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अ. . उमेदवाराचे नाव संवग अ. . उमेदवाराचे नाव संवग
1 मंदा अजाबराव च े SC 51 धन ी संजयराव तायवाडे OBC
2 व ा भाकर इंगळे SC 52 रंजना रघुनाथ मा े SC
3 वंदना भाऊरावजी िनमकर Open 53 योती रामभाऊ पाटेकर OBC
4 िशतल िव लराव पजरकर OBC 54 मिनषा गजाननराव ितडके OBC
5 यो सना भीमराव िव ळकर SC 55 कु. सुधा साहेबराव दळवी Open
6 अि मता चं पाल वै Open 56 लीना सुिशल कनलेस Open
7 न ता संतोष करडे Open 57 किवता गणेशराव गु हाने Open
8 माया यामराव आडे िवजाअ 58 रमोती िसताराम जांबेकर ST
9 सुवणा भीमराव काळे SC 59 अचना रमेशराव जावरकर OBC

10 वाती देवीदास मनोहरे SC 60 राधा पुरणाजी घुरडे Open
11 दपाली चरणदास तायडे SC 61 करण मधुकरराव जवंजाळ SC
12 ि ती ध ालाल मालवीय Open 62 ेहा गंगाचरण लोखंडे ST
13 अिनता ाने र पाटील SC 63 माधुरी पु षो म धोटे Open
14 ेहल घोडकर Open 64 मेधा िवलासराव कुलकण Open
15 सीमा मे ाम SC 65 योती ानदेव बदरखे OBC
16 िनमला बाबाराव राठोड VJ A 66 दपा िवलासराव गवई SC
17 शुभांगी चं कांत चरडे OBC 67 रोशनी अिनल रोडगे SC
18 सीमा अवधुतराव इंगोले SC 68 शामबाई गंगाराम िध ार ST
19 रना अशोकराव परतेक ST 69 रजनी अजाबराव उमके भजक
20 अचना ाने रराव कुव OBC 70 रना धमपाल ड गरे SC
21 चैत या शंकरराव वाघाडे भजब 71 रना धनराज खांडेकर SC
22 किवता गजाननराव मोहोड OBC 72 िश पा मोहन सावदेकर SC
23 दपाली संतोषराव उमाळे OBC 73 वैशाली पांडुरंगजी मुरळ भजक
24 चेतना मह  नायडकर OBC 74 अं कता शशीकुमार मंडपे SC
25 कांचन ल मण भगत SC 75 ि ती अमृतराव बोरकर SC
26 सुजाता अ ाजी उगले SC 76 सपना महादेवराव वाकोडे SC
27 मु ा गणेश भबुतकार िवमा 77 कु. प लवी अशोक टोपे OBC
28 शुभांगी माधवराव लांभाडे भजक 78 सुलभा नारायण देवडेकर SC
29 जय ी सोपानराव भगत SC 79 ि वटी िवनोदराव रायबोले SBC
30 सुिम ा छगन धुव ST 80 भा य ी दपकराव वानखडे SC
31 वेणुताई शाली ाम इंगोले SC 81 ि यंका वासुदेवराव रंगारी SC
32 प ा रामे रराव हरडे SC 82 तृ ी काश तायडे SC
33 अं कता सुरेशराव चोरे Open 83 िवजया बळीराम च नारायण SC
34 अि नी अशोकराव कांडलकर OBC 84 मोिनका यामराव पा रसे भजब
35 नीता गुणवंतराव वाघमारे OBC 85 मु ा मुरलीधर खुळे SC
36 सपना सुरेशराव डे OBC 86 राणी कमलाकर सूयवंशी भजब
37 कांचन र ाकरराव पापडकर Open 87 हेमा सुरेशराव पकडे OBC
38 ललीता जोधाराम पा े Open 88 वषा वासुदेव भड OBC
39 भा य ी गु दास धुळणकर OBC 89 िनिलमा दपकराव रंगारी Open
40 मोसमी अशोक ड गरे SC 90 वाती देवीदास कावलकर Open
41 चेतना उ मराव ेसपंुजे OBC 91 रजनी अशोक ड गरे SC
42 बाली रामदासपंत खंडारे SC 92 भा य ी गणेशराव नागोसे OBC
43 योती गोपाळराव तंतरपाळे SC 93 आशा महादेवराव वडुरकर OBC
44 बॉबी शरीफ शेख Open 94 सूवणा कशोरराव थोरात SC
45 अि मता दवकरराव रंगारी SC 95 अंजली उघडे Open
46 िशतल चरणदास खांडेकर SC 96 महानंदा सहदेव तागडे SC
47 पाली कारराव खोडे िवमाव 97 सोनाली नवीन टभुण SC
48 पाली काशराव कोरेकार Open 98 सुषमा काशीराव िशतोळे Open
49 कु. दशना िव लराव सरोदे Open 99 सा रका अवधुत सोनोने SC
50 अि नी साहेबराव तंतरपाळे SC 100 रजनी भगवान घ गडे OBC

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती
सावजिनक आरो य िवभाग
रा ीय आरो य अिभयान

कं ाटी पदावरील भरती जुलै 2015 ा  अजाची यादी
पदाचे नांव:- ANM
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अ. . उमेदवाराचे नाव संवग अ. . उमेदवाराचे नाव संवग
101 जय ी दादाराव बागडे SC 151 रंजना अंबादासजी नागोसे OBC
102 सोनु संजयराव धावट भजक 152 रेणुका भा करराव राखे Open
103 रना सुखदेवराव अघम SC 153 कांचन दलीप खडके OBC
104 सिवता देवीदास पोहकार OBC 154 शुभांगी राज  ठाकरे OBC
105 अि नी रामिवजय च हाण िवजाअ 155 अचना कतार सग भाटी भजक
106 आ पाली दलीप मे ाम SC 156 ि यंका अशोक करोडे SC
107 अं कता सुभाषराव ीरामे SC 157 सोनाली धनंजय खंडार OBC
108 चंदा भानुदास सुलतान िवमाव 158 मीना सुखदेवराव बनसोड Open
109 भा य ी सुभाषराव नराजे OBC 159 ि ती गणेश बोरकर SC
110 भारती नंदलाल राठोड िवजाअ 160 ि ती कसनराव मेटांगे SC
111 ि ती िवजय ितरपुडे SC 161 सुधन धनराज ढोले SC
112 उ रा सुभाष ड गरे SC 162 मेधा भीमराव ड गरे SC
113 वृषाली काशराव मोहोड OBC 163 पाली भीमराव क दक SC
114 नीता अमोल गवई SC 164 वसुधा जयराम लगमे OBC
115 लता रमेशराव चकुले OBC 165 िन कता राजू मके र SC
116 मीना सुरेश जगधने Open 166 मिनषा कसनराव सवाई SC
117 ाज ा जग दश उंबरकर Open 167 छाया भा करराव लोणारे SC
118 मिनषा नामदेव लोमटे OBC 168 देवक  कारराव आसोले SC
119 िवशाखा पंजाबराव खडसे SC 169 दशना ओम काश घावट SBC
120 संगीता सुखदेवराव दे हारे OBC 170 सुि या तापराव बनसोड SC
121 वंदना उ मराव तायवाडे SC 171 ममीता बाजाली ढोले SC
122 सुिनता जनादन ट बरे SC 172 पावती काशीराम सोळंके ST
123 छाया ीचंद राठोड िवजाअ 173 िशतल गजानन थेर OBC
124 ि ती ी कसन मे ाम OBC 174 छाया सुधाकर वाडेकर SC
125 समता नुंदराव इंगळे SC 175 संगीता िनळकंठ राजुरकर Open
126 मिनषा कुसोबा झोडापे SC 176 वाती काशराव फुके OBC
127 िमना ी जाधव Open 177 मालती नारायण िशरसाट Open
128 वषा िस दाथ मनवर SC 178 भावना दादाराव नांदेकर SC
129 दा मोहन कैथवास SC 179 अ णा भीमराव पाटील Open
130 सीमा नागोराव माहोरे OBC 180 वषा दामोदरराव अंभोरे SC
131 शुभांगी मािणकराव गायके Open 181 आरती द ा य मते Open
132 िगतांजली गजिभये SC 182 पूजा रमाकांत राठोड OBC
133 िनता अंबादास भांडे Open 183 भारती िवलास गवारगु SC
134 भारती अंबादासराव पगळे OBC 184 शुभांगी िहरामण भोकटे भजक
135 वैशाली अ ण दाभाडे SC 185 मयुरी उकंडा राठोड भजड
136 अचना ीकृ ण बागडे SC 186 िव ा गोटाराम गाडे SC
137 ड गरे सा रका भीमराव SC 187 ि यंका गोवधन तायडे SC
138 संगीता ाने रराव इंगळे SC 188 फरदौस फरीद अंसारी Open
139 अपे ा मधुकरराव वाघमारे SC 189 सीमा माधव कांबळे SC
140 संगीता दामोदरराव थुल SC 190 योगीता खानंदे ST
141 अ णा शामराव मे ाम SC 191 रािधका देवीदास पवार VJ A
142 रोशनी राजू धांडेकर ST 192 वैशाली शंकरराव टपके िवमाव
143 काजल राजेश नंदे र SC 193 िन कता अशोकराव गाडगे OBC
144 जनाबाई झगराजी कांबळे SC 194 वैशाली ितरळे SC
145 करण बाबाराव खडसे OBC 195 बबीता रामदास इंगळे SC
146 वैशाली बाळू इंगळे SC 196 सुकेशनी सुरेश गायकवाड SC
147 ि या धमाळे OBC 197 ाज ा भोयर OBC
148 वैशाली नारायणराव सुरोशे Open 198 आरती पाखरे SC
149 रेणुका अशोकराव चौधरी OBC 199 वाती काळे OBC
150 ािशला शंकर बनसोड SC 200 राज ी ढवळे SC
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अ. . उमेदवाराचे नाव संवग अ. . उमेदवाराचे नाव संवग
201 ि मता तांबोळी SC 251 योगीता बोकाडे भजक
202 आरती िशरगरे भजक 252 ललीता राठोड िवजाअ
203 बबीता नहाने NT 253 रोशनी भानगे भजब
204 सुिनता तेलमोरे SC 254 रेशमा सूज SC
205 वैशाली सरोदे SC 255 शारदा लेवटकर OBC
206 पाली गाडगे SC 256 रंजना ढोणे SC
207 द ा सोनोने SC 257 दपाली भडकर OBC
208 सीता जाधव िवजाअ 258 ृती मोरे भजब
209 संलू सलामे ST 259 ि ती डवके भजक
210 ि ती िह मतराव िहरडे भजब 260 रिवकांता िबसेन OBC
211 ममता बकरे OBC 261 सुिनता झाडे भजब
212 मोिनका पडोळे OBC 262 पूजा कडू SC
213 करण ढोकणे SC 263 करण चडकापूरे SC
214 मिनषा ढवळे भजक 264 रेखा करवाडे SC
215 पाली शेळके ST 265 शुभांगी भटकर SC
216 िशतल डापसे SC 266 मन ी चौखंडे OBC
217 अचना तायडे SC 267 िशतल मुदगल भजब
218 सलमा बानो सौदागर OBC 268 योगीता भोयर OBC
219 योती न णे OBC 269 सुिनता ठाकरे OBC
220 नीता ताजी Open 270 सरीता कांताराम बे म SC
221 िश पा बोरकर SC 271 कळसकर र भा ीकृ ण SC
222 आ पाली मोहोड SC 272 मोरे अिनल ेता Open
223 तृ ी काळे Open 273 कसदेकर ललीता हरी सग ST
224 वृषाली भैसे Open 274 चोपडे सरीता परशराम OBC
225 सपना ितरपुडे SC 275 ताडे सवीता अिवनाश OBC
226 सपना करनाईक ST 276 गोसावी नमदा िशवशंकर NTB
227 क याणी थेटे OBC 277 कनपुरीया कुमुद धन सग Open
228 ि यंका फुलकर OBC 278 बोरकर रोशनी पांडुरंग SC
229 क पना मोरे OBC 279 धाडसे रिवना योगेश OBC
230 तेजि वनी यादव OBC 280 मे ाम िव ा आबाजी भजब
231 ा भगत SC 281 खडसे रेखा भाकर SC
232 विनता वानखडे SC 282 मंुडे इं दरा गणपत SC
233 वषा तायडे SC 283 च हाण पाली मोहनराव भजब
234 दा दवटे OBC 284 बडगे पावती अ णकुमार SC
235 सीमा मनवर SC 285 पात ड ि यंका भाकर भजक
236 वाती का◌ॉदे NT 286 रेखा डाखरे OBC
237 पूजा गायकवाड SC 287 ि ती मके र SC
238 द ा तडस OBC 288 ि ती चोिवतकर OBC
239 मोिहनी कोठोकर OBC 289 मिनषा पाटे भजक
240 िव ा िसरसाट SC 290 रता गावंडे Open
241 सुजाता वानखडे SC 291 पु पा माकोडे SC
242 ि ती खो ागडे SC 292 दपाली इंगोले OBC
243 पूजा राठोड िवजाअ 293 योगे री पडोळे भजक
244 सपना मुलनकर OBC 294 उ वला सातनुरकर OBC
245 ि मता वानखडे SC 295 वैशाली िबसां े SC
246 राठोड सुनंदा िवजाअ 296 भा य ी सदािशव SC
247 योजना लोखंडे SC 297 मयुरी आंबेकर OBC
248 पाली देशमुख Open 298 दपाली वानखडे OBC
249 उषा नगराळे SC 299 ितभा धनेवार OBC
250 स रता तोतेकर ST 300 ाची ओतोकार भजब
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अ. . उमेदवाराचे नाव संवग अ. . उमेदवाराचे नाव संवग
301 ि यंका मंडके SC 351 योती शेळके SC
302 भारती फरकंुडे OBC 352 रिसका ढोकणे SC
303 आ पाली खो ागडे SC 353 िमना ी मनोहरे SC
304 अचना पवार ST 354 दूगला गोलाईत Open
305 मीरा दूग िवमाव 355 कांचन ठाकरे ST
306 जया सोळंके ST 356 स रता िशवाजीराव राऊत OBC
307 ि ती भारसाकळे OBC 357 ेहा साबनकर Open
308 योती सोळंके ST 358 वैशाली किपले OBC
309 सोनाली आढे SC 359 सा रका उमरे SC
310 मोिनका शदे Open 360 पूनम पेटकर SC
311 वृषाली धनवाडे िवमाव 361 शािलनी रामटेके SC
312 माधुरी बिहरट भजब 362 मधुरा वाकपांजर SC
313 िच ा च हाण ST 363 मिनषा साखरे SC
314 किवता गवई SC 364 ितभा च हाण िवजाअ
315 ेहा उके Open 365 बु दमाला कांबळे SC
316 मेघा भगत OBC 366 पूनम खंडारे SC
317 तृ ी वंजारी OBC 367 पूजा बदुकले OBC
318 जुली च हाण Open 368 रािधका कावलकर OBC
319 ि ती साखरे SC 369 ममता राऊत OBC
320 किवता हरदवे Open 370 िशतल गोसावी SC
321 सुमाला उपासे भजक 371 िणता अतकारी OBC
322 ि यंका जवळकर OBC 372 अि मता गोसावी SC
323 सुरेखा राठोड िवजाअ 373 सा रका ठाकरे Open
324 लिलता वाढई OBC 374 ि ती चौधरी OBC
325 मयुरी तायडे NTB 375 प लवी चौधरी OBC
326 पूजा मोरे SC 376 ि यंका साऊरकर Open
327 किवता पोपटकर SC 377 मंगला दुदंडे OBC
328 पाली केवाळे िवमाव 378 िशतल ठाकरे OBC
329 भारती चतुर Open 379 जया रंगारी SC
330 मंजु कासदेकर ST 380 कमल ठाकरे OBC
331 माधुरी तायडे SC 381 रता बनसोड SC
332 अ णा कांबळे Open 382 सा रका घरडे SC
333 मिनषा मानकर Open 383 मिनषा कोठारे OBC
334 अचना सहारे Open 384 वैशाली शेळके Open
335 सुकेशनी बुटले SC 385 सिवता सायनेरे भजक
336 साधना िख लारे SC 386 अिनता इंगळे Open
337 रे मा रेचेकर Open 387 मेघा देशमुख OBC
338 अचना ड गरे SC 388 वाती ल दे Open
339 सीमा खांडे OBC 389 अचना ठाकरे Open
340 नेहा पखाले Open 390 गीतांजली मा े भजब
341 संजीवनी सोळंके ST 391 वाती चुनडे िवमाव
342 वाती मके र SC 392 अि नी अनासाने Open
343 करण वाट OBC 393 सुरभी जांभुळकर SC
344 पूजा छापाणे SC 394 करण साठे SC
345 रोिहणी चुडे भजक 395 िशतल िनळकंठे Open
346 मिनषा श े SC 396 ीवंना बग ST
347 द ा सोनोने SC 397 इंदूताई दांडेगावकर ST
348 बीना मुलनकर OBC 398 अि नी राणे Open
349 वाती चोरपगार SC 399 सा रका आमझरे भजब
350 योती बोरकर Open 400 िनशा नंदे र Open
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401 सुिनता इंदोरकर Open 451 बबीता गायकवाड SC
402 योती िशराळकर OBC 452 सरीता गायकवाड SC
403 परवीन नाजेरा Open 453 ल मी मंुगळे OBC
404 न ता राठोड िवजाअ 454 रंजना पंडीत OBC
405 ि यंका मा े भजब 455 नं दणी पाटणकर भजब
406 राणी शदूरकर OBC 456 करण खंडाईत SC
407 सोिनया इंगोले SC 457 िशला लेहने Open
408 काजल आडोळे SC 458 मारोती फुलाते भजब
409 सोनाली नेमाणे OBC 459 पु पा चंदणे SC
410 नीता गोलाईत Open 460 पूजा जदमवार Open
411 पूजा सहारे Open 461 वाती गंदलेपवाड VJNT
412 ि ती माहोरे Open 462 योती जोगदंड SC
413 पूजा इंगोले OBC 463 माधुरी पुरी भजब
414 िनिलमा इंगळे SC 464 भारती सुखदेवे SC
415 ि यंका मुलनकर Open 465 गंगा परनोट OBC
416 इं दरा िधकार ST 466 सोमाबाई र े ST
417 सुिचता चोपडे Open 467 वंदना ठमके SC
418 अि नी रामटेके SC 468 हेमलता देवकते भजक
419 सीमा ढगे भजक 469 आरती वधकर SC
420 दपाली कांबळे SC 470 गावंडे पूजा मोहन भजक
421 कांचन लवंगे भजक 471 यादव िशतल भा करराव Open
422 अं कता सांबे OBC 472 इंगळे सीमा मधुकर SC
423 सुलोचना दळवी Open 473 रबडे वषा शंकरराव OBC
424 न ता खरे SC 474 बाव कर द ा मािणकराव Open
425 योती गवळी ST 475 गारोळे िव ा पंुडिलक OBC
426 ताईबाई घुले SC 476 वाघ अ णा गो वद भजक
427 संगीता चौधरी SC 477 डडोरे चंदा कशोरी Open
428 मिनषा आडे िवमाअ 478 सहारे साधना कसनराव SC
429 संगीता ह के SC 479 गेडाम अ सरा यशवंत SC
430 गती ितर सगे OBC 480 धान शारदा उकंडाजी SC
431 विनता राजगडकर ST 481 शहारे वाती संजय SC
432 रेखा तागड भजब 482 तुमडाम िवशाल देवीदास ST
433 बबीता पटेल ST 483 िसरसाट अमोल अशोक SC
434 ि यंका सुरडकर Open 484 नागे सोनाली गजानन भजक
435 चैताली सा जगे भजक 485 ड गर दवे वषा मधुकरराव SC
436 भारती पकडे OBC 486 लबडे ितभा चं शेखर SC
437 रीता पंचभाई Open 487 झाडे रािधका गजानन OBC
438 िनिलमा वानखडे SC 488 आडे मिनषा मधुकर Open
439 ेहा चौहान SC 489 तागडे मोना पंजाबराव SC
440 शारदा भ डे Open 490 टवलारे शुभांगी मनोहर OBC
441 शुभांगी पातुरकर OBC 491 मे ाम ािणका राज SC
442 कािमनी रगडे िवमाव 492 लांडे वीणा भानुदास OBC
443 अचना वा ळे SC 493 गुलदेकर वंदना पंुडिलकराव SC
444 िमना ी गाडेकर OBC 494 चाफेकर आरती बाबाराव भजब
445 ममता जाधव Open 495 शेलोटकर ि यंका नामदेवराव NT
446 िमना ी उईके ST 496 दातीर वैशाली हादराव OBC
447 योगीता जांभुळकर SC 497 गवई दपा दपकराव SC
448 पूजा अंभोरे SC 498 सोमवंशी सुजाता इं पाल Open
449 मिनषा मोरखडे OBC 499 गायकवाड आशा हादराव SC
450 सपना गो वामी SC 500 गणवीर ममता सुभाषराव SC
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501 िखराडे पूनम तुकाराम SC 551 सूयवंशी िवना अशोकराव Open
502 सपकाळ िनिलमा गणपतराव OBC 552 बालपांडे किवता रामू OBC
503 फड योती यंबक Open 553 चोरमले पूनम राघोजी भजक
504 गणवीर िन कता भीमरावजी Open 554 मे ाम नीता देवीदास SC
505 नांदोरकर योगीता सुखदेवराव Open 555 भगत सपना रामजी Open
506 ग हाळे माधुरी िव लराव Open 556 ड गरे संघिम ा उ मराव SC
507 पाटेकर सिवता महादेवराव Open 557 बनकर किवता मधुकर SC
508 वडाळ िव ा कसनराव िवमाव 558 ढवळे उ ती सुभाषराव भजक
509 खंडारे पूनम यशवंत SC 559 पवार सुिनता सुरेशराव ST
510 वानखडे तपि वनी देवीदास Open 560 येवले मीरा सुखदेव भजक
511 गावंडे किवता साहेबराव SC 561 गावंडे अि नी भीमराव Open
512 देशमुख वैशाली भानुदासराव Open 562 मोरे सोनाली अशोकराव SC
513 टभेकर भा य ी जनादन SC 563 सवाई मिनषा कसनराव Open
514 ग हाळे करण नामदेव िवमाव 564 नांदुरकर छाया िव लराव भजब
515 पोटे क याणी सुदेश OBC 565 इंगळे अिनता गंगाधर Open
516 चौधरी नंदा सुभाष ST 566 राऊत अि नी मनोहरराव OBC
517 भातखडे दशना रमेशराव Open 567 मे ाम सीमा गणेशराव SC
518 राऊत करण अ ण OBC 568 च हाण रिवता काश िवजाअ
519 क ले सुिनता देवीदास OBC 569 रोडे सपना िव ाधर Open
520 सहारे अि नी राजकुमार SC 570 सवाई भा य ी घन याम SC
521 बावने शुभांगी सहदेव भजब 571 हरले सीमा सूयभान SC
522 काळे ितभा िव लराव OBC 572 तानोडकर अचना उ मराव SC
523 तोमर क त  िशवपाल सह Open 573 मानकर माधुरी सुखदेवराव OBC
524 हरणे क पना बाबाराव OBC 574 ठाकरे भारती भीमरावजी OBC
525 भोजने अ णा बळीराम SC 575 भोकरे प लवी चं काश Open
526 पंडीत ि यंका शंकर Open 576 गोरले अचना गणेशराव भजक
527 आडोळे अि नी सुभाषराव SC 577 काळे पूनम राजू OBC
528 ठाकरे समोती स ूलाल ST 578 बुध वाती उमेश िवमाव
529 बागडे मोनाली काशीनाथ SC 579 सोनट े  सिवता उ मराव SC
530 देशपांडे सोिनया राजेश SC 580 कासदेकर सुंदर गंगाराम ST
531 इरपाची वंदना फक रचंद ST 581 तायडे िव ा ीरंगराव SC
532 िबसां े ा िगरीधर SC 582 तायडे क णा ीरंग SC
533 इन कार संजीवनी भा कर Open 583 नगमा परवीन शेख तनवीर Open
534 काळे जय ी मनोहरराव OBC 584 रायबोले सुकेशनी भाऊ SC
535 सीमा परवीन असलम परवेज OBC 585 राणे दा अशोकराव िवमाव
536 इंगळे पूनम अिनल SC 586 भगत सोनू कुरेशी भजब
537 पाटील अ णा भीमराव SC 587 खोडे सारीका ीकांत OBC
538 खडसे रेखा सुरेशराव SC 588 वानखडे पूनम पराव OBC
539 अहीर मिनषा गुलाबराव भजक 589 कानडी क त  राजू Open
540 िनमकर सोनाली अर वद Open 590 सरदार करण दादाराव SC
541 पवारे िमना ी सुदाराम भजक 591 धांडे सिवता मानू ST
542 अमानकर मिनषा साहेबराव OBC 592 पेरसपुरे िनिलमा पु षो म OBC
543 देवले रंजना आ मारामजी भजक 593 गांजरे रंजना िव नाथआ पा OBC
544 सोनपरोते कांचन रमेश िवमाव 594 वाग े मिनषा रमेशराव OBC
545 धोटे मयुरी दगंबरराव Open 595 देवकते वैशाली जीवनराव भजक
546 राऊळकर णाली शामराव OBC 596 जाधव ि ती मदनराव SC
547 गवई जया िनळकंठ SC 597 आठवले क पना भीमराव SC
548 कावरे जुली कोमलदास SC 598 भोणे मिनषा रामदास Open
549 पाटील अि नी अिनलपंत SC 599 बनसोड सोनाली भा करराव SC
550 नािजया परवीन सै यद शेर अली Open 600 कंकाळ दपा दामोदर SC
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601 वरोटे सारीका अंबादास SC
602 नेमाडे ि ती नामदेवराव NT
603 पोटभरे रंजना अंबादास Open
604 खंडारे उ वला बाबुराव SC
605 ल हाळे िश पा िशवदास SC
606 गायकवाड नीता कसन SC
607 बेठेकर सरला भोगेलाल ST
608 तायडे वैशाली रामदास SC
609 बेले लता चंपतराव SC
610 इंगोले ि ती डुबे र OBC
611 दिहकर सिवता दली OBC
612 माव कर ललीता ेमलाल भजब
613 जांभुळकर आरती अवधुतराव भजब
614 रामटेके िनशा िवनय SC
615 िभसे क पना वासुदेवराव OBC
616 वानखडे सीमा दािनयल Open
617 मानमोडे रोझी िश रष Open
618 इंसड गती अशोकराव NT
619 खेडकर रे मा शांत िवमाव
620 वानखडे वैशाली वसंतराव SC
621 कासदेकर ेमलता ीराम ST
622 देवडे रेषमा अ णराव SC
623 देवडे सुषमा अ णराव SC
624 शाहा या मीन ईसा Open
625 पटोरकर िच ा सदािशव भजब
626 पेटे रोशनी रामदासराव OBC
627 खडसे आरती अशोकराव SC
628 खंडारे छाया दलीप SC
629 सोनट े  बेबी नारायणराव SC
630 मेहरे सा रका भाकरराव OBC
631 आंिबलकर किवता गजानन SC
632 आ ाम रिमला सोमा ST
633 चवरे दपाली सुधाकर भजब
634 िसनकर पु पा उ मराव OBC
635 ढळे यो सना भीमराव SC
636 गायकवाड आ पाली रामाजी SC
637 गायकवाड वाती ठनठनपाल SC
638 गावंडे अि मता शांताराम SC
639 इंगळे उषा रामकृ णा ST
640 झोडे मिनषा नामदेव Open
641 गडकरी सा रका कसन SC
642 ढवळे िनितन िशशुपाल SC
643 गवई ा रमेशराव SC
644 मे ाम आरती हरीदास SC
645 कौितककर अचना ाने रराव SC
646 खंडारे मिनषा जय SC
647 अवताडे द ा रघुनाथ भजब
648 जाधव ि यंका शाम SC
649 अवसरमोल िवशाल शंकरराव िवमाव
650 पवार पूजा वसंतराव OBC
651 ढोके िवप यना बाबुलाल SC
652 रायबोले मिनषा देवीदास SC
653 वहाने सुजाता िवजय SC


