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अ. . उमेदवाराचे नाव संवग अ. . उमेदवाराचे नाव संवग
1 भुषण िनळकंठ धवने SC 38 दपाली अलोणे Open
2 पूजा मनोज सा Open 39 र व  शगाडे िवजाअ
3 सं दप भाकरराव हगवणे SC 40 रा ल रवाले OBC
4 िवजय बंडुजी वानखडे SC 41 रफत अंजुम Open
5 अ य अशोक खडसे Open 42 नौशाब तब सुम Open
6 सुजाता देवीदास िसडामे SC 43 वाती सावरकर OBC
7 सौदागर इमरान अहमद Open 44 अ यकुमार बंुदेले Open
8 भुषण िवजय सातंगे भजक 45 फुल खोपे Open
9 िनिलमा अंबादास नाईक SC 46 मुस ीक अ दुल Open

10 जुबेर खान 47 राज  ढोरे Open
11 मोिनका रंगराव वसुकर SC 48 योगेश जाधव िवजाअ
12 वैभव िवजयराव डबरे Open 49 कांचन वमा Open
13 वि ल िवलासराव फरकाडे OBC 50 िनतेश खंडारे SC
14 सावंत राजेशराव अजिमरे OBC 51 ीकांत टेकाडे भजक
15 िजत  चेतनदास उदासी Open 52 िमना ी रेवतकर OBC
16 रेहान खान युसुफ खान Open 53 िव ा शेळके SC
17 फुल िव ासराव गावले िवजाअ 54 सं दप मनोहर SC
18 वि ल ाने रराव चौधरी भजड 55 अमर अशोक उमप Open
19 दपाली वामणराव गाडे SC 56 नािशत खान Open
20 मधुसुदन जग दश देशमुख Open 57 ितभा ड गरे SC
21 अ य जग दशराव धुमाळे OBC 58 रोशन मे ाम SC
22 वाती िशवकांत च हाण िवजाअ 59 गौरव भुंबर Open
23 अ य होमदेव उंभरकर Open 60 िश पा ढ बरे Open
24 हेमंत अंबादास टोपले OBC 61 वाती गु ा OBC
25 कृ णकुमार केशवराव साऊरकर OBC 62 राधा खोकले OBC
26 िम लद नारायण रामटेके SC
27 कारभारी सुतकराव जगदाळे Open
28 दपावली बापुरावजी वधकर Open
29 कशोर सुरेश पराते िवमाव
30 शांत शंकरराव खोळे Open
31 यामसुंदर अनंत फांजे Open
32 मिनष ल मीकांत उपा ये Open
33 अलीम सुभान खान Open
34 आसीम सुभान खान Open
35 बुरो न करीमो न Open
36 ेहल िम ा Open

37 रा ल देवीदास कुमखार Hktc

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

कं ाटी पदावरील भरती जुलै 2015 ा  अजाची यादी
पदाचे नांव:- Pharmacist
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पदाचे नांव:- Pharmacist

63 ाज ा शगणे Open 98 lqjt ysdqjokGs Open
64 आिसफ खान Open 99 eks-tiQj tehy Open
65 जय ी ढ गरे SC 100 fudhrk ?kscM Open
66 ि यंका जाधव SC 101 vadaq'k BksdkMs िवमाव
67 पवन गु ा ST 102 eks-bj'kkn v- jgeku Open
68 कांचन नघाटे Open 103 izh;adk f'kjHkkrs OBC
69 मो. रजवान मो. रफ क Open 104 foosd /kqGs Open
70 आरती पाटील OBC 105 fu[khy xkoaMs OBC
71 गजानन िनमकर Open 106 fuys'k jkBksM िवजाअ
72 मंगेश तायवाडे Open 107 vehr pkS/kjh Open
73 ि यंका फसके िवमाव 108 vuqJh ckoudqGs OBC
74 रेहान शेख Open 109 e;qjh ns'keq[k Open
75 िव ा भ गाडे OBC 110 ique tSu Open
76 जोएब खाँन Open 111 eqnLlhj [kku Open
77 अ य सरकटे SC 112 eksgEen eq'khj fj;kt Open
78 मंगेश गावंडे भजक 113 eksgEen odkj Open
79 िवशाल वाघमारे SC 114 foB@By veykdj Open
80 फेरोज तडवी Open 115 dfj'ek oku[kMs OBC
81 भरत जाधव िवजाअ 116 d.kZ yks[kaMs Open
82 पाली कांबळे Open 117 jfoUnz tVkGs भजक
83 सितश मुलरेकर SC 118 latksx cktksj OBC
84 िशतल इंगळे Open 119 vYdk rk;Ms SC
85 अफरोज पठाण Open 120 ijhrk oatkjh OBC
86 अि नी शेगोकार Open 121 rkukth rksMs Open
87 कैलाश राठोड िवजाअ 122 egs'k xkMxs Open
88 mesj fe>kkZ Open 123 jkts'k xkMxs Open
89 rq"kkj Hkks;j Open 124 f'kry gj.ks Open
90 Lokrh dkacGs SC 125 fods'k <ksds SC
91 euh"k cudj SC 126 yyhrk ikj/kh िवजाअ
92 ehuq Boys OBC
93 r=Irh y<@<k Open
94 izh;adk lksuh Open
95 fuys'kdqekj xqIrk OBC
96 jfoUnzizlkn ns'keq[k Open
97  'kkjhd vgsen [kku Open


