
अनु. . नाव गाव

१ अमोल झी ू कोटनाके कारवा

२ ाने र िव ल मडावी कारवा

३ दशन उ म कोवे जांभूळघाट

४ अिभषेक हरगो वद मसराम जांभूळघाट

५ भा कर पुडिलक लांडगे चं पूर

६ संजय राजाराम पदोर कारवा

७ अमोल कवडूजी ठोबरे उसगाव

८ अनंता दादाजी कोडापे पहामी

९ चतन रामे र वरखडे पहामी

१० वीण जीवनदास गेडाम पहामी

११ पक  देवराव परचाके चं पूर

१२ भारती राजे र मडावी लाठी

१३ सीमा परशुराम दवु लाठी

१४ अनु ी वासुदेव मे ाम लाठी

१५ ि या िनळकंठ आ ाम खांबाळा

१६ िवजय आ माराम पुसारे चं पूर

१७ मनोज मधुकर मडावी जांभूळघाट

१८ हादमधुकर पदाम गुंजेवाही घाटे

अनु. . नाव गाव

१ देवक या वसंत तोडासे िचचप ली

२ आरती अशोक गोल वार चं पूर

३ अि नी सुधाकर कुकनवार चं पूर

४ अि नी स यनारायण नालगुवार चं पूर

५ किवता दादाराव उईके चं पूर

चं पूर कायशाळा

चं पूर कायशाळा
ि तीय स  २३/११/२०१५ ते ०६/०१/२०१६

थम स  ०५/०७/२०१५ ते १८/०८/२०१४



६ सपना िव ल चौधरी साखरवािह

७ वाती ावण तोडासे ग डसावरी

८ पपीता सुधाकर कुसराम ग डसावरी

९ सोनी गणपत मंडरे िचचप ली

१० ाज ा ह रचं  रामटेके िचचप ली

११ शांत सुनील पुपलवार चं पूर

१२ सुनील गो वदा वा लवार चं पूर

१३ िनकेश एकनाथ बावणे िचचप ली

१४ पेश ऋिषकेश मडावी मोहाडी

१५ उ व भाऊजी वाळके िशवनी

१६ संतोष रामजी गावंडे शीरकाडा

१७ िवकास मु े र चलाख हळदी

१८ वाि मक सुधाकर मंडरे िचचप ली

१९ अतुल अिनल मांडवागडे िचचप ली

२० अजय दलीप हजारे िचचप ली

२१ सोनू शामसंुदर बावणे िचचप ली

२२ अिनल भाकर कोडापे िसरकाडा

अनु. . नाव गाव

१ िवकास क जी दयु धन िचचप ली

२ साईनाथ गो वदा रण दवे िचचप ली

३ महशे केशव मरसको हे िचचप ली

४ तामदेव माधव मे ाम चेक ठाणेवासना

५ राकेश पुरणमल मे ाम चेक ठाणेवासना

६ साईनाथ शंकर पेदाम एटाप ली

७ सतीश गौतम मुरार चं पूर

८ धनंजय अनुकून मुखज चामोश

चं पूर कायशाळा
तुतीय स   १८ जाने १६ ते ०३ माच २०१६



९ रा ल अिनल वनकर चं पूर

१० व ील मोरे र देवगडे बोडा

११ िवकास बाबुराव मडावी िचचप ली

१२ वैभव गजानन चीताडे मलु

१३ रा ल दलीप देवगडे बोडा

१४ पेश मनोहर हजारे िचचप ली

१५ ा शंकर बारसागडे िचचप ली

१६ सुकेशना देवराव गजिभये िचमूर

१७ रोशंती आ माराम तावाडे बोडा

१८ सपना ह रदास खीरटकर चं पूर

१९ िश पा भाकर हजारे िचचप ली

२० विनता भाऊराव भांडारकर िचचप ली

२१ वैशाली दनकरराव मदनकर चं पूर

२२ रजनी शामराव वनकर िचचप ली

२३ मनीषा कािशनाथ वाकडे चं पूर

२४ माधुरी भाऊराव गुरपुडे चं पूर

२५ सोनी संजय काबळे चं पूर

२६ अिनता वामराव मे ाम चं पूर

२७ अि नी लालजी झाडे िचचप ली

अनु. . नाव गाव

१ गोपाल पंचू भोई अडेगाव

२ महानद गु दास भोई अडेगाव

३ िवलास मनुलाल नागवंशी अडेगाव

४ दशरथ तेजराम मडावी अडगेाव

५ धनीराम गौरा भोइ अडेगाव

६ दाउद अकुंश झाणकर अडेगाव

चं पूर कायशाळा
पाचवे स   द. २२/०८/२०१६ ते ०१/११/२०१६



७ यामकुमार अंकुश मानकर अडेगाव

८ बबल ूवामन पोपटे सदेवाही

९ रीना शंकरराव रचावार चं पूर

१० राम साद गौतम भोई अडेगाव

११ केच  तेजराम मडावी अडेगाव

१२ रमेश ल  झानकर अडेगाव

१३ रव  सदन भोइ अडेगाव

१४ शुभांगी भारत गोवधन प भूणा

१५ वैशाली िनखील ठाकरे चं पूर

१६ काजल दयाराम दयु धन िचचप ली

१७ ि मता ला मराव पकडे पडोली

१८ ममता सुरेश कोपावर प भूणा

१९ ि यंका दयाळ दयु धन मामला

२० िवमल झाळू आ ाम आंबेझरी

२१ ि या नंद कशोर मे ाम िचचप ली

२२ जमनुा जयराम मानकर चं पूर

२३ देऊ कु मा पुंगारी गुंडेप ली

अनु. . नाव गाव

१ पंकज आसाराम शेवाळे नदरूबार

२ ाने र बालाजी बोगुलवार नांदेळ

३ सुभाष तुळशीदास काबळे जालना

४ सुिजत चं कांत पाटील जळगाव

५ शरद देिवदास कावळे नांदेळ

६ पेश न थूजी व हाडे नागपूर

७ अ ण गंगाधर टो पे नांदेळ

८ आकाश राजू िशवदे मालपुर

९ योगेश नीलकंठ हजारे राजुरा

चं पूर कायशाळा
सहावे स   द. १३/१२/२०१६ ते २०/०२/२०१७



१० िवशाल शामराव ठाकूर भ ावती

११ अिनल मारोती पोपराळे भ ावती

१२ मनोज सुरेश राव पचारे वधा

१३ िजत  अिनल भोसले अकोला

१४ शांत बळीराम कराडे अमरावती

१५ राकेश सुभाष धमाळे एकोडा

१६ ीकांत तुकाराम शदे खातखेड

१७ बलराम बालाजी बोईलवार नांदेळ

१८ संजय कसनजी वाघाडे अमरावती

१९ आकाश काश समथ नागपूर

२० भूषण ीहरी गोळे व ड

अनु. . नाव गाव

१ िनखील राजे र गेडाम महाडवाडी

२ कृ णा मिनराम उईके कारवा

३ शुभम संजय जेगठे करंजी

४ ीकांत िव नाथ उसडी भगवानपूर

५ पेश सद ुतुलावी भगवानपूर

६ दनेश सदािशव चूधरी भगवानपूर

७ िनकेश बाबुराव तुलावी भगवानपूर

८ पंकज मुख  नारनवरे भगवानपूर

९ िवलास रमेश भोयर िवसापूर

१० सुर  दयाराम ीडाम मोहाडी

११ संतोष गणपत पदा मधुोली

१२ पु षो म यशवंत न ावरे भगवानपूर

१३ खुशाल िबजाराम कुमरे गोडसावरी

१४ भोजराज मिनराम पदाम मुधोली

१५ नरेश सुधाकर तुलावी भगवानपूर

१६ गणशे ेमदास न ावरे भगवानपूर

१७ आनंद देवराव शडे िचचप ली

१८ रोिहत भारत तुरानकर चं पूर

चं पूर कायशाळा
सातवे स   द. २७/०२/२०१७ ते ०८/०५/२०१७



१९ रोषण बंडू जुमडे िचचप ली

२० िवशाल मधुकर राठोड मुखु डा

अनु. . नाव गाव

१ रोिहणी उमाजी िनमगडे मलु

२ शीतल रोिहदास सोरदे मुल

३ दी ा काश िनमगडे मुल

४ वषा नामदेव राठोड चं पूर

५ ेता नीलकंठ बावणे बोडा

६ दशना रोिहदास मो ल बोडा

७ िन कता िव लराव वाटगुरे बोडा

८ ा रेवाचंद वाळके चं पूर

९ संदीप बंडू जुमडे िचचप ली

१० शांत अिनल मांडवगळे िचचप ली

११ राजू दादाजी हजारे िचचप ली

१२ िश  संतोष देवगडे बोडा

१३ समीर देवराव मडरे िचचप ली

१४ अनंतआनंद शंकर मानुसमारे चं पूर

१५ िनतेश पांडुरंग नागपुरे लखमापूर

अनु. . नाव गाव

१ गणेश अंकुश राखुंडे चं पूर

२ ुवदास गणपत मांडरे िचचप ली

३ केशरीनंद बालाजी कोसरे िपपळखुट

४ शांत आ माराम दाटे लाखलगाव

५ मनोज ल मण नैताम िचचप ली

६ तनोज वारलु काबळे पडोली

७ पायल िवनोद बोरकर चं पूर

८ वीणा अ ण िपपरे चं पूर

९ सुजीत भ याजी सहारे भडाळा

चं पूर कायशाळा
आठवे स   द. १५/०६/२०१७ ते २३/०८/२०१७

चं पूर कायशाळा
नववे स   द. १०/०५/२०१८ ते १८/०७/२०१८



१० करण नरेश गावतुरे चं पूर

११ गुंजन सिचन सुलभेवार ब लारपूर

१२ वैभव अशोक पालेवार िचचप ली

१३ ेमकुमार मनोज सरकार चं पूर

१४ देवराव भाऊजी सोयाम िचचप ली

१५ पंकज िशवशंकर आ नकर चं पूर

१६ गो वद गु दास पदोर िचचप ली

१७ फुल भाऊराव दयु धन िचचप ली

अनु. . नाव गाव

१ गोपाल साळंुखे मोडिनब

२ मीना ी वाळके चं पूर

३ आकाश सूयवंशी अकलूज

४  रिवशा जुमनाके िचचोली

५ अिवनाश पाटील धुळे

६ उमा दोडके चं पूर

७ शांत पाटील धुळे

८ प लवी मायकलवार खैरगाव

९ िम लद पाटील धुळे

१० शीतल मगरे कळमगाव

११ आ पाली दगु िवसापूर

१२ अिभषेक साळंुखे सोलापूर

१३ ित पती साळंुखे मोड नब

१४ ओम काश बरगट खुसला

१५ पेश नागपुरे येरगाव

१६ गणशे सुरवासे सोलापूर

१७ मयूर वाडितले सोलापूर

१८ खुशाल बावणे नागाडा

अनु. . नाव गाव

दहावे स   द. ०१/०८/२०१८ ते १०/१०/२०१८

चं पूर कायशाळा
अकरावे स   द. १२/११/२०१८ ते २२/०१/२०१९

चं पूर कायशाळा



१ आिशष िव ल पदोर आलाप ली

२ रोषण देवराव मडावी नांदगुर

३ शीतल सुहास शाह सांगली

४ मनीषा शीतल शदे सांगली

५ तुषार राजकुमार बुरांडे नागडा

६ वैभव गो रहार कोडापे कारवा

७ योगीराज ह रदास गुरनुले ब लारपूर

८ अिवनाश वसंत तोडासे नंदगुर

९ सुरज रमेश गुजरकर चं पूर

१० गणशे सुरेश चवरे चं पूर

११ शांत नामदेव वरारकर चं पूर

१२ सुरज म लेश तलांडे कारवा

१३ शंकर रामदास चोखे कानगाव

१४ कोमल रामे र िनरवान चांदोली

१५ वैभव लटारी क ाके चं पूर

१६ ई र नवनाथ येरणे चं पूर

१७ दीप मनोहर तोडसे चं पूर

१८ अिनल चं भान पदोर नांदगुर

१९ अिभषेक रमेश गु ेवार चं पूर

अनु. . नाव गाव
१ आिशष संजय बगेल िचमूर

२ नंद कशोर भालचं  राखुंडे चं पूर

३ मोद रोिहदास रामटेके चं पूर

४ शील वैभव भुदास पुनवटकर चं पूर

५ सुदशन स यदेव रामटेके नागपूर

६ आिशष बुधादास मे ाम ब लारपूर

७ िव ल वासुदेव सोनट े ल मनपूर

८ िनवृ ी माधव मो ल िवहीरगाव

९ मेघ पराग टमबडीया कोठारी

१० याम साद वाढइ चं पूर

११ अ ण उ व हाद थोरात मुंबई

१२ पाली रमेश लोखंडे चं पूर

१३ ती ा भारत उराडे सोनापूर

चं पूर कायशाळा
बारावे स   द. ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९



१४ सिचन रमेश गु नकर चं पूर

१५ शीतल शंकर गु नकर सोनापूर 

१६ ि यंका काश मे ाम गहलेा टोला

अनु. . नाव गाव

१ सुशांत युवराज बागडे अकोला
२ गणशे लोमेश भोयर सुशी दाबगाव
३ हबीब छोटू शेख आवळापूर
४ िनतेश बंडू वासिनक अकोला
५ शेखर ेमदास दवेगडे बोडा बोरकर
६ सिचन मधुकर मटटे रानवेली
७ राकेश रामभाऊ वाढई चं पूर
८ गणशे वासुदवे िनकोडे आगडी
९ ह रदास िव ल शदे बोडा बोरकर
१० सिचन बंडू गेडाम सुशी दाबगाव
११ राखी घन याम क ाके चं पूर
१२ ाने र श ुघन आ ाम कोकेवाडा
१३ मोरे र संतोष तोडासे रानवलेी
१४ िशवाजी कशन खांडरे हळदा
१५ ीतम सुखदवे सुत कर चं पूर
१६ िवकेश मनोहर मे ाम मुल
१७ जय केशव पाटील चं पूर
१८ सुरज स यवान पदोर आलापली
१९ क याणी सूयभान चौधरी दादापूर
२० दीप बाबुराव मांदाडे चं पूर

चं पूर कायशाळा
तेरावे स   द. ०८/०७/२०१९ ते १५/०९/२०१९



बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. ०१/०२/२०१८ ते ११/०४/२०१८ 

थम स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव

१ दवाकर कािशनाथ सोनट े नबाळा
२ राकेश कशोर दवेगडे नबाळा
३ रोषण दवेराव नैताम नबाळा
४ िमथुन गजानन गेडाम नबाळा
५ पंचशील संजय ब सोड नबाळा
६ िस ाथ भगत नबाळा
७ स यपाल शांताराम बावणे नबाळा
८ अमोल कोटरंगे नबाळा
९ दशरथ शेडमाके नबाळा

१० सुरज  शेडमाके नबाळा
११ नीलकंठ नैताम िशवनी
१२ गोपीचंद नारायण मडावी िशवनी
१३ उ व भाऊजी वालके िशवनी
१४ पुरनदास ल मण उईके िशवनी
१५ िनतेश वालके िशवनी
१६ अर वद मडावी िशवनी
१७ गोपाल बालाजी गेडाम िशवनी
१८ वामन मे ाम िशवनी
१९ वामन बावणे िशवनी
२० कुणाल सोनावणे िशवनी
२१ आकाश वाघमारे नबाळा
२२ अमोल िनमगडे नबाळा
२३ अ य वाघमारे नबाळा
२४ ितक िनमगडे िचखलगाव
२५ आिशष िब लरवार नबाळा
२६ शुभम शडे नबाळा
२७ सिचन आयानवार नबाळा
२८ अि न िनकुरे नबाळा



२९ योगेश बावणे टेकडी
३० सुखदवे मडावी िशवनी

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. १०/०५/२०१८ ते १८/०७/२०१८
ि तीय स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव
१ आकाश आ ाम चक नबाळा
२ पंढरी कोकोडे नबाळा
३ अजय शडे नबाळा
४ संदीप सावसाकडे मोहाडी
५ पूजा क ाके नबाळा
६ पपीता शडे नबाळा
७ दगुा िसडाम ह दी
८ शारदा िसडाम ह दी
९  पेश कुळमेथे ह दी

१० सुरज क ाके ह दी
११ सागर गेडाम कोलारा
१२ ती ा परचाके वायगाव
१३ शुभम गेडाम नबाळा
१४ रोिहत येरमे नबाळा
१५ रेणुका अलाम वायगाव
१६ वृ ाली आयलनवार नबाळा
१७ प लवी तोडसे ह दी
१८ शीतल बावणे नबाळा
१९ अि नी कुमरे ह दी
२० दीप मटटे चक नबाळा
२१ गीता उके नबाळा
२२ सुिमत तोडासे ह दी
२३ अिमत गेडाम नबाळा
२४ भा कर शेरक चक नबाळा

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  



ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. ०८/०८/२०१८ ते १७/१०/२०१८
तृतीय स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव
१ जयपाल मांडवगडे नबाळा
२ धनराज आयलनवार नबाळा
३ िनतेश िब लरवार नबाळा
४ सुरज नैताम नबाळा
५ आकाश गेडाम नबाळा
६ सुिमत गेडाम नबाळा
७ सुरज गुरनुले नबाळा
८ हनुमान येरमे नबाळा
९ नवनाथ शडे नबाळा

१० महशे न ावरे सातारा
११ आकाश चौधरी सातारा
१२ िवनोद चौधरी सातारा
१३ कोमल कोडापे सातारा
१४ भाकर चौधरी सातारा
१५ वीण चौके सातारा
१६ गजानन गुलधे सातारा
१७ अंकुश ननावरे सातारा
१८ रेवनाथ आयलनवार नबाळा

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. १२/११/२०१८ ते २२/०१/२०१९
चतुथ स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव
१ दीि त मनोहर गायकवाड पारणा
२ योगेश रामा भोयर िवलोडा
३ योिगता छबन कोतरंगे बोडा
४ सपना अशोक परचाके पारणा
५ पपीता तुकाराम गेडाम िसरकाडा
६ ध मदीप अतीत जुमडे मो ल
७ िन कता अ ण दपुारे मो ल



८ ेया वाि मक गुलधाने बोडा
९ क याणी गु दास कुलमेथे पारणा

१० वषा सुरेश बावणे बोडा
११ नं दनी बंडू सुरपाम पारणा
१२ द ा शंकर पालंगवार मो ल
१३ गती छाबन कोटरंगे बोडा
१४ मीना दिेवदास मा ल बोडा
१५ पवन हांनंद गायकवाड पारणा
१६ अिवनाश भा कर बावणे बोडा
१७ सोमे र बंडू बावणे बोडा
१८ िश पा सुरेश िसडाम बोडा
१९ भूषण तुकाराम हनुमंते चक नबाळा

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९
पाचवे स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव
१ सोनू ल मण वेलादी चोरगाव
२ गंगा शंकर वेलादी चोरगाव
३ सीमा ऋषी मंगाम चोरगाव
४ प लवी शािलक िन ड बोडा
५ रजनी स न शडे नबाळा
६ अिलशा वसंत बावणे नबाळा

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अधंारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. १०/०६/२०१९ ते १८/०८/२०१९
सहावे स  िश ण पूण केले यांची यादी

अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव
१ रिवना ह रदास ताडाम पारणा
२ दवेांगना ाने र गायकवाड पारणा
३ ि यांका ह रदास सोयाम पारणा



४ आिशक  िवजय आ ाम रान तळोधी
५ आशा संजय आ ाम खातेरा
६ सुभाष दशरथ मे ाम चक िन बाळा
७ अंबादास कवडू क ाके चक िन बाळा
८ फुल मारोती कुमरे चक िन बाळा
९ नयना महादवे कोवे वासेरा

१० अमोल गो वदा कंुमरे मो ल



बांब ूसंशोधन व िश ण क , िचचप ली

एकाि मक आ दवासी िवकास क प ७० दवसीय िश ण

स  १ द ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९            

अनु. . िश णा याचे नाव गाव

१ सिचन एकनाथ ढोने चं पूर
२ मारोती तूळिशराम ऊइके िचमूर
३ अमोल बाबाराव कुळसंगे िचमरू
४ मनोज शालीकराम मडावी िचमूर
५ भूषण हमेराज चौधरी चं पूर
६ िववेक दिेवदास कुळमथेे जांभाल
७ रा ल लगा मडावी िवहीरगाव
८ अजय शामराव कोडापे नलफळी
९ शंकर रमेश कोडापे िवहीरगाव

१० अर वद बबन कंुभरे जांभूळघाट
११ दवेानंद अिनल आ ाम बबाळ
१२ महशे रामभाऊ दोडके िचचप ली

बांब ूसंशोधन व िश ण क , िचचप ली

एकाि मक आ दवासी िवकास क प ७० दवसीय िश ण

स  दसुरे  द. ०१/०४/२०१९ ते ०१/०६/२०१९          

अनु. . िश णा याचे नाव गाव

१ मनीष रमेश कोरवते कारवा
२ समीर नकटू नैताम सादागड
३ िवनोद अ ण गेडाम िचमूर
४ अंकुश मनोहर तोडासे नंदगुर
५ सुशांत शांत कुमरे िगलिबली
६ सुवणा नामदवे तुमराम चंदनवािह
७ भा य ी कसन कुळमेथे िचचप ली
८ धनंजय ह रहर उईके चं पूर
९ सौरभ रव  गायकवाड कारवा

१० जय ी सुधाकर कुळमेथे कसरग ा
११ आकाश ीरंग नैताम गीलिबली
१२ गणेश दशरथ संगेल िचमूर



१३ राकेश गुलाब नैताम चं पूर
१४ ा पंढरी जुमनाके ग डसावरी
१५ कुणाल बंडू आलाम क हाळगाव
१६ िनलेश भारत मडावी चेक आ ा
१७ काजल आबाजी परचाके कसरग ा
१८ ि या हरबा शेडमाके कसरग ा
१९ ेताली शंकर उईके कसरग ा
२० अं कता िवलास कुळमेथे अ बेधानोरा
२१ िनखील पु षो म इ ाम चेक ब लारपूर
२२ अिमत भाऊराव दडमल चं पूर
२३ वैशाली शंकर सोयाम चं पूर
२४ सुरज चंद ूटेकाम क हाळगाव
२५ आरती दवेराव जुमनाके चं पूर
२६ अि नी मनोज कुसराम कारवा
२७ शंकर भाऊराव मडावी चं पूर
२८ आिशष शंकर सोयाम चं परू



Bamboo Training & Research Center Chichpalli, Chandrapur

अनु. . िश णा याचे नाव गाव
1 राज  न या सोले दवेगाव
2 रामदास महाद ूफुपाणे दवेगाव
3 तुळशीराम द या ठाकरे दवेगाव
4 फुल चंदर सोले दवेगाव
5 िनतेश चंद ूवाडकेर दवेगाव
6 मोहन महाद ूफुपाणे दवेगाव
7 चंदर धेदगा सोले दवेगाव
8 करण तुळशीराम पारा दवेगाव
9 राज  तुळशीराम ठाकरे दवेगाव

10 परसू बाबाजी दवा दवेगाव
11 रामदास रामजी वालघड दवेगाव
12 रामू मनोज फुपाणे दवेगाव
13 रमेश झुलू सोले दवेगाव
14 िशवदास रामल दवा दवेगाव

द. ०१/०४/२०१९ ते ०९/०६/२०१९

उप वन संर क पूव भाग नािशक



स  १ एि ल २०१८ ते ३१ माच २०१९ पयत
चं पूर कायशाळा
बारावे स   द. ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९

अनु. . नाव गाव
१ आिशष संजय बगेल िचमूर
२ नंद कशोर भालचं  राखुंडे चं पूर
३ मोद रोिहदास रामटेके चं पूर
४ शील वैभव भुदास पुनवटकर चं पूर
५ सुदशन स यदेव रामटेके नागपूर
६ आिशष बुधादास मे ाम ब लारपूर
७ िव ल वासुदेव सोनट े ल मनपूर
८ िनवृ ी माधव मो ल िवहीरगाव
९ मेघा पराग टमबडीया कोठारी
१० याम साद वाढइ चं पूर
११ अ ण उ व हाद थोरात मुंबई
१२ पाली रमेश लोखडें चं पूर
१३ ती ा भारत उराडे सोनापूर
१४ सिचन रमेश गु नकर चं पूर
१५ शीतल शंकर गु नकर सोनापूर 
१६ ि यंका काश मे ाम गहेला टोला

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली ( ि थत चं पूर) व  
ताडोबा अंधारी ा   क प अतंगत (बफर)  
 ७० दवसीय बांबू ह तकला कौश य िवकास, िश ण 
कालावधी द. ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९
पाचवे स  िश ण पूण केले यांची यादी
अनु. . िश णाथ चे नाव गावाचे नाव

१ सोनू ल मण वेलादी चोरगाव
२ गंगा शंकर वेलादी चोरगाव
३ सीमा ऋषी मंगाम चोरगाव
४ प लवी शािलक िन ड बोडा
५ रजनी स न शडे नबाळा

६ अिलशा वसंत बावणे नबाळा

बांबू संशोधन व िश ण क , िचचप ली
एकाि मक आ दवासी िवकास क प ७० दवसीय िश ण



स  १ द ११/०२/२०१९ ते २१/०४/२०१९            
अनु. . िश णा याचे नाव ज मतारीख गाव

१ सिचन एकनाथ ढोने चं पूर
२ मारोती तूळिशराम ऊइके िचमूर
३ अमोल बाबाराव कुळसंगे िचमूर
४ मनोज शालीकराम मडावी िचमूर
५ भूषण हमेराज चौधरी चं पूर
६ िववेक दिेवदास कुळमथेे जांभाल
७ रा ल लगा मडावी िवहीरगाव
८ अजय शामराव कोडापे नलफळी
९ शंकर रमेश कोडापे िवहीरगाव

१० अर वद बबन कंुभरे जांभूळघाट
११ दवेानंद अिनल आ ाम बबाळ
१२ महशे रामभाऊ दोडके िचचप ली

बांबू हडंी ा ट & आट युिनट िचमूर 
बांबू िश णाथ  मिहलांचा (स  पिहले) गोषवारा (११-०३-२०१९ ते ११-०५-२०१९) 

अनु. . िश ाना याचे नाव ठकाण

1 िवशाखा िशवाजी मे ाम िचमूर 
2 िनता िवनोद पपळकर िचमूर 
3 माया भू उईके िचमूर 
4 मनीषा ठकसेन कामडी िचमूर 
5 राज ी कशोर खा टक िचमूर 
6 नाजीया रमजान पठाण िचमूर 
7 जया अजय िचचमलकर िचमूर 
8 दशना दीप वासिनक िचमूर 
9 सु मा दीप खो ागडे िचमूर 
10 हमेलता राजू जांभूळकर िचमूर 
11 िनमला अशोक जुमडे िचमूर 
12 कमलाबाई शेषराव वासेगोणेवार िचमूर 
13 शोभा िनलकंठ बावणे िचमूर 
14 र ा रा ल जुमडे िचमूर 
15 सुिनता कशोर महेरकुरे िचमूर 
16 िमना ी िम लद टभूरकर िचमूर 
17 लिलता नवनाथ तरारे िचमूर 
18 माला कवडू फुसे िचमूर 
19 शारदा िवकास िपसे िचमूर 



20 पायल िववेक दाभेकर िचमूर 
21 मंजुषा मधुकर बावणे िचमूर 
22 सपना देिवदास जांभुळे िचमूर 
23 संगीता सु देवतळे िचमूर 
24 स रता िवनोद बुटके िचमूर 
25 ि यंका रव  बनकर िचमूर 
26 सुमन कािशनाथ नैताम िचमूर 
27 वैशाली मनोज बनकर िचमूर 
28 सोनाली रव  बनकर िचमूर 
29 द ा अ ण बनकर िचमूर 
30 सा ी सुभाष कामडी िचमूर 
31 वैशाली िवलास कामडी िचमूर 
32 ि या देिवदास उईके िचमूर 
33 िमना बाबाराव कुळसंगे िचमूर 
34 हमेलता सुरज कोवे िचमूर 
35 माया सुरेश मडावी िचमूर 
36 चा िशला शंकर डफ िचमूर 
37 वािनता शंकर पोटदखेु िचमूर 
38 आशा मािणक गेडाम िचमूर 
39 भारती नारायण लोथे िचमूर 
40 अिमत लोथे िचमूर 
41 रना अतुल शंभरकर िचमूर 
42 शिमम वारीस शेख िचमूर 
43 ि ती सं दप खेरे िचमूर 
44 संुदर राजू कामडी िचमूर 
45 मंगला गुलाब मांडवकर िचमूर 
46 माधुरी सुनील आ ाम िचमूर 
47 अमतृा संजय ीकंुडवार िचमूर 
48 सु मा मनोहर मांडवकर िचमूर 
49 सािनता मोरे र कामडी िचमूर 
50 रजनी सुनील सोनवाने िचमूर 
51 मृणाली सुरेश ढोक िचमूर 
52 िशला रा पाल तुमराम िचमूर 
53 स रता राजेश सोरदे िचमूर 
54 वसंुधरा रमेश वाढई िचमूर 
55 दपाली रामे र मोिहनकर िचमूर 
56 संगीता जमुनादास सोनट े िचमूर 
57 करण कामटवार िचमूर 
58 पाली पू. मडावी िचमूर 
59 ि मता न थूजी िशवरकर िचमूर 
60 गीता रमेश सोनवाने िचमूर 
61 क पना कशोर कामडी िचमूर 



62 व छला जागो वंजारी िचमूर 
63 वषा द ू बनकर िचमूर 

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  ितसरे  दनांक ०३ मे २०१८ ते ३ जुलै २०१८
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Ku.Ankita Anil Urade Pombhurna
२ Ku.Khushabu Maroti Mohurle Pombhurna
३ Ku.Prachi Suresh Dhole Pombhurna

४ Sou.Varsha Maroti Mohurle Pombhurna

५ Ku.Swati Maroti Mohurle Pombhurna
६ Smt.Sangita Vilas Urade Pombhurna
७ Ku.Diplakshmi Vilas Urade Pombhurna
८ Ku.Sneha Umaji Dhodare Pombhurna
९ Smt.Shamim Anwarkha Pathan Pombhurna
१० Smt.Vina Dipak Wankar Pombhurna
११ Ku.Nutan Kalidas Wadgure Pombhurna
१२ Ku.Shital Bandu Uike Pombhurna
१३ Smt.Vandana Giridhar Gorantwar Pombhurna
१४ Ku.Pranali Milind Gedam Pombhurna
१५ Ku.Akshari Narendra Bawane Pombhurna
१६ Ku.Alashri Uttam Mankar Pombhurna
१७ Smt.Fulvanti Dhanraj Khobragade Pombhurna

१८ Ku.Savita Janardhan Latelwar Pombhurna

१९ Ku.Vaishnvi Sachin Randive Pombhurna

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  चौथे  दनांक १४/०५/२०१८ ते १४/०७/२०१८
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Sou.Shamlata Dilip Meshram Welwa
२ Sou.Jamuna Niranjan Bawane Welwa
३ Sou.Jija Satish Lonare Welwa
४ Ku.Puja Santosh Kukdewar Welwa
५ Ku.Achal Satish Kemekar Welwa
६ Sou.Vaishali Sandip Gedam Welwa
७ Sou.Tulsa Dnyaneshwar Atram Welwa
८ Sou.Chandrabhaga Prabhu Atram Welwa
९ Sou.Vandana Bharat Nimsarkar Welwa



१० Sou.Sima Anil Nimsarkar Welwa
Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  पाचव े दनांक १८/०६/२०१८ ते १८/०८/२०१८
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Sou.Harsha Mahendra Kamidwar Pombhurna
२ Sou.Rina Pawan Urade Pombhurna
३ Sou.Joshila Roshan Urade Pombhurna
४ Ku.Ashvini Sagar Bhasarkar Pombhurna
५ Sou.Sarita Vinod Moon Pombhurna
६ Sou.Madhuri Madhav Zade Pombhurna
७ Sou.Lata Sagar Bhasarkar Pombhurna
८ Ku.Kakoli Shibupada Bishwas Pombhurna
९ Sou.Rohini Rakesh Naitam Pombhurna
१० Sou.Payal Dilip Kannake Pombhurna
११ Sou.Maya Santosh Wankar Pombhurna
१२ Sou.Dipakshi Raju Urade Pombhurna
१३ Sou.Sarita Jitendra Wankar Pombhurna
१४ Sou.Vijaya Samadhan Bhasarkar Pombhurna
१५ Sou.Soni Vinod Wankar Pombhurna

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  सहावे दनांक ०४/०७/२०१८ ते ०४/०९/२०१८
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Sou.Archana Shankar Sube Pombhurna
२ Sou.Saipriya Santosh Parlewar Pombhurna
३ Ku.Pratiksha Nandkishor Urade Pombhurna
४ Sou.Bina Jagjivan Urade Pombhurna
५ Sou.Madhuri Devidas Ghadse Pombhurna
६ Ku.Payal Nilkanth Deurmalle Pombhurna
७ Sou.Mangala Premdas Mankar Pombhurna
८ Ku.Chandani Vijay Urade Pombhurna
९ Sou.Anjum Jabbar Sheikh Pombhurna
१० Sou.Rupali Kiran Dudhalkar Pombhurna
११ Sou.Madhuri Sunil Pandilwar Pombhurna
१२ Sou.Shubhangi Uttam Kamatkar Pombhurna
१३ Sou.Sushma Suresh Gaddekar Pombhurna
१४ Sou.Pratibha Suraj Naitam Pombhurna
१५ Ku.Mina Suresh Kawale Pombhurna

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna



Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  सातवे दनांक १६/०९/२०१८ ते १६/११/२०१८
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Ku.Jayashri Sudhakar Kulmethe Kasargatta
२ Ku.Kajal Abaji Parchake Kasargatta
३ Ku.Trupti Dadaji Kulmethe Kasargatta
४ Ku.Payal Baliram Madavi Borda Zullurwar
५ Ku.Manitai Dilip Gaddekar Borda Zullurwar
६ Sou.Kiran Narendra Devgade Borda Borkar
७ Sou.Sangita Sunil Arke Borda Borkar
८ Sou.Kiran Namlesh Tawade Borda Borkar

९ Sou.Nutan Bhupal Devgade Borda Borkar

१० Sou.Abhilasha Kapil Tawade Borda Borkar
११ Sou.Varsha Praful Naitam Borda Borkar
१२ Sou.Gita Bhujangrao Kumbhare Borda Borkar
१३ Sou.Rina Surybhan Bhasarkar Borda Borkar
१४ Sou.Ashvini Bhalchand Kulmethe Borda Borkar
१५ Sou.Sunita Anil Bankawar Pombhurna
१६ Sou.Sarika Rajendra Bankawar Pombhurna
१७ Sou.Asha Ravindra Bhat Borda Borkar
१८ Sou.Sunita Ramesh Alam Borda Borkar
१९ Sou.Anita Devrao Kulmethe Borda Borkar
२० Sou.Archana Suresh Choudhari Borda Borkar
२१ Sou.Ushatai Sudhakar Shinde Borda Borkar
२२ Ku.Chainatai Vijay Kunghadkar Borda Borkar
२३ Ku.Sima Vikas Alam Borda Borkar
२४ Ku.Asmita Satyavan Devgade Borda Borkar
२५ Ku.Shwetali Shankar Uike Kasargatta
२६ Smt. Ranjutai Raghunath MandvgadeSonapur
२७ Ku.Priya Harba Shedmake Kasargatta
२८ Sou.Aruna Pradip Punyaprediwar Pombhurna
२९ Sou.Ranjana Bharat Bawane Pombhurna
३० Ku.Saba Salim Baksh Pombhurna

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  आठवे दनांक ०४/१२/२०१८ ते ०४/०२/२०१९
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Ku.Shradhanjali Avinash Perkar Sellur Nagreddi
२ Ku.Hiratai Sarang Yerme Sellur Nagreddi
३ Ku.Ankita Korasu Wakade Sellur Nagreddi
४ Sou.Sunita Ramchandra Durge Pombhurna
५ Sou.Sheikh Kuresha Nisar Sheikh Pombhurna



६ Sou.Rohini Ravibhushan KhobragadePombhurna
७ Sou.Subhangi Somnath Bawane Pombhurna

Sankalp Loksanchalit Sadhan Kendra Pombhruna
Bamboo Craft & Basketery Participents Information 
स  नववे दनांक १०/१२/२०१८ ते ०९/०२/२०१९
Sr.No. Candidate Full Name Village Name

१ Sou.Rajnandini Pruthviraj AvtaleDabgaon Makta
२ Sou.Vidya Hemant Deurmall Dabgaon Makta
३ Sou.Vaishali Khemdeo KunghadkarDabgaon Makta
४ Ku.Kanchan Keshav Kirme Dabgaon Makta
५ Sou.Varsha Pradip Kirme Dabgaon Makta
६ Sou.Vaishali Bramhanand TawadeDabgaon Makta
७ Ku.Soni Satyvijay Gawhare Dabgaon Makta
८ Ku.Pornima Vilas Tawade Dabgaon Makta
९ Sou.Yunima Suraj Gedam Dabgaon Makta
१० Ku.Mahima Yadao Kasture Dabgaon Makta
११ Sou.Bebibai Udhao Avtale Dabgaon Makta
१२ Sou.Jayashri Giridhar Burande Dabgaon Makta
१३ Sou.Vishakha Devrao Wakade Dabgaon Makta
१४ Sou.Yogita Bandu Kasture Dabgaon Makta
१५ Sou.Yogita Nilesh Gedam Dabgaon Makta
१६ Sou.Sushila Anil Gedam Dabgaon Makta
१७ Sou.Mamata Santosh GawhareDabgaon Makta

मै ीण लोकसंचालीत साधन क  मुल
बांबू िश ण गोषवारा रिज टर 
द. ०३/०५/२०१८ ते ०३/०७/२०१८

अ. . िश णाथ चे नाव ठकाण
1 माया अंबादास अलीवार मारोडा
2 ि यांका दनकर अलीवार मारोडा
3 निलनी पचंद देऊलवार मारोडा
4 काजल ई र अलीवार मारोडा
5 गीता बबन करेवार मारोडा
6 क याणी कृ णा सोनट े  मारोडा
7 जा व दा ध डू गेडाम मारोडा
8 संगीता मेघराज िनमगडे मारोडा
9 सुिनता मधुकर गेडाम मारोडा
10 नीिलमा अिनल देऊलवार मारोडा
11 माधुरी िव ल करेवार मारोडा



12 करण पचंद देऊलवार मारोडा
13 बलीशाही संदीप रायपुरे मारोडा
14 दगुा संतोष मानकर मारोडा
15 संगीता गंगाधर कालबोगवार मारोडा
16 ाची साईनाथ शडे मारोडा
17 रिवशा दनकर गावतुरे मारोडा
18 रेखा गोकुळ वाढइ मारोडा
19 रिसका बाबुराव नैताम मारोडा
20 िनराशा िबरजू मे ाम मारोडा
21 मंजुषा पुंडिलक सोनुले मारोडा

मै ीण लोकसंचालीत साधन क  मुल
बांबू िश ण गोषवारा रिज टर 
 द. १७/०५/२०१८ते १७/०७/२०१८

अ. . िश णाथ चे नाव ठकाण
1 करण िजत  मे ाम मुल 
2 शोभा दनेश गेडाम मुल 
3 हीना सुिजत मे ाम मुल 
4 इशा अिजत मे ाम मुल 
5 अलका मह  ग गले मुल 
6 िश पा मनोज रायपुरे मुल 
7 माधुरी शिशकांत डोल कर मुल 
8 रमा अ ण गेडाम मुल 
9 शालू रव  वेलेकर मुल 
10 ि या अ ण गाडेवार मुल 
11 माधुरी िवलास डोल कर मुल 
12 आरती बडूं गु नवार मुल 
13 मानसी संजय रायपुरे मुल 
14 वै णवी सुधाकर जराते मुल 
15 अ पूणा संजय को हे मुल 
16 शुभांगी बजरंग काळे मुल 
17 बिबता सुखदेव शडे मुल 
18 योिगता राजेश को हे मुल 
19 सुिनता मनोज कु रमारे मुल 
20 लुमा सुधीर गेडाम मुल 
21 मेघा संतोष खंडाळे मुल 
22 वंदना िवनोद कोमलवार मुल 
23 वैशाली पंकज भडके मुल 
24 अपणा गु दास भडारे मुल 
25 मनीषा राजू बुरीवार मुल 
26 सोनाली िव. चौधरी मुल 



27 ि यांका अ ण राचमलवार मुल 
28 दशना सुरेश शडे मुल 
29 सोनाली देिवदास खो ागडे मुल 
30 शालू सुिमत शडे मुल 
31 यश वी योगेश रामटेके मुल 
32 योिगता िसकंदर वाळके मुल 
33 दी ा धमशील मे ाम मुल 
34 शीतल रोिहदास सोरदे मुल 
35 पूनम उमाजी िनमगडे मुल 
36 दी ा काश िनमगडे मुल 
37 अंजली अिनल दिहवले मुल 
38 रोिहणी उमाजी िनमगडे मुल 
39 िनराशा ताराचंद मो ल मुल 
40 अि नी अतुल नाडमवार मुल 
41 ेहलता आिशष खो ागडे मुल 
42 मोिनका मोतीराम गेडाम मुल 

मै ीण लोकसंचालीत साधन क  मुल
बांबू िश ण गोषवारा रिज टर 
द. ०१/१२/२०१८ ते ०५/०२/२०१९

अ. . िश णाथ चे नाव ठकाण
1 लता रव  दगु मुल 
2 सोनाली दलीप मे ाम मुल 
3 अिनता यादव चौखुंडे मुल 
4 धमशील बळवंत मे ाम मुल 
5 िवजया अमोल मे ाम मुल 
6 अलका संजय शडे मुल 
7 वाती मारोती सोयाम चीरोली
8 लता रव  दगु मुल 
9 पूजा िगरीधर कोडापे मुल 
10 प लवी भाकर गेडाम चीरोली
11 िव ांती िवलास चुधरी मुल 
12 संगीता संतोष टी गुसले मुल 
13 वंदना अतुल मारभते मुल 
14 सीमा मोरे र टेकाम चीरोली

िवसापूर CFC अंतगत ६० दवसीय मिहला िश णाथ



द. ०१/०४/२०१८-ते १०/०६/२०१८ दसुरी बैच 
अनु. िश णाथ चे नाव ठकाण
१ शाहीन मुनीर शेख िवसापूर
२ ेरणा ल  नांदे िवसापूर
३ सुजाता दलीप जीवने िवसापूर
४ शािबया अनवर शेख िवसापूर
५ योती मोद ताकसांडे िवसापूर
६ सुषमा चंद ूकाळे िवसापूर
७ संगीता गणेश ब े िवसापूर
८ साहेरा शफ  शेख िवसापूर
९ पूनम परेश पडोळे िवसापूर
१० माधुरी संदीप पाटील िवसापूर
११ वषा िवनोद दरुडकर िवसापूर
१२ वाती अिनल आि बलकर नांदगाव
१३ अचना िवलास सोनट े नांदगाव
१४ किवता िवनोद झगझाप ब लारपूर
१५ वै ावी संजय पपळकर िवसापूर
१६ शारदा काश पावडे िवसापूर
१७ िमनाश यासीन शेख िवसापूर
१८ शा फया परवीन अ शेख िवसापूर
१९ नािमरा गफार शेख िवसापूर
२० सुिनता शिशकांत मोकासे चं पूर
२१ वषा सतीश बुरडकर िवसापूर
२२ िवशाखा िप वीराज मानकर िवसापूर
२३ रजनी रमेश झोडे िवसापूर
२४ ितभा दवाकर रण दवे िवसापूर
२५ आशा राजू उपरे िवसापूर
२६ सपना काश आसुटकर िवसापूर
२७ दी ी सुरेश बावनकुळे िवसापूर
२८ वैशाली रव  िनवलकर िवसापूर
२९ जो सना र व  उपरे िवसापूर
३० जय ी संजय कोहपरे िवसापूर
३१ उ वला सिचन िगरडकर िवसापूर
३२ शोभा दौलत पारिशवे िवसापूर
३३ िव ा दयानंद मे ाम िवसापूर
३४ लीला मह  भासपाले िवसापूर
३५ रंजना रा. सोनवणे ब लारपूर
३६ अि मता वी. मे ाम ब लारपूर
३७ शारदा रा. बा ुला ब लारपूर
३८ जोशीला मनोज मानकर िवसापूर
३९ फरहा  शरीफ शेख ब लारपूर



४० िन कता शांत भलमे ब लारपूर
४१ मयुरी िनलेश च लावार ब लारपूर
४२ िव ा संजय क डावर ब लारपूर
४३ शबाना  उ मान शेख ब लारपूर
४४ प लवी ीकुमार गेडाम ब लारपूर
४५ सुवणा अ. भगत ब लारपूर
४६ सा रका वी. भापकर ब लारपूर
४७ पूनम िवनोद गाउ े ब लारपूर
४८ कंुदा रा. दांडेकर ब लारपूर
४९ क पना बाला वड कर िवसापूर
५० सुरेखा रव  गेडाम िवसापूर



स  ०१ एि ल २०१६ ते ३१ माच २०१७
चं पूर कायशाळा
पाचवे स   द. २२/०८/२०१६ ते ०१/११/२०१६
अनु. . नाव गाव

१ गोपाल पंचू भोई अडेगाव
२ महानद गु दास भोई अडेगाव
३ िवलास मनुलाल नागवंशी अडेगाव
४ दशरथ तेजराम मडावी अडेगाव
५ धनीराम गौरा भोइ अडेगाव
६ दाउद अंकुश झाणकर अडेगाव
७ यामकुमार अंकुश मानकर अडेगाव
८ बबलू वामन पोपटे सदेवाही
९ रीना शंकरराव रचावार चं पूर

१० राम साद गौतम भोई अडेगाव
११ केच  तेजराम मडावी अडेगाव
१२ रमेश ल  झानकर अडेगाव
१३ रव  सदन भोइ अडेगाव
१४ शुभांगी भारत गोवधन प भूणा
१५ वैशाली िनखील ठाकरे चं पूर
१६ काजल दयाराम दयु धन िचचप ली
१७ ि मता ला मराव पकडे पडोली
१८ ममता सुरेश कोपावर प भूणा
१९ ि यंका दयाळ दयु धन मामला
२० िवमल झाळू आ ाम आंबेझरी
२१ ि या नंद कशोर मे ाम िचचप ली
२२ जमुना जयराम मानकर चं पूर
२३ देऊ कु मा पंुगारी गुंडेप ली

चं पूर कायशाळा
सहावे स   द. १३/१२/२०१६ ते २०/०२/२०१७

अनु. . नाव गाव
१ पंकज आसाराम शेवाळे नदरूबार
२ ाने र बालाजी बोगुलवार नांदेळ
३ सुभाष तुळशीदास काबळे जालना
४ सुिजत चं कांत पाटील जळगाव
५ शरद देिवदास कावळे नांदेळ
६ पेश न थूजी व हाडे नागपूर
७ अ ण गंगाधर टो पे नांदेळ
८ आकाश राजू िशवदे मालपुर



९ योगेश नीलकंठ हजारे राजुरा
१० िवशाल शामराव ठाकूर भ ावती
११ अिनल मारोती पोपराळे भ ावती
१२ मनोज सुरेश राव पचारे वधा
१३ िजत  अिनल भोसले अकोला
१४ शांत बळीराम कराडे अमरावती
१५ राकेश सुभाष धमाळे एकोडा
१६ ीकांत तुकाराम शदे खातखेड
१७ बलराम बालाजी बोईलवार नांदेळ
१८ संजय कसनजी वाघाडे अमरावती
१९ आकाश काश समथ नागपूर
२० भूषण ीहरी गोळे व ड

चं पूर कायशाळा
सातवे स   द. २७/०२/२०१७ ते ०८/०५/२०१७

अनु. . नाव गाव
१ िनखील राजे र गेडाम महाडवाडी
२ कृ णा मिनराम उईके कारवा
३ शुभम संजय जेगठे करंजी
४ ीकांत िव नाथ उसडी भगवानपूर
५ पेश सद ुतुलावी भगवानपूर
६ दनेश सदािशव चूधरी भगवानपूर
७ िनकेश बाबरुाव तुलावी भगवानपूर
८ पंकज मखु  नारनवरे भगवानपूर
९ िवलास रमेश भोयर िवसापूर

१० सुर  दयाराम ीडाम मोहाडी
११ संतोष गणपत पदा मुधोली
१२ पु षो म यशवंत न ावरे भगवानपूर
१३ खुशाल िबजाराम कुमरे गोडसावरी
१४ भोजराज मिनराम पदाम मुधोली
१५ नरेश सुधाकर तुलावी भगवानपूर
१६ गणेश ेमदास न ावरे भगवानपूर
१७ आनंद देवराव शडे िचचप ली
१८ रोिहत भारत तुरानकर चं पूर
१९ रोषण बंडू जुमडे िचचप ली
२० िवशाल मधुकर राठोड मुखु डा



स  ०१ एि ल २०१५ ते ३१ माच २०१६
चं पूर कायशाळा

थम स  ०५/०७/२०१५ ते १८/०८/२०१४

अनु. . नाव गाव
१ अमोल झी ू कोटनाके कारवा
२ ाने र िव ल मडावी कारवा
३ दशन उ म कोवे जांभूळघाट
४ अिभषेक हरगो वद मसराम जांभूळघाट
५ भा कर पुडिलक लांडगे चं पूर
६ संजय राजाराम पदोर कारवा
७ अमोल कवडूजी ठोबरे उसगाव
८ अनंता दादाजी कोडापे पहामी
९ चतन रामे र वरखडे पहामी

१० वीण जीवनदास गेडाम पहामी
११ पक  देवराव परचाके चं पूर
१२ भारती राजे र मडावी लाठी
१३ सीमा परशुराम दवु लाठी
१४ अनु ी वासुदेव मे ाम लाठी
१५ ि या िनळकंठ आ ाम खांबाळा
१६ िवजय आ माराम पुसारे चं पूर
१७ मनोज मधकुर मडावी जांभूळघाट
१८ हादमधुकर पदाम गुंजेवाही घाटे

अनु. . नाव गाव
१ देवक या वसंत तोडासे िचचप ली
२ आरती अशोक गोल वार चं पूर
३ अि नी सुधाकर कुकनवार चं पूर
४ अि नी स यनारायण नालगुवार चं पूर
५ किवता दादाराव उईके चं पूर
६ सपना िव ल चौधरी साखरवािह
७ वाती ावण तोडासे ग डसावरी
८ पपीता सुधाकर कुसराम ग डसावरी
९ सोनी गणपत मंडरे िचचप ली

१० ाज ा ह रचं  रामटेके िचचप ली
११ शांत सुनील पुपलवार चं पूर

चं पूर कायशाळा
ि तीय स  २३/११/२०१५ ते ०६/०१/२०१६



१२ सुनील गो वदा वा लवार चं पूर
१३ िनकेश एकनाथ बावणे िचचप ली
१४ पेश ऋिषकेश मडावी मोहाडी
१५ उ व भाऊजी वाळके िशवनी
१६ संतोष रामजी गावंडे शीरकाडा
१७ िवकास मु े र चलाख हळदी
१८ वाि मक सुधाकर मडंरे िचचप ली
१९ अतुल अिनल मांडवागडे िचचप ली
२० अजय दलीप हजारे िचचप ली
२१ सोनू शामसंुदर बावणे िचचप ली
२२ अिनल भाकर कोडापे िसरकाडा

चं पूर कायशाळा
तुतीय स   १८ जाने १६ ते ०३ माच २०१६

अनु. . नाव गाव
१ िवकास क जी दयु धन िचचप ली
२ साईनाथ गो वदा रण दवे िचचप ली
३ महेश केशव मरसको हे िचचप ली
४ तामदवे माधव मे ाम चेक ठाणेवासना
५ राकेश पुरणमल मे ाम चेक ठाणेवासना
६ साईनाथ शंकर पेदाम एटाप ली
७ सतीश गौतम मुरार चं पूर
८ धनंजय अनुकून मखुज चामोश
९ रा ल अिनल वनकर चं पूर

१० व ील मोरे र देवगडे बोडा
११ िवकास बाबुराव मडावी िचचप ली
१२ वभैव गजानन चीताडे मुल
१३ रा ल दलीप देवगडे बोडा
१४ पेश मनोहर हजारे िचचप ली
१५ ा शंकर बारसागडे िचचप ली
१६ सुकेशना देवराव गजिभये िचमूर
१७ रोशंती आ माराम तावाडे बोडा
१८ सपना ह रदास खीरटकर चं पूर
१९ िश पा भाकर हजारे िचचप ली
२० विनता भाऊराव भांडारकर िचचप ली
२१ वैशाली दनकरराव मदनकर चं पूर
२२ रजनी शामराव वनकर िचचप ली
२३ मनीषा कािशनाथ वाकडे चं पूर
२४ माधुरी भाऊराव गुरपुडे चं पूर
२५ सोनी संजय काबळे चं पूर



२६ अिनता वामराव मे ाम चं पूर
२७ अि नी लालजी झाडे िचचप ली









B.H.A.U. क  िचमूर

िश ण दे यात आले या मिहलांची यादी

अनु. . मिहलांचे नाव गाव तालुका

१ िवशाखा िशवाजी मे ाम िचमूर िचमूर 
२ िनता िवनोद पपळकर िचमूर िचमूर 
३ माया भू उईके िचमूर िचमूर 
४ मनीषा ठकसेन कामडी िचमूर िचमूर 
५ राज ी कशोर खा टक िचमूर िचमूर 
६ नाजीया रमजान पठाण िचमूर िचमूर 
७ जया अजय िचचमलकर िचमूर िचमूर 
८ दशना दीप वासिनक िचमूर िचमूर 
९ सु मा दीप खो ागडे िचमूर िचमूर 

१० हमेलता राजू जांभूळकर िचमूर िचमूर 
११ िनमला अशोक जुमडे िचमूर िचमूर 
१२ कमलाबाई शेषराव वासेगोणवेार िचमूर िचमूर 
१३ शोभा िनलकंठ बावणे िचमूर िचमूर 
१४ र ा रा ल जुमड े िचमूर िचमूर 
१५ सुिनता कशोर मेहरकुरे िचमूर िचमूर 
१६ िमना ी िम लद टभूरकर िचमूर िचमूर 
१७ लिलता नवनाथ तरारे िचमूर िचमूर 
१८ माला कवडू फुसे िचमूर िचमूर 
१९ शारदा िवकास िपसे िचमूर िचमूर 
२० पायल िववेक दाभेकर िचमूर िचमूर 
२१ मंजुषा मधुकर बावणे िचमूर िचमूर 
२२ सपना देिवदास जांभुळे िचमूर िचमूर 
२३ संगीता सु देवतळे िचमूर िचमूर 
२४ स रता िवनोद बुटके िचमूर िचमूर 
२५ ि यंका रव  बनकर िचमूर िचमूर 
२६ सुमन कािशनाथ नैताम िचमूर िचमूर 
२७ वैशाली मनोज बनकर िचमूर िचमूर 
२८ सोनाली रव  बनकर िचमूर िचमूर 
२९ द ा अ ण बनकर िचमूर िचमूर 
३० सा ी सुभाष कामडी िचमूर िचमूर 
३१ वैशाली िवलास कामडी िचमूर िचमूर 
३२ ि या देिवदास उईके िचमूर िचमूर 
३३ िमना बाबाराव कुळसंगे िचमूर िचमूर 
३४ हमेलता सुरज कोवे िचमूर िचमूर 
३५ माया सुरेश मडावी िचमूर िचमूर 
३६ चा िशला शंकर डफ िचमूर िचमूर 
३७ वािनता शंकर पोटदखुे िचमूर िचमूर 
३८ आशा मािणक गेडाम िचमूर िचमूर 
३९ भारती नारायण लोथे िचमूर िचमूर 
४० अिमत लोथे िचमूर िचमूर 
४१ रना अतुल शंभरकर िचमूर िचमूर 



४२ शिमम वारीस शेख िचमूर िचमूर 
४३ ि ती सं दप खेरे िचमूर िचमूर 
४४ संुदर राजू कामडी िचमूर िचमूर 
४५ मंगला गुलाब मांडवकर िचमूर िचमूर 
४६ माधुरी सुनील आ ाम िचमूर िचमूर 
४७ अमृता संजय ीकंुडवार िचमूर िचमूर 
४८ सु मा मनोहर मांडवकर िचमूर िचमूर 
४९ सािनता मोरे र कामडी िचमूर िचमूर 
५० रजनी सुनील सोनवाने िचमूर िचमूर 
५१ मृणाली सुरेश ढोक िचमूर िचमूर 
५२ िशला रा पाल तुमराम िचमूर िचमूर 
५३ स रता राजेश सोरदे िचमूर िचमूर 
५४ वसंुधरा रमेश वाढई िचमूर िचमूर 
५५ दपाली रामे र मोिहनकर िचमूर िचमूर 
५६ संगीता जमुनादास सोनट े िचमूर िचमूर 
५७ करण कामटवार िचमूर िचमूर 
५८ पाली पू. मडावी िचमूर िचमूर 
५९ ि मता न थूजी िशवरकर िचमूर िचमूर 
६० गीता रमेश सोनवाने िचमूर िचमूर 
६१ क पना कशोर कामडी िचमूर िचमूर 
६२ व छला जागो वंजारी िचमूर िचमूर 
६३ वषा द ू बनकर िचमूर िचमूर 
६४ मीना ाने र ीराम े सोनेगाव ब.े िचमूर 
६५ सिवता गुलाब ढोणे सोनेगाव ब.े िचमूर 
६६ िनिलनी संजीव टभूरकर िचमूर िचमूर 
६७ माया मधुकर न ावरे सोनेगाव ब.े िचमूर 
६८ रंजना िनलकंठ सावसाकडे सोनेगाव ब.े िचमूर 
६९ गुणाबाई अ ण सावसाकडे िचमूर िचमूर 
७० महे री पेश वाघमारे सोनेगाव ब.े िचमूर 
७१ अि मता नर  जांभुळे िचमूर िचमूर 
७२ संगीता अशोक दडमल िचमूर िचमूर 
७३ समीना अ दलु श फक शेख िचमूर िचमूर 
७४ अि मता िवनोद वाघमारे िचमूर िचमूर 
७५ वषा वजय गजिभये सोनेगाव ब.े िचमूर 
७६ िनमला श ुघन सावसाकडे िचमूर िचमूर 
७७ किवता गजानन चांदेकर वडाळा िचमूर 
७८ पूजा शोवदास मडावी सोनेगाव ब.े िचमूर 
७९ हमेलता िवनोद सातपुते तेली िचमूर 
८० चंदा सुरज मडावी सोनेगाव ब.े िचमूर 
८१ दगुा मधुकर झाडे शेडेगाव िचमूर 
८२ सुनीता रव  मालोदे वडाळा िचमूर 
८३ गीता वीण चौधरी चीमरु िचमूर 
८४ जय ी मारोती शडे िचमूर िचमूर 
८५ शबाना नािझयाखा पठाण िचमूर िचमूर 
८६ नुसरत नसीम शेख िचमूर िचमूर 



८७ किवता देव  सोरते िचमूर िचमूर 
८८ मनीषा काश ीराम े िचमूर िचमूर 
८९ नंदा मनोहर उरकुडे वडाळा िचमूर 
९० भाताई मेरे र धानोरे वडाळा िचमूर 
९१ पु पा दामोधर उरकुडे वडाळा िचमूर 
९२ सुरेखा देव  राउत वडाळा िचमूर 
९३ वाती गजानन दोडके मुरपार िचमूर 
९४ लीला िनरंजन कोसरे मुरपार िचमूर 
९५ जय ी िवलास उरकुडे वडाळा िचमूर 
९६ माधुरी अजय िशरभये वडाळा िचमूर 
९७ देवक या राजू वाकुलकर वडाळा िचमूर 
९८ उषा शामरावजी िशवरकर िचमूर िचमूर 
९९ ि यांका मनोहर धारणे िचमूर िचमूर 

१०० शीला सुभाष गायकवाड िचमूर िचमूर 
१०१ रजनी केशव भोयर िचमूर िचमूर 
१०२ पूजा पांडुरंग हजारे िचमूर िचमूर 
१०३ शीतल अभय कामडी िचमूर िचमूर 
१०४ शीतल सुनील बावनकर िचमूर िचमूर 
१०५ अचना िवलास लोथे िचमूर िचमूर 
१०६ राधा याम लांडगे िचमूर िचमूर 
१०७ मनीषा गणोबा बनकर िचमूर िचमूर 
१०८ दगुा बाळू खंदाडे िचमूर िचमूर 
१०९ ेह नथुजी तरारे िचमूर िचमूर 
११० पायाल गंगाधर सातपुते िचमूर िचमूर 
१११ वैशाली संजय बनकर िचमूर िचमूर 
११२ मनीषा िवला बाडूरे िचमूर िचमूर 
११३ चंदा भाकर जुमडे िचमूर िचमूर 
११४ अपूव िव नाथ जनबंधू िचमूर िचमूर 
११५ िव ा मनोहर नादे र िचमूर िचमूर 
११६ सा रका मनीष नंदे र िचमूर िचमूर 
११७ क त  संताजी भरडकर िचमूर िचमूर 
११८ पु पा दनकर झाडे िचमूर िचमूर 
११९ सुनंदा मोहन हजारे िचमूर िचमूर 
१२० किवता शािलक हजारे िचमूर िचमूर 
१२१ इं दरा भा कर सातपुते िचमूर िचमूर 
१२२ रजनी शंकर सातपुते िचमूर िचमूर 
१२३ अचना सुभाष हगे िचमूर िचमूर 
१२४ मंगला गजानन वंधारे िचमूर िचमूर 
१२५ कांचन कवडू गौरकर िचमूर िचमूर 
१२६ नेहा नानाजी देवतळे िचमूर िचमूर 
१२७ छाया िपतांबर साठोने िचमूर िचमूर 
१२८ उषा रमेश साठोने िचमूर िचमूर 
१२९ सायली मदन पोरेडीवर िचमूर िचमूर 
१३० मंजुषा रव  डफ िचमूर िचमूर 
१३१ रेखा अशोक बातूरे िचमूर िचमूर 



१३२ चैताली रामदास वूसे िचमूर िचमूर 
१३३ वंदना  सुभाष शेषकर िचमूर िचमूर 
१३४ अिनता िवशाल खांडेकर िचमूर िचमूर 
१३५ मंदा वामन लांडे िचमूर िचमूर 
१३६ शारदा देिवदास कामडी िचमूर िचमूर 
१३७ किवता पेश पपळकर िचमूर िचमूर 
१३८ िवशाखा िववेक जोशी िचमूर िचमूर 
१३९ धन ी धनंजय मे रकुरे िचमूर िचमूर 
१४० पायाल ह रहर आ ाकर िचमूर िचमूर 
१४१ करण दलीप आ ाकर िचमूर िचमूर 
१४२ धन ी दीप लांडे िचमूर िचमूर 
१४३ सुषमा सुधाकर पपळकर िचमूर िचमूर 
१४४ संगीता उमेश बावनकर िचमूर िचमूर 
१४५ रीना दवाकर कुमारे  िचमूर िचमूर 
१४६ आरती न थूजी िशवरकर िचमूर िचमूर 
१४७ िशरीन इमरान शेख िचमूर िचमूर 
१४८ गजला इ ान शेख िचमूर िचमूर 
१४९ िनशा महशे कडूकर िचमूर िचमूर 
१५० ाज ा शांत जोशी िचमूर िचमूर 
१५१ िनमला वसंत उताणे सोनेगाव ब.े िचमूर 
१५२ क पना दवाकर िनवटे सोनेगाव ब.े िचमूर 
१५३ सुमन चं भान ीराम े ख संगी िचमूर 
१५४ रंजना धनराज घरत ख संगी िचमूर 
१५५ मंगला मधुकर घरत ख संगी िचमूर 
१५६ गीता भाकर गेडाम ख संगी िचमूर 
१५७ स फुला पु षो म दडमल ख संगी िचमूर 
१५८ सुिनता गजानन न ावरे ख संगी िचमूर 
१५९ संगीता सतीश देकारे ख संगी िचमूर 
१६० वषा सूयभान शडे ख संगी िचमूर 
१६१ मंगला संजय सेलोकर िचमूर िचमूर 
१६२ मयुरी देव  सोनवण े िचमूर िचमूर 
१६३ ितभा वीण चौखे िचमूर िचमूर 
१६४ भा य ी देव  गजभे िचमूर िचमूर 
१६५ कंुद केशवराव सरपते िचमूर िचमूर 
१६६ भूिमका द ुजी सोनवण े िचमूर िचमूर 
१६७ ांजली अ ण सोनवणे िचमूर िचमूर 
१६८ आशा बालाजी सोनवण े िचमूर िचमूर 
१६९ सुशीला रामदास च े िचमूर िचमूर 
१७० अचल न थूजी सोनवण े िचमूर िचमूर 
१७१ पूजा हमेराज नंदे र िचमूर िचमूर 
१७२ शीतल रमेश फ टग िचमूर िचमूर 
१७३ खुशबू ह रचं  हटवार िचमूर िचमूर 
१७४ गीता सुभाष हगे िचमूर िचमूर 
१७५ ा पु षो म पेरके िचमूर िचमूर 
१७६ शीतल गणेश पाल शेडेगाव िचमूर 



१७७ मंगला देवराव ीराम े शेडेगाव िचमूर 
१७८ वषा अशोक धारणे शेडेगाव िचमूर 
१७९ संगीता आ माराम न ावरे शेडेगाव िचमूर 
१८० शीतल धनराज गजभे शेडेगाव िचमूर 
१८१ कलावती ीधर न ावरे शेडेगाव िचमूर 
१८२ पु पा कैलास न ावरे शेडेगाव िचमूर 
१८३ अिनता खुशाल न ावरे शेडेगाव िचमूर 
१८४ आरती राजू वाकरे शेडेगाव िचमूर 
१८५ शांती िवलास न ावरे शेडेगाव िचमूर 
१८६ सुरेखा भाऊराव दडमल शेडेगाव िचमूर 
१८७ भारती अशोक ग डे शेडेगाव िचमूर 
१८८ मेघा भाकर राऊत शेडेगाव िचमूर 
१८९ गीता ीकांत मारग वार शेडेगाव िचमूर 
१९० आरती अिनल राऊत शेडेगाव िचमूर 
१९१ िनमला नारायण सातपुते शेडेगाव िचमूर 
१९२ अंतकला नारायण डांगले शेडेगाव िचमूर 
१९३ बेबी गुलाब भोयर शेडेगाव िचमूर 
१९४ िझलाबाई अजुन वासिनक शेडेगाव िचमूर 
१९५ वैशाली हमेराज गौरकार शेडेगाव िचमूर 
१९६ पु पा मधुकर उताणे शेडेगाव िचमूर 
१९७ नमदा मारोती सातपुते शेडेगाव िचमूर 
१९८ शिशकला िवलास वासिनक शेडेगाव िचमूर 
१९९ सुिनता रमेश राऊत  शेडेगाव िचमूर 
२०० िव ा िनळकंठ न ावरे  शेडेगाव िचमूर 



B.H.A.U. क  चं पूर
िश ण दे यात आले या मिहलांची यादी

अनु. . मिहलांचे नाव गाव तालुका

१ सुवणा देवनद कनाके चं पूर चं पूर
२ कुसुम भगवान मानकर चं पूर चं पूर
३ चांद मह  मगरे चं पूर चं पूर
४ शंकला नामदेव चौके चं पूर चं पूर
५ सुयाकांता ज बा दोडके चं पूर चं पूर
६ सुषमा दादाजी ननावरे चं पूर चं पूर
७ माया भाकर चौके चं पूर चं पूर
८ स रता िवकास बुरांडे चं पूर चं पूर
९ सुिनता सुधाकर कापते चं पूर चं पूर

१० अलका नरेश गजबे चं पूर चं पूर
११ संगीता ाल गजिभये चं पूर चं पूर
१२ संगीता शेषराव  गजिभये चं पूर चं पूर
१३ पाली रामचं  दो े चं पूर चं पूर
१४ प लवी रव  गुरनुले चं पूर चं पूर
१५ जोशना दामोधर कापते चं पूर चं पूर
१६ अ पूणा रामे र गुरनुले चं पूर चं पूर
१७ सिवता लेकराम पाल चं पूर चं पूर
१८ मंजू शामराज शा  चं पूर चं पूर
१९ सुशीला गा साव वमा चं पूर चं पूर
२० खुशबू कलीम पठाण चं पूर चं पूर
२१ सुभे दा नारे दास मािन पुरे चं पूर चं पूर
२२ लि म सुरेश िनषाद चं पूर चं पूर
२३ संतोषी साती दास मािन पुरी चं पूर चं पूर
२४ साधना देहराज वमा चं पूर चं पूर
२५ संपती मु चं  जापती चं पूर चं पूर
२६ वसंुद दनेश ची मा वर चं पूर चं पूर
२७ नीलम रामबाब ूवमा चं पूर चं पूर
२८ तारावती संतोष िमशाद चं पूर चं पूर
२९ सिमण स न पठाण चं पूर चं पूर
३० रामसवारी जापती चं पूर चं पूर
३१ जाहीदा अशापक पठाण चं पूर चं पूर
३२ क त  ई र चाना मालागर चं पूर चं पूर
३३ शाहीन त लीम पठाण चं पूर चं पूर
३४ अ सना भायलु पठाण चं पूर चं पूर
३५ फारणा फळील पठाण चं पूर चं पूर
३६ हमीद बनू भूयुब चं पूर चं पूर
३७ गुंनास सलमान पठाण चं पूर चं पूर
३८ मुि देवी रा हकर िनषाद चं पूर चं पूर
३९ ीयंता रामनरेश केवट चं पूर चं पूर



४० राजे री जयशंकर वमा चं पूर चं पूर
४१ देवंती रामबचन राजभर चं पूर चं पूर
४२ सलमा परवीन शेख रेहमान चं पूर चं पूर
४३ संतोषी ब दाद मािनकपुरी चं पूर चं पूर
४४ रा फया नह म पठाण चं पूर चं पूर
४५ अिनजा इ बाल पठाण चं पूर चं पूर
४६ ेहा आिशष रामटेके चं पूर चं पूर
४७ उ वला शंकर चापडे चं पूर चं पूर
४८ लि म काश र पारखी चं पूर चं पूर
४९ अ णा आिशष खो ागडे चं पूर चं पूर
५० मालती ीमोहन केवट चं पूर चं पूर
५१ पोचुबाई म लया चापटे चं पूर चं पूर
५२ भावती कमलेश खगरे चं पूर चं पूर
५३ सुिनता साईनाथ च हाण चं पूर चं पूर
५४ ीती राजू खंडारे चं पूर चं पूर
५५ किवता सुभाष दहागौकर चं पूर चं पूर
५६ आशा मंगल रामटेके चं पूर चं पूर
५७ रजनी ओम काश केवट चं पूर चं पूर
५८ अिनता िनतीन पुसाम चं पूर चं पूर
५९ सीमा अर वद मडावी चं पूर चं पूर
६० सोनाली सुरेश मडावी चं पूर चं पूर
६१ शािलनी बळवंत कुळमेथे चं पूर चं पूर
६२ हीना राकेश पालेवर चं पूर चं पूर
६३ अिनता अंबादास मडावी चं पूर चं पूर
६४ सीमा काश  मडावी चं पूर चं पूर
६५ पो णमा सुधाकर मडावी चं पूर चं पूर
६६ शुभांगी हरी टेकाम चं पूर चं पूर
६७ अिनता सोमे र दडमल चं पूर चं पूर
६८ अंजली धम गेडाम चं पूर चं पूर
६९ अ णा मनोज न ीने चं पूर चं पूर
७० करण सतीश पदाम चं पूर चं पूर
७१ बेबी गणपत अदे चं पूर चं पूर
७२ िनता संजय पाल चं पूर चं पूर
७३ हमेलता पुण त दा ीया चं पूर चं पूर
७४ शिशकला कशोर दशरीया चं पूर चं पूर
७५ टीके री भागवत शा  चं पूर चं पूर
७६ मोिहनी ओम काश देवांगण चं पूर चं पूर
७७ खुले री िहराराम ब वर चं पूर चं पूर
७८ संगीता िसदाथ केशकर चं पूर चं पूर
७९ बेला जगणनाथ जापती चं पूर चं पूर
८० ममता राकेश वमा चं पूर चं पूर
८१ िशवारणी रामलाल कोठारी  चं पूर चं पूर



८२ नीलम मालीन िनषाद चं पूर चं पूर
८३ िश कुमारी कमलेश जापती चं पूर चं पूर
८४ िनमल राजकुमार िनषाद चं पूर चं पूर
८५ रेखा नागसेन डोल कर िचचप ली चं पूर
८६ छ बु आलोक डोल कर िचचप ली चं पूर
८७ िवशाखा मह  डोल कर िचचप ली चं पूर
८८ सा रका अिभनव दयु धन िचचप ली चं पूर
८९ नीता राजेश दयु धन िचचप ली चं पूर
९० पो णमा िस े र नागरे िचचप ली चं पूर
९१ सं या िस ाथ िनमगडे िचचप ली चं पूर
९२ मंदा सून दयु धन िचचप ली चं पूर
९३ ि ती रमेश सातार िचचप ली चं पूर
९४ माया एकनाथ बावणे िचचप ली चं पूर
९५ लीला संजय मडावी िचचप ली चं पूर
९६ सोनू संजय सूयवंशी िचचप ली चं पूर
९७  दी ा िवकास  मडावी िचचप ली चं पूर
९८ मीना ी िव नाथ नैताम िचचप ली चं पूर
९९ िमला िवजय तामटकर िचचप ली चं पूर

१०० जयमाला बाबरुाव मडावी िचचप ली चं पूर
१०१ किवता गजानन गेडाम िचचप ली चं पूर
१०२ यो सना िवनायक चौधरी अजयपूर चं पूर
१०३ सुलभा मोद चौधरी िचचप ली चं पूर
१०४ ांजली दादाजी दधुे िचचप ली चं पूर
१०५ रंिजता पु षो म तावाडे बोडा चं पूर
१०६ कांचन हमंेत देवगडे बोडा चं पूर
१०७ क पना शांत सागोरे बोडा चं पूर
१०८ सपना खेमचंद सागोरे बोडा चं पूर
१०९ उषा दीपक तावाडे बोडा चं पूर
११० सं या धनराज डोल कर बोडा चं पूर
१११ दशना गौतम डोल कर बोडा चं पूर
११२ माया जालांदर डोल कर बोडा चं पूर
११३ सोनी अिनल मंदाडे बोडा चं पूर
११४ शैला िवलास कोसरे बोडा चं पूर
११५ प धनराज देवगडे बोडा चं पूर
११६ अ का धनिवजय सागोरे बोडा चं पूर
११७ क त  कशोर तावाडे बोडा चं पूर
११८ दशना वारलू दपुारे बोडा चं पूर
११९ साधना कशोर आदे बोडा चं पूर
१२० लता कायलाब तावाडे बोडा चं पूर
१२१ ीती अंकुश गेडाम बोडा चं पूर
१२२ वैशाली रामचं  गेडाम बोडा चं पूर
१२३ सीमा लालाजी तावाडे बोडा चं पूर



१२४ ि मता रामदास िसडाम बोडा चं पूर
१२५ संगीता िनलकंठ बावणे बोडा चं पूर
१२६ आ पाली मोद डोल कर बोडा चं पूर
१२७ ा उमशे रामटेके बोडा चं पूर
१२८ सीमा करण देवगडे बोडा चं पूर
१२९ रेखा मनोहर खो ागडे बोडा चं पूर
१३० योती मोद सोयाम बोडा चं पूर
१३१ बेबीनंदा यशवंत मासीरकर बोडा चं पूर
१३२ आरजू दगांबर देवगडे बोडा चं पूर
१३३ शुभांगी दीप कुमरे वलनी चं पूर
१३४ आरती ीिनवास कुमरे वलनी चं पूर
१३५ सुशीला बापूराव तावाडे बोडा चं पूर
१३६ ेिमला गु ा चं पूर चं पूर
१३७ सुिनता संतकुमार पटेल चं पूर चं पूर
१३८ ल मी सुरेश िनषाद चं पूर चं पूर
१३९ सा रका ब सोड चं पूर चं पूर
१४० नगमा समीर पठाण चं पूर चं पूर
१४१ गुलनास सलमान पठाण चं पूर चं पूर
१४२ मु कान अयुप पठाण चं पूर चं पूर
१४३ मंजू सा  चं पूर चं पूर
१४४ साधना देशराज वमा चं पूर चं पूर
१४५ सिवता पाल चं पूर चं पूर
१४६ इंची रामीडवार चं पूर चं पूर
१४७ माया गणफुले चं पूर चं पूर
१४८ अ णा गुरनुले चं पूर चं पूर
१४९ संगीता ितवाडे चं पूर चं पूर
१५० लीला देशकर चं पूर चं पूर
१५१ क याणी दरडे चं पूर चं पूर
१५२ माया चौधरी चं पूर चं पूर
१५३ क पना चौधरी चं पूर चं पूर
१५४ सीमा तुराणकर चं पूर चं पूर
१५५ सुजाता तुराणकर चं पूर चं पूर
१५६ माधुरी वराटे चं पूर चं पूर
१५७ इं दरा क ाके चं पूर चं पूर
१५८ योती मे ाम चं पूर चं पूर
१५९ पाली मे ाम चं पूर चं पूर
१६० संतोषी मे ाम चं पूर चं पूर
१६१ पु पा सोनवाणे चं पूर चं पूर
१६२ अनंदा मे ाम चं पूर चं पूर
१६३ वासंती सोनवाणे चं पूर चं पूर
१६४ माला भंडारे चं पूर चं पूर
१६५ सुनंदा चचोलकर चं पूर चं पूर



१६६ ितभा बेसारे चं पूर चं पूर
१६७ छाया मे ाम चं पूर चं पूर
१६८ यशोधा यारमुयरे चं पूर चं पूर
१६९ कोमल दादगाळ चं पूर चं पूर
१७० पु पलता नर  लामगे चचाळा चं पूर
१७१ गीता रामचं  खुजे चचाळा चं पूर
१७२ सं या चौधरी चचाळा चं पूर
१७३ चंदा िवजय हमंद चचाळा चं पूर
१७४ आशा शामकुळे चचाळा चं पूर
१७५ भारती पदोर चचाळा चं पूर
१७६ किवता नेवारे चचाळा चं पूर
१७७ र माला िशवकुमार रंगारी चचाळा चं पूर
१७८ उमा कशोर पपळशडे चचाळा चं पूर
१७९ सुिनता पटेल चं पूर चं पूर
१८० ल मी भागे र जीवने चं पूर चं पूर
१८१ सीमा तुरांनकर चं पूर चं पूर
१८२ अ णा वैरागडे चं पूर चं पूर
१८३ संगीता तीवाडे चं पूर चं पूर
१८४ माया मे ाम चं पूर चं पूर
१८५ क याणी एकनाथ मे ाम चं पूर चं पूर
१८६ योती रामटेके चं पूर चं पूर
१८७ वासंती चौधरी चं पूर चं पूर
१८८ शीतल शा चं पूर चं पूर
१८९ मनीषा वरारकर चं पूर चं पूर
१९० संगीता सुरेश कोडापे चं पूर चं पूर
१९१ रिवना सहारे चं पूर चं पूर
१९२ प लवी नरेश वाळके चं पूर चं पूर
१९३ सिवता दनेश मानकर चं पूर चं पूर
१९४ मंदा सुरेश घडसे चं पूर चं पूर
१९५ चं कला ह रदास भालेराव चं पूर चं पूर
१९६ रेखा यादव थूल चं पूर चं पूर
१९७ तारा जनाधन सहारे चं पूर चं पूर
१९८  किवता दादाजी उईके चं पूर चं पूर
१९९ ि यंका रणवीर गजिभये चं पूर चं पूर
२०० शुभांगी संतोष रामटेके चं पूर चं पूर
२०१ िनशा िस ाथ मे ाम चं पूर चं पूर
२०२ सुशीला शरद शडे चं पूर चं पूर
२०३ आशा हरी गेडाम चं पूर चं पूर
२०४ उमाताई िवजय ग गले चं पूर चं पूर
२०५ कांता कैलाश वैरागडे चं पूर चं पूर
२०६ वैशाली मुकेश कावळे चं पूर चं पूर
२०७ राणी रव  कावळे चं पूर चं पूर



२०८ राधा भाकर कावळे चं पूर चं पूर
२०९ िश पा िवनायक रामटेके चं पूर चं पूर
२१० वैशाली महादेव दयु धन चं पूर चं पूर
२११ मनीषा िवलास खो ागडे चं पूर चं पूर
२१२ जीवनकला कैलाश रामटेके चं पूर चं पूर
२१३ कमल िहरामण बाराहाते चं पूर चं पूर
२१४ िनमला जनाधन उमरे चं पूर चं पूर
२१५ ेिमला रमेश वरैागडे चं पूर चं पूर
२१६ कौश या बापुजी िगरडकर चं पूर चं पूर
२१७ िनशा बालाजी कोतक डावार चं पूर चं पूर
२१८ किवता िजत  पंडीलवार चं पूर चं पूर
२१९ सुजाता गीरीघर कोटांगले चं पूर चं पूर
२२० कमलाबाई रा ल रामटेके चं पूर चं पूर
२२१ सुमन ल मन शडे चं पूर चं पूर
२२२ संगीता मनोहर दयु धन चं पूर चं पूर



B.H.A.U. क  प भुणा
िश ण दे यात आले या मिहलांची यादी

अनु. . मिहलांचे नाव गाव तालकुा

१ शोभा उनील मानकर प भुणा प भुणा
२ सा रका भारत गोवधन प भुणा प भुणा
३ ताई सुरेश कोपावार प भुणा प भुणा
४ ा जमनादास गोवधन प भुणा प भुणा
५ आचल अिनल गेडाम प भुणा प भुणा
६ हषमीना सुनील मानकर प भुणा प भुणा
७ सुवणा कशोर पालवार प भुणा प भुणा
८ पिव ा रणजीत खो ागडे प भुणा प भुणा
९ अलका पुनदास इ पालवार प भुणा प भुणा

१० मा जुनेद ब प भुणा प भुणा
११ इरफाना सलीम ब प भुणा प भुणा
१२ मीना ी देिवदास इ पालवार प भुणा प भुणा
१३ यो सना िवराज मुरकुटे प भुणा प भुणा
१४ िवशाल रामकृ ण दाबेकर प भुणा प भुणा
१५ पा लकुमार सुधीर मु यलवार प भुणा प भुणा
१६ मंगेश रमेश ठगरे प भुणा प भुणा
१७ सुरेखा राजेश जांभूलकर प भुणा प भुणा
१८ सुजाता संजय ले लवार प भुणा प भुणा
१९ नीिलमा बाबुराव अलोणे प भुणा प भुणा
२० सपना िनलेश कोपावार प भुणा प भुणा
२१ भा य ी संतोष खो ागडे प भुणा प भुणा
२२ रािगणी सुनील दगु प भुणा प भुणा
२३ पूजा सुधीर चा ावार प भुणा प भुणा
२४ वै णवी दलीप उराडे प भुणा प भुणा
२५ दी ा भीमराव उराडे प भुणा प भुणा
२६ चबुताई धनराज मो ल घोसरी प भुणा
२७ मोनाली मोतीराम गोडवार घोसरी प भुणा
२८ मंजुषा संजय सोनट े चेक फुटाना प भुणा
२९ लिलता अशोक इटकलवार नवेगाव मोरे प भुणा
३० रेखा िवलास रामगीरवार चेक फुटाना प भुणा
३१ कोमल नंद कशोर मोरे नवेगाव मोरे प भुणा
३२ वैशाली गोपीनाथ गौरकर नवेगाव मोरे प भुणा
३३ अि नी नारायण क ी नवेगाव मोरे प भुणा
३४ सोनी मनोहर क ी नवेगाव मोरे प भुणा
३५ तानाबाई पांडुरंग पाल चेक फुटाना प भुणा
३६ णाली गंगाधर क ी नवेगाव मोरे प भुणा
३७ ने ा दपा बापुजी चचोलकर चेक फुटाना प भुणा
३८ ि यंका दवाकर रामगीरकर चेक फुटाना प भुणा
३९ मनीषा भा कर कुकुडकर िलखीतवाडा प भुणा
४० धन ी दीपक क ी नवेगाव मोरे प भुणा



४१ मंजुषा दलीप दगु नवेगाव मोरे प भुणा
४२ संगीता इं जीत तावाडे नवेगाव मोरे प भुणा
४३ सुमन महादेव देवाडे चेक ठाणेवासना प भुणा
४४ पक  िजत  रामगीरकर चेक फुटाना प भुणा
४५ प लवी बापुजी तलांगे चेक फुटाना प भुणा
४६ यशोधरा अ ण इटकलवार नवेगाव मोरे प भुणा
४७ कुसुमबाई मुल धर पौरकर नवेगाव मोरे प भुणा
४८ ितमा हमेंत पौरकर नवेगाव मोरे प भुणा
४९ प लवी कािवश पौरकर नवेगाव मोरे प भुणा
५० नीिलमा अ ण इटकलवार नवेगाव मोरे प भुणा
५१ अं कता अिनल उराडे प भुणा प भुणा
५२ खुशबू मारोती मो ल प भुणा प भुणा
५३ ाची सुरेश ढोले प भुणा प भुणा
५४ वषा मारोती मो ल प भुणा प भुणा
५५ वाती मारोती मो ल प भुणा प भुणा
५६ संगीता िवलास उराडे प भुणा प भुणा
५७ दीपल मी िवलास उराडे प भुणा प भुणा
५८ ेहा उमाजी धोडरे प भुणा प भुणा
५९ शािमम अ वरखा पठाण प भुणा प भुणा
६० िवना दीपक वनकर प भुणा प भुणा
६१ नूतन कािलदास वा गुरे प भुणा प भुणा
६२ शीतल बंडू उईके प भुणा प भुणा
६३ वंदना िगरीधर गोरंतवार प भुणा प भुणा
६४ णाली िमिलद गेडाम प भुणा प भुणा
६५ अ री नर  बावणे प भुणा प भुणा
६६ अला ी उ म मानकर प भुणा प भुणा
६७ फुलवंती धनराज खो ागडे प भुणा प भुणा
६८ सिवता जनाधन लाटेलवार प भुणा प भुणा
६९ वै णवी सिचन रण दवे प भुणा प भुणा
७० शामलता दलीप मे ाम वेळवा प भुणा
७१ जमुना िनरंजन बावणे वेळवा प भुणा
७२ िजजा सतीश लोणारे वेळवा प भुणा
७३ पूजा संतोष कुकडेवार वेळवा प भुणा
७४ आचल सतीश केमेकर वेळवा प भुणा
७५ वैशाली संदीप गेडाम वेळवा प भुणा
७६ तुळसा ाने र आ ाम वेळवा प भुणा
७७ चं भागा भू आ ाम वेळवा प भुणा
७८ वंदना भारत िनमसरकार वेळवा प भुणा
७९ सीमा अिनल िनमसरकार वेळवा प भुणा
८० हषा मह  किमडवार प भुणा प भुणा
८१ रीना पवन उराडे प भुणा प भुणा
८२ जोशीला रोषण उराडे प भुणा प भुणा
८३ अि नी सागर भसारकर प भुणा प भुणा
८४ स रता िवनोद मून प भुणा प भुणा



८५ माधुरी माधव झाडे प भुणा प भुणा
८६ लता सागर भसारकर प भुणा प भुणा
८७ को कळा िशबुपाडा िब वास प भुणा प भुणा
८८ रोिहणी राकेश नैताम प भुणा प भुणा
८९ पायल दलीप क ाके प भुणा प भुणा
९० माया संतोष वनकर प भुणा प भुणा
९१ दीपकशी राजू उराडे प भुणा प भुणा
९२ स रता िजत  वनकर प भुणा प भुणा
९३ िवजया समाधान भसारकर प भुणा प भुणा
९४ सोनी िवनोद वनकर प भुणा प भुणा
९५ अचना शंकर सुबे प भुणा प भुणा
९६ सैि या संतोष परलेवार प भुणा प भुणा
९७ ती ा नंद कशोर उराडे प भुणा प भुणा
९८ िबना जगजीवन उराडे प भुणा प भुणा
९९ माधुरी देिवदास घ से प भुणा प भुणा

१०० पायल नीलकंठ देऊरमले प भुणा प भुणा
१०१ मंगला ेमदास मानकर प भुणा प भुणा
१०२ चांदणी िवजय उराडे प भुणा प भुणा
१०३ अंजुम ज बार शेख प भुणा प भुणा
१०४ पाली करण दधुलकर प भुणा प भुणा
१०५ माधुरी सुनील पं दलवार प भुणा प भुणा
१०६ शुभांगी उ म कामटकर प भुणा प भुणा
१०७ सुषमा सुरेश गा ेकर प भुणा प भुणा
१०८ ितभा सुरज नैताम प भुणा प भुणा
१०९ मीना सुरेश कावळे प भुणा प भुणा
११० जय ी सुधाकर कुळमेथे कसरग ा प भुणा
१११ काजल आबाजी परचाके कसरग ा प भुणा
११२ तृ ी दादाजी कुळमथेे कसरग ा प भुणा
११३ पायल बलीराम मडावी बोडा झु लुरवार प भुणा
११४ मािनताई दलीप गा ेवार बोडा झु लुरवार प भुणा
११५ करण नर  देवगडे बोडा बोरकर प भुणा
११६ संगीता सुनील आरके बोडा बोरकर प भुणा
११७ करण नामलशे तावाडे बोडा बोरकर प भुणा
११८ नूतन भूपाल देवगडे बोडा बोरकर प भुणा
११९ अिभलाषा किपल तावाडे बोडा बोरकर प भुणा
१२० वषा फुल नैताम बोडा बोरकर प भुणा
१२१ गीता भुजंगराव कंुभारे बोडा बोरकर प भुणा
१२२ रीना सूयभान भसारकर बोडा बोरकर प भुणा
१२३ अि नी भालचं  कुळमेथे बोडा बोरकर प भुणा
१२४ सुिनता अिनल ब कावार प भुणा प भुणा
१२५ सा रका राज  बंकावार प भुणा प भुणा
१२६ आशा रव  भट बोडा बोरकर प भुणा
१२७ सुिनता रमेश आलाम बोडा बोरकर प भुणा
१२८ अिनता देवराव कुळमेथे बोडा बोरकर प भुणा
१२९ अचना सुरेश चौधरी बोडा बोरकर प भुणा



१३० उषाताई सुधाकर शदे बोडा बोरकर प भुणा
१३१ चैनाताई िवजय कुनघाडकर बोडा बोरकर प भुणा
१३२ सीमा िवकास आलाम बोडा बोरकर प भुणा
१३३ अि मता स यवान देवगडे बोडा बोरकर प भुणा
१३४ ेताली शंकर उईके कसरग ा प भुणा
१३५ रंजुताई रघुनाथ मांडवगडे सोनापूर प भुणा
१३६ ि या हरबा शेडमाके कसरग ा प भुणा
१३७ अ णा दीप पु य ेडीवार प भुणा प भुणा
१३८ रंजना भारत बावणे प भुणा प भुणा
१३९ सब सलीम ब प भुणा प भुणा
१४० ांजली अिवनाश पेटकर से लूर नागरेडी प भुणा
१४१ िहराताई सारंग येरमे से लूर नागरेडी प भुणा
१४२ अं कता कोरासू वाकडे से लूर नागरेडी प भुणा
१४३ सुिनता रामचं  दगु प भुणा प भुणा
१४४ शेख कुरेषण िनसार शेख प भुणा प भुणा
१४५ रोिहणी रिवभूषण खो ागडे प भुणा प भुणा
१४६ शुभांगी सोमनाथ बावणे प भुणा प भुणा
१४७ राजनं दनी पृ वीराज अवतळे दाबगाव म ा प भुणा
१४८ िव ा हमंेत देऊरमळे दाबगाव म ा प भुणा
१४९ वैशाली खेमदेव कु घाडकर दाबगाव म ा प भुणा
१५० कांचन केशव करमे दाबगाव म ा प भुणा
१५१ वषा दीप करमे दाबगाव म ा प भुणा
१५२ वैशाली हानंद तावाडे दाबगाव म ा प भुणा
१५३ सोनी स यिवजय ग हारे दाबगाव म ा प भुणा
१५४ पो णमा िवलास तावाडे दाबगाव म ा प भुणा
१५५ युिणमा सुरज गेडाम दाबगाव म ा प भुणा
१५६ मिहमा यादव क तुरे दाबगाव म ा प भुणा
१५७ बेबीताई उ व अवतळे दाबगाव म ा प भुणा
१५८ जय ी िगरीधर बुरांडे दाबगाव म ा प भुणा
१५९ िवशाखा देवराव वाकडे दाबगाव म ा प भुणा
१६० योिगता बंडू क तुरे दाबगाव म ा प भुणा
१६१ योिगता िनलेश गेडाम दाबगाव म ा प भुणा
१६२ सुषमा अिनल गेडाम दाबगाव म ा प भुणा
१६३ ममता संतोष ग हारे दाबगाव म ा प भुणा
१६४ संगीता सुरेश कुळमेथे आ बेधानोरा प भुणा
१६५ ममता िवनोद मडावी आ बेधानोरा प भुणा
१६६ अचना बंडू िसडाम आ बेधानोरा प भुणा
१६७ यामकला सुनील कुळमेथे आ बेधानोरा प भुणा
१६८ पपीता गजानन जुमनाके आ बेधानोरा प भुणा
१६९ सुिनता िवजय िसडाम आ बेधानोरा प भुणा
१७० सुगंधा मंगेश कंुभारे आ बेधानोरा प भुणा
१७१ अ का वसंत पदोर आ बेधानोरा प भुणा
१७२ वैशाली साईनाथ मडावी आ बेधानोरा प भुणा
१७३ ितमा दलीप गावले आ बेधानोरा प भुणा
१७४ सुषमा सुभाष जुमनाके आ बेधानोरा प भुणा



१७५ उषा दलीप कूनघाटकर आ बेधानोरा प भुणा
१७६ नीता संतोष कंुभारे आ बेधानोरा प भुणा
१७७ मंगला दलीप गावले आ बेधानोरा प भुणा
१७८ सोनाली सुिजत पदोर आ बेधानोरा प भुणा
१७९ मंदाबाई चं काश पदोर आ बेधानोरा प भुणा
१८० शकंुतला राजू कुळमथेे आ बेधानोरा प भुणा
१८१ कमलाबाई बंडूजी िपपरे घनोटी तुकूम प भुणा
१८२ संगीता नागे र ग हारे घनोटी तुकूम प भुणा
१८३ हमेाताई िव ल बुरांडे घनोटी तुकूम प भुणा
१८४ मायबाई पांडुरंग बुरांडे घनोटी तुकूम प भुणा
१८५ अिनता सोमनाथ बुरांडे घनोटी तुकूम प भुणा
१८६ शोभाबाई वासुदेव बुरांडे घनोटी तुकूम प भुणा
१८७ मायाबाई साईनाथ बुरांडे घनोटी तुकूम प भुणा
१८८ सुिम ा िवलास ग हारे घनोटी तुकूम प भुणा
१८९ मंजुळा गोसाई ग हारे घनोटी तुकूम प भुणा
१९० कोमल संदेश झाडे चेक फुटाणा प भुणा
१९१ गीता राजकुमार भडके चेक फुटाणा प भुणा
१९२ कांताबाई गणपती झाडे चेक फुटाणा प भुणा
१९३ संगीता अ ण तेलसे चेक फुटाणा प भुणा
१९४ अिनता गजानन झाडे चेक फुटाणा प भुणा
१९५ मंगला िवजय गणवीर थेरगाव प भुणा
१९६ िनमला िवजय गणवीर थेरगाव प भुणा
१९७ मंगला अशोक गणवीर थेरगाव प भुणा
१९८ संगीता कैलास वाकडे थेरगाव प भुणा
१९९ संगीता खेमचंद िनमसरकार देवाडा खुद प भुणा
२०० अिनता का  िनमसरकार देवाडा खुद प भुणा
२०१ अिनता चं मनी ग गले देवाडा खुद प भुणा
२०२ संतोषी शामराव भडके देवाडा खुद प भुणा
२०३ दपाली राजन वनकर प भुणा प भुणा
२०४ माधुरी अतुल वाकडे प भुणा प भुणा
२०५ मनीषा जीवन गेडाम प भुणा प भुणा



B.H.A.U. क  मुल
िश ण दे यात आले या मिहलांची यादी

अनु. . मिहलांचे नाव गाव तालुका

१ योिगता दवाकर गंगासागर बोरचांदली मुल
२ क र मा केशव इ पलवार बोरचांदली मुल
३ ितमा लीलाधर गोरडवार बोरचांदली मुल
४ दीिपका दवुास गंगासागर बोरचांदली मुल
५ ीती नंदे र गंगासागर बोरचांदली मुल
६ िजजा मुख  शदे बोरचांदली मुल
७ नीता माकडी गंगासागर बोरचांदली मुल
८ खुशबू गजानन गणवीर बोरचांदली मुल
९ िनशा सुधाकर बोलीवार बोरचांदली मुल

१० रंजना रामभाऊ गंगासागर बोरचांदली मुल
११ अिमता सरगम उराडे बोरचांदली मुल
१२ शोभा प ू शदे बोरचांदली मुल
१३ सं या पांडुरंग ग गले बोरचांदली मुल
१४ ीती िवशाल ग गले बोरचांदली मुल
१५ मेघा व ील भडके बोरचांदली मुल
१६ द ाभारती राकेश दगु बोरचांदली मुल
१७ िश पा िह मतलाल मे ाम बोरचांदली मुल
१८ नीतू अतुल मे ाम बोरचांदली मुल
१९ नीिलमा अतुल दगु बोरचांदली मुल
२० शीला सारंग दगु बोरचांदली मुल
२१ मीना ी नािशखेत खो ागडे बोरचांदली मुल
२२ रजनी अ ण रामटेके बोरचांदली मुल
२३ योती राज  बेतवार बोरचांदली मुल
२४ माया अंबादास अलीवार मारोडा मुल
२५ ि यांका दनकर अलीवार मारोडा मुल
२६ निलनी पचंद देऊलवार मारोडा मुल
२७ काजल ई र अलीवार मारोडा मुल
२८ गीता बबन करेवार मारोडा मुल
२९ क याणी कृ णा सोनट े  मारोडा मुल
३० जा व दा ध डू गेडाम मारोडा मुल
३१ संगीता मेघराज िनमगडे मारोडा मुल
३२ सुिनता मधुकर गेडाम मारोडा मुल
३३ नीिलमा अिनल देऊलवार मारोडा मुल
३४ माधुरी िव ल करेवार मारोडा मुल
३५ करण पचंद देऊलवार मारोडा मुल
३६ बलीशाही संदीप रायपुरे मारोडा मुल
३७ दगुा संतोष मानकर मारोडा मुल
३८ संगीता गंगाधर कालबोगवार मारोडा मुल
३९ ाची साईनाथ शडे मारोडा मुल



४० रिवशा दनकर गावतुरे मारोडा मुल
४१ रेखा गोकुळ वाढइ मारोडा मुल
४२ रिसका बाबुराव नैताम मारोडा मुल
४३ िनराशा िबरजू मे ाम मारोडा मुल
४४ मंजुषा पुंडिलक सोनुले मारोडा मुल
४५ गोिपका खशुाल िपपरे उथळपेठ मुल
४६ भारती दनेश पपळे उथळपेठ मुल
४७ सुरेखा हनुमान बुरांडे उथळपेठ मुल
४८ िन ता अिवनाश बुरांडे उथळपेठ मुल
४९ सुषमा जीव दास पालीक डावार उथळपेठ मुल
५० जीवनदास आ माराम पालीक डावार उथळपेठ मुल
५१ शुभांगी मनोज वाघाडे उथळपेठ मुल
५२ सुवणा पंढरीनाथ पालीक डावार उथळपेठ मुल
५३ ि यांका रव नाथ खो ागडे उथळपेठ मुल
५४ पु पा पलाल तावाडे उथळपेठ मुल
५५ सुरेखा सुरेश क ुलवार उथळपेठ मुल
५६ उ मला दादाजी सोनट े  उथळपेठ मुल
५७ करण िजत  मे ाम मुल मुल 
५८ शोभा दनेश गेडाम मुल मुल 
५९ हीना सुिजत मे ाम मुल मुल 
६० इशा अिजत मे ाम मुल मुल 
६१ अलका मह  ग गले मुल मुल 
६२ िश पा मनोज रायपुरे मुल मुल 
६३ माधुरी शिशकांत डोल कर मुल मुल 
६४ रमा अ ण गेडाम मुल मुल 
६५ शालू रव  वेलेकर मुल मुल 
६६ ि या अ ण गाडेवार मुल मुल 
६७ माधुरी िवलास डोल कर मुल मुल 
६८ आरती बडूं गु नवार मुल मुल 
६९ मानसी संजय रायपुरे मुल मुल 
७० वै णवी सुधाकर जराते मुल मुल 
७१ अ पूणा संजय को हे मुल मुल 
७२ शुभांगी बजरंग काळे मुल मुल 
७३ बिबता सुखदेव शडे मुल मुल 
७४ योिगता राजेश को हे मुल मुल 
७५ सुिनता मनोज कु रमारे मुल मुल 
७६ लुमा सुधीर गेडाम मुल मुल 
७७ मेघा संतोष खंडाळे मुल मुल 
७८ वंदना िवनोद कोमलवार मुल मुल 
७९ वैशाली पंकज भडके मुल मुल 
८० अपणा गु दास भडारे मुल मुल 
८१ मनीषा राजू बुरीवार मुल मुल 



८२ सोनाली िव. चौधरी मुल मुल 
८३ ि यांका अ ण राचमलवार मुल मुल 
८४ दशना सुरेश शडे मुल मुल 
८५ सोनाली देिवदास खो ागडे मुल मुल 
८६ शालू सुिमत शडे मुल मुल 
८७ यश वी योगेश रामटेके मुल मुल 
८८ योिगता िसकंदर वाळके मुल मुल 
८९ दी ा धमशील मे ाम मुल मुल 
९० शीतल रोिहदास सोरदे मुल मुल 
९१ पूनम उमाजी िनमगडे मुल मुल 
९२ दी ा काश िनमगडे मुल मुल 
९३ अंजली अिनल दिहवले मुल मुल 
९४ रोिहणी उमाजी िनमगडे मुल मुल 
९५ िनराशा ताराचंद मो ल मुल मुल 
९६ अि नी अतुल नाडमवार मुल मुल 
९७ ेहलता आिशष खो ागडे मुल मुल 
९८ मोिनका मोतीराम गेडाम मुल मुल 
९९ िश पा युगािवनाश रामटेके मुल मुल 

१०० सुजाता लोकेश रामटेके मुल मुल 
१०१ ेहा अिमत बुरांडे मुल मुल 
१०२ सुरेखा िवनोद पपळकर मुल मुल 
१०३ सोनू िववेक टेकाम मुल मुल 
१०४ िनराशा पचंद लेनगुरे िचमडा िचमडा
१०५ भावना मनोहर कासशेटीवार मुल मुल 
१०६ वैशाली दादाजी फुलझेले मुल मुल 
१०७ काजल िस ाथ पेरके मुल मुल 
१०८ मनीषा बंडू कामडे मुल मुल 
१०९ मनीषा अ ण भोयर मुल मुल 
११० िश पा गु दास गोहणे मुल मुल 
१११ त बू सेन शेख मुल मुल 
११२ िवमल देिवदास गेडाम मुल मुल 
११३ जय ी कािलदास गेडाम मुल मुल 
११४ मेघा रवी मोिहतकर मुल मुल 
११५ ेता मोरे र पडोळे मुल मुल 
११६ अंजू देिवदास मो ल मुल मुल 
११७ आशा राजेश मो ल मुल मुल 
११८ वैशाली अजय गु नवार मुल मुल 
११९ ेहल देिवदास मो ल मुल मुल 
१२० सुिचता सुनील मो ल मुल मुल 
१२१ अि नी सिचन दु मेवार मुल मुल 
१२२ लता रव  दगु मुल मुल 
१२३ सोनाली दलीप मे ाम मुल मुल 



१२४ अिनता यादव चौखुंडे मुल मुल 
१२५ धमशील बळवंत मे ाम मुल मुल 
१२६ िवजया अमोल मे ाम मुल मुल 
१२७ अलका संजय शडे मुल मुल 
१२८ वाती मारोती सोयाम चीरोली मुल 
१२९ लता रव  दगु मुल मुल 
१३० पूजा िगरीधर कोडापे मुल मुल 
१३१ प लवी भाकर गेडाम चीरोली मुल 
१३२ िव ांती िवलास चुधरी मुल मुल 
१३३ संगीता संतोष टी गुसले मुल मुल 
१३४ वंदना अतुल मारभते मुल मुल 
१३५ सीमा मोरे र टेकाम चीरोली मुल 
१३६ ेता अिनल रामटेके मुल मुल 
१३७ शुभांगी गणेश भोयर मुल मुल 
१३८ ितभा भारत वाळके चीमडा मुल 
१३९ वंदना बंडू ग गले टेकाडी मुल 
१४० वृषाली गोगले टेकाडी मुल 
१४१ रजवाना अकबरअली स यद मुल मुल 
१४२ नीला उ व आ ाम मुल मुल 
१४३ गौरा गु दास मडावी मुल मुल 
१४४ किवता संजय म े मुल मुल 
१४५ पायाल गणेश गेडाम मुल मुल 
१४६ हीना इ बल शेख मुल मुल 
१४७ क र मा जीवनदास टेकाम मुल मुल 
१४८ राणी िवलास मो ल मुल मुल 
१४९ तेजि वनी तक  नागोसे मुल मुल 
१५० मोिनका मोतीराम मडावी मुल मुल 
१५१ दपाली बं दवार मुल मुल 
१५२ भा य ी िवकेश मे ाम मुल मुल 
१५३ शीतल धम  उराडे बबाळ मुल 
१५४ शीतल राखेश देवगडे बबाळ मुल 
१५५ स रता फुलचंद उराडे बबाळ मुल 
१५६ संगीता कैलास उराडे बबाळ मुल 
१५७ सिवता ोमोड भडके बबाळ मुल 
१५८ न ता नरेश उराडे बबाळ मुल 
१५९ संगीता बडूं भडके बबाळ मुल 
१६० चबतुाई िवनाईक उराडे बबाळ मुल 
१६१ संघा े चंद उराडे बबाळ मुल 
१६२ दशना रव  वडके बबाळ मुल 
१६३ धुशीला अिमत बांबोळे बबाळ मुल 
१६४ वैशाली सरीन वाडके बबाळ मुल 
१६५ सुरािगनी सारीभान उराडे बबाळ मुल 



१६६ लीला शेखर देवगडे बबाळ मुल 
१६७ िवशाका देवाजी उराडे बबाळ मुल 
१६८ करण रा ल वाकडे बबाळ मुल 
१६९ संगीता जोग  उराडे बबाळ मुल 
१७० ितभा मनोज वांकडे बबाळ मुल 
१७१ िवमल कशोर भडके बबाळ मुल 
१७२ अिमना मोरे र भडके बबाळ मुल 
१७३ क णा जमन उराडे बबाळ मुल 
१७४ यशोधरा अजय भसारकर बबाळ मुल 
१७५ दपाली गु दास वाकडे बबाळ मुल 
१७६ सुवण सुधाकर मे ाम बबाळ मुल 
१७७ मंगला िवनायक गेडाम बबाळ मुल 
१७८ राखी िनतेश खो ागडे गडीसूला मुल 
१७९ िनशा राजेश लाकडे गडीसूला मुल 
१८० ाज ा अशोक भसारकर गडीसूला मुल 
१८१ गौतमी सुधीर खो ागडे गडीसूला मुल 
१८२ िनमला अ ण खो ागडे गडीसूला मुल 
१८३ शािलनी संगम खो ागडे गडीसूला मुल 
१८४ रंजना बडूं वाडके गडीसूला मुल 
१८५ िवशाका  राज  दगु गडीसूला मुल 
१८६ ितमा किपल भडके गडीसूला मुल 
१८७ शैला जगदीश खो ागडे गडीसूला मुल 
१८८ सोनी देिवदास खो ागडे मुल मुल 
१८९ ि यंका अ ण राचमलवार मुल मुल 
१९० सोनाली िवलास चौधरी मुल मुल 
१९१ दशना सुरेश रोडे मुल मुल 
१९२ देिवका भाकर कंुभारे मुल मुल
१९३ गीता सुधाकर येरमे मुल मुल
१९४ वैशाली मारोती कंरबे मुल मुल
१९५ किपला जनाधन बोरकर मुल मुल
१९६ मंदा राकेश चवरे मुल मुल
१९७ सुलोचना बालाजी कोसरे मुल मुल
१९८ चा शीला भगवान िगरडकर मुल मुल
१९९ किवता कमलेश भारशंकर मुल मुल
२०० बिबता काव  बुरांडे मुल मुल



B.H.A.U. क  िवसापूर

िश ण दे यात आले या मिहलांची यादी

अनु. . मिहलांचे नाव गाव तालुका

१ रिजया गफार शेख िवसापूर ब लारपूर
२ अफसाना  इ माईल शेख िवसापूर ब लारपूर
३ योिगता संजय ढगरे िवसापूर ब लारपूर
४ शिबया पापा शेख िवसापूर ब लारपूर
५ मौिसमा इमरान शेख िवसापूर ब लारपूर
६ र माला कशोर वैरागडे िवसापूर ब लारपूर
७ अिनता देवानंद झोडे िवसापूर ब लारपूर
८ क पना दशरथ जवादे िवसापूर ब लारपूर
९ वंदना घन याम मे ाम िवसापूर ब लारपूर

१० रंजना पवन जवादे िवसापूर ब लारपूर
११ संगीता रामचं  ठावरी िवसापूर ब लारपूर
१२ राजे ी ल मन आभारे िवसापूर ब लारपूर
१३ फरसाना अनवर शेख िवसापूर ब लारपूर
१४ उ वला िवलास भोयर िवसापूर ब लारपूर
१५ जय ी दलीप ज पलवार िवसापूर ब लारपूर
१६ िनलोफर इ माईल शेख िवसापूर ब लारपूर
१७ रिजया इसाफ शेख िवसापूर ब लारपूर
१८ सकुबाई जग ाथ शेरक िवसापूर ब लारपूर
१९ परवीन चांद शेख िवसापूर ब लारपूर
२० सुकेशनी भै या जंगलेकर िवसापूर ब लारपूर
२१ डपल संदीप बोरकर िवसापूर ब लारपूर
२२ पु पा देिवदास ठमके िवसापूर ब लारपूर
२३ मिनषा िस ाथ डांगे िवसापूर ब लारपूर
२४ ितभा अ ण जंगलेकर िवसापूर ब लारपूर
२५ िवमल मािणक बहादे िवसापूर ब लारपूर
२६ जुबेदा महबेबु शेख िवसापूर ब लारपूर
२७ िव ांती भाकर धाडसे िवसापूर ब लारपूर
२८ शमा गणेश मडावी िवसापूर ब लारपूर
२९ िहराबाई वेनुदास वासेकर िवसापूर ब लारपूर
३० र फया खलील शेख िवसापूर ब लारपूर
३१ शबाना रशीद शेख िवसापूर ब लारपूर
३२ सनेवर कदीर शेख िवसापूर ब लारपूर
३३ सा रका रवी जगताप िवसापूर ब लारपूर
३४ अंजुम हक म शेख िवसापूर ब लारपूर
३५ िहना अ दलु कलाम शेख िवसापूर ब लारपूर
३६ र मी गणेश मडावी िवसापूर ब लारपूर
३७ रिशदा यािहया ब िवसापूर ब लारपूर
३८ मायावती संजय बावणे िवसापूर ब लारपूर
३९ कलावती  संतोष झु गरे िवसापूर ब लारपूर
४० शोभा मोतीराम करडभुजे िवसापूर ब लारपूर
४१ परमे री भारत खाडे िवसापूर ब लारपूर



४२ मंदा बलवंत िसडाम िवसापूर ब लारपूर
४३ सपना बळवंत िसडाम िवसापूर ब लारपूर
४४ वै णवी महादेव नवले िवसापूर ब लारपूर
४५ कुसुम रामचं  पदोर िवसापूर ब लारपूर
४६ िनलोफर शाबीर शेख सा ती ब लारपूर
४७ चं कला चं दास गायकवाड सा ती ब लारपूर
४८ सुलचना संतोष िसडाम सा ती ब लारपूर
४९ िनकहत रऊफ शेख सा ती ब लारपूर
५० संगीता भाकर तुरानकर सा ती ब लारपूर
५१ मीराबाई कािशनाथ  राउत सा ती ब लारपूर
५२ लिलता संजय गोनेलकर सा ती ब लारपूर
५३ ेिमला प ू शडे सा ती ब लारपूर
५४ नीता देवराव आ ाम सा ती ब लारपूर
५५ सिवता रव  आ ाम सा ती ब लारपूर
५६ वंदना ल मन पचारे सा ती ब लारपूर
५७ छाया मनोहर मोिहतकर सा ती ब लारपूर
५८ दशा गणेश यदनुरवार सा ती ब लारपूर
५९ फरोजा मौला शेख सा ती ब लारपूर
६० ितभा राज  च े सा ती ब लारपूर
६१ चं कला देिवदास िनमसटकर सा ती ब लारपूर
६२ िनमला सुनील गु ा सा ती ब लारपूर
६३  फरो या अनसार खा पठाण सा ती ब लारपूर
६४ अिनता गजानन गाडगे सा ती ब लारपूर
६५ िव ा सुधीर तोटावार सा ती ब लारपूर
६६ अफसाना रहीम शेख सा ती ब लारपूर
६७ अ णा  गणशे तोटावार सा ती ब लारपूर
६८ बेबीताई दवाकर कोयाडवार सा ती ब लारपूर
६९ पु पा दवाकर  जीवतोडे सा ती ब लारपूर
७० आिशया िनसारखान पठाण सा ती ब लारपूर
७१ साना फरोज शेख सा ती ब लारपूर
७२ शबाना शेख सा ती ब लारपूर
७३ शाहीन मुनीर शेख िवसापूर ब लारपूर
७४ ेरणा ल  नांदे िवसापूर ब लारपूर
७५ सुजाता दलीप जीवने िवसापूर ब लारपूर
७६ शािबया अनवर शेख िवसापूर ब लारपूर
७७ योती मोद ताकसांडे िवसापूर ब लारपूर
७८ सुषमा चंद ूकाळे िवसापूर ब लारपूर
७९ संगीता गणेश ब े िवसापूर ब लारपूर
८० साहरेा शफ  शेख िवसापूर ब लारपूर
८१ पूनम परेश पडोळे िवसापूर ब लारपूर
८२ माधुरी संदीप पाटील िवसापूर ब लारपूर
८३ वषा िवनोद दरुडकर िवसापूर ब लारपूर
८४ वाती अिनल आि बलकर नांदगाव ब लारपूर
८५ अचना िवलास सोनट े नांदगाव ब लारपूर
८६ किवता िवनोद झगझाप ब लारपूर ब लारपूर



८७ वै ावी संजय पपळकर िवसापूर ब लारपूर
८८ शारदा काश पावडे िवसापूर ब लारपूर
८९ िमनाश यासीन शेख िवसापूर ब लारपूर
९० शा फया परवीन अ शेख िवसापूर ब लारपूर
९१ नािमरा गफार शेख िवसापूर ब लारपूर
९२ सुिनता शिशकांत मोकासे चं पूर ब लारपूर
९३ वषा सतीश बुरडकर िवसापूर ब लारपूर
९४ िवशाखा िप वीराज मानकर िवसापूर ब लारपूर
९५ रजनी रमेश झोडे िवसापूर ब लारपूर
९६ ितभा दवाकर रण दवे िवसापूर ब लारपूर
९७ आशा राजू उपरे िवसापूर ब लारपूर
९८ सपना काश आसुटकर िवसापूर ब लारपूर
९९ दी ी सुरेश बावनकुळे िवसापूर ब लारपूर

१०० वैशाली रव  िनवलकर िवसापूर ब लारपूर
१०१ जो सना र व  उपरे िवसापूर ब लारपूर
१०२ जय ी संजय कोहपरे िवसापूर ब लारपूर
१०३ उ वला सिचन िगरडकर िवसापूर ब लारपूर
१०४ शोभा दौलत पारिशवे िवसापूर ब लारपूर
१०५ िव ा दयानंद मे ाम िवसापूर ब लारपूर
१०६ लीला मह  भासपाले िवसापूर ब लारपूर
१०७ रंजना रा. सोनवणे ब लारपूर ब लारपूर
१०८ अि मता वी. मे ाम ब लारपूर ब लारपूर
१०९ शारदा रा. बा ुला ब लारपूर ब लारपूर
११० जोशीला मनोज मानकर िवसापूर ब लारपूर
१११ फरहा  शरीफ शेख ब लारपूर ब लारपूर
११२ िन कता शांत भलमे ब लारपूर ब लारपूर
११३ मयुरी िनलेश च लावार ब लारपूर ब लारपूर
११४ िव ा संजय क डावर ब लारपूर ब लारपूर
११५ शबाना  उ मान शेख ब लारपूर ब लारपूर
११६ प लवी ीकुमार गेडाम ब लारपूर ब लारपूर
११७ सुवणा अ. भगत ब लारपूर ब लारपूर
११८ सा रका वी. भापकर ब लारपूर ब लारपूर
११९ पूनम िवनोद गाउ े ब लारपूर ब लारपूर
१२० कंुदा रा. दांडेकर ब लारपूर ब लारपूर
१२१ क पना बाला वड कर िवसापूर ब लारपूर
१२२ सुरेखा रव  गेडाम िवसापूर ब लारपूर
१२३ रता िगरीधर मून ब लारपूर ब लारपूर
१२४ ा िम लद मून ब लारपूर ब लारपूर
१२५ रोशनी िवनोद वासमवार ब लारपूर ब लारपूर
१२६ वैशाली दलीप ढोके ब लारपूर ब लारपूर
१२७ गुंजन सिचन सुलभेवार ब लारपूर ब लारपूर
१२८ जय ी वीण मून ब लारपूर ब लारपूर
१२९ कांचन दीप सुलभेवार ब लारपूर ब लारपूर
१३० कमलाबाई रामभाऊ वासंमवार ब लारपूर ब लारपूर
१३१ अ का रवी प गीरवार ब लारपूर ब लारपूर



१३२ रेखा गणेश गजिभये ब लारपूर ब लारपूर
१३३ सुिम ा चंदन ढोके ब लारपूर ब लारपूर
१३४ पाली गणशे पटकोटवार ब लारपूर ब लारपूर
१३५ भारती दगांभर पदमिगरवार ब लारपूर ब लारपूर
१३६ ेहा वीण रामटेके ब लारपूर ब लारपूर
१३७ मोिहनी संभािशव इंगळे ब लारपूर ब लारपूर
१३८ कंुदा सुदामा येलमुले ब लारपूर ब लारपूर
१३९ िनमला ओम काश इंगळे ब लारपूर ब लारपूर
१४० वाती िव ल ीरसागर ब लारपूर ब लारपूर
१४१ अि नी मंगेश िपपरे ब लारपूर ब लारपूर
१४२ वषा अमोल कुकुडकर ब लारपूर ब लारपूर
१४३ शुभांगी आिशष कुकुडकार ब लारपूर ब लारपूर
१४४ वषा रामदास आपटे ब लारपूर ब लारपूर
१४५ ि मणी संदीप चटारे ब लारपूर ब लारपूर
१४६ िनमला िवनोद कंदीकटेवार कोठारी ब लारपूर
१४७ उषा सोमे र प िगरवार कोठारी ब लारपूर
१४८ सिवता गजानन  आदे कोठारी ब लारपूर
१४९ मोिनका जीवन रायपुरे कोठारी ब लारपूर
१५० क र मा कवडू पूलगमवार कोठारी ब लारपूर
१५१ ीती बबनराव स मवार कोठारी ब लारपूर
१५२ रेखा यशवंत जावलीकर कोठारी ब लारपूर
१५३ अचना िस ाथ गेडाम कोठारी ब लारपूर
१५४ स रता रव  नागरे कोठारी ब लारपूर
१५५ किवता रा ल वासंमवार कोठारी ब लारपूर
१५६ नीता दलीप वासमवार कोठारी ब लारपूर
१५७ क र मा अ ण मांजरे कोठारी ब लारपूर
१५८ सुिनता कशोर बुरेवार कोठारी ब लारपूर
१५९ अिनता कैलाश पारेलवार कोठारी ब लारपूर
१६० माधुरी पो ती बुरेवार कोठारी ब लारपूर
१६१ र ा अिनल बुरेवार कोठारी ब लारपूर
१६२ वैशाली नंद ूवासमवार कोठारी ब लारपूर
१६३ ितभा दवाकर रण दवे िवसापूर ब लारपूर
१६४ सपना काश आसुटकर िवसापूर ब लारपूर
१६५ उ वला सिचन िगरडकर िवसापूर ब लारपूर
१६६ क पना बाळा वड कर िवसापूर ब लारपूर
१६७ रंजना रामे र सोनवणे ब लारपूर ब लारपूर
१६८ आचल मून ब लारपूर ब लारपूर
१६९ उ वला गायकवाड ब लारपूर ब लारपूर
१७०  सुिनता कडसकर ब लारपूर ब लारपूर
१७१ सुिनता रायपुरे ब लारपूर ब लारपूर
१७२ शालू ग गले ब लारपूर ब लारपूर
१७३ सुि या मडावी ब लारपूर ब लारपूर
१७४ पपीता पवार ब लारपूर ब लारपूर
१७५ ा कवाडे ब लारपूर ब लारपूर
१७६  गीता जंगमवार ब लारपूर ब लारपूर



१७७  शाइन मुनीर शेख ब लारपूर ब लारपूर
१७८ आरती दरुतीवर ब लारपूर ब लारपूर
१७९ आया हारजीत कौर ब लारपूर ब लारपूर
१८० आशा िवजय ग धळी ब लारपूर ब लारपूर
१८१ शिशकला शंकर सोनवणे ब लारपूर ब लारपूर
१८२ ं दा नामदेव मोरे ब लारपूर ब लारपूर
१८३ अचना िवजय कु रमारे ब लारपूर ब लारपूर
१८४ भावना संतोष उमगुडावार ब लारपूर ब लारपूर
१८५ फरोझा मोहमंद र फक शेख ब लारपूर ब लारपूर
१८६ सगीर परवीन र फक शेख ब लारपूर ब लारपूर
१८७ ीती रतेश ितवारी ब लारपूर ब लारपूर
१८८ मोनाली मनोज नांदेरावार ब लारपूर ब लारपूर
१८९ भारती चं गु  रामटेके ब लारपूर ब लारपूर
१९० िबना शेख र फक शेख ब लारपूर ब लारपूर
१९१ सुिनता िवनोद घागरगुंडे ब लारपूर ब लारपूर
१९२ दीपा गु दास झाडे ब लारपूर ब लारपूर
१९३  लता बाळू गेडाम ब लारपूर ब लारपूर
१९४ ेिमला भडके ब लारपूर ब लारपूर
१९५ सपना वीण राजूरकर ब लारपूर ब लारपूर
१९६ अंजली िनतेश माराजे ब लारपूर ब लारपूर
१९७ रे मा परवीन फा ख शेख ब लारपूर ब लारपूर
१९८ अचना सुधाकर संतोषवार ब लारपूर ब लारपूर
१९९ सुगंधा ीतम पाटील ब लारपूर ब लारपूर
२००  संगीता रामटेके ब लारपूर ब लारपूर
२०१ वैशाली मडावी ब लारपूर ब लारपूर
२०२ पूनम दगु ब लारपूर ब लारपूर
२०३ मंजू वमा ब लारपूर ब लारपूर
२०४ आिशक  बांबोळे ब लारपूर ब लारपूर
२०५ रेखा नैताम ब लारपूर ब लारपूर
२०६ वृंदा मानुसमारे ब लारपूर ब लारपूर


