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पदनाम शेरा
अ 

सद  सिचव हजर
शास.सद हजर
शास.सद हजर
अशास.सद हजर
अशास.सद हजर
अशास.सद हजर
अशास.सद हजर

हजर
हजर
हजर

ी पुॹष िवधवा अपंग रा ३ ीय कलावंत ( अ ) रा৸ रीय कलावंत       
    ( ब )

थािनक कलावंत           (क )

1 नागपुर 41 16 24 2 0 40 8 4 28 1
2 कळमे र 8 3 5 0 0 8 0 0 8 0
3 िहंगणा 5 2 3 0 0 5 0 1 4 0
4 काटोल 16 3 8 1 0 11 0 8 3 5
5 नरखेड 16 0 4 0 1 4 0 4 0 12
6 सावनेर 6 0 5 0 0 5 2 0 3 1
7 पारिशवनी 5 1 4 0 0 5 0 4 1 0
8 कामठी 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0
9 रामटेक 4 1 2 0 0 3 0 0 3 1
10 मौदा 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0

अपाআ 
अज१

अ.ॿ.

पंचायत सिमतीचे नाव

एकुण  
ঋा  अज१

पाআ कलावंताची ी पुॹष वग१वारी तपासणी
त पाআ 
लाभाथ५

कलावंताची िनवड ेणी /वग१वारी

ी डॉ.भा र रामरावजी िवघे
ी िकशोर मा.भोयर , िज ा समाज क ाण अिधकारी, िज.प.नागपुर
ी सी.बी.इंगोले, समाज क ाण िनरीक
ी एन.एस.िशंदे, समाज क ाण िनरीक

                                    िज ा समाज क ाण अिधकारी,िज ा पौरषद, नागपुर मा.अ  आिण सद  सिचव, ी डॉ.कमलिकशोर फुटाणे,अित.मुূ काय१कारी अिधकारी,िज ा पौरषद, नागपुर यांचे 
परवानगीने सभे০ा सुॹवातीस  पंचायत सिमतीकडुन सन 2020-21 म े ঋा  झाले ा अजा१ची माहीती िदली . ानंतर शासन िनण१य ॿ.वृकमा-2012/ ঋ.क.117/सांका.-4/िदनांक 7/2/2014 चे पौरिश  अ 

मा.ी डॉ.कमलिकशोर फुटाणे , अित.मुূ् काय१कारी अिधकारी,िज.प.
मा. ी ईलमे , ঋक ् संचालक, िज ा ঁािमण िवकास यंআणा,नागपुर
मा. संचालक,सां ृ ितक काय१,संचालनालय,िवभागीय काया१.नागपुर ঋितिनधी
ी रामे र तुकारामजी दंडारे
ी सिचन शरद ढोमणे
ी ঋशांत सदािशव मेहरकर

शासन िनण१य ॿ.वृकमा2012/ঋ.ॿ.117/सां.का.-4/िदनांक 7/2/2014 चे पौरिश  नुसार पाআतेचे िनकष  अटी  व शत५ नुसार यादी         ঋपআ - अ
सन 2020-21 या वषा१त  पाআ लाभा ा४ची यादी

          मा वर वृ द सािह् क व कलावंत िज ा रीय िनवड सिमतीची सभा िदनांक 4 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजता संप  झाले ा सभेचे इितवृ
                      मा वर वृ द सािह् क व कलावंत िज ा रीय िनवड सिमतीची सभा िदनांक 4 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजता मा .अ  ी राज७ঈजी करवाडे ,यांचे अ तेखाली आयोिंजत 
करਘात आली  सभेस खालील ঋमाणे मा वर हजर होते . उप् थतांचे नाव

मा.ी. मा.राज७दजी करवाडे V.C. दारे सभेला हजर



11 कुही 15 0 4 0 0 4 0 2 2 11
12 उमरेड 6 0 5 0 0 5 0 3 2 1
13 िभवापुर 4 0 4 0 0 4 0 1 3 0

एकुण 132 26 74 3 1 100 10 30 60 32

अ.ॿ वृ द सािह ीक कलाकाराचे 
नाव व प ा

ी/ पुॹष सािह / 
कलेचे नाव

रहीवासी उ वय शपथपআ आकाशवानी/ दुरदश१न 
िचআवाहीनी     शासकीय पुरावे

15 ते 20 वष१ अनुभव 
ঋमाणपআ

इतर पुरावे िनवडेणी
अ,ब,क

शेरा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ी खुशाल मनीराम खडसे 
मु.मानेगाव पो.टाकळी भं.ता 
सावनेर

पु. ललीत 
साही

महारा ३ 40000 61 आहे आकाशवनी नागपुर चे पআ 
िदनांक 8/7/2019, 
िद.7/5/2002, िद.23/7/99,  
अਖाभाऊसाठे पुर ार

पআकारीता महा.नवीिद ी काय१ॿम पिআका  फेाटो ,वृ पআ 
काআण  , इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

2 ी यादवराव तुकारामजी 
का ोलकर मु.पो.वाकाडी 
ता.सावनेर

पु. गायक/वाद
क/पोवाडे 
/गोधंळ

महारा ३ 35000 51 आहे आकाशवानी नागपुर चे पআ 
िद.26/3/2018,  आिण साती 8 
लोक  UCN केबल नेटवक१   
दिण म स७ट३ ल सां ृ ितक 

सिचव, बोरडा,नपा खापा 
अ ,गार्म.वडेगाव इतर 
ঋमाणपআ

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

तालुका नागपुर

3 ी िब ाक१  रघुनाथ िभवगडे ॅाट 
न.24 द ाআयनगर NIT गाड१न 
जवळ पो.अयोानगर नागपुर 24

पु. नाटककार महारा ३ 47000 50 आहे आकाशवानी नागपुरचे पআ 
िद.21/3/17, 
िद.25/8/16,िद.21/7/15,िद.27/
7/17िद.14/5/2010

ी कापसे नगरसेवक काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

अ पाআ

4 सौ.अिनता जॉनी मेाम (अिनता 
भवसार ) 49 ाडा कॉलनी 
गोधनी रे े ता.िज.नागपुर

ी सािह ीक/
कवयআी/ना
टयकला

महारा ३ 30000 50 आहे आकाशवानी नागपुरचे पআ 
िद.10/6/19, 
िद.11/9/19,िद13/3/09,िद29/3
/07,िद .26/6/03,िद.13/2/15,िद

ी िनतीन राऊत मंআी, काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

अ पाআ

5 ी परमानंद गुलाब लोणारे , 04 
सव१ी नगर उमरेड रोड ঋमती 
सोसा.मागे नागपुर 34

पु. अिभनय महारा ३ 45000 50 आहे आकाशवानी नागपुरचे पআ 
िदनांक 6/4/94 
िद.6/6/97,िद.15/12/04 िद, 
15/10/07िद.8/2/17िद  ( साथ५ 

िद

ीमती गवरे,नपाना, ी 
मोहन मते आमदार

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

अ पाআ

6 ी घनशाम महादेव िपंगळे 
मु. ॉट नं.58 िबनाकी लेआऊट  
वंृदावननगर नागपुर 17

पु. मृदंगवादक महारा ३ 48000 68 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.17/8/2015 चे पআ  दिण 
म ेআ सां ृ ितक 
संचालनालयाचे ঋमाणपআ

ी िनतीन राऊत मंআी,ी 
खोपडे,आमदार , चापले 
नगरसेवक,

िनमंআण पिআका, काय१ॿम फेाटो , 
काআण ,  इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

                    तसेच शासन िनण१य िदनांक 9 स ७बर 2019  अ ये िज या০ा इषटांकात 60 वॹन 100 इतकी कलाकार पाআ ठरिवਘाची वाढ झा ाने िज ा रीय िनवड सिमतीने 100  ानुसार पाআ ठरवुन कलावंताची 
सवा१नुमते िनवड करਘात आली .तसेच शासन िनण१यानुसार मा वर वृ द कलाकाराम े 1/3 महीला मा वरांचा समावेश करतांना ঋाधा  देਘात आले.  तसेच ঋा  अजा१म े महीलांचे पुरेश अज१ नस ाने 

तालुका सावनेर



7 ी रमेश तुळशीराम कावळे, 62 
िबनाकी लेआऊट  वंृदावननगर 
नागपुर 17

पु. भजन महारा ३ 48000 65 आहे सां ृ ितक काय१ संचालनालयाचे 
म.रा. मंुबई  ঋमाणपআ 
िद.8/4/98]  West Zone 
Cultural Centre Udaipur  
िद

ी िनतीन राऊत मंআी,ी 
खोपडे,चापले नगरसेवक,

 काय१ॿम फेाटो , काআण ,  इतर 
ঋमाणपআ

अ पाআ

8 ी रिफक अ.गफुर कुरेशी  ॉट 
नं.78 छोटी मसिजद जवळ 
ब ेनवाज नगर,ता.िज.नागपुर

पु. शाहीरी / 
किव

महारा ३ 48000 67 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.7/11/2002,िद.12/4/2004, 
िद12/11/2007, िद2/4/2019, 
चे पআ

ी िनतीन राऊत मंআी,ी 
खोपडे,चापले नगरसेवक,

 वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका  
फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

9 ी जिमल अहमद व  मोह द 
इदौरस , इदौरस मंिजल, 
अमानु ाह सेठ म् द जवळ 
क ान रोउ मोमीनपुरा नागपुर 

पु. शाहीरी / 
किव

महारा ३ 48000 66 आहे युनाटेड ु डे स असोिसएशन 
मोिमनपुरा नागपुर  26 जुन 
2009 मादकঈ  पदाथ१ सेवन 
िवरोधी काय१ॿम ঋमाणपআ

ी िवकास कुभांरे, आमदार, 
ीमती जैतनबी अशफाक 
असांरी पटेल उपमहापौर 
नागपुर

 वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका  
फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

10 ी िनसार अ  तर अंसारी रफीक  
अंसारी आबीद डेअरी जवळ 
,मोमीनपुरा नागपुर 18

पु. शाहीरी / 
किव

महारा ३ 46000 64 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.28/3/94,िद 
14/11/96,िद.30/11/98,िद.24/
7/01,िद14/8/03,िद.17/10/07,
िद िद िद चे

ी िनतीन गडकरी, ी 
नितीन राऊत, मंআी, 
ीमती.फौिजया खान,िवसस,

 वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका  
फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

अ पाআ

11 ी िवঢु शंभु ना े 
मु.पो.थुटानबोरी ता िभवापुर

पु. शाहीर महारा ३ 35000 71 आहे मुঢा िजवनिव ा कला केঈ 
 पुरी चे ঋमाणपআ साही भुषन 
अਖाभाऊ साठे ारक ट३  
नागपुर चे ঋमाणपআ

सुधीर पारवे आमदार, सितश 
चतुव८दी आमदार,

  काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

12 सुिनल रामचंঈ बोदंरे, िपंपळगाव 
पो.ितनखेडा,ता. नरखेड

पु गायन महरा  ट३ 21,000/- 45 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोगीकरण सं् थान वधा१ 
िद.12/3/2021

ी देवेঈ भयार आमदार मोश५ वृ पআ काআण,फोटो,इतर ঋमाणपআ ब पाআ

13 ी सुखदेव नोबा हनवते 
थुगाव,िनपनी,ितनखेडा  ता.नरखेड

पु गायन महरा  ट३ 40,000/- 50 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोगीकरण सं् थान वधा१ 
िद.12/3/2022

िज प सद  ,बेलोना,न. पा 
मोरशी,पोलीस पाटील, 
रामठी ी देवेঈ भयार 
आमदार मोश५

वृ पআ काআण,फोटो,इतर ঋमाणपআ ब पाআ

14 पुॹषो म महादेव डांगोरे मु.घोगरा 
पो.खापा ता.नरखेड

पु हामॳिनयम 
वादक 
गायक

महरा  ट३ 35000/- 55 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोगीकरण सं् थान वधा१ 
िद.12/3/2021

ी देवेঈ भुयार आमदार मोश५ वृ पআ काআण,फोटो,इतर ঋमाणपআ ब पाআ

15 ी िभमराव गोडुं ीरामे 
मु.खलानगोঈंी ता.नरखेड

पु तबला/डोल
क

महरा  ट३ 30000/- 71 आहे सिचव, ঁामगीता जीवन िवकास 
वरी िवभाग,गुॹकंुज आम 
ितवसा िद.4/2/2018

पोलीस पाटील कचारगोडंी 
िद 5/4/2018

वृ पআ काআण,फोटो,इतर ঋमाणपআ ब पाআ

तालुका नरखेड

तालुका िभवापुर



16 ी सखाराम िकसन डहाके, 
मु.पो.मांडळ ता.कुही

पु. िकत१नकार महारा ३  42000/- 60 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.12/2/94

 ी सुधीर पारवे 
आमदार,राज७ঈ मुळक 
सभापती कुही

काय१ॿम पिআका फोटो , इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

17 ी िहरामण शंकर श७डे मु.कटारा 
पो अडम ता.कुही

पु. शाहीर महारा ३ 45000 54 आहे आकाशवानी ঋमाणपআ िदनांक  
3/9/2021

ी तुमाने आमदार, सभापती 
िजपकाटे, सरपंच मुसळगाव,

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

ब पाআ

18 ी तानबा िहरामन िसंगारे 
मु.अजु१ननगर काटोल ता.काटोल

पु. शाहीर महारा ३ 22000 61 आहे िज ा पौढ िशणािधकारी  
नागपुर िद.10/7/1989

ी अिनल देशमुख मंআी वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ ब पाআ

19 ी बाबाराव देवाजी दुपारे 
मु.पो.िचखली ता काटोल

पु. शाहीर महारा ३ 40000 50 आहे मंআी सां ृ ितक म.रा.मंुबई 
िद23/8/1998

सरपंच गुजरखेडी सावनेर, 
ঁाम.िलहीदा,,यरणगाव, 
अ  नपा.सावनेर,

वृ पআ काআण ,काय१ॿम फोटो , इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

20 ीमती देवकीबाई सुरेश राठोड 
रा.खापा पो.मासोद ता.काटोल

ी लोकसंगीत महारा ३ 22000 72 आकाशवानी नागपुर 
िद.16/5/19,िद.9/2013, दिण 
म  सां ृ ितक केঈं नागपुर 
िद.19/9/2014,

0 काय१ॿम फोटो , इतर ঋमाणपআ ब  पाআ

21 ग.भा.सुमन म७घलाल वानी 
मु.फेटरी पो.खानगाव ता.काटोल

ी भजन महारा ३ 25000 70 आहे आकाशवानी नागपुर 
संचालक,सां ृ ितक काय१

पोलीस पाटील फेटरी  फोटो , इतर ঋमाणपআ ब पाআ

22 िसताबाई रामराव धनगरे मु.फेटरी 
पो.खानगाव ता.काटोल

ी भजन महारा ३ 25000 70 आहे आकाशवानी नागपुर 
संचालक,सां ृ ितक काय१

पोलीस पाटील फेटरी  फोटो , इतर ঋमाणपআ ब पाআ

23 ÁÖß ÃÖã¤üÖ´Ö ü̧Ö´ÖÖ•Öß ™ëü³Öê, मु.कचारी 
सावंगा  ता.काटोल

¯Öã. ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 25000 60 †ÖÆêü †Ö úÖ¿Ö¾ÖÖß ÖÖ Ö¯Öã ü̧ “Öê ¯Ö¡Ö ×¤üÖÖÓ ú 23 
/3/2003 ÃÖÖ£ÖËß -5 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ  ÖÖÓ¬Öß 
 ÖḮ Öß Ö †Öî.´ÖÓ ÖÖ¾ÖÖ›üß ¾Ö‘ÖÖÔ “Öê 
×¤ü.26/12/2017

ÁÖß ÃÖ»Öß»Ö ¤êü¿Ö´Öã Ö †Ö´Ö¤üÖ¸ü  फोटो , इतर ঋमाणपআ ब ¯ÖÖ¡Ö

24 ÁÖß ¤êü¾ÖÖÖÓ¤ü ×¾Ö÷ü»Ö सुरतकरü, 
ü̧Ö.¯ÖÓ“Ö¬ÖÖ¸üÖ, ŸÖÖ. úकाटोल

¯Öã. ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 25000 56 †ÖÆêü †Ö úÖ¿Ö¾ÖÖß ÖÖ Ö¯Öã ü̧ “Öê ¯Ö¡Ö ×¤üÖÖÓ ú 23 
/3/2003 ÃÖÖ£ÖËß -5 ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ  ÖÖÓ¬Öß 
 ÖḮ Öß Ö †Öî.´ÖÓ ÖÖ¾ÖÖ›üß ¾Ö‘ÖÖÔ “Öê 
×¤ü.26/12/2017

ÁÖß ÃÖ»Öß»Ö ¤êü¿Ö´Öã Ö †Ö´Ö¤üÖ¸ü  फोटो , इतर ঋमाणपআ ब ¯ÖÖ¡Ö

तालुका कुही

तालुका काटोल



25 ी ৯ाने र संतोष डबरासे 
मु.पारडिसंगा ता काटोल

पु. शाहीरी महारा ३ 30000 57 †ÖÆêü आकाशवानी नागपुर चे पআ 
िद.26/3/2018,  आिण साती 8 
लोक  UCN केबल नेटवक१

ी आिशष देशमुख आमदार, त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

ब पाআ

तालुका िहंगणा

26 ी शेषराव रघुनाथ नॹले 
मु.पो.वानाडोगंरी मातोी नगर 
िहंगणा रोड

पु. भजन महारा ३ 45000 51 आहे आकाशवनी नागपुर 
िद.11/3/2002  आिण साथी 4

सिचव, रायपुर,सभापती 
िहंगणा,सरपंच, वडोदा 
कामठी,सरंपच 
िसंदीउमरी,नरखेड,

 इतर ঋमाणपআ ब पाআ

27 ी िवर७ঈ उ৹लिसंह स७गर, 
मु.पो.इंदोरा ता.मौदा

पु. संिगत 
भजन

महारा ३ 47000 52 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
12/2/1992 चे त: पाट५

िज.प.अ ा बव८, ी 
सावरकर आमदार, देशमुख 
सद ,िज.प.

वृ पআ काআण, काय१ॿम फोटो 
इतरঋमाणपআ

ब पाআ

28 ी रामु गुलाब बावने मु.संदरगाव 
पो.धानला ता.मौदा

पु. भजन महारा ३ 45000 54 आहे गुॹदेव सां् ঢक नाटय कला 
महीला भजन मंडळ नोदंणी 
ॿ.62/20115 िशफारस पআ  2. 
गांधव१ संिगत कलाकार 
पौरषद,भंडारा रिज.न.114/2018

 ी सावरकर आमदार, 
सिचव, 
मांगली,धेटमोढुंरी,मोरगाव,िपप
री,तांडा,िवरली िचरवा

 काय१ॿम फोटो इतरঋमाणपআ ब पाআ

29 ी तेजराम िकसन मुलवंडे 
मु.संदरगाव पो.धानला ता.मौदा

पु. भजन महारा ३ 45000 54 आहे गुॹदेव सां ् ◌ृितक नाटय कला 
महीला भजन मंडळ नोदंणी 
ॿ.62/20115 िशफारस पআ  2. 
गांधव१ संिगत कलाकार 
पौरषद,भंडारा रिज.न.114/2019

 ी सावरकर आमदार, 
सिचव, 
मांगली,धेटमोढुंरी,मोरगाव,िपप
री,तांडा,िवरली िचरवा

 काय१ॿम फोटो इतरঋमाणपআ ब पाআ

तालुका उमरेड

30 ी भाऊराव हरीभाऊ तांदुळकर 
मु.मोहपा पो.गोधनी ता.उमरेड

पु. नाटककार 
/ঋबोधन

महारा ३ 74 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोिगककरण सं थान 
मगनवाडी वधा१ ঋ.पআ िदनांक 
14/12/2017

सहा.अधीक गृहशाखा 
िज ािधकारी तथा 
िज ादंडािधकारी 
काया१.नागपुर यांची िशफारस

वृ पআ काআण, काय१ॿम फेाटो, इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

31 ी अनमोल रामचंঈ तांदुळकर  
मु.मोहपा पो.गोधनी ता.उमरेड

पु. नाटककार 
/ঋबोधन

महारा ३ 40000 52 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोिगककरण सं थान 
मगनवाडी वधा१ ঋ.पআ िदनांक 
14/12/2017

सहा.अधीक गृहशाखा 
िज ािधकारी तथा 
िज ादंडािधकारी 
काया१.नागपुर यांची िशफारस

वृ पআ काআण, काय१ॿम फेाटो, इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

तालुका मौदा



32 ी िचंधु रामाजी नेटे, मु.फुके र 
पो.ड ा ता.उमरेड

¯Öã शाहीर महारा ३ 40000 66 आहे महारा ३  शाहीर पौरषद,पुणे 
ঋमाणपআ ॿ.143 आकाशवानी 
नागपुर िद.18/11/2009 चे पআ

†Ö´Ö¤üÖ¸ü ¸üÖ•Öæ ¯ÖÖ¸ü¾Öê, ˆ´Ö¸êü›ü वृ पআ काআण, काय१ॿम फेाटो, इतर 
ঋमाणपআ

ब ¯ÖÖ¡Ö 

तालुका पारिशवनी

33 ी नर७ঈ शेषराव मह े 
मु.पो.क ान ता.पारिशवनी

पु. भजन/ 
गायक

महारा ३ 21000 62 आहे आकाशवनी नागपुर चे पআ 
िदनांक 8/4/1997 (साथी -5 ) 
गांधव१ महा.मंडल,मंुबई

सौ.बव८ अ ा,िजप. 
सभापती पारिशवनी, 
अ ,नप रामटेक

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण  ,इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

34 ी हरीनाथ वातुजी ल७डे राधाकृ  
नगर तारसा रोड क ान 
ता.पारिशवनी

पु. भजन/ 
गायक

महारा ३ 45000 69 आहे आकाशवनी नागपुर चे पআ 
िदनांक 12/2/1994 (साथी  )

ी जय ाल, ी 
तुमाने,आमदार सौ.बव८ 
अ ा,िजप.

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण  ,इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

35 ी बाळा बापुराव बावणे 
मु.घाटरोहणा पो.गोडेंगाव

पु. शाहीर 
खडीगंमत

महारा ३ 56 आहे आकाशवानी  नागपुर चे पআ 
िद.4/12/2018 साथी 5 
,िद17/6/2019 ,िद5/2/2019 
िज ा दाॹबंदी ঋचार 

नगरसेिवका कळमे र, 
ঁाम.मकरधोकडा,िचकना,बन
पुरीमुसळगाव,केरडी,रनाळा,

वृतपআ काय१ॿम, फोटो इतर ঋमाणपআ ब पाআ

36 ी गणेश गोपाळराव भागडकर, 
मु.आवळेघाट पसे.नवेगाव

पु. शाहीर 
नकलाकार

महारा ३ 48000 52 आहे आकाशवानी  नागपुर चे पআ 
िद.1/8/2017  साथी  पोवाडा 
िज ा दाॹबंदी ঋचार 
अिधकारी,नागपुर चे पআ 

नगरसेिवका कळमे र, 
ঁाम.मकरधोकडा,िचकना,बन
पुरीमुसळगाव,केरडी,रनाळा,

वृतपআ काय१ॿम, फोटो इतर ঋमाणपআ ब पाআ

तालुका  नागपुर

37 ी अिनल मारोतराव चौधरी 
सজरदरा िबडीपेठ सोनझरी नगर 
पो.अयोानगर ता.िज.नागपुर

पु. लोकसंगीत महारा ३ 48000 53 आहे आकाशवानी नागपुरचे पআ 
िदनांक 9/7/2018  
िद.2/5/2018    ( साथ५ -5 ) 
िद16/2/2018

नगरसेिवका मुळे, नपाना काय१ॿम फेाटो ,इतर ঋमाणपআ ब पाআ

38 ी मेषराम जयराम सोनकुसरे 
ॉट न.60 पांडुरंगनगर 

िशवमंदीरजवळ वांजरालेआट 
नागपुर गुलशननगर रोड

पु. हामेा१िनयम
वादक

महारा ३ 48000 61 आहे आकाशवानी नागपुरचे पআ 
िदनांक 23/2/2018   
िद.2/5/2018    ( साथ५ -5 ) 
िद16/2/2019

ी कंुभारे, आमदार काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

ब पाআ

39 ी पांडुरंग रामाजी कडु  ॉट 85 
देवघरे लेआऊट हनुमानमंदीर 
समोर नर७ঈनगर০ा बाजुला 
पो.भगवाननगर

पु. तबला  
वादक

महारा ३ 48000 68 आहे कामगार क ाण मंडळ  गट 
काया१.नागपुर चे पআ 
िद.27/7/2012, िदनांक 
27/7/2013, सां ृ ितक काय१ 
संचालनालय म रा सन

नगरसेवक संिदप गवई ,  काय१ॿम पिআका  फेाटो , काআण ,  
इतर ঋमाणपআ

ब पाআ

40 ी अंबािसंह सोहनिसंह बघेल, 
छोटा ताजबाग भोसले वाडा ली 
नारायण मंदीर ০ा मागे 
अयो ानगर नागपुर 27

पु. तबला  
वादक

महारा ३ 48000 57 आकाशवानी नागपुर िदनांक 
2/4/1992 चे   पআ    ( पाट५ ) 
िद.27/7/1993

ी कोहळे 
आमदार,मुূा.सुव८ 
िव ालय,मुূा.लालबहादुर 
शाळा हनुमाननगर 
नागपुर ी महाकाळकर

फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ ब पाআ

तालुका कुही



41 ी बंडुजी संपत भोयर, 
मु.पो.खैरलांजी ता.कुही

पु. भजन महारा ३ 70 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

ी पारवे आमदार, सरपंच 
माळणी,पचखेडी,िशकारपुर 
िक ी, च ा परसोडी

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

42 ी रामा िचरकुट साठवणे 
मु.पो.गो ा

पु. तमाशा महारा ३ 21000 78 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

सरपंच ঁामपंचायत गो ा त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

तालुका काटोल

43 ी नेतराम बकाराम सोमकुवर 
मु.पो.सावंगा ता.काटोल

पु. ঋबोधनका
र

महारा ३ 30000 53 आहे उपिवभागीय तहिसल 
काया१.काटोल,िद.21/1/14, 
तहिसलदार नरखेड 
िद.22/1/14, िनवडणुक 
अिधकारी न प काटोल

ी रामदास आठवले मंআी वृ पআ काআण ,काय१ॿम फोटो , इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

44  ी अिनल परसराम गायकवाड 
मु.पो.वंडली ता.काटोल

¯Öã. खडीगमत ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 40000 51 †ÖÆêü आकाशवानी नागपु चे पআ 
िदनांक Ó ú 5/3/2019

ÁÖß ÃÖ¸üÖê¤êü ×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ,ÖÖ Ö¯Öã ü̧  úÖµÖÐ Îú´Ö ±úÖê™üêÖ  ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö  úÖ¡Ö Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क ¯ÖÖ¡Ö

45 ी हेमराज महादेव धनगरे 
मु.फेटरी पो.खानगाव ता.काटोल

पु. भजन महारा ३ 45000 55 †ÖÆêü सां ृ ितक काय१ संचालनालय िदनांक 
25/7/1998 सन 2012-13

ी आिशष देशमुख आमदार, त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

46 ी रामभाऊ गोिवदराव पडोळे 
मु.मोठी गडपायरी ता.रामटेक

पु. िकत१नकार महारा ३ 35000 66 आहे वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ उपा  मानकर, 
न.प.रामटेक, 
न.प.सद ,रामटेक

वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ क पाআ

47 सौ.देवकी चंঈभानजी येलुरे 
मु.नवरगाव ता.रामटेक

ी भजन महारा ३ 40000 60 आहे वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ  ी जय ाल आमदार, 
सिचव, 
नवरगाव,िचचाळा,गवणा,माने
गाव,सरपंच थुटानबोरी

वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ क पाআ

48 ी रामराव शंकर वडांঈे 
मु.भोजापुर ता.रामटेक

¯Öã तमाशा/ 
खडीगमत

महारा ३ 45000 53 आहे सां ृ ितक काय१ संचालनालय िदनांक6 
माच१ 2020 चे पআ

ी अआिशष जय ाल 
आमदार रामटेक

वृ पআ काআण इतर ঋमाणपআ क पाআ

49 ी ঋिदप बाबुराव जांभुळकर, 
मु.ौरधोरा सातगाव ता िहंगणा

पु. तबला 
वादक

महारा ३ 30000 53 आहे भजन मंडळाचे काय१ॿम वृ पআ 
काআण  फोटो

ी सिमतर मेधे आमदार ी 
पारवे

 काय१ॿम वृ पআ काআण  फोटो इतर 
ঋमाणपআ

क ¯ÖÖ¡Ö 

तालुका रामटेक

तालुका िहंगणा



50 ीमती चंঈकला वामनराव सातपुते 
मु.ौरधोरा सातगाव ता िहंगणा

ी भजन महारा ३ 30000 52 †ÖÆêü भजन मंडळाचे काय१ॿम वृ पআ 
काআण  फोटो

ी सिमतर मेधे आमदार ी 
पारवे

 काय१ॿम वृ पআ काআण  फोटो इतर 
ঋमाणपআ

क ¯ÖÖ¡Ö 

51 ीमती छबी युवराज चटप 
मु.ौरधोरा सातगाव ता िहंगणा

ी भजन महारा ३ 30000 51 †ÖÆêü भजन मंडळाचे काय१ॿम वृ पআ 
काআण  फोटो

ी सिमतर मेधे आमदार ी 
पारवे

 काय१ॿम वृ पআ काআण  फोटो इतर 
ঋमाणपআ

क ¯ÖÖ¡Ö 

52 ी भगवान राघेाजी ठमके,मु.पो. 
मोहगाव झी ी  ता.िहंगणा

पु. खडातमा
शा

महारा ३ 38000 68 आहे आकाशवानी  नागपुर चे 
सहकारी णुन पআ 
नाग2(1)2011 -पी

आमदार ी समीर मेघे,   वृ पআ काআण ,  काय१ॿम  फोटो 
इतर ঋमाणपআ

क ¯ÖÖ¡Ö 

53 ी गोपीचंद बापुराव गोखले, 
मु.वेलसाखरा पो.उदासा ता उमरेड

पु. शाहीर महारा ३ 40000 52 आहे वृ पআ काআण, काय१ॿम फेाटो, 
इतर ঋमाणपআ

ঁाम.सिचव, क ाळगाव, 
येरखेडा,ता. िचमुर, 
वेलसाखरा,वसा प.स 
.गडिचरोली

वृ पআ काআण, काय१ॿम फेाटो, इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

54 ी सदानंद मारोतराव गजबे मु.पो. 
िहवरा िहवरी ता.उमरेड

पु. वादक 
/गायक

महारा ३ 40000 66 आहे महारा ३  कामगार क ाण क७ ঈ 
उमरेड सन 2015-16 ঋमाणपআ

सदपंच,गाम.नेरला,खैरलांजी 
बालाघाट,ঁाम.धुरखेडा, ी 
पारवे आमदार

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

55 ी रामे र मनोहर चोरे 
मु.पो.कोदेगाव ता.सावनेर

पु. भजन महारा ३ 40000 55 आहे आकाशवनी नागपुर चे पআ 
िदनांक9/3/2002 िद. 
30/10/2014 िद. 26/3/2018 
(साथी 5 )

ी बावनकुळे आमदार,ी 
केदार मंআी

काय१ॿम पिআका  फेाटो ,वृ पআ 
काআण  , इतर ঋमाणपআ

क पाআ

56 ी िभमराव मानीक सुरतकार 
मु.पो.िपपळा भ.पो.उमरी ता 
सावनेर

पु. लोक 
कलावंत/ 
शाहीरी

महारा ३ 45000 56 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोिगककरण सं थान 
मगनवाडी वधा१ ঋ.पআ िदनांक 
10/10/2019

ी सुिनल केदार मंআी सावनेर काय१ॿम पिআका  फेाटो ,वृ पআ 
काআण  , इतर ঋमाणपআ

क पाআ

57 ी वसंतराव मंगल माॽरे 
मु.पो.िपपळा भ.पो.उमरी ता 
सावनेर मु.

पु. तबला 
वादक

महारा ३ 40000 55 आहे महा ा गांधी ঁामीण 
औ ोिगककरण सं थान 
मगनवाडी वधा१ ঋ.पআ िदनांक 
10/10/2020

ी सुिनल केदार मंআी सावनेर काय१ॿम पिআका  फेाटो ,वृ पআ 
काআण  , इतर ঋमाणपআ

क पाআ

58 सौ.कौश ा रमेश 
लुढेकर,िचআशाला माता मंदीर 
ीराम वाडी ঋेमनगर नागपुर 02

ी भजन महारा ३ 42000 56 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

तालुका उमरेड

तालुका सावनेर

तालुका नागपुर



59 सौ.सुनंदा राजकुमार नवलाखे 
ঋेमनगर झेडा चौक नागपुर

ी भजन महारा ३ 42000 57 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर चांदपुर 
देव थान ता तुमसर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

60 सौ.साधना िशवनारायण पाली , 
पांईवर शाळेजवळ घर ॿ.108 
जयभोलेनगर िबनाकी लेआउट 
नागपुर

ी भजन महारा ३ 42000 59 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर चांदपुर 
देव थान ता तुमसर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

61 सौ.सुिमআा रामभाऊ पाठराबे , 
मु.ঋेमनगर रोड नारायणपेठ 
नागपुर 02

ी भजन महारा ३ 43000 58 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर चांदपुर 
देव थान ता तुमसर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

62 सौ.मालती मुरलीधर भांडारकर 
मु.घर ॿ.446 ঋेमनगर रोड 
िचআाशाला मंदीर ीराम सोसा. 
ঋमेनगर नागपुर 02

ी भजन महारा ३ 42000 51 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर चांदपुर 
देव थान ता तुमसर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

63 सौ. जयी र ाकर पखाले ॉट 
न.15 र ी ঋेमनगर रोड 
िचআाशाला मंदीर ीराम सोसा. 
ঋमेनगर नागपुर 02

ी भजन महारा ३ 42000 57 आहे काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

ी खापडे,ी वासिनकी 
मु ेमवार,ी पडोळे, ी 
बावनकर आमदार, आभा 
पांडे नपा.नागपुर चांदपुर 
देव थान ता तुमसर

काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण ,इतर 
ঋमाणपআ

क पाআ

64 सौ.सुिनता डेबु मेाम सव१ीनगर 
ॅाट न.02 कौसर मजीत जवळ 

िदघोरी नागपुर  34

ी भजन महारा ३ 40000 50 आहे आकाशवानी नागपुर काय१ॿम 
पाट५ सोबत

मंगलाताई गवरे न.प.नागपुर 
नगरसेिवका

ताचे  काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ 
काআण ,इतर ঋमाणपআ

क पाআ

65 ी देवराव यादोराव खडसे 
एका तानगर जयताळा 
पो.जयताळा नागपुर

पु. तबला 
/खंजरी 
वादक

महारा ३ 40000 67 आहे िनमআण पिআका, काय१ॿम फेाटो 
, काআण ,इतर ঋमाणपআ

ी गडधे, नगरसेवक, सौ 
शहाने नगरसेिवका

िनमআण पिআका, काय१ॿम फेाटो , 
काআण ,इतर ঋमाणपআ

क पाআ

66 ी ीवंत पांडुरंग ठकरेले 
,मु.वंृदावनगनर ॅाट न.180 
िबनाकी लेआट आंबेडकर माग१ 
नागपुर 17

पु. भजन महारा ३ 48000 74 आहे िनमআण पिআका, काय१ॿम फेाटो 
, काআण ,इतर ঋमाणपআ

ी खोपडे, आमदार, ी 
चावरे, नगरसेवक,

िनमআण पिআका, काय१ॿम फेाटो , 
काআण ,इतर ঋमाणपআ

क पाআ

67 ी गजानन संतोष पारधी 
मातामंदीर जवळ जयताळा नागपुर

पु. िकत१न/ 
ঋबोधन/ 
लेखन

महारा ३ 40000 56 आहे िनमंআण पिআका, काय१ॿम फेाटो 
, काআण ,  इतर ঋमाणपআ

सरपंच सावरला िज.भंडारा 
,नगरसेिवका सौ.शहाणे, 
ीमती बनकर,

िनमंআण पिআका, काय१ॿम फेाटो , 
काআण ,  इतर ঋमाणपআ

क पाআ

68 ी वामनराव बाळकृ  भरबत 
वै वमाता नगर,टेकडीवाडी 
ता.िज.नागपुर

पु. शाहीर महारा ३ 47500 60 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.21/5/13 चे पআ

फेाटो , काআण ,इतर ঋमाणपআ क पाআ

69 ी रमेश धोडंबाजी बावणे 
शंतीनगर कांजी हाऊस नागपुर 02

पु. तबला  
वादक

महारा ३ 48000 59 आहे  काय१ॿम पिআका  फेाटो , 
काআण ,  इतर ঋमाणपআ

ी खोपडे,आमदार  काय१ॿम पिআका  फेाटो , काআण ,  
इतर ঋमाणपআ

क पाআ



70 ी हदय  बलवंत चॿधर ॉट 
न.101 एफ आम लेआट 
मंुजेबाबा मंदीराजवळ अ ाझरी 
नागपुर 33

पु. साही महारा ३ 47000 63 आहे आकाशवानी नागपुर 
िद.30/3/2012 
,िद.28/7/2010, 
िद.28/3/2019 चे पআ

0  वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका  
फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

क पाআ

71 ी दादाराव बालाजी खडसे 
सर ती नाईट शाळेमागे 
फकीरावाडी धंतोली नागपुर

पु. सनई 
वादक

महारा ३ 41000 72 आहे  वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका 
 फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

सौ .आंबटकर, नगरसेिवका, 
मनपा नागपुर

 वृ पআ काআण काय१ॿम पिআका  
फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ

क पाআ

72 ी जगिदश मािनक कांबळे, ॉट 
नं.11 ु नेहॹनगर ॽडके र 
नागपुर 34

पु. गायक महारा ३ 0 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
25/3/2008   चे      ( पाट५ )

ीम.अच१ना  डेहनकर 
,महापौर, मनपा ,नागपुर

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

73 ीमती चंঈकला संतोष भांडारकर 
मु.माॽरझरी ता.िज.नागपुर

ी भजन महारा ३ 38000 72 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
21/5/2013,सांसिकृितक 
काय१म.रा.िद.17/7/2009   चे    
  ( पाट५ )

ी सुिनल जामगडे 
िज.प.सद  नागपुर

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ ब पाআ

74 ीम.৸ोती िवजयिसंग कछवाह 
मु.आराधना नगर ॉट 22 
मु.पो.िदघोरी

ी भजन महारा ३ 48000 54 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
2/2/2009 चे पআ ,सां ृ ितक 
काय१म.म.रा.

ी िवजय िपंटु झलके 
नगरसेवक मनपा नागपुर

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

75 सौ.माधुरी मधुकर घायडे 
मु.आराधना नगर ॉट 09 
मु.पो.िदघोरी

ी भजन महारा ३ 40000 53 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
5/2/2019 चे पআ ,सां ृ ितक 
काय१म.म.रा.

सौ.मंगला गवरे नगरसेवक 
मनपा नागपुर

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

76 ीम.मंगला िवलास पाআीकर 
मु.िजवनिवहार कॉलनी रघुजीनगर 
नागपुर

ी िकत१नकर 
/ঋबोधन

महारा ३ 48000 60 आहे िज ा दाॹबंदी अिधकारी 
,नागपुर चे पআ 1998-99

ी िनितनजी गडकरी मंআी  काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

77 ी राजेशकुमार पांडंुरग लांजेवार 
मु.तनुजा डेअरी टेक ঋा.िल.रजत 

ाजा मागे घाट रोड नागपुर

पु. भजन 
/ঋबोधन

महारा ३ 45000 63 आहे वृ पআ काআण दुरदश१न 
मुलाखत वृ पআ लोकस ा 
िदनांक 14/5/1999

ÁÖß  êú¤üÖ ü̧,´ÖÓ¡Öß,ÁÖß ¤êü¿Ö´Öã Ö ÁÖß ×ÖŸÖßÖ 
¸üÖ‰úŸÖ ´ÖÓ¡Öß Öế ÖÖ¾ÖŸÖß ´ÖÖ™êü, 
ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ÃÖ´ÖÖ•Ö  ú»µÖÖ Ö

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

78 ी सुिनल बाबुराव धोगंडे गोळीबार 
चौक नागपुर

पु. ¯ÖÖê¾ÖÖ›êü/ 
 ÖÖµÖÖ 

महारा ३ 48000 60 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
5/3/2014 साथ्◌ी -5  िज ा 
माहीतीअिधकारी नागपुर चे पআ 
िद.25/4/2021

ी िवकास कुभांरे, आमदार,  काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

79 ी ঋभुदास होकटुजी बांदरे , 
मु.एका ता नगर पो.जयताळा 
नागपुर

पु. खडीगमंत/
पावाडे

महारा ३ 42000 66 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
28/2/2003  साथी  -5  अखील 
भारतीय मराठी लोककला 
संमेलन ঋमाणपআ 2010

ÁÖß ´Öãôû ú,ÁÖß ´ÖãŸÖế Ö¾ÖÖ ü̧,ÁÖß ¯Ö™êü»Ö, 
ÁÖß ¾ÖÖÃÖ×Ö ú ÁÖß •ÖµÖÃ¾ÖÖ»Ö †Ö´Ö¤üÖ ü̧ 

¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö,  úÖ¡Ö Ö ±úÖê™üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क पाআ

80 ीम.िललाबाई सोपान भोयर 
मु.सतरंजीपुरा नागपुर

ी भजन ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 56 आहे वृ पআ काআण नवभारत 
लोकमत समाचार देशो ती 2016 
चे

ी खोपडे आमदार नागपुर ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö,  úÖ¡Ö Ö ±úÖê™üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क ¯ÖÖ¡Ö 



81 ीम.सुनंदा एकनाथ भोयर,  
मु.सतरंजीपुरा नागपुर

ी भजन ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 52 आहे वृ पআ काআण नवभारत 
लोकमत समाचार देशो ती 2016 
चे

ी खोपडे आमदार नागपुर ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö,  úÖ¡Ö Ö ±úÖê™üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क ¯ÖÖ¡Ö 

82 ीम.अिनता सुिनल म७ढेकर 
मु.सतरंजीपुरा नागपुर

ी भजन ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 51 आहे वृ पআ काআण नवभारत 
लोकमत समाचार देशो ती 2016 
चे

ी खोपडे आमदार नागपुर ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö,  úÖ¡Ö Ö ±úÖê™üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क ¯ÖÖ¡Ö 

83 ीम.िजजाबाई सुधाकर ठाकरे 
मु.सतरंजीपुरा नागपुर

ी भजन ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 55 आहे वृ पআ काআण नवभारत 
लोकमत समाचार देशो ती 2016 
चे

ी खोपडे आमदार नागपुर ¾Öé¢Ö¯Ö¡Ö,  úÖ¡Ö Ö ±úÖê™üÖê ‡ŸÖ¸ü ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क ¯ÖÖ¡Ö 

84 ी िदलीप पंुडिलक मेाम c%  
शांताराम िनतनवरे ॅ 28 हावरे 
ले.खामला नागपुर

पु. साही् क ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 47000 58 आहे आकाशवानी नागपुर 
िदनांक1/7/2015 व िद.27/6/95   चे  
    ( पाट५ )

ी द ा मेघे लोकसभा सद    काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

85 ी िभमराव देवचंदजी भुरे 150 
निवन सुभेदार लआऊट ,नागपुर

पु. भजन ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 57 आहे आकाशवानी नागपुर िदनांक 
14/7/2014 ,अित.उपायुঢ्, 
िशण,मनपा नागपुर चे पআ िद 
5/8/2006 महाराषट३  कामगार 
क ाण मंडळ,नागपुर चे पআ 

िशणािधकारी, नागपुर चे 
पআ िद.19/12/2008

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

तालुका कळमे र

86 ी शंकर मारोतराव ीखंडे मु. 
ेसपठार पो.मोहपा ता.कळमे र

पु. ¿ÖÖÆüß¸ü महारा ३ 48000 63 आकाशवानी नागपुर 
िदनांक10/1/2008 सहकारी

ঁाम. सेपठार  काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

87 ÁÖß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ™üß¯Ö»Öæ•Öß ¯Ö›üÖêôêû, ¸üÖ. 
¾ÖÖ›Ôü ÖÓ.2, †Ö¤üÖÃÖÖ, ŸÖÖ. úôû´ÖêÀ¾Ö¸ü

¯Öã ¿ÖÖÆüß¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 40000 61 †ÖÆêü ×•Ö»ÆüÖ ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß †×¬Ö úÖ ü̧ß, ÖÖ Ö¯Öã̧ ü ×¤üÖÖÓ ú 
31/12/1999

»ÖÖê úÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖãŸÖế Ö¾ÖÖ ü̧ 
,†Ö´Ö¤üÖ¸ü •ÖµÖÃ¾ÖÖ»Ö,´Öã ãú»Ö ¾ÖÖÃÖ×Ö ú 
´ÖÓ¡Öß,†Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß ´Öã›ü ú ,ÁÖß ¯Ö›üÖêôêû 
†Ö´Ö¤üÖ¸ü ÁÖß  ¯ÖÏã±ãúã»Ö ¯Ö™êü»Ö ´ÖÓ¡Öß 

±úÖê™üÖê, ‡ŸÖ ü̧ ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क पाআ

88 ीम.राधाबाई िदगांबर आसोले, 
मु.पो.उबाळी ता.कळमे र

Ã¡Öß ³Ö•ÖÖ महारा ३ 40000 61 †ÖÆêü †Ö úÖ¿Ö¾ÖÖÖß ÖÖ Ö¯Öã̧ ü ×¤ü.22/6/2006 ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö,  ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, ˆ²ÖÖôûß 
ÃÖ ü̧¯ÖÓ“Ö  êúôû¾Ö¤ü,ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö  Öî̧ üß,ÃÖ×“Ö¾Ö, 
›üÖȩ̂ ü»Öß,ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ³Ö ü̧ŸÖ¾ÖÖ›üÖ 

±úÖê™üÖê, ‡ŸÖ ü̧ ¯ÖḮ ÖÖ Ö¯Ö¡Ö क पाআ

89 ी जनाध१न िवठोबा खळगी 
मु.पो.कळमे र

पु. िकत१नकर 
/ঋबोधन

महारा ३ 40000 80 †ÖÆêü काय१ॿम फेाटो ,वृ पআ काআण 
,इतर ঋमाणपআ

अ ा नगर पौरषद, 
कळमे र पोलीस पाटील 
ा णी

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

90 ी सुरेश गोिवंदराव ढगे, वा१ड न.3 
मु.ा णी

पु. भजन महारा ३ 40000 52 †ÖÆêü आकाशवानी नागपुर 
िदनांक19/7/1999  िज ा दाॹबंदी 
अिधकारी,नागपुर

अ ा नगर पौरषद, 
कळमे र

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ



91 ीम.ঋभाताई मािणक धनगरे 
मु.ा णी

Ã¡Öß भजन महारा ३ 42000 67 †ÖÆêü आकाशवानी नागपुर 
िदनांक21/8/2018

अ ा नगर पौरषद, 
कळमे र

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

92 ी अरिवंद बापुरावजी रक 
मु.सेलु पो.कळंबी

पु. हामॳिनयम/
भजन

महारा ३ 40000 54 †ÖÆêü तहिसलदार कळमे र यांचे 
िदनांक 26/1/2002 चे ঋमाणपআ

ÃÖ×“Ö¾Ö,  ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, 
†ÖÂ™üß ú»ÖÖ, Öã́ Ö£ÖôûÖ, 
²ÖÎÖ´ÆüÖ Öß,ˆ¯Ö¸ü¾ÖÖÆüß, 

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

93 ीमती मंगला ৯ाने र ताजने 
मु.ा णी ता.कळमे र Ã¡Öß ³Ö•ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 40000 51 †ÖÆêü सां ृ ितक काय१ संचालनालय िदनांक 

25/7/1998 सन 2012-13
अ ा नगर पौरषद, कळमे र  काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

94 ी सुरेश न थूजी वाहणे 
मु.पो.ा णी ता. कळमे र

पु. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 45000 59 †ÖÆêü त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

चेतना मागासवग५य 
बॽउदेिशय सं था ा णी 
ता.कळमे र यांचे पআ 
िद.15/4/2003 ঁाम.िलंगा 

 काय१ॿम   फेाटो ,   इतर ঋमाणपআ क पाআ

95 ी रमेश रामाजी मारबते 
मु.घाटउमरी ता.िभवापुर

पु. नाल/मुदंग महारा ३ 30000 56 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

सुधीर पारवे , ी मु ेमवार, 
ी मुडक, आमदार

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

96 ी देवराव जेराम गजिभये  मु 
घाटउमरी

पु. शाहीर महारा ३ 30000 70 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

सुधीर पारवे , ी मु ेमवार, 
ी मुडक, आमदार

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

97 ी पृ ीराज  न थुजी मासुरकर 
मु.सालेभटी पो.थुटानबारेी

पु. गोधंळ महारा ३ 30000 52 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  
काय१ॿम पिআका फोटो इतर 
ঋमाणपআ

सुधीर पारवे , ी मु ेमवार, 
ी मुडक, आमदार

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

98 ीभाऊराव ावण गायकवाड 
मु.खापा पाटन पो.िपपळा 
ता.कामठी

पु. ढोलक 
वादक

महारा ३ 45000 59 आहे आकाशवानी  नागपुर चे पআ 
िद.16/2/2010 व िदनांक 
1/8/2017

ी नानाजी कंभाले, 
िज.प.सद ,नागपुर   
ঁाम.सरपंच   आमगाव 
िज.भंडारा,सवरनी, 
एमपी,िशरजगाव, अमरावती

त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका सਚार फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

99 45000 आहे त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका सਚार फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

100 45000 त:चे  वृ पআ काআण ,  काय१ॿम 
पिআका सਚार फोटो इतर ঋमाणपআ

क पाআ

तालुका िभवापुर

तालुका कामठी



वृ द साही् क कलावंत िनवड सिमती साही् क कलावंत िनवड
िज ा पौरषद,नागपुर िज ा पौरषद,नागपुर

ी ঋशांत मेहरकर डॉ. भा र िवघे
अशासकीय सद  अशासकीय सद  

वृ द साही् क कलावंत िनवड सिमती वृ द साही् क कलावंत िनवड सिमती साही् क कलावंत िनवड
िज ा पौरषद,नागपुर िज ा पौरषद,नागपुर िज ा पौरषद,नागपुर

शासकीय  सद  ी रामे र तु. दंडारे ी सिचन ढोमणे
संचालक,सां् ঢक काय१ ,नागपुर अशासकीय सद  अशासकीय सद  

वृ द साही् क कलावंत िनवड सिमती वृ द साही् क कलावंत िनवड सिमती साही् क कलावंत िनवड
िज ा पौरषद,नागपुर िज ा पौरषद,नागपुर िज ा पौरषद,नागपुर

ঋक  संचालक अित.मुূ काय१कारी अिधकारी, ी राज७ঈ करवाडे
ঁामीण िवकास यंআणा,नागपुर सद  सिचव अ 

ी िववेक ईलमे डॉ.ी कमलिकशोर फुटाणे


