज 

जालना

पु�ष 3/23/1975 बीए, खुला >वग� भोकरदन 7/1/2000 6/30/2003 7875656019

133 19930729C658920 सगुणा अबादास नरवणे rवारा 

_करण बाबुलाल कावले रामनगर 

ढोरपुरा जालना

!"ी 9/2/1973 बीए, इ.40.म.40 
श>(म 

एमएससीआयट+

.अ.जा जालना 4/1/2000 3/31/2003 9175282852

134 19930817C658951 _कशोर भगवान भटकर मु.पो. ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/1/1972 बीए, .अ.जा जा8ाबाद 4/1/2000 3/31/2003 7066256406

135 19930817C658952 श(शकांत पंHडतराव देशपांड ेqाK हण 

ग�ल+ ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 5/17/1975 बीए,एमएससीआय

ट+

खुला >वग� जा8ाबाद 1/5/2000 12/31/2002 9403446040

136 19930820C659194 >भाकर (भवराजी मुंड ेमु.पो. पाटोदा 
ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/21/1970 बीकॉम, .अ.जा परतुर 10/19/1995 10/31/1998 7888201966

137 19930821C612718 .उNम बाबुराव भदग<  मु.खार+ पो. 
पाटोदा ता.मंठा िज. जालना

पु�ष 1/5/1968 बीकॉम,म.30.इ.40
 श>(म, 
एमएससीआयट+

.अ.जा मंठा 3/16/1998 2/15/2001 9423712236

138 19930825C658953 संजय _कसनराव मांडवे मु.पो. रांजणी 

ता. घनसांवगी िज. जालना

पु�ष 12/10/1976 बीए,एमएससीआय

ट+,लायqार+ 
>माणप"

इ.मा.व. घनसावंगी 7/4/2000 6/30/2003 9421324249
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

139 19930902C659198 >शांत आसाराम उखले पा0रजात घर 

नं. 282 रामनगर पोल+स कॉलनी 

जालना

पु�ष 11/4/1974 बीकॉम,एमएससी
आयट+ इ.40 
म.30 श>(म,बस 
कंडR टर

इ.मा.व. जालना 6/1/2000 5/31/2003 8421953320

140 19931001C658894 (शवाजी दNा"य ;पगंळे मु. दैठणा पो. 
@तथ�पुर+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 3/5/1976 कृपीपदवीका, 
एमएससीआयट+,

भ.ज.(क) घनसावंगी 2/1/1998 1/31/2001 9763199494

141 19940214C659043 नारायण गीताराम राठोड मु. काकडा 

पो.नेर ता.िज. जालना

पु�ष 1/4/1977 कषीपदवीका ;व.मु.अ. जालना 3/5/1999 3/5/2002 9673307624

142 19940217C659050 कैलास भुजंगराव कानड ेमु.करंजगाव 

पो.;पपंळगाव ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 10/6/1972 बीए, बीपएड, बस 
कंडR टर

खुला >वग� भोकरदन 12/7/1998 12/6/2001 7775982382

143 19940325C659794 दगु��या कासै�या जंनगामे 

अ�ह�यानगर मेन रोड परतुर िज 

जालना

पु�ष 9/25/1969 बी.कॉम. इ.मा.व. परतुर 8/1/1995 7/31/1998 9975858614

144 19940607C659006 र;व �बसनराव पगारे मु.पो. नळणी बु. 
ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/27/1971 बीए, .अ.जा भोकरदन 7/1/1996 6/30/1999 9823155171

145 19940804C659533 >मोद भलचंL भाले मु.पो. वालसावंगी 
ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/24/1969 बीए!सी, 
एमएससीआयट+

खुला >वग� भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 9545256996

146 19940818C658896 फा�ख मुसा शहा मु.पो. सुरंगळी ता. 
भोकरदन िज. जालना

पु�ष 3/10/1970 बीकॉम, बीपीएड, 
म.30.इ.30 
श>(म, बस 
कंडR टर

इमाव भोकरदन 1/1/1996 12/31/1998 9158451920

147 19940902C659307 नारायण सज<राव �बडवे मु.पो.सातोना 
ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 7/1/1972 बी.ए.एम.ए. खूला >वग� परतुर 6/1/1996 5/31/1999 9637075252

148 19940914C659323 ;वoठल परमे$वर वनवे मु.ग�हनाथ 
नगर,पो. महाकाला ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 5/5/1972 बीए, आयट+आय 

इलेR �+(शयन,
भ.ज.(ड) .अंबड 10/1/1998 9/30/2001 9673044761

149 19940928C659337 नंद_कशोर नारायण गुळवे मु. 
बारखेडी पो. �हवराकाबल+ ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/3/1968 बीए,बीपीएड, बस 
कंडR टर

खुला >वग� जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 7875951024

150 19941001C666210 .अजु�न (भका चGहाण मु शेवगळ 

तांडा पो पानेवाडी ता घनसावंगी िज 

जालना

पु�ष 7/1/1972 बीए, बीपीएड ;व.मु.अ. घनसावंगी 2/1/1998 1/31/2001 9325178324
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जातीचा >वग�

151 19941019C659780 कुंदा शंकरराव पाट+ल रा.समथ� नगर 
(सिGहल हॉि!पटल रोड जालना

!"ी 8/16/1971 बीए,म.30.इ.30 
एमएससीआयट+

खुला >वग� जालना 7/1/1996 6/30/1999 7507455651

152 19941021C659398 खुशाल शाहुराव डोईफोड ेमु.पो. 
भाटेपुर+ ता.िज. जालना

पु�ष 4/5/1970 बीए, .अ.जा जालना 7/1/1996 6/30/1999 8390010718

153 19941026C659406 मुिजब नासेर चाउस �बलाहमर 

रा.;पठा]या Cगरणी समोर सेल टॅR स 

ऑ_फस]या मागे न0रमान नगर 

जालना

पु�ष 6/29/1970 बीकॉम,एमकॉम,जी

डीसीए, 
एसएससीआयट+

खुला >वग� जालना 2/1/1996 1/31/1999 9860861519

154 19941026C659409 रामे$वर कुंड(लकराव गावंदे सहारा 

>ोिGहज:स (शवाजी चौक ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/10/1967 बी.कॉम. टं.ले 
इंि=लश. 40 
एम.एस.सी.आय.ट+

खूला >वग� जा8ाबाद 9/1/1995 8/31/1998 9404269589

155 19941028C659412 .अशोक रामजी भंडारे मु.सावंगी 
तलाव पो. पाथु�ड ता.िज. जालना

पु�ष 1/1/1971 बी.ए. बी.एड भ ज ब जालना 11/1/1997 10/31/2000 8806223557

156 19941117C659846 लाडजी संदल स�यद ता. जा8ाबाद 

िज. जालना

पु�ष 1/5/1974 बीए,म.30.इ.30 
श>(म

भ.ज.(ब) जा8ाबाद 5/1/2001 4/30/2004 8308534220

157 19941125C659850 गणेश उrF व खराबे मु.पो. हेलस ता. 
मंठा िज. जालना

पु�ष 5/4/1968 बीए, खुला >वग� मंठा 6/26/2000 5/25/2003 8600740484

158 19941201C659787 नुरजहॉ मािजद शेख नया मोह�ला 

बदनापुर जालना

!"ी 1/1/1970 बीए,एमएससीआय

ट+,इ.30  श>(म
खुला >वग� बदनापूर 8/5/1997 8/4/2000 9823169607

159 19941202C659355 गणपत साहेबराव वाडकेर मु. डोलारा 
पो. बाबुलतारा ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 7/6/1970 बीए, खुला >वग� परतुर 2/1/1996 1/30/1999 9673167835

160 19941205C659358 बाबासाहेब सज<राव काकड ेमु.पो. 
क7 धळी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 6/2/1971 बीए खुला >वग� मंठा 1/29/1996 1/29/1999 9657539917

161 19941207C659361 Eीमंत राम(सगं मालनपुर+ मु. 
(सरसगांव मंडप पो. हसनाबाद ता. 
भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/6/1969 बीए, म.30 श>(म इ.मा.व. भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 7798653051

162 19941226C659383 नारायण माPणकराव सोनुने मु. 
मुरताड पो. दानापुर ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 1/1/1972 बीए,बस कंडR टर, 
हेवी §ायGहर

खुला >वग� भोकरदन 2/1/1996 2/28/1999 9765355473

163 19941228C659747 संजय पांडुरंग पगारे रमाई नगर वाड� 

नं.10 ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/22/1972 बीए .अ.जा भोकरदन 1/1/1996 12/31/1998 8600887455

164 19950102C659872 (शवानंद _कसनराव घुगे मु.पो. 
ह!तपोखर+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 3/10/1975 बीए,एम.ए. 
बीपीएड,

भ.ज.(ड) .अंबड 10/1/1999 9/30/2002 9921147407
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जातीचा >वग�

165 19950109C659567 रो�हदास सज<राव खरात मु. चुमा�पुर+ 
पो. साxट ;पपंळगांव ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 1/22/1968 बीए एम.ए. 
बीपीएड,

खुला >वग� .अंबड 4/1/1996 3/31/1999 7507065125

166 19950124C676664 बाबासाहेब दशरथ इंगळे क;वता 

लेHडज टेलर बाजार रोड ता. मंठा िज. 
जालना

पु�ष 7/1/1967 बीए,एमएससीआय

ट+

.अ.जा मंठा 7/29/1996 7/29/1999 9423712311

167 19950125C660123 .अशोक ;वठलराव शेलारे मु.पो. ता. 
घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 11/11/1974 बीए, भ.ज.(ब) घनसावंगी 8/1/1999 7/31/2002 9657375702

168 19950127C659596 .अशोक भागाजी वाघ मु. घानखेडा 

संगमपुर पो. व�ड ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 7/1/1968 बीए,इ.40म.30 
श>(म

खुला >वग� जा8ाबाद 4/6/1998 4/5/2001 9096568944

169 19950215C659603 भानुदास फ_करा बोड< मु.पो. माहोरा 
ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 1/1/1970 बीकॉम, .अ.जा जा8ाबाद 10/1/1996 9/30/1999 7798652221

170 19950220C659604 $याम टोपाजी पवार मु. मुमा�  
पो.@तथ�पुर+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 1/10/1972 बीए ;व.मु.अ. घनसावंगी 9/1/1996 8/30/1999 9421643014

171 19950322C660130 ;वजय रंगनाथ (मसाळ मु. रेलगांव 
पो.व�ड(बु)ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 9/3/1975 बी.ए. बी.पी.एड इमाव भोकरदन 11/19/1999 11/18/2002 7507372518

172 19950412C659628 .अनंता का(शनाथ गMगे इंदाणी 

कॉलनी अंबड ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 9/14/1970 बीए, 
बीएड,म.40.इ.30 
श>(म

इ.मा.व. .अंबड 5/5/1998 5/5/2001 9011666612

173 19950425C659639 नाथा गुलाबराव खंदारे मु.हनवत 
खेडा पो. द�हफळ ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 1/4/1969 बीकॉम, खुला >वग� मंठा 2/1/1997 1/31/2000 8552918064

174 19950504C659643 `ाने$ वर साहेबराव पडुळ मु.पो. 
सोनक ;पपंळगांव ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 5/1/1973 बीए,एम ए, 
एमएससीआयट+

खुला >वग� .अंबड 1/2/1998 1/1/2001 9403501033

175 19950612C660128 रPझया शिZबरखान पठाण नगर 

प0रषद R वाटर रे�व !टेशन रोड 

जुना जालना

!"ी 5/5/1977 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+

इमाव जालना 11/22/1999 11/22/2002 9689278039

176 19950621C664737 सु@नता कृxणराव देशमुख गणपNी 

ग�ल◌्ी अंबड िज जालना

!"ी 7/20/1974 बी.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.ट+

खूला >वग� .अंबड 8/29/1996 8/29/1999 7588598664

177 19950623C659723 qाvमदेव जग:नाथ गोरे मु.पो. 
ढाकेफळ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 7/1/1973 बीए,बीपीएड, इ.मा.व. घनसावंगी 3/1/2000 2/28/2003 9158718918

Page 1165 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

178 19950623C660109 �योती यशवंत साळवे मु.पो. व�ड ता 
जा8ाबाद िज. जालना

!"ी 4/5/1978 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.ले.मराठS 30 
इंि=लश 50

.अ.जा जालना 6/1/2000 5/31/2003 7875311075

179 19950627C659701 संजय सांडु �हवाळे मु. नळणी खुद� 

पो. नळणी बु. ता. भेाकरदन िज. 
जालना

पु�ष 5/20/1972 बीए,म.30 इ.30 
श>(म

.अ.जा भोकरदन 8/1/1997 8/1/2000 9922296908

180 19950717C660139 सु@नल कच� भटकर इं�दरा नगर 

ता.जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/16/1973 बीए, .अ.जा जा8ाबाद 3/24/2000 3/23/2003 8308402183

181 19950719C659694 बाबासाहेब (भकाजी (शगंारे मु.पो. 
Pझरपी ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 1/28/1974 बीए, बीपीएड .अ.जा .अंबड 8/1/1996 7/31/1999 9637280674

182 19950722C660143 ;वxणु नारायण वसाने मु. भायडी पो. 
दानापुर ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 5/19/1975 बीए, म.30. श>(म खुला >वग� भोकरदन 10/1/1999 9/30/2002 7776990254

183 19950807C659880 मदन बाळा ओफळकर मु.पो. 
वालसावंगी ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 1/3/1972 कषीपदवीका,बीए, 
एमएससीआयट+

इमाव भोकरदन 9/9/2000 9/8/2003 9767006343

184 19950816C659886 तुलसीदास (भमराव इंगळे मु. आसई 

पो. व�ड ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 1/13/1971 बीए,आय.ट+.आय. खुला >वग� जा8ाबाद 12/1/1997 11/30/2000 9421324821

185 19950825C660161 मंगेश राधाकृxण मोरे जु:या पो!ट 

ऑ_फस समोर ता. परतुर िज.जालना

पु�ष 5/17/1973 बीए,एम एम सी 
जे एम ए 

एमएससीआयट+

खुला >वग� परतुर 3/3/1997 2/29/2000 9421322624

186 19950906C659892 राजु लaमण राठोड अं�बका सॉ (मल 

जवळ ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 8/10/1973 बीए,बीपीएड, 
एमएससीआयट+

;व.मु.अ. मंठा 1/11/2000 1/10/2003 9422995094

187 19950912C681063 कांतीलाल मा�ती गोपाळघरे मु. 
ग�हनीनाथ नगर पो. महाकाला ता. 
अंबड िज. जालना

पु�ष 6/1/1969 बीकॉम,एम 
ए,एमएससीआयट+

भ.ज.(ड) .अंबड 1/1/2000 12/31/2002 9767939365

188 19950927C659904 रमाकांत दगडुजी पाट+ल मंमादेवी 

नगर अंबड रोड जालना

पु�ष 4/20/1971 बीए 

बीएड,म.40.इ.50 
एमएससीआयट+

खुला >वग� जालना 10/10/1995 9/9/1998 9545439297

189 19951005C660113 मेघा रामचंL जोशी घायाळ नगर 

एस.बी. हाय!कुल समोर जालना

!"ी 2/10/1971 बीए,एम 
ए.इ.40.इ40.म.40
 श>(म 

एमएससीआयट+

खुला >वग� जालना 8/1/1999 7/30/2002 9420471566
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190 19951010C659906 ;वxणु पुंजाजीराव भार!कर पारडगांव 

रोड ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 7/23/1971 बीए,एमए, 
म.40.इ.40 श>(म

भ.ज.(क) परतुर 1/17/1998 1/16/2001 9730745238

191 19951012C659908 संतोष दादाराव काळे मु. रामनगर पो. 
सावरगांव हडप िज. जालना

पु�ष 6/15/1976 बीए, .अ.जा जालना 1/13/2000 2/13/2003 9421649595

192 19951207C659933 सुभाष साहेबराव मोरे मु. कुंभार+ पो. 
खासगांव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 10/25/1974 बीए,एमएससीआय

ट+,बस कंडR टर.
खुला >वग� जा8ाबाद 2/1/1998 1/31/2001 9767636430

193 19951228C659958 ;वIम मंजीराम उकांड ेमु.पो. टेभुण� 

ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/20/1970 बीए, 
एमएससीआयट+,बी
पीएड

इ.मा.व. जा8ाबाद 9/1/1997 8/30/2000 9730671100

194 19960123C660217 (भकनराव _कशनराव बोड< मु.पो. 
दानापुर ता.भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/9/1970 बी.ए. .अ.जा भोकरदन 5/1/2000 4/30/2003 9763642257

195 19960216C660506 सुरेखा नारायणराव वझरकर इ:कम 

टॅR स कॉलनी जालना

!"ी 5/1/1971 बी.ए. खुला >वग� जालना 10/14/1997 9/30/2000 9421309925

196 19960712C660542 सुभाष अ�पासाहेब घोगरे मु.पा. 
Cचचंेल+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 6/1/1969 बी.ए. एम.ए. 
बी.पी.एड.

खुला >वग� घनसावंगी 4/1/1998 3/31/2001 9767210319

197 19960716C660024 मदन अंबादासराव मुजमुळे मु.नांLा 
पो. अंबा ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 6/12/1967 बी.ए. खुला >वग� परतुर 2/1/1998 1/31/2001 9423729171

198 19960812C660519 मधुबाला का(शनाथ कसाब रामनगर 

कॉलनी, आझाद मैदान, जवळ,जालना

!"ी 9/29/1973 बी.कॉम 

एम.एस.सी.आय.ट+
.

.अ.जा जालना 1/1/1998 12/31/2000 9158848639

199 19960917C682072 ताDयाबा बाबासाहेब घोगरे मु.पो. 
Cचचंोल+ ता. घनसावंगी िज.जालना

पु�ष 6/10/1972 बी.कॉम. बी.पी.एड. खुला >वग� घनसावंगी 4/1/1998 3/31/2001 9421420381

200 19960925C660263 सं�दप राधाकृxण मोरे जु:या पो!ट 

ऑ_फस समोर ता. परतुर
पु�ष 7/10/1974 बी.ए. खुला >वग� परतुर 3/3/1998 3/2/2001 9421654518

201 19961106C660474 चंLकांत भाउराव रR ताटे राम मं�दर 

ग�ल+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 7/6/1970 बी.ए. खुला >वग� .अंबड 1/2/1998 12/31/2000 9881450952

202 19961115C660477 राजु दशरथ �हवाळे अ\णभाउ साठे 

शॉ;पगं स7टर समोर माळीपुरा जालना

पु�ष 1/6/1972 बी.ए. .अ.जा जालना 9/1/2000 8/31/2003 9049404348

203 19961122C660479 ;व�ठल नामदेव काळे मु.पो.Cगराम 
ग�ल+ @तथ�पुर+ ता. घनसावंगी िज. 
जालना

पु�ष 9/13/1972 बी.कॉम.एम.एस.सी
.आय.ट+. 
आय.ट+.आय.

इ.मा.व. घनसावंगी 3/1/2000 2/28/2003 9657308428
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204 19970219C660312 जग:नाथ (भमराव बनसोड े

मु.पो.उठाø कॉलनी @तथ�पुर+ ता. 
घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 5/18/1974 बी.ए. बस.कंडR टर .अ.जा घनसावंगी 7/1/2000 6/30/2003 9421420555

205 19970308C661444 हनुमान आनंदराव कदम मु.पो. 
;वडोळी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 12/1/1975 बी.ए. टं.ले.इ.50 
म. 40 §ायGहर 
लायसन

खुला >वग� मंठा 6/3/2000 6/2/2003 9545444359

206 19970428C660388 साहेबराव शेनफड मुरकुटे मु.पो. 
जानेफळ ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/1/1971 बी.ए. बी.पी.एड खुला >वग� जा8ाबाद 1/7/1999 12/31/2001 8806313386

207 19970526C660412 मो. Pझयाउ�दन (सr;वक6 रा. कासार 

ग�ल+ खातीब मोह�ला ता. अंबड िज. 
जालना

पु�ष 6/1/1970 डी.एम.ई. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� .अंबड 2/2/1999 1/2/2002 8007856420

208 19970609C660340 �दपक मधुकर सराफ रा. लाल गढ+ 
ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 5/27/1965 बी.कॉम. इ.मा.व. भोकरदन 11/1/1999 10/30/2002 8600834436

209 19970721C658897 0रतेश चुि:नलाल शहा घर नं. 14 
आझाद मैदानाजवळ रामनगर 

कॉलनी जालना

पु�ष 6/4/1973 बी.कॉम. टं.ले. इ. 
40

खुला >वग� जालना 3/1/1999 2/28/2002 9923357719

210 19970829C660963 राजाजी कथु(मयॉ स�यद मु.पो. 
जांबसमथ� ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 3/17/1969 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 12/1/1998 11/30/2001 9422796415

211 19970924C660979 स@तष रामदास घाटकर ;>ती सुधा 

नगर मंठा नाR या]या मागे �लॉट नं. 
99 जालना

पु�ष 5/4/1970 बी.कॉम. 
आय.ट+.आय. 
मोटर मॅक@नक

इ.मा.व. जालना 7/1/2000 6/30/2003 9881013377

212 19970925C661542 मदन रामभाउ राठोड मु.पो. कोकाटे 

हादगांव ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 12/19/1971 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. परतुर 12/18/1998 12/18/2001 9420123216

213 19970925C661545 .अिजज अहमद अZदलु सNार 

जमीनदार मु.पो. अxट+ ता. परतुर िज. 
जालना

पु�ष 2/9/1971 बी.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� परतुर 11/20/1998 11/19/2001 9049202231

214 19971124C661054 यशवंत संपतराव लहामगे मु.पो. 
Cचचंोल+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 6/14/1965 बी.ए.एम.ए. बस 
कंडR टर

भ.ज.(ड) घनसावंगी 1/3/1999 12/31/2001 9423460287

215 19980118C661290 राजु दशरथ हराळे मु.पो. 
वडीरामसगांव ता. घनसांगी िज.जालना

पु�ष 5/4/1974 बी.ए. .अ.जा घनसावंगी 5/1/1999 4/30/2002 9923340812

216 19980121C661288 सुधाकर नारायणराव वैrय मु. कोठS 

पो. अंतरवाल+ ट7भी ता. घनसावंगी 
िज. जालना

पु�ष 8/5/1975 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+

भ.ज.(क) घनसावंगी 4/7/1999 3/31/2002 9049266426
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217 19980216C661298 संतोष साहेबराव मुळक मु.पो. 
Cचचंोल+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 5/17/1975 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 5/1/1999 4/30/2002 9922152749

218 19980401C661308 दNा"य माधवराव पोकळे मु. 
(शदंेवडगांव पो. पानेवाडी ता. 
घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 7/8/1974 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� घनसावंगी 8/1/1999 7/31/2002 8698073886

219 19980424C661314 .अ\णा सखाराम शेळके मु. कोळेगांव 

पो. व�ड ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/12/1971 बी.ए. बी.पी.एड. खूला >वग� जा8ाबाद 3/5/1996 3/4/1999 8975961610

220 19980425C661620 व(शxठ तुलशीराम बावणे मु. 
फुलवाडी पो.रायगGहाण ता. परतुर 
िज. जालना

पु�ष 6/28/1970 बी.ए. बी.पी.एड. इ.मा.व. परतुर 5/27/1996 5/26/1999 9923108629

221 19980501C661320 रमेश गंगाराम आढे मु. बाबर पोखर+ 

पो. नेर िज. जालना

पु�ष 6/1/1970 बी.ए. ;व.मु.अ. जालना 1/1/2000 1/31/2003 9763697301

222 19980522C661623 मनोज शामराव भाले मु.पो. 
वालसावंगी ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/24/1973 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 4/1/2000 3/31/2003 7385634451

223 19980619C661404 इंन@तमास युसुफ(मयॉ शेख कावंद+ 

ग�ल+ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 5/12/1975 बी.कॉम. 
आय.ट+.आय 

एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� .अंबड 2/1/2000 1/31/2003 9922792939

224 19980713C661756 शंकर बाळा मोरे मु.. मासनपुर पो. 
ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 6/14/1976 बी.ए. एम.ए. खुला >वग� भोकरदन 12/1/1999 11/30/2002 9420825095

225 19980923C661822 गणेश रामराव कोरड ेमु.�हसोडा पो. 
शेलुद ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/7/1975 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 4/1/2000 3/31/2003 8007855423

226 19981126C661865 _कशोर (भकाजी रण(शगंे मु. ;वरखेडा 

भालके ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 7/3/1975 बी.ए. §ायGहर 
टं.ले. इं.40 म. 40 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

.अ.जा जा8ाबाद 5/5/2000 5/4/2003 8698231770

227 19990204C661719 संतोष दशरथ साबळे मु.पो. 
गMधनखेडा ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 11/12/1968 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा जा8ाबाद 9/1/1995 9/30/1998 9049370951

228 19990219C662074 रामे$वर गणपत राठोड मु. जटखेडा 

पो. ;पपंरखेडा ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 8/3/1969 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.लं◌े.इ.30

;व.मु.अ. मंठा 6/1/2000 7/31/2003 9970388444
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जातीचा >वग�

229 20000410C662516 माधव पांडुरंग बांडगे मु.पो. _कला� ता. 
मंठा िज. जालना

पु�ष 2/5/1972 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� मंठा 2/1/2000 1/31/2003 9921529740

230 20000703C663248 पंढर+ रामजी जाधव rवारा (शमला 

पर(मट �म ट+.एस.राठोड ता. मंठा 
िज. जालना

पु�ष 7/21/1975 बी.ए. एम.ए. 
बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

;व.मु.अ. मंठा 9/4/1998 8/7/2001 8007337272

231 20000724C663531 >ेमदास राय(सगं राठोड मु.पो. 
अकोला देव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/16/1973 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. जा8ाबाद 12/1/1998 11/1/2001 8806096711

232 20001006C666027 नारायण नामदेव जाधव मु सावखेडा 

पो ;पपंळगांव कोलते ता भोकरदन 

िज जालना

पु�ष 5/1/1968 ए.ट+.डी. खुला >वग� भोकरदन 10/1/1998 9/30/2001 9422991021

233 20001204C666211 ;व$वनाथ  दासू पवार मु टोकवाडी 

पो हेलस ता मंठा िज जालना

पु�ष 1/1/1971 एम.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. मंठा 7/14/1997 7/14/2000 9604365304

234 20010424C664303 >भाकर बंडुजी सोनवणे मु.पो. 
इंदेवाडी िज. जालना

पु�ष 5/27/1966 बी.कॉम. .अ.जा जालना 1/1/1995 12/31/1997 8055145798

235 20010907C664868 भा!कर कृxणाजी गोरे 

मु.पो.गMधनखेडा ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 1/1/1972 बी.ए. इ.मा.व. जा8ाबाद 12/10/1998 12/10/2001 9890848601

236 20011004C665027 मोहन �पचंद चGहाण मु. जांभु�न पो. 
_कला� ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 1/5/1972 बी.ए. बी.पी.एड. 
बस कंडR टर 

एम.एस.सी.आय.ट+
.

;व.मु.अ. मंठा 1/11/2000 1/10/2003 7798626244

237 20011005C665029 दयु�धन _कसनराव रायमल मु.पो. 
महाकाला ता. अंबड िज.जालना

पु�ष 8/19/1971 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

इ.मा.व. .अंबड 8/1/1998 7/31/2001 9420926412

238 20011220C665370 Eीमंत अ�पासाहेब खरात मु. धांडगेांव 
पो. उटवद ता. िज. जालना

पु�ष 1/1/1965 बी.ए. .अ.जा जालना 6/30/1997 6/29/2000 7721999421

239 20020319C663821 !वाती अंबादास डखं Gदारा,अंबादास 

डखं, भा=य नगर, जालना

!"ी 10/11/1976 बी.ए. कK�युटर खूला >वग� जालना 1/1/2000 12/31/2002 9822870955

240 20020624C665612 गजानन ;व$वासराव लहाने मु 

Kहस�ळ पो व�ड ता जा8ाबाद िज 

जालना

पु�ष 6/6/1975 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 6/14/2001 5/14/2004 9890883285
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जातीचा >वग�

241 20020822C666080 >काश $यामराव बाव!कर मु  देहड 

पो दानापूर ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 4/15/1969 बी.ए.एम.ए.बी.पी.ए
ड . टं.ले. म.30. 
ई.50

खुला >वग� भोकरदन 1/1/1998 12/31/2000 9860247703

242 20021120C665133 चंLकांत बाजीराव ईघारे rवारा Eी. 
साई �ेडस� एस.बी. इघारे ता. परतुर 
िज. जालना

पु�ष 4/25/1970 बी.ए. बस कंडR टर भ.ज.(ड) परतुर 11/11/1998 11/10/2001 9421421167

243 20030123C667759 बबन जनाध�न उघड ेमु आंतरवाला 

पो काजळा ता िज जालना

पु�ष 10/1/1971 बी.ए. §ायGहर 
लायसन

.अ.जा जालना 1/1/1997 12/31/2000 9049266054

244 20030226C668824 संजय बाबुराव जगताप हमालपूरा जे 

पी सी बॅकेजवळ जालना

पु�ष 6/15/1969 बी.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.ले. इं.30

खुला >वग� जालना 7/1/1996 6/30/1999 9403445630

245 20030513C667469 बापूराव दादाराव (ल�हनार मु पो 

द�हपूर+ ता अंबड िज जालना

पु�ष 10/14/1974 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम एस डZलु 

एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.ले. इं.30

.अ.जा .अंबड 11/1/1999 10/30/2002 9421648128

246 20030716C668515 भगवान गोपालराव संसारे मु.पो. 
पारनेर ता. अंबड िज.जालना

पु�ष 9/30/1973 बी.ए. एम.ए. टं.ले. 
म.30 इं.30 
ए.ट+.डी.

भ.ज.(ब) .अंबड 10/1/1998 9/30/2001 9421488274

247 20030822C668528 ताDयाराव कौराजी गोरे अ�ह�याबाई 

होळकर नगर परतुर िज जालना

पु�ष 5/20/1972 बी.कॉम. बस 
कंडR टर

भ.ज.(क) परतुर 1/1/1999 12/31/2001 7720048365

248 20031014C668537 .उFदव रामराव सावंत मु वडीलासूर 
पो Cचचंखेड ता अंबड िज जालना

पु�ष 6/3/1972 बी.ए. बी.पी.एड. खूला >वग� .अंबड 11/1/1998 10/31/2001 9423546192

249 20040317C659367 भानुदास लाडोबा जाधव मु. (भवपुर 
पो. आGहाना ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 3/7/1964 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 2/1/1996 1/31/1999 9860323651

250 20040505C667339 `ानेव$ र uयंबकराव सोनुने मु.लेहापो. 
शेलुद ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 1/2/1971 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. इं.30

खुला >वग� भोकरदन 12/1/1996 11/30/1999 8888151993

251 20040712C668039 दे;वदास माधवराव पाबळे मु.कोपडा� 

पो.सोयगाव देवी ता. भोकरदन िज 

जालना

पु�ष 5/9/1969 एम.कॉम. बी.पी.एङ खुला >वग� भोकरदन 3/1/1997 3/1/2000 9665690575

252 20040716C669077 .अZदलु स�यद ह�बब स�यद मु पो 

घर नं. 166बाजार ग�ल+ जा8ाबाद, 
ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/9/1974 बी.ए. एम.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
 टं.ले. इं.30

खुला जा8ाबाद 1/5/2000 12/30/2002 7768097612
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

253 20040902C668404 माPणक वामनराव लहाने मु.पो.पाथु�ड 
ता. िज. जालना

पु�ष 3/5/1970 बी.ए. .अ.जा जालना 10/1/1996 12/31/1999 9657085973

254 20041004C668556 स@तष सुभाषराव Cचने रा.,लाल गढ+ 
ग�ल+ भोकरदन िज जालना

पु�ष 7/10/1974 बी.कॉम. 
एस.एस.सी.आय.ट+
. डी,.सी.ए

खुला >वग� भोकरदन 4/1/1999 3/31/2002 9405479843

255 20050105C669095 स(लमखॉन युसुफखॉन पठाण मु पो 

खामखेडा ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/2/1970 बी.कॉम. खुला >वग� जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 9423459431

256 20050712C673262 सु(शल बळीराम वाठोरे 53 भा=योदय 
नगर जानक6 अंबड रोड जालना

पु�ष 9/19/1969 बी.ए. .अ.जा जालना 7/1/1997 6/30/2000 9850192186

257 20051128C661938 .अ�पा तुलशीराम बोकन रा. बालाजी 

ग�ल+ ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 12/25/1973 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

इ.मा.व. परतुर 9/8/1997 8/31/2000 8975608816

258 20051220C665747 जयराम Gयकटराव मुळक मु पो 

Cचचंोल+ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 5/12/1975 बी.कॉम. खुला >वग� घनसावंगी 4/1/1998 3/31/2001 9049498968

259 20060120C665422 संजय सुखदेवराव जाधव मु.पो. 
नळणी बु. ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 7/1/1969 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 7/12/1996 7/12/1999 9158010684

260 20060127C674302 मा�ती �"बंकराव रंजवे मु. मालेगाव 
पो. जयपुर काकड ेता. मंठा िज.जालना

पु�ष 1/1/1969 एम.ए. .अ.जा मंठा 7/16/1996 7/16/1999 7798645272

261 20060131C665442 सतार तारा(मयॉ स�यद 

मु.सोयंजनापो.आनंदवाडी ता. परतुर 
िज. जालना

पु�ष 6/6/1968 बी.ए. खुला >वग� परतुर 10/1/1997 9/30/2000 8888073264

262 20060202C658899 Eीकृxण अंबादास जाधव मु 

(शवनCगर+ पो. जयपुर काकड ेता. 
मंठा िज. जालना

पु�ष 3/7/1968 बी.कॉम. खुला >वग� मंठा 1/1/1996 1/1/1999 9011151569

263 20060206C662222 बाबासाहेब धन(सगं राठोड मु.पो. 
पांगर+ ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 6/15/1958 बी.ए. ;वमुअ मंठा 7/20/1987 7/31/1990 9158703092

264 20060207C662092 सुभाष लaमण (भसे मु. मंग�ळ पो. 
(सपोरा ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 5/6/1970 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 5/1/1997 5/31/2000 9552041861

265 20060208C662093 र;वLं >भाकरराव पळसकर मु.पो. 
दाभाडी ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 9/4/1977 बी.ए. इ.मा.व. बदनापूर 3/10/2000 2/28/2003 9421649851
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जातीचा >वग�

266 20060425C663627 .अ�णा �qजलाल कु0रल रो�हला 

ग�ल+ कचेर+ रोड जालना

!"ी 5/14/1971 एम.ए. 
बी.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+.

.अ.जा जालना 10/8/1996 9/8/1999 7875823632

267 20060530C664034 सुभाष गोपीचंद राठोड मु.पो. ह!तुर 
अxट+ ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 5/3/1975 बी.ए. टं.ले. 
इंि=लश 30

;व.मु.अ. परतुर 3/9/1998 3/8/2001 9403949026

268 20070316C661891 मनोज म@नलाल टापर मु. तापरवेस 
इतवारा कचेर+ रोड जालना

पु�ष 10/31/1967 बी.ए. एम.ए. टं.ले. 
म.40 इं.40 
एम.एस.सी.आय.ट+
. बस कंडR टर

खुला >वग� जालना 3/1/1996 2/28/1999 9423748957

269 20070602C661294 राजेLकुमार सखाराम भाले फॅलाट नं. 
डी. 5 (मलन कॉ�लेR स गांधी चमन 

जालना

पु�ष 1/28/1972 एम.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.ले. इं.30

खुला >वग� जालना 10/7/1996 9/30/1999 9890596126

270 20070830C670063 राजाभाऊ रामदास कुलकण� मु 

वाघाडी पो बाबुलतारा ता परतुर िज 

जालना

पु�ष 1/1/1971 बी.ए. बी.पी.एड. 
टंले.म.40. इं.50 
म. शा. हॅ:ड 100

खुला >वग� परतुर 8/2/1996 7/31/1999 9423459197

271 20070831C670066 ;वIम शंकरराव राठोड मु पो खोराड 

सावंगी ता मंठा िज जालना

पु�ष 6/10/1975 बी.ए. बस 
कंडR टर 

एम.एस.सी.आय.ट+
.

;व.मु.अ. मंठा 3/17/1999 2/17/2002 9422995084

272 20071204C661379 केशव दौलत (भसे मु. मंग�ळ पो. 
(सपोरा अंबोरा ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 8/1/1966 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 10/31/1998 10/31/2001 9373066869

273 20080211C670784 .अZदलु क0रम (मझा� अ(मनबेग 

(मझा� मु कुंभार+ पो.ता भोकरदन िज 

जालना

पु�ष 9/25/1970 बी.ए. टं.ले.इं.40 
बस कंडR टर

खूला >वग� भोकरदन 7/1/1998 6/30/2001 9975857620

274 20080227C677271 संजय बाबुराव बावणे गणपती 

स;व�(सगं स7टर जवळ (स�लोड रोड 

भोकरदन िज. जालना

पु�ष 10/26/1974 बी.ए. टं.ले. 
म.30.इं.30. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

भ.ज.(ब) भोकरदन 10/1/1998 9/30/2001 9175657381

275 20080304C663945 हर+चंL �दनाजी भारसकर 

रा.पारडगाव ता. घनसावंगी िज.जालना

पु�ष 6/20/1970 बी.ए.बी.पी.एड. ख.ज.क. घनसावंगी 1/1/1997 12/31/1999 9545022664

276 20080324C668741 रतन यादवराव बनकर िजजाऊ नगर 

:यु भोकरदन िज जालना

पु�ष 6/13/1972 बी.ए. टं.ले. म.30 .अ.जा भोकरदन 4/10/2000 4/9/2003 9970912340
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277 20080822C671509 मधुकर सखाराम >धान कठाला पो. 
पांगर+ ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 7/7/1970 बी.ए. .अ.जा मंठा 8/25/1996 9/25/1999 9765144225

278 20080905C669502 राजेशकुमार लaमण चौधर+ >शांती 

नगर नाGहा रोड जालना

पु�ष 5/23/1971 बी.कॉम. एम.कॉम. इ.मा.व. जालना 7/1/1996 8/31/1999 9422218589

279 20080922C671659 राम तुकाराम राठोड मु मोहाडी पो 

नेर ता िज जालना

पु�ष 2/16/1971 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. म.30.इं.40

;व.मु.अ. जालना 3/1/1997 2/28/2000 9923848907

280 20080924C671661 ;वजय मनोहरराव जाधव मु पो 

@तथ�पूर+ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 1/5/1974 बी.ए. .अ.जा घनसावंगी 8/10/2000 7/31/2003 9403501988

281 20080929C671668 `ाने$ वर थावरा राठोड मु गुलखंड 

तांडा पो पांगर+ गोसावी ता मंठा िज 

जालना

पु�ष 1/19/1971 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. मंठा 7/3/1997 7/31/2000 8390132736

282 20080929C671669 रमेश गेमा पवार मु मोहाडी पो नेर 

ता िज जालना

पु�ष 2/4/1970 बी.ए. बी.पी.एड ;व.मु.अ. जालना 7/1/1997 6/30/2000 9421319262

283 20081014C660112 जगन पुना आढे मु. वाटुर तांडा पो. 
वाटुर ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 1/29/1973 बी.ए. ;व.मु.अ. मंठा 6/26/1999 6/26/2002 9823794690

284 20081022C671678 >भाकर सांडूजी बोड< रमाईनगर 

भोकरदन िज जालना

पु�ष 12/31/1964 बी.कॉम.टं.ले. 
म.40 इं.50

.अ.जा भोकरदन 8/11/1995 8/10/1998 9923355728

285 20081023C671679 स;वता ;वनायकराव लहाने मु पो 

माहोरा ता जा8ाबाद िज जालना

!"ी 3/10/1975 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जा8ाबाद 8/14/2001 8/14/2004 8600564907

286 20081121C669268 महेश अंबादासराव देशपांड,े पेशवे 
नगर पा\या]या टाक6जवळ भोकरदन 

िज जालना

पु�ष 2/1/1969 बी.ए. टं.ले. म.30 
इं.30

खुला >वग� भोकरदन 10/1/1996 10/31/1999 9422722384

287 20081126C669276 (सताराम तुकाराम गोफणे मु पो 

टेभूण� ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 4/4/1970 बी.ए. आ.ट+.आय. 
टन�र

.अ.जा जा8ाबाद 4/7/1998 4/6/2001 9765633921

288 20081216C670345 .अशोक रामभाऊ दगुागे मु पो 

मापेगांव ता परतुर िज जालना

पु�ष 10/1/1967 बी.ए. भ.ज.(क) परतुर 8/1/2000 8/1/2003 8411975424

289 20081219C670682 >मोद लaमीकांत जोशी �लॉट न 

193 इनकम टॅR स कॉलनी जालना

पु�ष 5/20/1972 बी.ए. टं.ले. इं.30 
Uथपाल 

Gयव!थापन

खुला >वग� जालना 7/1/1998 6/30/2001 9049393204

290 20090119C671545 रंगनाथ >�हादराव डनगळ मु पो 

बावणे पांगर+ ता बदनापूर िज जालना

पु�ष 6/24/1970 बी.ए. खुला >वग� बदनापूर 3/19/1998 3/18/2001 9764367075

291 20090120C671547 राजू सुखदेव बोडखे मु आसरखेडा पो 

डोनगाव ता बदना◌ूपर िज जालना

पु�ष 1/5/1970 बी.कॉम. खुला >वग� बदनापूर 11/10/1997 11/9/2000 9623839002
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292 20090217C669499 इमाम मेहबुब शेख मु.पो. (लगंसा ता. 
परतुर िज. जालना

पु�ष 4/2/1973 बी.ए. खुला >वग� परतुर 9/20/1997 9/19/2000 9158180027

293 20090320C670024 .अ@नल व�लभदास पा0रख 

श@नमं�दर रोड परंतुर िज जालना

पु�ष 6/27/1976 बी.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� परतुर 11/1/1998 10/31/2001 9405084012

294 20090325C670205 बाबु रामधन पवार मु @तमा तांडा पो 

नेर ता िज जालना

पु�ष 6/16/1970 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं◌े.ल 
म.30.इं.40

;व.मु.अ. जालना 11/10/1995 11/10/1998 9764181852

295 20090401C660438 नागोराव अजु�नराव जगताप मु.. 
परतवाडी पो पांड ेपोखर+ ता.परतुर 
िज. जालना

पु�ष 5/19/1973 बी.ए. खुला >वग� परतुर 11/1/1997 10/31/2000 9545343816

296 20090415C659048 मोहन लखु आढे  1-29,बUसेन 
नगर गणपती मं�दराजवळ जालना

पु�ष 11/9/1973 बी.ए. ;व.मु.अ. जालना 3/1/2000 5/31/2003 9423731714

297 20090428C673798 >ेमकुमार बल+राम सावळे, गजानन 

महाराज मं�दर प0रसर, ता. महेकर 

िज.बुलढाणा.

पु�ष 12/20/1971 बी.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खूला >वग� जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 9881835286

298 20091030C664394 रमेश _कशनराव मेगुने जुने पो!ट 

ऑ_फस रोड (शतलामाता मं�दर ता. 
परतुर िज. जालना

पु�ष 7/2/1970 बी.ए. खुला >वग� परतुर 9/1/1996 8/31/1999 9527002323

299 20091109C662495 शेख अकतर शे.रऊफ मु.पो.ट7भुण� 

ता.जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/15/1963 बी.ए.बी.पी.एड खुला >वग� जा8ाबाद 3/1/1996 2/1/1999 9049723790

300 20091109C662499 चु:नीलाल धनु चGहाण रा.रामनगर 
अंबड ता.अंबड िज.जालना

पु�ष 6/1/1972 बी.ए. भ.ज.क. .अंबड 12/1/1998 11/30/2001 8888140842

301 20091125C663735 रंजना साहेबराव पगारे  रमाई नगर 

ता. भोकरदन िज. जालना

!"ी 9/4/1970 बी.ए. टं.ले. इं.40. 
म.40

.अ.जा भोकरदन 3/1/1997 3/31/2000 9970154353

302 20091209C663145 .अंबादास व]छु पवार मु. शेवगळ 

तांडा पो. पानेवाडी ता. घनसावंगी िज. 
जालना

पु�ष 9/1/1970 बी.ए. ;व.मु.अ. घनसावंगी 9/1/1997 12/31/2000 9421655323

303 20091216C668815 रणधीर गंभीरराव पा�टल 

रा.तुळजरभवानी नगर.भेकरदन 

ता.भेकरदन िज.जालना

पु�ष 3/25/1969 बी.कॉम खुला >वग� भोकरदन 12/1/1995 11/30/1997 9923697825

304 20091231C667418 सुखदेव छगन तुपसMदर मु पो 

पानेगांव पो.द�हपुर+ ता अंबड िज 

जालना

पु�ष 6/1/1972 बी.ए. .अ.जा .अंबड 12/17/1997 11/16/2000 9921060112
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305 20100130C668673 दDNा का(शनाथ राऊत मु (लबंोणी 

पो ;पपंरखेड ता. घनसावंगी िज 

जालना

पु�ष 2/15/1974 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

इमाव घनसावंगी 3/1/1999 2/28/2002 9422692653

306 20100317C671877 ;वठल गणपतराव नरवड,े मु.पो. 
द�हपूर+, ता.अंबड, िज. जालना

पु�ष 4/18/1973 बी.ए. खुला >वग� .अंबड 6/1/1996 5/31/1999 9637648129

307 20100726C672547 .उNम लालचंद चGहाण मु. पाहेगांव 
पो. पाथु�ड िज. जालना

पु�ष 1/1/1971 एम.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. इं.30 म.30

;व.मु.अ. जालना 9/1/1997 8/31/2000 7083300578

308 20100806C676604 धनराज नामदेव वाघ मु.पो. जोड 

वळसा ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 3/5/1973 बीए. बी.पी.एड. खुला >वग� भोकरदन 5/20/2000 5/19/2003 8308946711

309 20100809C674340 वंदना काशीनाथ राउत मु. देहड पो. 
दानापुर ता. भोकरदन िज. जालना

!"ी 2/13/1974 एम.ए. .अ.जा भोकरदन 1/1/2000 12/31/2002 9049598230

310 20100813C674724 गवते परमेEर (सताराम मु.गोपी पो. 
खासगांव ता. जा8ाबाद

पु�ष 6/10/1972 बी.ए. टं.ले. म.30 खुला >वग� जा8ाबाद 1/13/1999 1/12/2002 9049133711

311 20100916C677218 भगवान शामराव Kह!के मु. वंजर+ 

उमरद पो. गMडगेांव जालना

पु�ष 3/18/1975 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा जालना 3/1/1999 6/30/2002 9764773386

312 20101221C675046 बाबु _कसनराव डोळसे मु. 
मानदेउळगांव पो. ;पर ;पपंळगांव ता. 
बदनापुर िज. जालना

पु�ष 6/5/1973 बी.कॉम. टं.ले. 
इं.40. म.40. 
एम.एस.सी.आय.ट+

.अ.जा बदनापूर 11/1/1999 10/11/2002 9011780324

313 20101230C675755 _करण सुधाकरराव पुर+ रामग�ल+ ता. 
परतुर िज. जालना

पु�ष 1/23/1975 बी.ए. टं.ले. म.30 
इं.40. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

भ.ज.(ब) परतुर 1/1/2000 12/31/2003 7588521930

314 20110118C678022 >काश सुपडाजी साळवे मु. जानेफळ 

पो. अ:वा ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 9/7/1967 बी.ए!सी .अ.जा भोकरदन 8/8/1996 8/7/1999 8411058344

315 20110205C679216 (शव>साद फ_करा >धान मु.पो. 
शेवगा पो. आनंदवाडी, ता. परतुर िज. 
जालना

पु�ष 6/18/1973 बी.कॉम .अ.जा परतुर 5/1/1999 5/31/2002 9145335030

316 20110215C679759 गणेश गंगाधर देशपांड ेपेशवे नगर 

ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 8/1/1970 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 1/1/1999 12/31/2001 9860580508

317 20110309C677525 क�याण सखाराम वैrय मु.पो. 
रो�हलरगढ ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 7/1/1973 बी.ए. बी.पी.एड.◌़ भ.ज.(क) .अंबड 10/1/1998 9/1/2001 7798423236

318 20110324C678397 परमे–Eवर मारोती बोरड ेमु.पो. 
�हवरा काबल+ ता. जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 12/20/1970 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 2/1/1996 1/31/1999 8605776385

Page 1176 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 
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319 20110324C678414 राजु भाउराव साळवे माळी पुरा, 
जुKमा मजीद जवळ.बी.एम. साळवे 

माळीपुरा जुना जालना

पु�ष 12/24/1968 बी.ए. .अ.जा जालना 9/30/1999 9/30/2002 8698144522

320 20110328C661677 गणेश रामदास बोराड ेलaमी @नवास 

(शवाजी नगर ता. भोकरदन िज. 
जालना

पु�ष 10/5/1972 बी.ए. बी.पी.एड.◌ ़
टं.ले.इंि=लश 30 
मराठS 40

खुला >वग� भोकरदन 8/1/1999 7/31/2002 7588850452

321 20110328C678596 नामदेव >भाकर गाढे मु.पो. व�ड ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 3/6/1972 बी.ए. टं.ले.म. 30 
इं.30

खूला >वग� जा8ाबाद 12/29/1997 12/28/2000 9922900926

322 20110329C678766 धोHडराम रंगनाथराव चGहाण मु.पो. 
बावणे पांगर+ ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 5/11/1972 बी.कॉम,.बी.पी.एड खुला >वग� बदनापूर 8/11/1997 8/10/2000 9403887155

323 20110520C677552 रामेEवर बंसी गंगावने मु.पो 
खासगांव ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/24/1974 बी.ए.,एम.एस.सी.
आय.ट+, 
टं.ले.इंि=लश 40 
मराठS 30

भ.ज.(ब) जा8ाबाद 2/1/2000 1/31/2003 9960068439

324 20110530C674692 (भमाशंकर नामदेव राजमाने मु.पो. 
आxट+ ता. परतुर

पु�ष 4/13/1968 बी.ए., बी.पी.एड इ.मा.व. परतुर 8/4/1995 8/4/1998 8983181897

325 20110614C678257 �दन7श मनोहरराव कुंभकण� मु.पो. 
@तथ�पुर+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 5/13/1973 बी.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+

इ.मा.व. घनसावंगी 6/1/2000 5/31/2003 9423747221

326 20110913C682643 राजाराम व]छु राठोड मु.पो. जटखेडा 

पो. ;पपंळखेडा ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 3/3/1974 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

;व.मु.अ. मंठा 5/12/1998 5/11/2001 9890585164

327 20110913C682647 .अंकुश घसु राठोड मु. पांगर+ खुद� पो. 
पांगर+ वायाळ ता. मंठा िज.जालना

पु�ष 12/1/1970 बी.ए. ;व.मु.अ. मंठा 7/1/2000 6/30/2003 9767592932

328 20110922C681952 रावसाहेब बाबुराव धायतकर मु.पो. 
Cचचंोल+ ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 8/25/1970 कृषी पद;वका 

बी.ए.
भ.ज.(ड) घनसावंगी 7/1/1998 6/30/2001 9823382346

329 20111231C684462 ;वलास माधवराव दांडगे मु. 
;पपंळगांव कड पो. व�ड ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/11/1972 बी.ए!सी. बी.एड .अ.जा जा8ाबाद 3/1/1999 2/28/2002 8180802537

330 20120113C684821 (शव>साद संपतराव गवळी मु.पो. 
रो�हन ता. परतुर िज. जालना

पु�ष 3/10/1975 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� परतुर 2/12/1999 2/11/2002 9422993799

331 20120127C683615 .अ@नल Cगनाजी इंगळे मु.पो. माहोरा 
ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 11/10/1971 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा जा8ाबाद 3/2/2000 2/2/2003 7378425710
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332 20120326C685538 संजय उखडी ता� मु.पो. भारज ता. 
जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 6/15/1971 बी.ए. ;व.मा.> जा8ाबाद 7/8/1998 7/8/2001 9096101155

333 20120420C670499 रामदास संपतराव काळे मु. (लबंोणी 

पो. ;पपंळखेडा ता. घनसावंगी िज. 
जालना

पु�ष 6/1/1972 बी.ए., एम.ए. खुला >वग� घनसावंगी 10/1/1998 9/30/2001 8806921377

334 20120718C687954 (मना उNमराव पा�टल भा=यनगर 

जुना जालना

!"ी 3/29/1972 बी.ए.बी.एड,टं.ले.इं
ि=लश 30, मराठS 
30 मराठS 40 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

इ.मा.व. जालना 1/4/1997 12/31/1999 7588931147

335 20120719C686963 !वाती >भाकरराव भाले ;वठल 

मं�दरजवळ कसबा जालना

!"ी 8/14/1972 बी.ए. 
एम.एम.सी.आय.ट+
., टं.ले.मराठS 30 
इंि=लश 40

खुला >वग� जालना 7/1/1995 6/30/1998 9420353174

336 20120720C687325 राज7L पु�षोNम गाढे मु.पो. 
बाभुळगांव ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 3/11/1970 बी.ए!सी., बी.एड खुला >वग� भोकरदन 9/16/1997 9/16/2000 9422219770

337 20120720C687332 संCगता Eीरंगराव �पवते राजपुत 

मोह�ला ता. अंबड िज. जालना

!"ी 7/27/1973 बी.ए. .अ.जा .अंबड 4/3/1998 3/3/2001 9822004619

338 20120720C687333 .आशा साहेबराव गाढे अंबेडकर नगर 

ता. अंबड िज. जालना

!"ी 5/2/1974 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. मराठS 30 
इंि=लश 30

.अ.जा .अंबड 1/11/1996 10/11/1999 9822670604

339 20120730C686299 छगन लाला राठोड मु.पो. खोरड 

सावंगी ता. मंठा िज. जालना

पु�ष 9/15/1973 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. मंठा 8/9/2000 8/8/2003 9594496980

340 20120730C686324 सुभाष नामदेव ससाणे मु.पो. 
ताडहादगांव ता. अंबड िज. जालना

पु�ष 5/20/1973 बी.ए. 
आय.ट+.आय.एम.ए
स.सी.आय.ट+

.अ.जा .अंबड 10/1/1998 9/30/2001 8483879379

341 20120904C662049 .अृकुर ;वठलराव उगले मु.पो. 
िजरडगांव ता. घनसावंगी िज. जालना

पु�ष 8/20/1972 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 8/1/1996 7/31/1999 7588522388

342 20120925C687782 >ताप धन(सगं महेर मु.पो. अGहाना 

ता. भोकरदन िज. जालना

पु�ष 9/7/1969 बी.ए. 
टं.ले.मराठS.30 
इंि=लश 30

इ.मा.व. भोकरदन 1/6/1996 12/20/1998 9527515688

343 20121123C665785 अशोक रामभाउ गायकवाड मु. 
(सरनेर पो.ता.अंबड िज जालना

पु�ष 9/15/1969 बी.ए.बी.पी.एड अ.ज. .अंबड 9/4/1997 8/4/2000 8796187012
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344 20130531C100095 नंद_कशोर नारायण आगले वखार 

ग�ल+ मोरांडी मोह�ला जूना जालना

पु�ष 4/10/1972 बी.कॉम., 
टं.ले.मराठS 30 
इंि=लश 30

इ.मा.व. जालना 4/1/1996 3/31/1999 8007770145

345 20130730C101065 चGहाण मधुकर रामचंL मु.पाहेगांव 
पो पा½ूड ता िज जालना

पु�ष 9/27/1968 बी.ए. ;व.मु.अ. जालना 9/1/1998 9/30/2001 8605952777

346 20130911C100680 शरद अ�पासाहेब मोरे मु पो देवगांव 

खवणे ता मंठा िज जालना

पु�ष 9/12/1976 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� मंठा 6/20/2000 6/19/2003 8806490908

347 20131001C125945 बालासाहेब दD तराव गMडगे मु गेवराई 

ता मंठा िज जालना

पु�ष 6/3/1971 बी.कॉम.एम.एस.सी
.आय.ट+. 
आय.ट+.आय.

खुला >वग� मंठा 4/10/1996 4/9/1999 7588562163

348 20131019C150392 �दल+प >ेम(सगं चGहाण मु पो _कला� 

ता मंठा िज जालना

पु�ष 7/3/1974 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. मंठा 2/22/1999 1/31/2002 9657659652

349 20140102C101213 चंदमोहन दबुराज Eीराम रामनगर 

पो(लस कॉलनी रामनगर िज जालना

पु�ष 12/24/1974 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
. टं.ले.मराठS 
30/40 इंि=लश 
30-40

;व.मा.>. जालना 3/1/1999 2/28/2002 9922359334

350 20140109C100540 पुpषोDम बाबुराव कुलकणी मु देवला 

पो सातोना ता परतुर िज जालना

पु�ष 6/23/1969 बी.ए. टं.ले.मराठS 
40 इंि=लश 50

खुला >वग� परतुर 12/1/1997 11/30/2000 7588678996

351 20140222C101421 (शवजी दामाजी लहाने मु वंजर 

उमरद पो गोडगेांव ता िज जालना

पु�ष 4/7/1974 बी.ए. एम.ए. 
एम.एस.डZलु.पी.ए
च.डी.

.अ.जा जालना 6/30/1999 8/31/2002 9890827982

352 20140328C100671 गणेश >भाकर Cचमणे 154 गणपती 

ग�ल◌्ी @तथ�पूर+ ता घनसांवगी िज 

जालना

पु�ष 6/1/1970 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� घनसावंगी 4/1/1997 3/31/2000 9421646627

353 20140407C100524 चGहाण बळीराम कMडीबा मु कणा�वळ 

पो हेलस ता मंठा िज जालना

पु�ष 7/1/1965 बी.ए. ;व.मु.अ. मंठा 1/29/1996 1/28/1999 9545732170

354 20140425C100614 रमेश नाथाराव बुलबुले मु दैठणा पो 

@तथ�पूर+ ता घनसांवगी िज जालना

पु�ष 8/20/1970 बी.ए. बी.पी.एड. इ.मा.व. घनसावंगी 4/10/2000 4/30/2003 9158970579

355 20140505C100650 नारायण (भका घोडके मु मालखेडा 

ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 1/5/1972 बी.ए. बी.पी.एड. 
बस कंडR टर

खुला >वग� भोकरदन 9/11/1998 9/10/2001 9423710775
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356 20140715C101725 भा!कर शंकर बोड< मु पो �हवरा 

काबल+ ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 10/18/1964 बी.ए. इंि=लश 30 .अ.जा जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 8308455402

357 20140716C100140 गणेश �दगांबरराव गाडगे मु ;पपरा 

पो उ!मानपूर ता परतुर िज जालना

पु�ष 1/9/1975 बी.कॉम खुला >वग� परतुर 8/18/1999 8/18/2002 9404043233

358 20140716C100174 गुलाब अ\णा उघड ेEीकृxण नगर 

परतुर िज जालना

पु�ष 7/3/1963 बी.ए. टं.ले.मराठS 
40 इंि=लश 40

.अ.जा परतुर 2/1/1996 1/31/1999 9158179991

359 20140717C101769 ;वxणू भाऊराव गोरे मु �हसोडा खू पो 

शेलूद ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 6/5/1967 बी.कॉम. खुला >वग� भोकरदन 10/10/1996 10/10/1999 7769803819

360 20140822C100262 >भुदयाल रामे$ रजी सार!वत  

रा.!टेशन रोड (शवाजीनगर परतुर 

िज जालना

पु�ष 11/5/1971 बी.ए.बी.्पी.एड खुला >वग� परतुर 1/1/1996 1/1/1999 9156443535

361 20140918C103838 गो;वद `ानोबा Cचखले मंमादेवी 

नगर अंबड रोड जालना

पु�ष 6/1/1969 बी.ए.टं.ले. मराठS 
40 �हदं+ 40 
इंि=लश 50 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जालना 5/8/1999 4/30/2002 9545026269

362 20140919C101221 >�दप वा]छू राठोड मु ;वरेगGहाण पो 

पांगर+ ता मंठा िज जालना

पु�ष 7/2/1970 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. मराठS 40 
इंि=लश 30 बस 
कंडR टर

;व.मु.अ. मंठा 8/13/1996 8/13/1999 9767848226

363 20140920C103367 नामदेव आDमाराम  �बनोरकर जालना पु�ष 10/19/1974 बी.कॉम. इ.मा.व. जालना 4/1/1997 3/31/2000 9860178407

364 20141011C100652 क�याण राकृxण ढवळे, मु. 
सोयंजना,ता.परतूर, िज जालना

पु�ष 8/11/1976 बी.ए.एम.ए. खुला >वग� परतुर 2/9/2000 2/8/2003 9545232569

365 20141013C100340 रमेश सखाराम राऊत मु पो 

जानेफळ ता.जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/1/1976 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 3/10/1999 2/9/2002 8552924782

366 20141016C100316 .आरेफखॉन गुलाबखनॅ पठाण मु 

क!तुरबावाडी पो देवगांव ता मंठा िज 

जालना

पु�ष 6/12/1972 बी.ए. बस कंडR टर इ.मा.व. मंठा 1/12/2000 12/31/2002 9822378303

367 20141016C100329 काकाराव फ_करबा वरगणे मु पा 

वालसावंगी ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 8/2/1970 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 9420337590

368 20141016C100397 तातेराव दौलतराव आढावे मु पो 

वालसावंगी ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 7/10/1969 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा जा8ाबाद 3/1/1996 2/28/1999 9975012151
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369 20141017C100240 >भाकर माPणकराव गुळमकर मु 

साळेगाव पो (सधंीकाळेगांव ता िज 

जालना

पु�ष 12/2/1975 बी.ए. खुला >वग� जालना 1/1/2000 1/31/2003 8007186400

370 20141017C100266 ब�Lनारायण �दगांबर नागवे मु 

(सCंधकाळेगांव िज जालना

पु�ष 1/1/1975 बी.ए. एम.ए. खुला >वग� जालना 7/1/1999 6/30/2002 9403493821

371 20141020C100570 सा;व"ी बाजीराव सदावत<, देशपांड े
ग�ल+ अंबड रोड जालना

!"ी 9/7/1972 बी.ए.,एम.ए.बी.एड
. 
एम.एस.सी.आय.ट+

.अ.जा जालना 8/1/1996 7/31/1999 9403493926

372 20141029C101097 संजय Eीराम रणनवरे मु.पो.आxट+ 

ता.परतुर िज जालना

पु�ष 8/7/1969 बी.कॉम खुला >वग� परतुर 4/24/1995 4/30/1998 9421424221

373 20141126C101053 >याग सुखदेव अंभोरे सुयोग (शOक 

कॉलनी को�हेर रोड, गेवराई ता. 
गेवराई िज.बीड

!"ी 5/10/1974 बी.ए.एम.ए. 
बी.पी.एड.

.अ.ज. भोकरदन 1/1/2000 12/31/2002 9763096771

374 20141203C101652 शेख एजाज अZबाज शेख मु पो 

सुरंगळी ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 7/27/1972 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� भोकरदन 3/15/1997 3/14/2000 9765355866

375 20150101C100565 इंगळे राहुल नारायणराव मु 

बोधलेापूर+ ता. घनसावंगवी िज जालना

पु�ष 5/12/1973 बी.ए. एम.ए. 
बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

.अ.जा घनसावंगी 1/1/2000 12/31/2002 7350105435

376 20150108C101230 रामदास (सताराम नागवे मु 

वानडगांव पो (सCंधकाळेगांव ता िज 

जालना

पु�ष 2/25/1966 बी.कॉम. एम.कॉम. 
एम.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले.म.30

खुला >वग� जालना 11/1/1996 10/31/1999 9420827197

377 20150122C100463 मधुकर uयंबकराव गायकवाड 

(सrवाथ� नगर जा8ाबाद

पु�ष 7/1/1967 बी.ए. टं.ले. इं.40. 
म.30

.अ.जा जा8ाबाद 10/6/1998 10/6/2001 9049667750

378 20150122C100507 ई!माईल खॉ ईqा�हम खॉ पठाण मु 

मगळुर पो (सपोरा अंभोरा ता 

जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 10/5/1973 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� जा8ाबाद 7/7/1999 6/7/2002 9764349583

379 20150128C100085 संतोष भगवानराव जोशी मु पो 

मंग�ळ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 2/10/1976 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� घनसावंगी 2/1/1999 1/31/2002 8805274758

380 20150128C100605 रामेEवर नामदेव राठोड मु 

;वरेगंGहाण तांडा पो जामसमथ� ता 

घनसांवगी िज जालना

पु�ष 2/1/1973 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. म.40 इं.30

;व.मु.अ. घनसावंगी 12/1/1997 11/30/2000 9552706538

381 20150131C100976 >ेम चंद ुपवार रा. मोहाडी पो. नेर िज. 
जालना

पु�ष 6/8/1965 बी.कॉम. टं.ले. 
इं.40. म.30

;व.मु.अ. जालना 3/1/2000 2/28/2003 9923164052
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382 20150201C100549 गजानन जयवंत (शरसाठ मु पो 

माहेारा ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 2/10/1976 बी.ए. इ.मा.व. जा8ाबाद 3/2/2000 2/28/2003 9970908533

383 20150202C101274 राजाभाऊ नायबराव शेजूळ मु पो 

सेवल+ िज. जालना

पु�ष 2/5/1976 बी.ए.एम.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जालना 1/30/2000 12/31/2002 9145468001

384 20150203C100208 दामोधर ;वठठल दाभाड ेमु पो 

हसनाबाद ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 1/5/1972 बी.ए. .अ.जा भोकरदन 4/1/1997 4/1/2000 8806453328

385 20150203C100395 सुधाकर शंकरराव बोड< समता नगर 

भोकरदन िज जालना

पु�ष 6/1/1968 बी.ए. .अ.जा भोकरदन 9/24/1998 9/23/2001 9421321972

386 20150203C100612 >काश �"बंक खरात मु इंदेवाडी िज 

जालना

पु�ष 6/1/1965 बी.ए. बस कंडकटर .अ.ज. जालना 12/18/1992 12/18/1995 9975387649

387 20150203C100651 @नव�ळ वैजनाथ ;वठलराव मु नानसी 

पो ;वडोळी ता मंठा िज जालना

पु�ष 7/12/1972 बी.ए. खुला >वग� मंठा 10/7/1996 10/6/1999 8806437473

388 20150203C101070 शेषराव फ_करबा गायकवाड मु 

पळसखेडा पो राजूरा ता भोकरदन 

िज जालना

पु�ष 5/6/1967 बी.ए. टं.ले. इं.30 खुला >वग� भोकरदन 3/15/1997 3/15/2000 9423746284

389 20150204C100360 .अंकुश सखाराम वरगणे मु पो 

सावंगी  ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 12/13/1971 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 1/5/2000 1/5/2003 8793163046

390 20150204C100770 �दल+प (भमराव शेजूळ मु Kहस�ळ 

पा व�ड खू ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 10/12/1974 बी.ए.बी.पी.एड. .अ.ज. जा8ाबाद 2/1/2000 1/1/2003 8806577921

391 20150204C100839 समता रमेश मोरे Kहाडा कॉलनी घन 

न 127 मंठा नाका जालना

!"ी 11/20/1972 बी.कॉम. डी.एड. 
टं.ले. म.40

खुला >वग� जालना 6/4/1997 5/4/2000 9673167894

392 20150204C100915 नामदेव रावसाहेब �ब�होरे मु पो 

राणीउंचेगांव ता घनसांवगी िज 

जालना

पु�ष 6/11/1974 बी.ए. बस कंडR टर खुला >वग� घनसावंगी 10/5/1998 9/30/2001 9403442541

393 20150204C101559 चंLकांत शांताराम काळूके, मु कज�त 

पो ह!तपोखर+ ता अंबड िज जालना

पु�ष 7/1/1975 बी.ए. 
एम.ए.एम.एस.सी.
आय.ट+. टं.ले. 
इं.30

.अ.जा .अंबड 8/1/1998 8/31/2001 9011934603

394 20150205C100192 लaमण Cगताराम राठोड मु 

राठोडनगर तांडा पो नेर ता िज 

जालना

पु�ष 11/2/1974 बी.ए. 
एम.ए.आ.ट+.आय 

(शट मेटल

;व.मु.अ. जालना 10/1/1999 10/31/2002 9765191588

395 20150205C100207 केशव ओकारराव बड< �लॉट न 18 
ओंकार @नवास यशवंतनगर अंबड 

रोड जालना

पु�ष 9/13/1970 बी.ए. एम.ए. टं.ले. 
इं.30 म.30

इ.मा.व. जालना 2/8/1996 2/8/1999 9764867979
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396 20150205C100555 (भकाजी भादाजी खरात देऊळगांव 

उगले ता. जा8ाबाद िज. जालना

पु�ष 4/9/1970 बी.ए. .अ.ज. जा8ाबाद 9/1/1995 8/31/1998 9049712240

397 20150205C100783 नारायण धमा� पवार मु. मोहाडी पो. 
नेर ता. जालना

पु�ष 3/9/1974 बी.ए. ;व.मु.अ. जालना 9/1/1998 8/31/2001 9421596282

398 20150205C101157 राजाराम अ\ णासाहेब चGहाण मु.पो. 
पांगर+ गोसावी िज. जालना

पु�ष 6/1/1968 बी.कॉम खुला >वग� जालना 8/7/1995 8/6/1998 8412826150

399 20150205C101374 सखाराम कडूबा मुरकुटे मु पो 

जानेफळ ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 3/12/1975 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 3/12/1999 4/1/2002 8805127535

400 20150205C101412 दादाराव आDमाराम �हवाळे एस बी 

आय बॅक जवळ जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 8/25/1970 बी.ए. 
आय.ट+.आय. 
वायरमन

.अ.ज. जा8ाबाद 1/2/1999 1/31/2002 9922535231

401 20150205C101434 रDनमाला भाऊसाहेब (भसे एस बी 

आय बॅक जवळ जा8ाबाद िज जालना

!"ी 10/8/1975 बी.ए. .अ.ज. जा8ाबाद 12/1/1998 11/30/2001 8421321930

402 20150205क101181 भारत एकनाथ �हवाळे मु पो. 
जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/26/1971 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 1/8/1997 1/8/2000 7066141159

403 20150206C100278 संजय भगवान पंHडत मु पो जानेफळ 

ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 6/20/1969 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 5/1/1997 4/30/2000 7755963483

404 20150206C100622 `ाने$वर दामोधर काळे मु.बाजार 

वाहेगांव पो Cचकनगाव ता बदनापूर 

िज जालना

पु�ष 7/10/1974 बी.ए.  एम.ए. खुला >वग� बदनापूर 5/1/1999 4/1/2002 9923910820

405 20150206C100916 ;वxणू नारायण इंगळे मु पो 

डावरगांव देवी ता जा8ाबाद िज 

जालना

पु�ष 9/3/1971 बी.ए. इ.मा.व. जा8ाबाद 9/1/1995 8/31/1998 9860901960

406 20150206C101350 पांडूरंग लहानू खरात मु _कनखेडा पो 

उ!वद ता मंठा िज जालना

पु�ष 2/1/1971 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा मंठा 7/23/1998 7/22/2001 7038299724

407 20150207C100324 बालासाहेब िजजाभाऊ बोराड,े बोराड े
ग�ल+ मंठा िज जालना

पु�ष 5/3/1972 बी.ए. . खुला >वग� मंठा 10/4/1997 10/3/2000 9423458838

408 20150207C100358 चंLकांत भानुदास लोखंड ेमु 

�हवराबळी पो. जानेफळ, ता जा8ाबाद 

िज जालना

पु�ष 8/2/1972 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� जा8ाबाद 9/1/1995 8/31/1998 9423726004

409 20150207C100619 संजय अंबादास छडीदार मु माहोरा 

ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 10/20/1970 बी.ए. बी.पी.एड. इ.मा.व. जा8ाबाद 2/1/1997 1/31/2000 9737981790
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410 20150207C100880 माPणक भादजुी सोनवणे मु पो 

शेलगांव ता बदनापूर िज जालना

पु�ष 6/5/1964 बी.ए. .अ.जा बदनापूर 8/12/1997 7/31/2000 9423622480

411 20150209C100230 जगन तेजराव वरगणे मु सावंगी ता 

जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 9/7/1974 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 3/10/2000 2/10/2003 9404615356

412 20150209C100655 @नता >भाकर कोठारे धाईत नगर, 
धाईल नगर, अंबड

!"ी 5/16/1971 बी.ए. 
बी.पी.एड.टं.ले. 
इं.40 म. 30. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� .अंबड 11/1/1996 10/31/1999 9423274433

413 20150209C100681 संजय दगडूबा राऊत मु पो जानेफळ 

पंHडत ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 12/20/1968 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 7/10/1998 6/10/2001 9657238206

414 20150209C100741 शेषराव बंडू गोफणे मु भातोडी  पो 

टेभूण� ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/1/1971 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 9/1/1996 8/31/1999 9764652649

415 20150210C100265 ;वलास पाडुरंग जाधव मु पेरजापूर 

ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 7/15/1972 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 9/16/1998 9/16/2001 9881866130

416 20150210C100324 दादाराव चंLभान (शदंे मु पो कुभार+ 

ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 10/1/1965 बी.ए. टं.ले.म.40 
इं.60 �ह.40 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� भोकरदन 9/1/1996 8/31/1999 9158756349

417 20150210C100458 (भमराव ;वxणू इंगळे इंLधनुxय रो-
हाउसेस समथ� नगर जालना

पु�ष 3/10/1967 बी.ए. .अ.जा भोकरदन 1/15/1997 1/14/2000 9420449100

418 20150210C101106 रामनारायण लOमण घुले मु पो 

ह!तपोखर+ ता अंबड िज जालना

पु�ष 7/9/1975 बी.ए. एम.ए. .अ.जा .अंबड 9/1/1999 12/31/2002 9881107763

419 20150211C100187 @तबंक लaमण पटैकर मु पो 

रामसगांव ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 7/1/1970 बी.कॉम. टं.ले. 
म.40 इं.50 �ह. 30

.अ.जा घनसावंगी 7/1/1995 6/30/1998 7798060369

420 20150211C100535 सुभाष शेषराव �हवाळे मु नळणी खू 

पो नळणी बु ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 1/1/1965 बी.कॉम. टं.ले. इं. 
30

.अ.जा भोकरदन 11/1/1999 10/30/2002 9421326152

421 20150211C100591 सुरेL दामोदर तुपे मु.पो. केळीगGहाण 

ता. बदनापुर िज. जालना

पु�ष 8/12/1969 बी.ए. एम.ए.. .अ.जा बदनापूर 8/1/1996 7/31/1999 9420367492
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422 20150212C100051 `ाने$वर _कसनराव  इंदलकर 

फुलेगनर बदनापूर िज जालना

पु�ष 10/15/1969 बी.कॉम. टं.ले. म. 
40 इं.40 
एम.एस.सी.आय.
अी.

खुला >वग� बदनापूर 9/1/1995 8/31/1998 9423730512

423 20150212C100109 रामधन (शवलाल शेवगन मु पो 

आGहाना ता भोकरदन

पु�ष 8/10/1972 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 7/22/1996 7/22/1999 8378883705

424 20150212C100242 संजय फ_करबा इंगळे मु आसई पो 

व�ड ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 6/23/1975 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 2/3/1998 2/3/2001 8605309131

425 20150212C100317 .अ@नल कxणराव  वाघमारे गणपती 

ग�ल◌्ी घनसावंगी िज जालना

पु�ष 5/22/1975 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 4/1/1998 3/31/2001 9423274490

426 20150212C100335 रमेश _कसनराव जगताप मु पो 

�हसोडा खू ता भेाकरदन िज जालना

पु�ष 11/1/1969 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 5/1/2000 4/30/2003 9545052798

427 20150212C100495 दादाराव रंगनाथ चोपड े

मु.पो.ता.भेकरदन िज. जालना

पु�ष 7/1/1964 बी.कॉÝ इ.मा.व. भोकरदन 2/1/1990 1/31/1993 9604296236

428 20150212C100764 ताराचंद लaमण कोथलकर मु पो 

वालसांवगी ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 7/14/1976 बी.ए. इ.मा.व. भोकरदन 5/1/2000 4/30/2003 9673251300

429 20150212C100788 ह0रदास कानोबा देवकर मु पो धावडा 

ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 6/8/1971 बी.ए. इ.मा.व. भोकरदन 12/12/1999 1/1/2003 9970450144

430 20150212C100828 _कशोर गणेशराव जाधव मु पो 

धावडा ता भोकरदन

पु�ष 7/1/1971 बी.ए. एम.ए.  
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� भोकरदन 12/12/1999 1/1/2003 9975286928

431 20150212C101399 भा!कर �"बक अंभोरे मु पो शेलगांव 

ता बदनापूर िज जालना

पु�ष 7/2/1967 बी.कॉम. 
एम.कॉम.टं.ले. 
इं.40

खुला >वग� बदनापूर 8/1/1998 7/31/2001 7588850795

432 20150213C100467 दादाराव तुळसीराम बोनगे मु पो 

आंबा ता परतुर िज जालना

पु�ष 2/17/1967 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� परतुर 9/1/1997 8/31/2000 9423746655

433 20150213C100565 पांडूरंग बाबासाहेब कानपूड,े रामग�ल+ 
गांव परतुर िज जालना

पु�ष 1/20/1971 बी.कॉम. इ.मा.व. परतुर 10/31/1996 10/31/1999 9960463202

434 20150213C100953 .अ@न�Fद नाथाराव मुजमुले मु नांLा 

पो अंबा ता परतुर िज जालना

पु�ष 6/1/1975 बी.ए. खुला >वग� परतुर 11/1/1998 10/30/2001 9637377308

435 20150213C100987 >�दप रामराव (शदंे मु पो 

राणीउंचेगांव ता घनसावंगी िज 

जालना

पु�ष 4/15/1971 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 9/3/1996 8/3/1999 9403023233
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436 20150214C100318 संजय रंगनाथ गाढे मु पो व�ड ता 

जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 7/5/1972 बी.ए. खुला >वग� जा8ाबाद 7/10/1998 6/10/2001 9890532679

437 20150215C100016 गंगाधर नारायण ज-हाड ज-हाड 
ग�ल+ बदनापूर िज जालना

पु�ष 10/7/1969 बी.ए. टं.ले. इं.40 खुला >वग� बदनापूर 7/1/1995 6/30/1998 9423712822

438 20150215C100182 गुलाब धोडीबा साळुंक6 मु पो सोनक 

;पपंळगाव ता अंबड िज जालना

पु�ष 9/25/1975 बी.ए. बी.पी.एड. खुला >वग� .अंबड 12/1/1999 12/31/2002 9049628205

439 20150216C100049 .अ]युत ;पकन राठोड मु बोरगांव 

तांडा पो िजरडगांव ता घनसांवगी िज 

जालना

पु�ष 2/5/1972 बी.ए. एम.ए. . ;व.मु.अ. घनसावंगी 6/2/1997 5/30/2000 8975747747

440 20150216C100057 छबु टोपाजी पवार मु मुरमा पो 

@तथ�पूर+ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 8/9/1975 बी.ए. ;व.मु.अ. घनसावंगी 5/2/2000 4/30/2003 9049357066

441 20150216C100096 सुभाष गो;वदराव काळे मु भोरखेडा 

पो व�ड ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 1/1/1967 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 1/1/1998 12/31/2000 7350167443

442 20150216C100097 रामदास ताDयाराव कुकड ेमु पो 

रायपूर ता परतुर िज जालना

पु�ष 4/7/1968 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.ए. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

भ.ज.(ड) परतुर 9/10/1997 8/31/2000 9370139637

443 20150216C100179 मुळे बल(भम लaमणराव मु 

भोगगांव ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 8/30/1974 बी.ए. एम.ए. खुला >वग� घनसावंगी 1/1/2000 12/31/2002 9923716467

444 20150216C100614 �दल+प >सादराव चGहाण , मु पो 
पांगर+ गोसावी ता मंठा िज जालना

पु�ष 4/10/1968 बी.कॉम. खुला >वग� मंठा 8/16/1996 8/15/1999 9049152387

445 20150216C100655 >@तभा >भाकरराव �ईकर रामग�ल+ 

राम मं�दराजवळ परतुर िज जालना

!"ी 10/2/1971 बी.ए. 
एम.एस.सी.आ.ट+. 
टं.ले.इं.40

खुला >वग� परतुर 9/1/1998 8/30/2001 9404481958

446 20150218C100130 >�हाद संपतराव जईद रा. आट�स 

मेन रोड परतूर िज जालना

पु�ष 6/6/1975 बी.ए.एम.ए.बी.पी.ए
ड.

इ.मा.व. परतुर 11/1/1999 10/31/2002 9404041307

447 20150218C100144 संतोष ;वठोबा साळवे मु कोळेगांव पो 

वालसा ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 4/13/1967 बी.ए. .अ.जा भोकरदन 3/1/1997 3/31/2000 9890527538

448 20150218C100470 राम>साद बाबासाहेब आकात मु पो 

सातोना ता परतुर िज जालना

पु�ष 1/4/1972 बी.ए. खुला >वग� परतुर 3/9/1996 2/28/1999 9765556051

449 20150219C100418 शेख अ�ताफ हुसेन तोहर(मयॉ 

मेहबूब नगर अंबड िज जालना

पु�ष 6/15/1973 बी.ए. टं.ले. म.40 
इं.30.

इ.मा.व. .अंबड 9/1/1999 8/31/2002 9422186030
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450 20150220C100209 बाळु बाळाभाऊ ओफळकर मु पो 

वालसांवगी ता भोकरदन िज जालना

पु�ष 7/2/1968 बी.ए. बस कंडR टर इ.मा.व. भोकरदन 1/25/2000 1/24/2003 7775827711

451 20150220C100295 कुलकण� संजय बालासाहेब मु.पो 
मंगpळ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 6/24/1971 बी.ए. बी.पी.एड. 
एम.एस.सी.आय.ट+
.

खुला >वग� घनसावंगी 9/1/1997 8/31/2000 9420224953

452 20150220C100743 चै"गूण वामराव गायकवाड, कैकाडी 

ग�ल+ अरब ग�ल+ परतुर िज जालना

पु�ष 7/30/1962 बी.कॉम. टं.ले. म. 
30 इ. 60 �ह.60

;व.मु.अ. परतुर 7/30/1995 6/30/1998 9421643661

453 20150221C100206 संतोष ह0रहराव वडगांवकर तह(सल 

ऑ_फस जवळ अंबड िज जालना

पु�ष 6/3/1976 बी.ए. टं.ले. इं.40 
म.40.

खुला >वग� .अंबड 4/1/2000 3/31/2003 9405482995

454 20150221C100393 (शवदास दगडू राठोड मु रामनगर ता 

अंबड िज जालना

पु�ष 9/30/1970 बी.ए. टं.ले. म.40. 
इं.40

;व.मु.अ. .अंबड 3/1/1998 2/28/2001 7875197479

455 20150221C100530 नायबराव �!तूमराव बोडखे मु 

आसरखेडा पो डोणगांव ता बदनापूर 

िज जालना

पु�ष 2/12/1972 बी.ए. कृषी. 
Hड�लोमा

खुला >वग� बदनापूर 12/1/1998 12/1/2001 9689673493

456 20150223C100278 मनोज सुदश�न अं�बलढगे ;पवळा 

बंगला हेड पो!ट ऑ_फस रोड जालना

पु�ष 12/17/1963 बी.कॉम. इ.मा.व. जालना 9/1/1995 8/31/1998 9975309734

457 20150223C100310 ;वठठल सोपानराव भोसले मु पो 

Cचचंोल+ ता घनसावंगी िज जालना

पु�ष 7/4/1974 बी.कॉम. खुला >वग� घनसावंगी 12/1/1999 11/30/2002 9765203101

458 20150223C100356 गौतम रावसाहेब भुतेकर मु 

बोधलापूर+ पो ताडहादगांव ता 

घनसावंगी िज जालना

पु�ष 2/9/1968 बी.ए. बी.पी.एड. .अ.जा घनसावंगी 10/1/1999 9/1/2002 7057161496

459 20150223C100389 ;वxणू >�हाद सोळंके जुने पो!ट 

ऑ_फस गांव परतुर िज जालना

पु�ष 10/19/1974 बी.ए!सी. 
एम.एस.सी. 
आय.ट+. 
आय.ट+.आय

इमाव परतुर 11/16/1998 11/16/2001 9423244807

460 20150223C100414 राठोड अ]युत राजू मु बोरगांव खू पो 

िजरडगांव ता घनसांवगीिज जालना

पु�ष 9/10/1969 बी.ए. बी.पी.एड. ;व.मु.अ. घनसावंगी 1/1/1998 12/31/2000 9172843715

461 20150224C100337 Kह!के रमेश एकनाथ मु (सFदे–◌ार 

;पपंळगांव पो ताडहदगांव ता 

घनसावंगी िज जालना

पु�ष 12/10/1967 बी.ए. .अ.जा घनसावंगी 9/1/1996 8/31/1999 8308391842
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462 20150224C100598 ;वIम (शवाजीराव कोरड ेमु 

भायगGहाण पो @तथ�पूर+ ता 

घनसावंगी िज जालना

पु�ष 3/11/1973 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 1/1/2000 12/31/2002 7875648777

463 20150224C100602 ;वलास Eीरंग दाभाड ेमु आसई पो 

वpड ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 6/11/1975 बी.ए. .अ.जा जा8ाबाद 8/1/2000 7/31/2003 7350802471

464 20150226C100436 पंढर+नाथ सोनाजी सहाने मु पो 

सोयगांव देवी ता भोकरदन िज 

जालना

पु�ष 1/10/1970 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 12/1/1998 11/30/2001 9049427752

465 20150227C101209 �दल+प सुदामराव गवळी मु पो 

खापरखेडा ता जा8ाबाद िज जालना

पु�ष 3/25/1968 बी.ए. बी.पी.एड. 
टं.ले. इं.30

खुला >वग� जा8ाबाद 7/1/1995 6/30/1998 9730458107

466 20150302C100517 संतोष दामोधर पवार, पवार ग�ल◌्ी 
बदनापूर िज जालना

पु�ष 2/21/1974  बी.कॉम. 
एम.कॉम.एम.एस.
सी.आय.ट+.

खुला >वग� बदनापूर 8/1/1997 7/31/2000 9423344343

467 20150304C100315 ;वठठल नरहर+ उगले मु राजेगांव ता 

घनसांवगी िज जालना

पु�ष 1/5/1974 बी.कॉम. खुला >वग� घनसावंगी 7/1/1997 6/30/2000 9423473013

468 20150305C100111 गुलाब ;व$वनाथ सरड ेमु पो 

आनंदवाडी ता. परतुर िज.जालना

पु�ष 5/20/1973 बी.कॉम. बी.पी.एड. खुला >वग� परतुर 3/6/1997 2/29/2000 9975466350

469 20150307C100027 ;वxणू Pखराबापू भापकर मु नो 

आनदवाडी ता परतुर िज जालना

पु�ष 2/15/1969 बी.कॉम. खुला >वग� परतुर 11/10/1997 11/9/2000 9975300785

470 20150310C100215 केशव साहेबराव लMढे मु.पो. तळेगांव 

ता. घनसावंगी िज.जालना

पु�ष 7/6/1968 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 6/1/1997 6/30/2000 7350505305

471 20150316C100556 उNम िजजा मांदाळे मु उमर+ 

पो.पाथ�ड ता.िज. जालना

पु�ष 6/1/1964 बी.ए. अ.ज. जालना 7/1/1996 6/30/1999 9689842515

472 20150317C100465 रावसाहेब अंबादासराव चGहाण मु. 
दैठाणा पो.  Eीxट+ ता. परतुर िज. 
जालना

पु�ष 5/10/1973 बी.ए. खुला >वग� परतुर 6/20/1999 6/20/2002 9823862996

473 20150511C100235 Eीवंत राजाराम �हवाळे मु पो 

आनंदवाडी.ता.परतुर िज जालना

पु�ष 6/15/1969 बी.कॉम. अ.ज. परतुर 5/15/1996 5/14/1999 9158879668

474 20160211C100256 संतोष पुंजाराम ढाकणे मु.सोनदेव 
पो.सेवल+ ता.िज.जालना

पु�ष 5/2/1974 एम.ए भ.ज.(ड) जालना 11/29/1999 11/9/2003 7719863657

475 20160211C100256 सुरेश महाद ुकाळे मु. पाxटा पो. 
सेवल+ ता. िज.जालना

पु�ष 5/2/1974 एम.ए.बी.एड अ.ज. जालना 3/1/2000 2/28/2003 9921132295
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476 20160303C101093 शेख इसाक अZदलु समद मु. 
पो.मुठाड ता.भेाकरदन िज जालना

पु�ष 7/20/1968 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 2/15/1999 2/14/2002 7755959743

477 20160309C100833 दादा(मया चंद ुशेख रा.वा�ुळ(दाभाडी) 
ता.बदनापुर िज.जालना

पु�ष 7/1/1971 बी.ए. खुला >वग� बदनापूर 8/12/1997 7/12/2000 9637608673

478 20160629C100541 (म(लदं सुधाकरराव जोशी मु.पो. 
सेवल+ ता.िज जालना

पु�ष 5/5/1974 एम. ए.एम.पी.एङ खुला >वग� जालना 4/1/1999 3/31/2002 9922950261

479 20160629C100568 ;वलास `ानोबा (शदंे मु.आनंदगाव 

पो.लोणी ता.परतुर िज जालना

पु�ष 8/9/1964 बी.ए. खुला >वग� परतुर 6/1/1995 5/31/1998 9421327851

480 20160629C101142 अ@नल Eीरंग सोनुने मु.लेहा 
पो.शेलुद ता.भेकरदन िज. जालना

पु�ष 7/22/1971 बी.ए.बी.पी.एड इ.मा.व. भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 8806937422

481 20160701C100862 सुभाष सज<राव गवळी मु.सौदलगांव 
खु पो.वडीगोL+ ता.अंबड िज जालना

पु�ष 5/15/1974 एम.ए. अ.ज. .अंबड 12/1/1998 11/30/2001 9764318262

482 20160704C100635 (सदधाथ� बाळाजी काकड ेमु.कोनड 

(बु) पो.व�ड (बु). ता.जा8ाबाद िज. 
जालना

पु�ष 3/12/1970 बी.ए. अ.ज. जा8ाबाद 5/1/2000 4/30/2003 7276458814

483 20160704C100745 अIमशहा या(सनशहा मु.आलापुर 

पो.ता.भेकरदन िज. जालना

पु�ष 3/1/1972 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 4/3/2000 4/4/2003 9657790956

484 20160704C101066 सोपान >�हादराव सपकाळ 

मु.पो.जळगाव (सपकाळ) ता. भेाकरदन 

िज जालना

पु�ष 6/2/1971 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 9403909488

485 20160705C100514 >काश मधुकरराव देशपांड ेभोकरदन 

ता. भेाकरदन िज जालना

पु�ष 6/2/1971 बी.ए.आय.ट+.आय. 
टंकलेखन ई.30

खुला >वग� भोकरदन 12/31/1996 1/31/1999 7743966795

486 20160705C101554 राजु गणपत कांबळे अंबड ता. अंबड 

िज जालना

पु�ष 1/15/1974 बी.ए.बी.पी एड अ.ज. .अंबड 2/7/1996 1/31/1999 9823782948

487 20160707C100184 राजा लaमणराव कदम !वामी समथ� 

क7 L परतुर ता.परतुर िज जालना

पु�ष 1/4/1972 एम.कॉम खुला >वग� परतुर 6/10/1995 5/31/1998 8087202700

488 20160708C100501 उदधव गणपत मखमले मु पो 

सातोना.ता.परतुर िज जालना

पु�ष 5/1/1968 एम.ए. भ.ज.क. परतुर 4/1/1996 3/31/1999 9657101023

489 20160711C100781 कैलास कMडीराम सागड े मु. 
पो.(स.;पपंळगाव ता.घनसावंगी िज 

जालना

पु�ष 5/2/1974 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 8/6/1998 7/5/2001 9922810071
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490 20160712C100247 अतुल भा!कर कुलकण� चांगने 

नगर,अंबड ता.अंबड िज जालना

पु�ष 1/19/1976 बी.ए.बी.पी.एड.,टंक
लेखन म 30,ई 
40

खुला >वग� .अंबड 5/1/2000 4/30/2003 9423459776

491 20160712C100501 Hडगांबर दे;वदासराव साबळे 

मु.घाणेगाव पो.जांबसमथ� 

ता.घनसावंगी िज जालना

पु�ष 5/2/1974 बी.ए. खुला >वग� घनसावंगी 7/1/2000 6/1/2003 9545404075

492 20160714C101016 का(शनाथ जनाध�न मंदे 

मु.पो.मेसरखेडा ता.मंठा िज. जालना

पु�ष 5/5/1965 बी.ए. अ.ज. मंठा 6/9/1998 6/9/2001 9923413675

493 20160716C100214 संजय गंगाधर बळप मु.पो.ता. 
बदनापुर िज.जालना

पु�ष 9/5/1975 बी.ए. खुला >वग� बदनापूर 11/1/1998 10/31/2001 8698478305

494 20160716C100214 अजु�न रामभऊ काळे मु.पो.ता. 
घनसावंगी िज.जालना

पु�ष 9/5/1975 बी.ए.बी.पी.एड. खुला >वग� घनसावंगी 11/1/1998 10/31/2001 9049056014

495 20160716C100379 सै.शक6ल सै.उमरपाशा 
रा.ढोरपुरा,रहेमानगंज,जालना 

िज.जालना

पु�ष 3/4/1970 बी.कॉम. खुला >वग� जालना 10/7/1996 9/7/1999 9175703063

496 19880628C658489 कोटंबे �द(लप बाबुराव, 
मु.अंतरवाल+ (सराट+) 
ता.अंबड,िज.जालना

पु�ष 9/24/1971 बी.काम इमाव अंबड 3/4/1996 3/4/1999 9604193035

497 19890123C658317 _कसन कामाजी गोरे, अ�ह�या 

नगर, नगर परतूर गांव ता.परतूर 
िज.जालना

पु�ष 6/20/1969 बी.ए भजक परतुर 9/1/1996 8/31/1999 9403034976

498 19890704C665532 शेख अफसर गुलाम सरवर, 
मु.पो.(सपोरा (बा.) ता.भोकरदन, 
िज.जालना

पु�ष 7/15/1974 बी.ए.बी.एड इमाव भोकरदन 8/1/1997 8/1/2000 9421172555

499 19900115C659408 ;वठठल अजू�नराव �बडवे, 
मु.पो.म.Cचचंोल+,ता.घनसांवगी,िज.
जालना

पु�ष 7/20/1969 बी.कॉम भजड घनसांवगी 9/1/1996 8/31/1999 9890351863

500 19900713C658559 कृxणा यादवराव बोड<, रा.रजाळा 

पो.वालसा (खालसा) ता.भोकरदन 

िज.जालना

पु�ष 3/5/1972 बी.ए खुला भोकरदन 12/1/1998 11/30/2001 9423452721

501 19900813C658568 काळे ;वजय गंगाधर, मु. 
नागो\याची वाडी, 
पो.Cचचंखेड,ता.अंबड,िज.जालना

पु�ष 8/1/1972 बी.ए भजक अंबड 1/1/1998 12/31/2001 9881114857

502 19920702C658755 गजानन लaमणराव देशमूख, 
मु.पो.पारध 
बु.,ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 7/1/1973 बी.ए खुला भोकरदन 4/13/2000 4/12/2003 9763689122
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503 19920907C658704 (शवाजी सोनाजी शेजूळ, 
मु.Kहस�ळ पो. व�द (खुद�) 
ता.जा8ाबाद िज.जालना

पु�ष 1/20/1970 एम.ए.जी.डी.सी.
ॲ:ड ए.

अजा. जा8ाबाद 12/22/1998 12/21/2001 9421330495

504 19930624C659117 _कशोर बानाजी दाभाड,े लaमी 
नगर, मारोती व महादेव मं�दर 
समोर,(सदंखेड बाय पास, 
ता.िज.जालना

पु�ष 3/7/1975 एम.ए. अजा. जालना 7/1/2000 6/30/2003 9405799739

505 19930805C659188 कमलाकर आDमाराम राऊत, 
मु.दानापुर ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 9/11/1969 बी.ए अजा. भोकरदन 3/1/1996 2/28/1999 9922965974

506 19950125C659594 राठोड ;व$वनाथ ;पतािज, 
मु.यदलापुर ता.परतूर िज.जालना

पु�ष 4/10/1969 बी.ए.बी.एड भज परतुर 6/25/1996 6/26/1999 9765941142

507 19960226C660507 Eीमती �योती आंबादासराव उंख, 
केअर ऑफ अंबादास उंक, अ$लेषा 

_कडस जवळ, गोकुळ नगर,  
ता.िज. जालना

!"ी 6/14/1973 एम.ए. खुला जालना 2/1/1996 1/31/1999 9822031661

508 19970103C660282 माधव बKहानंद साबळे, मु. 
घोडगेांव, ता.िज. जालना

पु�ष 11/15/1976 बी.ए अजा. जालना 8/1/1999 7/1/2002 9665588263

509 19980516C661621 ;वलास सखाराम बोड�, 
मु.सांवगी,पो.ता.जा8ाबाद 

िज.जालना

पु�ष 1/22/1976 बी.ए अजा. जा8ाबाद 2/4/2000 1/4/2003 9637239616

510 19981012C661828 सुभाष गM;वदा गायकवाड, मु.पो. 
फNेपूर ता.भोकरदन िज.जालना

पु�ष 10/20/1973 बी.ए 
आय.ट+.आय

खुला भोकरदन 2/15/2000 2/14/2003 7588850537

511 20001204C666209 कु. कुरमभटटे सूCचता तूकाराम, 
�लॉट नं. 107, मोतोEी @नवास, 
जमूना नगर, रे�वे !टेशन जवळ, 
जालना

!"ी 6/10/1974 बी.कॉम, इंUजी-
50,मराठS 
लघुलेखन-120

खुला >वग� नांदेड 11/29/1995 11/28/1998 9403011511

512 20001229C663582 संतोष शेनफड जाधव, रा.सावखेडा, 
ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 4/2/1975 बी.ए खुला भोकरदन 4/15/2000 3/15/2003 9011152498

513 20030205C668298 �!तूम (भमराव तुपे, �लॉट नं.23, 
गणेश नगर, मातोEी मंगल 
काया�लय जवळ, अंबड रोड, 
ता.िज.जालना

पु�ष 1/4/1966 एम.ए अजा. बदनापूर 6/1/1995 5/31/1998 9420826299
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514 20100226C667438 मनोज वामनराव मगरे, आंबेडकर 

नगर, बदनापूर,िज.जालना

पु�ष 6/1/1972 बी.कॉम अ.जा. बदनापूर 8/1/1996 7/31/1999 8551829751

515 20100416C668956 आ�पासाहेब सुखदेव बोड<, 
रा.रजाळा,पो.वालसा (खा) 
ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 7/9/1973 बी.ए खुला भोकरदन 1/1/1999 12/31/2002 9545431551

516 20110621C679150 मु_कम Eीकांत >भाकरराव, 
गणपती ग�ल+,गवळी मोह�ला 

जूना जालना,िज.जालना

पु�ष 10/7/1969 एम.ए. खुला >वग� जालना 8/1/1997 7/31/2000 9763533130

517 20130710C124339 जग:नाथ गM;वदा बेराड, 
मु.पो.पारध बु 
ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 8/9/1970 बी.ए इमाव भोकरदन 4/15/2000 4/14/2003 9552027803

518 20140703C101645 मंहमद श0रफ शZबीर शेख, 
रा.महाकाळा ता.अंबड,िज.जालना

पु�ष 5/4/1972 बी.ए बी.पी.एड खुला अंबड 3/1/1996 2/2/1999 9403444901

519 20140729C100075 भरत पुजांजी इंगळे, घारे कॉलनी 

केअर ऑफ पांडूरंग पडूळ योचे 

@नवास मु.पो. मंठा,िज.जालना

पु�ष 2/10/1976 बी.ए. बी.पी.एड भजक मंठा 4/26/2000 4/26/2003 9730903535

520 20141017C100031 पवार ;वIम 

रामा,पो.वैrयवडगाव,ता.मंठा,िज.जा

लना

पु�ष 7/7/1969 एम.ए. बी.पी.एड भजअ मंठा 8/7/1997 8/7/2000 7038075500

521 20150209C100388 ;वजय _कसनराव वरगणे, 
मु.सांवगी, 
पो.ता.जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 11/21/1969 बी.ए खुला जा8ाबाद 11/17/1997 11/16/2000 9923775639

522 20150209C100718 (लबंाजी बंडू गोफणे, मु.भातोडी, 
पो.टेभूण�,ता.जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 1/3/1966 बी.ए अजा. जा8ाबाद - - 9158586356

523 20150212C100856 पठाण रहेमुतुला खॉ 

अ�युबखॉ,मु.पो. 
जावळा,ता.भोकदर,िज.जालना

पु�ष 4/1/1967 बी.कॉम ओपन भोकरदन 1/1/1999 1/31/2003 9527628828

524 20150218C100353 �द(लप (सताराम साबळे, 
रा.Kहस�ळ पो.व�ड (ख)ता. 
जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 6/15/1971 बी.ए. अ.जा. भोकरदन 10/1/2000 9/1/2003 7387481536

Page 1192 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

525 20150218C100353 �दगाबर नारायण राव ऊबाळे, 
मु.वाई,पो.पांगर+ (गो) 
ता.मंठा,िज.जालना

पु�ष 10/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. ओपन मंठा 2/12/1996 2/12/1999 7588598740

526 20150222C100090 अशोक सखाराम कटोले, मु.पो. 
पारध बु. ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 9/1/1973 बी.ए इमाव भोकरदन 2/11/2000 2/10/2003 9421422757

527 20150302C100209 जोशी एकनाथ सांडूजी, मु.पो. 
दाभाडी, ता.बदनापूर,िज.जालना

पु�ष 1/20/1973 बी.ए भजक बदनापूर 8/1/1999 7/30/2002 9421649814

528 20160213C100642 कैलास उNमराव सोनवणे, 
मु.कडगेाव पो.देवगाव ता.बदनापूर 
िज.जालना

पु�ष 1/1/1972 बी.ए अजा. बदनापूर 10/10/1997 10/9/2000 9145489960

529 20160304C101031 सुभाष भगवान पोटे, मु.पो.वालसा 
(वडाळ) ता.भोकरदन िज.जालना

पु�ष 6/5/1972 बी.ए खुला भोकरदन 10/1/1996 9/30/1999 9975835632

530 20160705C100901 काशीराम कडूबा साळवे 

मु.पो.व�ड,ता.जा>ाबाद,िज.जालना

पु�ष 6/15/1963 बीए, ए.सी जा8ाबाद 3/31/1997 4/1/2000 81499196003

531 20160729C101404 गंगाधर जीजा जाधव रा. उखळी 

पो. पा½ुड,ता.िज.जालना

पु�ष 5/6/1974 बी.ए अजा. जालना 7/1/1999 9/30/2002 7741831380

532 20160821C100190 मदनी मुमताज अहमद मो. 
अशरफ, मु.पो. भोकरदन 

(उ!मानपेठ) िज.जालना

पु�ष 2/6/1963 बी.का◌ॉम खुला >वग� भोकरदन 4/15/1996 4/14/1999 9960424258

533 20160827C101213 सुधाकर भगवानराव @नकम, मु.पो. 
दाभाडी, ता.बदनापूर िज.जालना

पु�ष 5/3/1974 बी.ए खुला बदनापूर 12/13/1999 11/30/2002 9422765451

534 20160902C100894 ;वxणू Eीपतराव कवड,े 
मु.वैजोडा,पो.रोह+णा (बु.) ता.परतूर 
िज. जालना

पु�ष 10/1/1965 बी.ए खुला >वग� परतुर 4/12/1995 3/31/1998 8806914903

535 20161219C100715 �दपक बळवंतराव आंबटपुरे, सुभLा 
नगर, (मयॉ साब, दगा� रोड, ता.िज. 
जालना

पु�ष 12/11/1971 बी.ए.बी.एड एसबीसी नांदेड 12/1/1995 11/30/1998 9923575528

536 20161220C100828 ;वनायक कांशीराम गायकवाड, 
अ\णा नगर, जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 2/1/1972 बी.ए भजअ जा8ाबाद 1/5/2000 1/4/2003 9420824692

537 20161220C100906 सुभाष दNा"ाय (शवनCगर+कर, 
आदश�̂ कॉलनी, गॅस एजे:सी 

समोर, परतूर िज.जालना

पु�ष 7/1/1968 एम.ए.बी.एड.बी.
पी.एड

खुला परतुर 5/1/1995 31-04-1998 9673849759
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538 20161220C101447 शेख ह_कम शेख मो�हयोrयीन, 
न;वन बस !�ड जवळ, घनसांवगी 
िज.जालना

पु�ष 4/20/1971 बी.ए खुला घनसांवगी 9/1/1996 8/30/1999 9423460186

539 20161220C101575 साळवे अर;वदं पाचीराम, 
मु.पो.जळगाव (स) 
ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 6/20/1969 बी.कॉम अजा. भोकरदन 7/1/1997 6/30/2000 8446930540

540 20161221C100120 दशरथ तेजराव कड, 
मु.कोळेगांव,पो.पालसा (वडाळा) 
ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 10/1/1974 बी.ए. खुला >वग� भोकरदन 3/22/1999 3/21/2002 8600973225

541 20161221C100613 Eीमती उषा गुमाणी रामजी 

गु�ता, सDयनारायण चाळ, रे�वे 
!टेशन रोड, >याग हॉ!पीटल 
समोर,िज.जालना

!"ी 11/20/1977 बी.कॉम खुला जालना 3/1/2000 2/28/2003 9822955106

542 20161221C100790 ;वजय रामगोपाल शमा�, जूना 

मMढा दN मं�दर जवळ, 
परतूर,िज.जालना

पु�ष 7/7/1975 बी.कॉम ओपन परतुर 11/11/1998 11/12/2001 9423746509

543 201612229C100619 Eीमती शारदा ;वठठलराव मघाड,े 
मु.पो. टेभूण�, 
ता.जा8ाबाद,िज.जालना

!"ी 12/5/1967 बी.ए अ.जा. जा8ाबाद 12/1/1997 11/30/2000 9021878794

544 20161223C101094 Eी@नवास शंकरराव �द�Oत, 9 रमा 
@नवास से�स टेRस 

कॉलनी,ता.िज.जालना

पु�ष 11/9/1976 बी.कॉम खुला जालना 7/1/2000 6/30/2003 9404505306

545 20161225C100074 रावसाहेब कडुबा फुकट, रा.कुभांर+, 
पो.ता. भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 4/3/1971 बी.ए खुला भोकरदन 8/20/1996 8/19/1999 9923959554

546 20161225C100235 _करण वंसतराव 

चांदजकर,मु.पो.आदश� 

कॉलनी,गु�देव @नवास, कॉलेज 

रोउ, परतूर,िज.जालना

पु�ष 5/22/1972 बी.ए. खुला परतुर 10/16/1997 10/15/2000 9421957281

547 20161226C100698 कु. संगीता सDयनारायण शमा�, 
आर.पी.रोड, श@न मं�दर जवळ, 
िज.जालना

!"ी 2/27/1969 बीए, खुला >वग� जालना 9/1/1997 8/30/2000 8180938471

548 20161227C101332 Eीमती वषा� कुंजन(सहं �द�Oत, 6-
अ, राणा सदन, अUसेण नगर, 
राम नगर, जालना

!"ी 9/21/1968 बी.ए बी.पी.एड खुला >वग� जालना 7/1/1996 7/31/1999 9403948055
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549 20161228C100364 ;वलास जनाध�न पवार मु.पो. 
बदनापूर,िज.जालना

पु�ष 2/4/1974 बी.ए खुला >वग� बदनापूर 10/7/1998 9/30/2001 7798657595

550 20161228C100967 अ�हरे बनु लaमणराव, 
मु.सुगंधानगर, मंठा,िज.जालना

पु�ष 7/5/1974 बी.ए. अजा. मंठा 5/1/2000 4/30/2003 8805801114

551 20161228C101194 (शवक:या भगवान खंदारे, मु.पो. 
टेभुण�,ता.जा8ाबाद,िज.जालना

!"ी 2/9/1970 बीए .अ.जा. जा8ाबाद 6/21/2000 20-062003 9403124739

552 20161229C00308 नायबराव आबाराव बोरस,े मु. 
करजगांव ता.भोकरदन,िज.जालना

पु�ष 6/3/1969 बी.कॉम खुला >वग� भोकरदन 3/1/1997 2/28/2000 7350334544

553 20161229C100705 पंजाबराव भगवान जाधव, 
मु.काळेगाव पो.कुभारजर+, 
जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 7/1/1975 बी.ए खुला जा8ाबाद 1/8/1999 1/7/2002 7038667045

554 20161230C100077 (म(लदं Eीराम Hडगंे, 
ता.जा8ाबाद,िज.जालना

पु�ष 10/20/1972 बी.ए अ.जा. जा8ाबाद 6/5/1998 6/5/2001 8793498030

555 20161230C100106 शंकर (सताराम जोशी, गु�कृपा 

सोनल नगर, रे�वे !टेशन 
जवळ,िज.जालना

पु�ष 5/2/1976 बी.ए खुला जालना 1/1/1999 11/30/2003 9422218687

556 20161230C100719 पांडूरंग ;वठठलराव 

गाडगे,रा.;पपुळा,पो.Eीxट+,ता.परतूर,
िज.जालना

पु�ष 7/1/1973 बी.एस.सी. खुला >वग� परतुर 7/16/1999 7/16/2002 9421643624

557 20161230C100747 कातारे >भाकर साहेबराव, 
मु.Cचचोल+ 
पो.उ!मानपूर,ता.परतूर,िज.जालना

पु�ष 5/1/1971 बी.ए. खुला परतुर 3/1/1996 2/28/1999 8806713981

558 20161230C100810 सदा(शव भाऊराव (लपणे, 
रा.शेलगांव ता.परतूर, िज.जालना

पु�ष 7/15/1970 बी.ए.बी.पी.एड. खुला परतुर 4/9/1997 4/27/2000 9049022801

559 20161231C100130 (शवाजी तुळशीराम शेवाळे, मु. 
माळतMडी, पो. पांगर+ 
वायाळ,ता.मंठा,िज.जालना

पु�ष 1/5/1968 बी.ए. ओपन मंठा 5/25/1996 5/25/1999 8928446076

िजहा कौशय �वकास , , , , रोजगार  व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , परभणी
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1 19920630सी856285�द.3
0/06/1992

सतीश मधुकरराव जोशी Gदार : 
रेणुकादास केदारे  (शपंी ग�ल+, 
पाथर+ ता.पाथर+ िज. परभणी

पु�ष 04.10.1976 बी.ए. , बी.कॉम., 
जी.डी.सी.ॲ:ड 

ए., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., मराठS 

40,¨Uजी 40 
टायपींग.

खुला पाथर+ 15.02.1999 17.01.2002 9420196575/97
67198420

2 20070725सी872982�द.2
5/07/2007

राजु ;व$ वनाथ साळवे, घर 
नं.411034 जे Gयंकट+ �लॉट, पूणा� 

 ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 01.03.1966 बी.कॉम. ए!सी पूणा� 14.06.1995 1३.05.1998 9404642204

3 20081211सी873529�द.1
1/12/2008

लaम(सगं �हरालाल राजपूत 

आनंद नगर, आय.ट+.आय. पूणा�  

ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 24.03.1973 बी.ए. खुला पूणा� 15.08.2000 15.07.2003 9421383894/9
730947546

4 19890119सी857454�द.1
9/01/1989

अ@नल नाथा तायड ेIांती नगर, 
पूणा�  ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 05.06.1970 बी.ए. एम.ए. ए!सी पूणा� 01.12.1995 30.11.1998 9764756426/73
85598466

5 19930803सी857086�द.0
3/08/1993

;>तम pंजाजी पुंडगे  डॉ.आंबेडकर 

नगर,  पूणा�  ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 06.07.1970 बी.ए. एम.ए. ए!सी पूणा� 00.06.1995 00.05.1998 9850800094/7
875079649

6 19910920सी856319�द.2
0/09/1991

म.अ:सार म.रौफ ;वजय नगर, 
पूणा�  ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 14.03.1975 बी.कॉम. 
एम.कॉम.

खुला पूणा� १0.12.1997 09.11.2000 9011223319/8
855039479

7 19980824सी860131�द.2
4/08/1998

संतोष ;व�ठलराव कांबळे, 
डॉ.आंबेडकर नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.05.1975 बी.ए. एम.ए.�हदं+ ए!सी गंगाखेड 01.11.2000 00.10.2003 7798897181/8
626077939

8 20110722सी876433�द.2
2/07/2011

चैतानंद हुसेनी वाघमारे (सrधाथ� 

नगर,  पूणा�  ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 29.06.1972 बी.ए. ए!सी पूणा� 19.12.1999 18.11.2002 9421390072/77
98921358

9 19930508सी857141�द.0
8/05/1993

मधुसुदन सदबाजी ढगे  (सrधाथ� 

नगर,  पूणा�  ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 19.11.1965 बी.कॉम. अनुसुचीत जाती पूणा� 00.06.1995 00.07.1998 8007459773/91
75743689

10 19951114सी858133�द.1
4/11/1995

शामकुमार कूमा�जी वाघमारे 

(सrधाथ� नगर,  पूणा�  ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 05.06.1966 बी.कॉम. बीपीएड ए!सी पूणा� 31.03.1994 00.03.1997 9579758588
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11 19870619सी871207�द.1
9/06/1987

संजय =यानोजी जMधळे (सrधाथ� 

नगर, पुणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 08.04.1969 बी.कॉम. ए!सी पूणा� 00.12.1993 00.11.1996 8888061003/9
763882568

12 19941021सी867998�द.2
1/10/1994

अpण बंडू सोनवने (सrधाथ� 

नगर, पुणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 16.08.1968 बी.ए. 
एम.ए.�हदं+ 

पी.िज.Hड�लोमा 
�हदं+ �ा:सलेटर

ए!सी पूणा� 00.01.1996 00.12.1998 8980966349

13 20150605सी100537�द.0
5/06/2015

शेख हाpण शेख फर+द 

मु.पो.धनगर टाकळी ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1975 बी.ए.बी.पी.एङ खुला पूणा� 00.01.1998 00.12.2000 9921934762/99
21934762

14 20141120सी100398�द.2
0/11/2014

पुरभाजी अमतृराव जोगदंड 

मु.लोण खुद� पो.;पपंळा लोखंड े

ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 02.04.1970 बी.कॉम. खुला पूणा� 01.09.1995 15.08.1998 9763174177/97
63174177

15 20140804सी100859�द.0
4/08/2014

जय(सगं तुळशीदास मोरे 

मु.पो.पाथर+ पाट+ल ग�ल+ 
ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 01.01.1967 बी.ए.बी.पी.एङ. 
एल.ट+.सी 

एम.एस.सी.आय.
ट+. Hड.ट+.पी.

खुला पाथर+ 12.02.1996 21.01.1999 8625967792/99
21294616

16 20140826सी101563�द.2
6/08/2014

शेख अल+म अZदलु रौफ कादर+ 

दगा� रोड, पुंगळवेस िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.01.1976 बी.ए.बी.एङ 
डी.एङ.

खुला िजंतूर 00.09.2000 00.08.2003 9422879877/8
623811822

17 19921124सी861505�द.2
4/11/1992

;वजय चोखाजी पंडीत 

डॉ.आंबेडकर नगर, पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 02.06.1967 बी.कॉम. ए!सी पूणा� 17.12.1999 16.11.2002 8390007183/8
421182681

18 19950828सी858428�द.2
8/08/1995

पदमाकर मोहनराव सोनकांबळे, 
ह0र नगर, पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 01.07.1975 बी.ए. ए!सी पूणा� 17.12.1999 17.11.2002 9823486896

19 20060905सी867243�द.0
5/09/2006

(समा >भाकरराव फुटाणे Eीनगर 

बँक कॉलनी परभणी

!"ी 24.12.1975 बी.ए!सी.,बी.एङ खुला परभणी 04.08.1998 26.07.2001 9823460367/95
95356307

20 19921201सी856795�द.0
1/12/1992

शेख अ.सNार शेख समद बलासा 

रोड, संतोषी माता मं�दर जवळ, 
िजंतूर

पु�ष 10.06.1971 बी.कॉम. 
एम.कॉम.

खुला िजंतूर 00.07.1995 00.07.1998 9822484140

21 19931217सी857335�द.1
7/12/1993

पठाण हाफ6ज गुलशाहखाँ 

सरफराजखॉ बलसा रोड, संतोषी 
माता मं�दरा जवळ, िजंतूर

पु�ष 02.06.1971 बी.ए. खुला िजंतूर 00.03.1997 00.02.2000 8087274322/7
385010222
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22 19960701सी859060�द.0
1/07/1996

 सु@नता जळबाजी (भसे 

;वrयानगर, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

!"ी 02.02.1972 बी.ए. एम.ए. ए!सी पूणा� 02.07.1998 01.06.2001 9850800094/7
875079649

23 20100904सी864879�द.0
4/09/2010

राजु ;व$ वना थ  (भमसेन पंच(शल 

नगर, पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 08.11.1971 बी.ए. ए!सी बौदध महार पूणा� 10.09.1998 09.08.2001 9637432310

24 19890107सी859049�द.0
7/01/1989

अजु�न सुभाषराव शेळके गजानन 

नगर, बारा �योती(लगं 
मं�दराजवळ जुना कारेगांव रोड, 

परभणी

पु�ष 16.06.1967 बी.ए. खुला परभणी 10.03.1998 21.02.2001 9767981535/97
67981535

25 20081231सी874065�द.3
1/12/2008

सCचन सखाराम एंगड ेघर Iं.87, 
मातोEी नगर, वांगी रोड, परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 07.04.1971 बी.कॉम. ए!सी वसमत 08.03.1996 06.02.1999 9158481685/8
624831562

26 19920७02सी873719�द.0
2/07/1992

कैलास उNमराव मोरे मु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 02.06.1975 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एङ.

खुला परभणी 00.10.2000 00.09.2003 7350555915/94
04108732

27 19900531सी856034�द.3
1/05/1990

संतोष गणेशराव देशमुख  

मु.पो.झर+ ता.िज.परभणी

पु�ष 11.01.1971 बी.ए., बी.पी.एङ, 
बी.एड., टाईपींग

खुला परभणी 00.11.1998 00.10.2001 9561634877

28 19960625सी858470�द.2
5/06/1996

संजय बबनराव पांड ेडी-140 
"प0रपुत�" एकता कॉलनी वसमत 

रोड, परभणी

पु�ष 14.01.1971 बी.कॉम. 
एम.कॉम., 

िज.डी.सी.ॲ:ड 

ए.

खुला परभणी 00.01.1996 00.12.1998 9423143617/91
30273833

29 20080613सी875652�द.1
3/6/2008

दगुा�दास बळीरामपंत ढोले, 
मु.पो.मंगpळ बु.ता.मानवत 

िज.परभणी

पु�ष 03.04.1975 बी.ए!सी.गणीत खुला मानवत 27.11.1999 19.10.2002 9604963326/77
09238129

30 20140625सी102041�द.2
5/06/2014

राजाभाऊ पांडुरंग चGहाण 

रा.संभाजी नगर पो.आजमाबाद 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 21.09.1974 बी.ए., बी.पी.एङ ;व.जा. गंगाखेड 01.12.1997 30.11.2002 9823590627/97
63462715

31 20140524सी100480�द.2
4/05/2014

>�हाद नामदेव चGहाण 

रा.Cचचंटाकळी पो.ग�डगाव 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 20.10.1972 बी.कॉम. ;व.जा. गंगाखेड 00.12.1995 00.11.1998 9767047026

32 20140731सी100547�द.3
1/07/2014

अZदलु ख�युम शे.म.सालार 
मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 14.05.1972 बी.ए. एस.बी.सी.ए.शेख 

04
गंगाखेड 01.02.1998 31.01.2001 9763868703
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33 19900703सी857998�द.0
3/07/1990

अनवर पाशा अZदलु रह+म 

मुमताज नगर, धार रोड, परभणी

पु�ष 10.07.1973 बी.ए., एम.ए. 
इ@तहास

खुला परभणी 00.12.2000 00.11.2003 9890427884/9
420851914

34 20110210सी865156�द.1
0/02/2011

संजय ;व�ठलराव एंगड े

डॉ.आंबेडकर पुतãया जवळ राहुल 

नगर परभणी

पु�ष 19.09.1967 बी.कॉम., 
एम.कॉम

ए!सी परभणी 20.09.1994 30.08.1997 9960314196/99
60311165

35 19850713सी869333�द.1
3/07/1985

उFदव योगानंद Cचचंाणे 

मु.पो.पाथर+(माळीवाडा) ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 03.10.1969 बी.ए.,मराठS 
40.इंUजी, 40 
टाईपींग., 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ओबीसी पाथर+ 01.06.1997 31.05.2000 7219086003

36 20140318सी100215�द.1
8/03/2014

सु@नल माPणकराव जाधव , साई 
@नवास, मथुरा नगर, वसमत रोड 

परभणी

पु�ष 07.09.1971 बी.ए., बी.पी.एड., खुला गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 9881096193/7
588571622

37 20051122सी865897�द.2
2/11/2005

बबन वाघोजी Pझजंाड ेरा.नरहापुर 
पो.चुडावा ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 02.01.1971 बी.कॉम बौFद (अनु.जाती) पुणा� 00.08.1997 00.07.2000 9960419983

38 20021120सी865228�द.2
0/11/2002

भगवान सखारामजी हरकळ 

रा.आव� जा. िज.परभणी

पु�ष 25.09.1973 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.01.1997 00.12.1999 9420529860

39 19960715सी873738�द.1
5/07/1996

यमाजी नामदेव जाधव 

रा.आमडापूर पो.(सगंणापूर 

ता.िज.परभणी

पु�ष 10.07.1972 बी.ए. ए!सी परभणी 00.09.1997 00.08.2000 9075307851

40 20160629सी101473�द.2
9/06/2016

बालासाहेब अजु�नराव नाईकनवरे 

मु.जवळाझुटा पो.कासापुर+ 

ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 10.05.1967 बी.ए.बी.पी.एङ खुला पाथर+ 05.07.1996 05.06.1999 7066733589

41 20140621सी100356�द.2
1/06/2014

;वxणु देवराव साखरे मु.साखरेवाडी 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 01.10.1973 बी.ए. खुला मानवत 12.04.2001 12.03.2004 9860411862/7
745819543

42 19990128सी860708�द.2
8/01/1999

का@त�क लaमणराव ;वभुते उदय 

नगर, लोहगाव रोड, परभणी

पु�ष 10.05.1973 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.06.2000 00.05.2003 9921808043

43 19920316सी858877�द.1
6/03/1992

मनोहर सोनाजी आव�कर  :यु 

नेहp नगर, जुना पेडगांव रोड, 
परभणी

पु�ष 03.08.1966 बी.ए. ए!सी अनु-जाती परभणी 00.04.1997 00.03.2000 9822553499/94
23745422
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44 19890922सी855970�द.2
2/09/1989

रमेश (लगंोजी कांबळे 

मु.पो.(सrधाथ� नगर, पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 06.07.1973 बी.ए. अनुसुचीत जाती पूणा� 05.01.2001 04.12.2003 8308634307

45 19980806सी860101�द.0
6/08/1998

शेख शाद�ुला शेख रहेमतु�ला 

गाल+ब नगर, दगा� रोड, परभणी

पु�ष 15.06.1974 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.01.2000 00.12.2002 9175373543

46 20140919सी103470�द.1
9/09/2014

सुरेश आसाराम (शदंे अिजंठा 

नगर, हाडको कॉलनी घर नं.49 
वांगी रोड, परभणी

पु�ष 01.07.1966 बी.कॉम. अनुसुचीत जाती परभणी 00.10.1993 00.09.1996 7385673458/9
860287485

47 19920623सी856256�द.2
3/06/1992

उNम गणपतराव धुमाळे  

(सrधाथ� नगर, पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 15.05.1968 बी.ए. ए!सी पूणा� 01.03.2000 01.02.2003 9158789432

48 20141008सी100275�द.0
8/10/2014

भगवान जळबाजी (भसे (सrधाथ� 

नगर पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 01.05.1967 बी.ए. ए!सी पूणा� 00.12.1995 00.11.1998 7385513399/8
605601023

49 19950708सी874219�द.0
8/07/1995

चंद ु(सताराम कदम  महादेव 

मं�दर जवळ, (शवाजी नगर, 
मु.पो.पुणा� ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 20.06.1975 बी.ए. खुला पुणा� 19.10.2000 18.09.2003 8624955487/9
075426937

50 20160310सी100876�द.1
0/03/2016

;व�ठल खंडरेाव देऊळगांवकर 

भा= य नगर कारेगांव रोड, ;व�ठल 
pRमाई मं�दरा जवळ, परभणी

पु�ष 07.01.1973 बी.ए. खुला पूणा� 13.09.1998 17.08.2001 7507830412

51 20141027सी100639�द.2
7/10/2014

;व$वनाथ Eीराम खंदारे मु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 29.09.1968 बी.कॉम. ए!सी बौrध परभणी 00.06.1992 00.05.1995 7770065911/94
21459572

52 20070612सी867451�द.1
2/06/2007

हनुमान माPणकराव गायकवाड 

मु.सुर;पपंर+ पो.बोरवंड बु. 
ता.िज.परभणी

पु�ष 05.06.1974 बी.ए., एम.ए. ए!सी मांग परभणी 01.01.1998 31.12.2000 9623667116

53 19910930सी856320�द.3
0/09/1991

बालु नारायण वाघमारे 

डॉ.अंबेडकर पुतळयाजवळ, राहुल 
नगर, परभणी

पु�ष 15.07.1970 बी.ए. ए!सी महार परभणी 00.05.1997 00.04.2000 9850407044/8
888296982

54 20141218सी101273�द.1
8/12/2014

uयंबक पांडुरंगराव आGहाड  

मु.पो.व!सा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 04.02.1970 बी.ए. एन.ट+. धनगर िजंतूर 00.06.1998 00.05.2001 9764166781/9
860064055

55 19930719सी857066�द.1
9/07/1993

पठाण सल+म खॉन युसूफ खॉन  

चपरासी कॉलनी बलसा रोड, 
िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.06.1970 बी.ए. खुला िजंतूर 00.12.1997 00.11.2000 9763544794
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56 20040915सी875073�द.1
5/09/2004

(शवाजी एकनाथराव जोगदंड 

मु.पो.गौर ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 14.07.1968 बी.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला पुणा� 01.12.1995 30.11.1998 9970844076/94
04732128

57 20081021सी873962�द.2
1/10/2008

रामे$वर कुंड(लकराव थोरात 

मु.मानके$वर चा. पो.जोगवाडा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.04.1974 बी.ए. एन.ट+.हटकर िजंतूर 00.03.1998 00.02.2001 7350641673/73
78835110

58 20090710सी879978�द.1
0/07/2009

रमेश दNराव जाधव मु.पो.करंजी 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 05.03.1971 बी.ए. खुला मानवत 00.10.1998 00.09.2001 9158197156/77
68854875

59 19930419सी862359�द.1
9/04/1993

पठाण इफतु�ला खान 

असमतु�ला खान डॉ.जाकेर हुसेन 

नगर, बामणी �लॉट, िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 03.07.1975 बी.ए. खुला िजंतूर 00.05.2000 00.06.2003 9028973997/91
75579997

60 19920704सी877158�द.4
0/07/1992

राजाभाऊ तुकाराम पंHडत 

मु.(लबंेवाडी पो.घटांगरा 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.03.1977 बी.ए. एम.ए. ए!सी गंगाखेड 00.11.1999 00.10.2002 9763848477

61 19990108सी866296�द.0
8/01/1999

चंLमुनी शंकरराव करवंदे 

डॉ.आंबेकर नगर, पुणा� ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 10.02.1969 बी.ए.बी.पी.एङ, अनुसुचीत जाती 

बौrध

पूणा� 00.01.1996 00.12.1998 9637592133

62 20130831सी100308�द.3
1/08/2013

सु@नता रामचंL वाघमारे 

डॉ.आंबेडकर नगर, गंगाखेड 

पो.गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 10.06.1972 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.04.1997 31.03.2000 9922475601

63 20140905सी103065�द.0
5/09/2014

बालाजी Gयंकटराव (शगांड े 

मु.धनगरमोहा पो.हरगुंळ 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 02.07.1976 बी.ए., 
एम.ए.इ@तहास

भ.ज.क. एन.ट+.सी गंगाखेड 00.08.2000 00.07.2003 9767677404/90
75245375

64 19940220सी857643�द.2
0/02/1994

अशोक दशरथ साळवे मु.गवळी 

;पपंर+ ता.पो.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 30.06.1974 बी.ए., एम.ए. ए!सी महार सोनपेठ 00.03.1998 00.02.2001 7057359358

65 19920630सी856286�द.3
0/06/1992

राजाभाऊ सोपानराव रण�दवे 

मु.पो.(सरसी बु.ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 25.08.1972 बी.ए. अ.जाती महार सोनपेठ 00.12.1998 00.11.2001 7798024269

66 19900406सी867246�द.0
6/04/1990

>काश रानबा पारवे 

रा.डॉ.आंबेडकर 

नगर,आय.ट+.आय.रोड परभणी

पु�ष 01.01.1965 बी.ए!सी.,एम.ए
!सी

अनुसुचीत जाती परभणी 15.06.1995 00.05.1998 9373094417
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67 19920220सी867244�द.2
0/02/1992

(मझा� आ@तक बेग (मझा� सादेख 

बेग रा.दगा� रोड,तुराबल हRक 

नगर,काजी मसजीत मागे,परभणी

पु�ष 25.09.1974 बी.ए.,�ब.;पएड ओबीसी परभणी 00.11.1998 00.10.2001 9923835559/91
75582786

68 19960705सी858506�द.0
5/07/1996

सुभाष तुकाराम चGहाण 

रा.गारमाळ तांडा घटांUा 

पो.घटांUा ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 11.09.1976 बी.ए. ;व.जा. गंगाखेड 00.07.1998 00.06.2001 9673528386/7
058160687

69 19910121सी856482�द.2
1/01/1991

कैलास ;व�ठलराव वाघमारे 

मु.;पगंळी(को) पो.बोबड ेटाकळी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 10.11.1968 बी.ए. ए!सी परभणी 00.06.1998 00.05.2001 9975385279

70 20081208सी861542�द.0
8/12/2008

_कशोर सुरेशराव वैrय �लॉट 

नं.69,सुपूxप 
_कत�,यलदरकॉलनी,वसमत 

रोड,परभणी

पु�ष 17.06.1972 बी.कॉम खुला परभणी 15.06.1995 15.05.1998 9850498613/9
604322354

71 19981215सी860344�द.1
5/12/1998

शेख म:सुर शेख का(समसाब 

मु.पो.गौर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 06.08.1971 बी.ए. खुला पूणा� 02.08.1996 02.08.1999 9960737118

72 20081126सी872174�द.2
6/11/2008

(शवाजी हानमंतराव Zयाळे 

मु.आडगांव पो.चाटोर+ ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 05.08.1967 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.07.1998 00.06.2001 9922031184/75
88791709

73 19880720सी871408�द.2
0/07/1988

सुरेश Eीहर+ आचाय� 

मु.पो.डॉ.आंबेडकर नगर, गंगाखेड

पु�ष 01.07.1968 बी.ए., एम.ए. ए!सी महार 

अनुसुCचत जाती

गंगाखेड 00.06.2000 00.05.2003 8177926314/73
85995999

74 19960828सी858860�द.2
8/08/1996

रामचंL बाबुराव ढगे मु.वरखेड 

पो.हादगांव बु. ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 20.07.1970 बी.ए. खुला पाथर+ 01.11.1997 01.10.2000 9689075574

75 20010722सी863057�द.2
2/07/2001

मधुकर नाथराव पाईकराव 

परसावत नगर, गाय"ी 
मं�दरासमोर, परभणी

पु�ष 29.07.1970 बी.ए. बौFद (अनु.जाती) परभणी 27.06.1997 26.06.2000 9921011101/96
73905040

76 19880506सी861564�द.0
6/05/1988

केशव >भु Cगर+ मु.पो.बडवणी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 12.01.1971 बी.कॉम., 
एम.ए., बी.पी.एड,

एन.ट+.बी.गोसावी गंगाखेड 00.05.1999 00.04.2002 9921562272

77 19960625सी858472�द.2
5/06/1996

स�यद अकबर स�यद गफुर 

मुमताज नगर, धार रोड, अपना 

>ोGह+जन  जवळ, परभणी

पु�ष 10.06.1977 बी.ए., 
एम.ए.,एल.एल.

बी.

खुला परभणी 00.10.2000 00.09.2003 7276743135/84
21549786
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78 19940422सी857654�द.2
2/04/1994

मधुकर उNमराव बोराड ेमु.घागरा 
पो.कावी ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.09.1975 बी.ए., 
एम.ए.अथ�शा!"

खुला िजंतूर 00.10.1999 00.09.2002 9881907145/8
623856617

79 20141013सी100210�द.1
3/10/2014

मधुकर वामणराव घनसावध 

मु.मानके$वर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.02.1973 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.07.1997 00.06.2000 9767542297

80 20141125सी100276�द.2
5/11/2014

अशोक धMडीबा साळवे मु.पो.व!सा 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 02.02.1966 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.11.1995 00.12.1998 9765591358

81 20081010सी861835�द.1
0/10/2008

दादाराव Eावण का(मटे 

मु.पो.पांगर+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 18.02.1971 बी.कॉम. ए!सी बौrध िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 9890158142

82 20150131सी100486�द.3
1/01/2015

;वनोद `ानोबा कदम  

मु.पो.मंग�ळ बु.ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 20.06.1974 बी.ए., 
एम.ए.मराठS

खुला मानवत 05.09.1996 31.08.1999 8605576882/7
028189009

83 20150303सी100592�द.0
3/03/2015

p!तूम संभाजी नरवटे 

मु.साखरेवाडी पो.मंगpळ बु. 
ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 20.06.1963 बी.कॉम. एन.ट+.सी.हाटकर मानवत 15.05.1991 20.04.1994 8605326240

84 19870706सी861531�द.0
6/07/1987

अनंत बापुराव पवार मु.पोखण� 

देवी पो.(सरसम ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 05.07.1969 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला पालम 00.07.1995 00.06.1998 8411820711/7
767975635

85 20160630सी100404�द.3
0/06/2016

मधुकर वाघोजी घनसावंत 

बौrधनगर, पुगंळवेसगल+ 

मु.पो.ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.05.1973 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.07.1998 00.06.2001 8484019873

86 19870625सी871208�द.2
5/06/1987

पठाण रफ6क सफदर खान जाधव 

गॅस एज:सी रोड, सरफराज नगर, 
परभणी

पु�ष 05.01.1970 बी.ए., 
एम.एस.डZ�यु.

खुला परभणी 04.05.1998 23.04.2001 9960499155

87 19910813सी856390�द.1
3/08/1991

अल+योrद+न अ.कादर जोड कुवा 

मोह�ला पाथर+ ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 15.02.1969 बी.कॉम. ओबीसी पाथर+ 01.07.1998 30.06.2001 9970995578/73
85085878

88 19970121सी859411�द.0
3/06/1997

स�यद @नसार स.महेबुब मेन रोड, 
िजया मेडीकल जवळ पाथर+ 

ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 04.06.1971 बी.ए. खुला पाथर+ 01.01.1999 31.12.2001 8149719259/8
624866844

89 20140703सी101019�द.0
3/07/2014

अ@नल मोतीराम ;वxणुपुर+कर 

अUवाल �लॉ�टगं (सrधाथ� नगर, 
पुणा� ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 01.01.1968 बी.ए. ए!सी पूणा� 22.12.1998 21.11.2001 7875911179/8
623914259
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90 20130831सी101373�द.3
1/08/2013

गंगाधर @नवNृी धुमाळे 

डॉ.आंबेडकर पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 02.06.1970 बी.ए., बी.एङ. ए!सी पुणा� 16.12.1995 16.11.1998 8975320370/91
75564376

91 20160429सी100337�द.2
9/04/2016

आनंद दे;वदास पोहनेरकर  Gदारा 

आरो=य कॉलनी, वसमत रोड, संत 
तुकाराम कॉलेज]या बाजुस परभणी

पु�ष 22.01.1972 बी.कॉम.डी.जे. खुला परभणी 00.01.1996 00.12.1998 9422113213/94
22965913

92 19910720सी856309�द.2
0/07/1991

अ@नल जग:नाथराव वाघमारे 

वृंदावन कॉलनी, डॉ.कुरे ]या 

बाजुला 6 वे घर कारेगांव रोड, 
परभणी िज.परभणी

पु�ष 02.01.1969 बी.कॉम. ए!सी परभणी 00.10.1993 00.10.1996 8600845455/7
058028622

93 20101230सी867954�द.3
0/12/2010

�दल+प रंगनाथराव भोसले 

मु.पो.ईसाद ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 02.02.1969 बी.कॉम., 
एम.ए., बी.पी.एड.

खुला गंगाखेड 00.03.1999 00.02.2002 9657941501

94 19930503सी857127�द.0
3/05/1993

रावसाहेब भीमराव नवसागर 

मु.पो.;पपंळगांव गा. ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1972 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.08.1997 00.07.2000 9604214591

95 19931120सी856944�द.2
0/11/1993

मोहन कोडोपंतराव कनकदंड े

मु.पो.Gयंकटेश नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 06.11.1967 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 9420429721

96 20080905सी882906�द.0
5/09/2008

@नवNृी सोपानराव सातपुते 

मु.पो.ईसाद ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 10.06.1974 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.04.2000 00.03.2003 9604783543/96
37965910

97 19940717सी857673�द. 
17/07/1994

रामचंL _कशनराव �बरगड 

मु.मानकेशर चा.पो.जोगवाडा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 09.07.1977 बी.ए., एम.ए. 
समाजशा!"

एन.ट+.सी. िजंतूर 00.07.2000 00.06.2003 9767951910

98 20151113सी100401�द.1
3/11/2015

पांडुरंग माPणकराव शेळके 

मु.मांडवेडगांव पो._क:होळा बु. 
ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 12.04.1973 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड,

खुला पाथर+ 00.07.1998 00.06.2001 9921294896

99 19920626सी874241�द.2
6/06/1992

शेख इकबाल शेख अहेमद 

रा.पा_कजा मोह�ला मिजद समोर 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.01.1976 बी.ए. खुला परभणी 00.09.1998 00.08.2001 9970732783

100 1994१११७सी857707�द.1
7/11/1994

�दनकर ;पराजी ढाले 

मु.मानके$ वर मु.पो.जोगवाडा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.04.1967 बी.ए., एम.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.02.1996 00.02.1999 7264992487/8
482921957
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101 19941217सी857725�द.1
7/12/1994

भारत ;पराजी ढाले मु.मानके$ वर 

.पो.जोगवाडा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 15.05.1974 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9075353064

102 19961101सी866386�द.0
1/11/1996

संजय (भमराव सोरेकर, पेठ 
मोह�ला, मानवत ता.मानवत 

िज.परभणी

पु�ष 20.01.1974 बी.ए. ;व.जा. मानवत 29.01.2000 22.01.2003 9970720552

103 20141122सी100512�द.2
2/11/2014

भगवान रामराव मुळे मु.पो.पुंगळा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 09.07.1971 बी.ए.,बी.पी.एङ, खुला िजंतूर 00.11.1997 00.04.2001 9767559509/77
09930565

104 20081020सी873955�द.2
0/10/2008

Cगर+श >काशराव दडके देवी 

मं�दर, सोनार ग�ल+, पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 20.02.1972 बी.ए., 
एम.ए.,Hङ.एल.ए

ल.

खुला पाथर+ 01.02.1997 31.01.2000 9822304777

105 20150304सी100806�द.0
4/03/2015

अशोक मंचकराव जगताप 

मु.पो.पुंगळा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.08.1972 बी.ए. खुला िजंतूर 00.12.1995 00.06.1999 9689225261/94
21865833

106 20140811सी100087�द.1
1/08/2014

(मल+ंद `ानोबाराव साळवी Gदारा 

एस.एस.भंLे घर I.116, र;वराज 

पाक� , परभणी

पु�ष 25.06.1970 बी.ए., 
एम.एस.डZ�यु., 

एम.जे.

अनुसुCचत जाती परभणी 00.05.1997 00.04.2000 9175383907/91
56919170

107 20081114सी861432�द.1
4/11/2008

अंबादास नारायणराव फुलार+  

ए.एन.फुलार+ Iांती चौक, मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 01.12.1970 बी.ए.,बी.एड. ओबीसी मानवत 00.01.1996 00.12.1998 9689492714

108 19990416सी861068�द.1
6/04/1999

सोनेराव धणू चGहाण रा.गारमाळ 

तांडा घटांUा पो.घटांUा 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 10.08.1974 बी.ए. ;व.जा. गंगाखेड 00.08.2000 00.07.2003 9657432267

109 19890711सी87171३�द.1
1/07/1989

Eीकांत बाबासाहेब चांदजकर 

मु.पो.चांदज ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 23.12.1974 बी.ए., 
एम.ए.समाजशा

!"

खुला िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 9011963790

110 20130822सी102035�द.2
2/08/2013

शेख फ�हम शेख खुश�द मासुम 

कालोनी, जुनेद क6राणा, दगा� रोड, 
परभणी

पु�ष 07.03.1973 बी.ए. खुला परभणी 00.04.1999 00.03.2002 8888130177

111 19960112सी858610�द.1
2/01/1996

`ानदेव पांडुरंग कनकुटे 

मु.पो.बोर+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.06.1968 बी.कॉम. ए!सी िजंतूर 00.03.1997 00.06.2000 8007923363

112 20091201सी881598�द.0
1/02/2009

नागनाथ माधवराव फड 

मु.खाडगाव ता.पो.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 05.07.1973 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एङ., 

�ब.पी.एड.

भ.ज.क. गंगाखेड 00.08.2000 00.07.2003 9822844002/9
404736774
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113 20130830सी102019�द.3
0/08/2013

>�हाद सटवाजी कातकड े

मु.कातकरवाडी पो.वडवणी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 07.12.1974 बी.ए, बी.पी.एड. भ.ज.क. गंगाखेड 00.04.1996 00.03.1999 9552647761

114 19890706सी856689�द.0
6/07/1989

>काश दतराव अंभुरे मु.पो.चांदज 

ता.िजंतुर िज.परभणी

पु�ष 02.08.1972 बी.कॉम. खुला िजंतुर 00.11.1997 00.10.2000 9604238685

115 19940822सी857693�द.2
2/08/1994

शेख आरेफ अिजमुrद+न 25, 
आयेशा कॉलनी, वालूर रोड, सेलू 

ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 01.01.1970 बी.कॉम. खुला सेलू 00.06.1997 00.05.2000 9970161501/84
21305892

116 20040803सी875033�द.0
3/08/2004

संजय कचpबा गायकवाड 

मु.पो.पेठ ;पपंळगाव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 05.10.1970 बी.ए. ए!सी महार पालम 00.04.1997 00.03.2000 9665507358/9
823087816

117 20160321सी100084�द.2
1/03/2016

अनघा बाबुराव धMड ;ववेक नगर, 
वसमत रोड, परभणी

!"ी 13.12.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.09.1996 00.08.1999 7387288832/7
387288849

118 20160420सी100495�द.2
0/04/2016

Eीरंग रामा अंभोरे मु.पो.इटोल+ 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 02.07.1969 बी.ए. ए!सी बौrध िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 9527590898

119 19920620सी856554�द.2
0/06/1992

(शवदास मारोती उंकड े

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 07.05.1974 बी.ए. ए!सी पालम 15.11.2000 15.11.2003 9503731120/98
60987139

120 20141018सी100349�द.1
8/10/2014

मदन दगडुरामजी कानड े

मु.पो.;पपंळगाव गायके

पु�ष 10.07.1971 बी.ए. एन.ट+.सी. िजंतुर 00.07.2000 00.06.2003 9922179246

121 20081017सी861862�द.0
7/10/2008

काशीनाथ काळोजी साळवे 

(सrधाथ� नगर, पूणा� सी/ओ रमेश 

पाईकराव (सrधाथ� नगर, पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 20.07.1967 बी.ए. एससी बौrध पुणा� 09.03.1998 08.03.2001 9673145683

122 19950610सी858869�द.1
0/06/1995

;व$वनाथ रामराव गालफाड े

मु.खोरस पो.पेठ;पपंळगांव 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 01.01.1971 बी.ए. ए!सी पालम 00.11.1996 00.10.1999 8805392035/7
798826816

123 19971128सी859715�द.2
8/11/1997

(शवाजी मंचकराव देशमुख 

मु.नांदगांव (दधुना) पो.वाघी बोबड े
ता.िजंतूर परभणी

पु�ष 01.07.1971 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.11.1995 00.10.1998 9623407190/78
41926930

124 19950814सी857927�द.1
4/08/1995

गणपत बालासाहेब चांदणे 

मु.गुळखंड पो.फरकंडा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 23.10.1973 बी.ए. खुला पालम 00.10.1996 00.09.1999 9423993624/94
03240231
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125 19931027सी856941�द.2
7/10/1993

पुरभाजी मुंजाजी ससे 

मु.पो.पाचेगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 12.05.1974 बी.ए., 
एम.ए.मराठS

खुला िजंतूर 00.07.1998 00.06.2001 9921881791/7
507048707

126 19911210सी549105�द.1
0/12/1991

(सधंु गंगाधरसा कडतन संभाजी 

नगर, मोह�ला, मानवत िज.परभणी

!"ी 29.06.1972 बी.ए. ओबीसी वसमत 00.03.1997 00.02.2000 9890988627

127 20141125सी100788�द.2
5/11/2014

वैजनाथ सोनाजी वाघमारे रा.रे�वे 
!टेशन समोर गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 11.01.1978 बी.ए., एम.ए. ए!सी गंगाखेड 00.10.2000 00.09.2003 9763263951/84
21429601

128 20140924सी102081�द.2
4/09/2014

तुकाराम देवराव पंडीत मु.पोखण� 

वा.पो.माखणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 17.08.1966 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.06.1995 31.07.1998 8888912207

129 19880720सी866195�द.2
0/07/1988

संजय ;वIमराव भालेराव 

मु.पो.अंिजठा नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 09.03.1970 बी.ए., 
एम.ए.,एम.पी.एड

.

ए!सी गंगाखेड 01.01.1997 31.12.1999 9823087816/9
175127745

130 20081115सी862003�द.1
5/11/2008

(शवाजी बापुराव गोरे खडकपुरा 

ग�ल+, मु.पो.ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 23.03.1968 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.02.1996 00.01.1999 9881936032

131 20140627सी102479�द.2
7/06/2014

संतोष वैजनाथराव पे:सलवार 

सारडा कॉलनी परळी नाका, 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.01.1973 बी.ए.,बी.पी.एङ. खुला गंगाखेड 01.01.1997 31.12.1999 9881608731/8
180025841

132 20141226सी100485�द.2
0/12/2014

सु@नल रामभाऊ इचे साठे नगर, 
िजतूर ता.िजतूर िज.परभणी

पु�ष 20.09.1965 बी.ए. ओबीसी िजंतूर 00.01.1996 00.12.1999 9423147329

133 19890216सी857462�द.1
6/02/1989

गणपत ;व$वनाथराव सुय�वंशी 

महेश हेअर कट+ंग सलुन 

!टेHडयम माक< ट द.ुनं.8 परभणी

पु�ष 09.06.1972 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.02.1999 00.01.2002 9960778522

134 20080521सी875166�द. 
21/05/2008

माPणक नामदेवराव _फस_फसे 

मु.पो.आसेगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 08.07.1968 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.01.1997 00.03.2000 9561935712/94
03080895

135 20080416सी875153�द.1
6/04/2008

सुUीव नर(सगंराव वाघमारे 

मु.उखळद पो.;पपंर+ 
दे.ता.िज.परभणी

पु�ष 01.06.1971 बी.ए. अनुसुCचत जाती 

मांग

परभणी 00.01.1997 00.11.2000 8007381022/9
763501248

136 20110531सी883945�द.3
1/05/2011

(सताराम शंकरराव चुडावेकर 

मु.सोमे$वर पो.ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 17.04.1966 बी.ए., बी.पी.एड. खुला पालम 00.07.1995 00.06.1998 9960264753/77
75980223
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137 20081014सी862098�द.1
4/10/2008

जयराम ऊफ�  जयवंत 

;व$वनाथराव गायकवाड 

मु.आरखेड पो.ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 06.07.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पालम 00.08.1998 00.07.2001 9922249234/83
80873090

138 20081106सी859277�द.0
6/11/2008

र;वLं दशरथराव चGहाण वृंदावन 

�लॉट नं.35 (शवाजी नगर, परभणी

पु�ष 04.10.1965 बी.कॉम. खुला परभणी 00.04.1995 00.03.1998

139 20100503सी856409�द.0
3/05/2010

;वलास महा(लगंआ�पा बोरामणे 

मु.पो.असोला ता.परभणी 

िज.परभणी

पु�ष 05.12.1976 बी.ए. खुला परभणी 10.09.2000 15.08.2003 9860914988

140 20131228सी216790�द.2
8/12/2013

सु@नता _कशनराव भराड ेसाई 

मं�दर बलसा रोड, मु.पो.िजंतूर 

िज.परभणी

!"ी 01.06.1974 बी.ए.,बी.एड. अनुसूCचत जाती परभणी / िजंतूर 00.03.1998 00.05.2001 9423442097/73
85363690

141 19930326सी877300�द.2
6/03/1993

सुधीर दNोपंत माहुरकर कवी$वर 

�लॉट I.59 रामकृxण नगर, 
वसमत रोड, परभणी

पु�ष 13.01.1971 बी.ए. खुला परभणी 00.03.1998 00.02.2001 9420964941/94
04074788

142 20141126सी100653�द.2
6/11/2014

स�यद मु!तफा स�यद फर+द 

मु.पो.धारखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 08.03.1969 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.03.1996 00.02.1999 9881981898

143 20010411सी872001�द.1
1/04/2001

(मल+ंद मधुकरराव कुलकण� Eी 

गणेश >ोिGहज:स Gयंकटेश कृपा 

बाबु गेणु रोड, भजन ग�ल+, 
परभणी

पु�ष 24.08.1966 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

खुला परभणी 00.07.1993 00.06.1996 9405919421

144 20110801सी877316�द.0
1/08/2011

पठाण दाऊद अल+ खॉ मसुद 

अल+ खॉ साबुन बेस नेवाती 

मोह�ला िजंतूर मु.पो.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 12.01.1975 बी.ए. खुला िजंतूर 00.06.1999 00.05.2002 9423143465/8
836875494

145 20081016सी862355�द.1
6/10/2008

;वनायक ;व�ठलराव मगर 

हुताDमा !मारक िजंतूर 

मु.पो.ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 13.12.1970 बी.ए. खुला िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 8975704234/94
23462643

146 20081117सी874654�द.1
7/11/2008

माPणक गंगारामजी साबळे साबळे 

ग�ल+, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.06.1968 बी.ए. इंUजी, 
टाय;पगं 40 
मराठS 30

खुला िजंतूर 00.12.1995 00.11.1998 9730399394

147 20001120सी864299�द.2
0/11/2000

राजु संभाजी सावंत डॉ.आंबेडकर 

नगर, गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 21.09.1977 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.07.2000 30.06.2003 7385650200/8
975708250
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148 19920109सी876518�द.0
9/01/1992

लालासाहेब (सLाम पवार 

रा.डMगरगांव पो.तांदळुवाडी 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 24.02.1973 बी.ए., बी.पी.एड. खुला पालम 05.03.2001 04.02.2004 9763971070/8
855897397

149 19900711सी856101�द.1
1/07/1990

फक6रा गो;वदंराव जोगदंड 

मु.पो.व!सा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.05.1967 बी.कॉम. ए!सी मातंग िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 7378542324/8
390261712

150 20010528सी863025�द.2
8/05/2001

राजकुमार जानक6राम गायकवाड 

जुने बस !टॉप पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 01.05.1971 बी.ए. अ.जाती बौFद पाथर+ 04.10.1995 03.09.1998 9823460095/94
05782034

151 20150220सी100701�द.2
0/02/2016

सुदाम सखारामजी काळे 

मु.पो.एरंड$ेवर ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 01.01.1967 बी.कॉम. खुला पुणा� 15.03.1996 15.02.1999 9921437028/8
308751682

152 19950922सी858456�द.2
2/09/1995

संजय >�हादराव वाघमारे 

नारायण नगर, खैर+ �लॉट िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 11.04.1973 बी.कॉम. ओबीसी िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9657954146/73
85095401

153 19910103सी856467�द.0
3/01/1991

रमेश _कशनराव चGहाण 

मु.पो.वpड न.ृ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.10.1973 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.01.1999 00.12.2001 9921180358

154 20081016सी862356�द.1
6/10/2008

मुRतीराम संतोबा अंभुरे  Gदार : 
डी.डी. पंडीत सर आमदार कॉलनी, 

िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 23.07.1973 बी.ए.,बी.एड. अनुसुCचत जाती पाथर+ 01.10.1999 30.09.2002 9960475125

155 20141104सी100294�द.1
7/03/2003

गुलाब अ\णासाहेब  द�हभाते 

मु.रायखेडा पो.जोगवाडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 07.06.1971 बी.ए., एम.ए. एन.ट+.सी.हाटकर िजंतूर 00.03.1997 00.03.2000 9822499474

156 19860526सी871895�द.2
6/05/1986

केशव भुजंगराव प-हाड मु.;पगंळी 

कोथाळा पो.टाकळी बोबड े

ता.िज.परभणी

पु�ष 03.06.1968 बी.कॉम., 
एम.कॉम.,एम.ए.
अथ�.,बी.पी.एड., 
बी.ए.,बी.एड. 

सहयोगी

खुला परभणी 01.08.1995 31.07.1998 9970768517/8
378097264

157 19950107सी857752�द.0
7/01/1995

मोहन भागोजीराव Gहावळे 

मु.पो.हरंगुळ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 02.05.1973 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.01.199८ 28.02.2001 9881265102

158 20130924सी110485�द.2
4/09/213

राज7L कचpबा कांबळे राहुल नगर, 
परभणी

पु�ष 25.05.1964 बी.ए., 
एम.ए.इंUजी

ए!सी महार परभणी 00.01.1998 00.12.2000 9922293528
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159 20160630सी101096�द.3
0/06/2016

एम.मनोजकुमार एम.नारायण 

डॉ.आंबेडकर नगर, पुणा� ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 02.02.1971 बी.कॉम. ए!सी पुणा� 00.09.1996 00.08.1999 9970044454/96
65899922

160 19920803सी856705�द.0
3/081992

क�याण पंढर+नाथ चGहाण 

मु.पो.रामपुर+ खु.ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 15.08.1968 बी.ए!सी. खुला पाथर+ 15.10.1997 15.09.2000 9823492644

161 20090116सी881732�द.1
6/01/2009

उNम बाबुराव आघाव मु.पो.कावी 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 23.09.1969 बी.ए.,बी.पी.एड. एन.ट+.डी वंजार+ िजंतूर 00.12.1995 00.11.1998 8379001124/72
76725601

162 20151001सी100519�द.0
1/10/2015

हनुमंत _कशनराव घुले कसबा पेठ 

गणपती मं�दर जवळ, िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 09.09.1972 बी.ए., 
एम.ए.पी.ए.

ओबीसी िजंतूर 00.06.1998 00.05.2001 9881927190

163 20081031सी874489�द.3
1/10/2008

;व�ठल हार+ (शदंे मु.पो.पालम 
फळा रोड, पालम ता.पालम 

िज.परभणी

पु�ष 10.05.1972 बी.ए!सी. ए!सी मांग पालम 00.04.1997 00.03.2000 7507241305

164 19970711सी859766�द.1
1/07/1997

अकुंश दशरथ का(मटे मु.पो.पांगर+ 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 13.04.1973 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.10.1998 00.09.2001 9657176920/91
30475914

165 20140912सी102611�द.1
2/09/2014

बाबु तुकाराम वाघमारे 

मु.पो.पेठ(शवणी ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 03.08.1965 बी.ए. ए!सी महार पालम 00.04.1997 00.03.2000 9623407038

166 20140512सी100618�द.1
2/05/2014

;वrया स.पैठणकर . Gदार : 
शा.स.पैठणकर लaमी !नेह 

शारदा नगर, वसमत रोड, परभणी

!"ी 07.11.1974 बी.ए. खुला परभणी 02.10.1997 30.10.2000 9403201428/94
22239000

167 19890710सी871711�द.1
0/07/1989

>शांत गो;वदंराव सोनपावले Gदारा 

आर जी. कुलकण�, गो;वदंबाबा 
मठ, qाKहण ग�ल+, सेलू 

िज.परभणी

पु�ष 01.03.1971 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

खुला सेलू 00.11.1996 00.10.1999 9028978011/9
766414521

168 20081125सी872156�द.2
5/11/2008

सुदेश माधवराव कासले 

मु.(सरसम शे.पो.माखणी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 22.02.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी गंगाखेड 01.09.1996 31.08.1999 9921892912

169 19860711सी856530�द.1
1/07/1986

अ�ह�या रामराव लबड े

मु.पो.उमर+ माãयाची Gहाया 
दैठणा ता.िज.परभणी

!"ी 06.08.1969 बी.ए. खुला परभणी 00.06.1995 00.05.1998 8975208966
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

170 19900214सी859188�द.1
4/02/1990

�दल+प नारायणराव उकंड े

मु.पो.बोर+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 08.05.1973 बी.कॉम., 
एम.ए.अथ�शा!"

ओबीसी िजंतूर 00.12.1995 00.01.1999 9763240125

171 20111031सी876066�द.3
1/10/2011

गणेश रानबा वाटोड ेमु.देवगांव 
धा.पो.भोगांव देवी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.07.1972 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड. 

मराठS

अनुसुCचत जात 

ए!सी

िजंतूर 00.07.1997 00.06.2000 7775834785

172 20101120सी863038�द.2
0/11/2010

(शवराम सखाराम राठोड 

मु.पो.बोर+ तांडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 03.02.1970 बी.ए. ;व.जा. िजंतूर 00.09.1996 00.08.1999 7768855782

173 19910503सी856146�द.0
3/05/1991

धMडीराम भाऊराव गाणार 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 09.05.1971 बी.ए. एन.ट+.सी. धनगर पालम 00.09.1998 00.08.2001 9158504034

174 20140722सी100750�द.2
2/07/2014

(शवाजी शंकरराव भंड े

मु.कांदलगाव पो.नाGहा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 06.07.1972 बी.ए. अनुसुCचत जाती पालम 01.12.1997 30.11.2000 7507577725/70
58023539

175 20150213सी100328�द.1
3/02/2015

अशोक पंHडतराव (भसे 

मु.पो.को�हा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 09.07.1975 बी.ए. खुला मानवत 12.10.1998 30.10.2001

176 20141022सी100132�द.2
2/10/2014

बाबासाहेब सुदाम (भसे 

मु.पो.को�हा ता.मानवत
पु�ष 05.06.1973 बी.ए., बी.पी.एड. खुला मानवत 03.11.1997 03.11.2000 9604714025/96

65394472
177 20021205सी869368�द.0

5/12/2002
वसंत _कशनराव �दवसे 

मु.पो.चाटोर+ ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 08.07.1972 बी.ए. ए!सी महार पालम 01.08.1998 01.07.2001 8805807350

178 19911101सी856372�द.0
1/11/1991

कु.जयEी रामराव माने �टळक 

रोड, पूणा� ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 11.06.1971 बी.ए., एम.ए. खुला पूणा� 00.12.1995 00.11.1998 9960569174

179 19930305सी856614�द.0
5/03/1993

;वxणु जळबाजी (भसे (सrधाथ� 

नगर, पूणा� िज.परभणी

पु�ष 07.06.1974 बी.ए. ए!सी मांग पूणा� 00.03.1997 00.02.2000 8856804003

180 20120117सी882342�द.1
7/01/2012

शेख गुलाब शे.हबीब 
मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.01.1967 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला गंगाखेड 01.07.1995 30.06.1998 9637193282/94
21859046

181 19921120सी856५70�द.2
0/11/1992

शेख अकबर कादर 

मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 14.05.1972 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ड.

खुला गंगाखेड 00.01.1997 00.12.1999 9822042955
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

182 20150220सी101081�द.2
0/02/2015

रंगनाथ खंडरेाव सुगंधे रा.सनपुर+ 
पो.नांदखेडा ता.िज.परभणी

पु�ष 01.05.1970 बी.ए. ए!सी बौrध परभणी 00.01.1998 00.12.2000 9637236039

183 19920905सी856740�द.0
5/09/1992

वसंत बालासाहेब यादव नवा 

मMढा, कडबी मंडी रोड, डॉ.सोनी 
हॉ!पीटल समोर, परभणी

पु�ष 15.06.1969 बी.ए. खुला परभणी 00.01.1996 00.12.1998 9021698282

184 19850328सी862981�द.2
8/03/1985

नागसेन भाऊ साळवे 

मु.पो.चारठाणा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 25.05.1968 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.1997 00.07.2000 9604830841

185 20081124सी874370�द.2
4/11/2008

रामराव लालू राठोड   मु.खळी 

तांडा पो.खळी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.04.1976 बी.ए., 
एम.ए.इ@तहास, 

�ब.(ल.

;व.जा. पालम 01.12.1997 30.11.2000 7507588330

186 19950308सी858409�द.0
8/03/1995

;वजय मारोतराव जMधळे 

डॉ.आंबेडकर नगर, पुणा� ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 22.03.1972 बी.ए. 
एम.ए.,�ब.(लब., 

बी.एड.

ए!सी महार पूणा� 05.09.1998 05.09.2001 9850160632/8
421795865

187 20021001सी871861�द.0
1/10/2002

सुरेखा का(शनाथराव जोशी ममता 

कॉलनी कारेगांव रोड, परभणी 

ता.िज.परभणी

!"ी 19.10.1971 बी.ए. खुला परभणी 00.10.1996 00.09.1999 9405074761/94
03219881

188 19960801सी858799�द.0
1/08/1996

र;व _कशनराव गायकवाड रा.भीम 
नगर, पूणा� िज.परभणी

पु�ष 14.04.1973 बी.ए. ए!सी बौrध पूणा� 13.12.2000 12.11.2003 8805580019/9
689651880

189 20160701सी100116�द.0
1/07/2016

भा!कर गणपती िजGहाळे मु.न-
हापुर पो.चुडावा ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 07.01.1969 बी.कॉम. ए!सी बौrध पूणा� 00.12.1995 00.11.1998 9420621467/99
22630649

190 20140609सी100367�द.0
9/06/2014

सु@नता @नवNृीराव खंडलेोटे 

रा.पुणा� िज.परभणी

!"ी 10.10.1975 बी.ए. ए!सी महार पूणा� 16.09.1998 16.08.2001 9545483162

191 20080328सी877455�द.2
8/0३/2008

नवनाथ ;व�ठलराव म!के 

मु.मसला पो.;पपंर+ झोला 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 30.05.1972 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 02.03.1997 28.02.2000 8888071696/8
888464728

192 20061113सी859756�द.1
3/11/2006

दे;वदास रामराव अि=नहो"ी 

(सrधे$वर ग�ल+ पाथर+ ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 14.07.1973 बी.ए. खुला पाथर+ 11.09.1998 31.08.2001 8793249705/99
60619738

193 20151027सी100449�द.2
7/10/2015

माPणक �हरामण जMधळे 

मु.पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 06.06.1973 बी.कॉम. ए!सी पालम 00.07.1997 00.06.2000 8007749086/9
623757358
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

194 20140818सी100807�द.1
8/08/2014

शे.मोहrद+न शे.हुसेन मु.खोरस 

पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 04.11.1975 बी.ए. खुला पालम 13.03.2001 13.02.2004 8698772276

195 19990320सी866575�द.2
0/03/1999

सुय�कांत रेशमाजी वाघमारे 

मु.सातेगांव पो.पेठ(शवणी 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 14.07.1972 बी.ए. ए!सी महार पालम 00.12.1995 00.11.1998 7507976156

196 19960115सी861886�द.1
5/01/1996

साहेबराव  (भमराव भंड े

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 02.01.1971 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

एन.ट+.सी. पालम 00.04.1997 00.03.2000 9503251022/84
84989564

197 20150430सी100581�द.3
0/04/2015

रामा गणपतराव (शदंे मु.पो.व!सा 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 26.06.1973 बी.कॉम. ओबीसी िजंतूर 00.07.1999 00.06.2002 9637630843/96
04158308

198 20140930सी103739�द.3
0/09/2014

म@नष राजाभाऊ रण(सगं आनंद 

नगर, तुकाई मंगल काया�लय 

जवळ,िजंतूर ता.िजतूंर िज. परभणी

पु�ष 03.07.1972 बी.ए. खुला िजंतूर 00.09.1998 00.08.2001 9552979104

199 20151002सी101270�द.0
2/10/2015

र;वLं राजाभाऊ रण(सगं आनंद 

नगर, तुकाई मंगल काया�लय 

जवळ, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 26.05.1970 बी.कॉम.,बी.ए., 
बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 00.09.1995 00.10.1998 9422722633

200 19991224सी865993�द.2
4/12/1999

>साद रामचंL आसले 

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 20.07.1969 बी.ए. ए!सी महार पालम 00.01.1999 00.01.2002 9172382251/95
45197045

201 19930609सी857146�द.0
9/06/1993

नाथा अजु�नराव Cगराम 

मु.पो.पाथर+ माळीवाडा ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 02.02.1968 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी पाथर+ 01.08.1997 31.07.2000 7709197515

202 20080812सी872072�द.1
2/08/2008

बालासाहेब तुळशीराम सुय�वंशी 

मु.पो.कळगाव ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 15.09.1976 बी.ए. खुला पूणा� 21.10.2000 21.09.2003 9970995960

203 20081208सी861581�द.0
8/12/2008

;पराजी मारोती वाघमारे 

रा.सातेगांव ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 17.03.1967 बी.ए.बी.पी.एड. ए!सी मांग पालम 00.10.1994 00.09.1997 9922524914

204 20160700सी100229�द.0
2/07/2016

रामराव दादाराव (शळवणे 

मु.पो.मांडाखळी ता.िज.परभणी

पु�ष 20.05.1971 बी.ए.,बी.एड. खुला परभणी 00.01.1996 00.12.1998 8975696103

205 20150615सी100878�द.1
5/06/2015

शेख मगदमु शेख महेताब 

मु.गुंजेगाव पो.राणीसावरगाव 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 08.03.1965 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला गंगाखेड 11.07.1995 30.06.1998 9604594895

Page 1213 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

206 19941019सी857794�द.1
9/10/1994

;वजय राजे$वरराव वक6ल 

Gयंकटेश नगर, गंगाखेड शेटे 

मंगल काया�लय जवळ 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 02.02.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.02.1996 00.01.1999 8805164615/9
822071518

207 20150613सी100635�द.1
3/06/2015

;वनायक सेवा राठोड 

मु.(शवाजीनगर पो.ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 15.04.1972 बी.ए!सी. ;व.जा. गंगाखेड 00.04.1996 00.03.1999 9922636893/94
21460717

208 20081114सी861261�द.1
4/11/2008

माधव साहेबराव घुगे 

मु.पो.अंबरवाडी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 16.01.1974 बी.ए. एन.ट+.सी.वंजार+ िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9764786639/91
30214250

209 20141105सी100654�द.0
5/11/2014

उमाजी (लबंाजी वाकळे 

मु.पो.अंबरवाडी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.05.1975 बी.ए!सी. ए!सी बौrध िजंतूर 00.07.1999 00.06.2002 9765269012/99
22817912

210 19981203सी860331�द.0
3/12/1998

सुभाष (भमराव गवळे 

मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 10.03.1973 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.04.2000 00.03.2003 9850704238/9
923695517

211 19950811सी857928�द.1
1/08/1995

रावसाहेब योगाजी वाGहुळे स�ाट 

अशोक नगर, गुलशनाबाग, परभणी

पु�ष 04.03.1971 बी.ए. ए!सी परभणी 00.01.1997 00.12.1999 9850168481/8
485020500

212 19950917सी861528�द.1
7/09/1995

>�दप सखाराम चGहाण पुंगळवेस, 
बौrधनगर, िजंतूर मु.पो.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 24.05.1974 बी.ए. अनुसुचीत जाती 

बौrध

िजंतूर 00.09.2000 00.08.2003 8605307065/95
79587418

213 20150826सी101305�द.2
6/08/2015

फक6रचंद दलु राठोड मु.(शवाजी 

नगर, पो.ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 10.09.1973 बी.ए. ;वमुRत जाती अ 

लमाणी

गंगाखेड 01.06.1997 31.05.2000 9545982727

214 20151229सी100722�द.2
9/12/2015

>भाकर परसरामजी तळेकर 

मु.मानधानी पो.भोगाव, ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.07.1974 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 00.07.1998 00.06.2001 7588676455/9
763622337

215 20141126सी100495�द.2
6/11/2014

(भमराव कुंड(लकराव सांगळे 

(शवाजी नगर, िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.12.1973 बी.ए.,बी.एड. ओबीसी िजंतूर 00.07.1997 00.06.2000 7350650963

216 20020705सी862137�द.0
5/07/2002

;वनोद पुरभाजी (शनगारे जनाबाई 

नगर, ह.मु.(सrधाथ� नगर, 
गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.06.1972 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

ए!सी गंगाखेड 00.07.1998 00.06.2001 9689877546

217 20121004सी857164�द.0
4/10/2012

दैवशाला गोपाळराव मोटरवार 

पेकमवाडा मेन रोड, गंगाखेड 

िज.परभणी

!"ी 05.06.1975 बी.ए., टाईप 
इंUजी 40

खुला गंगाखेड 01.01.1998 31.12.2000 9421382021/91
56050606
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218 20121004सी857166�द.0
4/10/2012

गो;वदं हा0र_कशन पेकम  

पेकमवाडा मेन रोड, गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 28.06.1971 बी.कॉम.,जी.डी.
सी.ॲ:ड ए., 

टाईप इंगजी 40 
मराठS 30 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला गंगाखेड 01.11.1996 31.10.1999 9822333413/8
007001500

219 20051205सी856901�द.0
5/12/2005

भगवान नरहर+ भालेराव 

मु.नांदगांव खुद� पो.काDने$वर 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.01.1972 बी.कॉम., 
एम.ए.,बी.पी.एड.
, बी.ए.ॲडीशनल

खुला परभणी 00.07.1995 00.06.1998 7875107516

220 20141126सी100601�द.2
6/11/2014

सुरेश मुंजाजी भालेराव मु.नांदगांव 
खुद� पो.काDने$वर ता.िज.परभणी

पु�ष 01.06.1970 बी.ए., एम.ए. खुला परभणी 00.01.1998 00.12.2000 9922446835

221 19941203सी857478�द.3
1/12/1994

गंगाधर (शवाजी Pख�लारे 

मु.सोरजा पो.आडगांव बा.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 19.07.1968 बी.ए., 
एम.ए.�हदं+, 
बी.पी.एड.

ए!सी िजंतूर 00.04.1996 00.07.1999 9767835494/97
30281232

222 20101222सी868475�द.2
2/12/2010

शेख महेमुद शेख युसूफ बाजार 

रोड, झर+ ता.िज.परभणी

पु�ष 01.06.1977 बी.ए., 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला परभणी 00.10.1999 00.09.2002 9096889111/7
083539111

223 20110120सी874755�द.2
0/01/2011

स@तश बाबुराव देशमुख मु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.05.1975 बी.ए., एम.ए., 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला परभणी 00.11.1999 00.10.2002 9421457095/78
75745454

224 20140827सी101850�द.2
7/08/2014

भुजंग ;व�ठलराव पंHडत 

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम
पु�ष 05.10.1971 बी.ए. ए!सी महार पालम 01.10.2000 30.09.2003 9545728173

225 19900706सी856063�द.0
6/07/1990

राजु माधवराव पंडीत मु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 07.06.1974 बी.ए. अ.जाती ए!सी परभणी 00.07.2000 00.06.2003 9175858101/8
379820890

226 19900220सी876865�द.2
0/02/1990

नागेश शंकरराव पाट+ल 

मु.पो.@तवटग�ल+ गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 29.03.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.10.1996 00.09.1999 9923440283

227 19900116सी856014�द.1
6/01/1990

गुलाब चोखाजी (शदंे साखला 

�लॉट, हनुमान नगर, लोहगाव रोड, 
परभणी

पु�ष 01.05.1973 बी.ए., 
एम.ए.,�ब.एड.

ए!सी बौrध परभणी 00.09.1998 00.08.2001 8805394110

228 20140919सी103979�द.1
9/09/2014

अ@नल रंगनाथराव पाठक पाठक 

ग�ल+ कुंदे$वर मं�दर गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 25.04.1969 बी.ए.,टाय;पगं 
,!टेनो

खुला गंगाखेड 00.04.1997 00.03.2000 9881414034/9
420284825
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229 20031220सी869627�द.2
0/12/2003

संतोष मुरल+धरराव शेटे वैशाल+ 

झरेॉRस, तहसील काया�लया समोर, 
गंगाखेड ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.07.1967 बी.कॉम., 
एम.ए.मराठS

खुला गंगाखेड 01.12.1992 30.11.1995 8390878436/9
175261780

230 19900308सी856021�द.0
8/03/1990

सुधाकर यादवराव Cगर+ 

मु.पो.पाळोद+ ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 12.03.1971 बी.ए., 
एम.ए.मराठS, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

भ.ज.ब. गोसावी मानवत 01.08.1997 01.08.2000 9552430525/72
49842904

231 19890623सी868193�द.2
3/06/1989

वसंत (लबंाजी हरबड े

मु.पो.रामपुर+ बु. ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 23.04.1971 बी.ए. 
एम.ए.मराठS 
बी.पी.एड.

ए!सी बौrध मानवत 00.12.1997 00.11.2000 9420621625/86
05577075

232 20160701सी100515�द.0
1/07/2016

हर+ घन$याम आसोरे कोलबी 

मोह�ला पूणा� ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 10.05.1972 बी.ए. ए!सी चांभार पूणा� 05.10.2000 04.09.2003 9673869708

233 20110915सी883361�द.1
5/09/2011

गंगाधर धMडीबा डुबे मु.बलसा 
पो.मीरखेल ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 09.05.1970 बी.कॉम., 
एम.ए.अथ�शा!", 
जी.डी.सी.ॲ:ड 

ए.

खुला पूणा� 00.01.1996 00.12.1998 9850651884/9
552702489

234 19970108सी859567�द.0
8/01/1997

बालाजी गंगाराम खंदारे रा.नावक6 

पो.माटेगांव ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 15.04.1971 बी.ए., 
एम.ए.मराठS.

ए!सी पूणा� 04.05.1998 04.04.2001 9405475338/99
75636585

235 20150227सी101339�द.2
7/02/2015

`ाने$वर सोपानराव ससे 

मु.पो.पाचेगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 17.07.1970 बी.ए. खुला िजंतूर 00.12.1995 00.11.1998 9975751427

236 20081208सी861543�द.0
8/12/2008

सदा(शव पंHडतराव शेळके 

मु.शहापुर पो.आव� ता.िज.परभणी

पु�ष 01.07.1995 बी.ए. ए!सी परभणी 05.08.1997 18.07.2000 9970543371

237 19930819सी856892�द.1
9/08/1993

अpण (भमराव कुरवारे ;वकास 

नगर, पि$चम गंगाखेड रोड, 
परभणी

पु�ष 05.04.1969 बी.कॉम. ए!सी परभणी 00.12.1996 00.11.1999 9403644643

238 20010920सी861184�द.2
0/09/2001

कMडीबा दामाजी नरवाड े

मु.पो.;पपंळा लोखंड ेता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 10.01.1972 बी.ए. ए!सी पूणा� 00.04.1997 00.03.2000 9011244011/96
37420500
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239 19920620सी856553�द.2
0/06/1992

>;वण ;वनायकराव कासांड ेनगर 

पा(लका कॉलनी, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 06.03.1975 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.04.1997 00.03.2000 9890934053

240 20160701सी100725�द.0
1/07/2016

रमेश लaमणराव गायकवाड 

मु.सुर;पपंर+ पो.बोरवंड 
ता.िज.परभणी

पु�ष 02.08.1973 बी.ए., एम.ए. ए!सी परभणी 00.04.1998 00.03.2001 9850861679/8
805257314

241 19910624सी872436�द.2
4/06/1991

अनुराधा राजाभाऊ तुरेराव Gदार : 
राजाभाऊ (सताराम तुरेराव 

सर!वती नगर, मारोती 
मं�दराजवळ, परभणी

!"ी 23.06.1973 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.03.1997 00.02.2000 8421157904

242 19860721सी871902�द.2
1/07/1986

पठाण अकबर सNार खान 

काLाबाद �लॉट एकबाल 

शाळेजवळ, परभणी

पु�ष 15.04.1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

खुला परभणी 00.08.1996 00.07.1999 9890946761

243 20070604सी865126�द.0
4/06/2007

पठाण एजाजखान युसूफ खान 

काLाबाद �लॉट, िजंतूर रोड जवळ, 
परभणी

पु�ष 01.02.1969 बी.ए!सी. खुला परभणी 00.07.1996 00.06.1999 9604961734/73
85297702

244 20140702सी100431�द.0
2/07/2014

(सrधाथ� ह0रभाऊ (भगंारे 

मु.पो.आव�.ता.िज. परभणी

पु�ष 05.05.1974 बी.ए., एम.ए. ए!सी बौrध परभणी 00.01.1997 00.12.1999 8806974964/7
507741570

245 19920408सी857507�द.0
8/04/1992

संजय शेषराव थोरात साईबाबा 

सिGह�स ;वसावा कॉन�र िजंतूर रोड, 
परभणी

पु�ष 29.12.1975 बी.ए. ए!सी परभणी 01.11.2000 21.10.2003 9604382565

246 19891020सी858434�द.2
0/10/1989

राजकुमार ;व$वनाथआ�पा 

हाळीघMगड ेद!तCगर मोह�ला, 
�दलकश चौक, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.03.1973 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड.

खुला गंगाखेड 00.01.1997 00.12.1999 9421085443

247 19801212सी871725�द.1
2/12/1980

शेख इqा�हम शेख शिZबर(मयाँ 

मु.पो.;पगंळी बा.ता.िज.परभणी

पु�ष 15.06.1963 बी.ए.,बी.एड. खुला परभणी 00.07.1996 00.06.1999 9545107586

248 19930812सी857100�द.1
2/08/1993

मधुकर (सताराम राऊत 

मु.पो.मांडाखळी ता.िज.परभणी

पु�ष 05.06.1971 बी.ए., एम.ए. ओबीसी परभणी 31.07.1995 30.06.1998 7387044065

249 20150602सी100623�द.0
2/06/2015

तुकाराम बाळु पवार मु.(शवाजी 

नगर, ता.पो.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 05.07.1969 बी.ए.,बी.पी.एड. िGह.जे.एन.ट+.अे. गंगाखेड 01.04.1997 31.03.2000 8482819615/8
975069794

250 20130823सी101649�द.2
3/08/2013

रखमाजी लहानु मते मु.पो.वझर 

बु. ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.04.1976 बी.ए.,बी.पी.एड. ;व.जा.अे िजंतूर 00.10.1998 00.09.2001 9850109414
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251 20141128सी101244�द.2
8/11/2014

जनाद�न आंबादास मते मु.पो.वझर 

बु. ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.08.1974 बी.ए.,बी.पी.एड. ;व.जा.अे िजंतूर 00.03.2000 00.02.2003 9657120490

252 19960517सी858941�द.1
7/05/1996

भगवान गोपाळराव मते 

मु.पो.वझर बु. ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.01.1971 बी.ए., 
एम.ए.समाजशा

!"

;व.जा.अे िजंतूर 00.09.1997 00.10.2000 8975186717

253 20080103सी860139�द.0
3/01/2008

माPणक सुय�कांतराव कुलकण� 

मु.आवलगांव पो.वडगाव 
ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 02.05.1973 बी.कॉम. खुला सोनपेठ 00.01.1997 31.12.1999 9881181215/9
730091525

254 20141013सी100139�द.1
3/10/2014

आ!तीक लaमणराव मुंढे 

मु.पो.कML+ ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.07.1970 बी.ए. ;व.जे.एन.ट+. गंगाखेड 01.09.1996 31.08.1999 7776083359/97
63059063

255 20150221सी100427�द.2
1/02/2015

दे;वदास धमा� राठोड   रा.कु-हाडी 
पो.बामणी ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.06.1966 बी.ए.,�ब.पी.एड. वी.जे.बंजारा 

लमाणी

िजंतूर 00.01.1997 00.03.2000 9657250207

256 19860113सी871892�द.3
0/01/1986

महेश राजे$वरराव देशपांड े

संततुकाराम कॉलेज जवळ, Eीहर+ 
नगर, वसमत रोड, परभणी

पु�ष 22.10.1969 बी.कॉम. खुला परभणी 00.06.1995 00.05.1998 9767525660/90
75534169

257 19890217सी856428�द.1
7/02/1989

क�याण नामदेवराव ढाले राहुल 

नगर, �लॉट नं.103, मु.पो.परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 12.03.1970 बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 00.06.1997 00.05.2000 9420816667/77
21930364

258 19950817सी858239�द.1
7/08/1995

;व�ठल Gयंकटराव ठMबरे जवाहर 

कॉलनी, जवाहर शाळेसमोर िजंतूर

पु�ष 03.05.1970 बी.ए. खुला िजंतूर 00.10.1996 00.09.1999 9422858870

259 20141222सी100807�द.2
2/12/2014

सुदश�न गो;वदंराव वाकळे अकुंर 

@नवास, आमदार कॉलनी, िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 15.07.1969 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.1995 00.08.1998 7385820463/9
096974151

260 19991229सी866288�द.2
9/12/1999

दNा"य वसंतराव लाटकर आनंद 

नगर, हुताDमा !मारक, तहसील 
काया�लया]या मागे, िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 24.06.1970 बी.ए.,बी.एड. खुला िजंतूर 00.08.1996 00.07.1999 9890872621

261 20160627सी100323�द.2
7/06/2016

कांचन गो;वदंराव वाकळे अकुंर 

@नवास, आमदार कॉलनी, िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 16.08.1973 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9850202203

Page 1218 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

262 20010220सी865006�द.2
0/02/2001

दNा सखाराम सावंत भगवती 

नगर, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 05.03.1967 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.01.1999 00.12.2001 9767044077

263 20160111सी101002�द.1
1/01/2016

बालासाहेब रामराव मनाळे 

मु.नरळद पो.ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 04.06.1971 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.04.1998 00.03.2001 9011545218/95
52821768

264 19900706सी856067�द.0
6/07/1990

काल+म रखमाजी मोरे 

मु.पो.भोगांव दे;व. ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 16.07.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला िजंतूर 00.07.1997 00.06.2000 7721003041

265 20090203सी856812�द.0
3/02/2009

संजय शंकरराव कुलकण� 

मु.पो.गौर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 14.11.1971 बी.ए., मराठS 
इंUजी टाय;पगं, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला पूणा� 10.12.1996 10.12.1999 9860720976

266 20160701सी101004�द.0
1/07/2016

गो;वदं जळबाजी दवणे 

मु.पो.Gयंकट+ �लॉट पुणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 26.01.1968 बी.ए. ए!सी महार पूणा� 10.09.1998 09.08.2001 9096327303/81
80827036

267 19950509सी857944�द.0
9/05/1995

p!तूम कुंड(लकराव माहोरे 

मु.पो.;व�ठल मं�दरासमोर 
;वrयानगर,ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 07.07.1969 बी.कॉम., 
एम.ए.मराठS.

ए!सी चांभार सेलू 00.01.1997 00.12.1999 8484895488/8
855819080

268 20141220सी101367�द.2
0/12/2014

(शवाजी पांडुरंगराव नेGहल 

मु.इठलापुर दे.पो.तरोडा 
ता.िज.परभणी

पु�ष 08.06.1975 बी.कॉम. खुला परभणी 00.11.1998 00.10.2001 9850493951

269 20140912सी102575�द.1
2/09/2014

Cगर+धर (सताराम ठाकुर रा.न-
हापुर पो.चुडावा ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 15.12.1968 बी.ए. खुला पूणा� 12.07.1999 11.06.2002 9158667137

270 20140912सी100976�द.1
2/09/2014

तुकाराम रंगनाथ _करघे 

मु.;पपंळगांव _करवा पो.गौर 
ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 03.02.1971 बी.ए.,बी.पी.एड., 
मराठS 30, 
इंUजी 40, 

एम.एस.सी.आ.य
ट+.

खुला पूणा� 10.01.1997 10.01.2000 8007474823/9
420806021

271 20160626सी100401�द.2
6/06/2016

अशेक >�हादराव कहाळे दN 

नगर, िजंतूर रोड, परभणी

पु�ष 15.11.1973 बी.कॉम. खुला परभणी 17.01.1999 30.01.2000 9921728009/96
65807805

272 19940502सी857157�द.0
2/05/1994

अ@नल ह0रचंL आ�हरे राहुल नगर, 
ता.िज.परभणी

पु�ष 18.02.1976 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

, इंUजी 50, 
मराठS 40,

ए!सी बौrध परभणी 00.12.1999 00.11.2002 9527155436/73
85503077
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

273 20140217सी101662�द.1
7/02/2014

गणपत तुकाराम काळे रा.माक 

पो.कोक ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.01.1969 बी.ए. एन.ट+.सी. धनगर िजंतूर 00.02.1997 00.01.2000 9763049745

274 20140922सी103778�द.2
2/09/2014

रामदास =यानोजी गवारे 

मु.;पपंळा पो.नांदापुर 
ता.िज.परभणी

पु�ष 01.12.1967 बी.ए. ए!सी परभणी 00.09.1997 00.08.2000 8485893660

275 19940929सी857785�द.2
9/09/1994

बालासाहेब वामन @तडके 

मु.पो.डMगर ;पपंळा ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 05.06.1973 बी.ए. एन.ट+.डी वंजार+ गंगाखेड 01.10.1996 30.09.1999 7798424777

276 20141030सी100748�द.3
0/10/2014

Eीमती सDयभामा माधवराव 

ब]चेवार सी/ओ ब]चेवार एस.एम. 
वृंदावन कॉलनी कारेगांव रोड, 

ता.िज.परभणी

!"ी 17.05.1973 बी.कॉम. खुला परभणी 00.06.1997 00.05.2000 7588434570/9
860464650

277 20120402सी866216�द.0
2/04/2012

लaमण बापुराव कांदे मु.कुडा 

पो.जांब ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 10.07.1969 बी.ए. एन.ट+.डी. िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9850159061

278 19920713सी856664�द.1
3/07/1992

अ@नल रघुनाथराव दडके योगे$वर+ 

@नवास रामानंद नगर, जुना 

पेडगांव रोड, परभणी

पु�ष 10.07.1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

खुला परभणी 00.07.1996 00.06.1999 9665091505/98
60731914

279 20141009सी101123�द.0
9/10/2014

�योती दNोपंत पाट+ल 

;वrयानगर, राघव7L!वामी मं�दर 
समोर, परभणी

!"ी 09.04.1970 बी.ए., 
एम.ए.मराठS, 

बी.एड.,बी.पी.एड.
, टाईप, 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला परभणी 00.07.1995 00.06.1998 8698981515

280 19930429सी857125�द.2
9/04/1993

सुनील रेणुकादासराव खारकर 

मु.देवेगाव पो!ट रेणाखळी 

ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 09.09.1964 बी.कॉम. खुला पाथर+ 00.09.1995 00.08.1998 9405474701

281 20141028सी100126�द.2
8/10/2014

मदन बाबुराव ट7गसे मु.पो.रेणापुर 

ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 30.10.1971 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला परभणी 00.01.1997 00.12.1999 8308390036

282 20010504सी862844�द.0
4/05/2001

लaमण बळीराम परकड 

मु.पोखण� पो.माखणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 24.06.1970 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

एन.ट+.सी.3 गंगाखेड 01.07.1996 30.06.1999 7350112519/73
50845914

283 19990714सी866217�द.1
4/07/1999

गंगाधर मारोती जमधाड े

रा.रामनगर ((सचंन नगर, जवळ) 
परभणी ता.िज.परभणी

पु�ष 02.02.1976 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.11.2000 00.10.2003 9860874392/9
049685133
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

284 20081021सी873963�द.2
1/10/2008

कु.पंचशीला नामदेवराव वाकळे 

मु.पो.िजंतूर  ता.िजंतूर िज.परभणी

!"ी 01.06.1973 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.1996 00.07.1999 8180885946

285 20100331सी609424�द.3
1/10/2010

दादाराव एकनाथराव रायभोळे 

मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 15.01.1969 बी.ए., 
एम.ए.,एल.एल.

बी.

ए!सी महार गंगाखेड 00.11.1998 00.10.2001 9403812996

286 19930722सी867322�द.2
2/07/1993

रामदास पांडुरंग चGहाण 

मु.पो.वाघी धा.ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 03.07.1977 बी.ए., बी.पी.एड. ;व.जा. िजंतूर 00.02.2000 00.01.2003 9689202056/97
65946828

287 20160702सी100884�द.0
2/07/2016

�दगंबर वैजनाथ आय@नले 

मु.डMगरगांव शे.ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 18.07.1973 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.11.1998 00.10.2001 9763497225

288 20141122सी100986�द.2
2/11/2014

सोपान धुमा राठोड मु.पो.वाघी 
धा.ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 11.06.1973 बी.ए. ;व.जे.ए बंजारा िजंतूर 00.03.1999 00.02.2002 9764291444

289 20140723सी101151�द.2
3/07/2014

रDन>भा दगुा�दास पैठणकर Gदारा 

: वैशाल+ झरेॉRस तहसील समोर 

गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 01.07.1970 बी.कॉम. खुला केज िज.बीड 20.10.1995 19.10.1998 8390878436/9
175261780

290 19891226सी861534�द.2
6/12/1989

(शवाजी रामराव भालेराव 

मु.नांदगांव खुद� पो.काDने$वर 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.06.1972 बी.कॉम. खुला परभणी 00.01.1996 00.12.1998 9403064420

291 20101019सी868980�द.1
9/10/2010

राजु महाद ुबरगले सावरकरनगर, 
दगा� रोड जवळ, परभणी

पु�ष 04.06.1977 बी.ए. खुला परभणी 00.02.1999 00.01.2002 9423143400/77
70080088

292 20010726सी872835�द.2
6/07/2001

सौ.रेखा शंकरराव कुलकण� @तवट 

ग�ल+, गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 04.08.1967 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.12.1992 00.11.1995 8975830291/9
665430262

293 19970813सी859599�द.1
3/08/1997

लaमण रामराव सोनवणे 

मु.पो.दधुगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 13.03.1973 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 9420079380

294 19951211सी858143�द.1
1/12/1995

(शवाजी रामभाऊ गायकवाड 

अयोFया नगर, साखला �लॉट, 
परभणी

पु�ष 12.07.1969 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

ए!सी 

मागासवग�य

परभणी 00.11.1997 00.10.2000 9850363789/8
698193789

295 20131115सी172301�द.1
5/11/2013

र;व अशोकराव राजगुरे संतसेना 

नगर, ता.िज.परभणी

पु�ष 05.08.1975 बी.ए., 
एम.ए.(इंUजी), 

एम.एड.

अ.जाती परभणी 00.11.1999 00.10.2002 9637483300/96
73539855
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

296 19931213सी856948�द.1
3/12/1993

तुळशीराम शंकरराव सोमवंशी 

मु.बोथी पो.राणीसावरगांव 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.07.1965 बी.ए.,एम.पी.एड. खुला गंगाखेड 01.05.1995 30.04.1998 9960644780/8
975377066/897

5377066  
297 19850204सी872197�द.0

4/02/1985
महाद ुरामराव गवळे 

मु.पो.महाDमा फुले नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 04.04.1964 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.09.1992 31.08.1995 8793379937/77
20808613

298 20141011सी100556�द.1
1/10/2014

र;वकुमार नरहरराव पंHडत 

सारनाथ कॉलनी, धार रोड, परभणी

पु�ष 25.10.1970 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती 

नवबौrध

परभणी 00.02.1997 00.03.1999 9527785437/99
21400020

299 20081126सी872165�द.2
6/11/2008

राम नारायण Gहावळे मु.पो.हरंगुळ 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 22.05.1970 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 0१.01.1998 28.02.2001 8990215962/9
890215962

300 19870701सी857786�द.0
1/07/1987

Gयंकट जळबाजी ढोले मु.आडगांव 

पो.चाटोर+ ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 02.02.1970 बी.ए.,बी.पी.एड. एनट+सी धनगर पालम 00.12.1995 00.11.1998 9823390612

301 20160704सी100337�द.0
4/07/2016

सुय�कांत बाबुराव (भसे 

मु.पो.;पपंर+ झोला ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.03.1972 बी.ए. खुला गंगाखेड 01.04.1997 31.03.2000 9545753267

302 20140225सी101059�द.2
5/02/2014

उ:मेष दामाजी सावळे 

मु.पो.रावराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 25.09.1971 बी.ए. अनुसुCचत जाती पालम 10.01.1998 30.12.2001 8888967122

303 20120103सी873891�द.0
3/01/2012

कुंड(लक गुणाजीराव पौळ 

मु.पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 20.05.1969 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पालम 00.07.1995 00.06.1998 9764463005/86
24070852

304 20140930सी103128�द.3
0/09/2014

>�हाद _कशनराव भुसारे 

मु.नावक6 पो.माटेगांव ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 25.12.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पूणा� 15.02.1999 14.01.2002 9657896621

305 19930122सी858597�द.2
2/01/1993

द(लतानंद सहाद ुकापुरे मु.पांगरा 
पो.;पपंळा लो. ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 01.06.1966 बी.ए. ए!सी पूणा� 00.07.1995 00.06.1998 9049940750

306 19880224सी871369�द.0
4/07/2017

संजय रामकृxणराव आxट+कर 

संततुकामाई चौक, रामकृx\ ा नगर, 
वसमत रोड, परभणी

पु�ष 27.12.1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

खुला परभणी 00.11.1999 00.10.2002 9421865262/8
484013762

307 20160704सी100150�द.0
4/07/2016

�दपक ह0रभाऊ भगत आमदार 

कॉलनी, बकसा रोडा, िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.07.1973 बी.ए.,बी.एड. अनुसुCचत जाती 

बौrध

िजंतूर 00.04.1997 00.07.2002 7246945691
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जातीचा >वग�

308 20081020सी873822�द.2
0/10/2008

;व$वांभर p!तूमराव (शदंे 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 10.04.1966 �ब.ए.बी.पी.एड. खुला पालम 00.08.1995 00.07.1998 9767995915

309 19911231सी856377�द.0
9/02/2017

पंच(शला दासु साळवे 

सी/ओ.संजय जाधव, पाव�ती नगर, 
र;वराज पाक� , परभणी 

ता.िज.परभणी

!"ी 02.08.1974 बी.ए., 
एम.ए.समाजशा

!".

ए!सी महार परभणी 00.02.2000 00.01.2003 8390226523/8
625983556

310 20080624सी87३571�द.2
4/06/2008

गो;वदं बापुराव जावळे 

मु.पो.आसोला ता.िज.परभणी

पु�ष 12.06.1972 बी.ए. खुला परभणी 00.05.2000 00.04.2003 9527455153/94
21863693

311 19870701सी871211�द.0
1/07/1987

सटवा देवराव माटे मु.घोडा 
पो.पालम. ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 09.05.1969 बी.ए. ओबीसी पालम 00.12.1995 00.11.1998 8412064369

312 20100624सी869465�द.2
4/06/2010

अशोक `ानोबा रोकड ेमु.मालेगांव 
पो.वpड न(ृसहं ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 16.06.1974 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 01.08.1998 31.07.2001 9850177289/9
850750228

313 19890711सी871715�द.1
1/07/1989

(सrधाथ� गंगाराम हनवते 

मु.आरखेड पो.ता.पालम
पु�ष 01.01.1973 बी.ए.,बी.पी.एड., 

आय.ट+.आय.
ए!सी महार पालम 00.07.1999 00.07.2002 9666980082/9

028108756
314 19940708सी857670�द.0

8/07/1994
सुमेश @नवNृीराव ढगे शा!"ीनगर, 

पा\या]या टाक6 जवळ, पुणा� 

ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 04.06.1974 बी.ए., एम.ए. अनुसुCचत जाती 

महार

पूणा� 06.01.1998 05.01.2001 9970444191

315 19930722सी874070�द.2
2/07/1993

गणेश साहेबराव हरणे मौलाना 

आझाद नगर, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 13.08.1969 बी.ए. ओबीसी सेलू 15.09.1995 15.08.1998 9049447442

316 19870116सी871201�द.1
6/01/1987

सुरेश भगवानराव कुलकण� 

सुभेदार ग�ल+, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 06.01.1969 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला सेलू 00.07.1995 00.06.1998 9421970915/94
20800704

317 19921125सी856793�द.2
5/11/1992

सुरेश राघोजी तुपसुंदरे गौतम 

नगर, सुपर माक< ट कॉन�र, परभणी

पु�ष 03.02.1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

ए!सी परभणी 08.08.1996 18.07.1999 9970996278

318 19931013सी863791�द.1
3/10/1993

जयEी भगवानराव कोकड 

के.डी.पदमवार,             (शदंे ग�ल+, 
पाथर+

!"ी 06.08.1970 बी.ए!सी.,बी.एड. खुला पाथर+ 00.12.1995 00.11.1998 9766748195/96
65666829

319 20150213सी100378�द.1
3/02/2015

सोपान _कशनराव कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 20.04.1975 बी.ए. खुला पालम 18.10.1999 18.09.2002 9850448177/9
423738238
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जातीचा >वग�

320 20140924सी102750�द.2
4/09/2014

दNा"य (शवराम पारखे 

मु.तेलजापुर सी/ओ.Hडगांबर 
Eावण घोरपड,े घोरपड ेग�ल+, 

मु.पो.पालम

पु�ष 01.06.1966 बी.ए. ए!सी महार पालम 01.08.2000 31.07.2003 9552462992/73
87672655

321 19950722सी858234�द.2
2/07/95

कैलाश यशवंतराव सावंत 

;वrयानगर, सेलू मु.पो.सेलू 
ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 11.05.1969 बी.ए., एम.ए. 
इंUजी

ए!सी सेलू 00.07.1996 00.06.1999 8983983612/9
422177959

322 20150225सी100545�द.2
5/02/2015

शेषराव सटवाजी कापुरे मु.वाई ला 
ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 10.06.1964 बी.ए. अनुसुCचत जाती पूणा� 00.03.1997 00.02.2000 7770071202

323 20100713सी868379�द.1
3/07/2010

>काश नरोजी झुंजारे 

मु.नाGहलगांव पो.नाGहा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 10.04.1973 बी.ए., एम.ए. अनुसुCचत जाती पालम 00.04.1996 00.03.1999 9049201861

324 20160630सी101452�द.3
0/06/2016

बालाजी ;वIाम मांगदरे 

मु.धनगरमोहा पो.हरंगुळ 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 03.04.1972 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

अनुसुCचत जाती गंगाखेड 00.01.1998 00.01.2001 7350525470

325 19900805सी856317�द.0
5/08/1990

सुधीर ;व�ठलराव डासाळकर 

सहकारवाडी मु.पो.सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 22.12.1965 बी.ए. खुला सेलू 00.09.1994 00.08.1997 9028804551

326 20081126सी872169�द.2
6/11/2008

(भमराव धMडीबा ईचनर 

मु.भा�लुडक6 पो.उकडगांव 

ज.ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 05.04.1972 बी.कॉम. हटकर पालम 01.08.1997 31.07.2000 9922901306/94
04502406

327 20141106सी100546�द.0
6/11/2014

साहेब माधवराव वा!टर रा.चोरवड 
ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 02.02.1971 बी.ए. एनट+बी वासुदेव पालम 00.11.1995 00.10.1998 9673407764/91
72059878

328 20141129सी100171�द.2
9/11/2014

मुंजाजी `ानोबा ईचनर 

मु.भालकुडक6 पो.उRकडगांव 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 10.01.1976 बी.ए.,बी.लॅब. हाटकर पालम 11.01.1999 11.01.2002 8605175023/77
19869800

329 20160409सी100221�द.0
9/04/2016

संभाजी गणपतराव वामन 

मु.पो.ओंकार नगर, पाथर+ 
ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 15.01.1976 बी.ए., एम.ए. 
इ@तहास.

खुला पालम 13.08.1998 31.07.2001 9921038096

330 20111216सी876037�द.1
6/12/2011

`ानोबा सखारामजी राऊत 

मु.पो.दधुगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.07.1973 बी.ए., 
एम.ए,.बी.एड., 

बी.पी.एड.

ओबीसी िजंतूर 00.12.1997 00.11.2000 9545197933

331 19900516सी857800�द.1
6/05/1990

बंडु बालासाहेब पारवे 

मु.पो.दधुगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.01.1973 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 00.01.1996 00.03.1999 9923848726
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

332 20160715सी100007�द.1
5/07/2016

अपणा� रDनाकर मोकाशी मु.पो. 
परभणी वसमत रोड ता 

िज.परभणी

!"ी 01.10.1972 बी.कॉम., 
आय.ट+.आय.

खुला गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 9975021774

333 19921229सी856497�द.2
9/12/1992

�दल+प लोकडीबा मालस(मदंर 

र;वराज पाक� , जायकवाडी रोड, 
परभणी

पु�ष 01.07.1974 बी.ए.,बी.जे. ए!सी परभणी 16.07.1999 26.06.2002 9420305111

334 19900317सी882553�द.1
7/03/1990

दNराव रावजी चGहाण 

मु.पो.केहाळतांडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.01.1970 बी.ए., 
एम.ए.,बी.लॅब

;व.जे. िजंतूर 00.08.1996 00.07.1999 9657723090/78
75643494

335 19890112सी871544�द.1
2/01/1989

धनंजय सुधाकरराव रण(सगं 

मु.पो.;पगंळी रे.!टेशन 
ता.िज.परभणी

पु�ष 05.04.1971 बी.ए. खुला परभणी 00.06.1999 00.05.2002 7720059435

336 20140922सी102944�द.0
4/07/2016

गौतम संतोजी कदम ए.एस.कदम, 
जयभीय महसुल कॉलनी, परभणी

पु�ष 22.04.1965 बी.कॉम. ए!सी बौrध परभणी 00.06.1992 00.05.1995 9545977412/91
56788093

337 19840710सी871737�द.1
0/07/1984

रे«डी(सगं द�तर(सगं बावर+ 

मु.पो.झर+ ता.िज.परभणी

पु�ष 03.05.1968 बी.कॉम.,बी.ए.�हं
द+, इ.म.टंकलेखन

एनट+बी. परभणी 00.02.1994 00.01.1997 9637718046

338 20140524सी100043�द.2
4.05.2014

अशोक �हरामण सावंत 

मु.पो.बडवणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 13.11.1970 बी.ए.बी.पी.एङ अनुसुCचत जाती 

महार

गंगाखेड 01.07.1996 30.06.1999 7038512711/95
45277205

339 19920729सी856700�द.2
9/07/1992

नेताजी कचpबा आवाड ेमु.पोहंडुळ 

पो.महातपुर+ ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 05.06.1971 बी.ए.,एम.ए.�हदं+ अनुसुCचत जाती 

मांग

गंगाखेड 00.11.1994 00.10.1997 9860989079/8
308294544

340 19920312सी872386�द.1
2/03/1992

;वजय सुभा चGहाण मु.पो.कवडा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 18.06.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. ;वमुRत भटRया 

जाती बंजारा

िजंतूर 00.01.1997 00.12.1999 9420853745

341 20140922सी103682�द.2
2/09/2014

चंLकांत सखाराम वाकळे पंच(शल 

नगर, परभणी

पु�ष 06.08.1971 बी.ए. ए!सी बौrध परभणी 00.01.1999 00.12.2001 9623951703

342 20160216सी100508�द.1
6/02/2016

स�यद अZदलु मुNलेब स.फा�क 

मु.पो.वालूर ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 04.08.1967 बी.ए. खुला सेलू 00.03.1995 00.02.1998 9096599875

343 19890706सी861532�द.0
6/07/1989

सज<राव आसाराम रोडगे 

मु.पो.रवळगांव ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 10.06.1972 बी.ए. खुला सेलू 00.12.1996 00.11.1999 9421383187/8
806629560
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344 20141202सी101278�द.0
2/12/2014

संपत धमा� चGहाण मु.पो.कवडा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 12.05.1972 बी.ए. ;व.जे.ए. बंजारा िजंतूर 00.01.1998 00.12.2000 7057455171

345 20141103सी100656�द.0
3/11/2014

भा!कर शेषराव भाबट मु.खादगांव 

पो.मोरेगांव ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 01.02.1965 बी.कॉम. खुला सेलू 00.09.1992 00.08.1995 9921936944

346 20150221सी100681�द.2
1/02/2015

साहेब @नळबाजी मोडके मु.प7डु 
बु.पो.सेलू ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 09.08.1976 बी.ए., 
एम.ए.समाजशा

!"

ए!सी महार पालम 00.07.1999 00.07.2002 9921011123/95
03722574

347 19980914सी860168�द.1
4/09/1998

>भाकर गंगाधरराव धुतमल 

म.फुले कॉलनी समाजमं�दर 

समोर, परभणी

पु�ष 27.11.1972 बी.ए. ए!सी बौrध परभणी 00.12.1999 00.11.2002 9923315613

348 20160408सी100269�द.0
8/04/2016

>काश Eीरंगराव खराबे 

मु.पो.डासाळा ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 05.06.1966 बी.कॉम. खुला सेलू 00.10.1992 00.09.1995 7588846314/7
038846314

349 19940820सी857260�द.2
0/08/1994

शेख खयुम दाऊत मु.पो.इसाद 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 05.07.1973 बी.ए., एम.ए. खुला गंगाखेड 00.12.1995 00.11.1998 9762406186/8
857853227

350 20081216सी873707�द.0
6/11/2015

नंद ुरामराव कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 05.05.1974 बी.ए. खुला पालम 01.11.1998 31.10.2001 9673420521

351 20110928सी883140�द.2
8/09/2011

वसंत शंकर गायकवाड 

मु.पो.रामपुर+ बु.ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 05.01.1975 बी.ए. ए!सी मानवत 16.04.1999 16.03.2002 7387614573/96
73145741

352 19930728सी857073�द.2
8/7/1993

नामदेव नाथराव बुधवंत 

मु.;पपंळगांव गोसावी पो.वालूर 
ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 05.03.1968 बी.ए. ;व.जे.एन.ट+. 
वंजार+

सेलू 00.05.1995 00.04.1998

353 20130808सी100120�द.0
8/08/2013

रमेश संभाजी कांबळे 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 05.08.1971 बी.ए.,�ब.पी.एड. ए!सी पालम 01.12.1996 30.11.1999 9657592334

354 20141001सी100360�द.0
1/10/2014

�दल+प साहेबराव कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 17.02.1977 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पालम 19.08.1998 18.07.2001 7741080771

355 20141001सी100447�द.0
1/10/2014

>काश रामचंL कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 08.01.1971 बी.ए., एम.ए. खुला पालम 18.09.1998 17.07.2001 9049642784/73
87362288

Page 1226 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 
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356 19920701सी856291�द.0
1/07/1992

सोनाजी नामदेवराव (शवपुजे 

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 03.03.1975 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी पालम 01.08.1998 01.07.2001 9767046850

357 19990529सी860826�द.2
9/05/1999

सुधाकर भागोजी नवसागर 

मु.पो.;पपंळगांव गायके ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 09.05.1974 बी.ए., 
एम.ए.,एम._फल.
, पी.एचडी.,नेट.

ए!सी िजंतूर 00.10.2000 00.09.2003 9921990031

358 20150627सी100762�द.2
7/06/2015

गंगाधर रामराव कुंभार 

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 07.06.1973 बी.ए. ओबीसी पालम 01.01.2000 31.12.2002 7066901462

359 19910720सी872468�द.2
0/07/1991

रोह+दास ह0रभाऊ मुळे मु.पोखण� 

पो.माखणी ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 27.07.1973 बी.ए., एम.ए. खुला गंगाखेड 00.07.2000 00.06.2003 9767467394

360 20000706सी872479�द.0
6/07/2000

हानुमाण माधवराव परकड 

मु.पोखण� वा.पो.माखणी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 04.07.1969 बी.ए., एम.ए. भ.ज.क.हटकर गंगाखेड 01.05.1997 30.04.2000 8805423391

361 20060706सी859828�द.0
6/07/2006

शाल+नी तुकाराम साळवे 

सी/ओ.संजय चोखोबा डबड े

;वकास नगर, वमा� नगर]या 
जवळ, परभणी

!"ी 02.06.1973 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 00.10.1998 00.09.2001 9921144721

362 20141017सी100292�द.1
7/10/2014

मधुकर होनाजी ढगे मु.मानके$वर 

पो.केहाळ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 12.06.1970 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.07.1997 00.06.2000 9765920835

363 20141030सी100525�द.3
0/10/2014

>�हाद मारोती घनसावध 

मु.मानके$वर पो.केहाळ ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 12.08.1972 बी.ए. ए!सी बौrध िजंतूर 00.10.1996 00.12.1999 9921779589

364 19970215सी859138�द.1
5/02/1997

दामोदर गणपतराव धाबे ;व$वास 

नगर, ऑडीट नगर]या जवळ, 
परभणी

पु�ष 01.05.1965 Hड�लोमा इन 

ि!वल इंिज.
अनुसुCचत जाती 

बौrध

सेनगांव 00.06.1995 00.05.1998 9049381970

365 20151113सी100397�द.1
3/11/2015

मनोहर उrधवराव शेळके 

मु.मांडवेडगांव पो._क:होळा बु. 
ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 16.04.1973 बी.ए., एम.ए., 
बी.एड.

खुला मानवत 01.08.1997 31.07.2000 9921596804/8
551946704

366 20150220सी100925�द.2
0/02/2015

माPणक उमाजी सावळे मु.पो.गौर 
ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 13.07.1973 बी.ए., 
एम.ए.इ@तहास.

ए!सी पूणा� 20.04.1999 19.03.2002 9011895563/75
88161067
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367 20020712सी862270�द.1
2/07/2002

अ�पाजी अमतृराव पुंजारे अमतृ 

�लॉट नं.138 सा;व"ीबाई फुले 

शाळेसमोर लोकमा:य नगर, 
परभणी

पु�ष 09.01.1974 बी.कॉम., 
एम.एस.सी.आय.

ट+., टॅल+.

एनट+सी िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9765552888/9
405118123

368 19920629सी856281�द.2
9/06/1992

गजानन _कशनराव जाधव सrगुp 

नगर, >भावती पाट+जवळ, जुना 

पेडगांव रोड, परभणी

पु�ष 10.02.1976 �ब.ए., 
�ब.(लब.ॲ\ड 

ईनफारमेशन 

सायंस

खुला परभणी 00.03.1999 00.02.2002 9423444933/77
75826163

369 19940517सी882142�द.1
7/05/1994

(शवाजी माPणकराव देवळे बामणी 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.11.1975 बी.ए., एम.ए. खुला िजंतूर 00.07.2000 00.06.2003 9422879674

370 20030115सी865811�द.1
5/01/2003

संजय घन$याम आसले 

मु.पो.शेखराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 14.01.1973 बी.ए. ए!सी पालम 00.07.1997 00.06.2000 9763922128

371 19920722सी872836�द.2
2/07/1992

बल(भम सखारामजी पवार 

मु.पोखण�देवी पो.(सरसम 
ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 02.10.1968 एम.ए!सी., 
बी.एड.

खुला पालम 00.07.1995 00.06.1998 9420431137/77
09283399

372 20120430सी863082�द.3
0/04/2012

हा0र$वर रामा आंभोरे मु.पो.इटोल+ 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 07.05.1973 बी.ए. अनुसुCचत जाती 

बौrध

िजंतूर 00.12.1997 00.11.2000 9158190861/7
798484527

373 19900213सी856017�द.1
3/02/1990

मारोती सखाराम चांडाळ 

मु.कानडखेळ पो.@नळा ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 11.07.1969 बी.ए. खुला पूणा� 05.12.1998 04.12.2001 8149000677/8
149000677

374 19910317सी856383�द.1
7/03/1991

सुरेशकुमार बाबुराव डुबे 

भुजंगवाडी ग�ल+, िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.03.1972 बी.ए., 
एम.ए.अथ�शा!"

ओबीसी िजंतूर 00.08.1996 00.07.1999 9730831020/8
856063185

375 20081126सी872170�द.2
6/11/2008

;व�ठल क@नराम चGहाण 

मु.qाKहणगांव पो.कावी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 24.12.1975 �ब.ए.,�ब.पी.एड. ;वमुRत भटRया 

जमाती

िजंतूर 00.09.2000 00.08.2003 9881818568

376 20150224सी100222�द.2
4/02/2015

यादव मुरल+धरराव शहापुरकर 

83,ह0रओम, (शवराम नगर, 
वसमत रोड, ता.िज.परभणी

पु�ष 21.05.1965 बी.कॉम., 
टाय;पगं इ.40 

म.30

खुला परभणी 00.10.1993 00.09.1996 8275948983/9
960204052

377 19900125सी856015�द.2
5/01/1990

अशोक नारायण Pख�लारे 

;>यदश�नी नगर, खानापुर फाटा, 
वसमत रोड, परभणी

पु�ष 03.05.1971 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
अनुसुCचत जात परभणी 00.08.1998 00.07.2001 8805249690

378 20140925सी103390�द.2
5/09/2014

रमेश संतराम शेळके मु.पो.तरोडा 
ता.िज.परभणी

पु�ष 03.02.1973 बी.ए. खुला परभणी 11.11.1997 10.10.2000 9921436792
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जातीचा >वग�

379 20081107सी860484�द.0
7/11/2008

गणेश लaमणराव औट+ खडकपुरा 

ग�ल+, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 25.06.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.07.2000 00.06.2003 9420817205

380 20010524सी863019�द.2
4/05/2001

संगीता राजाभाऊ कोठेकर 

"सर!वती", लोकमा:य नगर, 
परभणी

!"ी 31.12.1972 बी.ए. खुला परभणी 00.09.1996 00.08.1999 9890918387

381 20110912सी884206�द.1
2/09/2011

शंकुतला भा!करराव जोशी     

माऊल+ @नवास, सर!वती नगर 
नगर पाल+का, परभणी

!"ी 09.12.1971 बी.ए.,एम.ए.,बी.
एड.

खुला परभणी 04.10.1995 03.10.1998 9372010341/94
22234593

382 19950104सी867974�द.0
4/01/1995

गणेश पांडुरंग खंदारे मु.(लबंाळा 

पो.पाचेगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.07.1971 बी.कॉम. ए!सी िजंतूर 00.10.1996 00.12.1999 9689619129/91
30587118

383 20090216सी859066�द.1
6/02/2016

लaमण दौलतराव कहाळे मु.मुडा 
पो.बोर+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 11.06.1975 बी.ए. खुला िजंतूर 00.03.1998 00.02.2001 9402623963

384 20160614सी100576�द.1
4/06/2016

राज7L नारायणराव ब7बड े

मु.महादेववाडी पो.तांदळुवाडी 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 12.06.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पालम 00.01.1998 00.11.2001 9764818681/7
721919156

385 20040922सी875078�द.2
2/09/2004

दे;वदास साधु पारवे मु.पो.गौतम 
नगर, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 15.11.1969 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.04.1996 00.03.1999 9922842453

386 20141030सी100657�द.3
0/10/2014

दे;वदास _कशनराव (शदंे 

मु.(लबंाळा पो.पाचेगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.05.1971 बी.ए. खुला िजंतूर 00.12.1997 00.11.2000 9420079937

387 20141222सी101559�द.2
2/12/2014

गंगाधर सोपानराव पुण<     

बंजारा कॉलनी, संतोषी माता 
मं�दरासमोर िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 30.07.1977 बी.ए. एन.ट+.सी. िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 7350605650

388 20160321सी100729�द.2
1/03/2016

बळीराम धMडीबा राठोड 

मु.करमतांडा पो.नैकोटा 

ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 01.07.1973 बी.एम. ;व.जे.एन.ट+. गंगाखेड 00.11.1998 00.10.2001 9673760273

389 20150220सी100897�द.2
0/02/2015

जयमाला अजु�नराव हजारे    संत 

जनाबाई नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 18.07.1974 बी.ए., 
एम.ए.,एल.एल.

बी.

ए!सी महार गंगाखेड 00.10.1997 00.12.2000 9404864065

390 19910102सी856464�द.0
2/01/1991

चंLकांत साहेबराव मापार+ सारडा 

कॉलनी, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 20.03.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.09.1998 00.08.2001 9822135358/9
011409895
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391 20100104सी865867�द.0
4/01/2010

वैजनाथ Eीराम मोटे         

मु.गोपा पो.मरडसगांव ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.10.1975 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.07.1998 00.06.2001 9673249420/8
857849512

392 19891228सी855988�द.2
8/12/1989

अशोक वसंतराव लटपटे 

मु.पो.कोL+ ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.02.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. भटRया जमाती 

वंजार+

गंगाखेड 01.01.1999 31.12.2001 9657593392/91
12128795

393 19950626सी857988�द.2
6/06/1995

बाबासाहेब जयराम भोसले कमल 

@नवास घर नं.9 वमा�नगर, परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 03.06.1972 बी.ए., 
एम.ए.एम. 
एस.डZ�यु.

ए!सी महार परभणी 20.11.1996 25.10.1999 7385435610

394 20030206सी869841�द.0
6/02/2003

;वxणु गोपीचंद राठोड       

बंजारा कॉलनी, संतोषी माता 
मं�दरा समोर, िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 21.06.1976 बी.ए.,बी.एड., 
�ब.पी.एड.

;व.जे.ए. िजंतूर 00.09.2000 00.08.2003 9923069106

395 19880308सी857952�द.0
8/03/1988

बालाजी संभाजी सावंत 

मु.पो.बडवणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 20.07.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. अनुसुCचत जाती 

महार

गंगाखेड 00.07.1996 00.06.1999 9623640549

396 19970806सी859458�द.0
6/08/1997

रामा महाद ूडMगरे मु.पो.पाचेगांव 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 15.06.1972 बी.कॉम. अनुसुचीत जाती 

बौrध

िजंतूर 00.11.1998 00.10.2001 9921388968

397 20141128सी101150�द.2
8/11/2014

महाद ुकचpबा गायकवाड 

मु.धारखेड पो.मुळी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 11.05.1970 बी.ए., एम.ए. अनुसुCचत जाती गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998

398 20081124सी874348�द.2
4/11/2008

मधुकर Gयंकटराव शेवठे 

मु.(सरपुर पो.केरवाडी ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 09.07.1969 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी पालम 30.09.1997 30.08.2000 9623248287/8
888007019

399 20140918सी100274 
�द.18/09/2014

अpणकुमार सदा(शवराव परड े

मु.पो.पूणा� अमतृनगर, पूणा� 

ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 12.06.1970 बी.ए.,बी.एड. ओबीसी पूणा� 24.06.1996 25.07.1999 9404076350/98
50927924

400 19920714सी856667�द.1
4/07/1992

र;व ;व�ठलराव डासाळकर 

रा.सहकारवाडी सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 18.01.1972 बी.ए. खुला सेलू 00.02.1997 00.01.2000 9403218693

401 19950824सी873361�द.2
4/08/1995

राजीव @नवNृी कांबळे 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.06.1975 बी.ए. अनुसुCचत जाती 

मांग

पालम 00.12.2000 00.11.2003 8600319393
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402 20141225सी100385�द.2
5/12/2014

>काश _कशनराव Pख�लारे 

मु.पो.दधुगांव Gहाया झर+ 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.01.1962 बी.ए.,आय.ट+.आ
य. Hडझले 

मॅके@नकल

ए!सी िजंतूर 00.06.1996 00.05.1999 9158407406/9
860395033

403 19921003सी856766 
�द.03/10/1992

चंLकांत नाग�या !वामी महाजन 

मु.पो.व!सा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.06.1970 बी.कॉम.,बी.ए., 
बी.एड.

ओबीसी िजंतूर 00.09.1995 00.08.1998 9763446487

404 20160704सी100166�द.0
4/07/2016

(शवशंकर (भमराव घुगे 

मु.पो.केहाळ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 02.06.1970 बी.ए. एम.ए. एन.ट+.डी. वंजार+ िजंतूर 00.02.1997 00.04.2000 9421867297

405 19881216सी871404�द.0
7/05/2016

पुxपलता रघुनाथराव कोचुरे 

मु.पो.कौसडी ता.िजंतूर िज.परभणी

!"ी 13.06.1972 बी.ए., 
एम.ए.समाजशा

!"

ए!सी बौrध िजंतूर 00.10.1996 00.09.1999 7875914258

406 20120326सी860749�द.2
6/03/2012

�दल+प (भमराव मोरे मु.पो.भोगाव 
देवी ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.04.1971 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
खुला िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000 9604282702

407 20140913सी102005�द.1
3/09/2014

कैलास भागोजी Pख�लारे 

मु.(भलज पो.भोगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.01.1973 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.12.2000 00.11.2003 9404737734/72
64925061

408 19870729सी856663�द.2
9/07/1987

मधुकर शामराव चौधर+ सरफराज 

नगर, पोल+स हेड Rकॉट�र जवळ, 
परभणी

पु�ष 01.01.1969 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
खुला परभणी 00.06.1995 00.05.1998 9822489132

409 19921202सी856484�द.0
2/12/1992

सुरेश भाऊराव (शनगारे 

मु.पो.पेठ(शवणी ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.06.1974 बी.ए. ओबीसी पालम 00.10.1997 00.09.2000 9766199592

410 20141126सी101415�द.2
6/11/2014

उNम जयराम पाईकराव 

मु.डMगरतळा पो.भोगाव देवी 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.11.1974 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.11.1997 00.10.2000

411 19850625सी871883�द.2
5/06/1985

जनाध�न बापुराव घुगे 

मु.पो.सावळी बु.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 06.06.1966 बी.ए.,इंUजी 40, 
मराठS 30

भ.ज.ड.अपंग 

वंजार+

िजंतूर 00.11.1997 00.01.2001 8390183981

412 19940217सी857642�द.1
7/02/1994

सुरेश पांडुरंगराव घुगे 

मु.पो.सावळी बु.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 02.04.1976 बी.ए. भ.ज.ड.वंजार+ िजंतूर 00.10.2000 00.09.2003 9158191967

413 20150227सी100294�द.2
7/02/2015

गो;वदं मुंजाजी बोबड े     

मु.गोपा पो.मरडसगांव ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1968 बी.कॉम., 
एम.ए.मराठS, 
बी.पी.एड.

खुला गंगाखेड 01.06.1996 31.05.1999 9158403840
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414 20080818सी882391�द.0
4/07/2016

र;व _कशनराव वाकळे 

मु.पो.येलदर+ कॅKप, ता.िजतूर 

िज.परभणी

पु�ष 16.05.1967 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9764061818

415 19920917सी856755�द.1
7/09/1992

�दनेश गोधा�पा कानझाड े

जटाशंकर, लोकमा:य नगर, परभणी

पु�ष 08.06.1972 बी.ए. खुला परभणी 00.07.1995 00.06.1998 9922119734

416 19890112सी874240�द.1
2/01/1989

शेख आलाउद+न जमीरोrद+न 

मु.पो.चारठाणा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.01.1972 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.03.2000 00.02.2003 9011299749/84
21971086

417 20160705सी100716�द.0
5/07/2016

राज7L बाबुराव उदावंत         

वाड� I.19 बलसा रोड, िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.10.1970 बी.ए. ओबीसी िजंतूर 00.09.2000 00.08.2003 9922531522

418 19881229सी871402�द.2
9/12/1988

;वलास (सताराम डुकरे आसोलेकर 

मु.पो.आसोला ता.िज.परभणी

पु�ष 10.06.1967 बी.कॉम.,एम.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 01.08.1999 20.07.2002 9960694595

419 20141112सी100458�द.1
2/11/2014

सुदाम राधा_कशन मोरे 

मु.हानवतखेडा पो.कावी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 10.08.1969 बी.ए. ;वमुRत जाती अ िजंतूर 00.01.1998 00.12.2001 8698196955

420 20081117सी861918�द.1
7/11/2008

>काश साखरोबा कांबळे 

मु.बन;पपंळा पो.वडगांव 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.06.1969 बी.ए.,एम.ए. ए!सी महार गंगाखेड 01.08.1995 31.07.1998 9146259685

421 19920617सी856651�द.1
7/06/1992

संजयकुमार गो;वदंराव खंदारे 

मु.(लबंाळा पो.पाचेगाव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 02.03.1969 बी.कॉम. ए!सी िजंतूर 00.01.1998 00.12.2000 8605834769

422 20141205सी100914�द.0
5/12/2014

दामु नारायण म7डके मु.पो.खडका 

ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 16.04.1970 बी.ए., 
एम.ए.बी.पी.एड.

;वमुRत जाती अ सोनपेठ 00.10.1998 00.09.2001 9011268856

423 19900706सी856064�द.0
6/07/1990

;व�ठल कMडजी बव< मु.अंगलगांव 

पो!ट अंबरवाडी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.07.1669 बी.कॉम. एन.ट+.सी. िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9922541968/9
890834759

424 20150413सी100453�द.1
3/04/2015

भारत मारोतराव पवार 

मु.(शदंेटाकळी पो.डासाळा ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 21.09.1974 बी.ए. खुला सेलू 00.03.1998 00.02.2001 8412802774/7
744863042

425 20140327सी100406�द.2
7/03/2014

अ@नprध (सताराम कांबळे 

मु.पो.पाळोद+ ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 10.08.1970 बी.ए., एम.ए. अनुसुCचत जाती 

बौrध

मानवत 00.08.1997 00.07.2000 8975864145
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426 20140924सी105541�द.2
0/09/2014

अZदलु हमीद खान मीर 

जमानखान इकबाल नगर, परभणी

पु�ष 02.06.1970 बी.कॉम.,संगणक

, टाय;पगं इ.40
खुला परभणी 00.06.1995 00.05.1998 9922245596

427 20141010सी101190�द.1
0/10/2014

भुषण रंगनाथराव कुलकण� पांड े

ग�ल+, सेलू ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 12.08.1971 बी.ए. खुला सेलू 00.06.1995 00.05.1998 9403210638

428 20150225सी100162�द.2
5/02/2015

अनंतराम गणेश कातकड े

मु.कातकरवाडी पो.बडवणी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 20.01.1973 बी.ए., बी.पी.एड. वंजार+ ड गंगाखेड 00.07.1997 00.06.2000 8888925276/8
483002005

429 20141121सी100653�द.2
1/11/2014

वसंत मारोतराव मगर          

 मु.सोस पो.जोगवाडा         

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 12.12.1971 बी.ए. खुला िजंतूर 00.03.1997 00.02.2000 9011953683/96
23134439

430 20150224सी100273�द.2
4/02/2015

(शवाजी रामराव डMगरे मु.धनेवाडी 
पो.रावराजुर ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 12.01.1973 बी.ए., एम.ए. खुला परभणी 00.05.1997 00.04.2000 8888451252/7
219423894

431 20141124सी101225�द.2
4/11/2014

रामकृxण नरहरराव जोशी 

सी/ओ.एन.के.जोशी, जोशी यांचा 

वाडा, वैxणव ग�ल+, 
मु.पो.ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 09.11.1971 बी.कॉम., 
एम.कॉम.

खुला गंगाखेड 01.10.1995 30.09.1998 9766412795

432 20150521सी100741�द.2
1/05/2015

सुभाष शंकरराव कोळी 

मु.पो.धानोरा बु.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 02.01.1974 बी.ए., एम.ए., 
�ब.पी.एड.

ए!सी बौrध िजंतूर 00.02.1997 00.03.2000 9545585265

433 19950818सी857933�द.1
8/08/1995

अनंत बाबासाहेब पवार        

कृषी सारथी कॉलनी, वसमत रोड, 
परभणी

पु�ष 04.07.1975 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला सेलू 27.07.2000 30.06.2003 9403646877

434 19950622सी874242�द.2
2/06/1995

र;वLं Eीधरराव जोशी 

12,अ"ेनगर, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 20.03.1972 बी.ए., एम.ए.�हदं+ खुला सेलू 00.01.1999 00.12.2001 9421864599/70
28335201

435 19900205सी856016 
�द.05/02/1990

बाबाराव आसाराम गरड 

Gदारा:के.एस.जाधव >भावती पाट+ 

जवळ, सrगु�नगर, जुना पेडगांव 

रोड, परभणी

पु�ष 01.08.1968 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला िजंतूर 00.01.1997 00.12.1999 9423444955/83
90232022

436 19940224सी857644�द.2
4/02/1994

शेख आरेफ खाँ नवाज खाँ शेख 

आरेफ खाँ नवाज खाँ मु.पो.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.05.1964 बी.ए. खुला पालम 00.09.1995 00.08.1998 9822684385

437 19920718सी856678�द.1
8/07/1992

अर;वदं सुय�कांत महाजन अशोक 

रोड, पुणा� िज.परभणी

पु�ष 01.01.1975 बी.ए. ओबीसी पूणा� 29.08.2000 28.07.2003 8421036431/90
21218618
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438 20001102सी864567�द.1
2/07/2013

गोपाळ तातेराव लाड      

(शवाजी नगर, मानवत ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 07.09.1974 बी.ए. ;वजेएनट+ मानवत 09.11.2000 08.11.2003 9766664999/90
11721999

439 19900712सी857914�द.1
2/07/1990

सोनबा राम जMधळे मु.पो.फरकंडा 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 07.09.1970 बी.ए.,बी.सी.एस. ए!सी पालम 00.07.1997 00.06.2000 9875351896/9
030578469

440 19950321सी857597�द.2
1/03/1995

र_फखउर रहेमान नजीर खान 

47/ब �बलाल कॉलनी समोर, 
मुमताजी नगर, परभणी

पु�ष 03.04.1970 बी.ए!सी.,बी.पी.ए
ड.

खुला परभणी 00.10.1997 00.09.2000 9860382920/9
175685208

441 20160209सी101556�द.0
9/02/2016

राजु _कशनराव लांडगे          

घर I.549, परसावत नगर, 
परभणी

पु�ष 15.01.1974 बी.ए.,बी.पी.एड. अनुसुCचत जाती परभणी 00.11.1997 00.10.2000 9175505478/9
823370273

442 19970620सी865638�द.2
0/06/1997

शेख मुजीब शेख महेबुब वांगी 

रोड, गुलशन बाग, परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.08.1978 बी.ए. खुला परभणी 02.12.1999 25.11.2002 9860287725

443 20141016सी100347�द.1
6/10/2014

अंबादास गो;वदं चGहाण 

मु.पो.महातपुर+ तांडा ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 20.06.1972 बी.ए. ;वमुRत जाती ए गंगाखेड 00.07.2000 00.06.2003 9421575567/91
68504045

444 20121227सी873827�द.2
7/12/2012

गंगाधर रामराव सुय�वंशी :यु 

आदश� कॉलनी, पूणा� ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 05.05.1972 बी.ए.,एम.ए.,बी.
एड.

ए!सी पूणा� 08.08.1997 07.08.2000 8983636572

445 20150215सी100299�द.1
5/02/2015

(सrधाथ� तुळशीराम राजभोग 

सी/ओ.एस.एम.दगुड ेयांचे @नवास, 
मु.आंबेडकर नगर, पुणा� ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 02.03.1967 बी.कॉम.,एम.एस.
डZ�यु.

ए!सी पूणा� 00.07.1997 00.06.2000 9890716525/9
881800624

446 20160702सी101345�द.0
2/07/2016

कामाजी सखाराम धडके 

घरनं.188 मु.पो.(सगंणापूर 

ता.िज.परभणी

पु�ष 11.07.1970 बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 15.09.1997 31.08.2000 9921807996/97
65512676

447 19930920सी857333�द.2
0/09/1993

दे;वदास लaमण कांबळे मु.मसला 
पो.;पपंर+ झोला ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 13.08.1967 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.07.1995 00.06.1998 8805908637

448 19960510सी858705�द.1
0/05/1996

�दपक >भाकरराव लोलगे उNर 

�"मुत� नगर, Eी !वामी समथ� 
मं�दराजवळ, परभणी

पु�ष 14.01.1970 बी.कॉम. ओबीसी परभणी 16.10.2000 18.09.2003 9766719784

449 20150602सी100631�द.0
2/06/2015

भारत तुळशीराम नेGहल 

मु.इटलापुर देशमुख पो.तरोडा 
ता.िज.परभणी

पु�ष 12.05.1976 बी.ए. खुला परभणी 15.09.1998 15.09.2001 7767024872
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450 19850516सी871751�द.1
6/05/1995

गो;वदं आ�पाराव वाGहळे Gदार : 
घनसावंत @नवास, रामजी 

आंबेडकर हॉल समोर, राहुल नगर, 
परभणी

पु�ष 02.06.1964 बी.ए.,एम.ए.,बी.
एड.,ए.एड.,बी.जे.

,एम.जे.योगा

ए!सी िजंतूर 00.09.1996 00.11.1999 7385090209/95
52080765

451 20150220सी100477 
�द.20/02/2015

Gयंकट संतराम मुंढे       

मु.पो.मुळी ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 11.07.1963 बी.ए. अनुसुCचत जाती गंगाखेड 01.02.1992 31.01.1995 9657368315/97
67070401

452 20141124सी100833�द.2
4/11/2014

(सrधाथ� नरहर+ गायकवाड 

मु.पो.मालेवाडी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1962 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 01.09.1989 31.08.1992 9049935705/98
22151249

453 20160702सी101233�द.0
2/07/2016

Eीपती नरहर+ गायकवाड 

मु.पो.मालेवाडी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 11.01.1965 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 00.09.1991 00.08.1994 9921936358

454 20150220सी100451�द.2
0/02/2015

`ाने$वर >भाकरराव पवार 

मु.पो.खळी ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.06.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला गंगाखेड 00.01.2001 00.12.2003 9850449478

455 19880623सी857965�द.2
3/06/1988

`ाने$वर पांडुरंगराव घोरबांड 

डॉ.पठाड ेयां]या पाठSमागे, 
परसावत नगर, परभणी

पु�ष 28.01.1973 बी.ए!सी.,एम.ए
!सी., बी.एड.

खुला परभणी 00.08.1996 00.07.1999 9421391372

456 19970801सी859446�द.0
1/08/1997

सुरेश पांडुरंगराव _कत�ने मु.लोण 

खुद� पो.;पपंळा लो.ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 05.03.1970 बी.ए.,�ब.पी.एड., 
टाय;पगं 30,40 

इंUजी

ए!सी महार पूणा� 03.12.1998 03.11.2001 8550921911

457 19960508सी859364�द.0
8/05/1996

वंदना जीवन ढगे (सrधाथ� नगर, 
पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

!"ी 11.02.1975 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.,बी.एड.
ए!सी महार पूणा� 00.09/1996 00.08.1999 9702833562/77

68854788
458 20140913सी100513�द.1

3/09/2014
शोभा सटवाजी मकरंद भैयासाहेब 

आंबेडकर हॉल जवळ, गौतम 
नगर, परभणी

!"ी 09.09.1972 बी.ए. ए!सी परभणी 00.10.1997 00.09.2000 9637843006/99
60448803

459 19940830सी8572६4�द.3
0/08/1994

मोहन भुम�या रासकटला मु.अंभुरे 

@नवास, महेश अब�न बँकेजवळ, 
वसमत रोड, परभणी

पु�ष 05.06.1964 बी.ए.इंUजी भटRया जमाती 

ब लमाणी

पूणा� 00.08.1996 00.07.1999 9766076854

460 20081126सी872172�द.2
6/11/2008

पांडुरंग `ानोबा रसाळ 

मु.पो.नांदापुर ता.िज.परभणी

पु�ष 01.07.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला परभणी 00.02.1998 00.01.2001 8975153240/77
19294577

461 20081017सी609646�द.1
7/10/2008

संजय अंबादासराव (शदंे 

मु.नाGहलगांव पो.नाGहा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 25.08.1973 बी.ए!सी.कृषी खुला पालम 01.12.1997 30.11.2000 9970547614
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462 19891206सी855986�द.0
6/12/1989

लaमण ह0रभाऊ पवार 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 22.08.1970 बी.ए!सी.,बी.पी.ए
ड.एम.एस.सी.आ

य.ट+.

खुला पालम 01.12.1995 30.11.1998 9158408525/9
423441509

463 19980817सी860118�द.1
7/08/1998

सुरेश @नवNृी कांबळे मु.सो:ना 
पो.आसेगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.03.1973 बी.ए.�ब.एड. ए!सी बौrध िजंतूर 00.10.1999 00.09.2002 9552788418/9
552788418

464 19900913सी869514�द.1
3/09/1990

नवनाथ गुंडाजी गायकवाड 

मु.पो.चुडावा ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 01.03.1969 बी.ए. अनुसुCचत जाती पूणा� 00.04.1997 00.03.2000 9922790645

465 20130907सी101924�द.0
7/09/2013

संतोष बाबुराव !वामी टोले ग�ल+, 
गंगाखेड ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 07.12.1968 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 01.02.1998 31.01.2001 9921180021/99
22589961

466 20080523सी875413�द.2
3/05/2008

ह0रहर रघुनाथराव वैrय वृंदावन 

@नवास तहसील काया�लया]या 

पाठSमागे मु.पो.ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.01.1972 बी.ए!सी खुला पालम 11.10.2000 11.09.2003 8888159188

467 19990724सी874406�द.2
4/07/1999

दे;वदास शंकरराव कुलकण� 

Eीराम मं�दर जवळ, मु.पो.पालम. 
ता.पालम.िज.परभणी

पु�ष 03.01.1972 बी.ए. खुला पालम 09.02.1998 09.01.2001 9922824906/95
52394627

468 201६0708सी101360�द.0
8/07/2016

वेणु नारायण जोगदंड मु.pमणा 

ज. पो.खळी ता.गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 05.04.1972 बी.ए. मांग परभणी 09.10.2000 30.09.2003 8805925077

469 19930908सी8573४3�द.0
8/09/1993

पुxपा आंबादास खंदारे (सrधाथ� 

नगर, पुणा� ता.पूणा� िज.परभणी

!"ी 15.02.1973 बी.ए. एम.ए. 
बी.पी.एड. 
एम.एस.सी. 
आय.ट+. 
टंकलेखन 

इंUजी60, मराठS 
40, �हदं+ 30.

ए!सी महार पूणा� 00.09.1996 00.08.1999 9823509302

470 19910704सी856178�द.0
4/07/1991

स�यद पाशा स�यद इqाह+म 

डॉ.आंबेडकर नगर, 
एम.एस.ई.बी.!टोअर समोर, 

परभणी

पु�ष 15.02.1974 बी.ए. खुला परभणी 00.05.1998 00.04.2001 9706414755
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जातीचा >वग�

471 20150416सी100426�द.1
6/04/2015

(शवनंदा रामराव महागड े

सी/ओ.सुरेश हार+ जMधळे 

(सrधाथ� नगर, पुणा� िज.परभणी

!"ी 13.02.1973 बी.ए. अनुसुCचत जाती पूणा� 14.10.1996 13.09.1999 9623218668

472 19941117सी857708�द.1
7/11/1994

गजानन पांडुरंग आंबटपुरे बामणी 

�लॉट, हनुमान मं�दर जवळ, 
िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 29.03.1978 बी.ए.,एम.ए. ;वशेष मागास 

>वग�

िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9421382962/99
60636833

473 20150217सी100739�द.1
7/02/2015

नारायण सोपानराव @तगंोटे 

मु.पो.ताडकळस ता.पुणा� 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1969 बी.कॉम. ए!सी महार पूणा� 00.06.1995 00.05.1998 7507958351

474 19990617सी861007�द.1
7/06/1999

$यामसुंदर रामराव कांबळे 

मु.पो.पेठ;पपंळगांव ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.01.1976 बी.ए. ए!सी महार पालम 00.11.2000 00.11.2003 9730916491/91
56959522

475 20160707सी100327�द.0
7/07/2016

सुभाष ;व�ठलराव (शदंे मु.बरबडी 
पो.;पपंळा लो. ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 03.01.1971 बी.कॉम. खुला पूणा� 14.06.1995 14.05.1998 8412930391

476 19910708सी856193�द.0
8/07/1991

बाबाराव मुंजाजी असुरे 

मु.पो.पेडगांव ता.िज.परभणी

पु�ष 01.05.1972 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.04.2000 00.03.2003 9637561587

477 19921228सी856493�द.2
8/12/1992

�दगंबर पांडुरंगराव गवाले हष� 

नगर, वांगी रोड, परभणी

पु�ष 08.04.1973 बी.ए.,एम.ए.इ@त
हास

अनुसुCचत जाती परभणी 00.12.1999 00.11.2002 9604296770

478 20081110सी866390�द.1
0/11/2008

सु@नता Gयंकटराव पाठक साथ�क 

@नवास, नाथ नगर, परभणी

!"ी 04.03.1976 बी.ए., 
एम.ए.अथ�शा!"

खुला मानवत 00.11.1999 00.10.2002 9970077130/94
20808422

479 20081128सी872331�द.2
8/11/2008

सु@नल सखारामपंत खळीकर 

@तवटग�ल+,गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 02.07.1970 बी.ए., एम.ए. खुला गंगाखेड 01.01.1997 31.12.1999 9373167900/70
58010282

480 19900703सी861535�द.0
3/07/1990

>काश लaमणराव सामाले >याग 

कुंज, रायगड नगर, जुना पेडगांव 

रोड, परभणी

पु�ष 03.01.1973 बी.ए.,टाय;पगं, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला परभणी 00.12.1996 00.11.1999 7030131437

481 19970625सी872199�द.2
5/06/1997

_कशन माPणकराव दगुाने 

मु.पो.का:हेगाव ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 07.07.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. एन.ट+.धनगर सोनपेठ 00.09.1998 00.08.2001 7038327753/99
70472018

482 19930708सी757313�द.0
8/07/1993

अ;वनाश सखाराम जोशी 

मु.पो.आंनद नगर,पूणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 25.05.1975 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पूणा� 18.10.1999 17.10.2002 7588017032/9
372549044
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483 19930708सी857313�द.0
8/07/1993

अनंत सखाराम जोशी मु.पो.आनंद 

नगर, पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 20.06.1971 बी.ए. खुला पूणा� 18.12.1999 17.12.2002 9921808001

484 19910719सी857239�द.1
9/07/1991

संजय राम_कशनराव गpड 

सी/ओ.लोलगे यांचे घर, `ाने$वर 

मं�दराजवळ, ;वrयानगर, परभणी

पु�ष 15.05.1972 एम.ए!सी.गPणत

, बी.एड.
खुला परभणी 00.10.1995 00.09.1998 9970735422

485 20141001सी101183�द.0
1/10/2014

;वजय म�ल+काजु�न भालेराव 

अमतृ नगर, पूणा� िज.परभणी

पु�ष 10.11.1972 बी.ए. ओबीसी पूणा� 15.12.1999 14.11.2002 9423444685

486 20090831सी880356�द.3
1/08/2009

संतोष शंकरराव डहाळे 

वैxणवग�ल+, गंगाखेड 

मु.पो.ता.गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 11.05.1971 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.08.1998 00.07.2001 9823279564

487 २०१६०७०७सी१००१०९�द.०
८/0७/२०१६

;वजय शंकरराव डहाळे 

वैxणवग�ल+ गंगाखेड 

मु.पो.ता.गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 11.04.1967 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 9421957509

488 20090119सी881739�द.1
9/01/2009

शेषराव लaमणराव पेडगे 

रा.ताड(लबंला पो.;पगंळी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 20.01.1973 बी.ए. खुला परभणी 00.01.1997 00.12.1999 9823517715

489 20160707सी100395�द.0
7/07/2016

सखाराम हर+ कापुरे रा.पांगरा 
पो.;पपळा लो. ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 01.01.1965 बी.ए. अ.जाती पूणा� 02.02.1999 01.01.2002 967569662

490 20141223सी100530�द.2
3/12/2014

>काश महादा चGहाण रा.कुहाडी 

पो.;पपंळगांव काजळे ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.01.1966 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.0४.1998 00.03.2001 8421690310/8
408818621

491 20081219सी873736�द.1
9/12/2008

रामे$वर माPणकराव आवचार 

मु.पो.देवलगांव आवचार 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 23.06.1972 बी.ए.,एम.ए.,बी.
पी.एड.समाजशा

!"

खुला मानवत 12.07.1999 12.06.2002 7350944990

492 20160705सी100380�द.0
5/07/2016

;वलास सटवाजी पाईकराव 

मु.पो.पाथरगGहाण बु.ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 09.04.1968 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

अनुसुCचत जाती पाथर+ 00.10.1993  00.09.1996 9970449063/73
50251359

493 19940517सी882140�द.1
7/05/1994

रमेश माPणकराव देवळे बामणी 

�लॉट, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 22.05.1978 बी.ए.एम.ए. खुला िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9028308135
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494 20141114सी100382�द.1
4/11/2014

सुधाकर (भमराव गंडले मु.सोस 
पो.जोगवाडा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 15.07.1968 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.04.1997 00.07.2000 8408801034/9
527931277

495 19960722सी859284�द.2
2/07/1996

उप7L मुरल+धरराव देशमुख 

Eीसदगुpकृपा गजानन नगर, 
कारेगांव रोड, ;व�ठल मं�दरासमोर, 

परभणी िज.परभणी

पु�ष 08.12.1974 बी.ए!सी, 
एम.ए!सी

खुला परभणी 00.09.2000 00.08.2003 9850810088

496 19940914सी857765�द.1
4/09/1994

धारबा तुकाराम धुमाळे (सrधाथ� 

नगर, पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 25.04.1968 बी.कॉम. ए!सी पूणा� 04.05.1998 04.04.2001 9764616943/94
23247309

497 20160428सी100463�द.2
8.04.2017

गणेश `ानदेव पवार मु.पो.खळी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 21.05.1971 बी.कॉम.बी.पी.एड
.

खुला गंगाखेड 00.03.1996 00.02.1999 7775082509

498 20150307सी100278�द.0
7/03/2015

गो;वदं दगडोबा झुरे मु.पो.खळी 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 01.01/1969 बी.ए. हटकर गंगाखेड 00.07.2000 00.06.2003 7507831682

499 19880630सी857088�द.3
0.06.1988

ह0रभाऊ पrमाकरराव डांगे 

"सर!वती @नवास"  (शवाजी नगर, 
परभणी

पु�ष 26.01.1973 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड.

खुला परभणी 00.07.1996 00.06.1999 9420844068

500 20120421सी866464�द.2
1/04/2016

संगमे$वर धुंHडराज काडवदे 

मु.पो.माखणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 05.06.1969 बी.कॉम. ओबीसी गंगाखेड 01.08.1995 31.07.1998 9657335180

501 20150623सी100548�द.2
3/06/2015

आबासाहेब Gयंकटराव पाते 

मु.पो.कोथाळा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 01.06.1972 बी.कॉम. खुला मानवत 00.09.1997 00.08.2000 9767249429

502 19951005सी858463�द.0
5/10/1995

Eुतवमा� _कशनराव सोळंके िजंतूर 

कॉलनी, आयट+आय समोर सेलू 

िज.परभणी

पु�ष 11.09.1972 बी.कॉम. खुला सेलू 01.01.1997 31.12.1999 9404484911

503 20150225सी100096�द.2
5.02.2015

>काश यमनाजी ;पसाळ 

मु.पो.एरंड$ेवर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 01.06.1970 बी.कॉम. एन.ट+.सी. धनगर पूणा�  06.02.1996 05.01.1999 9604531770/8
888091427

504 20140921सी104017�द.2
1/09/2014

पांडुरंग रंगनाथराव कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 03.09.1974 बी.ए!सी.मॅथ खुला पालम 01.03.1998 28.02.2001 9049191074/89
75723101

505 20160707सी101171�द.0
7/07/2016

नंदकुमार आबाराव (शसोदे 

मु.पो.दैठणा ता.िज.परभणी

पु�ष 15.07.1973 बी.ए., एम.ए. राजपुत भामटा गंगाखेड 00.08.1998 00.07.2001 7507099529/75
88571369
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506 20150225सी101269�द.2
5/02/2015

गो;वदं शंकरराव बसेट 

मु.पो.सोनपेठ ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 19.03.1975 बी.ए. खुला सोनपेठ 01.01.1998 31.12.2001 9011431722

507 19951217सी858259�द.1
7/12/1995

(मझा� शZबीर बेग (शकुर बेग 

राज मोह�ला म!जीद जवळ, 
िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 15.06.1970 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
खुला िजंतूर 00.02.1997 00.01.2000 9527786584/9

579588152

508 19870601सी871204�द.0
1/06/1987

(शवाजी नामदेवराव वाघमारे 

मु.पो.गौतम नगर, सुपर माक< ट, 
परभणी ता.िज.परभणी

पु�ष 16.08.1966 बी.कॉम. ए!सी परभणी 00.12.1992 00.11.1995 9657245796/98
22819358

509 20081112सी863509�द.1
2/11/2008

भाऊसाहेब तुकाराम गुळवे 

मु._क:होळा पो.;पपंळगांव समी. 
ता.िज.परभणी

पु�ष 08.05.1971 एम.ए!सी.>ाणी

शा!"

अनुसुCचत जाती 

बौrध

परभणी 00.09.1996 00.08.1999 9850647060/77
68999595

510 20160707सी101456�द.0
7/07/2016

भानुदास सखाराम शेरे Eीसंत 

माऊल+ गु�कुल, मौसीकॉल 

आईल(मल]या पाठSमागे 

एम.आय.डी.सी. जवळ, दNधाम 
मं�दरा समोर, वसमत रोड, परभणी

पु�ष 11.06.1970 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड. 
मराठS/अथ�शा!"

खुला अपंग परभणी 00.10.1996 00.09.1999 9890564681/9
623330626

511 20030908सी870464�द.0
8/09/2003

(शवाजी बाबुराव चौधर+ पाठक 

ग�ल+, गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 18.03.1971 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.10.1998 00.09.2001 9421867840/7
218121740

512 20160707सी101525�द.0
7/07/2016

भगवान कMडीबा काकड ेवमा� 

कॉलनी, सुमनताई गGहाणे 

शाळेजवळ, परभणी

पु�ष 15.06.1964 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ड.

अनुसुCचत जाती परभणी 28.05.1992 27.05.1995 9822515624

513 19900530सी856033�द.3
0/05/1990

गुलाब दNराव साळवे मु.पो.व!सा 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 14.06.1972 बी.ए. ए!सी नवबौrध िजंतूर 00.06.1997 00.05.2000 8007735196/70
28469539

514 20131127सी183121�द.2
7/11/2013

भारत नरहर+ (शदंे मु.पो.हरंगुळ 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 24.12.1970 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.09.1995 00.08.1998 8378865948

515 19931214सी856949�द.1
4/12/1993

देवानंद शंकरराव वाकळे 

मु.मुpमखेडा पो.येलदर+ कॅKप 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.02.1973 बी.ए.,एम.जे.,एम
.एस. 

माFयमशा!"

ए!सी बौrध िजंतूर 00.09.1998 00.08.2001 9767828995/7
798748289

516 20130801सी100064�द.0
1/08/2013

नारायण सखारामजी मुळे 

मु.पो.पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 04.01.1970 बी.ए., 
एम.ए.बी.एड., 
सी.ट+.सी.,बी.पी.

एड.

खुला पूणा� 03.04.1997 03.04.2000 9923555285
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517 19940303सी874270�द.0
3.03.1994

सुभाष (लबंाजी मानवते 

मु.पो.माटेगांव ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 18.06.1967 बी.ए., एम.ए. ए!सी बौrध पूणा� 00.09.1995 00.08.1998 9765795690

518 19870615सी871205�द.2
4/06/2016

राम तुळशीराम मदने 

मु.पो.;पगंळी ता.िज.परभणी

पु�ष 25.03.1970 बी.ए., 
एम.ए.मराठS, 

बी.एड., 
बी.पी.एड., 
बी.लॅब.

एन.ट+.सी. परभणी 00.07.1997 00.06.2000 9158527172/93
25229020

519 19930713सी873718�द.1
3/07/1993

देवधर अ@नल गंगाधरराव 

गणपती ग�ल+, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 07.11.1968 बी.कॉम. खुला सेलू 00.05.1995 00.04.1998 8698057608

520 19970703सी859736�द.0
3/07/1997

नारायण दादाराव डMगरे 

मु.खुल<वाडी पो.रावराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 26.06.1976 बी.एम. खुला पालम 00.09.1998 00.08.2001 9527230230

521 20130622सी101418�द.2
2/06/2013

ई$वर बळीराम Cगते मु.पो.उखळी 

बु. ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 28.09.1970 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
एन.ट+.डी. गंगाखेड 00.10.1998 00.09.2001 9921892704

522 20081२15सी873546�द15
/12/2008

मारोती दगडोबा कोरे मु.कल<वाडी 

पो. राणीसावरगांव      

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 05.03.1973 बी.ए. एनट+सी हटकर गंगाखेड 00.06.1996 00.05.1999 9921028374

523 19950904सी858433�द.0
4/09/1995

आ\णासाहेब साहेबराव र7गे 

मु.पो.जांब ता.िज.परभणी

पु�ष 10.05.1972 बी.ए., एम.ए. खुला परभणी 00.02.1997 00.01.2000 9545768841

524 20090813सी882772�द.1
3/08/2009

इंद ुराम_कशन लबड ेमु.पो.पाथर+, 
(सrधे$वर ग�ल+, पाथर+ 

िज.परभणी

!"ी 09.09.1975 बी.ए!सी खुला मानवत 01.11.2001 01.12.2003 7774893893/9
403268555

525 20081127सी872308�द.2
7/11/2008

भरत शेषराव सुपेकर   घर I.57-
13, रंगार ग�ल+, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी.

पु�ष 01.07.1971 बी.ए., एम.ए. खुला गंगाखेड 01.06.1995 31.05.1998 9028121722/91
30952099

526 20141231सी100222�द.3
1/12/2014

(मल+ंद चोखोबा नाटकर 

मु.पो.धसाडी ता.िज.परभणी

पु�ष 07.06.1975 बी.ए.बी.पी.एड. ए!सी परभणी 00.08.1998 00.07.2001 9822041292

527 20160708सी100289�द.0
8/07/2016

मंचक ;व�ठलराव भालेराव 

मु.पो.ता.नवा मMढा, गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.03.1958 बी.ए., एम.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.11.1988 00.01.1992 9689071431

528 20141121सी101498�द.2
1/11/2014

अंबादास तुकाराम पोले मु.पोखण� 

पो.भोगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.03.1971 बी.ए., एम.ए. एनट+सी िजंतूर 00.10.1997 00.09.2000
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529 20081111सी863089�द.1
1/11/2008

का(शनाथ देवराव चौकले आडगांव 

खु.पो.गौर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 14.07.1970 बी.कॉम. ओबीसी पूणा� 00.12.1995 00.11.1998 9823891647/7
385419555

530 20160705सी100362�द.0
5/07/2016

`ानोबा दािजबा पाईकराव 

मु.उमरद पो.बामणी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 02.07.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. 
एम.ए.

ए!सी नवबौrध िजंतूर 00.08.1998 00.07.2001 9657757471/94
03902577

531 20040717सी874881�द.1
7/04/2004

रामे$वर साहेबराव म!के 

मु.बMदरवाडी पो._क:होळा 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 10.04.1972 बी.ए.,एम.पी.एड. खुला मानवत 00.12.1997 00.11.2000 9975857565/91
56610551

532 20061010सी866203�द.1
0/10/2006

रामचंL ;व�ठलराव बाजगीरे 

मु.पो.दधुगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 18.06.1971 बी.ए.,बी.एड.इंU
जी, इ@तहास

भ.ज.क. िजंतूर 00.07.2000 00.06.2003 9657595906/8
857964680

533 20160707सी101352�द.0
7/07/2016

�दपक कुंड(लकराव >धान 

सारनाथ कॉलनी, मुल+ं]या 
शास_कय वसतीगहृासमोर, खंडोबा 

बाजार जवळ, धार रोड, परभणी

पु�ष 18.06.196८ बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 00.03.1998 00.02.2001 9028037192

534 19900417सी856024�द.1
7/04/1990

सुरेश बळीराम नायकल 

मु.(समुरगGहाण पो.झर+ Gहाया 

मानवत ता.पाथर+ िज.परभणी 

431505

पु�ष 12.05.1969 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला पाथर+ 00.12.1996 00.11.1999 9763913891

535 20081126सी872175�द.2
6/11/2008

पठाण युनुस खॉ लालखॉ मु.पो. 
बस !टॅ:ड रोड, पूणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 08.07.1971 बी.ए. खुला पूणा� 10.01.1997 09.12.2000 7350831267/73
50831267

536 20160708सी100754�द.0
8/07/2016

माधव चंLकांतराव रामदासी 

वैxणव ग�ल+, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 13.06.1972 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.08.1995 00.07.1998 9881869398/9
689769398

537 20160708सी100408�द.0
4/07/1989

राम मुंजाजी पौळ मु.पो.फरकंडा 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 13.07.1973 बी.ए. खुला पालम 00.01.1998 00.12.2000 9764981071

538 20040716सी874875�द.1
6/07/2004

संजय रामराव चGहाण मु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 02.08.1973 बी.ए. खुला परभणी 17.01.2001 00.01.2004 9766935321

539 20160708सी100548�द.0
9/07/2016

कुशेबा कामाजी कुरे मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 15.02.1975 बी.ए. खुला पालम 19.08.1998 18.07.2001 9004235822
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जातीचा >वग�

540 20040817सी862627�द.1
7/08/2004

स�यद अिजम मौला  Gदारा 

अ:सार+ गुलामनबी, वडकर ग�ल+, 
मु.पो.ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 21.12.1972 बी.ए!सी.,एम.ए. खुला गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 9421375176

541 20141229सी101432�द.2
9/12/2014

उ�वला नर(सगंराव _क:होळकर 

सी.ओ. एस.एस.कंधारकर देवळे 

ग�ल+, गंगाखेड

!"ी 03.10.1966 बी.ए.,एम.ए.,बी.
एड.

खुला गंगाखेड 01.07.1996 30.06.1999 9421381615

542 20160708सी100582�द.0
8/07/2016

;वजय गंगाधरराव भालेराव 

मु.पो.पाथर+, पठाण मोह�ला, 
(लगंायत मठाजवळ,पाथर+ 

िज.परभणी

पु�ष 03.03.1973 बी.ए. ए!सी महार पाथर+ 01.09.1997 31.08.2000 9767251105/84
21155459

543 20150310सी100793�द.1
0/03/2015

;वनोद कमलाकर Cचमनगुंड े

महाजन ग�ल+, मु.पो.सोनपेठ 
ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 15.07.1974 बी.ए!सी. एस.बी.सी. सोनपेठ 00.08.2000 00.07.2003 9623651999

544 20060819सी872440�द.1
9/08/2006

दयानंद परमानंद !वामी गणेश 

नगर, ;वटा रोड, सोनपेठ 
ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 04.06.1976 बी.ए., एम.ए. खुला सोनपेठ 00.08.1999 00.07.2002 9421387884

545 20141218सी100964�द.1
8/12/2014

सुरेखा राजे$वरराव देशपांड ेसंत 

तुकाराम कॉलेज]या मागे Eीहर+ 

नगर, परभणी

!"ी 27.04.1973 बी.ए. खुला परभणी 00.12.1996 00.11.1999 8482962577

546 19850708सी871884�द.0
8/07/1985

�दगंबर आनंदराव गायकवाड 

मु.पो.पेडगांव ता.िज.परभणी

पु�ष 18.03.1971 बी.कॉम. खुला परभणी 00.01.1998 00.12.2000 9763507139

547 19900404सी858782�द.0
4/04/1990

दगडोबा चोखोबा पाईकराव 

मु.पो.डMगरगांव ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 25.06.1972 बी.ए. ए!सी पाथर+ 04.12.1997 04.11.2000 9822938012

548 19960627सी858478�द.2
7/06/1996

सुधाकर देवराव आKले मु.खेडा� 

पो.वडी ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 05.06.1973 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला पाथर+ 01.12.1997 30.11.2000 8007768245/7
768099821

549 19890505सी871563�द.0
5/05/1989

नागोराव बापुराव कराळे मु.पारवा 
पो.शेखराजुर ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 14.11.1970 बी.ए!सी. खुला पालम 00.12.1995 00.11.1998 8975722429

550 19980916सी860262�द.1
6/09/1998

जमीलोrद+न बनेमीयाँ म@नयार 

बागवान ग�ल+, सोनपेठ 
ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 04.11.1977 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड., 

बी.पी.एड.

खुला सोनपेठ 01.01.2000 31.12.2003 9552493349
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551 20140602सी100529�द.0
2/06/2014

सखाराम दNराव बाबर 

मु.सुर;पपंर+ पो.बोरवंड 
ता.िज.परभणी

पु�ष 20.06.1975 बी.कॉम. खुला परभणी 00.11.1997 00.10.2000 7218772548

552 20160708सी101296�द.0
8/07/2016

Eी@नवास नागेश Cगर+ मु.पो.पेठ 
बाभळगांव ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 09.08.1973 बी.ए.,बी.पी.एड. एनट+बी पाथर+ 05.12.2000 30.11.2003 9764911523

553 20141008सी100548�द.0
8/10/2014

रामराव बापुराव सावंत 

मु.पो.वडगांव ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 11.07.1971 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.06.1995 00.05.1998 8390694923/94
05422209

554 20160416सी100334�द.1
6/04/2016

सु@नता भरतराव कुलकण� 

मु.मानकादेवी पो.उखळी बु. 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

!"ी 01.01.1974 बी.ए. खुला गंगाखेड 01.04.1998 31.03.2001 9763263933

555 20141012सी100596�द.1
2/10/2014

म@छंL नामदेव खंदारे 

मु.पो.येलदर+ कॅKप ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.07.1969 बी.कॉम. ए!सी बौrध िजंतूर 00.10.1996 00.09.1999 9764170892

556 20160708सी101215�द.0
8/07/2016

सुभाष दशरथ गवळी 

मु.पो.येलदर+ कॅKप ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 05.05.1974 बी.कॉम. ए!सी बौrध िजंतूर 00.01.1998 00.12.2000 7083403572

557 20150617सी100022�द.1
7/06/2015

अफसर फ�हम सादल अल+ 

मौलाना आझाद नगर, सेलू 
िज.परभणी

!"ी 03.06.1959 बी.ए.,एम.ए. 
समाजशा!"

ओबीसी सेलू 00.05.1995 00.04.1998 8805477836

558 20160708सी100393�द.0
8/07/2016

पांडुरंग दादाराव फेगड ेमु.सुहागन 
पो.हयातनगर, ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 05.05.1973 बी.ए. खुला पूणा� 05.11.1996 04.10.1999 8975709163

559 20141231सी101188�द.3
1/12/201४

बाबु गोपाळ भवाळे 

मु.पो.चारठाणा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 02.04.1965 बी.ए.,बी.पी.एड. ए!सी बौrध िजंतूर 00.01.1994 00.12.1997 9404864365

560 19921228सी856490�द.2
8/12/1992

>मोद तातेराव तारे मु.पो.को�हा 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 15.07.1975 बी.ए., 
एम.ए.वNृप" 

;वrया

खुला मानवत 12.09.2000 12.08.2003 9970996768

561 20130803सी100507�द.0
3/08/2013

आबासाहेब आEोबा (भसे 

मु.पो.को�हा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 01.07.1970 बी.ए. खुला मानवत 23.05.1995 
23.08.1996

23.08.199628.0
9.2000

8390857094/8
390857094

Page 1244 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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पNा
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जातीचा >वग�

562 20141014सी100031�द.1
4/10/2014

�योती ह0रभाऊ कातोरे 

सी/ओ.सि]चदानंद राजाराम 

कदम (सट+ माFय(मक ;वrयालय 

पेडगांव ता.िज.परभणी

!"ी 25.05.1976 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड.

खुला परभणी 00.11.1999 00.10.2002 9923354964/94
23731335

563 20141110सी101248�द.1
0/11/2014

मह7L नरहर+ बनसोड ेपो!टऑ_फस 

जवळ, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 20.04.1969 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

ए!सी बौrध अंबाजोगाई 01.01.1995 31.12.1997 9890867011

564 19980322सी860677�द.2
2.03.1998

संजना लaमणराव (सरसाट 

सव�दय नगर, सेलू िज.परभणी

!"ी 12.09.1974 बी.कॉम. ए!सी सेलू 00.04.1999 00.03.2002 8600586228/9
405069393

565 20160708सी100744�द.0
8/07/2016

सु@नल >�हादराव रणबावळे सुयश 

कॉलनी, वं.ना.कृषी ;वrयापीठ रोड, 
अOदा मंगल काया�लय, परभणी

पु�ष 31.12.1971 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती 

मांतग

परभणी 00.01.1996 00.12.1998 9764257888/9
912936149

566 20160708सी100697�द.0
8/07/2016

`ानोबा उNमराव देसाई 

मु.पो.चुडावा ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 04.02.1965 बी.कॉम. खुला पूणा� 00.02.1996 00.01.1999 9860595921

567 20160708सी100910�द.0
8/07/2016

गो;वदं तातेराव गोरे मु.पो.बोर+ 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 28.04.1975 बी.ए. ओबीसी िजंतूर 00.09.1999 00.08.2002 9970660067

568 19930216सी856605�द.1
6/02/1993

>काश कंठSराम चGहाण 

मु.फुटतलाव तांडा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 12.06.1974 बी.ए.,बी.पी.एड. ;वजेएनट+ पालम 01.01.1998 31.12.2000 9049926457

569 20120720सी861925�द.2
0/07/2012

ई$वर (शवदास शेटे 

मु.पो.पेठ(शवणी ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 06.07.1969 बी.ए. खुला पालम 01.06.1998 31.05.2001 9975393458

570 20141031सी100842�द.3
1/10/2014

शेषरेाव दNा"य जाधव नगर 

प0रषद कॉलनी, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 24.11.1958 बी.ए. ओबीसी गंगाखेड 00.05.1984 00.04.1987 9763101664

571 19880909सी871392�द.0
9/09/1988

राजबहादरु राम_कशन मोरे शंकर 

नगर, परभणी

पु�ष 20.07.1967 बी.ए.,जी.डी.सी.
ॲ:ड ए.

ए!सी महार परभणी 00.04.1991 00.04.1994 9766431006/84
21241327

572 19970623सी859226�द.2
3/06/1997

_करण भगवानराव राऊत 

मु.पो.दधुगांव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.01.1975 बी.ए.,बी.पी.एड., 
बी.एड., 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

खुला िजंतूर 00.01.1999 00.12.2001 9420192591/96
73577717
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573 19960920सी861759�द.2
0/09/1996

शोभा Eीहर+ आचाय� मु.पो.राहुल 
नगर, डॉ.गुलाम रसुलखाँ यां]या 

घरासमोर, र;व खंदारे यांचावाडा, 
परभणी

!"ी 01.07.1971 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 03.01.1998 31.12.2000 9049614638

574 20150629सी100378�द.2
9/06/2015

Eीहर+ लaमण घुले रा.धमधम 
पो.वझुर बु. ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 03.03.1968 बी.ए.,बी.पी.एड. एनट+डी िजंतूर 00.01.1997 00.02.2001 9921145646

575 20141204सी100142�द.0
4/12/2014

अ;वनाश दNराव कांबळे घर 

नं.55, सर!वती नगर, परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 02.11.1966 बी.ए. �हदं+ 
सा�हDय सुधाकर

ए!सी परभणी 00.01.1999 00.10.2001 7276526494/95
27455366

576 19890103सी864451�द.0
3/01/1989

सायमा भुम�या वानखेड े

सी/ओ.मुळे उ�वल गजानन, 
गजानन @नवास, संबोधी नगर, 
कौडगांव रे�वे गेट जवळ, परभणी

!"ी 28.02.1969 बी.ए. ए!सी िजंतूर 00.10.1996 00.10.1999 8421228529/8
275924692

577 20१60७०८सी१०१४२४�द.०
८/०७/20१६

आंबादास ह0रहर राठोड 

मु.पो.गडदगGहाण ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.07.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. ;वजेएनट+ िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9421429241/83
90110581

578 20150225सी100152�द.2
5/02/2015

नामदेव गुणाजी साखरे मु.पो.शेख 

राजुर ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 07.07.1973 बी.ए. एनट+सी धनगर पालम 18.11.1998 18.11.2001 7798466094

579 19940207सी857397�द.0
7/02/1994

शेख मुमताजोrद+न शेख 

स(ममोrद+न आजम कॉलनी, दगा� 
रोड, परभणी

पु�ष 22.06.1978 बी.ए. खुला परभणी 00.07.2000 00.06.2003 9049223388/9
960016900

580 20150323सी100221�द.2
3/03/2015

नारायण दNराव वाघमारे 

मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 10.04.1967 बी.ए. ओबीसी परभणी 00.12.1996 00.11.1999 9552485578

581 20150417सी100590�द.1
7/04/2015

कैलास नागोराव हुलसुरे 

मु.कावलगाववाडी ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 29.07.1973 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी पूणा� 13.07.1997 12.07.2000 9767771621/75
88791414

582 20090116सी881734�द.1
6/01/2009

मदन सदा(शव वाGहळे 

मु.पो.वडगांव !टेशन ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 10.06.1971 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती गंगाखेड / सोनपेठ 00.09.1998 00.08.2001 9922334104/96
37717017

583 20141111सी101275�द.1
1/11/2014

दौलत अमतृराव वळसे जुना 

मMढा, पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 05.10.1972 बी.ए., एम.ए. ओबीसी पूणा� 14.10.1996 13.09.1999 9420430857
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584 19951113सी858278�द.1
3/11/1995

नुतन भा!करराव मुनतोड े

सी/ओ.आर.आर.कुलकण� पाथर+ 

ता.पाथर+ िज.परभणी

!"ी 15.06.1970 बी.ए.,एम.ए. ए!सी पाथर+ 01.01.1997 31.12.1999 9930651722

585 20110321सी883349�द.2
1/03/2011

गुणाजी �दगंबरराव (लगंायत 

मु.पो.नाGहा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 01.06.1971 बी.ए. ओबीसी पालम 00.10.1996 00.09.1999 9850302275

586 20150224सी100980�द.2
4/02/2015

तानाजी गोपाळराव तारे 

मु.पो.को�हा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 15.06.1975 बी.ए. खुला मानवत 03.11.1997 02.11.2000 9921884810

587 19890912सी855963�द.1
2/09/1989

माPणक लaमणराव पवार 

मु.डMगरतळा पो.भोगाव देवी 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 07.09.1970 बी.कॉम.,एम.कॉ

म., एल.एल.बी., 
जी.डी.सी.ॲ:ड 

ए.

खुला िजंतूर 00.01.1996 00.12.1998 9420036891

588 20160518सी100139�द.1
8/05/2016

आDमाराम रानबा वायवळ 

मु.समसापुर पो.धार ता.िज.परभणी

पु�ष 20.04.1970 बी.ए.,बी.पी.एड. ए!सी बौrध परभणी 00.10.1994 00.09.1997 8603319060/8
624821989

589 19891017सी855977�द.1
7/10/1989

मFवराज धMडोपंत मोकाशी 

सी.ओ/सुधाकरराव ;व�हटकर 

सर!वती नगर, परभणी

पु�ष 13.06.1971 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.12.1995 00.10.1998 9850739501/75
88397254

590 19950920सी858274�द.2
0/09/1995

माया धMडोपंत मोकाशी 

सी/ओ.सुधाकरराव ;व�हटकर शमा� 

यां]या बंग�यासमोर, सर!वती 
नगर, परभणी

!"ी 09.03.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.01.1997 00.12.1999 9850739501/75
88397254

591 20160708सी101699�द.0
8/07/2016

शेषराव संभाजी ताटे जुने रे�वे 

!टेशन (भमवाडी मु.पो.परळी 

िज.बीड

पु�ष 11.01.1971 बी.ए. ए!सी गंगाखेड 00.03.1998 00.02.2001 9822510469

592 20141103सी100754�द.0
3/11/2014

>भाकर राघोजी घुले मु.धमधम 
पो.वझर बु. ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 07.07.1972 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 00.03.1998 00.02.2001 9767621881/8
390712087

593 19950117सी857548�द.1
7/01/1995

मनोजकुमार मदसुुधनराव लोकरे 

न;वन िज.प.समोर, नेहp रोड, 
परभणी.

पु�ष 12.08.1973 बी.ए. खुला परभणी 00.07.1996 00.06.1999 8805910135/7
588434510

594 20150220सी101020�द.2
0/02/2015

पंढर+नाथ बालासाहेब पवार 

मु.पो.आसेगांव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1974 बी.ए. खुला िजंतूर 00.12.2000 00.11.2003 9420888191
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595 20141014सी100388�द.1
4/10/2014

qKहदेव @नवNृी गरड मु.कोरवाडी 

पो.कवडा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.07.1972 बी.ए. खुला िजंतूर 00.02.1999 00.01.2002 9765254818

596 20130528�द.100420�द.2
8/05/2013

रमेश आEोबा गरड मु.कोरवाडी 

पो.कवडा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.07.1970 बी.ए., 
एम.ए.,बी.पी.एड.

खुला िजंतूर 00.02.1999 00.01.2002 8390933254

597 20120716सी862335�द.1
6/07/2012

;वxणुदास शंकर मुंढे 

मु.पो.बडवणी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 31.01.1977 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड., 

बी.पी.एड.

एनट+डी गंगाखेड 00.04.1999 00.03.2002 9922100531

598 20160709सी100062�द.0
9/07/2016

शंकर मुंजाजी पंHडत मु.सायळा 

सु.पो.मुळी ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 12.10.1971 बी.ए. ए!सी महार गंगाखेड 00.10.1997 00.09.2000 9657239762

599 19880417सी857918�द.1
7/04/1988

रामराव बापुराव गुoटे 

सादCगरवाडी पो.राणीसावरगांव 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 01.05.1971 बी.ए!सी., 
एम.एस.सी.आय.
ट+., बस कंडRटर

एनट+डी पालम 00.12.1997 00.11.2000 8380823021

600 20160710सी100261�द.1
0/07/2016

बालाजी ऋषी चोरघड े

मु.पो.धारखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 12.06.1967 बी.ए., एम.ए. खुला गंगाखेड 00.03.1996 00.02.1999 9822784323

601 19941025सी857977�द.2
5/10/1994

र;वभुषण मधुकरराव माळोदे राम 

नगर, पारदे$वर महादेव रोड, 
परभणी

पु�ष 08.07.1973 बी.ए!सी.,एम.ए
!सी. कॅमे!�+

खुला परभणी 00.09.1997 00.08.2000 9028317160

602 20120301सी863796�द.0
1/03/2012

राजु ;वIमराव भालेराव 

मु.पो.अिजंठा नगर, गंगाखेड 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 18.10.1976 बी.ए.,एम.ए.,एम.
_फल., सेट

ए!सी गंगाखेड 00.07.2000 00.06.2003 9860955447/94
21505435

603 20150303सी101038�द.0
3/03/2015

बालाजी एकनाथ भालेराव नवा 

मMढा, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 16.06.1971 बी.कॉम. ए!सी महार गंगाखेड 01.01.1997 31.12.1999 9763101836

604 20160708सी100255�द.0
8/07/2016

सुदाम नागनाथराव भालके 

मु.धारखेड पो.गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 02.03.1970 बी.कॉम. ओबीसी @नराळी गंगाखेड 00.02.1996 00.01.1999 8857083588

605 19940820सी857262�द.2
0/08/1994

ब:सी भगवानराव सातपुते 

मु.पो.ईसाद ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.06.1973 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.12.1995 00.11.1998 8411062754/96
65459630

606 20150221सी100390�द.2
1/02/2015

रेखा बालासाहेब देशमुख 

मु.पो.चारठाणा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

!"ी 05.03.1972 बी.ए., 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला िजंतूर 15.09.1997 00.08.2000 9730486674/8
308330467
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जातीचा >वग�

607 20160711सी100151�द.1
1/07/2016

सु@नल माधवराव पुर+  

सी./ओ.संजय ;वIमराव भालेराव 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 18.09.1972 बी.ए. एनट+बी गंगाखेड 01.10.1996 30.09.1999 9860985866/9
561436054

608 20140911सी104797�द.1
1/09/2014

दादाराव उNम राठोड रा.बेलवाडी 
पो.घंटाUा ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 14.01.1972 बी.ए. ;वजेएनट+ ए गंगाखेड 01.08.1998 20.08.2001 9970350001

609 20160708सी101332�द.0
8/07/2016

साहेब मुंजाजी (शदंे िजजामाता 

रोड, चम�कार ग�ल+, परभणी

पु�ष 03.02.1970 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती परभणी 00.06.1995 00.05.1998 9423143388/9
175548979

610 20141226सी100460�द.2
6/12/2014

अंजल+ राजे$वरराव देशपांड ेEीहर+ 

नगर, संत तुकाराम 

महा;वदयालया]या पाठSमागे, 
परभणी

!"ी 17.05.1975 बी.ए. खुला परभणी 00.11.1997 00.10.2000 9403749402/98
81296887

611 20160709सी100268�द.0
9/07/2016

@नता मारोतराव अंभोरे घर 

नं.266, �ब�डींग नं.23, पोल+स 
हेडRकाटर, परभणी

!"ी 07.05.1972 एम.एस.डZ�यु. ए!सी परभणी 00.07.1997 00.06.2000 9850637009/96
73181393

612 20040714सी874871�द.1
4/07/2004

अशोक बबनराव चGहाण 

582,गंगा @नवास, दगा� रोड, बँक 

कॉलनी, (सम7ट पाईप 
कारखा\या]या पाठSमागे, परभणी 

ता.िज.परभणी

पु�ष 25.03.1971 बी.ए.बी.पी.एड. खुला िजंतूर 00.01.1996 00.07.1999 9404518157/94
22177519

613 19931102सी866407�द.0
2/11/1993

तुकाराम बेगाजी ढगे डॉ.आंबेडकर 

नगर, पूणा� िज.परभणी

पु�ष 07.03.1969 बी.ए.बी.पी.एड. ए!सी महार पूणा� 02.09.1995 01.09.1998 9326914313/8
857000881

614 20131228सी216773�द.2
8/12/2013

गुणीरDन लaमणराव वाकोड े

मु.पो.ता.िजंतूर बलसा रोड, 
िज.परभणी

पु�ष 26.08.1969 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.10.1995 00.09.1998 9423442097

615 19990616सी860992�द.1
6/06/1999

शेख मु!तफा शे.मोईन ज�द+पुरा, 
गंगाखेड ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.07.1974 बी.कॉम. खुला गंगाखेड 00.01.2001 00.12.2003 9423355000

616 20081104सी858499�द.0
4/11/2008

राजेश गुणवंतराव @नलवण� 

(शवाजी नगर, िजंतर िज.परभणी

पु�ष 09.01.1975 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.01.1997 00.12.1999 9403235749

617 20000101सी865998�द.0
1/01/2000

महादेव सोपानराव घुले 

मु.तळतुंबा पो!ट पाटोदा ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 10.01.1968 बी.ए.बी.पी.एड. एनट+डी सेलू 00.04.1998 00.03.2001 9423682190/70
83507911
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618 20160७09सी100862�द.0
9/07/2016

लaमण सोपानराव सोळंके 

मु.पो.कुपटा ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 15.07.1969 बी.ए. खुला सेलू 00.03.1997 00.02.2000 7507463088

619 20150416सी100583�द.1
6/04/2015

(शवाजी सखाराम घुगे रा.HडUस 
पो.इटोल+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 03.03.1975 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

एनट+डी िजंतूर 00.01.1999 00.12.2001 8605894817/9
765019065

620 १९९००११३सी८५६४४६�द.1
3/01/1990

नंद ू�दगांबर धापसे रा.सव�दय 
नगर, सेलू ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 03.08.1970 बी.कॉम., 
एम.कॉम., 

एम.एस.सी.आय.
ट+.

ए!सी महार सेलू 00.02.1999 00.01.2002 7058688559

621 20150224सी100845�द.2
4/02/2015

नारायण सटवाजी सदावत< 

मु.(भमनगर, (नावक6) ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 14.04.1974 बी.ए., 
एम.ए.,बी.एड.

ए!सी बौrध पूणा� 05.02.1997 05.01.2000 8390297189/8
626076513

622 20160705सी101850�द.0
5/07/2016

भा!कर सखाराम चGहाण 

मु.वडाळी पो.जोगवाडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.05.1973 बी.ए. ए!सी बौrध िजंतूर 00.04.2000 00.03.2003 9767215204

623 19900723सी8575१४�द.2
3/07/1990

मंगल पदामाजीराव अवचारे 

शुभम शो pम मMढा, ता.सेलू 
िज.परभणी

!"ी 04.08.1969 बी.ए. जैन सेलू 00.08.1996 00.07.1999 9049174949/97
64745017

624 2014०128सी101121�द.2
6/०1/2014

राम रघुनाथराव मुरकुटे 

मु.(सरसम शे.पो.माखणी. 
ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 15.08.1974 बी.ए!सी., 
बी.पी.एड.

एनट+सी गंगाखेड 00.10.1997 00.09.2000 9604450000/90
49152345

625 20160711सी100229�द.1
1/07/2016

बालाजी रामभाऊ खरात 

;>यदश�नी नगर, कारेगाव रोड, 
परभणी ता.िज.परभणी

पु�ष 05.08.1965 बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 00.08.1995 00.07.1998 9890208713

626 20160708सी101336�द.0
8/07/2016

भुसारे भानुदास ह0रभाऊ 

रा.चामणी ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.01.1969 बी.कॉम. ओबीसी िजंतूर 00.11.1995 00.10.1998 9850467087/9
405727815

627 19980805सी860100�द.0
5/08/1998

सुरेश नंदरामजी (शदंे 

मु.पो.संतजनाबाई नगर, गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 01.06.1965 बी.ए., एम.ए., 
जी.डी.सी.ॲ:ड 

ए.

खुला पालम 00.07.1992 00.06.1995 9404073601

628 20160711सी100559�द.1
1/07/2016

रामराव गुणाजी खोडके 

मु.पो.रावराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.09.1971 बी.ए. ए!सी पालम 00.12.1997 00.11.2000 9552428475

629 19950922सी858247�द.2
2/09/1995

सुरेश लaमणराव खरात 

रा.सव�दयनगर, सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 07.12.1973 बी.ए., एम.ए. ए!सी महार सेलू 00.10.1998 00.09.2001 9561915908
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630 १९९४०८१७सी८५७६८७�द.1
7/08/1994

सुभाष ह0रदास राठोड बंजारा 

कॉलनी िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 23.06.1976 बी.ए., 
एम.ए.,एम._फल.

बंजारा ;व.जा.अ. िजंतूर 00.07.2000 00.06.2003 9422722276

631 20160711सी100498�द.1
1/07/2016

>दKुन बाजीराव (शदंे 

मु.पो.रावराजुर ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 01.01.1972 बी.कॉम.,टाईप 
मराठS 30, 
इंUजी 50

खुला पालम 05.01.1999 05.01.2002 8806280642

632 19890718सी871712�द.1
8/07/1989

>काश तुकाराम सुय�वंशी मु.सोस 
पो.जोगवाडा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.06.1972 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.03.1996 00.03.1999 9765288057/8
698410642

633 20140902सी1021३8�द.2
8/08/2014

अ@नल शंकरराव देवापुरे 

मु.पो.राणीसावरगांव ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 23.01.1972 बी.कॉम. ओबीसी गंगाखेड 01.11.1996 31.10.1999 9421389363

634 20141121सी100797�द.2
1/11/2014

;वनोद जानक6राम म!के 

मु.पो.जोगवाडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 20.01.1974 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.12.1997 00.03.2001 9527275599

635 20100309सी877950�द.0
9/03/2010

आशोक बाबुराव रगड ेमु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 01.07.1971 बी.ए.बी.पी.एड. ए!सी परभणी 01.07.1998 21.06.2001 9049962061

636 20160711सी100062�द.1
1/07/2016

उNम ;व�ठलराव आंवके पाठक 

ग�ल+, गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 03.05.1974 बी.ए. खुला गंगाखेड 00.07.1997 00.06.2000 9923440425

637 20160708सी101050�द.0
8/07/2016

बळीराम बापुराव लMखड े

मु.सातेफळ पो.कावलगांव ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 30.06.1969 बी.ए., 
एम.कॉम.,बी.पी.

एड.

खुला पूणा� 29.08.1996 28.07.1999 9552555407

638 20150605सी100086�द.0
5/06/2015

>�दप शंकरराव जोशी 

मु.पो.कावलगांव ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष 01.09.1960 बी.ए. खुला वसमत 00.06.1989 00.05.1992 7387018338

639 19860702सी871898�द.0
2/07/1986

बबन धMडीराम गोटे मु.पो.;पगंळी 

बाजार ता.िज.परभणी

पु�ष 10.08.1967 बी.कॉम. खुला परभणी 01.01.1997 31.12.1999 9158198760

640 20151031सी100776�द.3
1.10.2015

;व�ठल गंगाधर पातळे मु.प7डू 
बु.पो.सेलू ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 05.07.1972 बी.कॉम. खुला पालम 00.02.1998 00.01.2001 9922939021/72
19753580

641 20151017सी101169�द.1
7/10/2015

बालाजी मारोती धुळगुंड ेमु.प7डु 
खुद� पो.सेलू पेडू ता.पालम 

िज.परभणी

पु�ष 06.03.1972 बी.ए. एनट+सी पालम 19.03.1998 19.02.2001 7875442780
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642 2015021६सी1004७5�द.1
6/02/2015

पुpषोNम केरबा मुलगीर 

मु.पो.महातपुर+ ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 10.03.1974 बी.ए. एनट+सी क गंगाखेड 00.07.2000 00.09.2003 9766888414

643 19930115सी856592�द.1
5/01/1993

�दल+प गणेशराव रगड ेमु.पो.झर+ 

ता.िज.परभणी

पु�ष 02.07.1972 बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 00.03.2001 00.02.2004 9405117744/99
70993688

644 20150203सी101117�द.0
3/02/2015

सु@नल पांडुरंग Pख�लारे राहुल 

नगर, कारेगांव रोड, परभणी

पु�ष 22.10.1969 बी.ए., एम.ए. ए!सी परभणी 00.12.2000 00.11.2003 9689985813

645 20160709सी100549�द.0
9/07/2016

>�हाद ;व$वनाथराव @नव�ळ 

मु.राजुरा पो.कोथाळा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 04.06.1970 बी.ए., 
एम.ए.अथ�शा!"

खुला 01.12.1995 20.11.1998 9765809204

646 20160707सी100863�द.0
3.02.1970

ताDयाराव Gयंकटराव देशमुख 

मु.राजुरा पो.कोथाळा ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष 03.02.1970 बी.ए. खुला मानवत 15.10.1997 14.10.2000 9049849585/7
385671163

647 19950529सी857953�द.2
9/05/1995

अनंत रावसाहेब जोगदंड संताई 

@नवास, आचाय� नगर, वसमत रोड, 
परभणी ता.िज.परभणी

पु�ष 27.04.1972 बी.ए.बी.पी. एड. 
सीट+सी

खुला परभणी 00.10.1996 00.09.1999 9423324777/90
28471177

648 20160711सी100737�द.1
1/07/2016

गो;वदं �दगांबरराव मोरे 

मु.पो.भोगांव देवी ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 10.06.1976 बी.ए. खुला िजंतूर 00.08.2000 00.07.2003 9420621623/97
63463519

649 20080514सी862925�द.1
4/05/2008

संजय Eीधरराव माहुरकर चौक 

बाजार, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 13.10.1972 बी.कॉम. खुला िजंतूर 00.12.1995 00.11.1998 9860870255

650 20160711सी100171�द.1
1/07/2016

घनसावध राज7L सहाद ुपुंगळवेस, 
बौrध नगर, मु.पो.ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 01.01.1966 बी.ए. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.08.1997 00.07.2000 9890873443/8
275807358

651 19870706सी871214�द.0
6/07/1987

सरवर+ अZदलु साजेद गुलाम 

महेमुद सरवर+ म�दना नगर, 
इरशाद सरवर+, ;पठाची Cगरणी, 
इखरा !कूल जवळ, परभणी

पु�ष 13.06.1971 बी.कॉम.बी.ए. 
बी.पी.एड.

खुला परभणी 00.03.1998 00.02.2001 8149476556

652 20141220सी101572�द.2
0/12/2014

गजानन सुदामराव वळसे 

रा.देगांव ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 17.08.1972 बी.ए.एल.एल.बी. ओबीसी तेल+ पूणा� 24.10.1996 23.09.1999 9420879121

653 20160530सी100160�द.3
0/05/2016

राज7L रामराव �दवसे लaमी 

@नवास, राहुल नगर, परभणी

पु�ष 16.08.1966 बी.ए. अनुसुCचत जाती परभणी 00.02.1996 00.01.1999 9422872554/02
452222445
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654 20160711सी100847�द.1
1/07/2016

लaमीकांत (शवदासराव महाजन 

मु.पो.गौर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 29.04.1966 बी.ए. खुला पूणा� 23.04.1996 22.04.1999 9049229828

655 20120529सी861247�द.2
9/05/2012

मनोज वसंतराव लGहांड ेसर!वती 

नगर, पारदे$वर मं�दर जवळ, 
परभणी

पु�ष 06.06.1972 बी.ए. ओबीसी (शपंी जैन परभणी 00.01.1999 00.12.2001 9960848514

656 20091120सी881026�द.2
0/11/2009

(शवाजी गंगाधरराव पौळ 

मु.पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 08.07.1973 बी.ए. खुला पालम 00.04.1998 00.03.2000 8600228719

657 19870731सी871226�द.3
1/07/1987

िजत7L वसंतराव पाट+ल रा.Iांती 

नगर कारेगाव रोड परभणी 

िज.परभणी

पुpष 17.02.1970 बी.कॉम ओबीसी परभणी 00.08.1996 00.07.1999 8007293945

658 19951011सी858465�द.1
1/10/1995

`ानोबा ह0रदास रणखांबे 

मु.थडीउRकडगांव पो.ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 14.04.1973 बी.ए. ए!सी महार सोनपेठ 00.08.2000 00.07.2003 9822538113/9
482990315

659 19930730सी8570�द.30/
07/1993

जनाध�न धMडीबा दधुाटे रा.सायाळा 

पो.केरवाडी ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 19.01.1970 बी.ए. खुला पालम 00.10.1995 00.09.1998 8390359676

660 20151229सी101121�द.2
9/12/2015

>भाकर माधवराव काळे 

रा.देवसडी पो!ट आडगांव बाजार 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 10.05.1975 बी.ए. एनट+डी वंजार+ िजंतूर 00.11.1998 00.10.2001 8888989351/9
421091041

661 20160712सी100788�द.1
2/07/2016

भगवान ई$वर देवरे मु.ठोळा 

पो.धसाडी ता.िज.परभणी

पु�ष 20.06.1971 बी.ए.,बी.पी.एड. अनुसुCचत जाती परभणी 00.05.1997 00.04.2000 9850795190

662 20160712सी101298�द.1
2/07/2016

कैलास रामधन चGहाण 

कॅनाल]या लोखंडीपुला जवळ, 
सुंदराई नगर, परभणी

पु�ष 07.04.1972 बी.ए.,बी.पी.एड. ;वजेअ बंजारा 

लमाणी

परभणी 00.07.1998 00.06.2001 9822866153/9
175521502

663 20160712सी100727�द.1
2/07/2016

आशा Eीधरराव पुरो�हत सुCधर 

गो;वदंराव पलसोदकर नगर 

प0रषद कॉलनी, दगा� रोड, परभणी

!"ी 09.11.1969 बी.ए. खुला परभणी 00.12.1996 00.11.1999 9421865093

664 19920520सी856236�द.2
0/05/1992

लaमण सटवा टाकणसार घर 

Iं.698 पंच(शल नगर, लुबींनी 
बौFद ;वहारासमोर, परभणी 

िज.परभणी

पु�ष 11.12.1972 बी.ए., एम.ए.�हदं+ ए!सी महार सेलू 00.09.1995 00.08.1998 9423203081/94
21867420

665 20160711सी100640�द.1
1/07/2016

(शदंे उमराव @नðNीराव 

रा.नाGहलगाव,पो.नाGहा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष 26.12.1971 �ब.कॉम खुला पालम 00.08.1996 01.07.1999 9172289501
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666 20081115सी862269�द.1
5/11/2008

चंLकांत दNराव मानवते मु.डोहरा 
पो.बोर+ ता.िजतूर िज.परभणी

पु�ष 01.05.1969 �ब.कॉम ए!सी िजंतूर 00.06.1998 00.05.2001 7350157434

667 20101208सी874930�द.0
8/12/2010

गायकवाड शेषरेाव (सताराम संत 

कबीर नगर,वांगी रोड,परभणी

पु�ष 06.06.1973 बी.ए.,एम.ए 
अथ�शा·

ए!सी परभणी 10.02.1999 10.02.2002 8308035839/7
066906564

668 20160712सी100809�द.1
2/07/2016

नारायण नामदेवराव जाधव 

मु.पो.भोगाव ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 05.06.1970 �ब.कॉम.,एम.कॉ

म

खुला िजंतूर 00.09.1997 00.08.2000 9970878553

669 20160712सी101116�द.1
2/07/2016

वाघमारे लaमण सखाराम 

मु.दधुगाव ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष 02.07.1972 बी.ए., एम.ए अनुसुCचत जाती सोनपेठ 00.10.1999 00.09.2002 9158558022

670 २०१६०७११सी१००८१८�द.१
१/0७/201६

म!के उNम यादवराव मु.पो.उमर+ 
मा.ता.परभणी िज.परभणी

पु�ष 03.02.1964 बी.ए. ए!सी परभणी 00.01.1994 00.12.1996 9860026782

671 20120514सी8600778�द.
14/05/2012

qKहराOे (शवाजी (लबंाजी पाथर+, 
ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष 25.12.1966 बी.ए., 
एम.ए.(रा�यशा

!")

ए!सी पाथर+ 05.06.1995 31.05.1998 9689202165

672 20140671सी100212�द.1
7/06/2014

=यानबा uयंबकराव (शराळे 

रा.फुळकळस ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 10.03.1979 बी.ए., एम.ए. ओबीसी पुणा� 00.11.2000 00.10.2003 9763591695

673 20160425सी100412�द.2
5.04.2016

कुरे सोपान दौलतराव मु.HडUस 
पो.फरकंडा ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 12.02.19७2 बी.ए. खुला पालम 00.10.1996 00.09.1999 9673925819

674 20091121सी881114�द.2
1/11/2009

जाधव भगवान शेषरेाव 

रा.Kहाळसापुर ता.सेलु िज.परभणी

पु�ष 19.06.1973 बी.कॉम खुला सेलु 00.02.1997 00.01.2000 9657599872

675 19900710सी856084�द.1
0/07/1990

बालाजी माधवराव घाडगे 

मु.पोरवड पो.दैठणा ता.िज.परभणी

पु�ष 07.07.1971 बी.ए.,एम.ए.,�ब.
एड

खुला परभणी 01.09.1980 30.08.2001 7350307375

676 20141103सी101214�द.0
3/11/2014

काळे राजाभाउ ह0रभाउ 

रा.पुंगळवेस,बौFदनगर िजंतुर 

िज.परभणी

पु�ष 03.04.1970 बी.ए.,बी.जे.एम. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.12.1998 00.11.2001 7038011317

677 20160712सी101181�द.1
2/07/2016

माधुर+ काल+दासराव देशपांड े

Gह+.एम.मुक6म,Eी @नवास,शा!"ी 
नगर परभणी

!"ी 11.08.1969 बी.कॉम खुला परभणी 00.06.1995 00.03.1997 9422850646/94
23711146
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678 19940811सी872454�द.1
1/08/1994

शेख अZदलु सईद अZदलु हमीद 

रा.जवाहर नगर,जायकवाडी 

वसाहत,पाथर+,ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 01.01.1968 बी.कॉम, 
एम.एस.सी.आय.
ट+.,टाईपींग 30 
व 40,मराठS 30 

श.>.(म.

खुला िजंतूर व पाथर+ 00.02.1996 00.01.1999 9970244435

679 20111103सी858502�द.0
3/11/0211

खुतेजा नसर+न अ.हमीद रा.उजेर 

कॉटेज,युसुफ कॉलनी मेन 

रोड,युनानी दवाखा:याजवळ 

परभणी िज.परभणी

!"ी 06.03.1971 बी.कॉम,बी.ए. खुला परभणी 00.10.1996 00.09.1999 9822219161/99
70244435

680 201102०3सी856249�द.0
3/02/2011

जगद+श दNराव दधुाटे पु�ष 2९.04.1972 बी.कॉम खुला परभणी 00.07.1997 00.06.2000 9421387967

681 19891128सी850790�द.2
8/11/1989

चंLकांत म0रबा गायकवाड 

रा.सरगम कॉलनी,वांगी 
रोड,परभणी

पु�ष 04.03.1972 बी.कॉम ए!सी परभणी 00.04.1999 00.03.2002 9730630098

682 20150228सी100444�द.2
8/02/2015

>शांत रामराव वाटुरे रा.सुयोग 
कॉलनी परभणी

पु�ष 04.05.1975 बी.कॉम,Iषी 

पदवीका

ए!सी परभणी 01.12.2000 30.11.2003 98608595521/
8421714970

683 20141016सी100456�द.1
6/10/2014

;वठल आ\णासाहेब काळे 

रा.एरंड$ेवर ता.पुणा� िज.परभणी

पु�ष 01.06.1973 बी.ए. खुला पुणा� 22.09.1998 २२.0९.2001 9021677965

684 20160711सी100702�द.1
1/07/2016

(शवक:या भा!करराव @नवारे 

सी./ओ.Eी.एस.एस. वावरे िजंतूर 

कॉलनी, सेलू िज.परभणी

!"ी 22.04.1969 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.
ट+. आय.ट+.आय. 

फॅशन 

Hडझाय@नगं.

खुला सेलू 13.06.2001 13.06.2004 9404189119

685 20160713सी101284�द.1
3/07/2016

(शला भा!करराव @नवारे 

मु.पो.ना½ा ता.पाथर+ िज.परभणी

!"ी 25.05.1967 बी.ए. खुला पाथर+ 05.08.1999 30.07.2002 9404189225

686 20160713सी100526�द.1
3/07/2016

मो�हनी भा!करराव @नवारे िजंतूर 

कॉलनी, !टेHडअम समोर, सेलू 
िज.परभणी

!"ी 15.06.1974 बी.ए., 
एम.ए.,एम.एस.
सी.आय.ट+.

खुला सेलू 00.12.2000 00.11.2003 9404189120/94
04189227

687 20151009सी100993�द.0
9/10/2015

बाळु काळबाजी म!के म.फुले 

नगर, कारेगांव रोड, परभणी

पु�ष 15.06.1977 बी.ए., 
एम.ए.अथ�शा!"

ए!सी पूणा� 09.11.2000 08.10.2003 9890255258
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688 20160713सी101517�द.1
3/07/2016

Cचतंामणी शंकरराव खंडागळे 

मु.खोरस पो.पेठ;पपंळगांव 

ता.पालम िज.परभणी

पु�ष 15.06.1965 बी.ए. खुला पालम 01.03.2001 01.05.2004 9637110402

689 20141026सी100107�द.2
6.10.2014

Cगर+ष >तापराव तरकसे @तवट 

ग�ल+, गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी 431514

पु�ष 22.05.1977 बी.ए.,एम.ए.बी.ए
ड.

खुला गंगाखेड 00.10.2000 00.09.2003 9623422078

690 19991116सी609292�द.1
6/11/1999

राज7Lकुमार (शव>सादजी मुंदडा 

�"मुत� घर नं.33, :यु आदश� 

कॉलनी, पूणा� ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 03.01.1969 बी.कॉम., 
एम.एम.सी.जे., 

बी.एड.

खुला पूणा� 01.09.1996 22.08.1999 9422108008/9
423443737

691 20160713सी101628�द.1
3/07/2016

सCचन >�हादराव देवकर बाKहणी 

�लॉट, िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 01.07.1976 बी.ए. खुला िजंतूर 00.10.2000 00.09.2003 8806808808

692 20140904सी102815�द.0
4/09/2014

पांडुरंग वसराम आड ेमु.रामापुर 
तांडा पो.बनवस ता.पालम 

िज.परभणी

पु�ष 07.05.1972 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ड.

लमाणी बंजारा पालम 04.07.1998 30.11.2001 9158063018/8
805209270

693 २००८१११४सी861267�द.१
4/११/2008

उषा गणपतराव कुलकण� Eी संत 

दासगणु नगर, �लॉट I.30 
कारेगाव रोड, परभणी

!"ी 07.११.197४ बी.ए., बी.एड. खुला गंगाखेड 00.१२.2000 00.11.2003 9158063018/8
805209270

694 20131122सी178752�द.2
2/11/2013

(शवाजी राजाराम चGहाण 

वासुदेवाचे घर, बालाजी ग�ल+, 
बंजारवाडा राणीसावरगांव 

ता.गंगाखेड

पु�ष 01.12.1971 बी.ए. एनट+बी वासुदेव गंगाखेड 00.06.1998 00.05.2001 8007089307/7
038809307

695 20150618सी100825�द.1
8/06/2015

र;वLंकुमार गजाननराव लाटे 

Gदारा Hड.एन.गायकवाड गणेश 

नगर, सेलू िज.परभणी 431 503

पु�ष 01.02.1970 बी.कॉम. ए!सी सेलू 00.11.1996 00.10.1999 9404034154/90
21935004

696 20160714सी100289�द.1
4/07/2016

सुरज गुलाबराव कदम रचना 

नगर, कारेगांव रोड, परभणी

पु�ष 27.04.1977 बी.ए. खुला परभणी 29.07.1999 15.12.2001 9822736042/94
22179179

697 20000902सी864242�द.0
2/09/2000

>ताप मुंजाजी राऊत मु.पो.हातनूर 
ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 09.06.1917 बी.ए., बी.एड. ओबीसी सेलू 16.06.1998 18.06.2009 9763577155

698 20150224सी100362�द.2
4/02/2015

बाबासाहेब _कशनराव साळवे 

रा.इटाळी पो.केकरजवळा 

ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष 01.06.1970 बी.ए. ए!सी मानवत 15.01.1997 31.12.1999 9552808071
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699 19950621सी858305�द.2
1/06/1995

हबीबु:नीसा बेगम युसुफअल+ 

Iांती चौक, भाजी माक< ट, परभणी

!"ी 02.01.1975 बी.ए.,एम.ए,.बी.
एड.

खुला परभणी 00.11.1998 00.04.2001 9561580046/9
860985360

700 20150428सी100613�द.2
8/04/2017

`ाने$वर बापुराव Cगर+ मु.पो.भोसी 
ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 19.06.1972 बी.ए. गोसावी ब िजंतूर 00.06.1998 00.05.2001 9763251719/8
806470388

701 20160422सी100569�द.2
2/04/2016

Hडगांबर _कशन Pख�लारे मु.दाभा 
पो.इटोल+ ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 06.06.1965 बी.कॉम. अनुसुCचत जाती िजंतूर 00.10.2000 00.09.2003 9763162410

702 20160714सी100920�द.1
4/07/2016

>काश मसाजी पाईकराव 

मु.पो.डMगरगाव ता.पाथर+ 
िज.परभणी

पु�ष 06.07.1972 बी.ए. ए!सी महार पाथर+ 17.04.1998 31.03.2001 9822218607

703 19890620सी863282�द.2
0/06/1989

जग:नाथ (शवराजअ�पा वारकरे 

रा.वाडी;पपंळगांव ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 05.05.1972 बी.ए., 
एम.ए.रा�यशा!"

खुला सोनपेठ 01.04.1996 31.03.1999 9960142653

704 20131111सी168423�द.1
1/11/2013

मोहKमद मसुद मोहKमद र(शद 

गाडीवान मोह�ला, शाद+ म!जीद 

जवळ, परभणी

पु�ष 01.01.1972 बी.ए., एम.ए. खुला परभणी 01.09.2000 31.09.2003 9405117776

705 20141010सी100723�द.1
0/10/2014

�दपक �qजलाल @तवार+  

रा.ह0रनगर, पूणा� िज.परभणी

पु�ष 06.02.1969 बी.ए. राजपुत पूणा� 11.03.1998 10.03.2001 9850268034/9
158197432

706 20160714सी101391�द.1
4/07/2016

कमेश ;व$वनाथराव चGहाण 

मु.पो.खवने;पपंर+ ता.सेलू 
िज.परभणी

पु�ष 05.07.1976 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला सेलू 06.01.1999 15.09.2002 9657477567/96
23225165

707 20160713सी101826�द.1
3/07/2016

अजय आनंदराव सोनुने मMढा रोड, 
िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 25.04.1970 बी.ए!सी. 
,एम.ए!सी.,बी.ए

ड.

एनट+डी िजंतूर 00.09.1999 00.08.2002 9764257713

708 20160713सी101468�द.1
3/07/2016

माPणक ;व$वनाथ काळे 

मु.पो.एरंड$ेवर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 10.06.1971 बी.कॉम.,एम.कॉ

म.
खुला पूणा� 00.12.1995 00.11.1998 9657164412

709 20141218सी100824�द.1
8/12/2014

मुRता रामराव रामदासी �"मुत� 

नगर, परभणी मु.पो.ता.िज.परभणी

!"ी 15.01.1974 बी.ए.बी.पी.एड. खुला परभणी 04.12.1998 30.11.2001 9421517000/96
04497999

710 20160714सी101427�द.1
4/07/2016

नागेश �दगंबरराव शोभणे गणपती 

ग�ल+, मेन रोड, िजंतूर 431509
पु�ष 10.11.1970 बी.कॉम. 

एम.कॉम. 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला िजंतूर 16.10.1995 10.12.1998 9421391840
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711 19880720सी871407�द.2
0/07/1988

राम_कशन बळीराम सोडगीर 

रा.डMगरगाव पो.डMगर;पपंळा 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष 25.05.1966 एम.ए.इ@तहास एनट+सी धनगर गंगाखेड 01.01.1998 31.12.2000 8698425977

712 19911206सी858307�द.0
6/12/1991

आशा सहादजुी भराड ेगौतम 

नगर, वसंतराव नाईक शाळेसमोर, 
परभणी

!"ी 17.07.1970 बी.ए. ए!सी बौrध परभणी 18.02.1997 31.01.2000 9637750842

713 20160714सी101258�द.1
4/07/2016

कैलास केरबा धापसे सव�दय 

नगर, सेलू बुrध ;वहारा जवळ, 
सेलू ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष 01.०1.1971 बी.कॉम. ए!सी सेलू 00.04.1997 00.03.2000 9665794303/77
5059187

714 19941010सी857787�द.1
0/10/1994

राज7L>साद `ानोबा पांचाळ 

सी/ओ.र;वराज @नवास, हुताDमा 
!मारक, मु.पो.ता.िजंतूर 

िज.परभणी 431509

पु�ष 01.01.1970 ए.ट+.डी. बी.ए. 
बी.एड.

इतर मागास 

वग�य

िजंतूर 00.06.1997 00.08.2000 8698450266/9
637568826

715 20160715सी100669�द.1
5/07/2016

गुणाजी तुकाराम वाघमारे 

मु.पो.पोखण� न(ृसहं ता.िज.परभणी

पु�ष 06.04.1970 बी.कॉम. 
एम.कॉम. 
टंकलेखन 

मराठS/इंUजी 30

अनुसुCचत जाती पालम 01.10.1994 30.09.1997 8600843232

716 20150302सी100833�द.0
2/03/2015

साहेब माPणकराव कांबळे 

मु.सायाळा सु.पो.मुळी ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष 04.06.1973 बी.ए.बी.पी.एड. महार गंगाखेड 00.01.2001 00.12.2003 9096716096

717 20160716सी100267�द.1
6/07/2016

गणेश गM;वदराव पाट+ल rवारा 

सुरेश जोशी,डॉ.कुरे यां]या समोर 

वदांवन कॉलनी परभणी

पुpष 15.09.1975 �ब.ए. खुला गंगाखेड 00.01.1999 00.12.2001 9850245037

718 20010712सी863037�द.1
2/07/2001

Eीपाद उNमराव देशमुख 

मु.पो.गुंज खु. ता पाथर+ 
िज.परभणी

पुpष 01.03.1969 बी.कॉम,टाई;पगं, 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

खुला पाथर+ 10.10.1994 10.10.1997 7743934991/8
806017938

719 19910713सी85687�द.13
/07/1991

रेणुकादास वसंतराव देशमुख 

मु.पो.गुंज खु. ता पाथर+ 
िज.परभणी

पुpष 01.06.1974 एम.ए. खुला पाथर+ 10.12.1996 10.11.1999 9673111024

720  २०१३०८२२C१००२६५
२२/०८/२०१३

 भा!कर मुजांजी मुंड ेमहाDमा 

फुले नगर गंगाखेड ता गंगाखेड 

िज.परभणी

 पु�ष  १४.०७.१९७४  बी.ए.  NT-D  गंगाखेड  ०१.०१.१९९८ ३१.१२.२००० 8600257483
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721 १९९३०५२१C८५७१३९ 
२१.०५.१९९३

सुरेश गंगाराम खाडे

राहुल नगर परभणी ता.परभणी 

िज.परभणी

पु�ष  ०५.०३.१९७४ बी.ए. S.C. परभणी ०१.०१.१९९८ ३१.१२.२००० 9571396518

722 २०१३०८०२C१००९८५
०२.०८.२०१३

गंगाधर पुरभाजी पौळ 

रा.फारकांदा, ता.पालम िज.परभणी

पु�ष २५.०६.१९७३ बी.ए. एम.ए OPEN पालम ०१.०१.२००० ३१.१२.२००२ 9765340741

723 २०१५०२०६C१०१३४१
०६.०२.२०१६

संतोष उNमराव जोशी 

रा.काDने$वर,ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष २५.०८.१९७७ बी.ए. OPEN पूणा� १३.१२.२००० १२.१२.२००३ 7387790240

724 २०१६०८१६C१००७१८
१६.०८.२०१६

पांडुरंग दNराव जाधव 

मैराळ सावगी पो!ट गौडगाव 

ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष ०७.०२.१९७३ बी.ए. OPEN गंगाखेड ०१.०१.१९९६ ३१.१२.१९९८ 9822196654

725 २०१६०७२६C१०१५०४
२६.०७.२०१६

�दनकर (लबंाजी दराड े

Cचचंोल+ पो!ट आडगाव ता.िजंतूर 

िज.परभणी

 पु�ष  २०.१२.१९७२ बी.ए . NT-D िजंतूर  ०१.०९.२०९९ ३१.०८.२००२ 9657249212

726 20140314C100599
14.03.2014

सुरेश मारोती (शदंे 

रा.धमधम पो!ट वझर 

बु.ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष १६.०३.१९७१ बी.ए.बी.पी.एड. V.J.(A) VIMUKTA िजंतूर ०१.०१.१९९७ ३१.१२.१९९९ 9822069632

727 २०१४०३०७C१००९०५ 
०७.०३.२०१४

बळीराम `ानोबाराव लाड 

पेरकोटगल+ Iांती चौक मानवथ 

ता मानवथ

पु�ष 9/5/1969 बी.ए.बी.पी.एड. V.J.(A) VIMUKTA मानवत ०१.१०.१९९२ ३१.०९.१९९५ 8446123682

728 १९९८०८१०C८६०२२६ 
१०.०८.१९९८

कल+मा बेगम स�यद जमाल 

रा.अZदलु रह+म ,गुलजार कॉलोनी 

,परभणी

!"ी १०.०१.१९७६ बी.ए.बी.पी.एड O.B.C परभणी ०१.०९.१९९८ ३१.०८.२००१ 9921372609

729 १९९२०९१५ C८५६७५३ 
१५.०९.१९९२

जयवंत संतोबा नरवटे  

रा.बनवडी पो!ट 
वडगाव,ता.गंगाखेड िज.परभणी

पु�ष २७.०६.१९७३ बी.ए.बी.पी.एड N.T-C सोनपेठ ०१.04.१९९८ ३१.०३.२००१ 9960570496

730 २०१६१२२१C१००८००
२१.१२.२०१६

राजकुमार बाबुराव टाक

मु.पो!ट ता.सेलू िज.परभणी

पु�ष ०१.०५.१९६९ B.SC O.B.C सेलू ०१.०५.१९९५ ३१.04.१९९८ 9881064746

731 २०१६०७२१C१०१४२२ 
२१.०७.२०१६

दयानंद >�हादराव >धान 

स�ाट अशोक चौक,बा�सारोड, 
िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 04.०३.१९७० बी.ए.एम.ए.(इ@त
हास )

S.C. िजंतूर ०१.१०.१९९९ ३१.०९.२००२ 7378475432

732 २०१५०५१२C१००१०३
१२.०५.२०१५

वैजनाथ साहेबराव धMडगे 

मु.तीवठानापो!ट महDपुर+ 
ता.सोनपेठ िज.परभणी

पु�ष ०२.०२.१९६७ B.COM OPEN गंगाखेड ०१.०८.१९९५ ३१.०७.१९९८ 9921771328

733 २०१६१२१५C१००४३८ 
१५.१२.२०१६

(सrधाथ� दलुाजी थोरात 

मु.चूडावा ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष 28.०२.१९६८ B.Sc S.C. पूणा� १३.०२.१९९६ १२.०१.१९९९ 9657611812
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जातीचा >वग�

734 २०१६१२२६C१००२१७ 
२६.१२.२०१६

भीमा तुळशीराम साळवे 

राजन @नवास कृxण 

नगर,गंगाखेड ता.गंगाखेड

पु�ष ०५.०६.१९६१ B.COM S.C. गंगाखेड ०१.०९.१९९० ३१.०८.१९९३ 9823739027

735 २०१३०८२९C१०१७९५ 
२९.०८.२०१३

सखाराम सं"ंराम सोपने 

घर I.२५,मातोEी नगर,कारेगाव 

रोड परभणी

पु�ष १४.०८.१९७७ एम.ए. N.T-C सोनपेठ २१.०२.२००० २०.०१.०३ 9850873985

736 २०१६१२२५C१००१८९
२५.१२.२०१६

दे;वदास रामराव मरड े

मु.देवगाव पो!ट रेणाखळी 

ता.पाथर+ िज.परभणी

पु�ष ०७.०९.१९६९ बी.ए OPEN  पाथर+ ०१.०१.१९९६ ३१.१२.१९९८ 9766256881

737 २०१६०७२१C१०१४८६ 
२१.०७.२०१६

अजय ;व�ठलराव देशपांड े

आमदार कॉलनी बा�सा रोड 

िजंतूर ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष १७.०१.१९७२ एम.कॉम OPEN िजंतूर ०७.11.१९९८ ०७.11.२००१ 9604836674

738 20161227C100651
२७.१२.२०१६

शेख नसीर शेख अहेमद 

भाजी माक< ट जवळ िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

 पु�ष ०७.०९.१९७२ !थापDय 

अ(भयां�"क6

OPEN िजंतूर ०१.04.१९९८ ३१.०३.२००१ 7385560570

739 20161231C100966
31.12.2016

भा!कर एकनाथराव गायकवाड

;वकास नगर परभणी

पु�ष २१.०९.१९७० एम.ए.पी.एच.डी S.C. परभणी ०१.04.१९९६ ३१.१२.१९९९ 9960072540

740 19960830C858862
30.08.1996

अजय कमलाकर ;पKपर+कार

कारेगाव रोड परभणी

पु�ष ०२.11.१९७१ बी.ए  OPEN परभणी 28.०६.२००२ २७.०६.२००५ 9850172463

741 20040622C८७७२०२
२२.०६.२००४

(शवाजी ;व�ठलराव आवचार

मु.पो!ट कारेगाव ता.परभणी 

िज.परभणी

पु�ष ०८.04.१९६८ बी.ए OPEN परभणी ३०.11.१९९५ ३०.11.१९९८ 9421490165

742 २०१६१०१९C१००७१९ 
१९.१०.२०१६

भगवान शंकरराव सोनुले

हुताDमा !मारक जवळ िजंतूर 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष 04.०७.१९७२ बी.ए S.C. िजंतूर ०१.०७.१९९६ ३०.०६.१९९९ 9850725610

743 २०१२०७१३C८६५५०३ 
१३.०७.२०१२

;वजय मधुकर जोशी

मु.पो!ट.नाGहा ता.पालम
पु�ष ०१.०३.१९७२ बी.ए OPEN पालम ०१.०७.१९९५ ३०.०६.१९९८ 9921038590

744 २०१४०५२६C१०००८४ 
२६.०५.२०१४

मारोती साधू जमराज 

मु.;पपंरन पो!ट कवलगाव ता. 
पूणा� िज.परभणी

पु�ष 04.०६.१९७६ बी.ए S.C. पूणा� ०१.१२.२००० ३०.11.२००३ 9763356527

745 २०१६०८०१C१००३१३ 
०१.०८.२०१६

तुकाराम मारोतराव पौळ

मु.पो!ट.फरकंडा ता.पालम 
िज.परभणी

पु�ष ०५.०६.१९६८ बी.एस .सी. OPEN पालम ०१.१२.१९९५ ३०.11.१९९८ 7798004584

746 २००९१००७C८८०३७६ 
०७.१०.२००९

घनशाम राम;वलास शमा� 

बामणी �लॉट िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष 1/15/1900 बी.ए OPEN िजंतूर ०१.०१.२००० ३१.१२.२००३ 9175693393
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जातीचा >वग�

747 २०१६१२२६C१००३५० 
२६.१२.२०१६

 नारायण रामराव देशमुख 

मु.सावरगाव पो!ट चारठाणा 

ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष २१.०२.१९६७ बी.ए OPEN िजंतूर ०१.०७.१९९६ ०१.१०.१९९९ 9545949380

748 २०१६१२२९C१००५२५ 
२९.१२.२०१६

 जयEी >भूआ�पा डफुरे 

नंदवान कॉलनी सेलू ता.सेलू 
िज.परभणी

!"ी ०९.०२.१९७४ बी.ए OPEN सेलू ०१.१०.१९९६ ३०.०९.१९९९ 9860448626

749  २०१६०७१४C१०१४५७ 
१४.०७.२०१६

 नामदेव आEोजी वाकळे 

मु.पो!ट अंबरवाडी ता.िजंतूर िज 

परभणी

पु�ष  ०५.१२.१९७० बी.कॉम S.C. िजंतूर ०७.०६.१९९६ ०७.०७.१९९९ 9763443741

750 १९९२११०४C८५६७८५ 
04.11.१९९२

;वनोद संभाजी कापुरे

मु.पांगरा (ल )पो!ट ;पपंळा लोकंड े

ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष १६.०६.१९६९ बी.कॉम S.C. पूणा� ०१.०१.१९९५ ३१.१२.१९९७ 8412954428

751 २०१६०८२०C१००९३१ 
२०.०८.२०१६

गुलाब तुकाराम वाकळे 

मु.पो!ट.येलदर+ ता.िजंतूर 

पी.परभणी

पु�ष १२.०६.१९७२ बी कॉम  S.C िजंतूर ०१.१०.२००० ३०.०९.२००३ 9823297002

752 २०१६१०३१C१००१७२ 
३१.१०.२०१६

उमाकांत बापूराव वसमतकर 

मु.राणीसावरगाव ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष ०२.१२.१९७१ बी ए OPEN गंगाखेड ०१.04.२००० ३१.०३.२००३ 9011462221

753 २०१६०७१६C१०१३०७ 
१६.०७.२०१६

द+पक Eीरामराव भोसकर

धन लOमी  नगर िजंतूर रोड 

परभणी

पु�ष  १८.०6.१९७२ बी.कॉम S.B.C मानवत ०१.०७.१९९६ ३१.०७.१९९९ 9890609661

754 १९९३०८०८C८५७३२४ 
०८.०८.१९९३

तुकारम मारोतराव जMधळे

आंबेडकर नगर पूणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

पु�ष १६.१०.१९६६ बी.कॉम S.C पूणा� ०१.०६.१९९५ ३१.०५.१९९८ 9637315899

755 २०११०९०८C८८३९७१ 
०८.०९.२०११

राजू अभयकुमार संघई 

राज ट7ट घर जुना पेडगाव रोड 

परभणी

पु�ष २०.०२.१९७४ बी.ए O.B.C मानवथ ०१.०७.१९९६ ३०.०६.१९९९ 8975893456

756 २०१६१२२६C१००८२९ 
२६.१२.२०१६

�दल+प लaमनराव भराड े

सजाई @नवास राघुदास सोसायट+ 

राहुल नगर परभणी

पु�ष ०१.०७.१९६७ बी.ए S.C परभणी ०१.०८.१९९६ ३१.०७.१९९९ 8624069715

757  २०१६१२२८C१००७०८
28.१२.२०१६

महादेव गुलाबराव पवार

मु सुर ;पपंर+ पो.बोरवंड 
ता.परभणी िज.परभणी

पु�ष १५.१०.१९७३ बी.कॉम OPEN परभनी ०१.०१.१९९६ ३१.१२.१९९८ 9921342391

758 २०१६१२२९C१००७८२ 
२९.१२.२०१६

�Lाजी भगवान घुगे 

मु.�दUस पो.इटोल+ ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष ०१.०७.१९७१ बी.ए N T -D िजंतूर ०१.०९.१९९७ ३०.०९.१९९७ 9921241586
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759 २०१३०५३०C१००५९०
३०.०५.२०१३

�दगंबर गंगाधर धाले 

मु.पो.झर+ ता.िज.परभणी

पु�ष १४.04.१९७२ बी.ए S.C परभणी ०६.०१.१९९८ ०६.१२.२००० 9665481487

760 20161230C100137
30.12.2016

सोमनाथ बाबुराव जोगदंड 

मु.पो.गौर ता.पूणा� िज.परभणी

पु�ष २०.०८.१९६६ बी.कॉम OPEN पूणा� १८.१२. १७.11. 8446123682

761 २०१६१२२७ C१००६५१
२७.१२.२०१६

शेख  नशीर शेख अहमद 

बालक मं�दर शालाजवळ िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष ०७.०९.१९७२ !थापDय 

अ(भयां�"क6

OPEN िजंतूर ०१.04.१९९८ ३१.०३.२००१ 7385560570

762 २००८१२०५C८६३२८६ 
०५.१२.२००८

कमलाकर रावसाहेब जकताप 

मु.पो.पुनगळा ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष ०९.०१.१९७५ बी.ए open िजंतूर ०१.०६.१९९९ ३१.०५.२००२ 9689552265

763 १९९६०४२६C८५९०३६ 
२६.04.१९९६

शेख 0रजवाना बेगम 

अZधुल कर+म 

नया मMड ;पटाची Cगरणी जवळ 

परभणी 

!"ी  ०१.०५.१९७४ S.S.C D ed open परभणी १४.०७.२००० ३०.०६.२००३ 9960351454

764  २०१५०२२१C१०००२१ 
२१.०२.२०१५

बंडू रामा सोनटRके 

मु.आंबेगाव (चा ) पो देवलगाव 
ता.मानवत िज.परभणी

पु�ष १५.१२.१९७० बी.ए S C मानवत ०६.०१.१९९७ ३१.१२.१९९९ 9423031546

765  २०१६१२२७C१००५२९ 
२७.१२.२०१६

अंगद गणपतराव जोगदंड 

मु.पो.नारवाडी ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

पु�ष 04.०६.१९६८ बी.ए OPEN गंगाखेड ०१.१२.१९९५ ३०.11.१९९८  7588157808

766 ५१३C४६४३०३२ 
१२.०१.२०१७

 (शवाजी रामदेव राजूरकर 

मु.पो.राजूरकर ता.पालम 
िज.परभणी

 पु�ष  १६.०६.१९६९  बी.ए  OPEN  पालम  ०१.०७.१९९५  ३०.०६.१९९८ 8975069070

767 १९८९०१३०C८७८८५८ 
३०.०१.१९८९

Eीरंग �हरामण पवार

मु.घडोल+ पो!ट सावळी 

(बु)ता.िजंतूर िज.परभणी

पु�ष ०२.०२.१९७० बी.ए V.J.(A) VIMUKTA िजंतूर ०१.०७.१९९६ ३१.०६.१९९९ 9762622162

768  २०१००५३१C८७८४५७ 
३१.०५.२०१०

 यकDयारखान रह+म दाद खान 

पठाण 

जवाहर कॉलनी परभणी

पु�ष १३.०६.१९७३ बी.ए OPEN परभणी ०१.०९.१९९८ ३०.०९.२००१ 9890184834

769 १९९३०९२९C८५६९३१ 
२९.०९.१९९३

 राजकुमार रामराम जMधळे 

रा.तथागत नगर परभणी

 पु�ष १२.०३.१९७१ बी.ए S C पूणा� 01.06.1995 ३१.०५.१९९८ 9763478015

770 20141220C102802
20.12.2014

�योती चोखोबा पाट+ल 

संत सेना नगर परभणी

!"ी  २०.१२.२०१४ बी.ए S.C नांदेड ३०.०७.१९९९ ३०.०७.२००२ 9604443315

771 २०१६०८२०C१००४७६
२०.०८.२०१६

माधू  अ�पाराव धुलगुंड े

प7डू (बु)पालम परभणी

पु�ष  ०३.०९.१९७४ बी.ए  N.T -C पालम ०१.०७.२००१ ३१.०६.२००४ ९७६३९७४०४३/८
८८८९६७४७१
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772 २०१५०२२३C१००८४७ 
२३.०२.२०१५

 नरेश जयनारायण वाि�मक 

राम बाग ग�ल+ मानवत 

ता.मानवत िज.परभणी ;पन 

४३१५०५

पु�ष  २२.१०.१९७४  बी.ए.बी.एड.म.ए  S.C मानवत १४.०८.२००० १२.०७.२००४ 9960460212

773 २०१६१२३१C१००९५५ 
३१.१२.२०१६

 सु@नता साहेबराव वेड े

(सrधाथ� नगर पूणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

!"ी  ०७.०९.१९७१ एम.ए.बीएड.�हदं+
 नेट

 S.C  पूणा� ०१.१२.१९९५ ३०.11.१९९८ 9960072540

774 २०१४११२१C१०१०६९  
२१.11.२०१४

गजानन माPणकराव जोशी

अखंडानंद गवळी गल+ पूणा� िज 

परभणी

पु�ष  ०१.०६ .१९७५  बी ए  OPEN पूणा�  ०१.०९.१९९८ ३०.०९.२००१ 8624050563

775  २०१६१२२९C१०००९५ 
२९.१२.२०१६

 माPणक िजजाभाऊ अवचार 

मु.पो.देवालगाव अवचार ता 

मानवथ िज परभणी

 पु�ष  २२.०९.१९७५  बी.ए  OPEN  मानवत ०१.०६.२०००  ०१.०६.२००३ 9850672827

776  २०१६१२२७C१०१३२६ 
२७.१२.२०१६

अर;वदं (शवा�पा तरटे 

मु.वडाल+ पो.जो=वाडा ता.िजंतूर 

िज.परभणी

पु�ष ०१.०१.१९७८ बी.ए  OPEN िजंतूर ०१.०७.२००० ३१.०७.२००३ 8805155705

777  २०१६१२३०C१००९२६ 
३०.१२.२०१६

वंदना वसंतराव भुते 

सोमाणी कॉलनी बोर+ ता.परभणी 

िज.परभणी

!"ी १०.०७.१९७६ बी.ए O.B.C परभणी ०१.१२.२००० ३१.१२.२००३ 9822021719

778 2017011c100044 
17.01.2017

महादेव (लबंाजी भुमरे 

मु.पो.धारखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

पु�ष १४.०६.१९७१ बी.ए N.T-C गंगाखेड ०१.०१.१९९७  ०१.१२.२००० 9168796286

779 २०१६१२२९C१०१०१३ 
२९.१२.२०१६

 �दल+प सटवाराव (लखे 

व�डवेस हनुमान मं�दर जवळ 

िजंतूर परभणी घर न.४०१० 
ता.िजंतूर िज.परभणी

 पु�ष  04.11.१९७१  बी.कॉम  OPEN  िजंतूर  ०१.०९.१९९७  ३१.०८.२००० 9145703492

780 २०१६१२३०C१००५१८ 
३०.१२.२०१६

 मधुकर रावसाहेब जाधव 

मु.पो.करंजी ता.मानवत िज.परभणी

 पु�ष  १६.०३.१९७८  एम.ए.मराठS  OPEN  मानवत 07.09.2000 07.09.2003 9763886866

781 २०१६१२३०C१००२७८ 
३०.१२.२०१६

 राहुल मारोती (शदंे 

अिजंठा नगर गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

 पु�ष  ०२.०५.१९६९  बी.ए.  S.C  गंगाखेड  ०१.०१.१९९९  ३१.१२.२००१ 9011977908

782 २०१६०७१९C१००६३३ 
१९.०७.२०१६

 राजे$वर रामराव देशमुख 

हुताDमा !मारक िजंतूर ता.िजंतूर 

िज.परभणी

 पु�ष  ०१.०६.१९६९  एम.कॉम  OPEN  िजंतूर  ०१.04.१९९५  ३०.04.१९९८ 9860821447
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783 १९९००७१०C८५६०९१ 
१०.०७.१९९०

गजानन `ानोबा पवार 

मु.आंबेगाव देवलगाव ता.मानवत 
िज.परभणी

पु�ष  ०५.०६.१९७३  एम.ए.मराठS  S.C  मानवत  ०१.०१.१९९७  ३१.१२.१९९९ 9860590194

784 २०१६०७०८C१००९५६ 
०८.०७.२०१६

 अ@नल दNा"य पदमवार

एकता नगर मानवत ता.मानवत 
िज.परभणी

 पु�ष  ०६.11.१९७५  बी.ए  OPEN  मानवत  ०२.०९.१९९८  ०१.०९.२००१ 9423942289

785 २०१६१२२६C१००१३० 
२६.१२.२०१६

रो�हणी पंHडतराव कुलकण� 

मारवाडी गल+ काल+दासराव जोशी 

सेलू ता.सेलू िज.परभणी

 !"ी १५.०६.१९७५ बी.ए  OPEN  गंगाखेड  ०१.०८.१९९९  ३१.०७.२००२ 9823102623

786  २०१६१०२५C१००६०४ 
२५.१०.२०१६

भा!कर लहूजी सदावत< 

मु.पो.बामणी ता.िजंतूर 

िज.परभणी 

 पु�ष  ०१.०७.१९७४  बी.ए  S.C  िजंतूर  ०१.०८.२०००  ३१.०७.२००३ 8975186728

787 २०१६०८०६C१०१३१८ 
०६.०८.२०१६

�दल+प सDयनारायण सारडा 

मं"ी ग�ल+ मानवत ता.मानवत 
िज.परभणी

 पु�ष  11.०७.१९७३  बी.कॉम  OPEN  मानवत  ०१.१२.१९९७  ३०.11.२००० 9403065355

788  २०१६०८२४C१०१३९३ 
२४.०८.२०१६

 जानक6राम सरवाराम मधमले 

मु.पो.मानवत बुrध नगर मानवत 
ता.मानवत िज परभणी

 पु�ष  ०७.१०.१९७०  बी.ए  S.C  मानवत  ०१.०९.१९९६  ३१.०८.१९९९ 8484856794

789  २०१६०५०७C१००२८३
07.05.2016

नामदेव संतोबा @तथे 

मु.पो.झर+ ता.परभणी िज.परभणी

 पु�ष  ०२.04.१९७४  बी.ए  N.T -C  परभणी  ०१.०१.२०००  ३०.१२.२००२ 9823813662

790  १९९७०९०८C८५९९३३ 
०८.०९.१९९७

 मोईद अZदलु वा�हद अZदलु 

महावीर नगर पूणा� ता.पूणा� 

िज.परभणी

 पु�ष  १०.04.१९७२  एम.ए.बी.एड  OPEN  पूणा�  ०५.१२.१९९८  ०५.11.२००१ 8421036528

791 २०१६१२२८C१००८०६ 
28.१२.२०१६

गोपाळ गंगाधरराव  आंबोरे 

मु.पो.ताडकळस ता.पूणा� 

िज.परभणी

 पु�ष  ०७.०७.१९७५  बी.ए  OPEN  पूणा�  ०१.11.१९९७  ३१.१०.२००० 7218177422

792 २०१६१२२९C१००१६९ 
२९.१२.२०१६

 भगवान दNराव कांबळे 

सुभेदार नगर,कौडगाव रोड रे�वे 

गेट जवळ परभणी ता.िज.परभणी

 पु�ष  १२.०१.१९७२  बी .ए S C  परभणी  ०१.१२.१९९९  ३०.11.२००२ 9545492670

793 २००१०३२१C८६२६५६ 
२१.०३.२००१

संगीता संतराम तीरमले

भीमनगर सोनपेट ता.सोन पेट 
िज परभणी

 !"ी  १४.04.१९७२  बी ए  S C  सोनपेट ०१.०३.१९९६  28.०२.१९९९ 7798415654
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794 २०१४१२२३C१०११०९ 
२३.१२.२०१४

 Eीराम �दगंबर नंद 

ममता कॉलनी कारेगाव रोड 

परभणी

 पु�ष  04.०९.१९७४  बी.ए  OPEN  परभणी  १६.१०.२०००  २२.१०.२००३ 9860691191

795  २०१४११२२C१००९६४ 
२२.11.२०१४

 गणेश �"बंक कातकड े

मु.पो.झोला ता.गंगाखेड िज.परभणी

 पु�ष  ०५.04.१९६९  बी.कॉम  NT -D  गंगाखेड  ०१.१०.१९९६  ३०.०९.१९९९ 9503886582

796  २०१६१२१६C१००९०५ 
१६.१२.२०१६

 लता गंगाधर (मसाळ 

घर न.७२ जुना मMढा गंगाखेड िज 

परभणी

 !"ी  ०१.०७.१९६७  बी.ए. O.B.C  गंगाखेड  ०१.०६.१९९७  ३१.०५.२००२ 9028682038

797  २००८१११४C८६१४४० 
१४.11.२००८

 संजय @नवरती (भसे 

संभाजी नगर िजंतूर ता.िजंतूर िज 

परभणी

 पु�ष  ०३.०५.१९६८  बी.कॉम  S.C  िजंतूर  ०१.०६.१९९४  ३०.०६.१९९७ 9867758309

798  २०१६१२२६C१००४०२ 
२६.१२.२०१६

 राजेश नारायण डूमने

अिजंटा नगर गंगाखेड ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

 पु�ष  ०३.०३.१९७१  बी.ए  S.C  गंगाखेड  04.०५.१९९८  ०३.०५.२००१ 8888377303

799 513C4647059 
16.01.2017

नारायण पुरभाजी बोबड े

मु.पो.धारखेद ता.गंगाखेड 

िज.परभणी

 पु�ष  11.04.१९६७  बी.ए  OPEN  गंगाखेड  ०१.०१.१९९७  ०१.१२.१९९९ 9657165436

800  २०१६१२२२C१००१३२ 
२२.१२.२०१६

 _करण बापूराव मते 

मु.पो.वझर ता.िजंतूर िज.परभणी

 पु�ष  ०१.०७.१९७२  एम.ए बी.एड  V.J -A  िजंतूर  ०१.०१.१९९८  ३१.१२.२००० 9922303162

801  20161231C100440
31.12.2016

 $यामला (शवाजी qKहनाथकर 

अतुल (शवाजी मु.qKहनाथकर 

Cचतंामणी गणपती मं�दर मागे 

गंगाखेड ता.गंगाखेड िज.परभणी

 !"ी  १०.०७.१९६५  बी.कॉम  OPEN  गंगाखेड  ०१.१२.१९९२  ३०.11.१९९५ 8483882939

802 १९८८०२०८C८७१३६८ 
०८.०२.१९८८

 अर;वदं संभाजी कापुरे 

मु .पांगरा पो.;पपंळा ता.पूणा� 

िज.परभणी

 पु�ष  २४.१०.१९६६  B.S.c  S.C  पूणा�  ०१.०९.१९९४  ३०.०८.१९९७ 8412007747

803  २००८११२१C८७३८५२ 
२१.11.२००८

सुशील गु�>साद दबुे 

मु.पो.डीघोळ ता.सोनपेठ 
िज.परभणी

 पु�ष  ०९.०३.१९७३  बी.ए  OPEN  गंगाखेड  ०१.11.१९९६  ३०.१०.१९९९ 9657441555

804  २०१६०८०२C१००७७१ 
०२.०८.२०१६

>द+पकुमार भीमराव घुले

मु.तळतुंबा पो.पटोदा ता.सेलू 
िज.परभणी

 पु�ष  ०३.०१.१९७६  बी.ए  N. T-D  सेलू  ०१.१२.२०००  ३०.11.२००३ 9049562527
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805 20141128C100596 
28.11.2014

गणेश साहेबराव क-हाले मु. 
;पगंल+ कोथळा पो. टाकभळी 

बोबड ेता. िज. परभणी

 पु�ष 11.01.1974  बी.ए  OPEN  परभणी 04.04.1998 31.03.2001 9403217661

806 20160715C101163 
15.07.2016

संगीता बबनराव नरवाड ेनागसेन 

नगर परभणी

 !"ी 15.06.1974  बी.ए  S C  परभणी 06.10.1998 09.10.2001 9421417358

807 20150312C100861 
12.03.2015

मर+बा वामनराव लMढे रा. सेलु ता. 
पालम िज. परभणी

 पु�ष 05.02.1970  बी.ए  S C  परभणी 04.09.1998 04.09.2001 9623985209

808 20161216C101194 
16.12.2016

अ@नल _कशनराव भराड ेरघुदास 

सोसायट+ राहुल नगर परभणी

 पु�ष 27.03.1971  बी.ए  S C  परभणी 01.06.1999 31.05.2002 9765162655

१ 20071204 C550571 
�द.04/12/2007

मोकाटे Hडगाबंर गणपतराव 

मु.पो.�हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 8/15/1965 बी काँम बी पी 

एड

खुला होय Sep-95 Aug-98 9822898482

2 19930806C544706 
�द.06/08/1993

चGहाण सु@नल रामचंL मु.नांदसुा 
पो. Cचचंोल+ ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 5/1/1975 बी .ए Gह+ जा.(अ.)बंजारा होय माच� 1997 फेq 2000 9637019749

3 20091221C554501 
�द.21/12/2009

वरखेडक र सु@नल सुधाकरराव मु. 
पो.िजजामाता नगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 5/15/1971 बी.काँम जैन ((शपंी) होय 5/25/2000 5/25/2003 8482800950

4 199509227      C542639 
�द.27/05/1995

लोणकर अशोक नारायण 

मु.पो.खुशाल नगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 8/3/1964 बी.ए. (एस.सी)बौrध होय Hडस7बर 1996 नोGह7बर 1999 7385223073

5 19950916 C 543414 
�द.16/09/1995

काबंळे गोवध�न दगडु मु.पो.कमला 

नगर �हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 3/11/1968 �ब.ए (एस.सी)बौrध होय Hडस7बर 1996 नोGह7बर 1999 9881593977

6 20160701 C 101201 
�द.01/07/2016

राजुलवार अमर गोपाळराव 

मु.पो.मसोबा ग�ल+ �हगंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 2/22/1973 एम.कॉम (ओ.बी.सी) (शपंी होय 6/1/2000 6/1/2003 9145407742

7 20141014C100847
 �द.18/06/1998

का(शदे ताDया आमतृा मु.बोरजा 

पो.येहळेगाव (सोळंके) ता.औढा 

नागनाथ िज.�हगंोल+

पु�ष 5/7/1970 बी.ए., बी.पी येड (एस.सी)बौrध होय जुलै 1995 जुन 1998 9822220702

8 20141014C100790 
�द.20/11/1995

ढगे संभाजी चोखाजी मु.दघुाळा 

पो.येहळेगाव (सोळंके) ता.औढंा 

नागनाथ िज.�हगंोल+

पु�ष 8/10/1968 बी.ए. (एस.सी)बौrध होय जाने 1997 Hडसंे1999 9850423607

िजहा कौशय �वकास , , , , रोजगार  व उ!योजकता माग�दश�न क� �, , , , /हगंोल#
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9 19920701C549874 
�द.01/07/19992

बंडु माधराव कदम रा.महागांव 
आंबा चौ  ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 01/06/19973 .बी.ए.एम.पी.एड खुला होय 1 नोGहे 1998 1 ऑRटोबंर 2001 9850942707

10 20040723C545617 
�द.23/07/2004

रमेश बाबुराव क:नेवार 

मु.पो.कु�दा ता.वसमत  िज.�हगंोल+
पु�ष 1/1/1965 बी.काँम बी.पी.एड खुला होय जुलै 1993 जुन 1996 9975518679

11 20150202C100961 
�द.02/02/2015

कैलाष रामराव लMड ेरा.लाख 

ता.औढंा ना िज.�हगंोल+ .
पु�ष 4/6/1971 बी.ए बी.एड ए 

एम .
खुला होय 25 जाने 19997 25 Hडसे 1999 9011714537

12 20150225C100546 
�द.25/02/2015

महाद ुदौलतराव मोरे मु.पो.कवठा 

ता.वसमत िज.�हगंोल+ .
पु�ष 3/6/1966 बी.ए. बौFद होय 9/1/1991 8/30/1994 9822427316

13 20150214C100177 
�द.14/02/2015

कांबळे बाबु संतोबा रा.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 1/1/1971 बी.काँम बौFद होय जुन 1996 मे 1999 9421381355

14 20120312C537514 
�द.12/03/2012

कांबळे बाबु संतोबा रा.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 7/1/1973 बी.ए.बी.एड . चांभार होय 10/15/1999 9/14/2002 9637159318

15 20070511C543047 
�द.11/05/2007

;वलास अमतृराव सुय�चंशी 

रा.वसमत ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 2/5/1975 बी.ए. बौFद होय स�टे.1998 ऑग!ट 2001 9637830358

१६ 20150312 C 100129 
�द.12/03/2015

सो;वतकर सजलकुमार 

दे;वदासराव मु.जैन ग�ल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 10/12/1966 बी.कॉम, एम. 
कॉम

(ओपन) जैन होय 5/12/1995 5/12/1998 9665925787

17 20010625 C 536658 
�द.25/06/2001

इंगळे अंकुश वामनराव 

मु.पो.�हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
पुpष 7/10/1971 बी.कॉम (ओपन) मराठा होय ऑग!ट/1995 जुलै/1998 9421391275

18 20040823 C 548425 
�द.23/8/2004

लMढे भारत >�हादराव मु.पो.लाख 

ता.औढंा नागनाथ िज.�हगंोल+
पुpष 1/12/1972 एम.ए (ओपन) मराठा होय 21/12/1995 20/11/1998 9552455932

19 19940812C542551 
�द.12/08/1994

संजय शाल+कराम �माले 

रा.वसमत ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 5/2/1971 बी.काँम खुला होय नोGहे 1995 ऑRटो 1998 9763482173

20 19901115C542904 
�द15/11/1990

साहेबराव शंकरराव खंदारे 

रा.वसमत ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 3/5/1972 बी.ए.बी.पी.एड बौFद होय नोGहे 97 ऑRटो 2000 8390461868

21 20080910C552553 
�द.10/09/2008

भु!से .रामे$वर केशवराव 

रा.कु�दा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 5/16/1970 बी.कॉम खुला होय जुन 95 मे 98 9822894324

22 20141114C100341 
�द.14/11/2014

!वामी गुर>साद गणपत रा.कु�दा 

ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 4/3/1969 बी.ए. औ.बी.सी.जंगम होय ऑ=xट 96 जुलै 99 9421083740
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23 20150204C100874 
�द.4/2/2015

(शदंे (शवराव माधवराव 

मु.पाळोद+ पो.ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/2/1973 बी.ए. (एन.ट+/सी) हाटकर होय Hडस7/1998 नोGहे./2001 9421864794

24 19861027c550533 
�द.27/10/1986

कृxणा वसंतराव देशमुख 

रा.;ववेकांनद नगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 5/15/1967 बी.कॉम खुला होय जाने 1993 Hडसंे 1995 9960094507

25 20150207C100646 
�द.7/2/2015

पडोळे भानुदास भाऊराव मु.जवळा 

(खंदारवन) पो.ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 5/10/1974 एम.ए.,बी.एड (ओपन) मराठा होय माच�/99 फेqु/2002 9890223132

26 19921228C545117 
�द.28/12/1992

डाखोरे सोनाजी बाबाराव 

रा.पळसगांव त.मा.ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 6/16/1968 बी.कॉम एम 

कॉम 1
खुला होय ऑ=xट 95 जुलै 98 8605038823

27 20000810C545363 
�द.10/08/2000

रमेश Gयंकटराव (शदंे रा.वापट+ 
.वसमतिज.�हगंोल+

पुpष 21/10/1969 बी.ए.एम.ए 1 खुला होय मे 95 ए;>ल 98 8551865779

28 19941108C547475 
�द.08/11/1994

बालाजी तुळ(सराम रणवीर पुpष 26/10/1974 बी.एस.सी.बी.एड बौFद होय 6/1/1996 31/05/99 9921830824

29 20141224C100921 
�द.24/12/2014

पांचाळ क�याण `ाने$वर 

रा.कु�दावाडी ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 14/06/1972 बी.ए. सुतार औ.बी.सी होय जुलै 1995 जुन 1998 9921436330

30 20110124C546474 
�द.24/01/2011

साहेबराव गM;वदराव प"े 

रा.कुं�दावाडी पो.कु�दा .वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 19/04/1973 बी.ए . खुला होय नोGहेबंर  1997 ऑRटोबंर 2000 9822490332

31 20030217C544070 
�द.17/02/2003

घोडके अच�ना ;वमलदास 

मु.पो.जैन ग�ल+ ता.िज.�हगंोल+
!"ी 26/10/1969 बी.कॉम, एम. 

कॉम

(ओपन) जैन होय 2/1/1996 2/1/1999 9970324273

32 19930906C542717 
�द.06/09/1993

साहेबराव दगडुजी दधुमल 

रा.बौFद वाडा वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 5/7/1968 बी.ए . बौFद होय मे 1995 ए;>ल 1998 9881091046

33 19920710C547316 
�द.10/07/92

अंबेकर सुय�कांत गोपीनाथ पु�ष 6/6/1974 बी.ए.बी.पी.एड पदमशाल+ ;व.मा.> होय 3/1/1998 28/02/2001 9860048271

34 19930524C539299 �द. 
24/05/1993

पाईकराव छ�पन राघोजी 

रा.शेनोडी ता.पो.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 5/7/1970 एम.ए.आथ� बौFद होय 7/1/1995 6/1/1998 7709419731

35 19920206C542906 
�द.06/02/1992

;वजय लaमण बलखंड ेरा.शा!"ी 
नगर ,कळमनुर+ ता.कळमनुर+  

िज.�हगंोल+

पु�ष 2/8/1970 बी.कॉम बौFद होय 8/1/1998 31/07/2001 9766018534
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36 19900706C542720 
�द.06/07/1990

ता:हाजी रामचंL ढ7गळे 

रा.कळमकMडा खु.ता.पो.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 10/5/1972 बी.ए. खुला होय 10/1/1996 30/09/1999 9763690824

37 20011017C550559 
�द.17/10/2001

कांबळे दधुागीर+ =यानोबाराव 

रा.नन;वन पोल+स कॉल+नी 

�बलडींग व(स!�+ घर नं 154 
.�हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 5/9/1967 एम.ए. बौFद होय 26/12/1992 26/12/1995 9960434685

38 19891227C543569 
�द.27/12/1989

रमेश पुरभाजी यादव रा.बोरजा 

पो.येहळेगांव (सो ) ता.औढा ना 

िज.�हगंोल+

पु�ष 20/02/1972 बी.ए.बी.पी.एड खुला होय 7/10/1998 6/9/2001 9049355670

39 19940728C542944 (मझा� हबीबबेग गफार बेग 

रा.चौढ+ आंबा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 1/1/1969 एम.ए.बी पी.एड खुला होय 11/1/1996 31/12/1998 9049135750

40 20150207C100857 
�द.07/02/2015

स�यद रहेमत अल+ स.अहेमद 

अल+ रा.पु:शनपुरा फेमस टेलर 

]या पाठS मागे ,�हगंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 9/12/1973 बी.ए.एम.ए खुला होय 31/12/1999 18/12/2002 9823163958

41 20150219C100059 
�द.04/07/2016

चौरंगे उNम rवारकोजी रा.Cचकल+ 

पो.आडगांव (रंजे बुवा) 
ता.वसमत.िज. �हगंोल+

पु�ष 18/01/1968 बी.ए.एम.ए बौFद होय Hडसंे 1996 नोGहे 1999 9767419975

42 20050302C544941 
�द.02/03/2005

राठोड संजय मंगु रा.नादसुा 
पो.Cचचोल+ ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 19/03/1974 बी.ए.बी.पी.एड िGह.ज.एन.ट+.(बंजा

रा )
होय 4/1/1996 3/1/1999 9604164114

43 20140626C101510 
�द.26/06/2014

रंगनाथ म�हार+ कांबळे रा.(सनगी 
नागा पो.सापटगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 31/07/1966 बी.ए.बी.पी.एड बौFद होय Oct-95 Sep-98 9579446105

44 19960727C54177 7  �द. 
27/07/1996

सू@नता तूकाराम आढाव 

रा.Eीनगर कॉलनी ,�हगंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

!"ी 26/02/1977 बी.ए.बी.एड औ.बी.सी.तेल+ होय नोGहेबंर 1997 ऑRटोबरं 2000 7719844432

45 20090120C541811 
�द.20/01/2009

लांड ेचंLकांत नारायण अ�पा 

रा.िजजा माता नगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+ ;पन.431513

पु�ष 3/7/1975 बी.ए खुला (वाणी) होय 24/12/1998 24/12/2001 8805054621

46 19920804C550427 
�द.04/08/1992

 जोगदंड सु@नल Eीराम मु. 
(शवाजी नगर िज�हा प0रषद 

शाळे समोर  �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 7/8/1971 बी.ए. (एस.सी) ढोर होय नोGह7/1994 ऑRटM/1997 9922668440
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47 20160704C100235 
�द.04/07/2016

;वलास ;व�ठलराव सांगळे रा. 
खडपुरा मंगळवार रोड ,�हगंोल+ 
ता.िज.�हगंेाल+

पु�ष 1/1/1967 बी.कॉम िGह.ज.एन 
ट+.वंजार+

होय Aug-93 7/1/1996 9850238805

48 20080218C550647 
�द.18/02/2008

(शवाजी तुळ(सराम लांडगे 

रा.बळेगांव पो.दारेफळ 

ता.वसमत.िज.�हगंोल+

पु�ष 25/09/1967 बी.ए.बी.पी.एड बौFद होय औRटोबंर 1998 सं�टेबंर 2001 9158082700

49 20150422C100641 
�द.22/04/2015

गुलाब वामनराव वाGहळे 

रा.;पपंळगांव कुटे पो.हाटृा Gहाया 
औढा ना ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 5/6/1967 बी.ए.बी.पी.एड 
बी.एड

बौFद होय ऑRटोबंर 1999 सं�टेबंर 2002 8888665334

50 19990301C547829 
�द.01/03/1999

सरोदे मुंजा सखाराम रा.कंरजी 

पो.गुडा ता.वसमत  िज.�हगंोल+
पु�ष 15/06/1971 बी.ए बौFद होय जुलै 1996 जुन 1999 9764841120

51 19970622C544105 
�द.22/06/1997

;व$वनाथ सदा(शव काचगुड े

रा.अंजनवाडा ता.पो.औढंा 

िज.�हगंोल+

पु�ष 9/5/1976 बी.ए.बी.एड एन.ट+.सी.(हाटकर) होय 12/1/1998 30/11/2001 9049489139

52 20090803C553979 
�द.03/08/2009

कांतीलाल रामधन आड े

मु.पो.पेडगांव ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 20/06/1972 बी.ए . िGह.ज.एन.ट+.(बंजा

रा )
होय फेुंqुवार+ 2000 जानेवार+ 2003 8605905714

53 20160411C100151 
�द.11/04/2016

पांचाळ सुभाष रंगनाथ 

रा.आजरसोडा पो.जवळाबाजार 

ता.औढंा ना िज.�हगंोल+

पु�ष 1/4/1970 बी.काँम 

.एम.काँम 

एम.सी आय.ट+.

सुतार औ.बी.सी होय 19/06/1995 18/06/1998 8805269517

54 20150210C101153 
�द.10/02/2015

मंचक रंगनाथ पांचाळ 

रा.आजरसोडा पो.जवळाबाजार 

ता.औढंा ना िज.�हगंोल+

पु�ष 4/6/1972 बी.ए.,एम.एस.सी
.आय.ट+

सुतार औ.बी.सी होय 7/1/1996 30/06/1999 9765567257

55 20120222C541084 
�द.22/02/2012

नरवाड ेसखेश शंकरराव रा.चुंचा 
पो.चुंचा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 18/03/1972 बी.ए.बी.एड बौFद होय जुलै 1995 जुन 1998 9921745640

56 20141231C100189 
�द.31/12/2014

रामदास >�हाद �दपके 

रा.देवुळगाव रामा पो.सवड. 
ता.िज.�हगंोल+

होय 10/6/1969 बी.ए.बी.पी.एड बौFद होय Hडसंे 1997 नोGहे 2000 9552050374

57 20150216C100896 
�द.16/02/2015

�!तुम रंभाजी भालेराव रा. पहणी 

.ता.िज.�हगंोल+
होय 5/7/1972 एम.ए. बौFद होय 10/11/1999 10/10/2002 8007074329

58 20150221C100412 
�द.21/02/2015

चटप (शव कैलास राजाराम 

मु.पो.जवळा बाजार ता.औढंा ना 

िज.�हगंोल+

होय 1/8/1971 बी.ए. तेल+ औ बी.सी होय 2/1/1997 31/01/2000 9175721593
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59 20140903C100906 
�द.03/09/2014

उNम दगडु पोटफाड ेरा.खापरखेडा 

.पो.वाकोडी .ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

होय 20/04/1971 बी.ए.बी.पी.एड एस.ट+.आंध 

आ�दवासी

होय 9/1/2000 31/08/2000 9637179172

60 20160704C100435 
�द.04/07/2016

संFया  गजाननराव काणेकर 

रा.आंतुले नगर ,�हगंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

!"ी 19/02/1972 एम.ए बौFद होय सं�टे.1995 ऑगxट.1998 8793239097

61 20021127C536848 
�द.03/07/2016

क�पना वैजनाथ बरदाळे 

रा.वसमत ता.वसमत िज.�हगMल+
!"ी 28/08/1968 एम.ए मराठS खुला (वाणी) होय मे.1995 ए;>ल 1998 8087889267

62 2016021C101580 
�द.01/02/2016

सु@नता गM;वदराव ताटेवार 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

!"ी 15/06/1972 एम.ए. पदमशाल+ ;व.मा.> होय जुलै 1996 जुन 1999 9511122251

63 20120809C553106 
�द.09/08/2012

संधपाल केशव अढागळे  

rवारा.�दल+प एन.आढागळे रा 

.(सFदाथ� कॉलनी टेल+ फोन टावर 

�हगंोल+ तािज.�हगंोल+

पु�ष 4/5/1971 एम.ए . महार (एस.सी) होय जाने 1997 Hडसंे 1999 8600557366

64 20081218c553237 
�द.18/12/2008

जग�दश सुधाकरराव बलखंड े

रा.मु.पो.बाभळी ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 29/04/1973 एम.ए. बौFद होय ऑRटोबंर 1999 सं�टेबंर 2002 9420430860

65 20060314C537972 
�द.14/03/2006

;व�ठल चौखाजी अंभोरे रा.जांब 

पो.(सदंगी ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 1/6/1969 बी.कॅाम बी.पी.एड बौFद होय जुलै 1995 9 स�टेबंर 1998 9623401780

66 200150206C100495 
�द.04/02/2015

�दनकर =यबाराव घुगे रा.येडुत 
पो.लाख ता.औढा िज.�हगंोल+

पु�ष 4/2/1971 बी.ए बी.पी.एड िGह जी एन ट+ 

वंजार+

होय 2/1/2000 31/01/2003 9763563804

67 20160701C101351 
�द.01/07/2016

अशोक शंकरराव जाधव 

मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगांव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 20/08/1969 बी.ए.बी.पी.एड ओ.बी.सी होय 26/06/2000 26/06/2003 9923523751

68 20160701C100941 
�द.01/07/2016

गौतम संताराम गायकवाड 

रा.वाघी पो.(शरडशाहापुर 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 4/3/1969 बी.ए. बौFद होय 2000 2003 9975540531

69 19960227C550666 
�द.27/02/1996

घुगे `ाने$वर राजाराम रा.बांसबा 
पो.बासंबा ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 20/05/1972 बी.ए वंजार+ होय 16/10/2000 16/10/2003 8975210212

70 19900608C542925 
�द.08/06/1990

लaमण बं:सी चरचरे 

रा.जवळाबाजार ता.औढंा ना 

िज.�हगंोल+

पु�ष 10/5/1971 बी.ए (एस.सी   ) चांभार होय 9/7/1998 8/6/2001 9421488171
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71 19961220C543714 
�द.01/07/2016

रघुनाथ नारायण गण�हरे 

रा.अंजनवाडी पो.गोळेगांव कॅKप 

.ता.औढंा ना िज.�ह7गोल+

पु�ष 15/06/1969 बी.ए मातंग होय 8/3/1998 7/2/2001 9763356058, 
9763356158

72 20051116C548575 
�द.16/11/2005

;वलास हर+भाऊ मोरे रा.गोरेगाव 
पो.गोरेगांव ता.सेनगांव िज.�हगंोल+

पु�ष 8/6/1974 बी.ए.बी.पी.एड बौFद होय 09-049-1999 4/9/2002 9767463575

73 20150204C100432 
�द.04/02/2015

Pख�लार+ >ेमचंद (भकाजी 

मुपो.गोरेगांव ता.सेनगांव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 9/9/1965 बी.कॅाम एम.कॉम खुला होय मे 1991 ए;>ल 1994 9767769362

74 19951213C550584 
�द.13/12/1995

शोभा धारबा इगMले 

रा.मु.पो.वसमत 
ता.वसमत.िज.�हगंोल+

!"ी 10/10/1971 बी.ए . बौFद होय 4/1/1997 माच� 2000 9822323478

75 11920827C548483 
�द.27/08/1992

पायघन लaमण दगडुजी 

रा.जयपुर ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पु�ष 1/7/1973 बी.ए माळी ओ.बी.सी होय फेुqुवार+ 1997 जाने 2000 9011338538

76 19880627C544701 
�द.27/06/1988

आEुबा देवबा कुबड ेरा.साखरा 

ता.सेनगांव िज.�हगंोल+
पु�ष 3/2/1972 एम.ए.बी.एड चांभार होय 8/7/1997 8/7/2000 9049492293

77 20141021C100408 
�द.21/10/2014

शेषराव रामजी गंगावने रा.खेड 

ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 1/7/1964 बी.कॅाम वंजार+ होय ऑग!ट/1995 जुलै/1998 8806081839

78 20011112 C 550615 
�द.12/11/2001

स�यद इसाक बाबा(मयॉ मु.हoटा 
पो.हoटा ता.वसमत िज.�ह7गोल+

पुpष 1/11/1972 बी.ए (ओ.बी.सी) तांबोल+ होय ऑग!ट/1996 जुलै/1999 9765438534

79 20050118C542908 
�द.18/01/2005

बाबुराव सखाराम पांडववीर 

मु.चीखल+ पो.आडगाव(रंजे) 
ता.वसमत िज.�हगMल+

पु�ष 5/3/1971 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय 7/1/1997 6/1/2000 8554965282

80 20081202C537438 
�द.02/12/2008

बालासाहेब मारोतराव ब7L 

रा.लोहरा पो.गांजापुर 

ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 4/4/1971 बी.ए.बी.पी.एड खुला होय 3/1/1996 3/1/1999 9049492469

81 2015119C1005291 
�द.19/11/2015

टेकाळे रंगराव रामराव 

रा.येहळेगांव तु ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 1/2/1972 बी.ए धनगर एन ट+.सी होय 11/5/1998 10/5/2001 9561854507

82 20121227C541455 
�द.27/12/20122

बाबुराव नागोराव साबळे 

रा.खापरखेडा पो.वाकोडी 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 1/6/1975 बी.ए मांतग होय Hडसंे 1998 नोGहे 2001 8407940587

83 19900712C544084 
�द.12/07/1990

तनपुरे  मारोती शंकरराव 

रा.कापड(सगंी ता.सेनगांव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 1/2/1974 बी.कॅाम एस.ट+.आंध 

आ�दवासी

होय 11/1/1997 30/10/2000 9637012161
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84 2000092C544517 
�द.27/09/2000

`ानबा महाद ुमुळे मु.पो.माझोड 

ता.सेनगाव िज.�हगMल+
पु�ष 5/10/1969 �ब.ए बी.पी.एड 

एम.पी.एड 
एम._फल

मराठा होय Oct-95 Sep-98 7507580532

85 20151019C101317 �द . 
19/10/2015

मुकूल ;वठलराव शीरपुरकर मु ्

.बॅक कॉलनी वसमत ता.वसमत 
िज.�हगोल+

पु�ष 9/7/1978 �ब.एस.सी �ब.एड ओ.बी.सी.( सोनार) होय 7/1/2000 6/1/2003 9422892207

86 20140130C100719 
�द.30/01/2014

काळे बालाजी सखाराम 

मु.पो.येहळेगाव (तु) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगोल+

पु�ष 12/4/1975 �ब.ए खुला(मराठा होय 8/1/1998 7/1/2001 9970241917

87 19980714C539327�द.14
/07/1998

ढ7बरे गंगाधर कचp रा.स7दरुसना 
ता.औढंा िज.�हगंोल+

पु�ष 22/07/1974 एम.ए जी.डी.सी 
अ:ड ए

बौFद होय 10/11/1999 9/10/2002 9158953986

88 20081126C553086 
�द.26/11/2008

ढोले मारोती (सताराम 

मु.पो.जयपुर ता.सेनगाव 
िज.�हगोल+

पु�ष 12/10/1971 �ब.ए �ब.पी.एड ओ.बी.सी. होय 10/6/1996 10/6/1999 8605463262

89 20140929C101471 
�द.29/09/2014

आ:ना पुंजाजी चौधर+ मु.वडद 
पो.गुडां ता.औढां िज.�हगMल+

पु�ष 1/6/1973 �ब.ए �ब.पी.एड ओ.बी.सी होय 4/1/1996 3/1/1999 9975380174

90 20030620C544124 �द 
20/06/2003

छाया सखाराम  काळे मु. पो. 
;वदया नगर वसमत ता.वसमत 
िज. �हगंोल+

30/08/1973 �ब.ए खूला होय Hडसे 1996 Hडसे 1999 8605255630

91 20140423C100287 
�द.23/04/2014

चांदोजी राघोजी बलखंड े

मु.पो.पांगरा (शदंे ता.वसमत 
िज.�हगंोल+ Gहया आ.बाळापुर 

.;प.431701

पु�ष 1/6/1966 बी.ए बौFद होय सं�टे 1993 ऑगxट 1996 7768067478

92 19930622C543008 
�द.22/06/1993

शामराव शेषराव रण;वर रा.पो"ा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंेाल+

पु�ष 20/07/1975 एम.ए.एम जे बौFद होय जाने 2000 Hडसंे 2002 9422563133

93 19970606C543053 
�द.06/06/1997

जयराम (शवाजी पंHडत 

मु.पो.आखाडाबाळापुर 

ता.कळमनुर+ िज.�हगोल+

पु�ष 1/4/1969 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय 4/1/2000 3/1/2003 9096207456

94 20150220C100372 �द . 
20/02/2015

अशोक कMडीबा Pख�लारे 

मु.पो.धावंडा क ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 12/5/1973 बी.ए.बी.एड एस.सी. होय 1/10/2000 स�टे/2003 8805110178

95 19910706C543620 
�द.06/07/1991

आनंद चोखाजी बलखंड ेरा.जैतवन 

नगर आ बाळापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 28/07/1976 बी.ए बौFद होय ऑRटोबरं 1998 स�टेबंर 2001 9970884551
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96 20140211C101567 
�द.11/02/2014

;वनोद सुखलाल चGहाण 

रा.अंजनवाडा ता.औढंा ना 

िज.�हगंोल+

पु�ष 15/05/1975 बी.ए.बी.एड िGह जे एन ट+ 

बंजारा

होय 8/7/2000 7/6/2003 9822908344

97 20150204C100372�द.01
/02/2015

नंदकुमार ;व$वनाथ घुगे रा.येडुत 
पो.लाख .ता.औढंा ना िज.�हगंोल+

पु�ष 5/2/1970 बी.ए वंजार+ होय 14/11/1996 13/10/1999 7057003163

98 20160108C100237 �द. 
08/01/2016

इंकरे उNम Cगरजाजी मु. बोलडा 
पो. बोलडा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 10/6/1972 बी.ए. बी. (लब (एस.सी   ) चांभार होय माच�/1997 फेुंqुवार+ 2000 8390534591

99 20160704C100328�द.04
/07/2016

मोहारे �दल+प जयचंद रा.आद�श 

कॉलणी �हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 15/03/1964 बी.काँम जैन होय ए>ील 1994 माच� 1997 9096368170

100 19860127C536638�द 
27/01/1986

रमेश  गणपतराव अंभोरे 

रा.बाभुळगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 6/12/1964 बी.ए बौFद होय Hडसंेबंर 1993 नोGह7बर 1996 7378640289

101 19910327C542434�द.27
/03/1991

मुटकुळे सारंग नामदेव 

रा.बाभुळगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 7/6/1974 बी.ए.बी.पी.एड मराठा होय माच� 1997 फेqु/2000 9561780975

102 20140807C101196 
�द.07/08/2014

सातव बाबुराव आ�पाजी रा.मसोड 
पो.मसोड ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 3/6/1973 बी.कॉम बी.पी.एड ओ.बी.सी . होय माच� 1997 फेqु 2000 8007825166

103 19900710C543507 
�द.10/07/1990

वाटोरे Eीरंग रानबा मु. वडद 
पो.गुंडा ता.औढा ना. िज.�हगंMल+

पु�ष 30/07/1972 बी.ए.बी.पी.एड एस.सी. होय जुन/1997 मे/2000 9623126292

104 19910706C540754 
�द.06/07/1991

;व�ठल सखाराम मुधळ रा.तुपा 
पो.बाभळी ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 2/1/1974 बी.ए एम.स.डZलु खुला होय माच� 1999 फेqु/2002 9763517075

105 19980618C544988 
�द.04/07/2016

गजानन रामजी खेबाळे रा.कोटा� 

पो.चोडी आ.ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 15/10/1971 बी.ए .बी.पी.एड बौFद होय नोGहे 1999 ऑगxट 2002 9765080509

106 20070906C550482�द.06
/09/2007

बेनगर साहेब तुकाराम रा.सापळी 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 9/2/1972 बी.ए. हटकर होय नGह7बर-1998 ऑRटMबर -2001 9764173199

107 19950614C550013�द.14
/06/1995

रण;वर कैलास नारायाण पो पो"ा 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 4/1/1969 बी.एस.सी.डी.एम

 एल.ट+
बौFद होय 16/06/1998 16/07/2001 9623982615

108 20160702C100936 
�द.02/07/2016

>ताप रामजी खेबाळे रा.कोटा� 

पो.चोडी आ.ता.वसमत िज.�हगंोल+
पु�ष 4/6/1969 बी.ए.बी.बी.पी.एड बौFद होय ऑगxट 1995 जुलै/1998 7875960719
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109 19981217C543590 
�द.17/12/1998

भाऊराव नामेदव मोरे 

रा.मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगांव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 4/7/1969 बी.ए.सी.बी.पी.एड बौFद होय 12/6/1996 11/6/1999 7028968755

110 19880628C542495 
�द.28/06/1988

बबन मारोती पाईकराव 

मु.पो.साळवा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 30/10/1971 बी.ए .एम.ए बौFद होय 30/09/1996 31/8/1999 9921556145

111 19920606C539345�द.00
6/06/1992

;व$वनाथ �!तुमराव गाढेकर 

रा.सोडगेांव ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 2/7/1973 एम.कॉम >थम 

वष�

चांभार होय ऑRटांबर 1998 स�टेबंर 2001 9158932176

112 20080613C544844�द.60
7/1993

गायकवाड देवराव जळबाजी 

सालेगांव पेा.सांडस ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 1/6/1975 बी.ए चांभार होय  1/2/1999 1/31/2002 7709506750

113 19980801C546156 
�द.01/08/1998

रावसाहेब नामदेवराव पाईकराव 

मु.पो.धोडा (का) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 5/7/1973 �ब.एस.सी  नवबौFद 

(अनु.जात)
होय 12/1/1999 11/1/2002 9960991759

114 19840621C542962 
�द.21/06/1984

मि]छLं _कशनराव सोनवणे 

मु.रांजाळा पो.पुरजळ ता.औढां 

िज.�हगMल+

पु�ष 27/06/1964 �ब.ए �ब.पी.एड 
एम.ए

बौFद (अनु.जात) होय 12/1/1993 11/1/1996 7507450214

115 20040910C547705�द.10
/09/2004

माळवटकर सु@नल मधुकरराव 

रा.वसमत ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 1/7/1975 बी.ए qाहमन होय ऑRटांबर 1999 स�टेबंर 2002 9970551146

116 19900210C550627 
�द.10/02/1990

ह0रहर नारायणराव मुळे 

मु.पो.बौFदवाडा वसमत 
ता.वसमत िज.�हगMल+

पु�ष 19/08/1971 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय 12/1/1996 11/1/1999 8390591497

117 19860505C544993 
�द.05/05/1986

गो;वदं (शवाजी कसारे 

मु.माळवता ता.पो.वसमत 
िज.�हगMल+

पु�ष 2/1/1968 �ब.कॅाम बौFद (अनु.जात) होय 11/9/1992 10/8/1995 9604196585

118 20150204C100167�द.04
/02/2015

धांड े दNराव नारायणराव रा.;प>ंी 
खु ता कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 1/7/1972 बी.ए मराठा होय जानेवर+ 2001 स�टेबंर 2004 9421388650

119 20081229C553464�द.29
/12/2008

मनोजकुमार गंगाधरराव 

माळवटकर रा.वसमत.ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 7/5/1972 बी.ए qाहमन होय जानेवर+ 1997 Hडस7बर 2000 9850587138

120 20010525C544739�द.02
/07/2016

हफ6ज मो.फजल मो रा.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 1/7/1970 बी.कॉम मु!ल+म होय फेq 1998 जाने.2001 8855815778
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121 20150205C100759 
�द.04/07/2016

अनांदराव गंपतराव सुय�वंशी 

रा.दाती ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 10/6/1964 बी.ए .बी.पी.एड मराठा होय ऑगxट/1997 जुलै/2000 7038269046

122 2014082C101421 
�द.26/08/2014

मीना लaमन गुजराथी 

मु.मगंवारापेठ भागानगरे 
दवाखाना ता.वसमत िज.�हगMल+

!"ी 2/3/1974 �ब.कॅाम ओ.बी.सी (पाठकर) होय 3/1/1997 2/1/2000 9637819315

123 20150218C100084 
�द.05/07/2016

वा!टर महाद ुजयवंता मु.घोटा 
देवी पो.ना�सी नां ता.िज. �हगंोल+

पु�ष 6/6/1973 बी.ए .बी.पी.एड एन.ट+.बी (वा) होय 27/09/2000 27/09/2003 8390092215

124 20120418C537937 
�द.18/04/2012

>काश काळुराम हानवते मु.मुंढळ 

पो.खरवड ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+
पु�ष 8/11/1972 �ब.ए मातंग (एस.सी) होय 4/1/1998 3/1/2001 9503042877

125 20151012C100284 
�द.12/10/2015

पुर+ राजेLं नथुजी मु.नस� नामदेव 
ता.िज.�हगMल+

पु�ष 5/4/1973 �ब.ए एम.ए भटRया गोसावी 

(एन.ट+.ब)
होय 8/2/1999 8/2/2002 9130214734

126 19921020C542913�द.20
/10/1992

>भाकर रावजी घनसावंत मु 

अंजनवाडी पो गोळेगांव 

(कॅKप)ता.औढंा (ना) िज.�हगंोल+

पु�ष 10/7/1974 बी.ए एम.ए एस सी बौFद होय 7/3/1998 6/2/2001 9767945446

127 19960701C544702 
�द.01/07/1996

बापुराव दNराव थोरात मु.;पपंर+ 
(बु) पो.डोगंरगाव (पुल) 
ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 8/6/1969 �ब.ए ,एम.ए, 
�ब.(लब

बौFद (अनु.जात) होय May-98 Apr-01 9975019888

128 20160704C101054�द.16
/02/2015

शामराव रेवा चGहाण रा. 
अंजनवाडा पो.ता औढंा (ना) 
िज.�हगंोल+

पु�ष 5/7/1966 बी.ए .बी.पी.एड 
बी.सी.

बांजारा होय जुलै-1996 जुन-1999 8975943439

129 19880806 C 543481 
�द.06/08/1988

मोगले नामदेव संभाजी 

मु.लासीना पो.मसोड ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 7/12/1968 बी.ए.  (एस.सी) नवबौrध होय 1/1/1996 31/12/1998 9657276922

130 19930726C542549 
�द.26/07/1993

(शवाजी ;व�ठलराव इकर 

मु.वाळक6 पो.औढा ता.औढा 

िज.�हगंोल+

पुpष 13/11/1971 बी.ए.  एम.ए. खुला होय जुलै /1995 जुन /1998 9420036570

131 20081104C537527 
�द.04/11/2008

भगवान सखाराम होळगोळ 

मु.पो.पो"ा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 5/9/1969 �ब.ए हटकर (एन.�ट.सी) होय 8/1/1998 7/1/2001 9552664152

132 20081021C541541 
�द.21/10/2008

इरशाद फैजुलाखॉ पठाण 

मु.�Lवाडी पो.काडलं+ 

ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 4/10/1966 �ब.ए ओ.�ब.सी होय 12/1/1997 11/1/2000 9657527287
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जातीचा >वग�

133 19970811C544720 
�द.11/08/1997

इंगोले (भमराव ;पराजी मु.वारंगा 
पो.नांदापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 13/01/1974 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय Jan-99 Dec-02 7798563188

134 20090225C553760 
�द.25/02/2009

शेषरेाव शंकरराव चGहाण 

मु.पो.रामे$वरतांडा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 11/12/1969 �ब.ए बजांरा (लमानी) होय 7/1/2000 6/1/2003 7875309618

135 201129C557832�द.29/1
1/2011

केशव यादवराव मोरे रा.मु पालोद+ 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 1/8/1975 बी.कॉम 

.बी.पी.एड
मराठा होय 12/5/1998 12/5/2001 9604202037

136 20120317C540530�द17
03/2012

रमेश नामदेवराव मांदळे रा सेलु 

पो अंबा चMढ+ ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 3/8/1972 बी.ए .बी.पी.एड नाGह+ होय सZट7बर 1996 ऑगxट 1999 9405119609

137 20100304C542178 
�द.04/03/2010

जाधव अमर(सगं (शवलाल 

मु.पो.सवना ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 13/07/1971 बी.ए. (Gह+.जे.) �हदं ु

बंजारा

होय Hडस7/1995 नोGह7/1998 9689200494

138 19920623C550473 
�द.23/06/1992

बाट दगडुबा उकंडजी रा.येहळेगाव 

तु पो.येहळेगाव तु ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 7/5/1975 बी.ए धनगर एन ट+.सी होय ऑगxट 1998 जुलै 2001 9403218469

139 20141031C100187�द.31
/10/2014

सखाराम बाभणजी डाढाळे 

रा.पारडी पो पारडी (बु)ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 25/04/1973 बी.ए मराठा होय जुन-1997 मे-2000 9850243050

140 19940914C542538 
�द.14/09/1994

टाले देवराव ;व$वनाथ 

रा.खुडज पो.खुडज ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 12/5/1972 बी.ए.बी.पी.एड खुला होय फेqु 1997 जाने 2000 9763024459

141 20150306C100020 
�द.06/03/2015

म:हाळे सोनाजी ता:हाजी 

मु.कु�दंवाडी पो.कु�दां ता.वसमत 
िज.�हगMल+

पु�ष 4/8/1971 �ब.ए कानौडी होय 12/1/1997 6/1/2001 8379825333

142 20120409C537308�द.09
/04/2012

परसराम (शवराम Pखा�लारे 

रा.आडाळ ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पु�ष 8/3/1969 एम.ए बी.पी एड बौFद होय 5/2/1998 5/2/2001 9423554586

143 19850806C553035 
�द.06/08/1985

पांडुरंग सखाराम जाधव मु.सांडस 
पो.सांडस ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 1/12/1966 �ब.कॉम 

,एम.कॉम 

!व]छता 

@नर+Oक 

(एस.आय)

मराठा (ओपन) होय 2/1/1994 1/1/1997 7875355031

144 20140108C101086 
�द.08/01/2014

क�याण शामराव पोले रा.औढंा 

(ना)िज.�हगंोल+
पु�ष 8/1/2014 बी.ए.बी.पी.एड भ.ज.(क) होय 7/2/1996 6/1/1999 9423211226
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145 19930714C542939�द.14
/07/1993

फाजगे Eीराम परसराम रा.वाढोना 
पो.जयपुर (िज.रा)ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 13/04/1971 बी.ए.बी.पी.एड मराठा होय Hडस7/1996 जानेवार+2000 9049055971

146 20081006C537686 
�द.06/10/2008

दयानंद ;वठलराव उपरे 

मु.Ixणापुर पो.डोगंरगाव (पुल) 
ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 1/6/1973 �ब.ए मराठा (ओपन) होय 7/1/2000 6/1/2003 9421488789

147 20120409C537303�द.09
/04/2012

पोले भासकर सुZबाराव रा.दघुाळा 

पो.येळेगांव ता.औढंा िज.�हगंोल+
पु�ष 8/6/1976 बी.ए हटकर होय 04-011-2000 11/4/2003 9922328967

148 20000310C543168�द.  
10/03/2000

थोरात आ\णासाहेब बळीराम 

रा.कौडगांव पो.एरंड$ेवर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 2/4/1975 बी.ए एम.ए बौFद होय 16/02/1999 15/01/2002 9975946425

149 19951221C544624 
�द.21/12/1995

राजेश ल$मण काळे मु.पचंशील 
नगर ता.वसमत िज.�हगMल+

पु�ष 5/9/1970 �ब.ए ,�ब.पी.एड बौFद (अनु.जात) होय Mar-97 Feb-00 8421641449

150 20160705C100462 
�द.05/07/2016

सुरजकुमार भगवानराव पतंगे 

मु.पो.डोगंरगाव(पुल) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 21/05/1974 �ब.ए मराठा (ओपन) होय Oct-99 Sep-02 7507602771

151 19940527C542902 
�द.05/07/2016

शरद चंL गजानांदराव कानेकर 

रा.अकोला बायपास पलॉट नं-43 
अंतुलेनगर ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 17/10/1968 बी.ए बौFद (माहार) होय ऑग!ट/1995 जुलै-1998 8551063233

152 19950828C550341�द. 
25/01/2016

मानकर पांडुरंग पंडीता रा.व�ड 
चIपान ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पु�ष 3/5/1972 बी.ए चांभार होय Hडस7बर-1996 Hडस7बर-1999 8975875915

153 20150214C100253 
�द.14/02/2015

गंगाधर धMडबा साखरे रा.;पपंराळा 

पो कु�नदा ता.वसमत.िज.�हगंोल+
पु�ष 4/6/1962 बी.ए धनगर एन ट+.सी होय 8/1/1993 31/07/1996 9637100425

154 20081014C537871 
�द.14/10/2008

 अबMरे साहेबराव नारायणराव 

मु.पो.पुसेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगMल+

पु�ष 10/1/1965 �ब.ए मराठा (ओपन) होय 24/08/1993 23/08/1996 9922695261

155 20140327C100750 
�द.27/03/2014

धाबे ;वलास कुंडल+क रा.पुसेगाव 
ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पु�ष 5/5/1964 बी.ए बी.पी.एड बौFद होय 13/02/1997 17/01/2000 9767668922

156 20150203C100640 
�द.05/07/  2016

कुबड ेकडुजी सखाराम रा.व�ड 
चIपान ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पु�ष 1/5/1973 बी.ए चांभार होय Hडस7बर-1996 Hडस7बर 1999 7776978754
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157 19900710C544670 
�द.10/07/1990

अनील मीठुलाल हंसवाल 

मु.पाड�(खुद�) पो.पाड�(बा) ता.वसमत 
िज.�हगMल+

पु�ष 12/7/1970 �ब.ए नाGह+ (ओपन) होय Mar-97 Feb-00 9921810987

158 20140528C101090 
�द.20/07/2016

शामराव लaमणराव इंगोले 

मु.पो.आजेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगMल+

पु�ष 1/3/1976 एम.ए,एम.(लब.
साय:स,एम.एड

बौFद (अनु.जात) होय 14/08/ 2000 28/07/ 2003 9764926365

159 20020114C536852 
�द.11/02/2016

क�याणकर गुलाब केशवराव 

मु.कंजारा पो.नांदापुर ता.औढा 

िज.�हगMल+

पु�ष 5/7/1968 एम.ए.बी.पी.एड मराठा(ओपन) होय 10/1/1993 30/09/1996 9881064614

160 19910716C543019 
�द.16/07/1991

खताळ कमलाकर नारायण 

रा.जामगGहाण पो.नांदापुर 
ता.औढा ना िज.�हगंोल+

पु�ष 5/9/1972 बी.ए.एम.एबी.पी.
एड बी.एड

धनगर एन ट+.सी होय Jul-97 स�टेबंर 2000 9922600374

161 20081210C542581 
�द.10/12/2008

संतोष नर(सगंराव कुलकण� 

मु.पो.करंजाळा ता.वसमत 
िज.�हगMल+

पु�ष 26/06/1974 �ब.ए,�ब.पी.एड qाKहण (खुला) होय फेq-1999 जाने-2002 9545196882

162 19890410C543919 
�द.10/04/1989

�दल+व ;व�ठलराव जावळे 

रा.सेनगाव ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पु�ष 18/08/1969 बी.कॉम महार (एस.सी) होय ऑRटोबंर 1996 स�टेबंर 1999 9764943778

163 20140802C100500 
�द.02/08/2014

माधव कामाजी सुय�वंशी Cचखल+ 

पो.चुंचा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 0507/1974 बी.ए खुला होय Hडसंे 1998 नोGहे 2001 9604923051

164 19940527C5439 47 
�द.27/05/1994

पंHडत नारायणराव खरटमोल 

रा.;ववेकानंद नगर ,दN मं�दरा 
जवळ मुपो.ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 15/07/1969 बी.ए.�ह:ंद+ ढोर एस. सी होय जुलै 1995 जुन 1998 9850377101

165 19991112C540888 
�द.12/11/1999

Eीराम कडुजी गGहाणे 

रा.Kहाळसापुर पो.भानखेडा 

ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पु�ष 6/7/1973 बी.ए खुला होय 18/03/1998 20/03/2001 9423835726

166 19950218C545204 
�द.18/02/1995

;वजय नारायणराव खंदारे 

मु.माळीग�ल+ पो.कळमनुर+ 

ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 10/7/1977 �ब.ए,�ब.पी.एड  (चाभांर) एस.सी होय जुले-2000 जुन-2003 9921125202

167 20140521C100140 
�द.2105/2014

नरवाड ेवसंत जळबा रा.शेवाळा 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पु�ष 12/7/1972 बी.ए  बौFद होय जान7 1999 Hडसंे 2001 9766160657

168 19990322C542969 
�द.22/03/1999

(शवाजी पांडुरंग लोनकर 

रा.तपोवन पो.कंरजळा ता.औढंा 

ना िज.�हगंोल+

पु�ष 5/2/1967 बी.ए  बौFद होय स�टे 1994 ऑगxट 1997 9665950088
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169 19941122C537574 
�द.22/11/1994

>काश तुळ(सराम रण;वर रा.पो"ा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 1/8/1970 बी.ए.बी.एड  बौFद होय Hडसे 1997 नोGहे 2000 8805680515

170 20160705C101050�द.05
/07/2016

कुलकण� जया नारायाणराव 

औढंा(ना)एम.ए अशट+कर 

वेवेकानंद नगर ता. सेलु 
िज.परभणी

!"ी 19/03/1970 एम.ए.बी पी.एड qाहमन होय जुलै-1995 जुन-1998 8378069999

171 20071227C550607 
�द.27/12/2007

बालाजी @नðतीराव म!के 

मु.धानोरा पो.आरळ ता.वसमत 
िज.�हगMल+

पु�ष 21/07/1967 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय Mar-95 Feb-98 9763143750

172 19950704C544700 
�द.04/07/1995

साहेबराव हर+ रणवीर मु.पो.पो"ा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगMल+

पु�ष 1/6/1970 �ब.ए,�ब.पी.एड बौFद (अनु.जात) होय आRटो-1998 स�टे-2001 9049929706

173 20150206C100958 
�द.06/02/2015

काळे महादा ;वEामजी रा.चौढ+ 
खु ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पु�ष 12/7/1969 बी.ए.एम.ए 
बी.पी.एड बी.एड

 खुला होय 9/6/1996 9/5/1999 9689795585

174 19940528C544662 
�द.28/05/1994

साहेबराव �पला राठोड 

रा.अंजनवाडा ताडा ता.पो.औढंा ना 

िज.�हगंोल+

पु�ष 5/11/1974 बी.ए िGह जे एन ट+ 

बंजारा

होय 13/11/1998 12/10/2001 7030497717

175 2012049C537304 
�द.09/04/2012

 गो;वदं पांडुरंग इंगोले रा 

.पळसोना पो.भटसावंगी 
ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 5/10/1974 बी.ए.बी.पी.एड  बौFद होय 10/11/2000 18/11/2003 8605905750

176 20130902C100213 
�द.02/09/2013

वैrय रेणुकादास दNा"य मु.पो.दN 
@नवास तांबोळी ग�ल+ सारडा 

मंगल काया�लयाजवळ कळमनुर+ 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 06/08/19971 एक कॉम, 
जी.ट+.सी

(ओबीसी) नाGह+ होय ऑग!ट/1994 जुलै/1997 9405119771

177 20150207C100373 
�द.07/02/2015

सु@नल सारंग जवळेकर मु.0रसाला 
पो.�हगंोल+ ता. िज.�हगंोल+

पुpष 8/10/1964 बी.ए (ओबीसी) होय फेqु/1991 जाने/1994 8856952040

178 20100903C542289 
�द.03/09/2010

बबन रामभव सातपूते मु. पो.क7 Lा 
ता.सेनगांव िज.�हगंोल+

पु�ष 6/3/1970 बी.ए. बी.पी.एङ खुला होय Oct-95 Sep-98 9923959345

179 20150204C101020 
�द.04/02/2015

सिजंवनी _कशनराव डMबळे 

मु.Eीनगर अकोलानाका �हगMल+ 

ता.�हगMल+ िज.�हगMल+

!"ी 3/6/1973 �ब.ए ओ.बी.सी (तेल+) होय स�टे-1997 ऑग-2000 9922837201
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180 20150116C101470 
�द.16/01/2015

तुकाराम नारायण इगंळे रा.लोहरा 
पो.गाजापुर ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 15/06/1967 बी.कॉम  खुला होय 18/08/1995 18/8/1998 8421990025

181 19870627C556556 
�द.27/06/1987

पांडुरंग _कसन इंगळे मु 

पो.(सरसम बु .ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 30/07/1969 बी.ए खुला होय जुलै 1995 जुन 1998 9764347185

182 20160705C101186 
�द.05/07/2016

;वजयकुमार उNमराव वारकर+ 

मु.पो.हNा (नाईक) ता.सेनगाव 
िज.�हगMल+

पु�ष 1/1/1969 �ब.ए बौFद (अनु.जात) होय 06Hडसे-1996 06नोGहे-1999 8806139464

183 20150120C100394 
�द.20/01/2015

सुरेखा गणपतराव येळणे 

मु.पो.पुणा� >क�प वसाहत 

ता.वसमत िज.�हगMल+

!"ी 3/3/1975 �ब.ए आधं(अ.जमाती) होय माच�-1996 फेबु-्1999 8381069199

184 20010220C542191 
�द.20/02/2001

संगीता मुकुंदराव वाकळे 

रा.(सFंदाथ� कॉलनी ,�हगंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

!"ी 12/1/1973 बी.ए.एम.ए  बौFद होय मे 1997 ए;>ल 2000 8308126450

185 20140203C101821 
�द.03/02/2014

पाटेकर (शवकैलास मारोतराव 

रा.गणेशपेठ वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 13/03/1975 बी.ए ढोर एस. सी होय 1/1/2000 31/12/2002  9823360657

186 19900122C545490 
�द.22/01/1990

गजानन (भवाजी कांबळे 

मु.पो.पानकनेरगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पु�ष 9/7/1973 बी.ए एम.ए चांभार होय माच� 1997 माच� 2000 9881352124

187 20150106C101157 
�द.06/01/2015

अंबादास तुकाराम चाटसे 

रा.अजेगाव ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पु�ष 4/4/1966 बी.ए.एम.ए 

बी.पी.एड
 बौFद होय जाने 1997 जाने 2000 9767620406

188 19980914C550489 �द . 
17/12/2015

अशोक झाबुराव इगMले 

मु.पो.�हगMल+ ता.�हगMल+ 
िज.�हगMल+

पु�ष 5/11/1968 �ब.ए,�ब.पी.एड बौFद होय ए>ील-1993 माच�-1996 9850087668

189 199811216C542563 
�द.16/12/1981

पटोळे पुंजाजी तुकाराम मु.Cगलोर+ 
पो.नस� नामदेव ता.�हगंोल+ 
िज.�हगंोल+

पुpष 2/1/1962 बी.कॉम., 
एम.कॉम

(एस.सी) मातंग होय स�टे/1988 ऑग!ट/1991 8698767236

190 19890711C543017 
�द.11/07/1989

बग< केशव चंपतराव मु.कुपट+ 

पो.वापट+ ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 10/5/1970 बी.कॉम. (एस.ट+) आंध 

आ�दवासी

होय जूलै/1999 जुन/2002 7798625911

191 20081125C544608 
�द.25/11/2008

चGहाण ;व�ठल शंकरराव 

मु.पो.उकळी ता.औढंा नागनाथ 

िज.�हगंोल+

पुpष 6/7/1968 �ब.कॉम (खुला) सव�साधारण होय जुलै/1995 जुन/1998 9921152530
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192 20081121C543873 
�द.21/11/2008

(शदंे शंकर धारराव मु.pपूर 
पो.नांदापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 12/6/1975 �ब.कॉम (खुला) सव�साधारण होय फेqु/2000 जानेवार+/2003 9689878159

193 20010724C542384 
�द.24/07/2001

पोघे Eीधर ;व�ठलराव .मु.कडती 

पेा.नस� ता.िज.�हगंोल+
पु�ष 25/07/1971 बी.ए. (एस.सी.)बोFद. होय 9/8/1998 9/8/2001 9689157047

194 2014721C101446 
�द.21/07/2014

(शदंे ;वलास रामराव मु.पांगरा 
(शदंे ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 10/7/1976 बी.ए खुला होय आRटो /1997 आRटो /2000 9765885835

195 20140418C100264 
�द.18/04/2014

कुटे `ानोबा तातेराव 

मु.पो.साळणा ता.औढा ना 

िज.�हगंोल+

पु�ष 12/6/1971 बी.ए (एन.डी. 3) वंजार+ होय 6/1/1996 25/05/1999 9689979849

196 19870630C538552 
�द.30/06/1987

धुळे राजू संभाजी मु.पो.सावरगाव 
बंगला ता.िज.�हगंोल+

पु�ष 3/6/1971 बी.ए (एस.सी.)बोFद. होय 2/8/2000 1/8/2003 9689212510

197 20081008C537711 
�द.08/10/2008

(शदंे अनुरथ संभाराव 

मु.कळमकोडा खु.ता.कळमुनर+ 

िज.�हगंोल+

पु�ष 5/5/1971 बी.ए मराठा होय 7/7/1996 30/06/1999 7385649685

198 19940825C539348 
�द.25/08/1994

उरेवार (शवशंकर तुकाराम 

मु.आखाडा बाळापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 4/6/1968 बी.ए. , एम.ए (एस.सी) बुpड होय 1/4/1995 30/03/1998 9421461925

199 20130923C107451 
�द.23/09/2013

जाधव संतोष मोतीराम मु.;प>ंी बु. 
पो.डMगरगांव पुल ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पुpष 1/6/1973 बी.कॉम (खुला) मराठा होय 2/1/1997 30/1/2000 7030555876

200 20090910C554104 
�द.10/09/2009

जाधव राज7L>साद भाऊराव 

मु.आखाडा बाळापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 3/6/1977 बी.ए, 
एम.ए.,बी.पी.एड, 
बी.एड

(खुला) मराठा होय 10/1/1998 30/11/2002 9158131933

201 19930210C543712 
�द.10/02/1993

आवटे नामदेव धमा�जी 

मु._क�लेवडगाव ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1970 बी.ए (एस.सी) बौrध होय जुलै/2000 जुन/2003 9623302612

202 19940919C542718 
�द.19/09/1994

पांड ेरमेश बापुराव 

मु._क�लेवाडगावं ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/07/19970 बी.ए., एम.ए. , 
सीट+सी

(ओपन) qाKहण होय 12/1/1995 30/11/1998 9403221326

203 20081006C537730 
�द.06/10/2008

नरवाड ेराजकुमार तुकाराम 

मु.शेवाळा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 10/7/1967 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय नोGहे/1996 आRटो /1999 7057328260
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204 20151228C100589 
�द.28/12/2015

जMधळे दNा यादवराव 

मु.बौrधवाडा वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 2/7/1969 बी.ए. (एस.सी)बौrध होय 8/1/1995 7/1/1998 9011656362

205 20140929C101628 
�द.29/09/2014

चGहाण >कश उrधवराव 

मु.पो.नांदापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1965 बी.कॉम (खुला) मराठा होय मे 1997 ए;>ल 2000 8975905257

206 19930520C542688 
�द.20/05/1993

Pख�लारे रामचंL धारोजी 

मु.पो.क.धावंडा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 20/6/1970 बी.ए. , बी.पी.एड (एस.सी)बौrध होय जुलै/1996 जुन/1999 8805585917

207 20081010C537738 
�द.10/10/2008

मोरे >ताप Eावण मु.0रसाला 
बाजार �हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+

पुpष 20/06/1966 बी.ए., बी.पी.एड (एस.सी)बौrध होय 17/5/1994 16/4/1997 9765482231

208 19950811C545533 
�द.11/08/1995

पठाण अहमद खाँ इqा�हम खाँ 

मु.पो.घोडा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 8/11/1969 बी.ए.,एम.ए. (खुला) होय 12/2/1999 12/2/2002 9657942686

209 19940706C539342 
�द.06/07/1994

सरड ेगणेश देवबाराव मु.धानोरा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 7/12/1970 बी.कॉम मराठा होय 01-09--2000 31/08/2003 8390524415

210 20150131C100251 
�द.31/01/2015

कावळे रमेश बाबुराव मु.दाभडी 
पो.वारंगा फाटा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 29/07/19970 बी.ए.,एम.ए.बी.
पीएड

मराठा होय जूलै/1995 जुन/1998 9850242893

211 20141004C100730 
�द.04/10/2014

मुंढे भगवान वजीरराव 

मु.�हवरबेल पो.खानापुर CचNा 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 12/11/1974 बी.ए. (एन.ट+.डी) वंजार+ होय 15/12/2000 15/12/2003 9049795689

212 20101108C543862 
�द.08/11/2010

खंडागळे परमे$वर मारोती 

मु.बो�डा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 5/6/1969 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय 6/6/1998 5/5/2001 7038198599

213 19900707C542806 
�द.07/07/1990

कोकरे कैलास माधवराव मु.दाती 
पो.कुत�डी ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 1/12/1969 बी.ए. (एस.सी)बौrध होय 12/12/1996 11/11/1999 9049521307

214 20151103C100620 
�द.03/11/2015

चंLवंशी गM;वद बाबुराव 

मु.गजानन नगर कळमनुर+ 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 11/2/1973 बी.एस.सी, 
बी.पी.एड

मराठा होय 1/8/1997 30/07/2000 9421461710

215 19850708C542892 
�द.08/07/1985

रावळे रमेश मारोतराव मु.जवळा 

बाजार ता.औढा ना. िज.�हगंोल+
पुpष 15/6/1969 (एस.सी ) 

अनु.जाती

होय 1/6/1997 31/05/2000 9421457708
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216 20081121C543874 
�द.21/11/2008

वाघमारे उNम मसाजी मु.दगड 
;प>ंी पो.ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 6/7/1973 बी.ए (एस.सी) मातंग होय 11/11/1997 11/11/2000 9763262215

217 19891027C537569 
�द.27/10/1989

लबड े;वलास Cचतंामन मु.0रसाला 
बाजार पो.ता.िज.�हगंोल+

पुpष 24/02/1972 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी)बौrध होय 29/5/1995 30/04/1998 9405485681

218 19890802C537571 
�द.02/08/1989

शुRला दN>साद मुरल+>साद 

मु.नस� नामदेव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 16/07/1975 बी.एस.सी.,बी.एङ खुला होय 1/10/1995 30/09/1998 9921470987

219 19900710C552147 
�द.10/07/1989

जोधळे �दपक सोनाजी मु.HडUस 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 5/9/1970 एम.ए. (एस.सी)बौrध होय नोGहे/1998 आRटो/2001 9881771550

220 20150213C100133 
�द.13/02/2015

नागलवार >काश लaमण 

मु.र;ववार पेठ वसमत  
पो.ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 10/11/1964 बी.ए.,बी.पी.एड,
बी.एड

एस.बी.सी होय Hडस7/1996 नोGहे/1999 7385493494

221 20120807C543211 
�द.07/08/2012

थोरात गौतम तोलबा मु.भ7डगेाव 
पो.आंबा चMढ+ ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 11/4/1968 बी.ए.,बी.पी.एड, 
बी.(लब्

(एस.सी)बौrध होय ऑग!ट/1998 जुलै/2001 9730740258

222 20081024C553060 
�द.24/10/2008

थोरात गोरखनाथ तुकाराम 

मु.भ7डगेाव पो.आंबा चMढ+ 

ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 23/12/1966 बी.ए.,एम.ए.,एम.
 फ6ल

(एस.सी)बौrध होय 8/3/1998 7/2/2001 9158353752

223 19910215C542905 
�द.15/02/1991

गायकवाड गणेश दामाजी 

मु.खांडगेाव ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 13/05/1971 बी.ए., बी.पी.एड (एस.सी)बौrध होय माच� 1998 फेqु 2001 8605106995

224 19910605C541450 
�द.05/06/1991

धो"े राम_कसन सटवाजी 

मु.रामवाडी पो.मसोड 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 1/6/1971 बी.ए.,एम.ए. (एस.ट+) आंध 

आ�दवासी

होय जुन-1997 मे-2000 7507351879

225 20081101C536908 
�द.01/11/2008

कावरखे गजानन वामनराव 

मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 7/10/1973 बी.ए.,बी.पी.एड खुला होय माच� 1998 फेqु 2001 9823929857

226 20091030C538350 
�द.30/10/2009

;प>ंणकर सदानंद मलकाजु�न 

मु.काळीपेठ ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 14/06/1970 बी.ए.,बी.पी.एड खुला होय 11/1/1995 10/1/1998 9421392541

227 20160701C101384 
�द.01/07/2016

(मरचे बालाजी भुजाजी 

मु.पो.कुpंदा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 21/02/1974 बी.ए. खुला होय 15/03/1997 29/02/2000 9096980504

228 20090102C536770 
�द.02/01/2009

बव< ;व�ठल सटवाजी मु.कारवाडी 

पो.ता.िज.�हगंोल+
पुpष 6/5/1960 बी.कॉम, एम. 

कॉम

मराठा होय 13/10/1989 13/10/1992 9657110339
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229 20140619C100378 �द . 
19/06/2014

वाकूडकर @नलकंठ ;व�ठलराव 

मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 28/05/1970 बी.ए.,बी.पी.एड मराठा होय 17/11/1995 17/11/1998 9822288176

230 20150215C100078  �द . 
15/02/2015

ब7डके गोदावार+ छा:नाया मू . 
सातेफळ पो . हयातनगर 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

!"ी 21/01/1973 बी. ए (ओ.बी. सी) ( 
JANGAM)

होय नोGहे/1999 नोGहे/2002 8390803088

231 20140929C101240 �द. 
29/09/2014

कूदाळे ल(लता गो;वदंराव 

मंगळवारापेठ ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

!"ी 1/6/1967 एम. ए ओ.बी. सी (पटकर) 
O�"य

होय 6/1/1995 6/1/1998 9764772305

232 20080821C552086 �द 
21/08/2008

_करण भागोराव ;वनकरे  

कौश�याबाइ गाडकेर स�ाट 

कॅालोनी  ता.वसमत िज.�हगंोल+

!"ी 23/03/1973 बी. ए (एस.सी) चांभार होय 1-012-1996 30/11/1999 9421760218

233 20120903C539358 
�द.03/09/2012

काळे �दनेश बाबुराव मु.पो.शहर 
पेठ ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 6/3/1974 बी.ए. (खुला) मराठा होय आRटो /1997 स�टे/2000 9822655660

234 19910107C542722 
�द.07/01/1991

कांबळे �दल+प संभाजी मु.वाघी 
पो.(शरड शहापुर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 15/8/1970 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय आRटो/1997 स�ट7/2000 9604923541

235 19920917C550512 
�द.17/09/1992

राठोड गणेश लाल(सगं मु.हNा 
तांडा पो हNा नाईक ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/5/1973 बी.ए. (िGह.जे.एन.ट+) 
बंजारा

होय जुलै/1998 जुन/2001 9049225036

236 20021118C543914 
�द.18/11/2002

येवले सु@नता _कशनराव मु.अंतुले 

नगर �हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
!"ी 15/06/1976 बी.ए. (खुला) मराठा होय 24/11/1998 24/11/2001 8888749574

237 20040216C541842 
�द.16/02/2004

!वामी ओम>काश गंगाधर 

मु.पो.साखरा ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 24/05/1967 एक कॉम, 
जी.डी.सी.ए

(ओ.बी.सी) जंगम होय 17/02/1992 31/01/1995 9011155589

238 20160705C101840 
�द.05/07/2016

सांगळे दामोधर ;व�ठलराव 

मु.पाड� (सा.) पो.(सrधे$वर कॉKप 

ता.औढंा ना.िज.�हगंोल+

पुpष 20/01/1972 बी.ए.,बी.पपी.एड,
एम.पी एड

(एन.ट+.डी) वंजार+ होय 13/07/1998 30/04/2001 9673141549

239 20081107C540536 
�द.07/11/2008

साठे आनंदा राजाराम मु.आनंद 

नगर अकोला बायपास बळसMड 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 5/7/1963 एम.कॉम (एस.सी) बौrध होय ऑग!ट/1991 जुले/1994 9673850966
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240 20150106C101002 
�द.06/01/2015

Cगर+ सुय�कांत @नवNृी 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 13/03/1972 एम.ए. (Gह+.जे.एन.ट+.बी) 
गोसावी

होय जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 7350430756

241 19910306C543527 
�द.06/03/1991

अंभोरे शेषराव सटवाजी मु.जांब 

पो.(सदंगी ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 10/10/1973 बी.ए.बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय जुन/1998 जुन/2001 9689877981

242 19920706C550209 
�द.06/07/1992

देशमुख >;वण केशवराव 

मु.कामठा पो.घोडा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 13/09/1977 बी.ए. (खुला) qाKहण होय स�ट7/2000 ऑग!ट/2003 9890616224

243 19940207C542968 
�द.07/02/1994

वाळवंटे द(लत अजु�नराव मु.वडद 
पो.गुंडा ता.औढा ना. िज.�हगंोल+

पुpष 30/06/1971 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय स�टे/1995 ऑग!ट/1998 7798007622

244 20150209C101364 
�द.09/02/2015

रणबावळे अ(भम:यु न�थुजी 

मु.पो.माझोड ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/7/1962 बी.एस.सी, 
एल.एल.बी

(एस.सी) मातंग होय आRटो/1996 स�ट7/1999 9921934724

245 19900807C542903 
�द.07/08/1990

मानकर शेषराव अंबादास 

मु.पो.वpड चIपान ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/9/1973 बी.ए. (एस.सी.) चांभार होय जुन 1997 मे/2000 9765449402

246 20160708C100476 अUवाल कैलास भागचंदजी 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 17/11/1977 बी.ए. (खुला) मारवाडी होय फेqु/2000 जाने/2003 9763100273

247 19950706C537575 
�द.06/07/1995

धामनकर मोतीराम _कशनराव 

मु.पो.गोरेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/9/1976 बी.एस.सी, बी.एड (ओबीसी) माळी होय 8/11/2000 8/11/2003 9763454633

248 20150210C100090 
�द.10/02/2015

Pख�लार+ भगवान उNम मु.पो. 
गोरेगाव ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 8/5/1971 बी.ए. (खुला) मराठा होय 29/03/2000 31/03/2003 9850299015

249 20100618C549272 
�द.18/06/2010

कांबळे शामसुंदर गणपती 

मु.पो.कांडल+ ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 25/03/1976 बी.ए.,एम.ए., 
बी.पी.एड

(एस.सी) बौrध होय Hडस7/1997 नाGह7/2000 9594200802

250 20080521C550981 
�द.21/05/2008

नरवाड ेसुभाष सतुजी 

मु.पो.कांडल+ ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 21/06/1973 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय जानेवार+ 2000 Hडस7बर 2002 9702369899

251 20140106C105485 
�द.06/01/2014

धामणे (शवजी (सताराम 

मु.पो.पुसेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1970 बी.ए. (ओबीसी) माळी होय 1/4/1996 1/3/1999 9763557534
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252 20120518C539532 
�द.18/05/2012

शेवाळकर मंगेश पrमाकरराव 

मु.आखाडा बाळापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 19/12/1974 बी.ए. (खुला) qाKहण होय 3/1/1998 3/30/2001 9822133103

253 19920824C537078 गाड ेरामे$वर भगाजी मु.हेमराज 

ग�ल+ ता.िज.�हगंोल+
पुpष 4/10/1971 एम.ए.,बी.पी.एड (खुला) मराठा होय 31/10/1996 31/10/1999 9657410227

254 19920727C542202 
�द.27/07/1992

पठाण अल+म उ�ला खॉन असद 

उ�ला खनॅ मु. डॉ.जाक6र हुसेन 

चौक 0रसाला बाजार 

पो.ता.िज.�हगंोल+

पुpष 10/7/1974 बी.ए. खुला होय 22/04/2001 22/04/2004 9049972443

255 20140301C100281 
�द.01/03/2014

पोले पंHडत दादाराव मु. तुक� ;पपंर+ 
ता.औढा ना. िज.�हगंोल+

पुpष 1/6/1973 बी.ए., बी.पी.एड (एन.ट+.सी) हाटकर होय 1/3/2000 28/02/2003 9637468155

256 19940506C541685 
�द.06/05/1994

काळे  मुंजाजी खंडोजी 

मु.असोलवाडी पो.मसोड 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 16/06/1976 बी.ए. (एस.ट+) आंध 

आ�दवासी

होय आRटो/1998 स�ट7/2001 7588809022

257 20150116C100311 
�द.16/01/2015

खंदारे मु_कंदा दNा मु.तळणी 

पो.ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 6/6/1966 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय ऑग!ट/1997 जुलै/2000 7875665171

258 20160705C101222 
�द.05/07/2016

देशमुख उषा शामराव मु.नवखा 

पो.बाभळी ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
!"ी 3/1/1972 बी.ए., एम.ए. (खुला) मराठा होय Hडस7/1996 नाGह7/1999 9921665492

259 20160705C101729 
�द.05/07/2016

वाघ दNा हर+भाऊ मु.बन 
पो.साखरा ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 25/09/1965 बी.कॉम., 
बी.पी.एड

(Gह+.जे.एन.ट+ डी) 
वंजार+

होय ऑRटM/1993 स�ट7/1996 9767765742

260 19890203C542533  
�द.03/02/1989

एंगड े;वनोद ;व�ठलराव 

मु.एकpखा पो. हयातनगर 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1972 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय नाGह7/1995 ऑRटM/1998 9623644677

261 20100303C542166 
�द.03/03/2010

कसबेकर ;वजय7L वसंतराव 

मु.पो.वसमतनगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 9/11/1968 बी.ए.,एम.ए.,बी.
पी.एड

(खुला) qाKहण होय जुन /1995 मे/1998 9850639188

262 20160708C100210 
�द.08/07/2016

कामोरे राजु तुकाराम मु._क:होळा 

पो.कौठा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 6/9/1973 बी.कॉम (खुला) (लगंायत होय जाने/1998 Hडसंे/2000 9527616024

263 20150204C100279 
�द.04/02/2015

खंदारे नागोराव Eावण मु.पो.औढंा 

ना. ता.औढंा ना.िज.�हगंोल+
पुpष 1/1/1971 बी.ए., बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय आRटो/1996 स�टे/1999 9011577897
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264 20120105C552342 
�द.05/01/2012

कुंटवार केशव _कशन मु.(लगंी 
पो.हयातनगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 8/11/1970 बी.ए. (एस.सी)बौrध होय नाGहे/1997 आRटो/2000 9096080584

265 20140203C101395 
�द.03/02/2014

(शदंे संजय बळीराम मु.वटकळी 

पो.दाताडा बु. ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 2/7/1972 बी.ए.,बी.पी.एड (एन.ट+.सी) होय स�ट7/1998 ऑग!ट/2001 9850434801

266 20130904C100425 
�द.04/09/2013

तपासे तानाजी (भवा मु.शाहुनगर 
पो.ता.िज.�हगंोल+

पुpष 11/6/1967 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) नवबौrध होय 1/10/1996 31/12/1998 9420433325

267 20040907C550565 
�द.07/09/2004

खंदारे बाबुराव लaमण मु.लासीना 
पो.खानापुर CचNा ता.िज.�हगंोल+

पुpष 6/1/1967 बी.ए. (एस.सी) मातंग होय ए>्ील /1996 माच� /1999 9158563278

268 20080423C550721 
�द.23/04/2008

वाकोडकर ;वनय @नळकंठराव 

मु.पो. ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 14/12/1973 बी.कॉम (खुला) qाKहण होय Hडस7/1997 नोGह7/2000 7774074373

269 20160705C100888 
�द.08/07/2016

जाधव �दल+प माहाद ु

मु.पो.इंजनगाव ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 13/05/1971 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय माच�/1997 फेqु /2000 9673078597

270 20081220C553282 
�द.20/12/2008

मोकाशी >@तमा >भाकरराव 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

!"ी 25/08/1976 बी.ए. (खुला) qाKहण होय Hडस7/1997 नोGह7/2000 9420887587

271 19950623C542632 
�द.23/06/1995

वाकळे सुभाष _कसन मु.बरडा 
पो.साखरा ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 15/06/1968 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय 2/4/1996 27/02/1999 8605877092

272 20140910C103071�द.10
/09/2014

खंदारे राहुल वामन मु.वाई 
पो.अंबा ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 12/8/1972 बी.ए. बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय फेqु/1999 जाने/2002 7719922597

273 20141126C100524 
�द.26/11/2014

कदम रामाकांत मुंजाजी मु.वाई 
पो.आंबा ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 6/11/1971 बी.ए. (खुला) मराठा होय मे/1999 ए;>ल/2002 9764122732

274 19930102C540206 
�द.02/01/1993

कुटे राघोजी (लबंाजीराव 

मु.अंजनवाडी पो.गोळेगाव 

ता.औढंा ना. िज.�हगंोल+

पुpष 23/06/1975 बी.ए. (एन.ट+.डी) वंजार+ होय आRटो/1998 स�ट7/2001 9657926887

275 20080305C550663 
�द.05/03/2008

(शदंे बाबुराव रंगराव मु.पांगरा 
((शदंे) ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 4/12/1970 बी.ए.,बी.पी.एड (खुला)मराठा होय जुन/1996 मे/1999 9158192296

276 20081015C538599 
�द.15/10/2008

नरवाड ेभाऊराव धMडबा 

मु.पो.शेवाळा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 16/08/1974 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय Hडस7/1997 नोGह7/2000 9921411538
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277 19900711C542223 
�द.11/07/1990

नरवाड ेशंकर पांडुरंगराव 

मु.पो.कुत�डी ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 14/10/1974 बी.ए.,बी.पी.एड, 
एम.एस.सी.आय.
ट+

(एस.सी) बौrध होय Hडस7बंर/1997 नोGह7बंर/2000 9921883679

278 20150212C100067 
�द.12/02/2015

चGहाण >काश चांदोजी 

मु._क:होळा पो.कौठा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 12/1/1969 बी.कॉम (एस.सी) बौrध होय जुन/1994 मे/1997 7038281580

279 20081117C541507 
�द.17/11/2008

जाधव संभाजी _कसनराव 

मु._क:होळा पो.कौठा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 21/06/1971 बी.ए.,बी.पी.एड (खुला) होय मे/1995 ए;पल/1998 9767283251

280 20160702C100731 
�द.02/07/2016

लोलगे जगद+श राजाभाऊ 

मु.पो.बासंबा ता.िज.�हगंोल+
पुpष 22/11/1971 एम.ए. (ओबीसी) सोनार होय 30/09/2000 29/09/2003 9420817162

281 20160702C100691 
�द.02/07/2016

Pख�लार+ राजाराम _कसन मु.पो. 
गोरेगाव ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 15/01/1971 बी.कॉम.,बी.पी.ए
ड

(खुला)मराठा होय 12/1/1997 15/11/2000 9011408573

282 19930208C542536 
�द.08/02/1993

खाड ेमारोती हर+भाऊ मु.पो.हoटा 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 16/06/1969 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय जुलै/1995 जुन/1998 7758082616

283 19900706C540731 
�द.06/07/1990

शेवाळकर _कशोर भुजंगअ�पा  

मु.पो.सांडस ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 20/02/1975 बी.ए.,बी.पी.एड (ओबीसी) वाणी होय फेqु/1998 जाने/2001 7507165399

284 20160708C100860 
�द.08/07/2016

भाले �दल+प `ानोबा 

मु.पो.0रसाला बाजार ता.िज.�हगंोल+
पुpष 5/7/1965 बी.कॉम (एस.सी) मातंग होय नोGह7/1993 आRटो/1996 9175005035

285 20131231C219107 
�द.31/12/2013

खंदारे जनाध�न ;पराजी मु. 
नागेशवाडी पो.जवळा बाजार 

ता.औढा ना.ं िज.�हगंोल+

पुpष 4/4/1972 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय 8/12/1998 7/11/2001 9623925418

286 20080314C550690 
�द.14/03/2008

सदावत< आशाताई बाबुराव 

मु.पो.ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
!"ी 1/7/1968 बी.कॉम (एस.सी) बौrध होय फेqु/1997 जाने/2000 9767403354

287 19930723C553045  
�द.23/07/1993

लुटे सुदाम नामदेवराव 

मु.पो.पुरजळ ता.औढंा ना. 
िज.�हगंोल

पुpष 8/7/1971 एम.कॉम, 
बी.ए.बी.एड, 
जीडीसी ॲ:ड ए

(ओ.बी.सी)माळी होय 7/1/1995 30/06/1998 9420428819

288 20150213C100810 
�द.13/02/2015

उबाळे मधुकर गणपत 

मु.पो.खुडज ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 5/6/1967 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय जाने/1997 Hडस7/1999 7507152960
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289 20150204C100363 �द. 
04/02/2015

शांतकूमार शंकर पूंडगे �योती 

नगर �हगंोल+  ता.�हगंोल+. 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/3/1965 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय जून /1995 मे /1998 7758076267

290 19900206C542917 �द. 
06/02/1990

मोरे र;वLंनाथ बळीराम  

मु.सालेगाव पो.सांडस 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 5/6/1971 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) महार होय जाने/1996 Hडस7/1998 9922042358

291 20150205C100386 �द . 
05/02/2015

जवने  (भमाशंकर लaमणआ�पा 

मु.पो.पानकनेरगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 2/5/1974 बी.ए. (ओबीसी) कानडी होय 2/11/1999 2/10/2002 7875909798

292 20160707c100639 
�द.07/07/2016

कुटे माधव उNमराव 

मु.पो.दौडगाव ता. औढंा नागनाथ 

िज.�हगंोल+

पुpष 3/4/1971 एम.ए. िGदतीय 
वष�

(एन.ट+.डी) वंजार+ होय 19/03/1998 21/07/2001 9657274092

293 20150225C100093 
�द.25/02/2015

नरवाड ेEीरंग बापुराव मु.पो.पाड� 
खुद� पो.कुpंदा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 16/06/1972 बी.ए. (खुला) मराठा होय जुले/1997 जुन/2000 8390090887

294 20160705C1006 39 
�द.16/7/2016

अशोक सदा(शव िm�लारे 

मु.कउडगांव पो.येर7ड$ेवर 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 15/05/1965 बी.ए. बी.पी.एङ एस.सी. होय May-93 Apr-96 9665238108

295 20150227C100594 
�द.27/02/2015

रणवीर वैजनाथ बाबनराव 

रा.कौडगाव पा.एर7डशेर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 1/6/1964 बी.ए बौFद होय स�टे-1995 आगॉ!ट-1998 9730213795

296 20131217C204103 
�द.17/12/2013

Pख�लारे महाद ु(भकाजी 

मु.(शवणी बु. पो.पळशी 

ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 5/7/1970 बी.ए. ( एस.सी) बौrध होय मे/1996 ए;>ल/1999 9657164472

297 20021218C544741 
�द.18/12/2002

ब7बळगे ममता महादेव 

मु.पो.(सदंगी ता.कळमनूर+ 

िज.�हगंोल+

!"ी 7/6/1970 बी.ए.मए.ए. खुला होय May-97 Apr-00 8275947821

298 20160706C100413 
�द.06/07/2016

शेळके सु@नल नामदेवरव 

मु.मरलापुर पो.ता.वसमत 
िज.�हगंMल+

पुpष 10/12/1975 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय फेqु/2000 जाने/2003 9921633785

299 19970425C544719 
�द.25/04/1997

रणवीर �दपक वामनराव मु.पो. 
पोतरा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 14/10/1970 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय जुलै/1998 जुन/2001 8806361916

300 19930227C543005 
�द.27/02/1993

सुभाष मुंजाजी राउत मु.पो.पळसी 

ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पु�ष 5/7/1974 बी.ए चांभार (अनु.जाती) होय आRटो-1998 स�टे-2001 9623103782
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301 19920727C542631 
�द.27/07/1992

पठाड ेकेलास न�थुजी 

मु.कनडखेडा बु. पो.कनेरगाव नाका 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 26/12/1971 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय ऑग!ट/1996 जुलै/1999 8390510890

302 19930710C542246 
�द.10/07/1993

भालेराव नारायण (भमराव 

मु.कौडगाव पो. एरंड$ेवर 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 16/06/1975 बी.ए. (खुला) मराठा होय ए;पल/1999 माच�/2002 9049925903

303 20150204C101333 
�द.04/02/2015

वंजारे संताराम मारोती मु.नरवाडी 
पो.साळवा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 1/7/1971 बी.ए. (एस.सी) मातंग होय फेqु/1996 जाने/1999 9158485163

304 20081217C548448�द.1
7/12/2008

माधाव मारोती याशवंत.ेरा (लगंी 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पु�ष 10/11/1968 बी.ए वाणी होय फेq-2000 जाने-2003 9130849601

305 19950104C542212 
�द.04/01/1995

स�यद सैदोrद+न स�यद महेमुद 

मु.मुजीब _कराणा गोदावर+ होटल 

मागे प7शनपूरा �ह7गोल+

पुpष 11/6/1972 बी.कॉम खुला होय ए;पल/1996 माच� /1999 8421712227

306 20150210C100916�द 
10/02/2015

साळवी रमेश (भवाजी 

रा._क:होळा.पो कौठा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पु�ष 20/05/1964 बी.कॉम बौFद होय जुन-1992 म7-1995 9763769253

307 20150107C100613 
�द.07/01/2015

वाठोरे अशोक नारायण 

मु.(शदंेफळ पो.आजेगाव 

ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 1/3/1965 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय ऑग!ट/1996 जुलै/1999 9922853360

308 20140809C10025 1 
�द.09/08/2014

कायंदे भा!कर तुकाराम 

मु.पो.साखरा ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 5/4/1973 एम.ए., बी.पी.एड (एन.ट+.डी) वंजार+ होय 12/1/1999 Hडस7/2002 9767355430

309 20080104C545319 
�द.04/01/2008

(शदंे >�हादराव ह0रभाऊ मु.वडद 
पो. कनेरगाव ता.िज.�हगंोल+

पुpष 7/7/1973 बी.एस.सी 
बी.पी.एड

(खुला ) मराठा होय मे/2000 ए>(ल/2003 8805388038

310 20160707C100657 
�द.07/07/2016

@नलो�लू अंजना पोस�या मु.पो. 
(शरडशहापुर ता.औढंा ना. 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1969 बी.ए. , बी.पी.एड (एन.�ट.बी) भोई होय ऑग!ट /1997 जुलै/2000 9403060841

311 20120605C541487 
�द.05/06/2012

शमा� राजेश कचpलाल मु.पो.जुन 

Uामीण पो(लस !टेशन जवळ 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 2/3/1973 एम.कॉम (खुला) qाKहण होय 15/11/1997 15/10/2000 9049250022

312 20110812C556911 
�द.12/08/2011

नागरे संपत _कशनराव मु.असोला 

पो.जवळा बाजार ता.औढंा ना. 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/6/1976 बी.ए. , बी.पी.एड वंजार+ होय 16/12/1998 15/11/2001 9673645477
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313 19950807C542382 
�द.07/06/1995

>धान रमेश संभाजी मु.पो.वpड 
चIपान ता.सेनगाव िज.�हगंोल+.

पुpष 16/05/1973 बी.ए.बी.पी.एड (एस.सी)महार होय जाने 1997 Hडस7/1999 8956364722

314 20160707c100982 
�द.07/07/2016

अवचार रामदास बाबाराव 

मु.पो.सापटगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 5/11/1967 बी.ए., बी.पी.एड (खुला) मराठा होय 14/09/1995 13/09/1998 9921462703

315 20150212c100188 
�द.12/02/2015

जाधव गजानन आनंदराव 

मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/9/1969 बी.ए. (ओबीसी) नावी होय 27/07/1995 20/06/1998 9049333301

316 20150207c100895 
�द.07/02/2015

भगत मु_कंदा मर+बा मु.पो.लसीना 
ता.िज.�हगंोल+

पुpष 2/1/1968 एम.कॉम., 
बी.पी.एड

(एस.सी.) बौrध होय 1/1/1993 31/12/1995 9049641108

317 20110308c545996 
�द.08/03/2011

सुय�वंशी (शवजी ;व�ठलराव 

मु.(लगंी पो.हयातनगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 13/12/1968 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय 16/11/1995 15/10/1998 8600521682

318 19920728c547779�द.28
/07/1992

डMगर�दवे गौतम @नवNृी 

मु.जोडतळा पो.माळ�हवरा 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 11/6/1965 बी.ए. (एस.सी.) बौrध होय माच� /1995 फेqु/1998 7745048358

319 20150226c101244 
�द.26/02/2015

कावरखे गजानन रामभाऊ 

मु.पो.गोरेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 20/11/1971 बी.ए.बी.पी.एड (खुला) मराठा होय जुलै/1995 जुन/1998 9922466690

320 19931108c537573 
�द.08/11/1993

जगताप केशव लaमणराव 

मु.पो.हoटा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 24/01/1976 एम.एस.सी, 

बी.एड
(ओबीसी) माळी होय स�टे/1998 ऑग!ट/2001 9421456554

321 19920702c543701�द.02
/07/1992

ताकतोड ेसु@नल सुय�भानराव 

मु.(सrधाथ� नगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 11/11/1975 बी.ए., एम.ए, 
एम.फ6ल

(एस.सी.) होय आRटो/1999 स�ट7/2002 9860542880

322 20150224c100482 
�द.24/02/2015

आवचार चांदबा संतुक मु.पो. वpड 
चIपान ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 12/6/1971 बी.ए.,बी.पी.एड (एस.सी) मातंग होय 1/1/2000 31/12/2002 9850551668

323 20150207c100398  
�द.07/02/2015

ठMबरे बालाजी शंकरराव 

मु._क:होळा पो.कौठा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/6/1973 बी.ए. (एन.ट+.) धनगर होय स�टे/2000 ऑग!ट/2003 8806269163

324 20150106c101095 
�द.06/01/2015

तुpकमाने uयबंक लaमण 

मु.कहाकर बु. पो.क7 Lा बु. 
ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 25/06/1967 बी.एस.सी, 
बी.पी.एड

(एस.सी) बौrध होय ए>(ल/1996 माच�/1999 8007306334

325 20120719c548471 
�द.19/07/2012

जाधव शेषराव रामराव 

मु.पो.माळ�हवरा ता.िज.�हगंोल+
पुpष 9/7/1975 एम.ए. ,बी.पी.एड (खुला) मराठा होय नोGह7/1997 आRटो/2000 9637509550
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326 20141009c100900 
�द.09/10/2014

पतंगे मारोती ;व�ठलराव 

मु.पो.गौळ (बा) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/3/1969 बी.ए., �ब.पी.एड (खुला) मराठा होय 8/7/1997 8/7/2000 7875369242

327 20150210c100666 
�द.10/02/2015

जाधव उNम हुशारजी मु._क:होळा 

पो. कौठा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 6/1/1969 बी.ए. (खुला)मराठा होय मे/1999 ए>(ल/2002 9011807572

328 19830827C544666 
�द.27/08/1983

हेबांड ेरामदास गंगाराम मु.वालाना 
पो.क7 Lा बु.ता.सेनगांव िज.�हगंोल+

पुpष 1/2/1964 बी.कॉम खूला होय 12/1/1991 नोGहे/1994 9850168916

329 20160710C100014 
�द.10/07/2016

रणवीर पुंडल+क संभाजी मु. पो"ा 
पो.पो"ा ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 20/07/1962 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय ऑग!ट/1995 जुलै/1998 9158506824

330 20040406C543678 
�द.06/04/2004

साळुंके माया पांडरंग 

मु.पो.ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
!"ी 2/3/1971 बी.ए. (खुला) मराठा होय जुलै/1995 जुन/1998 9421385820

331 20141130C100487 
�द.30/11/2014

िजरवणकर >मोद मारोतीअ�पा 

मु.पो. गोरेगावं 
ता.सेनगाविज.�हगंोल+

पुpष 10/14/1969 बी.ए. (ओबीसी) वाणी होय नोGह7/1997 आRटो/2000 9881941150

332 20141122C100941 
�द.22/11/2014

जाधव चंLभान शंकरराव 

मु.पो.अडगांव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 1/15/1964 एम.ए., बी.पी.एड (खुला) होय ऑग!ट/1995 जुलै/1998 9561650779

333 20160709C100404 
�द.09/07/2016

पवार वैजनाथ =यानुनाथ 

मु.पो.बासंबा ता.िज.�हगंोल+
पुpष 1/12/1971 एम.ए (एन.ट+.बी) 

नाथजोगी

होय 05/10/200 10/4/2003 9545789121

334 20081015C538607 
�द.15/10/2008

(शगंनकर अशोक केरबा 

मु.पो.आखाडा बाळापुर 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 4/3/1965 बी.कॉम (एस.सी) बौrध होय जाने/1993 Hडस7/1995 9689490554

335 20081020C539443 
�द.20/10/2008

कांबळे माPणक तुकाराम 

मु.पो.पानकनेरगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 3/8/1971 बी.ए. (एस.सी) चांभार होय 3/12/2000 30/4/2003 9822251524

336 20160709C100531 
�द.09/07/2016

घुगे जग:नाथ (सतराम 

मु.पो.बासंबा ता.िज.�हगंोल+
पुpष 4/1/1967 बी.कॉम, 

बी.पी.एड
(एन.ट+.डी) वंजार+ होय ऑग!ट/1993 जुलै/1996 9923347632

337 20160708C100586 
�द.08/07/2016

(शदंे ;व$वनाथ ;व�ठलराव 

मु.दघुाळा पो.येहळेगांव 

(सो.)ता.औढंा ना. िज.�हगंोल+

पुpष 6/25/1971 एम.ए. , बी.पी.एड (एन.ट+.सी) होय फेqु/1996 जाने/1998 9527662060

338 20040806C546648 
�द.06/08/2004

सु@नता नामदेवराव कावरखे मु. 
अंतुलेनगर पो.ता.िज.�हगंोल+

!"ी 9/10/1974 बी.ए., एम.ए., 
बी.पी.एड

(खुला) होय ऑRटो/1996 स�ट7/1999 8055451587
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339 19940819C540619 
�द.19/08/1994

सल+म खाँ जुKमा खाँ मु.साटंबा 
पो.भांडगेाव ता.िज.�हगंोल+

पुpष 6/30/1972 एम.ए. अथ�शा!" मु!ल+म 

अ�पसंmयांक

होय 11/14/1995 10/14/1998 9823505369

340 20141209C101081 
�द.09/12/2014

Eृंगारे गंगाधर बळवंतराव 

मु.टाकळगGहाण पो.नांदापुर 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 29/03/176 बी.ए. (खुला) मराठा होय नMGहे/1998 ऑRटो/2001 9850326798

341 20121105C537992 
�द.05/11/2012

जमदाड े�दनेश नामदेवराव 

मु.पो.ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 1/5/1969 बी.ए.,एम.ए (एस.सी) बौrध होय 7/11/1996 7/10/1999 7755957165

342 20140622C100782 
�द.22/06/2014

पाठक (शवजी रंगनाथ 

मु.पो.पुसेगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 2/15/1968 बी.ए., बी.पी.एड, (खुला) होय 12/6/1993 11/2/1996 9405321640

343 20160711C100152�द.11
/07/2016

(शदंे राघोजी आनंदराव 

मु.पो.सांडस ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 7/5/1970 बी.ए. (ओबीसी) होय Hडस7/1997 नोGह7/2000 7720876586

344 19850411C542919 
�द.11/04/1985

कांबळे नारायण गM;वदा 

मु.पो.बाभुळगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंाल+

पुpष 3/4/1962 एम.ए. इंUजी, 
बी.पी.एड

(एस.सी) बौrध होय 8/2/1993 जुले/1996 77741943009

345 20150729C100822 
�द.29/07/2015

म!के ;व�ठल कानबाराव 

मु.(भरडा पो.बासंबा ता.िज.�हगंोल+
पुpष 6/19/1970 बी.ए., बी.पी.एड (एन.ट+) हाटकर होय ऑग! ट/1994 जुलै/1997 9405320841

346 20141104C100692 
�द.04/11/2014

बोRसे वैजनाथ सखाराम मु. 
कळमकMडा खु.पो.ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 10/13/1973 बी.ए. (खुला) होय जुलै/1998 जुन/2001 7030555200

347 20160714C101121 
�द.14/07/2014

पोघे >भाकर जयराम मु.कडती 

पो.नस� नामदेव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 9/9/1965 एम. कॉम (एस.सी) बौrध होय 7/19/1993 7/19/1996 9552135904

348 20121108C540226 
�द.08/11/2012

साकळे संजय जीनवर 

मु.सी/ओ.डॉ.सुधीरकुमार साकळे 

सागर मेटरनीट+ होम शहरपेठ 

मेन रोडा वसमतनगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 11/25/1972 बी.ए. (खुला) होय ए>ील/1997 माच�/2000 8109209504

349 19911127C536783 
�द.27/11/1991

गंधेवार आ(शष रमाकांत 

मु.कोमट+ ग�ल+ ता.िज.�हगंोल+
पुpष 11/7/1975 एम.ए. (खुला) होय जुन/1998 मे/2001 9881592223

350 20120628C544124�द.28
/06/2012

ठाकरे (शवशंकर (सताराम 

मु.पो.गोरेगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 10/18/1978 एम.एस.सी, 
बी.एड

ओबीसी होय 8/14/2000 8/14/2003 9767996717
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जातीचा >वग�

351 20141031C100997 
�द.31/10/2014

अंभोरे आद+नाथ @नवNृी 

मु.पो.सरकार+ दवाखाना जवळ 

0रसाला बाजार ता.िज.�हगंोल+

पुpष 8/5/1963 बी.कॉम (एस.सी) बौrध होय 11/30/1991 11/30/1994 9545050021

352 19900707C544668 
�द.07/07/1990

च:ने पांडुरंग सोमाजी 

मु.पेठवडगांव पो._क�लेवडगांव 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 9/5/1970 बी.ए.,बी.पी.एड (ओबीसी) होय 6/1/1997 5/3/2000 9689702075

353 20150204C100690 
�द.04/02/2015

कूpवाड ेदNा ;वIम 

मु.पो.ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 4/8/1969 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय जुन/1995 मे/1998 9702688142

354 20150224C101116 
�द.24/02/2015

(शदंे बाबुराव आनंदराव 

मु.वटकळी पो.दाताडा बु. 
ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 1/12/1972 बी.ए.,बी.पी.एड (एनट+सी) होय Hडसे/1998 नोGहे/2001 8975376247

355 20160709C100378 
�द.09/07/2016

;वठोरे गM;वद गंगाधर 

मु._क:होळा पो.कौठा ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 5/20/1970 बी.कॉम (खुला) होय जाने/1997 Hडस7/1999 9158267089

356 20081125C544616 
�द.25/11/2008

(शखरे अ@नल यशवंतराव 

मु.पो.वpड चIपान ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 7/1/1974 बी.ए., बी.पी.एड (एस.सी) बौrध होय जोनवार+ 1997 Hडस7बर 1999 7798310501

357 20160711C100238 
�द.11/07/2016

(शदंे "यबंक शामराव रा.दघुाळा 

पो.येहळेगाव सो.ता.औढंा ना 

िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1974 बी.ए.बी.पी.एड एन.ट+.सी.हाटकर होय 6/27/1997 7/25/2000 9922839782

358 19920727C544664 
�द.27/07/1992

खटके पंजाब (भवाजी 

रा.नागमाथा पो.गोरेगांव 
ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 1/2/1974 बी.ए. एन.ट+.सी.हाटकर होय फेq 1999 जाने 2002 9158631626

359 20110707C550208 
�द.07/07/2011

रावळे सुरेश मारोतराव मु.जवळा 

बाजार ता.औढा ना. िज.�हगंोल+
पुpष 7/9/1970 बी.ए.बी.ल+ब एसी.बोFद होय 6/1/1998 5/31/2001 9673420120

360 20050224C544849 
�द.24/02/2005

लांड ेशंकर हर+भाऊ रा.काळी 

पेठ.वसमत ता.वसमत.िज.�हगंोल+
पुpष 4/7/1967 बी.ए. ओ.बी.सी.भावसार होय जुन 1995 मे /1998 9730343857

361 20120620C542457 
�द.20/06/2012

हरण गजानन जयराम 

रा.आ.बाळापुर ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 6/7/1972 बी.ए मराठा होय आगxट 1996 जुलै 1999 7767895677

362 20150210C100268 
�द.10/02/2015

@नमदेव रंगनाथ केशवराव 

रा.(भगंी पो.आडगाव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 6/21/1966 डी.सी.ट+. खुला qाहमण होय 2/5/1993 2/5/1996 9850429683
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363 19990216C536838 
�द.16/02/1999

सवदा ओम;वर बल;वर(सगं 

रा.बुधवार पेठ वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/22/1969 बी.ए.बी.पी.एड बंगी एस.सी होय 12/13/1996 12/12/1999 8390232837

364 2015024C101722�द.04/
02/2015

अंभोरे सुखनंदन गणपती 

रा.(सनगी खाबा ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/15/1968 बी.ए बोFद एस.सी होय जुन 1995 जुन 1998 9604610675

365 19920714C542528 
�द.14/07/1992

वाघमारे वैजनाथ उNमराव 

रा.न;वन पो.औ_फस पाठSमागे 

वसमत ता.वसमत.िज.�हगंोल+

पुpष 7/26/1971 बी.ए ओ.बी.सी. होय जुलै 1995 जुन 1998 9822617036

366 20160711C100440 
�द.11/07/2016

पठाण मुिजब खॉ.जमाल 

खॉ.रा.वसमत.ता 
.वसमत.िज.�हगंोल+

पुpष 3/9/1974 बी.एस.सी. एम. 
सी. एRसट�नल)

खुला होय अRटो.1997 स�टे.2000 9960461487

367 20160711C100730 
�द.11/07/2016

बागल रामचंL शंकरराव रा.पाड� 
बु.ता.वसमत.िज.�हगंोल+

पुpष 6/4/1971 बी.ए मराठा होय जुलै 1995 मे /1998 9922583209

368 20081022C542626 
�द.22/10/2008

राऊत पुरभाजी _कसनराव 

रा.परळी 

पो.बोर+.सा.ता.वसमत.िज.�हगंोल+

पुpष 4/4/1967 बी.ए.बी.पी.एड बोFद एस.सी होय नोGहे 1993 आRटो 1996 9011845762

369 20110913C550987 
�द.13/09/2011

तु�कमाने (शवशंकर दगडुजी 

मु.पो.(सनगी खांबा ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 9/5/1968 बी.ए बोFद एस.सी होय 1/1/1998 12/31/2001 8805379897

370 20160711C100784 
�द.11/07/2016

देशपांड ेस;वता मुरल+धर 

रा.ता.िज.�हगंोल+
!"ी 6/1/1997 बी.ए.बी.पी.एड खुला होय 1/1/1997 1/2/2000 9552999322

371 20160711C100784 
�द.11/07/2016

नरस�कर गंगाधर नागोराव 

रा.िजजामाता नगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 6/2/1966 बी.कॉम खुला होय Hडसे 1995 नोGहे 1998 9960113932

372 19930810C542530 
�द.10/08/1993

रसाळ �दल+प नारायण 

रा.कनेरगाव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 8/15/1969 बी.ए.बी.पी.एड बोFद एस.सी होय ऑगxट 1995 जुलै 1998 9822254794

373 20160711C100815 
�द.11/07/2016

नरवाड ेभगवान यशवंत रा.घोडा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 4/17/1959 बी.ए बोFद एस.सी होय जाने 2000 Hडसे 2003

374 19930323C543006 
�द.23/03/1993

कांबळे सु@नल कुंड(लक रा.जवळा 

बु.ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 7/3/1992 एम.ए.बी.एड बोFद एस.सी होय 16/11/2000 18/12/2003 8856084431

375 20110510C545193 
�द.10/05/2011

चGहाण वसंता ल]छSराम 

मु.पो.भटसावंगी ता.िज.�हगंोल+
पुpष 20/6/1974 बी.ए.बी.पी..एड बंजारा होय 11/1/1999 10/10/2002 7773962576
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376 19970627C548851 
�द.27/06/1997

बासटवार गजानन चंLकांत 

रा.कोमट+ ग�ल+ �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 3/3/1973 एम.ए खुला होय ऑगxट 1995 जुलै 1998 9405807108

377 20160711C100564 
�द.11/07/2016

बांगर मकरंद ;वxणुपंत रा.औढंा 

ना ता.औढंा ना िज.�हगंोल+
पुpष 7/19/1971 एम.एड .बी.एड qाKहण (खुला) होय माच� 1996 फेqु 1999 9421458504

378 20160711C101097 �द . 
11/07/2016

संजय रामजी दंड ेमु. (भगंी पो. 
आडगाव ता.िज.�हगंोल+

पुpष 10/10/1970 एम.ए qाKहण (खुला) होय जून /1995 मे/1998 9637974635

379 20150212C100244 
�द.12/02/2015

क�याणकर रामराव _कशनराव 

पो.नांदापुर ता.औढंा ना. िज.�हगंोल+
पुpष 30/6/1976 बी.एस.सी, 

डी.एन,वाय.एस
(खुला) मराठा होय 11/11/1998 10/11/2001 9158682851

380 20150203C100924 
�द.03/02/2015

_कत�ने (म(लदं धMडीबाराव 

मु.पो.सापटगांव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 7/2/1969 बी.ए. (एस.सी) बौrध होय ऑग! ट/1997 जुलै/2000 9921934169

381 27130729C101192 DAT 
11/07/2015

काळे हर+भाऊ रामराव 

मु.पो.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 1/1/1974 बी.ए., बी.एड (खुला)मराठा होय जुलै/1998 जुन/2001 9421388066

382 19911005C544104 
�द.05/10/1991

डुकरे परसराम बापुजी रा.बोथी 
मु.बउर ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 10/12/1973 बी.ए., बी.पी.एड, 
एम.पी.एड

(एस.ट+) आंध 

आ�दवासी

होय नोGह7/1998 आRटो/2001 8379068025

383 19950410C541045 
�द.10/04/1995

माGहरे सुभाष पुंजाराम मु.बोथी 
पो.बऊर ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 6/5/1976 बी.ए (एस.ट+) आंध 

आ�दवासी

होय आRटो/1999 स� टे/2002 9763854244

384 19970529C543801 
�द.29/05/1997

पवार �दपक >तापराव 

मु.पो.पानकनेरगाव ता.सेनगाव 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/7/1976 बी.ए., 
जी.डी.सी., एंड.ए

(खुला) होय 14/08/1998 18/8/2001 8805395265

385 19960902C544738 
�द.02/09/1996

पुंडगे जयराम (शवराम 

मु.शाहुनगर पो.ता.िज.�हगंोल+
पुpष 6/7/1966 बी.कॉम (एस.सी) होय आRटो/1997 स� टे/2000 9689877926

386 20140319C101149 �द. 
30/04/2014

मानोज नारायणराव पांड े

मु.पो.ता.िज.�हगंोल+
पुpष 30/04/1975 बी.कॉम qाKहण (खुला) होय आRटो/1996 स� टे/1999 9823202154

387 20160710C100092 �द. 
10/07/2016

जानाध�न नागोराव करवंदे मु. मुडी 
पो. हयातनगर ता. वसमत िज. 
�हगंोल+

पुpष 1/4/1966 बी.ए , एम.एस. 
डZलू

(एस.सी) बौrध होय 1/7/1997 30/06/2000 9890297224

388 20150828C100792 �द. 
28/08/2015

कैलास माणीकराव पतंगे मु.HडUस 
पो.कMटुर ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 20/01/1972 बी.ए  (खुला) होय अRटो.1998 स� टे/2001 9423522107
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389 20160712C100071 
�द.12/07/2016

बरगे उ�म मारोतराव मु. बोथी 
पो.बउर ता.कळमनुर+  िज.�हगंोल+

पुpष 2/7/1974 बी.ए , एम.एस. 
डZलू

आंध आ�दवासी होय अRटो.1999 स�टे/2002 9545752640

390 20140708C100936 
�द.08/07/2014

कैलास गंगाराम खंदारे 

मु.;पपंराळा पो.कु�ंदा ता.वसमत 
िज.�ह7गोल+

पुpष 12/3/1971 बी.ए. बी.पी.एडी. (एस.सी) बौrध होय Hडसे/1996 नोGह7/1999 9881826748

391 20160711C00988 
�द.11/07/2016

अ(भमान Eीराम कुटे मु.(शवणी 

बु.पो.पळशी ता.सेनगांव िज.�हगंोल+
पुpष 9/3/1969 बी.ए.    सी.ट+.सी खुला होय जुन/1998 मे/2001 9637260541

392 20141115C100161 
�द.15/11/2014

भाऊराव नवसाजी कहाळे 

मु.HडUस पो.HडUस कहाळे 

ता.िज.�हगंोल+

पुpष 3/4/1973 बी.ए.    बी.पी.एड खुला होय ऑRटो/1996 स�टे/1999 9923507330

393 20050921C548278 
�द.21/09/2005

ब:सी मान(सगं आड ेमु.व�डतांडा 
पो.डMगरकडा ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 9/3/1967 बी.ए. बंजारा (;व.जा.अ.) होय जुलै/1995 जुन/1998 9657302967

394 20150206C100590 
�द.06/02/2015

सुधीर नरसुजी कटके मु.�हगंोल+ 
पो.�हगंोल+ ता. िज.�हगंोल+

पुpष 5/7/1969 बी. कॉम  (एस. सी) ढोर होय नोGहे/1996 ऑRटो/1999 9922466585

395 20081124C543908 
�द.24/11/2008

दे;वदास खंडूजी खरात 

मु.वायचाळ ;पपंर+ पो.सवना 
ता.सेनगांव िज.�हगंोल+

पुpष 1/10/1966 बी.ए. (एस.सी). मातंग होय फेqु/1993 माच�/1996 9767141450

396 20160711C100859 �द. 
11/07/2016

;वजय लaम ण इंगोले मु.जाब पो. 
(सदंगी ता. कळमनुर+ िज.�हगंोल+.

पुpष 7/4/1968 बी.ए.    बी.पी.एड (एस.सी ) बोFद होय 1/11/1996 31/10/1999 8605931318

397 20150206C101392 �द. 
06/02/2015

कृxणकांत ह0रभाऊ लांड े

मु.वसमत पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 3/3/1966 बी.ए. ओ.बी.सी होय जुन/1995 मे/1998 9960910484

398 20040901C550547 
�द.01/09/2004

बाला>साद पांडूरंग बोबड े

मु.वसमत पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 20/06/1970 बी.ए. (खुला) होय जुन/1995 मे/1998 8087887320

399 20160712C100894 
�द.12/07/2016

उNम उमराव राखMड ेमु. नालेगांव 
पो.जवळा बाजार.ता.औढा 

ना.िज.�हगंोल+

पुpष 1/4/1971 बी.ए. मराठा होय जुलै/1998 जुलै/2001 7588154123

400 19900310C542964 
�द.10/03/1990

>काश रो�हदास (भसे मु. रेणकापुर 

पो.हयातनगर ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 3/1/1968 एस. सी.     बौFद होय माच�/1995 फेq/1998 9158614324
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401 20160712C101434 
�द.12/07/2016

शेख चाँदपाशा शेख अZदलू 

मु.र;ववारपेढ (बगाडी) पो.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 15/02/1970 बी.ए. मु!ल+म (खुला) होय नोGहे/1999 ऑRटो/2002 7798001052

402 20160713C100881 
�द.13/07/2016

;वलास वामनराव जगताप 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 13/06/1972 बी.ए. एम.ए.एङ खूला होय जाने/1996 Hडस7/1998 9730740773

403 19930427C544698 
�द.27/04/1993

शोभा रामराव ढवळे 

मु.िजजामातानगर �हगंोल+ 

ता.िज.�हगंोल+

!"ी 15/06/1977 बी.ए. खुला होय 9/9/1998 8/9/2001 9921135283

404 20040827C553104 
�द.27/08/2004

भगवान सखाराम गायकवाड 

मु.�हरडगाव पो.नहाद ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/1/1965 बी.ए. एस.सी. होय स�ट7/1994 ऑग/1997 9527421866

405 19931027C542971 �द. 
27/10/1993

पौळ गो;वदं शेकुराव मु. कलगाव 

पो. भांडगेाव ता.िज.�हगंोल+
पुpष 10/6/1970 बी.ए. (एन.ट+.सी ) हटकर होय नोGह7/1995 ऑRटो/1998 9764513977

406 19950811C544621 
�द.11/08/1995

शेख अहमद शेख छोटे मु.0रसाला 
बाजार पो.�हगंोल+

पुpष 19/01/1973 एम. कॉम एन.ट+.-बी 
(मु!ल+म गवल+)

होय जाने/1997 Hडस7/1999 9637460390

407 199220113C5440482�द
313/01 1992

नरोबा (सताराम कदम रा.चुंचा 
ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पु�ष 4/5/1969 बी.कॉम माळी ओ.बी.सी होय जुलै-1995 जुन/1998 9850744937

408 20110103C544696 
�द.03/01/2011

सतMष नामदेवराव जासूद 

मु.पो.चुचां ता.कळमनुर+ 

िज.�हगMल+

पु�ष 1/7/1972 �ब.ए मराठा (ओपन) होय 9/1/1996 6/1/1999 7507451411

409 19931020C544649 �द. 
20/10/1993

ठाकरे _कसन ;व$वनाथ मु. इंचा 
पो. भांडगेाव िज. �हगंोल+

पूpष 1/8/1966 बी.ए खुला होय ऑग!ट/1995 जुलै/1998 8805973158

410 20160708C100868 
�द.08/07/2016

साखरे बंडु रामा मु.पो.वसमत 
ता.िज.�हगंोल+

पुpष 3/7/1972 बी.ए. एम.ए. एस.सी होय Hडस7/1996 Hडस7/1999 9172805136

411 20160713C101092 
�द.13/07/2016

उजैन संतोष गो;पनाथ 

मु.सोमठाण पो.पाड� ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 1/8/1975 बी.ए. ओ.बी.सी. होय जुन/1997 मे/2000 9421860629

412 2011010C541852 
�द.01/01/2011

शरद बं:सीलाल सो;वतकर 

मु.पो.�हगंोल+ ता.िज.�हगंोल+
पुpष 11/9/1970 बी.कॉम खुला होय 9/8/1995 9/8/1998 9970778514

413 20140713C100619 
�द.13/07/2014

चांद ूगो;वदराव अ:नपुव< 

मु.पो.Cगरगाव ता.वसमत 
मु.पो.Cगरगाव ता.िज.�हगंोल+

पुpष 5/6/1970 बी.ए. बी.एड एस.सी. होय माच�/1995 माच�/1998 8408016725

Page 1299 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

414 19950814C542527 
�द.24/08/1995

पुंड(लक राघोजी अ:नपुव< 

मु.पो.Cगरगाव ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 3/4/1972 बी.ए.    बी.पी.एड एस.सी. होय Hडस7/1996 नोGह7/1999 9527108645

415 20160714C100887 
�द.14/07/2016

कुंड(लक बाबा चGहाण मु. 
Pख�लार पो.आडोळ ता.सेनगांव 
िज.�हगंोल+

पुpष 20/01/1972 बी.ए. बी.पी.एड बंजारा होय जुन/1997 मे/2000 7038007548

416 20050822C541065 
�द.22/08/2005

उ�वल (शवाजी Pख�लारे 

मु.;पपंळदर+ पो.नांदापुर ता.औढा 

िज.�हगंोल+

पुpष 13/06/1966 बी.कॉम बी.पी.एड एस.सी. होय फेबु/1996 माच�/1999 9975206148

417 20110511C545331 
�द.11/05/2011

कठाळे सुभाष चोखाजी मु.चMढ+ 
(शा.) पो.पुरजळ ता.औढा 

िज.�हगंोल+

पुpष 16/10/1975 बी.ए. बी.पी.एड एस.सी. होय स�ट7/1998 ऑग/2001 8551948358

418 20160715C100774 
�द.15/07/2016

(म!"ी राधीका 

पी.qKहयामु.गुलशन नगर वसमत 
पो.वसमत ता.वसमत िज.�हगंोल+

!"ी 10/7/1975 बी.एस.सी. बी.एङ ओ.बी.सी/खुला होय नोGह7/1997 ऑRटो/2000 9049563766

419 20081212C547924 
�द.12/12/2008

दNराव बाबाराव चGहाण 

मु.पो.अडगांव ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/3/1969 बी.कॉम खुला होय माच�/1997 माच�/2000 9545540617

420 20080321C542521 
�द.21/03/2001

पंजाब शेषराव पतंगे मु.पो.कMठुर 

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 12/7/1969 बी.कॉम खुला होय ऑग/1993 जुलै/1996 8806812408

421 20160715C100483 
�द.15/07/2016

पठाण जफरअ�लाखाँ शZबीर खाँ 

मु.पो.वसमत ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 23/06/1973 बी.ए. मु!ल+म होय मे/1999 ए;>/2002 9970020404

422 20160716C100332 �द. 
16/07/2016

जाधव वसंत रंगनाथ मु. सावंगी 
पो. साखरा ता. सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 5/7/1974 बी.ए. एम ए बंजारा होय 23/06/2000 30/06/2003 7745842064

423 20081210C553561 
�द.10/12/2008

मं"ी Hडगांबर लaमन 

मु.टाकळगाव पो.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 5/6/1974 बी.ए. एम ए एस.सी. होय 1/10/1999 30/09/2002 9049537156

424 20161214C100271 
�द.14/12/2016

नरवड ेम(लकजू�न केशवराव रा. 
मु.गूंज  ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 31/12/19970 बी.ए.बी.पी.एड ओपन होय से�टे/1997 ऑगxट /2000 7219340475

425 20031210C537294 
�द.10/12/2003

बव< गूलाब नारायणराव मू. पो. 
वाखार+ ता. वसमत िज. �हगंोल+

पुpष 5/4/1975 बी.ए खूला होय फेqु /1999 जाने/2002 9850321108
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426 20071012C550542 �द. 
12/10/2007

(सरसाट तातेराव दगडूजी रा. 
;पपंर+ तूक�  ता. औढा िज. �हगंोल+

पुpष 6/11/1964 बी.ए (एस.सी) बौrध होय से�टे/1995 ऑगxट /1998 8888912612

427 20161213C101945 �द. 
13/12/2016

अpण माि\कराव चGहाण रा. मू. 
पो. अडगाव रंजे ता. वसमत िज. 
�हगंोल+

पुpष 6/4/1971 बी.ए मराठा होय अRटो.1996 स�टे/1999 9764137770

428 20141103C100905 �द. 
03/11/20014

बलखंड ेरंजना धMडीबाराव रा. 
रे!टहाउस चा पाठSमागे कळमनूर+ 

िज �हगंोल+

!"ी 7/10/1970 बी.ए , एम. ए (एस.सी) बौrध होय नोGहे/1995 अRटो/1998 9421384157

429 19941216 C542809 �द. 
16/12/1994

ब7गाड >� हाद शंकरराव रा. 
हनूमान नगर ता. िज. �हगंोल+

पुpष 7/6/1970 बी.ए , एम. ए ( एन.�ट ) हाटकर होय अRटो.1996 स�टे/1999 9420036576

430 20161216C �द. 
16/12/2016

कंधारे पांडूरंग गो;वदंराव रा. मू. 
कोट+ , पो.अंबा चMडी ता. वसमत 
िज. �हगंोल+

पुpष 8/15/1961 बी.ए (एस.सी) होय 7/7/1995 6/30/1998 9637465350

431 20161215C100483 �द. 
15/12/2016

संजीवनी नर(सगंराव _क:होळकर 

रा. लोक(म" नगर पावड ेमंगल 

काया��य नांदेड

!"ी 11/14/1971 बी.ए खुला होय 6/12/1997 5/31/2000 9922866459

432 20110325C547283  �द. 
25/03/2011

धोतरकर �दनेश >ेमचंद  रा.मु.पो. 
ता.सेनगाव .िज.�हगंोल+

पुpष 4/10/1973 �ब.कॉम ओ.बी.सी. होय 1/1/1999 12/31/2001 9595107172

433 20140917C100670 
�द.17/09/2014

एकनाथ सुरेशराव पाईकराव 

रा.Uीन पाक�  कॉलनी,पे�ोल पंप 
पाठSमागे ता. कळमनूर+ िज.�हगंोल+

पुpष 1/16/1972 एम.कॉम,सी.ट+.
सी

एस.सी होय 9/5/1996 8/31/1999 9421383990

434 2003600341�द.28/03/2
003

वंदना ;वठठलराव पांडववीर 

मु.पो.जवळा बाजार ता. औढा 

िज.�हगंोल+

!"ी 6/10/1976 �ब.ए. एस.सी होय 9/4/2000 8/3/2003 8805661274

435 20161220C101029 
�द.20/12/2016

तुळशीराम =यानोजी दराड े

मु.Cचमेगाव पो.गोजेगाव  ता.औढंा 

िज.�हगंोल+

पुpष 10/2/1967 पदवीधर वंजार+ (एन.ट+.डी.) होय 1/21/1999 1/21/2002 9850533521

436 20161126C100192 
�द.ं26/11/2016

आहेर मधुकर बाबाराव 

मु.आजरसMडा पो.जवळा बाजार 

ता.औढंा िज.�हगंोल+

पुpष 2/9/1971 �ब.ए मराठा होय 11/18/1998 10/17/2001 8308192891

437 20110304C545176 
�द.04/03/2011

�दल+प बापुराव नादरे 

मु.पो.Cगरगाव नादरे ग�ल+ 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 4/3/1969 �ब.कॉम 

�ब.पी.एड
खुला होय 10/9/1996 9/9/1999 9767770571
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438 19950102C542682 
�द.ं02/01/1995

सुया�जी मेसाजी कुहे मु.पो.HडUस 
(क) ता.िजं.�हगंोल+

पुpष 6/9/1971 �ब.ए. �ब.पी.एड एस.सी होय 4/1/1996 3/31/1999 8408816041

439 20120430C541131 
�द.30/04/2012

सुभाष नारायण धामणे 

मु.पो.पुसेगाव ता.सेनगाव िजं 

�हगंोल+

पुpष 4/10/1974 �ब.ए ओ.बी.सी होय 2/15/1999 2/14/2002 7083847291

440 19950614C542947 
�द.14/06/1995

मगर रंगराव दNराव मु.सेलु 
पो.आंबा (चMडी !टेट) ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/5/1969 बी.ए बी.पी.एड खुला होय 7/16/1996 6/30/1999 9604630061

441 20161223C101733 
�द.23/12/2016

�"शला यादवराव पाट+ल यशEी 

अंUो इंड!�+ज B107 एम 
आयडीसी (लबंाळा मRता 

ता.िज.�हगंोल+

!"ी 3/27/1971 एम.कॉम 

एम.एस.डZ�यू
एस.सी बौFद होय 7/1/1995 6/1/1998 9767128390

442 20161226C100363 �द. 
26/12/2016

मेह"े ;वनोद  सदाशीव  

मु.पो.खांडगेाव  ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 9/11/1976 बी.ए ओबीसी होय 12/16/1997 11/30/2000 9075334469

443 20150209C100880 
Ên.09/02/2015

म!के भागोराव शेषराव  

मु.कनका पो.Cचचंोल+ 
ता.िज.�हगंोल+

पुpष 7/8/1970 बी.ए बी.पी.एड एन.ट+.सी.नोमा�द
क

होय जानेवार+ 1997 Hडस7बर 1999 8805846974

444 20111111C551541 
�द.11/11/2011

अ::पुव< गणेश नारायण 

मु.पो.Cगरगाव  ता.वसमत  
िज.�हगंोल+

पुpष 7/3/1966 एम.ए बी.पी.एड चांभार एस.सी होय 11/1/1995 11/1/1998 9930598522

445 20161219C100773 
�द.19/12/2016

गाडकेर गणपती कुंडल+कराव  

मु.पो.खांडगेाव  ता.वसमत  
िज.�हगंोल+

पुpष 5/3/1967 बी.ए एस.सी मातांग होय ए;>ल  1995 माच� 1998 8975238161

446 20150205C100496 
�द.05/02/2015

उबाळे शकुंतला �!तुमराव  

रा.खुडज ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
!"ी 7/9/1970 बी.ए बौदध होय 12/30/1994 12/30/1997 9623148962/9

822370953

447 20161216C101059 
�द.16/12/2016

पंडीत _कशनराव  थोरात 

मु.पो.वारंगा (फाटा) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 6/5/1970 बी.ए बी.पी.एड बौFद (एस.सी) होय /02/1998 /1/2001 9011479206

448 20161227C101252 
�द.27/12/2016

;वजयकुमार संभाजी  थोरात 

मु.पो. वारंगा (फाटा) ता.कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 5/5/1972 बी.ए बौFद (एस.सी) होय /12/1997 /11/2000 9011594322

449 20140529C100443 
�द.29/05/2014

उबाळे अ@नल तुळशीराम  

मु.पो.खुडज ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 9/7/1972 बी.ए एस.सी होय ऑRटो 1996 स�ट7बर 1999 9920319012
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450 1900710C548236 
�द.10/07/1990

रावजी _कसन झोडगे मु.माड� 
पो.स7दरु सेना ता.औढा (नागनाथ) 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/15/1969 बी.ए एस.सी होय 7/14/1998 7/13/2001 7218329258

451 20161215C100566 
�द.15/12/2016

ढ7बरे बालाजी ;व$वनाथ 

मु.पो.खांडगेाव ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 6/10/1968 बी.ए मराठा होय 12/12/1993 11/12/1996 9604995991

452 20160818C100882 
�द.18/08/2016

चंLमुनी नागोराव सरोदे रा.पांUा 
सती ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 4/14/1970 बी.ए एस.सी होय जुन 1997 मे 2000 8862061853

453 20161228C100190�द.28
/12/2016

वाकळे (भमराव  शंकरराव 

मु.सावंगी Kहा.पो.येलदर+ कॅKप  

ता.िजंतुर  िज.परभनी

पुpष 6/20/1960 बी.कॉम एस.सी बौFद होय 11/16/1990 11/20/1993 9011337957

454 20040927C541744 
�द.27/09/2004

पंडीत नाथा ता:हाजी 

मु.पो.आखाळा बाळापुर  

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+

पुpष 4/7/1967 एम.कॉम आनु.जाती बैाFद होय /08/1995 /07/1998 9860065267

455 20150220C101201 
�द.20/02/2015

पठाण शमीम खान सुजात खान 

फैज मेडीकल  �बलाल नगर 

ता.भोकर िज.नांदेड

पुpष 12/6/1965 बी.ए खुला होय 6/12/1997 5/31/2000 9850772863

456 20040729C539416 
�द.29/07/2004

कांबळे देवानंद सखाराम मु.पो 
शा!"ीनगर  कळमनुर+  

िज.�हगंोल+

पुpष 5/14/1974 बी.ए एस.सी होय 12/1/1999 12/31/2002 7875901721

457 20161230C100107 
�द.30/12/2016

आDमाराम का:हुजी पार+सकर 

मु.कहाकर (�ब.के) पो.क7 Lा  
ता.सेनगाव िज.�हगंोल+

पुpष 6/1/1970 बी.ए बी.पी.एड ओ.बी.सी (माळी) होय 3/25/1998 3/24/2001 8806938681

458 20161216C100721 
�द.16/12/2016

दNराव दगडोजी इंगोले 

मु.पो.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 9/5/1971 बी.ए बी.पी.एड मराठा (ओपन) होय जुलै 1995 जुन1998 9172175675

459 2016229C100993 
�द.29/12/2016

;वxणु दशरथ हुंबे मु.पो.बाभळी  

ता.कळमनुर+ िज.�हगंोल+
पुpष 7/1/1968 बी.कॉम 

�ब.पी.एड
एन.ट+.सी होय 7/1/1995 6/30/1998 9604539948

460 20161230C101303 
�द.30/12/2016

इंगोले भा!कर  तुकाराम 

मु.जांभ�न पो.ता कळमनुर+ 

िज.�हगंोल+

पुpष 7/1/1968 बी.ए �हदं+ बौFद (एस.सी) होय /1/1996 /12/1998 7385489926

461 20161215C101134 
�द.15/12/2016

सु@नल रंगनाथ जांभळे  

मु.पो.शहर पेठ ,वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 8/21/1970 बी.ए बी.पी.एड एस.बी.सी "को!ट+" होय 10/8/1996 10/8/1999 9822162831
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462 20170102C101042 
�द.02/01/2017

राठोड दे;वदास पांडुरंग  

मु.काठोडा तांडा पो.पुरजळ 

ता.औढा  िज.�हगंोल+

पुpष 5/3/1972 बी.ए बी.पी.एड वी.जे.एन.ट+ (ए) होय 12/2/1996 12/2/1999 9146889011

463 20170102C100940 
�द.02/01/2017

राठोड दे;वदास  (भमराव  

मु.काठोडा (तांडा) पो.पुरजळ 

ता.औढंा (ना.) िज.�हगंोल+

पुpष 6/15/1974 बी.ए बी.पी.एड वी.जे.एन.ट+ होय 8/29/1998 8/29/2001 8605482373

464 20080310C550685 
�द.10/03/2008

शेख लाल शेख म!तान 

मु.बाभुळगाव पो.ता.वसमत 
िज.�हगंोल+

पुpष 8/5/1969 बी.ए बी.पी.एड मु!ल+म होय जुन 1995 जुन 1998 9767824258

465 20081111C540844 
�द.11/11/2008

भोरगे गो;वदं Cगरभाजी 

रा.िजजामातानगर  �हगंोल+

पुpष 4/4/1974 एम.ए बी.पी.एड एस.सी होय 11/10/1998 3/19/2001 9960032743

466 20140930C102352 
�द.30/09/2014

रोडगे गो;वदंा पुंजाजी मु.जांभ�न 

बी.के ता.सेनगाव िज.�हगंोल+
पुpष 7/7/1964 बी.ए खुला होय 9/19/1996 8/17/1999 7057263667

467 20081230C553507 
�द.30/12/2008

नगरगोजे दगुा� केदारनाथ 

रा.गंगानगर ता.िज.�हगंोल+
!"ी 6/10/1966 बी.ए , एम. ए एन.ट+.डी होय 4/1/1996 3/31/1999 9028821225

468 20140523C100146 
�द.23/05/2014

मं"ी मुकूंद गो;वदंराव 

रा.मु.टाकलगाव पो.वसमत 
ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 7/6/1970 बी.ए बी.पी.एड एस.सी होय 11/22/1999 10/22/2002 9922504477

469 20160718C100309 
�द.18/07/2016

बुस< पवन भुजंगराव रा.जैन 

ग�ल+ ता.िज.�हगंोल+
पुpष 7/13/1962 डी.सी.ई ओ.बी.सी होय 15 जुलै 1993 ऑग!ट1996 8626084510

470 19930121C542193 
�द.21/01/1993

सोनाजी Cचमनाजी कांबळे 

रा.सोमवार पेठ ता.वसमत 
िज.�ह7गोल+

पुpष 6/12/1973 बी.ए एस.सी होय माच�1997 फेqुवार+ 2000 8975304718

471 20160705C100115 
�द.05/07/2016

गवळी जय>काश Cगरजाशंकर 

मु.पो.कpंदा ता.वसमत िज.�हगंोल+
पुpष 10/3/1971 बी.कॉम (खुला) होय ए;>ल/1996 जाने/1998 9421461951

472 512C4659433 �द. 
28/01/2017

गणेश �!तुमराव वायचाळ 

मु.पो.!नहनगर ब�हज� कॅालेज 

रोड वसमत ता.वसमत िज.�हगंोल+

पुpष 1/14/1972 बी.एस.सी ओ.बी.सी होय 9/1/1998 8/1/2001 9112735472

१ 20120402C744680
02/04/2012

च: नावार ;वजयकुमार माधवराव  

मु.पो.ता.लोहा
पु�ष 10/15/1969 B.A. Open लोहा 7/3/1997 7/2/2000 9423655516

िज�हा कौश�य ;वकास , रोजगार  व उrयोजकता माग�दश�न क7 L, नांदेड

Page 1304 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

२ 19930609C744066
09/06/1993

कदम संजय इरबा  

मु.पो.ता. �हमायतनगर ( नेह�नगर) 
िज.नांदेड

पु�ष 5/7/1974 B.A. SC हदगाव 12/3/1998 11/27/2001 9637350360

३ 20130213C100594
13/02/2013

शेख साद+क अहमदसाब 

मु.पो. ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/12/1975 B.A. Open मुखेड 9/18/1999 9/17/2002 8379053475

४ 20141003C100132
03/10/2014

राठोड रामराव >भू  

मु. >भूनगर तांडा सांगवी (बेनक) 
पो.वत�ळा ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 4/2/1965 B.A. VJNT मुखेड 12/23/1994 12/23/1997 9449481649

५ 20160410C100347
10/04/2016

बतकुलवार अ�ण गो;वदंराव  

मु.सलगरा 'बु) पो. खरबखंडगाव 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 6/8/1972 B.A. Open मुखेड 10/9/1996 10/9/1999 7030211387

६ 19930727C744601
27/07/1993

गंगासागरे चंLभान नागोबा 

मु.पो. मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 2/1/1967 B.A. B.P.Ed SC मुखेड 3/23/2000 3/22/2003 9637101445

७ 19950714C747991
14/07/1995

कांबळे अशोक मारोती

मु.पो. नरसी ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 6/7/1976 B.A. SC नायगाव 7/22/2000 7/21/2003 9975122732

८ 20120612C755273 
12/06/2012

�हगं(मरे हणमंत लोक: ना 

मु.पो. को� हेबोरगांव ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1973 B.A. Open �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 7276295552

९ 20120706C749622
06/07/2012

डोनगावे G यंकट शंकर 

मु.पो. मुगाव ता.नायगांव िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1972 B.A. B.P.Ed NTC �बलोल+ 1/1/1997 12/31/1999 9766121918

१० 20040821C769629
21/08/2004

काल<कर मारोतीराव परमे$ वर 

C/o शारदा ! टेशनर+ माट� 
तह(सल काया�लया जवळ, मुदखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 2/10/1973 B.Com, B.A. , 
B.Ed

Open �बलोल+ 10/1/1995 9/1/1998 9764603475

११ 19900219C742426
19/02/1990

चौहान मो.असलम सD तार 

मोमीनपुरा, _कनवट ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 9/11/1969 B.com Open _कनवट 1/15/1995 1/14/1998 9881415969

१२ 19930726C744582 
26/07/1993

दवने राजेश वामनराव 

जनता कॉलनी नांदेड

पु�ष 1/6/1969 B.A. SC नांदेड 8/1/1999 7/30/2002 9763355862

१३ 19910716C742495
16/07/1991

शेख पाशा शख उ! मान 

मु.पो. हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 6/19/1974 B.Com B.Ed Open हदगाव 2/15/1999 2/15/2002 9404347772
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१४ 20081112C778540
12/11/2008

कोळ(शकवार राजपाल परमे$ वर 

मोमीनपुरा ता.मु.पो. _कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 9/29/1971 B.A. ST _कनवट 8/1/1997 7/31/2000 9860068318

१५ 20080619C774444
19/06/2008

संजय मनोहरराव गुंडावार 

Eी.साई बुक स7टर मेन रोड मुखेड

पु�ष 1/1/1977 B.A. Open मुखेड 7/13/2000 7/13/2003 9423490866

१६ 1990070C742238
09/07/1990

शेख ई! माईल जैनो�दनसाब 

मु.पो. चांडोला ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/5/1973 B.A. Open मुखेड 1/29/1997 12/28/1999 9545385623

१७ 19910204C742481 
04/02/1991

कदम माधव तुळ(शराम 

बालाजी मंद+र जवळ, ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1974 B.A. Open मुखेड 7/8/1998 7/7/2001 9960319105

१८ 20101101C741963 
01/11/2010

रसुल ई! माईल शेख 

मु. जांभळी पो. होनवडज ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 10/4/1970 B.A. Open मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 8600342276

१९ 19941116C746941 
16/11/1994

काळेगोरे महे: L भा! करराव 

तेल+पेठ चॉडपवार @नवासए मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 9/8/1973 B.Sc, B.Ed Open मुखेड 3/7/1996 3/7/1999 9423440890

२० 19881214C744812 
14/12/1988

(मरदोड ेदे;वदास बालाजीराव 

मु.पो. येवती ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/2/1972 B.A. OBC मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 9049045223

२१ 19921214C743687
14/12/1992

पईतवार अ@नल गोपाळराव 

मु.पो. ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/26/1970 B.A. Open मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 9823352929

२२ 20140808C100801
08/08/2014

राठोड अर;वदं बाबुराव 

रा.धानोरा (बे� लोर+) ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 2/5/1969 B.A. VJNT _कनवट 11/30/1995 11/29/1998 8379068139

२३ 20100408C751356 
08/04/2010

पोफळे शेषराव _कशनराव 

मु.पो. @नवघा ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 3/3/1966 M.A. B.Ped NTB नांदेड 8/5/1995 8/4/1998 9011222485

२४ 20001103C759456
03/11/2000

चG हाण आनेराव रामजी 

मु.पो. धानोरा (बे)
पु�ष 2/3/1966 B.A. VJNT _कनवट 2/1/1995 11/30/1998 8379068139

२५ 19930708C744612
08/07/1993

जाधव बळवंत बाबाराव 

मु.पो. कृx णूर ता.नायगांव (खै) 
िज.नांदेड

पु�ष 3/1/1972 B.A. Open _कनवट 6/1/1995 5/1/1998 9421757864
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२६ 19920416C743061 
16/04/1992

देशमुख शंकर मोहनराव 

मु.पो. पाटोदा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 3/5/1974 B.A. B.P.Ed Open नायगाव (खै) 12/12/2000 12/11/2003 9403127347

२७ 19930729C744565
29/07/1993

भंडारे संजय लालूराव 

बालाजीनगर बाळापूर रोड 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 4/10/1973 B.Sc, M.Sc SC �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9860869840

२८ 19920823C743529 
23/08/1992

जाधव नागोराव भगवानराव 

अं�बका नगर, घर नं. 2-208 
ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1972 B.Sc, M.Sc SC �बलोल+ 6/1/1995 5/18/1998 9665859358

२९ 19890210C741876
10/02/1989

धुतूरे शंकर नागोराव 

रा.कळगाव पो.कारला ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 5/9/1972 B.A. SC भोकर 6/6/1999 6/5/2002 9657586642

३० 20160421C100098
24/04/2016

जाधव नारायण _कशन 

मु.दाबदर+ तांडा पो.पोटा (बु) 
ता.�हमायतनगर िज.नांदेड

पु�ष 7/12/1969 B.Com VJNT हदगाव 6/1/1995 5/1/1998 7798727790

३१ 19920918C743861
18/09/1992

कांबळे वंदना गंगाराम 

मु.पो. (सF दाथ� नगर, देगलूर, 
ता.देगलूर िज.नांदेड

! "ी 7/10/1970 M.A SC देगलूर 1/16/1997 12/15/1999 9096641410

३२ 20020830C76554
30/08/2002

चG हाण >ेम(सगं जेमला 

मु.गोपी तांडा. पो.धानोरा ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1973 B.A. VJNT भोकर 5/10/2000 5/18/2003 9890120681

३३ 20150204C100434
04/02/2015

राठोड सुभाष सुका 

मु.पो.तुळशी तांडा ता.माहूर 
िज.नांदेड

पु�ष 12/7/1968 B.Com VJ(A) _कनवट 6/1/2001 5/31/2004 9075439243

३४ 20091127C782601
27/11/2009

जाधव धरम(सगं G यंकट+ 

मु.पो. परोट+ (तांडा) ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 4/7/1970 B.A. _कनवट 2/16/1996 2/15/1999 7744846736

३५ 19940928C74620
28/09/1994

चG हाण शामराव आम� 

मु.पळसगांव तांडा पो.शेळगांव 

रे.! टे. ता.उमर+ िज.नांदेड

पु�ष 10/13/1971 B.A. VJ(A) भोकर 1/1/1996 12/31/1998 9112083643

३६ 19941012C746230
12/10/1994

पांचाळ राघोबा भानुदास

रा.मुR ताईनगर ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/16/1969 B.A. OBC कंधार 1/1/1996 12/31/1998 9822609583

३७ 20081117C777989
17/11/2008

कवळे जळबा नागोराव 

मु.पो. (सधंी ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1973 B.A. Open भोकर 2/1/1996 1/1/1999 9158065773
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३८ 19940315C746856
15/03/1994

जोहरे ;व$ वनाथ �टकाराम 

कुंभार गल+ मु.पो.ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1968 B.A. OBC कंधार 7/1/1995 6/30/1998 9860860879

३९ 20150504C101053 
04/02/2015

ससाने माया अजु�नराव 

प� लवी लेडीज टेलर महा;वर 

सोसायट+ कमानी जवळ काZ दे 

हॉ! पीटल रोड डॉ.आंबेडकर नगर, 
नांदेड

! "ी 2/3/1976 B.A. SC नांदेड 11/10/1998 11/10/2001 8055414245

४० 20150312C100715
12/03/2015

कदम सुधाकर �दगांबर 

रा.चोळाखा ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 7/5/1972 B.A. Open �बलोल+ 8/1/1997 8/1/2000 8805422637

४१ 19940616C747036
16/06/1994

(शदंे शांता नामदेवराव 

पंचायत स(मती समोर G यंकटेश 

नगर, मुखेड िज.नांदेड

! "ी 5/9/1975 B.A. Open मुखेड 12/10/1999 12/9/2002 7030210106

४२ 19911223C743161
23/12/1941

आलूरकर नर(सगं नारायणराव

मु.आलूर, पो.Cचचंोळी ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1972 B.Com Open �बलोल+ 10/1/1995 9/1/1998 9730913939

४३ 20080918C777633
18/09/2008

कांबळे संजय दशरथराव

मु.आखरगा पो.होनवडज ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 3/5/1974 B.A. SC मुखेड 7/19/1999 7/28/2002 9637101523

४४ 20150203C100524
03/02/2015

�दUसकर >शांत वसंतराव 

लa मी@नवास लोक(म" नगर, नांदेड
पु�ष 6/25/1971 MA Open कंधार 6/1/1996 5/30/1999 9049285805

४५ 20140929C102119
29/09/2014

बोयनर (शवाजी म� हार+ 

मु.पो.चांडोळा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/15/1972 B.Sc SC मुखेड 1/6/1999 1/6/2002 8554859479

४६ 20010510C762292
10/05/2001

शेख अहमद हुसेन शेख बाबू 

H.No.70-1 कुंभार ग� ल+ 

मु.येवती पो.येताळा ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1969 M.A. B.Ed Open �बलोल+ 10/1/1996 9/30/1999 9175360151

४७ 20081202C750448
02/12/2008

शे0रयाल चंLशेखर रामलू 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 8/28/1965 B.Co OBC �बलोल+ 4/1/1997 3/31/2000 8087510844

४८ 20080515C774025
15/05/2008

गुंडाळे पांडूरंग राज7L 

मु.पो.बरबडा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 6/24/1968 B.A. Open �बलोल+ 6/6/1995 5/31/1998 9503167451
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४९ 19890706C741927
06/07/1989

वाघमारे (सF दाथ� गोपाळराव 

मु.पो.हतेईपूरा कंधार िज.नांदेड
पु�ष 3/9/1971 B.A. SC कंधार 12/31/1996 11/30/1999 9970340344

५० 19890110C746289
10/01/1989

भLे संजय मर+बा 

मु.र;वदास नगर पो.नायगाव 
ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1970 B.A. SC �बलोल+ 12/16/1995 11/15/1998 9561948358

५१ 19901128C746508
28/11/1990

देवकरे गौतम गो;वदंराव 

मु.पो. देशमुख नगर, ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/6/1973 B.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 9404698159

५२ 19881016C741838
16/10/1988

देवकरे संजीवकुमार रामराव 

चांदोजी पावड ेमंगल काया�लय, 
वाडी (बु) ता.िज.नांदेड

पु�ष 7/7/1972 B.A. M.A.B.Ed 
M.Fil, DSM

SC �बलोल+ 1/1/1996 12/30/1998 9421613873

५३ 19880617C745218
17/06/1988

कारेगांवकर बापुराव केरबा 

रा. कारेगांव पो.आटाळा 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 7/11/1968 B.A. SC �बलोल+ 8/1/1995 7/1/1998 8806807533

५४ 20140113C100503
13/01/2014

_फरदोस खान ;प. अिजज खॉन

ताज नगर, नाना _कराणा जवळ, 
नांदेड

पु�ष 5/4/1971 SSC B.com Open नांदेड 1/29/1996 1/20/1999 8600686288

५५ 20150206C101046
06/02/2015

कांबळे गंगाधर रामा 

मु.बावलगांव वाडी पो.शेळगाव 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1967 B.Com SC मुखेड 11/23/1993 11/23/1996 9545044358

५६ 20120530C796686
30/05/2012

बोकारे अंजेराव नामदेवराव 

रा.माकJ ड ता.िज.नांदेड
पु�ष 6/1/1972 B.A. Open नांदेड 12/10/1998 12/10/2001 9881369896

५७ 20141007C100838
07/10/2014

qK हानंद बाबाराव होनराव 

मु.कुंचेल+ पो.धानोरा ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 2/9/1973 B.A. Open �बलोल+ 12/9/1997 11/30/2000 7875360337

५८ 19960715C750595
15/07/1996

गायकवाड मारोती चांदोजी 

मु.पो. हाडोळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1970 B.A. Open लोहा 12/19/1997 12/19/2000 9860510715

५९ 20041129C769905
29/11/2004

Eीराम >� हाद नारायण 

मु.पो. हाडोळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1969 B.A. NTC लोहा 7/15/1997 7/15/2000 9730752246

६० 19911018C742804 
18/10/1991

नागरगोजे उD तम मोतीराम 

मु.पो. हाडोळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 7/6/1972 B.A. NTD लोहा 3/9/1998 3/8/2001 8550972332

६१ 20010522C762313 
22/05/2001

कुलकण� राघव7L दD ता"यराव 

आ(शवा�द सोसायट+, (सडको, नांदेड
पु�ष 7/21/1963 B.Com Open नांदेड 7/23/1990 7/23/1993 9423514597
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६२ 19930723C744550
23/07/1993

ढगे दD ता शंकर 

मु.पो. घुंगराळा ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 4/1/1971 B.Sc Open �बलोल+ 6/2/1995 5/31/1998 9975374215

६३ 19980618C745722 
18/06/1998

रफ6या बेगम सफदर हुसेन 

लेबर कॉलनी, नांदेड
! "ी 3/1/1971 B.A. Open नांदेड 6/19/1996 5/19/1999 9970837139

६४ 19930805C744653 
05/08/1993

जाधव बळीराम रामा 

मु.;वठोबा तांडा पो. माळाकोळी 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 7/12/1975 B.A. VJ(A) लोहा 9/1/1998 8/30/2001 9923547306

६५ 19860709C741878
09/07/1986

वाघमारे माधव पंढ0रनाथ 

�दपक नगर तरोडा (बु) नांदेड
पु�ष 11/10/1969 B.A. SC नांदेड 12/18/1997 12/17/2000 8408916172

६६ 1990709C742232 
09/07/1990

गंगातीरे संजय संभाजी 

मु.पो. जो0रसांगवी ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1972 B.Com OBC लोहा 10/15/1996 9/15/1999 9423821046

६७ 20021212C744791
12/12/2012

जाधव >काश म@नराम 

मु.मोहाडा पो.दरसांगवी 
ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 3/31/1969 B.A. VJ(A) _कनवट 7/3/1995 7/3/1998 8888371995

६८ 19981105C753631 
05/11/1998

राठोड गोकुळ _कसन 

मु.चोरड पो.भोरड ता.माहूर 
िज.नांदेड

पु�ष 8/23/1975 B.A. VJ(A) _कनवट 1/1/1999 12/31/2002 8805922816

६९ 19870702C746071
02/07/1987

कांबळे �दगंबर ;पराजी 

मु.पो. (सF दाथ� नगर, ता.देगलूर 
िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1970 M.A. SC देगलूर 9/9/1995 8/8/1998 9423439259

७० 19900124C746105
24/01/1990

कांबळे राजेश गंगाराम 

मु.पो. (सF दाथ� नगर, ता.देगलूर 
िज.नांदेड

पु�ष 6/17/1972 B.A. SC देगलूर 12/1/1995 11/1/1998 9096641410

७१ 19960412C779785 
12/04/1996

तोड े;वजयभारत ;व�ठलराव 

मु.पो. सोनार+ ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1972 M.A. SC भोकर 11/2/1998 11/1/2001 9403000358

७२ 19910206C742482 
06/02/1991

(शवेवार सु@नल पांडूरंगराव 

मु.सराफा कॉन�र भोकर, ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 6/12/1971 B.Com B.Ed OBC भोकर 9/1/1998 8/31/2001 9527666081

७३ 20110426C761893 
26/04/2011

जै! वाल ह0रदास दौलत>साद 

आयोF या नगर, पावडवेाडी नाका, 
नांदेड

पु�ष 6/1/1968 M.Com OBC नांदेड 7/1/1995 7/30/1998 9403328159

७४ 19951212C748379 
12/12/1995

पवार रमेश मेर(सगं 

मु.पो. लखमापूर ता.माहूर िज.नांदेड
पु�ष 5/2/1973 B.A. B.P.Ed VJ(A) _कनवट 1/1/1999 12/31/2001 9421769176

Page 1310 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

७५ 19961221C750327
21/12/1996

सावते राजेश चंLकांतराव 

गंदेवार कॉलनी, पं.स.बाजूस 

भोकर, िज.नांदेड

पु�ष 10/9/1973 B.A. SC भोकर 3/30/2000 3/30/2003 9423139563

७६ 19840703C741634
03/07/1984

येमुल पंढर+नाथ राजाराम 

दD तनगर, नांदेड
पु�ष 4/22/1969 B.Com SBC नांदेड 5/27/1994 5/27/1997 9403522882

७७ 20150130C100347
30/01/2015

हणमंते नागनाथ केरबा 

मु.पो.बरबडा ता.नायगांव िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1965 B.Com SC �बलोल+ 3/1/1993 2/29/1996 9881193731

७८ 20081112C777973 
12/11/2008

वळ(सगंे सुधाकर (सताराम 

मु.वळ(सगंवाडी पो.बा�ळ 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 6/4/1976 B.A. Open कंधार 3/8/1999 2/28/2002 9765106741

७९ 19911009C742796 
09/10/1991

कहाळेकर अ@नल पंHडतराव 

मु.पो. कहाळा (बु) ता.नायगांव (खै) 
िज.नांदेड

पु�ष 4/10/1969 B.Com Open �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9403329891

८० 20111230C775099 
30/12/2011

Eीरामवार अशोक रामचंLराव 

रावसाहेब वागदकराचा वाडा 

रा.>फूल नगर, भोकर

पु�ष 5/3/1966 B.Sc OBC भोकर 1/5/1999 1/5/2002 9922071834

८१ 19930629C744630
29/06/1993

गायकवाड गंगाधर केरबा 

मु.वहाद ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/1/1970 M.A. SC कंधार 6/19/1995 5/18/1998 7588581482

८२ 20140923C104000 
23/09/2014

आढाव रमेश @नवDृ ती 

मु.पो. घुंगराळा ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 11/7/1969 B.A. SC नायगाव 6/1/1995 5/1/1998 9922516289

८३ 19940919C746957 
19/09/1994

अफरोजोrद+न अ@नसोrद+न 

कुरेशी 

गांधी नगर, �बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 8/21/1970 B.Com Open �बलोल+ 11/3/1995 10/31/1998 9890455741

८४ 20081215C777881 
15/12/2008

सुपारे सुय�कांत बाबाराव 

मु.पो. बरबडा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 7/6/1972 B.A. B.P.Ed OBC �बलोल+ 10/1/1995 9/30/1998 9921736033

८५ 19980626C752760 
26/06/1998

ठाकरे बालाजी _कशनराव 

मु.;पगळी पो.तळेगांव ता.हदगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1975 B.A. Open हदगांव 11/15/1999 12/31/2002 9689441774

८६ 19871123C743499 
23/11/1987

सावंत भोजराम शंकरराव 

मु.तुराठS पो.बोथी ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1970 B.A. Open भोकर 1/1/1996 12/21/1998 9673406569

८७ 19921015C743682 
15/10/1992

वाघमारे गौतम खंडू 

मु.तेलूर पो.कौठा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 10/11/1971 M.Sc SC कंधार 3/1/1997 2/25/2000 8698153338
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८८ 20140805C100861 
05/0/2014

पवार दधुराम गणपत 

मु.पो. राजगड ता._कनवड िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1970 M.P.Ed VJNT _कनवट 5/1/1999 4/30/2002 9689125655

८९ 20160413C100415 
13/04/2016

राठोड नारायण शामराव 

मु.पो. राजगड ता._कनवड िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1971 B.A. B.P.Ed VJNT _कनवट 1/1/1996 12/31/1998 7350342900

९० 19950410C747349
10/04/1995

उD तरवार बालाजी वसंतराव 

मु.पो मुIमाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/8/1973 B.A. Open मुखेड 8/14/1996 7/14/1999 9423615501

९१ 19880714C742701
14/07/1988

मुंगड ेबळवंत शंतरराव 

रा.होकणा� पो.उमरदर+ ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 3/12/1971 B.Com Open मुखेड 10/29/1998 10/28/2001 9975578080

९२ 19930901C744709 
01/09/1993

;पपंळे चंLकांत दD ता"य 

पौPण�मा नगर, नांदेड
पु�ष 4/24/1971 B.A. SC नांदेड 10/29/1999 11/29/2002 9921955378

९३ 19900314C742112 
14/03/1990

घुमे का(शनाथ �दनानाथ 

रा.पाताळगांव पो.उमरजा 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1975 B.A. NTB कंधार 3/8/1999 2/28/2002 9823297663

९४ 20130824C100875 
24/08/2013

जाभाड ेनामदेव दD ता 

मु.पो. बहाrदरपूरा (नवी अबाद+) 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 3/9/1968 M.A. SC कंधार 5/1/1998 4/30/2001 9021344071

९५ 19900823C742358 
23/08/1990

ठावरे बालाजी मारोती 

मु.पो. (श�र ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/7/1968 B.Com NTC मुखेड 4/10/1995 4/10/1998 9665994137

९६ 19900707C742203 
07/07/1990

बामणवाड मोहन (शवराम 

मु.पो. कंधार ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 1/5/1973 B.A. NTB कंधार 3/1/1998 2/25/2001 9975186891

९७ 20120627C796886
27/06/2012

मोरे बापुराव हौसाजी 

मु.लाठ (खु) पो.उ! माननगर 
ता.कंधार

पु�ष 6/10/1972 B.A. B.P.Ed Open कंधार 1/2/1997 12/30/1999 9881441063

९८ 19940616C745441 
16/06/1994

वाघमारे संतोष पुंडल+कराव 

जनता कॉलनी गणेश नगर, नांदेड
पु�ष 1/5/1975 M.A. M.P.Ed SC नांदेड 6/23/2000 6/22/2003 9860872113

९९ 20150204C100741
04/02/2015

घोरबांड �दगांबर रावण 

मु.लाठ (खु) पो.उ! माननगर 
ता.कंधार

पु�ष 8/5/1966 B.A. Open कंधार 12/1/1997 11/30/2000 9552081633

१०० 19900360C742435 
16/03/1990

गायकवाड अशोक रामजी 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1971 B.Com Open �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 7028706498
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१०१ 20120727C797724
27/07/2012

खान शफ6उ� लाखॉ ंधारेखॉ ं

मु.पो. ता.हदगांव िज.नांदेड
पु�ष 6/26/1969 B.A. Open हदगांव 11/1/1996 10/31/1999 9422874093

१०२ 19881214C747366
14/12/1988

मु! तफा खमरोrद+न मोमीन 

आदश� कॉK पूटर, मेन रोड. नायगांव
पु�ष 3/3/1972 B.A. Open नांदेड 12/31/1997 12/31/2000 9175327584

१०३ 19900319C742433
19/03/1973

चG हाण आनंद फD तु(सगं 

रा.चांडोळा तांडा पो.चांडोळा 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1973 B.A. B.P.Ed VJNT मुखेड 7/3/1997 7/2/2000 8975739696

१०४ 19951219C49019
19/12/1995

पाट+ल (शवराज हणमंतराव 

रा.येसगी पो. काला� (बु) ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/26/1973 B.Com Open �बलोल+ 1/3/1997 1/31/2000 9545868234

१०५ 20150112C100742
12/01/2015

कोकणे दे;वदास G यंकटराव 

मु.प मुगाव ता.नायगांव िज.नांदेड
पु�ष 1/10/1975 B.A. B.P.Ed NTC �बलोल+ 1/1/1998 12/31/2000 9767466525

१०६ 1988030745
30/08/1988

तमलुरे संCगता ;व�ठलराव 

मु.पो. अशोकनगर गोपाळची वाडी 

ता.िज.नांदेड

! "ी 2/26/1972 B.Sc Open नांदेड 12/11/1996 11/10/1999 8378952312

१०७ 19940624C745504
24/06/1994

पवार गणपती गंगाधर 

मु.बेटक �बलोल+ पो.सुजलेगांव 

ता.नायगांव िज.नांदेड

पु�ष 6/7/1971 B.A. M.A Open �बलोल+ 3/1/1996 2/28/1999 9766199891

१०८ 20150205C100093
05/02/2015

कांबळे सुभाष @नवDृ ती 

न;वन नांदेड हाडको, ता.िज.नांदेड
पु�ष 8/19/1973 B.Com SC नांदेड 2/5/1997 2/2/2000 9011681550

१०९ 20051227C755622 
27-12-2005

(शदंे सुधाकर रामराव 

मु.दरेगाव पो.कोलंबी ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1972 B.A. Open �बलोल+ 5/1/1995 4/30/1998 9403527502

११० 19910516C747434 
16/05/1991

थोरात भगवान एकनाथ 

रा.राजगनगर नांदेड 

पो.(शवाजीनगर, ता.िज.नांदेड

पु�ष 6/15/1968 B.A. SC नांदेड 7/9/1996 7/9/1999 9860070287

१११ 19930825C744705
25/08/1993

कदम �दल+प पुरभाजीराव 

रा.वाडी पुयड पो.पुणेगांव 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 6/12/1971 M.Com Open नांदेड 7/1/1995 6/30/1998 9765770537

११२ 20081126C744501
26/11/2008

बसवंते पांडूरंग गंगाराम 

मु.पो. तळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 6/1/1970 B.A. SC भोकर 12/1/1994 11/1/1997 9604557803
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११३ 20140617C101085
17/06/2014

राठोड रमेश तोळा 

मु.पो. धानोरा ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 2/3/1970 B.A. VJ(A) _कनवट 12/31/1996 12/30/1999 8605472839

११४ 19961213C750318
13/12/1996

वाघमारे राज7Lकुमार गो;वदंराव 

मु.पो. मंगल सांगवी ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1976 B.A. SC कंधार 6/1/2000 4/30/2003 8007184047

११५ 19960712C749736
12/07/1996

बनसोड ेसोपान नागोराव 

म.ठाणा पो.राजुरा (बु) ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 1/2/1975 B.Sc B.Ed SC मुखेड 1/6/1999 1/6/2002 7385524843

११६ 20130905C101159
05/09/2013

लx करे गणेश ;व�ठलराव 

मु.पो. फुले नगर मुखेड ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1975 B.A. SC मुखेड 4/3/1999 4/2/2002 9423614765

११७ 20150101C100328
01/01/2015

आrय ;वनय रघुनाथराव 

मु.पो. (श�र (दबड)े ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/31/1970 B.Sc Open मुखेड 11/1/1995 11/1/1998 8888964405

११८ 20000717C758497
17/07/2000

खेडकर शंकर गोपाळराव 

मु.पो. उ! मान नगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1972 B.A. Open कंधार 6/1/1995 5/30/1998 7218269105

११९ 19910419C755936
19/04/1991

कMडकेर सु@नल रघुनाथराव 

मु.पो. बारव ग� ल+ महादेव मं�दर 
मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 5/21/1973 B.A. OBC मुखेड 2/9/1999 2/8/2002 9049779577

१२० 19950426C747363
26/04/1995

सpयद एकबाल अहेमद 

हॉटेल इंLलोक पॅलेस] या 

पाठSमागे (शवाजी नगर, मु.पो. 
मुखेड ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A. Open मुखेड 7/8/1998 7/7/2001 9860269129

१२१ 20140617C100406
17/06/2014

राठोड धम�(सगं सोमला 

मु.पो. धानोरा (बे) ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 5/2/1972 B.A. VJNT _कनवट 2/1/1996 1/31/1999 8308197936

१२२ 20150205C100718
05/02/2015

जाधव माधव गणपतराव 

मु.पो. कृx णूर ता.नायगांव (खै) 
िज.नांदेड

पु�ष 11/5/1973 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1996 1/1/1999 9420404722

१२३ 20130830C101581
30/08/2013

सोळके नामदेव रामचंL 

;वx णूनगर, ता.िज.नांदेड
पु�ष 4/5/1972 B.Com OBC लोहा 7/12/1995 7/11/1998 8275171508

१२४ 20111018C796013
18/10/2011

पुर+ राजेश _कशनराव 

मु.पो. महादेव मं�दर ग� ल+, 
ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 11/8/1975 B.A. NTB मुखेड 6/11/1998 6/11/2001 9423481048
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१२५ 19870701C741706
01/07/1987

बाळापुरे सोपान माधवराव 

मु. बोरजु: नी पो.गोळेगांव 

ता.उमर+ िज.नांदेड

पु�ष 7/17/1968 B.A. B.P.Ed Open भोकर 12/1/1995 11/30/1998 9881297901

१२६ 19890506C741896
06/05/1989

जाधव G यंकट+ पुंडल+कराव 

मु.कुदळा  पो.बोळसा (ग.प) 
ता.उमर+ िज.नांदेड

पु�ष 5/4/1972 B.A. B.P.Ed Open भोकर 1/1/1997 1/1/2000 8605063397

१२७ 19890711C741952
11/07/1989

गवाले वामन संभाजी 

मु.औराळ पो.सावळे! वर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 10/1/1973 B.A. B.P.Ed SC कंधार 6/1/1999 5/30/2002 9665416499

१२८ 20150220C100413
20/02/2015

जाधव मनोज बाबुलाल 

मु.पो. मालकागुडा (तांडा) ता.माहूर 
िज.नांदेड

पु�ष 6/8/1973 B.A. VJ(A) _कनवट 10/1/2001 9/30/2004 8605607326

१२९ 20140903C102186
03/09/2014

जाधव (भमराव जेमला 

रा.मौ.शेलगाव (रे.! टे) ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1971 B.Com VJ(A) भोकर 11/14/1995 11/18/1998 9623223454

१३० 20150302C100259
02/03/2015

कदम दD ताहर+ बाबाराव 

मु. चोळाखा पो.आटाळा 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 7/25/1969 M.A. Open �बलोल+ 11/2/1993 11/2/1996 9403521840

१३१ 20150210C101012
10/02/2015

खंदारे लa K ण लa मण 

Cचकना ता.धमा�बाद
पु�ष 7/2/1969 B.A. SC धमा�बाद 7/1/1999 6/1/2002 9764076338

१३२ 20141005C100104
05/10/2014

गरड रमेश परशुराम 

Eी.खंडोबा @नवास, (शवराय नगर, 
तरोडा (खु) मालेगाव रोड, नांदेड

पु�ष 12/7/1965 B.Com Open नांदेड 11/1/1995 10/1/1998 9420086556

१३३ 20150206C101278
06/02/2015

सुय�वंशी मारोती ;व$ वनाथ 

मु.दया�पूर पो.पावड ेवाडी (बु) 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 4/5/1971 B.A. Open नांदेड 10/1/1995 9/1/1998 9890598254

१३४ 20110125C772231
25/01/2011

सोनकांबळे तारा नागनाथराव 

पवन @नवास ता.हदगांव िज.नांदेड
! "ी 9/14/1965 B.A. SC हदगांव 12/6/1997 12/31/2000 9049753358

१३५ 20140923C101338
23/09/2014

कांबळे खुशाल यशवंत

मु.आखरगा पो.होनवडज ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 12/1/1968 B.A. SC मुखेड 4/1/1997 4/1/2000 8554807600

१३६ 20150205C100258
05/02/2015

मोतेवार Eी@नवास गो;वदंराव 

पो(लस ! टेशन] या पाठSमागे 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 4/1/1972 B.Com Open लोहा 9/16/1995 9/15/1998 9860225943
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१३७ 20040821C769626
21/08/2004

भगत �दल+प जनाद�न 

मु.पो. अंजनखेड ता.माहूर िज.नांदेड
पु�ष 3/6/1963 B.Sc SC _कनवट 12/1/1998 11/30/2001 8390402662

१३८ 20160414C100295
14/04/2016

मेकलवाड सुभाष लa मण 

रा.सलगरा खुद� ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/20/1969 B.A. NT मुखेड 11/15/1995 11/15/1998 9767722512

१३९ 20141021C10294
21/10/2014

चG हाण पांडूरंग लालू 

मु.चांडोळा तांडा पो.चांडोळा 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 5/2/1967 B.Com VJ मुखेड 12/3/1998 12/3/2001 7798182339

१४० 19920407C743034
07/04/1992

वध< Eीकृx ण भगवतंराव 

नांदेड

पु�ष 7/21/1969 B.A. B.P.Ed SC नांदेड 1/1/1997 12/1/1999 9028329988

१४१ 19890706C741925
06/07/1989

नाईक बालाजी हणमंतराव 

मु.पो. मोटरगा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1972 B.A. B.P.Ed NTC मुखेड 10/9/1996 10/8/1999 9423440813

१४२ 20010327C761683
27/03/2001

गायकवाड रमेश नागोबा 

मु.पो. हाडोळी (ज) ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 12/1/1969 B.A. Open लोहा 7/13/1997 7/21/2000 9011802098

१४३ 19910307C745273
07/03/1991

देशमुख राजेश सुरेशराव 

मु.पो. उ! मान नगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/4/1973 B.Com Open कंधार 9/1/1995 8/30/1998 8605253068

१४४ 19910117C742472
17/01/1991

राठोड बाबाराव रामधन 

मु.;वठोबा तांडा पो. माळाकोळी 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 12/1/1972 B.A. VJNT लोहा 7/1/1997 7/1/2000 9545977612

१४५ 20140304C101177
04/03/2014

इंगोले मारोती सखाराम 

मु.लाठ (खु) पो.उ! माननगर 
ता.कंधार

पु�ष 7/1/1965 B.Sc B.P.Ed Open कंधार 11/15/1994 10/15/1997 9767619979

१४६ 20040607C769029
07/06/2004

बोधनकर राजेश माधवराव 

रा.कुंडलवाडी ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 4/5/1971 B.A. Open �बलोल+ 5/17/1996 4/30/1999 9096838520

१४७ 19881116C741843
16/11/1988

रD नाCगरे राम नागनाथराव 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 8/28/1966 B.A. Open �बलोल+ 7/8/1997 6/8/2000 9766014401

१४८ 20141015C100254
15/10/2014

ममावंद+कर गंगाराम भूम: ना 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 1/15/1962 B.A. Open �बलोल+ 6/7/1995 5/31/1998 8421663903
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१४९ 20010921C762077
21/09/2001

सोळांके राजीव नागनाथराव 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1977 B.Sc B.P.Ed Open �बलोल+ 3/1/2000 2/28/2003 8275196743

१५० 20141030C100867
30/10/2014

कांबळे (शवाजी कुंड(लक 

मु.�ह� � रगा पो.धानोरा ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 3/20/1971 B.Com SC लोहा 1/15/1998 1/15/2001 9604245253

१५१ 20150213C100260
13/05/2015

ताटे बालाजी मारोती 

मु.पो. मुगाव ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 4/5/1975 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 1/1/1997 12/31/1999 9922851370

१५२ 20150203C100193
03/02/2015

संबलवाड (शवाजी रामा 

मु.पो. टाकणी बु ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 3/4/1970 B.Com OBC �बलोल+ 6/7/1995 5/7/1998 8390455513

१५३ 19960826C750124 
26/08/1996

सावरगावकर सुरेश ;पराजी 

मु. डॉ.आंबेरकर नगर, रD नाळी 

पो.ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1976 M.A. B.Ed SC धमा�बाद 10/20/2000 9/19/2003 8975366986

१५४ 19881006C741807
06/10/1988

ब7डके र;वकांत सोमनाथ 

मु.पो. कामठा ता.अधा�पूर िज.नांदेड
पु�ष 7/22/1970 B.A. OBC अधा�पूर 4/11/1997 4/25/2000 9420847838

१५५ 20150206C101557
06/02/2015

कांबळे (भमराव गो;वदंराव 

मु.जु: ना पो.(शकारा ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 6/28/1967 B.A. B.P.Ed SC मुखेड 4/29/1992 4/28/1995 9960751526

१५६ 19920916C747431
16/09/1992

भेदेकर गंगाराम ;पराजी 

मु.Cचटमोगरा पो.टाकळी (बु) 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 12/10/1971 B.Sc B.P.Ed SC �बलोल+ 7/1/1996 6/1/1999 8806318224

१५७ 20140513C100059 
13/05/2014

गंगातीर >भाकर केशवराव 

मु.उमर+ पो.मालेगांव ता.अधा�पूर 

िज.नांदेड

पु�ष 6/22/1971 B.A. OBC नांदेड 6/1/1997 5/1/2000 9405807673

१५८ 19920717C743454
17/07/1992

(शरसे िजत7L चांद ू

मु.सोमठाणा पो.सुगाव 
ता.नायगाव खै िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1972 B.A. SC �बलोल+ 8/5/1995 7/30/1998 9673405419

१५९ 19880816C746169
16/08/1988

अयुबखान र(शदखान पठाण 

रा.म: नेखान ग� ल+ कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 3/3/1965 B.A. Open �बलोल+ 11/12/1995 10/31/1998 8983344493

१६० 20081127C749797
27/11/2008

बासीदखान महेबुबखान पठाण 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 5/5/1968 B.A. Open �बलोल+ 2/1/1997 1/18/2000 8463996068
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१६१ 20090117C778015
17/01/2009

पवार ;वलास अंबाजीराव 

मु.पो. बाळापुर ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1971 B.Com Open �बलोल+ 6/10/1995 5/30/1998 9860906912

१६२ 19940319C746859
19/03/1994

दधुारे शंकर ;पराजी 

मु.पो. बामणी बु ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1976 M.A. B.Ed SC �बलोल+ 1/8/2001 1/9/2004 9823468219

१६३ 19861008C742029
08/10/1986

पवार दD तराम मारोती 

मु.(सरजखोड पो.Cचचंोळी 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 6/22/1968 B.A. Open �बलोल+ 12/11/1997 11/20/2000 9689708983

१६४ 19961022C750247
22/10/1996

वाघमारे केशव संभाजी 

मु.पारणा खु. ता.�हमायतनगर 
िज.नांदेड

पु�ष 2/3/1976 B.A. SC हदगांव 8/13/1999 7/13/2002 9527870016

१६५ 20081013C777833
13/10/2008

पवळे ;व$ वांभर केरबा 

मु.पो. गोणार ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/20/1972 B.A. B.P.Ed Open कंधार 10/1/1995 9/30/1998 9763697436

१६६ 19971211C751693 
11/12/1997

रे«डी बालाजी गणपती 

मु.पो. टाकळी बु ता.नायगाव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 3/20/1972 B.A. SC नायगाव (खै) 4/1/2001 3/31/2004 9765176639

१६७ 20030419C766675
19/04/2003

चैनपुरकर सुरेश लालु 

मु.चैनपुर ता.देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 4/5/1967 B.A. B.P.Ed NTB देगलूर 7/1/1995 6/30/1998 9403068792

१६८ 19960911C750182
11/09/1996

कोतुरवार रामलू नरस�या 

मु.पो. शाहुनगर गोकुंडा 

ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1967 M.A. SC _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 7588424695

१६९ 20101103C747623
03/11/2010

कंधारे खुशाल रामराव 

मु.पो.चMडी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 9/30/1972 B.Com SC मुखेड 6/11/1998 5/11/2001 7709120237

१७० 20100329C787131
29/03/2010

राजभोज Eीधर मनोहरराव 

कैलास नगर, नांदेड
पु�ष 6/25/1965 B.Com SC नांदेड 9/1/1995 9/30/1998 8379990557

१७१ 20100731C789192 
31/07/2010

भवरे �"रD नकुमार मारोतीराव 

�दपक नगर तरोडा (बु) ता.िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1970 B.A. SC हदगांव 8/15/1998 7/15/2001 8975891881

१७२ 20141209C100689
09/12/2014

राजभोज >;वण मनोहरराव 

कैलास नगर, नांदेड
पु�ष 7/4/1967 B.A. SC नांदेड 12/29/1995 12/29/1998 7798312909

१७३ 20141208C100147
08/12/2014

हाटकर अशोक �दगांबरराव 

रा.समता नगर, पावडवेाडी नका, 
नांदेड

पु�ष 10/16/1967 B.A. SC नांदेड 7/1/1995 7/20/1998 9689735622
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१७४ 20070824C767042
24/08/2007

मेटरक बालाजी भुजंगराव 

जनता कॉलनी, गोपाळचावडी, 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 3/2/1968 B.A. OBC नांदेड 7/1/1998 6/1/1998 9881761889

१७५ 20140823C101110
23/08/2014

रD नाCगरे सु@नल संभाजीराव 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/16/1973 B.A. Open �बलोल+ 3/1/1998 2/28/2001 9970557923

१७६ 19960802C750027
02/08/1996

कदम राजु गो;वदंराव 

रा.नांदेड हासींग सोसायट+, ;वजय 

नगर पो. यशवंत नगर, नांदेड

पु�ष 5/1/1972 B.A. B.P.Ed Open नांदेड 9/29/1998 9/29/2001 8605478932

१७७ 20140226C101047
26/02/2014

जMधळे अशोक पंडल+क 

मु.लालवंडी पो.मांजरम 

ता.नायगाव खै िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1963 B.A. SC �बलोल+ 1/1/1997 12/20/1999 8806649412

१७८ 20150216C100599
16/02/2015

सुरनर अमोल मुरहार+ 

मु.पो. 0रसनगाव ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 7/12/1973 B.Com NT लोहा 4/29/1998 4/29/2001 9011171152

१७९ 20140903C101915 
03/09/2014

जाधव रमेश �प(सगं 

मु. वसंत नगर तांडा पो. गोरठा 
ता.उमर+ िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1967 B.A. B.P.Ed VJNT भोकर 12/30/1995 12/29/1998 9923518324

१८० 20150214C100335 
14/02/2015

(शदंे बालाजी आनंदराव 

मु.पो. घुंगराळा ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 7/2/1969 B.Sc M.A. Open �बलोल+ 8/1/1996 7/1/1999 9822391676

१८१ 20040707C763639
07/07/2004

जाधव शोभा नामदेवराव 

वैभवनगर हाडको न;वन नांदेड

! "ी 3/1/1971 B.A. SC नांदेड 7/21/1998 7/21/2001 9921535394

१८२ 20160701C100874
01/07/2016

जाधव राम मोतीराम 

मु.ई$ वर नगर पो. गोरठा ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 12/5/1971 B.A. B.P.Ed VJNT भोकर 4/1/1996 4/1/1999 7774802960

१८३ 19900710C742251
10/07/1990

ढवळे ;वलास सोनबा 

राहुल नगर वाघाळा पो. (सडको 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 8/15/1973 B.A. SC नांदेड 7/30/1999 7/30/2002 9881821658

१८४ 20141126C100101
22/11/2014

CचLावार काशीनाथ गो;वदंराव 

(शवाजी नगर मु.पो. मुखेड 

ता. मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 7/6/1970 B.A. Open मुखेड 7/5/1995 6/4/1998 9405382622

१८५ 20080430C773570
30/04/2008

रेणुका रामचंL पंHडत 

मु. जुना खडकपुरा पो.विजराबाद 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 3/12/1974 M.Sc B.Ed SC नांदेड 9/26/1999 9/27/2002 8237974358
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१८६ 20150205C101695 
05/02/2015

पाट+ल कैलास का(शनाथराव 

धोबी ग� ल+ मुखेड

पु�ष 9/25/1972 B.Com Open मुखेड 7/5/1995 7/4/1998 9403882023

१८७ 20021230C765791
30/12/2002

बंड ेखंडरेाव ;वरभL 

महादेव मं�दर मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 10/29/1970 B.Com Open मुखेड 7/5/1995 7/4/1998 7028217773

१८८ 19880908C746368
08/09/1988

दे$ मुख संजय ह0र हरराव 

मु.गोळेगाव पो.(शराढोन ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 9/7/1969 B.A. Open लोहा 6/7/1996 6/6/1999 9923772213

१८९ 19920720C743478
20/07/1992

श7ड ेमोहन सखाराम 

मु.नाईकवाडी पो.अंजनखेड 

ता.माहूर िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1969 B.Com OBC _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 7798752031

१९० 20090606C778954
06/06/2009

दधुकावड ेसर! वती रामा 

साईकृपा @नवास बस! थानक रोड 

(भमटेकडी भोकर िज.नांदेड

! "ी 6/21/1972 B.A. SC भोकर 4/25/1997 4/24/2000 9527887407

१९१ 19880104C741738
04/01/1988

ठाकरे भुजंगराव _कशनराव 

मु.;पगंळी पो.तळेगाव ता.हदगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 2/3/1967 M.A. Open हदगांव 6/10/1995 5/10/1998 8411805817

१९२ 19990201C754593
01/02/1999

राजूरकर सुय�कांत गंगाधर 

ND 32, 28/3 न;वन नांदेड 
हाडको ता.िज.नांदेड

पु�ष 5/14/1976 B.A. Open नांदेड 4/28/2000 4/28/2003 9049176162

१९३ 19930714C744525
14/07/1993

इंगळे गणपत रंगोजी 

मु.पो. चांडोळा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/13/1971 B.Sc B.Ed SC मुखेड 7/5/1995 6/5/1998 9370763095

१९४ 19940201C754957
01/02/1994

मठवाले ;वरभL >भय� पा

संधी @नकेतन (शOण सं! था देना 

बÞक जवळ गजरा @नवास : यू 

शाहू नगर, नांदेड

पु�ष 8/9/1969 M.A. OBC देगलूर 4/1/1996 3/1/1999 8552800232

१९५ 20151026C100323
26/10/2015

पतंगे सु@नल भगवानराव 

C/o  जी.आर देशमुख, ;वजय 

नगर, नांदेड

पु�ष 7/15/1972 B.A. B.P.Ed Open नांदेड 11/10/1998 11/9/2001 9422189000

१९६ 20150304C100171 
04/03/2015

सुय�वंशी मारोती बापूराव 

मु.पो. कारला ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 2/9/1971 B.A. B.P.Ed NTB भोकर 9/1/1995 8/1/1998 9923505077

१९७ 20150207C100445
07/02/2015

कांबळे भारत शंकरराव 

मु.बावलगाव पो.शेळगांव (गौर+) 
ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 7/17/1970 B.A. SC मुखेड 6/9/1999 6/9/2002 8390096993
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१९८ 20040819C769619 
19/08/2004

गवळे माधव गो;वदं 

मु.कणा� पो.चांडोळा ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 5/18/1974 B.A. SC मुखेड 4/1/1997 4/1/2000 8605842503

१९९ 19910502C746733
02/05/1991

पवार गोदावर+ नागोराव 

लेबरकॉलनी ;वहारा] या बाजूला 

ता.िज.नांदेड

! "ी 7/1/1971 B.A. SC नांदेड 12/1/1995 12/1/1998 9767719014

२०० 19870703C743489
03/07/1987

डMगरे मारोती माधवराव 

सोनाई @नवास, ! वागत नगर, 
तरोडा (खु) नांदेड

पु�ष 7/10/1969 M.A. B.Lip SC नांदेड 2/1/1996 2/1/1999 9763123302

२०१ 19940525C746021
25/05/1994

हनमंते केशव नारायण 

डॉ.आंबेडकर नगर CगरD न 

;वहाराजवळ नांदेड

पु�ष 5/9/1964 B.A. SC नांदेड 10/1/1995 9/1/1998 9822562358

२०२ 19890125C741868
25/01/1989

पवार शेषरेाव (भकु 

मु.पो.मनाळा तांडा ता.भांकर 

िज.नांदेड

पु�ष 6/28/1971 B.A. VJNT भोकर 8/1/1998 7/31/2001 8390523150

२०३ 20040824C769643
24/08/2004

बुF दे >भू ;व�ठलराव 

मु.पो. बेरळी (खु) ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1970 B.Com SC लोहा 7/4/1995 6/30/1998 9665261852

२०४ 19860702C741686
02/07/1986

भालके दादाराव गंगाराम 

मु.पो. टाकळी बु ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1970 B.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 11/1/1997 10/1/2000 9637568346

२०५ 20141006C100218
06/10/2014

वाघमारे ल+a मण संभाजी 

मु.कामरसप� ल+ पो. टाकळी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 3/5/1967 B.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 8/11/1995 7/31/1998 9767015900

२०६ 20140807C101000
07/08/2014

गुoटे रामदास गणपतराव 

रा.@नचपूर ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1973 M.A. B.P.Ed NTD _कनवट 11/30/1995 11/30/1998 9921626500

२०७ 20081127C749661 
27/11/2008

चG हाण ;व�ठल गोपीनाथ 

मु. �हराबोर+ तांडा पो.माळाकोळी 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 4/9/1973 B.A. VJ(A) लोहा 6/19/1996 12/19/1999 7507544367

२०८ 19890715C745933
15/07/1989

दांडगे मगरF वज मारोतीराव 

मु.पो. मालेगाव ता.अधा�पूर 

िज.नांदेड

पु�ष 12/15/1973 B.Com Open नांदेड 10/1/1995 9/1/1998 9960128090
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२०९ 20110223C772700 
23/02/2011

मठवाले राज;वर7L पंचाOर+अ� पा 

मु.पो. एकलारा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 10/15/1971 B.Sc Open मुखेड 11/15/1995 11/15/1998 9421294707

२१० 19940915C746929
15/09/1994

कांबळे र;वLं दD ता"य 

मु.पो. फुलेनगर ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 8/24/1967 M.A. SC कंधार 11/6/1995 10/30/1998 9423656749

२११ 20111226C777118
26/12/2011

लाडके मधुकर शंकर 

मु.;पपंळगांव पो.नायगांव 
ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 3/25/1971 B.A. SC �बलोल+ 7/10/1995 6/10/1998 9890750328

२१२ 19890622C46189
22/06/1989

सरकटे संतोष कच�जी 

वाहतूक नगर, हनुमानगडा] या 
पाठSमागे ;वमानतãया जवळ 

नांदेड

पु�ष 10/17/1971 M.A. GDC & 
DBM B.Ed BJ

SC नांदेड 11/30/1995 11/30/1998 9767100558

२१३ 19920324C745269
24/03/1992

भेदेकर वामन संभाजीराव 

मु.Cचटमोगरा पो.टाकळी बु 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 2/8/1973 B.Sc SC �बलोल+ 3/1/2000 2/1/2003 9881785202

२१४ 20000623C757151
23/06/2000

घोनशेटवाड @नवDृ ती नागोराव  

नाथ नगर नांदेड

पु�ष 1/1/1971 B.A. SC नांदेड 11/29/1995 11/29/1998 9890397270

२१५ 20150204C100392
04/02/2015

पडलवार राजकुमार नामदेव 

मु.पो. मलकागुडा ता.माहूर 
िज.नांदेड

पु�ष 6/22/1969 B.A. Open _कनवट 11/30/1995 11/29/1998 9421871201

२१६ 19930208C743913
08/02/1993

कदम गुलाब ;व$ वांभर 

रा.मु.पो. तु� पा ता.िज.नांदेड
पु�ष 11/5/1969 B.A. Open नांदेड 8/1/1995 7/31/1998 8888974245

२१७ 20001211C759788
11/12/2000

महाबळे (मल+ंद नारायणराव 

मु.पो. आंबेडकर नगर, ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 12/8/1964 B.A. SC लोहा 12/13/1996 12/13/1999 8888930944

२१८ 19920818C743552 
18/08/1992

सावळे �दल+प मेसाजी 

मु.पो. धानोरा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 6/1/1969 M.Com SC लोहा 7/1/1995 6/30/1998 7261933398

२१९ 20100720C788644
20/07/2010

भोसीकर G यंकोबा नामदेव 

मु.पो. पानभोसी ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 8/5/1971 M.A. B.P.Ed Open कंधार 8/1/1995 7/30/1998 9764152277

२२० 20150218C100234
18/02/2015

व� लK प� ले मनोहर _कशनराव 

ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 12/12/1969 B.A. B.P.Ed Open कंधार 7/1/1995 6/30/1998 9923183764
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२२१ 20150218C100259
18/02/2015

जMधळे रमाकांत @नवDृ ती 

मु.पो. पानभोसी ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1967 B.A. SC कंधार 2/6/1996 1/30/1999 7798629858

२२२ 19890121C744855
21/01/1989

सोनकांबळे खंडू गणपती 

मु.पो. घोडज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/5/1972 M.A. SC कंधार 7/1/1995 6/30/1998 9975036315

२२३ 20081128C74994 
28/11/2008

जळकोटे राजेश उमाकांतराव 

(शवाजी उrयान (सडको-2 हाडको 

नवीन नांदेड

पु�ष 12/8/1968 B.A. B.P.Ed Open नांदेड 7/1/1995 6/30/1998 9604392311

२२४ 20141216C100601
16/12/2014

वडजे राजेश माधवराव 

जय>काश नगर असज�न कॅK प 

नांदेड

पु�ष 5/1/1973 B.Com B.P.Ed Open नांदेड 8/1/1996 7/1/1999 9561462154

२२५ 20140806C100075
06/08/2014

िजलानी चॉदंसाब शेख 

मु.पो. बामणी बु ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 5/5/1972 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 7/16/1996 6/30/1999 8806916040

२२६ 19940519C745373
19/05/1994

महाबळे उD तम रानबाजी 

मु.पो. आंबेडकर नगर जुना लोहा 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 1/15/1971 M.Com SC लोहा 9/2/1995 9/1/1998 8888969841

२२७ 20040821C7696938 
21/08/2004

सुगावकर ;वजय गो;वदंराज 

मु.औराळा पो. सालेगाव 
ता.नायगांव िज.नांदेड

पु�ष 6/4/1972 B.A. SC नायगाव (खै) 1/10/1997 12/1/1999 8464057358

२२८ 20141226C10026
26/12/2014

Cगर+ (शवCगर दD तCगर 

मु.केदारवडगाव पो. नावंद+ ता. 
नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1971 M.A. NT1 �बलोल+ 9/1/1997 8/1/2000 9923382231

२२९ 19940916C746148 
16/09/1994

कदम �"पती �दगांबर 

मु.(शश� खु पो. गोणार ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 11/10/1972 B.A. Open कंधार 11/6/1995 10/30/1998 9970683452

२३० 20081006C777790
06/10/2008

_फरोज हुसेन चौधर+

मु.पो. पेठवडज
पु�ष 8/4/1974 B.A. Open कंधार 12/16/1998 12/16/2001 8805274556

२३१ 20150207C100729
07/02/2015

गुघाने संजय देवराव 

मु.पो. हरडप ता.माहूर िज.नांदेड
पु�ष 12/5/1965 B.A. Open _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 7588430361

२३२ 19900104C742089
04/01/1990

कंधारे पांडूरंग भूजंगराव 

मु.पो. बेरल+ खु ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1971 B.A. SC लोहा 6/9/1999 6/26/2002 9890369732

२३३ 20140929C100171 
29/09/2014

धुतूरे लa मण गंगाराम 

मु. कळगांव पो. काला� ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 4/15/1966 B.A. SC भोकर 6/1/1995 5/31/1998 8805148309
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२३४ 19900720C742450
20/07/1990

उमाटे रमेश माPणकराव 

मु.पो. माळेगाव (म) ता.देगलूर 
िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1973 B.A. Open देगलूर 1/19/1999 12/30/2001 7030553150

२३५ 20141229C101309 
29/12/2014

नवघरे मोहन गो;वदंराव 

रा.(श�र ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 3/16/1971 B.Sc SC कंधार 12/1/1995 12/30/1998 9890569857

२३६ 20140709C100669
09/07/2014

टोK पे संभाजी चंदर 

मु.रहाट+ पो.वरवंट ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1972 B.A. SC कंधार 10/1/1995 9/30/1998 9922246485

२३७ 20070518C759645
18/05/2007

थोरात भगवान वामन 

रा.कौठा पो.कामठा ता.अधा�पूर 

िज.नांदेड

पु�ष 5/20/1974 M.A. SC नांदेड 8/1/1999 7/30/2002 9763854491

२३८ 19900917C742455
17/09/1990

मोकंमप� ले हानमंत कMडीबा 

मु.कंधारेवाडी पो.पानशेवडी 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 1/3/1972 B.A. B.P.Ed NTB कंधार 1/1/1999 12/30/2001 8806044594

२३९ 20101020C760531 
20/10/2010

कानकोटे लालू तुकाराम 

मु.पो. हाळी ता.देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 7/13/1974 M.A. B.P.Ed SC देगलूर 10/1/1999 10/1/2002 8390094521

२४० 20110704C773075
04/07/2011

परतवाड Eावण लa मण

मु.पो. काहाळा बु. ता. नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 5/7/1971 B.A. NTB �बलोल+ 9/10/1997 8/31/2000 9422531749

२४१ 19900713C743123
13/07/1990

राOसमारे संजय मालाजी 

मु.राहुल नगर वाघाळा पो.(सडको 

नांदेड

पु�ष 11/12/1973 B.A. SC नांदेड 3/17/1998 3/17/2001 7875658087

२४२ 20120104C754828
04/01/2012

भोसीकर कृx णा G यंकटेशराव 

मु.पो. �बलोल+ ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 2/5/1976 B.A. Open �बलोल+ 1/1/2000 12/30/2002 9623101119

२४३ 19880622C745526
22/06/1968

गो: टे पांडूरंग माPणका 

मु.पो. मंगलसांगवी ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 5/5/1971 B.A. B.P.Ed SC कंधार 1/1/1997 12/15/1999 9665976591

२४४ 20150108C101138 
08/01/2015

देशमुख धनंजय रेणुकादासराव 

@त�पती अपाट�मे: ट मयूर ;वहार 

कॉलनी पावडवेाडी नाका नांदेड

पु�ष 1/1/1968 B.Com Open नायगाव 2/1/1994 1/31/1997 9823238500

२४५ 20090117C778016
17/01/2009

गवाले नवनाथ आनंदराव 

रा.औराळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 8/15/1973 B.A. SC कंधार 11/1/1995 10/30/1998 7709519977
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२४६ 20140917C103150
17/09/2014

इंLे नागोराव मारोती 

मु.लालवंडी पो.मांजरम 

ता.नायगांव िज.नांदेड

पु�ष 8/15/1969 B.A. B.P.Ed OBC �बलोल+ 6/1/1995 5/20/1998 9764557044

२४७ 19931119C746372
19/11/1993

फरयाजोrयीन जह+रोrयीन

मु. पो. मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 9/5/1970 B.Sc Open मुखेड 1/31/1996 1/31/1999 9823662594

२४८ 19920916C743599
16/09/1992

धंदे ह0रदास (शवाजीराव 

मु.पो. सुगांव G हाया गडगा 
ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B.Com B.P.Ed  
 B.Ed

SBC लोहा 9/17/1996 9/17/1999 9049224871

२४९ 20081124C754642
24/11/2008

देशमुख श(शकांत >भाकरराव 

मु.पो. मुIमाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/27/1973 B.A. Open मुखेड 9/23/1998 9/23/2001 9860810208

२५० 20080725C776886 
25/07/2008

माळवे शोभा गणपतराव 

खाद+ भांडार जवळ, धमा�बाद 
िज.नांदेड

! "ी 8/7/1970 B.A. B.Ed OBC �बलोल+ 9/1/1995 8/31/1998 9423160838

२५१ 19920620C743725
20/06/1992

तळेगावे शोभा ;व�ठलराव

मु.येवती पो.येताळा ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

! "ी 1/5/1974 B.A. Open धमा�बाद 4/25/2001 4/25/2004 8806716532

२५२ 20080729C776349
29/07/2008

हाडोळे माPणक संभाजी 

मु.पो. काला� ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 10/7/1972 B.A. B.P.Ed OBC �बलोल+ 3/1/1997 2/1/2000 7588429275

२५३ 19970813C752082
13/08/1997

मोरे सु@नल नारायण 

मु.पो. नागापूर ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 6/10/1973 B.A. SC भोकर 1/1/1999 12/31/2001 9420671295

२५४ 20081013C777835
13/10/2008

पवळे सुUीव शेषरेाव 

मु.पो. गोणार ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1970 B.A. Open कंधार 2/1/1996 1/30/1999 9420416256

२५५ 20081013C777830
13/10/2008

पवळे @नळकंठ शामराव 

मु.पो. गोणार ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1970 B.A. Open कंधार 9/1/1996 8/30/1999 9860488691

२५६ 19910715C742680 
15/07/1991

सोनसळे पु�षोD तम तुकाराम 

मु.Eाव! तीनगर पो. (शवाजीनगर 

नांदेड

पु�ष 5/2/1970 B.A. SC नांदेड 7/30/1999 7/30/2002 9960217059

२५७ 19890103C741848
03/01/1989

गवळी र;वकांत तुकाराम 

मु.हमालपूरा, ;वx णूनगर 

पो.(शवाजी नगर नांदेड

पु�ष 1/5/1973 B.A. SC नांदेड 1/23/1998 12/23/2000 9673442014

२५८ 19880204C746374
04/02/1988

नरवाड ेबाबू ता: हाजी 

नागसेन नगर पो.यशवंत नगर 
नांदेड

पु�ष 3/7/1972 B.A. SC नांदेड 2/27/1996 2/27/1999 8308002401
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२५९ 19970813C608966 
13/08/1997

कदम उमाशंकर साहेबराव 

घर नं143 नांदेड हौ(सगं सोसायट+ 
;वजय नगर, नांदेड

पु�ष 3/25/1973 B.A.   MSW Open नांदेड 3/11/1997 2/28/2000 9422870999

२६० 20070507C747121
07/05/2007

मुखेडकर संजय गंडरेाव 

C/o पी.एन.पाट+ल @नवासी बÞक 

कॉल+ वामन नगर, नांदेड

पु�ष 2/8/1969 B.Sc   DCE   
CTC

Open मुखेड 1/31/1996 12/30/1998 9975116756

२६१ 19890707C741935
07/07/1989

मु! तफा मदारशहा पठाण 

मु.पो. _कवळा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 7/12/1974 B.A. Open लोहा 4/30/1998 4/30/2001 9922226003

२६२ 19941123C746430 
23/11/1994

गायकवाड र;वLं (भमराव 

मु.पो. ईदगा ग� ल+, कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+  िज.नांदेड

पु�ष 5/12/1972 M.A. SC �बलोल+ 1/5/1996 12/31/1998 9561423350

२६३ 20150211C100065
11/02/2015

साखरे हावगीराव ;व$ वनाथ 

मु. कणा� पो.चांडोळा ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 3/5/1968 B.A. Open मुखेड 1/1/1995 1/1/1998 9730710099

२६४ 20101109C752887 
09/11/2010

ह7डगे Eीहर+ बापूराव 

कहाळा खु. ता.नायगाव
पु�ष 6/15/1971 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 6/1/1995 5/1/1998 9049908849

२६५ 19910221C745205
21/02/1991

जनकवाड े(शवसांब जगदेवराव 

मु.पो. नांदसुा अधा�पूर ता.िज.नांदेड
पु�ष 7/15/1969 B.A. B.P.Ed OBC नांदेड 8/1/1995 8/1/1998 9921985561

२६६ 20121029C763660 
29/10/2012

@नदानकर लa मण लa मण 

मु.ब: नाळी पो.येताळा ता.धमा�बाद
पु�ष 8/10/1972 M.A. SC �बलोल+ 6/10/1995 5/28/1998 9881530213

२६७ 20140923C102145
23/09/2014

रंगे रामराव यल� पा 

मु.पो. जार+कोट ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 6/25/1972 B.Sc SC �बलोल+ 7/22/1996 6/30/1999 9890019530

२६८ 19930215C745021
15/02/1993

भालेराव गणपत बाबाराव 

मु.सुजानवाडी पो.बहादरपूरा 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1973 B.A. Open कंधार 3/8/1999 2/28/2002 9158132372

२६९ 19870630C745920
30/06/1987

शेख रऊफ(मयॉ ंइqा�हमसाब 

घ.नं.9-6-1104 रहेमतनगर,नांदेड
पु�ष 7/21/1972 M.Com Open नांदेड 9/1/1995 9/1/1998 8237450694

२७० 20150215C100186
15/02/20015

�टगंरे रमेश उD तमराव 

मु.पो. ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/29/1971 B.Com B.P.Ed OBC लोहा 6/1/1995 5/1/1998 8087837165
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२७१ 20140515C100941 
15/05/2014

सpयद अतीख सpयद नजीर 

अहमद 

मु.पो. (लबंोनी ग� ल+ ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 6/10/1971 B.A. Open लोहा 7/5/1996 7/30/1999 9975468644

२७२ 20081004C744291
04/10/2008

मुR कावार राजु सुधाकर 

ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/23/1973 B.A. Open मुखेड 10/20/1995 10/20/1998 9823785087

२७३ 19960611C749343 
11/06/1996

पाठक _करण भालचंL 

संत `ाने$ वर नगर, पूणा� रोड, 
नांदेड

पु�ष 1/5/1968 B.A. B.P.Ed Open भोकर 10/3/1998 10/2/2001 9420717261

२७४ 20150204C100794
04/02/2015

गुंडकेर केशव बसाजी 

सरगसम बु. ता.�हमायतनगर 
िज.नांदेड

पु�ष 7/4/1975 B.A. SC हदगांव 12/1/1998 11/1/2001 8411821981

२७५ 19950215C748738
15/02/1995

सांग;वकर अ�ण _कशनराव

मारोती मं�दरा] या पाठSमागे, 
कंधार िज.नांदेड

पु�ष 10/22/1969 B.Sc SC कंधार 12/4/1997 11/30/2000 9404660552

२७६ 20150209C100781
09/02/2015

राठोड अंकुश चंLकांत 

मु.संवादास नगर. पो. (शकारा 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 7/25/1972 B.Com VJ मुखेड 10/9/1996 10/9/1999 7378753992

२७७ 20060301C763713 
01/03/2006

Cचतंावार ;वजयकुकार नर(समलू 

मु.पो. तळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1971 B.C. SBC भोकर 1/17/1996 1/16/1999 9975870711

२७८ 20140924C101389 
24/09/2014

ढगे शामसुंदर G यंकटराव 

मु.पो. घुंगराळा ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 4/25/1968 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 12/1/1995 11/1/1998 8390184490

२७९ 19890422C746106 
22/04/1989

गायकवाड ;वजयानंद �हरामण 

रा.(भमनगर हतईपुरा कंधार

पु�ष 3/19/1972 B.Sc SC कंधार 11/15/1995 10/30/1998 9004923479

२८० 19930315C745031
15/03/1993

�बडवई सुधाकर Eीकांतराव 

मु.पो. ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 8/12/1971 B.A. Open कंधार 4/4/1997 3/30/2000 9403746465

२८१ 20080916C777599
16/09/2008

सोनकांबळे संजय बाबाराव 

मु.पो. ;वजयगड कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1973 B.A. SC कंधार 2/1/1996 1/30/1999 9860071495

२८२ 19941129C746463
29/11/1994

झगड ेG यंकट गो;वदंराव 

मु.राजगडनगर पो.कोळेगांव 

ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 6/30/1972 M.A. SC �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 8390813183

२८३ 19920815C743806
15/08/1992

पांड ेअशोक _कशनराव 

मु.पो. बेरळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 8/30/1970 B.A. B.P.Ed Open लोहा 7/6/1995 7/6/1998 9960133558
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२८४ 19991112C755906
12/11/1999

शेख दादेसाब याकुबसाब 

मु.पो. बेरळी बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1971 B.A. Open मुखेड 12/10/1997 12/10/2000 7798522935

२८५ 19930209C743904
09/02/1993

जाधव उमाजी आनंदा 

मु.लालवंडी पो. मांजरम 

ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 4/14/1970 M.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9158481017

२८६ 19930112C743897
12/01/1993

Oीरसागर _कशन तुकाराम 

घरI. 1-12-555 गणपती 

मंद+राजवळ बाबानगर ता.िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1968 M.Com Open नांदेड 6/5/1995 6/5/1998 9527882719

२८७ 19941213C746525
13/12/1994

सोनकांबळे भगवान ;व�ठलराव 

मु.पो. सुमेधनगर कंधार BDO 
R वॉट�रमागे कंधार

पु�ष 4/16/1974 B.Sc SC कंधार 2/1/1996 1/31/1999 7385284510

२८८ 19890109C746215
09/01/1989

गादेवार सुरेश हानमंतराव 

�दपक टेलर मु.पो. धमा�बाद 
ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 8/15/1968 B.A. OBC �बलोल+ 1/1/1996 12/18/1998 9145058501

२८९ 19890707C747239
07/07/1989

एडके मुकुंद तुकाराम 

रा.रD नाळी ता. पो. धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 4/15/1974 B.Sc   B.Ed    
MSW

SC �बलोल+ 4/1/1996 3/19/1999 9767072507

२९० 19890422C745146
22/04/1989

जकवाड राम_कशन नामदेव 

मु.पो. संगुचीवाडी ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A. NTB कंधार 6/1/1995 5/30/1998 9860070216

२९१ 19950824C748164
24/08/1995

अटकोरे शेषराव घन$ याम 

ता.अधा�पूर िज.नांदेड
पु�ष 6/25/1973 B.Com SC नांदेड 2/1/1999 2/1/2002 8793796860

२९२ 19930215C7439023
15/02/1993

पडलवार संद+प ह0रभाऊ 

मु.अमनगुडा पो.तुळशी ता.माहूर 
िज.नांदेड

पु�ष 6/12/1969 M.Com OBC _कनवट 9/13/1995 9/12/1998 9922395060

२९३ 19980907C753483
07/09/1998

इळतगावे गंगाधर मारोती 

मु.पो. नरसी ता. नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 5/8/1972 B.A. SC �बलोल+ 12/1/1996 11/20/1999 9922333676

२९४ 20080919C777651
19/09/2008

डMगरे >� हाद संभाजी 

मु.पो. �बतनाळ ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 6/16/1964 B.A. B.P.Ed SC भोकर 12/4/1996 12/3/1999 9146847332

२९५ 20000819C760619
19/08/2000

कांबळे दे;वदास माधवराव 

मु. वसरणी पो.(सडको ता.िज.नांदेड
पु�ष 7/14/1976 B.A. B.P.Ed SC मुखेड 1/1/2000 12/19/2002 8007238756
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२९६ 20141013C100418
13/10/2014

पवार @नळकंठ भाऊराव 

मु.पो. @नवघा ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/5/1972 M.A. B.P.Ed Open नांदेड 11/1/1996 10/1/1999 9923224033

२९७ 20100426C787515
26/04/2010

;पसाळ पांडूरंग मानेजी 

मु.पो. कामठा बु ता.अधा�पूर 

िज.नांदेड

पु�ष 6/4/1972 B.A. B.Ed NT अधा�पूर 3/1/1997 2/1/2000 9421838156

२९८ 19880722C741839
22/07/1988

पांचाळ वैजनाथ नागोबा 

मु.पो. रायवाडी ता.लेाहा िज.नांदेड
पु�ष 4/6/1969 B.A. OBC लोहा 1/17/1997 1/18/2000 9890626322

२९९ 20150128C100624
28/01/2015

माळाकोळीकर दगुा�दास बळवंतराव 

घर नं.119 ;व;वेक नगर, नांदेड
पु�ष 6/22/1970 B.Com Open नांदेड 6/5/1995 6/5/1998 7776921597

३०० 19920226C744543
26/02/1992

कदम ;वजय मा�ती 

भवानीनगर, सांगवी बु पा\ या] या 
टाक6जवळ नांदेड

पु�ष 1/1/1969 B.Sc Open नांदेड 6/5/1995 6/5/1998 7507607896

३०१ 20081014C777839
14/10/2008

वाघमारे रमेश तुकामरा 

मु.(श�र पो.कौठा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 4/15/1969 B.A. B.P.Ed SC कंधार 1/1/1996 12/30/1998 9765298520

३०२ 19870410C745942
10/04/1987

दधुलवार गो;वदं �दगांबरराव 

Cचखलवाडी ता.िज.नांदेड
पु�ष 4/30/1969 M.Com Open नांदेड 11/3/1995 10/31/1998 8975067418

३०३ 19930222C746610
22/02/1993

आंबटवार चंपती दD ता"य 

मु.(श�� पो.कौठा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 8/19/1969 B.A.  DDBM & 
AH

SC कंधार 2/6/1996 1/30/1999 9049760340

३०४ 20150206C100767
06/02/2015

मनुरकर ;वनोद राघव7Lराव 

(शवाजीनगर धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 9/3/1966 B.A. Open �बलोल+ 6/13/1995 5/31/1998 9970111428

३०५ 20120727C797742 
27/07/2012

राठोड मधुकर जेमला 

मु.त� हार+ तांडा पो.त� हार+ 
ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 8/20/1972 B.A. VJNT _कनवट 10/27/1998 10/26/2001 9764512032

३०६ 19890724C741983 
24/07/1989

शेख मोईन अZ दलु कादर 

A-119, 2/1 हडको न;वन नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B.A. B.Ed Open नांदेड 1/1/1998 12/1/2000 9860224680

३०७ 19870630C745998 
30/06/1987

Cगर+ दD ता"य कMडीबा 

मु.जोमेगांव पो.उमरा ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 4/5/1970 B.A. NTB लोहा 11/14/1995 11/18/1998 9049171219
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३०८ 20150213C100132
13/02/2015

@नखाते अजु�न qK हाजी 

मु.पो.भोकर ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 6/6/1964 B.A. SC भोकर 4/16/1993 3/15/1996 9763469536

३०९ 20060304C763774
04/03/2006

फा�ख (मयॉशंेख महेमुद 

! टार बÞगल ! टोर, बालाजी ग� ल+ 

धमा�बाद

पु�ष 12/11/1970 B.Com Open धमा�बाद 6/2/1995 5/20/1998 9021118815

३१० 19950803C748114
03/08/1995

पटेल अनसार कर+म पटेल 

मु.पो. Cचकना ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1971 B.A. Open धमा�बाद 10/1/1996 9/30/1999 9637606777

३११ 20141213C100304
13/12/2014

साळंके वसंत माधवराव 

मु.पो. कोकलेगांव ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 6/17/1969 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 2/1/1996 1/31/1999 9623470073

३१२ 20140720C100725
20/07/2014

जMधळे _करण तुकाराम 

मु.पो. भीमगड कंधार ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1973 M.A. B.Ed SC लोहा 12/7/1996 12/21/1999 9766198665

३१३ 19920720C743467 
20/07/1992

बसवंते दD ता गणपत 

मु.पो. तळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 10/15/1972 B.A.  MSW SC भोकर 10/1/1994 9/30/1997 9421762929

३१४ 19941024C746284 
24/10/1994

कांबळे >फूल संभाजी 

सुमेधनगर, कंधार ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 12/15/1972 B.A. SC कंधार 12/1/1995 11/30/1998 9158188696

३१५ 19900217C742430
17/02/1990

कदम संजय भगवानराव 

सुमेधनगर, कंधार ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 8/8/1973 B.A. B.Ed SC कंधार 3/8/1999 2/28/2002 8600579492

३१६ 19851214C741674
14/12/1986

वाघमारे आशोक बालाजी 

मु.कारला त.मा. पो.रातोळी 

ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 3/18/1967 B.A. SC �बलोल+ 8/1/1998 7/1/1998 8007215371

३१७ 19980316C754158
13/06/1998

वाघारे गुणाजी गो;वदंराव

मु. पो. हाडोळी (जहा) ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 9/5/1970 B.A. SC लोहा 1/11/2000 1/11/2003 9673920452

३१८ 19890925C742020
25/09/1989

वाघमारे Eावण बापुराव 

मु.पो. सारखणी ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 6/6/1966 M.Com SC नांदेड 8/28/2000 3/31/2003 8180083359

३१९ 19910919C742945
19/09/1991

गायकवाड (म(लदं लa मण 

मु.पो. वता�ळा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1972 B.A. SC मुखेड 3/7/1996 2/7/1999 9764909715
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३२० 20150211C100175
11/02/2015

मरकंटे नर(सगं शेषरेाव 

मु.भोकसखेडा पो.कावळगाव 

ता.देगलूर िज.नांदेड

पु�ष 2/11/1973 B.A. ST देगलूर 4/1/1997 3/1/2000 9423437799

३२१ 19901119C742458
19/11/1990

जाधव _कशन �दगांबरराव

मु.सलगरा बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/8/1972 B.Com Open मुखेड 12/8/1996 12/8/1999 9112049948

३२२ 20160421C100224
21/04/2016

जोगदंड (शवाजी संभाजी 

मु.सावरगांव पो.�बतनाळ ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/21/1973 B.A. B.P.Ed Open भोकर 7/1/1997 7/1/2000 9765734621

३२३ 19930816C745102
16/08/1993

जोशी गजानन Eीधरराव 

C/o Eीधरराव जोशी डॉ.हेडगेवार 
चौक, पांड ेग� ल+, मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1974 B.Sc Open मुखेड 3/23/2000 3/22/2003 9403527668

३२४ 19930707C744618
07/07/1993

सरोदे गणपत केरबा 

मु.(सरसी बु पो. पेठवडज 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 3/1/1972 B.A. B.P.Ed SC कंधार 1/1/1999 12/30/2001 9673844425

३२५ 20080911C 777478 
11/09/2008

(भसे तेजेराव गो;वदंराव 

मु.पो. चMडी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1968 B.A. Open मुखेड 2/7/1997 2/7/2000 9765268157

३२६ 20141229C100701
29/12/2014

सुय�वंशी माधव नागोराव 

मु.(श�� पो.कौठा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/7/1965 B.Com SC कंधार 7/1/1995 6/30/1998 8007543689

३२७ 20141013C100493
13/10/2014

पवार रामराव शंकरराव 

मु.पो. @नवघा ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 4/5/1971 B.A. B.P.Ed Open नांदेड 7/1/1996 7/1/1999 9850568905

३२८ 20091208C783325
08/12/2009

राठोड मेहरबान उदाजी 

मु.देवलातांडा पो.0रसनगांव 
ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 9/7/1973 M.A. VJNT लोहा 3/7/1999 3/7/2002 9423655613

३२९ 20141202C100233
02/12/2014

मांजरमकर अ�ण दशरथराव 

मु.पो. बळीरामपूर एम.आय.डी.सी. 
नांदेड

पु�ष 7/27/1970 B.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 3/1/1997 2/28/2000 9922834144

३३० 20110803C754124
03/08/2011

कदम रंगनाथ गणेशराव 

मु.पो. तु� पा ता.िज.नांदेड
पु�ष 10/3/1975 B.A. Open नांदेड 12/10/1998 12/30/2001 9604121563

३३१ 20140331C100181 
03/10/2014

कोठेवाड पांडूरंग माधवराव 

मु.पो. बेरळी बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/3/1966 B.A. B.P.Ed NTB मुखेड 3/7/1996 3/7/1999 8006813661
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३३२ 20150214C100155
14/02/2014

पवार �दल+प माधवराव 

रा.होटाळा पो.नरसी ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 5/19/1971 B.A. Open �बलोल+ 3/12/1997 2/1/2000 8390824112

३३३ 19950705C747695 
05/05/1995

सोनकांबळे G यंकट+ केरबा 

मु.�दUस खु पो.�दUस बु. 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 5/2/1973 B.A. SC कंधार 8/1/1996 7/30/1999 9464868253

३३४ 20141028C100374 
28/10/2014

(शदंे संजय माधवराव 

मु.सोमठाणा पो.सुगाव 
ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 6/12/1972 B.A. Open �बलोल+ 10/1/1997 9/1/2000 7798809543

३३५ 19880101C746548 
01/01/1988

रेषवेाड माधव राजाराम 

मु.पोमनाका पो.सोनार+ ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 4/11/1971 B.A. OBC भोकर 2/14/1996 2/13/1999 9552280956

३३६ 19920719C743518
19/07/1992

अZ दलु नईम अZ दलु ग: नी 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/4/1968 B.A. Open �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9975747426

३३७ 20090714C779739
14/07/2009

लोखंड े�दपक ;व$ वासराव 

मु.पो. उ! माननगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 8/26/1972 B.A. B.P.Ed Open कंधार 11/1/1999 10/30/2002 9420417836

३३८ 2041113C101103
13/11/2014

उD तरवार कमलाकांत रामचंL 

मु.पे. उमर+ ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 10/29/1976 B.A. Open कंधार 10/25/1999 10/24/2002 9421869680

३३९ 19920102C742983 
02/01/1992

सज< संजय संभाजी 

चौक ग� ल+ उमर+ ता.उमर+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1972 B.A. OBC भोकर 1/7/2000 1/6/2003 9421769894

३४० 20141209C100448 
09/12/2014

पांचाळ बालाजी (भमराव 

मु.पो. गडगा ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 9/2/1973 B.A. OBC �बलोल+ 3/1/1997 2/1/2000 9403001552

३४१ 20080925C777732
25/09/2008

पाट+ल बालासाहेब मोहणराव 

मु.गुजर+ पो.आरळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 4/3/1970 B.A. Open �बलोल+ 3/1/2000 2/28/2003 8378846940

३४२ 20160516C100755 
16/05/2016

बो«डावार धMडीबा नामदेव 

रा.बहाrदरपुरा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/24/1966 B.A. SBC कंधार 2/1/1996 1/30/1999 9763596268

३४३ 20040709C769470
09/07/2004

जाधव अशोक रामचंL 

रा.टाकराळा तांडा ता.�हमायतनगर 
िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1971 B.A. VJNT हदगांव 11/1/1996 10/1/1999 9822621564
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३४४ 19900206C746500 
06/02/1990

गायगोधने गणेश संतराम 

मु.पो. घोडज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/2/1973 B.Sc SC कंधार 8/1/1996 8/2/1999 9823086358

३४५ 19930915C751097 
15/09/1993

जमीर अहमद शेख नजीर अहमद 

शेख 

घर.I.4-139 मु.पो.छोट+ ग� ल+, 
कंधार ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 6/30/1976 B.A. Open कंधार 12/1/1998 11/30/2001 9766557473

३४६ 19900719C742444
19/07/1990

वाडीकर ;व�ठल तुकाराम 

मु.पो. बेरळी बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/3/1973 B.A. NTB मुखेड 1/28/1997 12/28/1994 9765734396

३४७ 19940217C745254 
17/02/1994

का(शदंे (भवाजी �दगांबरराव 

>भात नगर, नांदेड
पु�ष 8/11/1968 M.A. SC नांदेड 7/5/1995 6/19/1998 8007582026

३४८ 19900706C742190
06/07/1990

कदम गंगाधर शंकरराव 

मु.पो. Cचखल+ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/2/1973 B.A. Open कंधार 12/26/1996 12/25/1999 9730507811

३४९ 19990116C756578 
16/01/1999

गुरनुले _कशन पोचीराम 

रा.रामनगर _कनवट ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A. OBC _कनवट 10/1/1998 10/30/2001 9850925631

३५० 20090601C744814
01/06/2009

गंगासागरे माधव मारोती 

मु.पो. फुलेनगर मुखेड ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1977 B.A. SC मुखेड 5/3/2000 5/2/2003 7798167472

३५१ 19960902C750153 
02/09/1996

गज< भगवान शेषरेाव 

मु.राऊतखेडा पो.आटकळंबा 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 8/4/1965 B.Sc SC कंधार 1/1/1998 12/30/2000 7030674185

३५२ 19920115C743767
15/01/1992

पrमप� ले संभा माPणका 

मु.पो.उमरज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/2/1975 B.A. OBC कंधार 12/1/1997 11/30/2000 9665494274

३५३ 19900221C742109 
21/02/1990

पडघणे चंLमणी =यानबा 

रा.Iांतीनगर असरजन, नांदेड
पु�ष 9/4/1965 B.Com SC नांदेड 4/30/1992 4/30/1995 9423140298

३५४ 20140314C101093 
14/03/2014

मादाळे संCगता गो;वदंराव 

C/o गो.;व.मादाळे साई>साद 

@नवास, सोमे$ वर नगर, (शपंाळा 

रोड मु.पो.सगरोळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

! "ी 6/11/1974 B.A. Open �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 9096411034
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३५५ 20150223C101094 
23/02/2015

(शरसे यशवंत गंगाराम 

घर नं.1-7-1558 ;व$ वशांती 
बुF द ;वहारा जवळ पोण�मा नगर, 
नांदेड

पु�ष 1/1/1968 B.A. SC नांदेड 9/1/1995 8/31/1998 9763838933

३५६ 20140129C101344
29/01/2014

दCुधवार अशोक देव: ना 

धोबी ग� ल+, _कनवट ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 12/4/1975 B.Sc Open _कनवट 4/1/2000 3/31/2003 8698688898

३५७ 20160701C100903 
01/07/2016

राठोड अ@नल _कसन 

मु.रामुनाईक तांडा पो.गोडवडसा 
ता.माहूर िज.नांदेड

पु�ष 7/2/1968 B.A. VJ(A) _कनवट 5/1/2000 2/28/2003 9405821875

३५८ 20160702C100220
02/07/2016

मुD तेपवार >मोद शंकरराव 

132 अ(भषके ना.ंहॉ.सोसायट+ 
;वजयनगर, नांदेड

पु�ष 4/24/1972 M.Com, DBM, 
JDC & A

Open नांदेड 7/1/1995 6/1/1998 9860021551

३५९ 20150214C100431 
14/02/2015

येवतीकर पंढर+नाथ G यंकटराव 

मु.पो. येवती ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1973 B.A. B.P.Ed NTC मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 9673640375

३६० 19970709C751247 
09/07/1997

शबीर पीरसाब सयद 

मु.पो. नंदरू ता. देगलूर
पु�ष 7/7/1974 B.A. Open देगलूर 12/1/1999 2/28/2002 8177818730

३६१ 19941115C746394
15/11/1994

मोरे बळवंत आनंदराव 

मु.पो. मारतळा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 7/2/1971 M.A. B.P.Ed Open लोहा 2/6/1996 2/6/1999 9765818866

३६२ 20141205C100434 
05/12/2014

चवरे संजय केशवराव 

मु.पे. (लबंगांव (रे.! टे) ता.िज.नांदेड
पु�ष 9/9/1966 B.A. Open नांदेड 1/6/1997 12/31/1999 9890408422

३६३ 20140216C100347
16/02/2014

कांबळे गोरोबा शंकरराव 

मु.पे. येवती ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1969 B.A. SC मुखेड 12/8/1996 12/8/1999 9552202615

३६४ 20040216C768629 
16/02/2004

इनामदार संतोषकुमार 

G यंकटेशराव 

साईकृपा @नवास, गणेश मंदर+रा 

जवळ, ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 9/6/1971 B.Sc B.Ed Open �बलोल+ 2/1/1995 1/1/1998 9423626246

३६५ 20081128C749968 
28/11/2008

पाट+ल सु@नता हणमतराव 

रा.बोळेगांव ता.�बलोल+ िज.नांदेड
! "ी 8/20/1972 M.A. Open �बलोल+ 4/1/1997 3/1/2000 9689470069

३६६ 19930919C745141
19/09/1993

�बलोल+कर Cगता गोपालदास 

मु.पो. ता.�बलोल+ िज.नांदेड
! "ी 7/4/1971 B.Com NTB �बलोल+ 6/1/1995 5/30/1998 9730839499
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३६७ 19950925C748650 
25/09/1995

खुश�द:ु नीसा बेगम म.गौस 
हटकर ग� ल+, कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

! "ी 7/15/1972 B.A. Open �बलोल+ 11/1/1996 10/1/1999 8483891247

३६८ 20101014C760289
14/10/2010

कांबळे संभाजी गुणाजी 

मु.पो. उ! माननगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 4/3/1972 B.A. SC कंधार 8/1/1996 7/30/1999 7798750952

३६९ 20010227C761571 
27/02/2001

तळेगावे राजाबाई मानेजी 

मु.पो. बा�ळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 1/5/1972 B.A. OBC कंधार 10/1/1995 9/15/1998 9637112149

३७० 20080923C777698
23/09/1971

कैवारे शेषराव केरबा 

मु.Cचरल+ पो.;पपंळगांव 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 2/3/1971 M.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 6/7/1995 5/26/1998 9960726178

३७१ 19920516C743778
16/05/1992

वडजे नामदेव नागोराव 

मु.खैरका पो.बोमनाळी ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 6/22/1974 B.A. Open मुखेड 3/15/1999 3/14/2002 9922015208

३७२ 20070306C747047
06/03/2007

सुय�वंशी बालाजी नरहर+ 

मु.पो. दाभड ता.अधा�पूर िज.नांदेड
पु�ष 7/19/1968 B.Com SC नांदेड 12/4/1995 12/1/1998 9767288733

३७३ 20050909C764548 
09/09/2005

कांबळे अ�ह� या = यानोबा 

मु.काला� (त.मा) पो.रातोळी 

ता.नायगांव िज.नांदेड

! "ी 5/25/1965 M.A. B.P.Ed SC �बलोल+ 11/19/1996 11/19/1999 8308333895

३७४ 20150107C100141 
07/01/2015

डोईवाड दD ता ;व�ठल 

मु.डMगरगांव पो. सालेगांव ता. 
नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1971 B.A. SC नायगांव खै 7/8/2000 6/17/2003 9145760513

३७५ 20150104C100047 
04/01/2015

जांबुवंत गंगाराम अंबेराव 

मु.पो. �बलोल+ ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 7/11/1974 M.Sc ST �बलोल+ 8/1/1999 7/19/2002 7219351232

३७६ 19930915C745115
15/09/1993

जाधव बालाजी रामचंL 

मु.पो. लोहा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 3/30/1974 M.Sc SC लोहा 12/17/1996 12/17/1999 9860167918

३७७ 20160702C101400 
02/07/2016

नाचप� ले G यंकट रामराव 

महाकाल+ ग� ल+, मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/20/1969 B.A. NTB मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 9890907537

३७८ 19870619C741701 
19/06/1987

सोनसळे जीवन पोचीराम 

मु.पो. उ! माननगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 6/16/1970 M.A. SC कंधार 7/1/1996 6/30/1999 9657944156
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३७९ 19940718C745997 
18/07/1994

गंदेवार अ�ण गणेशराव 

पटेल नगर, धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 2/2/1973 B.A. Open �बलोल+ 10/13/1995 9/30/1998 9595670059

३८० 19890823C742002 
23/08/1989

राजरवार साईनाथ दD तराम 

मु.पो. जार+कोट ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 1/2/1968 B.A. B.P.Ed OBC �बलोल+ 2/1/1998 1/1/2001 9960971458

३८१ 19941024C746274 
24/10/1994

कांबळे गंगाधर सोपानराव 

आंबेडकर नगर, नांदेड
पु�ष 4/14/1971 B.Sc SC नांदेड 1/16/1996 12/31/1998 8698949834

३८२ 19940720C746906 
20/07/1994

मुने$ वर रामराव _कसन 

मु.बाभळी पो.गोरलेगांव ता.हदगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/11/1971 M.A. B.P.Ed SC हदगांव 5/1/1997 4/1/2000 9689724521

३८३ 19921119C743661 
19/11/1992

पुरभुक अशोक नाबाराव 

मु.आलेगांव ता.िज.नांदेड
पु�ष 10/1/1969 B.Com Open नांदेड 9/1/1995 9/1/1998 8390097472

३८४ 20060809C771301 
09/08/2006

गायकवाड शंकर गंगाधर 

समुध नगर, तरोडा नाका, उ� हास 
नगर, नांदेड

पु�ष 5/14/1970 B.Sc SC नांदेड 5/9/1997 5/9/2000 9561815384

३८५ 20120703C744999
03/07/2012

डांगे _कशनराव रघुनाथराव 

मु.पोरवर भोशी पो.पांगरा ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 10/2/1970 B.A. B.P.Ed Open लोहा 9/18/1999 9/17/2002 9467045082

३८६ 19900917C747180 
17/09/1990

वाघमारे संभाजी लa मण 

मु.पो. गोणार ता. कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1970 B.A. SC कंधार 3/1/1996 2/25/1999 9096311849

३८७ 20051109C742298 
09/11/2005

वाघमारे नागेश G यंकटराव 

डॉ.आंबेरकर नगर, ता.िज.नांदेड
पु�ष 5/11/1972 B.A. SC नांदेड 5/22/1998 5/20/2001 9767496238

३८८ 19890210C746499
10/02/1989

राठोड वसंत चंLु

मु.गोपी तांडा पो.धानोरा ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1971 B.A. VJNT भोकर 2/1/1996 2/1/1999 9822713116

३८९ 19880729C745150
29/07/1988

खंडलेोटे बालासाहेब �हरामण 

मु.पो. तळेगांव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 2/2/1969 B.Sc B.P.Ed SC भोकर 8/19/1995 7/18/1998 7350404347

३९० 19970819C752122
19/08/1997

मुंडकर _कशन आनंदा 

मु.सलगरा बु. पो. खरबखंडगाव 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 12/3/1974 B.A. Open मुखेड 12/3/1998 12/3/2001 9767173069

३९१ 19910121C742475
21/01/1991

उमड ेसंयज लालू 

मु.रD नाळी पो.ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 6/20/1973 M.A. B.P.Ed   

B.Ed
SC �बलोल+ 2/1/1997 1/17/2000 9657008125
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३९२ 19961120C750291
20/11/1996

चपळे ;पराजी रामजी 

मु. ब: नाळी ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 6/5/1974 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1998 12/1/2000 9545225055

३९३ 20150206C101030
06/02/2015

जाधव >ेम(सगं सक� 

मु.ब7ढ+ तांडा पो.ब7ढ+ ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 8/24/1969 M.A. M.Ed VJ(A) _कनवट 3/1/1994 2/28/1997 9527178228

३९४ 20150210C100287 
10/02/2015

@तG हाळे गणेश झोगाजी 

मु.डMगरगाव पो.ता. हदगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/3/1967 B.A. SC हदगांव 11/2/1993 10/31/1996 9657446476

३९५ 20150210C100923 
10/02/2015

जाधव >काश दD तराम 

मु.खैरगाव ता.नायगांव िज.नांदेड
पु�ष 7/10/1969 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 2/3/1996 1/5/1999 8390308467

३९६ 20150206C100609
06/02/2015

बचवाड अशोक मारोती 

मु.औराळ पो.सावळे$ वर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/14/1973 B.A. ST कंधार 8/1/1996 7/30/1999 7798229667

३९७ 20140924C102161
24/09/2014

माने आनंदा G यंकटराव 

मु.पो. सांगवी ता.नायगांव खे 

िज.नांदेड

पु�ष 3/2/1969 B.A. NTC �बलोल+ 9/13/1995 8/30/1998 9637440854

३९८ 19951128C748346
28/11/1995

(शपंाळे बालाजी शंकरराव 

मु.पो. सांगवी ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 5/5/1972 B.a. Open �बलोल+ 1/1/1997 12/1/1999 7875413537

३९९ 20090105C750358 
05/01/2009

चंदनफुले महाD माजी गंगाराम 

मु.खंडगाव ह पो.बोमनाळी 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 6/9/1971 B.A. B.P.Ed SC कंधार 4/1/1996 3/30/1999 9689094970

४०० 19950505C747399
05/05/1995

वाघमारे संभाजी मर+बा 

मु. तेलूर पो.कौठा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 6/9/1971 B.A. SC कंधार 7/1/1996 6/30/1999 9623613245

४०१ 2009105C750359
05/01/2009

_करकन मारोती �दगांबर 

मु.खंडगांव (ह) पो. बोमनाळी G हाया 

मुखेड ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 3/7/1971 M.A. B.P.Ed Open कंधार 6/9/1995 6/8/1998 9423614828

४०२ 20140331C100179
31/03/2014

अमतृवार uयंबक मारोतीराव 

मु.पो. बेरळी बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 2/5/1968 B.A. SBC मुखेड 1/6/1999 1/5/2002 7841052241

४०३ 20081211C765518
11/12/2008

ताटे मधुकर दादाराव

मु.पो. नरसी ता.नायगाव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 6/15/1970 B.A. Open �बलोल+ 2/1/1996 1/31/1999 9890853728
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४०४ 20081211C765522
11/12/2008

नरसीकर G यंकटेश दD तोपंतराव 

जुने गाव रामग� ल+ मु.पो. नरसी 
ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 6/20/1970 B.Sc Open �बलोल+ 6/1/1995 5/1/1998 9421758393

४०५ 20150210C100636
10/02/2015

के�रे दौलत परबतराव 

मु.लालवंडी पो.मांजरम 

ता.नायगांव खै िज.नांदेड

पु�ष 6/10/1967 B.Com OBC �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9096423694

४०६ 19970717C751309
17/07/1997

डोईफोड ेअ�ण नर(सगंराव 

मु.पो. भोकर ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 7/11/1974 B.Sc SC भोकर 9/2/2000 9/3/2003 8888012311

४०७ 19950203C747248
03/02/1995

शौकतअल+ फा�कअल+ ईनामदार 

मु.पो.कुंडलवाडी ता.�बलोल+  
िज.नांदेड

पु�ष 8/5/1973 M.A. B.Ed Open �बलोल+ 4/3/1996 3/31/1999 9421756776

४०८ 20091107C780960
07/11/2009

द+�Oत अनंत मधूकर 

मु.पो. मालेगाव ता.अधा�पूर 

िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1972 M.A. Open नांदेड 12/1/1995 11/30/1998 9421956833

४०९ 19940526C746042
26/05/1994

क! तुरे गंगाधर नागनाथ 

मु.पो. उमर+ ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 1/15/1973 B.A. OBC भोकर 10/16/1995 10/15/1998 9420053960

४१० 19930803C744646
03/08/1993

गोईनवाड नागोराव लालबा 

मु.पो. गडगा ता.नायगांव खै 

िज.नांदेउ

पु�ष 5/12/1969 B.A. SC �बलोल+ 6/1/1995 5/1/1998 9172908508

४११ 19920505C745982
05/05/1992

जमदाड ेरघुनाथ सटवाजी 

रा.पहाडग� ल+ ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 7/24/1973 B.Sc SC भोकर 10/1/1995 10/1/1998 8806559757

४१२ 19911210C742855
10/12/1991

डूमणे माधव बालाजी 

मु.टाकळी (थडी) पो.;पपंळगाव (कु) 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 5/15/1969 B.A. SC �बलोल+ 1/1/1994 12/31/1996 9960074530

४१३ 19950726C748077
26/07/1995

काळेवार G यंकट महादजी 

मु.पो. सुजलेगांव ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1972 B.Sc SC �बलोल+ 9/1/1996 8/31/1999 9503020243

४१४ 20081201C750012 
01/12/2008

शेवाळे माधव संUाम 

मु.पो. गडगा ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 6/15/1973 B.A. B.P.Ed OBC �बलोल+ 4/1/1997 3/31/2000 9421292817

४१५ 19990617C756583 
17/06/1999

क-हाळे सं�दप बाबूराव 

मु.पो. कमठाळा ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 12/1/1975 M.A. B.Ed Open _कनवट 4/1/2000 3/31/2003 9922129581
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४१६ 20141224C100416
24/12/2014

जु: ने (शवाजी शंकरराव 

मु.पो. बेरळी बु ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 3/21/1965 B.A. Open मुखेड 8/13/1996 8/12/1999 7066333219

४१७ 20040716C768162
16/07/2004

सोनसळे (शवाजी पुंड(लक 

मु.पो. धमा�पुर+ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/1/1968 B.A. SC कंधार 11/13/1996 10/30/1999 9503242346

४१८ 19921016C745445
16/10/1992

सोळंके >काश गोव;वदंराव 

अं�बका नगर घर.नं.2-208/6A 
ता.पो. धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 12/20/1971 B.A. OBC धमा�बाद 5/8/2001 5/8/2004 9420120621

४१९ 20150111C100319
11/01/2015

पवळे सुरेश माधवराव 

मु.पो. Cचखल+ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1974 B.A. Open कंधार 9/30/1997 9/30/2000 9823051216

४२० 20141028C100172 
28/10/2014

कदम सुभाष बाबाराव 

मु.पो. खंडगांव (ब7L+) ता. नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/5/1971 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 6/8/1995 5/30/1998 9049729984

४२१ 20150206C100781 
06/02/2015

वाघमारे >फ� ल संभाजीराव 

मु.पो. बहादरपुरा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 7/23/1974 B.A. SC कंधार 5/1/1998 4/30/2001 9975033605

४२२ 20141229C100619
29/12/2014

नवघरे बाबुराव कMडीबा 

मु.(श�र ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/7/1965 B.A. SC कंधार 12/1/1995 12/3/1998 9637318716

४२३ 19941215C746524 
15/12/1994

महेमुद न: हेमु� ला शेख 

मु.पो. हाळदा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/15/1972 B.A. Open कंधार 3/1/1996 2/28/1999 9561276919

४२४ 20140226C100218
26/02/2014

ढवळे मारोती पांडूरंग 

मु.पो. माळाकोळी ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1971 B.A. B.P.Ed SC लोहा 8/5/1995 8/4/1998 9822638039

४२५ 20150209C100604
09/02/2015 

पवार लa मण वसराम 

मु.घोडज तांडा पो. घोडज 

ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 7/12/1970 B.Sc B.P.Ed VJ(A) कंधार 12/1/1995 11/30/1998 9960662536

४२६ 20121214C800491
14/12/2012

कD ते (शवाजी �दगंबरराव 

घर I.A116, 133/2 हाडको 

न;वन नांदेड

पु�ष 2/7/1972 B.A. OBC नांदेड 11/1/1995 11/1/1998 8007474751

४२७ 19890213C741879 
13/02/1989

सोनसळे अ@नल भुजंगराव 

मु.पो. कलंबर बु ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 2/12/1974 B.A. SC लोहा 4/1/1998 4/1/2001 9960124187
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४२८ 20140214C100873
14/02/2014

महाजन गो;वदं गणपतराव

रा.पोखण� पो.Cचचंाळा ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1962 B.Com Open �बलोल+ 8/2/1994 7/30/1997 9096515984

४२९ 20160511C100585
11/05/2016

हंड ेसंतोष भुजंगराव 

मु.अंजनी पो.बामणी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 10/15/1975 B.A. B.P.Ed Open �बलोल+ 8/1/2001 8/1/2004 9096628555

४३० 20150210C100255
10/02/2015

पठाण आरेफखॉ ंगुलाबखॉ ं

देगलूर नाका माल टेकडी रोड, 
इ�ान कॉलनी ता.िज.नांदेड

पु�ष 7/1/1972 B.A. Open नांदेड 9/21/1999 9/8/2002 9028332824

४३१ 19890222C741884
22/02/1989

चापलकर दD ता गो;वदंराव 

C/o एस.जी.संगेवार पेपर एजंट 

बस! टÞड मुखेड

पु�ष 6/5/1969 B.Com OBC मुखेड 9/4/1998 9/4/2001 9421089051

४३२ 20141129C100582
29/11/2014

बुrयेपवाड Eीरंग पोशट+ 

मु.पो. Cचचंाळा ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 6/3/1969 M.A. NTB �बलोल+ 6/1/1996 5/31/1999 9921039182

४३३ 19981007C753597
07/10/1998

टाक >वीण �"बंकराव

लेबर कॉलनी ता.िज.नांदेड
पु�ष 6/15/1973 B.A. OBC नांदेड 5/15/2000 5/31/2003 9403217784

४३४ 19890213C741877
13/02/1989

मंडल+क महेश मनोहरराव 

रा.कुंभार टेकडी , होळी नांदेड

पु�ष 8/27/1971 B.Com Open नांदेड 10/1/1999 9/30/2002 9421763541

४३५ 20150213C100761
13/02/2015

बोटेवाड बळीराम गंगाराम 

मु.दापशेड पो.सोनखेड ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 6/6/1977 M.A. SC लोहा 7/23/1999 7/23/2002 9049888957

४३६ 20120705C749617
05/07/2012

शेळके माधव ;वठल 

मु.पो. कहाळा बु. ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1968 B.A. B.P.Ed NTB �बलोल+ 6/16/1995 5/31/1998 9503938460

४३७ 19860716C745296
16/07/1986

कोटगीरे सुरेश सयाजी 

पाठकग� ल+ हनुमान मंद+र समोर 

नांदेड

पु�ष 5/2/1969 B.Com NTB नांदेड 8/7/1995 8/7/1998 9404900833

४३८ 20111115C770463
15/11/2011

शेख अहमद अ(मनसाब 

मु.पो. सावळी ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 6/15/1972 B.A. Open �बलोल+ 11/1/1999 10/30/2002 9764034115

४३९ 20060630C763903
30/06/2006

कांबळे जयEी पांडूरंग 

मु.पो. सुगांव G हाया गडगा 
ता.लोहा िज.नांदेड

! "ी 8/3/1968 B.A. SC लोहा 7/10/1995 7/18/1998 9765770056

४४० 19940627C745542
27/06/1994

Cचकाटे शामसुंदर चंपतराव 

मु.पो. बोधडी (बु) ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 2/15/1972 B.A. SC _कनवट 3/1/2000 2/28/2003 9421769447
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४४१ 19920921C743614 
21/09/1992

जMधळे सागर रानबाजी 

मु.पो. भोसी ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 5/2/1973 B.A. SC भोकर 12/8/2000 12/8/2003 9921601612

४४२ 19900924C744862
24/09/1990

तलवाड ेबालाजी गंगाधर 

मु.पो. कु�ळा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/18/1971 M.A. SC कंधार 6/1/1995 5/30/1998 9075592506

४४३ 19900219C742414
19/02/1990

वाघमारे रेखा गणपतराव 

रा.नागसेन नगर मुकुंद आंबेडकर 

शाळेजवळ नांदेड

! "ी 9/1/1967 B.A. SC नांदेड 5/1/1967 4/1/2000 9604602408

४४४ 20060321C763884
21/03/2006

अथरबेग हुसेनीबेग इनामदार 

मु.पो. इनामदार ग� ल+ ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 4/1/1968 M.Com Open �बलोल+ 1/1/1995 12/31/1997 8624030267

४४५ 19950911C748193
11/09/1995

पवार तेजेराव थाव� 

मु.पो. उमरा थंडी तांडा ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 6/10/1970 B.A. VJ(A) लोहा 10/17/1997 10/16/2000 9545166259

४४६ 19890706C74258
06/07/1989

शेख सादेख जलालसाब 

मु.पो. कोलंबी ता. नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 8/20/1973 B.A. Open �बलोल+ 2/1/1997 1/18/2000 9604994594

४४७ 19991216C756012
16/12/1999

पोफळे गजानन वसंतराव 

नांदेड हॉ(ंसगं सोसायट+ 

;वजयनगर नांदेड

पु�ष 1/26/1970 B.Com Open नांदेड 3/1/1996 3/31/1999 9421461023

४४८ 20150204C101416
04/02/2015

सोनकांबळे >काश गो;वदंराव

मु.पो.बेरळी  (बु) ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 7/2/1968 B.A. SC मुखेड 7/27/1994 6/27/1997 9421757609

४४९ 220150202C100786
02/02/2014

संभाजी  सदाशीव सुय�वंशी

मु.वरवट ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 4/8/1968 B.A. Open हदगाव 7/1/1976 7/1/1999 9765908083

४५० 20110716C791713
16/07/2011

वठाले काशीराम गंगाराम

मु. पो. कुंडलवाडी  ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/18/1977 B.A, OBC �बलोल+ 4/1/2000 3/30/2003 9860144130

४५१ 19890707C746023
07/07/1989

मुरल+धर परसराम ढगे 

मु .पो._कवळा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 7/2/1973 B.A. Open लोहा 10/21/1995 10/21/1998 9823337247

४५२ 19940627C745539
27/06/1994

>फुल लालबाजी  आळंद+कर 

मु.पो. साईनगर,  भायेगांव रोड, 
देगलूर िज.नांदेड

पु�ष 6/30/1975 M.A. B.Ed  
B.P.Ed

SC देगलूर 6/14/1999 5/18/2002 7887313599

४५३ 20091229C784738
19/12/2009

तेलंग मनोहर नरबा 

मु.पो. नरसी ता.नायगांव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1972 B.Com B.P.Ed OBC �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 8308963089
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जातीचा >वग�

४५४ 19960215C750544
15/02/1996

कांबळे सोपान तुकाराम 

(शवारोडा स� तCगर+ ;वयज नगर 

तरोडा बु ता.िज.नांदेउ

पु�ष 10/1/1968 B.A. B.P.Ed SC कंधार 7/10/1997 6/30/2000 9890548285

४५५ 19910712C742673
12/07/1991

वाठोरे देवराज तुकाराम 

मु.जय(भम नगर घर नं.1-3-325 
पो.(शवाजी नगर ता.िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1972 B.A SC नांदेड 5/22/1998 5/25/2001 9421579088

४५६ 20121020C57268
20/10/2012

ढवळे उF दव पंढर+नाथ 

मु.जय(भम नगर ता.िज.नांदेड
पु�ष 2/15/1970 B.A. SC नांदेड 11/17/1998 10/30/2001 9960748532

४५७ 19930906C744715
06/09/1993

कांबळे बालाजी बळीराम 

मु.पो. माळाकोळी ता.लोहा 
िज.नांदेउ

पु�ष 7/8/1975 B.A. M.P.Ed SC लोहा 10/5/1998 9/28/2001 9923845223

४५८ 20130904C102206
04/09/2013

कुलकण� नंदकुमार हणमंतराव 

राज गाड�न फाट नं.02 गजानन 

मंद+राजवळ मालेगांव रोड नांदेड

पु�ष 7/10/1969 M.Sc Open नांदेड 8/1/1995 7/1/1998 9403003652

४५९ 19941024C746291
24/10/1994

तोड ेबाबुराव गंगाराम 

मु.पो. सोनार+ ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 8/2/1971 B.A. SC भोकर 11/16/1996 11/15/1999 9657364032

४६० 2011100C795432
04/10/2011

बगाटे संजय शंकरराव 

रा.>भात नगर ता.िज.नांदेड
पु�ष 12/4/1970 B.A. SC नांदेड 12/29/1995 12/29/1998 9420669070

४६१ 20110713C791493
13/07/2011

कापूरे पदमा मारोतीराव 

बोधीसD व नगर रोड नांदेड

! "ी 3/9/1971 M.Com SC नांदेड 8/8/1995 7/30/1998 9561918553

४६२ 19931216C745128
16/12/1993

काचावार कृx णकुमार गो;वदंराव 

Eी.नगर ता.मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 5/17/1975 B.Sc B.Ed Open मुखेड 5/14/1998 5/14/2001 9420286044

४६३ 20150112C101080
12/01/2015

देसाई ;वलास अ� पाराव 

मु.उ] छा पो.बेटमोगरा ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 8/7/1972 B.A. Open मुखेड 12/16/1995 11/16/1998 9096533328

४६४ 19960708C749554
08/07/1996

कंधारकर साहेबराव देवराव 

आंबेडकर नगर फायर ! टेशन 

नांदेड

पु�ष 11/25/1974 B.Com SC नांदेड 2/3/2000 2/3/2003 9975116879

४६५ 20150703C101383
03/07/2015

शेख शफ6 ई! माईल 

मु.पो. (लबंगांव ता.िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1973 B.A. Open नांदेड 12/3/1997 4/7/2000 7057234182
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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Kहणून काम 
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जातीचा >वग�

४६६ 19940916C746145
16/09/1994

सरोदे िजत7L `ानोबा 

रंगार ग� ल+, मारोती मं�दर जवळ 

नांदेउ

पु�ष 12/2/1972 M.com SBC नांदेड 1/1/1996 2/1/1998 9404864946

४६७ 19951114C748664
14/11/1995

कुलकण� मधुमाल+नी Cगर+राव 

;वसावा नगर नांदेड

! "ी 3/14/1975 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1997 12/31/1999 9421908658

४६८ 20140902C102496
02/09/2014

�बडवई संयज बालाजी 

मु.पो. लोहा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 8/15/1972 B.Com Open लोहा 12/17/1997 12/17/2000 9665261836

४६९ 20150209C101094
09/02/2015

नेळगे रावसाहेब (भमराव 

रा.खेडकरवाडी पो.माळाकोळी 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 6/13/1971 B.Com Open लोहा 3/13/1997 3/13/2000 9673860184

४७० 19831019C741628 
19/10/1983

सZ बनवार सD यनारायण पोषट+ 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 5/20/1967 B.Com SBC �बलोल+ 7/1/1997 6/30/2000 9860213722

४७१ 19890719C741975 
19/07/1989

तार मह7L गंगाधरराव 

मु.सोनाळा पो.@नमगांव ता. 
हदगांव िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1971 M.A. SC नांदेड 2/23/1999 1/30/2002 9421756522

४७२ 19940202C747070
02/02/1994

कदम रमेश संभाजी 

मु.पो. गागलेगांव ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 4/13/1968 B.A. SC �बलोल+ 12/1/1995 11/30/1998 9558383560

४७३ 19910220C747055
20/02/1991

वाघमारे शेषराव संभाजीराव 

मु.पो. कागंठS ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 5/20/1971 B.Com SC �बलोल+ 6/14/1996 6/14/1999 9766884234

४७४ 19950810C748917 
10/08/1995

सोनकांबळे >काश गंगाराम 

मु.पो. देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 7/8/1968 B.Com SC देगलूर 11/1/1996 10/1/1999 9923718104

४७५ 19960726C749996
26/07/1996

शंकपाळे संतोष गो;वदंराव 

मु.पो. देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 6/15/1972 B.A. SC देगलूर 9/1/1997 8/1/2000 8600132137

४७६ 20160420C100508
20/04/2016

चांडोळकर रमाकांत ;व$ वांभरराव 

मु.पो. चांडोहा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/6/1974 B.Sc Open मुखेड 7/29/1999 7/28/2002 7798942839

४७७ 19890125C746252
25/01/1989

@तवाळे अ;वनाश (लगंाजीराव 

घर I. 1-10-170 >भात नगर 
नांदेड

पु�ष 6/26/1969 B.Sc SC नांदेड 1/1/1996 12/29/1998 9423751032

४७८ 19980207C754523
07/02/1998

तामगाडगे लa मण यादवराव 

रा.समता नगर _कनवट  

ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 3/1/1970 B.A. SC _कनवट 7/1/1999 6/30/2000 8308784896
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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जातीचा >वग�

४७९ 20040830C769659
30/08/2004

वडजे  लa मण गो;वदंराव

मु.पो.बोमनाळी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/4/1967 B.A.B.PED Open मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 7798920893

४८० 19941027C746769
27/10/1994

मेथेकर ;वनया रेणुकादास 

वडपुरा नांदेड ता.नांदेड िज.नांदेड
पु�ष 8/7/1994 B.A. Open नांदेड 1/1/1996 12/30/1998 9226576657

४८१ 20141115C100839
15/11/2014

पवार सुरेश रामदास 

मु.कमढाळा तांडा पो.मलकापुर 

ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 0/07/1971 M.A. VJ(A) _कनवट 4/1/2000 3/31/2003 9420071953

४८२ 20141021C100407
21/10/2014

कांबळे गंगाधर यादवराव 

मु.पो. शा! "ीनगर ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 2/20/1972 B.Sc B.Ed SC �बलोल+ 4/1/1997 3/1/2000 8007085419

४८३ 20141224C100980
24/12/2014

(शदंे G यंकट हुलराम 

मु.पो. वसुर ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/8/1970 B.A. Open मुखेड 1/28/1997 1/27/2000 9960421373

४८४ 20140207C100689
07/02/2014

सांगवीकर � याती गो;वदंराव 

@नळा रोड भवानी चौक 

;वकासनगर वाडी बु नांदेड

! "ी 5/11/1975 M.A. Open परभणी 10/1/1997 9/1/2000 9604265418

४८५ 19960713C770775
13/07/1996

अZ दलु खयुमखान अZ दलु 

गफुरखान 

गांधी पुतळाजवळ नांदेड

पु�ष 7/4/1971 B.Com VJ(A) नांदेड 4/1/1998 3/31/2001 9960170481

४८६ 19941119C746974
19/11/1994

(शरशेटे गंगाधर मारोती 

रा.पोचमाग� ल+ कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 6/7/1969 B.A. OBC �बलोल+ 1/1/1996 12/1/1998 8605646343

४८७ 19900118C742094
18/01/1990

वाघमारे ;वठल गंगाराम 

मु.पो. नंदरू ता.देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 6/25/1972 B.A. OBC देगलूर 2/1/1999 1/1/2002 9130780334

४८८ 20150129C100331
29/01/2015

(शदंे रमेश गणपती 

मु.पो. वसूर ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 8/12/1967 B.A. SC मुखेड 11/25/1993 11/24/1996 9766327303

४८९ 19920730C743523
30/07/1992

कांबळे म� हार+ माधवराव 

इ0रगशन कॉलनी, जंगमवाडी नांदउे

पु�ष 5/1/1971 B.Sc SC मुखेड 11/17/1994 10/16/1997 8975963069

४९० 19941108C746781
08/11/1994

उD तरवार अनुराधा शंकरराव 

मु.पो. धमा�बाद िज.नांदेड
! "ी 5/7/1972 B.A. Open �बलोल+ 2/7/1996 1/28/1999 8007190410

४९१ 19930703C744610
03/07/1993

कुरे आनंदा पंढर+नाथ 

मु.तक�बर पो.देगांव ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 4/1/1970 B.A. Open �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9423080083
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४९२ 20040821C769631
21/08/2004

चG हाण �दल+पराव बाबुराव 

ता.नायगांव िज.नांदेड
पु�ष 6/1/1968 M.A. Open �बलोल+ 2/1/1996 1/31/1999 9421768121

४९३ 19900719C742316
19/07/1990

शेख मौलासाब इमामसाब 

मु.पो. रातोळी ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1974 B.A. B.P.Ed Open नायगाव 1/12/2000 1/12/2003 9604279778

४९४ 20110405C748133
05/04/2011

गायकवाड सुरेश हाणमंतराव

मु.पो. रातोळी ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 6/15/1976 B.Sc Open नायगाव 7/2/2001 7/1/2004 9922028733

४९५ 20141013C100317
13/10/2014

मठवाले � योती नागनाथ 

रा.बडूर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
! "ी 12/9/1971 B.A. OBC �बलोल+ 9/1/1997 9/18/2000 9604196415

४९६ 20001110c760851
10/11/2000

तडखेलकर अशोक भुम: ना 

मु.पो. तडखेल ता.देगलूर िज.नांदेड
पु�ष 7/3/1974 B.A. NTC देगलूर 7/7/1997 6/30/2000 9923721186

४९७ 19941023C746286
23/10/1994

कोकरे पंडीत _कशनराव 

रा.�"रD न नगर सांगवी 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 6/6/1966 B.A. SC नांदेड 12/19/1995 12/29/1998 9922251695

४९८ 20001222C759885
22/12/2000

ठाकुर शंकर(सहं ;वठल(सहं 

मु.पो. (लबंा पो. शहापुर ता.देगलूर 
िज.नांदेड

पु�ष 7/15/1965 M.A. OBC देगलूर 9/1/1995 8/1/1998 9420448035

४९९ 20160516C100741
16/05/2016

राठोड सुदर(सहं रामचंL 

मु. दगुा�तांडा पो.नेहरनगर 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 5/7/1974 B.A. B.P.Ed VJNT कंधार 3/1/1996 2/28/1999 9096860804

५०० 20110811C792923
11/08/2011

कांबळे मारोती = यानोबा

रा.माx ट+ पो.;पपंळगांव कु 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 1/10/1968 B.A. SC �बलोल+ 2/1/1996 1/1/1999 9921316025

५०१ 20141020C100269
20.1.2014

कदम अशोक पांडूरंग 

रा. �ह� परगा ता. नायगांव िज. नांदेड
पुpष 21.01.1971 बी ए मराठा

OPEN
�बलोल+ 14.06.1995 30.05.1998 9158481182

५०२ 19950703C747589
03.07.1995

कांबळे एकनाथ पुंड(लक 

मु. काला� ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 08.06.1973 बी ए 

बीपीएड

बौrध

SC
�बलोल+ 11/1/1996 10/1/1999 9767995925

५०३ 19880415C741834
15.4.1998

रमेश कMHडबा बासनुरे 

रा. _कनी ता. भोकर 

िज. नांदेड

पुpष 07.08.1970 बी ए मांग

SC
भोकर 09.04.1997 09.04.2000 8308850462

५०४ 19920728C743515
28.07.1992

आड ेभाऊराव देव(सग 

रा. म� काजू�न ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पुpष 20.06.1971 बी ए 

बी पी एड

बंजारा

VJA
_कनवट 01.03.1994 01.03.1997 9604369854
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५०५ 20151012C101001
12.10.2015

जाधव वसंत �हरामन 

रा. कमठाला ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 25.06.1970 बी ए बंजारा 

VJA
_कनवट 31.01.1996 30.01.1999 9552169077

५०६ 20141020C100379
20.10.2014

�दपा कMHडबा दळवे 

रा. लोहा ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 24.01.1973 एम ए, �ब एड 

सी ट+ सी

मराठा

OPEN
लोहा 11.08.1997 10.08.2000 9766637239

५०७ 20030705C767228
05.07.2003

आऐशा सुलताना युसूको�दन रा. 
अहेमद मंजीत नांदेड

! "ी 01.03.1973 बी ए मुसल+म

OPEN
नांदेड 09.11.1998 09.11.2001 9923153893

५०८ 20081210C765483
10.12.2008

भगत बाबाराव का(शराम

रा. नालागडा _कनवट 

ता. _कनवट िज. नांदेड

पुpष 01.07.1968 बी ए पास 

टाईप म 30 
इं. 40

नवबौrध

SC
_कनवट 03.07.1995 02.07.1998 9423627162

५०९ 20150206C100687
06.02.2015

देटे यशवंत गंगाराम

रा. _कनवट ता. _कनवट िज नांदेड

पुpष 15.03.1965 बी ए 

आय ट+ आय

महार

SC
_कनवट 01.07.1995 01.07.1998 9623234803

५१० 19930804C744649
04.08.1993

रमेश G यंकटराव कोळCगर 

रा. वहाद ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 08.06.1969 बी ए हटकर

NT
कंधार 01.09.1995 30.08.1998 8552820782

५११ 20150120c101096
20.01.2015

मठपती धMHडबा शंकरअ� पा रा. 
होनवडज ता. मुखेड िज. नांदेड

पुpष 10.12.1958 बी ए जंगम

OBC
मुखेड 05.07.1995 05.07.1998 9545498212

५१२ 19981208c753697
08.12.1998

तुकड े�बरगोडा गौराजी 

रा. �ह� परगा ता. Cगलोल+
िज. नांदेड

पुpष 20.08.1973 बी ए धनगर

NT
�बलोल+ 02.01.2001 30.12.2003 9765471719

५१३ 20100811c759099
11.08.2010

संतोष गोवरा पवार 

रा. बंद+तांडा ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 01.06.1971 बी ए बंजारा

VJA
_कनवट 01.09.1999 31.08.2002 9922655458

५१४ 19930729c745145
29.07.1993

दD ता"ाय हर+हरराव वाघमारे 

रा. (सrधाथ�नगर ता. कंधार

पुpष 29.06.1968 बी ए 

एम ए 

टाईप 30 40

महार

SC
लोहा 09.11.1995 08.11.1998 8308546155

५१५ 20121016c756637
16.10.2012

राजेश आनंदराव (शदंे 

रा. मांजरम ता. नायगांव 
ता. नायगांव िज. नांदेड

पुpष 06.03.1974 बी कॉम

एम कॉम 

एमएससीआयट+

मराठा

OPEN
�बलोल+ 13.10.1995 30.09.1998 9922827739

५१६ 19920825c743563
25.08.1992

शेख खयुम इqाह+म 

रा. ट7भूण� ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 01.07.1966 बी ए 

बीएड

मुसल+म

OPEN
�बलोल+ 13.06.1995 25.05.1998 9096967936
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५१७ 19890719c747305
19.07.1989

माधव तुकाराम वाघमारे 

रा. चौक6 धमा�पुर+

ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 05.05.1971 बी ए 

बी पी एड

महार

SC
कंधार 01.05.1999 30.04.2002 8806502290

५१८ 20150206c101573
06.02.2015

�दगंबर नारायण अंकले 

रा. लोहा ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 27.06.1969 बी कॉम

पास

गवंडी

OBC
लोहा 10.10.1995 30.09.1998 7588524735

५१९ 20070322c610915
22.03.2007

सुCचता वसंतराव देशपांड े

रा. रामनगर (सडको नांदेड

पुpष 14.08.1973 बी ए 

एमएसडZ लयू 

बील+ब

एम ल+ब

qाK हण 

OPEN
नांदेड 2/1/1996 1/1/1999 8600265771

५२० 19930412c745034
12.04.1993

नामदेव Cचमनाजी माने 

रा. कामार+ ता. �हमायतनगर 
िज. नांदेड

पुpष 01.07.1972 बी ए 

बीपीएड

धनगर

NT
हदगांव 7/1/1997 6/1/2000 8805802521

५२१ 20040817c769606
17.08.2004

गायकवाड आनंदा सुभान 

रा. कांगठS ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 04.07.1969 बी कॉम मांग

SC
�बलोल+ 01.11.1995 18.10.1998 9552967369

५२२ 20030808C767310
08.08.2003

गायकवाड बाजीराव पुंडाजी रा. 
बहाrदरपूरा ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 03.01.1967 बी कॉम मांग

SC
कंधार 10.07.1998 30.06.2001 9765068320

५२३ 20141007C100358
07.10.2014

>� हाद ;व�ठल लांडगे 

रा. कोलंबी ता. नायगांव 
ता. नायगांव िज. नांदेड

पुpष 14.04.1974 बी ए 

बी पी एड

एमएससीआयट+

महार

SC
�बलोल+ 01.07.1997 01.06.2000 9637972368

५२४ 20040810C769589
10.08.2004

पुx पा पांडूरंग लांडगे

रा. लोहा िज. नांदेड
पुpष 15.05.1971 बी ए महार

SC
लोहा 26.03.1996 25.03.1999 8698849608

५२५ 20080911C777497
11.09.2008

सोनकांबळे अशोक जळबाजी 

रा. घोडज ता. कंधार िज नांदेड

पुpष 01.06.1964 बी ए 

टाईप 30
40 इं.

महार

SC
कंधार 01.01.1994 30.12.1996 9637468617

५२६ 19900709C742223
09.07.1990

फुलवळे नामदेव माधवराव मु. 
दाताळ पो. दह+कळंबा

ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 02.08.1974 �ब ए

बी पी एड

मराठा

OPEN
कंधार 01.05.1999 30.04.2002 9766972782

५२७ 19941219C746566
19.12.1994

माधव ;व�ठलराव गुबगे 

रा. केसटाळी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 14.06.1968 बी कॉम (लगंायत

OPEN
�बलोल+ 01.02.1996 01.01.1999 8390815819

५२८ 20081217C777907
17.12.2008

राजू नारायण (शदंे 

रा. �दUस ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 10.06.1974 बी ए मराठा

OPEN
कंधार 25.10.1996 24.10.1999 9404063440
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५२९ 20150209C100173
09.02.2015

गडपे मारोती आनंदा 

रा. बरबडा ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 05.07.1974 बी ए 

टाईप इ 30 
म 30

वाणी

OBC
�बलोल+ 01.01.1997 12.01.1999 9922027623

५३० 19870624C755560
24.06.1987

मंगनाळे बाबाराव गंगाधर

रा. बरबडा ता. नायगांव िज. नांदेड
पुpष 25.07.1971 बी ए 

बीपीएड

(लगंायत 

वाणी

OPEN

�बलोल+ 1/1/1997 12/1/1999 9850741715

५३१ 19930616C745046
16.06.1993

र(शद सुलतान शेख 

रा. खंडगांव ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 04.08.1971 बी ए 

बीपीएड

मुसल+म

OPEN
कंधार 12.07.1997 11.07.2000 9922696511

५३२ 20150129C101210
29.01.2015

रो�हदास गो;वदंराव Eीरामे

रा. आखरगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 07.02.1970 बी कॉम हटकर

NT
मुखेड 1/1/1993 12/1/1995 9049780216

५३३ 19930104C743878
04.01.1993

माधव बंडू होनमाने

रा. आखरगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 01.01.1974 बी ए होलार मुखेड 04.01.1993 06.01.2002 9823132941

५३४ 20150129C101266
29.01.2015

;वरभL लa मण डांगे 

रा. आखरगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 05.04.1975 बी ए महादेव 

कोळी

ST

मुखेड 02.01.2000 21.01.2003 8698692187

५३५ 19891214C742082
14.12.1989

शेवाळे बालाजी @नवDृ ती

रा. �बलोल+
पुpष 06.02.1968 बीए पास मांग

SC
�बलोल+ 07.02.1997 20.01.2000 9764597781

५३६ 19930615C744091
15.06.1993

G यंकट नारायण सुय�वंशी 

रा. नरसी ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 02.03.1975 बी ए पास मांग

SC
नायगांव 04.04.2001 01.03.2004 9552754779

५३७ 20150131C101071
31.01.2015

सुय�भान गोपीराज �Oरसागर 

रा. आडगांव ता. लोहा 
िज. नांदेड

पुpष 25.10.1973 बी कॉम मराठा

OPEN
लोहा 20.06.1995 21.06.1998 9960730461

५३८ 20141208C100149
08.12.2014

सुभाष ;व�ठलराव जाधव 

मु. खतगांव ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 05.07.1971 बी कॉम मराठा

OPEN
�बलोल+ 01.11.1996 31.10.1999 9765761849

५३९ 20150109C101187
09.01.2015

मारोती ईरवंतराव बुrधेवार 

रा. खतगांव ता. �बलोल+
पुpष 01.01.1971 बी ए पास बौrध

SC
�बलोल+ 08.02.2001 09.02.2004 7758868880

५४० 20150216C100928
16.02.2015

चंदनकर इरवंत गणपती 

रा. ह� जापुर ता. �बलोल+
पुpष 10.11.1973 बी एपास (लगंायत

OPEN
�बलोल+ 05.03.1997 31.03.2000 9420073013

५४१ 19930813C744676
13.08.1993

(शदंे रावसाहेब बालाजी 

रा. दाताळा ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 01.01.1972 बी ए मराठा

OPEN
कंधार 01.07.1995 30.06.1998 7028158040
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५४२ 19970813C752076
13.08.1997

शंकर लa मण कदम 

रा. लगळूद ता. भोकर 

िज नांदेड

पुpष 04.05.1974 बी ए बी एड

एमएससीआयट+, 
टाईप म.

बौrध

SC
भोकर 01.01.1999 31.12.2001 7875003338

५४३ 19930813C744674
13.08.1993

(शदंे (शवाजी माधवराव 

रा. दाताळा ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 12.08.1971 बी ए 

बीपीएड

मराठा

OPEN
कंधार 01.05.1995 30.06.1998 9765180387

५४४ 20001201C759690
01.12.2000

भवरे अंबादास दD ता 

रा. धोट+ ता. 
िज. नांदेड

पुpष 01.05.1970 बी ए 

बीपीएड 

टाईप 30

महार

SC
_कनवट 08.10.1998 07.10.2001 9421763440

५४५ 19900709C742217
09.07.1990

Hडकळे सुभाष (भमराव 

रा पारडी ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 03.04.1973 बी कॉम मराठा

OPEN
लोहा 16.11.1998 20.12.2001 9765695343

५४६ 20160122C101308
22.01.2016

pंजे (शवाजी माPणकराव 

रा. संगूचीवाडी ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 25.06.1969 बी कॉम गोला कंधार 01.06.1995 30.05.1998 7720800884

५४७ 20110721C792033
21.07.2011

अZ दलु खयूम गफार 

रा. छोट+ ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 15.02.1970 बी ए मुसलमान

OPEN
�बलोल+ 13.06.1996 31.05.1999 8087300355

५४८ 19941119C746979
19.11.1994

पटमोलवाड बालासाहेब मारोती रा. 
बहूर ता. �बलोल+ िज नांदेड

पुpष 11.06.1970 बी ए 

बीपीएड

बेलदार

OPEN
�बलोल+ 01.02.1996 31.01.1999 9823336236

५४९ 19940808C745955
08.08.1994

सूय�कांत नरलाल माळवतकर 

रा. दD तमं�दर जवळ ता. उमर+ िज. 
नांदेड

पुpष 05.12.1972 �ब एस सी रंगार+

OBC
उमर+ 01.10.1995 30.09.1998 8552062568

५५० 19941116C746948
16.11.1994

संजय पांडूरंग गायकवाड 

रा. जांब ता. मुखेड िज. नांदेड
पुpष 05.03.1969 बी ए महार

SC
मुखेड 03.01.1996 02.01.1999 9175485840

५५१ 19940716C746892
16.07.1994

माधव खंडूजी देवके 

रा. महाकाल+ ग� ल+ 

ता. मुखेड िज. नांदेड

पुpष 01.04.1968 क: ! �R शन

Hड� लोमा 

एमएससीआयट+

बुpड मुखेड 10.09.1995 09.09.1998 9403068260

५५२ 199400066
12.01.1994

लोणे केशव Eावण 

रा. >भात नगर नांदेड
ता.िज. नांदेड

पुpष 05.08.1968 बी कॉम बौrध

SC
नांदेड 05.07.1995 04.07.1998 9922644966

५५३ 20120824C798620
24.08.2012

सुखदेव चंदर कोळराम

रा.शहापूर िज. नांदेड
पुpष 01.07.1973 बी ए 

टंकलेखन 30
खुला

OPEN
देगलूर 11.03.1999 28.02.2002 9764669803

५५४ 19921218C743848
18.12.1992

_कशन हाणमंतराव नरबाग रा. 
देगांव ता. देगलूर िज. नांदेड

पुpष 04.12.1969 बी ए 

टंकलेखन 30
महार

SC
देगलूर 10.02.1998 30.01.2001 9975694247
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

५५५ 19930328C743956
28.03.1993

ढगे >भाकर @नवDृ ती 

रा. _कवळा ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 06.07.1971 बी ए 

टंकलेखन 30
मराठा

OPEN
लोहा 01.10.1996 30.09.1999 9765042692

५५६ 20040119C768502
19.01.2004

;व�ठल गंगाराम मोरे 

रा. महाट+ ता. उमर+ िज. नांदेड
पुpष 05.7.1975 बी ए 

बीपीएड

मराठा

OPEN
भोकर 22.02.2000 21.02.2003 9637827352

५५७ 20081016C777848
16.10.2008

Cगर+राज दौलतराव इंगोले 

रा. आलुवडगांव ता. नायगांव 
िज नांदेड

पुpष 19.04.1971 बी एस सी मराठा

OPEN
�बलोल+ 11.06.1995 31.05.1998 7875158808

५५८ 19951229C748444
29.12.1995

खाजी खु(श�द मुनीरोद+न

रा. खाजी ग� ल+ �बलोल+ 

िज. नांदेड

पुpष 07.06.1974 बी ए 

टाईप 30 40
मुसलमान

OPEN
�बलोल+ 01.02.1997 18.01.2000 8623964467

५५९ 20030125C765803
25.01.2003

संजय मारोतराव वाढोणकर रा. 
सरकार+ गोदाम हदगांव िज. नांदेड

पुpष 06.11.1969 बी ए टाईप 

30 40 एम एस
सी आय ट+

qाK हण 

OPEN
हदगांव 6/1/1995 12/1/1998 9403525134

५६० 19940220C746341
20.02.1994

महमद रफ6 म. फकराद+न

रा. शा! "ी चौक हदगांव

िज. नांदेड

पुpष 06.01.1971 बी ए 

टाईप  30
मुसलमान

OPEN
हदगांव 2/1/1996 1/1/1999 9767460307

५६१ 20080131C772908
31.01.2008

महमद शौकत अल+ वह+द स�यद 

रा. हदगांव ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 06.09.1969 बी ए मुसलमान

OPEN
हदगांव 7/1/1995 6/1/1998 9767771718

५६२ 20081014C777841
14.10.2008

कदम �दल+प रावसाहेब

रा. तुपा ता. िज नांदेड

पुpष 01.01.1971 बी ए 

एमएससीआयट+

मराठा

OPEN
नांदेड 15.01.1996 15.01.1994 9860914600

५६३ 19900717C747453
17.07.1990

कैलास (शव(लगंराव आलाबदे रा. 
गोगदर+ 

ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 07.02.1973 बी ए 

बीपीएड

वाणी

OBC
कंधार 01.08.1996 20.07.1999 9049643858

५६४ 20081013C777822
13.10.2008

जयवंत देवराव क� याणकर 

रा. गोगदर+ ता कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 05.07.1971 बी कॉम मराठा

OPEN
कंधार 01.07.1996 30.06.1999 9168291382

५६५ 20160704C100171
04.07.2016

;वजय भारतराव भातलवंडे

रा. लोहा ता.लोहा िज. नांदेड
पुpष 05.11.1972 बी ए qाK हण 

OPEN
लोहा 17.07.1997 18.01.2000 7709352721

५६६ 20001013C759344
13.10.2000

रण@नत म0रबा म�हपाळे 

रा. मेळगांव ता. नायगांव िज. नांदेड
पुpष 10.05.1973 बी कॉम

एमएसडZ यू

महार

SC
�बलोल+ 4/1/1996 3/1/1999 7030689989

५६७ 19890214C747374
14.02.1989

_कशन सटवाजी काळे 

रा. (मनक6 ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 24.07.1968 बी ए महार

SC
�बलMल+ 01.07.1996 18.06.1999 9923469763
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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जातीचा >वग�

५६८ 20150213C100163
13.02.2015

�दल+प मारोतीराव कदम 

रा. ;पपंळगांव ता. नायगांव िज. 
नांदेड

पुpष 25.07.1969 बीएससी ढोर 

SC
�बलोल+ 01.06.1996 30.05.1999 9665154480

५६९ 20131001C126757
01.10.2013

देवानंद लa मीकांतराव आडे

रा. हाडोळी एर+या नांदेड ता िज 

नांदेड

पुpष 12.11.1973 बी कॉम qाK हण 

OPEN
नांदेड 15.02.1996 15.02.1999 9421756422

५७० 19850702C746033
02.07.1985

दD तराव राजाराम सुय�वंशी 

रा. बाळापूर ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 15.01.1968 बी ए मराठा

OPEN
�बलोल+ 07.10.1995 25.09.1998 7709660253

५७१ 20151005C100307
05.10.2015

रमेश माधवराव बरदापूरे 

रा. हंगरगा पो. चोडोळा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 01.07.1974 बी ए मांग

SC
मुखेड 14.06.1999 14.06.2002 9763981801

५७२ 19870701C741909
01.07.1987

लa मण सोपान देवळे 

रा. आबेडकर नगर उमर+ िज. नांदेड
पुpष 15.04.1969 बीएससी महार

SC
भोकर 16.01.1997 15.01.2000 7588429963

५७३ 19910714C746057
14.07.1991

बालाजी पांडूरंग बेटकर 

रा. वाळक6 रा. लोहा िज. नांदेड
पुpष 01.07.1968 बी ए मराठा

OPEN
लोहा 15.10.1995 14.10.1998 9049477574

५७४ 19880125C746073
25.01.1988

ब: सी pपला जाधव 

रा. सोनार+ ता. भोकर िज नांदेड

पुpष 01.07.1968 बी ए बंजारा

VJA
भोकर 01.11.1995 31.10.1998 9823085417

५७५ 20141223C101305
23.12.2014

बेळे ;पराजी रामजी

रा. पेठवडज ता. कंधर िज. नांदेड
पुpष 15.03.1964 बी ए वडर कंधार 02.04.1993 01.04.1996 9423919445

५७६ 19870715C741725
15.07.1987

सयद जाफरअल+ खासीम

रा. कटखेळी ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 10.12.1969 बी ए मुसलमान

OPEN
�बलोल+ 01.10.1996 18.09.1999 9763570451

५७७ 20141104C100388
04.11.2014

रे«डी संजय नर(सगंराव 

रा. टाकळी नायगांव

पुpष 10.06.1976 बीए 

बीपीएड

मांग

SC
�बलोल+ 10/1/1997 10/1/2000 8806281402

५७८ 20040830C769653
30.08.2004

उD तम मोतीराम जाधव 

रा. (शpर ता कंधार िज. नांदेड
पुpष 01.02.1969 बीए 

टाईप 30 40
मराठा

OPEN
कंधार 01.12.1997 30.11.2000 9421764542

५७९ 19970626C750911
26.06.1997

गणपत म� हार+ वाघमारे 

रा. तेलूर ता कंधार िज. नांदेड
पुpष 01.08.1973 बी ए 

एमएससीआयट+

महार

SC
कंधार 01.10.1998 30.09.2001 8698410491

५८० 20081120C750095
20.11.2008

;वनायक रामजी जाधव 

रा. सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 08.03.1975 बीएससी 

बीपीएड 

एम एस

लमाणी

VJA
लोहा 01.09.1996 01.09.1999 8605322197
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

५८१ 20080705C775663
05.07.2008

जाधव माधव बापुराव 

रा. खरबखंडगा ता. मुखेड िज. नांदेड
पुpष 05.08.1968 बी ए मराठा

OPEN
मुखेड 05.07.1995 05.07.1998 9767669985

५८२ 20141018C100656
18.10.2014

गंगाधर लa मण गायकवाड रा. 
कटखेळी ता. धमा�बाद @त. नांदेड

पुpष 05.07.1969 बी ए मांग

SC
�बलोल+ 01.01.1998 30.12.2000 8888919668

५८३ 20141222C100879
22.12.2014

लुगारे (शवाजी बापूराव 

रा. रातोळी ता नायगांव िज. नांदेड
पुpष 09.05.1966 बी ए 

बीपीएड 

मराठा

OPEN
�बलोल+ 22.02.1996 31.01.1999 9921349504

५८४ 20080827C777323
27.08.2008

शंकर माधवराव घंडवेाड 

रा. खैरगांव ता नायगांव 

िज. नांदेड

पुpष 25.06.1968 बीएससी मांग

SC
�बलोल+ 17.04.1997 17.03.2000 8805901239

५८५ 19911009C742798
09.10.1991

घंटेवाड माधव @नवDृ ती 

रा. खैरगांव ता. नायगांव िज नांदेड

पुpष 04.07.1967 बीए

बीपीएड

मांग

SC
नायगांव 12/1/1996 11/1/1996 8421575627

५८६ 20141020C100419
20.10.2014

पुpषोतम बाबुराव (शदंे 

रा. नायगांव िज . नांदेड
पुpष 09.08.1968 बी ए 

बीपीएड

नाG ह+

OBC
�बलोल+ 9/1/1997 8/1/2000 9765586759

५८७ 20151006C100203
06.10.2015

पडघने खंडू गंगाराम 

रा. pई ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 25.06.1971 बी ए बौrध

SC
हदगांव 4/1/1996 3/1/1999 9049528879

५८८ 20140925C105006
25.09.2014

गौतम Eावण घुले 

रा. पांधरा ता. _कनवट िज. नांदेड
पुpष 03.05.1971 बीएससी 

बीएड 

एमएससी आयट+

महार

SC
_कनवट 01.07.1998 30.06.2001 9850525209

५८९ 19930728C744619
28.07.1993

सुय�वंशी �दपक महाजन 

रा. कवाना ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 06.12.1971 बी ए पास

बी ल+ब 

बी एड

चांभार

SC
हदगांव 7/1/1995 6/1/1998 9763694521

५९० 20150213C100995
13.02.2015

कदम Eीपत G यंकटराव 

रा. औराळ ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 20.02.1960 बी ए मराठा

OPEN
कंधार 01.08.1996 30.07.1999 9158751488

५९१ 19890620C741904
20.06.1989

पवारे योगाजी रामराव 

रा. आंबेडकर नगर सगpळी ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 23.07.1970 एम ए 

बीएड

महार

SC
�बलोल+ 01.09.1996 31.08.1999 9765305645

५९२ 20081123C750050
23.11.2008

रामदास वामनराव बरवदे

रा. काटकळंबा ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 08.07.1973 बी ए 

बीपीएड

मराठा 

OPEN
कंधार 26.04.1996 25.04.1999 8975203893

५९३ 20160702C100330
02.07.2016

मुंड ेसुय�कांत संभाजी 

रा. उमरगा ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 07.06.1965 बी ए 

बीपीएड

वंजार+

NT-D
कंधार 27.10.1998 26.10.2001 9146170605
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 
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जातीचा >वग�

५९४ 19900917C746034
17.09.1990

काशीनाथ इरबाजी फुले 

रा. गोलेगांव ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 14.07.1970 बी ए मांग

SC
लोहा 11.11.1995 10.11.1998 9860285217

५९५ 19931028C744822
28.10.1993

(शरसे स�ाट _कशनराव 

रा. सोमठाणा ता. नायगांव िज. 
नांदेड

पुpष 04.04.1965 बी ए 

बीपीएड

बौrध 

SC
�बलोल+ 01.09.1995 31.08.1998 9049567450

५९६ 20110304C743328
04.03.2011

गो;वदं चांदराव उद-या 
रा. माx ट+ ता. धमा�बाद िज. नांदेड

पुpष 20.07.1969 बी ए मांग

SC
�बलोल+ 09.06.1997 30.05.2000 9011455245

५९७ 19940707C746845
07.07.1994

मेडलवार सुरेश ;व�ठलराव 

रा. ;व�ठल मं�दरजवळ _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 08.08.1974 बी ए 

बीपीएड

कलाल _कनवट 01.06.2000 31.05.2003 9604774264

५९८ 20120822C798536
22.08.2012

Eी यशवंत �दगांबर लांडगे

रा. मांडणी ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 01.08.1969 बी कॉम 

बीपीएड

मराठा

OPEN
�बलोल+ 7/1/1995 6/1/1998 8975728125

५९९ 20140915C102569
15.09.2014

जाधव _कशन परसराम 

रा. रायपुरतांडा ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 11.07.1972 बी ए

बीएड

बंजारा

VJA
_कनवट 01.01.2000 31.12.2003 9421968517

६०० 20150312C100925
12.03.2015

जाधव दD ता हु: ना

रा. आंबाडी तांडा ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पुpष 01.10.1971 बी ए बंजारा

VJA
_कनवट 21.09.1998 20.09.2001 9763164347

६०१ 20150814c100366
14/08/2015

�दपक माधवराव नांदरुकर मु. पो. 
मुखेड ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1968 B.A T/W MAR-
30

ढोर SC मुखेड 1/1/2000 1/1/2003 9923900813

६०२ 19860820c745291
20/08/1986

अ@नल ;व$ वनाथराव गंजेवार पु�ष 4/4/1967 B. COM कोमट+ ओपन नांदेड 8/1/1995 8/31/1998 9960707619

६०३ 19920630c743731
30/06/1992

लता कMडीबा कांबळे मु.पो. मुखेड 

गायकवाड ग� ल+ ता. मुखेड िज. 
नांदेड

! "ी 8/23/1977 B.A T/W ENG-
30,40

महार AC कंधार 10/1/1998 9/30/2001 9049831507

६०४ 20060323c763868
23/03/2006

पुजार+ नंदकुमार नारायणराव 

पुजार+ कोCचगं R लासेस रामपूर 

रोड नाथनगर ता. देगलुर िज. नांदेड

पु�ष 2/8/1971 B. SC, B. ED, 
MS-CIT

qाK हण खुला देगलुर 8/1/1996 7/30/1999 9423437738

६०५ 19930730c74636
30/07/1993

Eी शामराव चांगोजी चG हाण मु. 
सोनार+ पो. दधुड ता. �हमायतनगर 
िज. नांदेड

पु�ष 3/1/1971 B.A, B. ED @घसाडी NTB हदगांव 9/12/1995 ००/०८/१९९८ 9623247356
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६०६ 20150107c100245
07/01/2015

डोईवाड माधव चंदर मु. डॉ 
गरगांव पो. सालेगांव ता. नायगांव 
खै. िज. नांदेड - ४३१८०९

पु�ष 1/20/1974 B.A मांग AC नायगांव खै. 12/11/1999 12/11/2002 8698973423

६०७ 20130906c100609
06/09/2013

वाघमारे $ याम हनमंतराव ३३ के. 
G ह+. जवळ हमालपुरा ;वx णुनगर 

ता. िज. नांदेड

पु�ष 2/7/1971 B. SC, MS-CIT मातंग AC नांदेड 7/21/1998 7/20/2001 8087832550

६०८ 20080909c777461
09/09/2008

मदन थावरा पवार मु.पो. वानोळा 

ता. माहूर िज. नांदेड
पु�ष 6/27/1969 B.A बंजारा V.J.T _कनवट 10/3/1998 10/9/2001 9404336267

६०९ 19930820c746846
20/08/1993

शे. मोबीन शे. बरकत अल+ पठाण 

मु.पो. हदगांव िज. नांदेड
पु�ष 6/20/1974 B.A, T/W MAR 

- 30+40, ENG - 
 30+40

मुसलमान खुला हदगांव 8/6/1999 7/31/2002 9421293842

६१० 19920721c743481
21/07/1992

गंगाधर लa मण माळे मु.पो. 
शहापुर ता. देगलूर िज. नांदेड - 
४३१७२३

पु�ष 5/1/1973 B.A, MS-CIT, 
T/W ENG-40, 
MAR-30

महार AC देगलुर ००/०३/१९९९ ००/०२/२००२ 9765766652

६११ 19910121c745207
21/01/1991

इलहाज अ@नसोrद+न कूरेशी गांधी 

नगर ता. �बलोल+ िज. नांदेड
पु�ष 7/21/1973 B. COM, 

DMLT, MS-
CIT, T/W ENG-
30,40

मुसलमान खुला �बलोल+ 3/1/1997 2/28/2000 7058683397

६१२ 19930810c744659
10/08/1993

नुकलवार अCधर गंगाधर रा. 
कुंडलवाडी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 10/1/1970 B.A गो� ला N.T.(B) �बलोल+ 6/7/1995 5/30/1998 7757960484

६१३ 20010803c763067
03/08/2001

सु@नता शंकरराव गांजापूरकर ! "ी 6/6/1974 B.A, B.P.ED बौF द AC नांदेड 7/21/1998 7/30/2001 7887481322

६१४ 20150203c100219
03/02/2015

;व$ वनाथ >� हाद मुने$ वर मु. 
बाभळी पो. गोल<गांव ता. हदगांव 
िज. नांदेड

पु�ष 6/15/1971 B.A, B.P.ED, 
MS-CIT

बौF द AC हदगांव ००/११/१९९६ ००/१०/१९९९ 7719975282

६१५ 20140812c100511
12/08/2014

रानमाला दD ताuय मुकटे मु.पो. 
बरबडा ता. नायगांव िज. नांदेड

! "ी 6/20/1969 B.A वाणी खुला �बलोल+ 5/1/1997 4/30/2000 9579331005

६१६ 19960907c750172
07/09/1996

फाजगे शामराव गणपतराव पु�ष 7/12/1963 B. COM मराठा खुला लोहा 2/10/1998 1/31/2001 9765426974

६१७ 19900528c742142
28//05/1990

नाईक ;वनायक रामराव मु. 
थट+सावळी पो. आदमपूर ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A, B. ED, 
B.P.ED

हटकर N.T.C �बलोल+ 1/1/1997 12/31/1999 9860721224
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६१८ 19910412c745406
12/04/1991

कांबळे गणेश सोपानराव मु. बोर+ 
खुट�. पो. उ�रज ता. कंधार िज. 
नांदेड

पु�ष 1/3/1973 B.A, B.P.ED महार AC कंधार 2/8/1999 1/30/2002 9764483880

६१९ 20081007c777791
07/01/2008

सोनकांबळे उD तम गो;वदंराव मु. 
हंगरगा (प.क) पो. चाड`ेळा ता. 
मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1973 B.A, B.P.ED महार AC मुखेड 3/10/1997 3/10/2000 9850847018

६२० 20150209c101147
09/02/2015

चांदोबा लa मण वाघमारे मु. 
बलाळी पो. येताळा ता. धमा�बाद 
िज. नांदेड

पु�ष 4/10/1973 B.A बौF द AC �बलोल+ 2/1/1997 1/31/2000 9545481238

६२१ 19930626c744061
26/06/1993

वाडीकर (शवाजी ;वरभL मु.पो. 
बेरळी बु. ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1966 B.A, T/W MAR 
- 30+40, ENG - 
 30+40

गोलेवार N.T.B मुखेड 7/5/1995 6/5/1998 9730967225

६२२ 19900807c742341
07/08/1990

लa मण �दगंबर (शदंे मु. हरबळ 

पो. सोनखेड ेता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 6/4/1975 B. SC, T/W 

ENG-40, MAR-
40, MS-CIT

मराठा खुला लोहा 1/2/1997 1/2/2000 9011604761

६२३ 20150205c100512
05/02/2015

वडजे >द+प दD ताuय मु.पो. बेरळी 

बु. ता. मुखेड िज. नांदेड
पूpष 6/26/1973 B.A, B.P.ED मराठा खुला मुखेड 7/6/1996 7/6/1999 8698335174

६२४ 20080916c777607
16/09/2008

कहाळेकर अ;वनाश पंHडतराव 

मु.पो. कहाळा बु. ता. नायगाव िज. 
नांदेड

पु�ष 5/7/1967 B.A, ITI Fitar qाK हण खुला �बलोल+ 12/25/1997 11/19/2000 9637940406

६२५ 19970107c750770
07/01/1997

यादव गो;वदं गाड ेमु. पो. करडखेड 

ता. देगलुर िज. नांदेड
पु�ष 12/12/1972 B.A, M.A मांग AC देगलुर ००/०३/१९९८ ००/०२/२००१ 9766820847

६२६ 19960130c749179
30/01/1996

;वजयकुमार थोराजीराव कदम 

मु.पो. सांगवी ता. नायगाव िज. 
नांदेड

पु�ष 6/1/1975 B. SC मराठा खुला �बलोल+ ००/०३/१९९७ ००/०२/२००० 7588430775

६२७ 20141031c100819
31/10/2014

केशव रंगनाथ शेवाळे रा. सायाळ 

पो. कारेगांव ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 6/1/1967 B.A, Krushi �हदं ुमराठा लोहा 7/15/1995 7/14/1998 9049793405

६२८ 20141128c101242
28/11/2014

;वजय राजाराम (शदंे मु.पो. 
बनCचचोल+ ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1971 B.A, B.P. ED, 
MS-CIT

मराठा खुला हदगांव 7/12/1996 1/18/2000 9767459565

६२९ 20040615c769089
15/06/2004

सुय�कांत जेजेराव जाधव मु.पो. 
सुगाव ता. लोहा िज. नांदेड - 
४३१७२२

पु�ष 3/5/1973 B.COM मराठा खुला लोहा 4/13/1997 4/12/2000 9765887171
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६३० 19950911c748192
11/09/1995

नाईक सुभाष पुंडल+कराव मु.पो. 
_फनी ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 6/10/1971 B.COM हटकर N.T.C भोकर ००/०१/१९९७ ००/१२/१९९९ 9823669494

६३१ 19930315c744915
15/03/1993

अच�ना का(शनाथराव देशपांड े

गोवध�न घाट ता.िज. नांदेड
! "ी 7/1/1972 M.A, MS-CIT, 

T/W ENG-40 
MAR-30

qाK हण खुला नांदेड 2/6/1997 1/31/2000 9890212938

६३२ 201360702c103765
02/07/2013

जाधव मोरे$ वर Pख� मु. कमठाळा 

पो. मळकापूर ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 3/15/1973 B.A, M. ED, 
MS-CIT

बंजारा V.J.(A) _कनवट 8/18/1998 9/19/2001 8605155703

६३३ 20150117c100935
17/01/2015

चG हाण चंद ूनारायण मु.पो. 
ज�रतांडा ता. _कनवट िज. नांदेड 
(म. रा� य)

पु�ष 4/6/1973 B.A, B.P. ED, 
T/W ENG-40

बंजारा V.J.(A) _कनवट 4/1/1997 3/31/2000 9767326289

६३४ 20160704c100377
04/07/2016

सुदाम जाजू राठोड मु. पो. तुळशी 

तांडा ता. माहुर िज. नांदेड
पु�ष 3/5/1964 B. COM, B. 

P.ED
बंजारा V.J.(A) _कनवट ००/०७/१९९५ ००/०६/१९९८ 9308295212

६३५ 20150211c100315
11/02/2015

आड ेसुभाष सवाईराम मु.पो. 
तोटबां �दपलानाईकतांडा ता. 
_कनवट िज. नांदेड

पु�ष 3/27/1972 B.A, M.A, B. 
LIP(SIC), T/W 
MAR-30 , 
ENG-40

बंजारा V.J.(A) _कनवट 6/1/1997 5/31/2000 9421083778

६३६ 19860315c746076
15/03/1986

सोनसळे संजीव वाघोजी मु.पो. 
आंबेडकर नगर �बलोल+ िज. नांदेड 
- ४३१७१०

पु�ष 7/7/1969 B.A महार AC कंधार 11/1/1995 10/31/1998 8806160484

६३७ 20150212c100525
12/02/2015

;वनायक भुजंगा ढवळे ता. 
नायगांव खै. िज. नांदेड

पु�ष 4/2/1970 B.A, B.P. ED महार AC �बलोल+ 1/6/1997 11/6/2000 8552055126

६३८ 20150209c100193
09/02/2015

जाधव संजय रामराव मु.पो. 
सुगाव, गडगा, ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 7/12/1972 B. COM मराठा खुला लोहा 10/18/1996 10/17/1999 7507570017

६३९ 20120827c798722
27/08/2012

संभाजी गंगाराम नरवाड ेमु. 
खपराळा पो. कांगळी ता. �बलोल+. 
िज. नांदेड

पु�ष 6/4/1972 B.A, B.P. ED मराठा खुला �बलोल+ 2/18/2000 3/28/2003 8308475271

६४० 19920722c743488
22/07/1992

(शदंे गणपत �दगांबर पु�ष 7/5/1968 B.A, M.A मराठा ओपन �बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 976363223

६४१ 19980120c753828
20/01/1998

मांजरमकर कमल माPणकराव ! "ी 11/30/1972 B.A मांग AC �बलोल+ ००/१२/१९९५ ००/११/१९९८ 9765348550

६४२ 20070907c771960
07/09/2007

रघुनाथ दD ता"य (शदंे पु�ष 7/1/1972 B.A, B.P. ED, 
MS-CIT

मराठा ओपन �बलोल+ 1/1/1996 12/31/1998 9011228529
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६४३ 20101223c760890
23/12/2010

(शदंे बालाजी बाबुराव मु.पो. 
�दUस बु. ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 6/21/1971 B.A, T.Y मराठा ओपन कंधार 6/16/1997 6/15/2000 9623409290

६४४ 19500717c742301
17/07/1990

सोनसळे बाबाराव पोCचराम मु.पो. 
उ! मानगर ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1972 B.A बौF द AC कंधार 12/1/1997 11/30/2000 9763693458

६४५ 19960527c749323
27/05/1996

डाकोरे दादाराव ;व�ठलराव मु. 
कांजाळा पो. कापशी बु. ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 6/13/1969 B.A बौF द AC लोहा 10/1/1997 10/1/2000 8007325175

६४६ 19930722c744567
22/07/1993

जान_कराम ;व�ठलराव गारोळे 

मु.पो. गोलेगांव ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 6/2/1968 B. SC मराठा ओपन लोहा 7/6/1995 7/7/1998 8412815632

६४७ 19920720c743800
20/07/1992

Eी भगवान नारायणराव सूय�वंशी 

मु.पो. गु�ळी जूनी, ता. हदगांव िज. 
नांदेड

पु�ष 6/30/1970 B.A चांभार SC हदगांव 6/6/1995 5/5/1998 9764195256

६४८ 19940216c747053
16/02/1994

यादव गंगाराम गायकवाड मु.पो. 
उमरदर+ ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 5/12/1974 B.A, MS-CIT, 
T/W ENG-60, 
MAR-40,HIN-
40

मांग AC मुखेड 3/4/1998 3/4/2001 9823263739

६४९ 20081013c777827
13/10/2008

माधव चुडाजी क7 Lे मु. गोलेगांव 
वाडी. पो. गोलेगांव ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 5/5/1973 B. SC वंजार+ NT-D लोहा 10/31/1995 10/31/1998 8623097327

६५० 20091105c780851
05/11/2009

(शवाजी गंगाराम चंदनकर मु. 
हा� जापूर पो. ;पपंळगांव ता. 
�बलोल+ िज. नादेड

पु�ष 7/12/1973 B.A (लगंायत खुला �बलोल+ 4/1/1997 3/31/2000 9975465952

६५१ 19961217C750320
17/12/1996

हराळे मोहण ;वरभL

मु.पो.काटकळबा ता. .िज.नांदेड
पु�ष 21/09/1972 M.A. SC कंधार 1/7/1995 30/06/1998 9970652448

६५२ 20081212C765536
12/12/2008

देशपांड ेहर+ष मोहणराव 

मु.पो.कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 15/09/1969 B.A.Typin  M-
30 E-40

Open �बलोल+ 6/8/1996 30/07/1999 7276570177

६५३ 20140922C101147
22/09/2014

चावरे राज7L K हैसाजी 

मु.पो.काटकळबा ता.कंधार 

.िज.नांदेड

पु�ष 20/06/1969 B.A. SC कंधार 1/4/1998 30/03/2001 9823974216

६५४ 20081126C749930
26/11/2008

डांगे ;वIम बाळासाहेब 

रा भोसी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 3/4/1967 B.A. Open लोहा 21/02/1996 27/02/1999 9011014860

६५५ 20150226C100852
26/02/2015

गजभारे ;वलास _कशनराव 

मु.पो Eीनगर ता.नांदेड .िज.नांदेड
पु�ष 15/08/1967 B.A. SC नांदेड 4/10/1995 4/10/1998 8806137750
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६५६ 20150205C100526
05/02/2015

कांबळे (भमराव भुजगराव 

मु.पो बावलगाव ता.मुखेड 

.िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1969 B.A. B.P.Ed SC मुखेड 29/06/1998 29/04/2001 8007923585

६५७ 19910217C742910
17/02/1991

पांचाळ पुंडल+क बळीराम 

मु.पो.�दUस ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1974 B.A. OBC कंधार 17/03/1998 16/03/2001 9665682028

६५८ 20000112C748171
12/01/2000

सातेगाये बापुराव लa मण

मु.पो.�दUस ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/6/1972 B.A. Open कंधार 1/10/1996 30/09/1999 9970840673

६५९ 20140415C753389
15/04/2011

जाधव परसराम आम� 

रा.मेढक6 ता.माहूर िज.नांदेड
पु�ष 19/08/1967 B.A. B.Ed VJ (A) _कनवट 30/11/1995 30/11/1998 9168898908

६६० 19971010C751887
10/10/1997

फेरोज सुलताना अहेमदोrद+न 

मु.पो.इं�दरा नंगर ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

! "ी 10/6/1973 D.ed MSCIT Open �बलोल+ 1/8/1999 30/07/2002 9823351554

६६१ 19880707C746074
07/07/1988

बेग अजमत साहेबजानी 

मु.पो.इं�दरा नंगर ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 12/5/1972 B.sc LLB 
MSCIT

Open �बलोल+ 1/12/1995 30/11/1998 9823351554

६६२ 19940719C745861
19/07/1994

कंचरलवार राजरे«डी _कx टारे«डी

 मु.पो.कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 28/09/1969 B.A.ATD 
MSCIT

Open �बलोल+ 1/10/1995 1/9/1998 9766525043

६६३ 20081127C749796
27/11/2008

रफ6योrद+न मोह+द+न शेख 

मु.पो.नायगाव खै िज.नांदेड
पु�ष 5/1/1973 B.A. Open �बलोल+ 4/11/1997 31/12/2000 9960128035

६६४ 20150302C100432
02/03/2015

राठोड नामदेव मारोती 

मु.पो.�दUस ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 3/5/1974 B.A.BP.ed VJNT कंधार 8/9/1998 30/12/2000 7030209578

६६५ 20090813C763809
13/08/2009

सावळे �टकाराम पांडुरंग

मु.पो.धानोरा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1971 B.com SC लोहा 2/7/1996 1/6/1999 9763692355

६६६ 19991129C755940
27/11/1999

कुरे नंद ुमारोती 

मु.पो.हाडोळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 5/3/1972 B.A.BP.ed Open लोहा 9/3/1998 8/3/2001 9922578321

६६७ 20080718C775131
18/07/2008

वाघमारे नामदेव साहेबराव 

मु गोजेगाव पो .गोल<गाव 
ता.हदगाव िज.नांदेड

पु�ष 12/6/1972 B.com Open हदगाव 13/04/1996 13/03/1999 7776980075

६६८ 20150212C101019
12/02/2015

भोळे सद ुमर+बा 

मु.पो.धानोरा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 25/02/1968 M.com Type 

M-30 E-40
SC लोहा 14/01/1993 13/12/1995 9766565425

६६९ 20000504C755956
04/05/2000

डोईवाड ;पराजी गंगाराम 

मु.डोगंरगाव सालेगाव पो 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 7/7/1969 B.A. SC �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 8390481385
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६७० 19991217C756015
17/02/1999

शेख चांदपाशा ;परसाब

मु.पो.सालेगाव .नायगाव खै 

िज.नांदेड

पु�ष 7/6/1975 B.A Type M-
40 E-60 Hin 40

Open �बलोल+ 12/1/1998 30/12/2000 9881338562

६७१ 199607050749515
05/07/1996

वाघमारे नामदेव साहेबराव 

मु गोजेगाव पो .गोल<गाव 
ता.हदगाव िज.नांदेड

पु�ष 4/6/1959 B.A. SC लोहा 25/09/1997 24/09/2000 8806454897

६७२ 20150511C100093
11/05/2015

ठाकुर नंद(ुसह माधव(सहं 

मु.पो.�दUस ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 15/07/1971 B.A.BP.ed Open कंधार 4/12/1997 31/12/2000 83088287250

६७३ 20150710C100887
10/07/2015

बोडके खुशाल कMHडबा 

मु.तुपदाळ पो.जाहुर ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/3/1971 B.A.BP.ed Open मुखेड 9/10/1996 8/10/1999 8698189046

६७४ 19920903C743577
03/09/1992

वड बालाजी _कशनराव 

ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1968 B.A. Open लोहा 1/7/1995 11/7/1998 9764395291

६७५ 20150129C101148
29/01/2015

गंगाणर बालाजी तेजेराव 

मु.आखरगा पो.होणवडज ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/7/1970 B.Com NT © मुखेड 29/11/1994 29/11/1997 9860530515

६७६ 20141018C100203
18/10/2014

दगुाने >काश दाऊ 

मु.पो.बडुर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 20/06/1975 B.A. SC �बलोल+ 17/03/2000 17/03/2003 9665976788

६७७ 20081204C763877
04/12/2008

जाधव रमेश भाउुराव 

मु.पो.हंगरगा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1968 B.A. Open �बलोल+ 1/6/1995 31/05/1998 7507587197

६७८ 20140616C101624
16/06/2014

जवळे (शवाजी गंगाराम 

मु.पो.;पपंळगाव ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 19/01/1971 M.A. Open �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 9561661847

६७९ 20131231C218860
31/12/2013

खाकरे सुभाष (शवशंकर 

मु.पो.सावरगाव ता.हदगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 28/11/1970 B.A. Blib OBC हदगाव 1/4/1996 1/4/1999 9822467182

६८० 19941027C746315
27/10/1994

हुंबाड मुरल+धर शंकराव 

मु.नंदनवन ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 4/6/1973 B.A. Open कंधार 1/2/1996 30/01/1999 7066519266

६८१ 20070103C746146
03/01/2007

पेटेकर सुरेश नागोरा 

मु.पो.खतगाव ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1972 B.A. NT© �बलोल+ 1/4/2000 31/03/2003 83800970330

६८२ 20150211C100484
11/02/2016

बेरळीकर उD तम �दनानथ 

मु पो बेरळी ता.लोहा िज.नांदेड
! "ी 15/05/1968 B.A. Open लोहा 20/12/1995 20/12/1998 9970107335

६८३ 1989000094
04/01/1989

गारोळे घनशाम तुकाराम

ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 10/3/1971 B.sc BP.ed Open लोहा 24/06/1997 24/06/2000 9975883978

Page 1359 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

६८४ 2014203C101532
03/12/2014

लाटकर �दगाबंर तुकाराम 

मु.पो.मुखेड ता मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 4/2/1969 B.A Type M-

40 E-40
SC मुखेड 9/8/1999 8/8/2002 9421207656

६८५ 20101101C742076
01/11/2010

नरहारे माधव गंगाराम 

मु.पो.एकलारा  ता मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/3/1973 B.A. SC मुखेड 9/10/1996 9/10/1999 9860557527

६८६ 20141127C100377
27/11/2014

शेख सुलेमान नवाब 

मु.पो.जाहुर  ता मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 15/09/1972 B.A.B.ed Open मुखेड 1/7/1995 1/7/1998 8600348432

६८७ 20081124C754663
24/11/2008

वाघमारे चांद ुउकंडजी 

मु.कMढा पो कामठा ता.अधा�पुर 

िज.नांदेड

पु�ष 7/9/1967 B.A. SC नांदेड 20/11/1995 19/11/1998 9096432733

६८८ 19990211C754602
11/02/1999

(शळे हाणमंत खंडु 

मु.पो.सांगवी ता...नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 5/6/1967 B.A. NT © �बलोल+ 1/10/1997 1/11/2000 7507948035

६८९ 19900206C742100
06/02/1990

बR कवाड ;व�ठल ल] छमन 

मु.पो._कनी ता.भोकर कज.नांदेड
पु�ष 2/8/1971 B.sc NT (b) भोकर 19/08/1995 18/07/1998 8805386453

६९० 20140913C104965
13/09/2014

येईलवाड `ानोबा गंडरेाव 

रा. संगुचीवाडी पो.पांगरा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 18/05/1970 B.com Type M-
40 E-40

NT B नांदेड 1/6/1995 30/05/1998 9561954289

६९१ 19950707C747780
07/07/1995

घाटे द(लतबाबु तुळशीराम 

रा.बाळापुर ता .धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 9/5/1974 B.A. Open �बलोल+ 1/10/1996 30/09/1999 9168804761

६९२ 2015020C100817
04/02/2015

जाधव साहेबराव पुंडल+क 

मु.महार+ माळकौठा ता.मुदखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/10/1969 B.A.BP.ed SC नांदेड 29/10/1999 29/10/2002 9923951950

६९३ 20150216C100951
16/02/2016

तुरेराव (भमराव लa मण 

मु.ह� जापुर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 20/01/1967 B.A. SC �बलोल+ 12/3/1997 21/03/2000 8600314736

६९४ 20140421C100285
21/04/2014

सोनकांबळे गणपतराव (भवाजी

 मु.पो.�दUस ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/7/1960 B.A. SC कंधार 1/1/1995 30/06/1998 9673840483

६९५ 19880704C747192
04/07/1988

वाघमारे संजय गणपती 

मु.पो.कापसी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 15/07/1970 B.A. SC लोहा 15/02/1996 20/02/1999 9881708794

६९६ 20150204C100876
04/02/2015

गाडकेर गो;वदं पांडुरंग 

मु.पो.धावर+ ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 15/05/1965 B.com Open लोहा 29/06/1995 28/06/1998 7350829563
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६९७ 19870702C744639
02/07/1987

शेख एकबाल अहेमद नजीर 

अहेमद

बागवान ग� ल+ मु.पो.कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 8/8/1971 M.A.MSCIT Open �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 9860081120

६९८ 20130712C108471
12/07/2013

सोनटR के सु@नल G दारकदास

मु.पो.माळाकोळी ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 31/08/1973 M.A. SC लोहा 20/09/1999 20/09/2002 9421870298

६९९ 19870716C743483
16/07/1987

पाशा 0रयाज चांद पाशा

खाजी ग�ल+ ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 3/6/1970 B.A. Open �बलोल+ 9/5/1995 30/04/1998 9405114643

७०० 20040821C769633
21/08/2004

चोपड ेयादव लालु

मु.पो.कासराळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/6/1968 B.com NT (b) �बलोल+ 12/2/1996 11/2/1999 9960246698

७०१ 19900924c745112
24/09/1990

शा�हदंर मोहKमद युसुफ गुलाम 

दगा�पुरा कंधार िज. नांदेड
पु�ष 4/20/1971 B.A, B. PED मु!ल+म / खुला कंधार 12/1/1996 11/30/1999 9175324544

७०२ 20100423c787475
23/04/2010

Eी अ@नल खंडरेाव कुलकण� 

तरोडा नाका ता.िज. नांदेड
पु�ष 7/5/1971 B.A qाvमण / ओपन नांदेड ००/०१/१९९६ ००/०१/१९९९ 9975594508

७०३ 19941205c746486
26/10/2015

पठाण परवेज खान इ!माईल 

खान रा. कोट बाजार ता. कंधार 

िज. नांदेड

पु�ष 6/6/1975 B.A, ITI मु!ल+म / ओपन कंधार 12/11/1996 12/10/1999 9673808058

७०४ 20150212c100655
12/02/2015

देवीदास बालाजी जावळेकर डॉ. 
आंबेडकर नगर (शवाजी नगर 

नांदेड

पु�ष 7/4/1967 B.A बौrध / s c नांदेड 8/1/1996 8/31/1999 9823940854

७०५ 19931220c744890
20/12/1993

रामराव ;व�ठलराव चGहाण मु.पो. 
उमर+ ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 7/21/1993 B.A, B. ED मराठा / ओपन भोकर 8/22/1995 8/22/1998 9665063342

७०६ 20160711c101197
11/07/2016 

इंगोले केशव माधवराव मु.पो. 
बेरळी ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 1/4/1967 B.A, B. PED मराठा / ओपन मुखेड 11/17/1994 11/19/1997 9923612596

७०७ 20140409c100409
09/04/2014

0रयाज खान �दनमहमद 

इ!लामपूर _कनवट िज. नांदेड
पु�ष 6/7/1968 B. SC मु!ल+म / ओपन _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 95278870447

७०८ 20160709c100861
09/07/2016

भोजे सा;व"ा नर(सगंराव !"ी 6/5/1973 B. COM T/W 
MAR-40 Mar-
30

रंगार+ / ओ.बी.सी. �बलोल+ ००/०१/१९९६ ००/१२/१९९८ 9595436304
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७०९ 20081208c765486
08/12/2008

(शवाजी इरबाजी गायकवाड मु.पो. 
त=लाई ग�ल+ ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/7/1971 B.A,  T/W 
ENG-40 Mar-
30

महार / SC मुखेड 3/13/2000 3/13/2003 9923081358

७१० 2016711c101232
11/07/2016

शंकर ;व�ठल सूय�वंशी मु. 
(सrधाथ� नगर बाल+राKपूर ता. 
धमा�बाद

पु�ष 5/4/1972 B.A महार / SC �बलोल+ ००/०९/१९९६ ००/०२/१९९९ 9765169425

७११ 20160711c100322
11/07/2016

बोयवार सुनील धMडीबा मु. पो. 
मुIमाबाद ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/10/1976 M.A, B. ED मांग / SC मुखेड 4/13/2000 १२/००४/२००३ 9421840146

७१२ 20160711c100652
11/07/2016

गंगाराम गो;वदंराव हाळे मु. भोसी 
पो. सावळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 4/17/1971 B.A, M.A 
M.PED

(लगंायत �बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9765163287

७१३ 20090907c756678
07/09/2009

गGहाने संजय शामराव गोरOण 

जवळ ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 3/12/1972 B.A कोळीमहादेव / ST मुखेड 1/2/1998 12/2/2000 9156440475

७१४ 19960329c749271
29/03/1996

नागूल महेश नरस�या भारत 

;वrयालय इतवारा ता. नांदेड
पु�ष 11/28/1970 B. COM T/W 

MAR-30 ENG-
40, S/H 100 
WPM

Pझ=गाभोई / NT 
(B)

नांदेड 12/30/1997 12/31/2000 9921613125

७१५ 19950517c747408
17/05/1995 

सांडवे >काश _कशनराव मु. _कनी 

पो. मात�ळी ता. देगलूर िज. नांदेड
पु�ष 6/9/1971 M.A, C.T.C, 

ENG-40, 
�हदं ूखा�टक  / 
SC

देगलूर ००/१९९७ ००/०३/२००० 9764323544

७१६ 20160708c100420 
08/07/2016

सुनील माधवराव पुर+ मु. पो. 
नाईक नगर मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/15/1973 B.SC गोसावी NT.B मुखेड ००/०७/१९९९ ००/०५/२००२ 8554807099

७१७ 20071106c743425
06/11/2007

अZदलु नईम मोहKमद इqा�हम 

नई आबाद+ नांदेड

पु�ष 2/25/1969 M. COM T/W 
MAR-30 ENG-
40, MS-CIT

मु!ल+म / ओपन नांदेड 7/1/1995 7/30/1998 8087600101

७१८ 20150218c100531
13/01/1998

रामराव नागोराव बेटकर मु. 
वाळक6 पो. मारतळा िज. नांदेड

पु�ष 7/4/1973 B.A मराठा / ओपन लोहा 1/13/1998 1/13/2001 7722047883

७१९ 19950414c747350
14/04/1995

गो;वदं मारोती ;वभूते मु. पो. 
काटकळंबा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 7/2/1971 M.A, MS-CIT कुभार / इतर 
मागासवग�य

कंधार 6/1/1996 5/30/1999 9657094521

७२० 20140918c101201
18/09/2014

!वमी म:मथ गगधरअ�पा मु. 
सोनाळा  पो. नीबगाव ता. हदगाव 
िज. नांदेड

पु�ष 5/2/1968 B.A, B.PED 
T/W MRA-30, 
ENG-40

जंगम / ओबीसी �बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9404641987
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जातीचा >वग�

७२१ 20040827c769651
27/08/2004

हंड ेशंकर �दगांबर मु. अजनी पो. 
बामणी बु. ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/10/1967 B.A (लगंायत / ओपन �बलोल+ 2/1/1997 1/17/2000 9766288385

७२२ 20160712c100147
12/07/2016

भूमंना चीनंना बटलवाड मु. 
अजनी पो. बामणी बु. ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 5/13/1969 B.A Pझ=गाभोई / NT 
(B)

�बलोल+ 10/9/1995 9/30/1998 9096614260

७२३ 19910708c742615
08/07/1991

भाRतरे धाराजी (भवाजी पो. मुगट 
ता. िज. नांदेड

पु�ष 7/7/1976 B.A बौrध / s c नांदेड 2/23/1999 2/23/2002 9923951754

७२४ 20150602c100041
02/06/2015

भंडारे >काश नामदेवराव साठे 

नगर ता. कंधार िज. नांदेड
पु�ष ३००६/१९७३ B.A,  T/W 

MRA-30, ENG-
50,HIN-30, 
MS-CIT

मांग / SC कंधार 11/1/1995 10/30/1998 9561380031

७२५ 20160222c100648
22/02/2016

तातेराव दामोदर का:धारे मु. 
(भमघाट पो. विजराबाद ता.िज. 
नांदेड

पु�ष 12/19/1967 B.A महार / SC नांदेड 1/1/1998 12/31/2000 9623945024

७२६ 20160707c100280
07/07/2016 

रमेश गणपती धुतुरे मु. कळगाव 

पो. कारला ता. उमर+ िज. नांदेड
पु�ष 3/7/1964 B.A, G.D.C, A महार / SC भोकर 1/14/1994 1/13/1997 9657741456

७२७ 20160712c100115
12/07/2016

माने देवीदास बापूराव ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 8/20/1970 B.A धनगर N.T.C �बलोल+ ००/०९/१९९७ ००/१०/२००० 84112043527

७२८ 20160712c100183
१२/०७/२०१६

बालासाहेब अमतृराव कलकेकर मु. 
पो. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 4/7/1973 B.SC, MS-
CIT,T/W ENG-
30

मराठा / ओपन लोहा 12/2/1996 12/1/1999 9175698810

७२९ 20160712c100299
12/07/2016

गटलेवार संजय बनुदास मु.पो. 
लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/3/1969 B.A,  T/W 
MRA-30, ENG-
40 

(शपंी / ओबीसी लोहा 8/28/1997 8/27/2000 9975110941

७३० 20150211c100404
11/02/2015

मोरे @नतीन सखाराम रा. डॉ. 
आंबेडकर नगर गोकुंदा ता. 
_कनवट िज. नांदेड

पु�ष ०७//०४/१९७० B.A, T/W ENG-
30

महार अ. जाती _कनवट 8/7/1995 8/16/1998 9881523475

७३१ 20160712c100229
27/07/2011

�ब� लाळीकर जगिजवन 

;व�ठलराव मु. पो. नरसी ता. 
नायगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1969 B. COM महार अ. जाती �बलोल+ 6/6/1995 5/5/1998 9822488040

७३२ 19921229c743838
29/12/1992

टेळके रमेश (शवराम मु.पो. 
पाटोदा खु. ता. _कनवट िज. नांदेड

पु�ष 1/14/1967 B. COM कुणबी मराठS 

सव�साधारण

_कनवट 7/3/1995 7/2/1998 9850303014
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जातीचा >वग�

७३३ 2016712c100242
12/07/2016

संजय जग: नाथराव कुलकण� मु. 
धामनगाव पो. बेटमोगरा ता. 
मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/20/1971 B.A, B. PED qाK हण / ओपन मुखेड 1/28/1997 1/28/2005 9730941210

७३४ 20150205c101496
12/07/2015

ताटे >काश गणपतराव मु. 
बावलगांव ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1975 B.A मराठा / ओपन मुखेड 6/19/1999 6/14/2002 9764700271

७३५ 19870814c743469
14/08/1987

(शदंे दD ता शंकरराव मु. हरवळ पो. 
सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 5/2/1971 B.A मराठा / ओपन लोहा 7/1/1995 6/30/1998 9673407315

७३६ 20160712c100426
12/07/2016

(म(लदं >� हादराव Cगर�बड ेनाईक 

नगर ता.िज. नांदेड
पु�ष 3/3/1965 B.A,  T/W 

MRA-40, ENG-
40 

महार AC नांदेड ००/१०/१९९५ ००/११/१९९८ 8657982803

७३७ 20160708c100788
08/07/2016

>@तभा केशवराव पूर+ ! "ी 6/11/1975 B.A गोसावी NT.B लोहा 2/10/1999 2/20/2002 8308228861

७३८ 20105820c787794
12/07/2016

बाबुराव बळीराम गाडकेर मु.पो. 
वडपेुर+ ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1970 B.A चांभार / SC लोहा 10/31/1996 12/3/1999 9763721007

७३९ 20090220c778409
20/02/2009

Eी अनुरथ हर+हर प7डलेवाड रा. 
नवघरवाडी पो. पानभोसी ता. 
कंधार िज. नांदेड

पु�ष 8/15/1970 B.A गोलेवार / NTB कंधार 1/1/1998 12/31/2000 9922335091

७४० 20100423c787484
16/01/1989

रेनगुटवार राजू नर(समलू ! "ी २०/२१/१९६६ B.A,  T/W 
MRA-40, ENG-
30 

(शपंी / इ.मा.वCग�य नांदेड ००/१२/१९९५ ००/१२/१९९८ 8149728978

७४१ 20150211c100614
11/02/2015

Eी@नवास नरहरराव िजoटावार 

मु.पो. कुंडलवाडी ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 4/2/1966 B. COM पrमशाल+ / 
(SBC)

�बलोल+ ००/०१/१९९६ ००/१२/१९९८ 9372215106

७४२ 20100923c769009
23/09/2010

शेख फा�ख शेख शमशोrद+न 

मु.पो. जुना बस! टा: ड ता. हदगांव 
िज. नांदेड

पु�ष 7/21/1968 B.A, B. PED मुसलमान खुला हदगाव ००/१२/१९९५ ००/०६/१९९९ 9822330796

७४३ 19910111c745158
11/01/1991

अZ दलु मुजीब अZ दलु रशीद 

चौफाळा रोड ता.िज. नांदेड
पु�ष 4/10/1966 B. COM, T/W 

Mar-30
मुसलमान खुला नांदेड 8/5/1995 7/31/1998 9890547340

७४४ 20010315c761631
15/03/2001

जयपाल गो;वदंराव कांबळे मु.पो. 
भूD तन �ह� परगा ता. देगलूर िज. 
नांदेड

पु�ष 7/17/1965 B.A, M.A महार AC देगलूर ००/१२/१९९६ ००/०१/१९९९ 9766356872

७४५ 19891118c743733
18/11/1989

कांबळे बेबी संभाजी रा. सहयोग 
नगर वक� शोप रोड ता.िज. नांदेड

! "ी 12/14/1969 B.A, B. PED, 
T/W ENG-40

महार AC नांदेड ००/११/१९९६ ००/१०/१९९९ 9404661557
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पासून पयJत
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७४६ 20160707c100673
07/07/2016

सौ. माधवी @नतीन भालेराव उषा 
रे(सड:े सी सचखंड रोड, 
Cचखलवाडी ता. िज. नांदेड

! "ी 5/13/1972 M.A 
(Hindi),MS-
CIT, T/W ENG-
40 MAR-40

qाK हण / ओपन गंगाखेड 1/1/1997 12/31/1999 8421044601

७४७ 20160712c100373
12/07/2016

पांडूरंग चांदोबा चंLे ता. देगलुर 
िज. नांदेड

पु�ष 4/10/1970 B.A, B. PED महार AC देगलूर ००/०७/१९९५ ००/०७/१९९८ 7875614358

७४८ 20150206c100815
06/02/2015

अशोक � यातीबा पंडीत >बुF द 

नगर (भमघाट प जीराबाद ता.िज. 
नांदेड

पु�ष 4/3/1952 B.A बौrध / s c नांदेड ००/११/१९९२ ००/११/१९९५ 9970593269

७४९ 19920611c743102
11/06/1992

ढवळे गंगाधर माधवराव पु�ष 12/7/1974 B.A, T/W ENG-
40 MAR-30

बौrध / s c नांदेड ००/१२/१९९७ ००/११/२००० 9552514039

७५० 19971219c751937
12/02/2015

 पाईकराव शोभा ;व�ठलराव जय 

(भम नगर ता. िज. नांदेड
! "ी 6/6/1966 M.A (Marathi) बौrध / s c नांदेड 11/12/1992 ००/१०/१९९५ 9561167219

७५१ 20160707c100755
07/07/2016

गणपती संभाजी बेरळीकर मु.पो. 
बेरळी ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष १६/०७/१९६९. B.A तेल+ O.B.C लोहा 6/13/1995 6/13/1998 9763691944

७५२ 20150305c100425
05/03/2015

(शदंे ;वजय दD तराम मु. पांगर+ 
पो. करखेल+ ता. धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 11/10/2015 B. COM मराठा ओपन �बलोल+ 9/10/1996 9/10/1999 8806326731

७५३ 20010608c762362
08/06/2009

घाटे ;व�ठल शंकरराव मु.पो. वसुर 
ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 11/1/1972 B.A, B. PED मांग / SC मुखेड 8/10/1996 7/10/1999 9673041543

७५४ 20160711c100906
11/07/2016

राजाराम शंकरराव चंLे पो@न�मा 

नगर नांदेड

पु�ष 5/4/1971 M.A, T/W 
ENG-40 MAR-
30, MS-CIT

महार AC देगलूर ००/०७/१९९५ ००/०६/१९९८ 9860877931

७५५ 19941129c746411
29/11/1994

घाटे G यंकट भुजंगराव मु.पो. वसुर 
ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 3/5/1998 B.SC, B. PED मांग / SC नांदेड ०९/०४१९९६ 3/31/1999

७५६ 20140920c103569
20/09/2014

संभाजी मारोतीराव (शवाजी 

उrयान जवळ हडको न;वन नांदेड

पु�ष 12/30/1972 B.A मराठा ओपन चाकुर 10/3/1996 10/3/1999 9421296015

७५७ 20160708c101475
08/07/2016

चौधर+ मगदमु गैबीसाब ता. मुखेड 

िज. नांदेड
पु�ष 6/24/1961 B. COM मुसलमान मुखेड 12/5/1989 12/5/1992 9403527880

७५८ 20160711c100723
11/07/2016

कुंभरगावे राम_कशन Eीराम मु. 
पो. बरबडा ता. नायगाव खै. िज. 
नांदेड

पु�ष 6/28/1974 B.SC, B. ED वाणी / ओ.बी.सी. �बलोल+ ००/०१/१९९८ ००/१२/२००० 9921466274
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७५९ 20150323c100137
23/03/2015

साधू लa मण ;व�ठलराव वसरणी 

ता. िज. नांदेड
पु�ष 1/1/1971 B.A, B. PED मांग / SC नांदेड ००/१२/१९९५ ००/१२/१९९८ 7719868692

७६० 20100323c767629
23/03/2010

तोरणे G यंकट+ तुकाराम मु.पो. 
उमरज ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1971 B.A, B. PED मराठा ओपन कंधार 12/4/1996 ३१/११/१९९९ 9890458355

७६१ 19890227c746446
27/02/1989

धनवे वैजनाथ ;व�ठलराव मु. 
_कनी पो. मरतोळी ता. देगलूर िज. 
नांदेड

पु�ष 1/5/1972 B.A, M.S.W महार AC देगलूर 2/15/1996 1/31/1999 8007578706

७६२ 19920826c743567
26/08/1992

होनशेoटे लa मण मारोतीराव 

मु.पो. चांडोळा ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 6/12/1969 B.A, B. PED वाणी / ओ.बी.सी. 

१९०
मुखेड 1/7/1996 1/7/1999 8087796679

७६३ 20160711c100878
11/07/2016

बालाजी संभाजी हाळे मु. भोसी पो. 
सावळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 2/6/1967 B.A, M.A ओ.बी.सी इ.मा.प �बलोल+ 12/11/1999 11/30/2002 9637549156

७६४ 20150618c100608
1806/2015

Cगर+श माधवराव खडक6कर पु�ष 12/3/1971 B.A qाK हण / ओपन मुखेड 1/31/1996 1/31/1999 8408836345

७६५ 20150214c100516
14/02/2015

शेख मुतु�जा (मयॉसाब मु.पो. 
सगरोळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 12/4/1969 B.A, B. PED ;पजंार+ ओ.बी.सी �बलोल+ 1/1/1997 12/31/1999 98673956195

७६६ 20160712c100122
12/07/2016

बुिFदवंत अवनदास गंगाराम मु. 
आ� लूर पो. Cचचंाल+ ता. धमा�बाद 
िज. नांदेड

पु�ष 3/10/1967 B.A, B. PED महार AC �बलोल+ 7/1/1995 6/30/1998 9403328967

७६७ 20131107c166189
07/11/2013

लa मण केशवराव जाधव मु.पो. 
पेवा, ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 2/4/1970 B. SC मराठा खुला हादगाव ००/०६/१९९५ ००/०३/१९९ 9763879195

७६८ 20120430c755592
30/04/2012

>भावती @नवD त�राव (शगंे लेबर 

कॉलनी ता. िज. नांदेड
! "ी 11/11/1968 B.A, M.A महार AC नांदेड 1/27/1998 1/26/2001 ९१५६३७१११० / 

९१५६३७१११०
७६९ 19951103c748304

03/11/1995
(मल+ंद सखाराम गायकवाड रा. डॉ. 
आंबेडकर नगर ता. िज. नांदेड

पु�ष 3/5/1971 B.A बौrध / s c नांदेड ००/११/१९९७ ००/१०/२००० 7718660867

७७० 19880629c741768
29/06/1988

गंगाधर माणेजी पोटेवाड मु. 
कळगांव पो. कारला ता. उमर+ िज. 
नांदेड

पु�ष 9/25/1969 B.A, B. ED गोला NT(B) भोकर 1/14/1994 1/13/1997 9130103329

७७१ 20160712c100211
12//07/2016

ताटे (शवाजी ;व$ वनाथ मु. 
बावलगांव पो. शेळगांव ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 5/9/1971 B.A मराठा ओपन मुखेड १६/०५८/१९९८ 5/16/2001 9503064990

७७२ 20140128c100655
28/01/2014

पाट+ल संजय मनोहरराव मु.पो. 
वाघी (शवाजी नगर ता.िज. नांदेड

पु�ष 12/26/1971 M. COM, T/W 
ENG-40

महार AC नांदेड ००/०८/१९९६ ००/०८/१९९९ 9420071602
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७७३ 19941116c746788
16/11/1994

चुंचेकर सुरेखा दामोधरराव घर नं. 
१-७-६७७ पावडवेाडी नाका ता. िज. 
नांदेड

! "ी 6/20/1974 M.A B. ED, 
T/W ENG-40, 
MAR-30, HIN-
30

महार AC नांदेड ००/०२/१९९६ ००/०२/१९९९ 9763125649

७७४ 20110411c753326
11/04/2011

शेडगंे हार+चंL तातेराव ता. कंधार 

िज. नांदेड
पु�ष 6/12/1974 M.A, M. LIB मराठा ओपन कंधार 1/13/1999 1/13/2002 8390521400

७७५ 20070723c762195
23/07/2007

(शवलाड >काश बाबुराव मु.पो. 
करसेल+ ता. धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 7/25/2007 B. COM तेल+ O.B.C �बलोल+ 10/1/1995 9/30/1998 7066394006

७७६ 20150415c100685
05/05/2016

स�यद नजीर स�यद महेमुद पु�ष 2/21/1971 B.A, M.A, T/W 
ENG-40, MAR-
30 

मु! ल+म / ओपन कंधार 10/4/1995 10/3/1998 8380931185

७७७ 19940816c745981
16/08/1994

संजय नामदेवराव कंधारकर घर 

नं. १-४-२५०, डॉ. आंबेडकर नगर, 
फायर ! टेशन जवळ ता. िज. नांदेड

पु�ष 3/8/1969 B. SC, M.S.W बौrध / s c नांदेड ००/१०/१९९५ ००/१०/१९९८ 9421757699

७७८ 20150213c101162
13/02/2015

गोपीनाथ _कशनराव बुलबुले पु�ष 12/9/1967 B.A आंध / ST _कनवट 5/1/1996 4/30/1999 9822795262

७७९ 19941101c746333
07/02/2016

संभाजी नागोराव भदरगे डॉ. 
आंबेडकर नगर ता. िज. नांदेड

पु�ष 6/10/1968 B.A बौrध / s c नांदेड ००/०२/११९६ ००/०१/१९९९ 9561320820

७८० 20081205c765434
05/02/2008

शेक मुखतार अहेमद एकबाल 

अहेमद

पु�ष 6/5/1972 B.A मु! ल+म / ओपन �बलोल+ 3/1/1997 2/28/2000 9403335814

७८१ 20160711c100227
11/07/2016

लोखंड े;वलास सखाराम मु. 
जाभं�न पो. काकांडी ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 5/8/1972 B. SC, Iषी बौrध / s c लोहा 12/6/1996 12/6/1999 8698379242

७८२ 20101202c743458
02/12/2010

Eी सुभाष पांडुरंग गुंडकेर मु.पो. 
म बु. ता. �हमायतनगर िज. नांदेड

पु�ष 4/1/1972 B.A मातंग / SC �हमायतनगर ००/०५/२०१० ००/०४/२००३ 9657979505

७८३ 19910904c742747
04/09/1991

बुधाजी ;व�ठलराव चG हाण मु.पो. 
ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1969 B. SC मराठा सव� 

साधारण

भोकर ००/१०/१९९४ ००/०९/१९९७ 9423657211

७८४ 20140729c100407
29/07/2014

कळसकर लa मीकांत Eीराम 

;वकास नगर, जुना कौठा नांदेड

पु�ष 10/26/1971 B. COM @नराळी इतर मा. नांदेड ००/०९/१९९५ ००/०९/१९९८ 9420957451

७८५ 20160711c101163
11/07/2016

यमुनवाड पंढर+नाथ परमे$ वर 

मु.पो. खाजापुर ता. देगलुर िज. 
नांदेड

पु�ष 4/2/1973 B.A महादेव कोळी ST देगलूर ००/०९/१९९७ ००/०८/२००० 8390696320

७८६ 19990527c754874
27/05/1999

बोडके बालाजी मारोती पु�ष 6/14/1968 B.A वंजार+ NT-D नांदेड 4/15/1998 4/30/2001 8408025901
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७८७ 20040818c769611
18/08/2004

(शवाजी लa मणराव पवार मु. पो. 
0रसनगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 7/31/1967 B.A मराठा खुला लोहा 6/29/1995 5/29/1998 9766719328

७८८ 20160712c100756
12/07/2016

राम मोतीराम @तगोटे मु.पो. 
0रसणगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 3/1/1970 M.A (Marathi) 
B. PED

महार AC नांदेड ००/०७/१९९५ ००/०७/१९९८ 9623979069

७८९ 20160712c100883
12/07/2016

हुंडकेर राजेश रामराव रा. भोकर 

ता. भोकर िज. नांदेड
पु�ष 2/22/1972 B.A गवळी NTB भोकर ००/०८/१९९५ ००/०९/१९९८ ९४०३५१९१०६ / 

८८५५०१९५९९
७९० 201408112c100897

12/08/2014
दD ता तुकाराम वरवटे मु.पो. 
लोहगांव ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 5/10/1969 B. COM धनगर N.T.C �बलोल+ १८/२१/१९९५ 11/18/1998 9922251461

७९१ 20160712c100536
12/07/2016

पाव�ती पुंड(लकराव कMड ेमु.पो. 
कंधार िज. नांदेड

! "ी 6/10/1969 B.A, M.A, T/W 
ENG-60, MAR-
40, HIN-40 

गो� ला NT-B कंधार 7/1/1995 6/30/1998 8600847234

७९२ 2008112c740705
27/11/2008

म! के ने�L पांडुरंग मु.पो. कंधार 

िज. नांदेड
पु�ष 1/5/1972 B. SC, M. FIL महार AC कंधार 1/1/1995 ३०/१२/१९९७. 8087155189

७९३ 20160712c100692
12/07/2016

उराड ेकैलास जयवंतराव मु.पो 
हदगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 9/2/1971 B.A धनगर लोहा 6/22/1998 6/22/2001 9881590131

७९४ 20040929c769811
29/09/2004

रघुनाथ लa मणराव ढगे साईनाथ 

नगर ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 6/1/1973 M. COM T/W 

MAR-30 ENG-
40, MS-CIT

@नराळी ओ. बी. सी मुखेड 1/28/1997 1/28/2000 9423440924

७९५ 2016704c101533
04/07/2016

बंड ेअशोक रामराव मु.पो. राम 
मं�दर ग� ल+ ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1970 B.A (लगंायत ओ.बी.सी मुखेड 3/4/1998 3/4/2001 9552722489

७९६ 20160712c100621
12/07/2016

गायकवाड राहूल कचराजी मु. 
आंबेडकर नगर पो. (शवाजी नगर 

ता. िज. नांदेड

पु�ष 10/1/1965 B. COM महार AC लोहा 12/13/1995 12/13/1998 9860203029

७९७ 20151002c100409
02/10/2015

सुरनर मंचक म� हारराव मु.पो. 
0रसनगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/14/1970 B.A हटकर N.T लोहा 4/2/1996 4/20/1999 9822775892

७९८ 19930323c743969
23/03/1993

चंLकांत _कशनराव पालखे मु. 
भालक6 पो. नांदसुा ता. िज. नांदेड

पु�ष 2/6/1971 B. SC, B. ED मांग / SC नांदेड 3/11/1997 2/11/2000 9689693934

७९९ 20160712c100848
12/07/2016

पटेल अवेस अल+ आ(सफ अल+ 

�बलाल नगर रे� वे ! टेशन रोड 

भोकर िज. नांदेड

पु�ष 2/4/1975 M. SC, B. ED मुसलमान खुला भोकर 9/1/1996 9/30/1999 9421768368
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८०० 20160712c100742
12/07/2016

बालु बाबुराव चौधर+ पु�ष 4/9/1975 B.A, ITI 
(WELDER)

गवळी NTB मुखेड 4/1/1997 3/1/2000 9922450925

८०१ 20160408C100179
08.04.2016

एमेलवार (शवाजी धMडीबाराव 

रा. भावे$ वर िज.  नांदेड
पुpष 30.06.1971 बी कॉम पrमशाल+ 

SBC
कंधार 15.02.1996 20.02.1999 9881380565

८०२ 20000117C756693
17.01.2000

जाधव साहेबराव दD तराम 

रा. सुनेगांव 
ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 13.05.1972 एस एस सी 

बीपीएड

मराठा

OPEN
लोहा 10.04.1997 10.04.2000 9765734131

८०३ 2004915348
07.10.2004

गोरे (समा अशोक 

रा.क� पभूषण @नवास 

जुना कौठा नांदेड

! "ी 06.02.1971 बी ए जैन

OPEN
नांदेड 15.01.1996 14.01.1999 9422874448

८०४ 20150227C101219
27.02.2015

नळेगावे गो;वदं खुशालराव 

रा. टाकळी ता.नायगांव िज. नांदेड
पुpष 01.03.1973 बी ए 

बीपीएड

(लगंायत

OPEN
नायगांव 09.04.2001 09.04.2004 8411038006

८०५ 20091020C780370
20.10.2009

गवळे गौतम रामराव 

रा. जेतवननगर तरोडा 

नांदेड

पुpष 02.06.1970 डी एड 

�ब ए

महार

SC
मुखेड 01.01.2000 30.10.2002 9767260496

८०६ 20090606C778961
06.06.2009

सूय�वंशी माधव नारायणराव रा. 
डMगरगाव ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 22.07.1971 बी ए नाG ह+

OBC
लोहा 4/10/1900 01.01.2000 8975366344

८०७ 20150209C100190
09.02.2015

इरपे कMHडबा मोहनाजी 

रा. बरबडा ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 04.03.1966 बी ए 

बीपीएड 

टाईप इं.30 40

धनगर

NT-C
�बलोल+ 28.06.1995 27.05.1998 9689589215

८०८ 20150210C100157
10.02.2015

कदम >काश देवबा 

रा. वायफना ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 13.03.1965 बी ए महार

SC
हदगांव 2/1/1995 1/1/1998 8379061220

८०९ 20110307C743787
07.03.2011

हातागळे भगवान तातेराव 

रा. जुना मोठा लोहार ग� ल+ 

नांदेड िज. नांदेड

पुpष 01.03.1973 बी एस सी 

बीपीएड

गाडी लोहार

OBC
�बलोल+ 4/1/1997 3/1/2000 9421839009

८१० 20150526C100890
26.05.2015

उD तम माPणक येवतीकर 

रा. होनवडज ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 01.04.1975 बी ए पास महार 

SC
मुखेड 16.10.1999 15.10.2002 7719836754

८११ 19900717C743139
17.07.1990

मारोती गंगाधर अटकोरे 

रा. तरोडा नाका मालेगांव 

रोड नांदेड िज. नांदेड

पुpष 09.12.1973 बीए 

एम ए

बौrध

SC
नांदेड 03.08.1999 03.08.2002 9960705955

८१२ 20141005C100094
05.10.2014

(भमराव दD ता गंगासागरे 

रा. मुखेड ता. मुखेड िज. नांदेड
पुpष 04.03.1968 बी ए पास चांभार

SC
मुखेड 19.11.1997 19.11.2000 8554809434
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८१३ 19870707C741721
07.07.1987

शेख इ�Lस अहमद लालमहमद रा. 
कुंडलवाडी बागबान ग� ल+ 

ता.�बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 31.03.1972 बी 

एमएससी

आयट+

मुसलमान

OPEN
�बलोल+ 01.04.1997 31.03.2000 9860081673

८१४ 20150924C101499
24.09.2015

लाटकर ;वजय हर+हरराव 

हनुमान मं�दर रोड Eीनगर नांदेड 

िज. नांदेड

पुpष 15.03.1974 बी ए 

एम ए 

टाईप 30 40

बौrध 

SC
नांदेड 29.09.1998 29.09.2001 9049566347

८१५ 20020502C764556
02.05.2002

;वनोद G यंकटराव नरवाड े

रा. राहेर ता. नायगांव 
ता. नायगांव िज. नांदेड

पुpष 07.07.1970 क: ! �R शन 

Hड� लोमा

मराठा

OPEN
�बलोल+ 02.11.1993 31.10.1996 9730381417

८१६ 20150211C100211
11.02.2015

संजय देवराव पाट+ल 

रा Cचचंाळा ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 02.04.1968 बी ए 

एम ए

वाणी

OBC
�बलोल+ 10.11.1995 18.3.1998 9960645537

८१७ 20140918C101677
18.09.2014

कांबळे तुळ(शराम यशवंत 

रा. हाळदा ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 13.07.1965 बी ए 

टाईप 30
बौrध 

SC
कंधार 01.8.1995 30.07.1998 9595899447

८१८ 19830822C744660
22.08.1983

जMधळे गौतम शेषराव 

रा. फुलेनगर ता. कंधार िज नांदेड

पुpष 04.10.1965 बी ए पास बौrध 

SC
कंधार 01.07.1995 30.06.1998 9730559921

८१९ 20150212C100651
12.02.2015

सुभाष लa मण भालेराव 

रा.(भसी ता. _कनवट िज. नांदेड
पुpष 03.02.1969 बी ए पास मांग

SC
_कनवट 03.07.1995 02.07.1998 9011802048

८२० 19880630C745433
30.06.1988

सतीश सूय�कांतराव वाघमारे रा. 
(सr�धाथ�नगर ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 17.08.1971 बी ए 

बीपीएड 

एमएससी

आयट+

महार

SC
कंधार 15.09.1995 30.08.1998 9130407727

८२१ 19930614C745342
14.06.1993

महमद हुसेन शेख फर+द 

रा. �हलालनगर नांदेड 
िज नांदेड

पुpष 11.07.1969 बी ए एम ए

बीपीएड 

टाईप इ 40

मु! ल+म

OPEN
नांदेड 11/1/1995 11/1/1998 7774842810

८२२ 20150311C100425
11.03.2015

खेने सदा(शव नागोराव 

रा. खंडगांव ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 07.05.1972 बी ए 

बीपीएड

(लगंायत

OPEN
कंधार 25.03.1998 24.03.2001 9763391322

८२३ 20160704C101395
04.07.2016

शोभा मल+काजू�न शेटकर 

रा. चांडोळा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

! "ी 01.01.1963 बी ए पास वाणी 

OBC
मुखेड 28.01.1997 28.01.2000 7350694876

८२४ 20150218C100324
18.02.2015

_कशन ;व�ठलराव मोरे 

रा. सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 20.07.1975 बी ए पास 

टाईप म 30 
इं. 30 40

मराठा

OPEN
लोहा 31.03.2000 31.03.2009 9730486674
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८२५ 19880627C745382
27.06.1988

मनोहर बळीराम वाघमारे 

रा. डोणगांव ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 10.11.1970 बी ए 

बीपीएड 

टाईप इं.30 40 
म 30

महार

SC
�बलोल+ 9/1/1995 8/1/1998 9423510009

८२६ 20150218C100629
18.02.2015

उD तम शंकरराव कदम 

रा. बोरगांव ता. मुदखेड िज. नांदेड
पुpष 10.07.1972 एम ए 

बीपीएड

बौrध 

SC
नांदेड 12.04.1999 30.04.2002 9545408356

८२७ 20150213C100777
13.02.2015

जाधव गंगाधर रामराव 

रा. कैलास टेकडी धमा�बाद ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पुpष 14.06.1969 बी कॉम 

बीपीएड

मराठा

OPEN
�बलोल+ 05.02.1996 18.01.1999 9423655968

८२८ 19990308C754668
08.03.1999

संजय तुकाराम पाट+ल 

रा. पोखण� ता. (लबंगांव ता.िज. 
नांदेड

पुpष 05.08.1974 बीए बील+ब

एमएससीआयट+

महार

SC
नांदेड 01.01.1998 31.12.2000 9860021482

८२९ 20121210C745301
10.12.2012

Cगर+ (शवाजी ;पतांबर 

रा बरबडा ता नायगांव 

िज. नांदेड

पुpष 04.10.1972 बी ए 

बीपीएड

गोसावी

NT-B
नायगांव 20.11.2000 19.11.2003 9673299098

८३० 20091123C782006
23.11.2009

पोतरे �दल+प पोचीराम 

रा. >फुलनगर भोकर 

ता.भोकर िज. नांदेड

पुpष 04.07.19971 एमए 

बील+ब

टाईप म30 इं 
40 
एमएससीआयट+

मातंग

SC
भोकर 01.01.1997 01.01.2000 9423614221

८३१ 20141027C100446
27.10.2014

लालू वामन चG हाण 

रा. �हराबोर+ ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 15.05.1971 बी ए पास लमाणी 

VJA
11.04.1998 12.04.2001 8975043545

८३२ 20140120C100749
20.01.2014

एडके राहुल नारायण 

रा. नांदा ता.भोकर िज. नांदेड
पुpष 03.01.1973 एम _फल 

बीएड

बौrध

SC
भोकर 06.03.2000 15.03.2003 7066390956

८३३ 19941020C746263
20.10.1994

सूय�वंशी यशवंत राघोबा 

रा. (सrधाथ�नगर ता. धमा�बाद 
िज. नांदेड

पुpष 15.06.1971 बी ए 

बीपीएड

महार

SC
धमा�बाद 08.02.1996 26.01.1999 7057369928

८३४ 19930729C744632
29.07.1993

Eी तुकाराम गणपती नवघरे रा. 
(सरसी ता. कंधार 

िज. नांदेउ

पुpष 01.08.1970 बी ए पास

टाईप म 30
मांग

SC
कंधार 09.06.1995 30.05.1998 7218862196

८३५ 19861016C741693
16.10.1986

भालेराव आनंदा केरबाजी 

रा. तु� पा ता.िज. नांदेड
पुpष 01.04.1968 बी ए पास वाणी 

OBC
नांदेड 02.05.1995 02.05.1998 8698685248
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८३६ 19941024C746290
24.10.1994

Eी कांबळे िजत7L _कशनराव रा. 
बुधवार वेस कंधार ता. कंधार िज. 
नांदेड

पुpष 09.07.1971 बीएससी 

टाईप इं. 30 40
बौrध

SC
कंधार 01.01.1996 31.12.1998 9096801443

८३७ 20160704C101494
04.07.2016

बालाजी वैजनाथ कुबड े

रा. (सडको नांदेड

िज. नांदेड

पुpष 05.01.1974 बी कॉम पास (लगंायत

OPEN
नांदेड 9/1/1996 9/1/1999 8698762476

८३८ 20090205C754956
05.02.2009

भारत शेशेराव (सrधलवार 

रा. गMडवाडी ता. मा हूर िज नांदेड

पुpष 01.06.1964 बी ए 

एम ए

कलाल

OPEN
_कनवट 01.06.1994 31.05.1997 9763323682

८३९ 19920708C743397
08.07.1992

(शळे संजय तुळ(शराम 

रा. ईकळीमाळ ता. नायगांव िज. 
नांदेड

पुpष 01.07.1976 बी ए पास धनगर

NT-C
नायगांव 01.10.2000 30.09.203 9970262545

८४० 6672192
10.06.2001

माधव गंगाराम कमलाकर

रा. जार+भेट ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 25.06.1971 बी ए 

एम ए

मांग 

SC
�बलोल+ 20.10.1994 20.09.1997 9921587384

८४१ 20160704C100970
04.07.2016

गंगाधर पंचाOर+ ! वामी 

रा. चांडोळा ता. मुखेड िज. नांदेड
पुpष 01.01.1960 बी ए जंगम

OBC
मुखेड 31.05.1997 31.04.2000 8888953602

८४२ 20150216C100366
16.02.2015

मठपती >भाकरअ� पा शंकरअ� पा 

रा. भोसी ता. �बलोल+ िज. नांदेड
पुpष 22.08.1969 बी ए जंगम

OBC
�बलोल+ 12.07.1995 11.06.1988 8806603722

८४३ 19890710C742070
10.07.1989

ताराचंL मारोती जाधव 

रा. धावर+ ता. भोकर िज नांदेड

पुpष 01.08.1971 बी ए बंजारा 

VJA
भोकर 04.03.1999 07.03.2002 8308296937

८४४ 20160704C100634
04.07.2016

रघुनाथ रावसाहेब जाधव 

रा. पोमा तांडा ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 10.01.1975 बी ए 

बीपीएड

लमाणी

VJA
लोहा 9/1/1997 8/1/2000 8806505534

८४५ 20150202C100785
02.02.2015

बाबाराव देवराव सोनाळे 

रा. वरवट ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 03.04.1968 बी ए 

बीपीएड

बौrध

SC
हदगांव 7/1/1997 9/1/2000 9637843374

८४६ 20150130C101008
30.01.2015

सुभाष वामनराव गाडकेर 

राञ वरवट ता. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 12.06.1968 बी ए

बीपीएड

मातंग

SC
हदगांव 4/1/1997 3/1/2000 9623445493

८४७ 19930904C744714
04.09.1993

नर7L नामदेव देवे 

रा. नई अबाद+ �बलोल+ 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 14.03.1972 बीए 

एमएससीआयट+

महार

SC
�बलोल+ 12.07.1995 30.06.1998 8698683379

८४८ 20150204C101453
04.02.2015

कांबळे >� हाद नथुराम 

रा. लहुजीनगर ता. अधा�पूर िज. 
नांदेड

पुpष 15.05.1968 बी ए 

एम ए

मांग

SC
नांदेड 05.03.1994 28.02.1997 9096190016
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पासून पयJत

अंशकाल+न 
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जातीचा >वग�

८४९ 20141014C100167
14.10.2014

;वलास हर+हरराव पांड े

रा. बालाजी मं�दर जवळ अधा�पर 

ता. अधा�पूर िज नांदेड

पुpष 06.06.1969 बी कॉम qाK हण 

OPEN
अधा�पूर 4/1/1997 3/1/2000 9421120647

८५० 19940125C745184
25.01.1994

उंबरकर संजय पुpषोD तम 

रा. सरपंच नगर नांदेड
ता िज नांदेड

पुpष 12.07.1969 बी ए 

टाईप म 30 इं 
40

सोनार

OBC
भोकर 6/1/1995 5/1/1998 9689273388

८५१ 19910722C747056
22/07/1991

काळे ;व�ठल शेषरेाव मु. धावर+ 
पो.रायवाड ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 5/6/1967 B.A. Open लोहा 8/11/1995 7/11/1998 9822486591

८५२ 20150213C10025413/0
2/2015

मोगरे (लबंुराम गंगाराम 

मु.ह� जापुर पो.;पपंळगाव 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 15/04/1972 B.A. OBC �बलोल+ 1/11/1996 30/10/1999 9665872218

८५३ 19890905C746533
05/09/1989

वाघमारे दD ता नागोराव 

मु.आब7सागळी पो.सानेखेड 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 25/08/1971 B.A. SC लोहा 0808/1996 8/8/1999 9764029653

८५४ 20081208C765465
08/12/2008

मोहण शंकरराव खंडजेोड 

मु.हंगरगा  पो.�जलेगाव 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1997 30/12/1999 9689103244

८५५ 20150207C100552
07/02/2015

�दगाबंर पुंडल+कराव खतगावे 

मु बा�ळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 1/3/1969 B.com Open कंधार 1/2/1996 30/01/1999 9503257014

८५६ 20040810C769584
10/08/2004

केशेवार नारायण रामचंL 

मु.पो.सांगल+ ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 9/9/1970 B.A.Bped Open �बलोल+ 1/12/1995 1/12/1998 9552972592

८५७ 20140304C101030
04/03/2014

वाकड ेबाजीराव रघुनाथ 

मु.धवार+ पो.रायवाडी ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 5/6/1967 B.sc Open लोहा 30/06/1995 29/06/1998 9689088840

८५८ 19930616C745044
16/06/1993

(शवाजी गणपतराव खांडकेर 

मु.कणा� पो.चांडोळा ता.मंखेड  

िज.नांदेड

पु�ष 8/7/1966 B.A NTC मंखेड 7/1/1997 6/1/2000 9860862938

८५९ 2009200853
13/07/2000

संभा गंगाराम जाधव 

मु.पो.आडगाव ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 2/7/1969 B.A. Open लोहा 16/04/1996 16/04/1999 9766711025

८६० 20150627C100776
27/06/2015

बळके हाणमंत नागगMडा 

मु.पो.लघुळ ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 10/7/1973 Bsc Agri NTC �बलोल+ 4/11/1997 31/10/2000 9657582291
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८६१ 19910627C745989
27/06/1991

शेख शाबोद+न श�हमतदौला 

मु.धवार+ पो.रायवाडी ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 12/12/1973 B.com Open लोहा 10/10/1995 15/10/1998 9765343370

८६२ 19910603C747061
03/06/1991

कायापाक Eी@नवास सोमाजी 

मु.पो.आंबाडी ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 17/04/1973 B.A. SC _कनवट 3/7/1995 3/7/1998 7350019367

८६३ 20150219C100241
19/02/2015

(शरसागर (शवाजी बापुराव  

मु.पो.आडगाव ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1966 B.A Open लोहा 4/7/1996 4/7/1999 9561080475

८६४ 19960129C749177
29/01/1996

चपळे (शवदास गंगाधर 

मु.ब: नाळी पो.येताळ ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 1/5/1972 M.A..M.ed Open �बलोल+ 1/4/1997 31/03/2000 9403002755

८६५ 20150204C100742
04/02/2015

देवकर नामदेव पांडुरंग 

मु.पो.होणवडज ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 10/11/1969 B.A.Bped Open मुखेड 31/01/1996 30/01/1999 7709652400

८६६ 20060918C771380
18/09/2006

बोबड े;वजय �दगाबंरराव 

मु.शेनी ता.अधा�पर िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1974 B.A NTD नांदेड 7/10/1998 6/10/2001 9657584346

८६७ 20081203C756400
03/12/2008

वाघमारे यादव संभाजी 

मु.पोखण� पो.Cचचंाळा ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 13/06/1970 B.A.Bped Sc �बलोल+ 7/11/1995 29/10/1998 8390333437

८६८ 20150106C100370
06/01/2015

गौड गो;वद ;पराजी

मु.पो.बेटमोगरा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 4/7/1973 B.A OBC नांदेड 10/5/1997 10/5/2000 9922546063

८६९ 19920717C743456
17/07/1992

धवाने शेषरेाव तुकाराम 

मु.पो.रD नाळी ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 20/05/1969 B.A SC �बलोल+ 3/10/1994 21/03/1997 9321165715

८७० 20141105C100449
05/11/2014

गुजरवाड जयक6राम राजाराम 

मु.पो.बडुर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1966 B.A. OBC �बलोल+ 1/3/2000 28/02/2003 9637605522

८७१ 19900711C742265
11/07/1990

कोकुरले भगवान धMHडबा 

मु.पो.कMलबी ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 15/08/1973 B.A. Open �बलोल+ 1/2/1997 8/1/2001 9420390771

८७२ 20001013C759346
13/10/2000

गुजरवाड मनोहर राजाराम 

मु.पो.बडुर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 7/6/1969 B.A. OBC �बलोल+ 1/10/1995 30/09/1998 9637605533
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८७३ 20060724C765110
24/07/2006

पवार �दल+प आंनदा 

मु.पोमहाD माफले कॉलनी 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 15/05/1968 B.A. SC देगलुर 1/6/1996 5/1/1999 9923113323

८७४ 19850614C745170
14/06/1985

क� याणकर मारोती माधवराव 

मु.पो.�दUस.ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 7/4/1968 B.A. OBC कंधार 1/7/1997 3/6/2000 9960009073

८७५ 19930804C744651
04/08/1993

0रगंणमोड े;वनोद गणपत 

मु.पो.बोळसा ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 14/06/1970 M.A. SC �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 8390185086

८७६ 19870630C744067
30/06/1987

�Oरसागर उD तम भुजंग 

मु.पो.बोळसा ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 1/7/1968 B.A. SC �बलोल+ 1/7/1995 1/6/1998 8390249985

८७७ 20150216C100496
16/02/2015

कांबळे _कशन लa मण 

मु.बावलगाव पो. काला� बु. 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 4/2/1974 M.A. SC �बलोल+ 16/01/2000 30/12/2002 7720967267

८७८ 20150224C100722
24/02/2015

साळवे मनोहर नागोराव 

मु.पो.भुलजा ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 5/4/1964 Msc Med SC _कनवट 1/6/1992 31/05/1995 7875038000

८७९ 1993714C744623
14/07/1993

जाधव `ानोबा G यंकटराव 

मु.पो.होणवडज ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 12/7/1971 B.A. Open मुखेड 6/7/1995 5/7/1998 7875038003

८८० 19941129C746460
19/11/1994

टMपे >काश गंगाराम 

मु.पो.�Lापुर ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 10/11/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1996 31/12/1998 9421555325

८८१ 20150201C100281
01/02/2015

नागलगावे माधव बाबुराव 

मु.पो.कु�ळा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 15/05/1978 B.A.B.ed OBC कंधार 1/2/2000 31/01/2003 9421094131

८८२ 20141028C110042
28/10/2016

(शदंे रमेश माधवराव

मु.सोमठाना पो.सुगाव ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1969 B.A Open �बलोल+ 1/1/1997 31/12/1999 7875385707

८८३ 20131014C144828
14/10/2013

खाड ेबालाजी पांडुरंग 

मु.आनदवाडी पो.नेह�नगर 
ता.कंधार िज.नांदेड

पु�ष 30/06/1975 B.A.B.ed 
TYPE e -40 M -
30

NTD कंधार 1/11/1999 30/10/2002 9623592667

८८४ 19930408C743983
08/04/1993

राठोड _कशन अमतृा 

मु.पो.कु�ळा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 18/05/1974 B.A.B.ed VJNT कंधार 1/2/2000 31/01/2003 9158541594

Page 1375 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

८८५ 19922003055
09/06/1992

ढगे रामराव एकनाथराव 

रा.सावरखेड पो.घुघराळा 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 9/4/1970 M.com BP.ed Open �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 9923326505

८८६ 20150112C100664
12/01/2015

शेवाळे भगावान नामदेव 

मु.टाकळी पो.रातोळी ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 2/1/1968 B.A SC �बलोल+ 1/10/1994 30/09/1997 8552802698

८८७ 20150228C100753
28/02/2015

वाघमारे _कशन शंकरराव 

रा.सावरखेड पो.घुघराळा 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 7/8/1971 B.A. SC �बलोल+ 13/04/1995 31/03/1999 8591821207

८८८ 20141024C100080
24/10/2014

गायकवाड संभाजी रामराव 

मु.पो.पेटवडज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 20/05/1975 B.A. SC कंधार 10/9/1999 30/08/2002 8405919005

८८९ 2003070C767211
02/07/2003

शेख म.जमील फ_करसाब 

मु.पो.उ! मानगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 27/07/1969 CIVIl Eng. Open कंधार 1/6/2000 30/05/2003 9158408241

८९० 19990923C755811
23/09/1999

डांगे शंकर शेषराव 

मु.पो.फलवळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 9/5/1975 B.A. OBC कंधार 1/1/1999 30/12/2001 9975008224

८९१ 20010702C762944
02/07/2001

पांड े;वजय कृx णकुमार 

मु.पो.कंरजी सेलु ता.माहुर 
िज.नांदेड

पु�ष 9/4/1974 M.A. Open _कनवट 1/5/1996 30/04/1999 9823752639

८९२ 20080916C777605
16/09/2008

कांबळे उमराव मा@नकराव 

मु.पो.पेटवडज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1976 M.A. B.P.Ed 

ITI Machanic
NT (B) मुखेड 1/4/2000 31-3-03 7219051655

८९३ 20150330C100784
30/03/2015

गो;वदंलवार यादवराव सु@नल 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड 
पु�ष 5/8/1964 B.A. Open �बलोल+ 1/3/1994 1/2/1997 9766286483

८९४ 20141031C100507
31/10/2014

औरादे सुभाष माधवराव 

मु.पो.मोटरगा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/8/1966 M.A. B.P.Ed 

ITI Machanic
NT (B) मुखेड 3/7/1997 3/7/2000 966131801

८९५ 20081125C744428
25/11/2008

दरेगावे क� याण ;व�ठलराव 

मु.पो.मोटरगा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 22/02/1971 B.A. Open नांदेड 31/01/1996 31/01/1999 9766831188

८९६ 20000313C756831
13/03/2000

वाघमारे दे;वदास ;व�ठलराव 

मु.पो.कु�ळा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/8/1969 M.A. B.P.Ed 

ITI Machanic
NT (B) कंधार 9/4/1997 30-3-0 7721843982
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८९७ 19850114C741870
14/01/1985

कांबळे �दल+प रामराव 

मु.पो.होणवडज ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 20/12/1968 B.A. Open मुखेड 13/01/1995 12/1/1998 9637102564

८९८ 20141224C100518
24/12/2014

कदम G यंकट बळंवतराव 

मु.पो.सागवी ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 8/3/1972 M.A. B.P.Ed 

ITI Machanic
NT (B) �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9637972289

८९९ 20140813C100546
13/08/2014

हंबड< पंद+त आंनदराव 

मु.पो.पाटोदा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 2/5/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1998 20/02/2000 9527775115

९०० 20131125C180752
25/11/2013

(शदंे का(शनाथ ;व�ठलराव 

मु.कौतुक नगर तरोड बु 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 15/06/1971 M.A. B.P.Ed 
ITI Machanic

NT (B) नांदेड 10/10/1996 10/10/199 7741921721

९०१ 19900713C742277
13/07/1990

पठाण शफ6उला हमीद(मयॉ ं

मु.पो.सोनखेड ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 2/1/1974 B.A. Open लोहा 16/12/1996 17/12/1999 9860861251

९०२ 20141128C100818
28/11/2014

! वमी शंकर संभ�याअ� पा 

मु.पो.मुगाव ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 3/2/1972 B.A.BP.ed SC �बलोल+ 1/3/1997 28/02/2000 9764055851

९०३ 20100601C741664
01/06/2010

Cचलोरे गो;वदं लa ूमण 

मु.पो.धनेगाव ता.िज.नांदेड
पु�ष 6/6/1969 B.A OBC नांदेड 31/12/1997 31/12/2000 9970612574

९०४ 19880630C755326
30/06/1988

(शळे आंनदा तुळशीराम 

मु.पो.माऊल+ नगर ता.िज.नांदेड
पु�ष 6/6/1971 B.A NTC नांदेड 1/7/1996 1/6/1999 9970262545

९०५ 19940922C74618322/0
9/1994

शेख फ0रद स�यदसाब 

मु.अतकुर पो मंगनाळी 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 19/11/1967 B.A Typing 
Eng -Mar

Open �बलोल+ 1/12/1995 15/11/1998 9689536833

९०६ 19911224C742907
24/12/1991

गलरे संगीता मधुकर 

मु.पो.राहुल कॉलनी ता.िज.नांदेड
! "ी 10/9/1967 B.A.Typin  

Eng-30 Mar-30
SC नांदेड 22/05/1998 21/04/2001 9764668382

९०७ 20150214C100271
14/02/2015

गायकवाड क�ना (भमराव 

मु.पो.राम _कशन @नवास कॉलनी 

नांदेड

! "ी 16/05/1973 MA,,MSCIT 
typing Eng-30 

SC नांदेड 1/9/1996 01/08/199 9881761651

९०८ 19950719C748899
19/07/1995

जोगंदड बालाजी मारोती 

मु.मा$ ट+ पो ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1968 M.Com Typing 

Mar-30 Eng-
40 MSCIT

Open �बलोल+ 1/8/1996 1/7/1999 7841915548
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९०९ 19750901C741596
01/09/1975

महाबळे लa मण मोहणराव 

मु.पो.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 10/5/1955 M.A.B.ed SC कंधार 7/11/1979 30/10/1982 77798917582

९१० 20150212C100685
12/02/2015

ऐडके _कशन आज�न 

मु पो शेवडी बा ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 2/6/1972 B.A. SC लोहा 1/3/1997 2/2/2000 9665682203

९११ 20050314C770137
14/03/2005

खानसाळे रंजीत हार+ 

मु.पो.कामळज ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/7/1975 B.A.B.ed Open नांदेड 1/1/1998 31/12/2000 7798559625

९१२ 19901004C742384
04/10/1990

गजभारे >मोद राघोजी 

मु.पो.आंबेडकर नगर नांदेड 

िज.नांदेड

पु�ष 5/1/1971 B.A.Typin 
gEng-60 Mar-
40 Hin-40 
MSCIT

SC नांदेड 30/07/1999 30/07/2002 9175657357

९१३ 20150227C100814
27/02/2015

साबळे संद+प शामराव 

मु.पो.ता.अधा�पुर िज.नांदेड
पु�ष 1/8/1973 B.A. SC अधा�पर 3/12/1998 2/12/2001 9823232519

९१४ 19950212C747193
21/01/1995

हाणवते शुF दोधन लa मणराव 

मु.पो.ता.�हमायतनगर िज.नांदेड
पु�ष 8/6/1966 B.com SC हदगाव 1/6/1996 31/05/1999 9049179265

९१५ 20150225C100715
25/02/2015

पवार भगवान मारोती 

मु.पो.बैटक �बलोल+ ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1971 B.A.BP.ed. Open �बलोल+ 9/1/1997 1/9/2000 9665190423

९१६ 19941004C746214
04/10/1994

भगीले (शवपाल भरत(सहं 

मु.पो.कलबंर बु ता.लोहा  िज.नांदेड
पु�ष 1/3/1975 B.A.Typing 

Mar -30 Mscit
Open लोहा 15/12/1999 15/11/2002 9763980311

९१७ 19910502C748472
02/05/1991

सावतकर सर! वती = यानोबा 

मु.पो.लाहेर+ ता.हदगाव िज.नांदेड
! "ी 13/09/1968 B.A  ENG -40 

MAR 40
SC हदगाव 1/7/1996 1/7/1999 9657936563

९१८ 19930907C744720
07/09/1993

रंजनीकर (शराजोrद+न शैफोrद+न 

मु.पो. ता. भोकर िज.नांदेड
! "ी 5/1/1971 B.A. BP.ed  

Mar-40 Eng-
50 MSCIT

Open भोकर 1/6/1995 1/5/1998 9225793495

९१९ 19930829C744767
29/08/1993

म.वसीमोद+न अहेमद शेख महेबूब 

मु.गांधी नगर ता. भोकर िज.नांदेड
! "ी 25/04/1968 B.A. Open भोकर 1/6/1995 31/05/1998 8421215802

९२० 19910820C742736
20/08/1991

ढवळे ताD येराव @नवतृी 

मु.पो.अशोक नगर ता.कंधार 

िज.नांदेड

! "ी 10/7/1968 Msc SC नांदेड 5/8/1995 31/07/1998 9860913018
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९२१ 20110217C768308
17/02/2011

कुलकण� अनुराधा िजवनराव 

मु.पो.तथागत नगर ता.िज.नांदेड
पु�ष 21/06/1971 M.A. MSCIT Open िजंतुर 1/1/1997 1/12/1999 9423137473

९२२ 20010110C762237
10/01/2001

डांगे ;वलास �दनकरराव 

मु.पो.गोलेगाव ता. लोहा िज.नांदेड
पु�ष 25/08/1970 B.A. Open लोहा 29/06/1995 28/06/1998 9890948131

९२३ 1995091C748976
19/09/1995

पुपुलवार राजाराम लa मण 

मु.पो.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 20/06/1971 B.A.Typing 

Mar -30 eng -
30 

ST �बलोल+ 1/12/1996 30/11/1999 8408930703

९२४ 19930315C743962
15/03/1993

कोयलवार शंकर ई$ वरदास 

मु.पो.करखेल+ धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 26/07/1971 B.A.MSCIT SC धमा�बाद 1/6/1995 1/5/1998 9921119498

९२५ 20150211C100212
11/02/2015

कुलद+पके सुरेश गणपतराव 

रा.उमर+ खु पो.भाटेगाव 
ता.हदगाव िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1969 B.A. SC हदगाव 18/03/1996 30/04/1999 8805382875

९२६ 20090107C754911
07/01/2009

ढाले संभंजी गंगाराम 

मु.पो.लघुळ ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 4/7/1967 Msc SC �बलोल+ 1/10/1993 30/09/1996 9890357112

९२७ 19921102C746375
02/11/1992

नजीबोद+न अफसर मुजीबोद+न 

मु पो �हमायतनगर िज.नांदेड
पु�ष 5/7/1968 B.A.Typing 

Mar -30  
MSCIT

Open हदगाव 1/2/1996 28/02/1999 9421766711

९२८ 20150216C100651
16/02/2015

सुय�वंशी लa मण नर(सगंराव 

मु.पो.येताळा ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 2/4/1970 B.A Open �बलोल+ 4/2/1997 1/3/2000 9422562594

९२९ 19890122C746445
22/01/1989

गवाले याद ुअमतृा 

मु.पो आवराळा  ता. कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 1/3/1970 B.A.BP.ed 
ENG-30

SC कंधार 1/1/1996 31/12/1998 7795062382

९३० 19960423C749304
23/04/1996

बोधले नागनाथ संभाजी 

मु.पो.हुनगुनदा �बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 15/01/1974 M.A.ENG -30 

MSCIT
SC �बलोल+ 1/11/1997 1/10/2000 99215990081

९३१ 20150211C100112
11/02/2015

हेमके आनंद दD त"य 

मु.पो.डोणगाव ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 3/10/1972 BA NTD मुदखेड 29/11/1998 29/11/2001 9545031951

९३२ 19910702C745419
02/07/1991

कुलकण� हैबतराव गो;वदंराव 

मु.पो.डोणगाव ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 4/6/1975 B.A. Open मुदखेड 15/08/1999 15/08/2002 9021671385
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९३३ 1992006632
18/07/1992

राठोड रामराव गणपती 

मु.पो.उमरदर+ ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 14/06/1971 B.Com BP.ED NT A मुखेड 5/7/1995 5/7/1998 9923723868

९३४ 19890714C743546
14/07/1989

वड े(शवराज (शवमुत� 

मु.पो.मुIामाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 18/10/1970 B.A.BP.ed Open मुखेड 3/7/1997 2/7/2000 91307603061

९३५ 19961129C750300
29/11/1996

ढगे (शवाजी रामराव 

रा.सावरखेड पो घुंघराळा 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 16/06/1973 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1998 31/12/2000 8007001395

९३६ 19940820C746002
20/08/1994

गवळी केशव वामनराव 

मु.पो.F नवतर+ कॉलनी �दप नगर 

िज.नांदेड

पु�ष 15/06/1974 B.A. SC नांदेड 1/11/1998 1/12/2000 9822566515

९३७ 19940307C745276
07/03/1974

कुंटुरकर गो;वदं शेषरेाव 

मु.पो.कुंटुर ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 5/7/1970 B.A.Typing 

Mar -30 eng -
40

NT C �बलोल+ 1/8/1995 1/7/1998 9860911965

९३८ 20141014C100886
14/10/2014

पाठक uयंबक हाणमंतराव 

मु.पो.कासराळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 14/09/1976 B.A. Open �बलोल+ 1/4/2000 31/03/2003 8625852903

९३९ 19920703C743306
03/07/1992

वाघमारे माधव हर+बा 

मु.पो.उमरज ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 6/7/1976 B.A. SC कंधार 1/11/1998 30/10/2001 9049574604

९४० 1991012607
29/11/1994

खरकाड े राम गो;वेद 

मु.पो.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 9/7/1973 B.A. SC नांदेड 1/2/1996 31/05/1999 8600349955

९४१ 1995003595
28/01/1986

सुय�वंशी उD तम नागोराव 

मु.पो.वजीराबाद नांदेड ता.िज.नांदेड
पु�ष 3/7/1966 B.A.Typing 

MAR-30 ENG-
40

SC नांदेड 30/06/1996 30/06/1999 7798273866

९४२ 19941020C746751
20/10/1994

नरवाड ेसुव�ना G यंकटराव 

 मु पो.राहेर ता.नायगाव िज.नांदेड
! "ी 6/3/1972 B.sc Open �बलोल+ 1/8/1996 1/7/1999 7673282524

९४३ 20141024C100156
24/10/2014

हाराळे हाणमंत मारोती 

मु.पो.मोटरगा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1965 B.A.BP.ed 

Typing Mar -
30 Eng -
40MSCIT

NTC मुखेड 5/7/1995 5/7/1998 9403003500

९४४ 19961023C750253
23/10/1996

पाट+ल रामचंL आनंदराव 

मु पो.गांधी नगर �बलोल+ 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 3/2/1977 B.sc.Bed 
BP.ed MSCIT

OBC �बलोल+ 1/8/2000 10/7/2003 9673625112
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९४५ 20081124C750044
24/11/2008

जाधव पांडुरंग नागोराव 

मु पो.सुगाव ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 20/06/1970 B.com Open लोहा 3/7/1995 3/7/1998 8390334517

९४६ 20080920C772694
20/09/2008

जMधळे दैवशाला तुकाराम 

मु.पो.गोकुंदा ता._कनवट िज.नांदेड
! "ी 22/01/1972 M.A.BP.ed SC _कनवट 31/01/1996 30/01/1999 9767220476

९४७ 20030910C769390
10/09/2003

भालेराव बाबुराव वाघोबा 

मु.पो.बादरपुरा ता. कंधार िज.नांदेड
पु�ष 8/8/1961 B.A.Typing 

Mar -40 Eng -
40 

SC कंधार 17/10/1994 20/09/1997 8407976186

९४८ 19950617C747506
17/06/1995

पतमवार लa मण नरसीमलु 

मु पो._कनी  ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 13/08/1975 B.Com Typing  

Eng -30 
SBC भोकर 15/11/1996 15/11/1999 9158763195

९४९ 19921204C743679
04/12/1992

उबाळे संजीव बालाजी 

मु.गाडगेाव पो ;पपंळगाव ता. 
िज.नांदेड

पु�ष 18/12/1970 M.com Open नांदेड 5/6/1995 30/05/1998 9881552910

९५० 19860811C741690
11/08/1986

भडके गो;वदं _कशनराव 

मु पो.मुIामाबाद  ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 16/10/1967 B.A.Typing 
Mar -40 Eng -
60 Hin -40

OBC मुखेड 28/01/1997 28/01/2000 9623786911

९५१ 19960403C749275
03/04/1996

� याटेकर नागनाथ लa मण 

मु पो हुनगुदा ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 6/6/1973 B.A. NTC �बलोल+ 1/7/1997 1/6/2000 7875240581

९५२ 19920630C745435
30/06/1992

पठाण जोहरखान मोह+rद+न 

मु पो.मुगट ता.मुदखेड िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1976 B.A.Typing 

MSCIT
Open नांदेड 17/11/1998 17/11/2001 9657251815

९५३ 20150213C100853
13/02/2015

(शेदे राज7L लa मण 

मु. (शपांळा पो.सगरोळी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 9/6/1971 B.sc Open �बलोल+ 1/7/1996 30/06/1999 9764669736

९५४ 20080415C762160
15/04/2008

भोसले सुरेश बाबाराव 

मु. दौलतापुर पो.सगरोळी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 29/04/1974 B.sc.BP.ed Open �बलोल+ 16/06/1995 31/05/1998 9923970633

९५५ 20081124C754648
24/11/2008

शेख हसन खादरसाब 

वंसत नगर ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 1/3/1965 B.A. Open �बलोल+ 1/1/1993 1/12/1995 9405822786

९५६ 20101029C760822
28/01/2016

�बचेवाड दे;वदास धोHडबंा 

मु. होणवडज पो. ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 7/8/1974 B.A. ST मुखेड 1/11/1998 30/11/2001 7875463448
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९५७ 20160503C100121
03/05/2016

वाघोजी रामराव मर+बा 

मु. परतपुर पो.देगाव ता.िज .नांदेड
पु�ष 1/1/1972 B.A. SC मुखेड 5/7/1995 4/6/1998 9049591340

९५८ 20081126C749568
26/11/2008

देशमुख लa मीकांत >भाकरराव 

मु. पो.मुIामाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 8/11/1967 B.A.Typing 
Mar -40 Eng-
50 Hin -30

Open मुखेड 2/1/1998 2/1/2001 9420537121

९५९ 19970804C751377
04/08/1997

चG हाण रमेश जेता 

मु. भानेगाव पो.उचेगांव हदगाव 
िज .नांदेड

पु�ष 16/04/1969 M.Com Typing 
Mar-30 Eng-
40 MSCIT

VJ हदगाव 1/6/1994 1/5/1997 9422555972

९६० 20150210C100231
10/02/2015

कांबळे चंL>काश गणपतराव 

मु. ;पपंळगाव ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 9/8/1972 B.A SC धमा�बाद 9/10/1996 30/09/1999 9730244766

९६१ 20081126C749652
26/11/2008

पोलावार र;व L  Eीधरराव 

मु.  पो.मुIामाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 25/01/1967 B.A.BP.ed 
Typing Mar -
30 Eng 30

Open मुखेड 6/11/1995 5/11/1998 9970799462

९६२ 19840622C741639
22/06/1984

कुलकण� अ@नता गो;वदंराव

गणेश नगर नांदेड ता.िज.नांदेड
! "ी 3/6/1967 B.A Typing 

Mar -40 Eng -
40

Open नांदेड 1/9/1995 1/9/1998 8485018543

९६३ 20081217C777919
17/12/2008

वाघमारे गणेश ;व�ठलराव 

मु. पांच;पपळी पो.को� हेबोरगाव 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 2/5/1973 M.A. 
Med.MSCIT

SC �बलोल+ 1/11/1997 30/10/2000 7507538830

९६४ 20060502C745147
02/05/2006

कवट+कवार माधव >� हादराव 

मु.टाकळगाव पो.देगाव 
ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 10/6/1971 B.A.BP.ed 
Typing Mar -
40 Eng 
40MSCIT

Open �बलोल+ 1/1/1998 1/12/2000 9623785975

९६५ 19940812C746907
12/08/1994

कदम (शवाजी नारायणराव 

मु.मातुळ ता.भोकर  िज.नांदेड
पु�ष 18/08/1972 M.com  Typing 

Mar -40 Eng 
40MSCIT

Open भोकर 1/10/1995 30/09/1998 9158597941

९६६ 19960112C750520
12/01/1996

घुगरे �दपक चंLकांतराव 

मु. ता.भोकर  िज.नांदेड
पु�ष 18/06/1971 M.A. Typing 

Mar -30 Eng 
40MSCIT

SC भोकर 1/4/1997 1/4/2000 7875339107
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९६७ 19940927C746196
2709/194

भालेराव भगवान = यानोबा 

राम मंद+जवळ जुना कौठा नांदेड 

िज.नांदेड

पु�ष 15/07/1973 M.Com Typing 
Mar-30 Eng-40 

SC भोकर 8/11/1996 7/10/1999 9421757507

९६८ 20060329C763896
29/03/2006

स�यद काजमअ� ल+ ;प.स�यद 
अमजदअ�ल+ 

ता.देगलुर िज.नांदेड

पु�ष 8/2/1968 M.A. Typing 
Mar -30 Eng 
40MSCIT

Open देगलूर 1/7/1995 1/6/1998 9422188628

९६९ 19961011C750228
11/10/1996

@नलगीलवार संजीव Eी@नवासराव 

मु पो._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 18/08/1969 B.com MSW OBC _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9921814501

९७० 19940426C745331
26/04/1994

पाट+ल ;वजय राघवेL 

महावीर नगर धमा�बाद िज.नादेड
पु�ष 26/06/1970 B.sc B.ed 

MSCIT
Open �बलोल+ 14/06/1995 30/05/1998 9423625922

९७१ 1997003680
27/06/1997

ढवळे �दल+प = यानोबा 

मु.गोपाळवाउी पो तु� पा 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1971 B.A.MSCIT SC नांदेड 12/4/1999 12/4/2002 7218791796

९७२ 20140814C101750
14/08/2014

राठोड Eीराम.सखाराम

मु.पो.�इê तांडा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 1/7/1973 M.A.,M.ed VJNT कंधार 8/9/1998 30/08/2001 9420073126

९७३ 19900710C742246
10/07/1990

कांबळे मधुकर लa मण 

मु.पो.लोहगाव ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 20/05/1975 B.Com Typing 

Mar-30 Eng-40 
SC �बलोल+ 12/7/1996 30/06/1999 8308963328

९७४ 19960101C749129
01/01/1996

रामपुरकर ;वजय रामराव 

मु.रामपुरथडी पो.�ह� परगाथडी 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 2/4/1969 B.A.Bp.ed 
MAR -30

SC �बलोल+ 3/3/1997 2/2/2000 9763401312

९७५ 19900705C742184
05/07/1990

शहापुरे संभाजी कामाजी 

मु.पो.कुटंर ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 20/06/1972 B.A.,BP.ed OBC �बलोल+ 1/7/1997 1/6/2000 9975256921

९७६ 20130929C120404
29/09/2013

कांबळे शंकर म� हार+ 

मु.आंबेगाव पो लहाण ता.अधा�पुर  

 िज.नांदेड

! "ी 1/8/1964 B.A. SC नांदेड 1/9/1995 22/08/1998 8805431358

९७७ 20150209C100925
09/02/2015

धमा�पुरे गणपत पोचीराम 

मु. पो. हुनगुदा ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

! "ी 26/06/1968 B.A. SC �बलोल+ 8/2/1996 31/01/1999 9637832060

९७८ 20090107C754892
07/01/2009

बारदेवार सुभाष (लगं: ना 

मु (शबदरा पो मंग�ळ 

ता.�हमायतनगर िज.नांदेड

पु�ष 5/4/1971 B.A.BP.ed NT (B) हदगाव 29/09/1995 29/09/1998 9767622578
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९७९ 20150310C100492
10/03/2015

चंLभान रामा संभा 

मु. पो.कोसमेट ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 1/4/1967 B.com SC _कनवट 21/12/1991 20/12/1994 8149747230

९८० 20150216C100667
16/02/2015

रामोड राज7Lरे«डी साय: ना

मु. पो.येताळा ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 25/07/1970 B.A. Open �बलोल+ 14/07/1995 14/07/1998 9421554182

९८१ 20040821C769625
21/08/2004

धडकेर गंगाधर इंरवता 

मु.पो.हष� नगर ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 3/2/1972 B.A. SC �बलोल+ 27/07/1999 7/8/2002 9423509222

९८२ 20150210C100139
10/02/2015

जगदेकर �दगाबर गंगाराम 

मु. पो.येताळा ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 12/1/1967 B.A. SC �बलोल+ 1/4/1996 31/03/1999 9657509016

९८३ 20141027C100299
27/10/2014

कांबळे गो;वदं आमतृराव 

मु.पो.मालेगाव ता.अधा�पुर िज.नांदेड
पु�ष 3/2/1964 B.A.BP.ed 

MAR -30 ENG 
-40

SC नांदेड 7/7/1995 28/07/1998 9552180196

९८४ 19900112C742093
12/01/1990

बंड े;वजय शंकरराव 

मु.पो.बंड ेग� ल+ ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 20/09/1972 B.com OBC नांदेड 13/04/1999 31/03/2002 9850041381

९८५ 20140916C102173
16/09/2014

वैरागळे रामराव योगाजी 

मु.चौफुल+ पो.बोडगG हाण ता.माहुर 
िज.नांदेड

पु�ष 5/1/1966 B.com SC _कनवट 3/7/1995 3/7/1998 8888900450

९८६ 19880116C745143
16/01/1988

कांबळे लa मण ;पराजी 

मु.पो.काला� बु ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 7/7/1967 M.A. Open �बलोल+ 9/8/1995 27/07/1998 9637307150

९८७ 20130805C101083
05/08/2013

क7 Lे रमेश दगडोबा 

मु.उमरागा  पो.हडोळी ता.कंधार  

िज.नांदेड

पु�ष 13/11/1972 B.A.BP.ed NTD कंधार 1/5/2000 30/04/2003 9468570157

९८८ 20111124C774836
24/11/2011

कांबळे (मल+ंद मनोहर 

मु.पो.येवती ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 15/02/1972 B.Com Typing 

Mar-30 Eng-
40 MSCIT

SC मुखेड 1/2/1997 1/2/2000 9637647475

९८९ 20141027C100378
27/10/2014

बसवंदे Eीराम रावण 

मु �ह� परगामाळ.पो._कनाळा  

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1970 B.A. Open �बलोल+ 1/1/2001 31/12/2003 9422555367

९९० 20060811C766688
11/08/2006

आठवले ;वना सुदामराव

मु.पो. छ"पती चौक पुणा� रोड  

िज.नांदेड

! "ी 16/06/1972 M.A,MSW 
ENG -40 MAR 
-30

SC नांदेड 1/7/1997 30/06/2000 8275243896
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९९१ 19960223C749226
23/02/1996

महाबळे मा@नक लa मणराव 

मु.पो.ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1969 B.A. SC लोहा 15/04/1997 21/04/2000 9970735725

९९२ 20150211C101269
11/02/ 2015

इंगळे चंLकात मोगलाजी 

मु.पो.जार+कोट ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 22/07/1971 B.A. SC �बलोल+ 8/1/1998 30/12/2000 75070711504

९९३ 20140730C100290
30/07/2014

संकने@नवार अ@नल _कशनराव 

मु.पो.राम नगर _कनवट िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1975 B.A. Open _कनवट 1/4/1998 31/03/2001 9527758087

९९४ 20120720C797518
20/07/2012

माने G यंकट बापुराव 

मु.पो._कनाळा ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 5/1/1975 B.AENG -40 

MAR -30
NT C �बलोल+ 2/1/2001 31/12/2003 9923601241

९९५ 19941124C746438
24/11/1994

वळसंगे रमेश >भाकर 

मु.मोह+जा पो.कु�ळा ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 1/5/1969 B.A.BP.ed Open कंधार 1/11/1998 30/10/2001 9130861799

९९६ 19900707C743541
07/07/1990

सोमावारे मारोती शंकरराव 

मु.नारनाळी पो खरबखंडवगाव 

ता.मुखुड िज.नांदेड

पु�ष 18/06/1972 B.com SC कंधार 1/8/1996 30/07/1999 9890828334

९९७ 20150216C100740
16/02/2015

लोहगावकर उD D म ;पराजी 

राज नगर पो.यशवंत नगर नांदेड
पु�ष 10/4/1970 B.sc SC नांदेड 30/07/1999 30/07/2002 9730606869

९९८ 20081114C750081
14/11/2008

मालेगावकर ;वदया तुकाराम 

मु.पो.मालेगाव ता.अधा�पुर िज.नांदेड
! "ी 2/6/1969 B.A. SC नांदेड 25/12/1995 25/12/1998 9764087812

९९९ 20140210C101995
10/02/2014

इंगळे संजय केशवराव  

मु.�हपळनार+ पो.बा-हाळी 

ता.मुखेड  िज.नांदेड

पु�ष 1/9/1972 B.A Open मुखेड 7/12/1997 7/11/2000 9822249601

१००० 19900216C746122
16/02/1990

मो�हते आंनद नारायणराव

मु.गारगG हाण पो.पळसा 

ता.हदगाव िज.नांदेड

पु�ष 4/6/1965 B.A.BP.ed NT (B) हदगाव 1/1/1996 1/3/1999 77709061375

१००१ 20130626C100265
30/01/1992

म. शक6ल म.इ!माईल 
मु.पो.कलंबर (बु) ता.लोहा िजला. 
नांदेड ४३१७१५

पु�ष 1/19/1969 B.A मु!ल+म /ओपन लोहा 2/23/1995 2/23/1998 9850307804

१००२ 19980506C75256906/0
5/1998

भगवान बाबाराव जाधव 

मु.;पपंळदर+ पो. कापसी (बु) ता. 
लोहा िजला.नांदेड

पु�ष 2/3/1970 B.A B.PED मराठा / ओपन लोहा 12/29/1995 12/29/1998 9765981351
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१००३ 1990004160
25/06/1990

रेडवेार नर(शगंा बाबा मु.पो.बरबडा 
ता. नायगाव िज�हा नांदेड

पु�ष 6/4/1969 B.A B.PED गोला/NT-B �बलोल+ 10/1/1996 9/25/1999 9665615670

१००४ 19940318C745283
18/03/1994

जयवंत मार+बा Oीरसागर 

(शवनेर+ नगर पो. तरोडा बुLकु 

नांदेड

पु�ष 5/26/1970 B.COM बोध/SC नांदेड 3/18/1994 3/19/1998 9420207929

१००५ 19930415C743989
15/04/1993

लांडगे हनमंत गणपती 

मु.पो.कोलंबी ता. नायगाव (खै ) 
िज�हा नांदेड

पु�ष 5/1/1996 B.SC M.SC महार / SC �बलोल+ 6/7/1995 5/7/1998 9767563782

१००६ 19910704C742570  
04/07/1991

म. नाजीबो�दन ;प.ं म. 
जैनुला�बद+न पी.एन. ;वधा�या 
समोर होळी नांदेड घर I. ६-२-८

पु�ष 5/12/1975 B.A मु!ल+म /ओपन नांदेड 1/1/2000 12/31/2002 9823777535

१००७ 20141212C100375
12/12/2014

 ढवळे रमेश @नवथृी मु.पो. 
आ(शक नगर कोट बाजार कंधार 

िज�हा नांदेड

पु�ष 7/5/1964 B.COM महार / SC कंधार 3/1/1996 2/8/1999 8983796463

१००८ 19940223C745267 
23/02/1994

बुरफुले संजय मारोती 

मो.पो.इमाम वाडी कंधार िज�हा 

नांदेड

पु�ष 12/31/1972 B.A M.A गोला/NT-B कंधार 7/1/1995 6/30/1998 9158132883

१००९ 20100817C759310
17/08/2010

सोनकांबळे गौतम मोगलाजी मो. 
पो. सावळी ता. �बलोल+ िज�हा 

नांदेड

पु�ष 6/5/1976 B.A महार / SC �बलोल+ 10/1/1997 9/30/2000 8806886144

१०१० 19941129C746411
29/11/1994

घाटे Gयंकट भुजंगराव मु.पो.वसुर 
ता. मुखेड िज�हा नांदेड

पु�ष 3/5/1970 B.SC  B.PED मांग/SC नांदेड 4/9/1996 3/31/1999 7007166870

१०११ 20140529C100048 
29/05/2014

येवतीकर हनमंत रामराव मु. पो. 
मुदखेड िज�हा नांदेड ;पन.

पु�ष 6/1/1973 B.A कुKबर / ओ. बी. 
सी.

मुखेड 12/8/1996 12/8/1999 7798491271

१०१२ 20150213100496
13/02/2015

पाटावर रमेश राजे:L मारोती 

मा�दरा संमोर (शवाजी नगर नांदेड

पु�ष 5/10/1968 B.COM कोमट+ /ओपन नांदेड I6डा 

अCधकार+ काùालय

00/12/1995 00/12/1998 9403525280

१०१३ 19910119c७४५१९४ 
19/01/1991

;वजयापुरे माधव गागराम मु. पो. 
बेरल+ (खु.) ता. मुखेड िज�हा नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B.A B.PED ल+गायत / ओपन मुखेड 7/3/1997 6/3/2000 9860907164

१०१४ 20040904769688
04/09/2004

भोसले ;वoठल  वे:कटराव पु�ष 7/2/1966 B.A मराठा /ओपन मुखेड 3/7/1996 3/7/1999 9922029035

१०१५ 1991007115
07/08/1991

सुधीर पांडुरंग पंडीत मु.पो. तु�पा 
नांदेड

पु�ष 4/1/1964 B.COM बौrध / s c नांदेड 10/29/1994 10/28/1997 9689081898
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१०१६ 33781 कामघनटे शंकर बाबाराव मु.पो. 
बारव ग�ल+ मुखेड

पु�ष 12/5/1972 B.COM.  
B.PED

फेरकेवार / 
ओ.बी.सी

मुखेड 8/4/1995 8/3/1998 9049566673

१०१७ 20150211C100599
11/02/2015

संजय देवराव काळेवाड मु. 
वाघाळा पो. (सडको ता. िज�हा 

नांदेड

पु�ष 1/9/1972 B.A म:नेरवालू / S T नांदेड 4/7/1998 4/7/2001 9673587382

१०१८ 20160406C100811
06/04/2016

तोनचीरे �दल+प Gयकटराव मु.पो. 
हाडोळी (जा.) लोहा नांदेड

पु�ष 7/9/1974 B.A मराठा / ओपन लोहा 10/5/1999 ०५/१०२००२ 9923259654

१०१९ 20150214C100052
14/02/2015

वाघमारे माधव पाडुरंग मु. पो. 
घुगराळा  ता. णायेगाव नांदेड 

४३१७०९

पु�ष 6/6/1971 B.A B.PED मांग / SC �बलोल+ ००/०३/१९९७ ००/०२/२००० 9764156592

१०२० 19970929C751536
29/09/1997

भगवान बाबालाल जो�ळे  मु. 
काहाळेकर ग�ल+ जुना  लोहा 

िजला.नांदेड

पु�ष 6/6/1973 B.Sc. B Ed. कुंभार / ओ.बी.सी. लोहा 11/22/1996 11/21/1999 7798552414

१०२१ 19930802C771144
02/08/1993

माधव @नवNृीराव कवडकेर मु. 
नंदगाव (प. कं ) मुगाव मुखेड 

िज�हा नांदेड

पु�ष 6/18/1972 B.A B.ED मांग / SC मुखेड 7/5/1995 7/5/1998 7743868072

१०२२ 19860718C741686
18/07/1986

_कशन लहानु बावने मु.वाळकेवाडी 

पो. दधुड  �हमायतनगर नांदेड
पु�ष 5/15/1967 B.A भोई / NT-B हदगाव ००/०४/१९९३ ००/१२/१९९६ 8975366027

१०२३ 19900730C742441
30/07/1990

मोरे संभाजी गंगाराम मु. पो. 
अशोक नगर ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 7/10/1990 B.A बौF r / SC भोकर 10/20/1995 9/19/1998 9420256532

१०२४ 20150302C100208
02/03/2015

गो;वदं कMडजी मनुरकर पो. मनुर 
ता. उमर+ िज� हा नांदेड

पु�ष 12/20/1972 B. COM मराठा / ओपन भोकर 9/1/1995 ३१०८/१९९८ ९१७२९२३७०७, 
९३७२५८५८५३

१०२५ 19950417C7474
17/04/1995

सुदेशना G यंकटराव नरवाड ेमु.पो. 
राहेर ता. नायगांव खै. िज� हा नांदेड

! "ी 5/3/1975 S.S.C D 
Pharmacy

मराठा / ओपन �बलोल+ ००/१२/१९९६ ००/११/१९९९ 9730381417

१०२६ 19931221C744893
21/12/1993

जाधव गो;वदं मोहनराव मु. पो. 
गोळेगांव ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 5/11/1970 B.A मराठा / ओपन भोकर ००/०८/१९९५ ००/०७/१९९८ 8600349650

१०२७ 20120716C797344
16/07/2012

बालाजी ;व�ठलनाथ बMबले मु. 
लालवाडी पो. बहादरपूरा ता. कंधार 

िज. नांदेड

पु�ष 7/20/1971 B.A B.PED वानी / ओपन कंधार 12/16/1998 12/15/2001 9011453225

१०२८ 20111129C775139
29/11/2011

कांबळे �दपक गंगाधरराव मु. 
qाK हणवाडा पो. मुगट ता. मुदखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 7/30/1970 B.A मातंग / SC नांदेड 9/27/1999 9/30/2002 8390117027
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१०२९ 20081111C765456
11/11/2008

Eी साखरे परशुराम गणपतराव 

मु.पो कामइा (बु.) ता. अधा�पूर िज. 
नांदेड

पु�ष 7/10/1974 B.A धनगर / NT ( C ) अधा�पूर 11/9/1998 10/30/2001 9850253078

१०३० 19900707C742200
07/07/1990

भोईवाड ेमाधव धMडीबा मु. पो. 
बेटमोगरा ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 3/8/1975 B.A B.PED मांग / SC मुखेड 2/1/1997 1/30/2000 7875203693

१०३१ 19890125C741866
25/01/1989

सुय�वंशी >काश गो;वदंराव मु. 
लामकाणी पो. हाळदा ता. भोकर 

िज. नांदेड

पु�ष 12/9/1970 M. A मराठा / ओपन भोकर 6/1/1995 5/31/1998 9420907109

१०३२ 19930720C744549
20/07/1993

एडके भुजंग सोपानराव मु. पो. 
शेवडी (बा.) ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1968 B.A महार / SC लोहा 12/1/1997 11/30/2000 9767118142

१०३३ 19950223C747290
23/03/1995

गज< सदानंद गणपती मु. पो. 
हाळदा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/10/1971 B.A महार / SC कंधार 1/1/1998 12/30/2000 7875842409

१०३४ 20150216C100045
16/02/2015

मारोती लa मणराव कुंदले मु. पा. 
;पपंळगांव (फुं.) ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 6/10/1973 B.A (लगंायत / ओपन �बलोल+ ००/०१/१९९६ ००/०१/१९९९ 9890026919

१०३५ 20040821C769635
21/08/2004

सुरेश (शव(लगं पवार मु. डोणगांव 

पो. डोणगांव (बु.) तो. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 1/17/1968 B.A M.A B. 
PED

महार / SC �बलोल+ 8/1/1995 7/31/1998 7673694772

१०३६ 19870902C745384
02/09/1987

वाघमारे शंकर नारायण रा. 
;वजयगड कंधार ता.ं कंधार िज. 
नांदेड

पु�ष 2/3/1971 M. A, B Lib, B. 
J, M. Lib

महार / SC कंधार 8/1/1995 7/30/1998 8177955025

१०३७ 20150213C100623
13/02/2015

गंगाधर _कशनराव सपकाळ मु. 
पो. (लबंगांव ता. िज. नांदेड

पु�ष 5/29/1974 B. COM मराठा / ओपन (लबंगांव ००/०५/१९९७ ००/०४/२००० 9970230986

१०३८ 19880714C766664
14/07/1988

राम(लगं (शवमुत� मठदेव� मु. 
सुगाव (खु.) पो. सुगांव (बु.) ता. 
मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 11/5/1971 B.A B.PED जंगम / ओबीसी मुखेड 11/20/1995 10/31/1998 ९६०४१६२८३३/७५
८८०८६१७५

१०३९ 20151103C100702
03/11/2015

संUाम बापुराव R यादापुरे रा. 
सांगवी पो. वता�ळा ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 6/2/1974 B.A ओपन मुखेड 1/28/1997 1/28/2000 9823296692

१०४० 20140127C101860
27/01/2014

बापुराव ;व�ठलराव हरडपकर मु. 
पा. ता. �हमायतनगर (परमे$ वर 
ग� ल+) िज. नांदेड

पु�ष 5/30/1977 B. S. C, B. Ed 
(Math)

मराठा / ओपन _कनवट 7/1/1999 7/1/2002 9763049492

१०४१ 20111214C776637
14/12/2011

सौ. Cच"ा G यंकटेशराव बासरकर ! "ी 6/29/1972 B. SC qाK हण / ओपन नांदेड ००/०२/१९९६ ००/०१/१९९९ 9420848555

१०४२ 20081204C763991
04/12/2008

;वrयाधर पांडुरंग डाकोरे रा. 
�ह� परगा (माळ) पो. _कनाळा ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष प१४/०७/१९७३ B.A मराठा / ओपन �बलोल+ 9/14/1995 8/20/1998 ९०९६८७५०९७ / 
९०९६८७५०९७
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१०४३ 20150209C100479
05/07/2016

वाघमारे नामदेव भुजंग मु. पो. 
मरवाळी ता. नायगांव खै. िज. नांदेड

पु�ष 7/17/1964 B.A महार / SC �बलोल+ 11/1/1994 11/20/1997 ८००७०१३०३५ / 
८५५१९३५५४९

१०४४ 20010328C761690
05/07/2016

 लोहबंदे संभाजी काकनाजी पु�ष 2/1/1967 B.A महार / SC कंधार 11/1/1994 10/30/1997 9860882477

१०४५ 19960919C750679
19/09/1996

नर7L ;पराजी कदम मु. पो. 
बेळकोणी ता. �बलोल+ िज. नांदेड 
;पन-४३१७१०

पु�ष 6/10/1974 B.A नवबैF द / अ. जाती �बलोल+ ००/१२/१९९७ ००/११/२००० 9890345040

१०४६ 19951227C748410
27/12/1995

भोईवाड ेबळीराम खंडरेाव मु. 
बेटमोगरा ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 4/10/1975 B.A मांग / SC मुखेड 1/6/1999 1/5/2002 9421851108

१०४७ 19880416C745334
16/04/1988

संजय साप: ना बंडवेार मु. पो. ता. 
�बलोल+ (गांधी चौक) िज. नांदेड

पु�ष 12/24/1971 B. COM सालेवार 

एस.बी.सी.
�बलोल+ ००/०८/१९९५ ००/०७/१९९८ 9049574549

१०४८ 19930723C744550
23/07/1993

ढगे दD ता शंकर मु. पो. घुंगराळा 

ता. नायगांव (खै.) िज. नांदेड
पु�ष 4/1/1971 B. SC मराठा / ओपन �बलोल+ 6/2/1995 7/31/1998 39975374215

१०४९ 20130724C101679
24/07/2013

पडCगलवार (म(लदं रामदास मु. 
पो. उमर+ (बाजार) ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 2/19/1970 B.A B.ED कोमट+ /ओपन _कनवट 12/1/1995 12/1/1998 9545344352

१०५० 19920721C743484
21/07/1992

भोईवार म� हार+ खंडरेाव मु. 
अंतापूर पो. व: नाळी ता. देगलूर 
िज. नांदेड

पु�ष 6/10/1969 B.A मांग / SC देगलूर ००/०९/१९९५ ००/०८/१९९८ 9527170783

१०५१ 2015116C100620
16/01/2015

;व�ठल महाद ुमrदे मु. पो. वाघी 
ता. िज. नांदेड - ४३१६०२

पु�ष 7/3/1969 B.A वाणी ओबीसी नांदेड 6/10/1995 6/10/1998 7387914792

१०५२ 20141020C100387
20/10/2014

गुलाब पांडुरंग राठोड मु. �हराबोर+ 
(तांडा) पो. माळाकोळी ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 4/9/1971 B.A लमाणी V.J.N.T लोहा 12/20/1996 २०/१९/१९९९ 9823692420

१०५३ 19910730C746126
30/07/1991

राठोड मनोहर �हरामन मु. ;वठोबा 
तांडा पो. माळाकोळी ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 7/15/1973 B.SC, B. ED लमाणी V.J.N.T लोहा 11/6/1995 11/5/1998 ९४२३६५५६४६ / 
७५८८५२५१३३

१०५४ 20081205C764522
05/12/2008

जाधव आनंद अजू�नराव मु. पो. 
आंबेडकर नगर ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 6/7/1973 B.A B.PED महार / SC �बलोल+ 1/1/1996 12/31/1998 9689758097

१०५५ 20160704C101709
04/07/2016

गायकवाड संजय देवबाजी 

गायकवाड ग� ल+ मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 7/2/1968 B.A SC मुखेड 10/17/1996 10/17/1999 7066251444
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१०५६ 20150210C100663
10/02/2015

पांडुरंग रामराव पसारे मु. पो. 
माळेगांव ता. देगलुर िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1968 M.A मराठा / ओपन देगलुर 8/30/1995 8/30/1998 9960756310

१०५७ 19940826C608546
26/08/1994

कांबळे िजत7L नारायणराव 

फुलेनगर ता. कंधार िज. नांदेड
पु�ष 10/27/1968 B. TAKE नवबौF द / अ. 

जाती

कंधार 12/1/1995 11/30/1998 9890117263

१०५८ 20140930C103845
30/09/2014

संजय @नðD तीराव पोवाड े

आंबेडकर नगर, ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 7/4/1972 B.A B.ED महार / SC �बलोल+ 11/1/1996 10/31/1999 9765994404

१०५९ 19950703C747603
03/07/1995

कांबळे आनंद चांदराव पु�ष 3/5/1974 B.A बौF द / अ. जाती �बलोल+ 9/1/1996 8/30/1999 9420671714

१०६० 20141016C100470
16/10/2014

साखरे भगवान सखाराम स�ाट 

नगर तरोडा बु. (सF दाथ� नगर ता. 
िज. नांदेड

पूpष 5/13/1962 B.A महार / SC नांदेड ००/०४/१९९७ ००/०३/२००० 9921068988

१०६१ 20041201C769907
01/12/2004

माधव गो;वदं देवकांबळे मु.पो. 
आंबूलगा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1962 B.COM मांग / SC कंधार 11/7/1994 11/6/1997 7218724246

१०६२ 20101019C760467
19/10/2010

गायकवाड माधव कMडीबा मु.पो. 
जांब ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 2/7/1966 B.A B.PED महार / SC मुखेड 7/21/1996 6/21/1999 9623861868

१०६३ 19920807C743534
07/08/1992

थोटे सुधाकर ;व$ वनाथ मु.पो. 
जांब बु. ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 4/1/1964 B.A B.PED महार / SC मुखेड 12/22/1994 12/22/1997 9423760695

१०६४ 20150216C100526
16/02/2015

G यंकट (भमराव �हवराळे मु. मेथी 
पो. येवल+ ता. मुखेड िज. नांदेड - 
४३१७१५

पु�ष 6/9/1973 B.S.C मराठा / ओपन मुखेड 7/4/1996 6/3/1999 9960419295

१०६५ 20150206C100942
06/02/2015

Eीराम हर+भाऊ सुय�वंशी मु. पो. 
रेणापुर ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 5/7/1970 B.A लोहार / NT भोकर 3/12/1996 12/31/1998 9689070778

१०६६ 20141016C100606
16/10/2014

;वजया तुकाराम मालेगावकर मु. 
पो. मालेगांव ता. अधा�पुर िज. नांदेड

! "ी 4/9/1971 M.A बैF द / SC अधा�पुर ००/१२/१९९५ ००/१२/१९९८ 9545141502

१०६७
05/01/2011

माधुर+ रामचंL आचाय� भा= यनगर 

ता. िज. नांदेड
! "ी 5/24/1979 M.A, B.A �हदं ुqाK हण / 

ओपन

नांदेड 7/1/1998 7/31/1998 ९२७३९२१५८८ / 
९८२२७०९८३६

१०६८ 20160425C100969
25/04/2016

संतोष रामलू माडपे� ल+वार मु. पो. 
लोहार ग� ल+ ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 6/10/1971 B.A येलमी / ओपन _कनवट 1/1/1997 12/31/1999 ९४०४८०१८०२ / 
८३०८९२९२२४

१०६९ 19980721C753276
21/07/1996

वसंत इंगोजी नरवाड ेमु. 
कुंभारगांव पो. दगुाव ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 5/20/1971 B.A B.PED मराठा / ओपन �बलोल+ ००/०५/१९९७ ००/०४/२००० 9130956811
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१०७० 19930906C744718
06/09/1993

मठपती राम(लगं शंकरआ� पा मु. 
पो. Cचचंाळा ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/13/1969 B.A बेडाजंगम / ओपन �बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9923277477

१०७१ 20151015C100144
15/10/2015

मोमीन बाबुलाल र� जाक(मयॉ ं

देगलुर नाका, मालटेकडी रोड 

लa मी नगर ता. िज. नांदेड

पु�ष 1/15/1968 M.A, D. ED, 
C.T.C.

मु! ल+म / ओपन नांदेड 7/7/1999 6/6/2002 ९५५२२५५२०६ / 
८८५६९०६४३९

१०७२ 19881012C767786
12/10/1988

पवार गणपत मान(सगं रा. 
वायवाडी तांडा पो. पोटा बु. ता. 
�हमायतनगर िज. नांदेड

पु�ष 7/24/1967 B.COM.  
B.PED

बंजारा (;व.जा.अ.) हदगांव ०४-९८ ते ०३-
२००१

०१/०४/१९९८ ते 
३१/०३/२००१

8805428416

१०७३ 20150202C100672
02/02/2015

(भसे देवीदास ;व�ठलराव बालाजी 

नगर ता. िज. नांदेड
पु�ष 12/16/1967 B.A मांग / SC नांदेड 8/8/1995 8/8/1998 7719846695

१०७४ 20140926C102912
26/09/2014

(शदंे भाऊराव माधवराव मु.पो. 
द�हकळंबा ता. कंधार िज. नांदेड 
;पन - ४३१७०७

पु�ष 10/4/1970 B.COM.  
B.PED

मराठा / �हदंु कंधार 7/1/1995 6/30/1998 ९०१११६६६६३७ / 
९४२१८३९९७७

१०७५ 20101227C761140
27/12/2010

नरहरे बालाजी गंगाराम मु. पो. 
आरळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 7/14/1969 B.A महार / SC �बलोल+ 11/17/1994 10/16/1997 9890811909

१०७६ 20140915C102568
15/09/2014

तुकाराम यशवंतराव डांगे रा. 
सलगरा खु. पा. रातोळी ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 6/12/1971 B.A मराठा / �हदंु मुखेड 7/19/1996 7/18/1999 9503929186

१०७७ 20140725C101150
25/07/2014

(शनगांरपुतळे आD तम _कशनराव 

मु. बामणी पो. मंगलसांगवी ता. 
कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/25/1974 B.SC. महार / SC बामणी 9/8/1998 8/30/2001 9970687298

१०७८ 19920722C743492
22/07/1992

तलवारे चंLकांत शामराव मु. 
कामरसप� ल+ पो. टाकळी बु. ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A मांग / SC �बलोल+ 10/1/1995 9/30/1998 8308962732

१०७९ 19930820C744694
20/08/1993

Cचमनापुरे लालू  मर+बा मु. के�र 

पा. �बजुर ता. �बलोल+ िज. नांदेड
पु�ष 4/1/1966 B.A मांग / SC �बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9545017650

१०८० 19921118C743757
18/11/1992

मंगला नारायण वाघमारे 

पावडवेाडी नाका ता. िज. नांदेड
पु�ष 9/21/1972 M.A, B.ED, 

B.J, M.S.W 
महार (बौF द) / SC नांदेड 1/5/1997 12/31/1999 9960526142

१०८१ 20150108C100175
08/01/2015

जोशी सुहास Eीधरराव पांड ेग� ल+ 

डॉ. हेडगेवार चौक ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 9/25/1966 B.A B.PED qाK हण / ओपन मुखेड 1/12/1995 1/12/1998 9403527678

१०८२ 20100204C785778
04/02/2010

संजय नामदेवराव नरवाड ेबालाजी 

नगर �हगंोल+ रोड, ता. िज. नांदेड
पु�ष 7/24/1966 M.A बौF द / SC नांदेड ००/०१/१९९६ ००/०१/१९९९ 9552587323
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१०८३ 20051110C744351
10/11/2005

सोनकांबळे आनंदा मर+बा 

तथागत नगर मालेगांव रोड 

तरोडा खु. ता. िज. नांदेड

पु�ष 7/22/1967 B.A B.PED नवबौF द नांदेड 7/30/1999 8/30/2002 ९४२०६७१७१८ / 
९१७५७३४१७५

१०८४ 20150131C101516
31/01/2015

धनशेoट+ संजय गो;वदंराव मु. पो. 
ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1977 B.A ढोर / SC मुखेड 10/20/1999 10/20/2002 9405420250

१०८५ 19881228C747181
28/12/1988

गोखले गंगाधर @नðD ती मु. पो. 
सरसम बु. ता. �हमायतनगर िज. 
नांदेड

पु�ष 7/1/1969 B.A महार / SC हदगांव 7/8/1997 7/8/1997 8805385514

१०८६ 2015021C100399
10/02/2015

(मल+ंद चांद ूमाळवे पाल+नगर 

तरोडा खु. मालेगांव रोड. िज. नांदेड
पु�ष 6/25/1972 B.A, D.M.L.T, 

ITI 
महार / �हदंु �बलोल+ 7/7/1999 7/7/2002 ८६९८१८४०३४ / 

८८६२०१४४४१

१०८७ 20080822C777241
22/08/2008

अ@नल कMडबा गाड ेमु. नाईकवाडी 

पो. अंजनखेड ता. माहुर िज. नांदेड
पु�ष 1/6/1968 B.A भोई / NT _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 ९४०५७२६५५४ / 

८९७५८५६६१६

१०८८ 20081201C744688
01/12/2008

मधुकर रामा वाघोळे मु. नाळे$ वर 

पो. खोल+ ता. िज. नांदेड
पु�ष 7/15/1968 M.A महार / SC नांदेड 4/24/2000 4/24/2003 8484834316

१०८९ 19930224C743941
24/02/1993

गौतम ई$ वर सावंत मु. हष�नगर 
पो. (शवाजी नगर ता. िज. नांदेड

पु�ष 7/3/1975 B.A, ITI बौF द / अ. जाती नांदेड 4/12/1999 4/30/2002 9011722538

१०९० 19910716C742924
16/07/1991

सु@नल राजाराम चौरे पु�ष 6/3/1973 B.A बौF द / SC हदगांव 4/1/1998 3/31/2001 9096420225

१०९१ 20150209C101194
09/02/2015

नर7L जग: नाथ येरावार मु. पो. ता. 
उमर+ िज. नांदेड - ४३१८०७

पु�ष 6/20/1973 B.A कोमट+ /ओपन भोकर 10/3/1998 9/2/2001 ०९४२३६२६९१० / 
०७७४४०२६९१०

१०९२ 20090630C779668
30/06/2009

Eी डोणगावकर मारोती 

पुंडल+कराव मु. पो. काला� बु. ता 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 12/5/1970 M.SC, M.ED महार / अ. जाती �बलोल+ 8/1/1996 7/30/1999 ९४२३७३२२६२ / 
८६०५८३५७६५

१०९३ 19890705C746784
05/07/1989

शारदा म0रबा माळे मु. पो. 
कासराळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

! "ी 5/2/1973 B.A महार / �हदंु �बलोल+ ००/०१/१९९६ ००/१२/१९९८ 9923168235

१०९४ 19971120C751640
20/11/1997

वाघमारे रमेश = यानोबा मु. 
�ह� परगा ता. तुखेड िज. नांदेड पो. 
जांब बु. ;पन - ४३१७१६

पु�ष 6/5/1967 B.A महार / SC मुखेड 2/9/1999 2/8/2002 9970549758

१०९५ 19980325C752491
25/03/1998

अनुरथ सखाराम �हवंत मु. खरबी 

पो. वडपेूर+ ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 10/2/1975 B.A मराठा / ओपन लोहा 6/16/1999 6/16/2002 ९९२२३००६४४ / 

९०९६७१९५५४
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१०९६ 20150213C100728
04/02/2016

बुR तरे कमल गंगाधरराव लेबर 

कॉलनी ता. िज. नांदेड
! "ी 6/10/1964 B.A, M.A, 

M.S.W, B. ED
महार / SC नांदेड 1/1/1996 12/31/1998 9665979220

१०९७
26/11/2008

;वजय भुजगराव बोधनकर मु. पो. 
कुंडकवाडी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 10/10/1965 B.A मराठा / ओपन �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 9766317801

१०९८ 20000925C759119
25/09/2000

क� पना शंकरराव ख� जेपवार 

गंगासागर _कराणा ! टोअस� 

गोकुळ नगर ता. िज. नांदेड

! "ी 1/5/1970 B.COM कोमट+ /ओपन नांदेड ००/०९/१९९५ ००/०८/१९९८ 9970551955

१०९९ 20150212C100100
12/02/2015

संगेवार चंLकांत पंढर+नाथ मु. पो. 
राममंद+र ग� ल+ ता. कंधार िज. 
नांदेड

पु�ष 6/10/1968 B.A (शपंी कंधार 10/1/1994 9/30/1997 9766581567

११०० 19891103C742031
03/11/1989

वाघमारे नर7L कुमार चांद ू

रामनगर पावडवेाडी रोड ता. िज. 
नांदेड

पु�ष 3/28/1970 B.A बौF द / SC नांदेड ००/०१/१९९७ ००/१२/१९९९ ८००७९१७७२० / 
७३८५८७३०१६

११०१ 199408C745983
16/08/1994

अमबुलगेकर वसतराव माधवराव 

मु.पो. अंबुलगा बु.ता मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 1/10/1976 B.A B.PED कुभार / इतर 
मागासवग�य

मुखेड 4/1/2000 4/1/2003 9049095835

११०२ 19890713C741962
13/07/1989

कोड ेनामदेव पांढर+ मु. 
पाताळगंगा पो. उमरज ता. कंधार 

िज. नांदेड

पु�ष 5/2/1973 B.SC गोला / NT कंधार 1/1/1996 12/30/1998 9875754167

११०३ 20160705C101086
05/07/2016

सोनपारखे मारोती रावजी मु. 
डॉगरगाव पो.सालेगाव ता. 
नायगाव िज. नांदेड

पु�ष 3/7/1966 M.A महार / SC �बलोल+ ००/११/१९९३ ००/१०/१९९६ 8308024550

११०४ 19930806C744656
06/08/1993

�दल+प पुड(लकराव  बुरप�ले मु. 
पो. हळदा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1972 B.A बेलदार / NT कंधार 7/1/1995 6/30/1998 ७२७६८५७२७० / 
७७१५८२८५६५

११०५ 19930824C744699 
24/08/1993

नरेश ;वठलराव गो;वदलवार गांधी 

नगर, !टेशन रोड मु.पो. ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 9/26/1970 B.SC, M.SC, 
B.ED, IT

पrमशाल+ / 
(SBC)

�बलोल+ ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9552548192

११०६ 20140515C100585
15/05/2014

क;वता (शवाजीराव गायकवाड 

तरोडा बु. ता.िज. नांदेड
!"ी 3/15/1972 B.A, B.ED, M.A महार / SC लातूर 1/1/1997 1/1/2000 9767725168

११०७ 19920619C743130
19/06/1992

संजीव ;व�ठलराव घुले  

;व�ठलराव नगर नांदेड

पु�ष 10/2/1970 B.COM महार / अ. जाती _कनवट 7/3/1995 7/2/1998 9326406555

११०८ 19900721C746614
21/07/1990

@नळकंठ बाबूराव सूय�वंशी गणेश 

नगर नांदेड

पु�ष 11/7/1973 B.A महार / SC �बलोल+ ००/०८/१९९६ ००/०७/१९९९ 9049949858

११०९ 20130828C102360
28/08/2013

देवीदास राजाराम कांबळे 

�ह�परगा पो. देगलूर िज. नांदेड
पु�ष 4/16/1969 B.A महार / SC देगलूर 12/1/1995 11/20/1998 9890352629
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१११० 20150309C100019
09/03/2015

राम मारोती पाट+ल पु�ष 3/4/1968 B.A मराठा / ओपन मुखेड 9/7/1996 9/7/1999 8600334243

११११ 20120810C798093 
21/01/2016

पाट+ल संभाजी Gयकतराव पु�ष 3/8/1973 B.SC मराठा / ओपन �बलोल+ 2/1/1998 1/31/2001 9922028812

१११२ 20110226C100881
26/02/2015

कु. मंजुषा  �दगांबरराव  फुलार+ 

;वजय नगर नांदेड

!"ी 1/15/1971 M.A, B.PED फुलार+ नांदेड ००/०२/१९९७ ००/०२/२००० 9421273586

१११३ 19980716C753239
16/07/1998

;वजयकुमार बडूराज भागे rNाuये 

ग�ल+ ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 10/15/1973 B.A �हदं ू@नराळी / 

OBC
मुखेड 10/16/1999 10/15/2002 ८०८७८९२०५० 

/९७३०३३२३३८

१११४ 19920707C743370
10/02/2016

>भाकर गंगाराम पांचाळ पु�ष 6/15/1976 B.A �हदं ूसुतार / OBC कंधार 2/1/2000 1/30/2003 9970568339

१११५ 20110203C747474
03/02/2011

पाठक वंदना बळवंतराव ता. िज. 
नांदेड

!"ी 2/13/1972 B.COM qाK हण / ओपन नांदेड 8/8/1996 8/8/1999 9604195821

१११६ 20140922C106005
22/09/2014

वाघमारे �दल+प दNराव पो. 
गोल<गाव ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/6/1971 B.A, B.PED मराठा / ओपन हदगाव 7/16/1996 6/15/1999 885582773

१११७ 20150214C100697
06/07/2016

मोहनराव Gयकतराव जाधव मु. पो. 
बडूर ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 4/5/1971 B.A, B.PED ओपन �बलोल+ 3/1/1997 2/28/2000 9096515767

१११८ 20160705C100246
05/07/2016

सगृारे सुरेश म0रबा ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 9/3/1970 B.COM बौF द / अ. जाती �बलोल+ 11/5/1996 10/31/1999 9552808458

१११९ 19890711C743519
11/07/1989

हनमत लोकडोबा कवूटकर पु�ष 5/1/1968 B.A धनगर / NT कंधार 6/1/1999 5/30/2002 9975875311

११२० 20101007C749080
29/12/1988

(मजगर दशरथ नारायणराव ता. 
हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/12/1972 B.COM हटकर भ. ज. (क) हदगाव ००/०४/१९९६ ००/०८/१९९९ 9960427200

११२१ 19931105C744836
05/11/1993

मुंगल सुधाकर �दगांबरराव पो. 
नवा मोढा ता. िज. नांदेड

पु�ष 6/12/1972 M.A, B.PED मराठा / ओपन नांदेड ००/०६/१९९५ ००/०५/१९९८ 9822737063

११२२ 20141205C100992
05/12/2014

बामनवाडा Cचमाजी घन$याम मु. 
नवरंगपुरा पो.ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1968 B.A Pझ=गाभोई / NT 
(B)

कंधार 6/13/1997 5/30/2000 9970849057

११२३
17/09/1990

कांबळे नामदेव नागोराव 

अशोकनगर पो. कंधार िज. नांदेड
पु�ष 3/3/1970 B.A, B.PED बौF द / SC कंधार 10/1/1997 9/30/2000 917558114

११२४ 19900707C742210
07/07/1990

गायकवाड दगडोबा अमतृा ता. 
लोहा िज. नांदेड

पु�ष 3/2/1971 B.A महार / SC लोहा 3/24/1998 2/24/2001 7775830820

११२५ 19950828C748169
28/08/1995

सुधाकर कचp जमधाड ेमु.पो. 
उचेगाव ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 6/22/1971 B.A, B.PED बौF द / SC भोकर ००/१०/१९९६ ००/१०/१९९९ 9552661653
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११२६ 20150209C100580
12/02/1976

(शदंे पांढर+ चंLराव ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 2/12/1966 B.A महार / अ. जाती मुखेड 2/7/1997 2/6/2000 7798485692

११२७
22/05/1992

कांबळे आ�दनाथ लaमणराव पु�ष 6/6/1968 B.A महार / अ. जाती मुखेड ००/०८/१९९४ ००/०८/१९९७ 9158867045

११२८ 20041229C769934
29/12/2004

!वाती रमेशराव देवड ेलिaमनगर 

ता. िज. नांदेड
!"ी 5/3/1970 B.A qाK हण / ओपन नांदेड 7/1/1995 6/30/1998 ८९७५३८६१६४ / 

८१४९७०२३६४
११२९ 20040706C769438

06/07/2004
Eीराम (भकू राठोड मु.पो. गोदेगाव 
ता. माहूर िज. नांदेड

पु�ष 9/25/1971 B.A बंजारा (;व.जा.अ.) _कनवट 6/1/1996 5/31/1999 8275167789

११३० 19870629C741703
29/06/1987

वाघमारे (शवाजी आनंदा रा. 
सावरखेडा ता. नायेगाव िज. नांदेड

पु�ष 5/5/1970 B.COM मांग / SC �बलोल+ ००/०८/१९९७ ००/०७/२००० 9096667597

११३१ 19931029C744827
29/10/1993

इंrल(सगं नानु(सगं राठोड मु. पो. 
वाई बा. ता. माहूर िज. नांदेड

पु�ष 8/9/1965 M.COM बंजारा (;व.जा.अ.) _कनवट 11/30/1991 11/30/1994 9404640712

११३२ 20040706C769436
06/07/2004

शाम (भकूजी राठोड पु�ष 9/25/1971 B.A बंजारा (;व.जा.अ.) _कनवट 6/1/1996 5/31/1999 9404325591

११३३ 19930620C744112
20/06/1993

द+पक मोहनराव हुडवेकर  मारोती 

मं�दर जवळ ता. िज. नांदेड
पु�ष 3/14/1975 B.A M.A जैन / ओपन नांदेड ००/१०/१९९७ ००/०९/२००० 9405380897

११३४ 20100403C742718 
03/04/2010

भगवान तुळशीराम सोनकांबळे डॉ. 
आंबेडकर नगर ता.िज. नांदेड

पु�ष 11/12/1967 B.A बौF द / SC नांदेड 1/15/1996 12/31/1998 9922829023

११३५ 20150216C100196
16/02/2015

जु:ने आकाश बाबाराव मु.पो. 
बेरळी बु. ता.मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/25/1970 B.A, B.PED �हदं ूमराठा / 
ओपन

मुखेड 7/6/1996 7/5/1999 ९८६०८०९००५ / 
७५८८५२५२६५

११३६ 20150203C101018
03/02/2015

अप�णा माधवराव माहुरकर 

मालेगाव रोड तरोडा खु. नांदेड
!"ी 1/27/1975 M.A चाभार अ.जाती नांदेड 1/13/1998 1/12/2001 9730159769

११३७ 19950608C747464
08/06/1995

कांबळे म�हार+ कोड�ेपा मु. पो. 
मालाकोळी ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/16/1968 B.A बौF द / SC लोहा 7/26/1996 7/25/1999 8698766429

११३८ 20030829C767327
29/08/2003 

;वठल नागोराव उपासे मु. पो. 
धानोरा ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1974 B.A मराठा / ओपन लोहा 6/8/1998 6/8/2001 9730978326

११३९ 19980806C753360
06/08/1998

राजू गणपतराव कदम रा. बामणी 

पो. दाभड ता. अधा�पूर िज. नांदेड
पु�ष 11/4/1974 B.A मराठा / ओपन अधा�पूर 1/1/2000 12/19/2002 880537820

११४० 20031204C767701
04/12/2003

;वxणू सोपान द�हफळे 

मु.पो.धानोरा ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 7/1/1972 B.A वंजार+ NT लोहा 11/11/1997 11/11/2000 9764135330
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११४१ 19961028C750492
28/10/1996

संगीता सोपानराव (सरसाट तरोडा 

बु. ता. िज. नांदेड
!"ी 7/5/1975 M.A महार / SC नांदेड 8/1/1998 7/31/2001 9405380994

११४२ 20160706C100531
06/07/2016

गणपत एकनाथ बनसोड ेचंLगु�त 

नगर ता. िज. नांदेड
पु�ष 7/1/1966 B.A महार / SC नांदेड ००/०२/१९९६ ००/०२/१९९९ 9145210748

११४३ 20070312C758314
12/03/2007

कांबळे सुमन तुकाराम रा. (सडको 

ता.िज. नांदेड
!"ी 8/25/1972 B.A बौF द / SC नांदेड 1/8/1996 12/19/1998 9168933273

११४४ 20160707C100446
07/07/2016

चीलपीपरे संजय धMडीबा मु. 
धकनी ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 10/8/1970 B.A मराठा / ओपन नांदेड 7/13/1995 7/12/1998 9527963839

११४५ 20150214C100193
14/02/2015

बोभळे बालाजी मार+बा दN नगर 

नांदेड

पु�ष 9/7/1967 B.A वडार 

;व.ज.म.जाती

भोकर 6/17/1997 6/17/2000 9673622355

११४६ 20150213C100625
13/02/2015

रंगनाथ गणा राठोड पो. र+संनगाव 
ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/2/1975 B.A, CTC लमाणी V.J.N.T लोहा ००/०५/१९९७ ००/०४/२००० 9527790965

११४७ 20140313C100305
13/03/2014

मोरे संजय भाऊराव ता. नायेगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 8/27/1969 B.SC, B.PED मराठा / ओपन बोलोल+ 12/1/1995 11/30/1998 9096411034

११४८ 19940921C746167 
21/09/1994

खाबाळकर माधव खेमाजी पो. 
मुगट ता. मुदखेड िज. नांदेड

पु�ष 8/5/1970 B.A, B.ED मराठा / ओपन नांदेड ००/१२/१९९५ ००/१२/१९९८ 9960790575

११४९ 19930323C745293
23/03/1993

_कशोर Eावण गोले >भाकत 

नगर नांदेड

पु�ष 1/19/1964 M.COM बौF द / SC नांदेड ००/००/१९९३ ००/००/१९९६ 9767149198

११५० 20141020C100163
20/10/2014

डMगरे सुभाष ;व�ठलराव मु.पो. 
बळीरामपुर ता.िज. नांदेड

पु�ष 2/15/1970 B.A महार / SC नांदेड 6/19/1996 6/18/1996 9657580288

११५१ 20040730C769552
30/07/2004

राठोड सुभाष च"ू पो. हाडोळी ता. 
लोहा िज. नांदेड

पु�ष 4/15/1973 B.A लमाणी V.J.N.T लोहा 9/11/1998 9/11/2001 9665433267

११५२ 20150130C100388
30/01/2015

जाधव गुलाब हुकमीचंद पु�ष 3/4/1969 B.A लमाणी V.J.N.T हदगाव ००/०६/१९९९ ००/०५/२००२ 9404418638

११५३ 20141014C100693
14/10/2014

राजू शंकरराव श7डगे मु. पो. 
मोटारगा ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/16/1972 B.A हटकर N.T.C. मुखेड 11/25/1997 11/25/2000 9960850499

११५४ 19870723C743493
23/07/1987

माने रमेश बालाजी मु. _करोडा पो. 
गोलेगाव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/14/1971 M.A मराठा / ओपन लोहा 11/19/1994 11/19/1997 9527203850

११५५ 20080503C773639 
03/05/2008

माने (शवाजी गो;वदंराव मु. 
_करोडा पो. गोलेगाव ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 6/14/1969 B.A मराठा / ओपन लोहा 7/4/1995 7/4/1998 9923079144

११५६ 20100902C747126
02/09/2010

(शवाजी षकेोजी खानजोड ेमु.पो. 
उमर+ ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1971 B.sc मांग / SC हदगाव ००/०७/१९९६ ००/०७/१९९९ 9921122156

११५७ 19960823C750116
23/08/1996

दडुले सुभाष गणपती मु.पो. 
आरळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 7/13/1974 B.A (लगंधर / ओपन �बलोल+ ००/१०/१९९७ ००/०९/२००० 7719803323
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११५८ 20081220C777931
20/12/2008

रणनवरे ई$वर पुंड(लकवार  

Gयकटेश नगर ता. उमर+ िज. नांदेड
पु�ष 4/2/1974 B.A बौF द / SC उमर+ 5/10/2000 5/9/2003 9421849460

११५९ 20090824C779730
24/08/2009

अ@नल बापूराव सज< रा. धानोरा 
ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 7/7/1974 B.A मराठा / ओपन �बलोल+ 10/3/1996 9/30/1999 9975006352

११६० 19890308C741888
08/03/1989

नारायण गो;वदं गायकवाड मु.पो. 
नावंद+ ता. नायेगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/14/1972 B.sc मांग / SC �बलोल+ 11/8/1995 10/3/1998 9767683433

११६१ 20141231C101326
31/12/2014

(शरसाठे माधव गो;वदंराव मु. 
तांदळी पो. केpर ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 8/17/1968 B.A महार / SC मुखेड 3/17/1998 3/16/2001 8551952564

११६२ 20040901C769672
01/09/2004

वाघमारे Gयकट मकाजी मु. 
डोणगाव खु. पो. डोणगाव ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 3/27/1970 B.COM मांग / SC �बलोल+ 9/5/1995 8/30/1998 7798376409

११६३ 20150211C100155
11/02/2015

बळीराम धMडीबा गुडुले पो. 
माजरम ता. नायेगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/7/1974 B.COM मांग / SC �बलोल+ ००/०१/१९९७ ००/१२/१९९९ 7507161899

११६४ 20151005C100857
05/10/2015

चGहाण >शांत ह0रचंद मु. 
भानेगाव तांडा पो. उचेगाव खु. ता. 
हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 4/1/1972 B.A बंजारा (;व.जा.अ.) हदगाव ००/०७/१९९७ ००/१०/२००१ 9689182417

११६५ 19950504C747378 
04/05/1995

मदेवाड गगाधर _कशनराव मु. 
धावर+ बु. ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 7/11/1968 B.A कोळी महादेव / 
ST

भोकर 2/1/1999 2/1/2002 9923758167

११६६ 19900821C742454
21/08/1990

नागनाथ गंगाराम मौ. मु.पो. 
सावळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 7/27/1972 B.A रंगार+ / ओ.बी.सी. �बलोल+ 4/1/2000 3/31/2003 7798294946

११६७ 20160707C100474
07/07/2016

उNम सखाराम गोफणे मु. नाGहा 
पो. तळेगाव ता. हदगाव  िज. नांदेड

पु�ष 2/5/1970 B.COM, 
M.COM

हटकर N.T.C. हदगाव ००/०२/१९९६ ००/०१/१९९९ 9421766929

११६८ 20070223C758046
23/02/2007

>ेमराव नागोराव मोरे पु�ष 6/16/1975 B.A मराठा / ओपन कंधार 1/1/1997 12/31/1999 9823504165

११६९ 19890713C741967 
13/07/1989

जाधव मारोती रामू मु. मसलगा 
तडा. ता. भोकर पो. _कनी िज. नांदेड

पु�ष 6/18/1972 B.A बंजारा (;व.जा.अ.) भोकर ००/११/१९९६ ००/११/१९९९ 9112101931

११७० 20141031C100498
07/04/2016

नरहर+ Gयकटराव भुताळे मु. झर+ 

पो. कारडखेड ता. देगलूर िज. नांदेड
पु�ष 10/1/1974 B.A,D. ED मराठा / ओपन देगलूर ००/०२/२००० ००/०१/२००३ 9657384897

११७१ 19980113C752386
13/01/1998

बळीराम गो;वदंराव पांचाळ मु. पो. 
होनवडज ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 5/1/1976 B.A गाडीलोहार / NTB मुखेड 12/10/1999 12/9/2002 8551915605
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११७२ 20000406C756868 परमे$वर देवराव मुने$वर कृxण 

नगर नांदेड

पु�ष ०१/०१/१९९७४ B.COM बौF द / SC पूणा� ००/१२/१९९६ ००/११/१९९९ 7350717290

११७३ 20160422C100531
22/04/2016

शंकर गZबू चGहाण रा. चीदCगर+ 
पो. भोसी ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1972 बंजारा (;व.जा.अ.) भोकर 1/2/1999 1/2/2002 9850916067

११७४ 20090217C778244
17/02/2009

कदम पुंड(लक बाबाराव मु. पो. 
लाईन ग�ल+ ता. देगलूर िज. नांदेड

पु�ष 7/15/1971 B.A, B. LIB मराठा / ओपन देगलूर 9/5/1995 8/20/1998 9860871299

११७५ 1994122C746426
22/11/1994

म. मखसूद अहेमद म. लतीफ 

अहेमद मु. पो. बाpद ग�ल+ देगलूर
पु�ष 5/4/1972 B.A मु!ल+म / ओपन देगलूर ००/०१/१९९६ ००/१२/१९९८ 9665211664

११७६ 19940816C745980
16/08/1994

@तवार+ राजेश $यामसुंदर Eीनगर 

नांदेड

पु�ष 1/5/1972 M.COM मारवाडी / ओपन नांदेड 10/1/1995 10/1/1998 9823128655

११७७ 19890701C743737
01/07/1989

महानंदा शंकरराव (शदंे नवी 

आबाद+ नांदेड

!"ी 3/29/1972 B.A महार / SC नांदेड 6/23/2000 6/30/2003 9766557039

११७८ 20150206C100824
06/02/2015

हनमंत बाबाराव ढवळे मु.पो. 
पाटोदा ता. नायेगाव िज. नांदेड

पु�ष 7/8/1972 B.A, B.PED महार / SC �बलोल+ 11/1/1997 10/30/2000 9145742832

११७९ 19880603C745315
03/06/1988

पrमाकर कृxणाजी भवरे मु.पो. 
घोट+ ता. _कनवट िज. नांदेड

पु�ष 1/3/1969 M.A महार / SC _कनवट 9/13/1995 9/12/1998 9822795635

११८० 19870702C744613
02/07/1987

Eी @नळकंठ तुळशीराम धुळगुड े 

मो. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 7/27/1969 B.A, CTC हटकर N.T.C. लोहा 11/30/1996 11/30/1999 8390340546

११८१ 19980820C753424
20/08/1998

सोनटके मारोती दावू मु. पो. 
उ! मान नगर ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1975 B.A चांभार / SC कंधार 4/1/2000 3/30/2003 9765066937

११८२ 20040816C769603
16/08/2004

खंडू पाराजी ठोके मु. वाळक6 बु. 
पो. वाळक6 खु. ता. हदगांव िज. 
नांदेड

पु�ष 6/2/1969 B.A महार / अ. जाती हदगांव ००/०८/१९९५ ००/०८/१९९८ 8806207785

११८३ 19950717C748601
17/07/1995

संगीता ;वx णुपंत आमले मं"ी 

नगर भावसार चौक नांदेड

! "ी 1/26/1973 B.COM, B.A, 
B.ED

qाK हण / ओपन नांदेड 9/1/1996 8/31/1999 9850071512

११८४ 20160707C101205
07/07/2016

युवराज _कशनराव (शदंे गाडगे 

बाबा नगर, ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 11/20/1976 M.SC (Math) मराठा लोहा 12/7/1999 12/6/2002 90967989877

११८५ 19910521C742913
21/05/1991

ईनामदार शौकत बेग महेमुद बेग 

इनामदार ग� ल+ ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 12/12/1973 B.A, C.C.O मुसलमान �बलोल+ ००/०१/२००१ ००/१२/२००३ 7276185347
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११८६ 20080304C754093
04/03/2008

स�यद महेबूब स�यद मगदमू, 
नायकवाडी ग� ल+ ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 5/4/1975 B.A मुस(लम / ओपन �बलोल+ 8/1/1999 7/31/2002 9767464605

११८७ 20141220C102211
20/12/2014

पवार मंगता Cचमनाजी रा. बे: द+ 
तांडा ता. _कनवट िज. नांदेड

पु�ष 4/1/1970 B.A बंजारा (;व.जा.अ.) _कनवट 5/1/1996 4/30/1999 8888008295

११८८ 20160707C100361
07/07/2016

अंजुताई ;वनायकराव कुलकण� 

सुतार ग� ल+ ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

! "ी 11/30/1968 B. COM qाK हण / ओपन �बलोल+ 2/1/1995 1/31/1998 8275885990

११८९ 19980129C752417
29/01/1998

उD तम जळबा कांबळे पु�ष 6/6/1968 B.A महार मुखेड 11/11/1992 11/11/1995 9921902714

११९० 19920716C743785
16/07/1992

बाबू माPणका कांबळे पु�ष 8/4/1971 B.A महार मुखेड 11/17/1994 11/16/1997 9923916783

११९१ 20150307C100454
07/03/2015

(शगंटवार सुधाकर गंगाधरराव 

मु.पो. मुखेड ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 7/2/1963 B. COM पेरकेवार / 

ओ.बी.सी.
मुखेड 9/4/1998 9/3/2001 9881262209

११९२ 20130828C101377
28/08/2013

शेख @नजामोद+न अZ दलु र(शद 

ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 5/11/1969 B.A मु! ल+म मुखेड 11/28/1996 12/27/1999 9921462369

११९३ 1994914C746125
14/09/1994

Eी मनोज रमेशराव देशपांड े

काबरा नगर ता. िज. नांदेड
पु�ष 6/2/1970 B.A qाK हण / ओपन नांदेड ००/१२/१९९५ ००/१२/१९९८ ९३७१०८३८२१ / 

९७३०२१०१२०
११९४ 20090105C750474

05/01/209
;वलास मोतीराम कांबळे मु. पो. 
सावळे$ वर ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 7/10/1972 B.A नवबौF द / अ. 
जाती

कंधार 9/8/1998 8/30/2001 9769227044

११९५ 20160707C100622
07/07/2016

भागवत नरोजी जाधव रा. बामणी 

ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 5/8/1971 B.A, B.PED मराठा / ओपन लोहा 7/22/1997 7/22/2000 7743936021

११९६ 19951016C749108
16/10/1995

हळदकर गजानन उD तमराव 

साईनगर मु.पो. ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 9/25/1974 B.A नाG ह+ / इ. 
मागासवग�य

_कनवट 6/1/1997 5/31/2000 9850617427

११९७ 20150203C101091
023/05/2015

(शवाजी गंगाराम @तजारे  मु.पो. 
पाटोदा ता. नायगांव िज. नांदेड

पु�ष 7/5/1972 B.A, B.PED मराठा / ओपन �बलोल+ 2/1/1997 1/18/2000 9970932011

११९८ 19960807C75065
07/08/1996

मुद! सीर बेग समीऊ� ला बेग 

मु.पो. तळेगांव ता. उमर+ िज. नांदेड
पु�ष 1/12/1974 B.A मु! ल+म / ओपन भोकर 8/12/1998 ११/०८/२०१ 8605262651

११९९ 20121016C756617
16/10/2012

स�यद मु! तफा सलाउद+न मु.पो. 
काटकळंबा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 9/11/1971 B.A, B.PED मु! ल+म / ओपन कंधार 6/1/1995 5/30/1998 9860912998
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१२०० 19931224C744988
24/12/1993

जाधव शशीकला नामदेवराव मु. 
वैभवनगर हडको ता.िज. नांदेड

! "ी 7/5/1973 B.A महार / SC नांदेड 7/21/1998 7/21/2001 9766613915

१२०१ 20150122C101266
22.01.2015

ठाकुर नटराज (सहं हनुमान (सहं 

वार वेस (शवाजी चौक कंधार ता. 
कंधार

िज. नांदेड

पुpष 26.12.1996  बी.ए. उD तीण� राजपुत

OPEN
कंधार 01.11.1992 01.10.1995 7875579543

१२०२ 20150205C101634
05.02.2015

जाधव गंगाधर (शवराम 

गोगलेगाव ता.�बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 03.04.1975 बी.ए., बी.पी.एड.
एम.ए. इंगल+श

मांग

SC
�बलोल+ 3/1/1997 2/1/2000 7709164403

१२०३ 20080918C777674
18.09.2008

माPणक गंगाराम मुरमुरे

खडगांव ता. कंधार

िज. नांदेड

पुpष 01.1.1967 बी एड बी पीएड कुंभार

OBC
कंधार 01.06.1995 30.05.1998 8390328020

१२०४ 19870720C741708
20.07.1987

वाघमारे मह7L पांडूरंग

माळाकोळी ता. लोहा
िज. नांदेड

पुpष 06.09.1970 बी.ए.एम.ए महार

SC
लोहा 05.12.1996 04.12.1999 9049567234

१२०५ 20010508C761779
08.05.2001

गायकवाड हनुमंत ;व�ठलराव

माळाकोळी ता. लोहा
िज. नांदेड

पुpष 15.06.1973 बी.ए. पास महार

SC
लोहा 03.02.1996 02.02.1999 7263967594

१२०६ 20150214C100129
14.02.2015

बालाजी (शवाजीराव भुरे

वैभवनगर हडको नांदेड

पुpष 10.08.1971 बी.एस.सी.,
पी.एम.डZ लयू.
एम.एस.सी.आय

ट+.

महार

SC
नांदेड 01.12.1995 30.11.1998 7350704986

१२०७ 20140305C100573
05.03.2014

सुरेश लa मणराव पांचाळ

;व�ठल मं�दर ग� ल+ 

�बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 01.01.1971 बी.ए. पास सुतार

OBC
�बलोल+ 01.10.1996 30.09.1999 9890343470

9404487205

१२०८ 19950627C747557
27.06.1995

बMडारे शंकर दे;वदास

मु.पो. धानोरा
ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 01.05.1971 बी.एस.सी.उD तीण� वाणी

OBC
लोहा 02.01.1997 02.01.2000 9766565472

१२०९ 8053/90
13.09.1990

बालासाहेब अंqुतराव कळकेकर

रा.लोहा ता. लोहा 
िज. नांदेड

पुpष 07.04.1973 बी.एस.सी. मराठा

OPEN
लोहा 02.12.1996 01.12.1999 9175698810

7588581981

१२१० 19980921C754410
21.09.1998

अ@नल मनोहरराव अवधाने रा. 
मराठ 

ग� ल+ �बलोल+.

पुpष 05.03.1972 �ब. कॉम पास qाK हण

OPEN
�बलोल+ 23.02.1996 18.01.1999 9960392457

8624989311
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१२११ 20090130C778098
30.01.2009

(शदंे माधव ;व�ठलराव

भाटेगांव ता. हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 04.09.1969 बी. ए. उD तीण� मराठा

OPEN
हदगांव 01.02.1999 01.02.2002 9730111962

१२१२ 20031016C767530
16.10.2003

कदम गंगाधर एकनाथ 

रा.कदमवाडी ता. लोहा
िज. नांदेड

पुpष 07.02.1968 बी.कॉम. 
बी.पी. एड

मराठा

OPEN
लोहा 05.08.1995 05.06.1998 9764744352

१२१३ 20140324C100247
24.03.2014

वनजे शोभा मलकु

सुमेध नगर कंधार

िज. नांदेड

पुpष 14.05.1976 बी.ए.
एमएससीआयट+

महार

SC
कंधार 01.10.1997 30.09.2000 9860864422

9890878760

१२१४ 19920919C747161
19.09.1992

अ(लटवाड जगनाथ Eीराम

कंधार ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 07.01.1968 बी.ए. गवंडी

OBC
कंधार 01.3.1996 28.02.1999 9970701890

१२१५ 20150313C100432
13.03.2015

क� याणक! तुरे बालाजी @नवDृ ती 

मु. पोखरभोसी 

ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 06.07.1974 बी ए बी.पी.एड वाणी

OBC
कंधार 26.12.1996 25.12.1999 9049925513

१२१६ 20141225C100721
25.12.2014

संभाजी सोपान सोमवारे

मु.कणा� ता. मुखेड

िज. नांदेड

पुpष 02.02.1965 बी ए बी.पी.एड मांग

SC
मुखेड 03.08..1995 03.08.1998 9421346990

१२१७ 20150202C100745
02.02.2015

कोलते उD तम भुजंगराव

रा. Cचल;पपंर+
ता. मुदखेड िज. नांदेड

पुpष 05.05.1967 बी ए बौrध

SC
मुदखेड 01.04.1993 01.04.1996 9011888753

१२१८ 20160707C100223
07.07.2016

सुरेश संभाजी थोरात

रा. पाथरड ता. मुदखेड 

िज. नांदेड

पुpष 09.07.1667 एम कॉम बौrध

SC
मुदखेड 12/1/1995 12/1/1998 976551294

१२१९ 20131114C171526
14.11.2013

G यंकट साधु इंगळे

मु. खंडगांव ता. नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 04.02.1971 बी ए बी पी एड महार

SC
�बलोल+ 10/1/1996 9/1/1999 9765161975

१२२० 19941207C746503
07.12.1994

जMधळे कचp महाद ू

मु. बळीरामपूर 

ता.िज. नांदेड

पुpष 05.05.1668 बी ए पास महार

SC
नांदेड 04.03.1996 03.3.1999 9881143214

१२२१ 20100804C746821
04.08.2010

चG हाण आबाराव तुकाराम

मु. गोदणी तांडा 

ता.लोहा िज. नांदेड

पुpष 28.07.1975 B.com
MSCIT
type 30 40 

लमाणी

VJA
लोहा 17.03.1998 17.03.2001 9503738988

१२२२ 20081206C765457
06.12.2008

लMढे `ानोबा सखाराम

मु. सोनमांजर+ 

ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 05.02.1970 B.A. Pass मराठा

OPEN
लोहा 31.12.1996 31.12.1999 9970709720
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१२२३ 20150304C100558
04.03.2015

अ@नल गो;वदं जMधळे

अंबेडकर नगर नांदेड

पुpष 14.04.1969 B.Com बैrध

SC
नांदेड 04.01.1997 31.12.1999 9890397050

१२२४ 20010307C761603
07.03.2001

कु. ;वजमाला @नवDृ तीराव (शगंे

लेबर कॉलनी नांदेड

पुpष 11.11.1968 B.A., M.A.,
B.P.Ed, Bed,
M.Ed. B.J.

महार

SC
नांदेड 29.01.1996 29.01.1999 9156371110

१२२५ 20150206C100173
06.02.2015

धMडोपंत नागोराव हनुमंते

रा. वाघी ता.िज. नांदेड
पुpष 04.07.169 MA

LLB
महार

SC
नांदेड 8/1/1999 7/1/1999 9561825722

१२२६ 19950815C748927
15.08.1995

वाघमारे आनंद सटवाजी

मु.पो. फुलवड

ता. कंधार िज. नांदेड

पुpष 01.01.1973 बी ए महार

SC
कंधार 01.10.1996 30.09.1999 7757975278

१२२७ 20160707C100310
07.07.2016

मंगनाळे �दगंबर लa मणराव

रा. फुलवळ ता. कंधार

िज. नांदेड

पुpष 08.02.1973 बी कॉम वाणी

OBC
कंधार 01.01.1996 30.01.1999 9665555636

१२२८ 20081124C754650
24.11.2008

सुय�वंशी मर+बा संभाजी

रा. कामरसप� ल+ 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 05.06.1971 SSC
B.SC. BPED

मांग

SC
�बलोल+ 01.05.2000 22.04.2003 8308962455

१२२९ 20140816C100235
16.08.2014

वाघमारे यादव मकाजी

रा. डोणगांव ता.�बलोल+
िज. नांदेड

पुpष 25.08.1971 SSC
B.SC. BPED

मांग

SC
�बलोल+ 01.10.1997 30.09.2010 7798376409

१२३० 20150418C100334
18.04.2015

का(शनाथ नारायण रावते

मु. मनाठा ता. हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 15.07.1972 बी कॉम बौrध

SC
हदगांव 2/1/1999 1/1/2002 9767381623

१२३१ 20160704C100482
04.07.2016

उ� पे सु@नल ;व$ वनाथ

रा. गुंटूर ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 02.05.1973 B.A.
B.P.Ed
D.Ed

वाणी

OBC
कंधार 01.02.1997 30.01.2000 7219362745

१२३२ 20150116C101002
16.01.2015

(म(लदं गंगाराम सोनकांबळे

रा.गंगाकॉलनी

ता. िज. नांदेड.

पुpष 15.05.1966 B.A
M.A. English

महार

SC
नांदेड 02.08.1995 30.07.1998 8308967320

१२३३ 19880303C741746
03.03.1988

नरहर+ नर(समसु पंतमवार

रा. _कनी ता. भोकर

िज. नांदेड

पुpष 24.02.1969 एम कॉम पrमशाल+

SBC
भोकर 01.01.1997 01.01.2000 9423140455

१२३४ 20150113C100461
13.01.2015

नागोराव ;व�ठलराव तमलूरे

रा. कुंभारगांव 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 01.06.1970 बी ए 

बी पी एड

मराठा

OPEN
�बलोल+ 02.06.1995 02.06.1998 8390245149

१२३५ 20141231C100641
31.12.2014

गं(भरे आनंदराव सदा(शवराव

रा. कुंभारगांव 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 01.06.1970 बी ए

बी पी एड

(लगंायत वाणी

OPEN
�बलोल+ 01.04.1997 01.03.2000 9765359092
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१२३६ 19930406C745035
06.04.1993

गो;वदं रामजी ब] चेवाड 

रा. पोमनाळा

ता. भोकर िज. नांदेड

पुpष 07.07.1972 बी ए उD तीण� पेरकेवाड भोकर 26.04.2000 25.04.2003 9657967496

१२३७ 20081003C744131
03.10.2008

भा! कर ;व$ वनाथ बामणे

रा. सुगांव ता. देगलूर
िज. नांदेड

पुpष 25.03.1967 बी ए 

बी पी एड

मराठा

OPEN
देगलूर 01.07.1995 20.06.1998 9890967365

१२३८ 20100401C741785
01.04.2010

कपाटे संभाजी गो;वदंराव 

रा येळेगांव

ता.अधा�पूर िज. नांदेड

पुpष 06.07.1970 बी ए

एम ए

मराठा 

OPEN
अधा�पूर 21.10.1995 21.10.1998 9921535890

१२३९ 20150213C100410
13.02.2015

(मनाOी संभाजीराव हटकर

आंबेडकर नगर नांदेड

! "ी 28.03.1972 बी ए पास बौrध

SC
नांदेड 26.11.1998 26.11.2001 7038411422

१२४० 19940819C746001
19.08.1994

साहेबराव माधवराव नवघड े

रा. देगांव 
ता. अधा�पूर िज. नांदेड

पुpष 05.07.1971 बी ए

बी पी एड

बौrध

SC
अधा�पूर 2/1/1996 1/1/1999 99211361645

१२४१ 19920217C746128
17.02.1992

जाधव >� हाद गणपत 

रा. आx ट+ 

ता. हदगांव िज. नांदेड

पुpष 01.07.1971 बी ए महार

SC
हदगांव 20.12.1995 11.12.1998 9011646571

१२४२ 19870721C741727
21.07.1987

कांबळे संजीव _कशनराव

रा. आx ट+

ता. हदगांव िज. नांदेड

पुpष 09.01.1969 बी ए महार

SC
हदगांव 01.08.1999 31.07.2002 7350052119

१२४३ 19930915C744749
15.09.1993

बहादरुे खंडरेाव सखाराम

रा. चारेबा ता. हदगंव
िज. नांदेड

पुpष 01.10.1968 बी कॉम

एम पी एड

बौrध

SC
हदगांव 7/1/1995 6/1/1998 8308002468

१२४४ 20080318C773232
18.03.2008

शेळके भारत मोहनराव 

रा. डोरल+ ता.हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 01.07.1966 बी कॉम 

एम एस डZ लयू

बौrध

SC
हदगांव 08.08.1995 07.08.1998 7745857394

१२४५ 19920824C743560
24.08.1992

कंदाळे G यंकटाचाय� रंगाचाय�

पो. कुंडलवाडी 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 10.11.1967 बी कॉम qाK हण

OPEN
�बलोल+ 6/1/1995 5/1/1998 9966679020

१२४६ 20150210C100917
10.02.2015

रामदास �"बंकराव कुलकण�

रा. कुंडलवाडी

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 08.06.1971 बी ए खुला

OPEN
�बलोल+ 14.11.1995 13.10.1998 9970274128

१२४७ 20011024C763338
24.10.2001

कुलकण� (शवरामपंत "ांबकराव

रा. को� हे बोरगांव

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 04.03.1978 एम  ए बीएड खुला

OPEN
�बलोल+ 01.01.2000 31.12.2003 9403067380
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१२४८ 200801222C777932
12.12.2008

सयद हाजी स रझाक

(मयॉ ंअD तार 

हटकर ग� ल+ कुंडलवाडी

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 30.06.1974 बी ए उD तीण� मु! ल+म

OPEN
�बलोल+ 01.05.1997 30.04.2000 9890616240

१२४९ 20150225C100397
25.02.2015

�दल+प सोपानराव जMधळे

रा. पानभोसी ता. कंधार  िज. नांदेड
पुpष 01.06.19967 एम ए मराठS महार

SC
कंधार 01.05.2000 30.04.2003 9665914322

१२५० 19920625C743143
25.06.1992

सुरेश आनंद कासेटवार

रा. काटाळा ता.नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 04.02.1971 बी कॉम कोमट+

OPEN
नायगांव 6/1/1995 5/1/1998 9921467016

१२५१ 19920330C743051
30.03.1992

हनमंत जळबा सूय�वंशी 

रा. अटकळी ता.�बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 10.06.1970 बी ए मांग

SC
�बलोल+ 3/1/2000 2/1/2003 8806515181

१२५२ 20150216C100699
16.02.2015

अशोक गणपतराव ढवळे 

रा. क� याणनगर 

ता.िज. नांदेड

पुpष 10.06.1966 बी ए महार

SC
नांदेड 09.07.1995 09.08.1998 8983159085

१२५३ 19870922C747343
22.09.1987

खान रहेमत मोहमद

मोहसीन कॉलनी नांदेड

पुpष 30.04.1971 बी ए 

टाईप 30 40
मु! ल+म

OPEN
नांदेड 30.07.1999 18.07.2002 9595304341

१२५४ 20160707C101001
07.07.2016

कापसे ओम>काश नागनाथराव 

रा. गौतमनगर देगलूर
ता. देगलूर िज. नांदेड

पुpष 17.06.1972 एम एस सी 

एस एड

डी एस एम

महार

SC
देगलूर 11/1/1994 10/1/1997 9421841578

१२५५ 20080730C777739
30.07.2008

मारोती लालबा वाघमारे 

रा. वासुदेव मंगलकाया�लय

मुखेड ता. मुखेड िज. नांदेड

पुpष 30.06.1967 बी ए पास मांग

SC
मुखेड 15.12.1995 14.12.1998 9890836423

१२५६ 19970904C751495
04.09.1997

उD तम लa मण वाघमारे 

रा. तेलूर ता. कंधार 

िज नांदेड

पुpष 01.06.1973 बी ए महार

SC
कंधार 01.12.1999 30.11.2002 9881087325

१२५७ 20080924C777714
24.09.2008

Cचचंाळकर रमेश आनंदराव

रा. Cचचंाळा ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 11.12.1973 बी कॉम 

टंकलेखन 30 40
महार

SC
�बलोल+ 09.11.1995 10.10.1998 7249414922

१२५८ 20010628C762875
28.06.2001

सावळे अpणा पुरभाजी

आंबेडकर नगर नांदेड

! "ी 05.06.1972 एम ए मराठS

Hड एड मॉटंेसर+

बौrध

SC
नांदेड 15.03.1996 15.03.1999 9623219234

१२५९ 20150107C100725
07.01.2015

ढेपे संजय गुणाजीराव 

रा. मारतळा ता. लोहा
िज. नांदेड

पुpष 01.07.1971 एम ए इंUजी 

�ब एक �बपीएड

मराठा 

OPEN
लोहा 4/1/1997 3/1/2000 9637570057
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१२६० 19880916C746099
16.09.1988

>भूदास तुकाराम लांजेवार

रा. लांजेवार नगर नांदेड

पुpष 09.06.1971 बी ए

बी ल+ब

टाईप

महार

SC
नांदेड 7/1/1996 7/1/1999 9421765797

१२६१ 20090608C778965
08.06.2009

संजय कMडबाराव हापसे

Erधा कॉनी पूणा� रोड

नांदेड

पुpष 08.03.1972 एम ए नवबौrध

SC
नांदेड 20.09.1995 30.09.1998 9423306568

१२६२ 19920617C743120
17.06.1992

>भाकर वैजनाथराव वाकडे

रंगार+ गवळी नांदेड

पुpष 10.05.1973 �ब कॉम

Hड आय एस एम

सोनार

OBC
नांदेड 6/18/1905 6/21/1905 9881060129

१२६३ 20160707C101239
07.07.2016

कांबळे भारतबाई हनमंत

रा. नरगले ता.देगलूर
िज. नांदेड

पुpष 12.12.1972 एम ए महार

SC
देगलूर 15.07.1996 30.06.1999 7741896391

१२६४ 20150216C100161
16.02.2015

(सदाथ� सखाराम लोखंडे

रा सावतामजी नगर 

अधा�पूर िज. नांदेड

पुpष 09.03.1974 बी ल+ब

एम ए

बौrध

SC
अधा�पूर 21.01.1997 21.01.2000 8624985312

१२६५ 19931029C744825
29.10.1993

Eी शेख गफार अ(मरो�दन

रा सहयोगनगर नांदेड

पुpष 01.08.1970 बी कॉम

बीपीएड

छ� परबंद

OPEN
नांदेड 05.07.1995 05.07.1998 9860084017

१२६६ 19880727C741832
27.07.1988

घुले क� पना संभाजी

रा. पाल+नगर भावसार चौक
तरोडा बु. नांदेड

! "ी 01.01.1971 बी ए पास बौrध

SC
नांदेड 12/1/1997 11/1/2000 9172006974

१२६७ 19900619C742156
19.06.1990

सोनवणे >�दप ;वलासराव

रा. हर+ओम @नवास 

केलास नगर नांदेड

पुpष 02.05.1974 बीएसी 

एसएसडZ लयू

भावसार नांदेड 01.09.1996 30.09.1999 9730486823

१२६८ 20021008C765625
08.10.2002

डाकोरे चंतपराव ;व$ वांभरराव 

रा. कुंचल+ ता. नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 15.07.1970 एम ए मराठा

OPEN
नायगांव 03.06.1995 31.05.1998 9763453800

१२६९ 19900425C751000
25.04.1990

मु� ला ;परअहमद (मयॉसंाब

रा. कMढा ता. कंधार

पुpष 03.03.1972 बी ए मुसलमान

OPEN
कंधार 01.01.1998 30.12.2000 967358852

१२७० 19890728C741992
28.07.1989

गुलशन मेहबुब शेख

रा. बाpळ ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 15.02.1971 बी ए 

बी ल+ब

मुसलमान

OPEN
कंधार 01.02.1997 30.01.2000 8686712733

१२७१ 2008006713
28.11.2008

वाघमारे �दल+प रामराव

रा. जाकापूर ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 01.06.1965 बी ए 

एमए

महार

SC
कंधार 01.05.1993 30.04.1996 8390076249

१२७२ 20150212C100063
12.02.2015

पांपटवार राम दD ता"ाय

रा. जांब बु. ता. मुखेड

िज. नांदेड

पुpष 04.02.1965 बी ए 

बी पी एड

कोमट+

OPEN
मुखेड 27.01.1994 27.01.1997 9403909117
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१२७३ 19890707C741929
07.07.1989

बालाजी दD ता"ाय देवकांबळे

रा. अंबुलगा ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 05.05.1973 बी ए 

टंकलेखन

मांग

SC
कंधार 01.02.1997 30.01.2000 8600619946

१२७४ 20150203C100497
03.02.2015

कMडशेवराचार+ वसंताचार+ पेदापाट+

धMबी गलल+ ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 12.09.1964 एम कॉम सोनार

OBC
�बलोल+ 13.06.1995 30.05.1998 9494362948

१२७५ 19900619C742415
19.06.1990

कु. सु@नता रण�बर(सहं ठाकूर

रा. हनुमान मं�दर 
अशोक नगर नांदेड

! "ी 12.05.1967 बीए

डीट+पी

टाईप 30

राजपूत

OPEN
नांदेड 8/1/1993 8/1/1996 9423752482

१२७६ 20160708C100140
08.07.2016

(सरसे उD तमराव शामराव

रा. सोमठाणा 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 03.06.1965 बी ए महार

SC
�बलोल+ 12.09.1995 31.08.1998 9767464084

१२७७ 19950121C747194
21.01.1995

बेतीवार (शवकुमार दता"य 

रा. पटेल नगर ता. धमा�बाद
पुpष 13.03.1968 बी ए 

एमएससीआयट+

पrमशाल+

SBC
�बलोल+ 3/1/1996 2/1/1999 9665873140

१२७८ 19961220C750325
20.12.1996

कांबळे सुरेश मोगलाजीराव

रा. अंबुलगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 20.03.1973 बीएससी

बीपीएड

मांग

SC
मुखेड 17.03.1998 16.02.2001 7798461994

१२७९ 20110730C792615
30.07.2011

सुजाता G यंकटराव कुलकण�

रा. �बलोल+ ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

! "ी 19.06.1975 बी ए

टाईप मराठS 30
qाK हण

OPEN
�बलोल+ 01.08.1999 30.07.2002 9175562607

१२८० 19900207C746186
07.02.1990

सोनकांबळे देवबा लa मण

रा. खतगांव ता. मुखेड

िज. नांदेड

पुpष 08.04.1973 बी.एस.सी
बी एड

मांग

SC
मुखेड 22.09.1995 22.09.1998 9689852247

१२८१ 19910920C742772
20.09.1991

Eी रेनगुंटरवार संजय नर(समल 

रा. कुंडलवाडी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 10.11.1969 एम कॉम

एमएससीआट+

इंUजी टंकलेखन

(शपंी

OBC
�बलोल+ 11.11.1994 11.10.1997 9623403904

१२८२ 20160708C100165
08.07.2016

अवा@तरक आनंदा शंकरराव

रा. पाथरड ता. मुदखेड

िज. नांदेड

पुpष 03.09.1972 एम ए मराठा

OPEN
मुदखेड 6/17/1905 6/20/1905 9623124708

१२८३ 20150212C100520
12.02.2015

होटकर राजे$ वर गणेशराव

रा. धमा�वाद (शवमं�दर जवळ

ता.धमा�बाद िज. नांदेड

पुpष 21.07.1973 एम ए ढोर

SC
धमा�बाद 12.08.1995 31.07.1998 9665705020
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१२८४ 20081127C749698
27.11.2008

आनंदा पांडूरंग बळ(शगंे

रा हारबळ

ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 02.06.1972 एम ए

टाईप

मराठा

OPEN
लोहा 10.03.1998 10.03.2001 9881345481

१२८५ 19940408C745310
08.04.1994

कांबळे संजीवकुमार रामराव

रा. देगलूर ता. देगलूर
िज. नांदेड

पुpष 22.06.19965 एम ए

बीपीएड

महार

SC
देगलूर 10/1/1995 9/1/1998 8600703582

१२८६ 20110714C791517
14.07.2011

जMधळे मधुकर  शेषराव

रा. सं�दप @नवास धनेगांव 
ता.िज.नांदेड

पुpष 02.05.1968 एम ए

एम पी एड

टाईप 60 40

बौrध

SC
नांदेड 23.05.1995 22.05.1998 9158349358

१२८७ 20010319C761652
19.03.2001

� योती तुकाराम जMधळे

गौतम नगर _क� ला रोड

नांदेड

पुpष 15.08.1968 बी ए 

टाईप इं. 40
बौrध

SC
नांदेड 06.08.1995 05.08.1998 7385901553

१२८८ 20141228C100127
28.12.2014

चाऊस इ>ीस सालमसाब

रा. करखेल+ ता. धमा�बाद
िज. नांदेड

पुpष 26.08.1971 बी ए मुसल+म

OPEN
�बलोल+ 01.02.1997 17.01.2000 9441718187

१२८९ 19870715C741735
15.07.1987

शेख महेबुब बाबु(मयॉ ं

लाईन ग� ल+ मेन रोड 

देगलूर ता. देगलूर
िज. नांदेड

पुpष 17.09.1966 बी कॉम

एमएससीआयट+

मु! ल+म

OPEN
देगलूर 17.10.1997 16.09.2000 9403330458

१२९० 19951213C748381
13.12.1995

ईल+यास सयदनबी सयद

मु.पो. लाईन ग� ल+ 
दगलूर ता. देगलूर
िज नांदेड

पुpष 15.07.1974 बी ए

बीएड

एमएससीआयट+

मु! ल+म

OPEN
देगलूर 15.01.1997 15.12.1999 9421290843

१२९१ 20160704C101431
04.07.2016

क� पना माधवराव दमकMडवार

रा. �हगंाल+ 
ता.िज. �हगंोल+

पुpष 10.04.1973 बीएससी

टंकलेखन

वैश लोहा 20.02.1996 20.01.1999 9175985370

१२९२ 20140710C103453
10.07.2014

बंडावार राजे$ वर धMडू 

रा. गांधी चौक भोकर 

ता. भोकर िज नांदेड

पुpष 12.06.1975 बीएससी

टंकलेखन 30 40
कोमट+

OPEN
भोकर 01.01.1999 31.12.2002 8862071314

१२९३ 20120325C754633
25.03.2012

संजय आनंदराव नलवाडे

रा. माल<गांव ता. उमरखेड 

िज. यवतमाळ

पुpष 02.09.1969 बी एस सी 

एस एससी

मराठा

OPEN
हदगांव 5/1/1997 4/1/2000 9881613269

१२९४ 19940716C746889
16.07.1994

भगवान @नवDृ ती कांबळे

रा. उLा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 20.04.1973 बी ए

एम ए

महार

SC
मुखेड 01.01.2000 31.12.2002 7774835164

Page 1407 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१२९५ 19960219C750701
19.02.1996

तलवारे राजEी ;व�ठलराव

रा. मठग� ल+ �बलोल+
ता. �बलोल+ िज. नांदेड

! "ी 03.02.1973 बी. ए. उD तीण� महार

SC
�बलोल+ 4/1/1997 3/1/2000 9767548719

१२९६ 19961205C750307
05.12.1996

शेख अ� लावोद+न र�हमतदौला

मु.पो. रायवाडी 
ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 26.08.1974 बीएससी मु! ल+म

OPEN
लोहा 10.02.1998 21.02.2001 9764133053

१२९७ 20111012C715666
12.10.2011

आ(शष मनोहरराव देशपांडे

रा. रेडीग� ल+ कुंडलवाडी

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पुpष 22.08.1973 बी ए qाK हण

OPEN
�बलोल+ 6/1/1997 4/1/2000 9763048566

१२९८ 20081121C750073
21.11.2008

नामदेव तुकाराम रहाटे

रा बाpळ ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 10.06.1968 बी ए महार

SC
कंधार 01.08.1995 30.07.1998 9158480705

१२९९ 20040513C768751
13.05.2004

जयEी बापूराव रहाटकर

बस ! टॉप जवळ हडको

नांदेड

पुpष 24.10.19970 बी ए

बीपीएड

कोमट+

OPEN
नांदेड 25.07.1995 27.07.1998 7841860753

१३०० 20081112C777974
12.11.2008

मारोती ;व�ठल गायकवाड 

मु. िजरंगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 03.07.1969 बी ए 

बीपीएड

टाईप 30 40

महार

SC
मुखेड 05.07.1995 05.07.1998 9096656709

१३०१ 19990719C756541
19/07/1999

कांबळे शेषाबाई ;पराजी

रा.मुखेड ता.मुखेड िज.नांदेड
! "ी 19/07/1999 B.A. B.ed SC मुखेड 8/3/1996 8/3/1999 9423655516

१३०२ 20100702C746780
02/07/2010

कु�ड ेदे;वदास माधव 

मु.पो.रायवाडी ता.लोहा.िज.नांदेड
पु�ष 3/7/1972 B.A. OBC लोहा 12/3/1996 17/02/1999 9011191581

१३०३ 20150216C100185
16/02/2015

जाय(भये उमाकांत पंढर+नाथ पु�ष 3/2/1972 B.A. NTD लोहा 15/12/1997 14/12/2000 9764121311

१३०४ 20150209C100437
07/07/2016

हावगरे (शवराज हावगीराव पु�ष 25/09/1964 B.A. B.P.Ed Open मुखेड 24/09/1990 24/09/1993 9890882256

१३०५ 20160707C100865
07/07/2016

डहाळे जयEी पंढर+नाथ 

सुमन @नवास घर .Iं ११-०५-
३०१ संत नरहर+ उrयान जवळ 

(सडको नवीन नांदेड

! "ी 22/02/1971 B.Com OBC नांदेड 1/7/1995 1/7/1998 9422174973

१३०६ 2015027C100247
07/07/2016

कोतवाले सुरेश ;व�ठलराव

मु.पो.तगलाईन ग� ल+ मुखेड 

ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 21/07/1965 B.A. OBC लोहा 5/7/1995 5/7/1998 9860913615

१३०७ 19870722C753006
22/07/1987

वाघमारे ;व$ वांभर (भमराव

मु.पो.बा�ळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 5/3/1969 M.A. SC कंधार 1/10/1994 30/09/1997 80007475112

१३०८ 19900711C742264
11/07/1990

रहाटे सुय�कांत धMHडबा

मु.पो.बा�ळ ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 9/4/1973 B.A. B.P.Ed SC कंधार 1/11/1998 30.10.2001 9423338554
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१३०९ 20140326C100567
26/03/2014

(सrद+खी न(सम बेमग मुसताक 

अहेमद मु.पो.गोकुंदा िज.प 
शाळेजवळ ता._कनवट िज.नांदेड

! "ी 10/6/1973 B.A. Open _कनवट 30/03/2000 29/03/2003 9689211558

१३१० 20141219C100539
30/12/2015

गीर+ आंनदा संभुगीर+ 

मु.चारवाडी पो.कोकलेगाव 

ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1975 B.A. NTB �बलोल+ 1/12/1997 1/11/2000 9604927394

१३११ 20081202C750452
02/12/2008

कदम कMHडबा नागोराव पु�ष 1/10/1972 B.A. Open हदगांव 1/7/1996 30-06-1999 8308661557

१३१२ 20010220C761544
20/02/2001

भोसीकर सुशीलकुमार सुभाषराव 

� लॉट न.२० अ$ वमेद �ब� डींग 

�ब.अ\ ड सी.कॉलनी तरोडा 

(बु.)नांदेड ता.िज.नांदेड

पु�ष 10/11/1971 B.Com Open नांदेड 15/01/1996 30/01/1999 9822892049

१३१३ 19991213C755996
13/12/1999

कांबळे बाबुराव जळबाजी 

मु.पो._कनी ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 9/2/1963 B.A. B.P.Ed SC भोकर 6/7/1992 5/7/1995 9637187895

१३१४ 19880530C745374
30/05/1988

कांबळे नारायण वामन 

मु.पो.अधा�पुर िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1970 Bsc.Bed SC अधा�पुर 31/03/1998 31/03/2001 9420387975

१३१५ 20151210C100311
10/02/2015

य: नलवार बळीराम >भु 

मु.पो.खानापुर ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1975 B.A. NT (B) देगलुर 1/3/1998 1/2/2003 8378921574

१३१६ 20081127C749821
27/11/2008

Cचकटवाड धMHडबा गंगाराम 

मु.पो.बोळसा (बु) ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 7/3/1969 M.A. ST �बलोल+ 1/7/1996 1/6/1999 9545312909

१३१७ 20151029C100868
29/01/2015

घोडके गंगाधर चंदर 

मु.पो.बोमनाळी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 2/6/1971 B.A. SC मुखेड 5/7/1995 5/7/1998 7798485481

१३१८ 19940727C745898
27/07/1994

डुमणे शामराव गंगाराम 

मु.सायखेड पो.जार+कोट 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 21/06/1971 B.A. SC �बलोल+ 1/10/1995 18/09/1998 9921841908

१३१९ 1981050907
10/09/1981

वाघमारे _कशन जयराम

मू.पो.कांडल+ ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 30/03/1963 B.A. SC भोकर 15/05/1993 14/04/1996 9049367659

१३२० 20071108C743858
08/11/2007

पटेकर सुरेश गो;वदंराव 

मु.पो.उमरा ता.लोहा
पु�ष 20/12/1968 B.A. SC लोहा 3/9/1996 2/9/1999 7030558574
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१३२१ 1994218C745256
18/02/1994

भालेराव सुभाष वामण

मु.पो.तळेगाव ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 1/1/1970 M.Com MSW SC हदगांव 1/10/1995 30/09/1998 9860187148

१३२२ 19900719C742310
19/07/1990

भुरे ;व$ वाभंर तुकाराम 

मु.धनज (बु) ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 6/3/1974 M.A. B.ed SC लोहा 2/8/1997 2/8/2000 9657580427

१३२३ 20110927C95086
27/09/2011

दZु बलवार सुरेश गंगाराम 

मु.पो.आनंद नगर भायेगाव रोड 

देगलुर ता.देगलुर िज.नांदेड

पु�ष 26/09/1970 B.A.B.ed ST देगलुर 1/1/1997 12/12/1999 9423434465

१३२४ 20150825C101087
28/08/2015

गायकवाड सु@नता देवबा 

मु.पो.मुखेड ता.मुखेड िज.नांदेड
! "ी 12/6/1975 B.A. SC मुखेड 15/04/1997 15/03/2000 9421542636

१३२५ 20150105C100675
05/01/2015

कांबळे देवराव गो;वदंराव

मु मुजळगा पो.हावरगा ता.देगलुर 
िज.नांदेड

पु�ष 4/7/1965 B.A. SC देगलुर 1/4/1996 31/03/1999 9860723402

१३२६ 19970725C751348
25/07/14997

मुने$ वर गणपत बुF दाजी 

मु.पो.बोरगाव ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 5/1/1968 B.A. SC भोकर 7/1/2000 7/1/2003 9011095798

१३२७ 20140212C100794
12/02/2014

लंके गंगाधर तुकाराम 

मु.पो.कासराळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 15/06/1976 M.A. SC �बलोल+ 1/3/2000 1/3/2003 9689666899

१३२८ 2008801C729294
01/08/2008

वाघमारे भुजंग पुडल+क 

मु.पो.चांडोळा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/2/1974 B.A. SC मुखेड 9/1/1998 8/12/2000 9011296158

१३२९ 19930928C744784
28/09/1993

वडगावंकर उD तम गोपाळराव

संदेश कॉलनी तेहरा नगर नांदेड

पु�ष 14/09/1969 B.A. SC नांदेड 8/11/1996 7/11/1999 8552803440

१३३० 20040914C769756
14/09/2004

कुलकण� >@तभा >काशराव 

मु.पो.लोहा ता.लोहा.िज.नांदेड
! "ी 3/5/1973 B.Com Open �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 7709939490

१३३१ 20081125C702619
25/11/2008

मामीडवार सुनंदा >� हादराव 

मु पो.G यकंटेश नगर ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 4/5/1970 M.A.B.ed Open �बलोल+ 13/06/1995 13/06/1998 9403329692

१३३२ 19911005C742906 
05/10/1991

वाघमारे माया इंरवतराव 

मु.पो. वैभवनगर हडको नांदेड 

ता.िज.नांदेड

! "ी 12/10/1971 MSW SC नांदेड 7/2/1997 31/01/200 7276164270

१३३३ 2006003114
11/05/2006

गंदेवार >णया >भाकर 

हडको नवीन नांदेड ता.िज.नांदेड
! "ी 16/11/1972 B.A. Open नांदेड 7/2/1997 7/2/2000 9767574129
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१३३४ 19930627C744605
27/06/1993

गाढे भागवत गंगाराम 

मु.पो.बळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 29/07/1969 B.A. Open भोकर 10/5/1995 29/04/1998 9158503709

१३३५ 1993010C743655 पोतलवार पांडुरंग रामजी 

मु.पो.बळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 1/7/1964 B.A. OBC भोकर 1/6/1996 30/05/1999 8007206975

१३३६ 20140712C100703
12/07/2014

स�यद कौसर स�यद अजीज 

मु.पो.बळेगाव ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 20/06/1969 B.A. Open भोकर 10/6/1995 29/05/1998 8007577427

१३३७ 19890228C747295
28/02/1989

;प! केवार ;व�ठल नागोराव 

मु.पो.कोळगाव (बु) ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 20/06/1968 B.A. SBC भोकर 1/8/1996 30/07/1999 8605752102

१३३८ 20091116C781412
16/11/2009

काळे >भु मारोती 

मु.वडगाव पो.टेळक6 ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 8/3/1969 B.A. Open लोहा 31/10/1995 31/10/1998 9158957824

१३३९ 20150303C100138
03/03/2015

वाघमोड ेसंजय = यानोबा 

मु.पाच;पपंळी पो.को� हेबोरगाव 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 13/06/1974 B.A. SC �बलोल+ 1/7/1999 1/7/2002 9637493944

१३४० 20150206C101070
06/02/2015

मोरे क� याण गM;वदराव 

रा.दापशेड ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 14/10/1975 B.A. Open लोहा 18/10/1997 17/10/2000 8552097648

१३४१ 20051230C755665
30/12/2005

जमालपुरे _कशन = यानोबा 

मु दापशेड पो.सोनखेड ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 6/1/1974 B.A.BP.ed OBC लोहा 22/11/1996 21/11/1999 9823336364

१३४२ 20021212C765740
06/07/2016

आंबुलगेकर मोहण तुळशीराम 

मु.पो.अंबुलगा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 12/3/1972 B.A.BP.ed Open कंधार 6/8/1998 5/8/2001 9922344755

१३४३ 2014125C100501
25/12/2014

गादेवार राजेश सुय�कांत 

मु.पो.वंसत नगर नायगाव 
ता.नायगाव िज.नादेड

पु�ष 11/7/1975 B.Com Open नायगाव 1/6/2000 1/5/2003 9423305847

१३४४ 19870716C744635
16/07/19987

(सगंनकर सुरेश रामराव 

rवरा पी.एच.हटकर घर 

I.01/06/717 >ंशात नगर नांदेड 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 15/07/1969 Bsc SC नांदेड 7/8/1995 7/8/1998 9404664398

१३४५ 20111229C775279
29/12/2011

खरतड े>द+प नारयण 

मु.पो.गो कुळ (गMडगेाव) ता.माहुर 
िज.नांदेड

पु�ष 10/11/1965 M.A.BP.ed SC _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 8806435091
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१३४६ 20090731C779405
31/07/2009

] हाण भाऊराव दD ता 

मु.;पगंळी पो.तळेगाव ता.हदगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 3/7/1969 B.A.BP.ed Open हदगांव 1/7/1995 31/07/1998 88066696298

१३४७ 20140312C1000325
12/03/2014

मोरे माधव धमा� 

मु.उमर+ पो.तळेगाव ता.हदगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 4/6/1972 B.A. NT(B) हदगांव 2/1/1999 1/1/2002 8390821864

१३४८ 20140207C100803
07/02/2014

सबनेडवार नागीदंर गणपतराव 

मु.पो.उमर+ ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1971 B.A. OBC भोकर 1/12/1995 1/12/1998 8421324894

१३४९ 20160708C101060
08/07/2016

(शदंे रामराव माधवरा 

मु.पो.पाटोदा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 21/11/1975 M.A.B.ed Open �बलोल+ 1/10/1997 1/9/2000 9921894371

१३५० 19900205C742099
05/02/1990

सुय�वंशी संजय बाबुराव 

रमामाता हैसीगं सोसायट+ गणेश 

नगर नांदेड ता.०िज.नांदेड

पु�ष 5/6/1971 B.A. SC नांदेड 11/5/1997 30/04/2000 9011143643

१३५१ 20060804C771329
04/08/2006

पाट+ल �दल+प कच�जी 

शांतीदतु भवन ;वदया नगर 

गMकुदा ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 7/6/1968 B.A. SC _कनवट 1/5/1996 30/04/1999 9881843050

१३५२ 20150206C100521
08/07/2016

घानेकर मेघा (सF दे$ वरराव 

मु ७१९ (सडको संत नरहार+ 

उधान जवळ (सडको नांदेड

! "ी 22/12/1971 B.Com,MSW Open नांदेड 11/7/1995 10/6/1998 9922232603

१३५३ 20141124C100978
24/11/2014

मानकर ! वाती नांदेड 

मु.धम�वाडी माहुर ता.माहुर 
िज.नांदेड

! "ी 6/7/1971 B.A.,MSCIT SC यवतमाळ 1/1/1998 31/12/2000 9881067223

१३५४ 20141007C100776
07/10/2014

कांबळे भागवत गो;वदंराव 

मु.मुजळगा पो.हावरगा ता.देगलुर 
िज.नांदेड

पु�ष 10/2/1973 M.A. Mar- 30 SC देगलुर 1/1/1996 1/12/1998 9673292968

१३५५ 20110801C743674
01/08/2011

(श� लेवाड भारत रामा 

मु.पो.(सरंजनी ता. �हमायतनगर 
िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1970 M.A NT हदगांव 1/6/1995 1/5/1998 9823202439

१३५६ 20101030C761413
30/10/2010

हाणमंते यशवंत चांदोबा 

मु.पो._कनाळा ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 7/6/1967 M.A.typ SC �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9545309915

१३५७ 19930417C743994
17/04/1993

देशपांड ेदD ताuय गो;वदंराव 

कुभांर टेकडी नांदेड

पु�ष 28/05/1968 B.A. 
BPED,Tying

Open नांदेड 5/7/1995 5/7/1998 7588847273
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१३५८ 20141220C102210
10/05/2001

�दडं ेआनंदा मर+बा 

मु पो.तटखेल ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 18/05/19969 B.A. SC देगलुर 1/10/1997 01/092000 9860510715

१३५९ 19920713C743427
13/07/1992

G यहारे संजय पांडुरंग मु (शवाजी 

चौक हडको नांदेड

पु�ष 20/12/1968 B.A. Open नांदेड 1/7/1995 30/06/1998 8421328772

१३६० 19920405C743053
05/04/1992

मोमीन ई�तखार ई! माईल 

मु.पो.सोनखड ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 1/9/1973 B.A.BPED.typi

n MAR
Open लोहा 20/04/1997 20/04/200 9421460470

१३६१ 20150202C100911
02/02/2015

कांबळे गौतम महाजन 

मु.पो.होणवडज ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 8/8/1970 B.A SC मुखेड 28/01/1997 28/01/2000 9765894257

१३६२ 20120724C797612
24/07/2012

कुटुरकर शंकर _कशनराव 

मु.पो.कुटुर ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1972 B.A OBC नायगाव 1/1/2000 1/12/2002 7030620655

१३६३ 20160708C100557
08/07/2016

चG हाण गणेश जेता 

मु.भानेगाव तांडा ता.हदगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 10/6/1972 B.A. VJ(A) हदगांव 1/12/1998 1/1/2000 9623293720

१३६४ 19930811C744663
11/08/1993

आरगेवार रेमश लa मण 

मु.भुरभसी पो._कनी.ता.भोकर 

िज.नांदेड

पु�ष 9/7/1967 B.A. SC भोकर 1/6/1995 31/05/1998 9637550212

१३६५ 20150310C100713
10/03/2015

पाट+ल तानाजी रामराव 

मु.झर+ पोx ट करखेडकर 

ता.देगलुर िज.नांदेड

पु�ष 15/06/1970 M.A. Open देगलुर 1/12/1995 1/11/1998 9552450601

१३६६ 19920828C772165
28/08/1992

घोडके मंगल लa मणराव 

(सF दाथ� नगर ता._कनवट 

िज.नांदेड

! "ी 13/04/1972 M.A.B.ed Sc _कनवट 31/12/1996 30/12/1999 9850617304

१३६७ 20130624C100590
24/06/2013

जाधव नागोराव �दगंाबंर रा 

0रसनगाव ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 10/8/1973 B.A.BPED.B.ed 

 Typing Mar, 
Eng

VJ(A) लोहा 5/2/1997 5/2/2000 9881249252

१३६८ 20100218C786413
18/02/2010

राठोड बाबाराव मारोती 

मु.घोडज तांडा पो.घोडत ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 2/2/1972 Bsc.BPED VJ(A) कंधार 4/12/1995 30/11/1998 9527483486

१३६९ 20150211C101064
11/02/2015

बंदेलवार गजानन G यंकंना 

मु.पो._कनवट ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 8/19/1902 B.Com Open _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9822538671
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१३७० 19940627C746662
07/02/2015

येवतीकर शशीकला गणपतराव 

मु.पो.बहादरपुरा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 9/6/1972 M.A. SC कंधार 15/09/1995 30/08/1998 9689628211

१३७१ 20150210C100818
10/02/2015

@तरनगरावार रामलु नानाजी 

रमेश टाक6ज रोड बालाजी चौक 

_कनवट

पु�ष 01/07/199589 B.Com Open _कनवट 7/8/1983 6/8/1986 9423627170

१३७२ 19930927C744783
27/09/1993

भावरे संजीव ;व�ठल 

मु.पो.घोट+ ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 9/12/1968 B.A. SC _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9921976358

१३७३ 20101224C760926
08/11/2013

येवतीकर नागनाथ �दगाबंर 

मु.वजरगा पो.व: नाळी ता.देगलुर 
िज.नांदेड

पु�ष 4/7/1971 B.A.BP.ed OBC देगलुर 14/07/1995 26/06/1998 9975256994

१३७४ 20070601C744315
01/06/2007

वडगावे केशव मनोहरराव

रा.मादाळी पो.बेरळी (बु) ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 5/1/1975 Bsc.B.ed Open मुखेड 18/09/1999 17/09/2002 9637101525

१३७५ 19980903C608897
03/09/1998

भांजे उD तम राम: ना 

मु.पो.तK मलुर ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 12/7/1962 Bsc.Agri OBC देगलुर 22/09/2000 21/08/2003 9421760014

१३७६ 20141009C100282
09/10/2014

चG हाण G यंकटराव पांडुरंग 

मु.पो.नायगाव बा ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 22/06/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/4/1997 31/03/2000 9049752201

१३७७ 20140915C103609
15/09/2014

जांभळीकर चंLकांत _कशनराव 

मु.जांभळी पो.होणवडज ता.मुखेड

पु�ष 6/4/1971 B.A. SC मुखेड 23/04/1998 23/04/2001 9689296426

१३७८ 20081210V765481
10/12/2008

भवरे धमा� ;व�ठलराव 

मु.पो.घोट+ ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 5/6/1961 Bsc. SC _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9850754828

१३७९ 20150215C100235
15/02/2015

कदम >काश गंगाधराव 

मु.पो.घोट+ ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 20/09/1961 B.Com Open _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 7887379714

१३८० 19911216C746535
16/12/1991

स�यद मुकरमअ� ल+ मु! ताक 

अ� ल+ 

रा.हटकर ग� ल+ कुंडलवाडी 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 1/5/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/3/1996 28/02/1999 8443891247
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१३८१ 19930616C745043
16/06/1993

बंड ेराजेश पुंडल+क 

बंड ेग� ल+ ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 1/7/1974 B.A. Typing 

eng 40,mar-
40,hin 30

Open मुखेड 5/8/1998 4/8/2001 9403528407

१३८२ 19921207C746159
07/12/1992

काकड ेजनाध�न बापुराव 

मु.पो.कोठार+ (Cच) ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 10/11/1972 B.Com,MSCTI Open _कनवट 31/01/1996 31/01/1999 7350361758

१३८३ 199110416C742503
16/04/1991

पवार भारत फक6रा 

रा.धामनधर+ पो.राजगट 

ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 2/9/1972 B.A. VJNT _कनवट 6/10/1998 5/10/2001 7083710085

१३८४ 19900130C745951
30/01/1990

सरपाते बालाजी गणपतराव 

मु.पो.भोसी ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 1/8/1974 B.Com SC भोकर 1/9/1995 1/8/1998 9974974275

१३८५ 20150221C100743
21/02/2015

वाघमारे यशवंत हर+ 

मु.पो.(शधंी ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 15/09/1962 B.A. SC भोकर 1/11/1995 31/10/1998 7030454945

१३८६ 20120410C750079
10/04/2012

संगमकर ल+ला (शवाचा�य 

रा.गोकुळ नगर धमा�बाद िज.नांदेड
! "ी 2/3/1971 B.A. Open �बलोल+ 1/9/1996 1/8/1998 9860249855

१३८७ 1993824C744701
24/08/1993

म.एकबाल म.हुसेन 
मु.पो.करखेल+ ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 21/04/1967 B.Com Typing 
Eng 40 Mar-30

OBC �बलोल+ 7/6/1995 25/05/1998 9657245716

१३८८ 19940219C746854
19/02/1994

मेह"ी मारोती संभाजी 

मु.पो.अटकळी ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 12/8/1973 B.A.BP.ed NT (C) �बलोल+ 1/3/2000 2/2/2003 9730669554

१३८९ 19941117C746503
17/11/1994

सावंत आनंदा लa मण 

मु.डोगंरगाव पो.बारड ता.मुदखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 2/1/1974 M.A. LSS SC मुदखेड 25/04/2000 25/05/2003 9665885585

१३९० 19910222C742489
22/02/1991

मोहमद अZ दलु रह+म मोहमद 

अZ दलु हाद+ घर Iं B/2-746 
देवी ग� ल+ धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 7/7/1969 Bsc.D-
Pharmcy

Open �बलोल+ 13/05/1997 29/04/2000 9970637163

१३९१ 20100309C745823
09/03/2010

कदम (शवाजी नामदेवराव 

रा.मरळक (खु) पो.मरळक (बु) 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 3/10/1975 Bsc.B.ed,BP.e
d

Open नांदेड 1/6/1997 1/6/2000 9975756040

१३९२ 20160708C100858
08/07/2016

पाट+ल राजकुमार माधवराव 

मु.कोळनुर पो.वसुर ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 20/10/1969 B.A. Open मुखेड 31/05/1997 30/04/2000 9403523038
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१३९३ 20150211C100170
11/02/2015

जाधव चांद ुगंगाराम 

मु.पाच;पपंळी पो.को� हेबोरगाव 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1966 B.A. SC �बलोल+ 1/9/1995 31/08/1998 9637567066

१३९४ 2010003082
01/04/2010

कपाटे "यंबक शंकरराव 

मु.इळेगाव पो.;पपळगाव 

ता.अधा�पुर िज.नांदेड

पु�ष 21/01/1970 B.A.BP.Ed Open नांदेड 10/11/1995 29/11/1998 8600356574

१३९५ 19971027C751599
2710/1997

वाडीकर हाणमंत गणपती 

मु.पो.बेरळी (बु) ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 5/8/1974 M.A.Bed NT B मुखेड 6/1/1991 6/1/2002 9637683754

१३९६ 19940907C746096
07/09/1994

गायकवाड उमाजी गंगाराम 

मु मु! तापुर पो.लोहगाव 
ता.नायगाव िज.नांदेड

पु�ष 15/01/1978 M.A. SC नायगाव 6/11/2000 5/11/2003 7875920399

१३९७ 19920828C743574
28/08/1992

Pख� लारे कैलास सोपानराव 

मु.पो.सानखेड ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 13/05/1974 B.A.BP.Ed SC लोहा 18/10/1997 18/10/2000 9922307641

१३९८ 19950425C747362
25/04/1995

मेळगावे ;पराजी गंगाराम 

मु.पो.बेळकोणी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 1/8/1970 B.A.Typing 
Mar- 30 Eng-
40

SC �बलोल+ 1/3/1994 28/02/1997 9096940356

१३९९ 20081208C765464
08/12/2008

जाधव रमेश ल] छमा

मु.पो.Cचकल+ तांडा ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 26/07/1969 B.A. VJ(A) _कनवट 1/1/1998 31/12/2001 9545882126

१४०० 19910908C745990
08/09/1991

पोपलवाड माधव नामदेवराव 

मु.म7डक6 ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 29/08/1964 B.A.Typing 

Mar- 30 Eng-
40

SC _कनवट 30/11/1995 29/11/1998 9921599618

१४०१ 20060301C763711
01/03/2006

साईनाथ लOूमण उडतेवार मु.पो. 
तळेगांव ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 3/2/1970 B.A पrमशाल+ / 
(SBC)

भोकर 1/17/1996 1/16/1999 7798391117

१४०२ 20150206C100307
06/02/2015

गोरखनाथ पांडूरंग (श:ं दे राहुल 

नगर वाघाळा ता. िज. नांदेड
पु�ष 7/25/1972 B. COM महार / SC लोहा 9/5/1996 12/31/1999 8390187444

१४०३ 20130417C101239
17/04/2013

वाघमारे जळबा गो;वदंराव रा. 
केदारकंठा पा. करडखेड ता. देगलुर 
िज. नांदेड

पु�ष 6/25/1967 B.A मांग / SC देगलुर ००/११/१९९५ ००/१०/१९९८ 9096649044

१४०४ 20080710C775763
10/07/2008

ताटे (शवाजी �दगांबररराव मु. 
धामनगाव पो. बेटमोगरा ता. 
मुखेड जी. नांदेड

पु�ष 7/4/1965 B.A मराठा / ओपन मुखेड 8/10/1995 8/10/1998 9860071979
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१४०५ 20150207C100519
07/02/2015

अशोक देवराव चाभरेकर संभाजी 

नगर ता. हदगांव िज. नांदेड
पु�ष 9/8/1969 B.A मराठा / ओपन हदगांव 11/2/1996 10/30/1999 9423449226

१४०६ 200081111C777977
11/11/2008

(सF दे$ वर गु�बस� पा देवणे जोशी 

नगर ता. देगलुर िज. नांदेड
पु�ष 2/2/1970 B. COM, B.A (लगंायत / ओपन देगलुर 8/16/1996 7/30/1999 9422084104

१४०७ 20150331C100421
31/03/2015

खोकले ;व�ठल चंपती मु. 
समंदरवाडी पो. पांडुरगा ता. भोकर 

िज. नांदेड

पु�ष 7/7/1971 B.A आंध / ST भोकर 6/17/1997 6/17/2000 8605782719

१४०८ 19931102C744829
02/11/1993

महेश वसंतराव कुलकण� मु. 
मुकमाबाद ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B.A qाK हण / ओपन मुखेड 4/4/1998 3/3/2001 9480451421

१४०९ 20040821C769637
21/08/2004

वाघमारे दशरथ संभाजी मु. सुगाव 
खु. ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 5/8/1968 B. COM महार / SC मुखेड 8/16/1995 8/16/1998 8381508160

१४१० 20110708C791269
08/07/2011

>� हाद गंगाराम आरसे मु.पो. 
सावळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 5/1/1976 B.A मांग / SC �बलोल+ 1/1/1998 12/31/2000 9860219525

१४११ 20090102C744128
02/01/2009

गायकवाड िजवन माधवराव मु.पो. 
बेरळी ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/11/1973 B. SC, B. PED मराठा / ओपन मुखेड 12/3/1998 12/3/2001 9823143598

१४१२ 20141022C100318
22/10/2014

सुमन धारबा गोरे रा. तरोडा 
ता.िज. नांदेड

! "ी 6/10/1968 B.A, D.C.ED मांग / SC नांदेड 4/13/1998 3/31/2001 9665425314

१४१३ 19910912C742943
12/09/1991

उD तम केरबा कसबे मु. _कनाळा 

पो. भोकर िज. नांदेड
पु�ष 9/27/1966 B. COM, B. 

PED 
बौF द / AC भोकर ००/०१/१९९७ ००/१२/१९९९ 9421762747

१४१४ 20160708C100859
30/12/1988

सोनकांबळे हणमंत महाद ुमु.पो. 
केसराळी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/12/1970 B. A, B. PED महार / SC �बलोल+ ००/०२/१९९५ ००/०१/१९९८ 7774918145

१४१५ 20080722C775443 ;वलास हेमला राठोड मु. Cचखल+ 

ता. _कनवट िज. नांदेड
पु�ष 7/30/1967 B.A बंजारा / ;वमुR त 

भटR या अ.
_कनवट 11/1/1998 10/31/2001 9764089094

१४१६ 20160705C101338
05/07/2016

झुंजारे ;वमल पुंडल+कराव रा. 
(सF दाथ� नगर ता. नायगाव िज. 
नांदेड

! "ी 5/2/1970 B.A मांग / SC �बलोल+ 1/5/1996 12/18/1998 9730885051

१४१७ 20160702C100399
02/07/2016

बालाजी बापुराव जामगे मु.पो. 
बु�ड ग� ल+ लोहा ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 8/17/1969 B. SC, B. PED मराठा / ओपन लोहा ल०१/०७/१९९५ 7/1/1998 9049028977

१४१८ 20141125C101267
04/07/2016

बाबु गो;वदंराव Hडकळे मु.पो. लोहा 
ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 7/20/1970 B. SC वडार / VJNT लोहा 9/11/1996 9/11/1999 9923100091
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१४१९ 19890716C742077
16/07/1989

वामन तुळ(शराम गायकवाड 

मु.पो. लघुळ ता. �बलाल+ िज. नांदेड
पु�ष 7/1/1971 B.A महार / SC �बलोल+ 12/1/1996 11/30/1999 9075385544

१४२० 20081210C765503
10/12/2008

_करवले नामदेव दामोधर मु.पो. 
कारेगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 7/8/1972 B. SC, B. PED मराठा / ओपन लोहा 8/21/1996 8/17/1999 7773987171

१४२१ 20150211C100220
08/07/2016

उD तम सुभानजी उमरे मु.पो. 
लोहगांव िज. नांदेड

पु�ष 3/12/1973 B. SC मांग / SC �बलोल+ ००/०२/१९९६ ००/०१/१९९९ 7798473269

१४२२ 19930530C744045
30/05/1993

�Oरसागर गौतम लa मण ता. 
उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 1/2/1969 B.A महार / SC �बलोल+ ००/०८/१९९५ ००/०७/१९९८ 7744871514

१४२३ 20140913C103178
13/09/2014

शेख कल+म शेख मोह+मोद+न रा. 
(सडको न;वन नांदेड

पु�ष 6/3/1971 B. SC ओपन हदगांव 12/1/1998 11/30/2001 9881708541

१४२४ 36710 गनपत _कशन घोडके मु. पो. 
बोमनाळी

पु�ष 7/30/1966 B. COM महार / SC मुखेड 7/14/1995 6/14/1998 9764357282

१४२५ 19850312C741650
12/03/1985

मदन सदा(शवराव कुलकण� मु.पो. 
Cचकना ता. धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 9/13/1968 B. COM qाK हण / ओपन �बलोल+ 10/1/1994 9/30/1997 7588150676

१४२६ 20001205C759734
05/12/2000

Eी गवते चंLकांत नागोराव मु. 
नंदगाव पो. एकलाटा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 7/2/1974 B.A हटकर N.T.C. मुखेड 9/18/1999 9/18/2002 9975122847

१४२७ 20150206C101057
02/12/1987

कMडीबा >भाकर मोकले मु. मोकले 

वाडी पो. कलंबर ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 7/6/1967 B.A धनगर N.T.C लोहा 4/25/1998 4/25/2001 9011410135

१४२८ 20141014C100462
14/10/2014

अ] युत खाक� पा महाजन �बलोल+ 

िज. नांदेड
पु�ष 7/12/1966 B.A (लगंायत / ओपन �बलोल+ 2/8/1994 1/31/1997 7798171619

१४२९ 19950704C747612
04/07/1995

पांडु परसराम जायकवाड मु. पो. 
वाळक6 (बाजार) हदगांव िज. नांदेड

पु�ष 5/2/1973 B.A, M.A मातंग / SC हदगांव ००/११/१९९६ ००/१०/१९९९ 7721931108

१४३० 19860117C747212
17/01/1986

राठोड रामराव खुZ बा मु. हणेगांव 

तांडा ता. देगलुर िज. नांदेड
पु�ष 7/7/1968 B.A लमाणी V.J.N.T देगलुर 7/14/1996 2/16/1999 9423437714

१४३१ 19900713C742283
13/07/1990

जंगलेकर मा�ती इरबाजी ता. 
भोकर िज. नांदेड - ४३१८०१

पु�ष 7/10/1973 B. SC, B. ED मातंग / SC भोकर 9/1/1998 8/31/2001 9404669921

१४३२ 20150129C101064
29/01/2015

>ेम(सगं क@नराम चG हाण ता. 
�हमायतनगर िज. नांदेड

पु�ष 1/22/1963 B. SC, S.I बंजारा V J (A) हदगांव ००/०१/१९९६ ००/१२/१९९८ 9403066547

१४३३ 20040816C769604
16/08/2004

सुदाम रामचंL राऊतराव मु.पो. 
हदगांव िज. नांदेड

पु�ष 6/25/1965 M. COM, B. 
PED, B.A

वाणी / ओ.बी.सी. हदगांव ००/०६/१९९५ ००/११/१९९८ 9403523809
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१४३४ 19930712C745049
12/07/1973

गणेश सखारामपंत लIस मु.पो. 
_कनी ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 10/15/1973 B. COM qाK हण / ओपन भोकर 12/12/1996 12/31/1999 9168764458

१४३५ 20150102C100501
02/01/2015

कवटकर माधव तुकाराम ता. 
मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 5/8/1970 B.A मातंग / SC मुखेड 9/10/1996 8/10/1999 7507162321

१४३६ 19970313C751759
13/03/1997

� योती संभाजी सजगणे कैलास 

नगर ता.िज. नांदेड
पु�ष 1/8/1971 B.A महार / SC नांदेड 12/14/1998 11/30/2001 9657577362

१४३७ 20160708C101157
08/07/2016

उ� वला >भाकरराव महाजन 

;वx णु नगर नांदेड

! "ी 10/3/1973 B.A ओपन नांदेड 4/28/2000 4/28/2003 9921935884

१४३८ 20150213C101012
13/02/2015

शामसुंदर पु�ष 1/20/1972 B.A महार / SC लोहा 12/1/1997 12/1/2000 9657581469

१४३९ 19990216C754611
16/02/1999

पांडुरंग नारायण कांबळे मु. केदार 

वडगांव पो. नावंद+ ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पु�ष 7/10/1973 B.A महार / SC नायगांव 1/1/2000 12/30/2002 8698544825

१४४० 19941109C746363
09/11/1994

मोहK मद शक6र अहमद वजीर 

अहमद नवी अबाद+ नांदेड

पु�ष 9/5/1972 B.A मु! ल+म / ओपन नांदेड 3/1/1996 2/28/1999 9423626541

१४४१ 19870703C746114
03/07/1987

बालाजी चांदोबा उराड ेमु. पो. 
दगडगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1969 M.A धनगर N.T.C लोहा 12/12/1995 12/31/1995 8483943192

१४४२ 19971125C751651
25/11/1997

हाटकर राजु खंडोजी मु.पो. रहाट+ 
बु. ता.िज. नांदेड - ४३१६०२

पु�ष 4/24/1973 B.A बौF द / AC नांदेड 2/23/1999 2/22/2002 9881283761

१४४३ 20160429C100537
29/04/2016

पवार शंकर लa मण  

मु.पो.सालेगांव ता. नायगाव खै. 
िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1969 B.A मांग / SC नायगांव खै. 1/1/1996 1/1/1999 7350074274

१४४४ 19830605C744929
05/06/1983

� योती धMHडराम पंHडत ! "ी 3/27/1970 M.A, B. ED बौF द / AC नांदेड 8/1/1996 7/22/1999 7385979462

१४४५ 19940826C746035
26/08/1994

बाबुखॉ ंअहमदखॉ ंपठाण मु.पो. 
बा�ळ ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 4/20/1994 B.A मु! ल+म / ओपन कंधार 10/1/1995 9/30/1998 9421759354

१४४६ 20160704C101100
04/07/2016

धावणे रामचंL गंगाराम �टळक 

नगर ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पु�ष 1/5/1970 M.A (Eng..) बौF द / AC धमा�बाद 1/15/1996 12/15/1998 9423495284

१४४७ 20090325C765701
25/03/2009

संजीव >� हादराव कोटलवार मु.पो. 
मुIमाबाद ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 1/10/1974 B. SC कोमट+ /ओपन नांदेड 11/24/1995 11/24/1998 9421761582
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१४४८ 20090112C756316
02/01/2009

देशमुख हर+हर ;व�ठलराव पु�ष 6/15/1969 B. COM qाK हण / ओपन मुखेड 6/15/1999 5/15/2002 9763485589

१४४९ 19941218C747006
18/12/1994

शेळवणीकर ताजीयेrद+न 

जैनोrद+न मु.पो. हणेगांव ता. 
देगलुर िज. नांदेड

पु�ष 7/6/1978 B.A मु! ल+म / ओपन देगलुर 3/1/2000 2/28/2003 9403329292

१४५० 20160705C100983
05/07/2016

रमेश हु� लाजी भा! करे मु.पो. 
शाहुनगर ता.िज. नांदेड

पु�ष 6/25/1972 B.A, G.D.C, A महार / SC देगलुर 10/6/1997 9/6/2000 9875727122

१४५१ 20081121C744455
21/11/2008

इनामदार साजीदा बेगम 

महेमुदबेग इनामदार ग� ल+ ता. 
�बलाल+ िज. नांदेड

! "ी 4/10/1971 B.A मुसलमान �बलोल+ 10/1/1996 9/30/1999 7276185347

१४५२ 20041129C769905
29/11/2004

>� हाद नारायण Eीरामे मु.पो. 
हाडोळी ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1969 B.A हटकर N.T.C. लोहा 7/15/1997 7/15/2000 9730752246

१४५३ 20150203C101360
03/02/2015

नरसागरे सु@नल कुमार मारोतराव 

मु.पो. ता. हदगांव िज. नांदेड
पु�ष 9/10/1973 B. COM बौF द / AC हदगांव 12/1/1999 11/30/2002 8390959722

१४५४ 20090107C754908
07/01/2009

(मना गM;वदराव चौधर+ सुरेश 

काशेटवार मु.पो. काहाळा बु. ता. 
नायगांव िज. नांदेड

! "ी 7/1/1969 B.A कोमट+ /ओपन �बलोल+ 1/12/1996 12/31/1998 9860877167

१४५५ 19920724C746329
24/07/1992

मो. अ. र�हम अZ दलु कर+म तरोडा 

खु. पुणा� रोड नांदेड

पु�ष 2/10/1967 D. Pharm मुसल+म नांदेड ००/०३/१९९६ ००/०३/१९९९ 9420114854

१४५६ 20150224C100218
24/02/2015

राज_कशोर शंकरराव दाचावार रा. 
कुंडळवाडी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 12/18/1970 B.A खुळे /  वै$ य �बलोल+ 9/1/1995 8/30/1998 9803067650

१४५७ 20150202C100816
02/02/2015

सोनाळे साहेबराव माधवराव मु. 
वरवट पो. मनाठा ता. हदगांव िज. 
नांदेड

पु�ष 3/6/1969 B. COM बौF द / AC हदगांव ००/०२/१९९६ ००/०१/१९९९ 9763800858

१४५८ 20091015C780305
15/10/2009

Eी लोकावाड @त�पतीरे«डी 

गंगारेडी मु.पो. _कनी ता. भोकर 

िज. नांदेड

पु�ष 6/6/1973 B. SC गुरडी / ओपन भोकर 10/3/1998 9/2/2001 9421179118

१४५९ 20111219C776860
19/12/2011

� यारेलाल मोहनराव हाटकर मु.पो. 
तु� पा ता.िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B.A बौF द / AC नांदेड 11/9/1998 10/8/2001 9420455484

१४६० 20150216C100346
16/02/2015

खंडलेोटे रामचंL शंकरराव मु.पो. 
तळेगांव ता. उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1969 B.A बौF द / AC भोकर ००/०६/१९९६ ००/०५/१९९९ 9767046295

१४६१ 20160710C100431
10/07/2016

जाधव भा! करराव रावसाहेब मु.पो. 
सुगांव ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 4/11/1970 B. SC, B. PED मराठा / �हदंु लोहा 11/4/1995 11/21/1998 9765067253
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१४६२ 20150212C100164
12/02/2015

शेख नसीरोद+न शेख हामीदसाब 

गांधी चौक ता. भोकर िज. नांदेड
पु�ष २१/१६/१९६७ B.A, M.A, B. 

PED
मुसलमान / ओपन भोकर 4/29/1994 3/28/1997 9763972042

१४६३ 19980324C752486
24/03/1998

मोहसीन अहमद म. इ! माईल 
मु.पो. कुरेशी ग� ल+ ता. �बलोल+ 
िज. नांदे

पु�ष 12/18/1975 B.A मुसलमान / ओपन �बलोल+ 8/1/1999 7/31/2002 9049031482

१४६४ 20141217C100881
17/12/2014

जळबा @नðतीराव डMगळे मु.पो. 
वसुर ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/3/1972 B. SC, B. COM मराठा मुखेड 11/15/1995 11/15/1998 9765885442

१४६५ 20150209C100652
09/02/2015

सु@नल शेषराव क� याणकर रा. 
वडगांव पो. टेळक6 ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 6/14/1973 B.A मराठा लोहा 10/31/1995 10/31/1998 9860859811

१४६६ 20160707C101112
07/07/2016

माधव ;व$ वनाथ गायकवाड रा. 
भावसार चौक तरोडा खु. ता. िज. 
नांदेड

पु�ष 3/31/1973 B.A बौF द / AC कंधार 1/1/1996 1/1/1999 9665232483

१४६७ 19921003C743643
03/10/1992

�दगंाबर चुडामनराव (शदंे मु.पो. 
धनेगांव ता. िज. नांदेड

पु�ष 7/9/1969 M. COM, B. 
PED

ओपन नांदेड ००/०७/१९९५ ००/०७/१९९८ 9860179518

१४६८ 20160711C100164
11/07/2016

अ@नता धMडीबा कोD तावार रा. 
(सडको ता.िज. नांदेड

! "ी 10/16/1968 B.A कोमट+ /ओपन नांदेड 4/10/1996 3/20/1999 9665415577

१४६९ 20150207C101068
07/02/2015

घाटे �दल+प गंगाराम मु. गंजगांव 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड
पु�ष 1/1/1966 B.A, B. PED महार / SC �बलोल+ ००/१२/१९९७ 4/30/2000 9158177358

१४७० 20160708C101455
08/07/2016

रणजीत ;व�ठलराव घरड ेमु.पो. 
खानापुर ता. देगलुर िज. नांदेड

पु�ष 7/10/1964 B.A मराठा / ओपन देगलुर 3/20/1994 ३०/०२/१९९७ 8411010611

१४७१ 20091113C781284
13/11/2009

जेन माट}न >ेमदास ! "ी 4/19/1974 B. COM, B. LIB ओ.बी.सी नांदेड 6/23/2000 6/26/2003 9860213726

१४७२ 20140313C101249
13/03/2014

रमेश अजू�न यानभुरे मु.पो. �दUस 
बु. ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1973 B. COM महार / SC कंधार 3/17/1998 3/16/2001 9420849067

१४७३ 19941205C74680905/1
2/1994

पंडीत मंगला दD ता"य रा. 
सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड

! "ी 7/4/1977 B.A, B. ED महार / SC लोहा 8/8/1998 8/15/2001 9960103032

१४७४ 20081105C778274
05/11/2008

मंदावाड राम शामराप मु. पो. 
हाळदा ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 5/4/1971 B.A बेलदार NT (B) कंधार 2/1/1997 1/30/2000 9970692542

१४७५ 201441222C100943
22-12-2014

कहाळेकर ई$ वर गंगाधरराव मु.पो. 
काहाळा बु. ता. नायगांव िज. नांदेड

पु�ष 11/5/1966 B. COM वाणी / ओ.बी.सी. �बलोल+ 6/1/1995 5/31/1998 7507678453

१४७६ 19940627c745531
27/06/1994

शेख मुजीब अZदलु लतीफ मु.पो. 
उमर+ िज. नांदेड

पु�ष 4/2/1977 B. SC, B. ED मुि!लम / ओपन भोकर १३/१२/१९९९९ 12/12/2003 9421757007

Page 1421 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१४७७ 20160707c101577
07/07/2016

मंजुषा दNा"यराव बोराळकर !"ी 9/14/1971 B. COM, M. 
COM

qाvमण / ओपन नांदेड ००/०८/१९९६ ००/०५/१९९९ 9923915690

१४७८ २०१४११०५c१००६३३ 
०५/११/२०१४

जांभळे दNा मर+बा मु.पो. एकलारा 

ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 5/7/1975 B.A मांग / SC मुखेड 8/9/1999 8/9/2002 7263956441

१४७९ २०१६०७१c११००२९० 
११/०६/२०१६

मुक�कर (शवाजी संUाम पु�ष 4/2/1969 B.A, M.A मांग / SC नांदेड ००/०८/१९९५ ००/०८/१९९८ 8080683424

१४८० 19920713c743736
13/07/1992

आ�पाल+ शंकरराव वाठोरे मु.पो. 
आंबेडकर पुतळा जवळ ता. 
_कनवट िज. नांदेड

!"ी 7/25/1975 B.A महार / SC _कनवट 5/1/1996 4/30/1999 9767210734

१४८१ 20150213c100516
13/02/2015

हटकर मार+बा तुकाराम मु. पो. 
मुगट ता. मुदखेड िज. नांदेड

पु�ष 7/1/1971 B.A, T/W  
ENG - 30, 
MAR-30  

महार / SC नांदेड 2/16/1996 1/31/1999 8975252329

१४८२ 20141714c102217
१४/०७/२०१४

पंडीत @नवतृी ढोले मु.पो. तरोडा 
खु. ता. िज. नांदेड

पु�ष 7/2/1971 B. SC बौrध / s c नांदेड 4/1/1998 4/1/2001 9860189042

१४८३ 20111003C795406 
03/10/2011 

कदम शंकर नामदेव मु. वायपणा 

बु. पो.वायपणा ता. हदगाव िज. 
नांदेड

पु�ष 7/14/1968 B.A, B. PED बौrध / s c हदगाव ००/११/१९९६ ००/१०/१९९९ 9922457839

१४८४ 19950103c747087
03/01/1995

वाघमारे दयानंद एकनाथ मु. 
�ह�परगा पो. दापका ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 6/20/1969 B.A, B. PED महार / SC मुखेड 1/3/1996 ००/०३/१९९९ 7798773281

१४८५ 20110222C772656
22/02/2011

गो;वदं पुंड(लक कांबळे मु.पो. 
इं�दरानगर ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/21/1971 B.A, T/W  
ENG - 30, 
MAR-30  

महार / SC लोहा 1/2/1996 1/2/1999 9922691358

१४८६ 19930710c744638
10/07/1993

लोकड ेराजाराम नागोराव मु. डौर 
पो. हळदा ता. भोकर िज. नांदेड

पु�ष 5/11/1969 B.A, T/W  
ENG - 40, MS-
CIT

बौrध / s c भोकर 9/4/1995 9/4/1998 9637952435

१४८७ 20160711c100140
11/07/2016

शंकर भुजंगा गोदवाड मु. सलगरा 
पो.रातोळी ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 6/15/1966 B.A गोलेवार / NTB मुखेड ००/०२/१९९६ ००/०२/१९९९ 9823479228

१४८८ 19930717C770538 
17/07/1993

केशव ;वxणुपंत देशमुख rवारा / 
शकुंतला एकनाथ खा«केर Eीनगर 

नांदेड

पु�ष 10/3/1970 B. COM qाvमण / ओपन नांदेड 8/8/1995 7/20/1998 94422388960

१४८९ 20141013c100605
13/10/2014

कसबे आनंदा �दगांबर मु.पो. 
बाल+राKपूर ता.िज. नांदेड

पु�ष 6/6/1973 B.A बौrध / s c नांदेड 12/27/1995 12/26/1998 9763125103

१४९० २०१५०२०४c१००२१९ 
०४/०२/२०१५

बालाजी शंकर Eीरामे मु. आखरगा 

पो. होणवडज ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 6/1/1966 B. COM हटकर भटRया 

जमाती

मुखेड 2/4/1993 2/4/1996 9764311431
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१४९१ 20140901c101722
01/09/2014

कुटे नागनाथ माPणकराव मु.पो. 
हाडोळी ता. लोहा िज. नांदेड

पु�ष 3/5/1972 B.A मराठा लोहा 10/17/1996 10/16/1999 9158068431

१४९२ 20150205c100827
05/02/2015

�दगांबर मधुकरराव लाड ेमु.पो. 
कुडलवाडी ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 2/15/1963 B.A वाणी / ओ.बी.सी. �बलोल+ ००/०१/१९९७ ००/१२/१९९९ 8805555852

१४९३ 19900219c742431
19/02/1990

कांबळे रो�हदास ;व�ठल मु. 
आखरगा पो. होनवडज ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 2/1/1973 B.A महार / SC मुखेड 2/7/1997 2/7/2000 7798965416

१४९४ 19940715c746880
15/07/1994

येड े(शवराज धMडीबा मु.(शरसी 
बु.पो. पेठवडज ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 1/1/1977 B.A, MS-CIT, 
T/W Mar-30

मराठा / ओपन कंधार 10/9/1998 9/30/2001 8805716705

१४९५ 19910116c742909
16/01/1991

(मटकर+ का(शनाथ वैजनाथ पो. 
तळेगाव ता. हदगाव िज. नांदेड

पु�ष 12/27/1956 B.A वाणी / ओ.बी.सी. हदगाव ००/०६/१९९४ ००/०५/१९९७ 9860507558

१४९६ 20150212c100694
12/02/2015

पतंगे मारोती सायबू मु.पो. 
अजा�पूर ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 6/1/1970 B.A महार / SC �बलोल+ 10/1/1996 9/30/1999 9420083358

१४९७ 20140916c101776
26/04/2016

सोनटRके गो;वदं सखाराम मु.पो. 
उ!मानगर ता. कंधार िज. नांदेड

पु�ष 6/30/1972 B.A, T/W Eng-
40

चांभार / SC कंधार 5/1/1998 4/30/2001 9075916085

१४९८ 19930319c742914
19/03/1993

रा@घनी गंगाधर येरेकर rवारा / 
के. Gह+. मावाड ेसंभाजी नगर 

तरोडा बु. ता. िज. नांदेड

!"ी 9/10/1968 B. COM, M. 
COM

महार / SC नांदेड 7/1/1995 7/1/1998 9049653989

१४९९ 2009009177
23/11/2009

गणपत लaमण सुव<!कर मु.पो. 
महाDमाफुले नगर ता. भोकर िज. 
नांदेड

पु�ष 7/9/1968 B.A मांग / SC भोकर 10/1/1994 9/30/1997 9923921229

१५०० 20080722c775359
22/07/2008

स0रता नारायणराव बMLे rवारा / 
सुभाष दामोधर दोडके घर I. 
३/३७७ काबरा हॉि!पटल जवळ 

नांदेड

!"ी 3/12/1970 B.A, MS-CIT, 
T/W ENG-40 
Mar-30

साळी / SBC नांदेड 3/12/1997 3/11/2000 9423139474

१५०१ 20141027C100412
27.10.2014

रेवती ;व�ठलराव उपलंचवार 

रा. बाळापूर रोड 

िज. नांदेड

! "ी 07.02.1970 बी कॉम कोमट+

OPEN
धमा�बाद 10.01.1996 28.12.1998 7386908832
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१५०२ 19941220C747023
20.12.1994

माने आD माराम पांडूरंग

रा. वायपना ता. हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 03.04.1972 बी ए

बीपीएड

एमएससीआयट+

टाईप 30 40

मराठा

OPEN
हदगांव 01.04.1999 31.03.2002 9420312655

१५०३ 19931227C744899
27.12.1993

राठोड अशोक गोवध�न 

रा.टाकराळा

ता.�हमायतनगर िज. नांदेड

पुpष 28.05.1970 बी ए बंजारा

VJA
�हमायतनगर 01.10.1997 30.09.2000 9822887506

१५०४ 19890710C746020
10.07.1989

रंगनाथ वामन नवघडे

रा. देगांव ता. अधा�पूर 

िज. नांदेड

पुpष 16.06.1972 एम ए 

एम एड

नेट पीएचडी

बौrध

SC
अधा�पूर 1/1/1996 12/1/1998 9763822394

१५०५ 19910624C743720
24.06.1991

सोनटR के उषा परसराम

रा. बेरळी ता. लोहा
िज. नांदेड

! "ी 05.02.1975 बी ए 

टाईप 30 40
(लगंायत

OPEN
लोहा 10.07.1998 10.07.2001 9096151556

१५०६ 19940707C745773
07.07.1994

रोडगे सु@नल ;व$ वनाथराव

रा. मMढा मुदखेड 

िज. नांदेड

पुpष 08.08.1971 बी ए 

बी पीएड

वासुदेव

NT
नांदेड 16.06.1997 16.06.2000 9421870403

१५०७ 20150208C100301
08.02.2015

सुरेश (शवाजी लोखंडे

रा. तरोडा रोड नांदेड
पुpष 14.04.1974 बी कॉम महार

SC
नांदेड 25.09.1996 25.8.1999 9970067156

१५०८ W/559/93
03.04.1993

कु. जोशी सुवण�लता रामराव 

रा. बाळापूर िज नांदेड

! "ी 29.08.1970 बीएसी qाK हण 

OPEN
�बलोल+ 6/1/1995 6/1/1998 9491955598

१५०९ 19930803C744647
03.08.1993

(शवाजी तुकाराम गायकवाड

रा. पांगर+ ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 15.09.1968 बी ए 

एमएससीआयट+

चांभार

SC
_कनवट 03.07.1995 02.07.1998 7798554145

१५१० 19971020C751586
20.10.1997

माधव पुंड(लक वाघमारे

रा. सावरखेड ता. नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 15.08.1969 बी ए 

बीपीएड

मांग

SC
नायगांव 7/1/2001 6/1/2004 9657612848

१५११ 19891116C742032
16.11.1989

नवनाथ मारोतराव कदम 

रा. बडवणा ता. िज. नांदेड
पुpष 06.11.1970 एमएससी

बील+ब

एमएससीआयट+

मराठा

OPEN
नांदेड 05.02.1997 02.02.2000 9823593792

१५१२ 19961202C750302
02.12.1996

कदम G यंकट+ माधवराव 

रा. जानापुर+ ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 01.08.1974 बी ए 

बीपीएड

मराठा

OPEN
लोहा 14.06.2000 30.06.2003 9922369217

१५१३ 20150123C101005
23.01.2015

स�यद मेराज स�यद रोशन 

रा. नांदेड ता.िज. नांदेड
पुpष 06.08.1971 बी कॉम

बीपीएड

टाईप 30 40

मु! ल+म

OPEN
नांदेड 7/1/1995 7/1/1998 9823669967
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१५१४ 20150211C100454
11.02.2015

मंजुषा मधूकरराव सरदेशपांड े

रा. नंदवन कॉलनी पावडवेाडी नांदेड

! "ी 13.04.1973 बी ए qाK हण

OPEN
�बलोल+ 11.12.1999 23.03.2004 7507359277

१५१५ 20080723C775556
23.07.2008

मोरे भानुदास रंगनाथराव

रा. सोनखेड ता.लोहा िज नांदेड

पुpष 07.07.1972 बी ए मराठा 

OPEN
लोहा 12.11.1997 12.11.2000 7507888793

१५१६ 19950907C748190
07.09.1995

रमेश जनाजी तेलंगे

रा. कुंभारग� ल+ नांदेड

पुpष 26.02.1971 बी ए कुंभार

OBC
नांदेड 08.01.1997 31.01.2000 8888588687

१५१७ 20040727C769547
27.07.2004

शेख मोईनोrद+न शमशोrद+न

रा. करखेल+ ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 04.06.1973 बीएससी मुसल+म

OPEN
नांदेड 05.01.1996 23.12.1998 9975996897

१५१८ 20150212C100160
12.02.2015

अ.खालेक अ. खद+र

रा. करखेल+ ता.धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 05.06.1970 बीएससी मुसल+म

OPEN
�बलोल+ 01.11.1996 18.10.1999 9705766957

१५१९ 19920310C743045
10.03.1992

(मसाळे गौतम शंकरराव 

रा. बाभळी ता. धमा�बाद िज. नांदेड
पुpष 04.07.1970 एम ए

बीपीएड

महार

SC
�बलोल+ 01.04.1996 19.03.1999 9970134558

१५२० 20160706C100163
06.07.2016

शेख आलम हबीबसाब

रा. सलगरा ता. मुखेड

िज. नांदेड

पुpष 01.05.1969 �ब ए मु! ल+म

OPEN
मुखेड 04.04.1998 03.04.2001 9637393117

१५२१ 19932007621
07.20.1993

मदनालवाड गंगाधर का(शनाथराव

रा. बाळापूर रोड धमा�बाद 

िज. नांदेड

पुpष 22.01.1967 बी कॉम

एम कॉम

पrमशाल+

SBC
धमा�बाद 07.06.1995 31.05.1998 7798912330

१५२२ 20081229C777975
29.12.2008

सोनकांबळे उमा इंLजीत

रा. नागसेन शाळेजवळ नांदेड

पुpष 10.11.1975 बी ए बौrध

SC
�बलोल+ 04.01.2000 31.12.2003 8422077814

१५२३ 20120514C796474
14.05.2012

वारे राम_कशन लa मणराव 

रा. पूणा�रोड तरोडा नाका नांदेड

पुpष 01.06.1964 बी एससी 

बीएड

वंजार+

NT-D
नांदेड 02.02.1996 02.02.1999 9175867622

१५२४ 19940829C746046
29.08.1994

संजय गंगाधरराव ढगे

रा. कळसकर ग� ल+ देगलूर

ता. देगलूर िज. नांदेड

पुpष 09.08.1969 बी कॉम @नराळी

OBC
देगलूर 11/1/1995 10/1/1998 9423437619

१५२५ 20140329C100070
29.03.2014

पसनुरवार बालाजी पंढर+ 

रा. लa मीमं�दर जवळ भोR र

ता. भोकर िज. नांदेड

पुpष 23.04.1973 बी ए

टाईप 60
मराठS 40

कोमट+

OPEN
भोकर 15.01.1997 15.01.2000 9922655442

१५२६ 20141002C100442
02.10.2014

लa मण शंकरराव कांबळे

रा. होनवडज ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 20.12.1972 बी ए महार

SC
मुखेड 15.04.1997 10.04.2000 7767035714
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१५२७ 20160708C100160
08.07.2016

जांभळीकर सुभाष 

रा. जय(भम नगर देगलूर 

ता. देगलूर िज. नांदेड

पुpष 01.06.1967 बी ए पास मांग

SC
देगलूर 01.09.1996 15.08.1999 9421869622

१५२८ 20081215C777880
15.12.2008

पावड े(शवाजी आनंदराव

रा. हदगांव ता.हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 15.07.1973 बी ए पास धनगर

NT
हदगांव 10.07.1998 18.06.2001 8007232722

१५२९ 20081230C777987
30.12.2008

राजुरवार गजानन राज7L

रा. नांदेड
ता.िज. नांदेड

पुpष 15.07.1973 बीएससी

बीपीएड

डीएमएलट+

एमएससीआयट+

कोमट+

OPEN
लोहा 10.07.1998 18.06.2001 9890815532

१५३० 19870624C745560
24.06.1987

भंडारे ;पराजी जळबा 

रा. अंजनी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 10.07.1970 बी ए मांग

SC
�बलोल+ 14.01.1997 31.12.1999 8600496152

१५३१ 19981228C753798
28.12.1998

झरे माधव रावसाहेब

रा. राजुरा मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 20.06.1976 बी ए मराठा

OPEN
मुखेड 13.04.2000 13.04.2003 9096945099

१५३२ 19931021c744818
21.10.1993

(शदंे बालाजी G यंकटराव

रा. दरेगांव ता. नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 01.07.1968 बी ए 

बीपीएड

मराठा

OPEN
�बलोल+ 01.08.1995 31.07.1998 9403331321

१५३३ 19931109C744842
09.11.1993

माpती हु� लाजीराव होनवडजकर

रा. जय(भम नगर लोहा

पुpष 05.08.1968 बीएससी महार

SC
नांदेड 05.07.1995 31.07.1998 9552103078

१५३४ 20101224C760926
24.12.2010

नागनाथ �दगांबर येवतीकर

रा. वसरगा ता.देगलूर 
िज. नांदेड

पुpष 04.07.1971 बीए

बीपीएड

कुंभार

OBC
देगलूर 14.07.1995 26.06.1998 9975256994

१५३५ 20141018C100523
18.10.2014

ओकार हर+(सगं चG हाण 

रा. (सदंखेडतांडा ता. माहूर
िज. नांदेड

पुpष 16.03.1962 बी ए बंजारा

VJA
_कनवट 20.02.1990 19.02.1993 9404901508

१५३६ 19980710C753171
10.07.1998

हांड ेतानाजी भुंजगराव 

रा. अंजनी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 20.10.1971 बी ए पास वाणी

OBC
�बलोल+ 01.04.2000 01.03.2003 9860206288

१५३७ 20140807C100812
07.08.2014

संजयकुमार भाऊराव डMगरे 

रा. बांधडी ता._कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 01.06.1969 बी एस सी वंजार+

NT-D
_कनवट 03.07.1995 02.07.1998 9421769425
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१५३८ 20080605C774273
05.06.2008

वाघमारे गो;वदं जय(सगंराव 

रा. बालाजी मं�दर 

ता.िज. नांदेड

पुpष 04.07.1976 एम ए, बीएड
एम एड, नेट,
टाईप 30इंUजी

महार

SC
नांदेड 18.10.1999 18.10.2002 9822814328

१५३९ 20120814C798219
14.08.2012

;वजय गंगाधर काचावार 

रा. पाटोदा ता. नायगांव
िज. नांदेड

पुpष 20.06.1974 बी ए 

बी पी एड

टंकलेखन

कोमट+

OPEN
नायगांव 01.01.1997 31.12.1999 9860637619

१५४० 19951010C748258
10.10.1995

रहेमतखान र(शदखान पठाण 

रा. गांधी चौक हदगांव 

िज. नांदेड

पुpष 16.06.1971 बी ए मु! ल+म

OPEN
हादगांव 5/1/1997 4/1/2000 9011559808

१५४१ 19900712C742442
12.07.1990

बाबू नारायण खंदारे 

रा. ब7बर ता. भोकर 

िज. नांदेड

पुpष 07.06.164 एम ए नवबौrध

SC
भोकर 15.10.1992 14.09.1995 9823379263

१५४२ 20030805C767303
05.08.2003

नवघड ेगणेश पुंड(लकराव 

रा. गंगाचाळ विजराबाद

िज. नांदेड

पुpष 01.02.1967 बीएसीए 

आयट+आय

बांधकाम

नवबौrध

SC
अधा�पूर 07.01.1996 06.01.1999 9146388873

१५४३ 20160711C100363
11.07.2016

माधव संUाम जलमपुरे 

रा. बापशेटवाडी 
ता. मुखेड िज नांदेड

पुpष 20.02.1953 बी ए 

बी पी एड 

एमए

(लगंायत

OPEN
मुखेड 05.03.1996 05.03.1999 9420471427

१५४४ 20010105C761288
05.01.2001

वाघमारे पंढर+नाथ गणपती

रा. बळीरामपूर 

ता.िज. नांदेड

पुpष 28.03.1966 बी कॉम, एम 
कॉम

इंUजी 30 
टॉल+ 9

मांग

SC
नांदेड 01.01.1994 01.01.1997 9175998458

१५४५ 20150213C100733
13.02.2015

तनुजा गंगाधरराव शा! "ी

रा. कभार टेकडी पाठक ग� ल+ 

नांदेड

पुpष 28.05.1973 बी ए 

टाईप मराठS 30
इंUजी 30

qाK हण

OPEN
@नळा 11.06.1998 19.05.2001 9372698032

१५४६ 20141225C100406
25.12.2014

संजयकुमार का(शनाथराव 

कMडलवाड े

रा. हदगांव ता. हदगांव
िज. नांदेड

पुpष 14.03.1970 बी ए वाणी

OBC
हदगांव 06.04.1998 30.03.2001 9421767065

१५४७ 19870707C743453
07.07.1987

गायकवाड हनमंत ;पराजी 

रा. खानापूर ता. देगलूर िज. नांदेड
पुpष 21.06.1972 बी ए 

बीपीएड

मांग

SC
देगलूर 15.11.1995 15.10.1998 9975960591

१५४८ 20140923C103342
23.09.2014

(शरामे हर+ गो;वदंराव 

रा. हाडोळी जा ता. लोहा 
िज. नांदेड

पुpष 16.06.1970 बीएससी हटकर

NT
लोहा 30.09.1998 30.09.2001 9890191399
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१५४९ 20081114C765472
14.11.2008

(शवाजी बाबुराव बेनवाड 

रा. ढोलउमर+ ता. उमर+
िज. नांदेड

पुpष 05.07.1967 बी ए पास

एम ए

म: नेरवारलू भोकर 03.10.1998 04.10.2001 9765890608

१५५० 20160711C100404
11.07.2016

अ@नल रामचंL मोरे 

रा. जय(भनगर नांदेड

ता.िज. नांदेड

पुpष 01.03.1973 बी कॉम बौrध

SC
नांदेड 20.11.1995 20.11.1998 9730266361

१५५१ 19920610C743098
10.06.1992

टाक सुभाष pखमनराव

रा. सvयाL+ नगर तरोडा
नांदेड

पुpष 30.04.1969 एम कॉम

बीपीएड

सोनार

OBC
नांदेड 3/1/1996 3/1/1999 9823308171

१५५२ 20141016C100355
16.10.2014

@तळेवाड >� हाद _कशनराव 

रा. मुंगशी ता. माहुर 
िज. नांदेड

पुpष 29.01.1975 बी ए नाईकडा माहूर 01.01.1999 31.12.2001 8378072407

१५५३ 20130824C100641
24.08.2013

अ@नल मोहन आडे

रा. परोट+तांडा ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पुpष 01.05.1975 बी ए 

टाईप मराठS 30
इंUजी 30
एमएससीआयट+

बंजारा

VJA
_कनवट 01.11.2000 31.12.2003 9158089448

१५५४ 19890706C746287
06.07.1989

सूय�वंशी चंLकांत रामराव

रा. दया�पूर ता.िज.नांदेड
पुpष 05.07.1972 एम ए मराठS मराठा

OPEN
नांदेड 1/1/1996 1/1/1999 9922043060

१५५५ 19951020C749000
20.10.1995

चंLकांत गो;वदं मुने$ वर 

रा. हदगांव िज. नांदेड
पुpष 11.06.1971 �ब ए बौrध

SC
हदगांव 5/1/1999 4/1/2002 992283933

१५५६ 20140226C100322
26.02.2014

नागनाथ शंकरराव वजीरे 

रा. का-हाळ ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 09.07.1967 बी ए धनगर

NT
�बलोल+ 10.06.1995 30.05.1998 9657672476

१५५७ 20160705C100479
05.07.2016

गो;वदं लa मणराव खांडरे

रा. गोळेगांव ता. उमर+ 
िज. नांदेड

पुpष 02.01.1971 बी ए पास वंजार+ 

NT-D
भोकर 19.08.1995 18.01.1998 8605918033

१५५८ 20160711C100462
11.07.2016

युनुसरखान अखतर खान 

मोमीनपूरा _कनवट िज. नांदेड
पुpष 12.07.1971 बीएससी मु! ल+म

OPEN
_कनवट 01.05.1996 30.04.1999 9850339386

१५५९ 20081203C755740
03.12.2008

वाघमारे दगडू ;पराजी

रा. कौठा ता. कंधार िज. नांदेड
पुpष 01.10.1968 बीपीएड महार

SC
कंधार 28.11.1995 28.11.1998 7720960645

१५६० 19980523C741748
23.05.1998

Eी खोडके मधुकर नरहर+ 

रा. सुगांव ता.िज. नांदेड
पुpष 01.06.1970 बी ए

बीपीएड

टाईप 40 इं.

महार

SC
नांदेड 01.05.1997 30.04.2000 9921100024

Page 1428 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१५६१ 20110225C789542
25.02.2011

चंचुलवाड ;व�ठलराव (सताराम

रा. होनवडज ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 05.06.1973 बी कॉम : हावी

OBC
मुखेड 02.01.1997 02.01.2000 9730970996

१५६२ 20150227C101210
27.02.2015

बेग बाबू सरदार

रा. धामनगांव ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 15.04.1972 बी कॉम 

बीपीएड

मु! ल+म

OPEN
मुखेड 08.08.1995 21.08.1998 9730779061

१५६३ 20160427C100706
27.04.2016

दादाराव माधवराव जाधव 

रा. खरब खंडगांव ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 05.07.1965 बी कॉम मराठा

OPEN
मुखेड 3/1/1993 3/1/1996 7218272128

१५६४ 20141122C100573
22.11.2014

शंकर नामदेव देवकांबळे

रा. गउळ ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 23.06.1964 बी ए 

आय ट+ आय

�ेडसमन

मांग

SC
कंधार 01.01.1997 30.12.1994 9657719492

१५६५ 19990108C754568
08.01.1999

मधुकर बामनाजी पवार 

रा. बंजारा तांडा ता. माहूर 
िज. नांदेड

पुpष 25.05.1971 बी ए 

बी पी एड

बंजारा 

VJA
_कनवट 01.04.2000 01.04.2003 9604476239

१५६६ 20150313C100281
13.03.2015

गंगाधर ;व$ वांभर जाधव 

रा. चMडी ता. धमा�बाद 
िज. नांदेड

पुpष 09.12.1968 बी ए मराठा

OPEN
धमा�बाद 01.01.1996 30.12.1998 9764512817

१५६७ 20140701C102207
01.07.2014

Eी @नवDृ ती जयवंत वाघमारे 

रा. (शवणी ता. देगलूर 
िज. नांदेड

पुpष 15.04.1973 बी ए पास मांग

SC
देगलूर 12/1/1996 11/1/1999 9689707935

१५६८ 20150211C100038
11.02.2015

कुडाळे आनंत मुरल+धरराव 

रा. (सrधी;वनायक मं�दर 

जवळ नांदेड िज. नादं◌ेड

पुpष 06.09.1970 बी ए सोनार

OBC
नांदेड 01.09.1995 31.08.1998 9503385721

१५६९ 20081219C777923
19.12.2008

कMHडबा G यंकट+ सुय�वंशी 

रा. गोणार ता. कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 03.03.1973 बी ए 

बीपीएड

मातंग

SC
कंधार 13.01.1999 30.12.2001 9096020231

१५७० 20150210C100231
10.02.2015

चंLकांत गणपतराव कांबळे 

रा. ;पपंळगांव ता. �बलोल+
िज. नांदेड

पुpष 09.08.1972 बी ए महार

SC
धमा�बाद 10/1/1996 9/1/1999 9730244766

१५७१ 20091027C780547
27.10.2009

>घाणे संजय संभाजी 

रा. कैलासनगर वक� शॉप 

नांदेड

पुpष 01.12.1970 बीएससी बौrध

SC
नांदेड 01.05.1995 30.04.1998 9420538914

१५७२ 19971009C751563
09.10.1997

वाघमारे राज7L सायबु 

रा. मुखेड िज. नांदेड
पुpष 01.01.1972 बी एससी 

बीएड

महार

SC
�बलोल+ 01.01.2000 28.02.2003 9404069442
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१५७३ 20160708C100156
08.07.2016

सतीशकुमार नारायणराव देशमुख 

रा. �बलोल+ लोहार ग� ल+ 
िज. नांदेड

पुpष 02.06.1973 बी ए मराठा

OPEN
�बलोल+ 9/1/1997 8/1/2000 9730735775

१५७४ 20160711C100545
11.07.2016

जMधळे अशोक Eीधरराव 

रा. इतवारा पोल+स ! टे. जवळ 

नांदेड

पुpष 23.08.1964 एम कॉम नव बौrध

SC
नांदेड 10.06.1998 30.05.2001 9422655802

१५७५ 19930826C744658
26.08.1993

दादाराव ;व�ठलराव जाधव 

रा.कहाळा ता. नायगांव 
िज. नांदेड

पुpष 10.06.1971 बी ए 

बीपीएड

मराठा

OPEN
�बलोल+ 01.06.1995 18.05.1998 7709442446

१५७६ 19981224C753776
24.12.1998

नागोराव गंगाधरराव पवार 

रा. भोसी ता. भोकर िज नांदेड

पुpष 17.07.1971 बी ए

बीपीएड

मराठा

OPEN
भोकर 15.02.2000 15.02.2003 9890275852

१५७७ 20150205C101385
05.02.2015

पोवाड ेसंजय म0रबा 

रा. �बलोल+ अंबेडकर नगर 

िज. नांदेड

पुpष 25.03.1973 बी ए 

एमपीएड

महार

SC
�बलोल+ 11/1/1995 8/1/1998 9420671770

१५७८ 20141115C100444
15.11.2014

गुंडकेर माधवCगर+ सटवाजी 

रा. सरसम ता. �हमायतनगर 
िज नांदेड

पुpष 25.06.1975 बी ए मातंग

SC
�हमायतनगर 20.11.1999 20.11.2002 9158773407

१५७९ 20111230C770824
30.12.2011

कैलास केरबा वाघमारे 

रा. लोहगांव ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पुpष 01.02.1970 बी ए 

एम ए इ@तहास

महार

SC
�बलोल+ 12.06.1995 12.05.1998 9921411164

१५८० 20150227C100430
27.02.2015

महावीर ओंकार जालनापुरे 

रा. धमा�बाद िज नांदेड

पुpष 10.07.1969 बी ए 

बी पी एड

जैन

OPEN
�बलोल+ 08.08.1995 08.08.1998 9890451830

१५८१ 20160711C100436
11.07.2016

मोरे गणेश भगवानराव 

रा. सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 04.12.1971 बी ए 

बीपीएड

टंकलेखन 30 म
30 इं.

मराठा

OPEN
लोहा 13.03.1997 13.03.2000 9623471073

१५८२ 19971223C751734
23.12.1997

दधुमल गंगाधर बळीराम 

रा. संभाजी चौक (सडको 

िज. नांदेड

पुpष 01.01.1974 एम एससी 

डीएमएलट+

महार

SC
नांदेड 22.02.1999 22.02.2002 9665971653

१५८३ 20160711C100777
11.07.2016

पंHडत केशव धMHडराम 

रा. वाघाळा 

ता.िज. नांदेड

पुpष 18.09.1973 बी एससी महार

SC
नांदेड 10.06.1998 30.06.2001 9850630543

१५८४ 20160711C100644
11.07.2016

गोपचुड ेबालाजी लa मणराव 

रा. मंगpळ पो बेरळी 

ता. लोहा िज. नांदेड

पुpष 04.05.1972 बी कॉम (लगंायत 

OPEN
लोहा 1/16/1900 16.11.1998 9689743202
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१५८५ 20160711C100573
11.07.2016

राजेEी `ानोबाराव पारसेवार 

रा. संभाजी चौक हडको 

नवीन नांदेड िज.नांदेड

! "ी 17.04.1971 बी कॉम 

टाईप 30 मराठS
कोमट+

OPEN
नांदेड 11/1/1995 8/1/1998 8421544042

१५८६ 19930520C745131
20.05.1993

>ेमा ;वजय कांबळे 

रा. िजप बांधकाम ;वभाग भोकर

! "ी 05.05.1976 एम ए, एम ल+ब
बी ल+ब 

टाईप 30 म 30 
इ

महार

SC
भोकर 06.03.2000 06.03.2003 9921883224

१५८७ 19921123C743668
23.11.1992

राम मुरल+धरराव देशपांड े

रा. हडको नांदेड

पुpष 05.06.1976 बी ए पास 

एमएससीआयट+

qाK हण

OPEN
नांदेड 28.04.2000 28.04.2003 9421768242

१५८८ 19900129C742097
29.01.1990

वाघमारे संभाजी बाबुराव 

रा. कुरळा ता.कंधार 

िज. नांदेड

पुpष 04.01.1973 बी ए 

बीपीएड

बौrध

SC
कंधार 01.03.1996 25.02.1999 9766719345

१५८९ 20080528C773974
28.05.2008

संगीता कचpबा साकसमुLे 

रा. गोपाळचावडी 

ता.जी.नांदेड

पुpष 02.02.1975 बी ए 

एमएसडZ � यू

महार

SC
तुपा नांदेड 22.02.1999 22.02.2002 9881393584

१५९० 20160710C100315
10.07.2016

मारोती नारायणराव कदम 

रा. डरेला ता. लोहा 
िज. नांदेड

पुpष 04.06.1973 बी ए मराठा

OPEN
लोहा 01.04.1997 30.04.2000 9922849497

१५९१ 20091201C782910
01.12.2009

शेख इशा�द शेख बखर 

रा. अधा�पूर िज. नांदेड
पुpष 01.06.1972 बी कॉम मुसल+म

OPEN
नांदेड 01.08.1995 31.07.1998 9423441942

१५९२ 20081121C750075
21.11.2008

लa मीकांत >भाकर मुळे 

रा. अधा�पूर िज. नांदेड
पुpष 01.06.1971 बी ए qाK हण 

OPEN
नांदेड 01.11.1996 31.12.1998 9921599386

१५९३ 19860714C741685
14.07.1986

गंगासागरे केरबा दD ता 

रा. भोकर ता. भोकर 

िज. नांदेड

पुpष 05.05.1969 बी ए पास चांभार

SC
नांदेड 23.11.1996 22.10.1999 9527911650

१५९४ 19930112C745003
12.01.1993

रामकृx ण पुंड(लक कदम 

रा. भोकर ता. भोकर 

िज नांदेड

पुpष 03.05.1968 बी ए पास 

टाईप म 30 इ 
30

मराठा

OPEN
भोकर 01.08.1995 31.07.1998 9404648741

१५९५ 20150206C100620
06.02.2015

शेख अ: वरहुसेन म.ह@नफ
रा. इनामदारग�ल+ भोकर

पुpष 05.10.1969 बी ए मुसल+म

OPEN
भोकर 27.07.1995 26.06.1998 9689370428

१५९६ 20141105C101041
05.11.2014

जामखेड े;वIम गो;वदंराव 

रा. माटरगा ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पुpष 12.12.1972 बी ए पास हटकर

NT
मुखेड 09.7.1998 27.07.2001 9922836805
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१५९७ 20150209C101039
09.02.2015

देवराव साधू सोनाळे 

रा मनाठा ता हदगांव 

िज. नांदेड

पुpष 11.04.1973 बी ए , बीपीएड
एम पी एड

महार

SC
हदगांव 8/1/1998 8/1/2001 8408970234

१५९८ 19940907C746100
07.09.1994

अशोक लालू बोईवार 

रा अतापूर ता. देगलूर िज. नांदेड
पुpष 15.06.1970 बी ए 

टाईप म 40 इं40
मांग

SC
देगलूर 22.02.1996 01.01.1999 9975465250

१५९९ 19930915C744744
15.09.1993

नरेश $ यामसुंदर @तवार+ 

रामराव माग� Eीनगर नांदेड

पुpष 12.07.1974 बी ए 

एमएससीआयट+

म 30 इ 30

मरवाडी

OPEN
नांदेड 01.08.1999 31.07.2002 8149531854

१६०० 19900519C742437
19.05.1990

;पराजी चांदोबा वाघमारे 

रा. बेटमोगरा मखेड 

ता.मुखेड िज. नांदेड

पुpष 05.01.1973 बी ए मांग

SC
मुखेड 07.12.1998 07.12.2001 9767038091

१६०१ 20140213C101836
13/02/2014

उ: हाळे कवीश कमालाकरराव 

रा.रामनगर राम मंद+र जवळ 

(सडको ता.िज.नांदेड

पु�ष 27/08/1975 B.A. Open नांदेड 23-06-2000 23-06-2003 8390491801

१६०२ 20160711C100736
11/07/2016

लोखंड ेबबन सदा(शव 

मु पो.तळणी ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1971 B.A. SC हदगाव 1/11/1996 30/10/1999 8805922714

१६०३ 20150216C100472
16/02/2015

धनजकर संजय रामराव  

मु.धनज पो.चMडी िज.नांदेड
पु�ष 4/6/1973 B.sc.Bed SC देगलुर 1/12/1995 30/11/1998 9890907602

१६०४ 20150209C100196
09/02/2015

कांबळे >काश गंगाराम 

मु. पो.होणवडज.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 6/10/1967 B.A.Typin Mar-

40 Eng-60 Hin-
40MSCIT

SC मुखेड 1/5/1992 30/04/1995 9766757321

१६०५ 19881128C742722
28/11/1988

@तG हाळे भागाजी ;व�ठल 

रा.डMगरगाव ता. हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1966 MP.ed, M.ed SC नांदेड 07/12/193 7/12/1996 9527126404

१६०६ 19980913C754366
13/09/1998

राठोड अ� पाराव रामा  

मु. मसलगा (तांडा) पो. _कनी 

ता.भोक िज.नांदेड

पु�ष 5/3/1969 B.A.Typin  
Eng-40

VJ(A) भोकर 30/03/2000 30/03/2003 7798655251

१६०७ 20160711C100698
11/07/2016

कांबळे भारत @नवतृी मु.टाकळी 

(तमा) पो.रातोळी ता.नायगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 16/07/1967 B.A. SC �बलोल+ 1/2/1997 1/1/2000 9764144916
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१६०८ 19921205C743680
05/12/1992

आठवले मह7L नागोराव 

आठवले @नवास घर Iं ०१-०१-
१२१२ जनता कॉलनी गणेश नगर 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 20/06/1969 B.A. BJ.MJ SC नांदेड 6/12/1996 6/12/1999 9960581266

१६०९ 20160514C100347
14/05/2016

कांबळे वसंत हुलालजी 

मु.टाकळी (तमा) ता.नायगांव 
िज.नांदेड

पु�ष 15/07/1967 B.A. SC �बलोल+ 1/7/1997 30/06/2000 8308121273

१६१० 19930915C744744
15/09/1993

@तवार+ नरेश शामंसुदर 

घर न.१५ रामराव पवार Eीनगर 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 12/7/1974 B.A. MSCIT Open नांदेड 1/8/1999 31/07/2002 8149531854

१६११ 19940907C746100
07/09/1994

बोईवार अशोक लालु मु.अंतापुर 

पो व: नाळी ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1970 B.A. SC देगलुर 1/2/1998 1/1/1999 9975465050

१६१२ 20160713C100647
1307/2016

गायकवाड ;वजय जळबाजी 

(सF दाथ� नगर बाळापुर 

ता.धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 5/4/1972 B.A. SC धमा�बाद 1/10/1997 1/9/2000 7387721737

१६१३ 19910812C742937
12/08/1991

ठाकुर अज�न(सगं नारायन(सगं 

मु.पो.लगळुद ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 28/07/1973 MP.ed, M.Phill VJA भोकर 10/11/1998 9/11/2001 9422682828

१६१४ 20150129C101155
29/12/2015

पाशमवार (शवल+ंग मले$ वर 

मु.कासराळी ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 10/7/1972 B.A. NTB �बलोल+ 1/3/1997 1/2/2000 9890456074

१६१५ 1997100C751559
08/10/1997

पावर भगवान रामचंL 

मु.ढाकु तांडा पो.शेखापुर ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 15/07/1977 B.A. HIN -40 
Mar-40 Eng-
60 MSCIT

VJA कंधार 13/01/1999 30/12/2001 9049843354

१६१६ 19920615C743779
15/06/1992

सुय�वंशी रावसाहेब हौसाजी 

मु.पो.गोणार ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 10/6/1975 B.A.B.ed SC कंधार 13/01/1999 30/12/2001 9689537153

१६१७ 19980805C753352
05/08/1998

Pख� लारे अर;वदं रामराव 

नागसेन नगर पो.यशवंत नगर 
ता.िज.नांदेड

पु�ष 10/9/1972 M.sc MSCIT 
ENG -40 

Sc नांदेड 1/8/2000 31/07/2003 8177821184

१६१८ 20160712C100764
12/07/2016

धनजकर वैजयंती रामराव 

२१ ;वशाल @नवास वैभव नगर 
तरोडा बु नांदेड

! "ी 25/05/1970 B.A.  Mar-40 
Eng-50 MSCIT

SC नांदेड 1/1/1996 1/12/1998 9423439332

१६१९ 20150206C100355
06/02/2016

शा_कराबेगम मोहमद सुलेमान 

घर न. ९-१-१३ ग@नमपुरा नांदेड
! "ी 03/07/19975 M.A. Open नांदेड 7/9/1996 30/09/199 9970925134
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१६२० 20110919C94407
19/09/2011

गांडलेवाड अ@नता ;व�लराव 

रा �हZ बट ता.मुखेड िज.नांदेड
! "ी 5/6/1976 B.A. ST मुखेड 9423372873

१६२१ 20081222C777935
22/12/2008

कMडकेर शंकर गमाजी 

मु.पो.हदगाव ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 2/1/1970 B.A. Open हदगाव 26/02/1996 25/02/1999 8482960294

१६२२ 20160711C100623
11/07/2016

बरगळ तुकाराम मारोतीअ� पा 

मु.पो.कांमठा (बु) ता.अधा�पुर 

िज.नांदेड

पु�ष 10/6/1971 B.Com OBC नांदेड 1/12/1995 30/11/1998 9881124399

१६२३ 19840830C741636
30/08/1984

जMधळे भगवान कMHडबा 

मु अंबेगाव पो लहाण ता.अधा�पुर 

िज.नांदेड

पु�ष 12/7/1965 B.A. SC नांदेड 5/2/1997 2/2/2000 9921744935

१६२४ 20150218C100392
18/02/2015

सुरोशे ;वx णु मारोतराव 

मु पो.मनाठा ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1964 B.Com B.lib Open हदगाव 1/4/1998 31/03/2001 8605027411

१६२५ 19931119C745127
19/11/1993

(मझा� अजमत बेग (म.आ�बद 

बेग 

मु.पो.गांधी नगर ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 15/06/1974 B.A. Open �बलोल+ 1/4/2000 31/03/2003 7507512370

१६२६ 20130726C101471
26/07/2013

पांचाळ काशीनाथ गंगाधर 

बेलुर बु ता.धमा�बाद िज.नांदेड
पु�ष 15/01/1968 M.A. B.P.Ed 

ITI Machanic
NT (B) �बलोल+ 1/6/1995 0105/1998 9403004831

१६२७ 20141013C100986
13/10/2014

पाट+ल महादा संUाम 

मु.पो.मुखेड िज.नांदेड
! "ी 1/6/1969 B.com, OBC मूखेड 22/12/1994 22/12/1997 8149567372

१६२८ 20141222C101476
22/12/2014

जाधव कMHडबा देवराव 

मु मु! तापुर पो.लोहगाव 
ता.नायगाव खै िज.नांदेड

पु�ष 5/10/1976 B.A. MSCIT 
Eng-30

Open नायगाव 14/12/2000 13/011/2003 9970168972

१६२९ 19950726C748074
29/11/2014

क! तुरे बसवंत ;व�ठलराव 

कमु रामपुरथडी पो.�ह� परागाथडी 
ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1973 B.A. Open �बलोल+ 1/9/1996 1/8/1999 8605579872

१६३० 20160712C101070
12/07/2016

गोडराव शेषरेाव माधवराव 

मु.भासवाडी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 14/07/1963 B.Com SC मूखेड 16/06/1992 15/06/1995 9421761537

१६३१ 19990826C755758
26/08/1999

सMडारे वसंत तुळशीराम 

मु बावलगाव पो.शेळगाव (गौर+) 
ता.मुखेड िज.नांदेड

पु�ष 1/7/1971 M.A.BP.ed SC मूखेड 31/12/1998 3/12/2001 9860185307

१६३२ 19891216C743461
16/12/1989

पवाड े>काश मर+बा 

मु.पो.आंबेडकर नगर �बलोल+ 

िज.नांदेड

पु�ष 25/03/1970 B.A. Mar-30 
Eng-40

SC �बलोल+ 1/2/1995 1/1/1998 9423615570
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१६३३ 20040821C769636
21/04/2004

येरमवाड माधव गंगाराम 

मु.पो.लोहगाव ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 7/9/1970 B.Com OBC �बलोल+ 1/6/1995 31/05/1998 9922794227

१६३४ 20150123C100990
23/01/2016

बेग शबाना (मझा� एकबाल 

घर न.५-२-१९९ नांदेड
! "ी 14/08/1977 M.A.M.ed Open _कनवट 1/6/2001 31/05/2004 8888479716

१६३५ 19941123C746427
23/11/1994

कांबळे गणेश चांगोजी 

मु.पो.ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/7/1967 B.A. SC कंधार 2/1/1996 30/01/1999 8600337283

१६३६ 19980606C753874
06/06/1998

कांबळे वंदना अज�नराव 

क� याण नगर तरोडा बु मराठा 

दरबार हॉटेल] या पाट+मागे 

ता.िज.नांदेड

! "ी 16/11/1968 B.A.BP.ed 
Typing Mar -
40 Eng -50 
MSCIT

SC नांदेड 11/7/1996 30/06/1999 9890008966

१६३७ 20120823C798560
23/08/2012

(मझा� सईदबेग वह+दबेग 

ईयनामदार 

इनामदार ग� ल+ �बलोल+ 

ता.�बलोल+ िज.नांदेड

पु�ष 25/04/1971 B.A. Open �बलोल+ 14/03/1997 28/02/2000 8390333477

१६३८ 20160712C101083
12/07/2016

राठोड बापुराव नामदेव 

मु.(भलुतांडा पो.माळाकोळी 

ता.लोहा िज.नांदेड

पु�ष 25/06/1967 B.A. VJNT लोहा 13/12/1993 13/12/1996 7507400549

१६३९ 20150207C100589
04/11/1993

म.अZ दलु वक6ल म.शफ6साब 

मु.पो.मुखेड िज.नांदेड.
पु�ष 14/05/1976 B.A. Open मुखेड 21/10/1999 21/10/2002 7744919892

१६४० 20021220C765759
20/12/2002

ढोले सुभाष �R कमाजी 

मु तरोडा खु ता.िज.नांदेड
पु�ष 1/8/1972 M.A.B.lib SC नांदेड 1/7/1995 30/06/1998 9175395118

१६४१ 19860704C743457
04/07/1986

पंिजरवाड धुरपत दD ताराम

मु.पो.कासराळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 28/07/1969 B.Com NTB �बलोल+ 1/10/1995 1/9/1998 7387147069

१६४२ 19941019C746251
19/10/1994

कंधारकर राजु नामदेावराव 

मु.पो.आंबेडकर नगर फायर 

! टेशन जवळ ता.िज.नांदेड

पु�ष 19/06/1971 M.Com Typing 
Mar-30 Eng-
40 MSCIT

SC नांदेड 1/1/1996 1/12/1998 99706687724

१६४३ 20160712C101211
12/07/2016

काळे अंकुश तुकाराम 

मु कोळी ता.हदगाव िज.नांदेड
पु�ष 12/1/1971 M.A ST हदगाव 1/7/1995 1/3/1997 9860723139

१६४४ 20150124C100481
24/01/2015

सुय�वंशी अशोक मा@नकराव 

मु.पो.आंबेडकर नगर नांदेड

पु�ष 2/5/1968 MA,MSW 
,MSCIT

SC कंधार 15/03/1995 28/02/1998 9970197119

१६४५ 20111101C745090
01/11/2011

ढोले (शलेश नामदेवराव 

मु.घर न.१-०७-२५४ कैलाश नगर 

नांदेड

पु�ष 1/1/1973 M.Sc B.ed SC नांदेड 1/11/1996 1/12/1999 9422188875
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१६४६ 20040913C769751
13/09/2004

कुभारगावे मारोती Eीराम 

मु.पो.बरबडा ता.नायगाव िज.नांदेड
पु�ष 5/6/1972 B.sc.Bed 

MP.ed
OBC �बलोल+ 1/12/1996 1/11/1999 8975947381

१६४७ 20141225C100674
25/12/2014

फुलार+ ब! वराज काशीनाथ 

मु.पो.हनेगाव ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 19/08/1971 B.A. OBC देगलुर 1/1/1999 30/12/2001 9421972299

१६४८ 19920520C743080
12/07/2016

(लबंेकर राजेश _कशनराव 

रा.जेतवन नगर तरोड बु नांदेड 

ता.िज.नांदेड

पु�ष 15/08/1975 B.A. SC नांदेड 27/10/1999 27/10/2002 8806878800

१६४९ 19950818C748149
18/08/1995

कंधारकर रमेश >भाकरकराव 

पोण�मा नगर नांदेड

पु�ष 20/06/1972 B.A.MSW SC नांदेड 21/04/1998 21/04/2001 9545399845

१६५० 19960310C750563
12/07/2016

पाट+ल आर;वदं दादाराव 

मु.पो.खानापर ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 14/10/1968 B.A. Open देगलुर 1/10/1997 1/9/2000 9860601492

१६५१ 20160713C100258
13/07/2016

जाधव सुभाष अमर(सगं 

मु.दरेगाव पो.कांडल+ (रे.! टे.) 
ता.�हमायतनगर िज.नादेड

पु�ष 5/12/1963 B.A. VJNT हदगाव 1/11/1995 30/10/1998 9860856722

१६५२ 20160713C100583
13/07/2016

गाजुलवार नंदकुमार जळबाजी 

मु.पो.qमपुर+ चौफाळा नांदेड

पु�ष 25/05/1973 B.A. B.ed 
MSCIT

OBC नांदेड 5/2/1995 30/11/1998 9890094699

१६५३ 20160712C101507
12/07/2016

जोशी ;वनीनकुमार ;व$ वनाथराव 

व�दात नगर घर न.२७ तरोडा खु 

मालेगाव रोड ता.िज.नांदेड

पु�ष 19/01/1973 M.A. Open नांदेड 5/2/1997 18/01/2000 9860790904

१६५४ 20160713C100548
13/07/2016

टMपे बळीराम जळबा 

मु.राहाट+ पो.वरवट ता.कंधार 

िज.नादेड

पु�ष 1/7/1972 B.A SC कंधार 1/7/1997 30/06/2000 7038125866

१६५५ 20160713C100254
13/07/2016

जोशी (शला बाबुराव 

घर न.१३० ;ववेक नगर 

ता.िज.नांदेड

! "ी 26/06/1973 M.A.B.ed Open नांदेड 1/9/1999 1/8/2002 9881524065

१६५६ 20160713C100724
13/07/2016

सावळे माधव ;व�ठल 

मु.वाळक6 खु पो कापसी बु 

ता.लोहा िज. नांदेड

पु�ष 2/4/1968 B.A. Open लोहा 18/04/1997 18/04/2000 7774833679

१६५७ 20121207C744902
07/12/2012

सोनकांबळे चांद ुदD ता

मु.�दUस पो.�दUस बु ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 1/1/1974 M.A.B.ed 
MSCIT

SC कंधार 1/5/1998 30/04/2001 9096252250
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१६५८ 20160713C101089
13/07/2016

कुलकण� यशवंत वसंतराव 

मु पो.मुIामाबाद ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1972 B.A. Open मुखेड 1/6/1996 1/5/1999 9921464021

१६५९ 20150205C100048
05/02/2015

गायवाड मारोती ;व�ठल 

रा.हाडोळी ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 1/5/1974 B.A.B.lib SC भोकर 1/1/2000 1/1/2003 9822304123

१६६० 20160713C101077
13/07/2016

गादेवार बाबाराव ;पराजी 

मु.पो.को� हेबोरगाव ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 12/6/1967 B.A.BP.ed 
Typing Mar -
40 Eng -
40MSCIT

SC �बलोल+ 1/12/1994 30/09/1997 9823564977

१६६१ 20040910C769748
10/09/2004

सोनक गजानन लa मणराव 

मु.पो.Eीनगर ता.िज.नांदेड
पु�ष 16/07/1971 B.A Typing 

Mar -30 Eng -
40MSCIT

Open नांदेड 20/06/1996 17/06/1999 9763124245

१६६२ 20100304C786839
04/03/2010

सोनकांबळे रमेश सटवाजी 

मु.पो.तळणी ता.�बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 15/06/1973 B.Com SC �बलोल+ 1/10/1995 1/9/1998 8408833621

१६६३ 19950106C747125
06/01/1995

भोळे मधुकर नागोराव 

मु.पो.धानोरा (मR ता) ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 23/03/1971 B.A.BP.ed SC लोहा 11/7/1995 10/7/1998 9860941592

१६६४ 20160713C100436
13/07/2016

नसरोrद+न नवाजसाब 

मु.पो.कु�ळा ता.कंधार िज.नांदेड
पु�ष 2/3/1971 B.A. Open कंधार 1/11/1996 30/10/1999 9689802300

१६६५ 20160713C101309
13/07/2016

गायवाड बाबु खंडोजी 

मु.पो.वरताळा ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 13/05/1972 B.Com SC मुखेड 3/6/1996 3/6/1999 9764909715

१६६६ 20150224C100831
24/02/2015

चG हाण नागोराव आqु 

मु.पो.लखामापुर तांडा ता.माहुर 
िज.नांदेउ

पु�ष 20/08/1971 B.A. VJ(A) _कनवट 1/5/1996 31/04/1999 9757589068

१६६७ 20120724C797613
24/07/2012

चौधर+ अ� का अ@नल 

पुx प नगर पावडवेाडी नाका 

ता.िज.नांदेड

! "ी 20/09/1972 B.A. Open मुखेड 3/7/1997 2/7/2000 96899911488

१६६८ 19931108C744837
08/11/1993

कालानी गणेश रामèL 

मु.पो.मुखेड ता.मुखेड िज.नांदेउ
पु�ष 27/01/1973 M.A. Open मुखेड 1/8/1995 31/07/1998 9823356543

१६६९ 20160713C101583
13/07/2016

फरेसे अशोक गंगाराम 

मु पो तK मलुर ता.देगलुर िज.नांदेड
पु�ष 4/3/1964 M.A. SC देगलूर 01/03/199 1/2/2002 9112079421

Page 1437 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१६७० 19930614C744074
14/06/1993

कदम बालाजी बळीराम 

मु.पो.मातुळ ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 10/5/1975 M.A. Open भोकर 8/2/1999 8/2/2002 9423902724

१६७१ 20150228C10089
28/02/2015

जालनापुरे उ� वला ओंकार 

देवीरोड गुजराती कॉलनी मु पो 

धमा�बाद िज.नांदेड

पु�ष 15/08/1973 B.A.MSCIT Open �बलोल+ 5/7/1995 5/7/1998 7028519789

१६७२ 20150207C100794
07/02/2015

कदम दयानंद गो;वदंराव 

मु.पो.रंगार ग� ल+ ता.कंधार 

िज.नांदेड

पु�ष 12/10/1970 B.A Typing 
Mar -30 Eng -
40MSCIT HIN 
30

SC कंधार 1/7/1995 30/06/1998 9765106790

१६७३ 20160704C100286
04/07/2016

राठोड गो;वदं (भमं(सगं 

मु.पो.गोरठा ता.उमर+ िज.नांदेड
पु�ष 5/1/1968 B.A. VJ(A) भोकर 1/11/1993 30/10/1996 9552187471

१६७४ 20160714C101324
14/07/2016

आरबड संभाजी धMHडबा 

मु.पो.बोमनाळी ता.मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 14/07/1969 B.Com ST मुखेड 12/3/1995 11/2/1998 9765770633

१६७५ 20150210C101066
10/02/2015

तK मडवार G यंकट गणपतराव 

मु.पो. ता._कनवट िज.नांदेड
पु�ष 5/12/1963 B.Com Open _कनवट 7/8/1995 6/8/1998 9552185867

१६७६ 20081206C765459
06/12/2008

भावगे कमल काशीनाथराव 

मु.पो.आंबेडकर नगर नांदेड

! "ी 10/6/1973 M.A. MSCIT 
Typing Mar-30 
Eng

Open नांदेड 7/6/1996 07/06/199 9423615128

१६७७ 19940714C746692
14/07/1994

(शवपुजे कवीता हाणमंतराव 

पुx प नगर पावडवेाडी नाका नांदेड

! "ी 30/01/1976 B.A. SC नांदेड 12/4/1999 15/04/2002 8421481289

१६७८ 20150128C100324
28/01/2015

जाधव एकनाथ माधव 

मु.पो .मुखेड िज.नांदेड
पु�ष 12/6/1969 B.A. Open मुखेड 23/11/1995 23/11/1998 9637890732

१६७९ 20081208C765463
08/12/2008

प"े शरद  एकनाथअ� पा 

मु.पो.पारडी (म) ता.अधा�पर 

िज.नांदेड

पु�ष 30/06/1972 B.A. Open नांदेड 26/11/1998 25/11/2001 9421765250

१६८० 19870703C741711
03/07/1987

शेख युनुस शेख नवाब 

मु.पो.उ! मानपुरा नांदेड िज.नांदेउ
पु�ष 2/6/1971 B.Com Open नांदेड 3/8/1998 20/07/2001 9730904719

१६८१ 20150227C101218
27/02/2015

राठोड (भकु आम� 

मु.पो.पाटोदा खु ता._कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 15/07/1956 B.A. VJNT _कनवट 1/7/1986 30/06/1989 8888008741

१६८२ 20160716C100534
16/07/2016

वाघमारे मोतीराम खंडु 

मु.पो.नाववद+ ता.नायगाव 
िज.नांदेउ

पु�ष 2/7/1970 B.A. Open नायगाव 9/4/2001 9/4/2004 8600968502
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१६८३ 20101207C747692
07/12/2010

गायवाड ;व$ वाभंर गो;वदं 

मु.पो.लोहगाव ता.�बलोल+ िज.नादेड
पु�ष 24/02/1969 B.A. SC �बलोल+ 1/6/1996 1/5/1999 9623728931

१६८४ 20120111C770014
11/01/2012

मोरे चIधर दD तराम 

मु.पो.जोशी सागवी ता.लोहा 
िज.नांदेड

पु�ष 28/02/1969 B.sc Open लोहा 8/1/1996 8/1/1999 8308888231

१६८५ 20160717C100116
17/07/2016

कांबळे रेखा पांडुरंग 

मु.पो.सुजाता नगर चुना भट+ 

;वx णुपुर+ ता.िज.नांदेड

! "ी 15/09/1974 B.A.MSCIT, 
Typing

SC नांदेड 10/11/1998 10/11/2001 7058322340

१६८६ 19920716C743447
16/07/1992

म.ई(लयास म.खाजा 

घर न. १-३- ४४१ मौलाना आझाद 

नगर (शवाजी नगर नांदेड

पु�ष 5/4/1970 M.Com Open नांदेड 5/8/1995 31/07/1998 9763630033

१६८७ 19900528C746121
28/05/1990

हराळे मधुसुदन `ानोबा 

मु.पो. `ाने$ वर नगर (सडको नांदेड

पु�ष 3/2/1972 B.A. B.P.Ed 
Typing Mar-30 
Eng-40

SC नांदेड 1/12/1995 1/11/1998 9767666532

१६८८ 20150220C100167
20/02/2015

राठोड रामराव च"ु 

मु.(सगंगी खु पो. दहेगाव 
ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 20/04/1970 B.A. VJNT _कनवट 30/11/1995 29/11/1998 9698982152

१६८९ 20150218C100291
18/02/2015

चG हाण >� हाद गोवध�न 

मु.(सगंगी खु पो. दहेगाव 
ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 19/02/1968 B.A. B.ed VJNT _कनवट 1/12/1995 30/11/1998 9637775047

१६९० 20150213C100126
13/02/2015

राठोड दD ता दावडा 

मु.(सगंगी खु पो. दहेगाव 
ता._कनवट िज.नांदेड

पु�ष 27/01/1969 M.A. B.P.Ed VJNT _कनवट 31/01/1996 30/01/199

१६९१ 20040726C769542
26/07/2004

मोरे दD ता"य Cचमनाजी 

मु.चगडी पो.कोळी ता.हदगाव 
िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1966 B.A. Open हदगांव 3/6/1995 3/6/1998 9096191787

१६९२ 20160718C100866
18/07/2016

कांबळे गंगाधर नागोराव 

मु.पो. कुंडलवाडी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 13/06/1974 B.A. SC �बलोल+ 1/1/1997 31/12/1999 7448065694

१६९३ 20150216सी100813
16/02/2015

कदम शेखर गणपती 

मु पो �दवशी (खु) ता भोकर+

 िज नांदेड

पु�ष 8/2/1968 �बए एससी भोकर 1/2/1997 1/2/2000 7661919139

१६९४ 20161230सी100599 
30/12/2016

जाधव Gयंकट+ =यानोबा 

मु.पो.कुxणूर ता नायगांव (खै)िज 

नांदेड

पु�ष 6/5/1970 बीए खुला �बलोल+ 30/06/1995 31/05/1998 9823314419
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१६९५ 20160421सी100696
21/04/2016

कारामुंगे संजीव बापूराव 

मु पो सावरगांव (नसरत) ता लोहा
िज नांदेड

पु�ष 1/6/1972 बीए ओबीसी लोहा 30/06/1995 30/06/1998 8806130904

१६९६ 19971209सी751687
09/12/1997

वाघमारे मारोती नारायण

मु पळसगांव पो शेळगांव ता उमर+

िज नांदेड

पु�ष 3/7/1971 बीए एससी भोकर 1/1/1997 1/12/1999 9623854441

१६९७ 20110512सी753454
12/05/2011

पंHडत गंगाधर नामदेवराव

मु पो तु�पा ता िज नांदेड

पु�ष 1/6/1973 बीए एसी नांदेड 20/12/1997 20/12/2000 9679807148

१६९८ 20130706सी107681
6/7/2013

कांबळे शरद भा!कर 

गोकूंदा _कनवट ता _कनवट िज 

नांदेड

पु�ष 1/7/1979 बीए Hडएड

एमएस सी आय 

ट+ टंक-इ 40 म 
30

एसी _कनवट 31/12/2003 30/12/2006 8888008874

१६९९ 20150216सी100552
16/2/2015

ई�पलवाड अनुसया यल�पा

मु पो गोकूंदा ता _कनवट िज 

नांदेड

पु�ष 1/4/1976 एम ए एसी _कनवट 3/10/2001 2/10/2004 9404059473

१७०० 20161230सी100452
30/12/2016

गडडमवार Gयंकट गंगाराम 

रा तमलूर ता देगलूर िज नांदेड

पु�ष 10/4/1975 बीए एससी देगलूर 12/9/2000 20/08/2003 7378902440

१७०१ 20161230सी100549
30/12/2016

कांबळे जग: नाथ यादव 

रा बा�ळ ता कंधार िज नांदेड

पु�ष 5/5/1968 बीए एससी कंधार 1/11/1994 30/10/1997 9765866676

१७०२ 20150910सी101264
10/09/2015

गोरप�ले दNाuय Cगरजाजी 

मु पा अंबूलगा ता कंधार िज नांदेड

पु�ष 1/6/1974 बीए बीपीएड

बील+प एल एस 

जी डी टंक ् -म 
30 इ 30 40
एमएस सी आय 

ट+

एनट+ ब कंधार 1/10/1995 30/09/1998 9637144780

१७०३ 20161230सी100479
30/12/2016

मोरे तानाजी नरबा 

मु पो गायकवाड ग�ल+ मुखेड

िज नांदेड

पु�ष 15/06/1960 बीए एससी मुखेड 1/12/1993 1/12/1996 7058122503

१७०४ 20161230सी100253
30/12/2016

राठोड अ@नल कंठSराम

नवामोढा नवीन बालाजी मंद+रा 

जवळ

बंजारा @नवास नांदेड

पु�ष 6/6/1969 बीए ;वजे ए नांदेड 29/12/1995 31/12/1998 8698905849
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१७०५ 20160721सी100221
21/07/2016

 स�यद नजीर रसूल

मु पा तळणी ता �बलोल+ िज 

नांदेड

पु�ष 9/4/1968 बीए खुला �बलोल+ 1/1/1997 31/12/1999 9763593107

१७०६ 19970924सी751522
24/09/1997

आनंद आDमाराम खंडागळे 

भे:देगाव (खु ) ता मुखेड डी. नांदेड
पु�ष 18/03/1975 बीए खुला नायगांव 20/12/1999 21/12/2002 9146637314

१७०७ 2014122सी100894
17/06/1997

Cगर+ सं�दप मोतीCगर मु सांगवी बु

पो तरोडा बु ता िज नांदेड

पु�ष 15/06/1973      एमएसीसी बीड भज ब नांदेड 12/11/1998 25/10/2001 9422870060

१७०८              
20160808सी100510
08/08/2016

कांजले लaमण तुळशीराम

मु. पो. लोहा ता. लोहा िज. नांदेड
पुpष 1/1/1975 बी एस सी

,बी पी एड
ओबीसी लोहा 1/1/1999 31/12/2001 9822957476

१७०९ 19951011सी748263
11/10/1995

माळगे संUाम ;वर�पा 

शाहुनगर हनुमान मं�दरा]या 

पाठSमागे नांदेड

पुpष 4/12/1967 बी एस सी ओबीसी नांदेड 17/06/1997 29/05/2000 9767666602

१७१० 20090217सी778241
17/02/2009

जाधव स0रता दNा"य 

मु. पो. हडसणी ता.माहुर िज.नांदेड
! "ी 21/12/1974 बी ए 

बी एड 

टंकलेखन इं-30 
एमएससीआयट+

खुला माहुर 1/5/1998 30/04/2001 8390246588

१७११ 20170101सी100060
01/01/2017

चGहान रामचंL (सगंजी

मु. वाळक6 (बु.) पो.इ!लापुर 
ता._कनवट

िज. नांदेड

पु�ष 27/03/1965 बी एस सी

एस.आय

भ.ज (ब) _कनवट 15/03/1994 15/03/1997 7507597854

१७१२ 19900822सी746282
22/08/1990

ढोले संजय नारायणराव

मु.पो.तरोडा खु. मुळगाव

ता. िज. नांदेड

पु�ष 11/5/1968 बी.कॉम. एस.सी. नांदेड 29/12/1994 29/12/1998 9011521046

१७१३ 20150227सी100293
27/02/2015

उNरवार अप�णा ;वनायकराव

Cचखलवाडी कॉन�र गणेश_कराना 

नांदेड

!"ी 10/7/1971 बीए खुला �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9850470197

१७१४ 20150227सी100242
27/02/2015

उNरवार अच�णा ;वनायकराव

गणेशनगर नांदेड

!"ी 5/1/1973 बीए खुला �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9850470197
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१७१५ 20100709सी758701
09/07/2010

Cचखल+कर सुजाता जयवंतराव

Gदारा जे बी कांबळे 

सु(शलाभवनकैलाश

नगर नांदेड

!"ी 15/06/1975 एमएबीएड/
एमएससीआयट+

टंकलेखक मराठS

40 इंUजी 40

अ.जाती नांदेड 1/7/2000 30/06/2003 9673535195

१७१६ 19950919सी748978
19/09/1995

वडवळकर सुरेश �दगंाबर 

मु.पो.�बलोल ता. �बलोल+ िज.नांदेड
पु�ष 12/7/1969 बी.कॉम. खुला �बलोल+ 1/11/1996 1/10/1999 9822515874

१७१७ 20140422सी100216
22/04/2014

महाजन गौराजी मारोती

मु.पो.कासराळी ता. �बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 7/5/1972 बी.ए. खुला �बलोल+ 1/4/2000 31/03/2003 9823960619

१७१८ 20161226सी100501
26/12/2016

कांबळे बाबाराव माधवराव

मु.पो. काला� (बु.) ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 24/12/1969 बी.ए. एस.सी. �बलोल+ 1/8/1995 1/7/1998 7030876583

१७१९ 20160713सी100295
13/07/2015

देवकरे शामराव गो;वदं

मु. भोशी पो.सावळी ता.�बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 1/3/1970 बी.ए. एस.सी. �बलोल+ 1/2/1997 1/2/2000 9404667778

१७२० 19961108सी750494
08/11/1996

सोनतोड ेउषा रानबा

राजेश नगर तरोडा नाका,नांदेड
!"ी 19/07/1970 बी.ए.

बी.एड.
एस.सी. नांदेड 14/07/1998 1/4/2001 9881524241

१७२१ 20040810सी769583
10/08/2004

जोगदंड आनंदराव ;वठठलराव

मु.पो. दापका (राजा) ता.मुखेड 

िज.नांदेड

पु�ष 25/08/1973 बी.ए. खुला मुखेड 7/3/1996 7/3/1999 9561378958

१७२२ 19900620सी742416
20/06/1990

दामोदर रमा राघोजी 

जेतवन नगर,तरोडा (बु.) ता.िज. 
नांदेड

!"ी 13/02/1973 बी.ए.
एम.एस.डZलु.

एस.सी. नांदेड 1/3/1997 1/2/2000 9403004863

१७२३ 20120707सी749904
07/07/2012

गळपड ेलaमण मारोती

मु.पो.पाळज ता.भोकर िज.नांदेड
पु�ष 1/6/1973 बी.ए. एस.सी. भोकर 15/08/1998 30/07/2001 7066272099

१७२४ 20140711सी101624
11/07/2014

धुतमल सुरज तुकाराम

>भात नगर,नागसेन हाय!कुल 

रोड,नांदेड.

पु�ष 10/9/1973 बी.एससी
,एन.आय.ई.एल.
आय.ट+.
,सी.सी.सी,
पी.जी.डी.ट+.सी.

एस.सी. नांदेड 22/12/1999 22/12/2002 7028333033

१७२५ 20030304सी766612
04/03/2003

खान शफ6क अहेमद खान बशीर 

अहेमद

रा.रहेमतनगर ता. िज. नांदेड

पु�ष 18/09/1970 बी.एससी
बी.पी.एड..

खुला नांदेड 30/09/1995 30/09/1998 9823109253
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१७२६ 19940820सी746006
20/08/1994

देशमुख गणपती पांडुरंग

मु.क�हाळी पो. �ई ता. कंधार िज. 
नांदेड

पु�ष 13/07/1970 बी.ए.
,टंकलेखन म -
30 इं-40

खुला कंधार 1/10/1995 30/09/1998 9561642945

१७२७ 20091118सी781636
18/11/2009

ब:सोड सु@नल तुकाराम

मु. पो. सायफळ ता. माहूर िज. 
नांदेड

पु�ष 4/3/1967 बी. ए. एससी _कनवट 1/5/1996 1/5/1999 9921427024

१७२८ 20160717सी100589
17/07/2016

कांबळे भाऊसाहेब आंबाजी 

मु.>काश नगर,तरोडा (बु) नांदेड
पु�ष 3/4/1968 बी. ए.

टंकलेखन म-
40,इं-30

एससी नांदेड 1/3/1996 1/2/1999 9403004250

१७२९ 20150223सी100437
23/02/2015

कुLे गंगाराम जयराम

मु.पो. शेवाळा ता. देगलूर िज. नांदेड
पु�ष 5/6/1965 बी.कॉम. एससी देगलूर 1/7/1995 30/06/1998 7875273964

१७३० 20160720सी101473
20/07/2016

�बगंेवार राजाराम संट+राम

मु.पो. सावळी ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 5/9/1966 बी.ए. एसबीसी �बलोल+ 1/4/2000 28/03/2003 9070669722

१७३१ 20150206सी100889
06/02/2015

शेळके जनाध�न _कशन

मु. कुंभारगाव पो. दगुाव ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 12/7/1972 बी.ए.
एम.ए.

एससी �बलोल+ 1/8/1995 1/7/1998 9145420485

१७३२ 19930524सी744041
24/05/1993

अड_कणे बापुराव बबन

मु.पो. पळसा ता. हदगाव  िज. नांदेड
पु�ष 6/10/1969 बी.ए.,

एम.ए.
ओबीसी हदगांव 1/7/1995 1/7/1998 8605028848

१७३३ 19930416सी743992
16/04/1993

सोनटRके राम_कशन दNराम

मु.qाKहणवाडा पो. मुगट ता. िज. 
नांदेड

पु�ष 6/9/1971 बी.ए.,बी.पी.एड. खुला नांदेड 10/11/1998 23/10/2001 9763068946

१७३४ 20150309सी100381
09/03/2015

मंडकेमोड शेषरेाव भुजंगराव

मु. चMडी पो. जा0रकोट ता. धमा�बाद
िज. नांदेड

पु�ष 5/4/1968 बी.कॉम. एस.सी. �बलोल+ 1/12/1995 1/11/1998 9922016550

१७३५ 511सी4636054
08/01/2017

गदंमवार चंLशेखर Gयंक:ना

मु. पो. राज7L नगर, ता. _कनवट 

िज.नांदेड

पु�ष 23/02/1968 बी.ए. खुला _कनवट 31/01/1996 30/01/1999 9767113792

१७३६ 20150129सी100303
29/01/2015

महाजन शंकर (शवर�या

मु.पो. अमोलनगर, ता. �बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 15/07/1973 बी.ए. ओबीसी �बलोल+ 8/10/1995 26/09/1998 9665315941

Page 1443 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१७३७ 19931011सी744809
11/10/1993

सुरकूटलावार Eी@नवास राम:ना

पेठ अमरापुर ग�ल+ ,देगलुर ता. 
देगलुर

िज. नांदेड

पु�ष 12/7/1970 बी.ए.,
टंकलेखन म-30 
इं -30,40
ऍट़ो इंज@नयर+ंग 

टेक@नशीयन

एस.बी.सी देगलूर 1/4/1998 16/04/2001 9823110109

१७३८ 19890125सी747166
25/01/1989

गंदेवार �दगांबर वसंतराव

संभाजी चौक, संत गाडगेबाबा 
मं�दराजवळ, (सडको ता.िज.  नांदेड

पु�ष 12/11/1972 एम.ए. खूला नांदेड 1/3/1996 1/2/1999 9422419104

१७३९ 19920715सी743436
15/07/1992

पवार `ाने$वर लaमण

सुंदरनगर हनुमान गडा] या 

पाठSमागे घर I.59 ता. िज. नांदेड

पु�ष 23/03/1975 बी.ए.,बी.पी.एड. ओबीसी नांदेड 11/10/1999 30/09/2002 9423441047

१७४० 20150216सी101327
16/02/2015

शेख अ�लाउrयीन फNेसाब

मु.पो. घुंगराळा ता. नायगाव 
(खैरगाव)
िज. नांदेड.

पु�ष 1/6/1964 बी.ए.
टंकलेखन म-40 
इं-40

एन.ट+. �बलोल+ 5/8/1995 5/7/1998 8806687370

१७४१ 20161213सी100849
13/12/2016

साखरे शंकर संभाजीराव

मु.पो.;पपंळगाव(क)् ता.�बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 15/05/1968 बी.ए. ओबीसी �बलोल+ 7/7/1995 6/6/1998 9561661765

१७४२ 20150214सी100589
14/02/2015

मेारे ;वजय शंकरराव

गोकुळ नगर, ता. िज.नांदेड
पु�ष 8/12/1968 बी.ए. एस.सी. नांदेड 18/08/1992 19/03/1998 7758937653

१७४३ 19940323सी745295
23/03/1994

ठाकुर रामसंतोष(सहं बाबु(सहं

नाईक नगर(गीता नगर) शोभानगर 
रोड,
नांदेड

पु�ष 22/07/1976 बी.ए.
टंकलेखन म-40
इं-50 �ह-ं40,
एमएससीआयट+,
बी.ल+ब आPण 

आय.एस.सी.

खुला नांदेड 10/11/1998 30/10/2001 9860991278

१७४४ 19920319सी743776
19/03/1992

बुदेवाड रामा लचमु

मु. कुंभारगाव पो. दगुाव 
ता.�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 1/6/1973 एम.ए.
बी.एड.,बी.पी.एड.
एमएससीआयट+.

ओबीसी �बलोल+ 1/4/1997 1/3/2000 7776089565
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१७४५ 20150525सी100809
25/05/2015

हैबते साहेबराव दNा

वैभव नगर,तरोडा (बु) नांदेड
पु�ष 25/06/1972 बी.ए. एस.सी. नांदेड 30/07/1999 30/07/2002 9011945825

१७४६ 20150420सी100260
20/04/2015

पाठक @नता uयंबकराव

मनोरथ ;वrयुतनगर,नांदेड
! "ी 6/7/1971 एम.कॉम.

बी.एड
टंकलेखन इं-
40,म-40
एमएससीआयट+.

खुला नांदेड 1/7/1995 30/06/1998 9403908360

१७४७ 20160722सी100726
22/07/2016

देवकरे मारोती दNा

मु भोशी.पो.सावळी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 27/06/1971 बी.ए.
टंकलेखन म-40 
इं-40

एससी �बलोल+ 1/1/2000 31/12/2002 9673634902

१७४८ 20121210सी745292
10/12/2012

मामीडवार मंगेश कृxणराव

18 समथ�नगर ,धनेगाव Gहाया 
(सडको ता.िज. नांदेड

पु�ष 1/7/1973 बी.कॉम.,
डी.बी.एम.

खुला नांदेड 15/02/1996 15/02/1999 9420172218

१७४९ 20161214सी100555
14/12/2016

आड ेआनंदराव आलुराम

मु.रोडानाईक तांडा पो. ई!लापूर 
ता._कनवट

िज.नांदेड

पु�ष 6/2/1964 बी.कॉम.
एस.आय,
टंकलेखन इं-
30,40

Gह+जे(ए) _कनवट 1/3/1994 31/03/1997 8308296485

१७५० 20161214सी100636
14/12/2016

गाडकेर �दगांबर शंकरराव

मु.पो. कुंडलवाडी (साठेनगर) ता. 
�बलोल+

िज. नांदेड

पु�ष 2/3/1973 बी.ए. एस.सी. �बलोल+ 6/11/1997 10/11/2000 8805135120

१७५१ 20141204सी100770
04/12/2014

जोशी मेघा मधुकरराव

ह0रओम रेसीड:ेसी , वीरसावरकर 

नगर,पुणा� रोड, नांदेड

! "ी 23/07/1975 बी.ए. खुला मुखेड 28/01/1997 28/01/2000 9372106265

१७५२ 19930325सी743970
25/03/1993

कदम लaमण ;व$वनाथराव

सावरगाव (नसरत) ता. लोहा िज. 
नांदेड

पु�ष 29/04/1965 बी.कॉम.
एल.एस.एस.

खुला लोहा 5/7/1995 4/7/1998 9404642122

१७५३ 20101007सी749079
07/10/2010

कदम >काश पुंड(लकराव

सुभाष नगर, केसर 

@नवास,धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 10/5/1966 बी.कॉम. खुला �बलोल+ 11/10/1993 10/9/1996 9404900191

१७५४ 20161215सी100428
15/12/2016

(शवलाड जयEी नरहर+

मMढा रोड,धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज. नांदेड

!"ी 9/9/1969 बी.कॉम. ओबीसी �बलोल+ 15/01/1997 30/12/1999 9404903736
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१७५५ 20121214सी800496
14/12/2012

गायकवाड साहेब जळबा

मु. मु!तापुर, पो. लोहगाव ता. 
नायगाव 

िज. नांदेड

पु�ष 25/07/1965 बी.ए. एस.सी. नायगांव 8/10/1997 30/09/2000 9637183529

१७५६ 20081127सी749822
27/11/2008

गोरे (शवाजी गणपतराव

मु. पो. �दUस (बु.) ता. कंधार िज. 
नांदेड

पु�ष 13/10/1967 बी.ए
.बी.पी.एड.

ओबीसी कंधार 18/03/1996 17/03/1999 9730521236

१७५७ 20080121सी768212
21/01/2008

बारडकर अपणा� दNा"य 

सी/ओ अमोल द.बारडकर 204 
ओम अपाट�म7ट , अशोक नगर, 
नांदेड

! "ी 21/05/1973 बी.कॉम.
बी.एड.
टंकलेखन म-30 
इं-30

खुला नांदेड 24/11/1995 20/11/1998 9767668173

१७५८ 20160715सी100909
15/07/2016

मंगनाळे संजीव गो;वदं

मु. पो. बरबडा ता. नायगाव (खै.) 
िज. नांदेड

पु�ष 25/07/1971 बी.ए. ओबीसी �बलोल+ 5/3/1997 1/2/2000 9604788153

१७५९ 20021219सी764135
19/12/2002

मर(शवणे >भावती लaमण

सी/ओ अव!थी �ब�डींग तारा(सगं 

माक< ट, नांदेड

! "ी 3/2/1973 बी.ए.
बी.एड.
एमएससीआयट+

टंकलेखन म-30 
इं-40

खुला नांदेड 10/5/1997 30/04/2000 9420847110

१७६० 20161215सी100646
15/12/2016

सोनटRके सु@नल कMHडबा

मु. वानेगांव पो. वाघी ता. िज. नांदेड
पु�ष 8/5/1972 एम.ए.

,बी.पी.एड.
ओबीसी नांदेड 5/7/1995 5/7/1998 9881377695

१७६१ 19900604सी742145
04/06/1990

बुRतरे पांडुरंग संभाजी

मु. >भात नगर,पो. तरोडा(खु) 
ता.िज. नांदेड

पु�ष 8/6/1967 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/11/1996 1/10/1999 9657577837

१७६२ 2004914183
25/08/2004

ब7L+कर बळवंत शेषरेाव

मु.ब7L+ पो. खंडगांव ता. नायगाव 
िज. नांदेड

पु�ष 21/12/1969 बी.कॉम. खुला �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 9403527448

१७६३ 20150213सी100780
13/02/2015

माळगे हनमंत जयराम

मु. रोशनगांव पो. जार+कोट ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 16/05/1968 बी.ए. खुला �बलोल+ 1/6/1995 1/6/1998 7875712616

१७६४ 1990008304
24/09/1990

दासवाड सDय7L गो;वदंराव

मु. �ह�परगा (माळ) पो. _कनांळा 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 7/9/1972 Hड.फॉम�सी एस.सी. �बलोल+ 5/8/1996 31/07/1999 9665524800
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१७६५ 20141021सी100244
21/10/2014

कांबळे उ�हास सोमाजी

मु. पो. कोठार+ (Cच) ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पु�ष 22/08/1965 बी.ए.,
एस.आय.

एस.सी. _कनवट 3/6/1993 3/5/1996 9921814473

१७६६ 20030722सी767277
22/07/2003

(शदंे उमाकांत रामराव

एन.डी.42,डी.1,10/5आPण 10/6 
संभाजी चौक (सडको मु. पो. 
(सडको, ता.िज. नांदेड

पु�ष 26/10/1969 बी.कॉम खुला नांदेड 24/04/2000 30/04/2003 9421765568

१७६७ 20150331सी100637
31/03/2015

बरड ेअशोक मारोती

मु. गंगानगर , _कनवट ता. 
_कनवट िज.नांदेड

पु�ष 1/6/1966 बी.ए.
बी.ल+ब.

एस.सी. _कनवट 30/11/1995 29/11/1998 8412976465

१७६८ 19970623सी751781
23/06/1997

(शदंे संगीता रामराव

एन.डी.42,डी.1,10/5आPण 10/6 
संभाजी चौक (सडको मु. पो. 
(सडको, ता.िज. नांदेड

! "ी 12/1/1972 बी.ए.
टंकलेखन इं-30

खुला नांदेड 10/12/1998 31/12/2001 9421765568

१७६९ 20111015सी795912
15/10/2011

राखMड ेरामराव माधवराव

मु.पो.हडसणी ता. माहूर िज. नांदेड.
पु�ष 15/07/1970 बीएससी खूला _कनवट 1/6/2001 31/05/2004 7768045424

१७७० 20161216सी100932
16/12/2016

उमाटे पांडूरंग गो;वदंराव

मु.पो. बा-हाळी ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 5/1/1965 एम.ए. खूला मुखेड 15/12/1995 15/11/1998 9422558245

१७७१ 20140918सी104877
18/09/2014

वाघमारे Gयंकट पंढर+नाथ 

�दपक नगर तरोडा (बु). ता. िज 

नांदेड.

पु�ष 15/02/1974 बी. कॉम

टंकलेखन इ.40 
म.30 
एम.एस. 
सी.आय. ट+..

एससी नांदेड 4/1/1997 31/12/1999 9561416874

१७७२ 20120118सी774205
18/01/2012

ताp देवराव रामा

मु पो. चाभरा ता. हदगाव िज.  
नांदेड

पु�ष 11/7/1970 बी.ए. एससी हदगांव 1/4/1996 1/3/1999 9527177452

१७७३ 19900806सी747309
06/08/1990

सुय�वंशी बाबु शेषराव

 मु.पो.बोरगाव ता. भोकर िज 

नांदेड.

पु�ष 30/01/1973 बी.ए.
टंकलेखन म-
.40 ह+.-40, इ.- 
50

खुला भोकर 1/7/1996 1/7/1999 9975549238

१७७४ 20160908सी100850
08/09/2016

चाऊस. आवेज. मोहंमद अशरफ 

नगर ,�हगंोल+ गेट नांदेड
पु�ष 1/1/1972 एम.एस.सी 

बीएड.
खुला मुखेड 12/9/1996 12/9/1999 9730670892

Page 1447 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१७७५ 20150826सी100820
26/08/2015

सेानटRके सोपाण पुंड(लक

मु. ;पपंळगांव पो. नायगाव , ता. 
नायगाव

िज. नांदेड

पु�ष 8/1/1968 बी.ए.
बी.एड.

एस.सी. �बलोल+ 1/1/1997 1/12/1999 9096610039

१७७६ 2428/96
19/03/1998

(शकारे (मना परबतराव

मु. भोशी पो.सावळी ता.�बलोल+ 
िज. नांदेड

!"ी 16/12/1972 बी.ए. खूला �बलोल+ 1/2/1998 31/10/2000 9970556532

१७७७ 20030130सी766555
30/01/2003

पाट+ल (म(लदं ;व$वनाथ

>`ा @नावास ,नाईक नगर, नांदेड
पु�ष 1/1/1971 बी.कॉम एस.सी. _कनवट 10/7/1995 9/7/1998 9421452018

१७७८ 20141103सी100142
03/11/2014

शेख सल+म अ�लाओद+न

मु. काठेवाडी पो.होटटल ता. देगलुर 
िज. नांदेड

पु�ष 15/07/1973 बी.ए. खुला देगलूर 1/8/1996 15/07/1999 9922988054

१७७९ 19930914सी744739
14/09/1993

खान जूनेद अहमद खान मसूद 

दाद 

घर I. 8-1-256 मंडई, नांदेड

पु�ष 1/7/1973 बी.कॉम. खुला नांदेड 5/8/1995 31/07/1998 9923012205

१७८० 19931218सी745002
18/12/1993

जाधव का(शनाथ Eीपत

मु.पो. कनक6तांडा ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 4/6/1963 बी.कॉम.
एम.कॉम

एस.आय.
टंकलेखन म-30 
इ-40

Gह+जे(ए) _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9421669560

१७८१ 20160428सी100529
28/04/2016

कांबळे (सFदाथ� गणपतराव

म. फूले नगर भोकर. ता. भोकर 

िज. नांदेड

पु�ष 3/7/1970 बीए.
बी.पी.एड.

एस.सी. भोकर 20/06/1996 19/05/1999

१७८२ 20160705सी101072
05/07/2016

हंबड< नारायण गो;वदं

मु.पो. हु!सा ता. नायगाव (खै) िज. 
नायगाव

पु�ष 2/3/1969 बी.ए. खुला �बलोल+ 1/9/1995 1/8/1998 9168276514

१७८३ 19941024सी746285
24/10/1994

दोरनलवार नागेश मानीकराव

मु.पो. कासराळी ता. �बलोल+ 
िज.नांदेड

पु�ष 30/03/1971 एम.ए.,
एमएससीआयट+

टंकलेखन इं-40

एस.बी.सी �बलोल+ 1/2/1996 1/2/1999 9860591101

१७८४ 20161220सी100361
20/12/2016

डकंे >�दप गणपतराव

मु.पो. को�हार+ (ई) ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 1/6/1974 बी.कॉम. खुला लोहा 6/2/1996 6/2/1999 7743970226
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१७८५ 20041201सी769910
01/12/2004

नरवाड ेशा(लनी गणपतराव

सी/ओ �दपक रामराव पांडुPण�कर 

;पवळी Cगरणी , (शवाजी नगर, 
नांदेड

! "ी 25/02/1976 एम.ए.
एम.एस.डZलु,
टंकलेखन इं-30 
म-30
एमएससीआयट+

एससी _कनवट 1/1/2000 31/12/2003 7709108921

१७८६ 20161229सी100835
29/12/2016

इंगोले कांता टोपाजी

मु. ;पपंळगाव (@नमजी)पो. 
;वxणुपुर+ ता. िज. नांदेड

! "ी 7/5/1972 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/10/1996 1/9/1999 7038903577

१७८७ 20140819सी101063
19/08/2014

सुरकुटलवार गंगाधर राम(लगं

देगाव रोड,देगलुर ता. देगलूर िज. 
नांदेड

पु�ष 15/08/1970 बी.ए.
टंकलेखन म-
30,इं-40
एमएससीआयट+

एस.बी.सी देगलूर 10/3/1996 20/02/1999 9156208144

१७८८ 20161220सी100711
20/12/2016

कुलकण� न�ता >भाकरराव

�लॅट नं-2 राज अपा�टम7ट,लातूर 
फाटा इंHडयन पे�ोल पंपा]या 

जवळ, नांदेड
ता. िज. नांदेड

!"ी 3/4/1972 बी.ए.
टंकलेखन म-
30,इं-50

खूला नांदेड 1/10/1996 1/9/1999 9975222818

१७८९ 19930804सी744648
04/08/1993

लोखंड ेभगवान नामदेवराव

मु. जानापुर+, पो. वडपेुर+ ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 2/2/1967 बी.ए.,एम.ए.
बी.एड.

एस.सी. लोहा 3/7/1995 30/07/1998 9420846783

१७९० 19851217सी747200
17/12/1985

पोवळे गौतम गो;वदंराव

रा. वसरणी पो. (सडको ता.िज.नांदेड
पु�ष 8/6/1965 बी.कॉम, एस.सी. नांदेड 1/3/1996 1/2/1999 9552557516

१७९१ 19960603सी750356
03/06/1996

चावरे संCगता �दगांबरराव 

. सुमेध नगर मु.पो. कंधार ता. 
कंधार िज. नांदेड

! "ी 8/5/1975 बी.ए.
टंकलेखन म-
40,इं-40 
�ह-ं30,
एमएससीआयट+,
एम.एस.ऑफ6स

एस.सी. कंधार 1/10/1997 30/09/2000 9970624648

१७९२ 19880714सी747463
14/07/1988

भोरगे (शवाजी Cगरमाजी

रा. >भातनगर, पो. तरोडा रोड, 
नागसेन शाळेजवळ, नांदेड

पु�ष 6/11/1968 एम.ए. एस.सी. नांदेड 1/7/1996 1/7/1999 9764563655
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१७९३ 20161220सी101234
20/12/2016

कांबळे ;वलास ;वठठलराव

रा. सी/ओ नर7L वाघमारे राजनगर, 
पावडवेाडी नाRयाजवळ, नांदेड

पु�ष 15/07/1968 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/3/1995 1/3/1998 9561579357

१७९४ 20151114सी100154
14/11/2015

सेानकांबळे Eावन _कशन

मु. पो. कुंLाळा कॅKप , ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 5/8/1974 बी.ए. एस.सी. मुखेड 15/04/1999 15/04/2002 9764668953

१७९५ 20150302सी100238
02/03/2015

खैरकेकर बालाजी गणेशराव

मु.खैरका, पो. बोमनाळी, ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 1/7/1968 बी.ए.,
टंकलेखन म-30 
इं -30,40

खुला मुखेड 28/01/1997 27/01/2000 9049904707

१७९६ 20141224सी100210
24/12/2014

अ.ख�युम अ.खादर

मु. पो.गोकुंदा., ता._कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 16/06/1972 एम.कॉम.
.

खुला _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 9623201620

१७९७ 20161221सी100391
21/12/2016

मंगनाळे हणमंत मोगल�पा

मु. भोशी, पो. सावळी ता. �बलोल+ 
िज. नांदेड

पु�ष 25/06/1970 एम.ए. खुला �बलोल+ 1/6/1995 31/05/1998 7030403165

१७९८ 20161123सी100086
23/11/2016

�दवड े�दगांबर संभाजी

मु. पो. को�हे बोरगांव ता. �बलोल+, 
िज.नांदेड

पु�ष 24/03/1972 बी.ए.
बी.पी.एड.

एस.सी. �बलोल+ 1/1/1996 31/12/1998 9158671360

१७९९ 20161220सी101311
20/12/2016

मंडल+क र;व अनंतराव

मु. (सFदाथ�नगर, ;वमानतळ रोड, 
सांगवी (बु.), ता. िज. नांदेड

पु�ष 2/3/1963 बी.एस.सी. खुला नांदेड 1/4/1997 1/3/2000 9921859903

१८०० 20150218सी100379
18/02/2015

सेानटRके दNा"य राजाराम 

मु.पो. अधा�पूर ता. अधा�पूर िज. 
नांदेड

पु�ष 1/7/1963 बी.कॉम. एन. ट+. सी. नांदेड 1/12/1999 30/11/2002 9921464393

१८०१ 20140702सी102045
02/07/2014

घाटोळे शेषरेाव वामनराव

मु.पो. राहाट+ (बु.) ता. िज. नांदेड
पु�ष 3/8/1973 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/7/1998 1/7/2001 9881414927

१८०२ 19951110सी748318
10/11/1995

परचंडकेर शाम कचp

शाहू नगर, नांदेड
पु�ष 4/10/1974 एम.ए.

बी.एड.,
एमएससीआयट+

टंकलेखन म-30 
इं-40.

एस.सी. नांदेड 30/07/1999 30/07/2002 9423438515
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१८०३ 20041202सी769911
02/12/2004

म. अZदलू गफफार म. खाजा

रफाई कॉलनी, दगा�ह देगलूर ता. 
देगलूर िज. नांदेड

पु�ष 12/8/1972 एम.ए.

टंकलेखन इं-40 
म-40 �ह-ं40
एमएससीआयट+

खुला देगलूर 10/1/1996 30/12/1998 8600026522

१८०४ 20161216सी100509
16/12/2016

पाट+ल गजानन बापूराव

सी/ओ बी.एच. हरणपाट+ल वाड� 

नं.8, LाणाCगर+ नगर, हदगांव ता. 
हदगांव िज. नांदेड

पु�ष 15/06/1977 बी.ए.,
बी.पी.एड.,बी.जे.,
टंकलेखन म-
30,इं-40

खुला हदगांव 1/5/1999 1/4/2002 9175780366

१८०५ 20101014सी760292
14/10/2010

अहेमद खान खNाल खान

घर I.2-8-46 (मल गेट, नांदेड.
पु�ष 11/6/1971 बी.कॉम.

एम.ए.
बी.एड.
टंकलेखन म-30 
इं-40

ओबीसी नांदेड 30/07/1999 30/07/2000 9689062651

१८०६ 2011012995
17/12/2011

शमशाद जहाँ @नयाजोद+न हाद+

घर नं.1-1-282, न(ृसहं !कुल 

रोड , पारस नगर, नांदेड

!"ी 3/1/1976 बी.एस.सी.
एमएससीआयट+

Gह+जे(ए) नांदेड 1/8/1998 30/07/2001 9503454857

१८०७ 20090923सी780084
23/09/2009

सुय�वंशी नानाराव  बाबुराव 

 मु.आमगGहाण पो. (शऊर 
ता.हदगांव
 िज नांदेड.

पु�ष 5/7/1968 बी.कॉम,
बी.एड.

खुला हदगांव 2/3/1995 28/02/1998 9421583694

१८०८ 20161222सी100550
22/12/2016

शेख मगदमु p!तूम 

मु.पो. पांगरा ता. कंधार िज. नांदेड
पु�ष 28/12/1953 बी.ए. ओबीसी कंधार 1/2/1983 31/01/1986 9561179816

१८०९ 20050125सी770066
25/01/2005

थडके रंजना शामराव

एन.डी.42 पी2 49/5, हडको न;वन 

नांदेड ,ता.िज. नांदेड

! "ी 15/06/1972 बी.एस.सी.
एम.एस.डZलू,
टंकलेखन इं-30
एमएससीआयट+ ,

खुला नांदेड 29/12/1995 29/12/1998 9860621331

Page 1451 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

१८१० 20150327सी100087
27/03/2015

(भसे तुकाराम मारोती

मु.पो. मोहपुर, ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 25/01/1967 बी.कॉम. एस.ट+. _कनवट 3/7/1995 2/7/1998 8379070023

१८११ 20150211सी100566
11/02/2015

देशमुख Cगर+ष कृxणराव 

मु. देशमुख ग�ल+, पो. अधा�पुर िज. 
नांदेड

पु�ष 2/7/1972 बी.ए.
टंकलेखन इं-
40,म-40
एम.एस ऑफ6स,

खुला अधा�पूर 7/8/1995 31/07/1998 9552699756

१८१२ 20160723सी100604
23/07/2016

महाबळे उNम ;व$वनाथ

मु.कलालपेठ जुना लोहा, ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 18/08/1967 बी.ए. एस.सी. लोहा 2/1/1997 2/1/2000 9168931358

१८१३ 19941014सी746747
14/10/1994

बंडवेार जयEी सदा(शवराव

ND2 2 ई 5/10,Iांती चौक, नांदेड
! "ी 21/02/1973 बी.एड.

टंकलेखन म-
40, इं-50, �ह-ं40
एमएससीआयट+

खुला नांदेड 1/1/1996 1/12/1998 8275940643

१८१४ 19941014सी746746
14/10/1994

बंडवेार ;वजया सदा(शवराव

ND2 2 ई 5/10,Iांती चौक, नांदेड
! "ी 1/8/1977 बी.एस.सी

बी.एड.
खुला नांदेड 9/11/1998 9/11/2001 7030616954

१८१५ 19940315सी745279
15/03/1994

कुलकण� मोहन >तापराव

मातोEी बापुसाहेब नगर, !वामी 
समथ� क7 Lाजवळ, मुदखेड ता. 
मुदखेड, िज. नांदेड

पु�ष 13/12/1973 बी.ए.
एमएससीआयट+

टंकलेखन इं-
40,म-30

खुला मुदखेड 11/5/1997 22/04/2000 9623499088

१८१६ 20161219सी101264
19/12/2016

(शगंनवाड सुभाष माधवराव

मु. पो. चांडोळा ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 1/7/1972 बी.ए.

बी.पी.एड.
एस.ट+. मुखेड 1/3/1996 31/03/1999 9637567692

१८१७ 20070612सी747291
12/06/2007

म. अहेसानोद+न म. ब(शेरोद+न 
गुमद बेस, देगलुर ,ता. देगलुर िज. 
नांदेड

पु�ष 12/8/1972 बी.एस.सी.,
बी.एड.

खुला देगलूर 1/2/1996 31/01/1999 9527449024

१८१८ 20161223सी100302
23/12/2016

धुळगुंड ेसोनबा धMHडबा

मु.राम@तथ� पो. लोहराळ, ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 5/5/1970 बी.ए. एन.ट+.सी. लोहा 20/05/1996 20/05/1999 9763071097
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१८१९ 19920703सी743311
03/07/1992

बनसोड ेराज7L _कशनराव

चंLगु�त नगर, घर I 1-1-639, 
पो. (शवाजी नगर, ता. िज. नांदेड

पु�ष 20/06/1976 बी.ए.
टंकलेखन म-
40,�ह-ं40, इं-50
एमएससीआयट+

एस.सी. नांदेड 26/11/1998 26/11/2001 9096654502

१८२० 19950804सी748629
04/08/1995

मेडवेार शुभांगी पांडुरंग

1-15-282, ;वxणु नगर,ता. िज. 
नांदेड

! "ी 17/04/1967 बी.कॉम.
टंकलेखन म-
30, इं-50

खुला नांदेड 1/10/1996 1/10/1999 9420529966

१८२१ 20161230सी101455
30/12/2016

पाट+ल अशोक गो;वदंराव

मु.आंचोल+ पो. कोलंबी ता. 
नायगाव (खै.) िज. नांदेड

पु�ष 19/06/1968 एम.ए.
एम.पी.एड.
टंकलेखन इं-30 
म-30

खुला �बलोल+ 1/10/1995 1/10/1998 7798781200

१८२२ 20081202सी755672
02/12/2008

भुरे छाया हणमंतराव

सी/ओ रामराव एकलारे, टाऊन 
माक< ट सोसायट+, दNनगर रोड, 
नांदेड ता. िज. नांदेड

!"ी 20/06/1973 बी.कॉम,
एम.कॉम.,
एमएससीआयट+

खुला नांदेड 5/2/1997 4/2/2000 9890089217

१८२३ 20161107सी101476
07/11/2016

गजभारे काळबा नागोराव

मु.ठाकणी पेा._कवळा, ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 20/02/1967 बी.कॉम एस.सी. लोहा 1/8/1997 17/07/2000 9673513359

१८२४ 20161223सी100981
23/12/2016

पवार अशोक माPणका

अ\णाभाऊ साठे चौक, बळीरामपुर, 
ता. िज. नांदेड

पु�ष 1/6/1968 बी.ए.,
टंकलेखन इं-
30,40

एस.सी. नांदेड 22/05/1996 22/05/1999 9552767298

१८२५ 19941026सी746312
26/10/1994

(श�रकर राजाराम नागा

सी/ओ राजाराम मारोती तेलंगे 

मु.पो. मुदखेड(ज.) ता. मुदखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 1/6/1969 बी.ए.
टंकलेखन म-30 
इं-40

ओबीसी �बलोल+ 1/7/1996 1/6/1999 9921960371

१८२६ 20161223सी101895
23/12/2016

गायकवाड माधव संभाजी

मु.पो. जांब (बु,) ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 5/6/1968 बी.ए.
एम.ए.

एस.सी. मुखेड 8/8/1994 8/8/1997 8177912743

१८२७ 19941019सी746749
19/10/1994

पांड ेसु@नता लaमणराव

सी/ओ संजयराव झांबरे गोकुळ 

नगर, मारोती मं�दराजवळ नांदेड

!"ी 7/7/1972 बी.ए. खुला हदगांव 1/3/1996 28/02/1999 9421765449
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१८२८ 20150212सी100985
12/02/2015

आटकोरे �दपक तुकाराम

आंबेडकर नगर, गोकुंदा 

ता._कनवट िज. नांदेड

पु�ष 15/07/1973 बी.ए. एस.सी. _कनवट 1/12/1998 30/12/2001 8888007441

१८२९ 20161226सी100181
26/12/2016

पांचाळ साहेब मारोती 

मु. झर+ पो. ;वxणुपुर+ ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 4/6/1973 बी.कॉम.
एम.कॉम

ओबीसी लोहा 10/4/1997 9/5/2000 9921956207

१८३० 20161226सी100138
26/12/2016

अक� लवार नारायण मारोती

मु. पाटोदा(थडी) , पो.;पपंळगाव ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 22/06/1969 बी.ए. खुला �बलोल+ 1/3/1997 1/2/2000 9921758329

१८३१ 20161226सी100193
26/12/2016

देशमुख अनुपमा रमाकांत

@त�पती अपा�टम7ट, मयुर ;वहार 
कॉलनी पावडवेाडी नाका, नांदेड.  

! "ी 16/12/1970 एम. ए. बीएड खुला �बलोल+ 1/10/1993 1/9/1996 9404346093

१८३२ 20001122सी759605
22/11/2000

Pख�लारे शेषरेाव राजाराम

आंबानगर, सांगवी (बु) ता. िज. नांदेड
पु�ष 1/7/1968 बी.ए.

डी.एम. एल. ट+.
एस.सी. नांदेड 2/2/1997 18/01/2000 9637101846

१८३३ 20161226सी100356
26/12/2016

मोरे पुंड(लक पोताजी मु.पोमनाळा 

पो. सोनार+ ता. भोकर िज. नांदेड.
पु�ष 1/9/1966 बीए एस.सी. भोकर 1/2/1997 30/02/2000 9881008326

१८३४ 20081114सी777897
14/11/2008

जांभळे मारोती मxणाजी 

मु. पो. एकलारा ता.मूखेड िज. नांदेड
पु�ष 11/2/1975 बीए एस.सी. मुखेड 3/5/2003 3/5/2003 7262951698

१८३५ 20161225सी100156
25/12/2016

कौवट+कवार आयनाथ रंगणनाथराव

नारायण >ोGह+जन मेनराड 

(सडको नांदेड

पु�ष 5/7/1973 बीए टंकलेखक

इंUजी 40 
मराठS 30

खुला नांदेड 7/4/1998 8/4/2001 9552767568

१८३६ 20161226सी100096
26/12/2016

पवार बालाजी ग7दाजी मु पो 

खंबाळा

ता मुखेड िज नांदेड

पु�ष 2/8/1968 बीए खुला नांदेड 01/081995 31/07/1998 8552062715

१८३७ 20110803सी753782
03/08/2011

हापसे आDमाराम चांदोबा

मु. पो. मोहपुर घर I 199 ता 
_कनवट िज. नांदेड

पु�ष 8/1/1970 बी.ए.
एम.ए.

एस.सी. _कनवट 1/2/1996 31/01/1999 9403745638

१८३८ 19920515सी743073
15/05/1992

गौलवार शंकर दावलू मु चैनपूर 

पो शहापूर ता देगलूर िज नांदेड

पु�ष 15/02/1971 बीए अ.जाती देगलूर 1/2/1996 1/3/1999 9960519034
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१८३९ 20150305सी100376
05/03/2015

वंटे इरवंत गंगाराम Gदारा रामचंL 

मारोती

पटणे देशपांड ेग�ल+ मुपोता देगलूर

पु�ष 5/6/1967 बीए/एमए
बीएड

खुला देगलूर 7/7/1995 9/7/1998 7588107935

१८४० 19920713सी743427
13/07/1992

Gयवहारे संजय पांडूरंग एल 116 
आर26/3
छ"पती (शवाजीचौक हडको नांदेड

पु�ष 20/12/1968 बीए खुला नांदेड 1/7/1995 30/06/1998 8421328772

१८४१ 20161226सी100081
26/12/2016

Cगर+ दशरथ गो;वदं मु 

बेटक�बलोल+

पो सुजलेगांव ता नायगांव िज 

नांदेड

पु�ष 15/04/1962 बीए एनट+ ब �बलोल+ 1/9/1995 1/5/1998 7066393919

१८४२ 20161226सी100556
26/12/2016

देशमुख �योD!ना बाबुराव 

(शवमंद+र समोर

मुपोता धमा�बाद िज नांदेड

! "ी 8/6/1973 बी.एस.सी खुला �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9545244622

१८४३ 20150210सी100466
10/02/2015

ढगे आनंदा माधव मु महाट+ पो 

माळकौठा ता मुदखेड िज नांदेड

पु�ष 9/4/1973 बीएबीपीएड खुला नांदेड 12/4/1999 12/4/2001 9623784866

१८४४ 20150216सी100220
16/02/2015

पुर+ (शवाजी मि]छंL रा 

हनुमानगढ

पो तरोडा बु ता िज नांदेड

पु�ष 12/6/1973 बीए एनट+ ब नांदेड 1/7/1995 30/06/1998 9921122158

१८४५ 20161216सी100374
16/12/2016

बोकरे ;वठठल शंकरराव मु पो 

रहाट+

ता िज नांदेड

पु�ष 10/6/1970 बीए खुला नांदेड 1/8/1996 1/7/1999 7756863574

१८४६ 20150206सी101232
06/02/2015

देशपांड ेक�पना ;व$वनाथराव 

Gदारा यमुनाबाई हाय!कुल 

नायगांव िज नांदेड

! "ी 21/07/1975 एमएबीएड खुला नायगांव 27/07/2000 26/07/2003 9767551357

१८४७ 20161226सी100967
26/12/2016

जाधव राज7L शंकरराव

मु. मंडगी पो नरंगल ता. देगलूर 
िज. नांदेड

पु�ष 7/11/1967 बी.ए. खूला देगलूर 1/1/1997 1/12/1999 7798914826

१८४८ 20161226सी100879
26/12/2016

नजीर अहेमद शेख अहेमद

मु.पो. धमा�बाद ता. धमा�बाद िज. 
नांदेड

पु�ष 15/06/1972 बीए खूला �बलोल+ 1/9/1996 1/8/1999 9175043913

१८४९ 20081128सी749942
28/11/2008

धरमुरे जळबा लaमणराव

मु. रDनाळी पो. धमा�बाद ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 6/5/1967 बी.कॉम

आयट+आय

ओबीसी �बलोल+ 7/6/1995 30/05/1998 9420537508
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१८५० 20061011सी745603
11/10/2006

_कंगर+ >शांत वामनराव

मु.पो. नांदेड छ"पती चौक, ता.िज. 
नांदेड

पु�ष 21/11/1970 एम.कॉम,
एमएससीआयट+,
टंकलेखन म-
30,इं-40

खुला नागपूर 1/12/1997 30/11/2000 9049581667

१८५१ 20161228सी100250
28/12/2016

कांबळे गंगाधर बाबाराव

मु. पो काला� (बु.) ता.�बलोल+ िज. 
नांदेड

पु�ष 10/8/1967 बी.कॉम,
बी.पी.एड.
टंकलेखन म-30 
इं-30

एस.सी. �बलोल+ 8/11/1995 31/10/1998 9764405323

१८५२ 19871210सी744907
10/12/1987

कमलाकर लaमण लaमण

मु.पो. जार+कोट ता. धमा�बाद िज. 
नांदेड

पु�ष 5/6/1970 बीए एस.सी. धमा�बाद 1/6/1995 1/6/1998 9764377680

१८५३ 20081127सी749694
27/11/2008

(शदंे �दगांबर तातेराव

मु. हरबळ पो सोनखेड ता लोहा 

िज नांदेड

पु�ष 9/7/1968 बीकॉम 

आयट+आय टंक-
इ-30

ख◌्ुला लोहा 27/12/1999 27/12/2002 9623351278

१८५४ 20161227सी100316 
27/12/2016

देशमुख लaमणराव पंHडतराव मु 

पो होळी ग�ल+ तामसा ता 

हादगांव िज नांदेड

पु�ष 1/1/1968 बीए ओबीसी हादगांव 1/6/1995 1/6/1998 9764056231

१८५५ 20150113सी100547 
13/01/2015

राजेवार िजत7L गो;वदंराव        

       मु पो मालेगांव ता 

अधा�पूर िज नांदेड

पु�ष 15/05/1974 बीए ख◌्ुला अधा�पूर 15/01/1996 14/01/1999 9421295890

१८५६ 20161228सी100408     
28/12/2016

Pख�लारे संभा दशरथ 

मु पो सोनखेड ता लोहा िज नांदेड

पु�ष 5/5/1972 बीए!सी एमपीएड एस सी लोहा 20/12/1996 20/12/1999 9766972656

१८५७ 20161228सी100476
28/12/2016

जार+कोट ;व$वनाथ (भमराव

मु पो �दUस (बु)  ता कंधार िज 

नांदेड

पु�ष 10/7/1969 बीकॉम बीपीएड ख◌्ुला कधार 24/03/1996 22/03/1999 9604996648

१८५८ 19940907सी746102
07/09/1994

सुय�वंशी रमेश चोखोबा

मु पो दाभड ता अधा�पूर िज नांदेड

पु�ष 25/11/1977 बीए एस सी अधा�पूर 10/12/1998 30/11/2001 8975099392

१८५९ 20081118सी754882
18/11/2008

;पकले नेमाजी मा�ती 

मु पा◌े आळंद+ ता बीलोल+ िज 

नांदेड

पु�ष 11/11/1969 बीए बीपीएड एनट+सी �बलोल+ 1/11/1996 1/10/1999 9420914146

१८६० 20161226सी100803
26/12/2016

ब7दे उषाताई बाशाराव

Gदारा- देवराव ब7दे ्गोकूळनगर 

रDनाळी ता धमा�बाद िज नांदेड

!"ी 23/03/1972 बीकॉम खुला धमा�बाद 1/9/1996 1/8/1999 9422833320
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१८६१ 20161228सी100628
28/12/2016

लोहगांवे शंकर गणपतरावुम

मु पो कुंचेल+ ता नायगांव िजं 

नांदेड

पु�ष 17/02/1967 बीए खुला नायांगाव 1/3/1996 1/2/1999 9766413720

१८६२ 20160712सी101375
12/07/2016

सोनटRक आनंद संभाजीराव

कौठा बसवे$वर नगर  माहादेव 

मंद+राजवळ नांदेड

पु�ष 2/2/1975 बीकॉम टंक-इ 
40 म 40

ओबीसी नांदेड 12/4/1999 12/4/2002 9923224008

१८६३ 20081205सी763892
05/12/2008

शेळके नारायण तुकाराम 

मु कारला पो Cचचंगवहाण ता 

हादगांव िज नांद7ड

पु�ष 2/1/1968 बीए एस सी हादगांव 1/2/1995 3/1/1998 9623247025

१८६४ 20150302सी100310
02/03/2015

खैरकेकर लa मण गणेशराव

मु खैरका पो बोमनाळी ता मुखेड 

िज नांदेड

पु�ष 18/09/1971 बीए खुला मुखेड 14/05/1999 14/05/2002 9922478800

१८६५ 20140630सी101976
30/06/2014

कांबळे (शवराज लaमण 

रा आखरगा ता मुखेड िज नांदेड

पु�ष 5/5/1976 बीए एस सी मुखेड 3/7/2000 3/7/2003 7758849151

१८६६ 20141218सी100438
18/12/2014

शेख कासीम उ!मानसाब

मु पो फुलवळ ता कंधार िज नांदेड

पु�ष 2/1/1972 बीए ख◌्ुला कंधार 01/101996 30/10/1999 9970784256

१८६७ 20150626सी101366
26/06/2015

एनगुंदे संCगता म:मथअ�पा 

एनडी-42 पी-2 15/2 वाघाळा रोड 

हाडको नांदेड

! "ी 2/2/1977 बीए ओबीसी नांदेड 19/05/2000 19/05/2003 9527968805

१८६८ 20161224सी100417
24/12/2016

वाघमारे बालाजी गो;वदंा 

मु पो मंगलसागवी ता कंधार िज 

नांदेड

पु�ष 5/7/1970 बीए एस सी कंधार 1/1/1997 15/12/1999 9158554692

१८६९ 20161228सी100724
28/12/2016

वाघमारे (शवाजी खंडू

मु पो मंगलसांगवी ता कंधर िज 

नांदेड

पु�ष 12/6/1966 बीए एस सी कंधार 1/1/1997 15/12/1999                        7798293442

१८७० 19930727सी744596
27/06/1993

कुलकण� शरद शेषरेाव

;वशाल नगर, >`ा@नकेतन 

शाळे]या मागे वाडी, नांदेड

पु�ष 6/1/1970 एम कॉम., 
बी.एड.

खुला �बलोल+ 1/6/1995 1/5/1998 9423080897

१८७१ 20161228सी100712
28/12/2016

वाड ेभगवान परसराम एनडी 41 
के 1/118
25/6 (सडको नांदेड

पु�ष 1/2/1962 बीए एस सी नांदेड 1/7/1991 31/05/1994 9657580544
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१८७२ 19870716सी741726
16/07/1987

बेग (मझा� अमजद (मझा� मसुद 

बेग

@तरंगाचौक विजराबाद घI 

2/10/269
नांदेड

पु�ष 30/10/1969 बीए!सी/बीएड
एमएसडZलू

टंकलेखन 

मराठS 40 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

इमाव नांदेड 17/11/1994 17/11/1997 7385054986

१८७३ 20081201सी750016
01/12/2008

मुंढे लaमण नागोराव मु 

;पपंळाची वाडी

पो अंबुलगा ता कंधार िज नांदेड

पु�ष 10/9/1969 बीए बीपीएड एनट+ डी कंधार 7/6/1995 6/6/1998 9823199603

१८७४ 20160713सी100766
13/7/2016

हनमंते भाऊराव संभाजीज

वजीरगाव सी/ओ मु. बरबडा ता. 
नायगांव िज. नांदेड

पु�ष 30/06/1971 बी.कॉम एस.सी. �बलोल+ 1/8/1996 1/8/1999 8805921281

१८७५ 20161228सी101039
28/12/2016

उNरवार अच�णा एकनाथराव

मु.पो.(सडको ता.िज. नांदेड
! "ी 27/01/1972 बी.एस.सी

सी.ट+.सी.,
टंकलेखन म-
40,इं-40

खुला नांदेड 21/04/1998 21/04/2001 8806334549

१८७६ 20150408सी100311
08/04/2015

जोशी संजय रामराव

मु. मं"ी नगर, भाऊसार चौक, नांदेड
पु�ष 10/8/1973 बी.ए.

टंकलेखन म-30 
इं-40

खुला हदगांव 1/2/1999 30/1/2002 9421513774

१८७७ 20161228सी101113
28/12/2016

कळणे मुता�जी ;वठठलराव

मु. सरेगाव पो. मुगट ता.मुदखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 12/4/1969 बी.ए. खुला मुदखेड 6/7/1996 6/7/1999 9552392291

१८७८ 20020704सी765187
04/07/2002

जोगदंड जय(शला =यानोबा

मु. कारवाडी पो. पाड� ता. अधा�पुर 

िज.नांदेड

!"ी 5/2/1966 एम.ए.
टंकलेखन इं-30

एस.सी. नांदेड 1/8/1996 30/08/1999 9421292784

१८७९ 20161227सी100369
27/12/2016

वाळक6कर संFया सुधाकरराव

घर नं. ए-116-15/3, हडको, नांदेड
! "ी 26/06/1973 बी.कॉम

टंकलेखन म-30 
�ह.ं-30 इं-30,40
कKपुटर कोस्�

खुला नांदेड 25/01/1996 25/1/1999 9822526859

१८८० 20161228सी100563
28/12/2016

भालके संजय गंगाराम

मु. मादाळी पो. बेरळी(बु) ता. कंधार 

िज. नांदेड

पु�ष 4/1/1976 बी.ए. एस.सी. कंधार 8/2/1999 30/1/2002 7507443136
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१८८१ 20081126सी744607
26/11/2008

तुमेदवार साय:ना Cचन:ना

मु.पो. ;पपंळगाव Gहाया कुंडलवाडी 

ता. �बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 20/03/1970 बी.ए. ओबीसी �बलोल+ 1/2/1997 18/01/2000 9989034451

१८८२ 20161220सी101327
20/12/2016

वाघमारे गंगाधर ;पराजी

मु. पो. फुले नगर, धमा�बाद ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 22/05/1969 बी.ए. एस.सी. �बलोल+ 4/1/1995 30/10/1998 9960883022

१८८३ 19970821सी751462
21/08/1997

गायकवाड संभाजी पुरभाजी

मु.पो. सोनखेड ता. लोहा िज. नांदेड
पु�ष 5/5/1970 बी.ए. एस.सी. लोहा 1/4/1998 1/4/2001 9730119194

१८८४ 20161229सी100226
29/12/2016

भगत सुधाताई _कशनराव

मु.पो. अंजनखेड ता. माहुर िज. 
नांदेड

! "ी 3/1/1970 बी.ए.
एमएससीआयट+

एस.सी. माहुर 10/3/2001 9/3/2004 9011907756

१८८५ 20150216सी100227
16/02/2015

कु-हाड ेशंकर �दगांबर

मु. धारजनी पो. मोघाळी ता. 
भोकर िज. नांदेड

पु�ष 15/07/1975 बी.ए. ओबीसी भोकर 12/5/2000 30/06/2003 9623903390

१८८६ 19930820सी744697
20/08/1993

पांगरेकर Gयंकट ;वठठलराव

घर नं-1-14-804, आनंद नगर, 
नांदेड

पु�ष 1/1/1965 बी.एस.सी,
बी.एड.,
टंकलेखन म-30 
इं-30 डीमॅन 
सीGह+ल

एन.ट+.बी नांदेड 1/10/1995 1/10/1998 9420538242

१८८७ 20081230सी777994
30/12/2008

Cगरगांवकर नागनाथ गंगाराम

बी-8,जयगंगा @नवास 

(शवदNनगर, मालेगाव रोड, तरोडा 
(खु) नांदेड

पु�ष 15/03/1967 एम.ए.
बी पी एड,
एनसीसी,
�हदं+ प0रOा,
इंटरमेHडयट 

§ाइंग

एस.सी. नांदेड 1/8/1995 1/8/1998 9049672630

१८८८ 19880623सी742401
232/06/1988

Pख�लारे बाबाराव साधु 

मु. ;पपंर+ (म.) पो. मरळक ता. िज. 
नांदेड

पु�ष 2/6/1970 बी.ए.,
टंकलेखन इं-30,
आयट+आय

एस.सी. नांदेड 11/5/1997 11/5/2000 9967392077

१८८९ 20161228सी100829
28/12/2016

ढोले >ेमला सुदामराव 

तरोडा खुद� िज. नांदेड
! "ी 22/07/1966 बी.ए. एस.सी. नांदेड 17/03/1998 31/03/2001 8237352829

१८९० 20161229सी100397
29/12/2016

बेांबलवाड बालाजी दNा

CचदCगर+ ता. भोकर िज. नांदेड
पु�ष 3/7/1969 बी.ए. एस.ट+. भोकर 20/08/1995 19/08/1998 9922401205
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१८९१ 20161229सी100336
29/12/2016

भगत क�पना _कशनराव

मु.पो. अंजनखेड ता. माहुर िज. 
नांदेड

! "ी 3/7/1973 बी.ए.
बी.पी.एड
.एमएससीआयट+

एस.सी. माहुर 10/3/2001 9/3/2004 9405164578

१८९२ 20161229सी100462
29/12/2016

राऊत (भमराव गणपतराव

रा. तामसा ता. हदगांव िज. नांदेड
पु�ष 27/05/1961 बी.ए. एस.सी. हदगांव 11/5/1991 11/5/1994 9421766721

१८९३ 19930908सी746024
08/09/1993

तरटे वीरकुमार अभयकुमार

एन.डी.-42 एन-76/2,3 ;वठठल 
मं�दरामागे

हडको, न;वन नांदेड

पु�ष 5/5/1974 बी.एस.सी.
बी.एड
टंकलेखन म-30 
इं-40
एमएससीआयट+

खुला नांदेड 18/10/1995 20/10/1998 9922004322

१८९४ 20161229सी100541
29/12/2016

मुदखेड ेद(लत तुकाराम

रा. अpणेादय नगर, तरोडा (बु.) 
नांदेड

पु�ष 17/07/1961 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/8/1996 1/8/1999 9960128061

१८९५ 20161229सी100624
29/12/2016

चGहान अ@नल रामा

मु. तारदडा तांडा, पो. लोहा ता. 
लोहा िज. नांदेड

पु�ष 1/2/1968 बी.ए. Gह+जे(ए) कंधार 1/3/1996 28/02/1999 7769993412

१८९६ 20151230सी100800
30/12/2015

बाबर राम माPणकराव

मु.पो. आxटुर ता.लोहा िज.नांदेड
पु�ष 15/04/1971 बी.एस.सी खुला लोहा 1/6/2000 21/10/2003 9049563563

१८९७ 19930423सी744002
23/04/1993

गवारे आनंद कामाजी

मु. राजनगर पावडवेाडी नाका , ता. 
िज. नांदेड

पु�ष 15/02/1968 बी.एस.सी एस.सी. नांदेड 2/7/1995 30/06/1998 9273873537

१८९८ 20080717सी774981
17/07/2008

डोईबळे कुसुम भुजंगराव

मु. समता नगर, पावडवेाडी 
नाकयाजवळ , ता. िज. नांदेड

!"ी 29/03/1966 बी. ए.
एम.ए.
बी.एड.

एस.सी. नांदेड 1/12/1995 30/11/1998 9373404846

१८९९ 19881026सी741833
26/10/1988

कांबळे (सता _कशनराव

>भातनगर, नागसेन हाय!कुल]या 

पाठSमागे नांदेड.

!"ी 12/12/1969 बी.ए.
एम.ए.
टंकलेखन म-40 
इं-40
एमएससीआयट+

एस.सी. नांदेड 16/16/1997 31/05/2000 9011509658
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१९०० 19930717सी746727
17/07/1993

परदेशी नंदा तुलसीराम

मु. पो. �लॉट नं-54 भंडार+ नगर, 
नांदेड

ता. िज. नांदेड

!"ी 24/02/1973 बी.ए.
बी.एड.
टंकलेखन इं-30

ओबीसी नांदेड 4/3/1996 30/03/1999 9673113647

१९०१ 20150211सी100117
11/02/2015

इंगेाले रमेश रामराव

मु.पो. राममं�दर ग�ल+, मुखेड ता. 
मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 15/05/1969 बी.ए.
कृषी पद;वका

खुला मुखेड 15/11/1995 15/11/1998 9158041512

१९०२ 20161229सी100887
29/12/2016

मानकर वंदना शेषरेाव

सी/ओ Eीउके आर.एम. घर नं-
ए116/एल 0/0604, (सडको 

न;वन नांदेड

!"ी 27/07/1968 बी.ए.
एमएससीआयट+

ओबीसी नांदेड 1/2/1997 1/2/2000 7350253343

१९०३ 20141112सी101427
12/11/2014

साखरे >काश जळबा

मु.पो. Cचवळी ता. मुखेड िज. नांदेड
पु�ष 15/06/1973 बी.ए. एस.सी. मुखेड 15/03/1999 14/03/2002 9960090496

१९०४ 20161223सी100181
23/12/2016

सावळे ;वमल भुंजगराव

डॉ. आंबेडकर नगर, पो. (शवाजी 

नगर, ता. िज. नांदेड

!"ी 12/8/1967 बी.ए.
टंकलेखन म-30 
इं-30, 40

एस.सी. नांदेड 20/11/1995 19/11/1998 7249846836

१९०५ 20161229सी100279
30/12/2016

जाधव दNा"य (शवचंL

मु. पो. होनवडज ता. मुखेड िज. 
नांदेड

पु�ष 1/4/1969 बी.कॉम खुला मुखेड 1/7/1995 5/7/1998 9860502831

१९०६ 20161230सी100569
30/12/2016

गवळी दNा माPणका

मु. पो. सावरगाव (नसरत) ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 7/3/1968 बी. ए.
टंकलेखन म-
40,इं-40

एससी लोहा 4/7/1995 5/7/1998 9970029701

१९०७ 20161230सी100635
30/12/2016

�Lवाड �दगांबर _कशन

मु. पो. बरबडा ता. नायगांव िज. 
नांदेड

पु�ष 4/1/1972 बी.ए.
बी.पी.एड.
टंकलेखन इं-30

एन.ट+.बी �बलोल+ 1/10/1996 1/9/1999 9881782321

१९०८ 20040821सी769632
21/08/2004

बलखंड े;व$वनाथ नामदेवराव

मु.पो (भमाईनगर, नवी आबाद+ 

वाड� I-17 घर I.145 हदगांव ता. 
हदगांव िज. नांदेड

पु�ष 2/6/1970 बी.ए.
एम.ए.

एस.सी. हदगांव 1/7/1996 1/6/1999 7218769812

१९०९ 20161230सी100675
30/12/2016

भंडारे >�हाद धुर�पा

मु.पो. _कनवट ता. _कनवट िज. 
नांदेड

पु�ष 12/8/1959 बी.ए.
एम.ए.

ओबीसी _कनवट 1/3/1982 28/02/1985 8975641722

१९१० 20161229सी101168
29/12/2016

शर+फ मकदम शर+फ महेबूब

मु.पो. धमा�बाद (गांधीनगर) ता. 
धमा�बाद िज. नांदेड

पु�ष 29/12/2016 बी.कॉम

एल.एल.बी
खुला �बलोल+ 1/10/1993 1/9/1996 9420083250
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१९११ 20150216सी100460
16/02/2015

नाईक बालाजी ;वठठलराव

मु. खपराळ पो. येवती ता. मुखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 1/7/1970 बी.ए.
बी.पी.एड.

एन.ट+.सी. मुखेड 6/11/1998 6/11/2001 9765695931

१९१२ 20161229सी100322
29/12/2016

नवरे संगीता qKहाजी

मु.पो. (शवाजी नगर, मुदखेड ता. 
मुदखेड िज. नांदेड

!"ी 17/06/1972 बी.ए. 
टंकलेखन म-40
इं-40

एस.सी. नांदेड 1/6/1999 1/6/2002 9922457400

१९१३ 20120321सी749908
21/03/2012

को�हे भुजंग बळीराम

मु.पो. बळीरामपूर ता. िज. नांदेड
पु�ष 5/6/1970 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/8/1999 22/08/2002 9881208230

१९१४ 20080821सी777231
21/08/2012

गोडबेोले रो�हदास संभाजी

घर I.-2-2-261, देगावचाळ 

(मल ए0रया, पो. विजराबाद ता. 
िज. नांदेड.

पु�ष 8/8/1968 बी.ए. एस.सी. लोहा 19/12/1996 19/12/1999 9404662152

१९१५ 20161228सी101300
28/12/2016

भांगे ;वठठल दशरथराव

मु. खांबाळा पो. मुगट ता. मुदखेड 

िज. नांदेड

पु�ष 1/9/1967 बी.ए. खुला नांदेड 1/2/1996 1/1/1999 9766662391

१९१६ 19900601सी754883
01/06/1999

(शदंे संजय केरबाजी

मु. हारबळ पो. सोनखेड ता. लोहा 
िज. नांदेड

पु�ष 4/6/1974 बी.ए.
बी.पी.एड.
एमएससीआयट+

खुला लोहा 4/12/1996 4/12/1999 9860396183

१९१७ 20161230सी100836
30/12/2016

भुरे �दल+प कामाजी

सी/ओ एम.पी. भुरे -ए-116-
103/1, हाडकेा

ता. िज. नांदेड

पु�ष 2/5/1972 बी.ए. एस.सी. नांदेड 13/03/1997 13/03/2000 9146807098

१९१८ 20090121सी755910
21/01/2009

मेारे गो;वदं बालाजी

मु. 0रठा पो. पांडुरणा ता. भोकर 

िज. नांदेड

पु�ष 13/06/1970 बी.ए.
एम.ए.

खुला भोकर 1/4/1997 31/03/2000 9850923940

१९१९ 20170102सी100993
02/01/2017

सोनकांबळे (भमराव ह0रहरराव

डॉ. आंबेडकर नगर,पो. (शवाजी 

नगर, ता.िज. नांदेड

पु�ष 19/10/1964 बी.कॉम एस.सी. नांदेड 21/03/1995 21/03/1998 8379045742

१९२० 19910118सी742474
18/01/1991

Cगर�बड े;वजय >�हादराव

घर I-1-7-6-1439, ;वमानतळ 

पो(लस !टेशन समोर, नाईक 

नगर, ता. िज. नांदेड

पु�ष 1/10/1971 बी.ए. एस.सी. नांदेड 1/4/1998 1/3/2001 8380970658
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१९२१ 20161230सी101064
30/12/2016

परकंठे गंगाधर (शवराज

मु.पो. एकलारा ता. मुखेड् िज. नांदेड
पु�ष 11/8/1970 बी.कॉम

बी.पी.एड
ओबीसी मुखेड 5/7/1995 5/7/1998 9730512306

१९२२ 20161230सी101455
30/12/2016

पाट+ल अशोक गो;वदंराव

मु. वझरा (बु) पो. उमर+ (बा) ता. 
_कनवट िज. नांदेड

पु�ष 1/2/1972 बी.ए. एस.सी. _कनवट 2/6/1999 3/8/2002 9403004989

१९२३ 20160708सी100603
08/07/2016

राऊत अशोक खंडरेाव

राज7Lनगर, _कनवट ता. _कनवट 

िज. नांदेड

पु�ष 22/02/1957 बी.ए.,
बी कॉम.

ओबीसी _कनवट 6/7/1984 6/6/1987 9767114165

१९२४ 20161230सी101440
30/12/2016

भालेराव ;वलास इ!तार+

मु. करंजी (ई) पो. कोसमेट ता. 
_कनवट िज. नांदेड

पु�ष 7/12/1970 बी.ए. एस.सी. _कनवट 16/06/1998 16/06/2001 9404904365

१९२५ 20161229सी101123
29/12/2016

पेटकुले ;वनय नामदेव

मु. सेलु पो. करंजी ता. माहुर िज. 
नांदेड

पु�ष 27/07/1968 बी.कॉम ओबीसी _कनवट 13/09/1995 17/09/1998 8658687212

१९२६ 20161230सी101217
30/12/2016

�बरकंगन (म(लदं रामचंL

मु.पो. (सFदाथ�नगर, देगलुर ता. 
देगलूर िज. नांदेड

पु�ष 1/9/1970 बी.कॉम

टंकलेखन म-30 
 इं-30,40
एल.ट+.सी

एस.सी. देगलूर 1/7/1996 1/6/1999 9561038579

१९२७ 20150216सी100318
16/02/2015

शेळके संजीव _कशनराव

मु.पो. थेरबन  ता. भोकर िज. नांदेड
पु�ष 4/6/1970 बी.ए.

बी.पी एड
एस.सी. भेाकर 1/1/1996 1/12/1999 9822644781

१९२८ 20091118सी781636
18/11/2009

ब:सोड सु@नल तुकाराम मु.पो. 
सायफळ ता. माहुर. िज. नांदेड

पु�ष 4/3/1967 बी.ए. एस.सी. _कनवट 1/5/1996 1/5/1999 9921427024

१९२९ 20010416सी762258
16/04/2001

कांबळे र;वLं गो;वदंराव

(सFदाथ�नगर, देगलुर ता. देगलुर 
िज. नांदेड

पु�ष 29/05/1973 बी.ए.
टंकलेखन म-40 
इं-50 
एम.एस.सी.आय.
ट+

एस.सी. देगलूर 1/1/1997 1/12/1999 9096809348

१९३० 20161231सी100366
31/12/2016

गायकवाड उNम rवारकोजी मु. 
पो.पेठवडज ता. कंधार िज. नांदेड.

पु�ष 25/1/1973  बी.कॉम एस.सी. नांदेड 28/04/2000 28/04/2003 9960291123

१९३१ 20161230सी101075
30/12/2016

हनवते (भमराव तुळशीराम रा. 
(शवराय नगर तरोडा (खू) ता.िज. 
नांदेड

पु�ष 12/121972 बी.ए एस.सी. _कनवट 1/1/1997 31/12/2000 7841810721
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१९३२ 20161227सी100584
27/12/2016

अंगलवार (लगंूराम भुम:ना मु. 
आलूर पो. Cचचंोल+ ता. धमा�बाद 
िज. नांदेड

पु�ष 15/04/1957 बी.कॉम ओ बी.सी. �बलोल+ 1/2/1984 1/2/1987 9372798867

१९३३ 20170102सी101258
02/01/2017

गायकवाड संजय लaमणराव

 घरI 1--6-29 जनता कॉलनी 

गणेश नगर रोड नांदेड

पु�ष 3/4/1969 बी.ए एस.सी. नांदेड 24/04/2000 24/04/2003 8421946550

१९३४ 20170102सी101239
02/01/2017

गायकवाड संघष� लaमणराव

घरI 1--6-29 जनता कॉलनी 

गणेश नगर रोड नांदेड

पु�ष 18/09/1970 बी.ए एस.सी. नांदेड 10/6/1998 10/6/2001 9657576279

१९३५ 20170102सी100779
02/01/2017

कदम संभाजी पंHडतराव घर नं 

ए/115के-5/3 (शवाजी उदयान 

जवळ हाडका नांदेड

पु�ष 25/01/1972 बी.ए टकलेखन 

इ-60 ह+.-30 म-
40

खूला नांदेड 1/3/1997 1/3/2000 9881414730

१९३६ 9024/92
23/04/1989

सुय�वंशी चंLकांत खंडोजी 

मुपो मनाठा ता. हदगाव िज. नांदेड
पु�ष 7/4/1958 बीए एस.सी. हदगांव 20/07/1995 21/06/1998 8007716436

१९३७ 20160819सी100401
19/08/2016

शेटकर बालाजी माधवराव

गणेशनगर धमा�बाद ता.धमा�बाद 
िज.नांदेड

पु�ष 20/05/1974 बीए!सी ओबीसी �बलोल+ 1/1/1996 1/12/1998 9921893597

१९३८ 20160430सी100226
30/04/2016

तेललवार धनंजय केरबा

स�तCगर+ अपाट�म7:ट ए छ"पती 

चौक, EFदा कॉलनी रोड, !वागत 
बार]या मागे, नांदेड

पु�ष 1/7/1972 बी.ए.
टंकलेखन �ह-ं40 
म-30,40, इं-
30,40,50

खुला मुखेड 1/3/1999 1/3/2002 9970464693

१९३९ 511सी4651360
21/01/2017

जाधव गुलाब शंकर 

मु. कृxणवाडी बादावत तांडा पो. बा-
हाळी ता. मुखेड िज. नांदेड

पु�ष 3/7/1974 एम.ए.
बी.पी. एड.
टंकलेखन इं-40

Gह+जे(ए) मुखेड 13/07/2000 12/7/2003 7798241985

१९४० 20090109सी755803
09/01/2009

Cगर+धर �दगांबर परबत

मु. पोखर भोशी पो. पांगरा ता. 
लोहा िज. नांदेड

पु�ष 5/4/1969 बी.ए. एन.ट+.बी लोहा 28/02/1996 28/02/1999 7741968680

१९४१ 511सी4640427
11/01/2017

पोवाड ेराहुल मैसाजी

मु.पो. आंबेडकर नगर, �बलोल+ ता. 
�बलोल+ िज. नांदेड

पु�ष 28/08/1974 बी.ए. एस.सी. �बलोल+ 1/10/1995 1/9/1998 8698683400
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१९४२ 511सी4657902
27/01/2017

उंचाडकर वंदना अिजतराव 

रेणूकाई @नवास ;वशाल नगर 

पावडवेाडी रोड नांदेड..

!"ी 8/7/1974 एम.कॉम

टंकलेखन म-30 
इं-40
एमएससीआयट+

खूला नांदेड 1/2/1997 1/2/2000 9403528723

1 19870527सी458415, 
27/05/1987

भोले (मल+ंद लaमणराव,        
खास बाग, भोले @नवास बीड. पुpष 2/12/1967 बी.ए.एम.पी.एड. अ.जा. बीड 4/6/1996 5/31/1999 9850056719

2
19931006सी459132, 

06/10/1993
शेवाळे जयEी दशरथराव,     नेहp 

नगर, बीड !"ी 4/14/1969 बी.काँम. ओ.बी.सी. बीड 11/8/1995 11/30/1998 8308355277

3 19921216सी457930, 
16/12/1992

पाटोळे दNा"य आयलुराम, 
रामतीथ�, एम.आय.डी.सी.ए0रया, 

बीड

पुpष 3/5/1968 बी.ए. अ.जा. बीड 12/1/1998 12/13/2001 8805632292

4 19890713सी458395, 
13/07/1989

उगले ;वxणु अंकुशराव, मु.पो. 
CचचंगGहाण, ता. माजलगाव िज. 

बीड

पुpष 6/1/1969 बी.ए.बी.पी.एड. खुला माजलगाव 12/15/1996 12/15/1999 9421279227

5 20110213सी489427, 
13/02/2011

गाढे संजय ;व$वनाथराव, मंजरथ 

रोड, माजलगाव, ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 9/22/1974 एम.ए. खुला माजलगाव 3/23/2000 3/22/2003 9689448062

6
19900710सी457179, 

10/07/1990
कांबळे उमेश साहेबराव    

कागद+वेस, बौrदनगर, बीड पुpष 12/22/1972 एम.ए. अ.जा. बीड 7/19/2000 6/30/2003 9423470311

7
19911112सी457689, 

12/11/1991
हरके सुरेखा (सताराम,              

(शवाजी नगर, बीड !"ी 5/9/1975 बी.एस.सी.बी.एड.
एल.एल.बी. एस.बी.सी. बीड 1/29/1997 1/29/2000 9657543221

8
20141017सी100615, 

17/10/2014
गायकवाड दे;वदास रामा, 

मु.पो.द�हफळ ता.केज िज.बीड पुpष 3/3/1969 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 10/10/1999 10/31/2002 7757940376

9 19931230सी472710, 
30/12/1993

धाईजे राजाभाऊ (भवा, मु.खेडा�, 
पो.तालखेड ता. माजलगाव िज.बीड पुpष 11/7/1974 एम.ए अ.जा. माजलगाव 4/4/2000 3/31/2003 9764333187

10 20011003सी475606, 
03/10/2001

खे"े ह0रओम ;वजयानंद, _कoट+ 

आडगाव ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 9/5/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. माजलगाव 12/15/1996 12/15/1999 9049504285

11
20021226सी481009, 

26/12/2002
आगे रमेश शाबुराव, _कoट+ 

आडगाव ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 8/7/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला माजलगाव 8/1/1995 7/31/1998 9130855151

12
20140624सी100579, 

24/06/2014 जाधव वसंत दN,ु सुभाष काँलनी, बीड पुpष 6/3/1972 एम.ए. Gह+.जे. बीड 12/1/1998 11/30/2001 8888354370

िजहा कौशय �वकास रोजगार व उदयोजगता माग�दश�न क� �, , , , बीड 
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13
19930913सी458863, 

13/09/1993
खे"े देवानंद >ेमानंद, _कoट+ 

आडगाव ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 4/12/1972 बी.ए. ओ.बी.सी. माजलगाव 11/5/1997 11/4/2000 9545008166

14
20130715सी115646, 

15/07/2013 शेख मतीन मुसा, आजीजपुरा बीड पुpष 4/8/1970 बी.ए. खुला बीड 3/7/1998 3/9/2001 7276374537

15
19930628सी458311, 

28/06/1993
ढगे (भका बेलबा, मनुर 
ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 5/4/1975 एम.ए. अ.जा. माजलगाव 12/1/1999 12/1/2002 9420786963

16 19940413सी458998, 
13/04/1994

सरवदे स@तश खंडरेाव, मु. 
खोरगाव ता. माजलगाव िज.बीड पुpष 9/12/1969 बी.ए. भ.ज.क. माजलगाव 7/6/1998 7/6/2001 9423733840

17 19911113सी457744, 
13/11/1991

सोळंके भागवत गंगाधरराव, 
गंगामसला ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 7/5/1971 एम.ए.बी.पी.एड. खुला माजलगाव 1/1/1997 1/1/2000 9422515742

18
19880627सी457245, 

27/06/1988
(शदंे सुभाष राम_कसन, तलवाडा, 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 7/15/1972 बी.ए. खुला गेवराई 2/4/1997 2/4/2000 9421351998

19
19981012सी465472, 

12/10/1998
काळे आसाराम शंकर, तलवाडा, 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 10/9/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. गेवराई 6/13/2000 6/12/2003 9561251779

20
20110330सी470276, 

30/03/2011
गायकवाड वंदना _कसनराव, 

लaमण नगर बीड
!"ी 9/24/1970 एम.ए. अ.जा. बीड 8/1/2000 8/20/2003 9637935370

21
19970711सी461914, 

11/07/1997
जाधव उषा गणपतराव, का(शनाथ 

नगर बीड
!"ी 6/17/1976 बी.ए. खुला बीड 9/25/1999 9/25/2002 9421336199

22 20140801सी100762, 
01/08/2014

बोडखे नागनाथ पांडुरंग, 
पायतळवाडी _कoट+ आडगाव 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 7/21/1972 बी.ए. एन.ट+. माजलगाव 1/1/1997 1/1/2000 9158151319

23 19910808सी457728, 
08/08/1991

राऊत जगद+श नवनाथ, मु. शेर+ 
पो. कडा ता. आxट+ िज.बीड पुpष 8/14/1973 बी.ए.बी.पी.एड. ई.मा.व. आxट+ 7/31/1997 6/30/2000 9623865676

24
20090130सी458962, 

30/01/2009
जरे गज7L बाबासाहेब, औदुंबर 

नगर आxट+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 1/17/1968 एम.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 7/4/1997 6/3/2000 9421350136

25
19920805सी458145, 

05/08/1992
आजबे गौतम राधा_कसन, (शराळ 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/1/1968 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 7/5/1995 6/4/1998 9764864355

26
19910802सी457687, 

02/08/1991
(शदंे सुमन रामभाऊ, !वरा�य 

नगर बीड
!"ी 1/5/1966 एम.ए.एम.(लब. खुला बीड 6/1/1999 6/30/2002 9423469975

27 19930706सी458688, 
06/07/1993

लMढे (शवराम बाबुराव, मु. दैठणा, 
पो. टाकळ(शगं ता.आxट+ िज.बीड पुpष 10/8/1972 एम.ए. अ.जा. बीड 7/4/1995 6/4/1998 9765953474
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28 19930820सी458779, 
20/08/1993

लMढे बबन गणपत, मु. दैठणा, पो. 
टाकळ(शगं ता.आxट+ िज.बीड पुpष 3/10/1970 बी.ए. अ.जा. आxट+ 7/4/1995 6/4/1998 9763084002

29
20150206सी100829, 

06/02/2015
सोनवणे नारायण पुंजाराम, 
मु.पो.Kहाळस, ता.िज.बीड पुpष 6/6/1965 बी.काँम. अ.जा. बीड 6/1/1995 5/31/1998 9604741198

30 20140930सी100181, 
30/09/2014

कांबळे सं�दपान शंकर, रा.qKहगाव 
ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 11/11/1971 बी.ए. अ.जा. माजलगाव 12/2/1999 12/2/2002 7218663435

31 19960713सी463947, 
13/07/1996

रबुद रमेश बापुराव, रा.qKहगाव 
ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 3/5/1973 एम.ए. खुला माजलगाव 1/10/1998 12/31/2000 9420018123

32 20081126सी505675, 
26/11/2008

देवकते खंडु (शवाजीराव, तहसील 
रोड माजलगाव ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 6/16/1976 बी.ए. एन.ट+. माजलगाव 9/10/1998 9/10/2001 9975173914

33 20040408सी486386, 
08/04/2004

खांडवे गोरख भानुदास, मु.पो.क-
हेवडगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 2/10/1971 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. खुला आxट+ 12/1/1996 11/30/1999 8888294854

34
20140710सी100464, 

10/07/2014
जोशी अ@नल ;वनायकराव, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 7/7/1966 एम.ए. खुला बीड 10/28/1995 10/28/1998 9970531821

35
20081127सी504623, 

27/11/2008
येवले ;वजया भगवान, Iांती 

नगर पाटोदा ता.पाटोदा िज.बीड !"ी 6/1/1972 ए.ट+.डी. खुला पाटोदा 12/7/1995 11/5/1998 9420412586

36 19930614सी458258, 
14/06/1993

शेख मोईन 0रयासत, जामामखीद 

आxट+, ता.आxट+ िज.बीड पुpष 4/12/1976 एम.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 10/6/1998 9/30/2001 9403037440

37 20081117सी504839, 
17/11/2008

लगड बाळासाहेब परबती, दNनगर, 
मुरशदपुर आxट+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/5/1968 एम.काँम.बी.पी.ए

ड. खुला आxट+ 2/9/1994 1/31/1997 9552543471

38
20150303सी100642, 

03/03/2015
गवळी बाळु बाबु, रा.qKहगाव 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 11/16/1968 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 2/28/1996 3/29/1999 8805677547

39
20110114सी489105, 

14/01/2011
सोनवणे (शवकुमार नारायणराव, 

बीड ता.िज.बीड पुpष 6/6/1973 बी.ए. अ.जा. बीड 3/10/1997 3/9/2000 9860806381

40 20120831सी502252, 
31/08/2012

शेख कासम ई!माईल, मु. 
साबलखेड पो.धानोरा ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 1/20/1971 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 2/13/1998 1/13/2001 8806985001

41 20090220सी505527, 
20/02/2009

गाड ेसुधाकर >भाकर, रा.ईमनगाव 
पो.(शराळ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 2/8/1969 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 3/4/1996 2/28/1999 9890678566
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42 20090608सी476975, 
08/06/2009

पवार अशोक दशरथ, रा.ईमनगाव 
पो.(शराळ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 5/14/1976 बी.ए. Gह+.जे. आxट+ 9/15/1998 8/14/2001 7875068866

43 20130529सी100666, 
29/05/2013

बन शहादेव कMडीबा, मु. कासार+, 
पो.कडा कारखाना ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 1/1/1971 बी.ए. गोसावी आxट+ 5/13/1997 4/13/2000 9270493201

44 19930811सी458767, 
11/08/1993

लMढे ;वxणु @नवNृी मु. दैठणा, 
पो.टाकळ(सगं ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/1/1970 बी.काँम. अ.जा. आxट+ 7/21/1995 6/21/1998 9975534350

45 19891012सी456891, 
12/10/1989

पाटोळे भागवत रामराव, रामतीथ�, 
एम.आय.डी.सी.ए0रया, बीड पुpष 8/15/1969 बी.ए. अ.जा. बीड 6/26/1997 7/25/2000 7744007577

46 19851008सी457849, 
08/10/1985

फाळके ग�हनीनाथ बाबुराव, 
मु.पो.देवी @नमगाव ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 4/1/1964 बी.काँम.बी.पी.एड

. खुला आxट+ 8/18/1995 7/18/1998 8888015315

47 19890703सी457139, 
03/07/1989

तावरे दशरथ महादेव, 
मु.काकड�हरा पो.@नरगुडी 

ता.पाटोदा िज.बीड
पुpष 4/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. पाटोदा 12/9/1996 11/18/1999 8975560990

48 19920916सी486997, 
16/09/1992

@नकाळजे चंLकांत मोहनराव, 
;वनायक नगर ता.आxट+ िज.बीड पुpष 9/5/1970 एम.ए. अ.जा. पाटोदा 12/2/1996 11/28/1999 9423164288

49
19900321सी457450, 

21/03/1990
फड कारभार+ परमे$नर, धमा�पुर+, 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 6/9/1972 बी.ए. एन.ट+.डी. परळी वै. 1/4/1996 1/3/1999 9423172718

50
19911018सी478146, 

18/10/1991
घुले राम लaमणराव, मु.पो.डोमर+ 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 2/3/1970 बी.ए. अ.जा. पाटोदा 7/1/1997 8/7/2000 7350640495

51 19900726सी457339, 
26/07/1990

वाघमारे भगवान चोखोबा, मु. 
नांदडी पो.पाटोदा ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 7/15/1964 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 3/1/1995 2/28/1998 9637595811

52
19920713सी458088, 

13/07/1992
शेजवळ अशोक गंगाधर, (शवाजी 

नगर बीड
पुpष 5/1/1973 एम.ए. ओ.बी.सी. बीड 4/18/2000 3/31/2003 9822218185

53
19900721सी457456, 

21/07/1990
बनसोड ेगुलाब Hडगांबर, बुंदेलपुरा 

बीड
पुpष 11/4/1973 एम.ए.मराठS अ.जा. बीड 6/1/1996 5/31/1999 9975197483

54
19930918सी458829, 

18/09/1993
टुले अंकुश एकनाथ, मु.पो.राजुर+ 

ता.िज.बीड पुpष 7/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.सी. बीड 1/1/1998 11/10/2001 9527514372

55
20090806सी465211, 

06/08/2009
पठाण रशीद कादर, बाबाचौक बीड 

ता.िज.बीड पुpष 12/10/1970 एम.ए. खुला बीड 12/3/1997 11/30/2000 9975319249
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56 20150204सी100345, 
04/02/2015

आमटे लaमण पांडुरंग, 
रा.खांडपेारगाव पो.अंथरवण ;पपंर+ 

ता.िज.बीड
पुpष 5/15/1973 एम.ए.मराठS खुला बीड 1/1/1997 1/1/2000 9960964191

57 20091218सी507221, 
18/12/2009

वटाणे पंHडत सोपान, मु.पो.वाळुज 

पारगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 10/30/1967 बी.ए. खुला आxट+ 1/1/1998 12/29/2000 9766137750

58 20111108सी473704, 
08/11/2011

फुंदे दशरथ पंढर+नाथ,रा. शंकापुर 

qKहगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/3/1971 बी.कॉम. एन.ट+.डी. आxट+ 5/1/1998 4/30/2001 7875098431

59 20160625सी100870, 
25/06/2016

धाईजे गुलाब रामभाउ, मु.खेडा�, 
पो.तालखेड ता. माजलगाव िज.बीड पुpष 6/20/1968 एम.ए.मराठS अ.जा. माजलगाव 10/16/1995 10/16/1998 8605305585

60 20141126सी100985, 
26/11/2014

आबुज सारंगधर शेषरेाव, 
मु.पो.खानापुर ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 6/4/1968 बी.ए. एन.ट+.सी. माजलगाव 4/4/2000 4/3/2003 9604302480

61 19920814सी457837, 
14/08/1992

सोनवणे अंबादास लaमण, 
मु.पो.रायमोहा ता.(शpर िज.बीड पुpष 9/11/1974 एम.ए. अ.जा. बीड 5/4/2000 4/18/2003 9049430572

62
19910105सी457180, 

05/01/1991
ध:वे संघ(म" (लबंाजी, कागद+ 

वेस बौrधनगर बीड ता.िज.बीड पुpष 2/12/1971 एम.ए.इ@त. अ.जा. बीड 4/1/2000 3/1/2003 9881369269

63 20140418सी100064, 
18/04/2014

धस नंदा रावसाहेब, 
मु.पो.खासबाग खडकत रोड 

आxट+ ता.आxट+ िज.बीड
!"ी 3/6/1976 बी.ए. खुला आxट+ 11/10/1998 10/9/2001 9637956457

64
19940202सी459049, 

02/02/1994
खान मेहराज शेर खान, श�हशंाह 

नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 3/5/1976 एम.ए.बी.एड. खुला बीड 8/14/2000 8/20/2003 9226378651

65 19930624सी458289, 
24/06/1993

आबुज महादेव सखाराम, 
मु.पो.खानापुर ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 3/24/1969 बी.ए. एन.ट+. माजलगाव 6/7/2000 5/31/2003 9637596865

66 19910220सी457215, 
20/02/1991

डMगरे महाpL राणोजी, 
मु.पो.(भमनगर ता.केज िज.बीड पुpष 12/15/1969 बी.ए. अ.जा. केज 3/25/1995 2/28/1998 9766825231

67 19930107सी458202, 
07/01/1993

नेमाणे बाळु ;व$ननाथ. मु. 
तरटेवाडी, पो.(शरसमाग� ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 5/2/1976 बी.ए. खुला गेवराई 1/15/2001 1/14/2004 9404636611

68
19890822सी456866, 

22/08/1989
वडमारे राहुल केpजी, कागद+ वेस 

बौrधनगर बीड ता.िज.बीड पुpष 4/5/1971 एम.ए.�हदं+ अ.जा. बीड 7/27/1995 7/27/1998 9420411890
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69 20021001सी476714, 
01/10/2002

म!के जयEी उNमराव, 
मु.पो.(भमनगर ता.केज िज. बीड !"ी 9/25/1967 बी.ए. अ.जा. केज 6/26/1995 5/25/1998 9404953962

70
19940406सी459693, 

06/04/1994
पा(लमकर वषा� मनोहरराव, 
भा=यनगर बीड ता.िज.बीड !"ी 8/13/1971 एम.ए. खुला बीड 7/15/1997 7/31/2000 9822452249

71
20030104सी483210, 

04/01/2003
पा(लमकर म@नषा मनोहरराव, 
धानोरा रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 4/16/1976 एम.ए. खुला बीड 2/7/2000 2/24/2003 9689107079

72
20150216सी100415, 

16/02/2015
गवळी अpणा ;व$वनाथ, आदश� 

नगर बीड ता.िज.बीड !"ी 3/4/1971 एम.ए. अ.जा. बीड 1/5/1998 1/31/2001 9545543831

73
20110825सी492044, 

25/08/2011
कदम सुरेश कृxणा, जुना च-हाटा 

रोड, ता.िज.बीड पुpष 6/2/1963 एम.काँम. एन.ट+.बी. बीड 12/12/1989 12/12/1992 9423172180

74
19830812सी456769, 

12/08/1983
पाट+ल भा!कर Oीधरराव, Cथगळे 

ग�ल+, ता.िज.बीड पुpष 6/15/1964 बी.ए. खुला बीड 5/3/1992 4/30/1995 9421350896

75
20080528सी477610, 

28/05/2008
आगलावे संजय बाबुराव, एकनाथ 

नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 10/9/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 1/25/1997 1/8/2000 9673976341

76 20040303सी487366, 
03/03/2004

लोPणकर अभय ;व�ठलराव, 
गणेश पार रोड ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 9/30/1973 बी.ए. खुला परळी वै. 3/10/1997 3/9/2000 9028955932

77 19910708सी458934, 
08/07/1991

डरफे �दपक रंगनाथ, मु.खेडा�, 
पो.भ7डटाकळी ता. गेवराई िज.बीड पुpष 7/5/1974 एम.ए. खुला गेवराई 12/31/1997 12/31/2000 9011450711

78 20140206सी100419, 
06/02/2014

चGहाण अशोक संतराम, 
मु.पो.जातेगाव ता.गेवराई िज.बीड पुpष 12/9/1973 बी.ए. खुला गेवराई 10/29/1996 10/29/1999 8007183334

79 19900912सी457354, 
12/09/1990

भारती सुUीव गुलाबराव, _कoट+ 

आडगाव ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 9/5/1970 बी.ए. एन.ट+.बी. माजलगाव 3/12/1996 3/11/1999 9765146323

80 20150211सी100150, 
11/02/2015

को�हे परमे$वर यशवंत, 
Iांतीनगर पाटोदा ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 6/10/1968 बी.ए. खुला पाटोदा 12/13/1995 11/12/1998 9420412586

81 20150213सी100715, 
13/02/2015

चGहाण सुभाष (लबंाजी, 
मु.(सनगारवाडी पो.तालखेड 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 8/4/1970 एम.ए. ;व.जा.अ. माजलगाव 4/15/1998 4/18/2001 9767081230

82 20140904सी101393, 
04/09/2014

धोकटे सुशील >काशराव, गणेश 

पार रोड ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 6/20/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. परळी वै. 6/1/2000 5/31/2003 9923497777
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83
20081126सी505672, 

26/11/2008
च�ड ेमहेश वसंतअ�पा, गणेश पार 

रोड ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 7/14/1975 बी.ए. खुला परळी वै. 7/16/1998 7/15/2001 9822038713

84
20100224सी509081, 

24/02/2010
गोपनपाळे दNा"य ;व$वांबर, 
परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/25/1975 बी.ए. वाणी परळी वै. 7/16/1998 7/15/2001 9527191443

85
19910812सी457816, 

12/08/1991
अ�हरे रमेश राघोजी, इमामपुर रोड 

बीड ता.िज.बीड पुpष 7/21/1967 बी.कॉम. अ.जा. बीड 9/1/1994 9/30/1997 9011352429

86 20120122सी498211, 
22/01/2012

देशमुख रवींL उNमराव, पदमावती 
ग�ल+, परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 2/11/1972 एम.ए.अथ�शा!" खुला परळी वै. 6/5/1996 6/5/1999 9420001729

87 20140923सी100527, 
23/09/2014

करकसे संतोष रावसाहेब, 
मु.पो.माळ�हवरा ता.गेवराई, िज.बीड पुpष 11/22/1970 बी.कॉम. खुला गेवराई 8/11/1995 8/11/1998 9860734155

88
20010608सी471784, 

08/06/2001
शेख आयुम सुलेमान, मु.पो.आxट+ 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 1/28/1966 बी.ए. खुला आxट+ 12/7/1992 11/30/1995 9270116086

89
19990713सी472509, 

13/07/1999
जाधव बाळु गोरख, मु.पो.कडा 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/3/1970 बी.ए. अ.जा. आxट+ 7/25/1997 6/30/2000 9420019753

90 19920721सी458507, 
21/07/1992

धुमाळ उमाकांत नर7L, मु.(लबंगाव 
पो.जवळगाव ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 7/5/1976 एम.ए.इ@त. खुला अंबाजोगाई 8/1/1998 7/31/2001 9850381898

91 20090209सी505010, 
09/02/2009

भोले भा!कर दे;वदास, 
मु.CचचंगGहाण ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 12/5/1971 बी.ए. खुला माजलगाव 10/28/1995 10/28/1998 7588177431

92
19931202सी458597, 

02/12/1993
शेजाळ Eीराम भैरवनाथ, 

खडकपुरा पेठ बीड ता.िज.बीड पुpष 2/1/1971 एम.ए.�हदं+ खुला बीड 7/25/1995 7/25/1998 9158363383

93
19850701सी457503, 

01/07/1985
परमे$नर+ क:हे�यालाल >भु, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 6/14/1967 एम.ए.�हदं+ अ.जा. बीड 5/25/1995 6/30/1998 9028030664

94 19920707सी458067, 
07/07/1992

उगले अशोक मनोहर, मु.गाजीपुर 

पो.आव� ता.(शpर िज.बीड पुpष 4/15/1975 बी.ए.बी.पी.एड. खुला पाटोदा 1/1/1999 12/31/2001 8380979966

95
19891108सी457036, 

08/11/1989
कदम कैलास पोपटराव, 

मु.पो.आxट+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/29/1972 बी.कॉम. ओ.बी.सी. आxट+ 6/28/1996 6/28/1999 9860832236

96
20150210सी101036, 

10/02/2015
योगे pपाल+ (सFदनाथ, 

मु.पो.आxट+ ता.आxट+ िज.बीड !"ी 1/28/1973 बी.कॉम. एन.ट+.सी. आxट+ 7/19/1999 7/19/2002 9890175177

97 20130304सी101051, 
04/03/2013

शेख 0रजवान गुलाब, मु.(सरपुरा 
पो.टाकळी ता.केज िज.बीड पुpष 6/5/1969 एम.ए. खुला केज 11/13/1997 11/13/2000 9665196286
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98 20100719सी494368, 
19/07/2010

उगले तुकाराम ;वठोबा, 
मु.गाजीपुर पो.आव� ता.(शpर 

िज.बीड
पुpष 7/1/1971 बी.ए. खुला (शpर कासार 9/4/1995 8/19/1998 9527159276

99
19811229सी456748, 

29/12/1981
म!के काल+दास वामनराव, 
पंच(शल नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 5/19/1964 बी.ए. अ.जा. बीड 1/6/1994 12/31/1996 9423326465

100
19910420सी457673, 

20/04/1991
हजारे सुनंदा रामभाऊ, पंच(शल 

नगर बीड ता.िज.बीड !"ी 6/6/1968 बी.ए. अ.जा. बीड 6/26/1997 6/26/2000 9422326255

101
20150205सी100828, 

05/02/2015
ढोकणे राम ब:सी, रा.नागापुर 
पो.Kहाळसजवळा ता.िज.बीड पुpष 1/5/1970 एम.ए. अ.जा. बीड 1/1/1999 12/31/2001 9921201654

102 19870629सी456626, 
29/06/1987

पठाण (सलेमान शाहाजीभाई, 
रा.नागापुर खुद� पो.Kहाळसजवळा 

ता.िज.बीड
पुpष 7/13/1970 बी.ए. खुला बीड 2/7/1998 2/28/2001 9011723517

103
20091205सी489916, 

05/12/2009
देशमुख जग:नाथ बापुराव, पांगर+ 

रोड बीड ता.िज.बीड पुpष 5/5/1973 बी.ए. खुला बीड 1/12/1998 2/12/2001 9403264930

104
19931006सी458543, 

06/10/1993
वाघीरकर िजत7L सदा(शवराव, 

धMडीपुरा बीड ता.िज.बीड पुpष 12/30/1970 बी.ए!सी. खुला बीड 2/7/1998 1/31/2001 9405102854

105
19900106सी457048, 

06/01/1990
गालफाड ेरामहर+ मातJड मु.पो. 

चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 7/3/1969 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 3/1/1996 2/26/1999 9765195658

106
19971128सी463509, 

28/11/1997
वाघ शहाजी नागनाथ, जेबा;पपंर+ 

ता.िज.बीड पुpष 6/5/1975 एम.ए.बी.पी.एड. खुला बीड 8/1/1999 8/17/2002 8805271227

107
20150218सी100769, 

18/02/2015
वाघमारे रवींL दशरथराव, मु.पो. 

चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 7/5/1972 बी.ए. अ.जा. बीड 7/1/1997 6/30/2000 9822935149

108 19881221सी457100, 
21/12/1988

�हरवे छाया संपNीराव, 
मु.पो.कळमअंबा ता.केज िज.बीड !"ी 7/7/1972 एम.ए.एम.पी.एड. अ.जा. केज 7/19/1996 7/19/1999 9960054708

109 19930113सी459145, 
13/01/1993

उगले पांडुरंग अंकुशराव, 
मु.CचचंगGहाण ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 7/4/1973 बी.ए. खुला माजलगाव 11/25/1998 11/25/2001 9420018456

110 19990212सी466043, 
12/02/1999

आबुज राज7L मुरल+धर, मु.रंजेगाव 

पो. नाथापुर ता.िज.बीड पुpष 3/5/1970 बी.कॉम. खुला बीड 12/1/1996 12/1/1999 9763872041

111 20150206सी101484, 
06/02/2015

आगळे गौतम शंकरराव, (भमवाडी 
परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 7/9/1964 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/5/1996 10/6/1999 9423947024

112
20000916सी468984, 

16/09/2000
तांगड े;पगंळा साळुजीराव, 
रा.घाटसावळी ता.िज.बीड !"ी 6/8/1969 एम.ए. अ.जा. बीड 7/16/1997 7/16/2000 9503261407
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113 20150212सी100736, 
12/02/2015

रोड ेसDयनारायण गो;वदंराव, 
(भमनगर परळी वै. ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 5/2/1973 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 6/2/2000 5/2/2003 8007747115

114 19901123सी457467, 
23/11/1990

कांबळे सDयपाल (भमराव, बजरंग 

नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/1/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 1/13/1997 11/20/2000 9096433648

115 20150224सी101096, 
24/02/2015

गज< नारायण रामभाऊ 

;वrयानगर परळी वै. ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 7/2/1969 एम.कॉम. ओ.बी.सी. परळी वै. 7/12/1995 7/12/1998 9423714269

116 19921016सी457903, 
16/10/1992

जाधव `ानोबा रामचंL, ;>यानगर 
परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 10/10/1972 बी.ए. ओ.बी.सी. परळी वै. 6/12/1996 6/12/1999 9860739727

117 20150226सी101086, 
26/02/2015

रोड ेसंघपाल वैजनाथ, 
मु.पो.क:हेरवाडी परळी वै. 

ता.परळी वै.िज.बीड
पुpष 3/3/1970 एम.ए.इ@त. अ.जा. परळी वै. 3/9/1999 3/9/2002 9403940451

118 20140624सी101936, 
24/06/2014

गडकेर सोमनाथ >भाकर, माPणक 

नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/15/1971 बी.ए. एन.ट+.क. परळी वै. 8/21/1998 8/20/2001 9850715548

119 20140714सी102270, 
14/07/2014

श7बड ेगोवध�न रामराव, मु. तांदळा 

पो.फुलसांगवी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 7/1/1973 एम.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 11/18/1999 11/17/2002 8605378091

120 20150205सी100453, 
05/02/2015

खांड े>�दप नामदेव, मु.पो.Kहाळस 

जवळा ता.िज.बीड पुpष 6/13/1973 बी.ए. खुला बीड 12/7/1996 12/8/1999 9921271460

121 20110222सी493565, 
22/02/2011

दातPखळ मि]छंL दशरथ, रा. 
सैदापुर पो.फुलसांगवी ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 7/16/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 4/20/1998 4/20/2001 7350977615

122 20140201सी101259, 
01/02/2014

माने राजाभाऊ नारायणराव, मु. 
तळेगाव घाट पो. हाटोळा ता 

अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 6/22/1973 एम.ए.बी.एड. खुला अंबाजोगाई 5/17/1997 5/16/2000 9421363156

123
20150302सी100420, 

02/03/2015
लांब गणपत बापुराव, रा.बनकरंजा 

ता.केज िज.बीड पुpष 10/20/1975 बी.ए. एन.ट+.डी. केज 6/19/2000 6/18/2003 9881315458

124 20030822सी481270, 
22/08/2003

कांबळे दैवशाला कMडीबा, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड !"ी 8/25/1966 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 7/24/1995 7/24/1998 9767402550

125
20090224सी505678, 

24/02/2009
(शदंे रो�हदास साहेबराव, 

मु.पो.Cचखल+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 5/10/1970 बी.ए. खुला आxट+ 11/8/1997 10/7/2000 9975825175
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126 19920808सी458517, 
08/08/1992

स�यद गुलाब गफुर, 
मु.पो.धामणगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/3/1974 बी.ए.बी.पी.एड. ओ.बी.सी. आxट+ 2/5/1997 1/18/2000 9420028085

127 20140731सी100500, 
31/07/2014

दातPखळ काकासाहेब साहेबराव, 
रा. सैदापुर पो.फुलसांगवी 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 2/5/1971 बी.ए. खुला गेवराई 6/26/1995 6/26/1998 9767425590

128 19960508सी463783, 
08/05/1996

(शरावळे सुरेश ब:सी, मु.वटणवाडी 

पो.कडा कारखाना ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 1/2/1968 बी.ए.रा�य. अ.जा. आxट+ 12/6/1999 12/6/2002 9764498069

129 20150223सी100445, 
23/02/2015

राठोड बंडु बOु, मु.कुरणतांडा 

पो.तालखेड ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 9/6/1968 बी.ए. Gह+.जे. माजलगाव 5/9/1994 5/9/1997 9623969477

130 19940406सी458992, 
06/04/1994

चGहाण >ेमदास मान(सगं, 
रा.बाराभाई तांडा पो.राजेगाव 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 12/1/1973 बी.ए.बी.पी.एड. Gह+.जे.ए. माजलगाव 7/6/1998 7/5/2001 9823869666

131
20110616सी473748, 

16/06/2011
जाधव आशा पांडुरंग, रा.पाटोदा 

ता.पाटोदा िज.बीड !"ी 2/21/1974 एम.ए.!टेनो खुला पाटोदा 12/1/1996 11/30/1999 9860820214

132 20140630सी102703, 
30/06/2014

(मसाळ सुनीता छ"भुज, 
मु.सावरगाव पो.मादळमोह+ 

ता.गेवराई िज.बीड
!"ी 8/20/1973 एम.ए. एन.ट+.डी. गेवराई 9/15/1998 8/14/2001 7350490578

133
19870629सी456627, 

29/06/1987
जोशी चंLकांत सखाराम, गेवराई 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 9/4/1970 बी.ए!सी. ए.ट+.डी. गेवराई 7/8/1998 7/7/2001 9423714865

134
20141018सी100041, 

18/10/2014
सोनवणे सं�दपान `ानोबा, 
भ7डटाकळी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/1/1969 एम.ए.इ@त. अ.जा. गेवराई 10/30/1995 10/30/1998 9850531228

135
19930825सी458781, 

25/08/1993
घाडगे >काश जनाध�नराव, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 6/15/1967 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 7/25/1995 7/25/1998 9765585892

136 19880101सी459090, 
01/01/1988

ढोकणे ;व�ठल नारायण, 
मु.नागापुर पो.Kहाळसजवळा 

ता.िज.बीड
पुpष 2/2/1970 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 9/1/1995 9/1/1998 9021611081

137 19891017सी456892, 
17/10/1989

उघड ेकैलास बाबुराव, 
मु.अध�मसला पो.pई ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 6/11/1971 बी.ए.बी.एड. अ.जा. गेवराई 6/30/1995 6/30/1998 9763466368

138
19921105सी457917, 

05/11/1992
पवार अ@नल उNमराव, पंचशील 

नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 11/4/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 3/12/1998 3/12/2001 9423242013

139
19940114सी459032, 

14/01/1994
शेख काजीम बशीर मोहKमद, 

बाले;पर बीड ता.िज.बीड पुpष 7/4/1972 एम.ए. खुला बीड 10/3/1998 10/31/2001 9421950496
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140
20111117सी491387, 

17/11/2011
मोरे जा(लदंर आEुबा, मु.पो.धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 5/25/1974 एम.ए.इ@त. खुला धाpर 3/23/1998 3/23/2001 9860366499

141 20150223सी100118, 
23/02/2015

लांब Eीहार+ Gयंकटराव, मु.Cचचंपुर 
पो.उंदर+ ता.धाpर िज.बीड पुpष 8/5/1973 एम.ए.रा�य. एन.ट+.डी. धाpर 12/16/1998 12/15/2001 9860983495

142
20111223सी491250, 

23/12/2011
भोसले सुरेश हर+भाऊ, मु. 

_क�लेधाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 6/1/1971 बी.ए!सी. खुला धाpर 2/24/1996 2/24/1999 9890098139

143
20081202सी505500, 

02/12/2008
पवार >काश >ताप(सहं, 

मु.पो.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 3/24/1976 बी.ए. खुला धाpर 12/16/1998 12/15/2001 9420026611

144
20150202सी101488, 

02/02/2015
ओतार+ मनोहर दNा"य, 

मु.पो.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/23/1974 बी.ए. एन.ट+.बी. धाpर 9/16/1998 9/16/2001 9423251427

145 20090127सी504823, 
27/01/2009

देशमुख महादेव केशवराव, 
मु.गोपाळपुर पो.धाpर ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 7/24/1975 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. खुला धाpर 1/19/1998 1/19/2001 9422250921

146 19981008सी465469, 
08/10/1998

खेडकर संभाजी लालासाहेब 

मु.सांगवी पो.टाकळ(सगं ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 3/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 7/11/1997 6/30/2000 9970864431

147 19930116सी459853, 
16/01/1993

सुरवसे का(लदास नामदेव, 
मु.तळेगाव घाट पो.हातोला 

ता.अंबेजोगाई िज.बीड
पुpष 6/20/1971 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. अंबाजोगाई 8/23/1996 8/23/1999 9421270640

148
20141127सी101055, 

27/11/2014
(शदंे र;वLं साहेबराव, मु.पो.धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 9/7/1971 बी.कॉम. खुला धाpर 7/1/1996 7/1/1999 9975345076

149
20071217सी489740, 

17/12/2007
Cचरके अर;वदं भागवतराव, 
मु.पो.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 7/5/1974 बी.ए. खुला धाpर 4/6/1998 4/5/2001 9225582222

150 19890808सी457839, 
08/08/1989

पोकळे ह0रभाऊ रामभाऊ, 
मु.पो.बेलगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 1/5/1971 बी.ए. खुला आxट+ 7/7/1995 6/8/1998 9623250745

151 20150226सी100671, 
26/02/2015

जोगदंड रामराव शेषरेाव, 
मु.पो.बदा�पुर ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 5/15/1969 एम.ए.बी.ल+ब. अ.जा. अंबाजोगाई 1/25/1999 1/24/2002 9921764181

152
20150309सी100088, 

09/03/2015
ओगले >काश नारायणराव, 
धानोरा रोड बीड ता.िज.बीड पुpष 7/7/1965 बी.कॉम.एम.पी.ए

ड. अ.जा. बीड 10/10/1995 10/10/1998 9403039429

153 19971023सी462120, 
23/10/1997

डMगरे गौतम कटाळु 

मु.पो.जोड�हगंणी ता.धाpर िज.बीड पुpष 4/8/1970 एम.ए. अ.जा. धाpर 12/19/1998 12/19/2001 7721075382

154
19950825सी463975, 

25/08/1995
कुलकण� रेवती रमाकांत, कॅनॅाल 

रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 8/30/1966 एम.ए. खुला बीड 3/1/1994 2/28/1997 9423172524
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155 19910109सी457184, 
09/01/1991

@नगंुळे जाल+ंदर अजु�न, 
मु.पो.मांगवडगाव ता.केज िज.बीड पुpष 8/12/1971 बी.ए. एन.ट+.डी. केज 11/15/1995 10/31/1998 8698532924

156
19920720सी457972, 

20/07/1992
वंजारे नंदाबाई रामभाऊ, शाहुनगर 

बीड ता.िज.बीड !"ी 6/25/1976 एम.ए.एल.एल.बी
. अ.जा. बीड 8/1/2000 8/31/2003 9881427277

157
20011215सी474080, 

15/12/2001
(सरसट ;वrया बाबुराव, कॅनॅाल 

रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 6/6/1967 एम.ए. अ.जा. बीड 3/27/1997 3/27/2000 9975962094

158
20041212सी504828, 

12/12/2004
सावंत बुrधीसागर बाबुराव, 
मु.पो.गडी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/15/1967 बी.ए. ओ.बी.सी. गेवराई 7/1/1995 6/30/1998 9822956752

159 19880628सी456682, 
28/06/1988

घनघाव वसंत भानुदास, मु.वाका 

पो.(सरसाळा ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 12/8/1972 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 7/6/1998 7/6/2001 9420023196

160 20090131सी504845, 
31/01/2009

दाडगे पrमराज माधवआ�पा, 
अंबावेस परळी वै.ता.परळी िज.बीड पुpष 5/7/1972 बी.कॉम. खुला परळी वै. 6/5/1996 6/5/1999 9028288342

161
19990601सी466892, 

01/06/1999
शेख मुसा कादर, बाबा चौक बीड 

ता.िज.बीड पुpष 9/6/1970 बी.ए. खुला बीड 9/1/1996 8/20/1999 8605359925

162
20091126सी467756, 

26/11/2009
कदम सु@नता भा!करराव, बाले;पर 

बीड ता.िज.बीड !"ी 5/20/1968 एम.कॉम. खुला बीड 10/12/1995 10/12/1998 9881959325

163 20120704सी457172, 
04/07/2012

(मEा ;वर7Lमोहन Cधरज>साद, 
पेठमोह�ला परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 6/13/1969 एम.ए.एम.पी.एड. खुला परळी वै. 7/24/1995 7/23/1998 9420383900

164 19890407सी457130, 
07/04/1989

तखीक रमेश लaमणराव, रा. 
सैदापुर पो.फुलसांगवी ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 7/2/1967 बी.कॉम.बी.पी.एड

. खुला गेवराई 1/3/1994 12/31/1996 9527076751

165 20081124सी458399, 
24/11/2008

भंडारे कमलाकर वैजनाथ, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 3/15/1969 बी.कॉम. एस.बी.सी. परळी वै. 8/10/1995 7/31/1998 9860387815

166
20120317सी500504, 

17/03/2012
खंदारे सो(मनाथ भगवान, 

मु.पो.आxट+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/4/1970 बी.ए. ओ.बी.सी. आxट+ 6/23/1997 6/23/2000 9503878484

167
19900312सी457475, 

12/03/1990
माटे संFया बंडुराव, (भमनगर 

ता.गेवराई िज.बीड !"ी 9/14/1970 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. गेवराई 10/23/1996 10/23/1999 8805905892

168
19880720सी456691, 

20/07/1988
सोनवणे `ानोबा ;व�ठलराव, 
मु.पो.�हगंणी ता.धाpर िज.बीड पुpष 9/12/1972 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. धाpर 4/6/1998 4/6/2001 9604395033

169 20081226सी505639, 
26/12/2008

चारेकानडी राजाभाऊ 

;व�ठलराव,मु.पो.�हगंणी ता.धाpर 
िज.बीड

पुpष 5/23/1975 बी.ए. एन.ट+.बी. धाpर 1/27/1998 1/27/2001 8605343682
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170 20141002सी100462, 
02/10/2014

लहाने भारत जोतीबा, मु.औरंगपुर 

पो.(सरसाळा ता. परळी वै. िज.बीड पुpष 5/25/1969 एम.कॉम. एन.ट+.डी. परळी वै. 12/2/1994 11/2/1997 7875792915

171 20090122सी461434, 
22/01/2009

शा!"ी ;वजयकुमार दNा"य, 
बसवे$वर कॉलनी मु.पो.परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 9/10/1970 बी.कॉम. खुला परळी वै. 7/1/1996 7/1/1999 8975512650

172 20150212सी100696, 
12/02/2015

काशीद सखाराम वैजीनाथ, रा. 
सैदापुर पो.फुलसांगवी ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 1/1/1972 एम.ए. खुला गेवराई 1/1/2000 12/31/2002 9767129891

173 20011219सी474086, 
19/12/2001

राऊत चंLकांत तुळशीराम, 
मु.कोळ;पपंर+ पो.अंजनडोह 

ता.धाpर िज.बीड
पुpष 9/15/1971 बी.ए. इ.मा.व. धाpर 8/6/1997 8/6/2000 9975654989

174 20140705सी100812, 
05/07/2014

सोळंके सुरेश ह0रदास, 
मु.पो.कोळ;पपंर+ पो.अंजनडोह 

ता.धाpर िज.बीड
पुpष 1/7/1975 एम.ए.बी.एड. खुला धाpर 6/17/1997 6/17/2000 9960984014

175 20150212सी100316, 
12/02/2015

मोटे सुवणा� सुदामराव, 
मु.रौळसगाव पो. खडक6 घाट 

ता.िज.बीड
!"ी 5/5/1973 एम.ए.बी.पी.एड. खुला बीड 6/26/1997 6/26/2000 9552480631

176 20140929सी101406, 
29/09/2014

हरवट अZदलु मोईज अZदलु 

सतार, मोमीनपुरा ता.गेवराई 
िज.बीड

पुpष 6/18/1968 बी.कॉम. खुला गेवराई 6/22/1995 6/22/1998 9822589080

177
20120828सी501359, 

28/08/2012
गाडकेर भागवत एकनाथ, गेवराई 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 6/22/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. गेवराई 12/11/1995 12/11/1998 9921201103

178
20141231सी100978, 

31/12/2014
राख संCगता महादेव, बीड 

ता.िज.बीड !"ी 5/16/1972 एम.कॉम. एन.ट+.डी. बीड 12/1/1995 12/1/1998 9970022842

179 20150225सी100599, 
25/02/2015

@नसगJध भाऊसाहेब दादाराव, 
राम;पपंळगाव ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 1/5/1969 बी.ए!सी. अ.जा. माजलगाव 9/1/1997 9/1/2000 7447272054

180
20140707सी101794, 

07/07/2014
कLे म@नषा माPणकराव, बीड 

ता.िज.बीड !"ी 7/1/1972 एम.ए. खुला बीड 6/1/1997 6/30/2000 9403917632

181
20130225सी101015, 

25/02/2013
भांगे सखु Eीरंगराव, _क�ले धाpर 

ता.धाpर िज.बीड !"ी 11/1/1972 बी.ए.बी.एड. एन.ट+.3 धाpर 10/28/1999 10/28/2002 9860652988

182 19900917सी457361, 
17/09/1990

डोळे का(शनाथ शेषराव, खड<वाडी 

पो.येळंब घाट ता.िज.बीड पुpष 7/14/1970 बी.ए. एन.ट+.3 बीड 10/3/1997 9/30/2000 9970200365
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183 19970217सी462571, 
17/02/1997

�बडगर अंजना >भाकर, 
मु.दाउतपुर पो.परळी ता.परळी 

वै.िज.बीड
!"ी 12/15/1972 बी.ए.एम.एस.ड

Zलु.
एन.ट+.2 परळी वै. 5/5/1998 5/4/2001 9922525102

184
19960222सी463759, 

22/02/1996
गायसमुLे बुrधरDन केp, परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 9/29/1971 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 6/9/1998 5/9/2001 9421342583

185
20040106सी488053, 

06/01/2004
रोड े;व$ननाथ वैजनाथ, परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 2/9/1966 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 12/1/1993 11/30/1996 8275707575

186 20011022सी470757, 
22/10/2001

चGहाण सुंदर बाबुराव, मु.वडखेल 

पो.पांगर+ ता.परळी वै िज.बीड पुpष 6/9/1972 बी.ए. Gह+.जे.ट+. परळी वै. 6/16/1997 6/16/2000 8390239055

187 20100417सी485571, 
17/04/2010

पायाळ गोवध�न Cगनाजी, 
मु.अं�बल वडगाव पो.पोथरा 

ता.िज.बीड
पुpष 3/6/1967 एम.कॉम. अ.जा. बीड 6/1/1992 5/31/1995 9421345360

188 20090916सी505735, 
16/09/2009

गुजर रमाकांत संभाजी. 
मु.पो.जवळगाव ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 1/3/1970 एम.ए. खुला अंबाजोगाई 11/1/1996 10/31/1999 9421933218

189 19921222सी458185, 
22/12/1992

अरगड ेबळीराम गोपाळराव, 
मु.पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 4/1/1973 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 7/11/2000 7/10/2003 8805654116

190 19960924सी466911, 
24/09/1996

मो�हते संजय ;व�ठलराव, 
;वrयानगर परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 10/16/1973 बी.ए!सी.बी.एड. खुला परळी वै. 2/6/1998 1/31/2001 9970785157

191 20001215सी470879, 
15/12/2000

साबळे बाबुराव धMHडबा, 
मु.पो.केकतपांगर+ ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 7/5/1969 बी.ए. अ.जा. गेवराई 12/31/1997 12/31/2000 9767493884

192 19890706सी457166, 
06/07/1989

म!के �दपक (सताराम, परळीवेस 

अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 8/18/1970 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 1/1/1997 12/31/1999 9890221741

193 19880916सी458363, 
16/09/1988

(शदंे रामचंL माpती नागझर+ 

पर+सर परळी रोड ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 9/13/1964 बी.कॉम. अ.जा. अंबाजोगाई 10/1/1995 9/30/1998 9850033989

194 20100312सी508875, 
12/03/2010

साबणे जोगोजी भागोजी, र;ववार 
पेठ अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 9/27/1974 एम.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 12/16/1998 11/30/2001 9822406470

195
19900718सी457333, 

18/07/1990
साळवे (भमराव भगवानराव, केज 

ता.केज िज.बीड पुpष 8/21/1971 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. केज 4/3/1998 3/20/2001 9421552258
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196 19910509सी460143, 
09/05/1991

बनसोड ेवसंत ई$वर, मु.ममदापुर 
पो.पाटोदा ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 11/25/1972 एम.ए.इ@त. अ.जा. अंबाजोगाई 6/12/1996 6/11/1999 7744083544

197 20000425सी471913, 
25/04/2000

लांडगे संतोष दे;वदास, नागझर+ 

पर+सर परळी रोड ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 6/28/1974 बी.ए. खुला अंबाजोगाई 1/23/1998 1/23/2001 9765660222

198 19961204सी461643, 
04/12/1996

चGहाण रणजीत रमाकांत, 
अयोFयानगर मोरेवाडी 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 6/1/1974 एम.ए. खुला अंबाजोगाई 4/16/1998 4/15/2001 9422999468

199
20030716सी480729, 

16/07/2003
साठे बाळासाहेब माpती, 
मु.पो.होळ ता.केज िज.बीड पुpष 8/7/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला केज 11/26/1996 11/25/1999 9970971908

200 19941123सी460087, 
23/11/1994

द�हवाड े;वनायक आनेबा, 
नागझर+ पर+सर परळी रोड 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 6/4/1970 एम.ए.बी.एड. अ.जा. अंबाजोगाई 3/15/1996 3/14/1999 9657731751

201
19950616सी460654, 

16/06/1995
घुगे नानासाहेब एकनाथ, 
मु.पो.होळ ता.केज िज.बीड पुpष 1/22/1972 एम.ए. एन.ट+.डी. केज 11/27/1996 10/27/1999 7219289142

202 20140624सी101018, 
24/06/2014

मोरे योगीराज नरहर+राव, 
मु.मोरेवाडी ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 6/26/1967 बी.ए. खुला अंबाजोगाई 12/8/1998 11/30/2001 9766220695

203 19921113सी457919, 
13/11/1992

वरकड (शवाजी रो�हदास, 
मु.केसापुर+ पो.परभणी ता.िज.बीड पुpष 6/6/1969 एम.ए.मराठS खुला बीड 11/18/1998 11/18/2001 7030147392

204
19970801सी462785, 

01/08/1997
जाधव अजय गणपतराव, 
मु.पो.ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 6/15/1974 एम.ए.बी.पी.एड. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 1/1/1999 12/30/2001 9423757008

205
20140628सी100665, 

28/06/2014
डावकर वसंत आEुबा, मु.पो.मौजे 

ता.िज.बीड पुpष 6/30/1960 एम.कॉम. खुला बीड 6/26/1997 6/26/2000 9421479572

206
19870929सी456651, 

29/09/1987
स�यद आल+पाशा रसुद, 

मु.पो.साळेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 12/16/1971 बी.ए. खुला केज 7/29/1997 7/29/2000 9049660777

207 20141105सी100264, 
05/11/2014

जोगदंड ;वलास रामराव, नागोबा 
ग�ल+ पेठ बीड ता.िज.बीड पुpष 12/12/1970 बी.कॉम. अ.जा. बीड 1/1/1996 1/1/1999 9921404999

208 20150220सी100195, 
20/02/2015

जोगदंड अशोक नामदेव, 
मु.(म(लदंनगर परळी वै ता.परळी 

वै. िज. बीड
पुpष 6/1/1965 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 2/10/1998 2/11/2001 9527807791

209 19860716सी458003, 
16/07/1986

सानप सखाराम आEुबा, 
मु.तांदळवाडी पो.पारगाव 

ता.िज.बीड
पुpष 5/9/1970 बी.कॉम.बी.एड. एन.ट+.डी. बीड 6/1/1995 5/30/1998 9765339197
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210 19950124सी459868, 
24/01/1995

सरवदे सुदाम का(शनाथ, 
मु.पो.पाटोदा ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 5/13/1972 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 8/12/1996 8/12/1999 9545716547

211
19931229सी458640, 

29/12/1993
दहातMड ेम:मथ बाबुराव, 

मु.पो.माळेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 5/5/1966 बी.ए. अ.जा. केज 9/16/1995 9/30/1998 8600934390

212
19890621सी457025, 

21/06/1989
काळुंके अ�ण यशवंत, धानोरा 

बु.ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 1/1/1970 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 4/28/1998 4/27/2001 9823843121

213 19940623सी459381, 
23/06/1994

सातपुते गो;वदं संतराम, 
मु.पो.नायगाव ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 7/1/1976 एम.ए.इ@त. खुला पाटोदा 11/12/1999 11/12/2002 9970309946

214 20020422सी474029, 
22/04/2002

पुर+ अ@नprध ब�Lनारायण, 
मु.पो.घाटनांदरू ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 6/7/1971 बी.ए.बी.पी.एड. गोसावी अंबाजोगाई 4/29/1997 4/28/2000 9421342146

215 19870121सी458228, 
21/01/1987

शेप Eीराम राम_कशन, मु.शेपवाडी 
पो.;पपंळ धायगुडा ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 5/1/1969 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. अंबाजोगाई 5/3/1997 5/6/2000 9423470822

216 20120803सी461698, 
03/08/2012

शेप सज<राव (शवाजी, 
मु.पो.लाडवेडगाव ता.केज िज.बीड पुpष 5/5/1970 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. केज 9/8/1997 9/8/2000 7720881916

217 19910821सी457539, 
21/08/1991

खोडसे अना(मका ;व$ननाथ, 
अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई िज.बीड !"ी 7/10/1973 बी.ए. खुला अंबाजोगाई 6/22/1998 5/31/2001 9766192571

218
20150209सी100120, 

09/02/2015
बोराड ेसुरेश �हरालाल मु.पो.आडस 

ता.केज िज.बीड पुpष 7/1/1971 बी.ए. अ.जा. केज 11/28/1996 11/28/1999 9420798453

219 20010705सी472568, 
05/07/2001

वRते बबन कMHडबा, 
मु.पो.(सरसदेवी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 9/4/1970 बी.ए. अ.जा. गेवराई 11/14/1995 11/15/1998 8888479445

220 20150206सी101117, 
06/02/2015

आगके बलवीर शंकरराव, 
(भमवाडी परळी वै.ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 9/13/1967 बी.कॉम. अ.जा. परळी वै. 2/24/1995 2/24/1998 9096308284

221
19920114सी457554, 

14/01/1992
पोटभरे मधुकर @नवNृीराव, 
मु.पो.आडस ता.केज िज.बीड पुpष 6/16/1969 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. केज 3/11/1994 4/12/1997 9850662285

222 20070223सी486592, 
23/02/2007

गुंडाळे _कशोर ;वxणु, मु.पो.बदा�पुर 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 8/7/1975 एम.ए. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 4/2/1998 4/2/2001 9527917267
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223 19910121सी457697, 
21/01/1991

जोगदंड गुलचंद बाबुराव, 
मु.पो.बदा�पुर ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 6/15/1971 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 4/7/1998 4/6/2001 9579970314

224 19950629सी460656, 
29/06/1995

देशमुख �दगांबर ;वजयकुमार, 
मु.पो.(सरसाळा ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 10/22/1976 एम.ए.मराठS खुला परळी वै. 5/1/2000 5/1/2003 9421346466

225 20081120सी504615, 
20/11/2008

भदग< _कशन बुवाजीराव, 
मु.पो.जयभीमनगर ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 8/12/1972 एम.ए. अ.जा. माजलगाव 8/1/1995 7/31/1998 9420783928

226 20140312सी100684, 
12/03/2014

माने भगवान कारभार+, 
मु.पो.�हगंणी बु. ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/15/1970 बी.ए. एन.ट+.सी. धाpर 10/4/1995 10/21/1998 9822794402

227
19920828सी457850, 

28/08/1992
(शदंे अजु�न कMHडबा, मु.पो.मोहा 

ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/1/1972 बी.ए. 
आय.ट+.आय. अ.जा. परळी वै. 7/6/1998 7/5/2001 7083648661

228 19920701सी457996, 
01/07/1992

चोले बालासाहेब @नवNृी, 
मु.आसोला पो.अंजनडोहा ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 9/5/1976 बी.ए. वंजार+ धाpर 12/23/1998 12/23/2001 9822361785

229 20080804सी503090, 
04/08/2008

शेख रमजान अहमद, रा.इ!थळ 

पो.आपेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 2/25/1971 बी.ए. खुला केज 5/10/1996 5/10/1999 7709285887

230 19900717सी457330, 
17/07/1990

गालफाड ेसु@नल रामराव, 
मु.पो.Cचचंोल+ माळी ता.केज 

िज.बीड
पुpष 6/6/1970 एम.ए.रा�य. अ.जा. केज 3/10/1998 3/9/2001 7768953514

231 20080701सी474969, 
01/07/2008

जोशी धनराज रंगनाथराव, 
मु.पो.;पपंळा धायगुडा 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 2/25/1971 बी.कॉम. खुला अंबाजोगाई 1/1/1997 12/31/1999 9403927722

232 19931022सी458877, 
22/10/1993

भालेराव अशोक शामराव, 
मु.पो.परळी वै ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 11/20/1965 बी.ए. 

आय.ट+.आय. अ.जा. परळी वै. 4/22/1998 4/22/2001 9171810226

233 20110830सी499463, 
30/08/2011

म!के (शवाजी देवराव, मु.द�हवंडी 
पो.वारणी ता.(शpर कासार िज.बीड पुpष 3/5/1969 बी.कॉम. Gह+.जे.ए. (शpर कासार 1/1/1996 12/31/1998 9552284255

234 20080206सी497030, 
06/02/2008

थोपटे नारायण मनोहर, 
मु.अधा�मसला पो.pई ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 7/2/1972 बी.ए.बी.एड. खुला गेवराई 7/1/1998 6/30/2001 9552342082

235
19930415सी458410, 

15/04/1993
पावसे भाऊसाहेब सुखदेव, 

मु.पो.पाटोदा ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 5/12/1971 बी.ए. खुला पाटोदा 5/9/1996 4/29/1999 9860844952
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236 19981014सी463435, 
14/10/1998

म!के मधुकर अजु�न, मु.तळेगाव 

पो.पालवण ता.िज.बीड पुpष 7/8/1972 बी.कॉम. खुला बीड 1/1/1997 12/31/1999 8888231701

237 20150204सी100179, 
04/02/2015

डुमने संतराम Eीरंग, पंचशील 
नगर परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 12/25/1967 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/10/1997 10/9/2000 9545735756

238 19930822सी504328, 
22/08/1993

भालेराव गौतम शामराव, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 6/21/1971 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 1/8/1999 1/8/2002 9764768036

239
19980724सी463049, 

24/07/1998
तांबे सुधाकर लaमण, 

मु.नफरवाडी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 1/26/1976 एम.ए. खुला पाटोदा 1/17/2000 1/17/2003 9923319250

240 20071215सी485202, 
15/12/2007

पठाण मुबीन खान गुलाम महंमद, 
बाले;पर नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 6/1/1970 एम.ए.एम.एड. खुला बीड 12/1/1998 12/31/2001 8888955950

241 20150210सी100172, 
10/02/2015

तांबे जग:नाथ साहेबराव, 
मु.उंबर;व�हरा पो.तांबाराजुर+ 

ता.पाटोदा िज.बीड
पुpष 1/14/1965 बी.कॉम. खुला पाटोदा 10/1/1993 9/30/1996 9423715599

242 20150203सी100630, 
03/02/2015

स�यद अ:वर पाशा स�यद 

अहंमद, बाबा चौक बीड ता.िज.बीड पुpष 6/7/1968 बी.ए. खुला बीड 3/28/2000 4/30/2003 9822623729

243 19920807सी458515, 
07/08/1992

गायकवाड महाpL _कसन, 
मु.रामवाडी पो.बेनसुर ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 3/2/1973 एम.ए. अ.जा. पाटोदा 12/10/1998 11/18/2001 9421280125

244
19920723सी458128, 

23/07/1992
(सरसट >भु आ\णा, मु.पो.टाकळी 

ता.केज िज.बीड पुpष 1/15/1969 एम.ए.समाज. अ.जा. केज 7/1/1995 6/30/1998 9766443050

245 19920122सी458454, 
22/01/1992

जाधव माPणक बापुराव, 
मु.नाग;पपंर+ पो.नागापुर ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 6/6/1973 बी.ए. खुला परळी वै. 9/25/1999 9/25/2002 8007701812

246 20140624सी101096, 
24/06/2014

नवले मोतीराम कMडीराम, 
मु.पो.पारगाव (सरस ता.िज.बीड पुpष 12/5/1973 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. खुला बीड 2/10/1998 3/30/2001 9421601484

247 19870621सी458105, 
21/06/1987

पतंगे सुभाष शेषरेाव, 
मु.पो.सोनवळा ता.अंबेजोगाई 

िज.बीड
पुpष 6/16/1968 बी.कॉम.बी.पी.एड

. खुला अंबाजोगाई 8/26/1995 8/25/1998 9673062501

248 19950621सी459968, 
21/06/1995

गालफाड ेसुबराव लaमण, 
मु.पो.Cचचंोळीमाळी ता.केज िज.बीड पुpष 6/1/1971 एम.ए. अ.जा. केज 9/3/1996 8/31/1999 9673600214
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249
20150213सी100035, 

13/02/2015
तारळकर ;वrया रामभाऊ, 
नांदरुघाट ता. केज िज.बीड !"ी 6/7/1973 एम.ए.इ@त. कोxट+ केज 3/22/1998 3/22/2001 9823267490

250
19860113सी456603, 

13/01/1986
हजारे भा!कर दासराव, मु.पो.केज 

ता.केज िज.बीड पुpष 5/2/1967 बी.ए. अ.जा. केज 11/27/1996 10/27/1999 9763287869

251 20140713सी100674, 
13/07/2014

गालफाड े�दपक रामराव, 
मु.पो.Cचचंोल+ माळी ता.केज 

िज.बीड
पुpष 1/1/1971 एम.ए.एम.(लब. अ.जा. केज 11/23/1996 11/22/1999 9420384826

252 20081212सी504951, 
12/12/2008

ढ7गळे महादेव Eीरंग, मु.इटकर 

पो.मादळमोह+ ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/5/1965 एम.ए.समाज. खुला गेवराई 11/8/1995 11/30/1998 8379039019

253
19890919सी456881, 

19/09/1989
स�यद मु:शी बशीर, इ!लामपुरा 

बीड ता.िज.बीड पुpष 6/5/1969 बी.ए. खुला बीड 3/5/1998 2/25/2001 8625819547

254 19910814सी457817, 
14/08/1991

भोसले संभाजी ताDयासाहेब, 
मु.कवडगाव पो.बंगाल+ ;पपंळा 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 5/14/1973 एम.ए. खुला गेवराई 12/31/1997 12/30/2000 9420029211

255 19930107सी458201, 
07/01/1993

पवळ दNा"य तुकाराम, 
मु.पो.(सरसमाग� ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/10/1977 बी.ए.बी.एड. खुला गेवराई 1/15/2001 1/14/2004 9423477952

256 19900703सी456951, 
03/07/1990

नवले आसाराम कMHडराम, 
मु.पो.धMडराई ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/7/1974 बी.ए. खुला गेवराई 12/31/1997 12/31/2000 9822138851

257
20150215सी100367, 

15/02/2015
ठोके �दपक छगनराव, मु.पो.धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/5/1973 बी.ए. अ.जा. धाpर 7/10/1999 7/10/2003 9822488795

258
19890616सी457136, 

16/06/1989
(शदंे (म(लदं (भमराव, 

मु.पो.ढेकणमोहा ता.िज.बीड पुpष 1/1/1969 बी.ए. अ.जा. बीड 12/2/1997 12/1/2000 9923359844

259 20121003सी458930, 
03/10/2012

(सरसट संजय शहादेव, 
मु.येवलवाडी पो.पाटोदा ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 6/4/1969 बी.ए. एन.ट+.डी. पाटोदा 2/1/1996 12/31/1998 9422713820

260 20150210सी100155, 
10/02/2015

जाधव हानुमान भगवानराव, 
मु.पो.सुतारग�ल+ ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 7/6/1968 बी.ए. खुला पाटोदा 12/15/1997 12/14/2000 9975143711

261
20040315सी487912, 

15/03/2004
सवासे महादेव गणपतराव, 

मु.नफरवाडी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 4/15/1968 बी.ए.बी.पी.एड. खुला पाटोदा 9/1/1995 8/21/1998 9420147548

262 20000105सी467151, 
05/01/2000

खडक6कर रो�हणी सुधाकरराव, 
गणेशपार रोड परळी वै. ता.परळी 

वै.िज.बीड
!"ी 9/18/1971 एम.ए. खुला परळी वै. 12/1/1995 12/31/1998 9423170382
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263 20040909सी494253, 
09/09/2004

कवचट अशोक @नवNृीराव, 
मु.पो.परभणी केसापुर+ ता.िज.बीड पुpष 7/3/1967 बी.कॉम. खुला बीड 6/1/1995 7/30/1998 8975965557

264 20140707सी100921, 
07/07/2014

पठाण सालार हा@नफ, 
मु.पो.नायगाव ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 12/30/1972 बी.ए. खुला पाटोदा 12/13/1996 11/19/1999 9422930767

265
20081120सी504613, 

20/11/2008
खंदारे अ;वनाश रामचंL, 

मु.पो.कडा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 8/19/1974 एम.ए. अ.जा. आxट+ 7/6/1997 6/6/2000 8657751122

266
19900308सी457446, 

08/03/1990
Cगर+ कांतीराम मोहनराव, 

जोगदंडवाडी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 7/2/1973 बी.ए. गोसावी पाटोदा 6/30/1997 6/30/2000 9421341052

267 20081202सी505499, 
02/12/2008

चोले Eीधर बाबुराव, मु.आसोला 

पो.अंजनडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 3/1/1974 बी.ए.बी.पी.एड. वंजार+ धाpर 12/13/1996 12/13/1999 9860401362

268 19980908सी465295, 
08/09/1998

खान जुलेखा अZदलु रऊफ खान, 
आझाद नगर मु.पो.ता.आxट+ 

िज.बीड
!"ी 5/16/1973 एम.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 8/31/1995 7/1/1998 9421349059

269 20081217सी505149, 
17/12/2008

शेख अZदलु ल@तफ महंमद, 
मु.पो.टाकळ(सगं ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/5/1970 बी.ए. खुला आxट+ 7/8/1997 6/21/2000 9404639153

270 20030326सी483956, 
26/03/2003

वडमारे सु(शल भानुदास, 
;वrयानगर परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 5/23/1974 बी.ए!सी.आय.ट+.

आय. अ.जा. परळी वै. 5/3/2000 5/3/2003 9422743000

271 20150312सी100599, 
12/03/2015

घनचRकर शरद सदा(शव, 
जकातपुर रोड परळी वै. ता. परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 1/1/1974 बी.ए. खुला परळी वै. 3/10/1997 3/9/2000 9422242338

272
19950107सी460163, 

07/01/1995
गायकवाड क�याण शंकर, थेरला 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 2/20/1966 बी.कॉम. अ.जा. पाटोदा 6/1/1996 5/1/1999 7875419932

273 19900203सी459775, 
03/02/1990

भवर बाबासाहेब (भमराव, 
मु.पो.मुगगाव ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 5/5/1974 बी.ए. खुला पाटोदा 12/1/1995 11/30/1998 8390294645

274 20140624सी101204, 
24/06/2014

मधाळे �दपक एकनाथराव, 
पंचशील नगर परळी वै.ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 6/1/1967 बी.कॉम. अ.जा. परळी वै. 7/17/1995 7/16/1998 9028657719

275 20140821सी100832, 
21/08/2014

जाधव Eीमंत दशरथ, मु.(शरापुर 
धुमाळ पो.राजुर+ न. ता.(शpर 

कासार िज.बीड
पुpष 4/1/1965 बी.ए!सी. ;व.जा. (शpर कासार 9/16/1989 8/31/1992 8805781965
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276
19941226सी459759, 

26/12/1994
धपाटे शैलजा उrधवराव, 
मु.पो.माळापुर+ ता.िज.बीड !"ी 8/12/1975 एम.ए. खुला बीड 9/1/1998 9/30/2001 9922600925

277
20090107सी503938, 

07/01/2009
मेटे >द+प अनंतराव, मु.पो.केज 

ता.केज िज.बीड पुpष 10/3/1968 बी.ए. खुला केज 12/12/1996 12/11/1999 9822522992

278 19960704सी461461, 
04/07/1996

भालेराव ;व$ननाथ नामदेव, 
रा.qKहवाडी पो.टोकवाडी ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 5/21/1972 बी.ए.बी.एड. अ.जा. परळी वै. 12/11/1997 12/30/2000 9860887135

279
20140130सी100924, 

30/01/2014
आरगड े;वलास पंHडतराव, 
रा.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 6/25/1971 एम.ए. खुला धाpर 8/1/1995 7/31/1998 9561712862

280 20150227सी100147, 
27/02/2015

शेळके ;वकास >भाकर, मु.सैदापुर 
पो.फुलसांगवी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/12/1969 एम.कॉम. खुला गेवराई 12/3/1994 12/3/1998 9604159926

281 19960222सी464476, 
22/02/1996

वडमारे लता गणपतराव, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 6/15/1973 एम.ए.�हदं+ अ.जा. परळी वै. 7/6/1998 6/5/2001 9763582864

282 20150227सी100125, 
27/02/2015

पारवे बबन पांडुरंग, जांभवाडी 

जलालपुर रोड परळी वै. ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 3/2/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 1/6/1999 1/5/2002 9689664106

283
20160630सी100156, 

30/06/2016
(सरसट अनंत मोतीराम, 

मु.पो.टाकळी ता.केज िज.बीड पुpष 1/5/1975 एम.ए. अ.जा. केज 1/16/1998 1/15/2001 9766429954

284 19871222सी456656, 
22/12/1987

उज@नकर श(शकांत qKहानंद, 
(म(लदं नगर परळी वै. ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 10/18/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/11/1996 10/10/1999 8698563312

285 19950124सी459867, 
24/01/1995

हांगे सुरेश देवानराव, मु.हांगेवाडी 
पो.नांदरु घाट ता.केज िज.बीड पुpष 6/10/1970 एम.ए. वंजार+ केज 6/2/1996 6/1/1999 9881393555

286 20150305सी100302, 
05/03/2015

गलांड ेचंLकांत लालासाहेब, समथ� 
नगर केज ता.केज िज.बीड पुpष 10/20/1969 बी.ए!सी. खुला केज 1/8/1998 1/7/2001 9422590413

287 20130813सी102519, 
13/08/2013

चोले नारायण जयवंतराव, 
मु.आसोला पो.अंजनडोह ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 5/3/1974 एम.ए.एम.पी.एड. एन.ट+.3 धाpर 11/28/1997 11/27/2000 9860651947

288 20150220सी100247, 
20/02/2015

कांबळे मह7L राणुजी, कागद+ वेस 

बौrद नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 6/5/1964 बी.कॉम. अ.जा. बीड 2/4/1997 1/17/2000 9860862879

289
20150227सी101140, 

27/02/2015
(शनगारे भागवत Eीरंग, 
मु.पो.ता.धाpर िज.बीड पुpष 4/15/1971 बी.ए. खुला धाpर 2/1/1997 2/1/2000 9561126503
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290 20140326सी100127, 
26/03/2014

कांबळे सु@नल खवसा, मु.उमरद 
जहांगीर पो.पारगाव (सरस 

ता.िज.बीड
पुpष 1/11/1969 एम.कॉम. अ.जा. बीड 5/31/1995 5/31/1998 9049717414

291 19881228सी456710, 
28/12/1988

शेळके भारत यादवराव, मु.उमरद 
जहांगीर पो.पारगाव (सरस 

ता.िज.बीड
पुpष 4/5/1972 बी.ए. खुला बीड 1/12/1998 1/12/2001 9764166799

292 19941229सी459686, 
29/12/1994

जोगदंड संजय (भमराव, 
मु.पो.अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 5/12/1972 ए.ट+.डी. अ.जा. बीड 6/12/1996 6/12/1999 9921420096

293 20081216सी504979, 
16/12/2008

पठाण न�युमखान वाहेदखान, 
मु.पो.माजलगाव ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 7/5/1977 बी.ए. खुला माजलगाव 6/20/1999 4/30/2002 9923773317

294 20110309सी466504, 
09/03/2011

पोटभरे अशोक ह0रभाउ, (सFदाथ� 
नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/20/1972 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 5/8/1999 5/7/2002 9860712358

295
19960202सी460978, 

02/02/1996
स�यद रेहानाबानो इqा�हम, 
;वrयानगर बीड ता.िज.बीड !"ी 12/1/1964 डी.एड. खुला बीड 9/1/1997 8/31/2000 9423384757

296
20150213सी100913, 

13/02/2015
Pझजंुड< जयEी पांडुरंगराव, बीड 

ता.िज.बीड !"ी 3/5/1974 एम.ए.पॉल+. खुला बीड 2/6/1996 1/1/1999 7588412088

297
20120612सी501812, 

12/06/2012 राऊत उषा महादेव, बीड ता.िज.बीड !"ी 5/28/1974 एम.ए.एम.ल+ब. ओ.बी.सी. बीड 1/8/1999 1/8/2002 9595951341

298 19890122सी457014, 
22/01/1989

गायकवाड भगवान सोपान, 
रा.(भमवाडी परळी वै. ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 6/7/1971 बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 7/5/1999 7/5/2002 9850117889

299 20091201सी490955, 
01/12/2009

ढाकणे लaमण बापुराव, मु.साpळ 

पो.सारणी ता.केज िज.बीड पुpष 11/28/1974 बी.ए.बी.पी.एड. वंजार+ केज 12/18/1998 12/17/2001 9673599891

300
19900119सी458226, 

19/01/1990
गायसमुLे वसंत _कसनराव, 
रा.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 9/26/1968 बी.ए. अ.जा. बीड 12/13/1996 12/13/1999 9975345078

301 20081215सी504977, 
15/12/2008

गज< (भमराव रामकृxण 

रा.महासांगवी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 6/20/1972 बी.ए. वंजार+ पाटोदा 9/1/1995 8/24/1998 9130824976

302 19960624सी461425, 
24/06/1996

(शनगारे ;वजय रामराव, 
मु._क�लेधाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 11/15/1975 एम.ए!सी.एम.एड

. खुला धाpर 11/27/1997 11/27/2000 9423692818
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303 19920207सी459025, 
07/02/1992

अडागळे शहादेव बापुराव, 
मु.महासांगवी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 6/7/1975 एम.ए. अ.जा. पाटोदा 12/1/2000 11/30/2003 9890364932

304 20150225सी100900, 
25/02/2015

घुले (भमराव शामराव, 
मु.नवाबवाडी पो.घाटनांदरु 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 9/12/1968 बी.ए. एन.ट+.डी. अंबाजोगाई 9/27/1995 9/27/1998 9421271038

305 20090715सी503813, 
15/07/2009

तोडकेर राम ह0रभाऊ, 
मु.म7गडवेाडी पो.च-हाटा ता.िज.बीड पुpष 6/5/1972 एम.ए. खुला बीड 9/23/1997 9/22/2000 9730672957

306 20130725सी101133, 
25/07/2013

शेख मोह(सन शुजाउrद+न, भोई 
ग�ल+ परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 6/17/1969 एम.ए.उदु� खुला परळी वै. 2/1/1996 1/31/1999 7841989622

307 19920630सी457986, 
30/06/1992

कोकाटे संभाजी (शवाजीराव, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 11/27/1975 एम.ए.बी.एड. खुला पाटोदा 4/6/1998 3/28/2001 8275386733

308
20130611सी100076, 

11/06/2013
सुरवसे महादेव दNा"य, 

मु.पो.पाटोदा ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 9/24/1962 बी.कॉम. खुला पाटोदा 11/1/1990 10/31/1993 9766680268

309 19960226सी461016, 
26/02/1996

लMढे अलका गणपत, मु.�हगंणी 

पो.टाकळ(सगं ता.आxट+ िज.बीड !"ी 7/2/1967 बी.ए. अ.जा. आxट+ 11/13/1997 11/17/2000 9689085101

310 19930224सी458367, 
24/02/1993

ओGहाळ लaमण @नवNृी 

मु.�हगंणी पो.टाकळ(सगं 

ता.आxट+ िज.बीड
पुpष 12/13/1968 बी.ए. अ.जा. आxट+ 4/1/1995 3/31/1998 9689085101

311 19920424सी457597, 
24/04/1992

ससाणे शामराव ताDयाराव, 
मु.�हगंणी पो.टाकळ(सगं 

ता.आxट+ िज.बीड
पुpष 2/12/1969 बी.ए. अ.जा. आxट+ 5/26/1997 4/30/2000 9689085101

312 20081120सी478099, 
20/11/2008

कसबे क�याण भानुदास, 
मु.पो.लोखंडी सावरगाव 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 4/1/1971 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 11/25/1998 11/24/2001 9403760015

313
20101011सी459875, 

11/10/2010
जावळे मह7L भानुदास, (भमनगर 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 2/22/1967 बी.ए. अ.जा. पाटोदा 31/11/1996 12/31/1999 8600652719

314 20160427सी100247, 
27/04/2016

तरकसे अpण >भाकर, 
मु.पो.(सरसाळा ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 10/4/1970 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 10/23/1998 9/20/2001 9881955152

315
20040308सी487549, 

08/03/2004
पोकळे सु@नल बाजीराव, Iांती 

नगर पाटोदा ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 7/2/1977 एम.ए. खुला पाटोदा 11/1/1999 10/1/2002 8055543005
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316 19930907सी458860, 
07/09/1993

घुले अिजनाथ सोनाजी, 
मु.महासांगवी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 6/5/1969 बी.ए. वंजार+ पाटोदा 9/1/1995 8/1/1998 9421273383

317 20010314सी472195, 
14/03/2001

गायकवाड रमेश मसु, 
मु.पो.वारोळा ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 6/1/1975 एम.ए.इ@त. कैकाडी माजलगाव 6/1/2000 6/1/2003 9923750705

318 20081230सी506347, 
30/12/2008

(मरा रामभाऊ सDवधर, 
अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई िज.बीड !"ी 6/11/1975 बी.ए.समाज. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 10/3/1998 10/2/2001 9970562087

319
20150210सी100171, 

10/02/2015
आंधळे _कसन @नवNृी, 
मु.पो.�हगंणी ता.िज.बीड पुpष 5/7/1966 बी.ए. एन.ट+.डी. बीड 9/2/1994 8/31/1997 9168489645

320
20150214सी100062, 

14/02/2015
शेख अहमद शेख महमद 

रा.�हवरा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 8/5/1969 बी.ए. खुला आxट+ 12/10/1996 11/9/1999 9422242026

321 20110411सी472501, 
11/04/2011

मुंड े(शवाजी Gयंकटराव, 
मु.काटेवाडी पो.भोगलवाडी 

ता.धाpर िज.बीड
पुpष 12/14/1968 बी.कॉम.एल.एल.

बी. वंजार+ धाpर 4/9/1997 4/22/2000 9421007566

322
20040721सी487971, 

21/07/2004
जगताप भागवत चंLकांत, 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/1/1973 बी.ए. खुला गेवराई 12/31/1997 12/31/2000 8308964631

323 20150210सी100736, 
10/02/2015

कदम राज7L साहेबराव, 
मु.पो.कोळगाव ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/5/1972 एम.ए.बी.एड. अ.जा. गेवराई 5/9/1997 5/9/2000 9423714739

324 20140801सी100695, 
01/08/2014

जाधव लaमण का:हु, 
मु.पो.तलवाडा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 11/15/1972 एम.ए.समाज. िGह.जे.अ. गेवराई 3/6/1997 3/6/2000 9922410528

325 20140530सी100675, 
30/05/2014

स�यद ईलाह+ स�यद गफुर अल+, 
मु.पो.घाटनांदरु ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 1/31/1973 बी.ए. खुला अंबाजोगाई 12/10/1996 12/10/1999 9028543084

326 19950525सी459936, 
25/05/1995

मोटे बालासाहेब दामु, मु.मुरंबी 
पो.घाटनांदरु ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 9/3/1972 एम.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 10/1/1998 9/30/2001 9552829577

327 20090615सी478030, 
15/06/2009

कदम �दपक @नवNृी, 
मु.पो.(सरसदेवी ता. गेवराई िज.बीड पुpष 10/15/1970 बी.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 3/12/1996 3/19/1999 9503466357

328 19851129सी460741, 
29/11/1985

गायकवाड (सrधाथ� साधुराम, रा. 
कोळ;पपंर+ पो.अजंनडोह ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 2/1/1970 एम.ए.मराठS अ.जा. धाpर 6/17/1997 6/17/2000 9822643195
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329
20141224सी100943, 

24/12/2014
pईकर >शांत >भाकरराव, गेवराई 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 6/13/1975 एम.ए. खुला गेवराई 8/29/1999 7/28/2002 9665602909

330 20141030सी100949, 
30/10/2014

वाघमारे राजेभाऊ _कसनराव, 
मु.पो.चंदनसावरगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 5/1/1970 एम.ए.मराठS अ.जा. केज 7/16/1995 7/16/1998 8805324714

331 19890816सी457033, 
16/08/1989

वाघमारे संजय _कसनराव, 
मु.पो.चंदनसावरगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 6/16/1972 एम.ए.समाज. अ.जा. केज 6/19/1997 6/19/2000 9156972502

332 20110929सी497657, 
29/09/2011

शेळके योCगता मनोहर, 
मु.पो.गेवराई ता.गेवराई िज.बीड !"ी 4/5/1975 एम.ए. खुला गेवराई 2/10/1999 2/22/2002 9423515256

333 19940715सी459227, 
15/07/1994

पांडव सु@नल गो;वदंराव, 
मु.पो.राOसभुवन ता.(शpर कासार 

िज.बीड
पुpष 5/4/1976 बी.ए. खुला बीड 3/1/1999 2/20/2002 9763627659

334 20150219सी100470, 
19/02/2015

रोड े(भमा म�हर+, (शवाजी नगर 

परळी वै. ता.परळी वै. िज. बीड पुpष 4/3/1960 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 3/10/1994 1/31/1997 9272673258

335 20110221सी487240, 
21/02/2011

जायभाये िजजाबाई बाजीराव, 
रा.काकड�हरा ता.पाटोदा िज.बीड !"ी 5/1/1973 एम.ए.कॉम. वंजार+ पाटोदा 10/7/1998 10/6/2001 9422244136

336 20150207सी100725, 
07/02/2015

कांबळे उमेश नंद_कशोर, 
मु.पो.(म(लदं नगर अंबाजोगाई 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 9/21/1972 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 12/4/2000 12/4/2003 9860990675

337 20080401सी457939, 
01/04/2008

लांडगे Eीरंग मोरे$वर, 
मु.पो.वैrय_क:ह+ ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 6/21/1973 एम.ए.इ@त. खुला पाटोदा 1/29/1998 1/29/2003 9665997900

338
20150224सी101123, 

24/02/2015
मायकर सुधाकर मदनराव, 
मु.पो.ता.धाpर िज.बीड पुpष 12/13/1971 बी.ए. खुला धाpर 6/9/1999 6/8/2002 9420029837

339
20090123सी504675, 

23/01/2009
आव�कर शैल7L �दगंबरराव, परळी 

वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 9/13/1973 बी.ए. खुला परळी वै. 11/2/1996 11/2/1999 9403416362

340
19940811सी459295, 

11/08/1994
डाके �ब(भषण _कसनराव, 

मु.पो.नायगाव ता.केज िज.बीड पुpष 2/25/1968 बी.कॉम. अ.जा. केज 11/20/1995 11/30/1998 9271409970

341
20140626सी101594, 

06/06/2014
तळेकर अशोक दामोधर, 

मु.पो.ता.(शpर कासार िज.बीड पुpष 5/5/1975 बी.ए. खुला (शpर कासार 11/3/1998 11/3/2001 9423306210

342
19910913सी457831, 

13/09/1991
सपकाळ सुभाष आ\णा, पेठ बीड 

ता.िज.बीड पुpष 5/3/1975 बी.ए.बी.एड. खुला बीड 4/1/1997 3/31/2000 8421043980
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343
19920321सी457588, 

21/03/1992
गालफाड ेशाम (मठुराव, 

मु.पो.फुलेनगर ता.केज िज.बीड पुpष 6/25/1972 बी.ए. अ.जा. केज 12/7/1995 11/7/1998 9423714951

344 20150207सी100856, 
07/02/2015

कुलकण� रमाकांत Cचतंामणराव, 
मु.पो.समथ� नगर ता.केज िज.बीड पुpष 2/8/1961 बी.ए.बी.एड. खुला केज 7/11/1992 6/30/1995 7588056305

345 19980619सी463356, 
19/06/1998

टाकणखार रमाकांत नारायण, 
रा.>बुFद नगर पो.CचचंगGहाण 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 8/15/1973 एम.ए.समाज. अ.जा. माजलगाव 11/30/1999 11/30/2002 9923884053

346
20130905सी101277, 

05/09/2013
फड सुरेश माPणकराव, परळा वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/5/1972 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. परळी वै. 8/5/1995 7/4/1998 9673570973

347 19910122सी457698, 
22/01/1991

(सरसाट भा!कर `ानोबा, 
मु.तडोळी पो.पांगर+ ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 6/30/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 11/5/1998 11/4/2001 9767446597

348
19900807सी457344, 

07/08/1990
इचके जयवंत मसाजी, 

मु.पो.उपळी ता.वडवणी. िज.बीड पुpष 7/7/1966 बी.ए. अ.जा. वडवणी 12/6/1996 12/6/1999 9764501517

349 20150224सी100799, 
24/02/2015

चGहाण भारत मारोती, 
मु.पो.माटेगाव ता.गेवराई िज.बीड पुpष 6/4/1971 बी.ए. खुला गेवराई 10/31/1995 10/31/1998 9561984619

350
20141022सी100321, 

22/10/2014
चGहाण सु@नल (भमराव, 

रा.माटेगाव ता.गेवराई िज.बीड पुpष 3/22/1970 बी.ए. खुला गेवराई 11/4/1996 11/4/1999 9403776783

351
19930201सी458234, 

01/02/1993
जाधव र;वLं आEुबा, नवनाथ 

नगर बीड ता.िज.बीड पुpष 12/12/1972 बी.कॉम. खुला बीड 1/15/2000 15/15/2003 9623988461

352 20140625सी102129, 
25/06/2014

कसबे सुदाम मानसींग, (भमनगर 
परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 7/4/1966 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/5/1998 10/4/2001 9503318289

353
20160427सी100432, 

27/04/2016
मुंड ेसुरेश हा0र_कसन, मु.पो.चMडी 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 11/1/1976 बी.ए. एन.ट+.30 धाpर 12/1/1999 12/1/2002 7057372777

354
19910408सी457708, 

08/04/1991
सुपेकर सु@नल जग:नाथ, 
मु.पो.कडा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/13/1974 बी.ए. अ.जा. आxट+ 2/4/1998 1/31/2001 8698099279

355 19960622सी473526, 
22/06/1996

कसबे सुभाष मान(सगं, (भमनगर 
परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/3/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 11/11/1997 11/11/2000 9637104170

356 19930122सी459152, 
22/01/1993

कांबळे मारोती तुकाराम, गौतम 
नगर परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 7/7/1975 एम.ए.एम.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 2/28/1999 2/27/2002 9503342892
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357 20100218सी508492, 
18/02/2010

द�हफळे ;वxणु तुकाराम, 
मु.पो.खोडवा सावरगाव ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 8/15/1968 बी.ए. एन.ट+.डी. परळी वै. 6/15/1996 6/24/1998 9422317440

358 20081124सी458397, 
24/11/2008

सोळंके जग:नाथ ह0रभाऊ, 
मु.पो.नागापुर ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/9/1967 ए.ट+.डी. खुला परळी वै. 11/19/1993 11/19/1996 9764501336

359
19951118सी460732, 

18/11/1995
गोरे जाल+ंदर लaमण 

!वरा�यनगर बीड ता.िज.बीड पुpष 12/30/1967 बी.कॉम. ओ.बी.सी. बीड 7/2/1997 7/2/2000 9404602963

360 19931025सी458659, 
25/10/1993

खाड े;वकास बाबासाहेब, 
मु.पो.ह0रचंL ;प>ंी ता.वडवणी 

िज.बीड
पुpष 6/12/1975 बी.ए.बी.पी.एड. ए.ट+.बी. वडवणी 12/3/1999 12/3/2002 9767509310

361
19930412सी458407, 

12/04/1993
कदम संतोष आसाराम, शाहुनगर 

बीड ता.िज.बीड पुpष 4/3/1967 बी.कॉम. खुला बीड 11/7/1996 11/11/1999 9404889067

362 20150224सी100613, 
24/02/2015

वाघमारे बळीराम मारोती, 
मु.पो.नागापुर ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/8/1974 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 1/7/1998 3/1/2001 9420016126

363 19950722सी487572, 
22/07/1995

गंगावणे अ@नता रंगनाथ, 
मु.पो.परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड !"ी 1/1/1970 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 11/2/1996 11/2/1999 9552173478

364
20081120सी482125, 

20/11/2008
स�यद शZबीर गुलाब, मु.पो.कडा 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/10/1973 बी.ए!सी.बी.एड. खुला आxट+ 6/4/1997 5/30/2000 9421339785

365 19950329सी459900, 
29/03/1995

म!के ;वलास वामनराव, 
मु.पो.परळी वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 6/16/1969 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 6/5/1996 6/5/1999 9860521165

366 19900123सी457070, 
23/01/1990

जाधव राम जनाध�न, मु.पो.परळी 

वै.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 11/15/1969 बी.ए!सी. खुला परळी वै. 7/4/1995 7/4/1998 9423472901

367 19870122सी456658, 
22/01/1987

बनसोड ेमह7L सोनाजी, 
मु.पो.नागापुर ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/7/1965 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 6/16/1997 6/16/2000 8605769354

368 20130730सी101014, 
30/07/2013

फड सु@नल सावळाराम, मु.पो.क-
हेरवाडी ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 4/2/1970 एम.ए.एम.एड. एन.ट+.डी. परळी वै. 1/14/1997 12/21/1999 8975219077

369 19890821सी458383, 
21/08/1989

शेख जामील अहमद नबीसहाब, 
मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 1/2/1974 एम.ए.बी.पी.एड. खुला अंबाजोगाई 6/16/1997 6/15/2000 7875279235
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370 20150209सी101043, 
09/02/2015

रोड ेचंLमुणी गणपतराव, मु.पो.क-
हेरवाडी ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 7/3/1968 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 6/16/1997 6/16/2000 7066948358

371 19941114सी459536, 
14/11/1994

राऊत ;वजय रावसाहेब, गजानन 

नगर गेवराई ता.िज.बीड पुpष 5/5/1974 एम.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 9/18/1999 8/17/2002 7028847701

372
19880624सी456671, 

24/06/1988
जगताप संतोष मा(लकराव, 
धानोरा रोड बीड ता.िज.बीड पुpष 2/5/1973 बी.ए. खुला बीड 8/9/1997 8/9/2000 9420658965

373
20130530सी100523, 

30/05/2013
मुंड ेदNा ह0रभाऊ, मु.पो.क-
हेरवाडी ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 4/8/1968 बी.ए. एन.ट+.डी. परळी वै. 6/2/1999 6/2/2002 9527314017

374 20150218सी100241, 
18/02/2015

CगNे शामसुंदर Gयंकटराव, 
मु.पो.बेलंबा ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 3/7/1973 बी.ए. एन.ट+.डी. परळी वै. 10/5/1998 10/4/2001 9890920152

375 20020603सी477776, 
03/06/2002

हारकळे एकनाथ नारायणराव, 
मु.पो.(सरसाळा ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/1/1971 एम.ए.बी.एड. ओ.बी.सी. परळी वै. 10/10/1997 10/9/2000 9158835714

376 19941022सी460051, 
22/10/1994

पवार माPणक (शवाजीराव, नाथ 
नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 3/10/1972 बी.ए. खुला परळी वै. 1/5/1999 1/4/2002 9922740682

377 19900221सी457443, 
21/02/1990

(शनगारे भानुदास लaमणराव, 
मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 1/27/1973 बी.ए. एन.ट+.2 अंबाजोगाई 12/11/1997 12/10/2000 9763232897

378
20081125सी505810, 

25/11/2008
खेडकर बलभीम लaमण 

मु.पो.कडा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 3/26/1971 बी.ए!सी. धनगर आxट+ 4/3/1995 3/3/1998 7875121848

379
19901119सी457394, 

19/11/1990
देशपांड े;वनायक तुकाराम, गेवराई 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/30/1971 एम.कॉम. खुला गेवराई 7/4/1995 7/3/1998 9765794844

380
20081218सी505155, 

18/12/2008 (शदंे कांता पांडुरंग, नेकनुर ता.िज.बीड पुpष 3/2/1971 एम.ए.समाज. खुला बीड 5/4/1996 5/4/1999 9049326371

381 20140923सी100453, 
23/09/2014

ताटे दNा"य कबाजी, मु.केकत 

सारणी पो.कळमअंबा ता.केज 

िज.बीड
पुpष 9/3/1976 बी.ए. खुला केज 1/7/1999 1/6/2002 9860942547

382 20010522सी472154, 
22/05/2001

जगतकर �दल+प राम_कशन, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 8/15/1966 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 1/13/1998 1/13/2001 7219625941

383 19920712सी458488, 
12/07/1992

सरपते रतन शामराव, संघ(म"ा 
नगर गेवराई ता.गेवराई िज.बीड पुpष 11/8/1975 एम.ए.समाज. अ.जा. गेवराई 4/20/1999 4/19/2002 8793678140
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384 20150209सी100386, 
09/02/2015

पवार @नतीन दNा"य, 
मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 6/5/1975 एम.ए.समाज. ओ.बी.सी. पाटोदा 8/1/1998 9/30/2001 9421351890

385 20081124सी504618, 
24/11/2008

वाघमारे भाऊसाहेब गो;वदंराव, 
मु.नांदडी पो.पाटोदा 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 5/20/1968 एम.ए.इ@त. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 11/14/1994 11/14/1997 9595169578

386
19890808सी456859, 

08/08/1989
ठोके बाबु छगनराव, मु.पो.धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 9/6/1971 एम.ए. अ.जा. धाpर 12/14/1996 12/14/1999 9970303316

387 19911114सी457508, 
14/11/1991

क7 Lे गोरखनाथ मुकुंदराव, 
मु.क7 Lेवाडी पो.आडस 

ता.अंबेजोगाई िज.बीड
पुpष 6/2/1973 एम.ए.बी.एड. एन.ट+.3 अंबाजोगाई 6/5/1996 6/5/1999 9923743287

388 19970117सी462385, 
17/01/1997

कुलकण� धनंजय गो;वदंराव, 
मु.पो.जवळगाव ता.अंबेजोगाई 

िज.बीड
पुpष 11/19/1971 एम.ए!सी.बी.एड. खुला अंबाजोगाई 4/6/1998 4/6/2001 8551863177

389 19940322सी459638, 
22/03/1994

(शराळ शाम (सFद(लगं, 
मु.पो.पांगर+ कँKप ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 10/11/1978 बी.ए. खुला परळी वै. 7/11/2000 7/10/2003 9623449641

390 20081223सी505925, 
23/12/2008

नारळे दNा"य एकनाथ, 
माळेग�ल+ पाटोदा ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 6/18/1971 बी.ए. खुला पाटोदा 10/6/1998 10/6/2001 9423480514

391
20131022सी153680, 

22/10/2013
झाडबुके रमेश (सFद(लगं, 
साळेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 5/1/1974 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. खुला केज 1/12/1999 1/11/2002 9922865835

392 19880628सी456681, 
28/06/1988

पवार रघु दNा"य, मु.तांगडगाव 
पो.रायमोहा ता.(शpर कासार 

िज.बीड
पुpष 4/15/1971 एम.ए. खुला (शpर कासार 6/12/1996 5/19/1999 8888474306

393
20041227सी492245, 

27/12/2004
मोकाशी जयEी रDनाकरराव, 
कॅनॅाल रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 4/23/1975 बी.ए. खुला बीड 10/1/1997 9/30/2000 9049306336

394
20090415सी506049, 

15/04/2009
चौधर+ बाई भगवान, मु.पो.�हगंणी 

ता.आxट+ िज.बीड !"ी 6/12/1973 बी.ए.बी.पी.एड. कैकाडी आxट+ 8/5/1999 8/4/2002 9665798396

395
20090415सी506052, 

15/04/2009
झांबरे सु@नल भालचंL, 

मु.पो.�हगंणी ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/3/1971 बी.ए. खुला आxट+ 4/24/1997 4/23/2000 9665798396

396 19930706सी459107, 
06/07/1993

पठाण शक6ला बानो असद�ुलाखाँ, 
रायमोहा ता.(शpर कासार िज.बीड !"ी 3/27/1976 एम.ए.�हदं+ खुला (शpर कासार 1/17/2000 12/26/2002 9403310699

397 20150207सी100060, 
07/02/2015

पवार अंकुश रामराव, मु.तांगडगाव 
पो.रायमोहा ता.(शpर कासार 

िज.बीड
पुpष 10/25/1967 बी.ए.बी.पी.एड. खुला (शpर कासार 9/5/1995 8/21/1998 9881001523
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398 19901012सी457462, 
12/10/1990

गायकवाड �दल+प ह0रचंL, संजय 

नगर गेवराई ता.गेवराई िज.बीड पुpष 10/10/1970 एम.ए.�हदं+ अ.जा. गेवराई 1/22/1996 1/22/1999 9657732906

399 20050909सी474588, 
09/09/2005

तारे क�याण वासुदेवराव, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 11/8/1970 ए.ट+.डी. खुला परळी वै. 2/3/1996 2/3/1999 9158364129

400
20081008सी504608, 

08/10/2008
(मझा� पर;वन लतीफ बेग, आxट+ 

ता.आxट+ िज.बीड !"ी 11/26/1972 बी.ए. खुला आxट+ 12/1/1998 11/30/2001 7507660853

401 20140626सी100186, 
26/06/2014

तागड ग�हणीनाथ नामदेव, 
मु.(शरापुर पो.धानोरा ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 6/12/1969 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.29 आxट+ 1/1/1997 12/31/1999 9673202081

402 20150216सी100166, 
16/02/2015

देवकर क�याण ह0रलाल, 
मु.पो.(शरापुर ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/1/1968 बी.ए. खुला आxट+ 1/8/1997 12/31/2000 9421340932

403 19981112सी465485, 
12/11/1998

खरात अ;वनाश तुकाराम, 
भगवाननगर गेवराई ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 6/11/1976 एम.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 8/7/2000 8/6/2003 9763423426

404
19880622सी457085, 

22/06/1988
Cगर+ बालासाहेब ;वxणुपंत, परळी 

वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 4/15/1970 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.बी. परळी वै. 6/16/1997 5/31/2000 9011489307

405
19960122सी463596, 

22/01/1996
लGहारे सुंदर मंचकराव, परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 6/25/1969 एम.कॉम. एन.ट+.डी. परळी वै. 6/16/1997 5/31/2000 9975523280

406
20000807सी468269, 

07/08/2000
पवार बबन साहेबराव, 
मु.पो.चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 2/1/1989 बी.कॉम. अ.जा. बीड 11/1/1989 10/30/1992 9420026185

407 20130213सी100815, 
13/02/2013

खरात आ:नासाहेब रामचंL, 
मु.पो.टाकळ(सगं ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/14/1971 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+. आxट+ 1/1/1997 12/31/1999 9049209722

408 19920703सी458019, 
03/07/1992

ढाकणे ;वनायक महादेव, मु.जोला 

पो.देवगाव ता.केज िज.बीड पुpष 1/1/1975 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. केज 3/4/1999 3/3/2002 9730978540

409
19870703सी456636, 

03/07/1987
गायकवाड मदन बाबुराव, 

रा.pईधाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 6/2/1971 बी.ए. अ.जा. धाpर 11/28/1997 11/28/2000 9923218792

410 20071217सी488847, 
17/12/2007

म!के @नम�ला वामनराव, 
(भमनगर गेवराई ता.गेवराई 

िज.बीड
!"ी 8/1/1967 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. गेवराई 4/4/1997 4/3/2000 8180949188

411
19960724सी461842, 

24/07/1996
शेख दादा अहमद, मु.गहुखेल 

पो.वेलतुर+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 6/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 11/1/1998 10/31/2001 7588634945
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412 20150211सी100552, 
11/02/2015

राठोड शंकर रतन, मु.गोपाळपुर 

पो.धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/21/1972 बी.ए. Gह+.जे.ए. धाpर 12/16/1998 12/15/2001 8806784243

413
19951211सी460749, 

11/12/1995
घुले लaमण दगडु, मु.पो.टाकळी 

ता.केज िज.बीड पुpष 15/03/1972 बी.ए!सी. एन.ट+.डी. केज 7/6/1997 7/6/2000 9823143745

414
20091211सी481923, 

11/12/2009
�दवे बंडु दगडुराव, मु.आहेर 

वडगाव पो.पाल+ ता.िज.बीड पुpष 5/3/1974 एम.ए.रा�य. खुला बीड 1/8/1997 30/07/2000 9975842994

415
20140304सी100785, 

04/03/2014
घुले नवनाथ सोपानराव, 

मु.पो.टाकळी ता.केज िज.बीड पुpष 16/05/1966 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. केज 1/6/1997 1/6/2000 9503392376

416
19940208सी459067, 

08/02/1994
देशपांड ेमुकुंद शंकरराव, मु.पो.केज 

ता.िज.बीड पुpष 2/1/1969 बी.कॉम. खुला केज 1/6/1995 31/05/1998 9657888090

417 20021226सी481007, 
26/12/2002

चोपड ेभा!कर राणुजी, मु.मारफळा 

पो.टाकरवण ता.गेवराई िज.बीड पुpष 2/5/1972 बी.ए. अ.जा. गेवराई 5/12/1995 6/12/1998 8805891601

418
19911117सी457589, 

17/11/1991
(सरसट शंकर (सकंदर, धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 12/1/1973 बी.ए. अ.जा. धाpर 18/11/1997 18/11/2000 9561148527

419
20141011सी100144, 

11/10/2014
कुलकण� छाया रामराव, पांगर+ 

रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 8/12/1970 बी.ए. खुला बीड 11/12/1996 10/12/1999 9850891066

420 19980117सी466871, 
17/01/1998

गायसमुLे चोखाराम सोपानराव, 
धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 5/3/1973 बी.ए. अ.जा. धाpर 21/12/1999 21/12/2002 9890956315

421
20001214सी472079, 

14/12/2000
वणवे हनुमंत ह0रभाऊ, 

मु.पो.ताडसो:ना ता.िज.बीड पुpष 1/7/1970 एम.ए. वंजार+ बीड 15/02/1996 15/02/1996 9764120343

422
19920707सी458066, 

07/07/1992
शेख आफसर शे. महेबुब, 
मु.पो.ताडसो:ना ता.िज.बीड पुpष 2/3/1969 एम.ए. खुला बीड 20/08/1996 20/08/1999 9765450405

423 20150216सी100162, 
16/02/2015

राठोड आ�पाराव कारभार+, 
जाहागीर मोहा ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/7/1971 बी.ए.बी.पी.एड. ;व.जे. धाpर 17/06/1997 17/06/2000 9860404940

424 20150227सी101013, 
27/02/2015

राठोड (भमराव शाहुराव, जाहागीर 

मोहा ता.धाpर िज.बीड पुpष 2/3/1970 बी.ए. ;व.जे. धाpर 9/7/1996 9/6/1999 9421511603

425 19890711सी456830, 
11/07/1989

कांबळे लालासाहेब (शवदास, 
मु.लाडझर+ पो.घाटनांदरु ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 27/05/1971 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 5/7/1999 5/7/2002 7721970547

426 20150226सी100104, 
26/02/2015

(सरसाट रमेश संभाजी, 
मु.@नरपणा ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 5/7/1963 एम.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 6/4/1992 5/4/1995 7083526263
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427
19931123सी458912, 

23/11/1993
देशमुख वषा� Gयंकटराव, परळी वै. 

ता.परळी वै.िज.बीड !"ी 5/5/1975 एम.ए.समाज. खुला परळी वै. 19/11/1997 31/12/2000 9689548960

428 20150225सी100609, 
25/02/2015

घोबाळे `ानोबा माPणकराव, 
मु.पो.धमा�पुर+ ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 25/03/1968 एम.ए.अथ�शा!" अ.जा. परळी वै. 27/12/1995 27/12/1998 9921636305

429 20130519सी100183, 
19/05/2013

सरवदे सु@नल पंढर+नाथ, पंजशील 

नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 21/01/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 13/01/1997 13/01/2000 9623919811

430 20150216सी100594, 
16/02/2015

जाधव पुpषोNम सुंदर, 
मु.रौळसगाव पो.खडक6घाट 

ता.िज.बीड
पुpष 22/10/1971 बी.ए. खुला बीड 26/06/1997 27/07/2000 9922346185

431
19961105सी461783, 

05/11/1996
देशपांड े;वजया Eीपादराव, पांगर+ 

रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 25/10/1974 बी.ए. खुला बीड 1/8/1998 31/07/2001 9423280415

432
19930802सी458761, 

02/08/1993
लांडगे बाळासाहेब धMHडराम, 

मु.पो.ता.केज िज.बीड पुpष 1/11/1969 बी.ए. अ.जा. केज 29/08/1995 29/08/1998 9423715077

433
20010419सी472361, 

19/04/2001 मुंढे सु@नता Oीपतराव, बीड ता.िज.बीड !"ी 5/11/1972 एम.ए. वंजार+ बीड 22/02/1997 22/02/2000 9545065913

434
20040803सी488492, 

03/08/2004
जोशी सु@नता सुरेश, धMडीपुरा बीड 

ता.िज.बीड !"ी 3/8/2004 एम.ए.�हदं+ खुला बीड 1/1/1995 1/1/1998 9881059861

435 20150220सी100134, 
20/02/2015

डुमने कैलास Eीरंग, पंजशील 

नगर परळी वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/2/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/12/1996 11/12/1999 9822542921

436
20091106सी464178, 

06/11/2009
सोळंके अशोक �हKमतराव, रा.pई 

धाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 9/8/1974 बी.ए.बी.पी.एड. खुला धाpर 18/11/1997 18/11/2000 8390269848

437
20090915सी505727, 

15/09/2009
सDवधर चंLकांत रामभाऊ, 
मु.पो.धाpर ता.केज िज.बीड पुpष 25/03/1973 बी.ए. ओ.बी.सी. केज 22/07/1999 21/07/2002 9422745119

438
20070208सी472809, 

08/02/2007
चाटे ओम>काश महादेव, 

मु.पो.तांबवा ता.केज िज.बीड पुpष 6/7/1977 एम.ए.बी.एड. वंजार+ केज 22/02/2000 21/02/2003 9890958866

439 19880217सी458371, 
17/02/1988

जाधव सुधाकर चांगदेव, 
मु.रौळसगाव पो.खडक6घाट 

ता.िज.बीड
पुpष 18/06/1969 बी.ए. खुला बीड 5/10/1995 5/10/1998 8805824383

440 20141031सी100893, 
31/10/2014

रोड ेपरमे$वर रघुनाथराव, मु.पो.क-
हेरवाडी ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/6/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 5/10/1998 4/10/2001 9657655169

441 20150203सी100786, 
03/02/2015

कानड ेरामे$वर नरहर+, रा.परळी 

वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 15/04/1974 बी.ए. :हावी परळी वै. 5/6/1998 22/05/2001 9404079866
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442
20110727सी499990, 

27/07/2011
घुले दे;वदास अंबादास, 

मु.पो.टाकळी ता.केज िज.बीड पुpष 4/6/1971 बी.ए. एन.ट+.डी. केज 31/05/1996 31/05/1999 9975913178

443 20110319सी472042, 
19/03/2011

सावरे रमेश गुर(लगं, मु.पो.(शpर 
घाट ता.केज िज.बीड पुpष 15/06/1972 बी.कॉम. खुला केज 17/06/1997 17/06/2000 9922340807

444 20091211सी482426, 
11/12/2009

मराठे नवीन दौलतराव, (सrधाथ� 
नगर परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 6/6/1974 बी.ए. खुला परळी वै. 19/03/1999 18/03/2002 9657093030

445 19890215सी457117, 
15/02/1989

कुकड ेमदन कुशाबा, मु.करेवाडी 

पो.मोहा ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 10/11/1972 एम.ए.बी.एड. एन.ट+.सी. परळी वै. 5/5/1998 5/5/2001 9763068185

446
19971230सी463675, 

30/12/1997
(शदंे >ताप बालासाहेब, मु.पो.मोहा 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 1/1/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला परळी वै. 4/4/1998 3/4/2001 9158722692

447
19910807सी457727, 

07/08/1991
चौरे दादा दामोधर, मु.सोनेगाव 
पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 16/08/1974 बी.ए.बी.एड. खुला पाटोदा 1/1/1999 1/1/2002 9420657071

448 20090322सी505882, 
22/03/2009

आदमाने माधव भगवान, 
मु.नाग;पपंर+ पो.नागापुर ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 9/1/1974 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/10/1997 10/10/2000 9421271517

449 19990315सी466368, 
15/03/1999

(सरसाट युवराज लaमण, मु.गMद+ 
खुद� पो.रेवक6 ता.गेवराई िज.बीड पुpष 3/7/1971 एम.ए.इ@त. अ.जा. गेवराई 29/09/1994 29/09/1997 9011932916

450
20140625सी100111, 

25/06/2014
शेख गणी @नजामोद+न, रा.भोई 
ग�ल+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/8/1969 बी.कॉम. खुला परळी वै. 12/3/1996 12/3/1999 9766195325

451
20150216सी100565, 

16/02/2015
Cधगंाणे रमेश @नवNृीराव, 
मु.पो.येवता ता.केज िज.बीड पुpष 1/5/1965 बी.कॉम.बी.पी.एड

. खुला केज 3/8/1992 3/8/1995 9158367887

452
20150210सी100796, 

10/02/2015
कुलकण� शाहु सदा(शवराव, 
मु.पो.येवता ता.केज िज.बीड पुpष 5/9/1971 बी.ए. खुला केज 11/7/1997 11/7/2000 8308237535

453
20150218सी100132, 

18/02/2015
बाळशंकर @नतीन बापुराव, 
मु.पो.कडा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/12/1972 एम.ए.बी.एड. अ.जा. आxट+ 24/07/1997 10/6/2000 9890212180

454
20081110सी505156, 

10/11/2008
वंजारे कृxणा गो;वदं, 

मु.पो.येळंबघाट ता.िज.बीड पुpष 10/6/1973 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 17/07/1999 19/08/2002 9545337150

455 20040116सी488611, 
16/01/2004

मुंड ेअशोक (शवाजीराव, 
मु.पो.पहाडी पारगाव ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 9/6/1973 एम.ए. वंजार+ धाpर 15/01/1999 15/01/2002 9860182378

456
19900208सी458381, 

08/02/1990
(शदंे संजय उFदवराव, 
मु.पो.ता.आxट+ िज.बीड पुpष 13/06/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. आxट+ 1/12/1996 30/11/1999 9503651526
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457 20160624सी100113, 
24/06/2016

मुंड ेरमेश ;व�ठल, मु.पो.बेलंबा 
ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 14/07/1970 एम.ए.�हदं+ अ.जा. परळी वै. 16/06/1997 16/06/2000 9673531521

458
20000908सी468447, 

08/09/2000 करपे गणेश भगवानराव, मु.पो.ता.िज.बीड पुpष 5/1/1977 एम.ए. खुला बीड 18/11/1998 18/11/2001 9158154493

459 20160714सी100978, 
14/07/2016

राठोड रघुनाथ दगडु, मु.पो.केकत 

पांगर+ ता.गेवराई िज.बीड पुpष 7/7/1965 बी.ए. ;व.जे.ए. गेवराई 8/8/1997 8/8/2000 9689347945

460
20081203सी505669, 

03/12/2008
मोरे गोरख आ�पाजी, 

मु.पो.धानोरा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 27/08/1972 बी.ए.बी.ल+ब. अ.जा. आxट+ 21/01/1999 21/01/2002 9158079791

461 20140920सी104237, 
20/09/2014

गायकवाड बालासाहेब दN,ु 
मु.कौडगाव पो.बनसारोळा ता.केज 

िज.बीड
पुpष 7/9/1972 बी.ए. अ.जा. केज 28/09/1998 27/09/2001 9763380112

462
19950708सी460938, 

08/07/1995
चोरHडया Cधरज मोतीलाल, 
मु.पो.कडा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 2/1/1974 बी.ए!सी. खुला आxट+ 4/2/1997 22/01/2000 9421350451

463 19910730सी457806, 
30/07/1991

शेख शफ6योrद+न शे.दादा(मया, 
जालना रोड बीड ता.िज.बीड पुpष 6/1/1972 बी.ए.बी.एड. इ.मा.व. बीड 10/10/2000 10/10/2003 9422745896

464 20040723सी487973, 
23/07/2004

कोकाटे महादेव शंकरराव, 
मु.पो.लोखंडीसावरगाव 

ता.अंबेजोगाई िज.बीड
पुpष 1/6/1970 बी.ए!सी.बी.एड. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 29/11/1995 30/11/1998 9767800718

465
20061120सी468642, 

20/11/2006
गळगटे उNमराव नानाभाऊ, 
मु.पो.आxट+ ता.आxट+ िज.बीड पुpष 24/07/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 14/06/1996 31/05/1999 9823593272

466 20150227सी100575, 
27/02/2015

नेहरकर क�याण दगडुबा, 
मु.;पसेगाव पो.तांबवा ता.केज 

िज.बीड
पुpष 4/4/1968 बी.ए. वंजार+ केज 10/10/1995 10/10/1998 9096501575

467
19920130सी457564, 

30/01/1992
लांडगे सुंदर नारायणराव, जुना 

मMडा ता.िज.बीड पुpष 15/09/1975 एम.ए. खुला बीड 15/01/2000 15/01/2003 9405101123

468
19880719सी456689, 

19/07/1988
@नम�ळ सु(शम ;व�ठलराव, नेकनुर 

ता.िज.बीड पुpष 25/12/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 13/09/1997 14/09/2000 8485896623

469 20140904सी101139, 
04/09/2014

गोरे संजय मुरल+धर, मु.पो.नाथ 
नगर बनसारोळा ता.केज िज.बीड पुpष 2/1/1970 बी.ए.बी.पी.एड. खुला केज 1/7/1998 30/06/2001 9422932721

470 19950717सी460433, 
17/07/1995

पाट+ल बालासाहेब मधुकरराव, 
मु.पो.Cचचंाळा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 11/7/1966 बी.ए. खुला वडवणी 31/03/1998 31/03/2001 7875209437
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471 20140724सी101167, 
24/07/2014

वाघमारे वसंत शंकरराव, 
मु.पो.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 7/6/1974 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 6/2/1998 5/2/2001 7066793264

472
20140703सी101403, 

03/07/2014
लांडगे युवराज `ानोबा, 
मु.पो.नेकनुर ता.िज.बीड पुpष 5/6/1965 बी.ए. अ.जा. बीड 13/09/1997 13/09/2000 8888079749

473 19880408सी457080, 
08/04/1988

स�यद अहंमद अल+ स�यद 

नुसरत अल+, मु.पो.आxट+ िज.बीड पुpष 16/06/1969 बी.ए. खुला आxट+ 19/05/1997 30/04/2000 9423471397

474 19911001सी457485, 
01/10/1991

भोसले गोवध�न गोपीनाथ, 
मु.बुरंडवाडी पो.;वडा ता.केज 

िज.बीड
पुpष 2/2/1974 बी.ए. खुला केज 3/8/1999 2/8/2002 9890437426

475
20100912सी484938, 

12/09/2010
श7बड े;वxणु बाबुराव, मु.पो.शेकटा 

ता.गेवराई िज.बीड पुpष 9/10/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला गेवराई 7/9/2000 6/9/2003 9921727139

476
20081124सी456751, 

24/11/2008
आबुज लaमण शेषरेाव, 

रा.Cचचंोळा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 4/12/1972 बी.ए. एन.ट+.सी. वडवणी 27/03/1998 27/03/2001 9763897839

477 20150226सी100759, 
26/02/2015

बन सुय�कांत दNा"य, मु.पो.चनई 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 2/3/1968 एम.ए!सी.बी.एड. एन.ट+.बी. अंबाजोगाई 31/05/1997 31/05/2000 9975902003

478 20140805सी100603, 
05/08/2014

राठोड बाबुराव (भमराव, 
मु.पो.Cचचंाळा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 25/06/1970 बी.ए. ;व.जे.एन.ट+. वडवणी 1/11/1995 1/11/1998 9766726601

479 20150227सी100565, 
27/02/2015

उजगरे पदमाकर कMHडबा, 
मु.पो.आरसडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 4/6/1973 एम.ए. अ.जा. धाpर 23/02/1998 23/02/2001 9823193908

480
20000919सी472077, 

19/09/2000
(सरसट तुळशीराम ई$वर, 
मु.पो.;पपंळनेर ता.िज.बीड पुpष 15/01/1962 बी.ए. अ.जा. बीड 14/02/1994 14/01/1997 8605341984

481
19960125सी460964, 

25/01/1996
हजारे रमेश ;वxणु, मु.पो.च�डी 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 15/05/1972 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. धाpर 17/06/1997 17/06/2000 8275942154

482
20140716सी101957, 

16/07/2014
रोड ेलहुदास राजाराम, मु.पो.क-
हेरवाडी ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 7/7/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 20/06/1997 20/06/2000 9552693500

483 20150223सी100525, 
23/02/2015

राठोड खंडरेाव रघुनाथ, 
मु.कुरणतांडा पो.तालखेड 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 9/4/1969 बी.ए.बी.पी.एड. ;व.जे.एन.ट+. माजलगाव 13/11/1995 13/10/1998 8888965303

484
20081128सी505635, 

28/11/2008
राऊत भागवत @नवNृी, 
मु.पो.चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 6/5/1965 एम.कॉम. ओ.बी.सी. बीड 15/11/1995 15/11/1998 9922536141

485
19840726सी456793, 

26/07/1984
कागदे राजकुमार राम_कसन, 
मु.पो.राजुर+वेस ता.िज.बीड पुpष 7/11/1965 बी.ए. अ.जा. बीड 1/6/1996 31/05/1999 9422743253
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486
20050215सी497229, 

15/02/2005
थोरात Eीकृxण धMडीराम, 
रा.कुंभेफळ ता.केज िज.बीड पुpष 17/04/1974 बी.ए. खुला केज 16/09/1997 15/09/2000 9975144337

487 19950108सी460896, 
08/01/1995

गायकवाड आशाबाई _कसनराव, 
मु.पो.धानोरा ता.आxट+ िज.बीड !"ी 1/12/1976 एल.एल.बी. कैकाडी आxट+ 1/2/2000 31/01/2003 9527577759

488 20150227सी100836, 
27/02/2015

स�यद जल+ल स.र�जब, मु.संगम 
पो.बेलंबा ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 16/09/1972 बी.ए. खुला परळी वै. 24/08/1998 31/08/2001 9689601646

489 20160704सी100812, 
04/07/2016

राठोड (भमराव देव(सगं, रा.रोकडा 

तांडा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 9/10/1965 बी.ए. ;व.जे.एन.ट+. गेवराई 31/12/1997 31/12/2000 8805272752

490
20100122सी490258, 

22/01/2010
घोडके युवराज गो;वदं, रा.आxट+ 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 11/11/1966 बी.ए!सी. खुला आxट+ 17/12/1992 8/3/1995 9881654955

491
19890201सी456996, 

01/02/1989
कुलकण� मंिजर+ >भाकर, पांगर+ 

रोड बीड ता.िज.बीड !"ी 29/05/1971 एम.कॉम. खुला बीड 24/10/1994 24/10/1997 9881241355

492
19890716सी457029, 

16/07/1989
कुलकण� Eीराम काशीनाथराव, 
मु.पो.जवळबन ता.केज िज.बीड पुpष 30/06/1971 एम.ए. खुला केज 11/9/1998 10/9/2001 9527693212

493
20150212सी100319, 

12/02/2015
ईदाते परभत _कसनराव, 
मु.पो.चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 9/8/1971 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 1/7/1997 30/06/2000 9405454360

494
19920805सी458144, 

05/08/1992
रोड ेसुरेश नामदेव, मु.पो.ता.परळी 

वै. िज.बीड पुpष 15/04/1965 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 4/2/1997 4/2/2000 9881266321

495 20021224सी480980, 
24/12/2002

रोड ेरमेश नामदेवराव, मु.(भमवाडी 
ता. परळी वै. िज.बीड पुpष 17/04/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 14/03/1997 13/03/2000 9921782856

496
20150223सी100592, 

23/02/2015
हरंगुड ेउमाकांत लaमणआ�पा, 
परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 15/06/1972 बी.ए. खुला परळी वै. 7/3/1998 6/3/2001 9970330126

497
20150216सी100510, 

16/02/2015
CगNे शकुंतला नारायण, परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 1/1/1973 बी.ए. एन.ट+.डी. परळी वै. 9/1/1998 6/1/2001 9822116827

498 19920622सी457631, 
22/06/1992

शेख अल+योrद+न शे.ज_कयोrद+न, 
गांधीनगर बीड ता.िज.बीड पुpष 1/8/1974 एम.ए.इ@त. खुला बीड 10/7/1997 21/07/2000 9881477298

499 19960208सी460993, 
08/02/1996

घाडगे मुरल+धर वामनराव, 
रा.पंचशील नगर परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 2/2/1972 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/3/1998 10/3/2001 9028965594

500
19920616सी457620, 

16/06/1992
इंगळे (सrधाथ� नामदेवराव, 
मु.पो.ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 1/10/1972 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 5/4/1997 5/4/2000 9765000761
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501 19901211सी459624, 
11/12/1990

घुबरे अजु�न भागुजी, मु.वडखेळ 

पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 26/10/1968 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 14/03/1998 14/03/2001 9421346587

502 19960111सी461111, 
11/01/1996

पवार संतराम धन(सगं, मु.जयराम 

तांडा पो.पाचेगाव ता.गेवराई 
िज.बीड

पुpष 14/02/1975 एम.ए. ;व.जा.अ. गेवराई 31/12/1997 31/12/2000 9130700575

503
19930917सी459127, 

17/09/1993
पाट+ल रंजना वसंतराव, नगर रोड 

बीड ता.िज.बीड !"ी 1/7/1972 एम.ए.बी.एड. वंजार+ बीड 30/10/1998 30/10/2001 9421407102

504 19890722सी457031, 
22/07/1989

चौधर+ भा!कर आबाजी, मु.समता 
नगर िजरेवाडी पो.कनेरवाडी 

ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 21/07/1972 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.सी. परळी वै. 16/12/1996 16/12/1999 9850618416

505 19930608सी458249, 
08/06/1993

पांचाळ रामचंL आDमाराम, 
रा.परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/5/1975 बी.ए.बी.एड. ओ.बी.सी. परळी वै. 5/10/1998 4/10/2001 9423472647

506 19910622सी457710, 
22/06/1991

गोदाम >मोद तुकाराम, सोमे$वर 
नगर परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 3/3/1973 बी.ए.बी.एड. अ.जा. परळी वै. 6/1/1999 6/1/2002 9175027337

507 20150214सी100489, 
14/02/2015

बुकतर @नम�ला (शवाजीराव, 
पंचशील नगर ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 7/1/1969 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 11/3/1997 28/02/2000 9075195727

508 19911001सी495153, 
01/10/1991

लाड >काश महादेव, मु.पो.Cचखल+ 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 1/2/1971 बी.ए.बी.एड. एन.ट+. पाटोदा 1/7/1997 1/6/2000 8698595003

509
20070713सी485516, 

13/07/2007 पवार कुसुम दNा"य, बीड ता.िज.बीड !"ी 27/05/1969 बी.ए. खुला बीड 1/12/1994 2/12/1997 9767974983

510 19960402सी461359, 
02/04/1996

आवचर (शवाजी देवराव, 
मु.कासार+ पो.जोहु�हगंणी 

ता.धाpर िज.बीड
पुpष 27/04/1973 बी.ए. अ.जा. धाpर 1/12/1997 1/12/2000 9637132495

511 20150213सी100098, 
13/02/2015

चोले फुलचंद देवीदास, मु.आसोला 

पो.अंजनडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 6/3/1969 एम.ए. वंजार+ धाpर 2/1/1997 2/1/2000 9404886316

512 19960813सी461560, 
13/08/1996

शीलवंत सु@नता संपतराव, 
मु.पो.वाघेबाभूळगाव ता.केज 

िज.बीड
!"ी 5/4/1970 एम.ए.एम.पी.एड. अ.जा. केज 16/04/1998 15/04/2001 9637163425
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513 20150226सी100981, 
26/02/2015

मोरे रामदास नारायण, मु.आसोला 

पो.अंजनडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 3/3/1969 बी.ए. खुला धाpर 9/7/1998 9/7/2001 9421962838

514 20150226सी100596, 
26/02/2015

गोचड ेरणिजत शंकरराव, 
मु.पो.चनई ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 7/7/1974 एम.ए.बी.एड. एन.ट+.2 अंबाजोगाई 17/01/2000 19/12/2002 9527959196

515
20040901सी488525, 

01/09/2004
गुळवेलकर वषा� �दनकरराव, 
बलभीम चौक बीड ता.िज.बीड !"ी 9/3/1972 एम.ए.इंि=लश खुला बीड 1/10/1995 30/10/1998 9420649598

516 19920905सी458437, 
05/09/1992

गुळवेलकर आि$वनी �दनकरराव, 
बलभीम चौक बीड ता.िज.बीड !"ी 1/9/1975 एम.ए.बी.एड. कैकाडी बीड 10/12/1998 17/01/2002 9403293399

517 20090430सी506197, 
30/04/2009

आगे लaमण सखाराम, 
मु.पो.केसापुर+ ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 6/8/1969 एम.ए. खुला माजलगाव 15/12/1996 15/12/1999 9423352826

518 20070913सी497158, 
13/09/2007

�हवाळे संजय दशरथराव, 
मु.पो.केसापुर+ ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 25/07/1973 एम.ए.समाज. अ.जा. माजलगाव 10/8/1997 10/8/2000 9423231913

519
20090225सी505694, 

25/02/2009
मुळे स@तष मुरल+धर, 

मु.पो.साळेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 20/01/1975 बी.ए. ओ.बी.सी. केज 6/11/1998 5/11/2001 7745874344

520
20130918सी101298, 

18/09/2013
गायकवाड बाबु नामदेव, बाले;पर 

बीड ता.िज.बीड पुpष 6/2/1969 एम.कॉम. अ.जा. बीड 6/9/1995 6/9/1998 7798938808

521
20160704सी101440, 

04/07/2016
वाघमारे आशाताई अजु�राव, 

धानोरा रोड ता.िज.बीड !"ी 1/1/1963 बी.ए. अ.जा. बीड 2/2/1997 30/02/2002 8446047022

522
20150206सी100842, 

06/02/2015
शेळके अ�युत सुखदेव, मु.वांगी 

पो.(शवणी ता.िज.बीड पुpष 6/10/1972 एम.ए. खुला बीड 10/7/1997 26/11/2000 9922537579

523 19941207सी460092, 
07/12/1994

देशपांड ेगो;वदं �"बंकराव, 
रा.महासांगवी ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 4/3/1968 बी.ए. खुला पाटोदा 9/4/1996 22/03/1999 9421339163

524
19851222सी456902, 

22/12/1985
रोड ेअpण तुळशीराम, 
मु.पो.ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 4/8/1967 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 3/4/1998 3/4/2001 8805124957

525 20140905सी101354, 
05/09/2014

क7 Lे राम नामदेव, रा.उमराई 
पो.लो.सावरगाव ता.अंबेजोगाई 

िज.बीड
पुpष 15/04/1972 बी.ए!सी. एन.ट+.डी. अंबाजोगाई 15/02/1998 14/01/2001 9552526769

526 20150226सी101327, 
26/02/2015

उबाळे Eीकांत दे;वदासराव, 
पंचशील नगर ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 10/4/1971 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 16/06/1997 16/06/2000 9881328911
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527 20150617सी101004, 
17/06/2015

डोरले बबन Eीरंग, मु.येवलवाडी 
पो.धनार जवळका ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 12/10/1967 बी.ए. अ.जा. पाटोदा 21/08/1995 20/08/1998 9763268559

528 20150302सी100212, 
02/03/2015

चोले गो;वदं कारभार+, मु.आसोला 

पो.अंजनडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 5/3/1973 बी.कॉम. एन.ट+.डी. धाpर 13/12/1996 13/12/1999 9561669937

529 20140320सी100655, 
20/03/2014

पाचांगे येडबा शामराव, 
मु.पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 12/7/1969 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 18/08/1999 17/08/2002 9421278662

530 20160519सी100087, 
19/05/2016

खे"े बापुसाहेब तुळशीदास, 
मु.पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 7/6/1975 बी.ए. ओ.बी.सी. परळी वै. 11/11/1997 20/12/2000 9527190980

531 20120724सी464688, 
24/07/2012

जोशी �दगंबर >भाकरराव, 
मु.पो.तलवडा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 12/12/1970 बी.ए. खुला गेवराई 28/06/1995 28/06/1998 7588934511

532 19910910सी457827, 
10/09/1991

(शदंे तुकाराम @नवNृी, मु.पो.उमर+ 
ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 1/6/1971 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. माजलगाव 15/12/1996 30/04/1999 8805570692

533 20081212सी504802, 
12/12/2008

मुंड ेमहादेव सदा(शव, मु.पो.पांगर+ 
ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 10/7/1969 बी.ए. एन.ट+.3 परळी वै. 1/4/1996 1/4/1999 9921377785

534
19931013सी458560, 

13/10/1993 (शदंे संजय साधु, रा.धाpर ता.धाpर िज. पुpष 15/05/1976 बी.ए. अ.जा. धाpर 9/9/1998 8/9/2001 9860446075

535 19920901सी489316, 
01/09/1992

राठोड अ\णासाहेब _कनराम, 
मु.जयराम तांडा पो.पाचेगाव 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 24/01/1975 एम.ए. ;व.जे.एन.ट+. गेवराई 14/09/1998 13/09/2001 9767677753

536 19941115सी459539, 
15/11/1994

नाईकवाड ेनंदकुमार भगवानराव, 
मु.पो.खांडवी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 16/06/1970 एम.ए. खुला गेवराई 10/9/1998 10/10/2001 7588178062

537
20081127सी506001, 

27/11/2008
भाकरे नवनाथ (सताराम, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 20/03/1969 बी.ए. खुला पाटोदा 4/3/1996 3/3/1999 9420006470

538 20160704सी100559, 
04/07/2016

जायभाये अिजनाथ भाऊराव, 
रा.काकड�हरा पो.@नरगुडी 

ता.पाटोदा िज.बीड
पुpष 5/9/1969 बी.ए. एन.ट+.डी. पाटोदा 12/10/1998 29/09/2001 8975884015

539 20140627सी100952, 
27/06/2014

शेख स�जाद क�दर, मु.पो.;पपंळा 

धायगुडा ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 2/2/1969 बी.ए. खुला अंबाजोगाई 3/2/1997 3/2/2000 7666386344

Page 1503 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

540 20141022सी100039, 
22/10/2014

गोरे बंकट दN,ु मु.पो.बनसारोळा 

ता.केज िज.बीड पुpष 1/1/1964 बी.ए.बी.पी.एड. खुला केज 13/08/1992 14/08/1995 9922698907

541
20150202सी100835, 

02/02/2015
वाघमारे _करण लaमण, रा.धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 12/7/1967 बी.ए. अ.जा. धाpर 13/06/1996 13/06/1999 8275689798

542 19810209सी456742, 
09/02/1981

आंधळे भगवान सोपानराव, 
मु.�हगंणी पो.चौसाळा ता.िज.बीड पुpष 29/09/1962 बी.ए. वंजार+ बीड 19/11/1990 31/10/1993 7507410287

543 20091104सी459652, 
04/11/2009

चौरे नामदेव `ानदेव, मु.खंडाळा 

पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 10/6/1971 बी.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. बीड 6/6/1997 26/06/2000 9420658637

544 20100224सी507621, 
24/02/2010

तायड तुकाराम मारोती, 
मु.(सदंफना Cचचंोल+ पो.नाथापुर 

ता. गेवराई िज.बीड
पुpष 1/7/1970 बी.कॉम. अ.जा. गेवराई 31/12/1997 31/12/2000 9767896359

545
20110228सी497470, 

28/02/2011 पारवे बाळासाहेब सज<राव, बीड ता.िज.बीड पुpष 11/11/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 8/10/1996 23/09/1999 9503237100

546
20160704सी100786, 

04/07/2016
राठोड अनुपमा रघुवीर(सगं, रा.बीड 

ता.िज.बीड !"ी 12/5/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 22/06/2000 31/07/2003 8087524361

547 19990706सी465180, 
06/07/1999

सोळंके कांता Eीकृxण, 
मु.पो.अंजनडोह ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/6/1967 एम.ए.एम.पी.एड. खुला धाpर 20/07/1996 20/07/1999 8600924213

548
19950223सी460934, 

23/02/1995
वेड ेगौतम बाबुराव, 

मु.पो.ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 6/6/1972 एम.कॉम. अ.जा. अंबाजोगाई 5/6/1996 30/06/1999 9860990981

549
20150227सी100819, 

27/02/2015
जाधव �दल+प नरसींग, मु.पो.(सधंी 

ता.केज िज.बीड पुpष 12/8/1969 बी.ए. खुला केज 1/7/1995 1/7/1998 8411842406

550 20140927सी101868, 
27/09/2014

बोरगावकर अpण Eीहर+, 
मु.पो._क�ले धाpर ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 2/7/1972 बी.कॉम. ओ.बी.सी. धाpर 7/2/1997 7/2/2000 9860555202

551 20001201सी470702, 
01/12/2000

पाट+ल भालचंL मधुकरराव, 
मु.पो.Cचचंाळा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 5/4/1971 बी.ए. खुला वडवणी 14/10/1998 13/10/2001 7875209437

552 20120109सी496742, 
09/01/2012

�दवे हनुमान रामनाथ, 
रा.आ.धानोरा पो.पालवण 

ता.िज.बीड
पुpष 6/6/1971 बी.ए!सी. खुला बीड 6/11/1994 6/11/1998 9890708012

553 20100408सी470867, 
08/04/2010

खेडकर वसंत >भु, मु.राळेसांगवी 

पो.qKहनाथ येळंब ता.(शpर 
िज.बीड

पुpष 7/5/1970 बी.ए. एन.ट+.डी. (शpर कासार 21/02/2000 23/02/2003 9604054463
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554 20150203सी100308, 
03/02/2015

सलगर महादेव रखमाजी, 
रा.वाघाळा पो.नागापुर ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 10/4/1968 बी.ए. एन.ट+.सी. परळी वै. 16/06/1997 30/06/2000 9552931640

555
19900730सी457341, 

30/07/1990
बनसोड ेआसाराम रामभाऊ, 
मु.पो.ता.वडवणी िज.बीड पुpष 11/4/1967 बी.कॉम. अ.जा. वडवणी 1/11/1992 31/12/1995 9637985596

556 20111019सी496176, 
19/10/2011

तांबुरे बालासाहेब _कशनराव, 
रा.मोरेवाडी ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 16/08/1972 एम.ए.�हदं+ खुला अंबाजोगाई 5/7/2000 3/7/2003 9423473562

557
20150216सी101171, 

16/02/2015
बागल बालासाहेब गंगाधरराव, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 4/6/1974 एम.ए.मराठS खुला बीड 8/1/1998 7/1/2001 9767864999

558
20150224सी100213, 

24/02/2015 रोड े;वजय म�हारराव, ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 24/11/1974 एम.ए!सी.एल.ए
ल.बी. अ.जा. परळी वै. 1/4/1998 31/03/2001 9850690294

559
19870821सी456654, 

21/08/1987
सरवदे ;ववेकानंद भानुदास, 
मु.पो.ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 21/08/1987 बी.कॉम. अ.जा. अंबाजोगाई 17/05/1997 17/05/2000 9503177230

560
20101216सी472723, 

16/12/2010
भोसले भा!कर >भाकरराव, 
मु.पो.ता._क�लेधाpर िज.बीड पुpष 22/04/1975 पी.एच.डी. खुला धाpर 6/12/1996 6/12/1999 9422170510

561 20110217सी493590, 
17/02/2011

गायसमुLे राजकुमार _कसनराव, 
मु.पो.ता.धाpर िज.बीड पुpष 6/12/1975 बी.ए!सी. अ.जा. धाpर 9/1/1998 9/1/2001 9960148726

562
19900717सी457329, 

17/07/1990
लांडगे सुंदर `ानोबा, मु.पो.नेकनुर 

ता.िज.बीड पुpष 10/6/1971 बी.ए. अ.जा. बीड 11/7/1997 11/7/2000 9689918796

563 20140609सी100183, 
09/06/2014

यादव सुरेश भरतराव, मु.ब-
हाणपुर पो.पाडळ(सगंी ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 16/12/1968 बी.ए. ओ.बी.सी. गेवराई 31/12/1997 31/12/2000 9767297850

564 20140719सी100370,  
19/07/2014

सावरे अनंत सदा(शवराव, 
मु.पो.चनई ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 25/04/1973 एम.ए.बी.एड. खुला अंबाजोगाई 15/01/1997 15/01/2000 9850380114

565
20160704सी101014, 

04/07/2016
भMडवे रतन माPणकराव, 

मु.पो.डोमर+ ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 15/07/1968 बी.ए. एन.ट+.सी. पाटोदा 9/12/1997 22/11/2000 9421280056

566 19920516सी458475, 
16/05/1992

पारवे महादेव मुकुंद, 
मु.पो.चंदनसावरगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 15/01/1971 बी.ए. अ.जा. केज 10/8/1998 9/8/2001 9890291514

567 20001003सी472444, 
03/10/2000

म!के राजु ब:सीधर, 
मु.पो.@नमगाव चोभा ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 16/06/1976 एम.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 8/12/1998 7/12/2001 9850106291
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568 20150311सी100304, 
11/03/2015

ठोके आ\णा जयवंतराव, महाDमा 
फुले नगर केज ता.केज िज.बीड पुpष 4/5/1968 बी.ए अ.जा. केज 26/07/1996 26/07/1999 8149576365

569
19981116सी466525,16/

11/1998
बारगजे खंडरेाव पांडुरंग, 
मु.पो.नेकनुर ता.िज.बीड पुpष 14/12/1969 एम.ए.बी.पी.एड. एस.बी.सी. बीड 17/05/1995 17/05/1998 9960751857

570 20080424सी499708, 
24/04/2008

मुंड ेरमेश दगडोबा, मु.पो.वडगाव 
ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/2/1969 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 1/4/1999 31/03/2002 9922129191

571 20140305सी101133, 
05/03/2014

राऊत रमेश नारायण, 
मु.अध�मसला पो.pई ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 11/1/1972 बी.ए. खुला गेवराई 10/8/2000 10/8/2003 8308838555

572 20150630सी100587, 
30/06/2015

क7 Lे महादेव दे;वदास, रा.क7 Lेवाडी 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 5/6/1972 एम.ए. एन.ट+.3 अंबाजोगाई 1/6/1997 31/05/2000 9763470249

573
20140515सी100334, 

15/05/2014
(शदंे भगवान दNा, मु.पो.मोहा 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 3/5/1975 बी.ए. खुला परळी वै. 4/4/1998 3/4/2001 8007446774

574
19950728सी460547, 

28/07/1995 पाट+ल अ@नता रामचंLराव, मु.पो.ता.िज.बीड !"ी 17/01/1973 एम.ए.इंि=लश खुला बीड 21/01/1997 24/01/2000 8446318983

575
20160705सी100501, 

05/07/2016
(शदंे राणुजी बल(भमराव, 
मु.पो.ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/6/1973 बी.ए. एन.ट+.डी. गेवराई 16/01/1999 16/01/2002 9970290601

576
20150406सी100706, 

06/04/2015
�Oरसागर संगीता नारायणराव, 

माळीवेस ता.िज.बीड !"ी 11/8/1973 एम.ए.इंि=लश खुला बीड 1/1/1995 1/1/1997 915863185

577
20160702सी101523, 

02/07/2016
मुंड ेभारत रखमाजी, रा.वडगाव 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 10/1/1967 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 4/8/1998 3/8/2001 9637013447

578 19930722सी458519, 
22/07/1993

टाक भगवान नागनाथराव, 
मु.पो.चकलांबा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 13/06/1967 बी.कॉम. इ.मा.व. गेवराई 10/12/1999 31/12/2002 9545289596

579 20141103सी100253, 
03/11/2014

पोवळे राज7L अ�पाराव, 
मु.अध�मसला पो.pई ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 20/07/1972 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. गेवराई 30/04/1998 29/04/2001 9960259447

580 20150213सी100572, 
13/02/2015

जाधव लहु रघुनाथ, रा.रौळसगाव 

पो.खडक6 घाट ता.िज.बीड पुpष 15/11/1972 बी.ए!सी.बी.एड. खुला बीड 8/3/1998 31/03/2001 9689784148

581
20150226सी101260, 

26/02/2015
जगताप मह7L सोनाजी, परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 24/06/1969 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 10/10/1996 19/10/1999 9822438998

582
20130131सी101139, 

31/01/2013 जMधळे स;वता ;पराजी, बीड ता.िज.बीड !"ी 5/5/1975 बी.ए. अ.जा. बीड 1/2/1999 1/2/2002 7385492423
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583
19940328सी458982, 

28/03/1994 वाघमारे राजेश नानासाहेब, बीड ता.िज.बीड पुpष 28/08/1967 बी.ए!सी.बी.पी.ए
ड.एल.एल.बी. अ.जा. बीड 20/08/1996 20/08/1999 9822524537

584 20091210सी481532, 
10/12/2009

वाघमारे बाबा _कसन, मु.सावरगाव 
पो.मादळमोह+, ता.गेवराई िज.बीड पुpष 2/2/1968 बी.कॉम. अ.जा. गेवराई 23/09/1994 23/09/1997 9527352721

585
20140923सी101202, 

23/09/2014 जावळे संजय रामभाऊ, बीड ता.िज.बीड पुpष 16/01/1967 बी.कॉम. अ.जा. बीड 2/7/1992 30/07/1995 9764186387

586 19991228सी465223, 
28/12/1999

नागरगोजे आमतृ रामराव, 
मु.पो.घागरवाडा ता._क�लेधाpर 

िज.बीड
पुpष 3/6/1975 एम.ए. एन.ट+.डी. धाpर 10/7/2000 10/7/2003 9923151101

587 19961015सी461754, 
15/10/1996

क7 Lे बालासाहेब देसाई, रा.क7 Lेवाडी 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 5/7/1970 बी.ए.बी.एड. एन.ट+.3 अंबाजोगाई 6/4/1998 6/4/2001 7030601487

588
20110526सी471366, 

26/05/2011
पठाण खालेद खान हाpण रशीद 

खान, बीड ता.िज.बीड पुpष 8/11/1974 बी.ए. खुला बीड 23/02/1999 23/02/2002 9028111640

589
19910919सी457481, 

19/09/1991
वाघमारे अpण शंकरराव, 
मु.पो.लहुर+ ता.केज िज.बीड पुpष 26/07/1970 बी.ए. अ.जा. केज 15/10/1999 14/10/2002 9623663677

590
20080820सी501154, 

20/08/2008
सालपे उदय(सहं माPणकराव, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 12/5/1973 बी.ए!सी.बी.एड. खुला बीड 7/7/1997 7/7/2000 9422743424

591 19920810सी458155, 
10/08/1992

म!के भागवत बजरंग, रा.वरवट+ 
पो.पालवण ता.िज.बीड पुpष 7/1/1976 एम.ए. खुला बीड 2/12/1997 2/12/2000 9921867952

592
19940817सी459302, 

17/08/1994 ;वभूते सवµL ;व�ठलराव, बीड ता.िज.बीड पुpष 15/11/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 17/01/2000 25/01/2003 9623339105

593 20080922सी505489, 
22/09/2008

पुजार+ दNा"य आमराव, 
मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 2/3/1968 एम.ए. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 20/12/1995 20/12/1998 8698571055

594 19910805सी457812, 
05/08/1991

गालफाड ेबालासाहेब माpती, फुले 

नगर केज ता.केज िज.बीड पुpष 28/06/1971 बी.ए. अ.जा. केज 27/12/1996 27/12/1999 9860650054

595
19960329सी461358, 

29/03/1996
आदोड ेसंघपाल यशवंतराव, परळी 

वै. ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/6/1971 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 5/7/1999 5/7/2002 9850111985

596
20110624सी466564, 

24/06/2011
म!के गणेश आDमाराम, 
मु.पो.कामखेडा ता.िज.बीड पुpष 15/06/1974 बी.ए. खुला बीड 13/11/2000 20/10/2003 9423715722

597 19900707सी457452, 
07/07/1990

जोशी बाळासाहेब दगडुबा, 
मु.पो.पारगाव घुमरा ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 27/06/1973 एम.ए!सी.बी.एड. खुला पाटोदा 8/12/1997 20/11/2000 9423471732
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598 20150227सी100314, 
27/02/2015

Oीरसागर संजय गणपतराव, 
मु.पो.धमा�पुर+ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 30/06/1970 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 1/9/1996 1/9/1999 8806950597

599 20100716सी493852, 
16/07/2010

पठाण फेरोजखान दाउदखान, 
रा.�हमायत नगर ता.आxट+ िज.बीड पुpष 12/6/1970 बी.ए!सी. खुला आxट+ 31/12/1995 1/11/1998 9890309562

600 20150223सी100479, 
23/02/2015

गोचड ेबालासाहेब आEुबा, 
मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 4/2/1974 बी.ए.बी.एड. एन.ट+.सी. अंबाजोगाई 13/03/1998 13/03/2001 7798659125

601 20141021सी100110, 
21/10/2014

(सरसाट गंगाधर रखमाजी, 
मु.कौडगाव ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 22/04/1969 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 8/4/1996 8/4/1999 7083273777

602
20160705सी101650, 

05/07/2016
(सरसट गुंडीबा सुय�भान, धाpर 

ता.धाpर िज.बीड पुpष 1/6/1974 बी.ए. अ.जा. धाpर 1/12/1997 1/12/2000 9673404234

603 20160705सी101598, 
05/07/2016

उघड े�दल+प देवराव, मु.अध�मसला 

पो.pई ता.गेवराई िज.बीड पुpष 2/7/1964 बी.ए. अ.जा. गेवराई 15/09/1998 31/03/2001 9665006301

604
20010816सी472682, 

16/08/2001
घाडगे रघुनाथ बापुराव, 

रा.सातेफळ ता.केज िज.बीड पुpष 2/1/1968 बी.ए. खुला केज 1/12/1995 30/11/1998 7875726991

605
20000829सी468769, 

29/08/2000
राऊत (भमराव यादवराव, 
मु.पो.नाळवंडी ता.िज.बीड पुpष 1/1/1976 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 8/7/2000 30/10/2003 9421345017

606
20150225सी100731, 

25/02/2015
जोशी रो�हणी गो;वदंराव, समथ� 

नगर ता.केज िज.बीड !"ी 13/10/1970 बी.ए. खुला केज 3/11/1998 31/10/2001 9527383507

607
20150202सी100979, 

02/02/2015
बुडुख आनंत वसंत, रा.राजापुर 

पो.तलवाडा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/6/1970 बी.ए. खुला गेवराई 26/06/1995 26/06/1998 9623740373

608
20011005सी475623, 

05/10/2001 मुळे सुरेखा रामचंL, बीड ता.िज.बीड !"ी 5/5/1965 बी.कॉम. खुला बीड 16/02/1991 8/8/1994 9767003310

609
20140626सी102068, 

26/06/2014
मठकर+ छाया हर+भाऊ, मु.पो.बीड 

ता.िज.बीड !"ी 10/6/1971 एम.ए.ए.ट+.डी. खुला बीड 1/4/1997 31/03/2000 9922134369

610
19820622सी456750, 

22/06/1982
तांदळे दे;वदास उNमराव, मु.पो.च-

हाटा ता.िज.बीड पुpष 9/8/1966 बी.ए.एम.पी.एड. वंजार+ बीड 2/7/1992 30/06/1995 8605960972

611 20131114सी171433, 
14/11/2013

देशमुख सुवण�माला �"बंकराव, 
मु.पो.ता.परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
!"ी 2/7/1969 एम.ए.बी.एड. खुला परळी वै. 7/11/1996 31/10/1999 9422326469

612 20150226सी100438, 
26/02/2015

देशमुख सुषमा �"बंकराव, 
मु.पो.ता.परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड
!"ी 2/7/1970 बी.ए!सी. खुला परळी वै. 7/10/1996 30/09/1999 9421521748
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613 19980326सी462832, 
26/03/1998

काxटे क�याण धMडोपंत, 
मु.पो.पाचेगाव ता.गेवराई िज.बीड पुpष 7/4/1969 बी.ए. खुला गेवराई 20/09/1999 19/08/2002 9970199021

614
20131228सी216570, 

28/12/2013
गायकवाड सु@नल लaमणराव, बीड 

ता.िज.बीड पुpष 5/4/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 5/12/1995 5/12/1998 9421270608

615
19930209सी458340,09/

02/1993
तांदळे (शवाजी >�हाद, मु.पो.च-

हाटा ता.िज.बीड़ पुpष 20/09/1976 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.डी. बीड 1/2/2000 22/02/2003 9420658609

616
20160705सी100524, 

05/07/2016
डावकर मह7L जीवनराव, 
मु.पो.मौजे ता.िज.बीड पुpष 28/01/1975 बी.ए. खुला बीड 3/10/1998 30/09/2001 7507913504

617
20150302सी100513, 

02/03/2015
जावळे नवनाथ सैनाजी, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 3/6/1968 बी.ए. अ.जा. पाटोदा 1/9/1995 31/08/1998 9763380629

618
20160519सी100287, 

19/05/2016
देशमुख बाळासाहेब बqुवान, 

मु.पो.मोहा ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 10/3/1972 एम.ए. खुला परळी वै. 5/10/1998 4/10/2001 8390133791

619 19910122सी457195, 
22/01/1991

गोलेर राम लaमण मु.सारडगाव 
पो.मांडवा ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 3/5/1972 बी.ए. वंजार+ परळी वै. 16/06/1997 15/06/2000 9637510020

620
20150227सी100675, 

27/02/2015
हावळे जीवन रामभाऊ, 
मु.पो.पोथरा ता.िज.बीड पुpष 1/1/1965 बी.ए. खुला बीड 1/3/1993 28/02/1996 7350156151

621 20091227सी467754, 
27/11/2009

भालेराव Eावण गणपतराव, 
रा.नंदनवन पो.मांडवा ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 25/10/1972 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. परळी वै. 16/09/1999 15/09/2002 9923553390

622
20090220सी505517, 

20/02/2009
(शदंे भारत रतनराव, 

मु.पो.ता.वडवणी िज.बीड पुpष 5/5/1976 बी.ए. खुला वडवणी 1/6/2000 1/6/2003 8806443946

623
20141018सी100515, 

18/10/2014 वाघमारे संजय नानासाहेब, बीड ता.िज.बीड पुpष 15/03/1970 बी.ए!सी.बी.पी.ए
ड. अ.जा. बीड 1/8/1997 1/8/2000 9422745340

624
20160706सी100874, 

06/07/2016
कांबळे गोदावर+ लaमणराव, 
मु.वडगाव ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 15/06/1967 एम.ए.इ@त. अ.जा. परळी वै. 10/12/1996 10/12/1999 7387252560

625 20150217सी100137, 
17/02/2015

बारटRके कृxणा पंढर+नाथ, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 20/06/1972 बी.ए. ओ.बी.सी. पाटोदा 1/11/1998 30/11/2001 9158662118

626
19961114सी461617, 

14/11/1996
काकड ेबाबासाहेब शंकर, 

मु.गहुखेल ता.आxट+ िज.बीड पुpष 1/12/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 1/11/1998 31/10/2001 9421524741

627 20150206सी101236, 
06/02/2015

फाळके परमे$वर Eी_कसन, 
मु.राहेर+ पो.भोगलगाव ता.गेवराई 

िज.बीड
पुpष 10/5/1971 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. खुला गेवराई 31/12/1997 31/12/2000 9421274296

628
20140819सी100749, 

19/08/2014 पाट+ल वैशाल+ मोहनराव, बीड ता.िज.बीड !"ी 28/01/1974 एम.फ6ल खुला बीड 20/02/1997 20/01/2000 9922984434
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629
20081212सी504471, 

12/12/2008
मोरे हनुमंत यशवंत, मु.मह7Lवाडी, 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 4/5/1975 बी.ए. खुला पाटोदा 19/06/2000 22/06/2003 9011915516

630 19870720सी457416, 
20/07/1987

कोळपकर यशवंत मधुकर, 
मु.पो.डMगर_क:ह+ ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 22/01/1969 बी.ए.बी.पी.एड. ओ.बी.सी. पाटोदा 1/6/1994 31/05/1997 9823654439

631 19961114सी461618, 
14/11/1996

स�यद शZबीर सुलेमान, 
मु.गहुखेल पो.वेलतुर+ ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 10/8/1971 बी.ए.बी.पी.एड. खुला आxट+ 1/11/1998 31/10/2001 9420331185

632
20130602सी100116, 

02/06/2013
सोनवणे उNरे$वर रो�हदास, 
मु.पो.होळ ता.केज िज.बीड पुpष 8/6/1973 एम.ए. अ.जा. केज 1/3/1996 28/02/1999 9762054074

633 20121121सी477889, 
21/11/2012

महामुनी संजयकुमार शेषनारायण, 
मु.पो.कामखेडा ता.िज.बीड पुpष 10/7/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. बीड 1/12/1998 21/11/2001 7219722880

634 20160705सी102060, 
05/07/2016

पाठक धनंजय बाळकृxण 

मु.पो.राOसभुवन ता.गेवराई 
िज.बीड

पुpष 15/10/1970 एम.ए. खुला गेवराई 1/7/1995 1/7/1998 9922388954

635 20150103सी101258, 
03/01/2015

कोकाटे पांडुरंग सं�दपान, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 5/5/1973 बी.ए. खुला पाटोदा 1/1/2000 30/12/2002 9763763525

636 20050718सी474199, 
18/07/2005

जगदेव बालासाहेब बाबुराव, 
मु.पो.Hडघोळअंबा ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड
पुpष 1/8/1972 एम.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 25/06/1998 24/06/2001 7588179735

637 20150211सी100059, 
11/02/2015

कोकाटे दNा बापुराव, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 9/5/1975 एम.ए.बी.पी.एड. खुला पाटोदा 1/8/1998 31/07/2001 7219550431

638 19910705सी457284, 
05/07/1991

वैरागे दे;वदास संभाजी, 
मु.आनंदगाव पो.जवळबन ता.केज 

िज.बीड
पुpष 7/9/1972 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. केज 1/12/1999 30/11/2002 7875478828

639 20160706सी100727, 
06/07/2016

कोकाटे गोपाळ परमे$वर, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 27/09/1973 एम.ए. खुला पाटोदा 1/1/1999 31/12/2001 9665177280

640 20150206सी100847, 
06/02/2015

येवले अpण राणूजी, 
मु.पो.डMगर_क:ह+ ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 6/11/1974 बी.ए. खुला पाटोदा 1/2/1998 31/01/2001 9637376740

641 20130302सी100662, 
02/03/2013

वाघमोड े(लबंाजी शंकरराव, 
रा.डोईफोडवाडी ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/1/1969 बी.ए. धनगर गेवराई 11/7/1996 11/7/1999 9764352891
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642 19970725सी462613, 
25/07/1997

आरबे गणपत उNमरराव, 
मु.पो.टाकरवण ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 6/1/1967 बी.कॉम. खुला माजलगाव 1/12/1998 30/11/2001 9423352760

643
20050217सी477634, 

17/02/2005
माने लaमण `ानोबा, 

मु.पो.ता._क�लेधाpर िज.बीड पुpष 6/3/1972 एम.ए. खुला धाpर 12/12/1996 11/12/1999 9970748995

644
20150223सी100380, 

23/02/2015
तवार बंडु दNा"यराव, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 10/9/1976 बी.ए. खुला पाटोदा 1/9/1995 31/08/1998 9423352399

645 20141218सी100991, 
18/12/2014

वाGहळ धम�राज सुखदेवराव, 
मु.आसोला पो.अंजनडोह ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 23/08/1970 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. धाpर 7/10/1998 7/10/2001 9960817476

646 20141124सी100539, 
24/11/2014

वनवे अंगद राम_कसन, 
मु.चोपनवाडी पो.�दLंडु 
ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 8/6/1972 बी.ए. एन.ट+.डी. माजलगाव 10/8/1997 10/8/2000 9673910538

647 20141028सी100105, 
28/10/2014

काळे बापु मुंजाजी, रा.टोकवाडी 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 5/7/1968 बी.ए. खुला परळी वै. 5/7/1999 5/7/2002 9767129975

648
20150227सी100738, 

27/02/2015
कुलकण� उमेश उNमराव, 
मु.पो.ता.धाpर िज.बीड पुpष 11/2/1974 बी.ए!सी. खुला धाpर 9/7/1998 8/7/2001 9890293143

649
19830618सी456894, 

18/06/1983 बाटे दNा"य >भाकर, बीड ता.िज.बीड पुpष 23/11/1966 एम.कॉम. खुला बीड 24/02/1993 25/02/1996 9921162862

650
20101110सी509974, 

10/11/2010
बाटे �दगांबर >भाकर, 
मु.पो.नेकनुर ता.िज.बीड पुpष 13/03/1969 बी.ए. खुला बीड 25/07/1995 25/07/1998 9767004854

651 20040203सी565481, 
03/02/2004

लांब बालासाहेब महादेव, 
मु.Cचचंपुर पो.उंदर+ ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 20/06/1973 एम.ए.�हदं+ वंजार+ धाpर 1/11/1999 1/11/2002 9637984564

652 19900710सी457300, 
10/07/1990

पवार चंLकांत (भवसेन, 
मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 3/3/1975 एम.ए.बी.एड. खुला पाटोदा 1/4/1998 30/03/2001 9421348371

653 20150227सी100644, 
27/02/2015

जाधव बाबासाहेब माPणक, 
मु.पो.वाघेबाभुळ ता.केज िज.बीड पुpष 1/1/1968 बी.ए. अ.जा. केज 2/1/1998 27/01/2001 9637163425

654 20040107सी488071, 
07/01/2004

जोगदंड महादेव (लबंाजी, 
रा.आ!वलांबा पो.नागापुर 

ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 1/1/1962 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 28/01/1992 28/01/1995 9527091566

655 20150208सी100125, 
08/02/2015

घोरपड ेधनराज जग:नाथ, 
मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 13/05/1973 बी.ए. खुला पाटोदा 1/1/2000 31/12/2002 9766927229
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656 20140802सी100122, 
02/08/2014

साबळे तुकाराम नामदेव, 
मु.काजळा पो.फुलसांगवी 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 15/06/1964 एम.ए.बी.पी.एड. अ.जा. गेवराई 8/7/1998 7/7/2001 9423733672

657 20150209सी100897, 
09/02/2015

CगNे सोमनाथ सोपान, 
मु.पो.नंदागौळ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 8/1/1964 बी.कॉम. एन.ट+.डी. परळी वै. 11/12/1997 11/12/2000 7350733787

658 19890216सी457118, 
16/02/1989

साळवे पांडुरंग येद,ु मु.कौडगाव 

पो.सोनपेठ ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 5/3/1970 एम.ए.�हदं+ अ.जा. परळी वै. 21/06/1996 21/06/1999 9922228251

659 20140722सी100711, 
22/07/2014

राठोड सज<राव धेणा, मु.कौडगाव 

पो.सोनपेठ ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 10/6/1971 एम.ए. ;व.जे.ए. परळी वै. 24/06/1996 24/06/1999 9168267800

660 20141016सी100288, 
16/10/2014

गGहाणे नामदेव बाळासाहेब, 
मु.कौडगाव पो.सोनपेठ ता.परळी 

वै.िज.बीड
पुpष 4/8/1970 बी.ए. खुला परळी वै. 1/2/1999 31/01/2002 9423872249

661
19970708सी464355, 

08/07/1997
वडचकर अशोक देवराव, 

मु.पो.कु�पा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 7/6/1974 बी.ए. ओ.बी.सी. वडवणी 30/09/1998 30/09/2001 9271888379

662
20160707सी100380, 

07/07/2016
बनसोड े�दल+प भानुदास, 

मु.पो.करपगाव ता.केज िज.बीड पुpष 1/8/1974 एम.ए. अ.जा. केज 18/01/2000 18/01/2003 9730995288

663
20150221सी100290, 

21/02/2015
बचुटे �योतीराम सखाराम, 
साळेगाव ता.केज िज.बीड पुpष 2/6/1968 बी.ए. अ.जा. केज 18/11/1998 17/11/2001 9665539946

664
20081120सी504611, 

20/11/2008 �हवरेकर �दपक _कसनराव, बीड ता.िज.बीड पुpष 1/6/1974 बी.ए. अ.जा. बीड 9/9/1998 9/9/2001 9850053500

665
19940616सी459361, 

16/06/1994
वराट (शवाजी दामोदर, 

मु.पो.बेनसुर ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 15/08/1976 बी.ए. खुला पाटोदा 5/4/1999 20/03/2002 9657848444

666 20160706सी100768, 
06/07/2016

जोगदंड ;वजयकुमार बंकट, 
मु.वानगाव पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 1/6/1972 बी.ए. खुला बीड 1/9/1998 31/07/2001 7218060393

667
20150226सी100355, 

26/02/2015
(शदंे सुरेश नामदेव, मु.पो.(शदं+ 

ता.केज िज.बीड पुpष 1/6/1968 एम.ए.मराठS अ.जा. केज 19/12/1993 30/11/1996 9011580560

668
20130226सी101035, 

26/02/2013
शेख 0रयाज फजु�(मयाँ रा.धानोरा 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 15/09/1969 एम.ए. खुला आxट+ 22/11/1995 22/11/1998 9420028142

669
20160706सी100977, 

06/07/2016 तांदळे संजय चंLसेन, बीड ता.िज.बीड पुpष 4/4/1964 एम.कॉम. एन.ट+.डी. बीड 10/1/1997 28/12/1999 9420577085

670 20080102सी457881, 
02/01/2008

जाधव आ�पा देवराव, मु.खंडाळा 

पो.माटेगाव ता.िज.बीड पुpष 1/6/1969 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 4/9/1995 4/1/1998 9764629151
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671
20160706सी100792, 

06/07/2016 वाघमारे छाया भा!कर, बीड ता.िज.बीड !"ी 30/09/1971 बी.कॉम. अ.जा. बीड 1/8/1995 1/8/1998 9561864554

672 20110304सी460837, 
04/03/2011

अंबट र;वLं रामलु, रा.जायकवाडी 

वसाहत ता.गेवराई िज.बीड पुpष 15/01/1971 बी.ए.एल.एल.बी. एस.बी.सी. गेवराई 18/08/1998 17/07/2001 9860433635

673 20160706सी100642, 
06/07/2016

इंगळे राहुल नामदेवराव, �योती 
नगर ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 22/11/1967 बी.ए. अ.जा. अंबाजोगाई 17/04/1997 17/04/2000 9766000970

674
20150207सी100979, 

07/02/2015 सावंत सुरेश वामनराव, बीड ता.िज.बीड पुpष 25/12/1965 एम.कॉम. खुला बीड 7/8/1991 7/8/1994 9423168499

675
20050319सी491406, 

19/03/2005
पटेल जामीरोrद+न नजीरोrद+न, 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 20/06/1969 बी.ए. खुला पाटोदा 1/9/1995 28/08/1998 9595667095

676
20091201सी491319, 

01/12/2009
देशपांड े@नतीन गोपाळराव, 

ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 27/03/1968 बी.कॉम. खुला पाटोदा 1/7/1993 1/7/1996 9422932880

677
20081117सी485515, 

17/11/2008
आदोड े;वrया यशवंतराव, 

(भमनगर ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 25/07/1967 बी.ए. अ.जा. परळी वै. 7/1/1998 6/1/2001 9096340120

678 19980122सी462637, 
22/01/1998

गायसमुLे सु@नल तुळजाराम, 
मु.पो._क�लेधाpर ता.धाpर िज.बीड पुpष 12/6/1972 बी.ए. अ.जा. धाpर 5/9/1996 5/9/1999 9623473420

679 20160706सी100785, 
06/07/2016

गायकवाड बqुवान माधवराव, 
मु.pई पो.अंजनडोह ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 5/5/1974 एम.ए.बी.एड. खुला धाpर 16/12/1996 16/12/1999 7350902119

680 19940712सी459666, 
12/07/1994

वडघणे सु@नल `ानदेव, 
मु.बोर+;पपंळगाव पो.तळणेवाडी 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 20/06/1977 एम.ए.बी.एड. खुला गेवराई 16/10/2001 15/10/2004 9423733677

681 20160705सी101681, 
05/07/2016

तोडकर संजय गोपीनाथ, 
मु.पो.मांगवडगाव ता.केज िज.बीड पुpष 5/1/1970 बी.ए. ओ.बी.सी. केज 20/06/1996 20/06/1999 9623043337

682
20090829सी505559, 

29/08/2009
घाटनांदरुकर चंLकांत नारायणराव, 

बीड ता.िज.बीड पुpष 8/8/1967 एम.ए. खुला बीड 4/12/1995 31/12/1998 9403102360

683
20081204सी504774, 

04/12/2008
डMगरे ;वकास शंकरराव, 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 15/06/1972 बी.कॉम. अ.जा. अंबाजोगाई 1/12/2000 19/11/2003 9404026433

684 19940113सी459592, 
13/01/1994

डMगरे रमेश तुकाराम, 
रा.CचचंगGहाण पो.ता.माजलगाव 

िज.बीड
पुpष 11/1/1975 एम.ए. अ.जा. माजलगाव 13/04/2000 30/04/2003 9823847241
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685 19940819सी505715, 
19/08/1994

मुटकुळे सु@नल कMHडबंा, मु.मांडवा 
पो.कडा कारखाना ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 3/7/1973 बी.कॉम. खुला आxट+ 15/12/1998 30/11/2001 9403103165

686
20091109सी462457, 

09/11/2009
हावळे राज7L ;व�ठलराव, 

रा.सातरा पो.पोथरा, ता.िज.बीड पुpष 9/3/1968 बी.कॉम. खुला बीड 1/6/1995 1/7/1998 9960923756

687 20140109सी101501, 
09/01/2014

शेख (सकंदर उ!मान, 
रा.साबलखेड पो.धानोरा ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 17/09/1966 बी.ए. खुला आxट+ 12/7/1995 30/06/1998 9822961601

688
20081128सी505633, 

28/11/2008
राठोड साहेब भोटा, मु.पो.कु�पा 

ता.वडवणी िज.बीड पुpष 10/6/1966 बी.ए. ;व.जे.ए. वडवणी 1/8/1995 1/8/1998 9673554934

689 20091112सी468331, 
12/11/2009

वैरागे युवराज दासु, मु.आनंदगाव 

पो.जवळबन ता.केज जी.बीड पुpष 6/7/1968 बी.ए. अ.जा. केज 11/8/1997 11/8/2000 9604744781

690
20160704सी101634, 

04/07/2016
डोईजोड ेअ�पना गो;वदंराव, परळी 

वै. ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 6/6/1965 एम.ए.अथ�शा!" ओ.बी.सी. परळी वै. 10/2/1998 10/3/2001 9421346471

691
19901116सी457391, 

16/11/1990 गायकवाड ;वजय रामचंL, बीड ता.िज.बीड पुpष 10/6/1972 एम.ए. अ.जा. बीड 8/6/1999 30/06/2002 8605699544

692
19840816सी456908, 

16/08/1984
कागदे जगद+श लaमणराव, 
मु.पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 1/5/1969 बी.कॉम. खुला बीड 30/08/1995 30/08/1998 8975030399

693
20090826सी505396, 

26/08/2009
जोगदंड (शवाजी भागवत, 

मु.पो.!वरा�यनगर ता.िज.बीड पुpष 13/07/1972 एम.ए. खुला बीड 3/10/1998 3/10/2001 7798092844

694
19860701सी456611, 

01/07/1986 राठोड राम लaमण, ता.िज.बीड पुpष 2/8/1968 बी.ए. ;व.जे.ए. गेवराई 7/7/1997 7/7/2000 7709907472

695
19880221सी457098, 

21/02/1988
(सरसाट सुमन बाबूराव, 

मु.पो.ता.अंबाजोगाई िज.बीड !"ी 22/09/1969 एम.ए.बी.एड. अ.जा. अंबाजोगाई 27/07/1994 30/06/1997 9665713374

696 20150220सी100202, 
20/02/2015

खंडागळे राज7L धMडीराम, 
मु.पो.बेलगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 21/06/1970 बी.ए. अ.जा. आxट+ 7/7/1995 8/6/1998 9823144220

697 20091016सी461899, 
16/10/2009

पठाण रशीद दाऊदखाँ, 
मु.पो.सुगाव ता.अंबाजोगाई िज.बीड पुpष 25/05/1971 एम.ए.बी.एड.बी.

पी.एड. खुला अंबाजोगाई 21/05/1997 16/05/2000 9892610131

698 20030911सी483555, 
11/09/2003

वांढरे आ\णासाहेब सोनाजीराव, 
मु.पो.बेलगाव ता.आxट+ िज.बीड पुpष 25/07/1971 बी.ए. खुला आxट+ 7/7/1995 8/6/1998 7798634495

699
19941108सी459748, 

08/11/1994
खरसाड े�"वेणी माधवराव, 
मु.पो.ता.गेवराई िज.बीड !"ी 14/05/1972 बी.ए.बी.एड. खुला गेवराई 1/7/1998 30/06/2001 9404025022
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700
19940901सी459764, 

01/09/1994
�दवटे लaमण यदा, मु.पो.सांगवी 

ता.आxट+ िज.बीड पुpष 12/9/1968 बी.ए. अ.जा. आxट+ 1/12/1995 30/11/1998 9405488940

701
20081125सी505650, 

25/11/2008
स�यद वहाब स.एकबाल, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 11/3/1974 बी.ए. खुला पाटोदा 3/11/1998 3/11/2001 9420655056

702
20100308सी468004, 

08/03/2010
काळपुंड शांतीलाल ;व$वनाथ, 
मु.पो.�हवरा ता.आxट+ िज.बीड पुpष 4/1/1971 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. आxट+ 1/6/1997 31/05/2000 9158862705

703
20140602सी100653, 

02/06/2014
(शदंे अतुल ब:सीधर, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 2/7/1974 एम.ए. खुला पाटोदा 1/7/1998 30/06/2001 9822970630

704 19970902सी462976, 
02/09/1997

भंडारे (भमराव लालासाहेब, 
रा.माऊल+ नगर ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 16/07/1972 एम.ए. अ.जा. पाटोदा 31/12/1998 27/12/2001 9860088199

705
19930708सी459180, 

08/07/1993
नागरगोजे अशोक शामराव, 
मु.पो.देवगाव ता.केज िज.बीड पुpष 7/1/1975 एम.ए.बी.पी.एड. एन.ट+.30 केज 24/06/2000 23/06/2003 9860652184

706 20160707सी101125, 
07/07/2016

काळकुटे अशोक सदा(शव, 
खड<वाडी पो.येळंबघाट ता.िज.बीड पुpष 10/12/1972 बी.ए. खुला बीड 20/03/1999 30/04/2002 9975480634

707 20140623सी101218, 
23/06/2014

पवार गोपीनाथ तुकाराम, 
रा.काठवडा तांडा पो.जातेगाव 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 11/10/1969 बी.ए. ;व.जे.ए. गेवराई 22/06/1995 21/06/1998 7875494569

708
20160107सी101168, 

07/07/2016
कागदे मोहन (भमराव, 
मु.पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 20/06/1970 बी.कॉम. खुला बीड 30/08/1995 30/08/1998 8390234607

709 19930113सी459146, 
13/01/1993

काळे बळीराम कुंडल+कराव, 
मु.देवगाव पो.मंजरथ 

ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 7/12/1972 बी.ए.बी.पी.एड. खुला माजलगाव 4/4/2000 22/03/2003 9881295228

710
20160613सी100960, 

13/06/2016
चौधर+ काकासाहेब Eीवंता, 

मु.पो.टाकळी ता.आxट+ िज.बीड पुpष 7/2/1970 बी.ए. खुला आxट+ 29/11/1995 17/12/1998 9011763471

711
20081203सी505664, 

03/12/2008 गुळवे संजय गंगाधर, मु.पो.ता.धाpर िज. पुpष 9/7/1971 एम.ए. ओ.बी.सी. धाpर 14/12/1996 13/12/1999 8149234560

712 20030221सी483778, 
21/02/2003

इनामदार फयाज अहमद खु(श�द 

अहमद मु.पो.ता.माजलगाव िज.बीड पुpष 7/1/1971 बी.ए. खुला माजलगाव 24/02/1998 24/02/2001 9423170301

713 19920109सी457546, 
09/01/1992

स�यद सुजात पापा(मया, 
मु.कासार+ पो.�हगंणी ता.धाpर 

िज.बीड
पुpष 1/1/1966 बी.ए. खुला धाpर 22/03/1999 26/03/2002 9421347233

714
20141206सी100619, 

06/12/2014
कुलकण� >शांत उNमराव, 
मु.पो.ता._क�लेधाpर िज.बीड पुpष 20/01/1967 एम.कॉम. खुला धाpर 1/2/1997 1/2/2000 8421322448
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715 20150227सी100452, 
27/02/2015

(शदंे लaमण नारायण, 
मु.पो.चंदनसावरगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 9/4/1968 बी.ए. अ.जा. केज 16/07/1995 16/07/1998 9850811397

716
20160708सी100263, 

08/07/2016
बड ेसौदागर बंकटराव, मु.पाडोळी 

ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 11/5/1974 एम.ए. एन.ट+.3 परळी वै. 4/2/1998 22/02/2001 9623678825

717
20160707सी100064, 

07/07/2016
बीडकर काशीनाथ वसंतराव, 

मु.पो.ता.बीड िज.बीड पुpष 20/07/1970 बी.कॉम. खुला बीड 10/3/1997 10/3/2000 9822445667

718 20021118सी478117, 
18/11/2002

राऊत सुधाकर भगवान, 
मु.पो.युसुफ वडगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 5/6/1973 एम.ए.बी.पी.एड. खुला केज 28/01/2000 27/01/2003 9922217476

719 20100406सी469902, 
06/04/2010

नागरगोजे माpती साहेबराव, 
मु.येवलवाडी पो.पाटोदा ता.पाटोदा 

िज.बीड
पुpष 7/12/1974 बी.ए. वंजार+ पाटोदा 1/8/2000 31/07/2003 8806015020

720 19900812सी457458, 
12/08/1990

रोकड ेदे;वदास दशरथ, 
मु.पो.चकलांबा ता.गेवराई िज.बीड पुpष 21/09/1970 बी.ए. अ.जा. गेवराई 13/12/1995 13/12/1998 7507310333

721 20140411सी100064, 
11/04/2014

भोरे रावसाहेब का(शनाथ, 
मु.पो.सौताडा ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 10/6/1975 बी.ए. खुला पाटोदा 19/06/2000 18/06/2003 9975910705

722
19940928सी459841, 

28/09/1994
चGहाण सुभाष िजजा, 
मु.पो.ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/1/1974 बी.ए. खुला गेवराई 28/02/2000 27/02/2003 9561223794

723 20110504सी459150, 
04/05/2011

केकान बालासाहेब रामधन, 
मु.केकानवाडी पो.आडस ता.केज 

िज.बीड
पुpष 2/1/1974 एम.ए.बी.एड. वंजार+ केज 13/04/1998 13/04/2001 9765196132

724 19971210सी463519, 
10/12/1997

दोनाडकर वैशाल+ मुरल+धरराव, 
मु.पो.ता.बीड िज.बीड !"ी 24/04/1974 एम.ए.�हदं+ ओ.बी.सी. बीड 1/7/1997 31/08/2000 9420012783

725
19971206सी463516, 

06/12/1997 घ�लाळ र;वLं सुबराव, मु.पो.ता.बीड िज. पुpष 23/06/1972 एम.ए.�हदं+ खुला बीड 1/5/1996 1/6/1999 9423171322

726
19900911सी457353, 

11/09/1990
पाटोळे मोहन मनोहरराव, 

मु.पो.Kहाळसजवळा ता.िज.बीड पुpष 20/05/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 2/4/1996 2/4/1999 9146441186

727
20141128सी100895, 

28/11/2014 धांड ेEीकृxण (सताराम, मु.पो.ता.बीड िज पुpष 1/9/1969 एम.ए.एल.एल.बी
. खुला बीड 25/07/1995 25/07/1998 9422244832

728 20091111सी466131, 
11/11/2009

हांडीबाग उNम गोवध�न, 
मु.आनेगाव पो.धनेगाव ता.केज 

िज.बीड
पुpष 1/7/1973 एम.ए. खुला बीड 21/01/1998 20/01/2001 9767679240
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729
19950916सी460330, 

16/09/1995
वाघमारे भा!कर भीमराव, 
मु.पो.कामखेडा ता.िज.बीड पुpष 13/07/1970 बी.ए. अ.जा. बीड 25/03/1997 22/03/2000 9325711561

730 20141202सी101172, 
02/12/2014

गोरे राज7L धMडीराम, 
मु.पो.पाथरवाला ता.गेवराई िज.बीड पुpष 10/6/1973 बी.कॉम. नाGह+ गेवराई 29/08/1998 28/07/2001 9405797859

731
20140920सी103018, 

20/09/2014
जाधव बाबासाहेब लaमण, 
पाथरवाला ता.गेवराई िज.बीड पुpष 5/9/1969 बी.कॉम.बी.एड. खुला गेवराई 4/10/1998 31/10/2001 9637480425

732
19890803सी456855, 

03/08/1989
केदार सज<राव ;व�ठलराव, 
मु.पो.सांगवी ता.केज िज.बीड पुpष 13/04/1962 बी.ए. एन.ट+.डी. केज 16/10/1992 16/09/1995 9860650769

733
19931228सी458632, 

28/12/1993
स�यद हमीदोrद+न स�यद पाशा, 

मु.पो.ता.बीड िज.बीड पुpष 20/06/1976 बी.ए.डी.एड.उदु� खुला बीड 14/07/2003 31/07/2003 8421250517

734 20150227सी101074, 
27/02/2015

नावंदे कमलाकर (शवदासआ�पा, 
मु.परचुंडी पो.पांगर+ ता.परळी वै. 

िज.बीड
पुpष 16/04/1972 बी.ए.कॉम. ओ.बी.सी. परळी वै. 10/3/1997 10/3/2000 8888765781

735
19911207सी478408, 

07/12/1991 पैठणे सDय>ेम मि]छंL मु.लोणी ता.िज. पुpष 24/09/1974 बी.ए. खुला बीड 1/8/1998 31/07/2001 8308366567

736 19940614सी459360, 
14/06/1994

Cचतंामणी सुरेश बाबुराव, 
रा.जयगाव पो.(सरसाळा ता.परळी 

वै. िज.बीड
पुpष 4/8/1972 बी.ए. ओ.बी.सी. परळी वै. 4/8/1998 4/8/2001 9011502736

737
20041222सी487340, 

22/12/2004
गवळी सुरेखा ;व$वनाथ, 
मु.पो.ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 15/06/1972 एम.ए. अ.जा. परळी वै. 5/6/1996 4/6/1999 9011021177

738
20111104सी461520, 

04/11/2011
ससाणे मि]छL कMडीराम, 

मु.पो.ता.बीड िज.बीड पुpष 3/3/1971 बी.कॉम. अ.जा. बीड 1/8/1997 31/08/2000 9325049604

739 20140707सी101519, 
07/07/2014

वांडकेर भाऊसाहेब राजाराम, 
मु.पो.Cचचंाळा ता.वडवणी िज.बीड पुpष 5/9/1967 बी.कॉम. खुला वडवणी 9/3/1997 9/3/2000 9763872359

740 19961024सी461767, 
24/10/1996

गुoटे केशव भगवानराव, 
मु.पो.हाळम ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 28/03/1974 बी.ए. एन.ट+.30 परळी वै. 6/1/1998 31/12/2000 9623480330

741
20100107सी490067, 

07/01/2010
को�हे सोमीनाथ कुंडल+क, 
मु.पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 4/5/1965 बी.ए. ओ.बी.सी. पाटोदा 5/12/1995 5/12/1998 9422579633

742 20160711सी100239, 
11/07/2016

इटेकर Eीधर बाजीराव, मु.क7 Lेवाडी 
पो.आडस ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 2/10/1966 एम.कॉम. ओ.बी.सी. अंबाजोगाई 16/01/1996 16/01/1999 9922229872

743 20130630सी106469, 
30/06/2013

येवले बापुराव रावसाहेब, 
मु.येवलवाडी पो.जवळका 

ता.पाटोदा िज.बीड
पुpष 17/06/1977 बी.ए. खुला पाटोदा 19/04/2000 18/04/2003 8888574385
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744
20110222सी497302, 

22/02/2011
देशमुख अलका मधुकरराव, 
मु.पो.ता.परळी वै. िज.बीड !"ी 8/6/1970 बी.ए.बी.एड. खुला परळी वै. 10/3/1997 10/2/2000 9421460210

745
20140714सी102582, 

14/07/2014
देशमुख _करणकुमार सुधाकरराव, 

मु.पो.ता.िज.बीड पुpष 1/1/1974 बी.ई.डी�लोमा खुला बीड 14/09/1998 31/08/2001 9823236823

746 19930802सी458759, 
02/08/1993

डोळस (शवाजी नानाभाऊ, 
मु.तांदळा पो.फुलसांगवी 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 4/7/1970 एम.ए.बी.एड. अ.जा. गेवराई 26/06/1995 26/06/1998 9096546733

747 19950729सी460256, 
29/07/1995

देशपांड ेसुय�कांत हार+हार, 
रा.खडकपुरा ता.अंबेजोगाई िज.बीड पुpष 14/06/1972 एम.ए. खुला अंबाजोगाई 5/11/1996 17/11/1999 9423352618

748 20120223सी498856, 
23/02/2012

हांगे सुरेश नारायण, मु.हांगेवाडी 
पो.नांदरुघाट ता.केज िज.बीड पुpष 2/1/1966 बी.ए!सी.बी.पी.ए

ड. एन.ट+.डी. केज 26/07/1996 25/07/1999 9503547919

749
20120924सी505590, 

24/09/2012
गायकवाड (सrधाथ� मारोती, 
मु.पो.ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 20/06/1972 बी.ए!सी.बी.एड.ए

म.ल+ब. अ.जा. परळी वै. 11/10/1997 9/9/2000 9860720848

750 20160711सी100067, 
11/07/2016

हाडबे भारत अंतराम, मु.पाडोळी 

पो.(शरसाळा ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 6/3/1973 एम.ए. एन.ट+.3 परळी वै. 12/6/2000 11/6/2003 8975611950

751 20160711सी100585, 
11/07/2016

सोनवणे (लबंा Pखराजी, 
मु.पो.Kहाळस जवळा ता.िज.बीड पुpष 7/6/1971 बी.ए. अ.जा. बीड 7/2/1996 27/02/1999 9765518897

752
20150101सी100636, 

01/01/2015
(शनगारे सु@नल सोपानराव, 
मु.पो.लGहुर+ ता.केज िज.बीड पुpष 2/3/1972 एम.ए. अ.जा. केज 1/6/1996 1/6/1999 9673910078

753 20160711सी100456, 
11/07/2016

तायड ;वलास जायकोबा, 
रा.(सदंफणा Cचचंोल+ पो.नाथापुर 

ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 1/7/1970 एम.ए. अ.जा. गेवराई 31/12/1997 31/01/2001 8412846370

754 20000407सी470017, 
07/04/2000

डोरले रमेश नामदेवराव, 
रा.येवलवाडी पो.ता.पाटोदा िज.बीड पुpष 14/03/1970 बी.ए. ओ.बी.सी. पाटोदा 1/3/1996 31/03/1999 9403487942

755 20160226सी100320, 
26/02/2016

नवले राज7L ताDयासाहेब, 
मु.पो.धMडराई ता.गेवराई िज.बीड पुpष 10/6/1973 बी.ए. खुला गेवराई 16/11/1999 15/11/2002 9767420633

756 19950712सी460384, 
12/07/1995

थोरात बालासाहेब गो;वदंराव, 
मु.बनकरंजा पो.चंदनसावरगाव 

ता.केज िज.बीड
पुpष 2/12/1976 बी.ए. खुला केज 1/8/1998 31/07/2001 9890807894
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757 20120608सी501500, 
08/06/2012

घोलप अनुरथ `ानोबा, मु.तळेगाव 

पो.पालवण ता.िज.बीड पुpष 10/9/1972 बी.कॉमं. खुला बीड 1/6/1997 31/05/2000 8888354531

758 20111109सी466622, 
09/11/2011

पायाळ धनराज (सLाम, रा.आं�बल 

वडगाव पो.पोथरा ता.िज.बीड पुpष 6/7/1973 बी.ए!सी. अ.जा. बीड 30/08/1997 30/08/2000 8007329809

759 20150304सी100319, 
04/03/2015

(शनगारे भारत कुंड(लक, रा.कोठS 

पो.येवला ता.केज िज.बीड पुpष 10/7/1967 बी.ए. अ.जा. केज 22/01/1998 22/01/2001 9764444181

760
20020319सी474228, 

19/03/2002
पठाण ज�हदाबी जिKमया,ँ 
मु.पो.ता.गेवराई िज.बीड !"ी 31/05/1972 एम.ए.बी.एड. खुला गेवराई 11/3/1997 13/03/2000 9422560586

761
20081121सी505807, 

21/11/2008 देशमुख >मोद दगुा�दासराव, मु.पो.ता.िज. पुpष 18/08/1970 बी.कॉम. खुला बीड 1/9/1995 31/08/1998 7040686329

762
20140706सी100861, 

06/07/2014
हुसैनी स�यदा सो_फया सुलताना, 

मु.पो.ता.िज.बीड !"ी 28/11/1979 बी.ए.डी.एड. खुला बीड 11/11/2000 11/11/2003 9130909806

763
20010216सी472016, 

16/02/2001
सुरवसे >शांत बाजीराव, मु.कुंभार+ 

पो.पोथरा ता.िज.बीड पुpष 3/3/1971 बी.ए. खुला बीड 30/08/1995 30/08/1998 8237843563

764 20160711सी100979, 
11/07/2016

जोगदंड योगीराज आEुबा, 
मु.वानगाव पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 19/10/1991 बी.कॉम. खुला बीड 1/7/1997 1/7/2000 9860831121

765 20160713सी100130, 
13/07/2016

जोगदंड सुधाकर धMHडबा, 
मु.वानगाव पो.मोरगाव ता.िज.बीड पुpष 2/3/1976 बी.ए. खुला बीड 3/10/1998 3/10/2001 9665614657

766 19940204सी459057, 
04/02/1994

घोळवे माpती @नवNृी, मु.मुंडवेाडी 
पो.वाघेबाभुळगाव ता.केज िज.बीड पुpष 20/10/1978 एम.ए.बी.एड. एन.ट+.डी. केज 19/06/2000 18/06/2003 9545562073

767 20140820सी100848, 
20/08/2014

वागदवे कMडीबा पंढर+, 
मु.पो.नंदागौळ ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 12/6/1972 एम.ए.बी.एड. एन.ट+.3 परळी वै. 6/1/1998 6/1/2001 9764937636

768
20030901सी482976, 

01/09/2003 लMढे उषा भगवान, मु.पो.ता.िज.बीड !"ी 1/6/1970 बी.ए.बी.पी.एड. अ.जा. बीड 1/9/1995 31/08/1998 9158601256

769 20160713सी100601, 
13/07/2016

�हरवे अ(भम:यु संपती, 
मु.पो.कळंबअंबा ता.केज िज.बीड पुpष 4/1/1963 बी.ए. अ.जा. केज 5/10/1990 5/10/1993 9657732270

770 20140626सी101692, 
26/06/2014

भारती दNा शंकर, मु.आगरनांदरु 

पो.रेवक6 ता.गेवराई िज.बीड पुpष 1/8/1974 एम.ए.बी.एड. भ.ज. गेवराई 8/7/1998 7/6/2001 7588178115
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771
19940618सी459701, 

18/06/1994
बोराड ेसुलोचना लaमणराव, रा. 

धMडराई ता.गेवराई िज.बीड !"ी 5/6/1970 एम.ए. भ.ज. गेवराई 11/12/1995 11/12/1998 9922610048

772 20140308सी100434, 
08/03/2014

म!के सुधाकर (शवाजी, 
मु.तळेगाव पो.पालवण ता.िज.बीड पुpष 11/1/1971 बी.ए. खुला बीड 5/7/1998 30/07/2001 9623095799

773 19920821सी458168, 
21/08/1992

Oीरसागर बालाजी बाबुराव, 
मु.पो.धमा�पुर+ ता.परळी वै.िज.बीड पुpष 1/2/1973 बी.कॉम. अ.जा. परळी वै. 7/3/1998 8/3/2001 8552010433

774
19920702सी458018, 

02/07/1992
मुंड ेवसुदेव >�हाद, मु.पो.देवगाव 

ता.केज िज.बीड पुpष 1/1/1971 एम.कॉम.बी.पी.ए
ड. एन.ट+.डी. केज 17/10/1995 17/10/1998 9423472721

775
20100423सी493088, 

23/04/2010 (शदंे ;वलास माpतीराव, मु.पो.ता.िज.बीड पुpष 25/09/1976 एम.ए!सी.एम.एड
. खुला बीड 13/01/1998 31/12/2000 9822855727

776
20160713सी101738, 

13/07/2016
शेटे संजय पrमाकरराव, 
मु.पो.ता.परळी वै. िज.बीड पुpष 20/10/1971 बी.ए. खुला परळी वै. 2/2/2000 1/1/2003 9823839903

777
19940225सी458937, 

25/02/1994 वराट सुरेश >भु, मु.पो.ता.िज.बीड पुpष 3/7/1968 बी.ए.बी.पी.एड. खुला बीड 1/12/1995 19/11/1998 9527252951

778
20010416सी472353, 

16/04/2001 जाधव बबन (भमराव, नाळवंडी ता.िज.बीड पुpष 10/12/1967 बी.ए. अ.जा. बीड 26/06/1997 26/06/2000 9766049257

779 20081110सी505156, 
10/11/2008

वंजारे कृxणा गो;वदं, 
मु.पो.येळंबघाट ता.िज.बीड

पुpष 10/6/1973 बी.ए.बी.पी.एड. SC. बीड 17/07/1999 19/08/2002 9545337150

780 20040116सी488611, 
16/01/2004

मुंड ेअशोक (शवाजीराव, 
मु.पो.पहाडी पारगाव ता.धाpर 

िज.बीड

पुpष 9/6/1973 एम.ए. NT-D धाpर 15/01/1999 15/01/2002 9860182378

781 19900208सी458381, 
08/02/1990

(शदंे संजय उFदवराव, 
मु.पो.ता.आxट+ िज.बीड

पुpष 13/06/1971 बी.ए. OBC आxट+ 1/12/1996 30/11/1999 9503651526

782 20160624सी100113, 
24/06/2016

मुंड ेरमेश ;व�ठल, मु.पो.बेलंबा 
ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 14/07/1970 एम.ए.�हदं+ SC. परळी वै. 16/06/1997 16/06/2000 9673531521

783 20000908सी468447, 
08/09/2000

करपे गणेश भगवानराव, मु.पो.ता.िज.बीड पुpष 5/1/1977 एम.ए. Open बीड 18/11/1998 18/11/2001 9158154493

784 20160714सी100978, 
14/07/2016

राठोड रघुनाथ दगडु, मु.पो.केकत 

पांगर+ ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 7/7/1965 बी.ए. VJ-A गेवराई 8/8/1997 8/8/2000 9689347945

785 20050215सी497229, 
15/02/2005

थोरात Eीकृxण धMडीराम, 
रा.कुंभेफळ ता.केज िज.बीड

पुpष 17/04/1974 बी.ए. Open केज 16/09/1997 15/09/2000 9975144337

786 19950728सी460547, 
28/07/1995

पाट+ल अ@नता रामचंLराव, मु.पो.ता.िज.बीड !"ी 17/01/1973 एम.ए.इंि=लश Open बीड 21/01/1997 24/01/2000 8446318983
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

787 20160705सी100501, 
05/07/2016

(शदंे राणुजी बल(भमराव, 
मु.पो.ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 5/6/1973 बी.ए. NT-D गेवराई 16/01/1999 16/01/2002 9970290601

788 20150406सी100706, 
06/04/2015

�Oरसागर संगीता नारायणराव, 
माळीवेस ता.िज.बीड

!"ी 11/8/1973 एम.ए.इंि=लश Open बीड 1/1/1995 1/1/1997 915863185

789 20160702सी101523, 
02/07/2016

मुंड ेभारत रखमाजी, रा.वडगाव 
ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 10/1/1967 बी.ए. SC. परळी वै. 4/8/1998 3/8/2001 9637013447

790 19950729सी460256, 
29/07/1995

देशपांड ेसुय�कांत हार+हार, 
रा.खडकपुरा ता.अंबेजोगाई िज.बीड

पुpष 14/06/1972 एम.ए. Open अंबाजोगाई 5/11/1996 17/11/1999 9423352618

791 20141117सी100813, 
01/05/1971

सुधाकर गोपीनाथ द�हफळे, मु. पो. 
खोडवा सावरगाव ता. परळी 

वैजनाथ िज. बीड

पुpष 5/1/1971 बी.ए. NTD परळी वै. 12/9/1996 12/10/1999 8605666970

792 20020817सी477178, 
17/08/2002

भा!कर सखाराम वाघमारे, मु. पो. 
वडसावीती, ता. परळी वैजनाथ िज. 

बीड

पुpष 1/27/1968 बी.ए!सी. OBC परळी वै. 4/29/1995 4/29/1998 9850121242

793 20080710सी505779, 
10/07/2008

>�हाद रामभाऊ आगे, मु. पो. 
_कoट+ आडगाव, ता. माजलगाव 

िज.बीड

पुpष 6/7/1973 बी.ए. OPEN माजलगाव 9/10/1998 9/10/2001 9637597174

794 19921022सी458177, 
22/10/1992

रमेश बालाजी रोड,े साई नगर 
ज�लालपुर रोड, ता. परळी 

वैजनाथ िज. बीड

पुpष 5/1/1974 बी.ए!सी., 
डी.बी.एम.

SC परळी वै. 11/8/1999 11/8/2002 9922179564

795 19910807सी459005, 
07/08/1991

;वलास दNाञय म!के, मु. पो. 
डMगर_क:ह+ ता. पाटोदा िज. बीड

पुpष 9/26/1975 बी.ए. OPEN पाटोदा 1/1/1998 12/31/2000 9673400965

796 19920413सी457593, 
13/04/1992

ह0रहर महादेव Cगर+, मु.पो.पांगर+ 
(मा.) ता. (शpर कासार िज. बीड

पुpष 8/15/1975 बी.ए. बी.पी.एड. NTB (शpर कासार 1/1/2000 12/20/2002 8806160758

797 19930915सी459125, 
15/09/1993

मीरा सव�Nम बदा�पुरकर, हNीखाना 

ग�ल+ जुनाबाजार ता.िज.बीड
!"ी 10/24/1970 बी.कॉम. टाईप 

मरा., इि=लश-40
OPEN बीड 7/1/1995 7/30/1998 9890163355

798 20150211सी100689, 
11/02/2015

श(शकांत _कसनराव @नम�ळ, रा. 
पंचशील नगर धानोरा रोड बीड 

ता.िज.बीड

पुpष 5/5/1967 बी.ए.बी.ल+ब. SC बीड 7/25/1995 7/25/1998 9503387672

799 19941222सी494557, 
22/12/1994

Gयंकट+ ;व�ठलराव गुoटे, 
मु.दैठणा (घाट) पो. 

खोडवासावरगाव ता.परळी वै. 
िज.बीड

पुpष 7/1/1974 एम.ए. 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

NTD परळी वै. 6/14/1999 6/14/2002 7420908317
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

800 19950607सी459944, 
07/06/1995

अ@नस महेबुब पठाण, रा. नायगाव 
(मयुर) ता.पाटोदा िज.बीड

पुpष 3/13/1975 एम.ए. OPEN पाटोदा 11/24/1999 11/24/2002 9420411757

801 19881026सी456704, 
26/10/1988

;वxणु Gयंकटराव काचगुंड,े मु.पो. 
आसरडोह ता.धाpर िज.बीड

पुpष 1/9/1968 एम.कॉम. NTC धाpर 8/2/1995 8/2/1998 9767485750

802 20160413सी100307, 
13/04/2016

जयदN दगडु बादाड,े 
मु.पो.माळापुर+ ता.िज.बीड

पुpष 12/1/1970 बी.ए. OPEN बीड 8/27/1997 8/27/2000 9673016664

803 20040507सी488633, 
07/05/2004

अशोक लaमणराव भोसले, 
मु.तरडगGहाण पो.आव� ता.(शpर 

कासार िज.बीड

पुpष 2/4/1967 बी.कॉम. OPEN (शpर कासार 01/31/1993 01/31/1996 9130510343

804 19920822सी458169, 
22/08/1992

Eीधर `ानोबा कोकाटे, मु.पो. 
मोहा ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 7/20/1973 बी.ए. OBC परळी वै. 12/10/1996 12/9/1999 9561531615

805 20161024सी100731, 
24/10/2016

मोहन लaमण वाघमारे, 
मु.अधा�मसला पो. pई ता. गेवराई 

िज.बीड

पुpष 4/3/1965 बी.ए. SC गेवराई 3/12/1996 3/12/1999 9822483767

806 20140226सी100573, 
26/02/2014

अशोक Cगताराम कानड,े मु.पो. 
पाडळ(सगंी ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 2/5/1962 बी.ए.बी.पी.एड. OBC गेवराई 11/9/1990 11/1/1993 8975496921

807 19940328सी458983, 
28/03/1994

नारायण भागुजी गGहाणे, 
मु.पो.जवळगाव ता. अंबेजोगाई 

िज.बीड

पुpष 6/5/1971 बी.ए. SC अंबाजोगाई 12/5/1996 12/5/1999 9405453401

808 20091106सी464179, 
06/11/2009

उNरे�वर तुळशीराम (शदंे, 
मु.पो.नांदरु (घाट) ता.केज िज.बीड

पुpष 1/5/1974 बी.ए. SC केज 1/6/2000 1/5/2003 9823089136

809 20081125सी505670, 
25/11/2008

दशरथ गणगत नाईकनवरे, 
मु.सावरगाव पो.मंगpळ नं.1 

ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 2/12/1970 एम.ए. OPEN माजलगाव 7/8/1998 7/7/2001 7875144100

810 20081125सी506005, 
25/11/2008

दे;वदास `ानोबा नाईकनवरे,  
मु.सावरगाव पो.मंगpळ नं.1 

ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 12/1/1967 बी.कॉम. OPEN माजलगाव 8/1/1995 7/31/1998 9823109612

811 20120326सी501627, 
26/03/2012

राजामती आ�पासाहेब पांगरे, !नेह 
नगर डी.पी.रोड बीड ता.िज.बीड

!"ी 6/12/1972 एम.ए.बी.एड. OPEN बीड 4/3/1999 4/12/2002 9422947677

812 20160715सी101218, 
15/07/2016

संतोष (भमाशंकर हालकंचे, 140, 
;>या नगर परळी वै. ता.परळी वै. 

िज.बीड

पुpष 3/28/1975 एम.ए. OPEN परळी वै. 11/5/1998 11/4/2001 8308833869
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

813 20160802सी101132, 
02/08/2016

सुशीला पंढर+नाथ बने, ;>या नगर 
परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड

!"ी 12/16/1975 बी.ए.बी.पी.एड. NTC परळी वै. 7/6/1998 7/6/2001 9860514997

814 19910704सी480150, 
04/07/1991

महादेव दगडु हजारे, मु.पो.लोखंडी 

सावरगाव ता.अंबाजोगाई िज.बीड
पुpष 7/30/1974 एम. ए. SC अंबाजोगाई 2/2/1999 1/31/2002 9145540377

815 19910722सी457725, 
22/07/1991

सुरेश योगाजी रायभोले, (भमवाडी 
परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 8/10/1970 बी.ए. SC परळी वै. 4/4/1998 4/4/2001 9145097965

816 20160819सी100348, 
19/08/2016

सDयवान संतराम Gहावळे, (म(लदं 
नगर परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 1/1/1974 एम.ए. SC परळी वै. 1/5/1998 1/5/2001 9860336919

817 20150227सी100674, 
27/02/2015

ब�पासाहेब �"बंकराव नाईकवाड,े 
मु.पो.खांडवी ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 5/5/1965 बी.ए. OPEN गेवराई 1/3/1994 1/3/1997 9764471299

818 20081202सी505498, 
02/12/2008

रमेश >�हादराव चGहाण, 
मु.पो.पाटोदा Iांती नगर 

ता.पाटोदा िज.बीड

पुpष 6/1/1969 बी.ए. SC पाटोदा 1/1/2000 12/31/2003 9158120793

819 19830412सी457422, 
12/04/1983

अं�बका योगीराज अंभईकर, बोड< 
ग�ल+ मु.पो.गेवराई ता.गेवराई 

िज.बीड

!"ी 8/8/1960 एम.ए. OPEN गेवराई 10/24/1990 10/23/1993 9881045408

820 20100218सी508311, 
18/02/2010

अpण बद ूपवार, मु.पो.कामखेडा 

ता.िज.बीड
पुpष 9/25/1974 बी.पी.एड. VJA बीड 1/1/2000 12/31/2002 9422862222

821 20110214सी489347, 
14/02/2011

_कशोर माधवराव जावळे, पंच(शल 
नगर माजलगाव ता.माजलगाव 

िज.बीड

पुpष 5/14/1970 एम.ए. SC माजलगाव 10/1/1996 9/1/1999 9422626799

822 19940726सी459269, 
26/07/1994

राजेश (लबंराज चाटेकर, पोल+स 
मुmयालयासमोर नगर रोड बीड 

ता.िज.बीड

पुpष 4/9/1974 बी.ए. OBC बीड 12/7/1999 12/6/2002 9730115675

823 20081231सी506354, 
31/12/2008

संजय भगवानराव गायकवाड, 
सुभाष कॉलनी लोणारपुरा पेठ 

बीड ता.िज.बीड

पुpष 5/10/1969 एम.ए. �हदं+ VJA बीड 4/1/1996 4/30/1999 9604440999

824 20161017mr100686, 
17/10/2016

>�हाद रघुनाथ प-हाड, रा. 
कटCचचंोल+ पो.दैठणा ता.गेवराई 

िज.बीड

पुpष 6/12/1970 बी.ए. OPEN गेवराई 9/28/1999 9/25/2002 8390375606
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

825 20081203सी505660, 
03/12/2008

पोपट शंकरराव खोटे, रा. 
कटCचचंोल+ पो.दैठणा ता.गेवराई 

िज.बीड

पुpष 8/13/1970 बी.ए. OPEN गेवराई 7/2/1998 6/30/2001 9049003077

826 20081120सी504614, 
20/11/2008

महादेव Eीपतराव येवले, 
रा.पांगुळगाव पो.दैठणा ता. गेवराई 

िज.बीड

पुpष 1/15/1970 बी.ए. OPEN गेवराई 6/7/1996 6/7/1999 9403776760

827 20161014सी100854, 
14/10/2016

भारत Eीमंतराव येवले, रा. 
कटCचचंोल+ पो.दैठणा ता.गेवराई 

िज.बीड

पुpष 8/4/1974 बी.ए. OPEN गेवराई 7/3/1998 7/3/2001 7028228910

828 20160914सी100740, 
14/09/2016

काशीनाथ (शवराम हारकळ, 
;पपंळा धायगुडा ता. अंबेजोगाई 

िज.बीड

पुpष 7/29/1968 बी.ए.बी.पी.एड. NTC अंबाजोगाई 6/16/1997 6/15/2000 9763712613

829 20101116सी509132, 
16/11/2010

नारायण _कसनराव देशमुख, 
मु.;पपंळगाव पो.;वडा ता.केज 

िज.बीड

पुpष 1/5/1969 एम.कॉम. OPEN केज 5/1/1996 4/30/1999 9764775235

830 19870728सी456648, 
28/07/1987

बबन पुंजाराम �Oरसागर, 
मु.शेजळा पो.गंगादेवी ता.आxट+ 

िज.बीड

पुpष 7/1/1969 बी.ए.बी.पी.एड. OBC आxट+ 12/9/1998 11/30/2001 9420395595

831 20090723सी504008, 
23/07/2009

सुषमा चंLसेन (शदंे, (शवसदन 
रायगड कॉलनी नवगण कॉलेज 

रोड बीड ता.िज.बीड

!"ी 7/16/1978 बी.ए. 
एम.एस.सी.आय.

ट+.

OPEN बीड 4/24/2000 4/30/2003 8421067007

832 20160722सी100749, 
22/07/2016

एकनाथ नानु राठोड, मु. 
रामुनाईकतांडा पो.केकतपांगर+ 

ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 7/7/1967 बी.ए. VJA गेवराई 12/24/1998 12/23/2001 9527596515

833 20140703सी102294, 
03/07/2014

मदन नरहरराव बनसोड,े (शवाजी 

नगर परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 10/25/1972 बी.ए.बी.जे. SC परळी वै. 8/18/2000 8/18/2003 7385872077

834 19850221सी459792, 
21/02/1985

नजीरोrद+न एजाजोrद+न स�यद, 
मु.पो.सायगाव ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड

पुpष 1/1/1966 एम.ए. OPEN अंबाजोगाई 12/1/1995 11/1/1998 9822510671

835 20160811सी101246, 
11/08/2016

र;वLं सुधाकर घाडगे, जयभवानी 

सह.सा.का._क. गढ+ ता.गेवराई 
िज.बीड

पुpष 12/5/1970 एम.एस.डZ�यु. OBC गेवराई 3/5/1997 3/5/2000 9146506361

836 20120724सी465518, 
24/07/2012

भागवत >भाकर पंधारे, 
मु.पो.पाडळी ता.(शpर (का.) िज.बीड

पुpष 6/20/1970 एम.ए. SBC (शpर कासार 8/16/1997 7/18/2000 9403485310
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

837 20111229सी496044, 
29/12/2011

आंतराम दNाञय @तडके, 
मु.पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 8/5/1971 एम.ए. NTD परळी वै. 6/14/1996 5/16/1999 8390225177

838 19900707सी456973, 
07/07/1990

बल(भम भगवानराव गाड,े 
मु.तळवट बोरगाव पो.पाचेगाव 

ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 1/4/1972 एम.कॉम. OPEN गेवराई 12/31/1997 12/31/2000 8805630957

839 20100504सी457743, 
04/05/2010

सतीष गणपत काटे, 
मु.पो.ता.(शpर (कासार) िज.बीड

पुpष 6/7/1968 बी.ए. OPEN (शpर कासार 3/6/1998 2/28/2001 8805557878

840 19900203सी457074, 
03/02/1990

सयाजी पुpषोNम जाधव, Eीराम 
नगर नगर रोड बीड ता.िज.बीड

पुpष 3/24/1970 एम.ए.पॉल+. OBC बीड 2/1/2000 2/21/2003 9822514414

841 20160805सी100249, 
05/08/2016

वसंत जनाध�न चाटे, मु.पो.मांडवा 
(परळी) ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 1/18/1970 एम.ए. VJA परळी वै. 1/9/1997 1/9/2000 9096125609

842 19990128सी465854, 
28/01/1999

आDमाराम गणपती वाघमारे, 
मु.नांदडी पो.पाटोदा (ममदापुर) 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 6/20/1972 बी.ए.बी.एड. SC अंबाजोगाई 1/2/2001 12/24/2003 9421360214

843 19960201सी460974, 
01/02/1996

सु@नल बापुसाहेब देशमुख, गणेश 

नगर गेवराई ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 6/10/1972 बी.ए!सी. OPEN गेवराई 9/16/1998 9/15/2001 9422533384

844 19941216सी459582, 
16/12/1994

`ाने�वर जयराम करंजकर, 
मु.माल+पारगाव पो.वाघोरा 
ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 7/1/1970 एम.ए. NTB माजलगाव 6/20/1996 6/20/1999 9421273045

845 19881229सी456711, 
29/12/1988

व(शxठ महादेव Cगर+, मु.पो.पांगर+ 
(मा.) ता.(शpर ( का.) िज.बीड

पुpष 3/10/1971 बी.ए. NTB (शpर कासार 4/8/1996 3/19/1999 9850208746

846 20161222सी100956, 
22/12/2016

Eीकृxण लaमणराव डाके, जुना 

डाक बंगला रोड पाट+ल ग�ल+ 

माजलगाव ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 1/1/1974 एम.ए.बी.एड. OPEN माजलगाव 3/19/1998 3/19/2001 9890742889

847 20160811सी101163, 
11/08/2016

शरद पंढर+नाथ सदावत<, 
जयभवानी सह.सा.का. गढ+ 

ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 9/15/1967 बी.ए.बी.पी.एड. OPEN गेवराई 3/5/1997 3/5/2000 9922293347

848 19960326सी461357, 
26/03/1996

फारोक6 मुमताज बेगम अZदलु 

फारोक6, रा. फारोक6 मि�जद 

जवळ केज ता. केज िज.बीड

!"ी 7/3/1973 डी.एड. OPEN केज 7/15/1999 7/14/2002 8421845456
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849 20150216म100213, 
16/02/2015

�ब(भषण सखाराम जगताप, मु. 
;प>ंी (बु) पो.वाघीरा ता. आxट+ 

िज.बीड

पुpष 10/11/1970 बी.ए. OPEN आxट+ 8/1/1997 8/9/2000 9011449656

850 20130320सी101222, 
20/03/2013

राजाभाऊ बंकटराव भगत, 
पो.मोरेवाडी लातुर रोड (शOक 

कॉलनी अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड

पुpष 8/13/1974 एम.ए.इ@त., 
मराठS, बी.पी.एड.

OPEN अंबाजोगाई 2/3/1999 2/3/2002 9922736130

851 20100731सी482706, 
31/07/2010

संजय नारायण सरदे, जGहेर+ 

ग�ल+ ;व�ठल मं�दर जवळ बीड 

ता. िज.बीड

पुpष 10/1/1964 बी.कॉम. OBC बीड 9/12/1988 9/12/1991 7774031460

852 20081124सी504617, 
24/11/2008

भा!कर (सLाम पायाळ, मु. 
आं�बल वडगाव पो. पोथरा 

ता.िज.बीड

पुpष 5/12/1967 बी.पी.एड. SC बीड 10/26/1993 10/26/1996 7083006798

853 20160807सी100239, 
07/08/2016

;व;पनपाल (भमराव कांबळे, 
शशीकुंज बजरंग नगर परळी वै. 

ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 6/9/1973 बी.ए. SC परळी वै. 11/2/1996 10/31/1993 9822700863

854 19890707सी457027, 
07/07/1989

राज7L नाथा तांबे, मु.पो.तांबा 
राजुर+ ता. पाटोदा िज.बीड

पुpष 6/1/1971 बी.ए. OPEN पाटोदा 1/10/1997 12/18/1999 9975901414

855 20161219सी101230, 
19/12/2016

रणिजत गंगाराम सुतार, खंड�ेवर+ 

नगर बीड ता.िज.बीड
पुpष 5/2/1970 बी.ए.बी.ल+ब. SC बीड 6/8/1998 5/30/2001 9970103542

856 20161223सा101113, 
23/12/2016

(सFदाथ� रामराव गालफाड,े 
रा.Cचचंोल+ (माळी) ता.केज िज.बीड

पुpष 2/17/1967 बी.ए. SC केज 11/26/1996 12/30/1999 9552783580

857 20140217सी100599, 
17/02/2014

;वजय सुधाकर जोशी, मेन रोड 
पाटोदा ता. पाटोदा िज.बीड

पुpष 1/14/1971 बी.ए. OPEN पाटोदा 12/10/1996 11/19/1999 9423471899

858 19940303सी458943, 
03/03/1994

भा!कर गणपत तुपे, इंL>!थ 
कॉलनी नगर नाRया]या मागे 

बीड ता.िज.बीड

पुpष 7/10/1967 बी.ए. SC बीड 10/10/1995 10/31/1998 9422782092

859 20161226सी100931, 
26/12/2016

कुंड(लक आनंदा लMढे, मु.दैठणा 

पो.टाकळसींग ता.आxट+ िज.बीड
पुpष 4/2/1966 बी.ए. SC आxट+ 12/10/1996 2/9/1999 9623921907

860 20161226सी100870, 
26/12/2016

शहाजी गणपतराव लMढे, मु.दैठणा 

पो.टाकळसींग ता.आxट+ िज.बीड
पुpष 5/5/1963 बी.कॉम. SC आxट+ 6/23/1993 6/22/1996 9767779162

861 19900911सी457352, 
11/09/1990

�दल+प अनंतराव भोसले, 
मु.खड<वाडी पो.येळंब घाट 

ता.िज.बीड

पुpष 6/8/1972 एम.ए.मराठS OPEN बीड 1/1/1997 12/31/1999 9673599895

Page 1526 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

862 19920805सी458142, 
05/08/1992

कैलास शामराव पवार, भवानी 
नगर मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा 

िज.बीड

पुpष 1/9/1975 बी.कॉम.बी.पी.एड
.

OPEN पाटोदा 6/30/1998 6/30/2001 9421348613

863 20091211सी482277, 
11/12/2009

नवाब महेबुब शेख, मु.पो.कामखेडा 

ता.िज.बीड
पुpष 7/30/1975 बी.ए.बी.पी.एड. OPEN बीड 1/7/2000 12/19/2002 9860519041

864 20150227सी100411, 
27/02/2015

रानु लaमणराव सरवदे, मु.तरनळी 

पो.धाpर ता.केज िज.बीड
पुpष 6/30/1958 बी.कॉम. SC केज 9/11/1985 9/11/1988 9767709582

865 20161230सी100277, 
30/12/2016

रामचंL �दगंबर देशमुख, 
मु.पो.(सरसाळा ता.परळी वै.िज.बीड

पुpष 8/11/1966 बी.ए.एम.बी.ए. 
टाय;पगं इंि=ल.-
40, मराठS-30

OPEN परळी वै. 7/21/1995 7/21/1998 9404157181

866 20140902सी101398, 
02/09/2014

संगीता पंढर+नाथ गायसमुLे, वीर 
पांडुरंग चौक (भीमनगर), धाpर 
मु.पो.ता._क�ले धाpर िज.बीड

!"ी 9/12/1971 एम.ए.एम.एस.ड
Z�यु.

SC धाpर 5/2/1995 5/2/1998 7387825113

867 20161230सी100700, 
30/12/2016

दNा बापुसाहेब भोसले, 
मु.कोमलवाडी पो.देवपींपर+ 

ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 4/28/1969 बी,कॉम.बी.एड. OPEN गेवराई 10/31/1995 10/29/1998 8275058841

868 20090326सी506029, 
26/03/2009

>�हाद रामचंL ढाकणे, 
मु.अ!वलांबा पो.नागापुर ता.परळी 

वै.िज.बीड

पुpष 8/10/1976 एम.ए.बी.पी.एड. NTD परळी वै. 7/7/2001 7/6/2003 9422877526

869 20130814सी102211, 
14/08/2013

जग:नाथ भागोजीराव नागरगोजे, 
मु.कातकरवाडी पो.उजनी 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 07/074/1972 बी.ए. NTD अंबाजोगाई 3/15/1998 3/15/2001 9921710266

870 20161230सी100659, 
30/12/2016

बालासाहेब रामभाऊ शेप, 
मु.शेपवाडी पो.;पपंळा धायगुडा 

ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 10/10/1970 बी.ए.!सी.बी.एड. NTD अंबाजोगाई 7/1/1995 7/1/1998 7887352282

871 20100209सी505081, 
09/02/2010

सु@नल बापुराव जोजारे, रा.काळे 

ग�ल+ बीड

पुpष 1/29/1969 एम.कॉम. OBC बीड 8/1/1994 10/30/1996 9822701193

872 20091205सी491464, 
05/12/2009

नंदकुमार Eीपादराव पाटोदकर 

छापकाना ग�ल+ धMडीपुरा बीड

पुpष 5/2/1973 बी.कॉम. OPEN बीड 4/1/1996 3/31/1999 9421515060

873 20161226सी100634, 
26/12/2016

ग�हनीनाथ रघुनाथ येवले 

मु.पो.Cचखल+ (नाथ) ता.पाटोदा 
िज.बीड

पुpष 8/8/1970 बी.ए. OPEN पाटोदा 7/1/1998 6/30/2001 8390338875
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874 20160907सी100851, 
07/09/2016

शाह+द हाबीब स�यद रा. 
काझीनगर गु�कुल शाळे]या 

बाजुला जालना रोड बीड 

ता.िज.बीड

पुpष 5/6/1981 बी.ए!सी. बी.एड. OBC बीड 1/9/2000 12/31/2002 9420331293

875 19930319सी458386, 
19/03/1993

महेबुब शेख खाजा(मयाँ शेख रा 

गजानन नगर इदगाह रोड बीड 

ता.िज.बीड

पुpष 5/1/1976 बी.ए. OBC बीड 3/1/1999 2/28/2002 9822793415

876 20091116सी469049, 
16/11/2009

दे;वदास हनुमंत भवर रा. देसुर 
ता.आxट+ िज.बीड

पुpष 7/1/1972 बी.ए. OPEN आxट+ 10/1/1996 11/1/1999 9527962928

877 20120322सी505262, 
22/03/2012

लता नारायणराव कागणे 

लaमीबाग कॉलनी नगर रोड बीड 

ता.िज.बीड

!"ी 6/10/1970 बी.ए. NTD बीड 2/9/1999 2/11/2002 9403415219

878 20141125सी100985, 
25/11/2014

बालाजी सोपान द�ड सोमे$वर 

नगर परळी वै. िज.बीड
पुpष 6/16/1976 बी.ए. NTD परळी वै. 7/5/1999 7/5/2002 9767492363

879 20161229सी101120, 
29/12/2016

दNा"य कMडीबा जाधवर रा 

तळेगाव (प) ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 7/5/1969 बी.ए. NTD परळी वै. 6/13/1997 6/13/2000 9970324340

880 20120121सी461348, 
21/01/2012

�दनकर बाबासाहेब नागरगोजे मु. 
(लबंा पो. खालापुर+ ता.(श�र (का.) 

िज.बीड

पुpष 8/10/1969 एम.बी.ए.बी.पी.ए
ड.

NTD (शpर कासार 10/3/1998 9/30/2001 9673305653

881 20150224सी100514, 
24/02/2015

राजेश ;वरभL खंदारे मंगळवार 

पेठ अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई 

िज.बीड

पुpष 5/21/1971 बी.ए. OBC अंबाजोगाई 5/1/1997 4/30/2000 8806660272

882 20160721सी100875, 
21/07/2016

राधा_कशन यादव (शदंे मोहा 

ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 2/10/1973 बी.ए.बी.पी.एड. SC परळी वै. 8/6/1998 8/5/2001 8605319142

883 20161229सी100582, 
29/12/2016

अलका नामदेवराव जाधवर 

मु.तळेगाव पो.टोकवाडी ता.परळी 

वै.िज.बीड

!"ी 4/5/1975 बी.ए.एल.एल.बी. NTD परळी वै. 7/1/2000 6/6/2003 9422362341

884 20161229सी100466, 
29/12/2016

बाबु `ानोबा मुंड ेमु.तळेगाव 

पो.टोकवाडी ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 5/2/1969 पी.एच.डी. 

एम.फ6ल.
NTD परळी वै. 12/11/1997 12/14/2000 9422361873

885 19950929सी460671, 
18/01/2013

संतोष गोपाळराव देशमुख 

(शवराणा चौक बजाजनगर वाळुज 

एम.आय.डी.सी. औरंगाबाद

पुpष 12/30/1973 बी.कॉम. OPEN औरंगाबाद 7/1/1997 6/30/2000 8237853885

886 20141011सी100387, 
11/10/2014

सु@नल रामभाऊ साळवे 

मु.पो.ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 6/7/1969 बी.कॉम. SC माजलगाव 8/1/1995 8/1/1998 9657140678
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887 523सी4638188, 
09/01/2017

नवनाथ @नवNृी मोरे मु.पो.बदा�पुर 
ता.अंबाजोगाई िज.बीड

पुpष 6/10/1972 बी.ए.बी.पी.एड. OPEN अंबाजोगाई 5/11/1997 4/30/2000 9689361255

888 523सी4640612, 
11/01/2017

अजु�न पांडुरंग राठोड मु.गोळेगाव 

पो.जातेगाव ता.गेवराई िज.बीड
पुpष 10/1/1970 बी.ए. VJA गेवराई 6/27/1995 6/27/1998 9765944201

889 20150320सी100842, 
20/03/2015

बाबासाहेब अंकुश चGहाण 

मु.आनंदवाडी पो.तळवाडा 

ता.गेवराई िज.बीड

पुpष 6/14/1977 बी.एड.पी.एच.डी. OPEN गेवराई 10/31/2000 10/29/2003 9881089894

890 523सी4641062, 
11/01/2017

रामदास `ानोबा गालफाड ेफुले 

नगर केज ता.केज िज.बीड
पुpष 6/16/1970 बी.ए. SC केज 2/9/1999 2/9/2002 9860023041

891 20061230सी495199, 
30/12/2006

रेणु दजु�न(सहं सेम जGहेर+ ग�ल+ 

मि�जत]या समोरची ग�ल+ 

मु.पो.ता.िज.बीड

!"ी 4/16/1972 बी.ए!सी. SC बीड 7/11/1995 7/11/1998 7588422681

892 20170111सी100403, 
11/01/2017

अच�ना शामसुंदर महाजन 

(शवाजीनगर के:ड े_कराणा जवळ 

परळी वै. ता.परळी वै. िज.बीड

!"ी 7/27/1970 बी.कॉम. OPEN परळी वै. 10/5/1998 10/4/2001 8275110095

893 20140704सी102133, 
04/07/2014

@नसार रह+म शेख मु.पो.कामखेडा 

ता.िज.बीड
पुpष 7/7/1974 बी.ए.बी.पी.एड. OPEN बीड 9/21/1998 9/30/2001 9673965544

894 20010908सी473013, 
08/09/2001

दN ुपरबती Oे"े मु.पो.ता.आxट+ 

िज.बीड
पुpष 7/15/1971 बी.ए.बी.पी.एड.ए

म.एस.सी.आय.ट+
.

SC आxट+ 10/10/1997 10/10/2000 9403611632

895 20170117सी100064, 
17/01/2017

गो;वदं (शवराम मुंड,े मु.डाबी 
पो.टोकवाडी ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 5/21/1972 एम.ए. NTD परळी वै. 8/4/1998 8/3/2001 9922264190

896 19900430सी456928, 
30/04/1990

नरहर+ रामचंL कासारे 

मु.पो.धमा�पुर+ ता.परळी वै. िज.बीड
पुpष 1/5/1966 बी.कॉम.बी.पी.एड

.
SC परळी वै. 11/5/1990 11/17/1993 8605193767

897 523सी4653839, 
23/01/2017

सोमे$वर सदानंद खे"े, 
मु.पो._कoट+ आडगाव 

ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 6/25/1966 बी.ए. OBC माजलगाव 5/30/1996 5/30/1999 9637596558

898 19930713सी458833, 
13/07/1993

>भु @नवNृी कांबळे, (भमनगर 
नवामMढा माजलगाव 

ता.माजलगाव िज.बीड

पुpष 8/6/1972 एम.ए. SC माजलगाव 27/09/1999 27/09/2002 9423273904
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899 20141108सी100176, 
08/11/2014

न(सरोद+न मुजफरोद+न इनामदार 

माजलगाव ता.माजलगाव िज.बीड
पुpष 7/6/1968 एम.ए.बी.पी.एड. OPEN माजलगाव 9/9/1997 9/9/2000 9503723023

900 523सी4655517, 
24/01/2017

;वलास ;व�ठलराव भोजने 

दगडगुंड ेग�ल+ परळी वै. ता.परळी 

वै. िज.बीड

पुpष 1/1/1970 बी.कॉम. OBC परळी वै. 10/3/1997 30/03/2000 9503323263

901 523सी4660687, 
30/01/2017

अनंत (भमराव �पनर, मु. परचुंडी 
पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 18/01/1971 बी.ए!सी. NTC परळी वै. 9/8/1995 8/8/1998 9767721841

902 523सी4660698, 
30/01/2017

क�याण नारायण �पनर मु. 
परचुंडी पो.पांगर+ ता.परळी वै. 

िज.बीड

पुpष 1/1/1973 बी.ए!सी.बी.एड. NTC परळी वै. 10/12/1995 15/12/1998 9011539240

903 523सी4661212, 
30/01/2017

ह0रदास सNापा �पनर मु. परचुंडी 
पो.पांगर+ ता.परळी वै. िज.बीड

पुpष 1/1/1973 बी.ए. NTC परळी वै. 20/10/1998 21/10/2001 9422089772

904 20161021सी100615, 
21/10/2016

आबासाहेब _कसन पवार 

मु.पागुळगाव पो.दैठण ता.गेवराई 
िज.बीड

पुpष 1/6/1969 बी.ए. OPEN गेवराई 1/7/1995 1/7/1998 7776997608

1 20081124C702624 
24/11/2008

थेटे जीवन रघुनाथ           

सोनी कॉK�युटर टायपींग 

इि:!टoयुट, नंद+ माग�, राम नगर, 
लातूर 413512

पु 25/02/1975 एम.ए. टायपींग 
इं-60, म-40, 
�हदं+-40, !टेनो 

120, एमएस 
सीआयट+, टॅल+,

खुला @नलंगा 26/09/1996 26/09/1999 8975033467

2 19920101C688809 
01/01/1992

खुणे ;वलास (भकाजी        

संत `ाने$वर नगर, जुना 

खोपेगाव रोड, ओम सीट+ समोर, 
लातूर ता.िज. लातूर. 413512

पु 05/07/1975 एम.ए.एमल+ब 
ॲड आयएससी, 
टायपींग इं.40, 
मराठS 30, 
एमएससीआट+

एस.सी. लातूर 05/11/1997 05/11/2000 9960605660

3 20040704C711733 
04/07/2004

बडगे जगद+श Gयंकटराव  मु.पो. 
काटेजवळगा, ता. @नलंगा िज. 
लातूर. 413512

पु 06/04/1971 एम.ए., 
एमएससीआयट+, 
टायपींग मराट+ 

30

एनट+बी @नलंगा 02/12/1998 03/12/2001 9552062933

िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क� �, , , , लातूर

Page 1530 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

4 20040607C769025 
07/06/2004

देड ेसु@नल ;वxणुपंत रा. संत 
`ाने$वर नगर, जुना खोपेगाव रोड 

ता.िज. लातूर. 413512

पु 13/02/1973 बीए. बीएड एस.सी. नांदेड 01/01/1996 31/12/1998 9552520033

5 19961126C692606 
26/11/1996

अIम स�यद महमदसाब स�यद 

मु.पो. आशोक नगर नईआबाद+ 

ता. उदगीर िज. लातूर

पु 10/05/73 बी एस सी बीएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

05/01/98 05/01/01 9730038528

6 19940803C690285 
03/08/1994

खुरेशी अZदलु र(शद अZदलु 

कल+म मु पो वाडवना बु ता 

उदगीर िज लातूर

पु 07/06/72 एम ए बीपीएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/96 31/12/98 7774987689

7 19880422C690023 
22/04/88

सोलापुरे वैजनाथ >भुराव मु पो 

लोणी ता उदगीर िज लातूर

पु 10/05/70 एम ए बीपीएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

06/10/95 06/10/98 9975820184

8 19940821C690529 
21/08/94

राठोड गो;वदं मो_कंद मु पो 

रावणकोळा ता जळकोट िज लातूर

पु 20/05/73 बीए बीपीएड Gह+जे तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/96 31/12/98 8308743182

9 20150216C100533 
16/02/15

सोनकांबळे मनोहर इ!माईल मु 

पो धामण गाव ता जळकोट िज 

लातूर

पु 06/06/67 बीए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

अहमदपुर

10/02/92 09/02/95 9145583468

10 20040209C709042 
09/02/2004

सोनकांबळे गोपाळ गो;वदंराव मु 

पो धामणगाव ता जळकोट िज 

लातूर

पु 03/05/71 बी ए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

अहमदपुर

02/06/95 01/06/98 8554852349

11 1984010116c688076 
16/02/84

शशीकांत भागवत फुलार+ मु पो 

वाडवना बु ता उदगीर िज लातूर

पु 15/01/64 बीए एम ए ओबीसी तहसील काया�लय 

उदगीर

08/04/94 08/04/97 9404360686

12 20091130C729621 
30/11/09

संजय वामनराव पाट+ल मु पो 

जळगाव ता देवणी िज लातूर

पु 03/03/69 एम कॉम खुला तहसील काया�लय 

देवणी

06/11/97 21/11/00 9766973495/96
57736844

13 19950321C691585  
21/03/95

संजय रामराव कुलकण� Eी 

हावगी !वामी मठाजवळ उदगीर 

िज लातूर

पु 14/06/71 बीए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

14/08/97 14/08/00 9921423186

14 19950728C691180 
28/07/95

बाबु चंLकांत डोळे मु पो अंबेगाव 

रोड देवणी बु ता देवणी िज लातूर

पु 09/05/73 एम एस डZलु 

एम ए �बएड

एस सी तहसील काया�लय 

देवणी

05/10/96 05/10/99 9421364336

15 19881222C688273 
22/12/88

ओम>काश शंकर�पा (शवगे मु पो 

ता देवणी ;वrयानगर @नलंगा रोड 

िज लातूर

पु 04/02/72 एम ए खुला तहसील काया�लय 

देवणी

01/09/97 31/08/2000 9421380872

Page 1531 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

16 19950720C691132 
20/07/95

देवंUेकर मनोहर मा�तीराव मु.पो. 
लोहारा ता.उदगीर िज. लातूर

पु 30/06/70 एम ए �बपीएड एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/10/96 31/10/99 9673434158

17 19981016C695111 
06/10/98

(भमराव अमतृराव कांबळे मु 

धसवाडी पो खंडाळी ता अहमदपूर 

िज लातूर

पु 05/07/72 बीए एस सी तहसील काया�लय 

अहमदपुर

01/03/2000 28/02/2003 9921756151

18 19861015C691181 
15/10/86

शेख हुकुमत महमद िजलानी 

मु.पो. वाडवणा बु ता. उदगीर िज. 
लातूर

पु 15/06/69 एमए बीपएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

12/01/96 12/01/99 9405425223

19 19950102C690576 
02/01/95

अशोक _कसनराव हणमंते मु पो 

कवठाळ ता देवणी िज लातूर

पु 14/09/68 बीए एमस डZलु एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

05/06/98 21/05/2001 9699638353

20 19880222C689599 
22/02/88

कांबळे ;वxणु भानुदास मु.पो. 
हंडरगुळी ता उदगीर िज. लातूर

पु 16/08/68 एम ए बीपीएड 

बीजे ॲ:ड 

एमएस

एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

05/06/95 30/05/98 9545460977

21 20140917C101291 
17/07/2014

संगशेट संतोष गु�नाथ मु.पो. 
जवळगा ता. देवणी िज. लातूर

पु 02/05/1975 एस.एस.सी. 
कृ;ष पद;वका

खुला तह(सल देवणी 01/07/1996 01/07/1999 9960193434

22 19950727C691175 
27/07/95

सोनकांबळे यशवंत शामराव मू पो 

जवळगा ता देवणी िज लातूर

पु 21/06/71 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

04/10/96 04/10/99 9730615682

23 20150209C100073 
09/02/2015

रासुरे करमचंद Gयंकटराव 

मू.बेवनाळवाडी पो.आंकुलगा 

स�यद ता.(श�र अंनतपाळ 

िज.लातूर

पु 26/02/69 बीए एन ट+ 2 (श�र अंनतपाळ 04/02/98 03/02/2001 9881370109

24 19910709C688749 
09/07/91

अंगद केशवराव सुरवसे मु भोयरा 

पो मु�ड अकोला ता लातूर

पु 20/06/75 एम ए बीएड खुला तहसील काया�लय 

लातूर

13/10/97 13/10/2000 9823667019

25 20000521C697688 
21/05/2000

मुंजेवार र_फयोद+न र�जाकसाब, 
रा. आतनुर ता जळकोट िज लातूर

पु 15/06/75 बी ए खुला तहसील काया�लय 

जळकोट

05/06/98 24/05/01 9421371876

26 19950921C691764 
21/09/95

घोडके तुकाराम म�हपती मु पो 

गGहाण ता जळकोट िज लातूर

पु 09/08/73 बी ए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

27/09/96 25/09/99 9673788384

27 19970623C693169 
23/06/97

वाघमारे सुधाकर भानुदास मु 

मरसांगवी पो रावणकोळा ता 

जळकोट िज लातूर

पु 05/07/72 बीए �बपीएड एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

30/09/98 30/08/01 8390343458
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28 19890119C689655 
19/01/89

`ानोबा (शवराज �बरादार मु पो 

जवळगा ता देवणी िज लातूर

पु 15/07/70 एम ए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

14/06/95 14/06/98 9766683866

29 20150116C100511 
16/01/2015

रंगलाल प:नालाल धुत मु पो 

जवळगा ता देवणी िज लातूर

पु 20/07/76 एम ए खुला तहसील काया�लय 

देवणी

23/03/99 23/03/2002 9665205832

30 20150210C100125 
30/06/2016

सोमवंशी धोHडबा गोपाळराव 

मु.पो.पाटोदा बु ता. जळकोट.िज. 
लातूर

पु 10/12/69 बीए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

01/01/1998 31/12/2000 7350940982

31 20101005C698352 
05/10/2010

बालाजी @नवNृी सोनकांबळे मु.पो. 
तMडार ता. उदगीर िज लातूर

पु 07/06/67 एम.एसी बीएड एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

04/05/96 04/05/99 9766669081

32 20140304C100259 
04/03/2014

सोनकांबळे बापुराव शामराव मु 

पो जवळगा ता देवणी िज लातूर

पू 07/07/62 बीकॉम एम ए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

07/09/90 07/09/93 9112120207

33 19840712C688081 
12/07/1984

बेळकुंदे शरण�पा रामशट+ 

मु.CचचMल+ पो. अतणूर ता. 
जळकोट िज.लातूर

पु 250/07/63 बी ए एस बीसी तहसील काया�लय 

जळकोट

28/04/2000 28/04/2003 7875788915

34 2016042C100119 
20/04/16

गवळे कMHडबा लaमणराव मु.पो. 
पाटोदा बु. ता. जळकोट िज. लातूर

पु 08/05/72 बी ए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

06/03/2000 06/03/2003 9421451290

35 20081112C696913 
12/11/2008

लrदे (शवाजी गु�बस�पा मु.पो 
जळकोट ता.जळकोट िज. लातूर

पु 01/01/73 बीए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

01/10/96 30/09/99 9552145243

36 20141204C100826  
04/12/14

घोडके रामराव कासीराम मू. 
गGहाण पो. आतणुर ता.जळकोट 

िज.लातूर

पु 03/02/65 एम ए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

01/10/96 29/09/99 9823209167

37 19940707C690170 
07/07/94

नामवाड बळीराम �दगांबर मु.पो. 
जळकोट िज.लातूर

पु 01/01/73 बीए बीपीएड 

बीएड

एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

22/12/98 22/12/2001 9421379168

38 200160701C100597 
01/07/16

गवळे दशरथ हाणमंतराव मु.पो 
पाटोदा ता. जळकोट िज. लातूर

पु 10/06/70 बी एससी एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

01/11/96 01/11/99 9403669838

39 20150210C100407 
10/02/15

सोनकांबळे मधुकर नागोराव मु.पो. 
जळकोट ता. जळकोट िज. लातूर

पु 15/04/71 बीए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

09/10/96 09/10/99 8975962869
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40 20150211C106769 
11/02/2015

गवळे रघुनंदन धMHडबा मु. पो 
पाटोदा बु ता. जळकोट िज. लातूर

पु 20/05/69 बीए एट+डी एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

06/03/97 26/02/2000 8390239816

41 20150210C100201 
10/02/15

कांबळे क6सन गंगाराम मु.पो. 
पाटोदा बु ता जळकोट िज. लातूर

पु 02/04/68 बीए एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

01/01/96 31/12/98 8805600793

42 20160630C100265 
30/06/2016

गवळे सुरेश गणपतराव मु.पो. 
पाटोदा बु ता. जळकोट िज.लातूर

पु 17/03/70 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

05/07/97 05/07/2000 8551034711

43 19940127C690007 
27/01/94

सुय�वंशी रघुनाथ मरे�पा मु.पो. 
गुNी ता.जळकोट िज. लातूर

पु 06/04/72 एम ए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

03/02/97 03/02/2000 9604330782

44 19930921C689958 
21/09/93

लxकरे गंगाधर नामदेवराव मु.पो 
जळकोट ता.जळकोट िज.लातूर

पु 25/05/70 एम ए एस सी तहसील काया�लय 

अहमदपुर

12/05/75 11/05/98 9130691222

45 19880623C690450 
23/6/88

गवळे सुरेखा शेषरेाव 

मु.पो.जळकोट िज.लातूर
!"ी 28/06/70 एम ए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/96 31/12/98 8275924200

46 20040301C709539 
01/03/2004

कदम संUाम गM;वदराव मु.पो. 
जळकोट िज.लातूर

पु 05/01/76 बी.ए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

20/03/99 20/03/2002 9423759458

47 20150326C100560 
26/03/2015

जाधव संUाम चंदर मु. डMगरेवाडी 
तांडा पो.अतनुर ता. जळकोट िज 

लातूर

पु 15/05/71 एमए बीपएड Gह+जे तहसील काया�लय 

उदगीर

07/10/96 07/10/99 9405793121

48 20150203C100930 
03/02/2015

गायकवाड मालोजी नारायण मू.पो 
चेरा ता.जळकोट िज.लातूर

पु 10/06/67 बीए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

अहमदपुर

02/04/96 01/04/99 8600704335

49 20160118C100611 
18/01/16

सोनकांबळे नामदेव जळबा 

मु.माळ�ह�परगा ता जळकोट िज. 
लातूर

पू 04/07/66 एम ए बीपीएड एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

11/05/99 10/04/2002 9850148036

50 20080505C701569 
05/05/2008

गुबनर उमाजी नागोराव 

मु.धडकनाळ पो.टाकळी ता 

उदगीर िज लातूर

पू 02/04/73 एम ए बीपीएड एन ट+ 2 तहसील काया�लय 

उदगीर

01/05/2000 30/04/2003 9823814406

51 19921228C689093 
28/12/92

गायकवाड भाऊराव गM;वदराव 

(सFदाथ� सोसायट+ रोड नं 17 
ताजोद+न बाबा ता.िज.लातूर

पु 15/07/68 बीए बीएड एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/08/95 31/07/98 9881845481
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52 19960621C692856 
21/06/96

शेळके उFदव सम�थराव मु.पंढरपुर 
पो.तळेगाव ता.देवणी. िज.लातूर

पु 15/08/70 बीए!सी बीएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

08/10/97 08/10/2000 9860075431

53 19950706C690958 
05/07/95

गुंजरगे दयानंद भुजंगराव मु.पो. 
तळवेस ग�ल+ उदगीरा िज लातूर

पु 06/07/70 बीए एमपीएड एस सी तहसील काया�लय 

चाकुर

08/07/97 07/072000 8975407475

54 19970410C699133 
10/04/97

गायकवाड ;वलास दौलतराव 

संजय नगर सोमनाथपुर रोड 

उदगीर ता.उदगीर िज.लातूर

पु 01/01/70 एम ए एम वी 

एड

एस सी उदगीर 01/09/00 31/08/03 9922350428

55 19890612c692612 
12/07/89

पठाण जZबार बनेखॉ मु. पो 
जळकोट िज. लातूर

पु 16/08/73 बीए बीपीएड खुला तहसील काया�लय 

जळकोट

01/01/98 31/12/2000 7875545443/ 
7843026845

56 19901215C688619 
15/12/90

शेख चॉद खाजासाब मु.पो. 
संतकबीर नगर उदगीर ता.उदगीर 
िज.लातूर

पू 25/05/70 बीए खुला तहसील काया�लय 

चाकुर

02/03/98 02/03/2001 8421535930

57 20080731C776646 
31/07/2008

!वाती Gयंकटराव कु�ंभटे बालाजी 

कुलकण� शे�लार रोड क�पना 

टॉ_कज]या पाठSमागे उदगीर िज. 
लातूर

!"ी 24/12/73 एम ए एमएड खुला तहसील काया�लय 

नांदेड

06/07/95 30/07/98 9881922899

58 19951010C691318 
10/10/95

Cगर+ गंगाCगर+ नरसींगCगर मु 

उमरगा म:ना पो._क:नी 

य�लादेवी ता उदगीर िज. लातूर

पु 01/10/70 एम ए बीपएड एन ट+ 1 तहसील काया�लय 

उदगीर

06/03/97 05/03/2000 9764647275

59 20140916C102769 
16/09/2014

�बराजदार Gयंकट पांडुरंग 

मु.बोरगाव बु. पो.टाकळी ता 

उदगीर िज. लातुर

पु 01/04/62 एमकॉम खुला तहसील काया�लय 

मुखेड

18/01/90 18/01/93 9960492374

60 20130615C100654 
15/06/13

वाघमारे राजू शंकरराव मू.पो. 
लोणी ता उदगीर िज.लातूर

पु 01/01/73 बी कॉम एस सी उदगीर 02/01/96 02/01/99 7798963695

61 19950721C691700 
21/07/95

कMडकेर �दपक ध:यकुमार मु.पो. 
वाडवाणा बु ता.उदगीर िज. लातूर

पू 06/03/68 बीए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

04/10/96 04/10/99 8698941963

62 19910121C690905 
21/01/91

कांबळे गणपत लaमणराव 

रा.टाकळी पो.वलांडी ता. देवणी 

िज. लातूर

पु 01/06/74 एम ए एस सी तहसील काया�लय 

देवणी

03/10/96 03/10/99 9623636625

63 20140325C100368 
25/03/2014

सुय�वंशी पंडीत रघुनाथ 

मु.पो.हेळम ता. देवणी.िज. लातूर
पु 16/05/72 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

14/12/98 20/11/2001 9421453868
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64 19880622C688240 
22/06/88

वजनम राज7L राजाराम राजाराम 

@नवास ;वजय नगर कॉलनी �बदर 

नाRया समोर उदगीर ता उदगीर 

िज.लातूर

पु 15/01/71 एम ए बीएड एन ट+ ब तहसील काया�लय 

उदगीर

01/03/99 28/02/2002 9881535119

65 20150215C100101 
15/02/15

सौदागर अजीज जाफरसाब 

मु.पो.वलांडी ता.देवणी िज.लातूर
पु 20/01/73 बीकॉम ओबीसी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/97 31/12/99 9890400635

66 19950621C6916166 
21/06/95

जाधव >भाकर गो;वदंराव 

मु.गGहाण पो.अतनुर ता जळकोट 

िज.लातूर

पू 15/06/72 बीए!सी खुला तहसील काया�लय 

जळकोट

30/10/96 30/10/99 9605699736

67 20030707C705242 
07/07/2003

पा�टल तानाजी ;व$वंभरराव 

मु.आंबेगाव पो गुरनाळ ता देवणी 

िज.लातूर

पु 01/04/71 बीए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

01/0196 31/12/98 7775022939

68 20130725C101135 
25/07/13

गायकवाड उFदव नर(सगं 

रा.वंलाडी ता.देवणी िज. लातूर
पु 15/07/72 बीए बीपएड एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

03/11/98 31/10/2001 8605064966

69 19880125C688229 
25/01/1988

ऐ@नले तुकाराम तुळशीराम रा. 
अरसनाळ पो. देवज�न ता. उदगीर 
िज. लातूर

पु 06/07/1970 बीए ओबीसी उदगीर 01/11/1996 31/10/1999 9890599147

70 20160425C100202 
25/04/16

�बराजदार _करण हानंमतराव 

जवळगा ता.देवणी िज. लातूर
पु 05/11/77 कृxषी पदवीका खुला तहसील काया�लय 

देवणी

01/09/97 31/08/2000 8805543899

71 20150802C100797 
02/08/2015

बंडगर `ानोबा लaमणराव 

रा.देवणी बु ता.देवणी िज. लातूर
पु 01/07/69 बी ए बीपीएड एन ट+ सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/96 31/12/98 8411902866

72 20151122C100340 
22/11/2015

होळकर (श0रष म�हार+ मू.पो 
जवळगा ता देवनी िज.लातूर

पु 05/02/71 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/09/96 31/08/99 7397824478

73 20140203C101231 
03/02/2014

वाघमारे `ानोबा गणपतराव मु. 
�हसामनगर पो.जवळगा ता. देवणी 

िज. लातूर

पु 05/03/59 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/01/97 31/12/99 7769925844

74 20150227C100868 
27/02/2015

सुय�वंशी Eावण मरे�पा मु.पो. 
सोमनाथपुर ता उदगीर िज.लातूर

पु 11/07/60 एम कॉम एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/12/85 30/11/88 9922661495

75 20150210C100340 
10/02/2015

सोनकांबळे संपत रामचंL मु.पो. 
माळ�हपरगा ता.जळकोट िज. लातूर

पु 07/04/71 एम ए बीएड एस सी तहसील काया�लय 

जळकोट

01/11/96 01/11/99 9890241890

76 2009121C715974 
21/01/2009

माने शेषरेाव संतराम मु.पो हळी 

ता.उदगीर िज. लातूर
पु 16/04/70 बीए एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

01/12/97 01/12/2000 9923473527
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77 20011220C701348 
20/12/2001

पं]चग�ले सुरेखा ;वरभLअ�पा मु. 
पो. वलांडी ता देवणी िज. लातूर

!"ी 05/06/70 एम कॉम बीपएड एस बीसी तहसील काया�लय 

उदगीर

02/02/98 31/01/2001 9657634093

78 19950119C691574 
19/01/1995

पाशा(मयॉ खाजा(मयॉ शेख 

संतकबीर नगर रे�वे !टेशन 

समोर उदगीर िज.लातूर

पु 05/06/76 कृषी पदवीका खुला तहसील काया�लय 

चाकुर

01/01/2000 31/12/2002 7798135326

79 19971112C693482 
12/11/97

सुधीर हंनूमतराव कुलकण� रा. 
रंगवाळ ग�ल+ उदगीर िज लातूर

पू 26/04/75 बीए खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

01/02/99 31/01/2002 9011603140

80 20140921C101279 
21/09/14

भुरे �दगबंर रामराव मु.खेरडा खु 

पो. डोगरशेळक6 ता उदगीर 

िज.लातूर

पु 30/05/58 बीए डीएड खुला तहसील काया�लय 

उदगीर

05/02/85 31/01/88 7798291717

81 20110829C723728 
29/08/2011

(शदंे नारायण साहेबराव 

मु.खानापुर पो._कनगाव 

ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 03/02/71 एम ए 

जीडीसीएचसीसी

पी

खुला तहसील काया�लय 

अहमदपुर

06/05/95 05/05/98 9921618450

82 19890124C690029 
24/01/89

गडदे नर(सगं धुळ�पा मु.पो 
देवणी ता.देवणी िज.लातूर

पु 05/02/71 बीए बीपीएड एन ट+ सी देवणी 10/04/97 21/03/00 9764935173

83 19880817C688263 
17/08/88

(शदंे गोरक (शवराम Gदारा ए बी 

कारामुंगे @नवास येरमे नगर 

जळकोट रोड उदगीर िज.लातूर

पु 02/09/62 बी ए बीपीएड 

एमपएड

एस सी तहसील काया�लय 

उदगीर

10/06/92 30/05/95 9765242755

84 19920812C693172 
12/08/92

पा�टल >शांत uयंबकराव  

पो.जवळगा ता.देवणी िज.लातूर
पु 03/06/77 एम ए बीपीएड ओबीसी उदगीर 01/10/98 30/09/2001 9421451051

85 19960721C693058 
21/07/96

सोमवंशी माधुर+ (भमराव मु.पो. 
तोडचीर ता.उदगीर िज.लातूर

!"ी 29/08/69 एम ए खुला उदगीर 01/08/99 31/07/2002 9158791904

86 19981121C695258 
21/11/98

सोनकांबळे अ@नता नर(सगंराव 

तळवेस ग�ल+ उदगीर िज. लातूर
!"ी 01/04/72 एम ए बीए 

एम._फल

एस सी उदगीर 03/02/97 18/01/2000 9011986578

87 19960704C692196 
04/07/96

गायकवाड सगुन पंढर+ मु.महाडा 
कॉलनी बाभळगाव रोड लातूर

पु 22/06/70 बी ए एस सी रेणापुर 15/04/98 15/04/2001 9403249147

88 19971215C693506 
15/12/97

येगारे `ानोबा बाबूराव 

मु.पो.तMडCचर ता.उदगीर िज. लातूर
पु 09/03/69 एम ए बीएड खुला उदगीर 01/05/95 30/04/98 9158388502

Page 1537 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

89 19930425C690671 
25/04/93

पंचभाई एजाझ अहेमद अबूल 

शुकुर गवंडी ग�ल+ औरंगपुरा 

उदगीर िज.  लातूर

पु 23/02/73 एम ए खुला उदगीर 28/05/96 28/05/99 9970601320

90 20150207C100504 
07/02/15

सुय�वंशी वैजनाथ मा�तीराव मु.पो. 
दवण�ह�परगा ता देवणी िज.लातूर

पु 05/07/73 एम ए बीएड एस सी देवणी 18/03/96 18/03/99 9049225927

91 19911204C693112 
04/12/91

कांबळे स@तश धMHडबा मु.पो. 
(श�र ताजबंद ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पू 07/08/75 एम ए बीपएड 

बीएड

एस सी अहमदपुर 01/08/98 31/07/2001 9881512082

92 19930106C689187 
06/01/93

सोनकांबळे पुंड(लक �कKमाजी 

मु.पो. परचंडा ता अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 21/02/73 एम ए बीपएड 

बीएड एम एड

एस सी अहमदपुर 02/02/99 01/02/2000 9552122545

93 20041028C712970 
28/10/2004

मादळे बाबासाहेब गणपती मु.पो 
नावंद+ ता.उदगीर िज.लातूर

पु 12/06/64 बी.कॉम एस सी उदगीर 01/02/91 30/01/94 8390259838

94 20110228C700255 
28/02/2011

धमा�Cधकार+ रमेश मारोती मु. पो. 
मंग�ळ ता. जळकोट िज. लातूर

पु 05/06/1966 बीए एस.सी. उदगीर 12/15/1998 11/30/2001 9764690358

95 19971022C693552 
22/10/97

जोधंळे कांता सुदाम मु.पो.सुकणी 

ता.उदगीर िज.लातूर
!"ी 01/05/74 बीए एस सी अहमदपुर 11/07/2000 10/07/2003 8485047331/ 

9823153691

96 20150226C100660 
26/02/15

पाट+ल बाळासाहेब आ�पाराव मु 

पो खरोसा ता. औसा िज लातूर

पु 10/08/73 एम ए बी पीएड खुला औसा 01/12/95 30/11/98 9970177617 / 
9423335766

97 20150226C100695 
26/02/15

जाधव स@तश "यंबकराव मु पो 

नगर प0रषद]या पाठSमागे उदगीर 

ता उदगीर िज लातूर

पु 08/04/71 बी ए बीपीएड खुला उदगीर 05/11/97 19/10/00 9850343637/ 
9423335686

98 20140921C102656 
21/09/14

येडूले सु@नता पांडूरंग मु आंबेगाव 

पेा गुpनाळ ता देवणी िज लातूर

!"ी 03/04/70 बी ए एस सी देवणी 26/09/97 25/09/00 9689761705

99 19880628C689819 
28/06/88

गवळी सु@नता वैजनाथ मु ;वलास 

गवळी नांदेड रोड अंबेडकर 

सोसायट+ लातूर

!"ी 08/03/72 एम ए बी एड 

बी पीएड

एस सी लातूर 06/06/97 06/05/00 8087547054

100 20160510C100302 
10/05/16

वासुदेव रामदास रामचंL मु 

भोसले कॉKपलेRस]या पाठSमागे 

Eी नगर उदगीर ता उदगीर

पु 12/08/66 बी एस सी एस सी उदगीर 01/10/96 01/10/99 7387509986
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101 20140916C100813 
16/09/2014

सूय�वंशी रमेश धMडीराम रा. Eीराम 
नगर, उदगीर िज. लातूर

पु 03/03/1971 बीए एस.सी. उदगीर 14/07/1997 7/14/2000 7264832162

102 20141112C100743 
12/11/2014

धMडोपंत Eीधरराव कुलकण� मू.पो. 
ता. (श�र अनंतपाळ िज.लातूर

पु 16/04/72 कृषी पदवीका खुला (श�र अंनतपाळ 18/01/97 18/11/2000 9766747800

103 19980719C695216 
19/07/98

धMगड ेउ(म�ला का(शनाथराव 

मू.पो.चाकूर ता चाकूर िज.लातूर
!"ी 21/11/75 बी ए ओबीसी चाकुर 03/11/97 31/10/2000 9763423053

104 19920702C691361 
02/07/74

दौलत सटवाजी कांबळे मु.पो. 
तांबट सांगवी ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 09/07/74 बीए बीपीएड एस सी अहमदपुर 01/03/97 28/02/00 7350015202

105 19950710C692481 
10/07/95

(शदंे ;वxणुदास गोपाळराव 

मु.टकळगांव (बु) पो.परचंडा 
ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 06/03/73 बीए एस सी अहमदपुर 01/12/97 30/11/2000 7507624392 / 
7218336510

106 19940921C690320 
21/09/94

कदम उमाकांत का(शनाथराव 

मु.पो.देवंUा ता.चाकुर िज.लातूर
पु 10/01/72 एम ए बीपएड खुला चाकुर 12/01/99 11/01/02 9822559153

107 19951116C691791 
16/11/95

गोरले ;व$वनाथ नारायण रा 

हगदळ पो.सांगवी (सुनेगाव) 
ता.अहमदपुर िज.लातूर

पू 01/04/72 एम ए एस सी अहमदपुर 01/03/97 28/02/2000 9763285882

108 19900711C688549 
11/07/90

होनमाळे सुधीर संUाम रा. साकोळ 

ता.(श�र अंनतपाळ िज.लातूर
पु 01/04/75 एम ए बीएड खुला (श�र अंनतपाळ 29/03/2000 29/03/03 7757936105

109 20150209C100181 
09/02/15

पठाण महंमद पठाणखॉ 

मु.पो.परचंडा ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 16/03/71 बीए खुला अहमदपुर 02/11/98 01/11/01 8381071713

110 19970612C693161 
12/06/97

Cगर+ अशोक सखाराम 

मु.पो.ता.चाकुर िज. लातूर
पु 01/04/74 बी कॉम एन ट+ 2 चाकुर 11/09/98 10/09/01 9403519391

111 19900216C691440 
16/02/90

गडमे बाबु मxणाजी मु. स�यदपुर 
पो.वायगांव ता.अहमदपुर िज. लातूर

पु 25/02/74 बीए एस सी अहमदपुर 11/03/97 29/2/2000 9545861059

112 19961226C692624 
26/12/96

कांबळे अशोक तुळ  (शराम 

मु.पो.शेळगांव ता.लातुर
पु 15/07/71 एम ए बीपीएड एस सी चाकुर 05/02/98 05/02/01 9823675441

113 20110907C702502 
07/09/11

म�लाड ेस@तश चनबस�पा 

मु.पो.साकोळ ता.(श�र अंनतपाळ 

िज.लातूर

पु 01/05/72 एम ए खुला @नलंगा 13/07/96 14/07/99 9422900196
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114 20140204C101721 
04/02/14

गGहाणे दNा"य भगवानराव मु.पो 
साकोळ ता.(श अनंतपाळ िज.लातूर

पू 09/07/70 बी कॉम खुला @नलंगा 07/08/96 07/08/99 9822132697/ 
8055933827

115 20010420C699635 
20/04/2001

पूंड ेवसंत ;व$वनाथ मु.पो. 
सावरगाव ता.अहमदपुर िज.लातुर

पु 06/03/70 बीए बीपीएड खुला अहमदपुर 01/03/96 29/02/99 7757062804

116 20140704C101570 
04/07/2014

भुशेटे गणेश ;वदयाधर मु.पो. 
तेलंगाव ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 05/06/73 बीए खूला अहमदपुर 01/01/2000 31/12/02 7875272273

117 19970616C693162 
16/06/97

कुलकण� सु(शल उNमराव 

मु.पो.अंधोर+ ता.अहमदपुर 

िज.लातुर

पु 26/04/75 बीए बीपीएड खुला अहमदपुर 01/10/98 30/09/01 9421319559

118 19940707C690161 
07/07/94

कांबळे >काश माधवराव 

मु.माकणी पो.चापोल+ 
ता.अहमदपुर िज. लातूर

पु 05/04/69 बी कॉम एस सी अहमदपुर 04/10/95 31/10/98 9421371783

119 19980709C694785 
09/07/98

पटेल 0रहाना @नजामोद+न कुंभार 

ग�ल+ मो(मनपुरा उदगीर 

ता.उदगीर िज.लातूर

!"ी 15/06/75 एम ए बीएड खुला चाकुर 01/10/99 01/10/02 8605838130/ 
8087737771

120 19920703C690835 
03/07/92

गोरक वैजनाथ सुरवसे मु. 
कांबळजा ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 07/05/73 एम ए एन ट+ सी @नलंगा 11/08/97 11/08/00 9657398633

121 20071126C700364 
26/11/07

जोशी वंदना ;वजयकुमार 

;ववेकांनद फोटो !टुडीओ न;वन 

बस!थानक]या बाजूस मु पो 

चाकूर

!"ी 02/07/74 एम ए खुला चाकूर 03/02/97 05/02/00 7588385621

122 20110823C723377 
23/08/11

शेख राजा उमरसाब रा.�हपळणेर 

ता.चाकुर िज.लातुर
पू 10/06/69 बीए खुला अहमदपुर 01/11/95 31/10/98 9028871825

123 19920101C688811 
01/01/92

गायकवाड जनाध�न मर+बा 

मु.धानोरा खुद� पो.@तथ� 
ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 02/05/70 बीए एस सी अहमदपुर 01/02/99 31/01/02 8605176513

124 20140226C100410 
26/02/14

पवार राजेश पंढर+नाथ मु. गGहाण 

ता.पो.रेणापुर

पु 02/01/76 एम ए खुला रेणापुर 10/10/98 10/10/2001 9767999025

125 19960816C692947 
16/08/96

मुलमवाडा सोपान तुकाराम मु.�ई 
पो.सांगवी (सुनेगांव) ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 10/04/70 बीए एन ट+ बी अहमदपुर 01/01/98 31/12/00 9423441728
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126 19941130C6923701 
30/11/94

कांबळे आ\णाराव आंबाजे 

मु.कांबळगा पो.थेरगाव ता.(श�र 
अंनतपाळ िज.लातूर

पु 02/03/74 बीए एससी @नलंगा 21/11/97 21/11/2000 9881389648

127 20150724C100306 
24/07/15

हागदळे सुरेश Gयंकटराव मजरे 

@नवास जवाहर कॉलनी 

;वदयानगर अहमदपुर 

ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 06/06/72 बीए खुला अहमदपुर 01/05/98 30/04/01 9766010456

128 19950920C691291 
20/09/1995

माने संभाजी गोपीनाथ, मु.पो. 
आंबेगाव, (श�र ताजबंद, ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 10/05/1971 बीए एस.सी. अहमदपुर 03/11/1996 02/11/1999 9766231394

129 19880720C690216 
20/07/1988

!वामी महादेव (शव�पा, रा. :यु 
शॉपींग स7टर I.313, कॉलेज रोड, 
मु.पो. ता. अहमदपुर िज. लातूर.

पु 05/03/1968 एम.कॉम. बी.एङ ओबीसी अहमदपुर 11/09/1995 10/09/1998 9405044907

130 20000821C697766 
21/08/2000

जाधव मंगलदेव रामराव 

मु.आंबेगाव पो.(श�र तांजबद 

ता.अहमदपुर िज.लातूर

पू 22/04/70 एम ए बीपीएड खुला अहमदपुर 03/02/97 21/02/2000 9823530625

131 20140925C105846 
25/09/14

सुय�वंशी धMडीराम @नवतृी 

मु.पो.हालक6 ता.(श�र अंनतपाळ 

िज.लातूर

पु 08/04/62 बी ए बीपीएड एस सी (श�र अंनतपाळ 09/11/98 12/11/01 9075788927

132 20150626C100507 
26/06/15

�बराजदार कमलाकर मधुकरराव 

मु.घु=गी(सांगवी) पो.राPणसावरगांव 

ता.(श�र अंनतपाळ िज. लातूर

पु 01/06/73 बीए बी पीएड ओबीसी (श�र अंनतपाळ 23/10/00 23/10/03 7709886214

133 198441221C689703 
21/12/84

येणगे दNा"य संतराम मू. आ`नी 

(खु) पो.(श�र तांजबद 

ता.अहमदपुर िज.लातुर

पु 08/12/68 डीएड ओबीसी अहमदपुर 02/05/95 30/04/98 8378930156

134 20120602C688488 
02/06/12

सोनवणे बालाजी `ानोबा 

;वदयानगर मु.पो.ता अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 05/07/70 बीए एन ट+ डी अहमदपुर 01/09/98 21/08/01 7798369299

135 20120712C692331 
12/07/2012

(मरजकर >भावती माधवराव मु. 
पो. सुकणी ता. उदगीर िज. लातूर

!"ी 03/07/1972 एम.ए. एमपीएड खुला उदगीर 16/07/1996 16/07/1999 8007056781

136 20150209C100789 
09/02/15

गायकवाड मधुकर गोपाळराव 

मू.पो.(शवपुर ता.(श�र अंनतपाळ 

िज. लातूर

पु 10/09/68 एम ए एस सी @नलंगा 25/06/96 24/06/99 9764047057
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137 20150209C100587 
09/02/2015

आवळे >काश का(शनाथ, मु.पो. 
(श�र अनंतपाळ, ता. (श�र अ. िज. 
लातूर

पु 04/04/1970 बी.ए.बीएड खुला @नलंगा 15/08/1997 16/08/2000 9423737302

138 19970623C693168 
23/06/1997

कामाळे (शवाजी अनंतराव रा. 
जढाळा, पो. धानोरा, ता. चाकुर िज. 
लातूर

पु 04/06/1976 बी.ए.बी.पीएड एनट+सी चाकुर 12/09/1998 12/09/2001 9767350182

139 20150209C100588 
09/02/2015

वाघमारे र;व रामराव रा. बेलगाव 
पो. धानोरा, ता. चाकुर िज. लातूर

पु 28/07/1969 बी.ए.बी.पीएड एस.सी. चाकुर 03/10/1998 02/10/2001 8390251124

140 19970708C693287 
08/07/1997

तुपडीकर जZबार इ!माईल, मु.पो. 
(श�र अनंतपाळ, िज. लातूर

पु 14/06/1975 एम.ए खुला (श�र अंनतपाळ 27/08/1997 27/08/2000 9420438311

141 19910702C688719 
02/07/1991

आटरगे नागनाथ पंढर+नाथ मु.पो. 
हालक6, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 01/04/1973 बी.ए खुला (श�र अंनतपाळ 23/09/1999 23/09/2003 9422664151

142 20041230C713218 
30/12/2004

चारोळे माधव म�ल+काजु�न मु. 
मोघा, पो. @तथ�, ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 20/05/1970 एम.ए.बीपीएड, एस.सी. अहमदपुर 04/10/1995 03/10/1998 9423844545

143 19991217C696776 
17/12/1999

बोचरे देवानंद म�ल+काजु�न मु.पो. 
उजेड (�हसामाबाद) ता. (श�र 
अनंतपाळ िज. लातूर

पु 05/11/1974 बी.ए. बी.एड, 
बीपीएड

खुला (श�र अंनतपाळ 09/09/1997 08/09/2000 9421377031

144 20040210C709077 
10/02/2004

गवळे Eीहर+ वैजनाथ रा. 
अजनसMडा (बु), ता. चाकुर िज. 
लातूर

पु 05/10/1968 एस.एस.सी./द=ुध
 Gयवसाय 

पदवीका

ओबीसी चाकुर 01/09/1997 31/08/2000 9765114258

145 10930728C689269 
28/07/1993

कांबळे बालाजी पांडुरंग, मु.पो. 
(श�र ताजबंद, ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 05/12/1971 बी.ए. एस.सी. अहमदपुर 02/06/1995 01/06/1998 9673191884

146 19951016C691778 
16/10/1995

क7 Lे महादेव Gयंकटराव, मु. धMडगा, 
ता. पो. अहमदपुर िज. लातूर

पु 21/01/1973 एम.ए एन.ट+.डी अहमदपुर 01/07/2000 30/06/2003 7875106955

147 20110726C721953 
26/07/2011

मुंढे Gयंकट लaमणराव, रा. धMडगा, 
पो.ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 24/06/1969 एम.ए.एल.एल.बी
.

एन.ट+.डी अहमदपुर 08/06/1999 07/06/2002 9730946101

148 20110620C712030 
20/06/2011

कुलकण� सुCधर नरहरराव मु.पो. 
कोपरा ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 25/06/1974 बी.ए!सी. खुला अहमदपुर 10/10/1996 09/10/1999 8975839143
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149 20101012C706214 
12/10/2010

टकटवळे नागनाथ चंLनाथ, रा. 
>काश नगर, सर!वती शाळे]या 

पाठSमागे, लातूर

पु 05/07/1970 बी.ए.बी.एङ खुला अहमदपुर 01/01/1997 31/12/1999 9860964804

150 20030303C704607 
03/03/2003

(शतोळे मंदा_कनी दगडु, रा. नवा 
मMढा रोड, इदगाह रोड, ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

!"ी 07/02/1975 बी.ए.बी.एङ एस.सी. अहमदपुर 01/04/1999 31/03/2002 9422941533

151 19880624C690258 
24/06/1988

(शदंे महादेव ;व�ठलराव मु.पो. 
गांजुर ता. चाकुर िज. लातूर

पु 096/08/1970 एम.ए.बीपीएड, खुला अहमदपुर 01/11/1995 30/10/1998 9604798658

152 19900316C689680 
16/03/1990

कदम नेताजी भानुदास, रा. मोघा, 
पो. @तथ� धानोरा, ता. अहमदपुर 

िज. लातूर

पु 25/05/1970 बी.कॉम खुला अहमदपुर 08/05/1995 07/05/1998 9764867648

153 20140628C100476 
28/06/2014

डावरे वसंत रंगनाथ रा. साठेनगर, 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 15/05/1972 एम.फ6ल. एस.सी. अहमदपुर 01/08/1998 30/07/2001 9673729201

154 20130520C100352 
20/05/2013

शेख अहमद चाँदसाब, बँक 

कॉलनी अहमदपुर िज. लातूर
पु 01/06/1973 एस.ए.बी.एङ खुला अहमदपुर 01/10/1998 30/09/2001 8446455241

155 20100629C734015 
29/06/2010

हासुले रामचंL _कशनराव, मु.पो. 
वळसंगी ता. अहमदपुर िज. लातू�

पु 10/06/1977 एम.ए. खुला अहमदपुर 01/10/1999 30/09/2002 9763660816

156 20140613C101175 
13/06/2014

गुंडरे गो;वदं गंगाधर, मु.पो. 
वळसंगी ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 30/06/1971 बी.ए. ओबीसी अहमदपुर 01/11/1995 31/10/1998 7385404709

157 20160704C101127 
04/07/2016

कासले बालाजी ;व$वनाथराव 

मु.पो. उजना ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 10/01/1976 एम.ए ओबीसी अहमदपुर 10/11/1998 01/11/2001 9326134179

158 19931209C689779 
09/12/1993

कांबळे बqुवान गो;वदंराव, मु. 
@तपराळ, पो. साकोळ, ता. (श�र 
अनंतपाळ, िज. लातूर

पु 04/05/1963 बी.ए. एस.सी. (श�र अंनतपाळ 06/03/1997 06/03/2000 9637056620

159 20140728C100956 
28/07/2014

क�याणे बाबुराव उमाकांत, मु.पो. 
अंधोर+ ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 17/12/1973 एम.ए खुला अहमदपुर 01/10/1999 30/09/2002 9561678851

160 19980716C694965 
16/07/1998

कदम अभय कमलाकरराव, मु.पो. 
वळसंगी ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 19/04/1977 बी.ए. खुला अहमदपुर 01/03/2000 28/02/2003 9921143005

161 20150217C100423 
17/02/2015

सावंत ह0र$चंL मारोती, रा. अंधोर+ 

ता. अहमदपुर िज. लातूर
पु 01/01/1963 बी.ए. एस.सी. अहमदपुर 01/02/1996 31/01/1999 7387320321
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162 19931025C690372 
25/10/1993

शेख गौसपाशा रसुलसाब, मु.पो. 
साकोळ, ता.(श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 02/05/1971 एम.ए.बीएड ओबीसी @नलंगा 05/12/1996 10/12/1999 9421587789

163 20150209C100619 वाघमारे गोपीनाथ रामराव, मु. 
बेलगांव पो. धानोरा. ता. चाकुर िज. 
लातूर

पु 04/06/1963 एम.ए. एस.सी. अहमदपुर 01/03/1997 28/02/2000 9765943065

164 20090829C727291 
29/08/2009

@नला परमे$वर नागनाथअ�पा रा. 
साकोळ, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 29/11/1971 बी.ए खुला (श�र अंनतपाळ 11/06/1999 11/06/2002 9823399967

165 20150204C100185 
04/02/2015

कावळे नर(सगं तुकाराम मु.पो. 
सावरगाव रोकडा, ता. अहमदपुर 

िज. लातूर

पु 10/06/1971 एसएससी एट+डी एस.सी. अहमदपुर 01/03/1996 28/02/1999 9561786753

166 19870702C6881621 
02/07/1987

जोशी संजय गोपाळराव, मु.पो. 
साकोळ, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 24/04/1972 बी.ए.बीएड खुला @नलंगा 01/12/1997 02/12/2000 9421378296

167 20140702C100413 
02/07/14

कोटंबे >भाकर गो;वदंराव मु 

सावरगा ता अहमदपूर िज लातूर

पु 02/01/65 बी ए एस सी अहमदपूर 01/12/95 30/11/98 9766706401

168 20150310C100520 
10/03/2015

�हगंमीरे बालाजी गंगाधर मु. पो. 
साकोळ, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 27/06/1968 बी.ए.बीएड खुला @नलंगा 05/05/1997 05/05/2000 9921395292

169 19900711C692553  
11/07/1990

होनमाळे बालाजी संUाम, मु.पो. 
साकोळ, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 02/05/1972 एम.ए. खुला @नलंगा 02/01/1998 31/12/2000 9423736440

170 19970922C693436 
22/09/1997

कुरे शरद का(शनाथ मु. पो. (श�र 
अनंतपाळ िज. लातूर

पु 15/06/1974 बी.ए. खुला (श�र अंनतपाळ 02/03/2000 02/03/2003 9422636720

171 19960910C693093 
10/09/1996

जाधव �दपक नारायणराव मु. 
Cचलका, ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 02/07/1969 बी.ए.बीपीएड खुला अहमदपुर 03/06/1998 03/06/2001 9822173664

172 19950516C692438 
16/05/1995

गुंडरे लaमण नामदेव रा. 
उCगलेवाडी पा. काजळ�ह�परगा ता. 
अहमदपर िज. लातूर

पु 01/06/1971 बी.ए. ओबीसी अहमदपुर 03/01/2000 02/01/2003 9960410636

173 19920603C688848 
03/06/1992

वागलगावे सदा(शव सुय�भान मु. 
राच:नावाडी पो. शेळगाव ता. 
चाकुर िज. लातूर

पु 08/07/1971 एम.ए. एन.ट+.सी चाकुर 01/04/1999 31/03/2002 9921288781
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174 20140409C100216 
09/04/2014

बानाटे वसंत गणपती, मु.पो. 
(भगंोल+, ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 05/05/1971 बी.ए. बी.पी.एड एस.सी. (श�र अंनतपाळ 14/09/1998 14/09/2001 8408875765

175 20000828C697921 
28/08/2000

गायकवाड साहेब नागनाथ मु. 
डMगरगाव (बोर+)पो. इसामाबाद ता. 
(श�र अनंतपाळ िज. लातूर 
413544

पु 08/04/1970 एम.ए. बीपीएड एस.सी. @नलंगा 18/01/1996 17/01/1999 9421380261

176 19970716C693574 
16/07/1997

डावरे >�दप केरबा रा. साठेनगर, 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 24/07/1974 बी.ए. बील+ब एस.सी. अहमदपुर 02/11/1998 01/11/2001 9049029100

177 20150217C100463 
17/02/2015

सुय�वंशी म�हार+ गणपती मु. 
राचलवाडी, पो. शेळगाव ता. चाकुर 

िज. लातूर

पु 06/06/1971 द=ुध Gयवसाय 

पद;वका

एस.सी. उदगीर 01/01/1997 31/12/1999 9764172605

178 19890707C691280 
07/07/1989

�हगंमीरे ;व�ठल गु�नाथ मु.पो. 
शंभुउमरगा ता. उदगीर िज. लातूर

पु 12/01/1973 बी.ए.बीपीएड खुला उदगीर 01/12/1996 31/11/1999 9921425737

179 19950707C690987 
07/07/1995

जोगदंडकर गंगाधर महादेव मु.पो. 
आनंदनगर, चाकुर िज. लातूर

पु 20/12/1972 एम.ए. एम.ल+ब. 
एम.फ6ल

एस.सी. चाकुर 03/10/1996 02/10/1999 9420327806

180 20131001C127444 
01/10/2013

धMडगे (शवशंकर Gयंकटराव, रा. 
लोकमा:य नगर, चाकुर ता. चाकुर 

िज. लातूर

पु 16/10/1970 बी.ए. खुला चाकुर 14/05/2000 31/05/2003 9503034091

181 19880829C693268 
29/08/1988

जोगदंड राजे$वर पुंडल+क मु.पो. 
चाकुर ता. चाकुर िज. लातूर

पु 09/07/1974 बी.ए. एस.सी. चाकुर 06/11/1998 30/11/2001 9545906976

182 19870703C689558 
03/07/1987

माने लaमण गुलाबराव मु. 
(म"नगर, गोरे हॉ!पीटल]या 
समोर, लातूर िज. लातूर

पु 10/02/1968 एम.ए. बील+ब एस.सी. लातूर 26/05/1995 26/05/1998 9922191747

183 20150210C100620 
10/02/2015

घाट+वाले ;ववेकानंद शंकर मु.पो. 
उजनी ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 15/06/1973 बी.ए. ओबीसी अहमदपुर 01/06/1999 31/05/2002 9421450771

184 20160704C100825 
04/07/2016

गायकवाड रDनमाला यशवंतराव, 
मु.पो. (श�र अनंतपाळ, िज. लातूर

!"ी 12/04/1966 एम.ए.बी.एङ एस.सी. @नलंगा 25/04/1996 25/04/1999 7038476208

185 20150227C101284 
27/02/2015

कांबळे सुधाकर @नवNृीराव मु.पो. 
अंधोर+ ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 07/07/1969 बी.ए.बीपीएड एस.सी. अहमदपुर 10/08/1996 09/08/1999 9130769917
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186 19930616C689886 
16/06/1993

पवार संभाजी वामनराव 

मु.हंगरगा पो. हाडोळती ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 01/06/1973 बी.ए. खुला अहमदपुर 01/09/1997 31/08/2000 7798955399

187 20160704C100355 
04/07/2016

सोनकांबळे रघुनाथ लaमण मु.पु. 
तळवेश ग�ल+, ता. उदगीर िज. 
लातुर

पु 05/12/1958 बी.ए. एस.सी. उदगीर 01/04/1987 31/03/1990 8975649856

188 20070412C720264 
12/04/2007

भदरगे राजकुमार uयंबकराव मु.पो. 
उजेड ता. (श�र अनंतपाळ िज. 
लातूर

पु 22/11/1969 बी.ए.बीएड खुला @नलंगा 10/08/1996 10/08/1999 9421368834

189 20160128C100689 
28/01/2016

गायकवाड नागनाथ >भाकर रा. 
हाळणी, मु.पो. ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 15/03/1964 �ब.ए!सी.�ब.एड एस.सी. अहमदपुर 05/11/1992 04/11/1995 94221761140

190 20070222C719308 
22/02/2007

अनंतवार नंदा @तप:ना, रा. रे«डी 
कॉलनी, कॉलेज रोड, अहमदपुर 

िज. लातूर

!"ी 15/02/1970 बी.ए. एन.ट+.बी. अहमदपुर 03/04/1997 02/04/2000 8806434200

191 20110405C691383 
05/04/2011

पडोळे बालाजी गो;वदंराव मु.पा. 
(श�र ताजबंद ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 08/10/1973 बी.ए. खुला अहमदपुर 01/03/2000 28/02/2003 9923188158

192 19910701C692322 
01/07/1991

अल+ममीयॉ नुरमहंमद आतार 

मु.पो. (शवणखेड (बु) ता चाकुर िज. 
लातूर

पु 06/03/1974 एम.ए.बीएड ओबीसी चाकुर 01/12/1997 30/11/2000 9011104228

193 20120925C737933 
25/09/2012

शेख जल+ल बाबु(मयॉ मु. रहेमत 
नगर, चाकुर िज. लातूर

पु 15/06/1973 बी.कॉम. 
बीपीएड, कृषी 

पद;वका

खुला चाकुर 01/05/2000 31/05/2003 9765888385

194 19950814C691228 
14/08/1995

लहुबंदे @नवNृी इरा�पा मु. 
कवठाळी पो. (शवणखेड (बु) ता. 
चाकुर िज. लातूर

पु 05/06/1971 बी.ए.बीपीएड एस.सी. चाकुर 07/10/1996 07/10/1999 9850584201

195 20080221C725741 
21/02/2008

केसगीर बालासाहेब शंकरराव 

मु.पो. महाळंगी, ता. चाकुर िज. 
लातूर

पु 03/09/1973 एम.ए.बीपीएड, एनट+सी चाकुर 01/01/1997 03/01/2000 9657223827

196 20130301C100803 
01/03/2013

चाटे भागवत वामनराव मु.पो. 
Kहाळंगी, ता. चाकुर, िज. लातूर

पु 02/03/1969 द=ुध Gयवसाय 

पद;वका

एनट+डी चाकुर 01/04/1999 01/04/2002 9850013353

197 20150216C100420 
16/02/2015

भुरे सोमे$वर बाबुराव मु.पो. 
साकोळ, ता. (श�र अनंतपाळ, िज. 
लातूर

पु 02/03/1978 कृ;षपद;वका खुला (श�र अंनतपाळ 30/12/1997 30/12/2000 9766684922

Page 1546 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

198 19910912C693355 
12/09/1991

मोरे माधव शामराव मु. आजनी 

खु. पो. (श�र ताजबंद, ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 10/07/1974 बी.ए. एस.सी. अहमदपुर 06/11/1998 05/11/2001 7798559482

199 19950916C691758 
16/09/95

माने माधव तुळशीराम मु 

आंबेगाव पो. (श�र ता. अहमदपुर 

िज लातूर

पु 05/07/72 बी ए एस सी िज प.>ा.शाळा 

आंबेगाव ता 

अहमदपुर

02/12/96 01/12/99 9823687019

200 20130716C103548 
16/07/13

मु�डकर मि]छंL (शवराज मु पो. 
सावरगाव रोकडा ता अहमदपूर 

िज. लातूर

पु ़ 03/04/75 बी ए बीपीएड खुला अहमदपुर 01/04/99 31/03/02 9923789857

201 20150128C100313 
28/01/15

इ�पर रंगनाथ ;वठलराव मु. 
नागझर+  पो. खंडाळी ता 

अहमदपुर िज लातूर

पु 06/07/73 एम ए एन ट+ तलाठS स�जा 

हगदळ ता 

अहमदपुर

01/06/98 31/05/01 9765713855

202 19890626C690677 
26/06/89

होनराव ;व$वनाथ �दगांबर मु.पो. 
सावरगाव थोट ता . अहमदपुर िज 

लातूर

पु 04/03/72 बी ए बी पी एड खुला िज 

प.>ा.;वrयामं�दर 
सावरगाव थोट 

ता अहमदपुर

01/08/96 31/07/99 9422988643

203 20150115C100717 
15/01/15

इनामदार गुलाबमहमंद 

का(शमसाब मु.पो. हाडोळती ता 

अहमदपुर िज लातूर

पु 14/02/72 बी ए खुला तलाठS स�जा 

हाडोळती ता 

अहमदपुर

01/01/97 31/12/99 9552794092

204 20140304C101344  
04/03/14

जाधव श"ुeन शेषरेाव मु.पो. 
थेरगाव ता (श�र अनंतपाळ िज 

लातूर

पु 03/04/75 बी कॉम खुला (श�र अंनतपाळ 22/12/98 22/12/01 9096700195

205 20141007C100933 
07/10/14

शेख र�जाक अहमदसाब मु.पो. 
हाडोळती ता. अहमदपुर िज लातूर

पु 12/10/72 एम ए बी एड ओबीसी अहमदपुर 06/01/97 05/01/00 8975481772

206 20141008C100403 
08/10/14

ग\णी खादर शेख मु.पो. _कणगाव 

ता अहमदपुर िज लातूर

पु 11/06/70 बी ए खुला अहमदपुर 31/12/96 21/12/99 9960601412

207 20150305C100321 
05/03/15

कुलकण� दNा"य पंHडतराव मु 

Cगरवलकर नगर लातूर

पु 06/03/75 एम एस सी बी 

एड

खुला तह(सल लातूर 11/10/96 10/10/99 9960862409

208 20160704C100467 
04/07/16

सेानकांबळे सुधाकर जळबा मु पो. 
वांजरवाडा ता. जळकोट िज लातूर

पु 22/07/69 बी कॉम एस सी अहमदपुर 12/07/96 11/07/99 9604333791

209 20150213C100251 
13/02/15

भारती `ाने$वर बाबुराव मु पो. 
शेळगाव ता चाकुकर िज लातूर

पु 05/05/72 बी ए बीपीएड एन ट+ ए चाकुर 09/11/98 08/11/01 9637462335
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210 19900221C690723 
26/04/16

�बरादार गो;वदं रावसाहेब मु  

सांगवी धुगी पो. राणी अंकुलगा 

ता (श�र अनंतपाळ िज लातूर

पु 10/04/73 एम ए खुला (श�र अंनतपाळ 10/01/97 10/01/00 9420328537

211 19980916C695098 
16/09/98

राठोड �दगांबर (शवाजी मु . 
वरवंट+ तांडा पो. सांगवी खु ता 

अहमदपुर िज लातूर

पु 30/01/71 एम ए Gह+जे अहमदपुर 01/07/00 03/06/03 9158752650

212 20081023C701920 
23/10/08

घेाडके वसंत नरहर+ मु पो. 
छ"पती (शवाजी नगर ट7बुरणी 

रोड अहमदपूर िज लातूर

पु 27/07/75 एम ए ओबीसी अहमदपुर 01/04/00 31/03/03 9921618646

213 19950216C 691583  
16/02/95

शेटकार बालाजी "यंबकराव मु पो 

(श�र तांजबंद ता अहमदपूर िज 

लातूर

पु 26/01/72 एम ए बीपीएड खुला अहमदपुर 12/06/96 11/06/99 9923724715

214 19960910C692518 
10/09/19996

काळे गु�>साद रामचंL मु. घाटोळ, 
बी.जी, qाvमण ग�ल+, ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 20/10/1973 बीए खुला अहमदपुर 05/12/1997 04/12/2000 8180090900

215 20141202c100968 
02/12/14

(शदंे संजय @नवतृी मु पो Cचलखा 

ता अहमदपुर िज लातूर

पु 01/06/71 बी ए बीपीएड खुला अहमदपुर 03/10/96 02/10/99 9049752871

216 19980716C694255 
16/07/98

भदाड ेबाबसाहेब हाणमुतंराव मु 

वैरागड पो अंदेर+ ता अहमदपुर 

िज लातूर

पु 10/05/76◌़ एम ए बीएड खुला अहमदपुर 14/09/99 18/0902 7875806756

217 20150220C100653 
20/02/15

कांबळे गंगाधार _कसनराव मु 

घुगी ता (शpर अनंतपाळ िज 

लातूर

पू 15/11/66 बीए बीपीएड एस सी (श�र अंनतपाळ 29/10/66 28/10/99 7875835395

218 20071122C698523 
22/11/07

मुंड े;व�ठल माpती       मु. 
हागदळ पो सांगवी ता अहमदपुर 

िज लातूर

पू 16/10/75 एम ए बीएड एन ट+ 3 अहमदपुर 01/10/98 30/09/01 9923091550

219 19950716C691667 
16/07/95

साळूंके `ानोबा गंगाधर   मु. 
भा=यनगर पो. ता. अहमदपूर िज. 
लातूर

पु 01/05/75 एम ए एमएड खुला अहमदपुर 01/11/96 31/10/99 8857808980

220 20070503C690577 
03/05/07

सुयJवशी महादेव राजाराम मु. 
उजेड ता. (शpर अनंतपाळ िज 

लातूर

पु 20/07/69 एम कॉम एस सी उजेड 20/01/94 20/01/97 7221073733

221 206063c100733 
30/06/16

सोनकांबळे (भवाजी �हरामन मु. 
पो. परचंडा ता. अहमदपूर िज. लातूर

पु 01/05/70 एम ए �बएड एस सी परचंडा 12/05/95 11/05/98 9763483955
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222 19961204C699131 
04/12/96

कांबळे �दल+प संभाजी मु. घुगी 
ता. (शpर अनंतपाळ िज. लातूर

पु 03/06/71 बी ए बीएड एस सी (श�र अंनतपाळ 16/07/98 16/07/01 7066980322

223 19920905C692703 
05/09/92

गायकवाड जयEी @नवतृी मु. 
हार+भाऊ नगर लातुर

!"ी 03/07/73 बी ए एस सी अहमदपुर 01/01/98 31/12/00 8888560049

224 20061122C718324 
22/11/06

भालेकर हर+ ;व$वनाथ मु 

नळेगाव ता चाकुर िज लातूर

पु 03/04/70 एम ए ओबीसी चाकूर 03/03/97 28/02/00 9765223510

225 19960416C692825 
16/04/96

तीगोटे रावसाहेब समथ�राव मु पो. 
कुमठा बु. ता. अहमदपूर िज. लातूर

पु 05/06/75 एम ए एस सी अहमदपूर 01/07/97 30/06/00 7709947009

226 20150213C100774 
13/02/15

नंदगावे आ\णाराव केशवराव मु 

राच:नावाडी पो. शेळगाव ता. 
चाकुर िज. लातूर

पु 28/06/72 बीए एन ट+ 2 िज.प.>ा.शाळा 

राच:नावाडी

01/12/97 30/11/00 9049906509

227 20070607C706170 
07/06/07

जाधव >काश दNाराव मु. सुनेगाव 
श7L+ पो. गंगा�ह�परगा ता. 
अहमदपूर िज. लातूर

पु 10/02/69 एम ए खुला अहमदपूर 03/10/97 02/10/00 9423350477

228 19850711C688093 
11/07/85

गायकवाड बालाजी ;वठलराव मु. 
अंबेगाव पो. (शpर ता. ता. 
अहमदपूर िज. लातूर

पु 06/12/69 एम ए एस सी अहमदपूर 06/04/95 05/04/98 9637146577

229 19870213C690287 
13/02/87

�बबराळे चंLकांत मि�लकाजू�न मू. 
पो. साकोळ ता. (शpर अनंतपाळ 

िज लातूर

पु 13/03/70 बी कॉम बी पी 

एड

खुला @नलंगा 19/02/96 19/02/99 9405732115

230 19960709C693107 
09/07/96

बोडके नंदकुमार धMडीबा मु पो. 
वळसंगी ता. अहमदपूर  िज लातूर

पु 23/05/73 एम ए एम जे 

बी पी एड 

बील+ब बीएड

एस सी अहमदपूर 03/08/98 02/08/01 9421090958

231 20150415C100128 
15/04/15

पाट+ल ;वजयकुमार तूळशीराम 

मु.पो. कबनसांगवी ता.चाकुर 

िज.लातूर

पु 10/04/71 बी ए बीपीएड खुला चाकुर जुन 1999 जुन 2002 9823164990

232 20150916C100771 
16/09/15

गायकवाड बाबुराव सदाशीव मु. 
धानोरा खु पो. तथ� ता. अहमदपूर 

िज. लातूर

पु 20/04/73 बी ए एस सी अहमदपूर 03/10/96 02/10/99 9819762598

233 20100602C699466 
02/06/10

ससाने �दपक गंगाधर मु. तळेगाव 

पो. ता. अहमदपूर िज. लातूर
पु 10/05/69 बी ए बीपीएड एस सी अहमदपूर 01/12/94 30/11/97 9545418505

234 19940603C690090 
03/06/94

कावळे नागनाथ ;व�ठलराव मु 

पो अंधोर+ ता अहमदपूर िज लातूर

पु 01/01/74 एम ए एमएड एस सी अहमदपूर 12/09/97 11/09/00 9860006614
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Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

235 19970627C693173 
27/06/97

चामे भागवत उFदवराव मु 

महादेववाडी पो (शpर तांजबंद ता 

अहमदपूर िज लातूर

पु 14/08/73 बी ए बी पी एड ओबीसी अहमदपूर 11/09/98 10/09/01 9890752154

236 19930116C685842 
16/01/93

कांबळे गैातम गंगाराम मु.पो 
सांगवी सुने ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 07/02/73 बीए एस सी अहमदपुर 01/07/00 30/06/03 9764785819

237 19910816C716482 
16/08/91

वाघमारे `ानोबा शेषराव मु.पो 
काजळ �ह�परगा ता अहमदपुर 

िज लातूर

पु 02/06/69 बी ए!सी बीपीएड एस सी अहमदपुर 01/03/99 28/02//02 9545690529

238 19911016C693335 
16/10/91

कांबळे नागनाथ ;वठल मु.पो 
तेलगाव ता अहमदपुर िज लातूर

पु 25/06/73 बीए बीपीएड एस सी अहमदपुर 01/12/98 30/11/01 7875228867

239 19981116C695122 
16/11/98

वाघमारे दयानंद बाबुराव 

मु.(सFदाथ� नगर अहमदपुर िज 

लातूर

पु 25/01/75 बीए एस सी अहमदपुर 01/03/00 28/02/03 8888560585

240 19970528C693156 
28/05/97

चGहाण >ेमदास उFदवराव मु.�ई 
तांडा पो.सांगवी सु ता.अहमदपुर 

िज लातूर

पु 02/06/75 बीए Gह+जे अहमदपुर 01/12/98 30/11/01 9158660489

241 20150303C100649 
03/03/15

भोगे बळीराम जळबा मु.पो 
हडोळती ता अहमदपुर िज लातूर

पु 10/05/69 एम ए बीपीएड एस.सी. अहमदपुर 05/0797 04/07/00 9423561840

242 19920116C692400 
16/01/92

कानवटे बालासाहेब अ@न�Fद 

मु.तळेगाव पो.ता अहमदपुर िज 

लातूर

पु 18/06/74 एम ए बीएड खुला अहमदपुर 01/12/97 30/11/00 7385564596

243 20090529C696564 
29/05/09

घेाषवेार राजाराम संभाजीराव 

मु.पो (श�र तां ता अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 03/05/72 ए ट+ डी एस बीसी अहमदपुर 02/06/95 01/06/98 9922562455

244 19940916C690315 
16/09/94

कोटंबे राम गणपती मु पो 

सावरगाव रोकडा ता अहमदपूर 

िज लातूर

पु 20/07/71 एम ए एस.सी. अहमदपूर 01/12/95 30/11/98 9850370494

245 19980919c695099 
19/09/98

मोटेराव नागनाथ तुळशीराम 

मु.पो साठे नगर चाकुर िज लातूर

पु 01/05/67 बी एस डZलू एस सी चाकुर 10/1999 09/2002 9422014484

246 19950607C690711 
07/06/95

िजवलगे गंगाधर बापूराव मु पो 

रोह+ना ता चाकूर िज लातूर

पु 01/06/71 कृ;षपद;वका एस सी चाकुर 04/07/99 04/07/02 9765918371
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

247 20121227C741411 
27/12/12

मPणयार र�हमतू�ला अजमोFद+न 

रा सदगु� कृपा @नवास2/2 राम 
मं�दर रोड कळस ताZयांजवळ 

उमरगा िज उ!मानाबाद

पु 01/08/74 एम ए खुला चाकुर 11/1998 11/2001 8275307001

248 20080916C7266/71 
16/09/08

बे�लाळे राम (शवराज मु.पो 
सावरगाव रोकडा ता अहमदपुर 

िज लातूर

पु 01/06/73 बीए बीएड खुला अहमदपुर 01/08/95 31/07/98 9096337911

249 20141014C100520 
14/10/14

;वगवे राज7L सदाशीवराव मु पो 

हाडोळती ता अहमदपूर िज लातूर

पु 20/05/68 बी ए एन ट+ 2 अहमदपूर 01/01/96 01/01/99 9545551360

250 20150224C100313 
24/02/15

औधंकर (शवकुमार शंकर!वामी 

मु राजे (शवाजी नगर बारशी रोड 

पो पाकरसांगवी ता िज लातूर

पु 12/04/69 बी ए ओबीसी लातूर 11/12/95 11/12/98 9960107182

251 119607300C692446 
30/07/96

पांचाळ गणेश ;वठलराव मु.पो 
(श�र ता. अहमदपुर

पु 20/10/72 बीए बीपीएड ओबीसी अहमदपुर 12/01/98 11/0101 9158407250

252 19930830C689704 
03/08/93

गायकवाड सुUीव भागूराम 

मु.उमरदरा पो.हालक6 ता (श�र 

अं िज लातूर

पु 04/09/68 एम ए एस सी (श�र अंनतपाळ 14/07/95 14/07/98 9158760768

253 20160704C101575 
04/07/16

बारोळे (शवाजी "यंबक 

मु.पो.सावरगाव थोट ता 
अहमदपुर िज लातूर

पु 10/10/70 बीए बीपीएड खुला अहमदपुर 02/06/95 02/06/98 9420215355

254 19840622C688046 
22/06/1984

(शवणे �दल+प नागनाथराव 

मु.पो.ता (श�र अंनतपाळ 

िज.लातूर

पु 20/01/68 बीए खुला (श�र अंनतपाळ 27/05/98 27/05/01 9421377122

255 20140415C100324 
15/04/2014

वाघमारे तुकाराम रामा रा. 
(लगंधाळ, पो. तेलगाव ता. 
अहमदपुर िज. लातू�

पु 14/07/1974 एम.ए. एस.सी. अहमदपुर 01/04/1999 31/03/2002 9049906983

256 20000504C697341 
24/02/16

सुरनर (लबंाजी रामराव 

मु.पो.सांगवी सुनेगाव ता 
अहमदपुर िज लातूर

पु 04/03/68 बी कॉम एन ट+ 2 अहमदपुर 01/03/96 28/02/99 7030595567

257 19900418C609325 
16/04/90

जोशी अनंत मारोतीराव मु.पो. 
(श�र तांजबद ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 09/04/73 एम ए बीपीएड खुला अहमदपुर 07/12/95 06/12/98 9049458548

258 19960125c691944 
25/01/96

द�ुगकर ;वरभL >भाकरराव 

मु.पो.(श�र अं िज लातूर

पु 03/05/75 कृ;षपद;वका ओबीसी @नलंगा 08/09/97 08/09/00 9421378293
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

259 20090113C703024 
13/01/09

(शदंे गो;वदं भानुदास 

मु.पो.कळमगांव ता (श�र अं िज 

लातूर

पु 01/01/70 कृ;षपद;वका खुला @नलंगा 11/08/97 11/08/00 9421377152

260 19890705C692474 
058/07/89

तरपे मोहन रामा मु.पो हालक6 

ता.(श�र अं िज लातूर

पु 08/06/72 एम ए एस सी (श�र अंनतपाळ 27/07/98 27/07/01 90495709000

261 20090715C726967 
15/07/2009

(मरकले भीम @नवNृीराव मु. नांदेड 
नाका, भारत सोसायट+, लातूर

पु 10/11/1971 बीए एस.सी. लातूर 01/12/1997 30/11/2000 9765078216

262 19930804C689656 
04/08/93

भोगे अमतृ यशवंतराव 

मु.पो.हडोळती ता अहमदपुर िज 

लातूर

पु 02/12/69 एम एम एस सी अहमदपुर 01/06/95 31/05/98 7507544295

263 19920716c691336 
16/07/92

भोगे नामदेव म0रबा 

मु.पो.हडोळती ता अहमदपुर िज 

लातूर

पु 15/07/71 बीए एस सी अहमदपुर 01/01/97 31/12/99 9403540929

264 19890823c688416 
23/08/89

सोनकांबळे गणपत @नवNृीराव 

रा.भाटसांगवी ता चाकुर िज लातूर

पु 16/06/72 बीए एस सी अहमदपुर 12/08/97 11/08/00 7030530882

265 20150204c101326 
04/02/15

सोनवणे $याम `ानोबा 

मू.>जापीता qKहकुमार+ कया�लया 

जवळ अहमदपुर िज लातूर

पु 06/06/68 बी कॉम ओबीसी अहमदपुर 02/05/91 010/05/94 8805400477

266 19930628C 689446 
28/06/93

कांबळे गो;वदं बळीराम मुपो 

उजळंब ता चाकूर िज लातूर

पु 01/03/71 बी ए बीपीएड एस सी चाकुर 01/09/71 30/08/00 9545911698

267 20090604C692998 
04/06/09

गायकवाड बाबु दN ूमु लांजी पो 

कजळ�ह�परगा ता अहमदपुर िज 

लातूर

पु 25/06/69 बी ए बीएड एस सी अहमदपुर 01/03/97 28/02/00 7066493302

268 19920821C689029 
21/808/92

पा�टल सतीश �दगंबरराव 

मु.बसवे$वर नगर थोडगाव रोड 
अहमदपुर िज लातूर

पु 04/04/63 बी कॉम खुला अहमदपुर 10/05/95 09/05/98 9975800411

269 199707724C693332 
24/07/97

चGहाण सुधाकर ;वठल मु.पेमा 
तांडा उजना पो.गंगाह+�परगा ता 
अहमदपुर िज लातूर

पु 09/07/76 बी ए बीपीएड Gह+जे  अ अहमदपुर 12/11/98 111/11/01 9637590853

270 20160704C100379 
04/07/16

शेवटे वैजनाथ बंडु मु.पो 
वांजरवाडा ता जळकोट िज लातूर

पु 20/03/71 बी कॉम खुला अहमदपुर 01/01/98 31/12/00 9503300360
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

271 20150204C100632 
04/02/15

वHडले लaमण गणपती मु.उजना 

पो. गंगा�ह�परगा ता अहमदपुर 

िज लातूर

पु 23/12/73 बीए खुला अहमदपुर 08/09/99 07/09/02 9049519073

272 20140206C101075 
06/02/14

कदम सुय�कांत यशवंत 

मु.@तवघाळ पो.आटोळा ता.चाकुर 

िज लातूर

पु 10/05/71 बीए बीपीएड एस सी चाकुर 05/05/97 05/05/00 9763863193

273 19900630C690301 
30/06/90

(शवनगे रमेश Gयंकटराव 

मु.पो.उजेड ता (श�र अं िज लातूर

पु 05/05/73 एम ए बीपीएड ओबीसी @नलंगा 16/12/95 15/12/98 77739996009

274 1991111C691287 
11/11/91

मुलमवाड गोपाळ (लगंोजी मु.�ई 
पो. सांगवी ता अहमदपुर िज लातुर

पु 05/01/68 एम ए एनट+ ब अहमदपुर 02/11/98 01/11/01 7767958330

275 20120118C701263 
18/01/12

सरवदे सुर7L सोपनराव मु.चोबळी 

पो (श�र तां अहमदपुर

पु 04/05/71 एम ए बीपीएड एस.सी. अहमदपुर 01/10/98 30/09/01 8888563859

276 19950506C690679 
06/05/95

कानवटे @नळकंट रामनराव 

मु.बोडका पो.वायगाव 
ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 20/07/70 एम ए बीपीएड खुला अहमदपुर 01/08/96 30/09/99 8275005656

277 20081128C702754 
28/11/2008

माकणीकर ;वजयकुमार 

नर(सगंराव मु.पो. चाकुर ता. 
चाकुर िज. लातूर

पु 05/05/1970 बीए बीपीएड एस.सी. चाकुर 01/10/1990 01/10/2002 9967850403

278 20130717C101989 
17/07/2013

सुकरे `ानोबा (भमराव रा. 
(मरकले नगर, ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 15/05/1976 एमएससी बीएड, 
एमफ6ल

खुला अहमदपुर 01/04/1999 31/03/2002 9423517937

279 20110927C746009 
27/09/11

बैकरे Cगरजा�पा काशीनाथ मु.पो 
अंधोर+ ता अहमदपुर िज लातूर

पु 10/06/72 एम ए बीपीएड एन ट+ सी अहमदपूर 01/04/96 31/03/99 7507423000

280 19950816C691738 
16/08/1995

बैकरे राजपाल खंडु  मु. थोरल+ 
वाडी पो. (श�र ताजबंद ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 02/03/1975 एमए एमएड एनट+सी अहमदपुर 02/02/2000 01/02/2003 9881583009

281 20160702C101408 
02/07/14

कदम Gयंकट का(शनाथराव 

मु.देवंUा पो.आxटा ता.चाकुर 

िज.लातूर

पु 05/06/75 एम ए एम एड 

;पएच डी

खुला चाकुर 02/1998 01/2001 9822174757

282 19960717C692338 
17/07/96

डMजे ;वxणु �दगाबंर मु.पो. चाकुर 

ता.चाकुर िज.लातूर
पु 01/06/73 बीए एन ट+ बी चाकुर 12/1997 09/2001 8007890235
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

283 19940704C690126 
04/07/1994

कोमले लaमण रावजी मु.पो. 
गंगा�ह�परगा ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 05/03/1970 बीए एस.सी. अहमदपुर 04/10/1995 03/10/1998 8308106251

284 19950710C691007 
10/07/1995

बायस जनाध�न नरहर+ मु.पो. सोरा 
ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 17/06/1971 बीए बीएड खुला अहमदपुर 03/10/1996 02/10/1999 8180971485

285 19890718C688354 
18/07/89

शेख मु!तफा मौलासाब मु.पो 
चाकुर ता.चाकुर िज.लातूर

पु 25/06/74 एम ए बीपीएड खुला चाकुर नोGहेबर 1997 ऑRटोबर 2000 9923349220

286 20130619C101585 
19/06/13

राजवंश शामसुंदर हनमंतराव 

आदश� कॉलनी ता.िज.लातूर
पु 29/06/72 बीए एल एल 

एम

एस सी लातूर 12/98 11/2001 9637992690

287 20121107C696706 
07/11/2012

नामप�ले @नवNृी शेषरेाव मु.पो. 
तेलगाव ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 19/11/1975 डी.फाम�सी एस.सी. अहमदपुर 01/04/1999 31/03/2002 9689283066

288 19970730C693341 
30/07/1997

सोळंके नामदेव शंकरराव रा. 
टेभुण� ता.पो. अहमदपुर िज. लातूर

पु 20/04/1976 बीए खुला अहमदपुर 09/11/1998 08/11/2001 9960658311

289 20140825C100940 
25/08/2014

ब�ड ेसंतोष ;व$वनाथ मु.पो. 
_कनगाव ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 28/05/1976 बीए खुला अहमदपुर 01/08/2000 31/07/2003 9881925572

290 20140331C100083 
31/03/2014

बनसोड े�ब� रंगनाथ मु. हाळणी 

पो. ता. अहमदपुर िज. लातूर
पु 07/08/1957 बीए एनट+सी अहमदपुर 06/10/1990 05/10/1993 9403609067

291 19880701C691194 
01/07/1988

कांबळे ;व$वास @नवNृीराव रा. 
हडको कॉलनी एमआयडीसी, लातूर 
िज. लातूर

पु 05/02/1972 बीए बीपीएड एस.सी. लातूर 05/02/1997 05/02/2000 9405421910

292 20150223C100402 
23/02/2015

@तकटे ;वxणु बापुराव मु. बोरगाव 
पो. अंजनसMडा बु. ता. चाकुर िज. 
लातूर

पु 25/01/1973 बीए बीपीएड एस.सी. चाकुर 03/10/1996 03/10/1999 9764485538

293 20140206C100088 
06/02/2014

गायकवाड >भु गोपाळ मु.पो. 
हाळणी ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 02/04/1960 बी.कॉम. एस.सी. अहमदपुर 05/09/1990 04/09/1993 8308456952

294 19970716C693318 
16/07/1997

कोनाळे सुय�कांत गो;वदंराव मु.पो. 
सावरगाव थोट ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 19/07/1973 बीए, एमएस 
डZ�यु

खुला अहमदपुर 02/11/1998 01/11/2001 9960564282

295 19950530C691468 
30/05/95

आलापुरे (मना सोपनराव मु पो 

नगर पंचायतरोड संभाजीनगर ता 

चाकुर िज लातूर

!"ी 10/01/73 बी ए ओबीसी चाकुर 01/08/96 31/07/99 8275174557
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296 20100304C717402 
04/03/2010

राठोड (लबंाजी भोजा मु.थावरा 
तांडा उजना पो. गंगा �ह�परगा ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 15/12/1974 बीए  Gह+जे  अ अहमदपुर 01/12/1998 30/11/2001 8412842988

297 19870616C689715 
16/06/1987

धुळे अशोक बाळा�पा मु.पो. 
अंधोर+ ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 01/11/1970 बीकॉम खुला अहमदपुर 05/05/1995 04/05/1998 9423682744

298 20140602C100868 
02/06/14

घेाड ेसुमन केशवराव रा. !वराज 

नगर बसवाडी पाखरसांगवी 

ता.िज.लातुर

!"ी 15/06/68 बीए बीएड एस.सी. अहमदनगर 09/01/96 09/01/99 9420339985

299 19960717C692348 
17/07/1996

माने नागनाथ मसनाजी मु.पो. 
अंधोर+ ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 01/02/1973 एमए बीएड भजक अहमदपुर 10/12/1997 09/12/2000 9767191421

300 19930707C690305 
07/07/1993

वाघमारे हर+पाल नर(सगंराव 

मु.पो. नळेगाव, ता. चाकुर. िज. 
लातूर

पु 01/01/1971 बीए एस.सी. अहमदपुर 13/12/1995 12/12/1998 9765580380

301 20120831C737578 
31/08/2012

पांचाळ रमेश लaमण मु.पो. 
नळेगाव ता. चाकुर िज. लातूर

पु 01/01/1971 एमए. बीएड ओबीसी अहमदपुर 01/01/1997 01/01/2000 9689421736

302 19951228C691426 
28/12/1995

(श�रकर देवानंद संUाम मु.पो. 
(श�र ताजबंद ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 15/08/1978 एमए बीएड, 
बील+फ, मील+फ

खुला अहमदपुर 01/07/2000 30/06/2003 8275005954

303 20140802C101409 
02/08/2014

बुrदे >�हाद बाबुराव       मु. 
कवठाळी पो. (शवणखेड ता.चाकुर 

िज. लातूर

पु 21/05/1971 बीए बीपीएड ओबीसी अहमदपुर 04/10/1995 03/10/1998 9922238972

304 19910710C693338 
10/07/1991

शृंगारे शाम मारोती  मु.पो. 
नळेगाव ता.चाकुर िज. लातूर

पु 15/02/1976 एमए एस.सी. अहमदपुर 01/12/1998 01/12/2001 9730440622

305 19920116C693325 
16/01/1992

जोहारे बqुवान नारायण  मु. 
हंगरगा पो. हाडोळती ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 10/05/1971 एमए एस.सी. अहमदपुर 02/11/1998 01/11/2001 8425098195

306 20080208C725772 
08/02/2008

डMगरे अनुराधा भाऊराव मु.पो. 
उंबरगा ता. अहमदपुर िज. लातूर

!"ी 07/06/1978 बीए डीएड खुला अहमदपुर 01/03/2000 28/02/2003 8888360215

307 20150209C101036 
09/02/2015

चाफे नरहर+ शेषरेाव मु. उजना पो. 
गंगा �ह�परगा ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 15/12/1970 बीए एनट+बी अहमदपुर 01/03/1997 28/02/2000 7798371608

308 20060426C696793 
26/04/2006

पठाण आजम शेरखान मु. उजना 

ता. अहमदपुर िज. लातूर
पु 24/06/1971 बीए खुला अहमदपुर 01/04/1997 31/03/2000 9673904877

Page 1555 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

309 19931027C689759 
27/10/1993

तुडमे संभाजी राजाराम  मु. _कनी 

पो. सावरगाव ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 21/06/1970 एमए बीएड एनट+सी अहमदपुर 01/10/1995 30/11/1998 9765342325

310 20140609C100291 
09/06/2014

कदम >�दप कमलाकरराव मु.पो. 
वळसंगी ता. अहमदपुर िज. लातूर

पु 27/01/1975 बीए खुला अहमदपुर 02/02/1998 01/02/2001 8007351306

311 19941216C690557 
16/12/1994

धड ेअ;वनाश गु�नाथ रा. हामणे 

ग�ल+ ता. अहमदपुर िज. लातूर
पु 14/06/1976 एट+डी ओबीसी अहमदपुर 12/09/1997 11/09/2000 9881364160

312 19871229C689787 
29/12/1987

फावड ेपंडीत तुकाराम  मु. 
उमरदरा पो. हालक6 ता. (श�र 
अनंतपाळ िज. लातूर

पु 12/06/1971 एमए बीएड खुला @नलंगा 15/07/1995 15/07/1998 8007499767

313 20050716C716358 
16/07/2005

तNापुरे उमाकांत माधवराव रा. 
हामणे ग�ल+, अहमदपुर ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 02/02/1972 बीए बीपीएड खुला अहमदपुर 03/10/1996 21/10/1999 9767129441

314 20110215C699017 
15/02/2011

जोशी स@तश भा!करराव रा. 
>काश नगर, लातूर

पु 13/06/1972 बीए खुला चाकुर 01/04/1997 01/04/2000 9421486681

315 19891229C691448 
29/12/1989

कोतवाल नवाब पाशा फNेअहेमद 

मु.पो. चाकुर ता. चाकुर िज. लातूर
पु 15/06/1973 बीए बीपीएड खुला चाकुर 03/04/1997 02/04/2000 8421476462

316 20140418C100216 
18/04/2014

महाजन बालाजी (शवराज रा. 
(लगंायत ग�ल+, ता. अहमदपुर 

िज. लातूर

पु 03/06/1974 बीए एमएड खुला अहमदपुर 02/10/1996 01/10/1999 8421443965

317 20150224C100972 
24/02/2015

कांबळे वसंत हनमंतराव मु. 
आनंदवाडी, पो. चापोल+ ता. चाकुर 

िज. लातूर

पु 10/03/1973 बीए एस.सी. चाकुर 03/02/1997 06/02/2000 9921148990

318 20090217C695871 
17/02/2009

तुगावे भरत `ानदेव मु. (शऊर पो. 
धनेगाव ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 21/04/1972 बीए एनट+सी @नलंगा 18/10/1996 18/10/1999 9168910416

319 20041210C713106 
10/12/2004

कानवटे चंLशेखर हनमंतराव रा. 
तळेगाव पो. ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 05/01/1973 एमकॉम, 
जीडीसीए

खुला अहमदपुर 06/11/1998 05/11/2001 9850638917

320 20150211C101159 
11/02/2015

आलापुरे (लना सोपानराव संभाजी 

नगर एम.एस.ई.बी. ]या जवळ, 
ता चाकुर िज लातूर

!"ी 08/07/71 एम ए!सी.बीएड ओबीसी चाकुर 01/08/96 31/07/99 9673653553
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321 20120412C737213 
12/04/12

शेरखाने गजानन महादेव मु पोळ 

मोहन (लगं�पा चंL>भा @नवास 

बोधेनगर लातूर ता िज लातूर

पु 23/07/73 एम ए एस सी रेणापुर 05/05/97 04/05/00 9763739500

322 20150206C100572 
06/02/15

कांबळे शोभा भारतराव मु पो 

;वIम नगर लातूर

!"ी 05/08/64 एम ए बी एड एस सी लातूर 02/08/96 02/08/99 9975878176

323 19940406C690058 
06/04/94

कांबळे सुUीव �दगांबर मु Gहोट+ 

नं. 1 पो महाळंगी ता रेणापूर िज 

लातूर

पु 05/10/74 एम ए एस सी रेणापुर 15/06/98 15/06/01 9767593354

324 19951114C691353 
14/11/95

मठपती बुFद+वंत (शवर�या मु पो 

तगरखेडा ता @नलंगा िज लातूर

पु 01/05/70 बीए बीपीएड ओबीसी @नलंगा 20/12/97 19/12/00 9689926264

325 20150210C100591 
04/07/16

वजनम छाया राजाराम मु 

साव�जनीक बांधकाम ;वभाग 

@नलंगा िज लातूर

!"ी 20/06/68 बी ए एन ट+ बी @नलंगा 19/12/97 19/12/00 9420291685

326 20150212C100961 
12/02/15

लांडगे आशोक बाबुराव मु पो 

लोदगा ता औसा िज लातूर

पु 18/08/70 बी ए बीपीएड खुला औसा 01/09/96 31/08/99 9767149886

327 19940312C690477 
12/03/94

कांबळे उFदव शेट+बा मु पो 

हासोर+ बु ता @नलंगा िज लातूर

पु 12/02/74 बी ए एस सी @नलंगा 09/12/99 09/12/02 9730172867

328 19880323C688234 
23/03/88

कांबळे मधुकर हार+बा मु पो 

येळवट पो _क�लार+ ता औसा िज 

लातूर

पु 10/05/71 एम ए एस सी औसा 27/11/97 27/11/00 9730712550

329 19890706C688324 
06/07/89

वाघमारे मोतीराम Gयंकटराव मु 

पो गुंजरगा ता @नलंगा िज लातूर

पु 12/07/71 एम ए बीपीएड एस सी @नलंगा 01/01/96 31/12/98 9850031316

330 20140728C101130 
28/07/14

कांबळे �बजल+ `ानोबा मु 

;वरलहुजी साळवे नगर ता 

@नलंगा िज लातूर

!"ी 10/08/72 बीएससी बीएड एस सी @नलंगा 25/02/95 25/02/98 7720942722

331 19980709C694125 
09/07/98

जाधव अर;वदं बL+नारायण 

रा.झर+ ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 10/05/78 एम ए बीएड 

एमफ6ल

खुला @नलंगा 01/08/00 31/07/03 9011241040

332 19870813C688223 
13/08/87

(शदंे `ानोबा संभाजी मु 

शाबीतवाडी पो हर+जवळगा  ता 

@नलंगा िज लातूर

पु 04/03/70 बी ए एस सी @नलंगा 27/01/97 26/01/00 9922603970

333 20141220C102352 
20/12/14

पाचंगे नामदेव (सताराम मु 

कोपरा पो _कनगाव ता अहमदपूर 

िज लातूर

पु 01/07/72 एम ए एमएड एन ट+ ब अहमदपुर 03/10/96 02/10/99 9049822647
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334 20140922C105373 
22/09/14

@नबंाळकर राजू गणपतराव मु 

दापका वेश @नलंगा ता @नलंगा 

िज लातूर

पु 01/02/70 बी ए ओबीसी @नलंगा 09/10/96 09/10/99 9422657214

335 20140523C100406 
23/05/14

कदम अ@नल पंडीतराव मु हासोर+ 

बु ता @नलंगा िज लातूर

पु 12/10/75 बी ए खुला @नलंगा 12/02/99 12/02/02 9730092070

336 20081128C702740  
28/11/08

महामुनी जयEी Gयंकटराव मु 

ब!वे$वर नगर पांचाळ कॉलनी 

@नलंगा िज लातूर

!"ी 07/06/69 एम ए औबीसी @नलंगा 27/01/97 27/01/00 7875434031

337 20140804C101104 
04/08/14

जाधव >भाकर भाऊराव मु 

वांजरवाडा पो (शरोळ ता @नलंगा 

िज लातूर

पु 21/04/76 बी ए खुला @नलंगा 26/02/01 26/02/04 9623270670

338 20150316C100115 
16/03/15

गवळे राजेश ;व$वनाथ मु 

राम@तथ� पो मदनसूर+ ता @नलंगा 

िज लातूर

पु 22/07/71 बी ए बीपीएड एस.सी. @नलंगा 11/07/95 11/07/98 9822122574

339 19950927C691305 
27/09/95

ओनामे उFदव पांडुरंग मु 

डांगेवाडी पो @नटूर ता @नलंगा िज 

लातूर

पु 19/02/72 बी ए ओबीसी @नलंगा 11/01/97 11/01/00 9421453549

340 20150305C100290 
05/03/15

पवार (शवाजी अजु�नराव मु 

>काश नगर सर!वती शाळे]या 

समोर लातूर िज लातूर

पु 02/05/71 बीएससी जी डी 

सी ए

खुला लातूर 01/11/97 31/10/00 9850869475

341 20150227C100852 
27/02/15

कांबळे `ानोबा संUाम मु पो 

तळणी ता रेणापुर िज लातूर

पु 07/01/74 बी ए एस.सी. रेणापुर 04/04/98 04/04/01 8605651900

342 20040628C711699 
28/06/04

गावकरे सु@नल (सLाम�पा मु पो 

_कलार+ ता औसा िज लातूर

पु 22/07/66 बीकॉम खुला औसा 01/07/95 30/06/98 7249469783

343 19941130C690407 
30/11/94

बोरसुरे लaमण नर(सगंराव मु 

तगरखेडा पो औराद शा ता 

@नलंगा िज लातूर

पु 04/05/74 बीए बीपीएड एन ट+ सी @नलंगा 14/01/98 13/01/01 9763329241

344 20160707C10074 
07/07/16

Cचकटे कमलाकर गंगाराम मु 

खलंUी पो कारेपूर ता रेणापूर िज 

लातूर

पु 01/07/70 एम ए एस.सी. रेणापुर 02/09/96 02/09/99 9763747310

345 20141101C100809 
01/11/14

धुमाळ नर(सगं तुळ(शराम मु 

उमरगा पो हाडगा ता @नलंगा िज 

लातूर

पु 25/011/72 एम ए एल एल 

बी

खुला @नलंगा 06/06/98 06/06/01 9921340920
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346 19950222C690647 
22/02/95

कांबळे शाहुराज रामराव मु फुले 

नगर औसा ता औसा िज लातूर

पु 15/01/66 बी ए एस सी औसा 01/04/95 31/03/98 8888414743

347 20150216C100529 
16/02/15

कुलकण� जीवन वसंतराव मु.पो. 
लोदगा ता.औसा िज.लातूर

पु 06/04/68 बी कॉम 

एल.डी.सी
खुला औसा 01/12/95 09/12/98 8600575417

348 19890706C697250 
06/07/89

लांडगे कमलाकर बqुवान मु पो 

मोगरगा ता औसा िज लातूर

पु 04/04/74 एम ए एस सी औसा 01/11/96 31/10/99 9730346965

349 19910703C685705 
03/07/91

बरमदे आंबादास माधवराव मु 

हासोर+ बु ता @नलंगा िज लातूर

पु 10/06/74 एस एस सी 

डीएड

खुला @नलंगा 05/12/96 05/12/99 9730067155

350 19840822C715598 
22/08/1984

सुरवसे नागनाथ महाद ुरा. चांदोर+ 
ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 11/02/1967 बीए एस.सी. @नलंगा 15/12/1992 14/12/1995 9158916664

351 20141229C101242 
06/07/16

सुय�वंशी धनराज माधवराव 

रा.अशोक नगर @नलंगा 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 04/05/75 बीए बीएड एस सी @नलंगा 07/12/98 06/12/01 9175000207

352 20081006C692098 
06/10/08

माने उFदव पांडुरगराव मू.पो 
हासोर+ बु. ता @नलंगा िज लातूर

पु 06/04/72 बीए खुला @नलंगा 06/07/00 06/07/03 9096692319

353 19941029C693167 
29/10/94

Cच�ले _कशोर (शवहार मु पो 

लामजना ता औसा िज लातूर

पु 10/04/76 एम ए खुला औसा 29/09/98 28/08/01 9637114759

354 19930312C690399 
12/03/93

नागुरे (भम अभंगराव मु पो 

होसूर ता @नलंगा िज लातूर

पु 01/05/77 बी ए खुला @नलंगा 14/06/99 14/06/02 9552067728

355 20010618C699042 
18/06/01

डोलारे संजय गोरोबा मु बानेगाव 

पो तळणी ता औसा िज लातूर

पु 15/06/70 बी ए एस सी औसा 01/08/00 31/07/03 9921618861

356 20160702c101317 
02/07/16

बरमदे (शवाजी माधवराव मु पो 

हासोर+ बु ता @नलंगा िज लातूर

पु 10/04/70 बी ए खुला @नलंगा 25/01/00 25/01/03 9850029892

357 20140127C100195 
27/01/14

(शदंे _कसन कुंडल+क मु पो 

मदनसुर+ ता @नलंगा िज लातूर

पु 01/06/66 बीकॉम एस सी @नलंगा 24/02/93 23/02/96 9689422145

358 20160706C100025 
06/07/16

बड े(शवाजी रंगनाथ मु 

चुकारवाडी ता रेणापुर िज लातूर

पु 02/06/71 बी एस सी एन ट+ डी रेणापुर 14/09/96 14/09/99 8888294167
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359 20081215C703343 
15/012/08

बड ेनवनाथ >भाकर मु 

चुकारवाडी पो पाथरवाडी ता 

रेणापूर िज लातूर

पु 17/06/72 बी ए एन ट+ ड रेणापुर 15/12/97 15/12/00 8007793637

360 20150225C100178 
25/02/15

पोतदार नागेश ;व$वभंर मु बॅक 

कॉलनी @नलंगा िज लातूर

पु 26/08/54 बीकॉम ओबीसी @नलंगा 18/01/96 18/01/99 8308098183

361 19940507C690076  
07/06/94

कांबळे सुधाकर पंढर+नाथ मु 

शेळगी पो औराद शा ता @नलंगा 

िज लातूर

पु 15/08/67 बी ए एस सी @नलंगा 30/09/95 30/09/98 8698059661

362 20050321C715564 
21/03/05

कुलकण� सुरेखा रामकृxण मु डॉ 

ढवळे यांचा वाडा पNेवार कॉलनी 

जूना औसा रोड लातूर

!"ी 05/05/71 बी ए खुला औसा 10/05/95 09/05/98 9975377078

363 20100712C734391 
12/07/10

कुलकण� शैलजा रामकृxण मु डॉ 

ढवळे यांचा वाडा पNेवार कॉलनी 

जूना औसा रोड लातूर

!"ी 15/06/69 बी ए खुला औसा 10/05/95 09/05/98 8087497099

364 20150204C100798 
04/02/2015

कांबळे दे;वदास ह0र$चंL मु. पा� 
नगर, मु�ड ता.िज. लातूर

पु 13/08/1965 एमकॉम एस.सी. लातूर 26/05/1992 26/05/1995 9405440994

365 19980612C694897 
12/06/98

(शरोळे सुभाष Eीपतराव 

मु.वडगांव पो.(शवणी िज.लातूर
पु 12/02/68 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 20/08/96 19/08/99 8995558461

366 20120227C692062 
27/02/12

�बरादार गM;वद बाबूराव मु शेळगी 

पो. औराद शाहा ता @नलंगा िज 

लातूर

पु 15/11/72 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 07/08/97 07/08/2000 9421367749

367 19880314C688271 
14/01/88

भुसने ताDयाराव भारतराव 

रा.गणेश नगर बस डपेोजवळ 

औसा ता.औसा िज.लातूर

पु 23/10/73 बी एस सी बीएड खुला औसा 01/01/96 31/12/98 9372475824

368 20150302C100392 
02/03/15

कदम ;वलास बाबुराव 

मु.स�यदपुर पो.कवठाळा 

ता.देवणी िज.लातूर

पु 16/04/69 बीए बीएड खुला देवणी 07/12/94 30/11/97 9552049063

369 20010726C699093 
26/07/01

आचाय� ;वलास रघुनाथ 

मु.पो.पानगाव ता रेणापुर िज 

लातूर

पु 29/11/98 बीए एस सी रेणापुर 25/03/96 25/03/99 9822404562

370 19960731C692453 
31/07/96 

ठ7गील गM;वद Gयकंटराव मु.पो. 
हासोर+ बु ता. @नलंगा िज लातुर

पु 05/08/73 बीए बीपीएड एन ट+ सी @नलंगा 01/12/97 01/12/00 9960922945

371 20080527C726008 
27/05/08

बरमदे नेताजी नर(सगं मु.पो 
हासोर+ बु ता @नलंगा िज लातूर

पु 20/07/71 बी बीपीएड खुला @नलंगा 08/12/95 08/12/98 9096242576
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372 20081125C702616 
25/11/08

सुय�वंशी संजय तूकाराम मू.पो. 
हंगरगा सी ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 05/01/74 एम ए बीएड खुला @नलंगा 09/09/97 09/09/00 9921326307

373 19920626C696273 
26/06/92

(शदंे बालाजी बाबुराव मु जाजनुर 

पो. लाबोटा ता. @नलंगा िज. लातुर
पु 25/06/76 एम ए खुला @नलंगा 01/08/00 31/07/03 9822661914

374 20150220C100191 
20/02/15

सौदागर ;व�ठल गरड ता. 
(शदंाळावाडी पो.बोरलळ ता. औसा 

िज.लातूर

पु 29/12/69 बीए खुला औसा 01/10/94 30/09/97 9922699180

375 19940112C690473 
12/01/94

जाधव पंडीत (लबंाजीराव 

@नलगीर+ कंKपाड (शवाजी नगर 

@नलंगा ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 05/12/66 बीए!सी खुला @नलंगा 07/07/95 06/07/98 9881153219

376 19950703C691491 
03/07/95

सुरवसे नागीन माधवराव 

रा.अशोक नगर @नलंगा ता. 
@नलंगा िज. लातूर

!"ी 05/01/71 बी ए एस सी @नलंगा 13/08/97 14/08/00 8552071206

377 20110215C699052 
15/02/11

आचाय� राजकुमार नागनाथ मु पो 

पानगाव ता रेणापुर िज लातूर

पु 01/05/76 बी ए बीएड एस सी रेणापुर 16/11/98 15/11/01 9970189466

378 20150206C101515 
06/02/15

जगताप राजेL इ!माईल मु 

दादगी पो. (सदंखेड ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 03/01/69 बी ए एस सी @नलंगा 06/09/97 06/09/00 8888460719

379 20150218C100894 
18/02/15

सुरवसे शांते$वर+ माधवराव 

रा.अशोक नगर @नलंगा 

ता.@नलंगा िज.लातूर

!"ी 06/04/68 बीए एस सी @नलंगा 16/06/96 16/06/99 9604113574

380 20140907C101306 
07/09/14

रकसाळे रजाक शेख इसाक मु 

गांधी चौक औराद शा ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 15/05/72 बी ए बीएड खुला @नलंगा 09/02/98 09/02/01 9423349845

381 19851008C688094 
08/10/85

पा�टल �दल+प वसंतराव मु.पो. 
@नटुर ता @नलंगा िज लातूर

पु 05/07/67 बीकॉम खुला @नलंगा 07/08/95 07/08/98 9552226858

382 20091103C690147 
03/11/09

पठाण अजमेर हजरत मु अंदोरा 

पो. भेटा ता. औसा िज. लातूर
पु 25/05/72 बी कॉम खुला औसा 18/03/97 17/03/00 9011233996

383 19870709C690283 
09/07/87

भंडारे नर(सगं रामराव गांधी चौक 

औराद शाहाजानी ता.@नलंगा िज 

लातूर

पु 01/02/1970 बी.ए!सी खुला @नलंगा 14/12/95 14/12/98 9421087198
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384 19880912C690078 
12/09/88

फावड ेकुमार `ानोबा मु.पो. 
नागरसोगा.ता. औसा िज.लातूर

पु 01/05/1966 बीए खुला औसा 25/09/95 24/09/98 9850036440

385 19940826C690280 
26/08/94

कांबळे अर;वदं ;व$वंभरराव खोर+ 

ग�ल+ लातूर िज.लातूर
पु 27/06/73 एमए एस सी @नलंगा 02/02/96 03/01/99 9404657400

386 19890216C689760 
16/02/89

नेलवाड ेजीवन नागनाथ मु.पो. 
हासोट+ बु ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 02/02/72 बीए बीपीएड खुला ़ @नलंगा 05/07/95 05/07/98 9881823868

387 19780828C687980 
28/08/78

जाधव बाबूराव रामराव मु.पा.बडूर 
ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 02/04/59 बीए खुला @नलंगा 13/10/81 12/10/84 9552253232

388 20120427C737401 
27/04/12

�बराजदार स@तश बलभीमराव 

मु.पो.हासोर+ बु ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 02/04/72 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 28/06/99 28/06/02 9975221721

389 20081128C702738 
28/11/08

वाघमारे मोहन गुलाबराव 

मु.पो.कासार (शरशी ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 18/12/72 बीए एस सी @नलंगा 16/09/98 16/09/01 9421482947

390 20070913C724585 
11/07/76

नागराळे राजेLं बस�पा 

मु.पो.कासार (सरसी ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 11/07/76 एम ए बीपीएड खुला @नलंगा 30/09/88 29/09/01 8149893559

391 19930820C689694 
20/08/93

काजारे (शवराज करबस�पा मु.पो. 
कासार (सरसी ता.@नलंगा िज. 
लातूर

पु 01/06/70 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 23/04/98 22/04/01 9422642544

392 20110419C698464 
19/04/2011

पवार पांडुरंग कMडीबा रा. (शवाजी 

महा;वrयालयासमोर रेणापुर ता. 
रेणापुर

पु 15/06/1969 एमए बीपीएड खुला रेणापुर 25/03/1997 25/03/2000 9405732494

393 20141010C100571 
10/10/14

जाधव सूय�भान संतराम 

मू.पो.बडुर ता. @नलंगा िज. लातूर
पु 04/06/69 बीए खुला @नलंगा 09/12/94 09/12/97 7719071187

394 19830409C688029 
09/04/83

वाकड ेतूकाराम नाग�पा 

मू.पो.बडुर ता. @नलंगा िज.लातूर
पु 12/04/65 बीए खुला @नलंगा 13/12/90 12/12/93 9604468879

395 20150227C100894 
27/02/15

ढेरे संभाजी (लबंाजी 

मु.हणमंतवाडी ह. पो.हलगरा 
ता.@नलंगा िज. लातूर

पु 14/04/71 एम ए बीएड एस सी @नलंगा 21/02/95 21/02/98 8888553661

396 19940728C690225 
28/07/94

सुय�वंशी कमलाकर गोपाळराव 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर 

@नलंगा ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 07/08/69 एम ए एस सी @नलंगा 01/01/96 02/01/99 9765466498
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397 20020912C702158 
12/09/02

वाघमारे रमेश नारायणराव मु.पो. 
कासार (सरसी ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 22/05/70 एम ए बीपीएड एन ट+ बी @नलंगा 01/07/96 01/07/99 9423719106

398 20070227C719618 
27/02/07

आचाय� �दपक तूकाराम 

मु.पो.पानगांव ता.रेणारपुर 

िज.लातूर

पु 15/07/69 एम ए एम 

फ6ल. नेट
एस सी रेणापुर 14/11/95 14/11/98 8600849584

399 20140602C100861 
02/06/14

मुरड ेसंजय माधवराव मु.पो. 
नागरसोगा ता.औसा िज.लातूर

पु 26/01/69 बीए डीफॉम ओबीसी औसा 01/04/92 31/03/95 9623826070

400 20080606C713474 
06/06/08

तळबुगे वैजनाथ दNा"य मु.बेडगंा 
पो. माकणी थोर ता. @नलंगा 
िज.लातूर

पु 01/06/72 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 01/01/96 11/01/99 9922840226

401 19910702C690284 
02/07/91

�बरादार दNा"य ;व$वनाथराव 

मू.पो.होसुर ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 05/01/72 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 20/12/95 19/12/98 9665885790

402 20080319C725875 
19/03/08

�बराजदार पंढर+नाथ �दगंबरराव 

मु.पो.कोराळी ता.@नलंगा िज.लातुर
पु 28/06/66 बी कॉम बीएड 

डी. एल. एल.
खुला @नलंगा 11/07/95 10/07/98 9767352852

403 20080630C726137 
30/06/08

शेख 0रयाजोद+न @नजामोद+न शेख 

मंिजल मद+ना म!जीद जवळ 

खोर+ ग�ल+ लातूर िज.लातूर

पु 17/07/70 एम कॉम खुला लातूर 16/09/94 16/07/97 9420091764

404 19880616C688237 
16/06/88

हाशमी जफरअल+ गजमफरअल+ 

मु ताजोद+न बाबा रोड, बौFद 
नगर ता.िज.लातूर

पु 01/05/70 बी कॉम खुला रेणापुर 01/11/97 31/10/00 9049960916

405 20150213C100236 
13/02/15

अनवले जयदेव दNा"य महा�L 

चौक,ता @नलंगा िज.लातूर
पु 02/01/72 एम ए एन ट+ बी @नलंगा 06/07/95 06/07/98 8623919128

406 20140925C100656 
25/09/14

भोसले चंLकांत �"बंकराव मु.पो. 
नाईक ग�ल+ दापका वेस 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 21/07/65 बीए खुला @नलंगा 08/02/94 07/02/97 8600900848

407 20160708C100198 
08/07/16

सुरवसे गोपाळ मा�ती मु.पो. दज� 

बोरगाव ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 15/11/71 एम ए भजक रेणापुर 09/10/96 09/10/99 9921408692

408 20081118C702605 
12/11/08

जाधव यशवंत तुळशीराम 

मु.पो.(शरोळ वा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 23/03/69 बी ए खुला @नलंगा 08/03/96 08/03/99 9527246227
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जातीचा >वग�

409 19940406699251 
06/04/94

वाघमारे बालाजी महादेव संजय 

नगर ता.औसा िज.लातूर
पु 22/05/74 बी ए एन ट+ बी औसा 20/04/00 19/03/03 9422543433

410 20110902C687971 
02/09/11

औट+ Gयंकटेश नर(सगंराव मु.पो. 
औसा ता. औसा िज. लातूर

पु 05/04/74 बी ए खुला औसा 01/10/95 30/09/98 8275454128

411 20090806C727143 
06/08/2009

पाट+ल ब!वराज _कशनराव रा. 
सावरगाव पो. �ह�पळगाव ता. 
(श�र अनंतपाळ िज.लातुर

पु 13/07/1973 बीए खुला (श�र अंनतपाळ 12/01/1999 12/01/2002 9420872184

412 20150209C100354 
09/0715

शेख पाशा(मयाँ बOुसाब फ0रद 

ग�ल+ रेणापुर ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 12/10/64 बी कॉम बीपीएड खुला रेणापुर 01/04/95 31/03/98 9922524577

413 19931001C689741 
01/10/93

कुलकण� सतीश कमलाकरराव 

मु.पो. केळगाव ता.@नलंगा िज. 
लातूर

पु 10/11/72 बी ए बीपीएड खुला @नलंगा 27/07/95 24/04/98 7709530484

414 19910704C690117 
04/07/1991

गायकवाड महादेव >�हाद 

मु.मुदगड एकोजी, पो.कोकळगाव 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 07/02/76 बीए एस सी @नलंगा 04/08/98 04/0801 9604993911

415 19950216C691457 
16/02/95

काकनाटे केशर गो;वदंराव 

मु.पेा.अजनसMडा बु. ता.चाकुर 

िज.लातूर

!"ी 12/05/73 बीए एस सी चाकुर 01/12/99 01/12/02 9637561190

416 20080523C725997 
23/05/08

�बराजदार चंLकांत ;व$वनाथराव 

दापकावेस qाKहण ग�ल+ @नलंगा 

ता @नलंगा िज.लातूर

पु 05/06/71 बीए!सी बीपीएड खुला @नलंगा 14/10/96 14/10/99 9153584787

417 1995091C691289 
19/09/95

बेडगे वैजनाथ (भमराव 

मु.पो.नागरसोगा ता. औसा 

िज.लातूर

पु 08/04/68 एम ए खुला औसा 01/11/96 31/10/99 9766482023

418 19981112C695246 
12/11/98

माने सु@नता तानाजी 

मू.पो.मदनसुर+ ता.@नलंगा 
िज.लातूर

!"ी 02/06/70 बी ए खुला @नलंगा 04/03/00 03/03/03 9689421814

419 19870609C690154 
09/06/87

गायकवाड नवनाथ दगडु 

रा.तांदळूजा ता.िज. लातूर
पु 03/03/68 बीए एस सी लातूर 19/12/95 19/12/98 9923351034

420 20140922C105532 
22/09/14

@नटूरकर @नलकंठ >भाकरराव 

रा.महादेव ग�ल+ @नलंगा 
ता.@नलंगा िज.लातुर

पु 30/06/70 बी ए!सी खुला @नलंगा 22/01/98 23/01/01 9156666519
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जातीचा >वग�

421 19900711C689654 
11/07/90

मुसळे Eीमंत संभाजी रा.मरेगाव 
ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 10/07/70 बीए बीपीएड भजक रेणापुर 24/02/96 24/02/99 8408946616

422 20090714C727035 
14/07/09

शेख मुजीब फत� मु.पो.उजनी ता. 
औसा िज.लातुर

पु 15/01/73 बी ए खुला औसा 01/04/97 31/03/00 9960384995

423 20080417C725955 
17/04/08

रण(सगं ;वलास भानुदास 

मु.एकंबी ता.औसा िज.लातूर
पु 03/02/72 बी ए ए!सी औसा 01/03/96 29/02/99 9673424746

424 19930811C699129 
11/08/93

सूय�वंशी लaमण गोपाळराव 

मु.तगरखेडा पो.औराद (शा). 
ता.औसा िज.लातूर

पु 15/08/70 एम ए बीपीएड एस सी @नलंगा 13/02/98 12/02/01 8698500996

425 20090303C688530 
03/03/09

आदमाने पुंडल+क मंदा मु.पो. 
बोरगाव ता.िज.लातूर

पु 12/08/70 एम ए बीपीएड एस सी लातूर 11/10/61 11/10/99 9096995334

426 20081120C702608 
20/11/08

�बराजदार बालाजी कडाजी 

मु.पो.कोराळी ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 01/07/73 एम ए खुला @नलंगा 01/01/96 31/12/98 9767584891

427 20090805C712318 
05/08/09

बनसोड ेझकास धMHडबा 

मु.पो.हाNरगा ता.@नलंगा िज.लातूर
!"ी 26/04/74 एम ए एन ट+ सी @नलंगा 20/12/97 20/12/00 9860353291

428 20131206C193205 
06/12/13

माने मंदा_कनी वंसतराव रा. 
नागरसोगा ता.औसा िज.लातूर

!"ी 06/01/70 बी ए ओबीसी औसा 01/11/98 31/10/01 9766054981

429 20080514C713619 
14/05/08

शेख महेबुबपाशा महेमूद नवी पेठ 

ग�ल+, औसा ता.औसा िज.लातूर
पु 20/06/73 बी ए 

एल.एस.एस
खुला औसा 01/12/95 30/11/98 9975103372

430 20081120C702611 
20/11/2008

जाधव सुय�कांत कमलाकर मु.पो. 
आलमला ता. औसा िज. लातूर

पु 10/10/1970 बीए बील+ब खुला औसा 01/12/1995 30/11/1998 9096862381

431 20150302C100579 
02/03/15

कराड सुंदर तुळशीराम 

मु.पो.वांगदर+ ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 02/06/71 बी ए बीपीएड एन ट+ सी रेणापुर 11/07/97 11/07/00 9673955412

432 20100406C704407 
06/04/2010

कुलकण� सुरेश गणपतराव रा. 
तगरखेडा ता. @नलंगा

पु 20/06/1971 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 05/02/1997 04/02/2000 9765114164

433 19881217C688272 
17/12/1988

काळे लaमण गो;वदंराव मु.पो. 
काला�, ता. औसा

पु 16/05/1971 बीए बीपीएड खुला औसा 01/08/1997 30/07/2000 7350975216

434 19920723C689005 
23/07/1992

डाके राज7L केशवराव मु.पो. 
कोxटगाव ता. रेणापुर िज. लातूर

पु 06/03/1966 बीएससी ओबीसी रेणापुर 05/06/1995 04/06/1998 9921396433
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435 19940216C693281 
16/02/1994

पवार जग:नाथ >भाकर मु. 
हंगरगा पो. हाडोळती, ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 04/03/1975 बीए खुला अहमदपुर 02/11/1998 03/11/2001 7507276115

436 19981027C694502 
27/10/1998

लोहकरे कमलाकर बापुराव मु.पो. 
जगळपुरे (बु) ता. जळकोट

पु 15/06/1977 बीए खुला अहमदपुर 10/03/2000 10/03/2003 8605799914

437 20140807C101547 
07/08/2014

इंगळे माधव भाऊराव मु.पो. 
हNरगा (हा) ता. @नलंगा

पु 17/01/1972 बीए खुला @नलंगा 14/12/1995 14/12/1998 9860353291

438 19900412C688673 
12/04/1990

सुय�वंशी लता मनोहर मु. सरवडी 
पो. कोकळगाव ता. @नलंगा िज. 
लातूर

!"ी 02/07/1974 बीए एस.सी. @नलंगा 01/04/1999 31/03/2002 9552067784

439 19920712C693159 
12/07/1992

मठपती संतोष परमे$वर रा. दN 
मं�दर गणेश मं�दर समोर @नलंगा 

िज. लातूर

पु 28/03/1976 एमकॉम, 
जीडीसीए

ओबीसी @नलंगा 01/02/1999 01/02/2002 9423349501

440 20150302C100170 
02/03/2015

कदम गुंडरेाव गणपतराव मु.पो. 
(शरोळ(वा) ता. @नलंगा

पु 07/03/1967 एमए एस.सी. @नलंगा 10/01/1998 23/12/2000 9665271951

441 20040709C712075 
09/07/2004

!वामी शंकर Eीमंत मु.पो. कासार 

(शरसी ता. @नलंगा
पु 02/06/1971 एमए ओबीसी @नलंगा 24/11/1997 24/11/2000 9689364539

442 20121229C693322 
29/12/2012

माने बालाजी तुळशीराम मु. 
अंबुलगा(मेन) पो. राठोडा ता. 
@नलंगा िज. लातूर

पु 01/06/1969 एमएससी बीएड एस.सी. लातूर 18/01/1996 17/01/1999 9730741505

443 19920606C688849 
06/06/92

कुलकण� बाळु हणमंतराव मु.पो. 
नागरसोगा ता. औसा िज.लातूर

पु 05/06/66 बी कॉत खुला औसा 25/05/95 24/04/98 9890210766

444 19920116C689121 
16/01/92

ब�रे संUाम गुंडरेाव मु.पो.Cचखल+ 

ता.अहमदपुर िज.लातूर
पु 01/05/76 एम ए ओबीसी अहमदपुर 01/12/97 31/11/00 8412034975

445 20110408C694975 
08/04/2011

डांगे सुरेखा सुंदरराव रा. (भमनगर 
औसा ता. औसा

!"ी 25/08/1972 बीए एस.सी. औसा 01/11/1995 31/10/1998 9975103372

446 19950922C691294 
22/09/1995

भोसले मोहन कMडीराम मु.पो. 
गुंजरगा ता. @नलंगा

पु 12/06/1972 एमए भजक @नलंगा 06/02/1997 06/02/2000 9822635310

447 20130928C120232 
28/09/2013

शेर+कर धनाजी दादाराव मु.पो. 
तळीखेड ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 11/06/1969 बीए बीपीएड एनट+सी @नलंगा 13/07/1996 20/09/1999 9405416180

448 20101212C706461 
12/12/2010

आकड े�दपक नामदेवराव मु. 
आकड े@नवास दN नगर, @नलंगा 
िज. लातूर

पु 20/12/1974 एमकॉम खुला @नलंगा 06/01/1999 06/01/2002 9850123508
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449 19890710C690281 
10/07/89

सावंत सुय�कांत मधुकरराव मु.पो. 
बोरफळ ता. औसा िज.लातूर

पु 02/02/73 एम ए बीपीएड खुला औसा 25/11/95 24/11/98 8805845151

450 20120327C737085 
27/03/2012

पाट+ल दयानंद जग:नाथ मु.पो. 
(मरगनहãळी, पो. कासार बालकुंदा 

ता. @नलंगा

पु 05/07/1977 एमए खुला @नलंगा 07/07/2000 07/07/2003 7709670305

451 19871006C688198 
06/10/1987

पोतदार उमाकांत पांडुरंग मु.पो. 
उजळंब ता. चाकुर

पु 05/03/1969 एमए ओबीसी चाकुर 13/01/1996 12/01/1999 8806746211

452 20150215C101288 
08/07/1999

गायकवाड बाबासाहेब संभाजी मु. 
(सगंनाळ पा. जेवर+ ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 06/06/1969 बीए एस.सी. @नलंगा 02/02/1996 02/02/1999 8605107499

453 19941117C690393 
17/11/1994

रण�दवे धनराज गणपती रा. 
पारधेवाडी ता. काला� ता. औसा िज. 
लातूर

पु 20/07/1968 बीकॉम एस.सी. औसा 01/01/1996 31/12/1998 9604087663

454 20160708C100941 
08/07/2016

सरवदे अ@नल घनशाम मु.पो. 
लामजना ता. औसा

पु 25/09/1967 एमए एस.सी. औसा 01/09/1996 31/08/1999 9545695212

455 20150218C101080 
18/02/2015

सगरे लaमण अमतृराव रा. गांधी 
नगर, @नलंगा ता. @नलंगा

पु 12/07/1975 एमए बीएड खुला @नलंगा 02/02/1998 02/02/2001 9422612502

456 19970415C693119 
15/04/1997

तुगावे �दनकर पांडुरंग रा. 
;वrयानगर @नलंगा ता. @नलंगा

पु 01/03/1971 एमए बीएड एनट+सी @नलंगा 05/08/1995 21/08/1998 9730718111

457 19940301C691060 
01/03/1994

सुरवसे सं�दपान धMडीबा मु.पो. 
सोनामाता नगर (पेठ) ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 10/06/1971 बीए एस.सी. @नलंगा 25/09/1996 25/09/1999 8095156517

458 20030313C704649 
13/03/2003

वंजारे राज7L नारायणराव मु.पो. 
होळी ता. औसा

पु 30/06/1970 बीकॉम खुला औसा 30/12/1996 29/11/1999 9730172597

459 20130902C100429 
02/09/2013

गोवाड ेसुरेश Eीरंग  मु.(शऊर ता. 
@नलंगा

पु 01/04/1971 बीए बीपीएड एनट+सी @नलंगा 02/11/1996 03/11/1999 9960218278

460 20110923C745530 
23/09/2011

�बराजदार अ�पासाहेब ;व�ठलराव 

मु.पो. कासार बालकुंदा ता. @नलंगा
पु 20/03/1972 बीए ओबीसी @नलंगा 20/07/1995 20/07/1998 9421051164

461 20160708C100246 
08/07/2016

कदम बालाजी ;व$वंभर मु. 
लखनगाव पो. उट+ बु. ता. औसा 

िज. लातूर

पु 18/10/1964 एमकॉम खुला औसा 29/05/1998 28/05/2001 9960115589

462 20160708C100761 
08/07/2016

परतवाघ अशोक नागोराव मु. 
उजना पो. गंगा�ह�परगा ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 15/11/1960 बीएससी एस.सी. अहमदपुर 12/02/1996 11/02/1999 9764121022
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463 20130520C100446 
20/05/2013

�बडवे Cगर+धर >�हादराव 

मु.माणुसमारवाडी पो.पाथरवाडी 
ता. रेणापुर

पु 15/03/1976 एमए बीपीएड खुला रेणापुर 16/03/1998 30/03/2001 9767553810

464 19900111C699214 
11/01/1990

गायकवाड माPणक दौलतराव 

मु.पो. अंकुलगा राणी ता. (श�र 
अनंतपाळ

पु 03/07/1970 बीए एस.सी. @नलंगा 01/01/1997 31/12/1999 9881765915

465 20160708C101006 
08/07/2016

परतवाघ मुंजाजी सोपान मु. 
उजना पो. गंगा�ह�परगा ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 02/07/1966 एमए एमफ6ल एस.सी. अहमदपुर 01/01/1992 31/12/1994 9637570302

466 20160709C100527 
09/07/16

पाट+ल मधुकर अनंतराव मु.पो. 
नागरसोगा ता.औसा िज.लातमूर

पु 01/09/60 बी कॉम खुला औसा 03/01/92 02/01/94 7756825278

467 20140830C102529 
30/08/14

सोनवणे मधुकर रामराव 

मु.पो.मोगरगा ता.औसा िज.लातूर
पु 21/05/69 बीए खुला औसा 15/05/95 14/04/98 9421090267

468 19980728C694324 
28/07/1998

र;वLं वामनराव चGहाण मु.पो. 
राठोडा ता. @नलंगा

पु 07/06/1977 कला (शOक 

पद;वका

खुला @नलंगा 25/01/2000 25/01/2003 9881760710

469 20120107C695302 
07/01/2012

येळीकर Eीपती बाबासाहेब रा. 
संभाजी नगर, खाडगाव रोड लातूर

पु 22/02/1970 एमएससी बीएड ओबीसी लातूर 12/12/1996 12/12/1999 9860806763

470 20150206C101145 
06/02/2015

Gहंताळे बालाजी माPणकराव मु. 
सरवडी पो. पोखरगाव ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 03/05/1972 एमए खुला @नलंगा 07/07/1995 07/07/1998 9096260126

471 20010612C698286 
12/06/2001

जाधव दNा"य माधवराव रा. 
महादेव ग�ल+ @नलंगा ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 01/03/1971 बीए खुला @नलंगा 12/01/1999 12/01/2002 9822172370

472 19881014C689709 
14/10/1988

शेख मुसा नजीर(मयाँ रा. कटघर 

ग�ल+, औसा ता. औसा िज. लातूर
पु 09/06/1971 बीकॉम खुला औसा 01/08/1997 01/08/2000 9503934785

473 20050521C701573 
21/05/2005

�दOीत रागीणी रंगनाथराव रा. 
;वकास नगर देगलुर रोड, ता. 
उदगीर िज. लातूर

!"ी 05/03/19970 बीकॉम बीएड सोनार औसा 01/02/1995 31/01/1998 8484913157

474 19950822C691245 
22/08/1995

देशमुख अतुल राजपाल मु.पो. 
लांबोटा ता. @नलंगा

पु 29/09/1971 एमए बीपीएड खुला अहमदपुर 03/10/1996 02/10/1999 9604351172

475 19910312C691349 
12/03/91

शेख मैनोद+न पाशासाब मु.पो. 
मदनसुर+ ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 08/08/74 एम ए बीपीएड खुला @नलंगा 22/10/97 22/10/00 9922603986
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476 19900709C693225 
09/07/90 

कांबळे राम (लबंाजी मु.संजय 

नगर सोमनाथपुर रोड उदगीर 

ता.उदगीर िज. लातूर

पु 08/08/71 बी ए बीपीएड एस सी देवणी 01/01/99 31/12/01 9021607177

477 20160708C101160 
08/07/16

कांबळे आभंग सटवाजी रा. 
तांबटसांगवी ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 01/01/72 बीए एस सी अहमदपुर 01/01/95 31/12/97 9892747548

478 20160707C101424 
07/07/16

भMग मोहन नरहर+ रा.गायफळ 

पो.@नतळी ता.औसा िज.लातूर
पु 12/01/76 एम ए खुला औसा 20/09/96 19/09/99 9881381062

479 20160704C100539 
04/07/16

पवार सुरेश नर(सगंराव मु. 
गGहाण पो.ता रेणापूर िज. लातूर

पु 07/05/74 बी कॉम खुला रेणापुर 14/09/96 13/09/99 9404550155

480 20140326C100643 
26/03/14

�Oरसागर हानमंत गुलाब रा.साई 
पो. महापुर ता.िज.लातूर

पु 10/01/73 बीए एस सी लातूर 08/12/97 08/12/00 7709377340

481 20160409C100213 
09/04/16

सुयJवशी कैलास ;वxणुदास 

मु.पो.बडुर ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 06/06/68 बीए एस सी @नलंगा 31/08/99 31/08/00 8975081804

482 19870904C688190 
04/09/86

जाधव (सFदाथ� बळवंतराव 

मु.पो.(शरोळ (वा) ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 01/01/70 बीए कृषी 

पदवीका

खुला @नलंगा 12/12/97 12/12/00 9423737361

483 20150208C100391 
08/02/15

तांबोळी अकबर हैदरसाब 

रा.ता.(श�र अनंतपाळ िज.लातूर
पु 15/06/74 बीए ओ बी सी (श�र अंनतपाळ 02/06/00 02/06/03 9421367120

484 20151211C100369 
11/12/15

पाटोळे मुरल+धर गोपाळराव 

मू.वैशाल+ नगर पो.बाभळगाव 

ता.िज.लातूर

पु 05/10/70 बीए एस सी देवणी 17/05/95 17/05/98 9975655263

485 20150226C101338 
08/07/16

सुय�वंशी कमलाकर सोपानराव रा. 
अशोक नगर @नलंगा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 21/06/73 बीए एस सी @नलंगा 02/03/00 02/03/03 9766737664

486 20150216C100954 
16/02/15

गायकवाड ;वजयकुमार काशीनाथ 

मु.पो.कासार बा.कुंदा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 12/12/68 एम ए बीएड एस सी @नलंगा 10/02/98 09/02/01 9552986638

487 20031101C705590 
01/11/03

सोनकांबळे >शांत लaमणराव 

मु.जाजनुर पो.लंबोटा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 20/06/74 बी ए बीपीएड एस सी @नलंगा 15/08/97 15/08/00 9404366693

488 20150218C100947 
18/02/15

पाट+ल सु@नल भा!करराव 

रा.याकतपूर ता.औसा िज.लातूर
पु 04/06/70 बी एस सी खुला औसा 10/05/95 09/04/98 9421377254
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489 19880706C688252 
06/07/88

घोलप सोपान कुxणाजी 

मु.पो.@नटुर ता.@नलंगा िज.लातुर
पु 07/07/69 बीए एस सी @नलंगा 18/12/98 18/12/01 9075946719

490 19860804C688119 
04/08/86

सुवण�कार सुय�कांत आंनदराव 

मु.पो.अतनुर ता.जळकोट िज.लातूर
पु 25/06/69 बीए ओबीसी जळकोट 01/04/97 31/03/00 8275055348

491 20110112C710379 
12/01/11

शेळगे (शलोNमा Eीरंगराव रा.दN 
नगर ता.@नलंगा िज.लातूर

!"ी 25/05/74 एम ए एस सी @नलंगा 23/10/97 24/10/00 9423478266

492 19901012C692320 
12/10/90

शेळगे राजरDन Eीरंगराव मू.पो. 
दN नगर @नलंगा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 02/08/72 एम ए एस सी @नलंगा 21/09/98 21/09/01 9423478266

493 20070522C707732 
22/05/07

(शदंे शाल+क शामराव रा.@नळकंठ 

पो. ((भसे) वाघोल+ ता.िज.लातूर
पु 01/01/72 एम ए बीपीएड खुला लातूर 16/05/96 16/05/99 7588547980

494 19970704C693257 
04/07/97

शेख आयुबखान महमदहा@नफ 

मु.पो. बाभळगाव ता.िज.लातूर
पु 10/08/75 एम ए बील+ब खुला लातूर 06/11/98 06/10/01 9325616828

495 20140929C102818 
29/09/14

सुयJवशी कMडीराम बळीराम दगुा� 

नगर दापका पो.लंबोटा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 05/05/70 बीए एस सी @नलंगा 01/01/95 31/12/97 9890839385

496 20020111C702414 
11/01/02

साबळे सतीश ;वठोबा मु.पो. मु�ड 
शंकर नगर ता.िज.लातूर

पु 05/01/74 एम ए एस सी लातूर 11/09/98 11/09/01 9860626257

497 19890208C689647 
01/02/89

ढोबळे मधूकर लaमणराव 

रा.बरकत नगर ता.िज.लातूर
पु 12/06/68 बीए एस सी लातूर 14/08/96 14/08/99 9730021792

498 19870817C688187 
17/08/87

पटवेकर स�यदमहेबुब अजोमाद+न 

रा.पो!ट ऑफ6स जवळ रेणापुर 

ता.रेणापुर िज.लातुर

पु 01/06/70 एम कॉम खुला रेणापुर 01/04/95 31/03/98 7038857887

499 19910708C688796 
08/07/91

पाट+ल धनराज म�ल+काजू�न 

मू.ये�लेारा पो.कोरंगळा ता.औसा 

िज.लातूर

पु 10/06/67 बी कॉम खुला औसा 01/01/95 31/12/97 9767976539

500 20140618C101761 
18/06/14

कदम माधव वैजनाथ रा.माताजी 

नगर सुजानगीर नगर,श@न 
हनुमान मंद+र जवळ लातूर 

ता.िज.लातूर

पु 23/01/72 बी एस सी 

बीपीएड

खुला @नलंगा 01/03/96 01/03/99 9011842649

501 19890705C688307 
05/07/89

कोरे िजवन @नवNृी मु.पो. @नटुर 
ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 10/03/74 बी ए बीपीएड एन ट+ सी @नलंगा 13/07/97 13/07/00 9421195546
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502 20110222C699915 
22/02/11

काळे राज7L ;व�ठलराव 

मु.पो.आपचुंदा ता.औसा िज.लातूर
पु 17/05/72 बीए एन ट+ 2 औसा 30/06/00 29/06/03 7776076454

503 20100329C733080 
29/03/10

पौळ `ाने$वर पंढर+ रा.अंबुलगा 

पो.मदनसुर+ ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 02/06/74 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 08/01/96 08/01/99 9922569937

504 19920622C688859 
22/06/92

ऐनापुरे राजेश (भमराव रा.गणेश 

नगर औराद शहाजान ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 13/06/72 बीए ओबीसी @नलंगा 15/03/97 14/03/00 7304663520

505 19981111C694516 
11/11/98

नामवाड रो�हदास _कशनराव 

रा.जळकोट ता.जळकोट िज.लातूर
पु 14/04/71 बीए बीपीएड एस सी जळकोट 09/05/00 09/05/03 9561678700

506 20121220C726869 
20/12/12

मोरे _कशोर ;व�ठलराव    मू. ब-
हाणपुर पो.ता.औसा िज.लातूर

पु 30/06/72 एम कॉम खुला औसा 01/12/95 30/11/98 9890438418

507 20150104C100188 
04/01/15

वाघमारे बाबुराव तुकाराम 

रा.येरोळ ता.(श�र अंनतपाळ िज. 
लातूर

पु 12/05/70 बीए एस सी (श�र अंनतपाळ 28/10/96 28/10/99 9970919001

508 20090817C727219 
17/08/09

पवार बालाजी (शवराम मु.पो. 
हंगरगा ((श) ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 05/07/70 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 05/01/96 05/01/99 7350304030

509 20141004C100907 
04/10/14

जाधव �दगंबर माधवराव 

रा.महादेव ग�ल+ @नलंगा 
ता.@नलंगा िज.लातुर

पु 15/06/74 बीए खुला @नलंगा 11/05/00 11/05/03 9175170061

510 19960709C692246 
09/07/96

सूय�वंशी चंLकांत दादाराव 

रा.मुबारकपुर समता नगर @नलंगा 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 14/10/70 एम ए एस सी  @नलंगा 26/07/99 26/07/02 9527208970

511 2011222C725438 
22/12/11

नाईकवाड ेराजकूमार खंडरेाव 

मु.पो. ईनामवाडी, ता.@नलंगा िज. 
लातूर

पु 05/07/71 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 31/12/95 31/12/98 7758814252

512 20040630C711713 
30/06/04

अफसर जा@न(मयाँ मू�ला मु. झर+ 

ता. @नलंगा िज. लातूर
पु 05/03/73 एम ए बीपीएड 

बीएड

खुला @नलंगा 06/07/96 06/07/99 9561699812

513 20160709C100475 
09/07/16

वल+साहेब पैगंबर शेख मू.उमरगा 
पो. हाडगा ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 07/08/72 बीए खुला @नलंगा 01/03/96 03/03/99 9763624795
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514 19900813C691166 
13/08/1990

बोळशेoटे संजय (शवल+ंगअ�पा रा. 
गांधी चौक, ता.@नलंगा िज. लातूर

पु 10/04/1970 एमए बीपीएड खुला @नलंगा 12/09/1996 25/09/1999 8369827803

515 19940808C690244 
08/08/94

 गूणगंभीरे �दपक गणपतराव 

मु.पो. कासार (सरसी ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 11/05/67 बी टेक एस सी @नलंगा 01/07/69 01/07/99 8495811990

516 20100216C732162 
16/02/10

Cगर+ ओमCगर हरदेवCगर 

मु.पो.शेळगी ता.@नलंगा
पु 21/01/77 एम.ए बीएड एन ट+ बी @नलंगा 06/03/00 06/03/03 9405410455

517 20100705C734138 
05/07/10

मतीन अल+ इलाह+ बO स�यद 

रा. सराय ग�ल+, रेणापुर ता. 
रेणापुर िज.लातूर

पु 03/08/69 एच.एस. सी.  
डी.ई आर.ई

ओबीसी रेणापुर 08/11/96 07/11/99 9422657468

518 19920812C690404 
12/08/92

स�यद िजलानी अ.खादर मु.पो. 
मो(मन ग�ल+,औसा ता.औसा 

िज.लातूर

पु 24/03/69 बी कॉम खुला औसा 15/05/95 14/05/98 8237900800

519 19931005C689762 
05/10/93

पांढरे तूकाराम शंकरराव 

मु.पो.बेळकुंड ता.औसा िज.लातूर
पु 07/06/67 बीए धनगर औसा 01/03/96 01/03/99 9421555275

520 19930608C690389 
08/06/93

हुरदळे दयानंद मि�लकाजू�न मू.पो. 
आलमला ता.औसा िज.लातूर

पु 14/06/69 बीए खुला औसा 01/01/96 01/01/99 9096197545

521 20140526C100317 
26/05/14 

सुरवसे बालाजी नामदेव 

रा.महाराx� ;वFयालय समोर 
_क�लार+ ता.औसा िज.लातूर

पु 06/05/74 एम ए एस सी औसा 26/03/99 26/03/02 8888401259

522 19860508C690311 
08/05/86

(शदंे आनंद जयवंता 

मू.हाणमतवाडी पो.मदनसुर+ 
ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 01/04/68 बीए एस सी @नलंगा 03/12/95 12/12/98 8888561711

523 20160709C100671 
09/07/16

हारगीले माधव वामनराव 

मू.(शदंगी (बु) पो.सावरगाव 
ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 01/07/72 बीए बीपीएड एस सी अहमदपुर 01/09/97 31/08/00 8888447290

524 19790207C688030 
07/02/79

कांबळे चंLकांत `ानोबा मु.पो. 
मोटेगाव ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 27/05/60 एम कॉम एस सी लातूर 09/07/87 30/06/90 7588386215

525 20130917C100375 
1709/13

शेख आयुब युसुफ  रा. �बलाला 
नगर औसा ता.औसा िज.लातूर

पु 01/05/75 एम ए एम एड खुला उ!मानाबाद 24/02/99 24/02/02 7385301554
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526 20141013C100935 
13/10/14

(शदंे �दगांबर नागनाथराव रा. 
>काश नगर,खांडगाव रोड 

सै@नकपुर+ कॉलनी नगर 

मु.पो.ता.िज.लातूर

पु 10/03/71 एम ए एस सी @नलंगा 06/07/95 06/07/98 9422471379

527 20160708C101535 
16/03/01

संसारे सु@नल माधवराव रा. >काश 

नगर,खाडगाव रोद नांलदा बुFद 

;वहार जवळ मु.पो.ता.िज लातूर

पु 04/03/66 एम ए एस सी लातूर 14/12/95 14/12/98 9552361913

528 19990630C696168 
30/06/1999

(शदंे वैशाल+ राजाभाऊ रा. कारसा 

ता.िज.लातूर
!"ी 05/05/1975 एमए बीएड 

एमफ6ल

खुला लातूर 25/10/1999 25/09/2002 9881799344

529 20150204C100505 
04/02/2015

भालेराव भा!कर कुंडल+क मु.पो. 
भातांगळी ता. िज. लातूर

पु 01/12/1964 एमए एस.सी. लातूर 06/02/1996 06/02/1999 7058848856

530 20160709C100271 
09/07/2016

(मझा� आशाबी खाजामीयाँ रा. 
आलमपुरा, इंडीया नगर, लातूर

!"ी 01/05/1972 एमए बीएड खुला लातूर 26/11/1995 26/11/1998 9975426580

531 19890622C690300 
22/06/1989

पाट+ल (शर+ष अशोक  मु.पो. 
भातांगळी ता.िज.लातूर

पु 03/08/1972 एमए बीपीएड खुला लातूर 01/02/1996 01/02/1999 8822179009

532 20140918C102733 
18/09/2014

भारती घनशामसुंदर शंकरबुवा रा. 
Cचकलठाणा पो. कासारखेडा ता.िज. 
लातूर

पु 30/06/1966 एमकॉम एनट+1 लातूर 03/08/1995 02/08/1998 9421346291

533 19940914C690310 
14/09/1994

म!के (भमराव (शवाजी मु.पो. 
खाडगाव ता.िज. लातूर

पु 02/05/1969 एमए एस.सी. लातूर 11/12/1995 11/12/1998 9764528120

534 20150208C100076 
08/02/15

घोडके �दल+प केशवराव रा Kहाडा 

कॉलनी बाभळगाव रोड 

ता.िज.लातूर

पु 12/08/61 बीए एमपीएड एस सी लातूर 01/03/92 01/03/95 7385466723

535 20071024C706911 
24/10/2007

शेख रईस इqा�हम  रा. डॉ.म. 
एकबाल उदू� हाय!कुल जवळ 

लातूर

पु 29/03/1966 बीकॉम खुला लातूर 10/01/1996 10/01/1999 9423346723

536 19941020C690347 
20/10/1994

जाधव पांडुरंग कMडीबा मु. 
Cचकलठाणा पा. कासारखेडा ता.िज. 
लातूर

पु 21/03/1973 बीए खुला लातूर 02/10/1997 01/10/2000 9923832165

537 19890819C688372 
19/08/1989

सराफ वैभवकुमार मधुकरराव रा. 
;ववेकानंदपुरम पर+मल शाळेजवळ 

लातूर

पु 20/06/1968 बीए खुला लातूर 01/01/1997 01/01/2000 9764085245

538 20160708C101225 
08/07/2016

गवळी शेषरेाव दाजी मु. 
Cचचंोल+राव पो. गंगापुर िज. लातूर

पु 25/07/1972 एमए एस.सी. लातूर 11/12/1996 11/12/1999 8692001237
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539 19950707C690984 
07/07/1995

काझी एकबाल परवेज 

नवाबोrद+न रा. खोर+ ग�ल+ लातूर

पु 22/05/1972 बीएससी खुला लातूर 01/12/1996 01/12/1999 8087386702

540 20021030C703929 
30/10/2002

स�यद नजीमअल+ हबीबअल+ रा. 
हNे नगर रोड, लातूर िज. लातूर

पु 15/07/1973 बीकॉम खुला लातूर 12/08/1997 12/07/2000 9823545048

541 19950327C692637 
27/03/1995

चंदनगीरे जगदेवी मुरगेअ�पा रा. 
जुना औसा रोड, लातूर

!"ी 07/08/1969 बीए डीएड खुला लातूर 04/12/1997 04/12/2000 9423345381

542 20140922C101793 
22/09/2014

शेख खल+ल महेबुब रा. जुना 

औसा रोड, लaमी कॉलनी ता.िज. 
लातूर

पु 28/06/1974 एमए बीएड खुला लातूर 11/07/1997 11/07/2000 9373974321

543 20150205C100224 
05/02/2015

गायकवाड गौतम चोखोबा रा. 
अिजंठा नगर, एमआयडीसी, 
ता.िज. लातूर

पु 25/05/1963 बीकॉम एस.सी. लातूर 15/09/1995 15/09/1998 9970691572

544 20150116C100882 
16/01/2015

तांदळे (शवनंदा _कसनराव रा. 
समाजमं�दराजवळ आनंद नगर, 
लातूर ता.िज. लातूर

!"ी 21/12/1970 एमए एस.सी. लातूर 18/06/1996 18/06/1999 9421375109

545 19860811C716481 
11/08/1986

गंगथड ेसंपत शामराव रा. Eीनगर 
बाश� रोड, लातूर ता.िज. लातूर

पु 20/06/1968 बीकॉम बीपीएड एनट+2 लातूर 08/05/1995 07/05/1998 9420216851

546 20140328C100699 
28/03/2014

भारती शंकर राज7L मु. आखरवाई 

पो. हरंगुळ ता.िज. लातूर
पु 19/02/1966 बीए भजब लातूर 19/09/1995 19/09/1998 9767586821

547 19920213C688829 
13/02/1992

शेख नजीरखान छोटुसाब रा. 
माताजी नगर, कGहा रोड, ता.िज. 
लातूर

पु 01/06/1973 एमए खुला लातूर 12/09/1997 12/09/2000 9766160263

548 19940301C690025 
01/03/1994

वाघमारे Gयंकट नागनाथ रा. 
समता नगर, औसा ता.औसा िज. 
लातूर

पु 10/08/1970 बीए बीपीएड एस.सी. औसा 01/07/1996 30/06/1999 9922669641

549 20141114C101146 
14/11/2014

चIुपे Eी@नवास (शवराम रा. 
भोईसमुदUा ता.िज. लातूर

पु 27/02/1973 बीए ओबीसी लातूर 15/11/1997 15/11/2000 9403008592

550 20150205C100576 
05/02/2015

सुय�वंशी सुभाष (शवराम रा. 
संत`ाने$वर नगर, ता.िज. लातूर

पु 04/03/19961 बीए एस.सी. लातूर 01/02/1990 01/02/1993 8983476572

551 19951109C693530 
09/11/1995

रेणापुरकर उ�वला सुधाकरराव रा. 
देशपांड ेग�ल+ लातूर

!"ी 14/06/1977 बीकॉम खुला लातूर 11/09/1998 11/08/2001 8421443477
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552 19960610C692092 
10/06/1996

माने मुकुंद मारोती  रा. आंबेडकर 

चौक, लातूर
पु 07/06/1968 एमए बीपीएड एस.सी. लातूर 10/11/1997 10/11/2000 8975274861

553 20140329C100686 
29/03/2014

कांबळे (शवाजी माधवराव रा. संत 
गोरोबा हौ.सोसायट+ लातूर

पु 12/09/1960 बीए एस.सी. लातूर 01/02/1994 28/02/1997 9623240711

554 19940216C690016 
16/02/1994

�Oरसागर गोरोबाकाका महादेव 

मु.पो. टाकळी बु. ता.िज. लातूर
पु 09/05/1969 एमए बीपीएड एस.सी. लातूर 10/07/1996 10/07/1999 9623227528

555 20141116C100308 
16/11/2014

चGहाण रामराव लाला रा. 
काटकाव ता.िज. लातूर

पु 06/06/1967 एमए बीएड Gह+जेए लातूर 05/11/1998 05/10/2001 9823764150

556 19931210C699780 
10/12/1993

शेलार ई$वर बंकट मु.पो. गंगापुर 
ता.िज. लातूर

पु 08/05/1971 बीए एस.सी. लातूर 08/05/1995 07/05/1998 9730164086

557 19930215C689234 
15/02/1993

सावळे नामदेव `ानोबा रा. 
आनंदनगर, ता.िज. लातूर

पु 13/06/1964 बीकॉम एस.सी. लातूर 29/05/1995 29/05/1998 9881516887

558 20140329C100730 
29/03/14

(शदंे लहु अंबादास मु.खंडाळा 

पो.(शराळा ता.िज.लातूर
पु 01/03/71 एम ए बीजे एस.सी. लातूर 04/10/96 04/09/99 9922238952

559 20150213C101122 
13/02/2015

गोरे शांत(लगं नागनाथ रा. शारदा 
नगर, लातूर

पु 15/04/1960 बीए खुला लातूर 01/10/1987 01/10/1990 9921488307

560 20150804C100732 
04/08/2015

पवार भागवत बाबुराव रा. 
बांधकाम भवन]या बाजुस लातूर

पु 12/12/1973 एमए एमएड खुला लातूर 21/02/1996 20/02/1999 8275927269

561 19920622C689110 
22/06/1992

रेणापुरकर म@नषा सुधाकरराव रा. 
देशपांड ेग�ल+ लातूर

!"ी 04/06/1972 बीकॉम खुला लातूर 05/06/1995 05/06/1998 9860673096

562 20081128C702752 
28/11/2008

रेणापुरकर �दपा सुधाकरराव रा. 
देशपांड ेग�ल+ लातूर

!"ी 01/01/19970 बीए खुला लातूर 01/07/1995 01/07/1998 9860439943

563 20110721C721705 
21/07/2011

आगलावे मधुकर मनोहर रा. 
हनुमान रोड, साळे ग�ल+, लातूर

पु 09/05/1973 बीए एस.सी. लातूर 06/01/1999 06/10/2003 9421370689

564 20150217C100041 
17/02/2015

बुदले म:मथ ब!व�पा रा. बडुर 
ता.@नलंगा िज. लातूर

पु 04/02/1962 बीकॉम खुला @नलंगा 27/02/1989 27/02/1992 9657452922

565 20010411C699601 
11/04/2001

सौदागर म.खाजा म.खमरोrद+न 

रा. (म" नगर, लातूर
पु 02/07/1969 बीए ओबीसी लातूर 07/01/1997 07/01/2000 9665711788

566 20120925C737932 
25/09/2012

�बडवे ;वलास राजाभाऊ मु. 
;प;ंपळगाव पो. तांदळुजा ता.िज. 
लातूर

पु 23/12/1975 बीए खुला लातूर 13/10/1997 13/09/2000 9975698969
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567 19970819C693392 
19/08/1997

मानड ेबालाजी दगडु रा. गवंडी 
ग�ल+, खडक हनुमान, लातूर िज. 
लातूर

पु 05/08/1970 एमकॉम एनट+सी लातूर 07/01/1999 07/12/2001 9960129960

568 19890705C691172 
05/07/1989

जाधव �दपक गोपाळराव मु.पो. 
वासनगाव ता.िज.लातूर

पु 27/06/1973 बीए खुला लातूर 11/10/1996 10/10/1999 9823567768

569 20131219C206308 
19/12/2013

पारदे सौदागर भागुराम रा. 
मसलगा ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 08/09/1970 एमए बीपीएड एस.सी. @नलंगा 11/07/1996 11/07/1999 9765195294

570 20090122C703842 
22/01/2009

गायकवाड माधव (लबंाजी रा. 
मळवट+ रोड ता.िज. लातूर

पु 07/04/1973 बीए एस.सी. रेणापुर 11/07/1996 11/07/1999 9011032522

571 19910712C688763 
12/07/1991

वायाळ दNा माPणकराव मु.पो. 
मु�ड ता. िज. लातूर

पु 10/05/1972 बीए बील+ब खुला लातूर 12/02/1998 12/02/2001 9860314935

572 20090217C695873 
17/02/09

�बजले अशोक नागोराव रा. रे�वे 
!टेशन रोड लातूर

पु 13/05/74 बी एस सी बीएड एस सी कंधार 01/01/97 30/12/99 7385365977

573 20081120C702606 
20/11/2008

स�यद नैमोr�दन @नजामोr�दन 

मु.पो. (भसे वाघोल+ ता.िज. लातूर
पु 02/02/1970 बीए बीपीएड खुला लातूर 09/10/1995 09/10/1998 9767780576

574 19901123C691528 
23/11/1990

वाघचौरे मंगल भगवान मु.पो. 
तांदळुजा ता.िज. लातूर

!"ी 01/01/1972 एमए 

एमएसडZ�यु

एस.सी. लातूर 08/10/1996 08/10/1999 8698405682

575 20150210C101110 
10/02/2015

सुय�वंशी दयानंद रतन रा. (मल+ंद 
नगर, ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 05/07/1967 बीए एस.सी. @नलंगा 06/07/1995 05/07/1998 9422643871

576 20091125C729175 
25/11/2009

नाईकवाड े@नळकंठ राणबा रा. 
ईनामवाडी ता.@नलंगा िज. लातूर

पु 20/10/1971 एमए बीपीएड एस.सी. @नलंगा 04/04/1997 03/04/2000 7350476881

577 20120303C736737 
03/03/2012

मगर रमाकांत दN ुरा. खाडगाव 

ता.िज. लातूर
पु 15/04/1974 एमए एस.सी. लातूर 13/01/1998 13/01/2001 9860067826

578 20150806C101262 
06/08/2015

दाताळ भागवत दे;वदास रा. 
बोकनगाव ता.िज. लातूर

पु 29/05/1972 एमए खुला लातूर 10/03/1996 09/03/1999 9370371801

579 19941021C690352 
21/10/1994

म7ढेकर मनोजकुमार >भाकरराव 

रा. बाश� रोड लातूर
पु 11/02/1971 बीएससी खुला लातूर 02/01/1996 02/01/1999 9421380110

580 20160710C100270 
10/07/2016

कांबळे ;वजयकुमार नरहर+ रा. 
आनंद नगर ता.िज. लातूर

पु 15/06/1972 एमए बीएड 

एमफ6ल

एस.सी. लातूर 23/05/2000 23/05/2003 9763809976

581 20150225C100677 
25/02/2015

Cगर+ माधव कैलास मु.पो. उंमरगा 
हा. ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 04/05/1974 बीए एनट+ @नलंगा 07/01/1998 07/01/2001 9604504691
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582 20160710C100291 
10/07/2016

जाधव बाजीराव माPणकराव मु. 
वांजरवाडा पो. (शरोळे ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 02/04/1971 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 01/01/1996 31/12/1998 9604030481

583 19940215C690015 
15/02/1994

पठाण माबूद अZदलु जZबार रा. 
Gयंकटेश नगर, अंबाजोगाई रोड, 
लातूर

पु 01/01/1970 बीकॉम खुला लातूर 27/09/1995 27/09/1998 8626078621

584 19940609C690447 
09/06/94

येवले का(लदंा (सताराम मु.पो. 
;वर हानमंतवाडी जुना कGवा रोड 

लातूर

!"ी 02/10/74 एम ए खुला लातूर 25/02/00 25/01/03 7350588577

585 20140927C102560 
27/09/2014

जोशी दNा"ाय Gयंकटराव रा. बोधी 
नगर, मु�ड ता.िज. लातूर

पु 20/04/1972 बीएससी खुला लातूर 03/06/1996 03/06/1999 9689801041

586 20150213C101344 
13/02/2015

नाड ेसु@नल राम(लगं रा. मु�ड 
ता.िज. लातूर

पु 01/10/1970 एमए बीपीएड खुला लातूर 09/09/1995 09/09/1998 9860537729

587 19900618C690789 
18/06/1990

पठाण परवेजखान अZदलु समी 

रा. महाDमा गांधी नगर, क:हेर+ 

रोड लातूर

पु 25/11/1971 एमएससी बीएड खुला लातूर 13/10/1997 13/10/2000 9325045846

588 20150303C100419 
03/03/15

खोसे राजाभाऊ नागोराव मु. 
माठेफळ पो. नायगाव ता.िज. लातूर

पु 02/01/71 एम ए बीएड खुला लातूर 02/01/97 02/01/00 9503550262

589 20150213C101040 
13/02/2015

सुय�वंशी आशा ;व�ठलराव रा. 
(भमनगर, शाहु चौक, लातूर

पु 13/02/1962 एमए एस.सी. लातूर 01/05/1995 01/05/1998 9860339237

590 20141218C100538 
18/12/2014

कसबे राज7L चौधर+ रा. लखनगाव 

पो. उट+ ता. औसा िज. लातूर
पु 16/05/1975 बीए एस.सी. औसा 18/11/1998 18/11/2001 9881468213

591 20150213C100573 
13/02/15

कांबळे माधव रानबा रा. (शOक 

कॉलनी,लाईफ केअर रोड उदगीर 

ता.उदगीर िज.लातूर

पु 10/01/72 बीए एस.सी. चाकुर 02/09/96 01/09/99 9881845147

592 20160513C100579 
13/05/2016

पाट+ल Cचमन अZदलु रा. 
पानCचचंोल+ ता.@नलंगा िज. लातूर

पु 01/01/1976 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 07/04/1999 06/04/2002 9623715266

593 20141013C100143 
13/10/2014

शेख गुलाबपाशा इ!माईल खोरे 

ग�ल+ लातूर

पु 30/03/1972 एमए बीएसडZ�य खुला लातूर 21/07/1996 02/07/1999 9503853286

594 20090202C688489 
02/02/2009

उ!मानी नाजनीन मीर 

मु$ताखअल+  रा. गांधी चौक, लातूर
!"ी 15/05/1972 बीएससी बीएड खुला लातूर 06/06/1995 06/06/1998 8087424987
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595 19940906C690297 
06/09/1994

मदने स@तश रघुनाथराव रा. 
नारायण नगर, लातूर

पु 06/05/1972 बीए बीपीएड एनट+सी लातूर 01/01/1996 31/12/1998 9765370717

596 20160710C100420 
10/07/2016

गायकवाड शंकर रो�हदास रा. 
;वळेगाव पो. काजळ �ह�परगा ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 20/12/1974 बीए एमएसडZ�यु एस.सी. अहमदपुर 12/01/1998 11/01/2001 9921024618

597 20000421C69764 
21/04/00

आराद+ नारायण कMHडबा 

मु.पो.कुमठा ता.उदगीर
पु 14/06/67 एस एस सी 

पशुसंवध�न

खुला उदगीर 01/11/96 01/11/99 9921814961

598 20060904C697381 
04/09/06

साबने संजय बाबुराव मु.पो. देवणी 

ता.देवणी िज.लातूर
पु 04/04/71 बीए बीसडZलु एस सी देवणी 01/02/97 31/01/00 9768487383

599 20160711C10045 
11/07/16

सोनकांबळे गोरोबा शेषरेाव मु.पो. 
नागसेन नगर लेबर कॉलनी 

ता.िज लातूर

पु 03/04/70 एम ए एस सी लातूर 12/12/95 15/12/98 8484880119

600 20081013C695519 
13/10/08

Cगर+ देवगीर नर(सगंराव 

मु.उमरगा पो._कणी यलदेवी 

ता.उदगीर िज.लातूर

पु 25/05/66 बीए बीपीएड एन ट+ उदगीर 06/06/95 06/06/98 9767596987

601 19910705C702106 
05/07/91

येळापुरे चंLकांत सभांजीराव 

मु.पो.नळेगाव ता.चाकुर िज.लातूर
पु 15/08/75 बीए खुला चाकुर 02/02/98 01/02/01 9823196628

602 20152013C100900 
13/02/15

करमले ;वIम देवराव मू.पो. 
तांदळुगा ता.िज.लातूर

पु 05/05/72 बीए एस सी लातूर 11/08/97 11/08/00 9823277983

603 20140824C100660 
24/08/14

कांबळे मोहन ;पराजी मु.पो. 
क�लूर ता.उदगीर िज.लातुर

पु 01/01/73 एम ए बी पीएड एस सी उदगीर 03/11/97 18/11/00 9960765696

604 20111222C725420 
22/12/11 

कदम >शांत दादासाहेब 

रा.धसवाडी पो.खंडाळी ता.अहमदपुर

पु 05/03/72 बी ए खुला अहमदपुर 13/11/96 12/11/99 9822962018

605 20130123c100358 
23/01/13

�दडशेरे संFया �दनकरराव 

वाढवणा (खु) पो. वाढवणा 

ता.उदगीर िज.लातूर

!"ी 17/12/71 बी ए बीएड खुला गंगाखेड 01/01/96 31/12/98 9421451510

606 20020927C703904 
27/09/02

Cगर+ अ;वनाश नारायनराव मु.पो. 
घनसरंगाव ता. रेणापुर िज.लातुर

पु 16/07/69 एम ए एन ट+ बी अंबाजोगाई 01/07/95 27/07/98 9422084836

607 19880729C689314 
29/07/88

कांबळे तातेराव धMडीबा मु.बामणी 

पो.माळेवाडी ता.उदगीर िज.लातूर
पु 09/05/70 बीए बीएड एस सी उदगीर 09/05/95 08/05/98 9765131558
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608 19930721C689600 
21/07/93

(मटकर+ (भमाशंकर (शवमूत�राव 

रा. !वामी रामानंद @तथ� नगर 
बॅक कॉलनी जवळ औसा 

ता.औसा िज.लातूर

पु 19/04/73 बी कॉम खुला औसा 02/05/95 01/05/98 9402870999

609 20151012C100678 
12/10/15

�बराजदार चंLकांत गुणवंतराव 

मु.पो. होसुर ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 01/06/62 बी कॉम बी 

पीएड

खुला @नलंगा 11/02/91 11/02/94 9657339485

610 20140914C102736 
03/07/71

हसरगुड7 िजत7L (शवकुमार चौबारा 

रोड, कKबळीमठ ग�ल+, उदगीर 
ता उदगीर िज.लातूर

पु 03/07/71 बी कॉम खुला उदगीर 01/01/99 31/12/01 9881535151

611 20150213C100155 
13/02/15

हासबे स@तष बाबूराव मु.पो. @नटुर 
ता. @नलंगा िज.लातूर

पु 21/11/72 बी कॉम खुला @नलंगा 03/11/98 03/11/01 9420872074

612 19960216C692003 
16/02/96

जाधव महाद ुगोरोबा मू.पो. 
Cचचंोल+ ता.िज. लातूर

पु 25/12/72 बीए Gह+ जेए लातूर 13/05/97 13/05/00 7774811128

613 19931221C689969 
21/12/93

कांबळे >काश गणपतराव मु.पो. 
माळेवाडी ता.उदगीर िज.लातूर

पु 15/10/69 बीए एस सी उदगीर 01/07/96 30/06/99 8308521228

614 19900705C688513 
05/07/90

जाधव अशोक राजाराम 

मु.अंकोल+ सावरगाव ता.िज.लातूर
पु 01/05/73 बीए Gह+ जे एन ट+ अ लातूर 12/02/98 12/02/01 9657408624

615 19980611C693803 
11/06/98

पटेल चॉदपाशा ताजोFद+न 

रा.कालन ग�ल+ औसा ता.औसा 

िज.लातूर

पु 10/01/74 बीए खुला औसा 01/01/96 31/12/98 8087837070

616 2010229C709749 
29/12/10

दवुे (सताराम संतराम मु.पो. कबन 

सांगवी ता. चाकुर िज.लातूर
पु 05/05/70 बीए बीपीएड एस सी चाकुर 03/11/97 02/11/00 8600852017

617 19890925C690268 
25/09/89

माळी महादेव बंकट मु.पो. 
गातेगाव ता.िज. लातूर

पु 04/05/74 बीए बीएड ओबीसी लातूर 09/02/96 09/01/99 8605066628

618 20001229C697908 
29/12/00 

काटे रमाकांत तातेराव रा. 
खाडगाव रोड शु(शलादेवी कॉलेज 

जवळ लातूर

पु 10/07/80 एम ए एस सी लातूर 18/05/95 18/05/98 9096139411

619 19960306C692024 
06/03/1996

गायकवाड मारोती खंडू मु. लाळी 

(बु) पो. मंग�ळ ता. जळकोट िज. 
लातूर

पु 12/09/1970 एम बीपीएड 

बीएड

एस.सी. उदगीर 14/06/1997 13/06/2000 9637910820
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620 20160711C100467 
11/07/2016

गायकवाड >भाकर जयवंतराव 

मु.पो. चेरा ता. जळकोट िज. लातूर
पु 12/01/1970 बीए एस.सी. जळकोट 01/12/1998 30/11/2001 9822659059

621 20130412C100842 
12/04/2013

कांबळे सु@नता Eीपतराव मु. 
पाच;परनगर, बाभळगाव रोड, लातूर

!"ी 06/09/1970 बीकॉम एस.सी. लातूर 11/11/1995 10/11/1998 9850497181

622 20150209C101332 
09/02/2015

�बराजदार बापुराव (शवल+ंग मु.पो. 
नळेगाव ता. चाकुर िज. लातूर

पु 07/05/1968 एमए बीएड खुला चाकुर 01/01/1997 01/01/2000 9545820486

623 20160630C101189 
30/06/2016

सुय�वंशी संजय वैजनाथ मु.पो. 
हंगरगा ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 04/04/1972 बीए खुला @नलंगा 25/10/1996 25/10/1999 9921895248

624 20160711C100512 
11/07/16

अलापुरे संFया सोपानराव रा. 
संभाजी नगर चाकुर ता.चाकुर 

िज.लातूर

पु 08/06/74 एम ए ओबीसी चाकुर 01/01/97 30/01/00 9172010091

625 20071010C699757 
10/10/07

साखरे @नळंकठ शेषराव मु.पो. 
आनोरा (बु) Gहाया _कनगाव 

ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 14/11/72 बीए खुला परळी 05/07/99 04/07/02 9423472742

626 20090630C779868 
30/06/2009

मळभगे महादेव का(शनाथ�पा  

मु.पो. देवणी ता.देवणी िज.लातूर
पु 23/01/74 एम ए एम पीएड ओबीसी देवणी 01/07/98 30/06/01 9423759131

627 19891013C691120 
13/10/1989

घोडके दयानंद तूकाराम 

मु.धसवाडी पो. खंडाळी 

ता.अहमदपुर िज.लातुर

पु 06/04/69 एम कॉम एन ट+ सी अहमदपुर 15/12/97 14/12/00 9689509935

628 20110215C698413 
02/06/70 

केदासे ;व�ठल देवराव 

मु.आडाळवाडी पो.सुकणी 

ता.उदगीर िज.लातूर

पु 02/06/70 बीए एस सी उदगीर 09/05/95 09/05/98 8698782900

629 20160711C100806 
11/07/2016

ठेगाड ेबाबुराजा महेनाबसाब मु.पो. 
भेय ता.औसा िज.लातूर

पु 10/06/72 एम कॉम खुला औसा 01/10/96 31/09/99 9923351437

630 20160711C100767 
11/07/16

शेळगे राज7L नरसींग मु.जगळपुर 

पो.गांजूर ता.चाकुर िज.लातूर
पु 13/07/72 बीए ओबीसी अहमदपुर 05/10/95 04/10/98 9823098312

631 20040707C711996 
07/07/14

;वभुते चंLकांत गंपुआ�पा मु.पो. 
मोटेगांव ता.रेणापुर िज. लातूर

पु 10/07/69 एम ए बीपीएड खुला रेणापुर 22/01/95 22/01/98 9545482292

632 2001083C700906 
30/08/01

शेख समद द�ुहे(मयाँ लेबर 

कॉलनी मदनी चौक ता.िज.लातूर
पु 16/09/70 एम ए बीजे खुला माजलगाव 01/12/95 01/12/98 9423719957
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633 19860924C688123 
24/09/86

स�यद Pखयामोद+न 0रयाजोFद+न 

रा.मद+ना मि!जद शेजार+, (म" 
नगर, िज.लातूर

पु 19/06/69 बी कॉम बीपीएड खुला लातूर 26/07/95 26/07/98 8446724762

634 20160711C100960 
11/07/16

रोळे श"ुFन दौलतराव 

मु.पो.हालसी ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 05/05/73 एम एस सी 

बीएड

खुला @नलंगा 05/08/95 04/08/98 9923445038

635 19970506C693138 
05/07/16

आलगुड े�दगंबर Gयंकटराव मु.पो. 
कोराळी ता. @नलंगा िज.लातूर

पु 01/01/75 एम ए बीपीएड खुला @नलंगा 04/08/98 03/08/01 9763449140

636 20160709C100242 
09/07/16

झुकले का(लदास ;वरभL रा. 
कुमार !वामी नगर ता.(श�र 
अंनतपाळ िज.लातूर

पु 26/11/74 ए ट+ डी खुला (श�र अंनतपाळ 06/01/96 06/01/99 9421367013

637 20000913C688585 
13/09/00

कांबळे सुय�भान पंडु मु.पो. शेळगी 

ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 02/05/64 बी ए बीपीएड एस सी @नलंगा 31/10/92 31/10/95 8554815088

638 20150225C100468 
25/02/15

पवार ;वलास बापुराव मु. हंगरगा 
पो. हडोळती ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 01/06/69 एम ए बीपीएड खुला अहमदपुर 01/08/97 31/07/00 9527414804

639 20130928C121871 
28/09/13

खाडगावे धMHडराम `ानोबा 

मु.अंनदवाडी पो.(शवणी (को.) ता. 
@नलंबा िज.लातूर

पु 05/06/70 एम ए खुला @नलंगा 03/09/96 03/09/99 9595790381

640 19880722C688270 
10/07/88

सोनकांबळे मनोहर ;व�ठलराव 

मु.पो. तMडार ता.उदगीर िज.लातुर
पु 05/06/70 बी ए बीपीएड एस सी उदगीर 01/01/98 23/12/98 9860968846

641 20150213C100070 
13/02/15

कद+रे सतीश लaमणराव मु. 
वडगाव पो. (शवणी (को.) 
ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 10/09/72 बी कॉम ओबीसी @नलंगा 05/08/96 05/08/99 9890988983

642 19930821C689945 
21/08/93

कलवले मुरल+धर भीमराव 

मु.Cचमाचीवाडी पो.हंडरगुळी 

ता.उदगीर िज.लातूर

पु 08/12/71 बीए एस सी उदगीर 08/02/99 17/02/02 8600396861

643 1994081C690262 
18/08/94

हाशमी अखील मगदमु रा. खोर+ 

ग�ल+ ता.िज.लातूर
पु 14/06/71 एम एस सी खुला लातूर 01/01/96 01/01/99 8624093276

644 20141030C100051 
23/10/14

डांगे दNा नानाराव मु.हासोर+ (खुद�) 
पो. हासोर+ ता @नलंगा िज.लातुर

पु 06/07/70 बी ए खुला @नलंगा 13/07/95 13/07/98 9850632733
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645 20010501C699341 
01/05/01

लोखंड ेकुंदन ;व$ वनाथराव 

रा.(सFदाथ� हौसींग सोसायट+ 
नांदेड रोड ता.िज.लातुर

पु 14/08/74 एम ए बीपीएड एस सी लातूर 04/12/97 04/12/00 7350089776

646 20151012C100719 
12/10/15

देशमुख काल+दां आ\णाराव मु.पो. 
होसुर ता.@नलंगा िज. लातूर

!"ी 24/06/63 एम ए खुला @नलंगा 20/10/95 20/10/98 9657331485

647 20160711C100922 
11/07/16

माने मुरल+धर `ानोबा 

मु.मोहगाव पा.तळणी ता.रेणापुर 

िज.लातूर

पु 02/03/73 बी एस सी 

बीपीएड

एन ट+ सी रेणापुर 02/01/97 02/01/00 9421693147

648 19981219C694655 
19/12/98

दोरने ;व$वास छोटु रा. गांधी 
नगर क:हेर+ रोड लातूर

पु 05/12/74 बीए बीपीएड एस सी लातूर 23/06/00 23/05/03 9049866244

649 20160711C100709 
11/07/16

अडसुळे >काश >ेमा मु.वांगजी 

पो.मातोळा ता.औसा िज.लातूर
पु 10/06/71 एम ए बी एड एस सी औसा 29/09/97 29/09/00 7588205675

650 20160712C100565 
12/07/16

थोरात पूनम रामराव रा.उंबडगा 
पो.बुधोडा ता.औसा िज.लातूर

पु 01/06/65 बीए एस सी औसा 01/12/95 30/11/98 9623398437

651 20060221C702229 
01/06/76

पाट+ल ल(लता मि�लकाजु�न रा. 
गंगापुर @नवास, न;वन वसाहत 
नळेगाव ता.चाकुर िज.लातूर

!"ी 01/06/76 एम बीएड खुला चाकुर 05/07/99 05/07/02 9423350959

652 20081124C702603 
24/11/08

@तगोटे दयानंद मोतीराम 

मु.पो.कुमठा (बु) ता.अहमदपुर 

िज.लातुर

पु 04/07/71 बीए एस सी अहमदपुर 01/04/99 31/03/02 9096312472

653 19950808C691533 
08/08/95

वाघचौरे सु@नता भगवान 

मु.पो.तांदळुजा ता.िज.लातूर
!"ी 05/06/76 एम ए एम एस 

डZलु

एस सी लातूर 26/05/00 26/04/03 8007388199

654 19961012C693076 
12/10/96

म:नाळे ;वजया लaमणराव 

मु.(शवाजी नगर @नलंगा 

ता.@नलंगा िज.लातूर

!"ी 08/06/68 बी एस सी 

बीपीएड

खुला @नलंगा 10/01/98 10/01/01 8600441566

655 19890829C690600 
29/08/89

शेख अ.लतीफ अ.हमीद खंदक 

ग�ल+ औसा ता.औसा िज.लातूर
पु 05/07/70 बीए खुला औसा 03/03/96 02/03/99 8087405328

656 20160708C101078 
08/07/16

(सरसाटे गंगाधर गोरोबा रा.उजना 

पो.गंगा�ह�परगा ता. अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 05/05/74 एम ए बीएड एस सी अहमदपुर 10/11/97 09/11/00 9423915260
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657 20100714C734485 
14/07/10

कुलकण� माधुर+ मधुकर 

अमले$वर नगर, बाश� रोड लातूर
!"ी 29/10/74 बी एस सी डी 

फाम�सी

खुला परंडा 01/02/96 31/01/99 9096597133

658 20040806C712522 
06/08/14

गंगापुरे माधव बाबुराव रा. गंगापुरे 
@नवास न;वन वसाहत नळेगाव 

ता.चाकुर िज.लातूर

पु 03/05/72 बीए एल ट+सी खुला चाकुर 01/12/98 30/11/01 8275452854

659 20141125C101671 
25/11/14

(भसे रमेश वसंतराव मु.पो. (भसे 
वाघोल+ ता.िज.लातूर

पु 02/05/73 एम ए बीएड खुला लातूर 10/12/98 10/11/01 8007053333

660 19950721C691828 
21/07/95

शेख मोहमद+फातेमा र�हमतु�ला 

रा.चच�रोड उदगीर ता.उदगीर 
िज.लातूर

!"ी 15/11/76 एच एस सी 

डीएड

ओबीसी उदगीर 03/10/98 28/10/01 9975762321

661 20160712C100880 
12/07/16

शेख मुसा ईसाक रा.भोई ग�ल+ 
लातूर ता.िज.लातूर

पु 03/04/73 बी कॉम खुला लातूर 06/08/96 06/07/99 9764641374

662 20070712C721193 
12/07/07

जाधव ;वजयमाला बL+नारायण 

मु.पो. येळणुर ता.@नलंगा िज.लातूर
!"ी 22/05/73 एम ए खुला @नलंगा 13/12/95 30/12/98 9657339411

663 19950524C690695 
24/05/95

माने संजय (शवाजीराव 

मु.बोरगाव (बु) पो.अजनसMडा 

ता.चाकुर िज.लातूर

पु 16/04/72 बीए एस सी चाकुर 12/07/96 11/07/99 8806598539

664 20160712C100882 
12/07/16

दाजी ब!वराज >भुअ�पा मु.पो. 
तMडार ता.उदगीर िज.लातूर

पु 16/05/69 एस एस सी 

डीएड

खुला उदगीर 29/04/95 29/04/98 8805489863

665 20150210C101194 
10/02/15

सुय�वंशी संजय राजाभाऊ रा. 
आदश� कुज को�हे नगर लातूर 

ता.िज.लातूर

पु 27/10/67 बीए एस सी लातूर 30/05/95 30/05/98 8698970914

666 19890705C688311 
05/07/89

शेख मुबारक ;परसाहेब मु.पो. 
Hडगोळ ता.(श�र अंनतपाळ 

िज.लातूर

पु 15/07/70 एम ए खुला (श�र अंनतपाळ 06/02/98 06/02/01 9764392126

667 20070622C705117 
22/06/07

खेात _कसन रंगराव मु.झर+ 

पो.केळगा ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 07/04/71 एम ए खुला @नलंगा 09/02/96 09/02/99 7387206431

668 20160712C100446 
12/07/16

पाट+ल युवराज (शवराज मु.पो 
लामजना ता.औसा िज.लातूर

पु 01/06/74 बीए बीपीएड खुला औसा 07/10/96 06/09/99 9421559299

669 20150214C100536 
14/02/15

सुय�वंशी पंHडत शेषराव 

मु.डMगरगाव (बोर+) पो.उजेड 

ता.(श�र अनंतपाळ िज.लातूर

पु 17/06/73 बीए एस सी (श�र अंनतपाळ 31/07/97 31/07/00 7798371924
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670 20081202C692955 
02/12/08

;पसाळ शुभांगी वैजनाथ रा.लaमी 
कॉलनी जूना औसा रोड लातूर

!"ी 01/05/76 एम ए बीएड खुला लातूर 29/11/99 29/11/02 9923580625

671 20140806C101176 
06/08/14

डांगे दNा गंगाराम रा.दN म�दरं 
जवळ गुणाले ग�ल+ अहमदपुर 

ता.अहमदपुर

पु 05/04/71 एम ए बीएड ओबीसी अहमदपुर 1995 1997 9422650702

672 19911213C688786 
13/12/91

ढाले `ाने$वर रघुनाथ मु.उDका 

पो.तपसे Cचचंोल+ ता.औसा 

िज.लातूर

पु 08/04/75 बीए एस सी औसा 01/11/97 01/11/00 9545695245

673 20110402C689101 
02/04/11

तोरे सDयवान बाबुराव मु.पो. 
घरणी ता.चाकुर िज.लातूर

पु 19/05/72 बीएस सी 

बीपीएड

ओबीसी चाकुर 03/10/96 02/10/99 9561182906

674 20040515C712838 
15/09/04

मानुरे भागवत दे;वदास मु.पो. 
घरणी ता.चाकुर िज.लातूर

पु 30/06/67 बी कॉम ओबीसी चाकुर 01/01/96 31/12/98 9422788772

675 20150216C100949 
16/02/15

कुलकण� माधवी Cग0रराव रा.�दप 
सदन नारायण नगर लातुर

पु 26/03/73 एम बी ए खुला नांदेड 08/95 जुलै 1998 9423777705

676 2011207C695141 
07/12/11

सोनकांबळे दयानंद बंडु (वाडीकर) 
मु.आंदवाडी पो.आबुल+ ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 16/06/76 बीए बीएड एस सी @नलंगा 06/11/98 07/11/01 8421872045

677 20160712C101424 
13/07/76

क�याणी बसवराज (भमाशंकर 

महाराज ग�ल+ औसा ता.औसा 

िज.लातूर

पु 19/06/68 बी कॉम खुला औसा 01/04/95 31/03/98 9175518333

678 20160712C100761 
12/07/16

जनगावे राजशेखर म:मथ�पा  

Eीफळ @नवास >काश नगर लातूर

पु 08/01/69 बी कॉम खुला लातूर 16/01/96 16/01/99 9850566436

679 20120328C737114 
28/03/12

कुलकण� सुरेखा नारायण आझाद 

चौक, लातूर
!"ी 10/04/70 एम ए खुला लातूर 02/07/96 02/06/99 9145819734

680 20110207C691169 
07/02/11

सुरवसे ;वदयाधर गो;वदंराव 

>काश नगर लातूर

पु 21/03/72 एम ए बीएड एस सी @नलंगा 11/02/97 11/02/00 9657143856

681 19941202C690466 
21/12/94

ढेाबळे उषा_करण संपतराव 

सहयोग नगर बनशेळक6 रोड 

उदगीर ता.उदगीर िज.लातूर

पु 17/03/67 बी कॉम एस सी उदगीर 10/06/96 21/05/99 9673157886

682 20120622C696052 
22/06/12

पोकलवार सु@नता धMडोपंत 

;वशाल नगर लातूर

!"ी 01/01/73 बी एस सी खुला नांदेड 10/04/96 20/03/99 9175850771

683 19980616C693812 
16/06/98

(भगंोले भरत @नवNृीराव 

मु.मसोबावाडी पो.तळीखेड 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 01/06/68 बीए ओबीसी @नलंगा 05/06/96 05/06/99 9763683814

Page 1584 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

684 20150213C100945 
13/02/15

ढवळे Eीपती दगडु मु.उजना 

पो.गंगा�ह�परगा भारत कॉलनी 

ता.अहमदपुर िज.लातूर

पु 09/09/63 बीए एस सी अहमदपुर 15/05/95 14/05/98 7030216108

685 20081204C701700 
04/12/08

गोपले सुय�कांत `ानोबा 

मू.पो.Cचखल+ ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 14/04/73 बीए एस सी अहमदपुर 09/04/99 08/04/02 9730757664

686 20151005C101191 
05/10/15

उपाड े�बभीषण सदा(शव मु.पो. 
�बटरगाव ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 10/06/75 एम ए एस सी रेणापुर 01/04/98 31/03/01 9049441691

687 20091125C729231 
25/11/09

द�ुगकर सु@नल �दगंाबरराव 

>काश नगर लातूर

पु 18/01/68 बी कॉम ओबीसी लातूर 01/02/92 31/03/95 9960643537

688 20160712C100003 
12/07/16

लाकाळ मो�हनी सुमंतराव 

शामनगर केशवराज शाळे]या 

बाजुस लातूर

!"ी 01/07/77 पदवी खुला लातूर 29/02/2000 29/01/2003 9763232577

689 19900725C691360 
25/07/90

जाधव राजकुमार दासराव 

मु.राजेवाडी पो.मोगरगा ता.औसा 

िज.लातूर

पु 25/04/71 बीए बीपीएड खुला औसा 01/03/97 28/02/00 9423349074

690 19970205C699132 
05/02/97

सोमासे मारोती संUाम 

मु.पो.क�लुर ता.उदगीर िज.लातूर
पु 30/01/73 बी कॉम एस सी उदगीर 15/07/99 19/06/02 8698470362

691 19941116C690463 
16/11/94

रहाटकर जया कमलाकर Kहाडा 

कॉलनी लातूर

!"ी 26/01/67 एम ए बीएड खुला लातूर 08/03/96 08/03/99 9860358679

692 20160712C101360 
12/07/16

वेदपाठक (शवशंकर ग�हनीनाथ 

मु.पो. मंग�ळ ता.औसा िज.लातूर
पु 09/06/70 बी कॉम ओबीसी औसा 01/10/98 30/09/07 7776806658

693 19960710C693044 
10/07/96

भातीकरे वषृाल+ हणमंतराव येलम 

ग�ल+ रेणापुर ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 08/05/72 बीए ओबीसी रेणापुर 05/12/97 05/12/00 8421790696

694 20150110C101001 
10/01/15

कांबळे अशोक (लबंराज बोधी 

प0रसर माताजी नगर लातुर

पु 04/02/70 एम कॉम एल 

एलबी

एस सी लातूर 01/01/95 31/12/97 8600237984

695 20100813C720653 
12/07/16

�बराजदार सुधाकर भाऊराव मु.पो. 
मंग�ळ ता.औसा िज.लातूर

पु 15/02/66 बीए बीपीएड खुला औसा 02/05/95 30/04/98 9623790157

696 19961016C692994 
16/10/96

@तगोटे संजय धMडीबा मु.पो.कुमठा 

(बु) ता.अहमदपुर िज.लातूर
पु 12/06/74 एम ए बीपीएड एस सी अहमदपुर 10/12/97 09/12/00 9970602602
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697 20160713C100586 
13/07/16

मोमीन अफजल ईqाह+मसाब 

मु.पो. _कनगाव ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 04/05/75 बीए खुला अहमदपुर 11/11/98 31/12/00 8421560004

698 19961004C692558 
04/10/96

उCगले अर;वदं तुळशीराम मु.पो. 
तळनी ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 04/06/68 बी ए बीपीएड ओबीसी रेणापुर 22/12/97 22/12/00 8805686846

699 20160712C101555 
12/07/16

खंदाड ेमाधव भानुदास मु.पो. 
पाथरवाडी ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 15/06/72 बीए बीपीएड ओबीसी रेणापुर 01/11/97 01/11/00 9011601306

700 20150302C100235 
02/03/15

सुय�वंशी महाद ुकMडीबा मु.दाप�ला 
तांडा साई नगर पो.लंबोटा 
िज.लातूर

पु 08/06/58 एम कॉम एस सी @नलंगा 18/09/89 30/09/92 7745060532

701 20160713C100653 
13/07/16

भातीकरे ;ववेकानंद माधवराव 

रा.रेणापुर ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 08/05/71 बीए बीपीएड 

एम पीएड

ओबीसी रेणापुर 24/06/97 23/06/00 9226082021

702 20160710C100213 
10/07/16

पो!ते दNा"य लaमण मु.पो. 
माळेगाव बु ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 03/04/73 बीए  एससी @नलंगा 26/11/98 26/11/01 9623230244

703 20160713C100753 
13/07/16

सांवत दयानंद ;व�ठलराव मु.पो. 
मोघा ता.उदगीर िज.लातूर

पु 10/05/67 बी कॉम एस सी उदगीर 31/08/95 21/08/98 9049286769

704 20160711C101004 
11/07/16

�Oरसागर संजय गM;वदराव 

मु.शेळगी पो.औराद ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 22/08/72 बी कॉम ओबीसी @नलंगा 01/09/97 31/08/00 9921481752

705 20060706C704641 
06/07/06

यादव माPणक माधवराव मु.पो. 
पोहरेगाव ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 01/06/72 बी ए बीएड खुला रेणापुर 18/01/96 18/01/99 9730880105

706 19941112C690570 
12/11/94

उगीले ल+ला गोपीनाथ मु.पो. 
औराद शाहजान ता.@नलंगा 
िज.लातूर

!"ी 10/06/72 बीए खुला @नलंगा 07/03/96 06/03/99 9823993121

707 19970603C693158 
03/06/97

सुय�वंशी अशोक माणीकराव मु.पो. 
सावरगाव ता.देवणी िज.लातूर

पु 12/03/62 बी कॉम बीपीएड एस सी उदगीर 01/09/89 31/08/92 9923120694

708 19930921C689959 
21/09/93

कानवटे वैजनाथ गंगाराम 

मु.वाढवणा ता.उदगीर िज.लातूर
पु 16/07/67 बी कॉम बीपीएड खुला उदगीर 01/11/96 01/11/99 9763180972

709 20131030C161438 
04/07/16

कांबळे ;वलास तूळशीराम 

मु.गंगापुर पो. देवज�न ता.उदगीर 
िज.लातूर

पु 22/04/69 बीए बीपीएड 

बीएड

एस सी उदगीर 01/07/95 26/06/98 9561373985
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710 20070404C705201 
04/04/07

जाधव सDयनारायण धम�राज 

(शवाजी नगर मु�ड ता.िज लातूर

पु 02/12/66 बीए एस सी लातूर 10/07/98 10/0701 9766637050

711 20160713C101201 
13/07/16

@नलंगेकर (शलरDन >भाकरराव 

आ�छाया @नवास बोधे नगर लातूर

पु 22/09/70 एमल+प एस सी लातूर 01/01/98 01/01/01 8421443320

712 20150216C100918 
16/02/15

कूरे शहाजी रामभाऊ मु.पो.त 
रेणापुर िज.लातूर

पु 01/01/73 बीए खुला रेणापुर 15/06/98 15/06/01 9921902743

713 19900716C688569 
16/07/90

कुरेशी ज(मरोFद+न जैनोद+न 

मु.पो. कुमठा (बु) ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 25/03/72 बीए ओबीसी अहमदपुर 01/10/99 30/11/02 9689421297

714 19990712C697066 
12/07/99

मुजावर इqा�हम महेबुब मु.पो. 
कोराळी ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 01/07/70 बीए बीपीएड 

एमए

ओबीसी @नलंगा 06/09/96 05/09/99 9637969111

715 19960404C692043 
04/04/96

मुजावर इ!माईल महेबुब मु.पो. 
कोराळी ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 06/07/73 एम ए ओबीसी @नलंगा 25/08/97 24/08/00 9011269953

716 19890712C690348 
12/07/84

शंके संतराम गोरोबा रा.भंगेवाडी 
पो._कनी(थोट) ता.औसा िज.लातूर

पु 05/06/73 बीए एस सी औसा 03/12/96 02/11/99 7745881614

717 19941110C690382 
10/11/94

बनसोड ेधनराज ;वर�पा मु. 
आशोक नगर उदगीर ता.उदगीर 
िज.लातूर

पु 24/06/68 बीए एस सी उदगीर 01/03/96 29/02/99 9421451755

718 19900130C690371 
30/01/90

स�यद तहसीनअल+ मुतू�जाअल+ 

रा.मु!तफा कॉलनी खाडगावरोड 

लातूर

पु 18/05/74 एम ए खुला लातूर 08/01/96 08/12/99 9028885663

719 20140823C101392 
23/08/14

गायकवाड Gयंकटेश गोरोबा मु. 
करकoटा पो. मु�ड ता.िज. लातूर

पु 15/03/72 बी एस सी एस सी लातूर 06/02/96 06/02/99 9921815572

720 19880713C689691 
13/08/88

पठाण मेा�हबखॉ का(शमखॉ रा. 
इं�दरा नगर, श@नमं�दरा]या 
बाजूस लातुर

पु 05/10/72 एम ए बीपीएड खुला चाकुर 02/06/95 01/06/98 9923438734

721 20140919C100898 
19/09/14

तरकसे बाबासाहेब @नवNृी मु.पो. 
भोकरबा ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 25/07/64 बी कॉम एस सी लातूर 05/01/91 05/01/94 9850639454

722 20160713C101285 
13/07/N747

बMडगे (शवराज दNोबा 

मु.सNरघरवाडी ता.पो. औसा 

िज.लातूर

पु 05/05/71 एम एस सी 

बीएड

खुला औसा 01/07/96 30/06/99 9822828947
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723 19880630C690602 
30/06/88

कोरे आ@नल महा�L रा.महांकोळ 

पो. रो�हण ता. चाकुर िज.लातूर
पु 01/06/70 बीएस सी बीएड खुला चाकुर 03/06/96 19/05/99 9765372431

724 20141014C100660 
14/10/14

पाट+ल म@नषा (शवराज मु.पो. 
ता.चाकुर िज.लातूर

!"ी 06/02/76 एच एस सी 

डीएड

खुला चाकुर 01/08/98 31/07/01 9657282211

725 20150227C100203 
27/02/15

सोनकांबळे राजकुमार अनंतराव 

रा. @नडबेनवेस उदगीर ता.उदगीर 
िज.लातूर

पु 21/07/69 बीए एस सी उदगीर 09/03/99 20/02/02 8421833062

726 20160708C100707 
08/07/16

Cगर+ दNा"य गणपती मु.पो. 
हडोळती ता.अहमदपुर िज.लातुर

पु 25/06/74 बीए बीपीएड 

एमपीएड

एन ट+ 1 अहमदपुर 01/10/98 30/09/01 9011091777

727 20090716C726977 
16/07/99

मेकले भा!कर मधुकर मू. सोरा 
ता.पो. अहमदपुर िज.लातूर

पु 01/06/73 बीए खुला अहमदपुर 19/01/98 19/02/01 9767706203

728 20160709C100612 
09/07/16

जनगावे हावगीराव �"बंक मु.हाळी 

पो.वडवह ता.चाकुर िज.लातूर
पु 04/05/73 बीए खुला चाकुर 11/1998 10/2001 9960934617

729 20160713C101429 
13/07/16

पवार सतीष गोपीनाथ रा. साई 
पो.महापुर ता.लातुर

पु 01/07/72 बी कॉम खुला लातूर 07/06/97 07/05/00 9763489544

730 20150205C100500 
06/02/15

टेकांळे �बभीषण ताDयाराव 

मु.उमरगा पो. बोर+ ता.िज.लातूर
पु 15/10/69 एम ए एस सी लातूर 01/0196 01/01/99 9765539835

731 19860715C689788 
15/07/86

वाघमारे दNा"य गो;वदंराव 

मु.;वराळ पो. पाटोदा ता.जळकोट 

िज.लातूर

पु 12/01/65 एम ए बीपीएड 

एम पीएड

एस सी जळकोट 05/07/90 30/06/93 9763489544

732 20150219C100865 
19/02/15

क:हेरे (शवनंदा मोहनराव मु.पो. 
(श�र अनंतपाळ ता.(श�र 
अनंतपाळ िज.लातूर

!"ी 02/05/74 एम ए खुला (श�र अंनतपाळ 01/10/96 30/10/99 9923556034

733 19900419C688482 
19/04/90

खुद< शहाजीराव ;व$वनाथराव मु. 
हाणमंतवाडी पो.मदनसुर+ 
ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 02/03/1959 एम ए भजक @नलंगा 01/10/95 01/10/98 9604034629

734 20160712C100460 
12/06/75

सरवदे संजय मारोती मु.. चोबळी 

पो.(श�र ताजबंद ता.अहमदपुर 

िज.लातुर

पु 12/06/75 बी ए एस सी अहमदपुर 07/09/98 06/09/01 7030871195

735 20160714C100415 
14/07/2016

जोशी संगीता कमलाकर रा. 
रेणापुर ता. रेणापुर िज. लातूर

!"ी 10/03/1970 बीकॉम खुला रेणापुर 16/02/1996 16/02/1999 9822046914
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736 20160714C100475 
14/07/16

Oीरसागर बालू पंढर+ मु.पो. 
गाधवड ता.िज. लातूर

पु 05/01/68 बी ए  एससी लातूर 13/12/95 13/12/98 9823068587

737 20160714C100375 
14/07/16

गायकवाड गौतम बळीराम मु.पो. 
अनसोडा ता.चाकुर िज.लातूर

पु 21/10/71 एम ए बीपीएड एस सी चाकुर 01/12/98 30/11/01 7719042532

738 20150210C100482 
10/02/95

कदम नागनाथ इ!माईल मु.पो. 
�हसामाबाद (उजेड) ता.(श�र 
अंनतपाळ िज.लातूर

पु 15/07/62 बी कॉम एस सी (श�र अंनतपाळ 19/09/91 18/09/94 8975407468

739 20150226c100799 
26/02/16

मनाळे आ;वनाश लaमणराव 

मु.सरवडी पो.कोकळगाव 

ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 01/07/65 एम कॉम खुला @नलंगा 21/01/97 16/03/00 9604329785

740 20070814C722459 
14/08/07

वाघमारे अशोक सुभाष मु.पो. 
साकोळ ता.(श�र अनंतपाह 

िज.लातुर

पु 04/05/74 बी ए एस सी (श�र अंनतपाळ 12/03/00 12/03/03 9421195530

741 20130328C100260 
18/03/13

मोरप�ले महादेव @नवNृी मु.पो. 
तळणी ता.रेणापुर िज.लातूर

पु 10/04/74 एम ए ओबीसी रेणापुर 01/11/97 01/11/00 8805954087

742 19950626C690780 
26/06/95

सुपेकर आनंद >भाकरराव 

रा.स7�ल हनुमान,जुनी भाजी मंडई 

लातूर

पु 21/04/72 बी कॉम खुला लातूर 05/09/96 05/09/99 9422072579

743 20160714C100149 
14/07/16

जाधव धनाजी (लबंाजीराव 

(शवाजी नगर @नलंगा ता.@नलंगा 
िज.लातूर

पु 29/07/72 बी एस सी खुला @नलंगा 01/11/96 01/11/99 9922156371

744 20160714C100757 
14/07/16

खरटमोल (म(लदं ;व�ठलराव 

मु.पो. कारेपुर ता.रेणापुर िज.लातूर
पु 08/10/75 एम ए बीपीएड एस सी रेणापुर 15/11/98 15/11/01 7841008362

745 20140816C101729 
16/08/14

राजवंश uयंबक आंतराम 

रा.हाणमंत जवळगा ता.चाकुर िज 

लातूर

पु 20/01/74 बी.ए. एल. एल. 
बी.

एस सी चाकुर 03/10/96 02/10/99 9423212443

746 20160714C101109 
14/07/16

मुळे (शवराज मारेाती मु.(सदंगी 
पो. सावरगाव ता.अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 10/07/72 बीए बीपीएड 

बीएड

खुला अहमदपुर 03/10/96 02/10/99 9823824567

747 19961226C692625 
26/12/96

खांडकेर रमेश माधवराव मु.पो. 
उजेड ता.(श�र अंनतपाळ िज 

लातूर

पु 26/01/68 पदवीका एन ट+ 2 (श�र अंनतपाळ 07/95 07/98 9049104426
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748 20130721C100482 
21/07/13

खंडागळे अ@नलकुमार रमेशचंL 

सर!वती शाळे]या जवळ >काश 

नगर लातूर

पु 287/10/75 एम ए एस सी लातूर 30/06/00 30/06/03 9423409763

749 19870623C688151 
23/06/87

(भसे दNा"य पांडुरंग रा. (शलवंत 
@नवास सुभLा कॉलनी मजगे 

नगर, लातूर

पु 15/08/69 एम ए खुला रेणापुर 01/12/95 30/11/98 9960864476

750 19860708C689034 
08/07/86

पाट+ल स@तश का(शनाथराव मु.पो. 
@नटुर ता.@नलंगा िज.लातुर

पु 29/10/70 बी कॉम बीपीएड खुला @नलंगा 28/07/95 27/07/98 9881360795

751 20141120C100532 
20/11/2014

सपाटे िजत7L का(शनाथराव रा. 
सलगला ता. िज. लातूर

पु 20/06/1972 बी.कॉम खुला लातूर 15/06/1995 15/05/1998 9422453955

752 20140723C100571 
23/07/2014

भालेराव जग:नाथ गंगाधर रा. 
सुभेदार रामजी नगर लातूर

पु 23/02/1972 एमए बील+ब एस सी लातूर 01/01/1996 31/12/1999 9850596037

753 20010611C699806 
11/06/2001

कुलकण� अनंत गो;वदंराव रा. 
कुल!वामीनी नगर, लातूर

पु 01/09/1971 बीकॉम खुला लातूर 18/12/1995 18/12/1998 9890508574

754 19881227C690275 
27/12/1988

वाघमारे लaमण >�हादराव रा. 
बोधे नगर, लातूर

पु 03/06/1971 बीए एस.सी. औसा 01/02/1996 31/01/1999 8421049271

755 20140915C103525 
15/09/2014

साळुंके बळवंत नागनाथ रा. 
वांजरवाडा पो. (शरोळ ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 03/04/1972 एमए एस.सी. @नलंगा 04/10/1995 03/10/1998 9960379219

756 19920106C691561 
06/01/1992

नवगीरे जयEी बाजीराव रा. 
गौतम नगर, ता.िज. लातूर

!"ी 03/01/1974 बीए एमल+ब एस.सी. लातूर 12/06/1997 12/05/2000 9665185752

757 20160714C101399 
14/07/2016

देशमुख हमीदमीयाँ महमदसाब रा. 
शहाजानी औराद ता. @नलंगा

पु 05/06/1973 बीए बीपीएड खुला उदगीर 03/10/1996 20/09/1999 9423822851

758 20090206C689892 
06/02/2009

!वामी संतोष शरणा�पा रा. 
मेघराज नगर लातूर

पु 23/12/1969 एमए बीएड खुला लातूर 01/10/1997 01/10/2000 9422610717

759 20131223C210962 
23/12/2013

आदमाने मुकुंद Eीराम रा. वाघोल+ 
ता.िज. लातूर

पु 20/04/1975 एमए बीपीएड एस.सी. लातूर 14/12/1998 14/12/2001 8605768859

760 20150211C101128 
11/02/2015

मांदळे सव�Nम उNमराव रा. 
गौतम नगर ता.िज. लातूर

पु 16/12/1965 एमएससी 

एमल+ब

एस.सी. लातूर 01/09/1993 31/09/1996 9422471212

761 20140806C100863 
06/08/2014

कांबळे रामराव सोपानराव रा. 
(भसे वाघोल+ ता.िज. लातूर

पु 25/06/1966 एमए बीपीएड एस.सी. लातूर 09/1995 09/1998 9552567431

762 20120321C736968 
21/03/2012

सदानंदे मनोरमा वसंतराव रा. 
खोरे ग�ल+ लातूर

!"ी 28/07/1967 बीए एस.सी. लातूर 11/10/1996 11/10/1999 9561315733

763 20160711C100924 
11/07/2016

कांबळे अशोक रामा रा. हरंगुळ 

ता.िज. लातूर
पु 25/05/1967 बीए बीपीएड एस.सी. लातूर 01/12/1992 30/12/1995 9881573683
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764 20141215C100626 
15/12/2014

स�यद जहॉगीर साहेब रा. 
सावरगाव ता.िज. लातूर

पु 13/06/1970 बीए खुला लातूर 08/01/1996 08/12/1999 9604577730

765 20150211C100691 
11/02/2015

कोयले (शवाजी सोपान रा. 
;ववेकानंद चौक, लातुर

पु 02/07/1974 बीकॉम एलएलबी ओबीसी लातूर 07/10/1996 07/09/1999 9422657890

766 20150213C101004 
13/02/2015

सुय�वंशी >मोद ;व�ठलराव रा. 
(भम नगर, शाहु चौक, लातूर

पु 13/09/1967 एमए बीएड एस.सी. लातूर 03/07/1992 03/06/1995 8793172261

767 20080528C726017 
28/05/2008

जाधव ;वIम बाबासाहेब रा. 
गणेश नगर, जुना औसा रोड लातूर

पु 01/02/1968 बीकॉम बीपीएड खुला लातूर 26/08/1994 26/07/1997 9021368168

768 19941229C690440 
29/12/1994

काटे भाऊसाहेब चंदर रा. भोपला 
पो. एकुगा� ता.िज. लातूर

पु 07/10/1964 बीए खुला लातूर 02/08/1996 02/07/1999 7767963415

769 20081127C702726 
27/11/2008

कोटगीरे महेश सोपानराव रा. 
>काश नगर, लातूर

पु 02/06/1972 एमएससी खुला लातूर 25/06/1995 25/05/1998 9423346637

770 19950706C6909748 
06/07/1995

जाधव भालचंL बापुराव रा. 
(शवणी ता.िज. लातूर

पु 01/06/1969 एमकॉम खुला लातूर 11/10/1996 11/09/1999 9423345681

771 20140328C100686 
28/03/2014

_कत< अनंत माधवराव रा. महादेव 
नगर, ता.िज. लातूर

पु 08/01/1974 बीए एस.सी. लातूर 07/02/2000 07/01/2003 7719844080

772 20100214C732071 
14/02/2010

वलांड ेउमाशंकर बाबुराव रा. (श�र 
अनंतपाळ ता.(श�र अनंतपाळ 

िज. लातूर

पु 25/06/1974 बीए बीपीएड खुला (श�र अंनतपाळ 24/09/1999 24/09/2002 9421452068

773 20091104C690481 
04/11/09

पाठक गु�दN मधुकरराव रा. 
Eीपाद @नवास उषा_करण टॅाक6ज 

जवळ कैलास नगर लातूर

पु 31/03/70 बी कॉम खुला लातूर 13/10/97 13/10/00 8007655305

774 19920905C690349 
05/09/92

शेख लायकअल+ मु!तफा मु.पो. 
गंगापुर ता.िज.लातूर

पु 10/05/73 एम ए खुला लातूर 09/01/96 09/12/99 9665416859

775 20160715C100046  
12/01/70

शेळके शंकर रावसाहेब 

रा.कोकणगी पो. अहमदपुर 

िज.लातूर

पु 12/01/70 एम ए खुला अहमदपुर 01/08/97 31/07/00 7507544269

776 20150226C100254 
26/02/15

कुंभार ;वलास _कशनराव रा.मु. 
सरवडी ता.@नलंगा िज.लातूर

पु 25/05/72 बी ए ओबीसी @नलंगा 27/09/96 26/09/99 8805873526

777 20160713C100676 
13/07/16

(शदंे लaमण सटवा मु.बागदर+ 
पो.संगम ता.देवणी िज.लातूर

पु 15/05/72 बीए एस सी उदगीर 01/11/96 01/11/99 9819606305

778 19991008C696636 
08/10/99

आडसुळे जयEी @नवNृीराव मु.पो. 
मु�ड ता.िज.लातूर

!"ी 22/06/71 एम ए बीपीएड एस सी लातूर 11/09/97 11/09/00 9623908105
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779 19950714C691098 
14/07/1995

(शदंे गो;वदं ;व$वनाथ रा. अजनी 

(बु) ता. (श�र अनंतपाळ िज. लातूर
पु 20/06/1970 बीए एस.सी. @नलंगा 11/10/1996 30/09/1999 9545520687

780 20111115C714551 
15/11/11

दंड ेक�णा Gयंकटराव रा.(म" 
नगर लातूर

!"ी 11/04/76 बीए खुला लातूर 07/08/99 07/07/02 9552225974

781 20160715C100383 
15/07/2016

तांदळे Eावणकुमार नर(सगंराव मु. 
(सrधाथ� हौसींग सोसायट+, नांदेड 
रोड लातूर

पु 02/04/1962 बीए एस.सी. लातूर 01/03/1994 31/03/1997 7588402784

782 19910708C698798 
15/06/1972

गायकवाड आ\णा नारायण रा. 
काळमाथा पो. भादा ता. औसा िज. 
लातूर

पु 15/06/1972 बीए एस.सी. औसा 20/11/1997 19/10/2000 9766980775

783 20150209C100528 
09/02/2015

कांबळे नागेश म@छंLनाथ रा. 
रामनगर, उदगीर िज. लातूर

पु 01/10/1968 बीकॉम एस.सी. उदगीर 11/03/1996 11/03/1999 9423351467

784 20160715C100498 
15/07/2016

जोशी संगीता पंडीतराव रा.शुभEी 
अपाट�म7ट, केशव नगर, लातूर

!"ी 01/08/1968 बीए खुला लातूर 10/07/1998 10/06/2001 8237104238

785 19910916C690355 
16/09/91

लोखंड ेनंदकुमार �दगंाबर 

रा.(सताराम नगर , ता.िज.लातूर
पु 14/02/73 एम ए बीएड 

बीपीएड

ओबीसी लातूर 17/10/97 17/10/00 9422756547

786 19900614C689542 
14/06/90

पवळे ;वxणु मधुकारराव 

रा.तावरजा कॉलनी ता.िज.लातूर
पु 25/07/69 बीकॉम ओबीसी लातूर 10/11/95 10/11/98 9423346708

787 20160715C100758 
15/07/16

गायकवाड (होळीकर) बाळकृxण 

गुंडाजी रा. कृवस सदन शाळे]या 

मागे लातूर

पु 26/05/68 एमए  एससी लातूर 16/06/95 22/06/98 9175103767

788 20160708C101289 
08/07/16

ढगे संजय ;व$वनाथ  रा. बँक 

कॉलनी समोर, @नलंगा ता.@नलंगा 
िज. लातूर

पु 22/08/1972 एमकॉम 

जीडीसीए ॲ:ड ए

एस.सी. @नलंगा 01/12/1996 30/12/1999 8888931496

789 20150529C101115 
29/05/2015

नाGहकर बालाजी `ानोबा मु.पो. 
चाकुर ता. चाकुर िज. लातूर

पु 28/11/1969 एसएससी 

पशुधन 

पय�वेOक पदवी

ओबीसी अहमदपुर 01/02/1997 31/01/2000 9423350953

790 19950828C691259 
28/08/1995

मुगळे सु@नल �दगंबरराव मु.पो. 
(शराढोण ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 25/05/1971 बीएससी खुला @नलंगा 01/10/1996 30/09/1999 9421377737

791 20090903C727309 
03/09/2009

Gहनाळे मोहन शंकरअ�पा मु.पो. 
(शराढोण ता. @नलंगा

पु 20/06/1973 बीए खुला @नलंगा 10/10/1998 10/10/2001 9689991178
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792 20150309C100494 
09/03/2015

तMडारे महेश `ानोबा मु. तMडारे 
@नवास, बाभळगाव रोड, लातूर

पु 08/04/1971 बीए एस.सी. लातूर 04/01/1996 31/12/1998 9921488326

793 20160715C100949 
15/07/2016

उमाटे Gयंकट रामराव रा. बडुर ता. 
@नलंगा िज. लातूर

पु 02/05/1962 एमकॉम खुला @नलंगा जाने 1988 Hडसे 1990 9011824887

794 20160715C100979 
15/07/2016

सरवदे भालु पांडुरंग रा. काटगाव 

ता. िज. लातूर
पु 10/11/1970 बीए एस.सी. लातूर 04/10/1996 04/10/1999 9920809622

795 20160710C100032 
10/07/2016

चांदोरे शोभा बाबुराव रा. वसवाडी 
मु.पो. पाखरसांगवी ता.िज. लातूर

!"ी 04/01/1972 एमए बीएसडZ�य खुला लातूर मे 1996 ए;>ल 1999 9552703693

796 19970502C693134 
02/05/1997

सरवदे सुरेश `ानोबा रा. खुंटेगाव 

ता. औसा, िज. लातूर
पु 15/01/1968 एमकॉम एस.सी. औसा 11/10/1998 10/10/2001 7588932021

797 19930705C689505 
05/07/1993

मेलगीरे (शवाजी आ:नाराव रा. 
कोराळी वाडी ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 04/03/1977 एचएससी 

सीपीएड

Gह+जे @नलंगा 01/03/2000 28/02/2003 9922792658

798 20150214C100233 
14/02/2015

बMडगे गो;वदं नर(सगंराव रा. 
औराद शहा ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 03/06/1971 बीए बीपीएड खुला @नलंगा 20/07/1995 18/07/1998 9764667835

799 20040119C708335 
19/01/2004

चGहाण बालाजी �हरामण रा. 
रेणुका नगर, रेणापुर ता. रेणापुर 

िज. लातूर

पु 25/03/1971 एमए Gह+जे रेणापुर 01/01/1996 30/01/1996 8975960081

800 20150224C101184 
24/02/2015

सुय�वंशी ;वलास सोपानराव मु. पो. 
अशोक नगर, @नलंगा ता. @नलंगा 
िज. लातूर

पु 16/06/1969 बीए एस.सी. @नलंगा 06/07/1995 05/07/1998 9420216515

801 19920702C693240 
02/07/1992

नाईकवाड ेस@तश नर(सगंराव 

मु.पो. उजळंब ता. चाकुर िज. लातूर
पु 01/05/1974 एमए बीएड एस.सी. चाकुर 11/1998 10/2001 9423210133

802 20160716C100557 
16/07/2016

गादगे का(शनाथ (शवदास रा. 
म�जीद चौक, चाकुर ता. चाकुर 

िज. लातूर

पु 21/07/1975 बीए खुला चाकुर 01/12/1997 30/11/2000 8421948000

803 20160715C100405 
15/07/2016

गोरे नानासाहेब >भाकर रा. 
गादवड ता. िज. लातूर

पु 14/11/1969 एमए बीपीएड एस.सी. लातूर 27/09/1995 27/09/1998 9766220627

804 19830809C688032 
09/08/1983

बोरसुरे तानाजी रंगराव रा. 
तगरखेडा ता. @नलंगा िज. लातूर

पु 15/06/1966 बीए बीपीएड एनट+ क @नलंगा 29/09/1992 25/09/1995 9021715206

805 20160716C100760 
16/07/2016

�बरादार मारोती लaमणराव रा. 
भाकसखेडा पु. पो. लोहारा ता. 
उदगीर

पु 01/04/1966 बीकॉम खुला उदगीर 14/08/1996 13/07/1999 9403013168
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806 20160716C100460 
16/07/2016

!वामी (शवशंकर पंच�या रा. 
देगलुर रोड, ;वकास नगर, उदगीर 
िज. लातूर

पु 22/12/1972 बीएससी ओबीसी उदगीर 01/12/1996 31/11/1999 7709283170

807 19950831C691264 
31/08/1995

साळुंके नंदकुमार रावसाहेब रा. 
आजनी खु. पो. (श�र ताजबंद ता. 
अहमदपुर िज. लातूर

पु 05/07/1972 एमए बीएड खुला अहमदपुर 10/10/1996 09/10/1999 9823145790

808 20131202C186842 
02/12/2013

साबणे अंबादास कुंडल+कराव रा. 
हNेनगर रोड नं.2, कामगार 

भवन]या पाठSमागे, लातूर

पु 15/06/1971 बीए एस.सी. लातूर 13/05/2000 13/05/2003 9404657339

809 20150213C101011 
13/02/2015

होनमाळे (सrधे$वर (शवराज 

मु.पो. साकोळ ता. (श. अनंतपाळ 

िज. लातूर

पु 20/12/1969 द=ुध Gयवसाय 

पद;वका

खुला @नलंगा 26/12/1997 17/12/2000 9527358995

810 20160713C100609 
13/07/2016

तपघाले सुमन नागोराव रा. 
तेलगाव ता. अहमदपुर िज. लातूर

!"ी 10/06/1970 बीए एस.सी. अहमदपुर 04/10/1996 03/10/1999 7066493063

811 20160716C100994 
16/07/2016

कुलकण� सुनंदा पांडुरंगराव रा. 
दNनगर, §ायGहर कॉलनी लातूर

!"ी 06/04/1970 बीए खुला लातूर 09/1996 08/1999 9561542802

812 20160716C101010 
16/07/2016

आळणे बंकट हर+दास मु.पो. 
(शवल+ ता. औसा िज. लातूर

पु 07/06/1970 बीकॉम बीपीएड खुला औसा 10/05/1995 09/05/1998 9767777089

813 20120309C736825 
09/03/2012

माने उNम Gयंकटराव रा. नायगाव 
ता. चाकुर िज. लातूर

पु 05/10/1973 बीए एस.सी. चाकुर 01/01/1995 01/07/1998 7385092063

814 20160711C100877 
11/07/2016

भालके (मनाOी @नवNृीराव रा. 
खोर+ ग�ल+, लातूर

!"ी 14/08/1966 बीकॉम खुला लातूर 05/1996 04/1999 9421858087

815 20160716C10480 
16/07/2016

जोगदंड उrधव `ानोबा रा. 
इंLठाण पो. दज�बोरगाव ता. 
रेणापुर िज. लातूर

पु 01/06/1964 एमएससी बीएड एस.सी. लातूर 01/10/1990 30/09/1993 9270223702

816 20120615C692172 
15/06/2015

बनसोड ेदगडू बळीराम 

मु.पो.कोकळगांव ता. @नलंगा 
िज.लातूर

पु 30/06/1972 बीए!सी NT-C @नलंगा 11-01-1997 11/01/2000 9763566772

817 19890109C690614 
09/01/1989

पाट+ल बाळकृxण नंद_कशोर 

मु.पो.�ह�पळनेर ता.चाकूर िज.लातूर पु 27/04/1973 बीए NT-C चाकूर 01/04/1996 30/03/1999 9850493961

818 20140913C102288 
13/09/2014

सोनकांबळे भाउराव संभाजी 

मु.पो.तMडारे ता.उदगीर िज.लातुर पु 04/04/1972 बीए SC उदगीर 16/07/2000 23/06/2003 8805404830
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819
20160718C101418 

18/07/2016

कुलकण� सरोज वामनराव 

रा.राधाकृxण नगर िजजामाता 

शाळे जवळ जूना औसा रोड लातूर

पु 07/12/1969 बीए!सी OPEN लातूर 04/01/1996 04/12/1998 9527877645

820 20160719C100256 
19/07/2016

वागलगावे दशरथ साधू 

मु.राच:नावाडी पो.शेळगांव ता. 
चाकूर िज.लातूर

पु 08/07/1971 बीए NT-C चाकूर 13/11/1998 13/10/2001 9637150227

821 19950718C691116 
18/07/1995

pपनर पंडीत (लबांजीराव 

मु.पो.(शश� ता.@नलंगा िज.लातूर पु 15/07/1971 बीए/बीपीएड NT-C @नलंगा 05/02/1997 05/02/2000 9730207703

822
20120813C696440 

13/08/2012

दवुे बालाजी ;व$वनाथ 

मु.आंबेवाडी पो.कबनसांगवी Gहाया 

नळेगांव ता.चाकूर िज.लातूर
पु 05/12/1967 बीए/बीपीएड SC उदगीर 01/10/1991 30/09/1994 9673823511

823 200160730C101546     
30/07/2016

पुराणीक माधुर+ (भकाजीपंत मु.पो. 
सेलू ता. औसा िज.लातूर

!"ी 27/04/1966 बीए OPEN औसा 03/03/1995 03/03/1998 9156939468

824 20021005C703907                 
       05/10/2002

कुलकण� जगद+श भा!करराव 

मंगेश आपाट�मे:ट पrमादेवी 

मंद+र जवळ, कैलास नगर लातूर

पु 10/05/1972 बीए!सी बीएड OPEN कळंब 01/07/1995 30/06/1998 9175519899

825 20110307C690932        
07/03/2011

सवाई सुधाकर ह0र$चंL, पाp 
नगर पा\याटाक6 जवळ 

मु.पो.मुpड ता.िज.लातूर

पु 10/04/1970 बीए!सी SC लातूर 01/02/1997 01/01/2000 9970089922

826 20150310C100079 
10/03/2015

दफेदार खुर�म सरदारअल+     

काजी ग�ल+ मु.पो. @नलंगा ता. 
@नलंगा

पु 01/10/1966 बीए!सी OPEN @नलंगा 01/05/1992 31/05/1995 9665955367

827 20160801C100396 
01/08/2016

जाधव तुकाराम ;वठोबा 

मु.पो.दादगी ता.@नलंगा िज.लातूर
पु 09/06/1973 एमए बीएड OPEN @नलंगा 13/12/1995 12/12/1998 9011728255

828 20160718C100104 
18/07/2016

ढोले चांगदेव नामदेव          

मु.पो. (शवल+ ता. औसा

पु 12/05/1970 बीकॉम बीपीएड OBC औसा 19/06/1996 19/06/1999 9881384335

829 20160718C100220 
18/07/2016

Oीरसागर धनराज शहाजीराव 

मु.पो.(शवल+ ता. औस्ा िज. लातूर
पु 05/01/1970 बीकॉम/बीए 

बीपीएड

OBC औसा 23/11/1995 22/11/1998 7776070442

830 20160715C100023 
15/07/2016

गGहाणे ;वलास बापूराव      

मु.पो. येवर+ ता.जळकोट िज. लातूर
पु 05/09/1971 बीए OPEN जळकोट 01/04/1991 01/04/2000 9011587355
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831 19940301C690025 
01/03/1994

वाघमारे Gयकंट नागनाथ.      
समता नगर (शदंे फोटो Uाफर 

यांचे घरा जवळ मु..पो.ता. औसा

पु 10/08/1970 बीए बीपीएड SC औसा 01/07/1996 30/07/1999 9922669641

832 19800428C687988 
28/04/1980

कांबळे माधव दौलतराव 

मु.पो.राठोडा ता. @नलंगा िज.लातूर
पु 15/08/1961 बीकॉम SC @नलंगा 12/01/1990 12/01/1993 9975518233

833 20161219C100220 
19/12/2016 

�बरादार संUाम �दगंबर 

मु.पो.@तपराळ ता. उदगीर िज.लातूर
पु 07/05/1967 बीए बीपीएड OPEN उदगीर 01/06/1995 31/05/1998 9763879443

834 19960717C699183 
17/07/1996

मुंजाळे मारोती सोपानराव 

मु.पो.येरोळ ता. (शpरअंतपाळ 

िज.लातूर

पु 17/06/1973 एमए बीएड NT-C (शpर अनंतपाळ 05/09/2000 05/09/2003 9764636959

835 19880628C68824 
28/06/1988

शेख मुIो�दन हुसेनसाब     

मु.पो. गुरनाळ ता. देवणी िज. लातूर
पु 01/03/1971 एमए OPEN देवणी 01/09/1997 03/08/2000 9922123757

836 20160716C100793 
16/07/2016

कांबळे सुरेश गणपती 

मु.पो.शेळगी ता. @नलंगा िज. लातूर
पु 03/02/1974 एमए बीपीएड SC @नलंगा 21/01/1997 18/01/2001 9503604639

837 20160719C100158 
19/07/2016

आ�टे खंडू सदा(शव       

मु.मसला पो.(भसेवाघोल+ 
ता.िज.लातूर

पु 30/01/1976 एमकॉम 

जीडीसीॲ\डए

SC लातूर 10/11/1998 10/10/2001 9421370130

838 20161220C100318 
20/12/2016

कांबळे संतराम _कशन       

मु.पो. _कनगांव ता. अहमदपुर िज. 
लातूर

पु 22/06/1966 बीए SC अहमदपूर 12/05/1995 11/05/1998 9673205101

839 20161220C100734 
20/12/2016

जोशी ;वनायक पुpषNेम      

मु.पो. खरोळ ता. रेणापूर िज. लातूर
पु 01/09/1971 एमए बीएड OPEN रेणापूर 01/10/1997 31/10/2000 9922557512

840 20161219C100235 
19/12/2016 

सुय�वंशी शेषरेाव पुंड(लक       

मु. पो.येणक6 ता.उदगीर िज. लातूर
पु 16/06/1969 बीए SC उदगीर 01/06/1996 31/12/1998 7030792646

841 20150305C100481 
05/03/2015

पाट+ल शेख रसूल उ!मानसाहेब  

मु.पो.आनंदवाडी ता. @नलंगा 
िज.लातूर

पु 05/12/1976 एमए OPEN @नलंगा 25/11/1998 25/11/2001 9561457785
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जातीचा >वग�

842 20161219C100613 
19/12/2016 

कुलकण� सुरेश सुधाकरराव      

मं"ी नगर सुतमील रोड लपाटे 

यांचे घरा जवळ लातूर

पु 10/07/1971 बीए!सी OPEN औसा 01/01/1996 31/12/1998 7743951032

843 20100707C734199 
07/07/2010 

महाजन राज7L माणीकअ�पा  

वैभव नगर खाडगांव रोड लातूर

पु 15/11/1963 एमकॉम OPEN लातूर 02/12/1989 02/12/1992 9422071730

844 20160725C100566 
25/07/2016

गाड ेबालाजी नागनाथ   

मु.पो.रेणापूर ता.रेणापूर िज.लातूर
पु 03/07/1969 एमकॉम OPEN रेणापूर 01/07/1996 01/07/1999 8888025595

845 20160715C100699 
15/07/2016

गाड ेका(शनाथ Eीपती 

मु.पो.रेणापूर ता.रेणापूर िज.लातूर
पु 01/02/1972 बीए OPEN रेणापूर 01/02/1996 01/02/1999 9689550659

846 20160725C100527 
25/07/2016

गाड ेसुधाकर Eीपती  

मु.पो.रेणापूर ता.रेणापूर िज.लातूर
पु 06/04/1974 बीकॉम एमए OPEN रेणापूर 08/09/1995 08/09/1998 9423736390

847 20161221C100892 
21/12/2016

�बरादार राज7L नागनाथ 

मु.@तपराळ ता. (शpर अनंतपाळ 

िज. लातूर

पु 02/01/1967 बीपीएड OPEN (शpर अनंतपाळ 01/06/1996 01/06/1999 8805521354

848 20160715C101184 
15/07/2016

जाधव बालाजी मारोती 

मु.पो.वाढवणा ता.उदगीर  
िज.लातूर

पु 20/02/1959 बीएएमएस OPEN उदगीर 01/01/1996 31/12/1998 9552031737

849 19930916C689731 
16/09/1993

कासले संतोष ग�हनीनाथ  

मु.दापRयाळ ता. चाकूर िज. लातूर
पु 24/05/1974 एमए OBC चाकूर 01/12/1997 30/11/2000 9767575702

850 20160718C101374 
18/07/2016 

(शदंे ;व$वभर रामराव        मु. 
घरणी ता. चाकूर िज. लातूर

पु 20/06/1970 बीकॉम OPEN चाकूर 13/12/1995 12/12/1998 9096514331

851 20161222C100907 
22/12/2016

बोडके का(शनाथ भगवान 

मु.पो.अजणी ता.(शpर अनंतपाळ 

िज. लातूर

पु 04/03/1969 एमए बील+ब 

ॲ\ड आयएससी

SC @नलंगा 01/11/1995 31/10/1998 9767280266

852 20161223C100558 
23/12/2016

वाघमारे (शवाजी ;व�ठलराव 

मु.देवंUा ता. चाकूर िज. लातूर
पु 20/06/1963 बीएसडZलु 

एमएसडब�यु

SC अहमदपूर 05/01/1990 04/01/1993 9403670775

853 20161223C100258 
23/12/2016

कांबळे हणमंत गणपतराव 

मु.पो.अंकुलगा ता. (शpर 
अनंतपाळ िज. लातूर

पु 10/07/1972 बीए बीएड SC @नलंगा 27/10/1995 27/10/1998 9970741687

854 20161219C100929 
19/12/2016

पाट+ल अर;वदं गंगाधर  

मु.चोभळी पो.(शpर ताजबंद 

ता.अहमदपूर िज. लातूर

पु 03/05/1972 बीए बीपीएड OPEN अहमदपूर 03/11/1997 02/11/2000 9049033373
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855 20161224C100362 
24/12/2016

सुरकूटे अशोक दे;वदास  

मु.आनंदवाडी पो.गंगा�ह�परगा ता. 
अहमदपूर िज. लातूर

पु 10/05/1974 बीए बीपीएड OBC अहमदपूर 01/04/1999 31/03/2002 9405041264

856 20161221C100395  
21/12/2016

पवार बालाजी ;व$वनाथ  

मु.पो.नळेगाव ता. चाकूर िज. लातूर
पु 10/04/1972 बीएमए OPEN अहमदपूर 14/12/1998 13/12/2001 8275178798

857 19970701C693194 
01/07/1997

भुरे धनंजय रामचंL      

मु..;वराळ पो.पाटोदा ता.जळकोट 

िज. लातूर

पु 01/05/1975 बीए बीपीएड OPEN जळकोट 08/2000 07/2003 9423759389

858 19840620C688045 
20/06/1984

साबणे देवीदास @नवNृी    

मु.पो.लातूर रोड ता.चाकूर िज. 
लातूर

पु 01/01/1963 बीकॉम बीपीएड SC लातूर 11/11/1998 11/10/2001 7350865180

859 20150204C100493 
04/02/2015

कुलकण� मुकूंद माधवराव   

मु.पो. मुpड नाड ेग�ल+ ता.िज. 
लातूर

पु 14/08/1969 एमए बीएड OPEN लातूर 16/03/1999 16/02/2002 9890097823

860 20160828C100550 
28/08/2016

सुय�वंशी दNा"य भानुदासराव  

Iांती नगर खांडगाव रोड लातूर

पु 15/06/1969 बीए बील+ब 

ॲ\ड 

इनफॉमेशनसायं

:स

SC परळी (वै ) 25/06/1997 25/06/2000 9665608832

861 20160718C100744 
18/07/2016

क!पटे केशव माधवराव    

मु.पो.गाधवड ता. लातूर
पु 03/05/1970 बीए NT-C लातूर 01/06/1995 01/05/1998 9764922992

862 20160729C101143 
29/07/2016

क!पटे सुखदेव `ानोबा    

मु.पो.गाधवड ता. लातूर
पु 02/02/1973 बीए NT-C लातूर 07/1998 07/2001 9545517157

863 20160723C100655 
23/07/2016

वराड ेउमेश िजवन          

Gदारा Eमसावल+ जाधव @नवास 

मारवाडी !मशानभूमी समोर 

मेघराज नगर लातूर

पु 01/03/1973 एमए OPEN लातूर 04/10/1996 04/09/1999 7588062318

864 20160809C100597 
09/08/2016

भीसे संजय रावसाहेब      मु.पो. 
गाधवड ता.लातुर िज.लातुर

पु 20/2/1972 एमए OPEN लातूर 18/8/1997 18/8/2000 9075553003

865 20160729C101217 
29/07/2016

माळी हनुमंत चंLसेन     

रा.गाधवड ता.िज.लातूर
पु 01/01/1970 बीए OBC लातूर 01/06/1995 01/05/1998 8600242145

866 20161230C100305 
30/12/2016

जोशी सु@नल (सताराम    

कवचकुडलं @नवास सदगुp नगर 

काल+का देवी मंद+र मागे, लातूर

पु 22/10/1965 बीकॉम OPEN लातूर 12/1998 11/2001 9423346784
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867 20161229C100453 
29/12/2016

कांबळे धनराज गोरोबा      

बौFद नगर वैशाल+ बौFद ;वहार 

जवळ लातूर

पु 10/05/1967 बीए SC लातूर 15/03/1993 15/03/1996 9881460441

868 20140328C100636 
28/03/2014

डुकरे तानाजी राम      

मु.पो.�दबेगांव ता. रेणापूर िज.लातूर
पु 07/05/1972 बीए एमए SC रेणापूर 07/02/1997 02/02/200 9146478712

869 20160801C100873 
01/08/2016

कसमळे जग:नाथ संभाजी 

मु.पो.कामखेडा ता. रेणापूर िज. 
लातूर

पु 02/05/1970 एमए बीपीएड OPEN रेणापूर 15/04/1999 15/04/2002 9766804210

870 19920916C691301 
16/09/1992

पोतवळे गंगाधर ;वर�पा  

मु.सलगरा पो. तेलगाव ता. 
अहमदपूर िज. लातूर

पु 01/07/1971 बीए बीपीएड SC अहमदपूर 01/12/1996 01/12/1999 8421878348

871 19900416C689223 
16/04/1990

तMडारे बालाजी संभाजी     मु.पो. 
नळेगांव ता. चाकूर िज. लातूर

पु 07/06/1969 एमए OPEN अहमदपूर 10/05/1995 09/05/1998 97865103711

872 20000822C697916 
22/08/2000

मोरे गो;वदं तुकाराम       

मु.सलगरा पो.तेलगांव 
ता.अहमदपूर िज. लातूर

पु 01/12/1966 बीए एम बीएड OPEN अहमदपूर 13/11/1991 12/11/1994 9823604688

873 20041216C713147 
16/12/2004

मोरे सुरेश दNा"य           

मु.सलगरा पो.तेलगांव 
ता.अहमदपूर िज. लातूर

पु 10/12/1969 एमए बीएड OPEN अहमदपूर 01/08/1996 31/07/1991 9422471448

874 20161231C100421  
31/12/2016

कदम वैजेनाथ शंकरराव     

मु.तांबट सांगवी ता. अहमदपूर 

िज. लातूर

पु 26/06/1972 बीए बीपीएड OPEN अहमदपूर 01/03/2000 28/02/2003 9403541028

875 20161230C100754 
30/12/2016

बारवाड नर(सगं पंढर+नाथ   

मु.उजना पो.गंगा�ह�परगा 
ता.अहमदपूर िज.लातूर

पु 22/01/1972 बीए OBC अहमदपूर 01/07/1998 01/07/2001 8554823211

876 20161226C101128 
26/12/2016

कदम संभाजी तुकाराम    

मु.तांबटसांगवी ता. अहमदपूर िज. 
लातूर

पु 10/07/1972 बीए OPEN अहमदपूर 01/03/1997 28/02/2000 9923640796

877 2016230C100938 
31/12/2016

काजी फाpक महंमद जल+ल  

मु!तफा कॉलणी वाले इ=ल+श 

शाळे जवळ खाडगांव रोड लातूर

पु 12/07/1966 बीए OPEN लातूर Hडस7बर 1995 नोGह7बर 1998 9822014649

878 20160731C100172 
31/07/2016

मोमीन जह+र इqाह+म      

मु.पो.हंडरगुळी ता. उदगीर िज. 
लातूर

पु 04/10/1969 बीए OPEN उदगीर 06/11/1996 31/10/1999 9923874954
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879 524C4635079  
07/01/2017

मीरजगावे संजय (शवमुत�    

मु.पो.@तथ� ता. अहमदपूर

पु 10/05/1973 एमए बीएड OPEN अहमदपूर 01/12/1997 30/11/2000 9049446297

880 20170103C100788 
03/01/2017 

शेख फर+द pकमोद+न तांबोळी  

मु.;पपंळगाव पो. तांदळुजा ता. 
लातूर

पु 02/05/1970 एमए OBC लातूर माच� 1996 फेqुवार+ 1999 8605075307

881 524C4635309 
07/01/2017

देशपांड ेलaमीकांत सुधाकरराव 

देशपांड ेकॉलणी जुना औसा रोड 

गुpकृपा @नवास लातूर

पु 08/11/1968 एमकॉम OPEN लातूर जानेवार+ 1993 Hडस7बर 1995 9421372912

882 20161219C100372 
19/12/2016

कुलकण� Gयकंटेश >काशराव   

मु माळकMडजी पो.दोवताळा 

ता.औसा िज. लातूर

पु 01/03/1971 एमए OPEN औसा 25/05/1995 25/05/1998 9922617122

883 20170103C100132 
03/01/2017

जाधव सं�दपान मारोती    

मु.तुंगी (खु.) पो.तुंगी (बु.) ता. औसा

पु 02/05/1973 बीए OPEN औसा 06/07/1996 06/07/1999 9960843310

884 20161219C101325 
19/12/2016

सुतार बाळु अ\णा�पा      

मु.बोरागाव पो.भादा ता. औसा

पु 07/06/1975 बीए OBC औसा 21/09/1998 21/09/2001 9922337742

885 524C4642883 
12/01/2017

हंचाटे रामचंL भालचंL       

भोई ग�ल+ मु.पो.ता.औसा 

िज.लातूर

पु 15/08/1968 बीकॉम OBC औसा 10/04/1995 09/03/1998 9970137629

886 19920722C689113 
22/07/1992

भोसले सुक:या जाल+ंदर      

पrमा @नवास  जुना सराफा रोड 

लातूर

!"ी 11/04/1969 बीकॉम OBC लातूर 09/07/1997 09/07/2000 8605229752

887 524C4644289 
13/01/2017

सोमवंशी बालाजी बाबुराव      

मु. वानवडा पो.बोरफळ ता. औसा 

िज. लातूर

पु 01/07/1971 बीएबीपीएड SC औसा 03/03/1996 03/03/1999 9850188384

888 524C4644167 
13/01/2017 

स�यद जक6योrद+न खुदबोrद+न  

 मु.पो.हंडरगुळी ता. उदगीर 
िज.लातूर

पु 10/08/1963 बीए!सी OPEN उदगीर 01/12/1997 30/11/2000 9823940093

889 19960620C692135 
20/06/1996

कांबळे िजत7L @नवतृीराव      मु 

बोडका पो.वायगांव ता. अहमदपूर 

िज.लातूर

पु 30/06/1972 बीए आयट+आय SC अहमदपूर 01/09/1997 31/08/2000 9923356140

1 19900214सी817923 दंडगूले (शवशंकर लaमण, मु.पो 
जेवळी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/23/1972 एमए ;वजा-अ उमरगा 2/7/1996 1/31/1999 8975038901
िजहा कौशय �वकास, , , , रोजगार व उदयोजकता माग�दश�न क� �, , , , उ2मानाबाद....
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2 20090530सी826001 तेारकड ेनंदकुमार बाबुराव, मु.पो 
जेवळी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/7/1974 बीए खुला लोहारा 6/18/1997 6/17/2000 9404677241

3 20150209सी101180 दंडगूले गोपाळ राम, मु.पो जेवळी 

ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.
पुpष 1/10/1974 बीए ;वजा-अ उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9922124107

4 19920214सी818711 मPणयार इलाह+ अबदलु, मु.पो 
जेवळी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/16/1973 बीए खुला उमरगा 1/4/1997 12/31/1999 9767080985

5 19971114सी855822 ढंगे Eीशैल शांत�पा, मु.पो जेवळी 

उ, ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.
पुpष 3/3/1972 बीए खुला उमरगा 3/5/1999 2/28/2002 9096499566

6 19930608सी818903 कोरे सुCधर ;व$वनाथ, मु.पो 
जेवळी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/15/1972 एमए खुला उमरगा 2/7/1996 1/31/1999 9850980494

7 19860703सी817157 �बराजदार Eीशैल कल�पा, मु.पो 
जेवळी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/1/1970 बीए बीपीएड खुला उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9922856340

8 20121109सी822816 नरगाळे अबासाहेब बळीराम, मु.पो 
�ह�परगा रवा, ता.लोहारा, 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/25/1975 बीए!सी बीएड खुला लोहारा 11/2/1998 11/2/2001 9130147623

9 20051013सी825370 माने भा!कर ;व$वनाथराव, रा.बस 
!टँड मागे ता.लोहारा, 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/16/1971 बीए!सी बीएड  

क:!�Rशन 

सुपरवायझर

खुला उमरगा 5/6/1997 31/04/2000 9421444432

10 20130206सी100251 जटटे जय>काश तमन�पा, 
रा.महाDमा फुले चौक ता.लोहारा, 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/27/1974 बीए!सी बीएड खुला लोहारा 1/9/1996 1/8/1999 9403390651

11 20150205सी100981 मुळे उमेश उNम, मु.पो �ह�परगा 
रवा, ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/17/1977 एमए खुला लोहारा 5/2/2000 4/21/2003 9158714978

12 19860709सी817166 भोर ;वकास बाबुराव, मु.पो 
माकणी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/11/1970 एमए बीएड खुला उमरगा 9/6/1995 8/31/1998 9623129424

13 19890711सी817603 CचकुंLे अ@नल बाबुराव, मु.पो 
माकणी ता.लोहारा, िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/5/1972 बीए!सी बीपीएड खुला लोहारा 7/6/1998 6/30/2001 9028872137
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14 19881215सी817412  कुलकण� अभय बाबुराव,   
मु.पो.जेवळी, ता.लोहारा, 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/13/1971 बीए, 
एमएससीआयट+, 
इंटरमेिजएट 

§ा¨ग, टंकलेखन 

इंUजी 40, 
मराठS 30, 
बायडींग

खुला लोहारा 7/14/2000 7/13/2003 8975446171

15 19970924सी 822617 मोरे ;वजयकुमार `ानोबा 

मु.मुरशदपुर पो.सा!तुर ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/10/1973 बी.ए. खुला लोहारा 2/1/1999 1/31/2002 9158975067

16 1991222सी817983 सरवदे कमलाकर शामराव 

मु.मुरशदपुर पो.सा!तुर ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/21/1973 एम.ए. अनु. जाती लोहारा 2/10/1999 2/9/2002 8605079872

17 20070809सी871702 कांबळे राजशेखर शरणाअ�पा 

मु.पो जेवळी उNर ता.लोहारा 
िज.!मानाबाद

पुpष 1/20/1973 एम.ए अनु. जाती लोहारा 3/10/1997 3/9/2000 9665506083

18 19980504सी823260 सुय�वंशी (शवाजी सुय�भान 

मु.मेाघा बु.ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/14/1974 बी.ए!सी खुला लोहारा 8/3/1999 8/2/2002 9922140899

19 19870714सी817272 गोसावी Gयंकट गंगागीर 

मु.पो.भोसगा ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/2/1970 बी.ए. भजाब उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 8888211079

20 20090922सी850797 कोकणे दयानंद Eीमंत मु.पो. 
सा!तुर ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/16/1967 एम.ए. बी.पी.एड अनु. जाती लोहारा 1/12/1998 1/11/2001 9765652211

21 20090107सी824930 भंडारकावठे ;वलास गुडा�पा 

मु.फनूपुर पो. वडगाव गा. 
ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद

पुpष 9/30/1972 बी.ए.एम.एस.सी.
आय 

ट+.टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30

खुला उमरगा 4/2/1997 3/30/2000 9730619519

22 19941029सी819726 पाट+ल बाजीराव बलभीमराव रा- 
मंगल @नवास ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/21/1976 एम.ए. खुला लोहारा 8/2/1999 7/24/2002 9737758350
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23 19880621सी17357 फक6र खाल+फ पाशा मुरतुजा 

मु.पो. लोहारा बु. ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 2/5/1971 बी.ए इमाव लोहारा 1/17/1999 1/16/2002 9421359966

24 19920220सी818383 Cथटे सुभाष संभाजीराव मु.पो 
.कानेगांव ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/6/1968 एम.ए.बी.एड खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9130904830

25 20091006सी823072 कुलकण� सCचन पु�षोNम 

ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद
पुpष 1/15/1977 बी.ए. खुला लोहारा 6/1/2000 5/31/2003 8605260598

26 20100201सी817437 Cगराम रमेश बसवंत मु.पो. 
�ह�परगा रवा ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/10/1971 एम.एस.सी.बी.एड खुला तुळजापूर 10/15/1996 10/14/1999 8408044675

27 20150205सी101524 शेख मकबुल गुलाब म.पो.तोरंबा 
ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/19/1977 एम.ए. खुला लोहारा 1/15/2000 1/15/2003 9404728510

28 20100512सी823157 भालेराव र;वLं ;व$वनाथ 

मु.पो.सालेगाव ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/5/1967 बी.ए अनु. जाती लोहारा 3/5/1998 2/28/2001 9763113017

29 19870702सी817235 जाधव गणपती शामराव 

मु.बेलवाडी पो. _कलज ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/10/1972 एम.कॉम खुला तुळजापूर 7/26/1995 8/28/1998 7798513268

30 20110825सी852679 (शवकर खंडू दN ुमु.पो. �ह�परगा 
रवा ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/12/1972 बी.ए. बी.पी.एड खुला लोहारा 3/21/1997 3/30/2000 9764390812

31 20040825सी825361 राठोड गो;वदं नामदेव 

मु.(शतलनगर पो.धानोर+ 
ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1971 बी.ए!सी.     
बी.पी.एड

;वजा-अ उमरगा 11/8/1995 10/31/1998 9403945791

32 19960809सी821964 खंडाळे �दगंबर बाबुराव, मु.पो 
लोहारा ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/22/1977 बीए बीए अनु. जाती लोहारा 2/1/2000 1/31/2003 8308399524

33 20081128सी849236 मोटे संतोष >भाकर, मु.CचकुंLा 

पो.होट+ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/3/1973 एम.ए!सी खुला तुळजापूर 4/10/1997 4/10/2000 7875740769

34 20081218सी846534 कुलकण� अ;वनाश हनुमंत, 
रा.qाKहण ग�ल+, सावरकर चौक, 
नळदगु� ता. तुळजापूर

पुpष 7/17/1974 एम.ए खुला तुळजापूर 6/1/1999 6/1/2002 8888723650
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35 19881110सी817461 कुरेशी अहमदअल+ फजलेहक, 
रा.नळदगु�, ता. तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 9/3/1970 बीए, Hडझले 

मेकॅ@नक

इमाव तुळजापूर 6/1/1998 5/30/2001 9975384375

36 20010712सी831230 कोरे (शवराम महादेव, 
मु.पो.नंदगाव, ता.तुळजापूर

पुpष 3/11/1965 बीए खुला तुळजापूर 10/1/1990 31/09/1993 7757826311

37 19931118सी819162 देशमुख गीता शामराव, रा.माऊल+ 
नगर, माऊल+ लॉज]या पाठSमागे, 
तुळजापूर ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

!"ी 5/14/1974 एमए खुला तुळजापूर 5/2/2000 4/28/2003 9130349074

38 19900205सी817729 माने qKहानंद लaमण, 
मु.पो.नंदगाव ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/6/1971 बीए अनु. जाती तुळजापूर 3/15/1997 3/30/2000 9881794550

39 20150216सी100737 ;पसे ;वरभL शांत�पा, मु.पो 
जळकेाट ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1973 बीए खुला तुळजापूर 6/13/1997 13/06/200 9422467280

40 20140531सी100715 कांबळे महानंदा रो�हदास,     इं�दरा 
नगर मु.पो.नळदगु� ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

 !"ी 1/5/1969 बीए अनु. जाती तुळजापूर 10/1/1997 12/16/2000 9552983251

41 20150107सी100731 �बडवे >काश सोमनाथ, 
मु.पो._कलज ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/12/1976 बीए खुला तुळजापूर 6/14/1999 6/30/2002 9637335994

42 19860619सी817137 गायकवाड अमर अंबादास, 
मु.पो.काट+ ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/10/1968 बीए अनु. जाती तुळजापूर 4/20/1996 4/21/1999 9922151736

43 20150105सी100760 �बराजदार चंLकांत नागनाथ, मु.पो 
वागदर+ ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1976 एम.ए इमाव तुळजापूर 1/21/1998 1/21/2001 9604166241

44 20090102सी818962 ठवरे बेबीनंदा धुळा�पा, 
मु.पो.काIंबा ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

!"ी 5/10/1970 बीए भ.ज-क तुळजापूर 4/9/1996 4/9/1999 7350564276

45 19951121सी820669 गायकवाड सोमनाथ ;व$वनाथ, 
मु.पो. जळकोट ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/5/1970 एम.ए!सी बीएड अनु. जाती तुळजापूर 4/9/1997 4/9/2000 7775075457

46 19950809सी821127 खुpद सु@नता महादेवराव, 
मंकावती ग�ल+ ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

!"ी 10/12/1975 एमए बीएड इमाव तुळजापूर 2/1/2000 4/30/2003 8605696906
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47 19900705सी846566 @तवार+ रघुनाथ राज7L, रा.Gयास 
नगर मु.पो जळकोट ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/20/1972 एमए  

टंकलेखन 

मराठS 30, 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+ 

टॅल+, वाहक

खुला तुळजापूर 1/17/1998 1/17/2001 9423758696

48 20150224सी100184 राठोड चंLकांत मान(सगं, मु.पो. 
वसंतनगर नळदगु� ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1971 बीए ;वजा-अ तुळजापूर 2/5/1997 6/30/2000 9403718160

49 19910704सी818080 (शदंे रामचंL ;व�ठल, मु.पो 
_कलज, ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/10/1974 बीए भज.क तुळजापूर 6/20/1998 6/20/2001 9923197756

50 20081204सी832794 केळकर रावण माPणक,              
मु.पो. _कलज ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/6/1975 बीए भज.क तुळजापूर 2/5/1998 4/30/2004 9049471831

51 20080922सी848785 मुळे रघुनाथ चंLकांत, मु.पो. 
Cचवर+ ता.तुळजापूर, 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/11/1969 एमए बीएड खुला तुळजापूर 8/1/1995 8/15/1998 9604231292

52 20120727सी854712 मोरे >ताप गो;वदंराव 

मु.पो.सलगरा (�दवट+) ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1974 एमए बीएड खुला तुळजापूर 12/2/1998 12/2/2001 9049425651

53 20091222सी835987 घोडके मंगल नरस�पा 

मु.पो.आणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 2/2/1970 एमए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
30

भज.क तुळजापूर 9/5/1995 8/31/1998 9860417296

54 19840106सी817062 �Oरसागर अंबादास पाडुरंग 

मु.पो.आणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/12/1966 बीएबीएड इमाव तुळजापूर 8/1/1995 8/31/1998 8698158349

55 20120807सी854835 काशीद _करण बाबासाहेब 

मु.पो.केमवाडी ता.तळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/2/1976 बीए इंUजी 

टंकलेखन 30 
एमएससीआयट+

खुला तुळजापूर 11/15/1998 2/28/2002 9850431182

56 19920325सी818389 चGहाण गणेश तोळाराम 

मु.पो.हंगरगा (नळ) ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1975 एमए 

एमएससीआयट+ 

हॅडIा�टमन

;वजा-अ तुळजापूर 6/22/1999 8/31/2002 9921793120
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57 20140814सी101029 सलगरे अतुल गुंडरेाव मु.पो.इटकर 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद
पुpष 8/7/1977 एमए वाहक भज.क तुळजापूर 7/31/2000 7/31/2003 9158691108

58 20150216सी100598 वडगावकर वैभव वंसंतराव  

मु.पो.साळुंके ग�ल+ तुळजपुर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 12/5/1976 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30 
एमसीGह+सी

खुला तुळजापूर 11/8/1998 10/30/2001 7057577883

59 19950904सी820625 मोळगड े�दगंबर _कसनराव 

मु.पो.खुदावाडी ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 2/17/1966 एमकॉम 

बीपीएड 

जीडीसीअॅ:डए 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30

खुला तुळजापूर 3/14/1997 3/14/2000 9850729603

60 19850119सी817087 �टनवाले याकुब महंKमद इसाक 

मु.पो.खुदावाडी ता.तुळजापुर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 12/15/1967 बीकॉम बीएड 

वाहक

खुला तुळजापूर 12/15/1992 12/15/1995 7350229582

61 19930720सी819058 मुळे बाबूराव Eीमंत मु.पो (शOक 

कॉलनी आणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/11/1975 एमए बीएड 

टंकलेखन इंUजी-
30 मराठS-30

खुला तुळजापूर 1/17/1998 12/31/2000 8888275808

62 20150211सी100320 वडगावकर वैशाल+ वसंतराव 

मु.पो.िजजामाता नगर तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 2/22/1975 बीए खुला तुळजापूर 2/1/1998 2/15/2001 9623696970

63 20141121सी101107 घोगरे Eीकृxण नामदेव 

मु.पो.काIंबा ता.तुळजापूर िज 

उ!मानाबाद

पुpष 5/16/1971 बीए खुला तुळजापूर 4/2/1997 12/20/2000 9767115023

64 20081201सी819097 जाधवर केशर नागनाथराव rवारा 

श(शकांत मोहराळे मु.पो.आणदरू 

ता तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

!"ी 6/4/1994 एमए बीएड 

एमएससीआयट+ 

एट+डी

भज.क तुळजापूर 3/29/1997 3/29/2000 7798483342

65 20081201सी821610 !वामी महा(लगंया बस�या 

मु.पो.धम�वीर संभाजी चौक गवळी 

ग�ल+ नळदगू� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/21/1975 बीएससी 

कॉK�युटर

इमाव तुळजापूर 9/1/1997 9/30/2000 9403390355
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

66 20090904सी826733 आणदरूकर मुकुंद मधुकरराव 

मु.पो.आणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/5/1971 बीएससी 

टंकलेखन इंUजी-
30

खुला तुळजापूर 8/15/1995 8/1/1998 9604319002

67 19951205सी820677 फुलार+ महंKमद रफ6 चाँदसाहेब 

मु.पो.इं�दरा नगर नळदगु� 

ता.तूळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/19/1973 बीए टंकलेखन 

इंUजी-30
खुला तुळजापूर 2/1/1998 12/31/2000 9860697224

68 20150108सी100578 पवार राज7L (भ�लु मु.पो._कलज 

(तांडा) ता.तुळजापूर िज उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1970 बीए बीएड 

बीपीएड

;वजा-अ तुळजापूर 6/29/1999 7/30/2002 9403718308

69 19890705सी841054 शेख अफजल महंKमद कासीम 

मु.पो.Gयास नगर नळदगु� ता 

तुळजापूर िज उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1972 बीए एट+डी खुला तुळजापूर 1/20/1997 1/20/2000 9881785863

70 20141023सी100018 देशमुख शरद भगवंतराव 

मु.पो.नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/14/1970 बीए खुला तुळजापूर 6/20/1996 6/20/1999 8007843105

71 20081210सी846465 बेडगे ;वजय दे;वदास 

मु.पो.काIंबा ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/29/1968 बीए खुला तुळजापूर 12/3/1997 12/29/2000 9922723022

72 20020808सी834438 कोळेकर अजू�न सूय�भान 

मु.पो.काIंबावाडी ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/10/1977 एमए बीएड 

जीडीसीॲ:डए

भज.क तुळजापूर 6/16/2000 8/30/2003 9689424915

73 19981027सी824067 नागमोड े`ाने$वर दगडू 

मु.पो.सलगरा (�द) ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/7/1975 बीए खुला तुळजापूर 7/13/2000 7/25/2003 8007787800

74 20120829सी859707 कांबळे >भाकर आर(सगं 

मु.पो._कलज ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/8/1976 बीए अनु. जाती तुळजापूर 6/9/1999 6/9/2002 9673025989

75 19861024सी817175 गुरव श(शकांत खंडरेाव 

मु.पो.नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/4/1967 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
40 मराठS-30 
वाहक

इमाव तुळजापूर 9/21/1995 9/21/1998 9890004213
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

76 19930909सी819109 पाट+ल ;वनोद कमलाकर 

मु.पो.आणदरु ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/25/1971 बीए  वाहक इमाव तुळजापूर 12/2/1997 12/1/2000 9890673306

77 19890719सी817616 लोखंड ेतुकाराम बाबू 

मु.पो.जळकोट ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/30/1971 बीए अनु. जाती तुळजापूर 4/1/1996 3/31/1999 9921729208

78 20081217सी846513 सगर ;वजय ;वxणू मु.पो._कलज 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद
पुpष 8/1/1974 बीए  बीपीएड इमाव तुळजापूर 6/12/2000 8/31/2003 9420735211

79 19870703सी817240 जोशी महेश रंगनाथ मु.पो.335 
कवीराज पापनाश @तथा� जवळ 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/28/1972 एमए बीएड खुला तुळजापूर 8/1/1995 8/1/1998 9527825991

80 20081111सी845742  (शदंे मोहन >�हाद मु.पो.मसला 
(खुL) ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1974 बीपीएड खुला तुळजापूर 7/7/2000 7/7/2003 9422378563

81 19960119सी821179 कांबळे भा!कर आर(सगं 

मु.पो._कलज ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/2/1975 बीए बीपीएड अनु. जाती तुळजापूर 3/4/1999 4/25/2002 9049567730

82 20160701सी101382 Cचलवंते राजेश गणपतराव 

मु.पो.नंदगाव ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/27/1972 बीएससी अनु. जाती तुळजापूर 8/14/1996 8/13/1999 9604598709

83 20120905सी821994 पटेल हरेश अबूमोहKमद घर नं 

183 मु.पो.सलगरा (�द)  
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1975 बीए खुला तुळजापूर 8/1/2000 8/1/2003 8975997746

84 19910710सी818144 इगवे शांतू तुकाराम रा (शOक 

कॉलनी, मु.पो.आणदरू  

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/15/1972 एमए भज.ब तुळजापूर 2/11/1999 1/10/2002 9623797050

85 19870710सी817221 राऊत राज7L माPणकराव मु.पो. 
काIंबा ता. तुळजापूर िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/14/1971 बी.ए. अनु. जाती तुळजापूर 8/11/1995 8/31/1998 8888449336

86 20041019सी844588 ईनामदार फेरोज बानू मंसूर 

रा.जूKमा म!जीद जवळ हNी 

ग�ल+ नळदगु� ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 11/25/1969 बीए बीपीएड खुला तुळजापूर 3/20/1996 3/31/1999 9096694356
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

87 20081211सी846480 घोगरे महादेव चांगदेव 

मु.पो.काIंबा  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1972 बीए खुला तुळजापूर 10/5/1998 10/13/2001 9923420875

88 19950120सी82061 रवळे बाळासाहेब पाडुरंग 

मु.पो.सलगरा (�द)  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/5/1973 बीए खुला तुळजापूर 5/15/2000 5/15/2003 7798039260

89 19980407सी824766 पुराPणक राणीमंजुषा भवानीदास 

रा पुराPणक सदन  कवठेकर 

ग�ल+  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 8/14/1972 एमए भज-ब तुळजापूर 4/7/2000 4/7/2003 94050332268

90 19860704सी817164 सुरवसे महादेव गोरख 

मु.पो.खंडाळा  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/27/1968 एमए बीपीएड खुला तुळजापूर 7/29/1995 7/28/1998 9881846641

91 20030121सी838991 वीर बqुवान ;व�ठलराव 

मु.पो.मसला (खुद�) ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 2/1/1967 बीए खुला तुळजापूर 7/1/1995 7/30/1998 9403388392

92 19870709सी817230 चGहाण फुलचंद लालु मु.वडाचा 
तांडा पो.होट}  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/7/1971 बीए बीएड ;वजा-अ तुळजापूर 8/9/1995 8/9/1998 9146384235

93 20150209सी100810 पाट+ल रो�हणी नागनाथराव 

मु.पो.काIंबा  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 8/12/1968 बीए खुला तुळजापूर 1/6/1997 3/21/2000 9527947574

94 19890110सी817657 गायकवाड सLाम केशव 

मु.पो.वागदर+  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1969 बीएससी , 
बीएड,एमएससी

अनु. जाती तुळजापूर 6/12/1995 6/30/1998 9370040203

95 19900702सी817781 माने अ�ण तुळशीराम 

मु.पो.जळकोट  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 12/15/1972 बीएससी अनु. जाती तुळजापूर 3/22/1997 3/19/2000 8087711409

96 20100310सी846807 चंदेरे मंगेश(सहं गुलजार(सहं 

मु.पो.नळदगु� ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/14/1973 एमएससी खुला तुळजापूर 10/5/1996 10/6/1999 9860126872

97 20070821सी842377 भोरे भगवान ;व�ठलराव 

मु.पो.नळदगु� ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/20/1971 बीए भज-ब तुळजापूर 12/13/1997 12/28/2000 9881084266

98 19960408सी821241 सुरवसे राज7L अजु�न मु.सराट+ 
पो.केशेगाव ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/28/1972 एमएबीएड अनु. जाती तुळजापूर 9/9/1997 9/9/2000 9637813504
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

99 19860704सी817160 पाठक संतोष का(लदासराव रा 

कमानवेस ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/30/1970 बीए!सी खुला तुळजापूर 1/1/1997 12/1/1999 9850573070

100 19930621सी819141 सुलाखे महानंदा का(लदास 

रा.नागने �लॉट,सुदश�न लॉज]या 

मागे समथ� @नवास ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 5/11/1976 बीए इमाव तुळजापूर 2/15/1998 2/28/2001 9370757289

101 19940920सी819680 राठोड संतराम मान(सगं 

मु.पो.वडाचा तांडा पो.होट} 
ता.तूळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1972 बीए बीएड ;वजा-अ तुळजापूर 3/30/1996 3/30/1999 9767947480

102 20150209सी100849 कानड ेअर;वदं (सFद(लगं 

मु.पो.काIंबा ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/12/1970 बीए खुला तुळजापूर 8/24/1995 7/25/1998 9689260013

103 20010420सी830259 काळदाते बाळासाहेब संभाजी 

मु.पो.सावरगाव ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/6/1970 बीकॉम एमए खुला तुळजापूर 8/17/1995 8/20/1998 9764048013

104 20000105सी827621 कबाड ेशांताबाई बाबूराव 

मु.पो.खुदावाडी ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 5/4/1972 बीए बीपीएड खुला तुळजापूर 8/28/1995 8/28/1998 8379931837

105 19900123सी817726 मोरे Eीराम Eीपती ,               
Gयंकटेश नगर नळदगु� 

ता.तूळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/30/1972 एमए!सी बीपीएड खुला तुळजापूर 8/1/1996 8/15/1999 9146030771

106 19910205सी817979 मु�ला हाजू द!तगीर, 
मु.पो.सलगरा �द,  ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1973 बीए बीएड खुला तुळजापूर 12/12/1996 12/12/1999 8605631967

107 19900117सी817725 घुगे Cधमाजी सुधाकर, रा.राम(लगं 
नगर मु.पो नळदगु� ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/8/1972 बीए!सी भज-ड तुळजापूर 7/31/1996 7/31/1999 9423593313

108 20150316सी100815 वाघमारे वसंत रघुनाथ, मु.पो 
वागदर+, ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/2/1969 एमए अनु. जाती तुळजापूर 8/17/1996 7/31/1999 9372865360

109 19860704सी817162 Cचनगुंड ेपरमे$वर ;व$वनाथ, मु.पो 
नांदगाव ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/12/1967 बीए खुला तुळजापूर 4/1/1996 3/31/1999 9604231369
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110 20081128सी849239 पाट+ल वैजीनाथ गुpपद�पा,  
रा.सराट+ पो.केशगाव ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1967 बीए खुला तुळजापूर 12/15/1995 12/15/1998 7875256751

111 20160704सी101161 कानड े(शवाजी (सताराम, मु.पो 
मुटा� ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/5/1965 बीए बीपीएड अनु. जाती तुळजापूर 10/30/1991 10/20/1994 9673024804

112 20050725सी846237 झाड;पड ेराज7L >तापराव, 
रा.शुIवार पेठ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/8/1972 बीकॉम, !टेनो, 
लघुटंकलेखन 

मराठS इंUजी

भज-ब तुळजापूर 2/1/1998 1/15/2001 9423758593

113 20150218सी100464 घुगे साहेबराव जीवनराव, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/25/1974 बीए!सी भज.ड तुळजापूर 4/1/1996 4/30/1999 9420816213

114 20150216सी100693 कारले महेश नागनाथ, मु.पो 
जळकोट ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/1/1973 बीए!सी 

डीफाम�सी

खुला तुळजापूर 10/31/1996 10/28/1999 7773979760

115 19870717सी817247 @नम�ळे माPणक महादेव, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/15/1970 बीए इमाव तुळजापूर 8/1/1995 8/30/1998 9763559170

116 19900710सी817848 @नम�ळे ;वxणू (लबंाजी, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/10/1974 बीए इमाव तुळजापूर 10/4/1996 10/30/1999 9960661008

117 20091015सी833407 कुंभार (सLाम चंLाम, रा.सराट+ 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/21/1965 बीए इमाव तुळजापूर 7/6/1995 7/30/1998 9730602834

118 19970711सी822431 भोसले सDयनारायण भालचंL, 
मु.पो होट} ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/4/1975 एमए खुला तुळजापूर 1/1/1998 12/15/2001 9604559523

119 20140404सी100401 वचने नागनाथ आनंदा, मु.पो 
वागदर+ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/20/1975 एमए खुला तुळजापूर 1/20/1998 1/17/2001 8975299093

120 19950811सी820604 Cचनगुंड ेबसवंत माPणकराव,       
मु.पो नांदगाव ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/14/1969 बीए बीएड खुला तुळजापूर 11/15/1997 10/15/2000 9623227994

121 20021008सी834852 सोनकांबळे दयानंद (शवाजी, 
रा.रणे �लॉट मु.पो नळदगु� 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/6/1969 बीए अनु. जाती तुळजापूर 3/13/1997 3/31/2000 7350608753
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122 20081201सी821623 बताले सु@नल  अ\ण�पा, 
रा.बसवे$वर चौक मेन रोड मु.पो 
नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/4/1970 बीए खुला तुळजापूर 9/1/1997 9/30/2000 9890775845

123 19850711सी817116 आगसे बसवराज मल�पा, मु.पो 
नंदगाव ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1967 बीए बीएड ;वमा> तुळजापूर 3/26/1996 3/26/1999 9096178983

124 19910913सी818201 गायकवाड सोमनाथ ;वलास , 
मु.पो अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/11/1973 बीए खुला तुळजापूर 11/16/1995 12/30/1998 9011014578

125 19890705सी817565 राठोड तुकाराम लोभा, रा.�दपक 

नगर तांडा पो.बावी ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/1/1971 बीए ;वजा-अ तुळजापूर 3/15/1997 3/30/2000 8390154846

126 19971311सी822670 गावड े_कसन �बp , मु.पो 
सलगरा म«डी ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/14/1971 एमए भज.क तुळजापूर 4/10/1999 4/10/2002 8805538574

127 20081021सी848840 स�यद ताजोrयीन त�यबअल+, 
रा.मुहKमद पनाह ग�ल+, मु.पो 
नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/25/1974 एमए!सी बीएड खुला तुळजापूर 3/6/2000 4/30/2000 9890678356

128 19900705सी817799 �टनवाले सलामत मोहKमद 

इसाक, मु.पो.खुदावाडी 

ता.तुळजापुर िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/15/1973 बीए भज.ब तुळजापूर 8/14/1998 8/16/2001 9326934468

129 20120315सी845707 जाधव तानाजी कMHडबा, रा.मराठा 
ग�ल+ मु.पो नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/25/1976 एमए खुला तुळजापूर 1/10/1998 1/10/2001 9422289564

130 19950809सी820974 मुळे नेताजी नामदेव, रा.मराठा 
ग�ल+, मु.पो नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/19/1974 बीए खुला तुळजापूर 1/16/1997 1/16/2000 7588877360

131 19830621सी817054 जाधव सुभाष �दगबंर, मु.पो 
देव(सगं तुळ, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/25/1968 बीकॉम डीएड खुला तुळजापूर 10/1/1991 10/9/1994 9673235462

132 19930726सी819064 कांबळे नागनाथ Eीमंत, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/15/1970 एमए अनु. जाती तुळजापूर 7/26/1995 7/26/1998 9730480915
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133 19931222सी819131 वाघमारे चंLकांत उFदव, मु.पो 
वागदर+ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/25/1970 बीए अनु. जाती तुळजापूर 7/29/1997 7/31/2000 9527534816

134 20141129सी100713 शेख पाशा अलाउr्द+न, मु.पो 
सांगवी काट+ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/18/1966 बीए बीपीएड खुला तुळजापूर 3/29/1995 3/29/1998 9764755907

135 19890621सी817530 राऊत सु@नल (सताराम, मु.पो 
काIंबा ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/26/1972 बीए अनु. जाती तुळजापूर 3/30/1997 3/30/2000 8379933877

136 20120915सी825883 गवळी तानाजी तुकाराम, मु.पो 
_कलज ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/15/1972 बीए अनु. जाती तुळजापूर 3/1/1998 6/30/2001 8698175646

137 19900823सी817885 (शदंे चंLकांत खंडू, मु.पो (सधंगाव 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/10/1963 बीकॉम डीबीएम 

जीडीसी.ए
अनु. जाती तुळजापूर 6/15/1997 6/30/2000 9767093868

138 19941209सी820057 चGहाण खंडरेाव माPणकराव, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/11/1972 बीए खुला तुळजापूर 4/1/1996 4/30/1999 9689795088

139 20040813सी844520 इंगळे चंLशेखर सुय�भान, 
रा.कुंभार+ ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/3/1966 Hड�लोमा 

(सGह+ल इंिज.
खुला तुळजापूर 3/9/1998 4/24/2001 9423915035

140 19910101सी817965 आप(सगंकर चंL>काश सखाहर+,  
अप(सगंकर @नवास, हडको 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/6/1974 एमए टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30

खुला तुळजापूर 5/1/1998 4/30/2001 7875295533

141 19900108सी817722 घोडके गुणवंत मुरल+धर, 
मु.धनगरवाडी पो.अणदरू 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1969 बीए बीपीएड भज.क तुळजापूर 1/20/1997 1/20/2000 9422330387

142 20141027सी100092 कुभांर नागनाथ कुंड(लक, मु.पो 
उमरगा Cच, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1970 बीए बीपीएड इमाव तुळजापूर 9/4/1995 9/4/1998 8378896504

143 19960620सी821300 भोसले धनंजय गंगाधराव, मु.पो 
देव(सगंा तुळ, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/25/1968 बीए!सी बीएड खुला तुळजापूर 3/19/1998 3/18/2001 7875284077

144 2015206सी100623 भोसले तानाजी @नवNृी, मु.पो होट} 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/4/1966 बीए बीपीएड खुला तुळजापूर 11/8/1992 11/8/1995 9767159196
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145 19890707सी817591 कोरे राज7L बाबूराव, मु.पो नंदगाव 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/1/1973 बीए!सी खुला तुळजापूर 12/27/1996 12/26/1999 8698538691

146 19930628सी818968 पठाण नासीरखॉ �!तुमखॉ, मु.पो 
तीथ� खुद� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/16/1977 एमए,टंकलेखन  

इंUजी-40, 
मराठS-40, 
संगणक6य कोस� 

सी.सी.ओ.

खुला तुळजापूर 6/15/2000 6/30/2003 9881563693

147 19971212सी822718 सुरवसे भाऊराव आनंदराव,    मु.पो 
नंदगाव ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/26/1969 बीए खुला तुळजापूर 8/28/1995 8/24/1998 9922781511

148 19911227सी818224 !वामी संजय शरण�या, रा.गवळी 

ग�ल+ संभाजी चौक, मु.पो 
नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/24/1970 एमए इमाव तुळजापूर 8/1/1996 8/18/1999 9960551550

149 19880705सी817371 बेले संजय (शवाजीराव, रा.मराठा 
ग�ल+ मु.पो नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/12/1969 बीए!सी खुला तुळजापूर 8/21/1995 8/21/1998 9921235570

150 19980710सी823724 मुळे नागनाथ सुरेश,               
मु.पो सलगरा �द, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1970 बीए खुला तुळजापूर 5/24/2000 5/24/2003 8806151450

151 19930618सी819140 गायकवाड संCगता चंदर, मु.पो 
अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/20/1974 बीए अनु. जाती तुळजापूर 10/3/1997 10/3/2000 9881683700

152 20140118सी100367 राठोड >ेमदास शामु,   मु.नागझर+ 

तांडा पो.गंधोरा ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/20/1970 बीए ;वजा-अ तुळजापूर 3/15/1997 3/30/2000 8805064863

153 20160711सी100504 अंगोले नागेश पांडूरंग, मु.पो मुटा� 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1972 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

40, Uंथपाल 
>माणप"

अनु. जाती तुळजापूर 10/4/1996 10/4/1999 9860862535
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154 20150304सी100033 ताटे  राजकुमार  मि]छंL, 
मु.केमवाडी पो.सावरगाव 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/5/1976 बीए इमाव तुळजापूर 11/15/1998 2/28/2002 9763135727

155 20160704सी100432 राठोड गो;वदं शाम, मु.पो नंदगाव 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/25/1968 बीए ;वजा-अ तुळजापूर 8/25/1995 8/24/1998 8975073155

156 19980616सी823324 कबाड ेगुpण�पा महादेव�पा,     
मु.पो अणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1975 एमए खुला तुळजापूर 4/30/2000 3/30/2003 9975884844

157 19921109सी818830 कानड ेसुम@त ई$वर, मु.पो @तथ� 
खु, ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

!"ी 5/10/1975 बीए खुला तुळजापूर 5/10/2000 7/18/2003 7083940463

158 19870701सी817220 स�यद साद+क अहमद मुबारक, 
रा.तुळजापूर खु, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/31/1978 एमकॉम खुला तुळजापूर 6/5/1996 5/29/1999 9420311119

159 19951108सी820815 जाधव सुरेखा नरहर+,            मु.पो 
नळदगु� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

!"ी 5/5/1972 बीए खुला तुळजापूर 3/25/1997 3/25/2000 9561435415

160 20120316सी845786 काझी तौफ6क रौफ, मु.पो 
अप(सगंा ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/31/1972 बीए!सी खुला तुळजापूर 11/4/1998 11/20/2001 9271722585

161 19930309सी819138 गोरसे सुजाता गज7L, मु.पो 
अणदरु ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

!"ी 3/20/1969 बीए अनु. जाती तुळजापूर 8/17/1995 8/17/1998 9689849847

162 19930811सी819091 आरळे नेहp हनुमंत, 
मु.धनगरवाडी पो.अणदरु 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/21/1971 बीए खुला तुळजापूर 6/22/1998 6/22/2001 9527010385

163 19980722सी823839 घोडके तुळशीदास यादवराव, मु.पो 
अणदरु ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/19/1972 एमए भज.क तुळजापूर 4/30/2000 3/30/2003 7875205666

164 20000626सी827489 मलकुनाईक ;वजय चंLकांत, 
मंकावती ग�ल+, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/11/1974 एमए बीएड भज.ब तुळजापूर 4/20/1998 4/20/2001 9860542128

165 19930709सी819215 डMगरे संतोष (शवाजी मु. मंग�ळ 

ता. तूळजापूर िज. उ!मानाबाद
पुpष 7/15/1976 बीए!सी, बीएड खुला तुळजापूर 7/14/1999 8/30/2002 9637248828
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166 19870710सी817270 पांढरे �बभीषण पांडुरंग, मु.पो 
_कलज ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/2/1972 बीए भज.क तुळजापूर 8/1/1995 8/31/1998 9403395895

167 20150225सी100601 गवळी जय(सगं (शवा�पा मु पो 

मुटा� ता तुळजापुर िज उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1967 बीए!सी अनु. जाती तुळजापूर 6/12/2000 6/12/2003 9011348569

168 20160709सी100781 मसलेकर अपणा� ;वxणुपंत मु पो 

मसलेकर वाडा कवठेकर ग�ल+ 

ता तूळजापूर िज उ!मानाबाद

!"ी 8/16/1973 बीए,टंकलेखन 

इंUजी-30,     
मराठS-30

खुला तुळजापूर 9/1/1998 10/31/2001 9766267052

169 20160709सी100183 कबाड ेनुpद�पा (सFद�पा, मु.पो 
खुदावाडी ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/11/1966 बीए एमपीएड 

टंकलेखन 

मराठS 40 
इंUजी 30

खुला तुळजापूर 2/26/1997 12/25/2000 9096703612

170 20150628सी100345 वाघमारे गौतम मुरल+धर, 
रा.राम(लला नगर मु.पो नळदगु� 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/13/1973 एमए अनु. जाती तुळजापूर 12/30/1998 12/30/2001 7083659481

171 20081023सी683538 शामराज !व�पा अशोकराव रा 

लaमीनारायण सदन अxटभूजा 

कॉलनी सी.ट+.सGह< ऑ_फस जवळ 

मु पो तूळजापूर िज उ!मानाबाद

!"ी 6/10/1975 एम.ए बीएड 
टंकलेखन इंUजी-
30/40

भज.ब तुळजापूर 5/2/1998 5/20/2001 9226440603

172 19931020सी819113 (शलवंत दNा"ाय रामराव, मु.पो 
आरळी खु, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 2/14/1975 एमए खुल तुळजापूर 12/15/1998 10/30/2001 9773157398

173 20141013सी100490 दनाने गोरख आ�पाराव,    
मु.पो.माणके$वर, ता.भूम 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/16/1973 बी.ए. खुला भुम 10/1/1999 9/30/2002 9421358518

174 20030417सी839594 जमादार अबदलु कादर उमर, 
मु.पो.माणके$वर, ता.भूम 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/12/1972 बीए बीएड 

टंकलेखन इंUजी 

50 मराठS 40

खुला भुम 12/9/1997 11/30/2000 9421356214

175 19920116सी818040 साठे दशरथ (शवाजी, 
रा.आलम>भू रोड गुpदेव 

हाय!कुलजवळ , ता.भूम 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/11/1973 एमए  बी.(लब अनु. जाती भुम 10/1/1999 10/1/2002 9730077694
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176 19960316सी821905 कुलकणी Eीराम �दगंबर, रा.कसबा 

, ता.भूम िज.उ!मानाबाद
पुpष 8/9/1970 बीए!सी खुला भुम 7/16/1997 5/30/2000 9403090554

177 20150220सी101309 थोरात नारायण रामभाउ, मु.पो 
डोकेवाडी , ता.भूम िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/11/1972 एमए एलएलबी अनु. जाती भुम 7/1/1998 6/30/2001 9011043511

178 20150128सी100825 डोके @नतीन उNमराव, मु.पो 
डोकेवाडी , ता.भूम िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/30/1972 बीए बीपीएड खुला भुम 7/1/1998 6/30/2001 9403048984

179 20140707सी101677 वाघमोड ेभागवत बापूराव , 
रा.घाटनांदरू , ता.भूम 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/9/1966 बीए भज.क भुम 3/12/1997 3/21/2000 9011963600

180 20080616सी848450 माने पांडूरंग बाजीराव, मु.पो ईट , 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/23/1971 बीए खुला भुम 1/1/1998 12/31/2000 9604678247

181 20000510सी826960 टेकाळे संजीव �दगंबर, रा.गांधी 
चौक पेठ , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/2/1965 बीकॉम खुला भुम 7/12/1995 6/30/1998 9763474282

182 19890801सी817626 काळखैर राजेश आिजनाथ, मु.पो 
ईट, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/14/1971 एमए अनु. जाती भुम 12/1/1995 12/1/1998 9767638533

183 20150521सी100487 माने रघुनाथ ह0र$èंद, मु.चांदवड 
पो.घाट;पपंर+, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/21/1970 बीए खुला भुम 3/23/1998 3/23/2001 9923148270

184 19910816सी818317 ढगे _कशोर ;वठठलराव, मु.पो 
Cचचंपुर ढगे, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/5/1974 एमए बीएड खुला भुम 3/13/1997 2/12/2000 9403048611

185 20120821सी855206 जालन संजय शहाजीराव, मु.पो 
ईट , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/25/1973 बीए बीपीएड 

सीट+सी

खुला भुम 10/10/1996 10/31/1999 7709606542

186 19921116सी818811 यादव महादेव (शवदास, मु.पो 
वालवड, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/5/1970 बीए!सी खुला भुम 8/3/1995 7/31/1998 8805962762

187 19920629सी818676 अंधारे अनुचंदा राजाभाऊ, मु.पो 
माणके$वर , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 5/16/1975 बीए बीएड खुला भुम 2/1/1997 4/30/2000 9623084390
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188 20140606सी100913 सेानवणे छाया गो;व7दराव, मु.पो 
सोनCगर+, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

!"ी 3/14/1963 बीए अनु. जाती भुम 10/1/1991 9/30/1994 9975204733

189 20150220सी100505 स�यद जZबार जनाब, मु.पो 
गणेगाव , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/8/1971 बीए खुला भुम 12/18/1996 3/31/2000 9420735503

190 19880317सी817442 शेळके जांबुवंत अंब�षी, मु.पो 
वांगी, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/12/1968 एमए खुला भुम 3/21/1996 3/28/1999 9527466052

191 19950720सी820560 साळुंके राम लaमण, रा.नागेवाडी, 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/20/1970 बीए बीएड खुला भुम 9/16/1996 9/30/1999 9075867341

192 20081116सी849186 जगदाळे क�याण उFदव, रा.समथ� 
नगर , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/20/1975 बीए डीबीएम खुला भुम 6/1/2000 5/31/2003 8975887816

193 20140703सी101124 ढगे दNा"ाय शंकर, मु.पो Cचचंपुर 
ढ, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/20/1966 एमकॉम बीपीएड खुला भुम 10/4/1991 9/30/1994 9623188275

194 20150713सी100633 चोरमले अ�पाराव मुरल+धर, 
मु.झ7डवेाडी पो.पखpड, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/15/1971 बीए भज.क भुम 7/1/1998 6/30/2001 9767496084

195 19910216सी818275 खामकर राजाभाऊ अंबादास, मु.पो 
ईट, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/3/1974 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

40

खुला भुम 6/1/1998 5/30/2001 9561349121

196 20150203सी101002 खैरे Eी@नवास ह0रभाउ, मु.पो ईडा, 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/13/1972 बीए!सी खुला भुम 11/13/1998 11/13/2001 9421316289

197 20100416सी828064 खैरे शुभांगी ह0रभाउ, मु.पो ईडा, 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/1/1974 बीए खुला भुम 2/7/1999 1/30/2002 9764126854

198 20150226सी100406 लोखंड ेध:यकुमार गणपती, मु.पो 
सोनCगर+, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1973 बीए भज.क भुम 11/1/1996 10/31/1999 7743948924

199 1995111सी821077 जाधव रमेश (शवाजी, रा.ईडा, 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1973 बीए बीएड खुला भुम 8/1/1998 7/30/2001 9673312376

200 19870422सी817201  पाट+ल रमेश कMHडबाराव, 
(शवाजी नगर, ढगे सरां]या 
घरासमोर, मु.पो.ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1968 बीकॉम 

टंकलेखन 

मराठS 30, 
इंUजी 40

खुला भुम 8/2/1995 8/1/1998 7387544239

Page 1618 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

201 19890717सी817698 भेाईटे अशोक कुंड(लक, मु.आंLडु 

पो.लांजे$वर, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/23/1972 एमए खुला भुम 7/30/1996 7/30/1999 9860895520

202 20150129सी101215 महंकाळे अशोक बापुराव, मु.पो 
ईट , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/4/1968 एमए खुला भुम 10/14/1996 10/14/1999 9823021690

203 20070611सी830142 (शगंाड ेसुUीव तुकाराम, 
मु.डोकेवाडी पो.गीरवल+, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/20/1971 एमए बीएड खुला भुम 1/27/1996 1/27/1999 9421356388

204 19941212सी819771 शेख पाशा हनीफ, रा.(शवाजी 

नगर , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.
पुpष 4/1/1971 बीकॉम एमए 

जीडीसी.ए , 
डी.जे,  मराठS 
40, इंUजी 40

खुला भुम 7/22/1996 6/20/1999 9527101766

205 19900216सी817926 टेकाळे राज7L �दगबंर, रा.झगड े

ग�ल+, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.
पुpष 10/3/1970 बीकॉम बीपीएड खुला भुम 8/1/1996 7/31/1999 9158575938

206 19930216सी819176 (शदंे अिजत चत�, रा.समथ� नगर 
, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/2/1971 एमए!सी अनु. जाती भुम 12/12/1997 12/12/2000 9890847620

207 19950922सी820631 शेख युनुस महेबुब, मु.पो Cचचंपुर 
ढगे, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/15/1971 बीए खुला भुम 12/10/1996 12/10/1999 9623214332

208 20140620सी100911 शेळवणे अpण बलभीम, मु.वा�हा 
पो.वालवड, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/10/1968 बीए खुला भुम 7/1/1995 6/30/1998 9881514517

209 20101026सी838290 गांडाळ ताDया हौसराव, मु.पो अंबी, 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1975 एमए खुला भुम 8/1/2000 7/30/2003 9421445189

210 19860819सी817198 पौळ राजेश @नव.Nी, रा.मेन रोड,  
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/7/1969 बीकॉम अनु. जाती भुम 7/20/1997 7/25/2000 8007710679

211 19980520सी823279 इजगज बाळासाहेब आनंता, मु.पो 
आंतरगाव, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/2/1968 बीए बीपीएड 

डीट+एड

अनु. जाती भुम 1/1/2000 12/31/2002 8698151474

212 20000619सी827704 कवड ेराCगनी भगवानराव, 
रा.Eीगजानन पाड� रोड लaमी 

रोड, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

!"ी 5/20/1970 बीकॉम बीएड 

एमएससीआयट+, 
सीट+सी

खुला भुम 8/30/1995 8/29/1998 9421358215

213 19950217सी820181 दळवे दादासाहेब केरबा, मु.पो 
पाटसांगवी , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/11/1976 बीए 

क:स�Rशन 

सुपरवायझर

खुला भुम 7/13/2000 6/30/2003 9011502597
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214 20010801सी832267 �Oरसागर मगनदास चांगदेव,    मु. 
व�ड पो.उळुप, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/4/1968 बीए अनु. जाती भुम 2/1/1993 1/31/1996 9222096194

215 20041216सी843628 सुरवसे जयEी अEुबा, C/o वसंत 
भेाईटे, मु. आंLडु पो.लांजे$वर , 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

!"ी 1/1/1971 एमए बीएड खुला बीड 7/1/1996 7/1/1999 9969675504

216 20140703सी101512 इंदलकर काकासाहेब केरबा, मु.पो 
पाटसांगवी , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/21/1973 एमए बीएड खुला भुम 8/1/1996 7/31/1999 9657124706

217 1990207सी817730 घाडगे ;वलास लaमण, मु.पो ईडा 
, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1972 बीए खुला भुम 4/1/1997 3/30/2000 940306820

218 20111103सी821315 खाड ेदNा"ाय अंबादासराव, 
रा.रामहर+ नगर, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/13/1972 बीए बीएड, 
§ॉफटसमन

भज.ड भुम 4/1/1998 3/30/2001 7588201444

219 19930721सी819061 मोरे पंडीत हनुमंत, मु.गणेगाव , 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/1/1973 बीए खुला भुम 6/25/1998 6/30/2001 9665125746

220 19930216सी819175 ढेकळे नवनाथ पंढर+नाथ, 
मु.नवलगाव पो. आxटा , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/23/1975 बीए खुला भुम 6/1/2000 5/30/2003 9823473432

221 20041202सी844664 (लमकर ;वIम Gयंकट, मु.आंLडु 

पो.लांजे$वर, ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/3/1970 एमए खुला भुम 12/26/1996 12/25/1999 9424851740

222 20140802सी100617 गायकवाड वा�मीक दाजीराम, 
रा.आलम>भु रोड , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/6/1967 बीए अनु. जाती परंडा 10/17/1997 10/16/2000 8975226176

223 20151029सी100707 सातपुते सुCच$मंत बाबासाहेब, 
मु.पो Cगरवल+ , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/10/1973 बीए!सी बीपीएड खुला भुम 1/4/1997 12/17/1999 8605310855

224 19910216सी818277 मोटे सुभाष गोवध�न, 
मु.अंजनसोडा पेा.घाट;पपंर+ , 
ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/2/1966 एमए बीएड खुला भुम 11/19/1996 11/19/1999 9372769979

225 19991116सी826686 आणेराव सु@नता मधुकरराव, 
रा.वीर सावरकर चौक , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 5/31/1970 बीए भज.ब भुम 8/16/1997 7/31/2000 8888275048
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226 20081226सी849273 गवळी र;वLं (शव(लगं, मु.पो 
सोनCगर+ , ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/28/1970 बीए अनु. जाती भुम 12/20/1995 12/30/1998 9403394114

227 20160611सी100445 तळेकर अशोक बाबुराव, मु.पो 
सावरगाव दे , ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/17/1966 बीकॉम खुला भुम 9/30/1991 8/31/1994 7798642586

228 20150228सी100537 (शदंे सदा(शव Eीराम, मु.दांडगेाव, 
पो.अंभी ता.भुम िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1975 बीए बीपीएड खुला भुम 10/14/1999 9/18/2002 9604428130

229 19870616सी817203 गोरे भैp परशुराम,          अंतरगांव 

ता. भुम िज. उ!मानाबाद
पुpष 9/12/1970 बीए बीएड 

बीकॉम 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
40

खुला परंडा 7/28/1995 6/30/1998 9112053201

230 20160712सी100361 खोगरे अ�पासाहे अ(भमान मु पो 

ईडा ता भुम िज उ!मानाबाद

पुpष 6/13/1974 बीए बीपीएड भज.ड भुम 10/1/1999 9/1/2002 9403202342

231 20140515सी100790 इंदापूरकर नंद ूउFदवराव, 
रा.संभाजी चौक गुpवार पेठ , 
ता.भूम िज.उ!मानाबाद

!"ी 4/1/1968 बीए बीएड खुला भुम 8/5/1996 3/31/2000 9423072720

वाशी
232 19890704सी817554 शेख त�यबअल+ अकबर 

मु.पो.सरमकुंडी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/12/1970 एमए खुला वाशी 7/5/1995 6/26/1998 9922361960

233 19920429सी818394 घुले राज7L गोवध�न मु.नांदगाव 
पो.तेरखेडा ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/1/1970 बीए खुला वाशी 6/20/1995 6/19/1998 9763157921

234 20081111सी845773 शेरकर अ]युत  (लबंराज 

मु.पो.वाशी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/15/1972 बीए!सी बीपीएड खुला वाशी 1/6/1997 1/20/2000 8308911524

235 20090430सी825490  जोगदंड अ(भमं:यु तुळजीराम  

मु.पो.;पपंळगाव(क) ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/5/1964 !थापDय 

अ(भयां�"क6 

पद;वका

खुला वाशी 4/10/1996 4/10/1999 9421352494

236 19860519सी817186 कुरवलकर बापु शांत(लगं रा 

;वजोरा ता.वाशी िज.उ!मानाबाद
पुpष 9/7/1963 बीकॉम इमाव वाशी 2/1/1990 2/28/1993 9850693383
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237 19890117सी817662 गायकवाड ताDयासाहेब दN ु

मु.पो.सरमकुंडी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/2/1970 बीए!सी बीएड खुला वाशी 6/14/1995 7/14/1998 9657291882

238 20160701सी100813 प7डपाळे धMडीराम शंकर रा मांडवा 

ता.वाशी िज.उ!मानाबाद
पुpष 6/11/1969 बीए!सी इमाव वाशी 5/18/2001 5/17/2004 7709638990

239 20150220सी100539 (शगंटे माधव कारभार+ मु.द�हफळ 

पो.;पपंळगाव (क) ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/8/1971 बीए बीपीएड खुला वाशी 10/1/1996 11/30/1999 8412032964

240 20040803सी844489 घुले हनुमंत दे;वदास रा (शवाजी 

नगर वाशी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1968 बीकॉम खुला वाशी 5/7/1993 5/7/1996 9552341842

241 19961030सी821862 कवड ेवंदना नारायण           

      घर Iमांक 235 
मु.पो.वाशी ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 4/19/1972 बी.ए. बी.एड खुला वाशी 7/1/1998 6/30/2001 9405407180

242 20150220सी100624 बारगजे जयंती चंLकांत    

qाKहण ग�ल+ , वाशी ता. वाशी 
िज. उ!मानाबाद

!"ी 1/1/1972 बी.ए. इंUजी 

टंकलेखन ४० 
मराठS 

टंकलेखन ३०

खुला वाशी 7/11/1995 31/06/1998 8605926279

243 19850116सी817112 मोरे मा�ती कMडीबा, मु.पो. श7डी 
ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1969 बी.कॉम. एम.ए. खुला वाशी 12/8/1992 11/29/1995 7774984288

244 19930616सी819204 (शकेतोड अंगद राजाराम मु.पो. 
सरमकुंडी ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/20/1970 बीए खुला वाशी 3/6/1997 3/5/2000 7798063071

245 20050412सी845101 कदम बाळासाहेब तुकाराम, 
रा.क:हेर+ ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 11/16/1968 बी.कॉम खुला वाशी 7/11/1995 5/31/1998 9623864370

246 19900711सी817851 डोईफोड ेगणपत पंडू 

मु.पो.तांदळुवाडी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/15/1970 बीए अनु. जाती वाशी 7/6/1998 7/30/2001 9011219450

247 20150223सी100530 कवड े@नवास चंLसेन मु.पो.वाशी 
ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/29/1971 बीकॉम खुला वाशी 8/1/1996 1/17/2001 8605006111

248 19880820सी817456 इदगे संजय राम(लगं रा 

खामकरवाडी पो तेरखेडा ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/13/1968 बीए खुला वाशी 6/7/1995 6/7/1998 9422813798
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249 19860716सी817197 कवड ेस@तश बाबासाहेब रा.कवड े

ग�ल+ हवेल+ जवळ  ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/1/1970 एम.कॉम खुला वाशी 1/13/1994 1/12/1997 9765978871

250 20040805सी844497 जावळे �दल+प ब�पाजी 

मु.खामकरवाडी पो.तेरखेडा  

ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/14/1970 बीए!सी बीएड खुला वाशी 6/19/1995 6/18/1998 9850380488

251 20081121सी849173 बुके �दल+प भगवान रा तेरखेडा  

ता.वाशी िज.उ!मानाबाद
पुpष 4/4/1970 बीए खुला वाशी 1/7/1998 1/6/2001 9421358574

252 19930713सी819048 कदम पोपट तुलशीदास रा 

(शवाजी नगर सु(शल बार शेजार+ 

 ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/20/1978 बीए!सी,Hड.फाम�

सी

खुला वाशी 4/1/1999 3/31/2002 9623380422

253 19850712सी817107 भोसले सुभ्ाष (शवाजी (भमनगर 

वाशी ता.वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 8/20/1967 एम.ए. एम.(लब अनु. जाती भूम 2/1/1996 1/31/1999 9420333607

254 19950929सी830898 सुकाळे सुरेश अंकुश रा. (भमनगर 
पो(लस !टेशन समोर वाशी ता. 
वाशी िज. उ!मान्ाबाद

पुpष 8/19/1969 बी.ए. अनु. जाती भूम 12/15/1996 12/15/1999 8482824458

255 20110907सी847657 भोईटे संजय (शवाजीराव 

रा.(शवाजीनगर वाशी  ता. वाशी 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/21/1971 बी.कॉम खुला वाशी 12/1/1996 11/30/1999 8975142285

256 19940716सी819987 मुजावर मोहमद शर+फ इqा�हम 

मु.पो.भोसले �ला�टगं तांदळुवाडी 

रोड वाशी  ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 3/15/1971 बी.एस.सी.एम.ए खुला भूम 2/1/1996 2/1/1999 9423767500

257 19860701सी817146 गायकवाड (शवाजी (भवा रा. 
(भमनगर वाशी ता.वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/6/1966 बी.ए. अनु. जाती भूम 1/1/1994 12/31/1997 8888274946

258 20150216सी100650 गायकवाड भाउसाहेब राम_कसन 

रा. सरमकुंडी ता.वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/14/1971 बी.ए. खुला वाशी 1/16/1999 1/16/2002 9850568602

259 19880830सी817405 चGहाण अनुरथ राघोबा रा. ;वजोरा 

ता.वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/4/1966 बी.ए.बी.एड. अनु. जाती भुम 10/4/1996 10/4/1999 9049729526
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260 19880707सी817374 मेटे बलभीम बंकटराव रा.  
चांगदेव Eीपती जगताप लaमी 

रोड  वाशी ता.वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1971 बी.ए.बी.पी.एड. खुला भूम 11/27/1985 12/27/1998 9922766775

261 20081124सी848990  भराटे शहाजी संभाजी मु.पो.पारा 
ता.वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 8/25/1997 एम.ए.बी.एड खुला वाशी 5/1/1999 12/31/2002 9923276374

262 20150218सी100455 शेख @नजाम उ!मान मु पो 

पारगाव ता.वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 2/10/1986 एम कॉम 

बीपीएड

इमाव वाशी 11/10/1994 10/30/1997 8412844465

263 20110222सी830835 उंदरे >�दप पंHडतराव, रा �ई पो 
;पपंळगाव(क) ता.वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/25/1969 बीए बीएड खुला वाशी 12/1/1997 11/30/2000 9623307495

264 19911220सी818222 यादव अंगद ;व�लराव मु.पो. 
;वजोरा ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 01/01/19968 बीए बीपीएड खुला भुम 7/22/1996 7/22/1999 9049211745

265 19920927सी81748 (शदंे तुकाराम पांडूरंग संत 

तुकाराम नगर वाशी

पुpष 12/15/1964 बीए खुला भुम 11/6/1990 10/30/1993 9823229328

266 19911010सी818203 तावरे बाबु भाऊसाहेब ;पपंळगांव 

(लगंी ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 8/6/1962 बीकॉम खुला कळंब 3/1/1995 3/1/1998 8805236747

267 20160606सी 100790 (शदंे ;वजयकुमार उFदवराव मु.पो. 
तेरखेडा ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/22/1968 बीकॉम खुला कळंब 2/1/1997 1/31/2000 9404627934

268 19940922सी819683 कुलकण� धनंजय दNा"ाय मु.पो. 
तांदळुवाडी ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/5/1969 बीकॉम खुला भुम 9/7/1996 9/7/1999 9421948394

269 20110105सी23265 लगाड ेभुजंग (लबंाजी दसमेगांव 

ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 3/15/1974 बीए अनु.जाती वाशी 7/24/2000 6/19/2003 9527071011

270 20050105सी844962 (शदंे आनंदराव राजीकराम बावी 

ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 3/3/1969 बीएससी खुला कळंब 6/1/1995 6/1/1998 9604795149

271 20040805सी844502 घुले संपती दे;वदास (शवाजीनगर 

वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 25/03/19965 बीकॉम बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

30 मराठS 40

खुला वाशी 12/1/1990 5/15/1994 9822607279
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272 20000509सी826956 माळी ;वIम लaमण मु.पो. बावी 
ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 8/10/1966 बीए इ.मा.व. कळंब 7/1/1995 7/1/1998 9765285188

273 20120123सी854044 उकंड ेतानाजी अंबादास मु.पो. 
इंदापूर ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/19/1970 एम.ए. खुला भुम 3/6/1997 2/28/2000 9527348993

274 20150213सी100073 चेड ेदNा"ाय मि]छंL मु.पो. 
(शवाजीनगर वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/14/1974 बीए खुला वाशी 6/2/2000 6/2/2003 9922829382

275 20150216सी100583 (शदंे मधुकर उNम मु.पो. बावी ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/14/1968 बीए बीपीएड खुला कळंब 8/1/1995 7/31/1998 9921622537

276 19920806सी818606 गायकवाड भगवान (शवराम 

केळेवाडी ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 01/01/19965 बीएससी बीएड, 

एमएड

अनु.जाती भुम 1/11/1996 1/10/1999 9404619342

277 20040726सी844472 लगाड ेरामभाऊ नारायण 

(भमनगर वाशी ज. उ!मानाबाद
पुpष 10/05/19965 बीए अनु.जाती वाशी 10/19/1989 10/19/1992 9421481940

278 19950213सी820178 झाडबुके राज7L रामभाऊ रामनगर 

वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/23/1970 बीए इ.मा.व. वाशी 6/26/1998 6/26/2001 9421914843

279 20131031सी162410 सुकाळे @नतीन मुरल+धर 

तांदळूवाडी रोड वाशी, िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/2/1973 बीए अनु.जाती भुम 4/11/1997 4/15/2000 9049188465

280 20040721सी844464 गायकवाड स@तश उFदव 

आदश�नगर वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 1/28/1971 बीए अनु.जाती भुम 12/1/1995 12/31/1998 9552487502

281 19861011सी817199 गवारे अगतराव रामराव सेलू ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/3/1968 बीए खुला कळंब 4/1/1996 3/31/1999 8007790253

282 20000828सी82885 राऊत आनंद _कसनराव वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1972 बीएससी बीएड, इ.मा.व. भुम 1/11/1996 1/10/1999 9405412723

283 19990503सी825000 घुले अशोक शकरराव तेरखेडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1968 बीएससी बीएड, खुला वाशी 12/1/1998 11/30/2001 9822189811

284 20150209सी100498 (शदंे स@तश माधव तेरखेडा ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/1/1971 बीएससी बीएड, अनु.जाती वाशी 7/1/1995 6/30/1998 9421874224

285 20031230सी843049 मुळीक भारत भानुदास, ;वजोरा 

ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/16/1972 एम.ए. खुला वाशी 7/2/1998 1/17/2002 9657696788

286 2015216सी100316 जोशी अरं;वद चंLकांत, वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/11/1971 बीए खुला भुम 7/5/1995 6/30/1998 9822631270
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287 20130202सी100120 घुले नंदकुमार शामराव, तेरखेडा 

ता.वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 2/12/1965 बीए बीपीएड खुला कळंब 7/1/1995 6/30/1998 9420478696

288 20000918सी828245 उघड े;वxणु वसंत, दसमेगांव ता. 
वाशी िज. उ!माना◌ाबद

पुpष 3/15/1967 बीए बीपीएड खुला वाशी 1/1/1994 12/31/1997 9552189038

289 19941230सी819813 पौळ हणुमंत अजू�न, तेरखेडा ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/13/1969 बीए खुला वाशी 4/7/1998 4/7/2001 9764018755

290 20040727सी844478 घायळ सुभाष रामभाऊ, बोर+ ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/13/1970 बीए बीपीएड खुला वाशी 1/17/1996 1/17/1999 1952471872

291 20130531सी100450 शेख गुलामअ�ल+ अ(मनसाहेब, 
इंदापूर ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1964 एट+डी खुला वाशी 12/3/1988 11/30/1991 7057354915

292 20040805सी844503 देशमुख संतोष शहाजीराव, 
नर(सहंनगर वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/8/1969 बीए वायरमन खुला वाशी 12/22/1998 12/22/2001 968979044

293 19921118सी818643 शेरकर अरनोजी (लबंराज, वाणी 

ग�ल+ वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/20/1974 बीएससी 

डीएमएलट+

खुला भुम 11/20/1996 11/19/1999 9850626777

294 20150216सी100638 गायकवाड Eी@नवास सखाराम, 
सरमकुंडी ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1968 एमकॉम खुला भुम 1/1/1996 1/31/1998 9421098830

295 19870709सी817248 चेड ेरामहर+ Eीपती, वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/2/1969 एमए बीएड खुला भुम 1/7/1997 1/6/2000 9763068459

296 19920706सी847128 पोरे संजय >�हादराव, पारा ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/1/1966 बीकॉम खुला कळंब 7/1/1995 6/30/1998 9921060056

297 19960702सी821334 कांबळे तक�दर रावसाहेब, 
सरमकुंडी, ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 1/25/1970 बीए अनु.जाती भुम 7/1/1995 7/30/1998 9763141118

298 20150224सी100596 चGहाण Eीराम भCगरथ, ;वजोरा 

ता. वाशी िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/12/1970 बीए बीपीएड खुला भुम 8/9/1996 8/9/1999 9763362492

299 19970409सी822088 चेड ेजयवंत रामराव, मेनरोड वाशी 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 13/05/19666 बीए खुला वाशी 9/12/1998 9/12/2002 8378804583

300 19950816सी821006 जोशी पंHडत अंबादासराव, दN 
मं�दर ग�ल+ वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 10/14/1974 एमए बीएड खुला वाशी 7/3/1998 10/31/2001 9420475626
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301 20140210सी101778 (शनगारे उFदव सोपान, पारा ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/22/1971 बीए अनु.जाती कळंब 2/1/1997 2/29/2000 9657925517

302 19950726सी820575 गायकवाड ;वनायक भागवत, 
;पपंळगांव क ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 10/19/1965 बीए अनु.जाती भुम 10/8/1996 10/7/1999 7507577626

303 20150220सी100302 गायकवाड रामदास तुकाराम, 
सरमकुंडी, ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 11/5/1972 बीए खुला वाशी 4/1/1999 9/1/2002 8975880147

304 19871228सी817259 (शदंे आ�पासाहेब बqुवान, बावी 
ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1971 बीए बीपीएड खुला कळंब 1/1/1996 1/1/1999 7887588404

305 20040827सी844552 (शदंे बाबासाहेब वामन, इंदापूर ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 11/20/1969 बीए अनु.जाती वाशी 8/21/1995 8/28/1998 9767196960

306 19930225सी818852 लोहकरे �दल+प नामदेव, दसमेगांव 
ता. वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1974 बीएससी, 
एससीआयट+, 
क!�चर 

सुपरवायझर

अनु.जाती वाशी 10/1/1997 8/20/2001 8805595193

307 19950518सी82899 इंजार+ या(सन का(सम, डMगरेवाडी 
पो. पारा ता. वाशी अज. उ!मानाबाद

पुpष 2/5/1967 बीए खुला कळंब 9/2/1996 9/20/1999 9421344770

308 20160705सी100480 गायकवाड मधुकर गोरख, 
तांदळूवाडी ता. वाशी िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/3/1966 बीए अनु.जाती भुम 10/14/1996 10/20/1999 9423767424

309 20141107सी100976 चेड ेधनंजय नवनाथ, वाशी ता. 
वाशी िज. उ!मानाबाद

पुpष 12/25/1972 बीएससी बीपीएड खुला वाशी 12/4/1997 12/3/2000 8605218111

310 19880120सी817436 खाड ेब�पा आगतराव, 
मु.सोनारवाडी पो.म!सा खं, 
ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/4/1972 एमए बीपीएड भज.ड कळंब 8/1/1995 8/1/1998 8888169203

311 20040806सी844504 वाघमारे `ानोबा बळीराम मु पो 

(शवाजी नगर ता वाशी िज 

उ!मानाबाद

पुpष 3/9/1966 बीकॉम खुला वाशी 1/5/1994 1/5/1997 9623132759

312 19950427सी820242 Pखलारे राम_कसन (भमराव मु पो 

बावी ता वाशी िज उ!मानाबाद

पुpष 4/20/1968 एम ए बीपीएड खुला वाशी 7/12/1996 9/21/1999 9657696541

313 20160712सी100947 भोसले ;व$वास (शवाजीराव मु पो 

वाशी ता वाशी िज उ!मानाबाद

पुpष 3/3/1963 एम ए बीएड अनु.जाती वाशी 1/10/1994 1/10/1997 9623356128

Page 1627 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

314 20150205सी100103 लोहकरे भारत नामेदव, मु.पो 
दसमेगाव ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/9/1966 बीए बीएड अनु.जाती कळंब 10/1/1996 4/1/2000 9527920463

315 20151112सी826712 कुpंद दNा"य आEुबा, मु.पो 
;पपंळगाव को, ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/9/1976 बीए खुला वाशी 2/24/2000 3/24/2003 9561679546

316 19920703सी818540 ढोरमारे बाळु गणपती, 
रा.िज.प.क:या शाळेसमोर 

ता.वाशी िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/5/1973 बीए!सी बीएड 

एमएससीआयट+

भज.क भुम 8/1/1996 7/30/1999 9850263162

परंडा
317 20130208सी100110 देडगे सुCधर नवनाथ, मु.पो 

खासापुर+ ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 10/26/1973 एमए,टंकलेखन  

इंUजी-40, �हदं+-
40, मराठS-40

अनु.जाती परंडा 22/11/199 12/23/2002 9763000336

318 20150206सी100214 जाधव ;वलास हणमंत, मंडईपेठ 
ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 9/29/1974 बीए खुला परंडा 3/9/2000 3/8/2003 9860522867

319 19890212सी826632 परंडकेर मनोज रामचंL, घन नं. 
3/117 मंडईपेठ परंडा ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 12/5/1972 बीए खुला परंडा 12/9/1997 11/30/2000 9421355446

320 19980415सी82196 सरवदे शोभा सादबा, मु. रतनापुर 
पो. अनाळा ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 3/20/1973 बीए 

एमएससीआयट+,
अनु. जाती परंडा 9/26/1999 10/12/2002 7350937576

321 20080403सी821082 वळसंगकर रवीनंदन पुpषोNम, 
राजपुत ग�ल+ परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 12/13/1970 बीकॉम खुला परंडा 2/25/1997 2/24/2000 9021367427

322 20060410सी826033 सोनवणे अशोक नागनाथ, उंडगेांव 
पो. वाटेफळ ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/19/1972 बीए बीएड अनु. जाती परंडा 3/11/1998 3/10/2001 8308446581

323 20010726सी831382 शेख स(लम महानुर, रा. वडनेर पो. 
खासगांव ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/10/1973 बीए बीपीएड इ.मा.व. परंडा 6/2/1998 6/1/2001 9552895060

324 20150206सी100241 तोरगे ताDया माPणक, मु. 
कांदरगांव पो. जवळा @न. ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/9/1967 बीए बीपीएड खुला परंडा 2/1/1996 2/28/1999 8975731079
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325 20081208सी81901 ठMगे ;वxणु @नवNृी, मु. पो. 
तांदळूवाडी ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/5/1973 बीए खुला परंडा 9/3/1996 8/30/1999 7057830919

326 19950717सी820539 भ7ड ेशहाजी गोरख, मु. रतनापूर 
पो. आनाळा ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 3/17/1971 एट+डी अनु. जाती परंडा 12/2/1996 2/19/2000 8097774962

327 19890912सी897708 पाट+ल धनाजी सुभराव मु.पो. 
;पपंळवाडी ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 9/1/1971 बीकॉम खुला परंडा 8/3/1995 8/2/1998 9765782478

328 1995111सी821076 जाधव रमेश उNम, मु.पो. रोहकल 

ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/5/1967 एमए बीपीएड खुला परंडा 4/1/1997 3/31/2000 89/75887308

329 20081201सी821235 चौधर+ सुरेश नामदेव, मु.पो. 
तांदळूवाडी ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/1/1975 बीए अनु. जाती परंडा 12/18/1997 12/30/2000 9763676583

330 20150209सी100175 चौधर+ बाळासाहेब भगवान 

तांदळूवाडी ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 3/3/1975 बीए अनु. जाती परंडा 10/9/1997 10/30/2000 9011889944

331 20011019सी831786 (शदंे कमलाकर गणपत, डMजा ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1972 बीए खुला परंडा 5/25/1996 4/30/1999 9689262372

332 20030804सी842537 का(सद >काश दगडू, का(सद 

ग�ल+ परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/8/1973 एम ए बी जे. 

सी.
इ.मा.व. परंडा 8/6/1997 7/31/2000 9623085089

333 20110826सी852732 जाधव आ\णासाहेब नवनाथ, मु. 
आवर ;पपंर+ पो. क;पलापुर+ ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/20/1968 बीए खुला परंडा 12/17/1997 12/16/2000 9767396755

334 20140731सी100599 कोलते (सFदे$वर क�याण, मु.पो. 
राहकल ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1970 बीए खुला परंडा 8/18/1995 7/31/1998 9767211877

335 20141125सी101072 जगताप मोहन रघुनाथ, इनगMदा 
ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/6/1973 एमए खुला परंडा 10/10/1997 9/30/2000 9011642056

336 20081017सी833209 गवळी गौतम कुंड(लक, मु. 
इनगMदा पो. वाटेफळ ता. परंडा िज. 
उसमानाबाद

पुpष 4/4/1970 बीए खुला परंडा 4/9/1997 4/30/2000 9922465945
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337 19920911सी818801 गायकवाड रमेश वसंतराव, 
qKहगांव पो. ;पपंळवाडी ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/8/1974 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+, 
सीट+सी

खुला परंडा 12/9/1997 11/30/2000 9860704671

338 20090418सी821979 होरे लaमी तुळ(शराम, ;पपंळवाडी 

ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
!"ी 6/1/1976 एमए डीएड, 

सीट+सी

खुला परंडा 3/11/1998 3/11/2001 9689293558

339 20150206सी100825 मनसुके आशालता �"बंक, केअर 

ऑफ राजेश बाबुराव कुळधम<, 
न;वन पो!ट ऑ_फस जवळ परंडा 

िज. उ!मानाबाद

!"ी 1/3/1971 बीए खुला परंडा 3/11/1998 3/10/2001 9421445914

340 19920615सी818428 साबळे सहदेव बाबा, रा. कौडगांव 

पो. डMगगाव ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/15/1965 बीए खुला परंडा 8/1/1995 7/31/1998 8805649654

341 20120810सी854967 (शदंे व@नता (शवाजीराव, कुडू�वाडी 

रोड, C/o चGहाण र;वLं रामचंL, 
(शOक कॉलनी पंरडा िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 2/5/1973 एसएससी बीएड, 
एमएससीआयट+

खुला अहमदपूर 2/1/1996 1/31/1999 9423305797

342 19900811सी818948 चोपड ेरमेश भानुदास, कौडगांव 

ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/1/1969 बीए, टंकलेखन 

मराठS-30, 
इंUजी-40

भ.ज.क. परंडा 2/1/1996 1/31/1999 9765591616

343 20110411सी820811 पाट+ल �दपक �"बंक, अरगणगांव 

ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/24/1973 बीए खुला परंडा 6/5/1997 5/31/2000 9767397456

344 20081126सी849215 चGहाण र;वLं रामचंL, िजजामाता 

शाळेजवळ, (शOक सो. परंडा िज. 
उसमानाबाद

पुpष 9/5/1969 एमए बीएड 

टंकलेखन इंUजी-
40,

खुला परंडा 12/17/1998 11/30/2001 9421481217

345 20150202सी101272 गुळमेरे अशोक सोमनाथ, सोनार+ 
ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/29/1967 बीए खुला परंडा 6/1/1994 6/30/1997 9421444001

346 20081117सी848994 घाडगे सुरज सज<राव, कुराडग�ल+, 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/4/1974 एमए बीएड खुला परंडा 1/14/2000 1/14/2003 9423718978

347 19940611सी819931 कांबळे �दल+प रावसाहेब, 
अरणगांव ता. परंडा िज. 
उसमनाबाद

पुpष 7/29/1972 एम. ए. अनु. जाती परंडा 11/13/1998 1/12/2001 9403870761
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348 19890512सी817678 वाघमारे ;वजयकुमार बाबु, मु. 
आनाळा ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1973 बीए इ.मा.व. परंडा 12/13/1997 12/12/2000 8308988679

349 19961011सी82200 होरे नारायण परमे$वर, ;पपंळवाडी 

चांदणी ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 1/6/1976 एमएस खुला परंडा 12/1/1998 12/31/2001 8411805065

350 20040909सी844567 हुसेनी स�यद जZबीउलला, 1410, 
प�लाग�ल+ ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/4/1967 बीए खुला परंडा 3/23/1994 3/22/1997 9423331191

351 20120403सी832849 (शदंे श(शकांत संभाजी, मु. 
धन;पपंर+ पो. आसू. ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/5/1972 बीए खुला परंडा 11/10/1997 11/9/2000 9764291404

352 20031011सी838169 सावंत नवनाथ ग�हणीनाथ, मु. 
रतनापूर पो. अनाळा ता. परंडा िज. 
उ!माना◌ाबद

पुpष 5/25/1972 बीएससी बीपीएड खुला परंडा 3/12/1998 7/11/2001 9822624503

353 20150129सी101422 शेख सNार बशीर, प�ला ग�ल+, 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 12/20/1968 बीकॉम 

टंकलेखन 

मराठS-40 
इंUजी-40, �हदं+ 
-40

खुला परंडा 7/1/1996 31/06/1999 9881058895

354 20140811सी101558 लुंगसे सDयवान _कसन, लोहार  पो. 
(शराळा ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/6/1969 बीए खुला परंडा 2/7/1998 1/31/2001 9767294091

355 19910716सी818304 श7डगे हणमंत _कसन, रतनापूर ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/5/1973 बीए 

एमएससीआयट+,
भ.ज.क. परंडा 4/1/1997 4/30/2000 9096551474

356 19930730सी819077 जगदाळे दयानंद ;वठठलराव, 
घाडगांव पो. जवळानी ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 9/10/1970 बीएससी बीपीएड खुला परंडा 7/28/1995 7/27/1998 9763138832

357 19980818सी823955 कुलकण� दNा"य वसंतराव, 
आरणगांव ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1972 एमए खुला परंडा 6/12/1996 5/31/1999 7507700541

358 19971014सी822636 कारंड ेअंकुश @नवNृी, कौडगांव पो. 
डMगगांव ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/5/1966 बीए बीपीएड भ.ज.क. परंडा 4/2/1996 3/30/1999 9763450669
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359 19920611सी818738 टेकाळे बजरंग Eीरंग, कौडगांव पो. 
डMगगांव ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1973 बीए बीपीएड 

टंकलेखन 

मराठS-30, 
इंUजी-30,

भ.ज.क. परंडा 2/1/1997 1/31/2000 9850932707

360 20081212सी846494 कुलकण� Eीराम शरद, आसु, ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/1/1969 एमकॉम, जेडीसी 

ॲ\ड ए, 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी-
30

खुला परंडा 2/1/1994 1/19/1997 9423717968

361 20141207सी100247 म!के सुCधर संभाजी, राजापुरा 

ग�ल+ परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 1/7/1966 बीकॉम खुला परंडा 7/13/1998 7/13/2001 9960486696

362 19910111सी818263 घोगरे >मोद नवनाथ, डMजा ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/3/1970 बीए बीपीएड खुला परंडा 4/14/1996 3/31/1999 9922016373

363 19980811सी824583 कारंड ेसुखदेव शंकर, कौडगांव पो. 
डMगगांव ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 10/22/1967 बीए भ.ज.क. परंडा 4/1/1996 3/31/1999 9689075257

364 20150206सी101298 चौधर+ राज7L ;वxणु, तांदळूवाडी 

ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/1/1971 बीए अनु. जाती परंडा 4/12/1997 4/11/2000 7775953889

365 20150220सी100217 घोगरे Eीकांत कMडीबा, डMजा, ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/4/1972 बीए खुला परंडा 4/13/1998 4/13/2001 9850103304

366 20041004सी844579 सुय�वंशी र;वLं ;व�ठल, डMजा, ता. 
परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/2/1971 बीए बीएड / 
>क�पU!त

खुला परंडा 8/30/1996 7/30/1999 9422701267

367 20130809सी100885 गाढवे बस(लगं (शव(लगं मु पो 

सोनार+  ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/20/1968 बीए 

एमएससीआयट+,
खुला परंडा 3/25/1997 2/29/2000 9423717957

368 19900611सी866433 इतापे बळीराम >�हाद मु.पो आसु 

 ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 4/2/1972 बीए इ.मा.व. परंडा 8/11/1995 31/071998 9403094894

369 20140706सी100582  मनसुके दासकर बाबू  मु पो 

देवगाव (बु) ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 3/10/1971 बीए खुला परंडा 12/1/1997 12/31/2000 9822893017

370 20080511सी847995 साबळे आबासाहेब शंकर मु पो 

डोमगाव  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/12/1973 बीए खुला परंडा 9/28/1999 28/092002 9623624823
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371 19960801सी821603 सोनवणे चंLकांत नागनाथ मु 

मुंडगेाव पो वाटेफळ  ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/11/1975 बीए टंकलेखन 

मराठS-
40/इंUजी-40 
एमएससीआयट+

अनु. जाती परंडा 1/1/1998 12/31/2000 9623231860

372 20130718सी101874 प:हाळकर दादासाहेब भागवत मु 

पो डMजा  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 8/1/1968 बी.कॉम खुला परंडा 7/28/1995 6/30/1998 8975045199

373 19900123सी817727 ;पगंळे तुकाराम �दगंबर मु लाखी 

पो ईडा  ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/22/1973 बीए!सी खुला परंडा 10/1/1995 9/30/1998 7588191424

374 20111220सी846747 गणगे सोमीनाथ आजीनाथ मु पो 

डMजा  ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/10/1974 बीए बीपीएड अनु. जाती परंडा 9/21/1999 9/21/2002 9604274101

375 20080423सी843663 क!पटे बाळासाहेब लaमण मु पो 

आरणगाव  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/6/1966 बीए बीएड भज.क परंडा 11/24/1997 11/24/2000 9049653873

376 19960226सी821211 ;पगंळे दादासाहेब �दगंबर मु 

लाखी पो ईडा  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1976 बीए बीएड खुला परंडा 12/2/1998 12/2/2001 9545778723

377 19941004सी819695 गोडगे बाबूशा पांडुरंग मु राजूर+ 

पो गारणगाव  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 12/26/1969 बीए खुला परंडा 2/1/1996 1/1/1999 9764080399

378 20011009सी831767 गोडगे दादासाहेब ;व$वंभर मु 

राजूर+ पो आरणगाव  ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/25/1973 बीए!सी खुला परंडा 7/5/1996 6/30/1999 7875251325

379 19890412सी817677 पाट+ल सुहास ह0रचंL मु पो डMजा 

 ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/1/1971 बीए!सी,बीपीएड, 

बीएड

खुला परंडा 7/26/1995 31/071998 9763967341

380 20110106सी829451 शेख इकबाल पापालाल मु पो 

अनाळा  ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 6/5/1971 बीए!सी खुला परंडा 11/1/1997 10/30/2000 8975180236

381 20150203सी100154 गोसावी सुरेश (भकानाथ रा 

सोनार+  ता. परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 2/14/1973 बीए भज.ब परंडा 12/1/1998 11/30/2001 9423765519
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382 20081201सी819007 स�यद रसुल याकूब मु पो 

तांदळुवाडी  ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1967 बीए,
एमएससीआयट+

खुला परंडा 11/16/1998 10/30/2001 9403389147

383 20150227सी100356 जगताप नानासाहेब मधुकर 

मु. बंगाळवाडी पो. डMजा ता. परंडा 
िज. उ!मानाबाद.

पुpष 12/8/1969 बीकॉम खुला परंडा 8/26/1995 7/27/1998 9689620765

384 20160706सी100734 (मEा >शांत रमेश रा. राजापूरा 

ग�ल+ ता.परंडा िज. उ!मानाबाद
पुpष 3/31/1972 बीए खुला परंडा 5/22/1998 4/21/2001 9423343148

385 20160707सी100785 बदर हनुमंत हर+भाऊ मु. 
देऊळगांव पो. डMजा ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1973 बीए खुला परंडा 4/13/1998 6/13/2001 9657789604

386 20160707सी100594 भांडवलकर ज=गनाथ पांडुरंग 

मु.पो. वाटेफळ ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1975 बीए, बीपीएड खुला परंडा 5/10/1999 5/10/2002 7038997617

387 20160707सी100687 घोडके तुकाराम अर;वदं मु. 
देऊळगाव पो. डMजा ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/15/1974 बीए, बीपीएड अनु. जाती परंडा 9/21/1999 12/24/2002 7350818871

388 20160707सी100440 �हवरे बळीराम लaमण मु. 
ढग;पपंर+ पो. आसु ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/7/1971 एम, बीपीएड खुला परंडा 12/10/1997 12/9/2000 8007482133

389 20160707सी100425 साठे नवनाथ  कृxनाथ मु. 
ढग;पपंर+ ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1971 एमएबीएड खुला परंडा 3/14/1997 3/13/2000 9552019145

390 20160707सी100190 लटके सुखदेव सुधीर मु. घारगांव 
पो. जवळा (@न) ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1970 बीए!सी, बी(लब खुला परंडा 3/1/1997 2/28/2000 9763143550

391 20150203सी101143 मो�हते ह0रदास लaमण मु. 
उंडगेांव पो. वाटेफळ ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/1/1964 बीए अनु. जाती परंडा 1/1/1998 12/31/2000 7038037698

392 20150203सी101242 शेख र�जाक ब(शर मु. प�ला 
ग�ल+, ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 11/21/1966 बीए / टंकलेखन

इंUजी - 40,
 मराठS-40

खुला परंडा 6/1/1995 5/1/1998 9970783322

393 20160707सी100710 ख�ल+ सलाउrद+न आशुद�ुला मु. 
जवळा ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 11/10/1963 बीए!सी/एट+डी खुला परंडा 2/1/1993 1/31/1996 9763884281
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394 20160707सी100524 जगताप ताDयासाहेब (लबंराज रा. 
सोनार+ ता. परंडा िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/14/1968 बीए, बीपीएड खुला परंडा 2/1/1996 1/31/1999 9403952457

395 20150219सी100795 लटके गौतम रामा मु. राजूर+ पो. 
आरनगांव ता. परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 11/26/1969 बीए, बीपीएड खुला परंडा 10/6/1996 10/5/1999 9423339022

396 20081117सी849011 Pझरपे सुधाकर मधुकर मु पो 

काला� ता परंडा िज उ!मानाबाद

पुpष 7/10/1975 बीए खुला परंडा 3/11/1998 3/10/2001 7741864221

397 20120522सी821281 स�यद तम_कनत सुलताना 

खल+ल उ�ला                 

          मु पो प�ला ग�ल+ 

ता परंडा िज उ!मानाबाद

!"ी 7/27/1972 बीए,सीट+सी खुला परंडा 6/1/1997 5/31/2000 8482807543

398 20160712सी100654 जाधव दNा"य सौदागर मु 

अवार;पपंर+ पो क;पलापुर+ ता 

परंडा िज उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1971 बीए!सी बीएड खुला परंडा 3/1/1997 2/28/2000 9158897455

399 20160708सी101283 गोडगे रमाकांत `ानदेव, मु.राजुर+ 

पो.आरणगाव, ता.परंडा िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/2/1971 बीए!सी खुला परंडा 11/21/1995 10/21/1998 9850522024

400 20160706सी101167 स�यद शबाना इसाकोrद+न, 
रा.प�ला ग�ल+ , ता.परंडा िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 9/20/1970 बीए खुला परंडा 9/28/1999 9/28/2002 9420203178

401 19910911सी981320 अंधारे परमे$वर दादाराव, मु.पो 
वाकडी ता.परंडा िज.उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1973 एमए खुला परंडा 2/8/1996 1/31/1999 9881492194

402 20160713सी100682 पाट+ल हौसराव ;वनायकराव, मु.पो 
वाकडी ता.परंडा िज.उ!मानाबाद

पु�ष 3/4/1968 बीए खुला परंडा 8/3/1995 8/3/1998 8888527012

कळंब
403 19920818सी818796 लोहकरे नरहर+  @नवNृी, रा.गांधी 

नगर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.
पुpष 1/2/1966 बीए टकंकलेखन 

इंUजी 30, 
मराठS 30

अनु.जाती कळंब 2/6/1995 2/6/1998 9822812974

404 20150206सी101367 सूकटे समतृ नारायण, मु, 
;पपंळगाव  डोळा, पो. भाट(शरपुरा 
 , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/15/1967 बीए, टंकलेखन 

इंUजी 40
भज.ब कळंब 6/16/1992 6/17/1995 9921785035
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405 19950218सी820874 नर�हरे अ�ण दे;वदास,     रा.गांधी 
नगर,  ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/4/1968 बीए बीपीएड अनु.जाती कळंब 7/6/2000 7/31/2003 9422496866

406 19890620सी817680 भंडारे नवनाथ नागोराव, रा.बाबा 
नगर रोड,े   ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/9/1971 बीए अनु.जाती कळंब 2/1/1999 1/31/2002 7770039109

407 20150213सी 100434 वनवे माPणक बळीराम रा, 
खामसवाडी ता कळंब िज 

उ!मानाबाद

पुpष 1/6/1973 बीए ;वजा. अ कळंब 3/1/1996 3/1/1999 9623523803

408 19900116सी817724 माने भै�नाथ जयराम , मु. 
(शगंोल+ पो. वाघोल+ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/20/1971 बीए.बीपएड खुला कळंब 11/1/1996 10/30/1999 9763475911

409 20081125सी849199 शेळके स@तश शंकर मु.पो. 
खामसवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 11/7/1968 बीए.बीएड खुला कळंब 6/1/1995 5/31/1998 9922150152

410 19890705सी817572 बारगुले भारत >�हाद 

एस.ट+.कॉलनी Hडकसळ ए0रया 

कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/24/1972 बीए, सीट+सी खुला कळंब 5/2/2000 5/31/2003 8975797426

411 19860709सी817167 शेळके ;व$वंभर (भमराव 

मु.शेळका धानोरा पो. बोडा� ता. 
कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/5/1969 बीएससी 

इलेR�@नRस

खुला कळंब 12/1/1995 11/25/1998 9423764203

412 20150212सी100990 गायकवाड छाया हि$चंL, मु.पो. 
रDनापूर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

ि!" 3/13/1969 बीकॉम अजा कळंब 3/1/1996 3/1/1999 9623607243

413 20150130सी100199 मेाराळे सुय�कांत गोव�धन सोनार 

ग�ल+ येरमाळा ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/9/1970 एमए भज.ड कळंब 11/20/1995 11/20/1998 9422654216

414 19860205सी817123 कांबळे Eीकांत दे;वदासराव शेर+ 

ग�ल+ कळंब िज. उ!मानाबाद
पुpष 4/5/1966 बीकॉम, 

एमएससीआयट+, 
�ॅRटर मकॅ@नक, 
टंकलेखन 

इंUजी,४०, 
मराठS ३०

अजा कळंब 4/1/1994 3/31/1997 9421876887

415 20150127सी100736 वाघमारे सु@नल नारयण मु.पो. 
रDनापूर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/10/1971 बीए अजा कळंब 8/2/1997 8/1/2000 9403391042
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416 20140804सी101555 (शदंे शेषरेाव गणपती मु.पो. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/20/1970 बीए खुला कळंब 8/1/1995 12/30/1998 9657586049

417 20040705सी844402 कवड ेवैजीनाथ बळीराम मु.पो. 
क:हेरवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/1/1970 बीए खुला कळंब 2/8/1996 1/30/1999 9763801970

418 19880523सी817308 ओGहाळ भगवान चंLभान म.उंबरा 
पो. पानगांव ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/3/1969 बी\ अजा कळंब 4/1/1996 5/30/1999 9423718933

419 19930818सी819286 इंगळे सुधाकर लालासाहेब मु. 
शेळकाधानोरा पो. बोडा� ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/10/1970 बीए, 
एमएससीआयट+

अजा कळंब 10/7/1996 9/30/1999 9921650610

420 19880622सी817318 (शगंनापूरे ;व$वे$वर बापूराव जुनी 

सराफग�ल+ कळंब िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/15/1972 बीएससी खुला कळंब 5/7/1997 4/30/2000 9421359074

421 19940217सी819355 वाघमारे उFदव नागनाथ, मु. पो. 
वडगाव ज ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 2/12/1970 बीए अजा कळंब 3/1/1995 2/28/1998 9921610858

422 20141021सी100128 हजारे मि]छंL >�हाद , स�ाट 
अशोक नगर Hडकसळ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/15/1971 बीकॉम अजा कळंब 9/10/1997 9/10/2000 9421354034

423 20150204सी100188 हजारे बळीराम >�हाद मु.पो. 
गंभीरवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 9/22/1969 बीकॉम, 
टंकलेखन इंUजी 

४०

अजा कळंब 3/1/1996 2/28/1999 9764390058

424 20140802सी101591 वाघमारे संपत मनोहर मु.पो. 
रDनापूर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/3/1971 बीए अजा कळंब 6/1/1995 31/06/1998 9011532681

425 19960618सी821924 ओGहाळ भागवत नामदेव मु.पो. 
नायगाव ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/3/1968 एमए,बीएड, 
बीपीएड

अजा कळंब 8/3/1997 7/19/2000 9550308634

426 20150210सी100669 मगर भारत (लबंा मु.पो. 
खामसवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/13/1965 बीए अजा कळंब 11/7/1997 11/26/2000 9763626955

427 20150214सी100194 चGहाण लaमण बाबुराव मु.पो. 
नायगाव ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/20/1962 एमए अजा कळंब 1/1/1994 12/30/1994 8605066542
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428 19960109सी821164 जोशी भारत मुरल+धर मु.पो. मोहा 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/23/1975 बीएससी,बीपीएड,
 बीएड

खुला कळंब 2/1/1998 1/31/2001 9420181836

429 20150108सी100938 कवड ेमहानंदा �"बंकराव, रा. डॉ 
Hडकले यांचे घरासमोर , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/21/1970 बीए!सी, 
सीट+सी, शाट� 
हॅ\ड मराठS 80, 
टंकलेखन 

मराठS व इ्ंUजी 

40

खुला कळंब 8/1/1995 2/28/2001 8087650701

430 20140623सी101504 सावंत धमा� सुदाम, मु.पो म!सा 
खं , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/4/1971 बीए बीपीएड खुला कळंब 4/1/1997 3/30/2000 9421359326

431 19940818सी819649 हजारे साहेबराव सोजर, मु.पो 
हावरगाव , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/30/1971 बीए अनु.जाती कळंब 12/2/1995 11/25/1998 9604529170

432 20150209सी100115 गायकवाड अEुबा अबाराव, 
रा.साठेनगर Hडकसळ, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/30/1972 बीए!सी अनु.जाती कळंब 7/1/1995 6/30/1998 9422106500

433 20010727सी831395 मते सुरेश नवनाथ, मु.पो द�हफळ, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/27/1970 बीए, सीट+सी खुला कळंब 9/1/1998 8/31/2001 9420478844

434 20010612सी833051 ताटे चंLकांत उमाजी, रा.म!सा खं, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/25/1967 बीए!सी बीपीएड अनु.जाती कळंब 3/1/1996 2/28/1999 8975010843

435 20150109सी100127 कवड ेसुCधर �"बंकराव, रा.डॉ 
Hडकले यांचे घरासमोर, , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/14/1972 बीए बीपीएड 

टंकलेखन 

मराठS 40, �हदं+ 
40, इंUजी 40

खुला कळंब 2/1/1998 1/28/2001 8087650701

436 19950118सी820851 गाड ेराजाभाऊ (भमराव, मु.पो 
मंग�ळ , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/10/1967 बीकॉम इमाव कळंब 4/1/1996 9/1/1999 9049366004

437 20040625सी844278 खांडकेर संभाजी (शवाजी, मु.पो 
बोरगाव बु., ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/6/1975 एमकॉम, 
जीडीसी.ए, 
एमएससीआयट+

भज.क कळंब 9/1/1997 9/1/2000 9423386122
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438 20150121सी100653 वरपे बाळासाहेब गोरखनाथ, मु.पो 
म!सा खं,  ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/5/1967 बीए!सी बीपीएड खुला कळंब 2/1/1997 1/15/2000 7775090897

439 20150318सी100666 शेळके  अ(भम:यु बाबुराव, मु.पो 
बोरडा, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1973 बीए खुला कळंब 4/1/1997 3/30/2000 9623153519

440 20150109सी101153 बाराते ब�पासाहेब जा(लदंर, 
रा.बारातेवाडी , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/5/1969 बीए बीपीएड खुला कळंब 2/1/1996 1/21/1999 9403591754

441 20081119सी849125 हावळे अ;वनाश (शवाजी , मु.पो 
द�हफळ, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/25/1973 बीए!सी खुला कळंब 6/9/2000 6/9/2003 9421355800

442 20120806सी842711 वगरे महादेव बाबुराव, मु.बेारगाव 
बु, पो.गो;वदंपुर , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/12/1971 बीए भज.क कळंब 4/1/1999 4/1/2002 9763538898

443 20010518सी827264 जाधवर का(शनाथ (शवाजी, 
मु.ताडगाव पो.घारगाव , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/7/1972 बीए भज.ड कळंब 12/6/1997 11/25/2000 7758038701

444 20110507सी821131 (शदंे बळीराम Eीपती,            मु.पो 
कोथळा , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/8/1970 बीए!सी ,  
आयट+आय 

सव<Oक

खुला कळंब 7/6/1995 8/30/1998 9421359375

445 20150209सी100235 शेळके सुहास चंLसेन, मु.पो बोडा� , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1967 बीए!सी खुला कळंब 11/1/1995 10/30/1998 9822096980

446 19930807सी819089 (शदंे �बभीषण पंHडतराव,         
मु.पो कोथळा , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/8/1969 बीए खुला कळंब 2/1/1998 2/1/2001 9503510982

447 20140728सी101101 इंगळे संजय सखाराम, मु.पो मोहा 
, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/1/1977 बीए खुला कळंब 8/1/2000 7/31/2003 9527188147

448 20140405सी100336 सुडके भागवत चंदर, मु.पो मोहा , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/25/1972 एमए , 
टंकलेखन इंUजी 

30

भज.क कळंब 7/15/1997 6/17/2000 9552485900

449 19910118सी818268 (शदंे सुरेश (लबंाजी, मु.पो म!सा 
खं, , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/2/1972 बीए अनु.जाती कळंब 1/3/1999 12/22/2001 9403391315
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450 19981210सी824122 दशवंत सुरेश (शवाजी, 
मु.;पपंळगाव डोळा, पो.भाट(शरपुरा 
, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/11/1976 एमए,  
सीईडीडीआय 

कोस�

खुला कळंब 2/1/1998 1/31/2001 9657277696

451 20120516सी818969 कसबे नंदकुमार जग:नाथराव, 
मु.पो अंदोरा , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/10/1976 एमए!सी बीएड अनु.जाती धाpर िज.बीड 2/22/1999 2/21/2002 9822951521

452 19880617सी817313 वासकर ह0र$चंL च"भुज, मु.पो 
मंग�ळ , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/14/1964 एमकॉम, 
टंकलेखन इंUजी 

30

खुला कळंब 11/18/1991 11/30/1994 9763613234

453 20120130सी854108 ओGहाळ स@तश धम�पाल मु.स�ाट 
अशोक नगर तांदळुवाडी रोड ता. 
कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/18/1972 बीए अनु.जाती कळंब 10/14/1996 10/16/1999 9921562967

454 20040708सी844427 पाट+ल भाऊसाहेब वसंतराव मु. 
(शगंोल+ पो. वाघोल+ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 9/1/1973 बीए, बीपीएड/ 
बांधकाम 

पय�वेOक

खुला कळंब 2/1/1996 1/31/1999 9421937646

455 19890920सी817710 (शदंे लालासाहेब `ानोबा मु. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 8/5/1970 बीए, बीपीएड खुला कळंब 7/1/1995 6/30/1998 9011056071

456 19920703सी818550 धावारे >�दप स@तश रा. दNनगर 
मु.पो. कळंब ता. कळंब िज. 
उसमानाबाद

पुpष 4/22/1974 एमए,एमएससी
आयट+,वाहक,बा
यHडगं

अनु.जाती कळंब 7/1/2000 7/1/2003 9763434695

457 20140805सी101026 झाडके भागवंत रंगनाथ मु. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/7/1970 बीए / टंकलेखन

इंUजी - 30,40
खुला कळंब 8/1/1995 10/25/1998 9623230332

458 20110210सी830475 बनसोड ेतूकाराम दगडू मु. मंग�ळ 

ता. कळंब िज. उ!मानाबाद
पुpष 10/6/1968  बीए अनु.जाती कळंब 11/1/1994 11/30/1997 8975803578

459 19870629सी817212 जाधव @नतीन उNमराव मु. चMदे 
ग�ल+ जूने पो!ट ऑ_फसजवळ 

कळंब ता. कळंब िज. उ!मानाबाद.

पुpष 5/14/1970 बीकॉम, टंकलेखन

इंUजी-40
मराठS-40

खुला कळंब 12/1/1996 12/1/1999 8180091685

460 19890214सी817496 श7डगे मोहन दे;वदास मु. मोहा ता. 
कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/2/1972 बीए अनु.जाती कळंब 12/2/1996 1/1/1999 9860369016
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461 19881230सी817423 कसबे नारायण >�हाद मु. मोहा 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 8/21/1971 बीए!सी अनु.जाती कळंब 11/11/1995 11/11/1998 9421190343

462 19910318सी818280 गवळी संजय बाळनाथ मु. चMदे 
ग�ल+ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1971 बीए खुला कळंब 4/1/1996 4/1/1999 8600115618

463 20150212सी100659 गायकवाड अशोक (भमराव रा. 
साठेनगर Hडकसळ ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 15/13/1966◌ु बीए अनु.जाती कळंब 11/18/1996 11/1/1999 9604572909

464 20120417सी832221 वाघमारे सुCधर पंढर+ मु. 
देवधानोरा ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/10/1973 एम कॉम अनु.जाती कळंब 9/1/1996 9/1/1999 9922148636

465 20150820सी100988 जाधवर हनुमंत मधुकर मु. 
रDनापूर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/25/1971 बीए, बीपीएड भज.ड वाशी 7/1/1997 7/31/2000 7507954965

466 19880520सी817445 माळी महादेव ;व�ठल मु. मंग�ळ 

ता. कळंब िज. उ!मानाबाद
पुpष 5/15/1963 एम कॉम, 

बीपीएड

इमाव कळंब 2/10/1993 2/10/1996 7057553682

467 20140515सी100622 ताटे मोहन अ(भमान मु. म!सा 
(खु) ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 7/2/1970 बीए अनु.जाती कळंब 9/1/1995 9/1/1998 9421445504

468 20150203सी100364 मडके महादेव नामदेवराव मु. 
मोहा ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/15/1968 एमए, बीपीएड खुला कळंब 4/1/1996 3/31/1999 9403635673

469 19900516सी817747 वाघमारे जा(लदंर रामकृxण मु. 
(शराढोण ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/15/1968 बीए अनु.जाती कळंब 2/1/1996 1/30/1999 9657783146

470 20041001सी844578 जगताप रामे$वर रामचंL मु. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/8/1970 बीए खुला कळंब 7/1/1995 6/30/1998 8605746737

471 20040802सी844486 बाराते हनुमंत रामा मु. बारातेवाडी 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/14/1970 एमए खुला कळंब 9/10/1998 9/30/2001 7719814640

472 20140916सी103089 0रतापुरे चंLकांत सदा(शव मु. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/16/1967 बीकॉम, बीपीएड खुला कळंब 9/13/1992 9/30/1995 9552997965
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473 20000529सी827012 यादव (भमराव @नवNृी मु. 
खामसवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/20/1965 एमए, बीएड खुला कळंब 6/19/1995 7/19/1998 8975879907

474 19951218सी821140 बावकर मंजूषा मोहनराव 

मु. मोहा रोड �णवाल �ब�डींग 

समोर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

!"ी 9/13/1974 बीए!सी, 
आयट+आय, 
एमएससीआयट+

इमाव कळंब 5/9/1997 5/25/2000 9421356051

475 19971118सी823125 Cगर+ शारदा बल(भम मु. क�पना 

नगर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद
!"ी 6/21/1977 बीए, 

एससीआयट+, 
टंकलेखन

 इंUजी-30

भज.ब कळंब 3/12/1999 3/12/2002 8805393170

476 20140507सी100612 वाघमारे ;वमलचंद `ानदेव 

मु.रDनापूर ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/15/1972 बीए, टंकलेखन

मराठS - 30
इंUजी - 30,40

अनु.जाती कळंब 12/7/1995 10/20/1998 9423606667

477 20120223सी844491 पेाटे वंदना लaमण मु. चMदे 
ग�ल+ जूने पो!ट ऑ_फस रोड 

कळंब 

ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

!"ी 5/20/1973 एमए, 
एससीअयट+, 
आयट+आय, 
टंकलेखन 

मराठS -30, 
इंUजी - 40

;वमा> कळंब 4/1/1997 3/31/2000 9822216293

478 20150225सी100899 पाट+ल चंLकांत पांडुरंग मु. दN 
नगर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/30/1974 बीए खुला वाशी 12/10/1997 12/10/2000 8275475754

479 19980618सी824415 वाघमारे चोखोबा वैिजनाथ मु. 
देवधानोरा ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 10/6/1977 बीए अनु.जाती कळंब 3/1/2000 2/25/2003 8308044698

480 20150223सी100541 वाघमारे ;व$वनाथ रावसाहेब मु. 
बाभळगांव पो. द�हफळ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/21/1975 बीए खुला कळंब 1/10/1999 12/30/2001 9403395072

481 20140805सी101570 जाधव माPणक ;व�ठलराव मु. 
मंग�ळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/14/1962 बीकॉम खुला कळंब 10/24/1990 10/24/1993 9921325284

482 20010907सी831620 वाघमारे सुरेश बळीराम मु. 
बाभळगांव पो. द�हफळ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/29/1971 बीए खुला कळंब 1/1/1998 12/31/2000 9420833409
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483 20130617सी100894 वमन चंLसेन गोरोबा मु. 
क:हेरवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/23/1973 एमए, बीपीएड खुला कळंब 6/1/1996 8/23/1999 9637129066

484 19940818सी820008 शेळके सु@नल मोहनराव मु. बोडा� 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/5/1971 बीए!सी खुला कळंब 2/10/1996 1/19/1999 9923065416

485 20150227सी100541 (सरसठ लaमण राघु मु. 
खामसवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/2/1972 बीए!सी खुला कळंब 8/1/1996 11/1/1999 9421354130

486 19880624सी817328 मुंड ेराज7L `ानदेव मु. वडगांव (ज) 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 2/7/1969 एमए खुला कळंब 6/19/1995 6/30/1998 9767717135

487 19941123सी819758 वनकळस शहाजी (शवाजी मु. 
खामसवाडी ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 7/30/1967 बीए अनु.जाती कळंब 12/1/1992 8/1/1997 8378946858

488 20051220सी825570 जेवे भाऊसाहेब `ानदेव मु. 
वडगांव (ज) ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 4/30/1969 बीकॉम, 
एमएसडZ�यू, 
बीपीएड, 
एमएससीआयट+

खुला कळंब 2/25/1995 2/25/1998 9850750815

489 20140521सी100217 राऊत नामदेव दे;वदास मु. 
हावरगांव ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 3/16/1966 बीए इमाव कळंब 7/1/1995 6/1/1998 9405412422

490 19990726सी825753 (सr�दक6 रिजयोr�दन 

अ0रफोr�दन घर नं. 1278 मोमीन 
ग�ल+ मु.पो.ता. कळंब िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 11/3/1967 बीए!सी खुला कळंब 11/7/1995 33/11/1998 9422496690

491 20010308सी830171 सुरवसे �दल+प गोवध�न मु. ढोक6 

रोड पुन�वसन सावरगांव ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 12/1/1966 एम कॉम, 
बीपीएड, 
टंकलेखन 

मराठS 40
�हदं+ 40, इंUजी 

50

इमाव कळंब 10/1/1992 9/30/1995 9423734907

492 19840209सी817079 लाखे लaमीकांत गो;वदंराव मु. 
0रगंरोड ;ववेकानंद नगर ता. 
कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 9/20/1966 बीकॉम, टंकलेखन

इंUजी-50,�हदं+- 
30
मराठS-40

खुला कळंब 10/1/1992 9/30/1995 7588797252

Page 1643 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

493 20150212सी100320 खंडागळे लaमण @नवNृी मु.  
द�हफळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1971 एमए, बीएड अनु.जाती कळंब 11/21/1995 10/20/1998 9592230790

494 20150129सी100327 शेळके सुय�कांत महादेव मु.पो. 
बोडा� ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/1/1970 एमए,बीपीएड,एडी
सी, टंकलेखन 

मराठS 30,40
 इंUजी 30

खुला कळंब 8/1/1995 8/31/1998 9423584410

495 20150216सी100751 भालेराव महादेव ताDयाराव मु.पो. 
स�ाट अशोक नगर मोहा रोड 

Hडकसळ ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/14/1966 बीए, बीपीएड अनु.जाती कळंब 10/5/1993 10/1/1996 9763626726

496 20120222सी854477 धावारे भारत साहेबराव मु.पो. 
नागुलगांव पो. देवधानोरा ता. 
कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/13/1972 एमए, बीएड, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

30

अनु.जाती कळंब 7/1/1995 7/1/1998 8605283536

497 20060618सी834264 महामुनी >@तक रामकृxण मु.पो. 
;व�ठलमं�दराजवळ, मुंड ेग�ल+ 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 8/23/1968 बीए इमाव कळंब 8/19/1992 8/18/1995 9421315141

498 20110107सी824804 वाघमारे (शवाजी गो;वदंराव रा. 
बाभळगांव पो. द�हफळ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/27/1973 बीए!सी खुला कळंब 5/1/1999 5/1/2002 9404510606

499 20040630सी844368 वाघमारे नंदकुमार `ानोबा रा. 
बाभळगांव पो. द�हफळ ता. कळंब 

िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/31/1973 बीए खुला कळंब 1/1/1998 12/30/2000 9623741279

500 20150209सी101109 (शदंे महादेव गोरोबा मु.पो. बोडा� 
ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 6/3/1972 बीए!सी खुला कळंब 7/1/1995 7/31/1998 9860511434

501 19960606सी821262 गेारे हनुमंत `ानोबा मु.पो. 
नायगांव ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 3/4/1968 बीकॉम इमाव कळंब 12/1/1997 31/11/2000 9226255171

502 20150212सी100626 साळूंखे लालासाहेब सज<राव मु.पो. 
धारगांव ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 1/1/1971 बीए!सी खुला कळंब 9/1/1996 9/1/1999 9421573164
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503 20140711सी100877 वाघमारे सुधाकर अजु�न मु.पो. 
रDनापूर ता. कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/15/1971 बीए अनु.जाती वाशी 1/1/1999 1/1/2002 9881870192

504 20160708सी101501 मुंढे रामहर+ मोहन मु पो उपळाई 

ता कळंब िज उ!मानाबाद

पुpष 1/12/1970 बीए!सी भज.ड कळंब 1/1/1998 12/31/2000 8975733636

505 19931120सी819124 पटेल मजनुrद+न नसीर, 
रा.शेलगाव ज, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/12/1972 बीकॅाम 

एमसीएम 

एमएससीआयट+

खुला कळंब 6/16/1995 6/16/1998 8605996579

506 20141230सी100951 जोशी >शांत माPणकराव, 
रा.Gयंकटेश @नवास, शा!"ी नगर 
पुन�वस�न कळंब , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/30/1967 बीए!सी खुला कळंब 01-01-1993   
16/05/1996

20-09-1994   
18/07/1997

7350697391

507 20040804सी844492 शेळके र;वLं अंब�षी, मु.पो बोडा� , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/2/1969 बीकॉम खुला कळंब 2/24/1995 2/24/1998 8975879931

508 20150220सी100276 माळी अ:नपुणा� (शवाजी, मु.पो 
मोहा, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 3/12/1958 बीए!सी बीएड इमाव कळंब 10/21/1995 10/21/1998 9763626734

509 19870720सी817277 गायकवाड पदमाकर भगवानराव, 
रा.क�पना नगर, , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/31/1969 बीए अनु.जाती कळंब 11/27/1992 11/26/1995 9405243281

510 20120903सी817089 चौरे रामदास जंगलु, मु.पो म!सा 
खं, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1971 बीए 

एमएससीआयट+, 
ह!तकला (शOक

भज.क कळंब 11/1/1996 11/1/1999 9403391391

511 19860711सी817188 उबाळे अ@नल मेघराज, रा.छ"पती 

(शवाजी महा;वrयालय रोड, 
समता नगर, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/16/1968 बीए!सी अनु.जाती कळंब 6/22/1992 6/22/1995 9970207046

512 19970214सी822055 कोळपे राजाराम पांडूरंग, 
रा.महसुल कॉलनी, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/5/1974 बीए!सी बीएड खुला कळंब 4/13/1998 4/30/2001 9623765755
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513 19900118सी817920 शेगदार राहुल सुरेशराव, रा.गणेश 

नगर तांदळुवाडी रोड, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/21/1973 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

, टंकलेखन 

इंUजी 50 
मराठS 40

खुला कळंब 4/1/1997 3/25/2000 9420689501

514 20160710सी100171 खोसे `ाने$वर @नवNृी, मु.लोहटा 
प पो.करंजक�ला , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/12/1970 बीए 

एमएससीआयट+

खुला कळंब 4/10/1997 10/6/2000 9604689666

515 20160708सी101148 जाधव वसंत CEरंग,रा दाभा  , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/20/1987 बीए खुला कळंब 7/14/1995 7/14/1998 8805038141

516 2016071सी100142 पठाण खुरशीद मूनवरखाॅ ,मु पो 
मोहा  , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/11/1974 बीए!सी खुला कळंब 12/1/1996 11/30/1999 9689147386

517 20160711सी100251 खंडाळकर @नलावती जय(सगंराव , 
रा @नलकमल सावरगाव  

पुनव�सन ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 4/26/1965 एमए बीएड 

सीट+सी इंUजी 

टंखलेखक 30,

इमाव कळंब 2/1/1996 2/1/1999 9421872622

518 20160704सी100152 उगले राजाभाऊ गोरोबा ,मु.पो 
सातेफल  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/22/1968 बीए खुला कळंब 1/1/1997 12/30/1999 9423993136

519 19880620सी817314 खंडागळे नाना `ानेबा 

,मु.पोकनेरवाडी  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 11/9/1969 एमए अनु.जाती कळंब 3/2/2000 2/28/2003 9767346459

520 20120731सी854763 चंदन(शवे दN ु(शवाजी, मु.शेलगाव 
�द, पो. सापनाई  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 7/17/1969 बीए अनु.जाती कळंब 3/13/1997 5/31/2000 9403391626

521 20030818सी837679 थोरात पोपट @नवNृी, मु.पो म!सा 
खं , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 12/1/1972 बीए खुला कळंब 3/14/1997 3/31/2000 9403388774

522 19910912सी818257 उबाळे अ@नता वसंतराव, रा.EीदN 
नगर  , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 1/16/1974 एमए टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 40 
एमएससीआयट+ 

बांधकाम 

पय�वेOक

अनु.जाती कळंब 9/5/1997 9/30/2000 7507416586
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523 20101122सी841277 डMगरे रDनमाला छंदरराव, मु.पो 
लोहटा पुव� , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/1/1972 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

30 टॅल+

खुला कळंब 12/9/1996 12/9/1999 9623413855

524 19980518सी824770 ढगे @नम�ला मा�ती मु.पो लोहटा 
पुव�  , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 1/5/1970 बीए टंकलेखन 

मराठS  व 

इंUजी 40 
एमएससीआयट+ 

आयट+आय पास

अनु.जाती कळंब 7/3/2000 7/20/2009 9763038162

525 19970518सी822878 पवार देवदN मनोहर, मु.पो 
करंजक�ला  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/10/1973 एमए बीपीएड खुला कळंब 10/16/1998 10/16/2001 9623610304

526 20080626सी848463 वीर सुवणा� (शवाजीराव, मु.पो 
मोहा , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 4/10/1972 एमए बीएड 

एमएस ऑफ6स 

टेल0रगं व 

एKqायडर+

खुला कळंब 12/1/1996 12/1/1999 9422813788

527 20050208सी844987 गाड ेराज7L Eीरंग, मु.पो आंदोरा  , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/10/1971 बीए बीपीएड अनु.जाती कळंब 10/1/1999 10/1/2002 9552997980

528 20150223सी100276 मते भागवत महादेव, रा.(शगंोल+ 
पो.वाघोल+ गौर , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/5/1972 बीए बीएड 

टंकलेखन इंUजी 

30

खुला कळंब 2/1/1996 1/30/1999 9922604689

529 19941108सी819732 वाघमारे बालाजी लaमण, 
मु.वडगाव (श, पो.@नपाणी  , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/15/1966 बीए बीपीएड अनु.जाती कळंब 2/1/1996 1/30/1999 9146851412

530 19930818सी819288 जाधव राम(लगं बळीराम, मु.पो 
म!सा खं , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/1/1970 बीए खुला कळंब 3/13/1997 2/28/2000 9421359043

531 20150216सी100609 बMदर ;वनायक वसंतराव, 
मु.वडगाव (स, पो.@नपाणी  , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/5/1976 एमए भज.ड कळंब 2/2/1998 2/2/2001 7798373793

532 19980518सी824396 वाघमारे पा$व�नाथ पंढर+, मु.पो 
देवधानोरा , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1970 बीए अनु.जाती कळंब 10/1/1999 9/30/2002 7218671935
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

533 20110329सी823539 ओहाळ >ेमकांत �हरामण, रा.(भम 
नगर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/5/1967 बीए बीपीएड अनु.जाती कळंब 6/1/1996 5/25/1999 9960835526

534 19990818सी846543 (शनगारे नंदबुाई सदा(शव,   
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 7/1/1974 बीए अनु.जाती कळंब 10/10/1995 10/10/1998 9158451810

535 20160711सी100057 घुले सु@नता माPणकराव, 
रा.िजजाऊ नगर ढोक6 रोड  , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 10/3/1971 बीए!सी बीपीएड खुला कळंब 7/1/1996 6/30/1999 9403142695

536 19920818सी818800 Cगर+ दयानंद बलभीम, रा.क�पना 

नगर  , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.
पुpष 4/21/1974 एमए बीपीएड भज.ब कळंब 12/1/1997 11/30/2000 9763096934

537 20150225सी100067 पवार राजाभाऊ साहेबराव, मु.पो 
करंजक�ला  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/15/1966 बीए खुला कळंब 3/12/1993 3/26/1996 9422011580

538 19900103सी817717 (सरसट अ]युत दासहार+ , रा. 
आंदोरा  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/3/1971 बीए अनु.जाती कळंब 5/1/1998 4/30/2001 9689663453

539 19890120सी817668 पवार नानासाहेब आबुशा, 
रा.क�पना नगर , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/5/1973 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

40 आयट+आय 

_फटर

;वजा. अ कळंब 2/1/1998 2/1/2001 9604978816

540 19950202सी820175 समीउ�ला @नयामतु�ला महेदवी, 
रा.पापड ेग�ल+  , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/4/1968 बीकॉम 

एमएससीआयट+

इमाव कळंब 4/1/1996 3/31/1999 9881517991

541 20010924सी831714 मडके दशरथ एकनाथ, मु.पो मोहा 
 , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1971 बीए!सी 

एमएससीआयट+ 

एलडीसी

खुला कळंब 1/5/2000 12/31/2002 8975280933

542 20150114सी100906 पाठक अच�ना मा�ती, 
रा.;ववेकानंद नगर सावरगाव पु, , 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

!"ी 3/27/1971 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 40 
�हदं+ 30

खुला कळंब 6/17/1995 6/17/1998 9623167997
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

543 19930729सी819075 (शदंे राजाराम सोपान, रा.इं�दरा 
नगर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1968 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

40 
एमएससीआयट+

अनु.जाती कळंब 6/13/1995 5/30/1998 7506552219

544 20140315सी100547 माळी _कसन लaमणराव, मु.बहुला 
 , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/17/1972 बीए!सी बीएड इमाव कळंब 11/21/1995 11/21/1998 9049547139

545 19920718सी818783 टोपे राज7L रंगनाथ, मु.पो लोहटा 
पु , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/1/1971 बीए!सी 

एमएससीआयट+

अनु.जाती कळंब 11/9/1995 10/30/1998 9921142325

546 20140731सी101254 लोहकरे राम ग�हनीनाथ, रा.गांधी 
नगर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1966 बीए 

एमएससीआयट+

अनु.जाती कळंब 2/24/1995 2/24/1998 9403591512

547 19870610सी817202 (शदंे ताDया वसंत, मु.पो लोहटा पु, 
 ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/7/1971 बीए टंकलेखन 

इंUजी 30
अनु.जाती कळंब 2/10/1996 1/30/1999 9970635306

548 19880620सी817418 कुलकण� र;व_करण रमाकांतराव, 
रा.क�पना नगर, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/12/1973 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS ,�हदं+, 
इ्ंUजी 40

खुला कळंब 6/17/1999 7/30/2002 9657099302

549 20091205सी828142 कापसे आगरचंद >�हाद, मु.पो 
अंदोरा , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 4/15/1975 बीए सीट+सी खुला कळंब 3/1/2000 2/28/2003 9011154402

550 20150211सी100450 जाधव ;वIम (भमराव, मु.खेडा� 

पो.बोडा� , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 3/12/1964 बीकॉम खुला कळंब 10/7/1993 10/31/1996 9669292169

551 200901109सी832511 कापसे पांडुरंग >�हाद, मु.पो. 
अंदोरा , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 7/15/1969 बीए खुला कळंब 12/1/1995 11/30/1998 7776078431

552 19860111सी817180 (शदंे मि]छंLं (शवाजी, 
रा.कोठाळवाडी पो.अंदोरा, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/10/1969 एमए अनु.जाती कळंब 1/2/1996 3/20/1999 9527556733

553 20091224सी836293 गंभीरे रामभाऊ भुजंग, मु.पो 
ईटकुर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/15/1971 बीए खुला कळंब 12/1/1995 12/30/1998 8390118522
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

554 20150129सी100239 मोराळे उमाकांत गोवध�न, 
रा.महसुल कॉलनी, ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 9/3/1973 बीए 

एमएससीआयट+

भज.ड कळंब 4/1/1996 31/04/1999 9421354565

555 20141017सी100895 काळे रमेश शंकरराव, रा.गांधी 
नगर , ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/13/1968 बीए टंकलेखन 

इंUजी 40
भज.ब कळंब 7/13/1996 7/13/1999 9527923029

556 19901118सी818958 बMदर बालाजी जयपाल, मु.वडगाव 
(श, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/10/1974 एमए भज.ड कळंब 11/5/1999 12/25/2001 9923917589

557 19960719सी821577 कांबळे �दनकर अजु�न, रा.सातेफळ 

, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.
पु�ष 1/1/1966 बीए बीपीएड अनु.जाती कळंब 11/10/1998 11/10/2001 7709398478

558 20101018सी830116 बMदर दNा"य सुCUव, मु.वडगाव 
(श, पो.@नपाणी , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 12/20/1973 एमए बीएड भज.ड कळंब 4/2/1996 3/22/1999 9763593014

559 20140514सी100327 (सrद+क6 जा_करोr�दन 

आरेफोrद+न, रा.मोमीन ग�ल+, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 7/20/1971 बीए खुला कळंब 6/15/1995 31/06/1998 9423341143

560 20080318सी847446 शेळके बाळासाहेब बqुवान, 
मु.शेळकाधानोरा पो.बोडा�, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 10/10/1969 बीकॉम खुला कळंब 2/26/1995 2/26/1998 9011821267

561 20081202सी826158 पुंड स@तश (शवाजीराव, मु.पो 
वाठवडा , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/23/1971 एमए बीएड 

आयट+आय 

टंकलेखन इंUजी 

30

खुला कळंब 12/9/1996 11/30/1999 9730605885

562 19860702सी817150 शेळके राजाराम �दगंबर, मु.पो 
खामसवाडी , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 7/2/1969 एमए खुला कळंब 6/1/1995 5/1/1998 8605607570

563 20081013सी832260 वाघमारे राजाराम तुकाराम, 
रा.Hडकसळ , ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/27/1964 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

30

अनु.जाती कळंब 10/22/1992 10/22/1995 9130987040

564 19860701सी817147 जावळे पदमाकर �दगांबर, मु. 
स�दणा ढेाक6, पो.सातेफळ, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 4/7/1969 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

50 मराठS 40

खुला कळंब 10/1/1996 10/1/1999 9850021625
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

565 20010515सी830290 झटाळ दादाराव बळीराम, मु.पो 
आथ�ड�, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 4/10/1972 बीए खुला कळंब 11/20/1995 10/31/1998 8446982435

566 20160713सी100705 तांबारे रामदास अंबादास, 
मु.पो.अंदोरा ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद

पु�ष 2/1/1970 बीकॅाम खुला कळंब 12/30/1997 11/30/2000 9049383430

उमरगा
567 19890814सी817706 धुमाळे पुरषोNम अर;वदं, रा.�लॅाट 

नं 06 >@तभा नगर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/25/1969 बीए!सी बीएड इमाव उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9423740562

568 19960122सी821185 देशमुख हनुमंत बाबुराव, 
रा.@नलराम @नवास मु:शी �लॅाट, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/27/1970 एमए बीएड खुला उमरगा 4/2/1997 3/31/2000 9420956495

569 19870814सी817278 सुय�वंशी अ�ण हनुमंत, मु.मुरळी 

पो.कदेर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/22/1971 एमए अनु.जाती उमरगा 7/31/1999 8/6/1996 9421353203

570 19880214सी817440 मुरमे राज अहमद मशाकसाहेब, 
मु.पो तुरोर+ , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/6/1971 एमए 

एमएससीआयट+

खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9421445787

571 19920717सी818586 सुरवसे बालाजी @नवNृी, रा. भारत 
;वrयालयापाठSमागे, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/3/1974 बीए अनु.जाती उमरगा 6/1/2000 5/31/2000 9637988160

572 20070802सी829360 कांबळे गुpनाथ वामनराव, 
रा.बालाजी नगर (शवाजी 

कॉलेजजवळ , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/17/1975 बीए!सी 

एमएससीआयट+ 

टंकेलेखन इंUजी 

30 आयट+आय

अनु.जाती उमरगा 12/7/1998 11/30/2001 9421308088

573 19890914सी817709 आलुरकर Eी@नवास अंबादास, 
मु.पो आलुर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/14/1970 बीए!सी 

एमएससीआयट+

अनु.जाती उमरगा 11/6/1996 10/31/1999 8888410324

574 19980414सी824373 साळुंके संिजवकुमार इंLिजत, 
रा.बालाजी नगर, (शवाजी कॉलेज 

जवळ, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/27/1972 एमए!सी बीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30

खुला उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 7350604135
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पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

575 20150220सी101189 कांबळे ;वलास दासराव, रा. 118/2 
वाड� I 1 काळे �लॅाट , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/12/1965 एमए बीपीएड अनु.जाती उमरगा 11/8/1995 10/31/1998 7350318288

576 19930614सी819199 पांचाळ सुरेश रामराव, मु.पो 
गुंजोट+ , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/1/1976 बीए!सी बीएड 

टंकलेखन इंUजी 

40

इमाव उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 9763723016

577 20160711सी100827 कुलकण� रमाकांत वसंतराव, 
रा.मु:शी �लॉट, एकMडी रोड , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/11/1968 बीए!सी खुला उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9379025150

578 20160712सी100747 पाट+ल अशोक गुणवंतराव, मु.पो 
औराद, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/10/1967 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

30 मराठS 40 
सीट+सी

खुला उमरगा 9/5/1996 8/31/1999 9422466285

579 19930826सी819102 माटे दNा"य गोळया�पा, मु.पो 
जेकेकुर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/2/1968 एमए 

एमएससीआयट+

अनु.जाती उमरगा 12/3/1997 11/30/2000 9421445580

580 20000626सी827488 �टकांबरे (शवाजी ;व$वनाथ, मु.पो 
दा(ळंब, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1973 एचए!सी डीएड खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9921939125

581 20120711सी821401 सुय�वंशी सु@नल Eीपतराव, मु.पो 
नारंगवाडी , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/19/1970 बीए!सी 

एमएससीआयट+

खुला उमरगा 8/5/1995 7/31/1998 9423342314

582 19971214सी823075 पाट+ल धनराज पंHडतराव, मु.पो 
जकेकुर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/3/1972 बीए!सी खुला उमरगा 6/5/1999 5/31/2002 7741037649

583 19930714सी819311 आलगुड े>फु�ल दNा"य, मु.पो 
कसगी, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 4/2/1974 एमए डीएड खुला उमरगा 9/2/1999 8/31/2002 9764239375

584 19890214सी817674 इंगळे गणेश सुरेशराव, रा.Cचचंोले 
ग�ल+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/22/1971 एमए खुला उमरगा 10/6/1997 9/30/2000 7578936482

585 19951014सी821063 खान अI्म शौकत, रा.घर नं 448 
जामा म!जीदजवळ डॅा मलंग 

�लॅाट, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/4/1976 एमए बीपीएड खुला उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 9420475884
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

586 19951214सी821088 जाधव (शवाजी सुUीव, मु.च7डकाळ 

पो.Hड=गी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/6/1969 एमए खुला उमरगा 3/10/1997 2/29/2000 9421359683

587 19900414सी817928 Kहे"े संजीवकुमार चंLकांत, 
रा.जकापुर कॉलनी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/2/1973 एमए बीपीएड 

एमएसीआयट+ 

वाहक

;वमा.> उमरगा 3/10/1997 2/28/2002 9226108564

588 19930914सी819292 सुरवसे �दनकर एकनाथ, रा.काळे 

�लॅाट >शांत @नवासजवळ, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/20/1969 बीए!सी बीपीएड 

एमए

अनु.जाती उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 7757891396

589 19860714सी817191 गायकवाड मा�ती नारायण, मु.पो 
औराद, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/12/1968 बीए खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9423740809

590 19880621सी817315 भालेराव हनुमंत गणपती, 
मु.सुपतगाव पो.कोराळ, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1971 बीए बीपीएड अनु.जाती उमरगा 4/2/1997 3/31/2000 8888594318

591 20040709सी844429 ह7डले राजाराम यशवंत, 
मु.सुपतगाव पो.कोराळ, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/20/1968 बीए खुला उमरगा 2/4/1998 1/31/2001 8806208275

592 19900711सी819270 गायकवाड राज7L रो�हदास, 
मु.सुपतगाव पो.कोराळ, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/25/1973 एमए 

एमएससीआयट+

अनु.जाती उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 9763766056

593 19900625सी817772 �ह�परगे बलराज लaमण, मु.पो. 
जकेकुर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/24/1970 बीए अनु.जाती उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9730712159

594 20120114सी854195 पाचंगे संजय माPणकराव, 
रा.बालाजी नगर (शवाजी कॉलेज 

पुव� बाजू, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 11/2/1973 एमए भज.ब उमरगा 6/4/1997 5/24/2002 7263829270

595 19840213सी817085 मानकर (सता लaमणराव, मु.पो 
कोरेगाव, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 8/4/1966 एमकॉम 

टंकलेखन 

मराठS इंUजी 

30,

अनु.जाती उमरगा 7/6/1992 6/30/1995 9673807570
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

596 19940514सी819928 चGहाण मोतीराम Gयंकोजी, मु.पो 
दा(ळंब, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/15/1961 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

30 मराठS 30, 
;>टं+ग मशीन 

ऑपरेटर

;वजा.अ उमरगा 8/16/1995 7/20/1998 8805935011

597 20040703सी844393 पवार >द+प शंकरराव, मु.पो 
औराद, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/10/1968 एमए बीपीएड 

टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

40

खुला उमरगा 4/7/1994 3/31/1997 9673866246

598 20081125सी849202 माने सDयवान पांडुरंग, मु.पो 
तुगाव, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/10/1970 बीए बीपीएड खुला उमरगा 3/2/1997 2/28/2002 9960385410

599 20150213सी100674 गायकवाड धनराज ;व$वनाथ, 
मु.बाबळसुर पो.नारंगवाडी, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/5/1973 बीए अनु.जाती उमरगा 3/5/1999 2/28/2002 8484891463

600 20051029सी832278 कुलकण� अतुल मोहनराव, मु.पो 
येणेगुर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/26/1976 एमए खुला उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 9422290907

601 20041119सी844618 जेाशी अनंत गुंडाचाय�, रा.पतंगे 
हॉ!पीटलजवळ मु:शी �लॉट , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/29/1967 बीए टंकलेखन 

इंUजी 50, 
मराठS 30

खुला उमरगा 8/7/1995 7/31/1998 9420311605

602 19960621सी821306 नागसेन संभाजी सुभाना, मु.पो 
नाईचाकुर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/23/1972 बीए बीपीएड अनु.जाती उमरगा 8/6/1997 7/31/2000 9881615923

603 20141017सी100643 चGहाण बंडु(सगं pप(सगं, मु.पो 
आलूर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/8/1976 बीए बीपीएड खुला उमरगा 12/7/1998 12/31/2001 9850270706

604 20100610सी829098 माशाळकर पाव�ती गुp(लगं�पा, 
C/o (सLाम ;व$वनाथ देशमुख, 
मु.पो गुंजोट+, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/8/1976 बीए!सी बीएड खुला उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 9423678470

605 19940314सी820100 Cचगुरे अयोFया रामराव, C/o 
अशोक बरगल+ दधुभाते, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 3/21/1970 बीकॉम बीए 

बीपीएड 

एमएससीआयट+

भज.क उमरगा 8/5/1995 7/31/1998 8805034340

Page 1654 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

606 20150221सी100062 गायकवाड फुलचंद कुंड(लक, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/4/1965 बीए बीएड अनु.जाती उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9623066458

607 19920914सी818802 जमालपुरे अिजतकुमार ना(भराज, 
मु.पो नाईचाकुर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 11/4/1962 बीए बीपीएड खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 7588936801

608 19870914सी817280 चGहाण Gयंकट ढाकु, रा.(शवाजी 

नगर पो.दा(ळंब, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/6/1970 बीए ;वजा.अ उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 8805070536

609 19870814सी817279 राठोड (शवाजी लaमण, 
रा.(शवाजी नगर पो.दा(ळंब, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/21/1970 बीए ;वजा.अ उमरगा 9/1/1998 8/31/2001 8007326051

610 20010612सी830424 चGहाण अनुपमा सयाजीराव, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 11/15/1968 एमकॉम 

टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

40,

खुला उमरगा 12/8/1994 12/31/1997 8605819436

611 19820716सी817046 घोडके ;व$वनाथ हनुमंत�पा, 
रा.नेहp नगर बस !टँड 
पाठSमागे,मु.पो मुpम ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/14/1966 एमए इमाव उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 9420202991

612 19951016सी820809 चGहाण रंजना सयाजीराव, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 8/15/1971 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+

खुला उमरगा 1/4/1997 12/31/1999 8605781001

613 19860414सी817182 मुजावर जैनुrयीन गफुर, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/12/1967 बीए खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9765652310

614 19900214सी817924 भाले गोपीनाथ (शवा\णा, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/10/1973 बीए सीट+सी भज.क उमरगा 12/3/1997 11/30/2000 9765504825

615 20081020सी848817 चौधर+ संजय चंदा�पा, मु.पो कदेर, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/9/1974 बीए!सी खुला उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 8390563826

616 18890714सी817688 जीवनगे (शवाजी अंबाजी, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/12/1972 एमए बीएड भज.क उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9673475536

Page 1655 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

617 20091130सी834833 भोसले Gयंकट बqुवान, मु. 
�ह�परगा रवा, पो.कोळसुर मु, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/10/1971 एमए बीपीएड खुला उमरगा 4/2/1997 3/31/2000 7083715501

618 19960214सी821890 कोळी आ�पासाहेब नंद�पा मु.पो 
मुpम , ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/4/1972 बीकॅाम 

टंकलेखन इंUजी 

,मराठS 30, 
संगणक

अनु.जमाती उमरगा 2/4/1998 1/30/2001 9096941793

619 20091201सी853820 (शदंे सुCधर चंLकांत रा मुनशी 

�लॉट उमरगा , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/9/1977 बीए!सी,एमएस
सीआयट+,टंकलेख

न इंUजी-
30,मराठS-40

अनु.जाती उमरगा 8/4/2000 7/31/2003 9146335039

620 19870714सी817276 मुळगे बसवराज नागनाथ रा 

आरो=य नगर उमरगा , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 9/28/1969 बीकॉम  

बीपीएड एमए

इमाव उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9158596551

621 19900814सी817950 सुय�वंशी EFदानंद माधव 

मु.पो.कदेर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/20/1972 एमए,बीएड इमाव उमरगा 3/11/1997 2/29/2000 9420686855

622 20140430सी100169 कांबळे बालाजी चोखोबा मु.पो 
कोरेगाव , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/16/1970 बीकॉम,वाहक 

परवाना,टंखलेखन

 इंUजी  40

अनु.जाती उमरगा 9/8/1997 8/31/2000 9421359505

623 20150209सी101250 पाट+ल �दगंबर लता, रा. 
सानेगु�जी नगर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 8/10/1967 �बकॅाम खुला उमरगा 2/7/1996 1/30/1999 8275927411

624 20150206सी100727 आगसे उमा दासम�या,मु.पो 
गुंजोट+ , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

!"ी 12/11/1970 बीए 

,एमएससीआयट+

;वमा.> उमरगा 8/5/1995 7/30/1998 9637499447

625 19910814सी818316 पाट+ल (शवदश�न शरण�पा, मु.पो 
येणेगूर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/20/1975 बीएससी बीएड , 
एमएससीअयट+

खुला उमरगा 3/10/1997 2/28/2000 7028123100

626 19910914सी818323 खंडागळे युवराज धMडीबा 

मु.महा(लगंरायवाडी पो.येणेगूर , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1971 बीए 

बीपीएड,टंखलेखन

 इंUजी 30,

खुला उमरगा 12/4/1995 11/30/1998 9960548173

627 19980103सी823150 मह+ंLकर अ@नल अंबादास मु.पो 
श!"ी नगर मु�म , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/3/1970 बीए ,टंखलेखन 

मराठS इंUजी 

30,आयट+आय

इमाव उमरगा 1/3/2000 12/31/2002 9922945592
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628 20080526सी847858 हरल�या (शवकुमार च:नमल�पा 

रा. अजयनगर उमरगा , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/25/1966 एमए 

बीपीएड,टकलेखन

 इंUजी 

50,मराठS 
40,�हदं+ 
30,एमएससीआय

ट+

अनु.जाती उमरगा 4/2/1997 3/31/2000 9421355370

629 20150218सी100393 सुय�वंशी िजवन रंगराव . रा. 
बाभळसुर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1973 बीए खुला उमरगा 1/4/1997 12/31/1999 9404346577

630 19860526सी817132 सNार का(सम पटेल, मु.पो कदेर, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/10/1968 बीए खुला उमरगा 12/4/1995 11/30/1998 8007410870

631 19930614सी819201 (शवनेचार+ महेश शंकरराव, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 12/4/1974 एमए!सी बीएड खुला उमरगा 12/2/1999 11/30/2002 9421907843

632 19980914सी824663 कांबळे सु@नल (भमराव, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/15/1974 बीए!सी अनु.जाती उमरगा 6/1/2000 5/31/2003 7350966248

633 20160714सी100369 कांबळे (शवाजी बाबुराव, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1962 बीए बीपीएड अनु.जाती उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9922045682

634 19980514सी824393 कारभार+ (भमराव शांत�पा, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/14/1970 बीए बीएड खुला उमरगा 7/5/1995 8/31/2000 9423765095

635 19940818सी819650 गायकवाड (सLाम _कशन, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/26/1973 एमए अनु.जाती उमरगा 3/10/1997 2/28/2000 8412056045

636 20051027सी832264 मHडवळे माधुर+ पंच�पा, रा.अजय 

नगर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.
!"ी 1/26/1970 एमए, टंकलेखन 

इंUजी 50 
मराठS 40

इमाव उमरगा 7/5/1995 7/30/1998 9158493966

637 19880523सी817307 हरके नागेश सुरेश, रा.काळे �लॅाट 

मुळज रोड, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/2/1972 एमए!सी बीएड ;वमा.> उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9421359632
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638 20071201सी829607 मोहर+र अच�ना हनुमंतराव, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/1/1970 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

30

◌़ उमरगा 1/7/1994 12/31/1996 9421946989

639 19920714सी8187561 कागे बालाजी बाबुराव, मु.पो 
येणेगुर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/16/1976 एमए बीएड 

एमएसीआयट+

भज.क उमरगा 7/10/2000 7/22/2003 9922707317

640 19900914सी817952 मुजावर अबदलु हमीद द!तगीर, 
मु.पो मुpम, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1974 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30

इमाव उमरगा 5/4/1998 4/30/2001 9763747464

641 19970701सी822219 पुजार+ बसवराज आय�पा, मु.पो 
कसगी, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1969 एमए टंकलेखन 

इंUजी 40 
संगणक 

>माणप" 

सीसीसीओ

खुला उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 9850347071

642 19980114सी824323 कांबळे (भमराव (सLाम, मु.पो 
गुंजोट+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/16/1972 बीए बीपीएड अनु.जाती उमरगा 10/1/1999 9/30/2002 9049315622

643 20040805सी844501 पखार+ रामचंL बाबुराव, रा. अजय 

नगर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.
पुpष 5/15/1967 एमकॉम खुला उमरगा 7/5/1991 6/30/1994 9657201534

644 19940114सी825669 मुळे दयांनद बलभीमराव, मु.पो 
नारंगवाडी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1970 बीए!सी बीपीएड खुला उमरगा 1/22/1996 12/31/1998 9423822462

645 19910714सी818299 गायकवाड आनंद सो:या�पा, मु.पो 
औराद, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/5/1974 एमए टंकलेखन 

मराठS 30
अनु.जाती उमरगा 4/5/1998 3/31/2001 9403498059

646 20080923सी848787 पाट+ल माधव शामराव, रा.औराद, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/20/1969 बीए खुला उमरगा 2/4/1998 1/31/2001 9764084572

647 19980804सी823909 जाधव कमलाकर अजु�न, रा.वाडी 
पो.नारंगवाडी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/29/1972 बीकॉम खुला उमरगा 3/7/2000 2/28/2003 9158204510

648 19950822सी820618 नवले अ�पासाहेब (लबंाजीराव, 
मु.पो.कसगी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/2/1972 बीए!सी बीएड खुला उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9764813801
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649 19950214सी820869 कुलकण� सुनील Eीरामपंत, 
रा.बालाजी नगर,   ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/18/1963 बीकॉम एमए खुला उमरगा 4/9/1996 3/31/1999 8600240632

650 19950914सी821019 सांगवीकर राघव7L भा!करराव , 
रा.Eीराम मंद+राजवळ , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 10/24/1968 बीए खुला उमरगा 4/6/2000 3/31/2003 7588369491

651 19920718सी818588 कुलकण� �दल+प वसंतराव, मु.पो 
कसगी , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1968 बीए बीपीएड, 
एमएससीआयट+

खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9764177493

652 19840713सी817084 घुले लaमण का(शनाथ, 
मु.पो.Cचचंोल+ , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/5/1962 एमए 

बीपीएड,जी.डी.सी
 ए\ड ए.

भज.क उमरगा 1/4/1995 12/31/1998 7387962277

653 19910218सी817981 कांबळे गजानन सायबा, 
मु.सुपतगाव पो. कोराळ , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/20/1971 बीए बीपीएड, 
एमएससीआयट+,
टंकलेखन इंUजी 

मराठS 40

अनु.जाती उमरगा 7/6/1996 6/30/1999 9175722760

654 20150107सी100727 बनसोड े_कसन माधव, रा.कसगी , 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1973 एस.एस.सी 
ए.ट+.डी

भजक उमरगा 5/6/1997 4/30/2000 8379881498

655 19890705सी817570 मु�ला अZबास बासु(मया,मू.पो 
कु:हाळी , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/10/1971 बीएससी बीएड , खुला उमरगा 8/6/1997 7/31/2000 8888135207

656 20120823सी855505 बो�टे अंबाराया वसंत, मु.पो 
कसगी , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/19/1970 बीए खुला उमरगा 12/7/1998 12/30/2001 9527347282

657 19920714सी818760 मु�ला युसुफ शZबीर,मु.पो Hड=गी 
, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/30/1976 एमए खुला उमरगा 2/1/2000 1/31/2003 9960224333

658 19870714सी817274 जाधव तुकाराम बळीराम,मु.पो 
Hड=गी , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/27/1969 एमए बीपीएड खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9604792539

659 20150218सी100245 शेख इ!माइल गुलामरसूल, 
रा.हमीदनगर , ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/1/1968 बीए खुला उमरगा 6/4/1997 5/31/2000 9422070737
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660 19861014सी817200 सुस�वंशी रावण शाहुराज, मु.पो 
माडज, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/7/1969 बीए भज.क उमरगा 1/6/1998 2/29/2000 9673665136

661 19880714सी817450 सोमवंशी राम माधवराव, मु.पो 
जकेकुरअ

पुpष 3/1/1971 बीए बीएड 

एमएसीआयट+

इमाव उमरगा 12/4/1995 11/30/1998 9096389625

662 20140719सी101445 जमादार आयुब पाशासाहेब, 
रा.हमीद नगर आझाद चौक 

मुळज रोड, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/5/1970 बीए!सी बीपीएड 

एमएससीआयट+

खुला उमरगा 8/5/1995 7/31/1998 9595235522

663 20081127सी849224 देड ेगणपती मोतीराम, मु.पो 
भुसनी, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/4/1972 बीए!सी अनु.जाती उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 9763581354

664 19900614सी817931 सोनटRके राज7L >काश, मु.पो 
भुसनी, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/28/1973 एमए बीपीएड भज.क उमरगा 1/6/1998 12/31/2000 7798368439

665 20040826सी844548 बनसोड ेदNा"य (शवराम, 
रा.यशवंत नगर मु.पो मुpम, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 6/1/1972 बीए अनु.जाती उमरगा 3/5/1998 2/28/2001 7387358622

666 19970314सी823075 कुलकण� वधा� वंसतराव, मु.पो 
आलुर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/24/1971 एमए बीपीएड 

एमएसीआयट+

खुला उमरगा 12/7/1998 11/30/2001 8806999728

667 19900814सी817881 सरपे राजु गोरोबा, रा.(भम नगर, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/5/1972 बीए!सी बीपीएड 

एमपीएड

अनु.जाती उमरगा 11/8/1995 10/31/1998 9405602900

668 19900114सी817918 मोरे सुभाष उFदवराव, मु.पो 
तलमेाड, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/11/1973 एमए!सी बीएड खुला उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9960959284

669 19930311सी818861 चGहाण बाळु गोपा, मु.नाईकनगर 

पो.सुंदरवाडी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/1/1971 बीए ;वजा.अ उमरगा 8/2/1999 7/31/2002 9552116793

670 19891214सी817712 पवार संजीव बळीराम, मु.पो. 
तुरोर+, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/16/1973 बीए!सी बीएड खुला उमरगा 10/7/1996 9/30/1999 9422465289

671 20150210सी100713 माळी सुभाष नर(सगं, मु.पो तुरोर+, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 3/6/1967 एमकॉम बीपीएड इमाव उमरगा 1/9/1996 12/31/1998 9403875145
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672 20000529सी827011 शेख स�यदखाजा 

पीरमोहKमदसाब, मु.पो तुरोर+, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 2/13/1971 एमए!सी 

एलएलबी 

टंकलेखन इंUजी 

30

खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9422655323

673 20031214सी838583 जाधव ;वनोदकुमार मधुकरराव, 
मु.पो दा(ळंब, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/27/1975 बीए!सी बीएड 

जीडीसी.ए 
एमएससीआयट+

खुला उमरगा 11/3/1997 10/27/2000 9021296780

674 19920114सी818695 औरादे धम�वीर गणपतराव, मु.पो 
कदेर, ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 1/1/1976 बीए!सी बीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

व मराठS 40

खुला उमरगा 9/1/1998 8/31/2001 9420769751

675 20150711सी100571 राठोड राजा अंबाजी, 
मु.काळा(लबंाळा तांडा 

पो.कलदेव@नबंाळा, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 5/1/1970 एमए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

50

;वजा.अ उमरगा 1/9/1996 12/31/1998 9405243250

676 19900114सी817919 सोलंकर Eीपती बजरंग, मु.पो 
कोरेगाववाडी, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 8/1/1971 बीए बीपीएड भज.क उमरगा 3/5/1998 2/28/2001 9420475837

677 20150221सी100032 कांबळे दNा"य का(शनाथ, 
मु.सागंवी (भ, पो.Cचचंोल+ जा, 
ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद.

पुpष 4/4/1967 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

30

अनु.जाती उमरगा 8/6/1997 7/31/2000 9145164821

678 19911220सी818217 कुलकण� `ाने$वर वसंतराव, 
रा.बालाजी नगर, ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद.

पुpष 7/4/1975 बीए टंकलेखन 

इंUजी व मराठS 

40

खुला उमरगा 12/2/1999 11/30/2002 8698068958

679 19870701सी817225 धावारे फुलचंद संभाजी, मु.पो. 
अनसुडा�,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/20/1970 एमए अनु.जाती उ!मानाबाद 9/4/1996 9/4/1999 9890825840

680 20091126सी834718 �Oरसागर गणपत Eीमंत, 
रा.साळुंके नगर �लॉट न 

203,ब7बळी रोड, 
ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/2/1969 बीकॉम , 
टंकलेखन इंUजी 

30

इमाव उ!मानाबाद 8/6/1993 8/20/1996 9011191899

681 19870626सी 817207 पाठक राज7L भा!कर, मु.पो. 
काजळा ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 4/15/1972 बीए खुला उ!मानाबाद 6/22/1995 5/22/1998 9881128930

682 19950901सी 820624 घोलकर अ@नल शंकर, 
मु.पो.पोहनेर ,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 01/06/19972 बीए!सी, 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 12/3/1996 12/3/1999 9922354070
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683 19971127सी 822685 झ7ड े(भमराव रानबा, रा.खानापूर 

,ता.िज.उ!मानाबाद.
पु�ष 5/6/1967 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 4/20/1999 4/20/2002 9850753099

684 19880811सी 817400 धुमाळ गोरोबा �दगंबर, 
मु.पो.कसबे तडवळे 

,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 7/7/1968 बीए, बीएड खुला उ!मानाबाद 10/10/1996 10/10/1999 9604347885

685 20040108सी 843723 होवाळ >फु� लता सुरेशराव 

रा.येडशी ,ता.िज.उ!मानाबाद.
!"ी 6/1/1972 बीए, बीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 12/18/1996 12/18/1999 8975692400

686 20150131सी 100784 ;वधाते >ताप रामचंL 

मु.पो.सारोळ 

(बू),ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1971 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 5/1/1998 5/1/2001 9422029599

687 20110930सी853594 झांबरे बाळासाहेब संभाजी, 
मु.पो.सुरडी ,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/15/1963 Hड�लोमा इन 

(सGह+ल 

इंिज@नअर+ंग

खुला उ!मानाबाद 9/1/1995 11/30/1998 9172361752

688 19920611सी 818424 कठारे >बुFद मेसा रा.सारोळा 

(बु),ता.िज.उ!मानाबाद.
पु�ष 7/5/1971 एमए अनु.जाती उ!मानाबाद 1/1/1997 12/1/1999 9604792560

689 20150212सी 100197 जानराव महावीर पांडूरंग, 
मु.पो.बोFदनगर, नागनाथरोड 
उ!मानाबाद ,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/5/1967 बीकॉम, बीजेसी, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS 30

अनु.जाती उ!मानाबाद 7/1/1997 7/30/2000 9881534270

690 19880809सी817398 शेख उ!मान गुलाब मु.पो.खेड 

,ता.िज.उ!मानाबाद.
पु�ष 5/1/1973 बीए, जीडीसी 

ॲ:ड ए 

एमएससीआयट+, 
आयट+आय

खुला उ!मानाबाद 4/15/1998 4/15/2001 9604027148

691 20150101सी101010 गावड ेबालाजी गणपती, 
मु.पो.ब7बळी, ,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/18/1973 एमए!सी, 
सहकार+ 

Gयव!थापन 

पदवीका

भ.ज.क. उ!मानाबाद 3/2/1996 3/2/1999 9421482255

692 19861028सी817176 (शदंे _कशोर नवनाथ, मु.पो.येडशी 
,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 10/17/1967 एमए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 4/8/1997 4/8/2000 9763041306

693 20040823सी844537 लग�दवे अ@नल रामकृषण, 
मु.शेकापूर पो.देवळाल+ 

,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 11/15/1966 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 10/30/1995 9/30/1998 9403717149

694 201111सी834282 बनसोड ेमहावीर `ानदेव, मु. पो. 
सुरडी ता. िज. उसमानाबाद

पु�ष 1/5/1970 एम ए बीपीएड इमाव उ!मानाबाद 5/24/1995 5/24/1999 9689507974
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695 20040301सी843961 पाट+ल रामचंL नानासाहेब, मुपो. 
आळणी िज. उसमानाबाद

पु�ष 3/25/1968 बीए!सी, डी 
फाम�सी 

डीएमएलट+

खुला उ!मानाबाद 11/25/1996 11/24/1999 9922024731

696 20051114सी819043 गायकवाड �Cधर दास>साद, मु.पो 
देवळाल+ िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/14/1971 बीए  मराठS 

टंकलेखन 30 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 8/2/2000 8/2/2003 9423758972

697 19861105सी817177 वाघमारे @नDयानंद भागवत, मु.पो. 
सारोळा बु, ता.िज. उसमानाबाद

पु�ष 10/28/1969 बीएससी एम ए 

जीडीसी ॲ\ड ए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 11/6/1995 11/6/1998 9698731188

698 20090127सी849300 मसे अशोक भानुदास. मु.पो. 
सारोळा बु. ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/15/1976 एम ए खुला उ!मानाबाद 12/10/1997 12/10/2000 9763578367

699 20140709सी101100 लोमटे सुशांत (शवाजी. मु.पो. 
�ईभर ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/10/1975 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

फाऊंडशेन इन 

ॲUीक�चर 

Hड�लोमा इम 

वेजटेबल >ो.

खुला उ!मानाबाद 10/8/1997 10/8/2000 9850158526

700 19930318सी818864 धावारे बजरंग कचp. मु.पो. इरला 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/11/1966 बीए बीएड 

बीपीए एमए

अनु.जाती उ!मानाबाद 12/29/1995 12/29/1998 8380922196

701 19941024सी819714 इमाम मु!ताफा सयद मु.पो. 
सारोळा ता.िज. उसमानाबाद

पु�ष 4/15/1970 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 12/29/1995 12/29/1998 9850497362

702 20081211सी846484 कुलकण� र;वLं राजाराम. मु. 
कौडगांव पो. अंबेजवळगा िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 10/4/1966 बीए खुला उ!मानाबाद 6/1/1995 6/1/1998 9604763477

703 19900823सी817884 कोळगे अशोक ;वठलराव मु.पो. 
सारोळा ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/15/1974 बीए खुला उ!मानाबाद 12/17/1996 12/31/1999 9604189226

704 19890111सी817477 श7डगे सुधाकर @नवNी मु.पो. 
दNनगर ढोक6 ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/5/1971 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 10/10/1996 11/10/1999 9850120097

705 19920118सी18371 गायकवाड रमेश महादेव. मु.पो. 
वाघोल+ िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/20/1973 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 8/28/1997 8/28/2000 9445966945
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706 20090925सी850826 काकड े;वठल बाबुराव मु.पो. 
सारोळा बु ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/6/1970 बीए बीपीएड भ.ज.क. उ!मानाबाद 5/25/1995 5/25/1998 9011894197

707 19900102सी817716 धावारे ह0र$चंL संभा मु.पो. 
अनसुरडा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/2/1974 बीकॉम अनु.जाती उ!मानाबाद 9/4/1996 8/3/1999 9922765648

708 20150205सी101507 राठोड ताDयासाहेब मनोहर. मु.पो. 
कावलदरा पो. बावी िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/10/1975 एम ए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30

;वजा-अ उ!मानाबाद 6/10/2000 6/10/2003 9422378605

709 19890703सी817548 म7डके आयुब शहाबु�दन मु.पो. 
समुLवाणी ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/7/1973 बीए खुला उ!मानाबाद 11/28/1995 28/1998 9921610576

710 20150206सी101591 �Oरसागर पवन उNमराव मु.पो. 
काजळा ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/15/1968 एमए बीएड 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30

खुला उ!मानाबाद 5/30/1994 5/30/1997 9921845224

711 20091020सी833432 कावळे का(लदास नागोराव मु.पो. 
समुLवाणी ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/5/1970 एमए 

आयट+आय 

�बि�डगं 

क:टकशन

भ.ज.क. उ!मानाबाद 1/11/1996 1/10/1999 8805634645

712 20150105सी100851 शेवाळे मनोहर महादेव. मु.पो. 
कामेगांव ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/5/1973 बीए भ.ज.क. उ!मानाबाद 4/4/1998 4/3/2001 9922608421

713 20141015सी100064 (शदंे राजेश इंLिजत मु.पो. यशवंत 
नगर ट+पीएस रोड ता. िज. 
उसमानाबाद

पु�ष 7/1/1971 एमकॉम जीडी 

ॲ\ड ए

खुला उ!मानाबाद 5/30/1995 5/30/1998 9421875156

714 19900103सी817718 सुरवसे Gयंकट रामभाऊ. मु.पो. 
कMड ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 9/5/1971 बीए टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30

भ.ज.क. उ!मानाबाद 11/6/1997 10/6/2001 9764410275

715 19970127सी822045 म7ढेकर Eीधर नारायण मु.पो. 
आरणी ता.िज. उसमानाबाद

पु�ष 6/25/1972 बीकॉम बीए 

बीएड जीडी सी 

ॲ\ड ए 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 5/2/1998 4/30/2001 9420274271

716 20041005सी844580 माळी >काश पांडूरंग मु.पो. 
वडगांव सी ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/20/1964 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 40

इमाव उ!मानाबाद 11/9/1995 11/30/1998 8698064749
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717 20081013सी832261 थोरात मा�ती सदा(शव मु 

कौडगांव पो. अंबेजवळगे ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 3/20/1969 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 8/7/1995 8/7/1998 9921867413

718 20040804सी844493 पवार आ\णासाहेब संतराम. मु.पो. 
येवती ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/1/1973 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 1/31/1996 1/31/1999 9764486743

719 19920630सी818510 डावकरे बालाजी राम_कसन. मु.पो 
कौडगांव पो. खेड ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 09/03/19777 बीए खुला उ!मानाबाद 15/07/200 7/15/2003 9145759220

720 19920630सी818506 जोगड ेरामकृxण अंबादास, मु.पो. 
सुड� ता.िज. उसमानाबाद

पु�ष 6/10/1977 एमए खुला उ!मानाबाद 2/12/2000 2/12/2003 8308665799

721 19890703सी817544 खोचरे पवन पांडूरंग मु.पो. 
काजळा ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 8/25/1973 एमए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

डा¨ग

खुला उ!मानाबाद 11/9/1995 11/9/1998 9921321540

722 19880727सी817342 सुरवसे महादेव ;वठल मु.पो. 
ब7बळी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/14/1972 एम ए इमाव उ!मानाबाद 7/10/1995 7/10/1998 9561305708

723 20081201सी819293 साखरे तानाजी ;वजय. मु.पो. 
पळसब ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/11/1972 एम ए इमाव उ!मानाबाद 5/20/1998 5/20/2001 9921713516

724 20081127सी849229 ;वर बाळासाहेब बापूसाहेब मु.पो. 
खेड तािज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1971 एम ए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 4/15/1998 4/15/2001 9767012041

725 19961224सी821775 देशपांड े_कशोर उNमराव मु 

लासोना पो. समुLवाणी उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1972 बीए टंकलेखन 

इंUजी 30
खुला उ!मानाबाद 7/1/1995 7/30/1998 8888052202

726 19860701सी817148 हजगुड ेराज7श बाळकृxण मु.पो. 
काजळा ता.िज., उ!मानाबाद

पु�ष 1/1/1971 एमकॉम खुला उ!मानाबाद 6/21/1995 6/21/1998 9850325281

727 20101118सी840629 गायकवाड रमेश बाबुराव मु.पो. 
धा�ल ता.िज. उसमानाबाद

पु�ष 1/1/1971 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 16/08/199 8/16/2002 8805422274

728 19870127सी832743 खंडागळे तानाजी सुय�कांत मु.पो. 
उपळे मा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/1/1968 एमए बीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 8/8/1994 7/8/1997 8820908504

729 19890711सी817600 0रतपुरे शहजी तुकाराम, मु, पो, 
उपळे मा, ता, िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/5/1972 बीए बीपीएड इमाव उ!मानाबाद 12/10/1995 12/10/1998 9527547129

730 19900201सी817728 फुटाणे बसवे$वर रामे$वर मु. 
;पपंर+ बे ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/3/1972 बीए बीएड खुला उ!मानाबाद 8/9/1995 8/9/1998 9403397775
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731 20150108सी100583 द�हभाते राज7L भागवत मु.सांगवी 
पो. कामेगांव ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/1/1965 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 2/6/1997 2/6/2000 9921233174

732 20150206सी100158 सुय�वंशी मुरार+ बळीराम मु.पो. 
ब7बळी ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 2/20/1972 एमए बीएड इमाव उ!मानाबाद 7/11/1995 7/12/1998 7588937410

733 19850219सी817088 चGहाण रावसाहेब राज7L मु.पो. 
;पपंर+ ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 10/10/1969 एम ए बीएड खुला उ!मानाबाद 10/7/1993 10/7/1996 9657580113

734 20141223सी100434 मसे तुकाराम भानुदास मु.पो. 
सारोळा बु ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/30/1971 एम ए बीएड खुला उ!मानाबाद 6/26/1995 7/26/1998 9767628309

735 19960920सी821671 पाट+ल खल+लपाशा कमालो�दन  

मु.पो. केशेगांव ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 4/3/1959 एम ए खुला उ!मानाबाद 2/10/1993 2/9/1996 8381059457

736 20150123सी100558 गजबार (मथू रामा मु.पो. ईरला 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/1/1970 बीए बीएड भ.ज.क. उ!मानाबाद 8/27/1997 8/27/2000 7756909503

737 20090910सी850672 चौगुले ;वकास अगतराव मु.पो. 
तेर ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 10/10/1968 बीकॉम 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 5/27/1995 5/27/1998 9404535423

738 20000529सी827013 शहा शौकतअल+ खाजा मु.पो. 
ब7बळी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/3/1971 एसएससी बीएड इमाव उ!मानाबाद 3/27/1995 3/27/1998 9960959525

739 19951214सी82684 फुटाणे (शवहर+ नारायण मु.पो. 
पळसद ता.िज उ!मानाबाद

पु�ष 6/6/1970 बीए इमाव उ!मानाबाद 2/25/1999 2/25/2002 9404627981

740 20141014सी100262 सोनवणे >`ा रिजनाथ मु.पो. 
कतडवळे तािज. उ!मानाबाद

!"ी 4/3/1974 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 2/18/2000 3/18/2003 9657182240

741 20110223सी830877 नलावड ेराम_कसन >भाकर मु.पो. 
गणेश नगर येडशी ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/17/1975 बीए टंकलेखन 

इंUजी 40
खुला उ!मानाबाद 4/1/1998 4/24/2001 9763834967

742 19920424सी818392 देशपांड ेदNा"य उNमराव 

मु.लासोना पो. समुLवाणी ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 12/25/1969 बीएससी एम ए 

बीएड

खुला उ!मानाबाद 8/5/1995 8/31/1998 8308502470

743 20090824सी850568 पडवळ गोरोब दे;वदास मु.पो. 
उपळे मा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 01/01/19968 बीए खुला उ!मानाबाद 11/5/1995 11/5/1998 9403938128

744 20132011सी100718 पडवळ राजाभाऊ �हदंरूाव मु.पो. 
उपळे मा. ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/16/1970 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 12/17/1996 12/17/1999 7776939488
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745 20150210सी100521 चGहाण वसंत रतन मु.पो. 
जा�हगीरदार वाडी पो. (शगंोळी ता. 
िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/17/1972 बीए ;वजा-अ उ!मानाबाद 12/10/1997 12/10/2000 7588937431

746 20051117सी819231 श7डगे बाळासाहेब Eीमंत, मु. पो. 
तुगांव ढोक6 ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/5/1968 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 6/1/1994 6/1/1997 9850430054

747 20081203सी826526 लोमटे महादेव जनाध�न मु.पो. खेड 

ता. िज. उसमानाबाद
पु�ष 6/5/1968 बीए खुला उ!मानाबाद 9/24/1996 9/24/1999 8605398285

748 20090318सी821586 (शदंे महादेव जंगा मु.पो. केशेगांव 

ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 1/12/1967 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 6/20/1995 6/20/1998 9403399614

749 20120113सी853873 पाट+ल मोहन उNम मु.पो. काजळा 

ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 6/10/1972 बीए 

क:सटRशन 

सुपरवायझार

खुला उ!मानाबाद 12/9/1997 12/9/2000 9420477890

750 201502 11सी100548 पवार अ;वनाश शंकर मु.पो. 
कावलदरा पो. बावी िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1973 बीए ;वजा-अ उ!मानाबाद 2/24/2000 2/28/2003 9028715941

751 19890907सी817637 कांबळे गणपती मा�ती  मु.पो. 
बामणी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 10/21/1968 बीए एलएलबी अनु.जाती उ!मानाबाद 5/18/1998 5/18/2001 9423473691

752 19980609सी823301 सरवदे राज7L धम�राज मु. बोरगांव 
राजे पो. Cचखल+ ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/5/1969 बीकॉम जीडीसी 

ॲ\ड ए 

एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 1/2/1996 12/31/1998 9623845271

753 20150205सी101128 वाघे रामे$वर @नवNृी मु.पो. 
केशेगांव वाहे ब7बळी ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 5/12/1965 एम ए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

भ.ज.क. उ!मानाबाद 10/23/1991 10/23/1994 9421444429

754 20150106सी100031 बनसोड ेिजत7L भ�हरेनाथ मु.पो. 
बौFद नगर उ!मानाबाद

पु�ष 4/19/1967 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

30

अनु.जाती उ!मानाबाद 8/1/1993 8/30/1996 7758878121

755 20110101सी817507 नाईकवाडी बबन लaमण मु. तेर . 
िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/3/1975 एम ए 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 2/6/1967 2/6/2000 9421612952

756 20160502सी100702 मुकुंद दादाराव करपे मु.पो. 
अंबेजवळगे ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 8/1/1966 बीए बीपीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 11/26/1992 11/26/1995 7776812058
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757 20150116सी101089 गजबार गोरोबा रामा मु.पो. ईरला 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/12/1971 एम ए 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30

भ.ज.क. उ!मानाबाद 8/27/1997 8/28/2000 7756909503

758 19900707सी817836 पडवळ रमेश सोपानराव मु.पो. 
उपळे मा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1969 बी ए खुला उ!मानाबाद 6/27/1997 6/26/2000 8975733553

759 19890704सी817558 वाघे भुजंग नामदेव मु.पो. 
;वठठलवाडी पो. ब7बळी ता.िज. 
उसमानाबाद

पु�ष 5/10/1972 एम ए बीपीएड भ.ज.क. उ!मानाबाद 12/19/1998 12/19/2001 9423399542

760 2014028सी102313 कदम अमोल युवराज मु.पो. ढोक6 

ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 4/15/1975 एम ए खुला उ!मानाबाद 2/26/1999 2/26/2002 7057204577

761 20150206सी100770 फरताळे लहू शंकर मु.पो. सुरडी 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/13/1973 बीए खुला उ!मानाबाद 01/08/200 8/1/2003 9922883832

762 20150204सी101102 (शदंे ह0रभाऊ नानासाहेब मु.पो. 
काजळा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/12/1974 बीए बीपीएड , 
सीट+, आयट+आय

खुला उ!मानाबाद 6/15/1998 6/15/2001 9921883869

763 20150220सी100468 हाजगुड ेर;वLं बाळकृxण मु.पो. 
काजळा ता िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/31/1973 बीए खुला उ!मानाबाद 2/6/1997 2/6/2000 9049547488

764 19950508सी820722 पाठक म@नषा शंकरराव मु.पो. 
ढोक6 ता. िज. उ!मानाबाद

!"ी 6/7/1974 बीएससी, 
एमएससी, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS इंUजी

खुला उ!मानाबाद 8/5/1996 7/31/1999 9403715951

765 20070322सी837542 Gहटकर संजय मा�ती मु.पो. 
एसट+ कॉलनी बाशी नाका, 
उ!मानाबाद

पु�ष 2/20/1967 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 2/3/1996 2/2/1999 9403396575

766 20101231सी824511 पडवळ भाऊसाहेब सुqाव मु.पो. 
बMबले हनुमान चौक, उ!मानाबाद

पु�ष 1/18/1969 एम कॉम, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS 40 
इंUजी 40

खुला उ!मानाबाद 4/1/1995 3/31/1998 9420212826
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767 20160707सी101750 धनके भगवान पांडूरंग मु.पो क 

तडवळे ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 5/24/1971 बीए बीपीएड, 

जीडीसी ॲ\ड ए, 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 2/5/1997 2/5/2000 9421360617

768 19990928सी825937 रोकड ेह0रदास बाळासाहेब मु.पो. 
तेरणा नगर ढोक6 ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 4/1/1970 बीए, एम (लब , 
टंकलेखन इंUजी 

40 , सीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 4/1/1998 4/1/2001 7218945328

769 19870629सी817209 वाघमारे गुणवंत अंबादास मु.पो 
केशेगांव ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/3/1969 बीए बीपीएड, 
टंकलेखन इंUजी 

40

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/22/1995 6/22/1999 9421361308

770 20080409सी831898 रणखांब दNा"स वसंतराव मु.पो. 
यडशी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1969 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 6/20/1996 6/20/1999 9850745462

771 2015116सी100618 सरड ेबालाजी नवनाथ मु.पो. 
पळसद ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/6/1973 बीएससी खुला उ!मानाबाद 3/3/1999 3/3/2001 9665427521

772 20081125सी849200 जावळे कमलाकर भगवान मु.पो. 
सांगवी पो. कामेगांव ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/2/1974 बीए खुला उ!मानाबाद 6/2/2000 6/2/2003 9767942438

773 20150224सी100099 जाधव पांडूरंग शंकर मु.पो. 
अंबेवाडी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/26/1975 बीए खुला उ!मानाबाद 2/25/2000 2/25/2003 8275304795

774 20150205सी100551 खंडागळे राज7L सखाराम मु.पो. 
केशेगांव ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/30/1970 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 4/1/1998 4/1/2001 8698441604

775 19951204सी820676 शेख श_फक मकबुल मु.पो. 
केशेगांव ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 9/21/1970 एम ए बीएड , 
टंकलेखन 

मराठS 30

इमाव उ!मानाबाद 3/31/1997 3/31/2000 9850363186

776 19950802सी82586 वाघाळे राम(लगं मि�लकाजू�न 

मु,पो, केशेगांव ता, िज, उ!मानाबाद
पु�ष 1/1/1966 बीकॉम 

टंकलेखन इंUजी 

30 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 1/1/1997 12/31/1999 9922764002

777 20050920सी832071 �Oरसागर हर+ नारायण मु.पो. 
अंबेवाडी पो. बेलवाडी ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 1/15/1976 बीए खुला उ!मानाबाद 2/25/2000 2/25/2003 9527295695

778 20160704सी100487 पोपट संभाजी झांबरे, मु.पो. सुड� 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/20/1966 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 6/1/1995 5/22/1998 9763732747
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779 20150220सी100347 थोरात अजयकुमार माPणकराव, 
मु.पो, कौडगांव पो. अंबेजवळगे ता. 
िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/9/1970 एम ए 

टंकलेखन इंUजी 

30

खुला उ!मानाबाद 7/1/1997 7/1/2000 8806487678

780 2010100 5सी820271 हुसेन मुबारक पठाण, मु.पो. 
अंबेजवळगा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1966 एम कॉम, 
बीपीएड, 
टाय;पगं इंUजी 

30

खुला उ!मानाबाद 7/1/1995 6/30/1998 9923887515

781 20040826सी844547 बापूराव अंबादास (शदंे, मु.पो. 
सारोळा बु ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/6/1966 एम ए बीपीएड, 
सीसीओ

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/4/1996 5/25/1999 9921730471

782 19960821सी821632 कुलकण� गजानन पंHडतराव मु.पो. 
तुगांव ढेाक6 ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1970 एमकॉम 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 8/30/1995 9/29/1998 9923560467

783 19880727सी817343 सुरवसे पांडूरंU दNा"य मु.पो. 
ब7बळी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/10/1973 एम ए बीएड, 
टंकलेखन 

मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 1/29/1996 2/1/1999 9764771479

784 19970818सी822561 वाळके हणमंत �योतीराम मु.पो. 
ब7बळी ता. िज. उसमानाबाद

पु�ष 5/17/1967 एम ए, एमएड, 
डीएसएम 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

इमाव उ!मानाबाद 3/11/1996 3/11/1999 9422647831

785 20140906सी102025 पडवळ राजाराम महादेव मु.पो. 
उपळे मा ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/10/1972 बीए बीपीएड, 
आयट+आय बॅच 

रेHडओ मेकॅ@नक

खुला उ!मानाबाद 4/20/1999 4/20/2002 7387590930

786 19910701सी818027 वीर अनंत रंगनाथ मु.पो. खेड ता. 
िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/1/1991 बी ए 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 6/1/2000 6/1/2003 9421978255

787 20120705यर819226 (शदंे अ@नल पांडूरंग मु.पो. वाघोल+ 
व ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/19/1971 बीएससी बीएड खुला उ!मानाबाद 12/18/1996 12/18/1999 7798365785

788 19910128सी817971 (शदंे शेषरेाव ह0रबा मु.पो. कासळा 

ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 10/15/1970 एम ए अनु.जाती उ!मानाबाद 8/20/1999 8/20/2002 9764825388
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789 20000522सी826986 साळूंके (शवाजी हणमंराव मु.पो. 
नांदगूा� ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/22/2000 एम कॉम 

जीडीसी अॅ\ड ए

खुला उ!मानाबाद 10/20/1992 10/19/1995 9403396551

790 20160714सी101277 अलकुंटे नामदेव आ\णा मु. पो. 
पाथ�ड ग�ल+, उ!मानाबाद

पु�ष 5/25/1971 एम कॉम, 
जीडीसी अॅ\ड ए, 
डीआयट+, 
टंकलेखन �हदं+ 

30

;वजा-अ उ!मानाबाद 12/14/1995 11/14/1998 9860450051

791 20150613सी100619 कुलकण� Eीमंत आनंतराव मु.पो. 
तेर ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/10/1976 बीए एलएलबी, खुला उ!मानाबाद 2/2/1999 2/2/2002 9421876047

792 20160713सी101508 सोनवणे सुरेश ह0रचंद मु.पो. 
�हगंळजवाडी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/10/1975 एम ए अनु.जाती उ!मानाबाद 5/1/1998 5/1/2001 9011941267

793 20160714सी100930 पाट+ल अनंत ;वठलराव मु.पो. 
लासोना पो. समुLवाणी ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 5/10/1969 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 3/27/1995 3/27/1998 9763504121

794 20081121सी849170 चGहाण >मोद बळीराम मु.पो. 
बाश� बायपास ;वठलनगर, 
उ!मानाबाद

पु�ष 5/6/1973 बीए बीएड इमाव उ!मानाबाद 7/1/1997 7/1/2000 9881823432

795 20150214सी100804 मगर सुवणा� महादेव, केअर ऑफ 

घोलक एससी, Eी साई कृपा 

@नवास यशवंतन नगर, उ!मानाबाद

!"ी 3/12/1976 एमए बीएड खुला उ!मानाबाद 01/07/200 7/1/2003 9423372679

796 19940628सी81835 नाईकवाडी अंजल+ "ंबकराव, केअर 

ऑफ धुमाळ एन पी सर यश्ंवंत 

नगर मु.पो. उ!मानाबाद

!"ी 11/19/1970 बीए सीट+सी 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30, 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 4/15/1998 3/15/2001 9423073538

797 19890620सी817524 Gहटकर अमोल तुळ(शराम मु.पो. 
26/414 गंगो"ी नगर, बँक 

कॉलनी, उ!मानाबाद

पु�ष 3/13/1971 बीकॉम 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/1/1995 5/31/1998 9422465943
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798 20100330सी851124 चGहाण पद(मनी (शवाजी मु.पो. 
करजखेड पाटोदापाट+ ता. िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 7/2/1975 एमए बीएड, 
बीजे,

खुला उ!मानाबाद 6/8/2000 6/8/2003 9421075570

799 20081218सी846531 सुरवसे चंLकांत अजू�नराव मु.पो. 
तांबर+ ;वभाग छ"पती हाय. जवळ 

उ!मानाबाद

पु�ष 6/5/1969 एमकॉम खुला उ!मानाबाद 6/26/1995 6/26/1998 9422378393

800 20081031सी848912 रण�दवे   िजत7L (शवाजी मु.पो. 
सारोळा बु ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/12/1969 एम ए, 
एमएससीआयट+, 
एलडीसी, 
एलएसएस

खुला उ!मानाबाद 10/5/1995 10/5/1998 9421356878

801 19881214सी817411 गायकवाड अ;वनाश लaमणराव 

मु.पो. देवळाल+ ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 5/20/1970 एम ए, अनु.जाती उ!मानाबाद 8/12/2000 8/12/2003 9970182763

802 19961005सी821681 काझी (मर तहवर अल+ मीर 

फा�क अल+, घर I 27/543 
समता कॉलनी उ!मानाबाद

पु�ष 6/15/1976 एम ए, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

30

खुला उ!मानाबाद 12/19/1998 12/19/2001 9270519235

803 19961217सी821762 बनसोड ेदादाराव >�हाद मु.पो. 
(भमनगर , (यशपाल सरवदे 
यां]या घराजवळ, उ!मानाबाद)

पु�ष 1/1/1968 एम ए , अनु.जाती उ!मानाबाद 1/30/1996 1/30/1999 9890227936

804 19870729सी817252 जाधव �योतीनाथ गो;वदंराव 

मु.पो. उमरे कोठा, देवी मं�दरा]या 
मागे, उ!मानाबाद

पु�ष 5/27/1971 बीएससी बीएड, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUंजी 40

भ.ज.क. उ!मानाबाद 12/15/2007 12/30/2000 9422115214

805 19890622सी817531 शेख सबीर मकबुल अहमद, खाजा 

नंगर ग�ल+ नं. 20, उ!मानाबाद
पु�ष 8/15/1972 एम ए, 

एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

इमाव उ!मानाबाद 4/15/1998 4/15/2001 9404636291

806 20100708सी819789 पाट+ल अ@नल _कसनराव मु.पो. 
जु:या क:या शाळेसमोर (सिGहल 

हॉ!पीटल रोड, उ!मानाबाद

पु�ष 5/25/1963 एमकॉम, 
डीबीएम, 
डीजीसी ॲ\ड ए, 
टंकलेखन इंUजी 

40.

भ.ज.क. उ!मानाबाद 5/5/1988 5/5/1991 9423993105
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807 19870701सी817219 (शगंाड ेस@तश दNा"य मु.पो. बौध 
मं�दराजवळ (शगंाड ेवाडा 

(भमनगर, उ!मानाबाद

पु�ष 11/2/1967 बीए, टंकलेखन 

मराठS 30
अनु.जाती उ!मानाबाद 6/26/1996 6/26/1999 9527482270

808 20121205सी610459 लMढे चंLकांत गज7L मु. डकवाडी 

पो. वाणेवाडी ता.िज. उ!मानाबाद
पु�ष 4/10/1975 एमकॉम खुला उ!मानाबाद 2/25/1997 2/25/2000 9405749279

809 19880616सी817427 सरवदे नंदतूाई नामदेव मु.पो. 
राम(लगं नगर येडशी ता. िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 7/31/1967 एम ए, एम(लब, 
एमएससीआयट+, 
टंकलेखन इंUजी 

40

अनु.जाती उ!मानाबाद 11/19/1988 11/19/2001 9922958911

810 19880224सी817299 कठारे सोमनाथ _कसन मु.पो. 
सारोळा बु ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/22/1967 एमए अनु.जाती उ!मानाबाद 10/5/1995 10/4/1998 9421472899

811 19890920सी817640 धावारे बाळू (शवाजी मु. बेगडा पो, 
सुड� ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 10/20/1970 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 1/29/1998 1/29/2001 9763232805

812 20120716सी821458 घोलप राजकुमार मनोहर, जवाहर 

नगर, तुळजापूर नाका, ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 10/2/1971 बीएससी बीएड, खुला उ!मानाबाद 1/1/1997 12/31/1999 9970340328

813 20131027सी159130 पवार हणमंत सदा(शव, घर नं, 
1862/13 खाजा नगर,ग�ल+ नं◌ृ 
15, ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/8/1978 एसएससी डीसी खुला उ!मानाबाद 4/2/2000 4/3/2003 9011553375

814 20040212सी843909 चौरे चंLकांत ताDयाबा मु. राघुची 
वाडी पो. उ!मानाबाद ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 11/13/1967 एमए बीपीएड भ.ज.क. उ!मानाबाद 3/4/1996 3/4/1999 7709681456

815 19910705सी818243 माने अि!मता `ानेदव, (भमनगर 
Iांती चौक, उ!मानाबाद

!"ी 4/10/1975 बीए, एमएस 
ऑ_फस

अनु.जाती उ!मानाबाद 1/1/1999 1/1/2002 9975802180

816 20160523सी100306 वाघमारे उमाकांत चंLकांत, मु, पो, 
(शगंोल+ ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/4/1968 बीए, एमएस 
ऑ_फस

अनु.जाती उ!मानाबाद 12/17/1996 12/17/1999 9503902875

817 19880704सी817364 वड(लक नेताजी छबु, मु.पो, 
सारोळा बु ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/25/1970 बीकॉम अनु.जाती उ!मानाबाद 8/5/1995 7/24/1998 9922040436

818 20040402सी844086 देशमुख संतोष सुभाषराव मु. पो. 
पोहरे तािज. उ!मानाबद

पु�ष 6/1/1974 बीए, टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30, 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 7/8/1997 8/8/2000 9922523703
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819 20120830सी855876 मगर सु@नल (सताराम, मु. पो. 
वाघोल+ व ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1974 बीए खुला उ!मानाबाद 7/5/1999 7/5/2002 9172360576

820 20081117सी848967 आढाव अशोक बाबुराव, मु, गड 
देवदर+ ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/10/1971 एमए, 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 12/5/1998 12/5/2001 9423734293

821 20100310सी846864 दधुे ;वजयकुमार ह0र$चंL मु. 
भानसगांव पो. सोनेगांव ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 5/26/1973 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 10/10/1996 10/10/1999 8888535395

822 20150206सी100972 चGहाण स@तशकुमार शंकरराव, 
मु.पो. क�ड ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/5/1972 बीए, टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 1/19/1996 9/18/1999 8007504317

823 19981214सी824312 वाघमारे बेबी ;वठलराव, मु.पो. 
आ�दDय पेटोल पंपाजवळ, बाश� 
रोड तामर+ ;वभाग, उ!मानाबाद

!"ी 7/5/1968 बीए , टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30, 
सीट+सी, 
डसेमे_कंग

अनु.जाती उ!मानाबाद 4/1/1997 4/1/2000 9049790072

824 20090827सी850606 सुय�वंशी बालाजी सुय�कांत, मु.पो. 
दNनगर सांजा ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/28/1974 एमए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 8/1/1997 8/30/2000 9970720692

825 20160707सी100971 बोधले सDयनारायण (शवाजी 

मु.पो. ईरला ता.िज. उ!मानाबाद
पु�ष 7/1/1974 बीएससी 

बीपीएड , 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 8/16/1996 8/16/1999 9561600222

826 19910703सी818066 जगताप स@तश दशरथ मु.वडाळा 

पो. पाटोदा ता.िज. उ!मानाबाद
पु�ष 1/10/1976 बीए, वाहक खुला उ!मानाबाद 12/9/1997 12/31/2000 9730970194

827 20150207सी100513 लोमटे संद+पान (लबंराज मु.पो. 
खेड ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/17/1975 बीए 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 5/28/1998 5/28/2001 9657292541

828 19970403सी822085 श7डगे अ]युत गोरोबा मु.पो. तुगांव 
ढोक6 ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 2/10/1973 बीए खुला उ!मानाबाद 1/8/1998 1/1/2001 8805590247

829 20160418सी100350 काझी मझहर मतु�जा मु.पो. ईरला 
ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/13/1967 एम ए बीपीएड 

एमएड, एमपीएड
खुला उ!मानाबाद 6/22/1995 6/22/1998 9620768835
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830 20140909सी101677 कुलकण� गुpदNा गो;वदं, मु.पो. 
�ईभर ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 12/25/1964 बीकॉम, 
टंकलेखन इंUजी 

30

खुला उ!मानाबाद 2/10/1992 2/10/1996 9767019149

831 19890703सी817549 इंगळे (शवाजी हर+ मु.पो. दारफळ 

ता.िज. उ!मानाबाद
पु�ष 1/5/1972 एमए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 12/14/1995 12/14/1998 9767286571

832 20000525सी827003 तांबोळी नबीसाहेब सोनाजी मु.पो. 
वाघोल+ ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/27/1970 बीए इमाव उ!मानाबाद 6/26/1995 6/26/1998 9049362500

833 20010122सी830058 गडदे नामदेव ;वठल मु.पो. 
दाऊतपूर पो. ईरला ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 4/5/1970 एम ए बीएड भ.ज.क. उ!मानाबाद 10/20/1995 10/20/1998 9156440694

834 20041110सी844609 गायकवाड र;वLं उFदव, मु.पो. 
उपळा मा ता. िज. उसमानाबाद

पु�ष 4/16/1969 बीए बीएड, 
कारप7टर 

एमएससीआयट+, 
टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

अनु.जाती उ!मानाबाद 7/1/1995 7/30/1998 8888386315

835 20081126सी849208 जाधव भारत बाबुराव, मु.पो. 
दारफळ ता. िज. उ!मानाबद

पु�ष 3/20/1970 बीए, एलडीसी, 
टंकलेखन 

मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 2/6/1997 1/30/2000 9421501818

836 19920702सी818529 भोसले नारायण (सताराम मु.पो. 
येवती ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/6/1973 एमए, खुला उ!मानाबाद 7/3/2000 7/3/2003 8379950664

837 20120613सी822053 होळकर @नळू रामराव मु.पो. 
महादेव वाडी (शवाजीनगर, पो, 
ब7बळी ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/2/1969 बीए, टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

भ.ज.क. उ!मानाबाद 3/25/1996 3/25/1999 8605575726

838 20091109सी822481 जाधव नागनाथ सोपान रा. भंडार+ 
पो.करजखेडा  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 5/1/1972 बीए, टंकलेखन  

इंUजी 30
खुला उ!मानाबाद 11/29/1995 11/29/1998 9881285509

839 19921116सी818640 जाधव ;वलास ह0र$चंL _कनारा 

@नवास, दN नगर काकड े�लाट्  

ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/1/1972 एम.ए.बीपीएड.सी
ट+सी

खुला उ!मानाबाद 3/10/1996 2/25/1999 9765505907

840 20141120सी100333 खोडकर कुमोद ;वठठल 

मु.पो.देवळाल+ ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 3/1/1968 बीकॉम, 

टंकलेखन 

मराठS ३०

इमाव उ!मानाबाद 6/20/1995 6/20/1998 7028227354
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841 20150205सी10844 गायकवाड बालाजी काशीनाथ 

मु.बोरखेडा पो. पाडोळी आ.ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 5/5/1977 एमए, एलएलबी अनु.जाती उ!मानाबाद 9/1/2000 9/1/2003 9623253343

842 20150213सी100282 स�यद नसीरोrयीन मसीयोrयीन 

खाजा नगर शKस चौक ग�ल+ 

नं.11  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 1/26/1971 एमए,टंकलेखन 

इंUजी 

४०,मराठS ३० 
सीडॅक 

कॉK�युटर कोस्�

खुला उ!मानाबाद 2/3/1995 2/4/1998 9960317468

843 19930608सी818905 धावारे धनंजय मेसा मु.पो. पोहनेर 
 ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 2/15/1975 एमकॉम अनु.जाती उ!मानाबाद 8/3/1998 8/4/2001 9403747626

844 20140116सी011015 लांडगे धनराज शाहुराज, मु.सांगवी 
पो. कामेगाव  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 2/3/1971 एमए, बीपीएड, 
एमएससीआयट+

भज-क उ!मानाबाद 3/8/1996 3/8/1999 9420736635

845 20140624सी100802 (शदंे नानासाहेब (लबंाजी मु.पो. 
देवळाल+  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 7/28/1966 बीकॉम, 
टंकलेखन 

मराठS ४० 
इंUजी ४०

इमाव उ!मानाबाद 10/10/1993 10/10/1996 8483996381

846  19881227सी817415 देशमुख संजय uयंबकराव मु.पो. 
पोहनेर  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/25/1971 बीए, 
एमएसीआयट+

खुला उ!मानाबाद 6/20/1995 6/20/1998 9689508701

847 20150210सी100168 संगीता शंकर कMड े

आर.एस.नाईकवाड,ेभानु नगर  ता. 
िज. उ!मानाबाद

!"ी 4/25/1970 एम.ए,संगणक, 
टंकलेखन इंUजी-
40

खुला उ!मानाबाद 4/1/1997 3/31/2000 9422654863

848 19900706सी817807 काझी _फरोज हबीब, िज�हा 

शासक6य �=णालय समोर, 
िजIेवाडा काझी �ब�डींग 

ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 7/6/1973 बीए!सी, 
एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

30, मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 11/19/1998 11/19/2001 9423342651

849 19871228सी817258 नाईक ;वजय केशवराव, बँक 

कॉलनी पो(लस लाईन]या 

पाठSमागे उ!मानाबाद

पु�ष 7/24/1969 बीकॉम, 
एमएससीआयट+, 
टकंलेखन इंUजी 

30,40 मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 1/7/1997 1/7/2000 9011544944
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850 20110622सी697336 गायकवाड माPणक केशव, रा.धुNा 
पो.कनगरा ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 7/10/1967 बीकॉम, संगणक, 
टंकलेखन इंUजी 

40, आयट+आय

अनु.जाती उ!मानाबाद 4/11/1996 4/11/1999 9011802880

851 20120720सी854581 गरड जर+चंद माधव, मु.पो.खेड 

ता.िज.उ!मानाबाद
पु�ष 6/1/1971 बीए,बीपीएड खुला उ!मानाबाद 5/18/1998 5/18/2001 9527294918

852 20130221सी100424 मंडगे ;वकास (शव(लगं, 
मु.पो.समुLवाणी ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 7/13/1972 बीए!सी, डी 
फाम�सी, 
एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 8/7/1998 8/7/2001 9765395165

853 19960207सी821203 डोके बाळासाहेब ह0रभाऊ,घर 
Iं.26/1608, ;वठल रRमीणी 

मं�दर रोड, पो(लसलाईन बाजुस 

बँक कॉलनी उ!मानाबाद

पु�ष 5/5/1973 एमए, बीएड खुला उ!मानाबाद 6/14/1997 6/14/2000 9737503525

854 20120102सी832490 पाट+ल दxुयंत हर+, Gदारा कुभांर 

एम.एस.गौर+ सदर शाहू नगर, 
काकड े�लॉट उ!मानाबाद

पु�ष 1/4/1975 बीए, बीपीएड खुला उमरगा 11/26/1996 11/26/1999 9970825465

855 19920615सी818427 वीर सु@नल उFदवराव, 
मु.पो.आळणी ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 20/10/19974 एमए खुला उ!मानाबाद 6/5/2000 6/5/2003 9552356053

856 20090924सी850817 भोसरेकर अतुल अनंतराव, समथ� 
नगर, मोठया पा\या]या �ठकाणी 

उ!मानाबाद

पु�ष 10/22/1968 बीकॉम, 
आयट+आय

खुला उ!मानाबाद 6/25/1997 6/25/2000 9423339663

857 19920702सी818537 माने _करण �दगंबर, 
मु.पो.देवळाल+ ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 11/23/1975 बीए, 
एमएसडZ�यु, 
मराठS 

टंकलेखन-30 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/8/2000 6/30/2003 9545751155

858 20090901सी822029 (शदंे संतोषकुमार शाहुराज, 
मु.पो.ब7बळी ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 4/25/1972 बीए,एमए खुला उ!मानाबाद 2/28/1996 2/28/1999 9975595337

859 19960703सी821346 वाघमारे संजय का(शनाथ, कमल 

कुंज, पदम(सहं नगर, सांजारोड 

उ!मानाबाद

पु�ष 8/10/1971 एमए, बीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 12/1/1997 12/31/2000 8806665146
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860 20150211सी100594 सुय�वंशी संCगता दे;वदास, 
मु.पो.सांजा ता.िज.उ!मानाबाद

!"ी 3/3/1976 एमए, डीसीपी 
ॲ:ड एस, 
अकाऊंट+ंग, 
टंकलेखन इंगजी-
50, मराठS 40

खुला उ!मानाबाद 8/1/1997 8/1/2000 9527658916

861 20150209सी101000 माने राजकुमार आDमाराम, 
मु.पो.कोट ग�ल+ उ!मानाबाद

पु�ष 4/30/1969 बीए, टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 40

खुला उ!मानाबाद 7/17/1995 6/30/1998 7776805922

862 20090218सी832197 जाधव जो@तबा रामभाऊ, मु.पो. 
काजळा ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 3/11/1971 बीए, �ब�डींग 
क:�कशन, 
आयट+आय,टंकले

खन इंUजी-40, 
मराठS-40,�हदं+-
40

खुला उ!मानाबाद 6/25/1997 6/25/2000 8975401068

863 19900505सी817744 तेरकर ;व$वास पंढर+, मु.गावसुद 
पो.पोहनेर ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1969 बीए,बीपीएड, 
टंकलेखन 

मराठS-30, 
इंUजी-40

भज-क उ!मानाबाद 4/2/1997 4/2/2000 9850219964

864 20150307सी100408 आतकरे महेश चंLकांत,    
रा.>;वण जाधव इंगळे ग�ल+ 

ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 3/7/1973 बीए 

एमएससीआयट+ 

मेRनीक �टGह+

खुला उ!मानाबाद 7/17/2002 7/17/2003 775023667

865 19890701सी817224 म!के (मल+ंद अशोक, मु.गावसुद 
पो.पोहनेरता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 3/5/1969 बीए टंकलेखन 

मराठS 40 
इंUजी 40

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/30/1997 6/30/2000 7709806957

866 20150101सी100120 सोनवणे माpती महादेव, 
मु.गावसुद 
पो.पोहनेरता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/11/1966 बीए टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

30

अनु.जाती उ!मानाबाद 8/8/1990 8/8/1993 9689276675

867 20090825सी850579 खामकर दगडु ;व$वनाथ, मु.पो 
उपळे माता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/23/1971 बीए जीडीसी.ए 
आयट+आय 

इलेRटॉ@नRस

खुला उ!मानाबाद 7/19/1999 7/18/2002 9422814322

868 19920515सी818404 जवेर+ Cगर+ष गोपाल(सगं, 
रा.एसआरट+ तांबर+ ;वभाग, 
ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/11/1971 बीए खुला उ!मानाबाद 2/13/1997 2/13/2000 9970608831
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

869 20150209सी100409 भोसले >शांत पुरषोNमराव, 
रा.यशवंत नगर शरद पवार 
हाय!कुल 

जवळ,ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/27/1977 डी.फाम�सी खुला उ!मानाबाद 11/15/1998 11/15/2001 9850933716

870 20080508सी847522 ;वभुते भारत दगडू, मु.पो.घाटंUी 
ता.िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/7/1969 बीकॉम, बीएड. खुला उ!मानाबाद 6/20/1995 6/20/1998 9421357477

871 20040415सी844107 पडवळ संजय दगडू मु.पो. उपळा 

मा. ता.िज.उ!मानाबाद.
पु�ष 7/10/1971 बी.ए.बी.पी.एड. 

जेडीसीए:ड ए 

एमएस.सीआयट+

 टंखलेखन 

इंUजी 40

खुला उ!मानाबाद 10/10/1996 10/10/1999 9403464271

872 19900409सी817740 कुलकण� @न@तन >भाकर , मु.पो.  
>भास्दन घर I.1/233 
(शवाजीनगर (लबMणी बाग ता.िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/1/1974 बीकॉम, 
एलएलबी.जेडीसी

ए:ड ए 

टंखलेखन 

इंUजी 40, 
डीपीसीएस

खुला उ!मानाबाद 9/18/1998 9/17/2001 9822310546

873 20140711सी100903 साळूंके शरदचंL शहाजीराव 

मु.पो.पोहनेर ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 10/2/1972 बीकॉम, खुला उ!मानाबाद 10/10/1997 10/10/2000 9890941072

874 20141130सी100117 जाधव >शांत पांडुरंग rवारा 

भारत माळी छ"पती (शवाजी 

शाळेज्वळ तांबर+ ;वभाग  ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 11/23/1969 बी.ए.बी.पी.एड.  
टंखलेखन 

इंUजी 30

इमाव उ!मानाबाद 3/10/1998 3/23/2001 9011224151

875 19850621सी817091 माने `ानदेव ;व�ठलराव मु.पो. 
देवळाल+  ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/1/1967 बीकॉम, 
टंखलेखन 

इंUजी 30 
मराठS 30

अ.जा. उ!मानाबाद 8/8/1994 8/8/1997 8605787465

876 20000505सी826954 नाईक अजय केशवराव, बँक 

कॉलनी पो(लस लाईन]या घर 

I.26/292 पाठSमागे उ!मानाबाद 
ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 2/1/1967 बी.ए.टंखलेखन 

इंUजी-40 
मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 7/1/1995 7/1/1998 9922163504
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

877 20110325सी821080 पाट+ल मा�ती Eीधर 

मु.पो.सोनेगाव ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 6/15/1978 बी.ए.बी.एड. भज-ड उ!मानाबाद 1/15/2000 1/15/2003 8805230965

878 19860605सी817133 काझी म:सुर  अहमद मसुद 

अहमद घर I.15/55 लोहार 
ग�ल+ उबादता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 4/18/1969 बी.ए.एमएससीआ
यट+  टंखलेखन 

मराठS-30 
इंUजी 40

खुला उ!मानाबाद 9/27/1999 10/30/2002 94467040

879 19970923सी833093 गायकवाड संCगता अ(भम:यू 

`ाने$वर मं�दरासमोर भवानी 

नगर आ�पाल+  @नवास ता. िज. 
उ!मानाबाद

!"ी 7/1/1974 बी.ए.टंखलेखन 

इंUजी-40 
मराठS 30

अजा उ!मानाबाद 2/25/1999 2/25/2002 9561830824

880 20150430सी100134 चौधर+ सुरेखा महादेव rवारा 

रामचंL बाबूराव आGहाड 

मु.पो.आंबेहोळ ता. िज. उ!मानाबाद

!"ी 10/6/1970 बीकॉम,  
टंखलेखन 

इंUजी 40, 
मराठS 40

खुला उ!मानाबाद 8/1/1995 8/1/1999 7385599344

881 19860711सी817168 कुलकण� हनुमंत  शंकरराव 

तुगावकर @नवास CEकृxण नगर 

येडशी रोड उबाद ता. िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/17/1968 एमकॉम, 
जेडीसीए:ड ए 

टंखलेखन 

इंUजी 30

खुला उ!मानाबाद 8/5/1995 8/5/1998 9403142322

882 19890704सी 817553 वाघमारे बसंवत मा�ती 

मु.पो.बावी ता. िज. उ!मानाबाद
पु�ष 6/1/1970 एम.ए. अ.जा. उ!मानाबाद 10/13/1996 10/18/1998 9822809920

883 20080830सी848644 बनसॊड ेनवलकुमार भीमराव रा. 
(भमनगर, समाजमं�दराजवळ 

उ!मानाबाद.ता. िज. उ!मानाबाद

पु�ष 6/19/1972 बीकॉम,  
टंखलेखन 

इंUजी 30 
आयट+आय

अ.जा. उ!मानाबाद 6/20/1997 6/20/2000 9604199852

884 19930310सी826272 माळाळे ;वजय रामचंL रा. 
बौFदनगर उ!मानाबाद,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 6/5/1975 एम.ए.टंखलेखन 

इंUजी 30 
क:!�Rशन  

सुपरवायजर

अजा उ!मानाबाद 1/1/1998 12/31/2000 9850369198

885 20150108सी 101300 गायकवाड् सुदश�न (शवाजी 

मु.बोरखेडा पो.पाडॊळी आ. ता 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 3/13/1973 एम.ए.टंखलेखन 

मराठS 30
अजा उ!मानाबाद 6/5/2000 6/5/2003 9890581794
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

886 19910801सी198177 डांगे तKमा शंकर, C/o शंकर 

औट+, इ0रगेशन कॉलनी  (सचंन 

भवन आनंद नगर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 1/15/1974 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30 
लायqर+ साय:स

खुला उ!मानाबाद 7/1/1998 6/21/2001 9449758224

887 20150204सी101233 जाधव चंLकांत लaमण, मु पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 9/1/1973 बीए 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 6/25/1997 6/25/2000 9423734191

888 20150226सी100369 सोनवणे सुरेखा ह0रचंL,      रा.संत 
गोरोबा काका नगर, सांजा 

रोड,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 7/4/1973 बीए टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30 
एमएससीआयट+ 

सीट+सी 

(शवणRलास

अनु.जाती उ!मानाबाद 5/25/2000 5/25/2003 9404531953

889 20150226सी100858 सोनवणे संFया ह0रचंL, 
रा.सतंगोरोबा काका नगर, सांजा 

रोड,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 11/28/1977 एमए टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30 
एमएससीआयट+ 

क:स�Rशन 

सुपरवायझर

अनु.जाती उ!मानाबाद 3/13/2000 3/13/2003 9403715670

890 20120817सी855197 नलावड ेसुलभा खंडरेाव, घर नं 
27/259 बाबर एज:सी समोर 

समता कॉलनी ,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 12/22/1975 बीए!सी 

एमएसीआयट+

खुला उ!मानाबाद 12/11/1997 12/10/2000 9823575055

891 20040726सी844473 दे;वगीरे सुधाकर ;वठ ्ठलराव, 
मु.सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 12/3/1969 बीए बीपीएड इमाव उ!मानाबाद 11/6/1995 11/6/1998 957214611

892 20110920सी853042 ठोके यशोधरा चोखाजी,               
C/o मधुकर (सताराम ढवारे     

   मु.पो ढोक6,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 4/3/1974 बीए टंकलेखन 

इंUजी 30 
मराठS 30 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 5/14/1999 5/14/2002 8623951360
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मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

893 19930105सी818834 रोकड ेसुभाष बाबा, मु.गोवध�नवाडी 
पो.ढोक6,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/5/1969 बीकॉम 

टंकलेखन 

मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 6/23/1995 6/22/1998 9403731807

894 20040915सी844571 साखरे >भात उमाकांत, घर नं 
27/88 >भात @नवास, पो!ट 
ऑ_फसजवळ आंनद नगर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 7/22/1968 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 7/10/1996 7/10/1999 9422654912

895 19961022सी825102 टMगळे ;वrया (सFदे$वर  घर नं 

27/88 >भात @नवास, पो!ट 
ऑ_फसजवळ आंनद नगर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 2/20/1972 एमए 

एमएसीआयअी 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30

खुला उ!मानाबाद 3/6/1998 4/9/2001 9422654912

896 20140626सी101508 कांबळे सु@नता नामदेव, C/o 
अंगरखे आर.डी, बायपास रोड 
टापरे �ब�डींग,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 5/24/1970 एमए बीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 1/1/1997 1/1/2000 8408033086

897 20071016सी830673 गाढवे संतोष ;व�ठलराव, मु.पो 
घांटUी,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1973 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 10/11/1996 10/11/1999 8805041763

898 20140520सी100086 धावारे ज0रचंL गुलाब, मु.पो 
पोहनेर,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 4/1/1973 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 6/14/2000 6/14/2003 9850164054

899 20051207सी821933 बनसोड ेसु@नल दामोदर, 
रा.अिजंठा नगर (सवील हॉ!पीटल 

शेजार+,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1975 एमए एमपीएड 

सीसीसीओ 

संगणक 

टंकलेखन इंUजी 

40

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/20/1998 6/20/2001 7709461134

900 20150211सी100358 कदम मधुकर आगतराव, 
रा.;वrयानगर तांबर+ ;वभाग, 
ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 1/17/1971 एमकॉम खुला उ!मानाबाद 5/6/1998 5/6/2001 9422464124

901 20080507सी847496 नद+म अहमद मुजKमील अहमद 

स�यद, रा.समता नगर म!जीद 

जवळ, ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1972 बीकॉम खुला उ!मानाबाद 4/4/1998 4/4/2001 8888416357
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पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

902 20081101सी817241 पाट+ल स;वता भालचंL, C/o 
जीवराज मा�ती पडवळ,      आदश� 

सोसायट+ जुना उपळा रोड भानु 

नगर,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 3/12/1971 एमए एमल+ब 

बीएड

खुला उ!मानाबाद 1/5/1996 12/5/1998 9403695638

903 19900313सी817734 नवले धनाजी रावसाहेब, मु.पो 
उपळे मा,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 3/28/1974 एमए खुला उ!मानाबाद 2/8/1997 2/8/2000 9096445972

904 20150919सी100337 पवार सु@नल बाजीराव, रा. 
रामकृxण कॉलनी,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 11/11/1970 बीए!सी 

डीपीसीएस 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30

खुला उ!मानाबाद 8/20/1995 8/20/1998 9890802480

905 19930323सी818866 कदम स@तश बाजीराव, मु.पो 
धाpर Gहाय तुळजापूर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 6/5/1972 एमए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 1/1/1997 1/1/2000 9527948220

906 20100707सी828481 वाघमारे दNा बqुवान, रा.वषा� 
@नवास भानु नगर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 12/28/1974 बीए बीपीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

अनु.जाती उ!मानाबाद 12/19/1998 12/19/2001 9420733435

907 20150203सी100672 रोकड ेसुभाष बाबा, मु.गोवध�नवाडी 
पो.ढोक6,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 6/14/1973 बीए टंकलेखन 

मराठS 40व 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

अनु.जाती उ!मानाबाद 1/1/1997 1/1/2000 9420873148

908 19940829सी819877 स�यद शहनाजबेगम अहमदअल+, 
रा. संत साईबाबा गहृ@नमाण� 

सोसायट+ घर I 13/544 
तुळजापूर रोड ,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 1/1/1975 बीए डीएड 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

30 बालवाडी 
कोस�

खुला उ!मानाबाद 11/19/1998 11/19/2001 8421102839

909 20120110सी853809 माळाळे जयराज रामचंL, रा.बौFद 
नगर नागनाथ रोड नवीन समाज 

मं�दराजवळ,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 7/11/1971 बीकॉम बीएड 

एलएलबी

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/28/1996 6/28/1999 9604189048
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

910 19921117सी818689 आतकरे पुxपा अंबादासराव, rवारा 
ट+.ए आतकरे तांबर+ 

;वभाग,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 10/28/1965 बीए एमए खुला उ!मानाबाद 7/1/1995 6/30/1998 9403396556

911 19860703सी817155 मुळे ;वलास अजु�न, रा.मुळेवाडी 

पो._कणी,ता.िज. उ!मानाबाद.
पु�ष 4/20/1970 एमए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 8/9/1995 8/9/1998 9146241246

912 20150212सी101048 बनसोड ेजयEी सदा(शवराव, 
रा.(भम नगर पोलाद चौक, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 9/4/1969 एमकॉम बीएड 

एमएससीआयट+ 

आयट+आय 

टंकलेखन इ्ंUजी 

व मराठS 40 
जीडीसी&ए

अनु.जाती उ!मानाबाद 3/3/1994 3/3/1997 7588389209

913 20150212सी101096 बनसोड ेराजEी सदा(शव, रा. 
(भमनगर पोलाद चैाक,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 9/4/1967 बीए टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

40 आयट+आय 

हेअर & ि!कन 

केअर

अनु.जाती उ!मानाबाद 9/1/1992 8/31/1995 9860884761

914 19930712सी819156 काझी कौसर र_फयोद+न , rवारा 
कौसर शमीम शेख रा.(मल+ 
कॉलनी,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 5/9/1972 बीए 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 25

खुला भुम 9/1/1997 3/30/2001 9049306233

915 19910624सी818011 सोमासे धनाजी दN,ु मु.कौडगाव 

पो.अंबेजवळगे,ता.िज. उ!मानाबाद.
पु�ष 4/16/1974 एमए टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30

खुला उ!मानाबाद 12/19/1998 12/19/2001 9970603504

916 19950616सी832430 हलकरे अलकाबाई �"बंकराव, 
rवारा सौ अलका सुरेश वीर, मु.पो 
आळणी ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 6/26/1970 बीए खुला उ!मानाबाद 1/1/1997 12/31/1999 9527882563

917 19940624सी819454 माने काकासाहेब गोपीनाथ, मु.पो 
येवती Gहाया तेर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 1/30/1977 बीए टंकलेखन 

मराठS 30 
एमएससीआयट+ 

वाहक

खुला उ!मानाबाद 1/1/1999 12/31/2001 9175958575
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

918 2015213सी100633 पडवळ संगीता (शवाजीराव, रा. 
राजीव गांधी नगर शेरखाने 

पे�ोलपंपा समोर,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 6/1/1973 बीए खुला उ!मानाबाद 7/5/1999 7/5/2002 7775076070

919 19890619सी817521 चौरे नागोराव कृxणाथ, मु.पो 
ईला�,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1972 बीए!सी बीएड 

बीपीएड

भज.क उ!मानाबाद 2/6/1997 2/6/2000 9403393097

920 19950608सी820727 काझी तहसीन सुलताना खल+ल 

अहमद, रा.सावरकर चौक, अरब 

ग�ल+ ता.िज.उ!मानाबाद.

!"ी 6/9/1966 बीए टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 30

खुला उ!मानाबाद 11/1/1996 1/31/2000 9890736548

921 19920507सी818667 अंधारे रेणुका कMHडराम, रा.अंधारे 

@नवास गुजर ग�ल+, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 6/25/1973 बीए एKqायडर+ 

टंकलेखन 

मराठS व इ्ंUजी 

30 हेअर & 
ि!कन केअर

खुला उ!मानाबाद 7/6/1996 9/30/1999 9923696350

922 20040101सी843693 कांबळे गोरख गणपत, रा.बौFद 
नगर नागनाथ रोड ,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 2/22/1964 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 7/14/1995 7/14/1998 7774991208

923 19950710सी820490 सोनवणे सौदागर एकनाथ, मु.पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1970 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 12/17/1996 12/30/1999 9146356571

924 19840709सी817071 खरात संजय नागोराव, मु.पो 
तेर,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 1/1/1968 बीकॉम 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

भज.क उ!मानाबाद 5/30/1994 5/30/1997 9673994852

925 20110628सी832746 घोडके >काश लaमण, रा. उंबरे 
कोठा ;व�ठल �क(मनी मं�दरा 

शेजार+,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/2/1969 बीए बीपीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 11/28/1995 11/28/1998 7038655314

926 20041015सी844586 चGहाण सयाजी तुकाराम, मु.पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/30/1971 बीए खुला उ!मानाबाद 12/17/1996 12/30/1999 9850698017

927 20150204सी100578 जानराव मधुकर  मि��काजु�न, 
मु.पो पाहेनेर, ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1967 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 10/8/1998 10/8/2001 9765916266

Page 1685 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

928 19960228सी821788 पाट+ल >(मला वसंतराव, मु.पो 
अंबेजवळगे,ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 6/12/1977 बीए वाहक भज.क उ!मानाबाद 6/16/2000 6/16/2003 9527789249

929 19910118सी832357 जाधव सरोजा गणपतराव,         रा. 
देशपांड ेग�ल+ दगा� रोड,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 12/2/1970 एमए 

एमएससीआयट+ 

सीट+सी

खुला उ!मानाबाद 7/3/1995 6/3/1998 9404282244

930 20001004सी828991 पवार शंकर सौदागर, मु.पो 
�ईभर,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1973 बीए बीपीएड 

टंकलेखन इंUजी 

व मराठS 30 
वाहक

खुला उ!मानाबाद 10/10/1996 10/10/1999 9921378236

931 19870625सी817205 खांडकेर भैp अंबादास, मु.पो ईला� 
,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 1/10/1971 बीए!सी 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40 
एमएससीआयट+

भज.क उ!मानाबाद 8/20/1996 8/20/1999 9049267551

932 19890712सी817604 वाघमारे सु@नल अ�पासाहेब, मुपो 
येवती ,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 5/16/1973 बीकॉम बीएड 

वाहक

अनु.जाती उ!मानाबाद 10/15/1996 10/15/1999 7875247871

933 19910625सी818018 मसे `ानदेव भानुदास, मु.पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 1/15/1971 बीए खुला उ!मानाबाद 12/7/1996 12/7/1999 9763024625

934 19910611सी818000 गायकवाड >काश दगडु, रा.अिजंठा 

नगर, चार Rवाट�रजवळ, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 10/25/1969 बीए एलएलबी, अनु.जाती उ!मानाबाद 5/20/1995 5/20/1998 9921749437

935 20150130सी100538 कुदळे ताDयाराम `ानदेव, मु.पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/25/1971 एमए बीएड इमाव उ!मानाबाद 7/1/1995 7/31/1998 9665421635

936 19850626सी817098 कांबळे अ@नल मधुकर, रा.तांबर+ 
;वभाग बाश� रोड आ�दDय 

पे�ोलपंपा]या पुढे,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 5/7/1970 बीए!सी 

डीएमएलट+ 

§ॉ¨ग वाहक 

टंकलेखन इंUजी 

30

अनु.जाती उ!मानाबाद 11/21/1997 11/21/2000 9922694881

937 19940617सी819431 नाईकवाडी सुCधर ;व$वनाथ, मु.पो 
तेर, ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 5/9/1975 एमए बीएड 

एमएससीआयट+ 

वाहक

खुला उ!मानाबाद 6/16/2000 6/16/2003 9403743064
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

938 20141224सी100916 चGहाण दNा"य ;व�ठलराव, मु.पो 
सारोळा बु,ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 2/5/1971 बीए बीपीएड खुला उ!मानाबाद 8/2/1995 8/2/1998 8380893498

939 20070720सी820204 अंधारे ;वभावर+ मा�तीराव, C/o 
वैभव @नवास, अंबाला हॉटेल 

;वrया नगर तांबर+ ;वभाग,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 7/6/1977 एमए एमएड 

एमफ6ल 

एमएसडZलयु 

टंकलेखन 

मराठS व इंUजी 

30 संगणक 

डीआयट+ 

आयट+आय 

इलेR�ा@नRस

खुला उ!मानाबाद 6/18/2000 6/30/2003 8975926287

940 20160773सी101308 गवाड राज7L उNमराव रा खेड 

ता.िज. उ!मानाबाद.
पु�ष 8/2/1970 बीए,बीपीएड खुला उ!मानाबाद 12/2/1996 12/2/1999 9767538271

941 20160712सी100326 खोत बालाजी अंकुश 

मु.गोवध�नवाडी पो.ढोक6 ,ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 5/5/1971 बीए!सी खुला उ!मानाबाद 6/20/1995 6/20/1998 9921469471

942 20160413सी100867 इंगळे दNा"य (सLाम 

मु.पो.दारफळ ,ता.िज. उ!मानाबाद.
पु�ष 6/14/1969 बीए,बीपीएड खुला उ!मानाबाद 6/26/1995 6/26/1998 9423734373

943 20160707सी100166 सोनटRके सुधाकर नामदेव 

मु.पो.उपळे मा, ता.िज. उ!मानाबाद.
पु�ष 8/10/1965 बीए,लाqलर+ 

साय:स

अ.जा. उ!मानाबाद 5/26/1995 5/26/1998 7387069483

944 20160708सी100962 सोनटRके अजयकुमार बqुवान, 
मु.पो उपळे मा, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 12/11/1967 बीए डीएड अनु.जाती उ!मानाबाद 3/7/1996 3/27/1999 9860587040

945 20160711सी101266 धेांगड ेताई अंबpषी, मु.पो उपळे 

मा, ता.िज. उ!मानाबाद.
!"ी 7/11/1971 बीए Uंथपालन 

सीट+सी

खुला उ!मानाबाद 6/28/1997 6/29/1999 9011668918

946 20160709सी100463 गायकवाड >मोद फ_करा, मु.पो 
उपळे मा, ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 1/6/1966 बीए अनु.जाती उ!मानाबाद 8/27/1997 8/26/2000 9423339850

947 20160713सी100618 म7ढके मुजीब इसाक, मु.पो 
समुLवाणी, ता.िज. उ!मानाबाद.

पु�ष 6/15/1971 बीए खुला उ!मानाबाद 1/15/1996 1/15/1999 7774974511
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

948 19910725सी818252 सरवदे ;वजयEी दामु, रा. शेरखाने 

पे�ोलपंपाजवळ पडवळ गॅरेज , 
ता.िज. उ!मानाबाद.

!"ी 6/1/1974 एमकॉम 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

40 मराठS 30

अनु.जाती उ!मानाबाद 6/14/2000 6/13/2003 8433146611

949 20001104सी832180 तांबारे >मोद सुखदेव,             C/o 
जगताप _कराणा !टोअस�, छ"पती 

शाळेजवळ तांबर+ ;वभाग, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 8/24/1970 एमए!सी बीएड 

एमएससीआयट+

खुला उ!मानाबाद 6/14/1995 6/30/1998 9850634884

950 20041028सी844594 महाजन ि!मता रघुनाथराव,    C/o 
सु@नल रघुनाथराव महाजन, 
महाजन मळा वpडा रोड , ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 7/24/1973 एमकॉम 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन इंUजी 

30

खुला उ!मानाबाद 8/2/1995 8/2/1998 9689508893

951 20150120सी101276 सुय�वंशी बालाजी (शवाजी, 
मु.गोगाव पो.करजखेडा, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

पु�ष 10/9/1970 बीए!सी 

एमएसीआयट+

खुला उ!मानाबाद 2/11/1996 2/11/1999 9921561348

952 20021213सी835384 गवई अ�णा सखाराम, रा. बी & 
सी Rवाट�र आंनद नगर, ता.िज. 
उ!मानाबाद.

!"ी 1/2/1976 एमए 

एलएलएम 

बांधकाम 

सुपरवायझर 

एमएससीआयट+ 

टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

अनु.जाती उमरगा 10/6/1998 9/30/2001 9970740572

953 20160711सी100071 इनामदार अमानु�ला म.मु!तफा, 
रा.उमरगा Cच, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/10/1969 बीए बीएड खुला तुळजापूर 8/24/1995 8/24/1998 7447522534

954 19950616सी820286 ठMबरे हेमंत रमाकांतराव, रा.इंगळे 

ग�ल+, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 5/1/1971 बीए!सी 

टंकलेखन इंUजी 

व मराठS 40

खुला तुळजापूर 8/20/1996 8/19/1999 8390828547

955 20160704सी100963 राखेलकर अ@नता बाळासाहेब, 
रा.गवळी ग�ल+ मु.पो नळदगु�, 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

!"ी 4/7/1968 बीए खुला तुळजापूर 11/1/1995 11/30/1998 8600220238

956 20160701सी100751 अहंकार+ अनंत रामराव, मु.पो 
खुदावाडी, ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 4/16/1973 एमएसडZ�यु खुला तुळजापूर 3/12/1996 3/12/1999 9730900548
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957 19880118सी817291 राठोड राज7L तुळशीराम, 
रा.वागजाई घाट पो.बावी, 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 8/10/1972 बीए टंकलेखन 

मराठS 30 
इंUजी 40

;वजा.अ तुळजापूर 8/1/1995 12/31/1998 8805015426

958 20160714सी100160 शेळके बाळासाहेब अंब�षी, मु.पो 
बोडा�, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/9/1967 बीकॉम खुला कळंब 1/16/1992 1/31/1995 9175807925

959 20160708सी100753 बोबड ेर;वLं शंकरराव, 
मु.बाभळगाव पो.द�हफळ, 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 3/14/1974 बीए!सी खुला कळंब 5/5/1998 4/24/2001 9421098758

960 20160702सी101047 झोर+ रामे$वर शंकरराव, मु.पो 
मोहा, ता.कळंब िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 3/4/1967 डीसीई इमाव कळंब 7/1/1995 1/30/1999 9423764762

961 19900709सी817840 पाट+ल अनंत उFदवराव, मु.पो 
@नपाणी, ता.भुम िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 4/1/1974 बीए बीपीएड खुला भुम 10/13/1998 9/19/2001 9421481319

962 20160713सी101163 शेख अZबास रशीद मु.पो लोहारा 
बु, ता.लोहारा िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/14/1974 बीए 

एमएससीआयट+

खुला लोहारा 12/3/1999 12/2/2002 8888454542

963 19840704सी817069 कुलकण� �दने$वर माPणक, 
रा.करजगाव ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/24/1965 बीए भज.क लोहारा 8/10/1999 7/31/2002 9011418841

964 19930804सी819083 बनसोड ेचंLहष� ;व$वनाथ , 
रा.द!तापुर ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/7/1968 बीए बीपीएड भज.क उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9970740817

965 19870414सी817268 देशमुख बळीराम रावसाहेब, मु. 
राजेगाव पो.कवठा ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/12/1970 एमए बीपीएड 

वाहक 

एमएससीआयट+

खुला उमरगा 7/5/1995 6/30/1998 9096504004

966 19941122सी819757 गोसावी (शवकरण गणेशगीर, 
रा.तपोवन रोड ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 2/22/1971 बीए!सी बीपीएड 

एमएससीआयट+

भज.ब भुम 8/1/1996 7/30/1999 9421352619

967 20160714सी100749 आ�हरे माPणक वामन, रा.आदश� 

वसाहत ता.वाशी िज.उ!मानाबाद
पु�ष 6/11/1965 बीए अनु.जाती भुम 3/9/1994 2/28/1997 9881151987
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968 20160714सी101385 उघड ेबाळासाहेब साहेबराव, मु.पो 
दसमेगाव, ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/30/1965 बीए खुला वाशी 8/16/1991 8/15/1994 7774984291

969 20160714सी101317 कवड ेआनंदराव भानुदास, मु.पो 
वाशी ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पु�ष 3/15/1968 बीकॉम खुला भुम 6/3/1993 5/30/1996 9423758278

970 20160714सी101511 कवड ेसुरेश राज7L, रा. Uामीण 

�=णालयाजवळ, ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 1/26/1973 बीए!सी बीपीएड खुला भुम 8/1/1996 7/30/1999 8484947220

971 19790504सी817027 �Oरसागर बबन मोतीराम, मु.पो 
वाशी , ता.वाशी िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 6/1/1954 बीए अनु.जाती भुम 11/30/1983 11/30/1986 8605775448

972 20160715सी101109 अंधारे सु@नल हनुमंत, मु.भांडगाव 
पो.माणके$वर ता.परंडा 
िज.उ!मानाबाद.

पु�ष 10/4/1971 Hड�लोमा 

इ:ड!�+यल 

इलेR�ॉ@नRस

खुला परंडा 4/1/1998 4/1/2001 9422691759

973 20160714सी101475 (लगंे धनंजय `ानदेव, मु.पो 
सारोळा बु, ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/22/1968 Hड�लोमा ॲटो. 
इंिज.

OBC उ!मानाबाद 7/1/1995 6/30/1998 9421343876

974 20161213सी100309 पाट+ल तुकाराम ;व$वंभर मु.पो. 
इला� ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 4/4/1971 बीए,बीपीएड NT-C उ!मानाबाद 12/9/1997 12/9/2000 9421357559

975 20161213सी100263 जाधवर (शवशैला @नवNृी, मु. 
ताडगाव पो.घारगाव ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 10/19/1971 बीए,बीपीएड,Iाफ

ट 

�टचर,टंकलेखन 

इंUजी-30

NT-D उ!मानाबाद 1/18/1997 1/18/2000 9970740582

976 19940608सी819418 शेख �दलावर कादर,मु.पो. वैराग 
रोड,उ!मानाबाद

पुpष 8/5/1969 एम.कॉम 

एमएससीआयट+

OPEN उ!मानाबाद 12/10/1995 12/25/1998 9403713247

977 20110603सी824709 सरतापे धनEी रंगराव ,मु.पो. 
�ईभर ता.िज.उ!मानाबाद

!"ी 6/5/1974 बीए,एट+डी,सीट+
सी >माणप"

OPEN उ!मानाबाद 8/17/1998 8/16/2001 9421357771

978 20160722सी100631 तळभोगे >भाकर रामराव 

मु.पो.गुगळगाव ता.उमरगा िज. 
उ!मानाबाद

पु�ष 6/5/1971 बीए OPEN उमरगा 11/8/1995 10/31/1998 9730611461

979 20160722सी100647 तळीखेड े`ाने$वर पांडुरंग 

मु.पो.गुगळगाव ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/8/1971 बीए OBC उमरगा 11/5/1995 10/31/1998 7798039938

980 20160713सी100988 सूतार >मोद गोरख मु.भानसगाव 
पो.सोनेगाव ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 5/1/1976 बीए OBC उ!मानाबाद 5/24/1999 5/24/2002 8605048931

Page 1690 of 1701



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

मोबाईल Iमांक

पासून पयJत

अंशकाल+न 

Kहणून काम 

केले�या तह(सल 

अंशकाल+न Kहणून काम के�याचा अ.I. नMदणी I. व �दनांक अंशकाल+न उमेदवारांचे नाव व 

पNा

!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

981 20160713सी100972 मगर �दल+प ;वIम मु.भानसगाव 
पो.सोनेगाव ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 9/7/1973 बीए OPEN उ!मानाबाद 2/1/1999 2/1/2002 9763472262

982 20040811सी844515 स�यद बेबी व!ताद साहेब , 
�हमायतपूरा ग�ल+,मोगल 
म!जीद जवळ जू:या तहसील]या 

पाठSमागे परंडा िज.उ!मानाबाद

!"ी 7/1/1964 बीए OPEN परंडा 3/7/1996 2/28/1999 9890947516

983 20120127सी854095 पाट+ल छाया अशोक ,मु.पो. 
तुगाव,ता.िज.उ!मानाबाद

!"ी 4/18/1973 बीए,टंकलेखन -
मराठS 30/40

ESBC उ!मानाबाद 8/9/1995 8/9/1998 9130159953

984 19890620सी817681 (शनगारे वसंत साहेबराव, मु.पो. 
पारा,ता.वाशी िज.उ!मानाबाद

पु�ष 5/1/1970 बीए SC कळंब 2/20/1996 2/20/1999 8308463617

985 20160811सी101110 दलभंजन ;वrयुलता जेKस,;वrया 
नगर तांबर+ ;वभाग उ!मानाबाद

!"ी 4/7/1995 एम.ए 
,एल.एल.बी

OBC उ!मानाबाद 8/2/1995 8/2/1998 9422070697

986 19880823सी817401 शेटे र;व_करण महादेव�पा , 
देशपांड ेग�ल+ दगा� रोड खानापूरे 

वाडा उ!मानाबाद

पु�ष 10/22/1972 एम.ए,एम.एड,ए
म.(लब,बांधकाम 

पय�वेOक 

पद;वका

OBC उ!मानाबाद 12/3/1997 12/3/2000 8275926955

987 20160922सी100480 कोकाटे दNोपंत ;व�ठलराव 

मु.पो.ढोक6 ता.िज.उ!मानाबाद
पु�ष 4/5/1972 बीए,आयट+आय, 

एनसीट+Gह+ट+

OPEN उ!मानाबाद 6/29/2000 6/29/2003 9763626908

988 20161219सी100024 बेदरे ओम नागनाथ रा.Eी गणेश 

नगर उ!मानाबाद

पु�ष 9/30/1975 एम.ए,एमएससी
आयट+,टंकलेखन

-इंUजी 

40,मराठS-30

OPEN उ!मानाबाद 3/13/2000 3/13/2003 9673438111

989 20160718सी100963 शेळके हनुमंत भीमराव मु.शेळका 

धानोरा पो.बोडा� ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद

पु�ष 6/20/1963 बी.कॉम OPEN कळंब 8/12/1997 7/12/2000 9545202744

990 20160729सी100322 मनशेoट+ उमा _कसनराव मु.पो. 
इं�दरा नगर नळदगू� ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 6/15/1972 एम.ए OPEN तुळजापूर 1/1/1996 12/31/1998 9604289487

991 20161221सी100783 तोडकर सुवणा� ;वरा�पा ,   rवारा 
Eी.सी.एन.माळी      लaमी 

कॉलनी राम नगर उ!मानाबाद

!"ी 6/1/1976 बीए,इंटरमेिजएट 

§ॉ¨ग Uेड प0रOा

OBC उ!मानाबाद 1/1/2000 12/31/2002 9420736010
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992 19870629सी817208 कोकाटे रामदास (शवाजी, 
मु.पो.ब7बळी ता.िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/2/1968 बीए,टंकलेखन 

इंUजी 30/40
N.T.(C) उ!मानाबाद 5/17/1996 5/17/1999 9657293754

993 20070508सी823156 जाधव बाबासाहेब नरहर+, 
मु.पो.सोनेगाव ता.िज. उ!मानाबाद

पु�ष 3/6/1973 बीए,बीपीएड OPEN उ!मानाबाद 7/17/1998 9/17/2001 9922560565

994 20160823सी100671 (सrद+क6 शजीया बानू बख@तयार 

अहमद ,         rवारा, 
डॉ.एस.एस.अखलाल, ताल+म 
ग�ल+ उ!मानाबाद

!"ी 10/30/1971 बीए,मो:ट7सर+ 
कोस�

OPEN उ!मानाबाद 1/1/1998 12/19/2000 9623898031

995 20161222सी100368 आणदरूकर सीमा दNा"य , 
rवारा,Eीकांत दNा"य 

आणदरूकर,(शOक कॉलनी 

मु.पो.आणदरू ता.तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 11/7/1970 बीए!सी, बीएड OPEN तुळजापूर 6/15/1996 7/25/1999 9423578522

996 19930218सी819179 गायकवाड सुCधर ;व$वंभर 

मु.पो.भाट(शरपूरा ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 3/9/1977 एम.ए,बीपीएड, 
बीएड, 
एमएससीआयट+

OPEN कळंब 3/5/1999 2/28/2002 9552112153

997 20160816सी101328 वायकर दN"य �दगंबर, मु.पो. 
सोनेगाव ता.िज.उ!मानाबाद

पुpष 2/3/1973 बीए OPEN उ!मानाबाद 12/10/1997 12/10/2000 8379007426

998 20150209सी100819 आडसुळे काका Eीपती मु.पो. 
पाडोळी (आ) ता.िज. उ!मानाबाद

पुpष 5/1/1973 एमएसडZ�यु, 
आयट+आय, 
टंकलेखन - 
इंUजी 30, 
एमएससीआयट+

SC उ!मानाबाद 12/21/1998 12/21/2001 9881421243

999 20090209सी826203 शमशाद बेगम महमूद खाँ पठाण 

मु.पो. मंगळवार पेठ तूळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

!"ी 9/16/1964 बीए OPEN तुळजापूर 3/27/1995 3/27/1998 9604041955

1000 19880514सी817444 सुय�वंशी >ेमनाथ हणमंतराव 

मु.मळगीवाडी पो.मळगी 

ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/20/1971 बीए,बीपीएड, 
Hडसीएम

OPEN उमरगा 5/6/1997 4/30/2000 9890265388

1001 20161222सी100536 साकळे वसंत येडबा मु.पो. 
नायगाव ता.कळंब िज. उ!मानाबाद

पुpष 4/27/1972 एम.ए,बीएड , 
Hड�लोमा (Iषी 

पद;वका)

SC कळंब 6/22/2000 6/23/2003 9923011438
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1002 20040610सी844179 लकामोटे बालाजी (लबंाजी मु. 
पो.एकूरगा ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/31/1973 बीए,बीएड OPEN उमरगा 3/8/1996 2/28/1999 9970148344

1003 20051214सी825470 देशमुख जय(सगं भानुदास मु. 
तेरणा नगर पो.ढोक6 ता.िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 5/5/1973 बीए,सीट+सी, 
बी.(लब

OPEN उ!मानाबाद 12/15/1995 12/15/1998 9850430731

1004 20100916सी830020 नवले >मोद Eीमंत           

मु.पो. उपळे (मा) ता.िज. 
उ!मानाबाद

पुpष 6/7/1969 बीए!सी,बीपीएड, 
 एमएससीआयट+

OPEN उ!मानाबाद 6/26/1997 6/25/2000 8275230494

1005 20090317सी821555 दpुंदे नानासाहेब भागवत 

मु.पो.तांदळूवाडी ता.परंडा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1970 एमए,बीएड, 
एमएससीआयट+

OPEN परंडा 7/28/1995 7/28/1998 8888674688

1006 20161223सी100659 भायगुड ेबाबासाहेब अजू�न मु.श7डी 
पो.तांदळूवाडी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/14/1973 बीए OPEN वाशी 4/17/2000 9/22/2003 9923229495

1007 19890711सी817653 पुजार+ लल+ता उNम मु.पो.मुpम 
(हनुमान मं�दरा जवळ) ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

!"ी 5/5/1973 बीए,टंकलेखन 

मराठS-30/40 
इंUजी-
30/40/50

OBC उमरगा 12/6/1996 12/31/1999 7722067294

1008 20161229सी100168 ओGहाळ रंजेश बाबूराव रा.(भम 
नगर Iांती चौक उ!मानाबाद

पुpष 10/21/1967 एम.ए 
,टंकलेखन 

इंUजी-40 
मराठS-30

SC उ!मानाबाद 7/5/1995 7/5/1998 9637959598

1009 20101229सी823917 �दवटे सु@नल बाजीराव  

रा.माऊल+ नगर लो�हया मंगल 
काया�लया जवळ तुळजापूर 

ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/2/1965 बी.कॉम,टंकलेखन

 इंUजी - 30
OPEN तुळजापूर 8/1/1991 9/30/1994 9404625247

1010 19880814सी817455 कोळी दN ूम�हार+ मु.पो.भुसणी 

ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद
पुpष 7/5/1969 एम.ए 

(�हदं+/समाजशा

!")

SBC उमरगा 6/5/1996 5/30/1999 9657680214

1011 20090330सी839444 रोड ेलaमण (सताराम 

मु.पो.जवळा (@न) ता.परंडा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 8/6/1971 एम.ए OPEN परंडा 12/16/1996 12/31/1999 9689433836
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जातीचा >वग�

1012 19930512सी818890 जगदाळे सुCधर (शवाजीराव 

रा.दरुदश�न इलेR�ॅा@नRस ]या 
मागे समता नगर उ!मानाबाद

पुpष 6/21/1966 बीकॉम, 
जीडीसीॲ:डए

OBC उ!मानाबाद 6/1/1995 5/31/1998 9423341024

1013 20161231सी100763 िजकरे साजेदाबेगम अZदलू कादर 

रा.मंगळवार पेठ ता.परंडा 
िज.उ!मानाबाद

!"ी 11/061969 बीए,सीट+सी OPEN परंडा 6/1/1997 5/31/2000 8625067655

1014 20151216सी100279 Gहनाळे (शवाजी सोपानराव  

मु.गुगळगाव पो.�"कोळी  

ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद

पुpष 10/28/1966 बीए OBC उमरगा 7/5/1995 7/5/1998 8379009672

1015 20161230सी101118 Gहनाळे ;वठाबाई सोपानराव  

मु.गुगळगाव पो.�"कोळी  

ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद

!"ी 6/30/1973 एम.ए OBC उमरगा 12/6/1996 11/30/1999 9421408976

1016 19891214सी817713 कांबळे धनराज तुळ(शराम 

मु.पो.तुगांव ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 7/17/1964 एम.ए,बीपीएड, SC उमरगा 2/7/1992 1/31/1995 7756015381

1017 20150205सी101098 म!कर सुय�कांत (भमरात रा.भूम 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/10/1973 एम.ए, टंकलेखन 

मराठS-30  
इंUजी-30

OPEN भूम 5/1/1997 4/30/2000 9921214390

1018 20160802सी101247 तोडकर+ एकनाथ गुंडा�पा 

मु.पो.बामणी ता.िज.उ!मानाबाद
पु�ष 6/6/1977 बीए,सीट+सी, 

एमएससीआयट+, 
टंकलेखन      

इंUजी-30

OPEN उ!मानाबाद 6/2/2000 5/30/2003 9527882387

1019 20160727सी100879 मुळे (लबंराज बाबूराव 

मु.पो.इंदापूर ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 10/3/1968 बीए OPEN वाशी 3/11/1997 3/11/2000 9011268394

1020 19850628सी817101 कारंड ेअ@नल  मि]छंLराव  रा. 
(शवाजी नगर वाशी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 6/18/1970 एम.कॉम OPEN वाशी 8/1/1995 7/31/1998 9422467740

1021 20030429सी839614 गायकवाड स;वता सोपान 

मु.पो.सोनेगाव ता.िज.उ!मानाबाद
!"ी 6/20/1971 बीए SC उ!मानाबाद 9/4/1997 9/4/2000 8308799986

1022 20161229सी100542 ओGहाळ पांडूरंग एकनाथ 

मु.पो.नायगाव (Gहाया) मु�ड 
ता.कळंब िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/17/1969 एम.ए SC कळंब 7/24/1997 7/23/2000 8552097566
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पासून पयJत
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!"ी/पु�ष ज:म�दनांक शैOPणक पा"ता उमेदवाराचा 

जातीचा >वग�

1023 525सी4638096 बनछेड ेधनाजी (भमराव 

रा.वडगाव (देव) ता.तुळजापुर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/22/1969 बीए,बीपीएड NT-C तुळजापूर 12/11/1997 12/15/2000 8605078013

1024 20150212सी100306 चGहाण धनराज तुकाराम 

रा.वाघोल+ (व) ता.िज.उ!मानाबाद
पुpष 11/1/1975 बीए,टंकलेखन 

इंUजी 40 
मराठS 30

OPEN उ!मानाबाद 1/12/2000 1/12/2003 9172942311

1025 19920618सी818440 मसे अमोल लaमण रा.जगदंबा 

@नवास राम नगर उ!मानाबाद

पुpष 1/3/1972 एम.ए OPEN उ!मानाबाद 6/1/1999 6/19/2002 9552773304

1026 525सी4637514 भोरे रमेश `ानदेव मु.नागुलगाव 
पो.देवधानोरा ता.कळंब 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1973 बीए,बीएड,बीपीए
ड

OPEN कळंब 4/2/1997 4/2/2000 9423717521

1027 525सी4636459 डMगरे 0रझवाना हा�ण रा.नालसाब 
ग�ल+ परंडा िज.उ!मानाबाद

!"ी 10/1/1968 बीए,बीएड OBC परंडा 7/13/1998 7/12/2001 8856956604

1028 20101215सी818741 वाघमारे सुधीर गणपत रा.जनता 

@नवास मेघदतू महसूल कॉलनी 

गा(लब नगर उ!मानाबाद

पुpष 3/6/1970 बी.कॉम SC परंडा 2/1/1996 1/1/1999 9822249838

1029 20160708सी100519 भुजबळ महादेव पांडुरंग 

मु.जकेकूर वाडी ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/30/1970 एम.ए OPEN उमरगा 12/3/1997 11/30/2000 8975665179

1030 20150406सी100347 कांबळे नारायन आबाराव 

मु.पो.गुंजोट+ ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 6/12/1970 बीए,बीपीएड SC उमरगा 9/6/1995 8/31/1998 9822696278

1031 20150204सी100623 गGहाळे नागनाथ  गुरा�पा मु.खेड 

पो.धानुर+ ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 1/4/1971 एम.ए,बी.(लब OPEN उमरगा 9/6/1995 8/31/1998 9158954170

1032 525सी4639853 शZबीर हबीबसाहेब स�यद मु. 
चुंबळी पो.Cचचंपूर (ढगे) ता.भुम 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 7/5/1975 बीए,एलएलबी OPEN भुम 6/21/1998 6/27/2001 9421352172

1033 20170102सी100678 जगताप �पाल+ शहाजी रा.समता 
कॉलनी उ!मानाबाद

!"ी 6/20/1978 बीए,टंकलेखन 

इंUजी-30/40 
मराठS- 30 
एमएससीआयट+

OPEN उ!मानाबाद 8/1/2000 9/30/2003 9405245200
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1034 525सी4637816 कदम शंतनू अनंतराव  

रा.द�हटणा पो.शहापूर 
ता.तुळजापूर िज.उ!मानाबाद

पुpष 9/5/1968 बीए,बीपीएड OPEN तुळजापूर 9/1/1995 9/30/1998 9763501027

1035 525सी4637381 बनसोड ेसुCधर गेना रा.क�पना 

नगर,पारधी ;पडी जवळ कळंब 

ता.कळंब िज.उ!मानाबाद

पुpष 5/31/1973 बीए SC कळंब 10/29/1998 12/31/2001 8149005152

1036 525सी4639040 बनसोड ेतानाजी (भमराव 

रा.(भमनगर (मंडई) परंडा ता.परंडा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/1/1973 बीए SC परंडा 11/3/1998 11/3/2001 9960340588

1037 525सी4638440 उंबरे रमाकांत बाबूराव रा.उंबरे 
कोठा लेणी रोड उ!मानाबाद

पुpष 10/15/1968 बीए OPEN उ!मानाबाद 3/1/1999 2/28/2002 9730358434

1038 525सी4637429 चGहाण वसंत मोतीराम 

मु.गुगळगांव पो.�"कोळी 

ता.उमरगा िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/10/1971 बीए OPEN उमरगा 7/11/1997 6/30/2000 9673850193

1039 20090910सी850670 लोभे मधूकर नागनाथ 

मु.पो.कानेगाव ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 9/26/1969 बी.कॉम,टंकलेखन

 इंUजी - 30 
एमएससीआयट+

OPEN लोहारा 7/29/1997 7/28/2000 9689607131

1040 20150220सी100573 गायकवाड ;वजयनंद ;वEांत 

रा.(भमनगर उ!मानाबाद
पुpष 8/7/1963 बीए टंकलेखन 

इंUजी-40
SC उ!मानाबाद 2/5/1996 5/5/1999 9420334455

1041 20170111सी100431 भोसले ह0रचंL मा�तीराव 

मु.पो.कसगी ता.उमरगा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 7/10/1962 बीएससी,बीएड OPEN उमरगा 8/5/1995 7/31/1998 9850347775

1042 19890112सी817714 सरवदे गौळण साधू मु.रDनापूर 
पो.अनाळा ता.परंडा िज.उ!मानाबाद

!"ी 6/12/1970 एम.ए,बीएड, 
टंकलेखन 

मराठS-40 
इंUजी-40, 
एमएससीआयट+

SC परंडा 8/24/1995 9/23/1998 9960122776

1043 20170111सी100618 (शदंे शालन रामचंL मु.धुNा 
पो.कनगरा ता.िज.उ!मानाबाद

!"ी 3/9/1975 एम.ए SC उ!मानाबाद 6/12/2000 6/12/2003 8806880660

1044 525सी4646928 गवळी रामचंL चोखा 

मु.पो.वडगाव (देव) ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पु�ष 5/14/1976 बीए SC तुळजापूर 7/10/1998 10/112001 7350930653
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1045 20170102सी100873 चौधर+ अचुDय पांडूरंग 

मु.पो.तांदळूवाडी ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 9/13/1965 बीए,बीपीएड OPEN भूम 11/16/1995 9/26/1998 8378023256

1046 525सी4641367 भोसले अिजत (शवाजीराव 

रा.लaमी रोड ता.वाशी 
िज.उ!मानाबाद

पु�ष 4/10/1974 बीएससी OPEN वाशी 12/1/1996 12/1/1999 7588877686

1047 20170111सी100284 डोके संजय रावसाहेब रा.इंगळे 

ग�ल+ उ!मानाबाद

पुpष 8/29/1971 बीएससी OPEN उ!मानाबाद 9/5/1997 9/5/2000 9763772911

1048 19950809सी820976 सुय�वंशी गुंडाजी तुळशीराम 

मु.पो.सलगरा (�द) ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 1/6/1972 एम.ए,बीएड SC तुळजापूर 12/12/1996 12/12/1999 8390853774

1049 19920623सी818447 आतार शाहेद  आZदलू 

मु.पो.आणदरू ता.तुळजापूर 

िज.उ!मानाबाद

पुpष 6/5/1976 बीए,एम.ए, 
टंकलेखन  

इंUजी-
40,मराठS-40

OPEN तुळजापूर 6/19/1999 7/18/2002 8975285650

1050 525सी4654031 �बराजदार दNा"य ह0रचंL 

मु.पो.जेवळी (उ) ता.लोहारा 
िज.उ!मानाबाद

पुpष 4/5/1976 बीए,एम.ए, 
आयट+आय, 
एमएससीआयट+

OPEN लोहारा 7/10/2000 7/9/2003 9822525744
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