
चऱ्होली प्रकल्पासाठी १४४२ लाभार्थ्ाांची निवड झाललेी असिू त्ाांिी खाली दिलले््ा वळेेिसुार कागिपत्र ेतपासणीकामी झोपडपट्टी निमुलुि वपिुवसुि 

नवभागात उपनथित रहाव ेअसहेी आवाहि करणते ्ते आह.े 

• दििाांक २२ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – अिसुनूचत जमाती (ST) प्रवगाुतील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.१३४२ त े

१४४२ प्ांत) 

• दििाांक २३ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – अिसुनूचत जाती (SC) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.११५५ त े

१२४७ प्ांत) 

• दििाांक २४ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – अिसुनूचत जाती (SC) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.१२४८ त े

१३४१ प्ांत) 

• दििाांक २५ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – इतर मागास प्रवग ु(OBC) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.७२२ त े

८६६ प्ांत) 

• दििाांक २६ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – इतर मागास प्रवग ु(OBC) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.८६७ त े

१००९ प्ांत) 

• दििाांक २७ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – इतर मागास प्रवग ु(OBC) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील अ.क्र.१०१० त े

११५४ प्ांत) 

• दििाांक २८ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी ५ वाजता – सवसुाधारण प्रवग ु(General Category) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील 

अ.क्र.१ त े१८० प्ांत) 

• दििाांक २९ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी  ५ वाजता – सवसुाधारण प्रवग ु(General Category) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील 

अ.क्र.१८१ त े३६१ प्ांत) 



• दििाांक ३० माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी  ५ वाजता – सवसुाधारण प्रवग ु(General Category) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील 

अ.क्र.३६२ त े५४१ प्ांत) 

• दििाांक ३१ माच ु२०२१ – सकाळी ११ त ेिपुारी  ५ वाजता – सवसुाधारण प्रवग ु(General Category) प्रवगातुील लाभािी (निवड ्ािीतील 

अ.क्र.५४२ त े७२१ प्ांत) 

Charholi Project Schedule for Original Documents scrutiny from 22nd March 2021 to 31st March 2021 

  Date Time  Selected beneficiaries category wise schedule Total Beneficiaries 

10-Days 

22nd March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  Schedule Tribe (ST) of Charholi projects  - list attached 101 

        

23rd March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  Schedule Caste (SC) of Charholi projects  - list attached 93 

        

24th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  Schedule Caste (SC) of Charholi projects  - list attached 94 

        

25th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  OBC category of Charholi Project - List Attached 144 

        

26th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  OBC category of Charholi Project - List Attached 143 

        

27th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  OBC category of Charholi Project - List Attached 146 

        

28th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  General Category of Charholi Project - List Attached  180 

        

29th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  General Category of Charholi Project - List Attached  181 

        

30th March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  General Category of Charholi Project - List Attached  180 

        

31st March 2021 11:00 AM to 5:00 PM  General Category of Charholi Project - List Attached  180 

Total  1442 




