
टप:
-  

1 उपरो  कमचा यांनी आपले नाव, स थतीम ये कायरत शाळेचे नाव, मुळ गावाचे 
नाव, तालु याचे नाव,  स थतीचा 1 फोटो, मोबाईल नंबर, ईमेल आयड  इ.आव यक 
ती मा हती आप या संबंिधत मु या यापक यांनी सां ा कत क न या कायालयास ह  
याद  िस  होताच 15 दवसा या आत सादर कर यात या यात. सदर काम पारदशक 
होणेसाठ  यामुळे आप या मा हतीबाबत सं म िनमाण झा यास आपणांला ता काळ 
संपक साधता येईल. 

2 सदर याद  िस  के यानंतर सदर याद म ये आणखी काह  आ ेप / हरकती 
असतील तर ह  याद  िस  झा यापासून 15 दवसापयत सादर करता येईल यानंतर 
कोण याह  कारचे आ पे / हरकती या कायालयामाफत वकार या जाणार नाह त 
याची द ता घे यात यावी. 

3 सदर 15 दवसांम ये ा  आ पे / हरकती बाबत यानंतर ठक 08 दवसांनी सदर 
आ ेपाबाबत सुनावणी मा.मु य कायकार  अिधकार  यांचेकडे आयो जत कर यात 
आलेली असून याम ये आपले आ ेप / हरकती आव यक या कागदप ां या 
पुरा यासह सादर कर यात यावे. 

4 सदर आ ेपा या सुनावणीम ये या कमचा यांना सदर याद  आणखी पारदशक होणे 
अपे त वाटते याम ये या कायालयास आणखी काह  सुचना घेऊन हजर राहावे. 

5 सदर आ ेपा या सुनावणीम ये उपरो  अ. ं . 1 म ये नमुद नमु याम येच मा हती 
सादर करावी. 

6 अ. ं . 01 ची मा हती या कायालया या Laturzpagb@gmail.com  या ई मेल वर 
सवानी मु या यापका या वा र ने सॉ ट कॉपी सादर क न हाड कॉपी टपालाने 
या कायालयास सादर कर यात यावी.  

7 सदर याद म ये वेगळयाने सुचना सादर करावया या असलीतर या उपरो  ई मेल 
आयड वर सादर कर यात या यात. 

 

mailto:Laturzpagb@gmail.com


अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nov12- -08 ी. कांबळे दनेश रामराव स.िश. नांदेड Jul9- -03 अनु.जाती एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली 
आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त 
आहेत Jul7- -11 ा

1 Dec14- -09 ी सुयवंशी िशवानद द ू स.िश. नांदेड Oct3- -03 अनु.जाती एकतफ Jul7- -11 ा

2 Aug18- -09 ी. नाईकवाडे अिनलकुमार नरिसंग स.िश. नांदेड Jun15- -04 अनु.जाती एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली 
आं जब कर ता मा.उ च यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे यािचका दाखल केलेली आहे. 
आ दवासी/ न ल त े ाम ये कामकाज Jul8- -08 ा

3 Sep1- -09 ी. सावळकर सिचन तुकाराम स.िश. सांगली Mar16- -05 अनु.जाती एकतफ भुकंप त May8- -09 ा
4 Aug25- -09 ी. गायकवाड बळ राम गोरोबा स.िश. सांगली Mar28- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
5 Aug25- -09 ी. गोरे राहूल खंडू स.िश. सांगली Mar29- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
6 Oct15- -09 ी. माने संतोष ानोबा स.िश. र ागीर Apr21- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
7 Sep1- -09 ी. कांबळे िमिलंद यंकटराव स.िश. यवतमाळ Jul2- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
8 Aug27- -09 ी. म के बालाजी मा ती स.िश. सांगली Jul8- -05 अनु.जाती एकतफ May8- -09 ा
9 Sep1- -09 ी. सोनकांबळे दपक यंबक स.िश. सांगली Jul8- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
10 Oct5- -09 ी. सुयवंशी वजयकुमार सु ीव स.िश. र ागीर Aug26- -05 अनु.जाती एकतफ May8- -09 ा
11 Dec11- -09 ी. जोगदंड रमाकांत दाजीबा स.िश. बीड Sep6- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
12 Sep3- -09 ीमती. सुयवंशी ल मीबाई शामराव स.िश. सोलापुर Mar10- -06 अनु.जाती एकतफ भुकंप त May8- -09 ा

1 Aug12- -10 ी सोमवंशी िस ाथ दगांबर स.िश. नांदेड Jul11- -03 अनु.जाती एकतफ
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली 

आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा
2 Mar17- -10 ी. घोडके तुळिशराम कामाजी स.िश. जालना Feb27- -04 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

1 Mar16- -12 ी कांबळे बालासाहेब बंडु स.िश. बीड Mar17- -03 अनु.जाती एकतफ Jul7- -11 ा

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-अनु.जाती
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

िनरंक

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील दनांक ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
िनरंक

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-अनु.जमाती
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Sep11- -09 ी आडे संतोष बळ रांम स.िश. िसंधुदगु Dec11- -03 व.जा.अ. पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा ीम.राठोड संिगता व नाथ िलपीक परुवठा वभाग ज हािधकार  कायालय,लातूर
2 Aug27- -09 ी. राठोड अिनल हर स.िश. को हापूर Mar14- -05 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा
3 Aug17- -09 ी. जाधव सिचन चं कांत स.िश. को हापूर Mar23- -05 व.जा.अ. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
4 Aug20- -09 ी. च हाण र वकांत गणेशराव स.िश. सोलापुर Apr20- -05 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा
5 Aug25- -09 ीम. पवार सुिशला उमाजी स.िश. को हापूर Aug26- -05 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा
6 Nov30- -09 ी च हाण बालासाहेब शकंरराव स.िश. नांदेड Dec7- -05 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा

1 Jan4- -10 ी जाधव कािशनाथ भा कर स.िश. नािशक May30- -03 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा
2 Jun29- -10 ी जाधव संजय तुकाराम स.िश. िसंधुदगु Sep10- -03 व.जा.अ. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
3 May7- -10 ी जाधव राजु िभमराव स.िश. ग दया Dec29- -03 व.जा.अ. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
4 Apr19- -10 ी च हाण व नाथ यानोबा स.िश. िसंधुदगु Apr13- -05 व.जा.अ. एकतफ क प त May8- -09 ा
5 Apr29- -10 ी राठोड दलीप योतीराम स.िश. नंदरुबार Oct1- -05 व.जा.अ. एकतफ May8- -09 ा

326 Apr13- -15 ी.जाधव अशोक िशवराम स.िश. उ मानाबाद Jun12- -06 व.जा.अ. पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Oct19- -11 ा

िनरंक

िनरंक

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वमु  जाती अ
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Sep1- -09 ी. अंधारे युवराज बाबुराव स.िश. परभणी Jun19- -03 भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -08 ा
2 Sep1- -09 ी. जाधव र व ध ड बा स.िश. परभणी Jun20- -03भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
3 Sep18- -09 ी. िनमणवाड संगमे र गणपती स.िश. बुलढाणा Mar8- -04 भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

1 Mar17- -10 ी. घावीट रणधीरकुमार द ू स.िश. जालना Oct12- -03 भ.ज.ब. एकतफ May8- -09 ा
2 Sep14- -10 ी.घुमे संद प भाऊराव स.िश. नांदेड Jul1- -04 भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

सन 2009 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-भट या जमाती ब
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2010 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा 
कार

कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nov19- -08 ीमती पाट ल वजयमाला नंद कशोर स.िश. परभणी Oct9- -01 भ.ज.क. एकतफ नाहरकत नूसार िनयु  वगाम ये बदल कर यात आला Aug7- -08 घट फोट त ा

1 Mar17- -10 ी. बेडदे भागवत चं नाथ स.िश. जालना Jun23- -03 भ.ज.क. एकतफ नावाम ये बदल May8- -09 ा
2 Mar2- -10 ी. मरनांगे द ा य िभमराव स.िश. जालना Jun30- -03 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
3 Apr26- -10 ी कांबळे िनळकंट गोरोबा स.िश. ग दया Dec23- -03भ.ज.क. एकतफ May8- -09 ा
4 May7- -10 ी केसाळे ब वराज शषेेराव स.िश. ग दया Dec30- -03भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
5 Apr3- -10 ी सुरेकर संजय सुयभान स.िश. वािशम Feb17- -04 भ.ज.क. एकतफ May8- -09 ा
6 Dec23- -10 ीम. ड गरे सर वती वठठल स.िश. बुलढाणा Mar3- -04 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
7 Apr9- -10 ी कोरे भागवत िशवाजीराव स.िश. वािशम Aug17- -04 भ.ज.क. एकतफ May8- -09 ा
8 Apr9- -10 ी हाके उमेश शषेेराव स.िश. वािशम Aug17- -04 भ.ज.क. एकतफ May8- -09 ा
9 Apr8- -10 ी सोनट के महादेव व ांभर स.िश. वािशम Aug21- -04 भ.ज.क. एकतफ May8- -09 ा
10 Mar22- -10 ी काळे रामचं  शकंर स.िश. जळगांव Mar5- -05 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
11 Mar29- -10 ी का े राजाराम व नाथ स.िश. िसंधुदगु May20- -05भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
12 Mar17- -10 ी. काकनाळे ीधर भानुदास स.िश. जालना Jun24- -05 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
13 Mar10- -10 ी. वरवटे भगवान उमराव स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

1 Aug25- -11 ी. सुळ शकंर हरा स.िश. नािशक Jun11- -03 भ.ज.क. एकतफ Jul7- -11 ा
2 Aug2- -11 कु.बैकरे अचना महादेव स.िश. वािशम Jul1- -04 भ.ज.क. एकतफ Jul7- -11 ा
3 Oct24- -11 ी. िशतळकर संतोष नामदेव स.िश. वािशम Aug12- -04 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul7- -11 ा
4 Oct15- -11 ी. केसाळे अ णाराव गुंडेराव स.िश. वािशम Oct27- -04 भ.ज.क. एकतफ Jul7- -11 ा

1 Feb4- -13 ी.शवेाळे यंकट बाबुराव स.िश. ग दया Dec23- -03भ.ज.क. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul7- -11 ा
2 May31- -13 ीमती बड उषाबाई व णु स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ Aug5- -09 ा

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सन 2009 ा  तावाची याद
सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-भट या जमाती क
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

िनरंक



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Aug30- -08 ी. कांदे गो वंद ह र ं स.िश. अकोला Nov6- -01 भ.ज.ड. एकतफ Jul8- -08
 हदयरोगी (दबुार ताव १५/०९/२०१२) 
अपवादा मक प र थती ताव ा

2 Dec19- -08 ीमती क े क डाबाई दगडोबा स.िश. हंगोली Jan31- -02 भ.ज.ड. पती-प ी Jul8- -08 भुकंप त ा ी.रकसाळे ङ.एस. मा.िश. ज.प. शाला माळकोळ  ता.लोहा ज.नांदेड नाह
3 Nov20- -08 ी. दराडे ाने र बालाजी स.िश. यवतमाळ Feb1- -02 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
4 Sep22- -08 ी. बडे व ठल नागोराव स.िश. नागपूर Oct18- -03 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
5 Nov28- -08 ी. लहाने िनळकंठ क डबा स.िश. यवतमाळ Dec29- -03 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug20- -08 ा
6 Mar12- -08 ी. गु टे अ जत सं ाम (अपंग) स.िश. यवतमाळ Jan21- -04 भ.ज.ड. एकतफ Sep7- -07 अपंग ा

1 Sep4- -09 ी. गु टे कसन सं ाम स.िश. हंगोली Jun30- -03 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
2 Nov16- -09 ी क े सुिनल मा तीराव स.िश. र ागीर Mar3- -04 भ.ज.ड. एकतफ May8- -09 ा
3 Aug14- -09 ी. मुंढे गणेश संभाजीराव स.िश. को हापूर Jan14- -05 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May5- -09 ा
4 Aug27- -09 ी. क े वैजनाथ माधवराव स.िश. रायगड Aug1- -05 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
5 Oct16- -09 ीम. ढाकणे सुिनता दगडोबा स.िश. रायगड Aug8- -05 भ.ज.ड. एकतफ May8- -09 ा
6 Oct15- -09 ी. क े योगेश राबसाहेब स.िश. र ागीर Aug26- -05 भ.ज.ड. एकतफ May8- -09 ा
7 Aug29- -09 ी. क े राजकुमार यंबकराव स.िश. रायगड Sep23- -05 भ.ज.ड. एकतफ May8- -09 ा

1 Apr3- -10 ी कराड ीकांत रामकृ ण स.िश. यवतमाळ Feb4- -02 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
2 Jan27- -10 ी. मुरकुटे सोपान धोड राम स.िश. नागपूर Oct13- -03 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
3 Apr19- -10 ी िगते हनुमंत ानोबा स.िश. िसंधुदगु Jul8- -04 भ.ज.ड. एकतफ May8- -09 ा
4 May10- -10 ी िगते नामदेव आतंराम स.िश. िसंधुदगु Sep6- -04 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
5 Mar29- -10 ी मुंढे हनुमंत वैजनाथ स.िश. जळगांव Mar12- -05 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
6 Jan11- -10 ी नागरगोजे अिनल िभवाजी स.िश. रायगड Aug4- -05 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
7 Feb25- -10 ी. ढाकणे काश िशवाजी स.िश. रायगड Aug9- -05 भ.ज.ड. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

िनरंक

िनरंक

सन 2011 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-भट या जमाती ड
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 May4- -06 ी. मठपती िशवकुमार कािशनाथ स.िश. नांदेड Nov19- -01 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
2 Mar2- -06 ीम. सुवणकार भा य ी वनायक स.िश. नांदेड Nov19- -01 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. Jul8- -08 ा

1 Sep26- -08 ी. पवार ववेक शकंर स.िश. बीड Mar11- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
2 Nov19- -08 ी. पेठे उ म तुकाराम स.िश. बीड Mar13- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
3 Sep29- -08 ी. वामी दपक नागनाथ स.िश. बीड Mar17- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
4 Sep30- -08 ी. जाधव द ा य ध डबा स.िश. बीड Mar17- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
5 Sep29- -08 ी. सगर श ु न मारोती स.िश. बीड Mar19- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
6 Oct14- -08 ी. पांचाळ गजानन बाबूराव स.िश. बीड Mar28- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
7 Sep15- -08 ी. गुणाले सिचन यंकटरे ड स.िश. परभणी Jul1- -03 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. Jul8- -08 ा
8 Oct22- -08 ी. राऊत वजय हनुमंत स.िश. नांदेड Jul17- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
9 Oct13- -08 ी. वामी वनोद रामिलंग स.िश. बीड Feb21- -04 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
10 Nov27- -08 ी. कोले भरत गो वंदराव स.िश. बीड Mar10- -04 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
11 Oct10- -08 ी. परगे धनराज अशोकराव (अपंग) स.िश. बीड Aug4- -04 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 अपंग ा

1 Sep11- -09 ी. कासले संतोष जग नाथ स.िश. परभणी Jun18- -03 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
2 Mar21- -09 ी. पेठकर दे वदास नारायण स.िश. नांदेड Jul2- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8- -08 ा
3 Dec19- -09 ी प हाळे तुकाराम मधुकर स.िश. नांदेड Jul7- -03 इ.मा.व. एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त आहे दनांक आव यक ा
4 Jul10- -09 ी. बे लाळे पेशकुमार भाकर स.िश. परभणी Aug1- -03 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. Jul8- -08 ा
5 Aug24- -09 ी. येरमे तुकाराम अर वंद स.िश. नांदेड Oct11- -03 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
6 Apr28- -09 ीम. म हं कर सुवणा दे वदास (अपंग) स.िश. बीड Jul27- -04 इ.मा.व. एकतफ अपंगाचे ऑनलाईन माणप  सादर केले Aug20- -08अपंग ा
7 Sep1- -09 ी. माळ  महेश सुरेश स.िश. हंगोली Aug12- -04 इ.मा.व. एकतफ May8- -09 ा
8 Sep19- -09 ीम. िचमले सुजाता सोपान स.िश. हंगोली Aug13- -04 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
9 Sep2- -09 ीम. वामी योती बाबूराव स.िश. हंगोली Aug26- -04 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
10 Feb13- -09 ीमती सगर वमल शहाजी स.िश. नांदेड Aug27- -04 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
11 Nov10- -09 ी कोतागडे गोपाळ िशवाजी स.िश. सांगली Jan18- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
12 Sep23- -09 ीम. पांचाळ कावेरा नारायण स.िश. सांगली Jan19- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
13 Aug26- -09 ी. हेलाले हेमंत बाबुराव स.िश. सांगली Mar1- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
14 Sep11- -09 ीम. वलसे अनुराधा िनळकंट स.िश. परभणी Mar10- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
15 Aug31- -09 ीम. गुराडे सुिनता तुकाराम स.िश. सांगली Mar16- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
16 Aug31- -09 ी. उकरले धमराज बाबूराव स.िश. सांगली Mar28- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
17 Aug17- -09 ी. दु डे कशोर िशवाजी स.िश. को हापूर Sep2- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
18 Aug17- -09 ी. माने अर वंद ानोबा स.िश. नांदेड Dec15- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. May8- -09 ा
19 Aug31- -09 ी. खंदाडे अनंत व ठलराव स.िश. सातारा Jun12- -06 इ.मा.व. एकतफ May8- -09 ा

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

िनरंक

सन 2009 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

सन 2006 ा  तावाची याद

सन 2007 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग

1 May4- -10 ीम. वामी िशवकांता मनोहर स.िश. परभणी Jul10- -98 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली. Jul8- -08 ा
2 Feb23- -10 ी. सगर ह रनंद राम स.िश. उ मानाबाद Feb21- -04 इ.मा.व. एकतफ Aug5- -09 ा

3 Mar20- -10 ी बनकर मनोज बळ राम स.िश. सांगली Mar1- -05 इ.मा.व. एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आं जब बाबत मा.उ च यायालय 
खंडपीठ,औरंगाबाद येथे यािचका दाखल केली आहे. May8- -09 ा

1 Aug4- -11 ीमती. शखे नुरजहा कासीम स.िश. हंगोली Aug17- -04 इ.मा.व. एकतफ ाधा य माम ये बदल कर यात आला आहे. Jul7- -11 प रत या ा

1 Mar29- -12 ीमती. भुजबळ मिनषा िशवराज स.िश. उ मानाबाद Apr15- -05 इ.मा.व. एकतफ Jul7- -11 वधवा ा

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील दनांक ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
िनरंक

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वशेष मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Oct4- -04 ी. एकुरके रामदास भानुदास स.िश. बीड Jul27- -98 खुला एकतफ Jul8- -08 ा

1 Jul16- -07 ी. जाधव भाऊसाहेब ह र ं स.िश. नांदेड Nov19- -01 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
2 Dec10- -07 ीमती पवार मिनषा पुंडिलक स.िश. नांदेड Jul21- -03 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
3 Nov15- -07 ीमती कुलकण  सीमा ंबकराव स.िश. नांदेड Oct10- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
4 Mar30- -07 ी. खानापूरे सागर अशोक स.िश. यवतमाळ Oct17- -03 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
5 Nov27- -07 ी. शखे मु तफा फ ूसाब स.िश. नांदेड Oct17- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा

1 Nov3- -08 ी. धुमाळ गणेश िनळकंठराव स.िश. हंगोली Jul10- -91 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
2 Sep26- -08 ी. घोगरे भानुदास बाबूराव स.िश. हंगोली Jul19- -91 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
3 Sep30- -08 ी. मोगळे हंसराज तुळशीराम स.िश. हंगोली Jul24- -91 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
4 Sep26- -08 ी. ग हाणे दप गो वंदराव स.िश. हंगोली Jul29- -91 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug7- -08 ा
5 Apr21- -08 ी. मोरतळे नागनाथ दादाराव स.िश. हंगोली Dec12- -96 खुला पती-प ी Aug7- -08 ा
6 Nov4- -08 ीम. हामणे सु म वैजनाथ ( वधवा) स.िश. हंगोली Jul21- -97 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 वधवा ा
7 Nov3- -08 ी. पाट ल शषेराव िशवराज स.िश. हंगोली Jul22- -97 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
8 Nov6- -08 ी. बरादार योगीराज माधवराव स.िश. परभणी Jul8- -98 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
9 Nov12- -08 ी. अनारग टे उमाकांत कािशनाथ स.िश. नांदेड Nov19- -01 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
10 Jan25- -08 ीमती कदम शकंुतला पतांबर (अपंग) स.िश. नांदेड Nov20- -01 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे अपंग माणप  सादर करावे. Jul7- -11 अपंग ा
11 Nov27- -08 ीमती गायकवाड ाने र  रमेश स.िश. उ मानाबाद Nov22- -01 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
12 Nov6- -08 ीमती आमले योती दगंबर स.िश. उ मानाबाद Nov27- -01 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
13 Oct31- -08 ी. च हाण िशवाजी रामराव स.िश. उ मानाबाद Nov28- -01 खुला एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण Jul8- -08 ा
14 Oct23- -08 ी. शखे झाक रहुसेन कासीमसाब स.िश. उ मानाबाद Dec1- -01 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
15 Nov26- -08 ीमती माने सुनंदा दगांबर स.िश. बीड Dec3- -01 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
16 Oct1- -08 ी. पंपरे मेघराज भागवत स.िश. हंगोली Jan29- -02 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
17 Sep18- -08 ी. तोडकर  िशवानंद शामराव स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
18 Sep18- -08 ी. गंगथडे नागेश अंबादास स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
19 Oct3- -08 ी. खंडोमलके कंटे पा वैजनाथ स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
20 Dec26- -08 ीमती घह रवार सुिनता द ूिसंग (अपंग) स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ Jul8- -08 अपंग ा
21 Sep18- -08 ी. सुयवंशी उ दव िशवाजी स.िश. हंगोली Feb1- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
22 Sep26- -08 ीमती च हाण िमना ी तुकाराम स.िश. हंगोली Feb2- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
23 Oct10- -08 ीमती गणगे मीरा रंगनाथ (अपंग) स.िश. हंगोली Feb28- -02 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे अपंग माणप  सादर करावे. Jul8- -08 अपंग ा
24 Sep18- -08 ी. माने मधुकर अंगद (अपंग) स.िश. हंगोली Mar2- -02 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे अपंग माणप  सादर करावे. Jul8- -08 अपंग ा
25 Oct13- -08 ी हंडे सरोज मधुकर स.िश. औरंगाबाद Mar8- -02 खुला एकतफ Jul8- -08 ा

सन 2005 ा  तावाची याद

सन 2006 ा  तावाची याद

सन 2007 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

सन 2004 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

िनरंक

िनरंक



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

26 Nov1- -08 ी. बंडे मधुकर व ठलराव स.िश. औरंगाबाद Mar19- -02 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
27 Oct16- -08 ीमती महाजन सुवणा गंगाधर (अपंग) स.िश. औरंगाबाद Mar22- -02 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे अपंग माणप  सादर करावे. Jul8- -08 अपंग ा
28 Nov4- -08 ी. िशदें हाद भानुदास स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला पती-प ी ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण Jul8- -08 ा
29 Apr19- -08 ी. बारबोले चं कांत यंकटराव स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ Sep7- -07 ा
30 Nov11- -08 ी. तोडकर गणेश शाहूराज स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
31 Nov11- -08 ी. कुलकण  ल मीकांत यंकटराव स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
32 Nov10- -08 ी. सगरे बालाजी काश स.िश. परभणी Jun20- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
33 Sep16- -08 ी. लोहारे बालाजी भगवंत स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
34 Oct3- -08 ी. कवठाळे र वशकंर यंकटराव स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
35 Oct3- -08 ी. मगर नरिसंग राज  (अपंग) स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ भुकंप त Jul8- -08 अपंग ा
36 Nov6- -08 ी. बरादार ब वराज माधवराव (अपंग) स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 अपंग ा
37 Sep18- -08 ी. सोमवंशी अ ण मोहनराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
38 Sep19- -08 ी. शकेडे मंगेश बळ राम स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
39 Sep25- -08 ी. पाट ल राहूल िनळकंठराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
40 Oct3- -08 ी. सुयवंशी अशोक वनायक स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
41 Oct3- -08 ी. पाट ल दलीपकुमार शकंरराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
42 Oct3- -08 ी. िच ेवार व नाथ गोरखनाथ स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
43 Oct4- -08 ी. बरनाळे महा  िस दे र स.िश. परभणी Jun26- -03 खुला एकतफ Feb9- -08 ा
44 Oct4- -08 ीमती कुलकण  नीता वजयकुमार स.िश. हंगोली Jun27- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug20- -08 ा
45 Sep22- -08 ी. आतार िसराज अ.खादर स.िश. हंगोली Jun30- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
46 Sep19- -08 ी. डांगे पृ वीराज कािशनाथ स.िश. हंगोली Jul1- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा

47 Sep19- -08 ी. सुयवंशी चं कांत बालासाहेब स.िश. हंगोली Jul8- -03 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण 
कर यात आली Jul8- -08 ा

48 Aug30- -08 ी. बचाटे ग हनीनाथ यानदेव स.िश. वधा Jul10- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
49 Nov19- -08 ीमती डोळे अपणा बाळकृ ण स.िश. परभणी Jul29- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug20- -08 ा
50 Nov5- -08 ी. शे टे सोमशकंर म लकाजुन स.िश. परभणी Jul30- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
51 Dec29- -08 ी. मुळे राजकुमार व ठलराव (अपंग) स.िश. परभणी Jul30- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 अपंग ा
52 Nov6- -08 ी. नागदे िस दाथ यंकटराव स.िश. परभणी Aug1- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
53 Jul24- -08 ी. उंबरगे कािशनाथ तुकाराम स.िश. नांदेड Oct6- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
54 Sep30- -08 ी. िशदें वशाल युवराज स.िश. नांदेड Oct6- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 20/08/08 ा
55 Nov27- -08 ी. गोरे यंकट गो वंदराव स.िश. यवतमाळ Oct8- -03 खुला एकतफ 20/08/08 ा
56 Dec5- -08 ी. शखे शहाजूल मैनो न स.िश. यवतमाळ Oct16- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 20/08/08 ा
57 Dec8- -08 ी. सोळंके राजेसाहेब यंकट स.िश. नांदेड Nov27- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
58 Feb21- -08 ी. तांबोळ  म सूर इ माईल स.िश. सोलापुर Dec23- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
59 Feb21- -08 ी. ित पनबोने सं दप मोहनराव स.िश. सोलापुर Dec29- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
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दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

60 Sep30- -08 ी. भोसले राहूल शषेराव (अपंग) स.िश. बीड Jul30- -04 खुला एकतफ Jul8- -08 अपंग ा
61 Nov5- -08 ी. ठाकूर अ जतिसंग रामिसंग स.िश. हंगोली Aug13- -04 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
62 Sep18- -08 ी. वामी उमाकांत िशवराज स.िश. हंगोली Aug16- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
63 Sep18- -08 ी. चाटे सखाराम ल मणराव स.िश. हंगोली Aug17- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
64 May14- -08 ी. सोमवंशी दप ल मण स.िश. नांदेड Aug30- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 20/08/08 ा

65 Sep19- -08 ी. माने संजय पांडूरंग स.िश. नांदेड Aug31- -04 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज / 
भुकंप त 20/08/08 ा

66 Dec5- -08 ीमती शखे जलीसबेगम मैनो न स.िश. हंगोली Sep7- -04 खुला पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug20- -08 ा ी.जागीरदार मोह मद इकबाल मा.िश. रामकृ ण पाट ल व. सोनवळा ता.जळकोट
67 Nov4- -08 ीमती पठाण आरेफूल पाशा स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 20/08/08 ा
68 Nov5- -08 ी. हवालदार ओमकार सुरेश स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला पती-प ी Jul8- -08 ा ीम.िशदें योती हर भाऊ स.िश. ज.प. ा.शा. पा नगर मु ड ता.लातूर आहे
69 Nov7- -08 ी. करसुळे नाना द ा य स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
70 Dec29- -08 ी. हांडे सिचन मधुकर स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
71 Dec31- -08 ी. माने यंकट यंबक स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
72 Jun24- -08 ी. िचवटे सोमे र गु नाथराव स.िश. हंगोली Oct19- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 24/01/08 ा

1 Jul24- -09 ी. बरादार शषेेराव माधवराव स.िश. नांदेड Sep1- -97 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली

जपब/604/ .
ं . 73/आ था-

14 दनांक 30 
जून 2014 ा

2 Jun30- -09 ी. माने भाऊसाहेब बसवंतराव स.िश. नांदेड Jan1- -00 खुला एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त Feb8- -07 ा
3 Mar2- -09 ी. माकणीकर रमेश गुंडेराव स.िश. जालना Jul10- -00 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
4 Feb20- -09 ी. िचलमे बाल कशन ानोबा स.िश. जालना Jul13- -00 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
5 Nov16- -09 ी िशरिगरे सोमे र िशवराजअ पा स.िश. यवतमाळ Nov28- -01 खुला एकतफ May8- -09 ा
6 Jan6- -09 ी. क े बालाजी सोपानराव स.िश. यवतमाळ Dec11- -01 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
7 Sep3- -09 ी. शटेे सुिनल िशवराज स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
8 Sep7- -09 ी. पांचाळ बंडू अंगदराव स.िश. हंगोली Jan31- -02 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
9 Feb21- -09 ी. स यद मो हयो न युसूफ स.िश. जालना Oct24- -02 खुला पती-प ी Jul8- -08 ा ीम.सौदागर शाह न मोईनो न स.िश. ज.प.क. ा.शा.उदगीर (उद)ू ता.उदगीर आहे
10 Feb23- -09 ीमती लाळे गुलछंदा वलास स.िश. जालना Apr4- -03 खुला पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
11 Aug26- -09 ी. बराजदार ताप सुधाकर स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
12 Aug29- -09 ी. आवाड ानोबा अनुरथ स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

13 Dec23- -09 ी बरादार िशवाजी दौलतराव स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ
मा.श यिच क सक यांचे ऑनलाईन माणप  
सादर कराव.े May8- -09 कडनी यारोपण ा

14 Aug26- -09 ी. दवटे संतोष यंकटराव स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
15 Sep1- -09 ी. पवार भगवंत बसवंतराव स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

सन 2009 ा  तावाची याद
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

16 Aug26- -09 ीम. बुज ग स रता यंकटराव स.िश. परभणी Jun18- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
17 Feb21- -09 ी. वाघमारे संगमे र चं कांत स.िश. जालना Jun24- -03 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
18 Sep19- -09 ी. बुजारे यंकट रामनाथ स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
19 Sep19- -09 ी. च हाण वनायक िसताराम स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
20 Jan13- -09 ी. वडले यशवंत व नाथराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
21 Sep2- -09 ी. खानापूरे शांत चं शखेर स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
22 Sep2- -09 ीम. हलकंचे वषा वैजनाथ स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
23 Oct7- -09 ीम. पाट ल फुल बाबुराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
24 Dec7- -09 ीम. गुंडुरे मीना पांडुरंग ( वधवा) स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 वधवा ा
25 Apr2- -09 ी. पड ले बालाजी भागवत स.िश. नांदेड Jul2- -03 खुला एकतफ May8- -09 ा
26 Sep2- -09 ी. हलकंचे वर  वेजनाथ स.िश. हंगोली Jul2- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
27 Sep2- -09 ी. पठाण वा जदखान गुलाब स.िश. परभणी Jul3- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
28 Aug7- -09 ी. तेजेवाड दे वदास रामचं स.िश. नांदेड Jul14- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
29 Aug31- -09 ी. ित पनबोने ाने र दे वदास स.िश. नांदेड Jul15- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
30 Feb21- -09 ी. िशदें पांडूरंग गोपाळराव स.िश. जालना Jul17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
31 Feb18- -09 ी. बाळापूरे वनोद बाबूराव स.िश. जालना Oct13- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 20/08/08 ा
32 Jan9- -09 ी. बग नागनाथ मा ती स.िश. यवतमाळ Oct16- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Jul8- -08 ा
33 Sep5- -09 ी. लकशे टे दयानंद व नाथ स.िश. औरंगाबाद Jan7- -04 खुला एकतफ May8- -09  हदयरोगी / दय श या पुण झालेले ा
34 Feb26- -09 ी. आबंदे ब वराज माधव स.िश. जालना Feb20- -04 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
35 Feb24- -09 ी. टेकाळे शामराव रंगराव स.िश. जालना Feb28- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug20- -08 ा
36 Feb24- -09 ी. बरादार िगर श बळ राम स.िश. जालना Feb28- -04 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
37 Sep3- -09 ीम. बरादार वषाराणी बापूराव स.िश. हंगोली Aug17- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
38 Sep4- -09 ी. ल ढे गो वंद ानोबा स.िश. हंगोली Aug17- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
39 Mar4- -09 ीमती बरादार अिनता हाद स.िश. नांदेड Aug24- -04 खुला एकतफ May8- -09 ा
40 Feb10- -09 ी. बरादार व ासागर हाद स.िश. नांदेड Sep6- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
41 Aug21- -09 ी. घारोळे रामे र ह र ं  (अपंग) स.िश. र ागीर Feb2- -05 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे ऑनालाईन अपंग माणप  सादर करावे. 18/07/09 अपंग ा
42 Sep7- -09 ी. कलकोटे रतेश व णुकांत स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
43 Sep9- -09 ी. रोजेवाले जहाँगीर जािनिमयाँ स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
44 Sep25- -09 ी. वामी िस दे र चं शखेर स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

45 Aug31- -09 ी. येळकर अ युत ता याराव स.िश. नािशक Feb5- -05 खुला पती-प ी
मा.मु.का.अ.यांचे प  दनांक 04/07/2014 
अ वये एकतफ  ऐवजी पती-प ी एक करण May8- -09 ा

46 Dec21- -09 ी मोह ते परमे र यंकटराव स.िश. नािशक Feb5- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
47 Sep23- -09 ी. कोरे गणेश राजे र (अपंग) स.िश. र ागीर Feb21- -05 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे ऑनालाईन अपंग माणप  सादर करावे. 18/07/09 अपंग ा
48 Nov17- -09 ी अकोले िशवराज कािशनाथ (अपंग) स.िश. र ागीर Feb21- -05 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे ऑनालाईन अपंग माणप  सादर करावे. 18/07/09 अपंग ा
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

49 Aug24- -09 ी. शखे एजास हुसेन स.िश. पालघर Feb23- -05 खुला एकतफ
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 

आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज May4- -08 ा
50 Aug29- -09 ी. हाडूळे माधव ीमंत स.िश. परभणी Mar1- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
51 Aug29- -09 ीम. िचंचोलकर िश पा ह र ं स.िश. परभणी Mar1- -05 खुला एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण May8- -09 ा
52 Jul10- -09 ी. आडे कशन पाजी स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ Jul8- -08 ा
53 Aug27- -09 ी. जोशी अमोल िशवाजीराव स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा ीम.जयमाला नागोराव कुलकण िलपीक ज हा म यवत  सह.बकँ लातूर शाखा गळुमाकट लातूर

54 Aug29- -09 ी. जानापूरे वैजनाथ िशवशकंर स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण May8- -09 ा
55 Aug29- -09 ी. सुयवंशी भैरवनाथ बाळासाहेब स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
56 Aug29- -09 ी. दगडे च धर सुधाकर स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
57 Sep5- -09 ी. लोहार संतोष अंगदराव स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
58 Sep5- -09 ी. जाधव सिनदेवल दनकर स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण केली May8- -09 अपवादा मक प र थती ा
59 Nov18- -09 ी समशे टे वरभ  जग नाथ स.िश. जळगांव Mar11- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
60 Nov23- -09 ी जाधव धनराज ह रभाऊ स.िश. परभणी Mar12- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
61 Aug29- -09 ीम. जगदाळे मंजूषा बाबासाहेब स.िश. परभणी Mar14- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
62 Sep2- -09 ी. दाताळ वनोद रामभाऊ स.िश. परभणी Mar14- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
63 Aug26- -09 ी. उ मानी अ.सा दक अ. वली स.िश. नािशक Mar15- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
64 Dec31- -09 ीम. गाढवे वषा चंदकांत स.िश. परभणी Mar15- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
65 Aug31- -09 ी. मुळे वकास नागनाथ स.िश. नािशक Mar16- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
66 Jul14- -09 ी. िशदें संजय मोहनराव स.िश. िसंधुदगु Apr11- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
67 Sep3- -09 ीम. दवे बबन व ंभर स.िश. परभणी Apr26- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
68 Sep18- -09 ी. ृगंारे अजून मा ती स.िश. बुलढाणा Apr30- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
69 Aug31- -09 ी. ढोकाडे संतोष एकनाथराव स.िश. नािशक Jun8- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

70 Aug31- -09 ी. काळे वलास यंबक स.िश. ठाणे Jun13- -05 खुला एकतफ
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 

आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज May8- -09 ा
71 Oct15- -09 ी. जांभळे कशोर ानोबा स.िश. बीड Aug2- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
72 Sep29- -09 ी. सगरे सिचन ब ुवान स.िश. र ागीर Sep16- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
73 Dec29- -09 ी भोरे पांडुरंग ता याराव स.िश. चं पूर Oct31- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
74 Aug27- -09 ी. भोसले माधव संभाजी स.िश. वािशम Nov17- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
75 Aug27- -09 ी. माने गो वंद जनाधन स.िश. बुलढाणा Dec5- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
76 Dec1- -09 ी गुणगुणे कैलास रमेशराव स.िश. नांदेड Dec13- -05 खुला एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा
77 Nov23- -09 ी दैतकर नांमदेव पांडुरंग स.िश. नांदेड Dec15- -05 खुला एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा
78 Jul14- -09 ी.येरबले महादेव बाबूराव स.िश. नांदेड Dec16- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
79 Aug25- -09 ी. बडवे दपा अशोक स.िश. नांदेड Dec19- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
80 Aug4- -09 ी.क याणे तुषार िशवराज स.िश. सोलापुर Jan16- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

81 Nov17- -09 ी गवारे परमे र शषेेराव (अपंग) स.िश. बीड Feb1- -06 खुला एकतफ

मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे आ ण थम नेमणुक 
दनांकाम ये दु ती कर यात आली Aug5- -09 अपंग ा

82 Sep10- -09 ी. भोसले कृ णा यंबक (अपंग) स.िश. औरंगाबाद Feb6- -06 खुला एकतफ May8- -09 अपंग ा
83 Dec17- -09 ीम. भंडे र दप ब ुवान स.िश. औरंगाबाद Apr29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
84 Nov30- -09 ी बेलुरे बालाजी उ मराव स.िश. रायगड May3- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा

85 Aug24- -09 ी. पाट ल गो वंद वसंतराव स.िश. पालघर Jun1- -06 खुला एकतफ
ज.प.ठाणे ऐवजी पालघर अशी दु ती आ ण 
आ दवासी े ाम ये कामकाज May8- -09 ा

86 Aug29- -09 ी. नळगीरे स यद जावेद स. सलाहु न स.िश. पालघर Jun1- -06 खुला एकतफ
ज.प.ठाणे ऐवजी पालघर अशी दु ती कर यात 
आली May8- -09 ा

87 Dec10- -09 ी. गुळवे महेश नारायन स.िश. ठाणे Jun1- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
88 Sep19- -09 ी. सोळंूके पंकज ीधरराव स.िश. रायगड Jun12- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
89 Sep19- -09 ी. घाडगे अिनल मोहनराव स.िश. रायगड Jun12- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
90 Aug29- -09 ी. पाट ल भागवत गु नाथ स.िश. सातारा Jun13- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
91 Aug31- -09 ी. जाधव बालाजी बाबुराव स.िश. सातारा Jun14- -06 खुला पती-प ी वनंतीनूसार पुन:  एकतफ चा ताव सादर करावा. May8- -09 अपा ा
92 Dec14- -09 ी भोसले द ा य वसंतराव स.िश. र ागीर Jun21- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
93 Nov30- -09 ी मोरे हेमंत शषेेराव स.िश. र ागीर Jun26- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

94 Aug29- -09 ी. घा ळे आनंद दगांबरराव (अपंग) स.िश. सातारा Aug11- -06 खुला एकतफ

मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे आ ण थम नेमणुक 
दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 अपंग ा

95 Nov30- -09 ीम मडके रंजनाबाई मधुकर स.िश. ठाणे Aug5- -08 खुला एकतफ May8- -09 ा

1 Sep21- -10 ी. िशदें अशोक ंबकराव स.िश. बीड Nov29- -01 खुला एकतफ May8- -09 ा
2 Jan5- -10 ी अंतुरे ह रओम सं ाम स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
3 Apr3- -10 ी सुयवंशी दशरथ शकंरराव स.िश. यवतमाळ Oct17- -03 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
4 Mar17- -10 ीम. मो हते क पना व णू स.िश. जालना Feb20- -04 खुला एकतफ May8- -09 ा
5 Jan25- -10 ी. मदनुरे बाळासाहेब भाऊराव स.िश. जालना Feb24- -04 खुला एकतफ Aug20- -08 ा
6 Mar17- -10 ी. जाधव राजकुमार वसंतराव स.िश. जालना Feb24- -04 खुला एकतफ May8- -09 ा
7 Mar17- -10 ीम. बबळगे भा यशाली भूअ पा स.िश. जालना Feb26- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
8 Mar17- -10 ी. इंगळे गो वंद अंकुश स.िश. जालना Feb26- -04 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

9 May15- -10 ी जाधव आ दनाथ शषेेराव स.िश. नांदेड Aug30- -04 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज / 
भुकंप त May8- -09 ा

10 Feb2- -10 ीम. मगर माधवी सुधाकर ( वधवा) स.िश. हंगोली Jan25- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली 18/07/09 वधवा ा

11 May14- -10 ीम. सावंत स वता वनायक स.िश. परभणी Mar3- -05 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे May8- -09 अपंग ा

सन 2010 ा  तावाची याद
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

12 Apr19- -10 ी सुयवंशी मेघराज सोपानराव स.िश. यवतमाळ Apr2- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
13 Jan4- -10 ी जाधव वन ीमंतराव स.िश. नािशक Jun1- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
14 Mar17- -10 ी. मुदाळे दंगंबर गोपाळराव स.िश. जालना Jun13- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
15 Sep21- -10 ीम. बरडे सा रका भै स.िश. बीड Aug19- -05 खुला एकतफ May8- -09 ा
16 Mar12- -10 ी. माने पु षो म भाकर स.िश. सातारा Sep19- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा

17 Apr29- -10 ी सोनट के माधव वैजनाथ स.िश. नंदरुबार Sep20- -05 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज / 
भुकंप त May8- -09 ा

18 Apr5- -10 ी मोरे संतोष दंगबरराव स.िश. वािशम Nov17- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
19 Apr5- -10 ी करडखेले माधव बापुराव स.िश. वािशम Nov19- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
20 Jan14- -10 ी लोहारे महेश पंड तराव स.िश. ग दया Dec31- -05 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
21 Jan14- -10 ीम टेकुळे सुिनता ीहर स.िश. ग दया Jan2- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
22 Mar17- -10 ी. च हाण शांत रंजनराव स.िश. जालना Jan2- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
23 Jan14- -10 ी वडजे व नाथ तुकाराम स.िश. ग दया Jan6- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
24 Mar17- -10 ी. सावंत तुकाराम संतोष स.िश. जालना Jan10- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
25 Mar17- -10 ी. मुचाटे सुिनल शरणा पा स.िश. जालना Jan10- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
26 Jan11- -10 ी सपाटे सिचन भानुदास स.िश. नंदरुबार Jan25- -06 खुला पती-प ी आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा ीम.जाधव मो दनी उ रे र स.िश. ज.प. ा.शा.वागंजी ता.औसा.
27 Jan11- -10 ी औटे िशवराज संभाजी स.िश. नंदरुबार Jan25- -06 खुला एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा

28 Apr28- -10 ी दरेकर दप िशवशकंर स.िश. नंदरुबार Jan25- -06 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज / 
भुकंप त May8- -09 ा

29 Apr28- -10 ी बरादार एकनाथ व ासागर स.िश. नंदरुबार Feb10- -06 खुला एकतफ आ दवासी े ाम ये कामकाज / भुकंप त May8- -09 ा
30 Jan6- -10 ी शखे मुतालीक गफार स.िश. औरंगाबाद Feb14- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
31 Mar3- -10 ी. शखे मा जद महेमुद स.िश. जालना Apr29- -06 खुला एकतफ मा.श यिच क सक यांचे माणप  सादर कराव.े May8- -09 दयरोग ा
32 Mar17- -10 ी. भुरे शांत ल मण स.िश. जालना Apr29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
33 Mar17- -10 ी. आडसुळे िशवाजी काश स.िश. जालना Apr29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
34 Mar17- -10 ी. शवेाळे गणेश मधुकर स.िश. जालना Apr29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
35 Mar17- -10 ी. जाधव गणेश अंगदराव स.िश. जालना Apr29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
36 Apr17- -10 ी सुयवंशी नरिसंग ानोबा स.िश. पालघर Jun1- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा

37 May4- -10 ी बरादार ीकांत शरणा पा स.िश. ठाणे Jun1- -06 खुला एकतफ
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 

आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज May8- -09 ा

38 May4- -10 ीम. सोमावार संगीता भुज पा स.िश. पालघर Jun2- -06 खुला एकतफ
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 

आली आ ण आ दवासी े ाम ये कामकाज May8- -09 ा
39 Jan4- -10 ी माने ववेकानंद बाळासा ब स.िश. र ागीर Jun12- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
40 Feb16- -10 ीम. माने िशतल पांडूरंग स.िश. सांगली Jun12- -06 खुला एकतफ May8- -08 ा
41 Mar15- -10 ी. आळंदकर भालचं  ध ड राम स.िश. हंगोली Jun12- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील झाले या िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

42 Mar15- -10 ी. सुयवंशी माधव बालासाहेब स.िश. हंगोली Jun12- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
43 Mar17- -10 ी. सुयवंशी सुयकांत पाडूरंग स.िश. जालना Jun12- -06 खुला पती-प ी May8- -09 ा ीम.भोसले हेमा रामराव अिधप रचा रका ामीण णालय जळकोट आहे
44 Mar17- -10 ीम. मुळे योती नागनाथ स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली May8- -09 ा
45 Jun2- -10 ी मोरे वन द वलासराव स.िश. नांदेड Jun12- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा
46 Mar8- -10 ी. का ते ाने र महादेव स.िश. सातारा Jun17- -06 खुला एकतफ Aug5- -09 ा
47 May3- -10 ी भोसले नेताजी रावसाहेब स.िश. िसंधुदगु Jun29- -06 खुला एकतफ May8- -09 ा

1 Nov3- -11 ी. सगरे राजु गो वंद (अपंग) स.िश. र ािगर Sep8- -05 खुला एकतफ
मा.श यिच क सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर कराव.े Jul7- -11 अपंग ा

2 Jul22- -11 ीम. पवार तनुजा बाबुराव ( वधवा) स.िश. वािशम Nov18- -05 खुला एकतफ Jul7- -11 वधवा ा

1 4-Apr-12 ी जाधव संतराम द ा य स.िश. ग दया 31-Dec-05 खुला एकतफ Aug5- -09 ा
सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2015 ा  तावाची याद

िनरंक

िनरंक

िनरंक

िनरंक
सन 2016 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात 
वग

बदलीचा 
कार

कायरत माणप  
ा  / अ ा

अट िशथील दनांक शेरा पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप  

आहे / नाह
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9

1 Jul25- -11 ी.जाक र हुसेन युसुफ शखे स.िश. को हापूर Dec26- -97 खुला एकतफ ा नाह
2 Feb23- -12 ी.हा मी स यद फसीयो न स यद दलाल स.िश. हंगोली Jul21- -00 खुला एकतफ ा नाह
3 Nov16- -11 ी.शखे हसामो न िनजामो न स.िश. परभणी Feb25- -05 खुला एकतफ ा Jul7- -11
4 May19- -12 ीमती.शखे अिलमुनबी इसाकसाब स.िश. जालना Jun21- -05 खुला एकतफ ा नाह
5 Mar27- -13 ी.शखे मुकिसत अहेमद मोमीन असरफ स.िश. जालना Jun21- -05 खुला एकतफ ा नाह ा.प.
7 Jan19- -12 ीमती.इनामदार शबाना तायरअली स.िश. औरंगाबाद Jun12- -06 खुला एकतफ नाह
8 Feb21- -12 ीमती.र हमा बेगम अ.गफुर शखे स.िश. र ािगर Jun12- -06 खुला एकतफ नाह
9 Mar9- -12 ीमती.पठाण रनाज अ जज स.िश. अहमदनगर Jun12- -06 खुला एकतफ ा नाह
10 May19- -02 ी.खतीब स यद जकाउ लाह स. सनाउ लाह स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ ा नाह ा.प.
11 May5- -12 ीमती.पठाण िस  क गफारखान स.िश. जालना Aug16- -06 खुला एकतफ नाह
12 Feb7- -12 ी.िमझा सलीम बेग अली बेग स.िश. वािशम Nov1- -06 खुला एकतफ नाह
13 Mar22- -13 ीमती.लातूरे सुम या जमील अहेमद स.िश. जालना Nov26- -07 खुला एकतफ नाह
14 Apr4- -15 ी.ग डगावे वाजीद इ ा हम स.िश. सोलापूर Jan17- -09 खुला एकतफ नाह
15 Jul2- -14 ीमती.शखे खनसाफातेमा शखे शरेमोह मद स.िश. जळगाव Feb3- -09 खुला पती-प ी ा नाह ी.हा मी स यद आ दबो न स यद मसीयो न स.िश. एम.जी. उद ू ाय. कुल पटेल नगर,लातूर आहे.

Jun10- -16 ीम.मोमीन नजमुिनसा इकबाल पाशा स.िश. औरंगाबाद Jan5- -11 इ.मा.व. पती-प ी ी.दरुानी माजीद खॉन िनयाजखान महंमदखान स.िश. ज.प. शाला देवणी ता.देवणी आहे

दनांक 05, माच 2016 रोजीची अटिशथील आव यकता नसले या व कायरत माणप  ा  / अ ा  असले या उद ूमा यम सहिश कांची सेवाजे ता याद
लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 30-Jan-06 ी शेख म. हसमो न म.सरफो न बीड 14-Oct-85 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  कला (उद)ु अ ा
2 24-Jun-10 ीमती कोटलवार ल मी बबनराव परभणी 8-Jul-92 भ.ज.क. एकतफ बी.ए.बी.ए  कला अ ा
3 20-Mar-12 ी शखे िगयासो न ब ो न बीड 1-Aug-95 खुला एकतफ बी.ए.बी.ए  कला ा

4 21-Aug-10 ी.मरपवाड रंगनाथ बापुराव जालना 10-Sep-96 अनु.जमाती एकतफ बी.ए.बी.ए  कला ा
श.ैपा तेम ये दु ती 
कर यात आली

5 21-Aug-04 ी साने राज  पांडुरंग हंगोली 23-Dec-98 अनु.जाती एकतफ बी.ए.बी.ए  कला अ ा
6 29-Jun-09 ी िशदें भुजंग हाद हंगोली 24-Dec-98 अनु.जाती एकतफ बी.ए.बी.ए  इं जी अ ा
7 27-Nov-06 ी माड बोने राम बाबुराव नांदेड 15-Jan-99 अनु.जमाती पित-प ी बी.ए.बी.ए  कला ा मा.सै.
8 11-Dec-06 ी रकसाळे दगडु शकंर नांदेड 16-Mar-00 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  कला ा
9 19-Apr-11 ी. माने नानासाहेब वठठलराव नांदेड 16-Mar-00 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  कला ा
10 4-Sep-09 मुंडे देवानंद िगरजा पा हंगोली 11-Nov-02 खुला एकतफ बी.ए.बी.ए  कला ा

11 22-Jun-07 ी भंडे सुरेश बाबुराव बुलढाणा न.प1-Jan-03 भ.ज.क. एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी ा
थम दनांकाम ये दु ती 

कर यात आली
12 2-Apr-08 ीमती शखे सजादा वजीर उ मानाबाद 26-Mar-03 खुला एकतफ अ ा
13 15-May-13 ी. अंगद सोपानराव पंदे बुलढाणा 1-Aug-03 अनु.जमाती एकतफ एम.ए.एम.ए कला ा
14 16-Mar-09 ी अ ुरे संतोष ब वराज बुलढाणा 3-Feb-05 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी अ ा
15 30-Jun-14 ी पाट ल िशवाजी मा णकराव परभणी 7-Mar-05 खुला एकतफ बी.ए सी.बी.ए  ग णत ा
16 23-Feb-12 ी क े वजयकुमार जीवनराव हंगोली 10-Mar-05 भ.ज.ड. एकतफ बी.ए सी.बी.ए  व ान अ ा
17 16-Mar-09 ी कुलकण  उमाकांत जग नाथ बुलढाणा 12-Dec-05 खुला पित-प ी बी.ए.बी.ए  इं जी अ ा अपंग
18 23-May-14 ीमती.शखे हना कौसर जालना 22-Jun-06 खुला एकतफ एम.एस.सी.बी.ए . ग णत (उद)ु अ ा
19 30-Mar-12 ी च हाण धनाजी बालाजी उ मानाबाद 31-Jul-06 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी ा
20 3-Oct-11 ी. सुयवंशी तुकाराम सहदेव ठाणे 2-Aug-06 भ.ज.क. एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी ा
21 3-Jun-14 ी.कारभार  अशोक देवा पा जालना 6-Feb-07 खुला पित-प ी बी.ए सी.बी.ए  व ान ा भुकंप त
22 16-Mar-12 ी जाधव िशवशकंर ब ुवान बीड 14-Feb-07 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी ा
23 10-Feb-14 ी लहाने सुदशन बाबुराव जालना 17-Feb-07 खुला एकतफ बी.ए सी.बी.ए  ग णत दु ती अंपग

24 25-Feb-13 ी बनसोडे अंबादास शाहु अमरावती 12-Oct-07 खुला एकतफ बी.ए सी.बी.ए  ग णत ा

25 28-Apr-08 ी सुयवंशी चंदकांत दे वदास हंगोली 16-Jun-08 खुला एकतफ एम.ए..बी.ए  इं जी भुकंप त
वषयाम ये 
बदल,श.ैपा ताम ये दु ती

26 7-Dec-09 ी च  हाण हावगीराव व  वनाथ हंगोली 16-Jun-08 व.जा.अ. एकतफ एम.ए.बी.ए  हंद
27 17-Feb-14 ी भोपे वजयमाला िशवाजीराव हंगोली 16-Jun-08 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  इं जी ा दु ती कर यात आली आहे.
28 18-Jul-11 ी. स यद इ ान जलानी हंगोली 16-Jun-08 खुला पित-प ी एम.ए.बी.ए  कला/इं जी ा भुकंप त
29 24-Feb-14 ी जाधव नागेश ध ड राम हंगोली 16-Jun-08 खुला एकतफ बी.ए.बी.ए  इं जी ा
30 1-Apr-14 ीम भाजीभाकरे राज ी भाकर हंगोली 16-Jun-08 खुला एकतफ बी.ए सी.बी.ए  व ान अ ा
31 24-Dec-13 ीम जाधव िगता गु नाथ हंगोली 26-Jun-08 व.जा.अ. एकतफ बीए बीपीएड शा र रक िश क अ ा
32 27-Mar-15 ी.शखे शफ  कासीमसाब जालना 7-Sep-09 खुला एकतफ एम.ए.बी.ए  कला ा अपंग (कणबधीर) ऑनलाईन अपंग माणप  जोडले आहे.

33 19-Aug-14 ी.मुंडे राजीव ल मण परभणी 4-Mar-11 खुला पित-प ी एम.एस.सी.एम.ए . व ान / ग णत ा ीम.क े आ नी दे वदास मा.िश. राजमाता जजामाता व.लातूर आहे
34 20-Apr-16 कु.क णा दलीपराव सुयवंशी बुलडाणा 7-Apr-11 खुला पित-प ी बी.ए सी.बी.ए  व ान मा.िश.मधून नाहरकत सादर करावी. ी.कदम अ ण अनंतराव स.िश. प रमल ा. व. लातूर आहे
35 26-May-15 ीमती.का े वषा गो वंदराव परभणी 13-Jun-11 भ.ज.क. पित-प ी बी.ए सी.बी.ए  व ान ा ी.गजरे नामदेव नरिसगंराव कोणतेह  माणप  जोडलेले नाह . -

िश ण वभाग ( ा) ज हा प रषद, लातूर.
दनांक 05, माच 2016 रोजीची अटिशथील आव यकता नसले या व कायरत माणप  ा  / अ ा  असले या मा यिमक िश कांची सेवाजे ता याद

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

शै.पा ता ाधा य माचा 
कारवषय

कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

शेराअ. . ताव ा  
दनांक िश काचे नाव  कायरत 

ज हा .ने. द. जात वग बदलीचा 
कार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  

ा  / अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह न दणी 
माणप  आहे / 

नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mar12- -02 ी. गुजरे महादेव बालाजीराव स.िश. नांदेड Jul10- -06 अनु.जाती एकतफ ा

2 Mar19- -03 ी जोगदंडे सुय ताप सुखदेव स.िश. को हापूर Sep20- -06 अनु.जाती एकतफ ा

1 Aug20- -09 ी. सोनकांबळे िस दाथ नागनाथ स.िश. हंगोली Jul8- -98 अनु.जाती एकतफ ा
2 Nov17- -09 ी राउत वण ह र ं स.िश. पुणे Aug6- -05 अनु.जाती पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Dec18- -09 ीमती. कांबळे सु या दनकर स.िश. को हापूर Jun28- -06 अनु.जाती पती-प ी ा

1 Aug2- -10 ी सोळंुके तमकुमार ानोबा स.िश. र ािगर Jun23- -06 अनु.जाती पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Feb24- -10 ीमती. रसागर मिनषा भगवानराव स.िश. परभणी Aug4- -06 अनु.जाती पती-प ी
 आपसी आतंर ज हा बदली वये 
पद थापना दे यात आली ा ी.लोखंडे ध म ानू स.िश. ज.प. ा.शा.रामवाड  ता.रेणापूर आहे

1 Apr1- -10 ी मादळे ीकांत यंबकराव स.िश. सांगली Jun12- -06 अनु.जाती पती-प ी
ज.प.कमचार  नस यामुळे ताव र  
कर यात येत आहे. ा ीम.बटनपुरकर ती िशवाजीराव स.िश. ितभा िनकेतन ा. व.हणमंतवाड  ता. ज.लातूर आहे

2 Mar11- -10 ीमती. कांबळे वाती ह र ं स.िश. औरंगाबाद Jun15- -06 अनु.जाती पती-प ी ा ी.म के संजयकुमार रखमाजी स.िश. संत गाडगेबाबा िन.क. व.हडोळती ता.अहमदपूर आहे

1 Feb4- -10 ी. सोनकांबळे उमाकांत िभवाजी स.िश. परभणी Jun19- -95 अनु.जाती एकतफ उ च णेी मु या यापक वेतन णेी धारण ा
2 Jan11- -10 ी भोसले अर वंद नरिसंग स.िश. परभणी Jul6- -98 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Feb26- -10 ी. सुयवंशी आनंद मा णकराव स.िश. हंगोली Jul6- -98 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Jan11- -10 ीमती. मादळे योती बाबुराव स.िश. परभणी Jul8- -98 अनु.जाती एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण ा
5 14-Oct-10 ी. कांबळे व ठल व नाथ स.िश. परभणी 21-Jul-00 अनु.जाती एकतफ ा
6 Nov9- -10 ी. कावळे दे वदास दगंबरराव स.िश. परभणी Jul21- -00 अनु.जाती एकतफ ा
7 May14- -10 ी कांबळे अजय सुयभान स.िश. नांदेड Dec15- -05 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

सन 2002 ा  तावाची याद

सन 2003 ा  तावाची याद

1. ज.प. - ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

सन 2004 ा  तावाची याद
सन 2005 ा  तावाची याद
सन 2006 ा  तावाची याद
सन 2007 ा  तावाची याद
सन 2008 ा  तावाची याद
सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

7. ज.प. - खाजगी शाळेतील कमचार

िनरंक

िनरंक

िनरंक

ए) उव रत कमचार

उ. पती-प ी एक करण

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

िनरंक

िनरंक

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जाती



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  

ा  / अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह न दणी 
माणप  आहे / 

नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जाती

8 Jun7- -10 ी हराळे नामदेव हरण स.िश. जालना Jun14- -06 अनु.जाती एकतफ माजी सैिनक पा य ा

1 Sep27- -11 ी. रोकडे राहुंल गुणवंतराव स.िश. को हापूर Nov13- -06 अनु.जाती पती-प ी ा

1 Mar18- -11 ीमती. जाधव रेखा भाकर स.िश. नांदेड Dec16- -05 अनु.जाती पती-प ी ा ी.कांबळे र वकुमार वैजनाथ स.िश. जय संतोषीमाता ा. व.संजयनगर उदगीर
2 Mar21- -11 ीमती. गायकवाड अनुपमा ध डराम स.िश. सांगली Nov19- -07 अनु.जाती पती-प ी ा ी.कांबळे ओम काश गो वंदराव स.िश. ी.संत भगवानबाबा मा य. व.देवकरा ता.अहमदपूर आहे

1 Nov21- -11 ी. गवळे वणकुमार जनादन स.िश. सांगली Jul11- -05 अनु.जाती एकतफ ा
2 Dec29- -11 ी. गायकवाड परमे र व नाथ स.िश. र ािगर Sep13- -05 अनु.जाती एकतफ ा
3 28-Nov-11 ी. भोगे बळ राम ानोबा स.िश. सोलापूर 25-Nov-05 अनु.जाती एकतफ ा

1 Jan13- -12 ी गवळे मंगेश सोपानराव (अपंग) स.िश. र ािगर Feb21- -05 अनु.जाती एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

2 Mar12- -12 ी कलवले कांचन सोपानराव (अपंग) स.िश. सातारा Mar29- -06 अनु.जाती एकतफ अपंग माणप  सादर अपंग ा

1 26-Nov-12 ीमती. सोनवणे कमल ल मण स.िश. सोलापूर 31-Jul-07 अनु.जाती एकतफ ाधा य माम ये समा व  कर यात आले घट फोट त ा

1 May16- -12 ी. गोटमुकले िनलेश यशवंत स.िश. जालना Jun21- -05 अनु.जाती पती-प ी ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आली ा
2 Dec13- -12 ीमती. कांबळे अिनता व नाथ स.िश. नांदेड Sep20- -03 अनु.जाती पती-प ी ा
3 Mar6- -13 ीमती.कांबळे नमतृा यशवंत स.िश. हंगोली Dec31- -07 अनु.जाती पती-प ी ा

1 Mar9- -12 ी कांबळे संभाजी माधव स.िश. पुणे Mar24- -00 अनु.जाती पती-प ी ा ीम.सुयवशंी जागतृी रावसाहेब स.िश. ज.प. ा.शा.ठ बरेनगर मु ड ता. ज.लातूर आहे
2 Mar9- -12 ीमती. गुंड ले सा रका सं ाम स.िश. नांदेड Jan5- -06 अनु.जाती पती-प ी ा ी.कांबळे माधव अजुनराव ा.प. ज.प. ा.शा.तेलगाव ता.अहमदपूर आहे
3 Mar26- -12 ीमती. वामी आ नी वलास स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 अनु.जाती पती-प ी ा ी.हु ंडेकर  संतोष गजानन स.िश. ज.प. ा.शा.सारोळा ता.औसा आहे
4 Mar12- -12 ी. सरवदे मोद भागवत स.िश. नांदेड Oct6- -07 अनु.जाती पती-प ी ा ीम.ढोबळे कोमल व ंभर स.िश. ज.प. ा.शा.नायगाव ता.चाकूर आहे

1 Feb22- -12 ी सुयवंशी गो वंदराज गो पनाथ स.िश. सांगली Jun15- -07 अनु.जाती पती-प ी ा ीम.ग रबे शभुांगी भुदास िलपीक
डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर क य िनवासी ाथ. 
मा य आ मशाळा शभंुउमरगा ता.उदगीर

2 9-Mar-12 ी. सुयवंशी ीदेवी यादव स.िश. जळगाव 3-Dec-07 अनु.जाती पती-प ी ा ी.गायकवाड बु वंत हुला पा िलपीक वशाल ा. व.लातूर आहे

3 Apr6- -13 ी िशदें कशोर व नाथ स.िश. सोलापूर Jul9- -09 अनु.जाती पती-प ी ा ीम.िशदें िशवश  कशोर स.िश.

व योती मागासवग य मुलींचे वसितगहृ 
संत गोरोबा सोसा.नांदेड रोड,लातूर

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार

सन 2012 ा  तावाची याद

ड. प रत या / घट फो टत म हला कमचार

उ. पती-प ी एक करण

1. ज.प. - ज.प.

उ. पती-प ी एक करण
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

अ. अपंग

सन 2011 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  

ा  / अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह न दणी 
माणप  आहे / 

नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जाती

1 Feb28- -12 ी. प रहार तुळिशदास एकनाथ स.िश. परभणी Dec1- -93 अनु.जाती एकतफ ा
2 Feb15- -12 ी. त डारे अभंग मारेतराव स.िश. हंगोली Jul6- -98 अनु.जाती एकतफ ा
3 May16- -12 ी. िशदें गो वंद द ाजी स.िश. जालना Jul21- -98 अनु.जाती एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Jan13- -12 ी वाघमारे राजकुमार बळ राम स.िश. बीड Mar14- -00 अनु.जाती एकतफ ा
6 Jan13- -12 ीमती. वाघमारे शामा रो हदास स.िश. बीड Nov29- -01 अनु.जाती एकतफ ा
7 May16- -12 ी. साठे वाघंबर पांडुरंग िश.से. जालना Jun24- -03 अनु.जाती एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
9 Mar12- -12 ीमती. बनसोडे संिगता सुदाम स.िश. नांदेड Sep1- -04 अनु.जाती एकतफ ा
10 Mar26- -12 ी पाखरे सुयकांत दामोधर स.िश. बीड Nov17- -04 अनु.जाती एकतफ ा
13 12-Mar-12 ी गोरे राजक या राहूल स.िश. सातारा 13-Sep-05 अनु.जाती एकतफ नावाम ये बदल कर यात आलेला आहे. ा
14 Mar12- -12 ी वाघमारे संतोष माधवराव स.िश. सातारा Sep19- -05 अनु.जाती एकतफ ा
18 Apr30- -12 ी.मधाळे जत  मनोहर स.िश. जालना Jun12- -06 अनु.जाती एकतफ ा
19 Apr30- -12 ी ह परगेकर सुिशल साहेबराव स.िश. जालना Jun12- -06 अनु.जाती एकतफ ा
20 30-Apr-12 ी.भुतके दयानंद द ु स.िश. जालना Jun12- -06 अनु.जाती एकतफ ा
21 Mar3- -12 ी. कांबळे तानाजी मु ाजी स.िश. र ािगर Jun23- -06 अनु.जाती एकतफ ा
22 Mar29- -12 ी गायकवाड राहुल िभमराव स.िश. अमरावती Jun30- -06 अनु.जाती एकतफ ा
23 Mar16- -12 ी गुळवे गौतम सोपानराव स.िश. को हापूर Sep7- -06 अनु.जाती एकतफ ा
24 Mar16- -12 ी खलसे राहूल नागनाथ स.िश. को हापूर Nov14- -06 अनु.जाती एकतफ ा

1 12-Feb-13 ी.कांबळे महादेव तुळशीराम स.िश. बीड 7-Dec-01 अनु.जाती एकतफ ा
2 Apr10- -13 ी गायकवाड र वं  मनोहर स.िश. औरंगाबाद Mar15- -05 अनु.जाती एकतफ ा
3 Feb8- -13 ी.अनंतवाड व ास उ दवराव स.िश. बीड Sep9- -05 अनु.जाती एकतफ ा
4 Mar5- -13 ी.रण दवे देवानंद मोहनराव स.िश. सातारा Sep13- -05 अनु.जाती एकतफ ा
5 Mar5- -13 ी.कांबळे अिनल मारोती स.िश. सातारा Sep13- -05 अनु.जाती एकतफ ा
6 5-Mar-13 ी.बनसोडे शकंर सदािशव स.िश. सातारा 13-Sep-05 अनु.जाती एकतफ ा
7 26-Feb-13 ी.कांबळे रवी सोपानराव स.िश. र ािगर 13-Jun-07 अनु.जाती एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
8 2-Mar-13 ी.वाघमारे महादेव गो वंदराव स.िश. सोलापूर 2-Aug-07 अनु.जाती एकतफ ा
9 Mar5- -13 ी.कांबळे बालाजी मारोतीराव स.िश. सातारा Aug10- -07 अनु.जाती एकतफ ा
10 Feb26- -13 ी.सुयवंशी अंकुश ब सी स.िश. अहमदनगर Oct6- -07 अनु.जाती एकतफ ा
11 Mar13- -13 ी.शवेाळे राम ावण स.िश. को हापूर Oct19- -07 अनु.जाती एकतफ ा
12 13-Mar-13 ी.गायकवाड राहूल हाद स.िश. को हापूर 19-Oct-07 अनु.जाती एकतफ ा
13 Mar13- -13 ी.सोमवंशी व ावधन मधुकर स.िश. को हापूर Oct22- -07 अनु.जाती एकतफ ा
14 Mar13- -13 ी.वाघमारे िशवाजी अजुन स.िश. को हापूर Oct23- -07 अनु.जाती एकतफ नावाम ये बदल कर यात आला. ा
15 13-Mar-13 ी.सुरवसे सुहास तुकाराम स.िश. को हापूर 23-Oct-07 अनु.जाती एकतफ ा

सन 2013 ा  तावाची याद
ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  

ा  / अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह न दणी 
माणप  आहे / 

नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जाती

16 7-Feb-13 ी.सुयवंशी सुिनल सं ाम स.िश. सांगली 24-Dec-07 अनु.जाती एकतफ ा

1 5-Mar-14 ी वलास ह र  चं  वाघमारे स.िश. र ािगर 21-Feb-05 अनु.जाती एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

1 Sep2- -14 ी सुयवंशी तुळिशराम िलंबाजी स.िश. नांदेड Jul14- -03 अनु.जाती एकतफ आ दवासी / न ल त भागात कामकाज ा
2 Jan19- -14 ी लोखंडे संघ ानू स.िश. अहमदनगर Aug5- -04 अनु.जाती एकतफ ा
4 6-Aug-14 ी.कांबळे व ासागर संभाजी स.िश. को हापूर 19-Oct-07 अनु.जाती एकतफ ा
5 19-Aug-14 ी.वाघमारे िशवाजी ावण स.िश. को हापूर 11-Mar-08 अनु.जाती एकतफ ा

1 24-Apr-15 ी.करंजीकर केरबा माजी स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 अनु.जाती पती-प ी ा ीम.बनसोडे योती रामिलंग ामसेवक पंचायत सिमती,िनलंगा आहे

1 2-Jul-15 ीमती. आदमाने िमना ी काश स.िश. नांदेड 12-Jun-06 अनु.जाती पती-प ी ा ी.काथवटे व ठल काथवटे गटसिचव लातूर ज हा देखरेख सहकार  सं था म.लातूर.

1 Mar11- -15 ी.वाघमारे सु या वनायक स.िश. बीड Aug2- -10 अनु.जाती पती-प ी ा ी.वाघमारे राज  रो हदास स.िश. कुल वामीनी ा. व. दादोजी क डदेव नगर,लातूर आहे

1 Jan22- -15 ीमती.घेरे शकंुतला मोितराम स.िश. परभणी Jul8- -98 अनु.जाती एकतफ ा
2 May18- -15 ी.सातपुते बालाजी ीमती स.िश. बीड Dec4- -01 अनु.जाती एकतफ ा
3 Apr18- -15 ीमती.गवळ  पाली रमेश स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 अनु.जाती एकतफ थम नेमणुक दनांकात बदल कर यात आला ा
8 Apr7- -15 ी.सुयवंशी खंडेराव भुराव स.िश. सोलापूर Jan7- -09 अनु.जाती एकतफ ा
9 Mar11- -15 ीमती.लोहारकर अंजली रमेश स.िश. बीड Jan12- -09 अनु.जाती एकतफ ा
10 Apr4- -15 ी.जाधव करण हाद स.िश. सोलापूर Jan20- -09 अनु.जाती एकतफ ा
12 11-Mar-15 ी.गायकवाड सुिनल वसंत स.िश. बीड 9-Mar-09 अनु.जाती एकतफ ा
13 Mar16- -15 ी.गोपाळे मनोजकुमार सं जव स.िश. र ािगर Aug13- -09 अनु.जाती एकतफ ा

1 Jun4- -16 ी.सुयवंशी ानोबा शकंरराव स.िश. बीड Dec14- -01 अनु.जाती एकतफ
2 Apr26- -16 ी जोगदंड अ ण वसंतराव स.िश. बीड Mar13- -03 अनु.जाती एकतफ
3 May6- -16 ी सोनवणे नागनाथ गणपती स.िश. बीड Nov6- -04 अनु.जाती एकतफ
4 Apr25- -16 ी रण दवे राम कशन अशोक स.िश. सांगली Mar15- -05 अनु.जाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
5 Apr26- -16 ी अर वंद संभाजी शळेके स.िश. सोलापूर Aug27- -07 अनु.जाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

6. ज.प.- शासन मा यता ा  सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2015 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

अ. अपंग

ए) उव रत कमचार

उ. पती-प ी एक करण
1. ज.प. - ज.प.

सन 2016 ा  तावाची याद

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  

ा  / अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह न दणी 
माणप  आहे / 

नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जाती

6 Nov11- -16 ीमती.छाया पांडुरंग मोरे स.िश. अिलबाग Feb21- -09 अनु.जाती एकतफ ताव न याने ा

7 Apr28- -16 ी लांडगे महादेव गो वंद स.िश. बीड Mar5- -09 अनु.जाती एकतफ
8 Mar31- -16 ी.साबणे राहूल व ठलराव स.िश. िसंधुदगु Aug31- -09 अनु.जाती एकतफ
9 Feb26- -16 ीमती. स वता अ वनाश वाघमारे स.िश. को हापूर Sep4- -09 अनु.जाती एकतफ ताव न याने ा

10 Apr16- -16 ी.कांबळे िस ाथ म हार  स.िश. सातारा Jan6- -10 अनु.जाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
11 Mar30- -16 ी.सुयवंशी द ा य वसंतराव स.िश. परभणी Jul27- -10 अनु.जाती एकतफ तावाची त सादर करावी
12 Mar30- -16 ी.कलवले र वकांत मधुकरराव स.िश. परभणी Aug2- -10 अनु.जाती एकतफ तावाची त सादर करावी
13 Mar30- -16 ी.कांबळे दप माधवराव स.िश. परभणी Jan7- -11 अनु.जाती एकतफ तावाची त सादर करावी
14 May4- -16 ी खलसे नामदेव दगंबर स.िश. अहमदनगर Mar20- -11 अनु.जाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jan16- -14 ी रोडेवाड रामानंद तुकाराम स.िश. बीड Feb28- -08 अनु.जमाती एकतफ ा
2 Dec3- -14 ी.मोहारे दामोदर नारायणराव स.िश. बीड Mar27- -08 अनु.जमाती एकतफ ा
3 Dec3- -14 ी.पंढारे म छं  एकनाथ स.िश. बीड Mar3- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
4 Dec1- -14 ी.नंगेवार धनराज गंगाधर स.िश. पुणे Sep8- -09 अनु.जमाती एकतफ ा ीम.चामलवाड यंका बालाजी क.स. पंचायत सिमती,लातूर आहे
5 Dec1- -14 ी.लंगेवाड शांत वरभ स.िश. पुणे Sep8- -09 अनु.जमाती एकतफ ा

1 Mar30- -15 ी.प लेवाड अिनल सुयकांत स.िश. सोलापूर Jan7- -09 अनु.जमाती पती-प ी ा ीमती पु पा यंकटराव यरपलवाड स.िश. मु े र ाथिमक व ामंद र, औसा, ता औसा, ज लातूर व न  त ा आहे 

2 Mar12- -15 ी.िनलेवाड सिचन बाबुराव स.िश. जालना Jan1- -11 अनु.जमाती पती-प ी आपसी आंतर ज हा बदली वये पद थापना दे यात आली ा ीम.बोयणे सुवणा यंकटराव स.िश. ी.िशवाजी मा य. व.लातूर

1 Apr15- -15 ी.परसेवाड तुकाराम नारायण स.िश. उ मानाबाद Aug9- -95 अनु.जमाती एकतफ ा
2 18-Apr-15 ीमती.वळवी सुनंदा रतनराव स.िश. उ मानाबाद 30-Jun-05 अनु.जमाती एकतफ न याने ा
3 30-Apr-15 ी.देवष इं देव भुराव स.िश. अहमदनगर 1-Feb-08 अनु.जमाती एकतफ न याने ा
4 24-Feb-15 ी.पडलवार यंकट पांडुरंग स.िश. िसंधुदगु 12-Mar-08 अनु.जमाती एकतफ ा
5 Nov9- -15 ी.पे टेवाड कामाजी गंगाधर स.िश. अिलबाग 3-Jan-09 अनु.जमाती एकतफ न याने ा
6 Nov16- -15 ी.अनपलवार ल मण शकंरराव स.िश. अिलबाग 3-Jan-09 अनु.जमाती एकतफ न याने ा
7 13-Apr-15 ी.मारकवाड ाने र माधवराव स.िश. बीड 7-Jan-09 अनु.जमाती एकतफ न याने ा
8 May14- -15 ीमती. हे े सुमन यंकटराव स.िश. बीड Jan9- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
9 Mar11- -15 ी. हे े वलास वनायकराव स.िश. बीड Jan12- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
10 Mar11- -15 ीमती. हे े वजयादेवी साधुराव स.िश. बीड Jan12- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
11 Apr27- -15 ी.तोलसरवाड राजकुमार शषेेराव स.िश. उ मानाबाद Mar3- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
12 Apr15- -15 ी.मोहारे अजुनराव गो वंदराव स.िश. सातारा Mar9- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
13 Apr15- -15 ी. खंड वाले बालाजी वामनराव स.िश. सातारा Mar9- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
14 Apr15- -15 ी.पंढारे सोमनाथ व नाथ स.िश. सातारा Mar9- -09 अनु.जमाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
15 Apr15- -15 ी. हे े रो हदास गो वंदराव स.िश. सातारा Mar9- -09 अनु.जमाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
16 Mar30- -15 ी.गुंगे मोद गुंडेराव स.िश. सोलापूर Jun15- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
17 Mar30- -15 ी.क डावर राजू पोशे ट स.िश. सोलापूर Jun25- -09 अनु.जमाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
18 30-Mar-15 ी. जत  अिभमान अंकुश स.िश. सोलापूर 25-Jun-09 अनु.जमाती एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
19 Apr27- -15 ी.जमादार संचय मनोहर स.िश. उ मानाबाद Aug11- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
20 Mar27- -15 ी. ह पळगावे ानोबा बर पा स.िश. उ मानाबाद Aug17- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
21 Apr13- -15 ी. खंड वाले संभाजी वामनराव स.िश. पुणे Aug27- -09 अनु.जमाती एकतफ ा

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जमाती
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2015 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

उ. पती-प ी एक करण
7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- अनु.जमाती
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

22 Apr13- -15 ी.धोतरे कच  झ टंगराव स.िश. पुणे Sep4- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
23 Apr13- -15 ी. हे े वजयकुमार साधुराव स.िश. पुणे Sep10- -09 अनु.जमाती एकतफ ा
24 Mar30- -15 ी. हे े य लािलंग बाबुराव स.िश. सोलापूर Dec11- -09 अनु.जमाती एकतफ ज हया या नावाम ये बदल कर यात आला ा

1 Apr20- -16 ी.इरले संजय गो वंद स.िश. परभणी Jun17- -03 अनु.जमाती एकतफ
2 Apr28- -16 ी जांगीलवार र वं  गंगाराम स.िश. र ािगर Jun13- -06 अनु.जमाती एकतफ
3 Mar31- -16 ी.धनवे यादवराव संभाजी स.िश. िसंधुदगु Jul6- -06 अनु.जमाती एकतफ
4 Apr7- -16 ी.आरशवेार बाबु पोत ना स.िश. र ािगर Jun13- -07 अनु.जमाती एकतफ
5 Mar30- -16 ी.बा हाळे चं कांत हणमंत स.िश. र ािगर Jun15- -07 अनु.जमाती एकतफ
6 Jan15- -16 ी.बळवंतकर ाने र नागोराव स.िश. अिलबाग Jul2- -07 अनु.जमाती एकतफ ताव न याने ा

7 Mar23- -16 ी. दंडेवाड बालाजी संतुकराव स.िश. र ािगर Jul6- -07 अनु.जमाती एकतफ
8 Jan27- -16 ीमती.काटेवाड गोदावर  सोपानराव स.िश. अिलबाग Sep5- -07 अनु.जमाती एकतफ ताव न याने ा

9 Apr2- -16 ी.पु ट वार बालाजी सायलू स.िश. र ािगर Oct20- -07 अनु.जमाती एकतफ
10 May9- -16 ी.गोनेलवार पोशे ट  जयराम स.िश. सोलापूर Jan7- -09 अनु.जमाती एकतफ
11 Apr28- -16 ी बाचावार चं कांत लाल या स.िश. सोलापूर Jan9- -09 अनु.जमाती एकतफ
12 Jun1- -16 ी.गो वंदवार इर ना हणमंतराव स.िश. सोलापूर Jan9- -09 अनु.जमाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
13 May4- -16 ी अिलवाड मु याना साय ना स.िश. सोलापूर Jan12- -09 अनु.जमाती एकतफ
14 Apr26- -16 ीमती.चंदापुरे ेमलाबाई नरसग डा स.िश. सोलापूर Jun15- -09 अनु.जमाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
15 Apr26- -16 ी सुकरे ल मीकांत द ा य स.िश. सोलापूर Jun16- -09 अनु.जमाती एकतफ ववरणप - अ सादर करावे 
16 Apr26- -16 ी न डे परमे र िशवाजी स.िश. सोलापूर Jun18- -09 अनु.जमाती एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
17 Mar30- -16 ी.गेडेवाड ओकंार िशवाजी स.िश. जालना Jul12- -10 अनु.जमाती एकतफ
18 Jun7- -16 ीम.देवष िशवनंदा वरभ स.िश. औरंगाबाद Oct25- -10 अनु.जमाती एकतफ

ए) उव रत कमचार
सन 2016 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jun12- -09 ी. जाधव गो वंद राजाराम स.िश. िसंधुदगु Dec18- -03 व.जा.अ. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Oct22- -09 ी. ममाळे सुयकांत हणमंत पा स.िश. बीड Jun28- -89 व.जा.अ. एकतफ ा
2 Aug17- -09 ी. पवार काश रामधन स.िश. बीड Jul26- -98 व.जा.अ. एकतफ ा

1 Mar12- -10 ीमती. च हाण शारदा पराजी स.िश. र ािगर Jun12- -06 व.जा.अ. पती-प ी

थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली 
आजी कंवा माजी सैिनक बाबत खुलासा 
करावा सैिनक प ी ा

1 May3- -10 ी गायकवाड िनतीन ह रभाऊ स.िश. िसंधुदगु Jun29- -06 व.जा.अ. एकतफ ा

1 Feb1- -11 ी. राठोड संतोष हरामण स.िश. सांगली Nov28- -07 व.जा.अ. पती-प ी ा

1 May6- -11 ीमती. राठोड सु पया केशवराव स.िश. अहमदनगर Sep25- -07 व.जा.अ. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी. वजयकुमार गणपतराव पवार ा यापक 
मा टर दनानाथ मंगेशकर 
महा व. औराद शहा ता.िनलंगा

1 Oct24- -11 ी. च हाण वनायक कसनराव स.िश. बीड Aug6- -98 व.जा.अ. एकतफ ा

1 1-Feb-12 ी. राठोड आ णाराव ीमंत स.िश. बीड 2-Aug-04 व.जा.अ. एकतफ
 मा. श यिचक सक यांचे ऑनलाईन 
अपंग माणप  सादर केले अपंग ा

1 Feb23- -12 ी पवार वनायक तुकाराम स.िश. हंगोली Jul10- -92 व.जा.अ. एकतफ ा
2 Feb23- -12 ी राठोड िभमराव शामा स.िश. हंगोली Jul16- -98 व.जा.अ. एकतफ ा
3 Feb8- -12 ी. आडे बाळु बाबुराव स.िश. रायगड Aug3- -05 व.जा.अ. एकतफ ा
4 13-Feb-12 ी. राठोड बालाजी भु स.िश. पुणे 5-Oct-05 व.जा.अ. एकतफ ा
5 Feb8- -12 ी. पवार ल मण शटे बा स.िश. रायगड Oct10- -05 व.जा.अ. एकतफ ा

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वमु  जाती अ

उ) पती-प ी एक करण 

उ) पती-प ी एक करण 

ए) उव रत कमचार

सन 2012 ा  तावाची याद

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

अ) अपंग

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2009 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

ई) सैिनक प ी

ए) उव रत कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

7. ज.प. - खाजगी सं थेचे कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वमु  जाती अ
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

6 14-Feb-12 ी. जाधव द ा य ध डबा स.िश. रायगड 16-Jan-06 व.जा.अ. एकतफ ा
7 Feb14- -12 ी. जाधव युवराज दलीप स.िश. र ािगर Jun12- -06 व.जा.अ. एकतफ ा
8 Mar15- -12 ी राठोड अशोक कािशनाथ स.िश. नािशक Jun12- -06 व.जा.अ. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Feb12- -13 ीमती. आडे सार का रामराव स.िश. बीड Jan6- -09 व.जा.अ. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 8-Jan-13 ीमती. जाधव जय ी परशरुाम स.िश. सोलापूर 19-Jan-09 व.जा.अ. पती-प ी ा ी.गु टेवाड कर गोपाळ नाथराव ामसेवक पंचायत सिमती, अहमदपूर आहे

1 Apr10- -13 ीमती. बयास वमल बाबुराव स.िश. औरंगाबाद Jul14- -04 व.जा.अ. एकतफ ा
2 Apr10- -13 ी पवार अशोक ध ड राम स.िश. औरंगाबाद Dec21- -06 व.जा.अ. एकतफ ा
3 Feb4- -13 ी.राठोड शामलाल चंदर स.िश. सांगली Nov19- -07 व.जा.अ. एकतफ ा

1 Aug26- -14 ी.च हाण सितष गो वंदराव स.िश. को हापूर Oct22- -07 व.जा.अ. एकतफ ा

1 May13- -15 ी.राठोड सुिनल िलंबराज स.िश. सोलापूर Nov23- -05 व.जा.अ. एकतफ ा
2 Mar3- -15 ी.राठोड संजय गो पनाथ स.िश. अहमदनगर Sep26- -07 व.जा.अ. एकतफ ा
3 31-Mar-15 ीमती. च हाण भा य ी रमेशराव स.िश. सोलापूर 7-Jan-09 व.जा.अ. एकतफ ा
4 Apr7- -15 ी.राठोड दशरथ उ म स.िश. सोलापूर Jul10- -09 व.जा.अ. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

1 Feb29- -16 ी.जाधव भाऊसाहेब तुकाराम स.िश. नंदरुबार Jan15- -09 व.जा.अ. एकतफ  अपंगाचे ऑनलाईन माणप ाकर ता ताव दाखल अपंग ताव न याने ा

1 Jun7- -16 ीमती.सुरडकर सं या ाने र स.िश. पुणे Aug18- -11 व.जा.अ. पती-प ी
ववरणप  अ सादर करावे आ ण ववाह 
न दणी माणप  सादर करावे डॉ.सुधाकर ड .ड . वर  संशोधक कृ ष महा व ालय,लातूर नाह

1 Mar22- -16 ी.आडे ल मण राजाराम स.िश. र ािगर Sep8- -05 व.जा.अ. एकतफ
2 Jun8- -16 ी.जाधव अिनल िशवराम स.िश. अहमदनगर Jun26- -09 व.जा.अ. एकतफ
3 May16- -16 ी.राठोड सुयकांत वसंतराव स.िश. सांगली Oct25- -10 व.जा.अ. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

ए) उव रत कमचार

सन 2016 ा  तावाची याद

उ) पती-प ी एक करण 

7. ज.प. - खाजगी सं थेचे कमचार

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2013 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प. - ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

अ) अपंग



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप

 ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Aug14- -09 ीमती. येईलवाड गोदावर  नारायण स.िश. हंगोली Oct29- -05 भ.ज.ब. पती-प ी ा ी.माडगे मनोज पं डतराव क. ा यापक कै.दगडोजीराव देशमखु आ िमय किन  महा व ालय, रेणापूर आहे

1 Dec29- -10 ीमती. िगर स रता दयानंद स.िश. उ मानाबाद Oct27- -01 भ.ज.ब. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.दयानंद कृ णाथ बावा (िगर ) आरो य कमचार ज हा हवताप कायालय,लातूर आहे

1 Nov1- -11 ीमती. िगर  अनुसया दगांबर स.िश. जालना Jun23- -03 भ.ज.ब. पती-प ी ा ी.िगर  ानोबा नामबुवा स.िश. ज.प. ा.शा.गु टेवाड  ता.अहमदपूर आहे
2 Sep15- -11 ी थोरात केशव ल मण स.िश. परभणी Jul30- -03 भ.ज.ब. पती-प ी ा ीम.लोहारे िनगणुा अशोकराव स.िश. ज.प.क. ा.शा.गाधवड ता. ज.लातूर आहे

1 Aug9- -11 ीमती. िगर  िश पा िशवाजी स.िश. परभणी Sep2- -06 भ.ज.ब. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.बन ववेकानंद दगंबर स.िश. संभाजीराव क े मा य.आ मशाळा ता. ज.लातूर

1 May13- -11 ी. वाघमारे माधव बापुराव स.िश. बीड Jul21- -98 भ.ज.ब. एकतफ ा
2 Oct17- -11 ी. उदेवाले रमाकांत वजयकुमार स.िश. परभणी Sep20- -01 भ.ज.ब. एकतफ ा

1 Nov26- -12 ीमती. िगर  वषाराणी गुमानगीर स.िश. सोलापूर Aug11- -06 भ.ज.ब. एकतफ कुमा रका अस याबाबत 2016-17 वष मधील माणप  सादर करावे कुमा रका ा

1 Mar1- -12 ीमती. बन अमरजा दगंबर स.िश. परभणी Aug6- -04 भ.ज.ब. पती-प ी ा

1 17-Mar-12 ीमती. देशमुख शोभाताई भाकरराव स.िश. अहमदनगर 16-Oct-07 भ.ज.ब. पती-प ी ा ी.गणेश बाबुराव सुयवंशी मा.िश. ज.प. शाला देवणी ज.लातूर

1 May16- -12 ी. िगर  ाने र ध डराम स.िश. जालना Feb27- -04 भ.ज.ब. पती-प ी ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आली ा ीम.िगर  सुिनता गुमानबुवा अिधप रचा रका शास कय वै कय महा.व सव . णालय,लातूर आहे

1 Feb27- -12 ी. वगवे ल मण संभाजीराव स.िश. बुलडाणा Mar1- -04 भ.ज.ब. एकतफ ा
2 May16- -12 ी. हु ंडेकर काश बालाजी स.िश. जालना Jun21- -05 भ.ज.ब. एकतफ अपवादा मक प र थती बाबत पुरावे सादर करावेत  ा
3 Jan4- -12 ी. हुडेकर ल मण बळ राम स.िश. नािशक Jun12- -06 भ.ज.ब. एकतफ ा

ए) उव रत कमचार

3. ज.प. - क  सरकारचे कमचार

1. ज.प.- ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

सन 2012 ा  तावाची याद

2. ज.प.- रा य सेवेचे कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
1. ज.प.- ज.प.

उ) पती-प ी एक करण 

7. ज.प. - खाजगी सं थेचे कमचार

इ) कुमा रका

ए) उव रत कमचार

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती ब
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

उ) पती-प ी एक करण 
7. ज.प. - खाजगी सं थेचे कमचार

उ) पती-प ी एक करण 



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप

 ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती ब
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

4 Feb4- -12 ी. पुर  सुिनल यंबक स.िश. र ािगर Jun22- -06 भ.ज.ब. एकतफ ा
5 Dec17- -12 ी. पुर  भरत बालाजी स.िश. सोलापूर Jul27- -07 भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Apr10- -13 ीमती. बन वषृाली विश स.िश. औरंगाबाद Jan6- -02 भ.ज.ब. पती-प ी ा ी.िगर  नारायण जग नाथ किन  अिभयंता महा वतरण शाखा वडवळ ता.चाकूर आहे

1 Jun6- -13 ी. भारती ीकृ ण दगडू स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 भ.ज.ब. पती-प ी ा ीम.िगर  माधुर  स स.िश. सं दपनी टे नकल कँपस लातूर आहे

1 May21- -13 ी. कासार सितश सुभाषराव स.िश. परभणी Jun16- -03 भ.ज.ब. एकतफ ा
2 Aug3- -13 ीमती. गोसावी वजया रमेश स.िश. परभणी Aug2- -04 भ.ज.ब. एकतफ संबंिधताचा वनंती अज दनांक 07/12/2015 ा
3 Feb12- -13 ी.पुर  फु लचं  हराचं स.िश. बीड Nov6- -04 भ.ज.ब. एकतफ ा
4 Feb4- -13 ी.िगर  वजयकुमार भागवत स.िश. सांगली Dec17- -07 भ.ज.ब. एकतफ ा

1 Jul28- -14 ी.सु े  चं कांत िनवृ ी स.िश. औरंगाबाद Mar16- -05 भ.ज.ब. एकतफ ा
2 11-Jun-14 ी भारती ल  मीकांत ल  मण स.िश. परभणी 23-Jan-08 भ.ज.ब. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 16-Mar-15 ीमती. करतवाड राह  शकंर स.िश. अहमदनगर 1-Nov-07 भ.ज.ब. एकतफ
2 13-Apr-15 ी.ग जलवार सुधाकर गंगाराम स.िश. सोलापूर 9-Jan-09 भ.ज.ब. एकतफ
3 4-Apr-15 ीमती.िगर  तनूजा कशनराव स.िश. सोलापूर 12-Jan-09 भ.ज.ब. एकतफ ा
4 7-Apr-15 ी.पाट ल वृ षकेत सदािशव स.िश. सोलापूर 12-Jan-09 भ.ज.ब. एकतफ ा

1 May2- -16 ी िगर  चं शखेर यंकटेश स.िश. सांगली Nov19- -07 भ.ज.ब. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
2 May4- -16 ी क याणकर सितश मारोतीराव स.िश. सोलापूर Jan12- -09 भ.ज.ब. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

टप 1

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
5. ज.प.- रा य व क  सावजिनक उप म

7. ज.प. - खाजगी सं थेचे कमचार

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार
सन 2015 ा  तावाची याद

उपरो  कमचा यांनी आपले नाव, स थतीम ये कायरत शाळेचे नाव, मुळ गावाचे नाव, तालु याचे नाव,  स थतीचा 1 फोटो, मोबाईल नंबर, ईमेल आयड  इ.आव यक ती मा हती आप या संबंिधत 
मु या यापक यांनी सां ा कत क न या कायालयास ह  याद  िस  होताच 15 दवसा या आत सादर कर यात या यात. सदर काम पारदशक होणेसाठ  यामुळे आप या मा हतीबाबत सं म िनमाण 
झा यास आपणांला ता काळ संपक साधता येईल.



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप

 ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती ब
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

2

3
4
5

6
7

सदर याद  िस  के यानंतर सदर याद म ये आणखी काह  आ ेप / हरकती असतील तर ह  याद  िस  झा यापासून 15 दवसापयत सादर करता येईल यानंतर कोण याह  कारचे आ ेप / हरकती 
या कायालयामाफत वकार या जाणार नाह त याची द ता घे यात यावी.
सदर 15 दवसांम ये ा  आ ेप / हरकती बाबत यानंतर ठक 08 दवसांनी सदर आ ेपाबाबत सुनावणी मा.मु य कायकार  अिधकार  यांचेकडे आयो जत कर यात आलेली असून याम ये आपले 
आ ेप / हरकती आव यक या कागदप ां या पुरा यासह सादर कर यात यावे.
सदर आ ेपा या सुनावणीम ये या कमचा यांना सदर याद  आणखी पारदशक होणे अपे त वाटते याम ये या कायालयास आणखी काह  सुचना घेऊन हजर राहावे.
सदर आ ेपा या सुनावणीम ये उपरो  अ. ं . 1 म ये नमुद नमु याम येच मा हती सादर करावी.

सदर याद म ये वेगळयाने सुचना सादर करावया या असलीतर या उपरो  ई मेल आयड वर सादर कर यात या यात.
अ. ं . 01 ची मा हती या कायालया या Laturzpagb@gmail.com  या ई मेल वर सवानी मु या यापका या वा र ने सॉ ट कॉपी सादर क न हाड कॉपी टपालाने या कायालयास सादर कर यात यावी.



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 14-Sep-09 ी. िशधंीकुमटे राजकुमार भानुदास स.िश. परभणी 14-Jul-97 भ.ज.क. एकतफ ा

1 Mar4- -10 ीमती. चोपडे निलनी नरिसंगराव स.िश. हंगोली Jun12- -06 भ.ज.क. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Dec7- -10 ी. टळे बालाजी यशवंतराव स.िश. बीड Aug1- -91 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Nov4- -10 ी. मुळे मुरलीधर िशवदास स.िश. बुलडाणा Mar1- -04 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 May9- -11 ीमती. शरे कर महानंदा बाबुराव स.िश. र ािगर Oct24- -07 भ.ज.क. पती-प ी आपसी आंतर ज हा बदलीने पद थापना दे यात आली ा

1 Jul22- -11 ी. िभंगोले गणपत म णाजी स.िश. जळगाव Dec3- -07 भ.ज.क. पती-प ी ा ीम.टेकुळे जजाबाई गणपत स.िश. ज.प. ा.शा.च ड  ता.उदगीर आहे

1 8-Feb-11 ीमती. येणुरे राजक या िभमाशकंर स.िश. नांदेड 24-Jul-07 भ.ज.क. पती-प ी ा ी.देवकते बरबल वैजनाथ स.िश. सट मेर  कुल इं जी मे ङ ा. व. लातूर आहे

1 Nov9- -11 ी. भंगे माधव यंकटराव स.िश. वािशम Aug25- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
2 Jan5- -11 ी. काळे राजकुमार ल मण स.िश. नांदेड Aug28- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
3 Nov9- -11 ी. शवेाळे दगंबर भागुराम स.िश. वािशम Aug31- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
4 Nov5- -11 ी. सुरनर गो वंद राम कशन स.िश. वािशम Nov5- -04 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 Dec26- -11 ी. कडेकर शलैेश रामदास स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ा
6 May7- -11 ी.पाट ल गणेश यंकटराव स.िश. जळगाव Dec4- -07 भ.ज.क. एकतफ ा

1 Mar5- -12 कु. हुडे मीरा नारायण (अपंग) स.िश. बुलढाणा Mar5- -04 भ.ज.क. एकतफ

मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे आ ण अटिशथील 

झालेबाबत शासना या आदेशाची त सादर 
करावी अपंग ा

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

अ) अपंग

सन 2011 ा  तावाची याद

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

सन 2012 ा  तावाची याद

1. ज.प.- ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती क
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती क
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Feb28- -12 ीमती. हे े मंगल व नाथ स.िश. जळगाव Oct24- -07 भ.ज.क. पती-प ी ा ी. हे े व णुदास गु नाथराव स.िश. ज.प. ा.शा.कवठाळा ता.देवणी नाह

1 2-Feb-12 ी. हलगरे ई र यंकटराव स.िश. र ािगर 24-Oct-07 भ.ज.क. पती-प ी ा ीम. वाती ई र हलगरे क.स. महा मा फुले ा. वकास सेवा.सं था सोनवळा ता.जळकोट आहे
2 13-Feb-12 ीमती. मलीश ेकोमल नामदेव स.िश. रायगड 3-Jan-09 भ.ज.क. पती-प ी ा ी िभंगोले केशव शषेेराव स.िश. ीराम व ालय तळेगाव बोर , ता िश र अं आहे

1 Feb1- -12 ी. ग हाणे अनंतराव सोपानराव स.िश. बीड Jul1- -89 भ.ज.क. एकतफ
संबंिधतांचा दनांक  16/02/2016 रोजी या 
अजा वये ताव िनकाली ा

2 Jan17- -12 ी नरवटे रावसाहेब बळ राम स.िश. परभणी Jul6- -98 भ.ज.क. एकतफ ा
3 May16- -12 ी. बनसोडे दयानंद गंगाधर स.िश. जालना Jul27- -98 भ.ज.क. एकतफ ा
4 Feb2- -12 ीमती. केजिगरे छाया व नाथ स.िश. परभणी Oct22- -01 भ.ज.क. एकतफ ा
5 Mar9- -12 ी. गाड कर राजा ब स.िश. िसंधुदगु Jan9- -02 भ.ज.क. एकतफ ा
6 May16- -12 देनगुंडे नरिसंग जनाधन स.िश. जालना Mar27- -03 भ.ज.क. एकतफ ा
7 Mar15- -12 ी बरमे शदर दे वदास स.िश. नािशक Jun12- -03 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
8 May16- -12 ी. िसंधीकुमटे गो वंद सोपानराव स.िश. जालना Jun24- -03 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
9 Feb27- -12 ी. उमाटे शामराव गंगाराम स.िश. बुलडाणा Mar8- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
10 Jan11- -12 ी काळे िशवकुमार ल मण स.िश. वािशम Jul1- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
11 Feb1- -12 ी. यमगर ई र भगवान स.िश. वािशम Jul1- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
12 Mar5- -12 ी. करले िशवराज माधवराव स.िश. िसंधुदगु Jul6- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
13 12-Jan-12 ीमती. सुसलादे यामल िशवाजी स.िश. जळगाव 11-Mar-05 भ.ज.क. एकतफ ा
14 Jan16- -12 ी हे े व ठल नागोराव स.िश. जळगाव Mar11- -05 भ.ज.क. एकतफ ा
15 Jan7- -12 ीमती. मुसळे जय ी उ दवराव स.िश. जळगाव Mar18- -05 भ.ज.क. एकतफ ा
16 May16- -12 ीमती.कुमठेकर शभुांगी शामराव स.िश. जालना Jun20- -05 भ.ज.क. एकतफ ा
17 May16- -12 ी.बावचे सुयकांत रामराव स.िश. जालना Jun21- -05 भ.ज.क. एकतफ ा
18 May16- -12 ी. हुडे गोरोबा नारायण स.िश. जालना Jun28- -05 भ.ज.क. एकतफ भ.ज.ब. ऐवजी भ.ज.क. असा बदल कर यात आलेला आहे. ा
19 Feb29- -12 ी. नरवटे परमे र रामचं स.िश. वधा Oct6- -05 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
20 13-Feb-12 ी. कोरे ीहर  शषेेराव स.िश. रायगड 12-Dec-05 भ.ज.क. एकतफ ा
21 Feb10- -12 ी. काळे परमे र केशव स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ा
22 Feb10- -12 ी. का े िशवराम व नाथ स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ा
23 Feb13- -12 कु. सोनाळे िमना ी कािशनाथराव स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आली ा
24 Feb13- -12 ी. येणक कर परमे र ानोबा स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आली ा
25 Feb13- -12 कु. गुदधे िसमा कशनराव स.िश. भंडारा Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आली ा
26 Feb14- -12 ीमती. बैकरे अचना कािशनाथ स.िश. र ािगर Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ न याने नाव समा व ( तावाची त सादर करणे) ा

ए) उव रत कमचार

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती क
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

27 Apr7- -12 ीमती. कातपुरे अ णा व नाथ स.िश. अकोला Jun12- -06 भ.ज.क. एकतफ ा

1 13-May-13 ी. यवहारे ाने र नारायण स.िश. ठाणे 1-Jun-06 भ.ज.क. पती-प ी ा

1 May17- -13 ी. देवकते अर वंद पंढर नाथ स.िश. परभणी Jul6- -98 भ.ज.क. एकतफ वनंतीनूसार पती-प ी ऐवजी एकतफ ा
2 May4- -13 ी. खताळ जनादन िमठूसाहेब स.िश. यवतमाळ Jan24- -02 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Apr10- -13 ी करले पांडुरंग भानुदास स.िश. औरंगाबाद Mar18- -02 भ.ज.क. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आली ा
4 Aug8- -13 ी. वळेकर तानाजी मारोतीराव स.िश. जालना Jun24- -03 भ.ज.क. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे. ा
5 Apr15- -13 ी सुळे संभाजी व ठल स.िश. नािशक Dec26- -03 भ.ज.क. एकतफ ा
6 Apr10- -13 ी सुरवसे जयराम सोपान स.िश. औरंगाबाद Feb27- -04 भ.ज.क. एकतफ ा
7 Apr10- -13 ीमती. छ े वषा सुभाष स.िश. औरंगाबाद Mar14- -05 भ.ज.क. एकतफ ा
8 13-May-13 ीमती. देवडे संिगता ी कशन स.िश. ठाणे 1-Jun-06 भ.ज.क. एकतफ ा
9 May21- -13 ी. सुयवंशी शामराव कािशनाथ स.िश. भंडारा Jun14- -07 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
10 Feb11- -13 ी.कोकरे वजयकुमार कसनराव स.िश. भंडारा Jun15- -07 भ.ज.क. एकतफ ा

11 Mar4- -13 ी.इंगोले कृ णहर  ल मण स.िश. धुळे Jun26- -07 भ.ज.क. एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात 
आली आ ण आ दवासी / न ल त भागात 
कामकाज ा

12 Mar11- -13 ी.मुंडकर गो वंद सुरमानी स.िश. धुळे Jun29- -07 भ.ज.क. एकतफ ा
13 Mar28- -13 ीमती. द नुरे संिगता अंबादास स.िश. नािशक Jul11- -07 भ.ज.क. एकतफ ा
14 Jan5- -13 ी. बरादार वजयकुमार ह रबा स.िश. भंडारा Sep19- -07 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
15 Feb26- -13 ी.सुयवंशी धनाजी भाकर स.िश. अहमदनगर Sep21- -07 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
16 5-Mar-13 ी.भु े अंकुश नागू स.िश. जळगाव 22-Oct-07 भ.ज.क. एकतफ ा
17 Feb26- -13 ीमती.िभंगोले भा य ी बालाजी स.िश. जळगाव Dec3- -07 भ.ज.क. एकतफ ा
18 Feb26- -13 ी.िभंगोले महावीर गो वंदराव स.िश. जळगाव Dec3- -07 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Mar1- -14 ी बनसोडे महानंदा बळ राम स.िश. बीड Jun16- -09 भ.ज.क. एकतफ आजी सैिनक प ी ा

1 Aug26- -14 ी दवटे संतोष िशवाजीराव स.िश. परभणी Jul21- -00 भ.ज.क. एकतफ ा
2 Dec30- -14 ी.देमगुंडे जीवन यंकटराव स.िश. परभणी Jul19- -01 भ.ज.क. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Mar6- -14 ी उ  पे नामदेव शकंर स.िश. नािशक Jun11- -03 भ.ज.क. एकतफ ा

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

ई) सैिनक प ी 

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  
ा  / 
अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती क
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

4 Mar4- -14 ी.हरंगुळे ीकांत रामभाऊ स.िश. बुलडाणा Feb23- -04 भ.ज.क. एकतफ संबंिधतांचा वनंती अज दनांक 16/04/2016. ा
5 25-Feb-14 ी सुरेखा बाजीराव सुळ स.िश. अिलबाग 13-Sep-07 भ.ज.क. एकतफ ा
6 Mar18- -14 ी नरवटे अमोल रामराव स.िश. नािशक Jan13- -09 भ.ज.क. एकतफ ा

1 Apr27- -15 ीमती. हे े अनुराधा महादेव स.िश. जालना Jul16- -11 भ.ज.क. पती-प ी ा ी.गणेशवाडे संतोष मा तीराव स.िश. ी.िशवाजी व ालय,िनलंगा आहे

1 Mar9- -15 ी.पडुळे गणपती शकंर स.िश. र ािगर Oct24- -07 भ.ज.क. एकतफ ा

1 Mar23- -16 ी.नाईक बळ राम व ठलराव स.िश. परभणी Sep18- -01 भ.ज.क. एकतफ ा
2 Apr26- -16 ी माने वजयकुमार भानुदास स.िश. बीड Mar13- -03 भ.ज.क. एकतफ ा
3 Jun2- -16 ी.हांडे माधव यानबा स.िश. ग दया Dec30- -13 भ.ज.क. एकतफ ा

ए) उव रत कमचार

सन 2015 ा  तावाची याद

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

सन 2016 ा  तावाची याद

उ) पती-प ी एक करण 

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jul21- -08 ीमती. मुंडे महानंदा व ठलराव स.िश. ग दया Dec23- -03 भ.ज.ड. पती-प ी ा

1 Jul3- -08 ीमती. मुंडे स बाई दगडोबा स.िश. बीड Nov7- -02 भ.ज.ड. पती-प ी ा ी.चाटे दगुानंद दादाराव स.िश. ज.प. ा.शा.खानापूर ता.अहमदपूर आहे

1 Feb20- -08 ी. नागरगोजे मोहन मोतीराम स.िश. सातारा Sep1- -03 भ.ज.ड. पती-प ी ा ीम.होळंबे सं या बालासाहेब स.िश. संत नामदेव ा. व.लातूर आहे
2 Sep23- -08 ीमती. मुसळे सुषमा माधवराव स.िश. को हापूर Jan13- -05 भ.ज.ड. पती-प ी ा ी.नागरगोजे रण जत माधवराव ा यापक सं जवनी महा व ालय, चापोली आहे

1 Nov6- -08 ी. नागरगोजे ीकृ ण बाबूराव स.िश. परभणी Dec10- -96 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 Feb21- -09 ीमती. क े महानंदा सोपानराव स.िश. जालना Jul21- -98 भ.ज.ड. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती सैिनक प ी ा

1 Jan13- -09 ी. क े एकनाथ व ठलराव स.िश. नांदेड Nov13- -95 भ.ज.ड. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण ा
2 Feb20- -09 ी. चोले ाने र ध डबा स.िश. जालना Jul13- -98 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 Jul12- -10 ी गोपाळधरे जग नाथ आ जनाथ स.िश. र ािगर Jun23- -04 भ.ज.ड. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ीमती.जाधवर कौश या रामदास स.िश. समाजजागतृी ा. व. मु ड ता. ज.लातूर

1 Sep3- -10 ीमती. मुंढे इंदमुती हादराव स.िश. परभणी Jul20- -00 भ.ज.ड. एकतफ मा.सै.प ी ा

1 Nov1- -10 ी. क े अनंत नाथराव स.िश. परभणी Jul9- -98 भ.ज.ड. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Apr9- -10 ीमती. मुंढे कमल शकंरराव स.िश. परभणी Jul23- -96 भ.ज.ड. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Feb11- -10 ी. मुरकुटे जयजयराम सखाहर स.िश. परभणी Jul21- -97 भ.ज.ड. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Jul25- -11 ी. सोनवणे चांगदेव जग नाथ स.िश. को हापूर Mar1- -04 भ.ज.ड. पती-प ी ा

ऊ) माजी सैिनक प ी

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2008 ा  तावाची याद

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती ड

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प. - ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार

ई) सैिनक प ी 

सन 2011 ा  तावाची याद

उ) पती-प ी एक करण 
7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- भट या जमाती ड

1 Dec12- -11 ी. ितडके ाने र शकंरराव स.िश. अमरावती Oct28- -03 भ.ज.ड. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Jan30- -12 ी. केदार ानोबा तुकाराम स.िश. परभणी Feb22- -88 भ.ज.ड. एकतफ उ च णेी मु या यापक वेतन णेी धारण ा
2 Jan17- -12 ी फड रण जत भानुदास स.िश. परभणी Jun26- -95 भ.ज.ड. एकतफ ा
3 Feb23- -12 ी मुंढे सुयकांत यंकटराव स.िश. हंगोली Jul29- -97 भ.ज.ड. एकतफ ा
4 Feb24- -12 ी क े बळ राम िस ाम स.िश. परभणी Mar14- -05 भ.ज.ड. एकतफ ा
5 Feb17- -12 ी. मुरकुटे नामदेव माधवराव स.िश. रायगड Aug10- -05 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 Mar11- -13 ी कराड सोमनाथ हाद स.िश. नंदरुबार Jan16- -09 भ.ज.ड. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Mar4- -13 ी.िसरसाट सुिनल कंुडलीक स.िश. धुळे Jun25- -07 भ.ज.ड. एकतफ

िनयु या वगाम ये बदल कर यात 
आला तसेच आ दवासी / न ल त 
भागात कामकाज  ा

2 Feb4- -13 ी.लहाने नरहर  अंगद स.िश. यवतमाळ Feb16- -08 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 Sep12- -14 ी.कराड ल मीकांत व ंभर स.िश. िसंधुदगु Jan31- -02 भ.ज.ड. एकतफ ा
2 Apr3- -14 ी फंुदे अशोक मोहनराव स.िश. नांदेड Jun19- -08 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 Mar9- -15 ी. डगोळे शांत वामनराव स.िश. को हापूर Feb21- -05 भ.ज.ड. एकतफ ा
2 May16- -15 ी.क े दपक ल मण स.िश. सोलापूर Jan7- -09 भ.ज.ड. एकतफ ा

1 May3- -16 ी.दराडे ाने र ह रभाऊ स.िश. चं पूर Aug16- -07 भ.ज.ड. एकतफ
2 May2- -16 ी मुरकुटे िशवराज माधवराव स.िश. सांगली Jan16- -09 भ.ज.ड. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
3 Apr30- -16 ी.क े सुरेश ह र ं स.िश. जालना Jul29- -09 भ.ज.ड. एकतफ
4 May2- -16 ी द हफळे शरद पंड तराव स.िश. सांगली Nov3- -10 भ.ज.ड. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

ए) उव रत कमचार
सन 2016 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

सन 2014 ा  तावाची याद

सन 2015 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार

सन 2013 ा  तावाची याद
उ) पती-प ी एक करण 

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

सन 2012 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Apr29- -06 ी बरेवाड पुंडिलक राम स.िश. जालना Jan1- -11 व.मा. . एकतफ

1 Apr26- -10 ीमती. नाटकरे सुिनता हादराव स.िश. नािशक Jun12- -06 व.मा. . पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.बोयणे तानाजी माधवराव स.िश. ज.प. ा.शा.मुबारकपुर ता.िनलंगा आहे

1 Dec31- -10 ीमती. बळे दपाली महािलंग स.िश. उ मानाबाद Apr29- -06 व.मा. . पती-प ी ा ी.न ना बसवराज भालचं स.िश. ी.मु े र मा य.व उ च मा. व. औसा आहे

1 Sep2- -11 ी. झ नेवाड सोम काश यंकटराव स.िश. अहमदनगर Nov23- -07 व.मा. . पती-प ी ा

1 Sep16- -11 ीमती. िगरबणे पो णमा यंकटराव स.िश. धुळे Jun29- -07 व.मा. . पती-प ी

अपवादा मक प र थती व डल 
मनेा वकाराने आजार  आ दवासी / 
न ल त भागात कामकाज  ा ी. प टलवाड संतोष वैजनाथ स.िश. ज.प. ा.शा.उ तुर  ता.िनलंगा आहे

1 Jan11- -11 ी. थ टे सितष भाकर स.िश. नािशक May3- -06 व.मा. . पती-प ी ा ीमती.हा ळे सरोजा बाबुराव स.िश. यशवंत व ालय,लातूर आहे
2 Apr5- -11 ीमती. मामीलवाड िशतल िशवराज स.िश. अहमदनगर Sep21- -07 व.मा. . पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.क जेवाड काश वठोबा स.िश. महा मा फुले मा.व उ च मा. व.अहमदपूर

1 Jul6- -11 ीं ग डे द ा य व णुपंत स.िश. बीड Sep3- -97 व.मा. . एकतफ ा
2 Dec1- -11 ी.िशरपुरे गणेश कांतराव स.िश. नािशक Jun12- -06 व.मा. . एकतफ ा

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

सन 2009 ा  तावाची याद

सन 2010 ा  तावाची याद

सन 2012 ा  तावाची याद

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

िनरंक

िनरंक

िनरंक

उ) पती-प ी एक करण 
1. ज.प.- ज.प.

ए) उव रत कमचार

ड) प रत या / घट फो टत

सन 2006 ा  तावाची याद

सन 2007 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वशेष मागास वग

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प.- ज.प.

सन 2011 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- वशेष मागास वग

1 Feb24- -12 ीमती. गोणगे मंगल हणमंतराव (घट फोट त) स.िश. परभणी Jun24- -03 व.मा. . एकतफ घट फोट त ा

1 Feb29- -12 ी. रेचवाड ानोबा िशवाजी स.िश. वािशम Aug25- -04 व.मा. . एकतफ ा
2 9-Mar-12 ी. वंटे गो वंद ानोबा स.िश. नांदेड 15-Dec-05 व.मा. . एकतफ भुकंप त ा
3 19-Oct-12 ीमती. र बेवार जय ी नागेशराव स.िश. नािशक 10-May-06 व.मा. . एकतफ ा
4 Jan4- -12 ी. उडते राम म णाजी स.िश. नािशक Jun12- -06 व.मा. . एकतफ ा
5 Feb23- -12 ीमती. धामणगावकर मंजूषा िशवाजी स.िश. धुळे Jun12- -06 व.मा. . एकतफ ा

1 Feb12- -13 ी.डपडवाड अमर नारायणराव(अपंग) स.िश. बीड Jan31- -06 व.मा. . एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

1 19-Mar-13 ी. पटले सतीष घटो कच स.िश. नांदेड 21-Jun-04 व.मा. . एकतफ ा
2 Feb26- -13 ी. डपडवाड िस दे र नारायणराव स.िश. अहमदनगर Nov27- -07 व.मा. . एकतफ ा

3 Feb21- -14 ी वनायक ब ुवान घुमाडे स.िश. धुळे Jan24- -08 व.मा. . एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

1 Feb28- -14 ी भोयने ानोबा सं दपान स.िश. नािशक Jul27- -07 व.मा. . एकतफ ा
2 Mar18- -14 ी राजिगरवाड रामदास बाबूराव स.िश. अहमदनगर Sep20- -07 व.मा. . एकतफ ा

1 Dec1- -15 ी.िचंतलवाड नवनाथ व ठल स.िश. अिलबाग Feb20- -09 व.मा. . एकतफ ताव न याने ा

1 May13- -16 ी.बोयणे भारत रंगनाथ स.िश. हंगोली Aug31- -04 व.मा. . एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
2 Apr13- -16 ी.सोने वकास मधुकर स.िश. अहमदनगर Sep20- -07 व.मा. . एकतफ
3 Mar23- -16 ी.धडे सोमनाथ शकंरराव स.िश. र ािगर Oct24- -07 व.मा. . एकतफ
4 Apr13- -16 ी.चेटमप ले सुशन अंबादास स.िश. अहमदनगर Nov1- -07 व.मा. . एकतफ

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

सन 2013 ा  तावाची याद

सन 2014 ा  तावाची याद
अ) अपंग

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

अ) अपंग

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 20-Mar-03 ी घटकार द ा य िशवाजी स.िश. उ मानाबाद 10-Mar-05 इ.मा.व. एकतफ

मा.श यिच क सक यांचे अपंगाचे  
ऑनलाईन माणप  सादर कराव ेआ ण 
ा  तावाबाबत सं म खुलासा करावा अपंग ा

1 Mar20- -03 ी गोमारे रामे र अंगद स.िश. उ मानाबाद Mar9- -05 इ.मा.व. एकतफ ा  तावाबाबत सं म ा

1 Nov24- -08 ीमती. बनसोडे लता रामचं स.िश. नांदेड Jul8- -92 इ.मा.व. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Aug18- -08 ीमती. राचमाळे अिनता माधवराव स.िश. हंगोली Aug16- -04 इ.मा.व. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Nov14- -08 ी. सुडे गणेश राम कशन स.िश. सांगली Jan12- -05 इ.मा.व. पती-प ी ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण कर यात आले ा
4 Dec30- -08 ीमती. वलसे सुरेखा दशरथ स.िश. उ मानाबाद Apr30- -05 इ.मा.व. पती-प ी ा
5 Oct23- -08 ी. ल ढे महादेव कंुडिलक स.िश. सांगली Aug22- -05 इ.मा.व. पती-प ी ा

1 Dec30- -08 ीमती. वामी वजयाल मी वेद त स.िश. परभणी Mar2- -05 इ.मा.व. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.मठपती मनोजकुमार शंकरा पा स.िश. ज.प.क. ा.शा.सताळा ता.अहमदपूर

1 Sep15- -08 ी. कासले तुकाराम ह रराम स.िश. परभणी Jul21- -97 इ.मा.व. एकतफ थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 5-Nov-08 ी. बु डे बालाजी पांडूरंग स.िश. परभणी 8-Jul-98 इ.मा.व. एकतफ ा
3 Sep24- -08 ीमती. िचंदे सं या गुंडा पा स.िश. बीड Aug8- -98 इ.मा.व. एकतफ ा

अ) अपंग

ए) उव रत कमचार

िनरंक

िनरंक

िनरंक

िनरंक

सन 2005 ा  तावाची याद

सन 2004 ा  तावाची याद

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

1. ज.प.- ज.प.

ए) उव रत कमचार

सन 2006 ा  तावाची याद

सन 2007 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

सन 2009 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

सन 2003 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 28-Jul-09 ीमती. ग ड साग रका वण (अपंग) स.िश. सातारा 12-Sep-95 इ.मा.व. एकतफ सुधा रत अपंग माणप ाकर ता अज दाखल अपंग ा
पती/ प ी ऐवजी एकतफ  बाबत खुलासा करावा.

1 Aug26- -09 ी. गायकवाड रामदास ध ड राम स.िश. हंगोली Aug12- -04 इ.मा.व. पती-प ी ा
2 Sep3- -09 ी. दासरवाड राजू रामराव स.िश. पुणे Aug3- -05 इ.मा.व. पती-प ी ा
3 Jun12- -09 ीमती. पोसाने प  मजा राज स.िश. सांगली Sep2- -05 इ.मा.व. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Mar13- -09 ीमती. पांचाळ अनुसया बालाजी स.िश. जालना Oct28- -02 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.पांचाळ काश उ मराव स.िश. ज.प.क. ा.शा. अजनस डा (ब.ु) ता.चाकूर आहे
2 Dec23- -09 ीमती. कलढेले अचना अंकुश स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 इ.मा.व. पती-प ी थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.डगळे अ ण गुं डराम स.िश. ज.प. ा.शा. कनीथोटे ता.औसा

1 13-Aug-09 ीमती. भूरकाप ले अनुराधा सुधाकर स.िश. नांदेड 7-Jul-03 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.कोतलापूरे संजीव पंढर नाथ स.िश. महा मा फुले ा. व.अतनूर ता.उदगीर
2 Dec15- -09 ी पड ले संतोष ानोबा स.िश. नांदेड Aug29- -03 इ.मा.व. पती-प ी ा ीम.दु डले क वता जनाधन स.िश. ी.महा मा बसवे र ा. व. लातूर आहे

1 Feb20- -09 ी. गोरिगळे रमाकांत मलक ना स.िश. जालना Jul6- -91 इ.मा.व. एकतफ ा
2 10-Aug-09 ीमती. य लावाड वृंदावना यंकट स.िश. जालना 18-Mar-96 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 10-Aug-09 ी. चामे वर  सोपान स.िश. जालना 30-Oct-96 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Jul15- -09 ीमती. िश रे मिनषा पु षो म स.िश. परभणी Jul6- -98 इ.मा.व. एकतफ ा
5 Jul15- -09 ी. बरादार महेश यंकटराव स.िश. परभणी Jul8- -98 इ.मा.व. एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आली ा
6 Feb16- -09 ी. दधुाळे बालाजी क डबा स.िश. जालना Jul24- -98 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
7 Mar3- -09 ी. इं ाळे िशवाजी दगांबर स.िश. बीड Jul30- -98 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
8 Jan6- -09 ी. िमरजे रामे र महादेव स.िश. बीड Aug3- -98 इ.मा.व. एकतफ ा

1 May10- -10 ीमती. चेरले सा रका माधवराव ( वधवा) स.िश. नांदेड Jul16- -03 इ.मा.व. एकतफ वधवा ा

1 Apr12- -10 ीमती. सांगवीकर कालींदा ीपतराव स.िश. बीड Mar28- -03 इ.मा.व. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Jul12- -10 ी नराळे बाळासाहेब यंकटराव स.िश. पुणे Aug18- -06 इ.मा.व. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Nov1- -10 ीमती. पांचाळ आ नी सुधाकर स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.पांचाळ मनोजकुमार ध डराम स.िश. ज.प. ा.शा.िसरसीवाड  ता.िनलंगा आहे
2 Feb9- -10 ीमती. घटकार सर वती वैजनाथराव स.िश. औरंगाबाद Jun12- -06 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.येरमुळे राम िशवराम आरो य सेवक ाथिमक आरो य क  अतनूर ता.जळकोट आहे

ए) उव रत कमचार

क) वधवा म हला कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प.- ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

सन 2010 ा  तावाची याद

अ) अपंग

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Apr27- -10 ी गुंजरगे ल मण गोरोबा स.िश. बीड Jul23- -98 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Feb8- -10 ीमती. पांचाळ स वता गंगाधराव स.िश. नांदेड Sep6- -04 इ.मा.व. एकतफ ा
3 Jul12- -10 ी बुढे बाळु यंकटराव स.िश. नांदेड Dec15- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Jul12- -10 ी माळ  परमे र महादेव स.िश. नांदेड Dec17- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Jun14- -11 ी.बडिगरे जगद श जनाधन स.िश. नांदेड Jul10- -03 इ.मा.व. पती-प ी ा ीम.चामे वरांगना बाबूराव स.िश. संचारे र ा. व.बोधे नगर,लातूर आहे

1 Dec23- -11 ी. िचलमे माधव वजयकुमार स.िश. सांगली Dec31- -04 इ.मा.व. एकतफ ा
2 Dec14- -11 ीमती. कलमे सुिनता सुभाष स.िश. सातारा Jul7- -05 इ.मा.व. एकतफ ा

1 Feb13- -12 ी. चामले ाने र संतराम (अपंग) स.िश. सांगली Mar28- -05 इ.मा.व. एकतफ मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग माणप  सादर करावे अपंग ा

1 Jan17- -12 ीमती. पोतदार आशा मुरलीधर स.िश. परभणी Nov26- -07 इ.मा.व. पती-प ी ा
2 Mar12- -12 ीमती. गवंडगावे योती काश स.िश. नांदेड Mar5- -08 इ.मा.व. पती-प ी ा

1 22-Mar-12 ी ित के बालाजी पंढर नाथ स.िश. उ मानाबाद 12-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी ा ीम.क डमिगरे सार का तुकाराम ामसेवक जगळपूर खु. ता.चाकूर आहे

1 Mar26- -12 ी पवार साहेब व ठलराव स.िश. बीड Mar24- -03 इ.मा.व. एकतफ ा
2 Jan16- -12 ी मतलाकुटे चं कांत तुळशीराम स.िश. परभणी Jun24- -03 इ.मा.व. एकतफ ा
3 Jan20- -12 ीमती. पांचाळ सं जवनी भगवानराव स.िश. परभणी Jul30- -03 इ.मा.व. एकतफ ा
4 23-Feb-12 ी पेठे पांडुरंग व ठलराव स.िश. हंगोली 24-Aug-04 इ.मा.व. एकतफ ा
5 Jan6- -12 ी. कलुरे चं कांत सैिनक स.िश. औरंगाबाद Feb1- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
6 Nov12- -12 ी. मरे संतोष कशन स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
7 Feb27- -12 ी. गुंडरे सुभाष सुयकांत स.िश. परभणी Mar4- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
8 Feb9- -12 ी. वेदपाठक ाने र सुभाष स.िश. सांगली Jul7- -05 इ.मा.व. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण ा
9 Mar16- -12 ी फुटाने शांत जनाधन स.िश. सांगली Jul11- -05 इ.मा.व. एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण ा
10 Feb9- -12 ी. सावरकर राजीव पंढर नाथ स.िश. सांगली Jul12- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
11 Mar12- -12 ी. बडिगरे ाने र व णु स.िश. नांदेड Dec15- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
12 29-Mar-12 ी हंचाटे गणेश सोपान स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ ा

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार

अ) अपंग

उ) पती-प ी एक करण 

1. ज.प.- ज.प.

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

सन 2012 ा  तावाची याद

सन 2011 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

13 Jan6- -12 ीमती. ब े वणा तुळशीराम स.िश. औरंगाबाद Jun12- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
14 Feb10- -12 ी. वामी ब वराज िशवराज स.िश. रायगड Jun12- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
15 Feb23- -12 ी िभकाने रमाकांत िनवृ ी स.िश. हंगोली Jun12- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
16 16-Nov-12 ी. ृगंारे सितष भगवानराव स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ ा
17 Jan7- -12 ी. िचंते ल मण पंढर नाथ स.िश. औरंगाबाद Jun14- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
18 Feb8- -12 ी. कठारे िशवराज िसताराम स.िश. सांगली Aug16- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
19 Feb27- -12 ीमती. थोरमोठे वषाराणी गणपतराव स.िश. परभणी Aug16- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
20 Mar12- -12 ीमती. कलमे पाली म छं स.िश. सातारा Aug18- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
21 Feb8- -12 ी. नाचप ले अिनल वैजनाथ स.िश. रायगड Sep22- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
22 Feb8- -12 ीमती. सुरशे टे संिगता यंकट स.िश. रायगड Dec26- -06 इ.मा.व. एकतफ ा

1 Feb12- -13 ी.म ेवाड राहूल मारोतीराव (अपंग) स.िश. बीड Jan31- -06 इ.मा.व. एकतफ मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग माणप  सादर करावे अपंग ा
2 10-Apr-13 ी माळ  संभाजी मोहनराव (अपंग) स.िश. औरंगाबाद 7-Feb-06 इ.मा.व. एकतफ मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग माणप  सादर करावे अपंग ा

1 May4- -13 ीमती. मळभागे अ नी िशवशकंर स.िश. सोलापूर Jan6- -09 इ.मा.व. पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Feb16- -13 ीमती.फुलार  अिनता अ जतराव स.िश. र ािगर Aug11- -09 इ.मा.व. पती-प ी ा

1 Mar28- -13 ीमती. कुटवाडे मंगला गो वंदराव स.िश. जालना Aug1- -91 इ.मा.व. एकतफ ा
2 Mar19- -13 ी.हेळंबे सोपान ानोबा स.िश. नांदेड Jul23- -03 इ.मा.व. एकतफ ा
3 Mar19- -13 ी.येरमे तुकाराम अ वंद स.िश. नांदेड Oct11- -03 इ.मा.व. एकतफ ा
4 12-Feb-13 ी.म ेवाड अंगद ल मण स.िश. बीड 2-Aug-04 इ.मा.व. एकतफ ा
5 Apr10- -13 ी चा े सोमनाथ मोहनराव स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
6 Apr10- -13 ी मुसांडे प ाकर दनकर स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 इ.मा.व. एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
7 Apr10- -13 ी सुतार वरभद तानाजी स.िश. औरंगाबाद Feb5- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
8 Apr10- -13 ी जाधव ीिनवास भगीरथ स.िश. औरंगाबाद Feb7- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
9 Mar13- -13 ी.सागरे सुनील बलभीम स.िश. को हापूर Feb21- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
10 Mar5- -13 ी.सुयवंशी िलंबराज केशवराव स.िश. सातारा Sep19- -05 इ.मा.व. एकतफ ा
11 May25- -13 ी. रसागर िशवाजी वसंतराव स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 इ.मा.व. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे ा
12 Apr10- -13 ी परमशे ट  शांते र चणंबसअ पा स.िश. औरंगाबाद Jun17- -06 इ.मा.व. एकतफ ा
13 Mar6- -13 ी.पाट ल यादव अशोक स.िश. हंगोली Jun15- -07 इ.मा.व. एकतफ ा
14 Mar6- -13 ी.फुलार  मोद हाद स.िश. हंगोली Jul30- -07 इ.मा.व. एकतफ ा

अ) अपंग

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

ए) उव रत कमचार

सन 2013 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

15 Mar19- -13 ी.मेकले नागनाथ सोपान स.िश. नांदेड Oct10- -07 इ.मा.व. एकतफ ा
16 Mar13- -13 ी.पुलगुल अर वंद द ा य स.िश. को हापूर Oct19- -07 इ.मा.व. एकतफ नावाम ये बदल कर यात आला आहे ा
17 13-Mar-13 ी.पांचाळ सारंगधर नागमुत स.िश. को हापूर 19-Oct-07 इ.मा.व. एकतफ ा

1 Jul3- -14 ीमती. बोडके रो हणी वलासराव स.िश. नांदेड Sep29- -10 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.पंडगे सिचन तुकाराम तालुका कृ ष अिधकार कृ ष अिधकार  बेलकंुड मु.मासुड

1 26-Jun-14 ीमती. देशमाने मिनषा कशनराव स.िश. परभणी 28-Jan-08 इ.मा.व. एकतफ ा
2 16-Aug-14 ीमती. अ दलुनबी मैनु दन चौधर स.िश. को हापूर 11-Mar-08 इ.मा.व. एकतफ ा
3 Mar28- -14 ी सोमनाथ दे वदास बदरकर स.िश. नांदेड Dec26- -08 इ.मा.व. एकतफ ा

1 Mar11- -15 ी.डाके लहुदास सहदेव स.िश. बीड Dec26- -05 इ.मा.व. एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

1 Apr27- -15 ी. बराजदार उमेश सुभाषराव स.िश. उ मानाबाद Nov27- -01 इ.मा.व. पती-प ी ा
2 May5- -15 ीमती.पाट ल रंजनाबाई अनंतराव स.िश. उ मानाबाद Jan20- -09 इ.मा.व. पती-प ी ा

1 Mar19- -15 ीमती.माळवदकर सु या उमाकांत स.िश. जालना Aug14- -09 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.वायचळे कािशनाथ कशनराव स.िश. ी.गणेश व ालय,उजनी ता.औसा आहे
2 May22- -15 ीमती.िनरदडेु सुिनता बालाजी स.िश. औरंगाबाद Jul12- -10 इ.मा.व. पती-प ी ा ी.िमरगुडे सं दप पं डतराव स.िश. महारा  व. ा.शा. औराद शहा ता.िनलंगा आहे

1 Apr14- -15 ीमती.कलशे ट  सं याराणी अ वनाश स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 इ.मा.व. एकतफ संबंिधतांचा वनंती अज दनांक 23/12/2015 ा
2 Apr13- -15 ीमती.माळ  मु ा महादेव स.िश. उ मानाबाद Jun15- -07 इ.मा.व. एकतफ संबिधतांचा वनंती अज दनांक 03/02/2016

3 Apr24- -15 ी.नागभुजंगे गणेश सुधाकर स.िश. हंगोली Jan7- -09 इ.मा.व. एकतफ ा

1 Apr18- -16 ी.कलशे ट  उमेश िशवराज स.िश. परभणी Jul4- -98 इ.मा.व. एकतफ
2 May20- -16 ी.आलापूरे शरद रघु वर स.िश. बीड Dec15- -01 इ.मा.व. एकतफ
3 May20- -16 ी.लटुरे संतोष यानदेव स.िश. बीड Mar17- -03 इ.मा.व. एकतफ
4 May20- -16 ी.माळ  ाने र रामहर स.िश. बीड Mar20- -03 इ.मा.व. एकतफ
5 May2- -16 ी परगे ल मण पंढर नाथ स.िश. सांगली Mar10- -05 इ.मा.व. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे

ए) उव रत कमचार

ए) उव रत कमचार

2. ज.प.- रा य सेवेचे कमचार

ए) उव रत कमचार

अ) अपंग

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

उ) पती-प ी एक करण 
सन 2014 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:- इतर मागास वग
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

6 May2- -16 ीमती सगर शामल तानाजी स.िश. सांगली Aug3- -06 इ.मा.व. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
7 Mar31- -16 ी.सुवणकार िगर ष बालाजी स.िश. परभणी Aug14- -06 इ.मा.व. एकतफ
8 May12- -16 ीमती.वाघमारे आ न यंकट स.िश. र ािगर Jun25- -07 इ.मा.व. एकतफ
9 Jan27- -16 ी.फुलार  कृ णा दप रामराव स.िश. सोलापूर Jan13- -09 इ.मा.व. एकतफ ववरणप  अ सादर करावे (दबुार आं जब) ताव न याने ा

10 May12- -16 ीमती. झांबरे जय ी तुकाराम स.िश. र ािगर Jun29- -09 इ.मा.व. एकतफ
11 Jun10- -16 ीम.अिम नीसा बानो असलम परवेज स.िश. औरंगाबाद Aug22- -09 इ.मा.व. एकतफ
12 Apr25- -16 ी अंबुरे राहुल रमेश स.िश. को हापूर Sep4- -09 इ.मा.व. एकतफ
13 May20- -16 ी.सोळंुके दपक ीिनवासराव स.िश. जालना Jul12- -10 इ.मा.व. एकतफ मुळ तावाची त सादर करावी



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mar20- -03 ी िमटकरे जत  कािशनाथ स.िश. िसंधुदगु Jul19- -06 खुला एकतफ ा

1 Dec7- -07 ी.क े अमोल यंबकराव स.िश. यवतमाळ Oct21- -03 खुला एकतफ

मा.मु.का.अ. यांची नाहरकत माणप ाची 
त सादर करावी आ ण अपंगाचे 

ऑनलाईन माणप  सादर करावे. अपंग (िनयु  अपंगामधून नाह ) ा

1 Aug27- -07 ी. हंबीरे द ा य बाबुराव स.िश. परभणी Dec11- -96 खुला एकतफ ा

1 May8- -08 ीमती. पाट ल स वता ानोबा स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला पती-प ी ा
2 Feb15- -08 ीमती. िशवपुजे रेखा गुंड पा स.िश. नांदेड Jul10- -03 खुला पती-प ी ा
3 Oct3- -08 ीमती म ेवाड अंजना तुकाराम स.िश. नांदेड Jul18- -03 खुला एकतफ ा ी.हेळंबे सोपान ानोबा स.िश. नांदेड
4 Jun13- -08 ीमती. कदम सुवणा साहेबराव स.िश. नांदेड Dec16- -03 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 Mar24- -08 ीमती. कोरे पु पांजली व नाथ स.िश. नांदेड Oct9- -04 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Mar25- -08 ीमती. धुमाळ छाया कािशनाथ स.िश. नांदेड Sep1- -04 खुला पती-प ी ा ी. वभुते ल मण िलंबराज स.िश. ज.प. ा.शा.सांगवी तांडा अहमदपूर आहे
2 Mar18- -08 ीमती. पाट ल पु पा रामे र स.िश. नांदेड Sep6- -04 खुला पती-प ी ा ी. रोकडे िस े र िशवाजी स.िश. ज.प. ा.शा.हाळणी ता.अहमदपूर आहे
3 Nov4- -08 ीमती. पठाण गौसीया पाशासाब स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला पती-प ी ा पठाण फरोजखाँ साहेबखाँ स.िश. ज.प. ा.शा.टाकळ  ता. ज.लातूर आहे

1 May7- -08 ी. फरकांडे सु ीव यंकट स.िश. नांदेड Aug29- -97 खुला पती-प ी ा ीम. बरादार आशादेवी कशनराव स.िश. ी. वनायक िश ण सारक मंडळ,नळेगाव आहे
2 Apr24- -08 ीमती. देशमुख सरोजनी सुभाषराव स.िश. नांदेड Jul9- -03 खुला पती-प ी ा ी.ढगे राजशखेर हणमंतराव िलपीक संत ाने र व. ड स ता.उदगीर आहे
3 Mar11- -08 ीमती. ब डगे वणा जीवन स.िश. नांदेड Jul23- -03 खुला पती-प ी ा ी.चलवदे उमाकांत िशवदास स.िश. जगत ृजागिृत मा. व.चाकूर आहे
4 Aug4- -08 ीमती. वामी योती बसवंत स.िश. नांदेड Aug26- -04 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी. वामी म मथ सोमनाथ स.िश. ी. यंकटेश मा. व. लातूर आहे
5 May6- -08 ी. पंगळे ीहर  मारोती स.िश. नांदेड Aug27- -04 खुला पती-प ी ा ीम.गडकर सा रका रामचं  स.िश. राजष  शाहू ा. व. पटेल नगर,लातूर आहे
6 Mar19- -08 ीमती. हुलसुरे सुजाता व ठल स.िश. नांदेड Aug28- -04 खुला पती-प ी ा ी. रसागर भरत अभंगराव स.िश. बी.के.पाट ल मा.शाळा बेलूर ता.अहमदपूर आहे

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

सन 2003 ा  तावाची याद

सन 2004 ा  तावाची याद
सन 2005 ा  तावाची याद

अ) अपंग

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 

सन 2006 ा  तावाची याद
सन 2007 ा  तावाची याद

सन 2008 ा  तावाची याद

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

7 May6- -08 ी. नेलवाडे शरद व ठल स.िश. नांदेड Aug30- -04 खुला पती-प ी ा ीम.दाडगे अचना सुधाकर काळजीवाहक ीकृ ण बालका म औराद (शहा.) ता.िनलंगा आहे
8 Apr25- -08 ीमती. डगोळे ब बता पांडूरंग स.िश. नांदेड Sep6- -04 खुला पती-प ी ा ी.डुबे धनाजी ह रबा योगशाळा सहा. गगंाधरराव साकोळकर पाट ल मा.व उ च मा.देवजन ता.उदगीर आहे

1 Dec10- -08 ी. म ेवार नारायण ल मणराव स.िश. बीड Sep5- -88 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Nov1- -08 ी. वामी रमेश शकंर पा स.िश. परभणी Jul25- -91 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Aug18- -08 ी. चाटे बाबूराव नागनाथ स.िश. बीड Nov25- -91 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 May12- -08 ी. घोणसे सदािशव द ा य स.िश. नांदेड Mar5- -92 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 May9- -08 ी. मिनयार इ मो न अमीरसाब स.िश. नांदेड Jul8- -92 खुला एकतफ ा
6 Mar4- -08 ी. कानवटे काश गुंडाजी स.िश. नांदेड Jun19- -95 खुला एकतफ ा
7 19-Apr-08 ी. काळोजी िशवकांत ल मण स.िश. नांदेड 19-Jun-95 खुला एकतफ ा
8 Nov1- -08 ीमती. िशदें सुिनता अ णाराव स.िश. परभणी Aug28- -95 खुला एकतफ ा
9 Sep23- -08 ी. करकुले ब ुवान शकंरराव स.िश. परभणी Aug30- -95 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
10 Oct3- -08 ी. िशदें मारोती बळ राम स.िश. परभणी Aug31- -95 खुला एकतफ ा
11 Nov20- -08 ीमती. रामितथ स यभामा माधवराव स.िश. परभणी Sep19- -95 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
12 Aug20- -08 ीमती. गाडे जय ी ानोबा स.िश. परभणी Jul24- -96 खुला एकतफ ा
13 Dec18- -08 ी. ढोकळे गो वंद महादेव स.िश. बीड Oct30- -96 खुला एकतफ ा
14 May7- -08 ी. िच े हणुमंत कशनराव स.िश. बीड Nov26- -96 खुला एकतफ ा
15 Aug20- -08 ी. बरादार राजाराम अजुनराव स.िश. परभणी Nov29- -96 खुला एकतफ ा
16 Nov11- -08 ी. सोमवंशी अिनल अजुनराव स.िश. परभणी Jul14- -97 खुला एकतफ ा
17 Sep22- -08 ी. ितरकमटे िनवृ ी दादाराव स.िश. परभणी Jul19- -97 खुला एकतफ ा
18 Sep22- -08 ी. बरकते ानोबा व ठलराव स.िश. परभणी Jul22- -97 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
19 Oct13- -08 ी. ब रे रामदास पांडूरंग स.िश. परभणी Jul22- -97 खुला एकतफ ा
20 Mar10- -08 ी. कदम गंगाधर नरिसंग स.िश. नांदेड Aug30- -97 खुला एकतफ ा
21 Mar24- -08 ी. मुंडे संजय नागोराव स.िश. बीड Sep5- -97 खुला एकतफ ा
22 May6- -08 ी. सुयवंशी ानोबा सुयभान स.िश. बीड Sep5- -97 खुला एकतफ ा
23 Sep12- -08 ी. आढाव ध डबा दगंबर स.िश. परभणी Jun26- -98 खुला एकतफ ा
24 Nov7- -08 ी. मु ठे व ठल रामराव स.िश. परभणी Jul6- -98 खुला एकतफ ाथिमक पदवीधर वेतन ेणी धारण कर यात आली ा
25 Sep2- -08 ी. बराजदार संजय ीरंग स.िश. परभणी Jul8- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
26 Nov26- -08 ी. गंगापूरे रामे र कािशनाथ स.िश. परभणी Jul8- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
27 Nov6- -08 ी. नागरगोजे तुकाराम नरहर स.िश. परभणी Jul9- -98 खुला एकतफ ा
28 Aug27- -08 ी. सुरवसे सुयनारायण िलंबराज स.िश. बीड Jul21- -98 खुला एकतफ ा
29 Sep5- -08 ी. वाडकर सतीश अमतृराव स.िश. बीड Jul21- -98 खुला एकतफ ा
30 Dec18- -08 ी. च हाण व ठल ता याराव स.िश. बीड Jul27- -98 खुला एकतफ ा
31 Apr23- -08 ी. सावंत युवराज द ू स.िश. बीड Jul30- -98 खुला एकतफ ा

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

32 Sep26- -08 ी. शखे युसूफ खुदबो न स.िश. बीड Jul31- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
33 Dec18- -08 ी. िशदें नानासाहेब मनोहर स.िश. बीड Jul31- -98 खुला एकतफ ा
34 Nov29- -08 ी. कातळे सुरेश नागनाथ स.िश. बीड Aug11- -98 खुला एकतफ ा
35 Nov12- -08 ीमती. पाट ल राणी क डराम स.िश. नांदेड Aug30- -04 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Aug11- -09 ी. गुंड द ा य सुखदेव (अपंग) स.िश. ठाणे Jun8- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली अपंग ा

1 Dec22- -09 ी पाट ल रामचं  वामनराव स.िश. उ मानाबाद Feb10- -94 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Jun3- -09 ीमती. घुगे सुवणरेखा केशव स.िश. परभणी Jun19- -95 खुला पती-प ी ाथिमक पदवीधर वेतन णेी धारण ा
3 Sep1- -09 ीमती. गोरशटेवार छाया मा ती स.िश. नांदेड Nov1- -02 खुला पती-प ी ा
4 Sep3- -09 ी. गोडगे बालाजी ब ुवान स.िश. औरंगाबाद Feb7- -05 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

5 Aug29- -09 ी. शखे अजमेर नबीसाब स.िश. ठाणे Jun10- -05 खुला पती-प ी

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती 
कर यात आली  आ ण आ दवासी / 
न ल त भागात कामकाज ा

6 2-Jul-09 ीमती. बरादार काितका व नाथ स.िश. वािशम 15-Nov-05 खुला पती-प ी ा
7 21-Aug-09 ीमती. माने दमयंती वनायक स.िश. ठाणे 29-Apr-06 खुला पती-प ी ा
8 Nov13- -09 ीमती. साळंुके उिमला गोपीनाथ स.िश. रायगड Jun12- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
9 Dec3- -09 ीमती. फावडे सं या यंबक स.िश. ठाणे Jun17- -06 खुला पती-प ी ा
10 Nov27- -09 ीमती. िशदें वैशाली शकंरराव स.िश. पुणे Jun29- -06 खुला पती-प ी ा

1 25-May-09 ीमती. मु तापूरे जय ी नरहर स.िश. नांदेड 24-Nov-03 खुला पती-प ी ा ी.पुणे रमाकांत बाबुराव स.िश. ज.प. ा.शा. हंगणगाव ता.अहमदपूर आहे.

2 Jun4- -09 ी. भोसले गणेश ह रभाऊ स.िश. यवतमाळ Mar3- -05 खुला पती-प ी ा ीम.खोसे संिगता बालाजी स.िश. ज.प. ा.शा.मु डअकोला ता. ज.लातूर आहे
3 Feb11- -09 ीमती. ठाकूर ेता व मिसंह स.िश. बीड Sep1- -05 खुला पती-प ी ा ी.ग हरवार अनंतिसंग शंकरिसंग स.िश. ज.प. ा.शा.हणमंतवाड  ता.रेणापूर आहे
4 Feb26- -09 ीमती. ठगळे कांचन ीरंग स.िश. वािशम Nov16- -05 खुला पती-प ी ा ी.िभसे दनेश द ु स.िश. ज.प. शाला मोटेगाव ता.रेणापूर आहे
5 Jul9- -09 ीमती. बराजदार सुरेखा सुधाकर स.िश. बीड Dec23- -05 खुला पती-प ी ा ी.रामशे टे बालाजी गुंडा पा स.िश. ज.प. ा.शा.वडार वसाहत साकोळ नाह
6 Dec24- -09 ीमती. बबडे ल मी ब ुवान स.िश. उ मानाबाद Apr29- -06 खुला पती-प ी ा ी.येलमटे बाळू पंढर नाथ स.िश. ज.प. ा.शा.कानड  बोरगाव ता. ज.लातूर आहे

1 Jul4- -09 ी. माने सुयकांत दगंबर स.िश. नांदेड Aug30- -04 खुला पती-प ी ा ीम.अिनता उ मराव गरड औषध िनमाता ामीण णालय मु ड ता. ज.लातूर आहे
2 Aug3- -09 ी. कदम यंकट सौदागर स.िश. नािशक Feb10- -05 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ीम.िशंदे बायजाबाई रघुनाथराव अिधप रचा रका वै कय अिध क ामीण णालय देवणी आहे

1 Sep22- -09 ीमती. पैके माधुर  गु नाथ स.िश. परभणी Jul28- -03 खुला पती-प ी ा ी.क याणे शाम चं कांत स.िश. वामी ववेकानंद यु.कॉलेज लातूर
2 Feb21- -09 ीमती. बराजदार ेमलाबाई िशवमूत स.िश. बीड Aug1- -04 खुला पती-प ी ा ी.काळवने संभाजी यंबकराव ा.प. महा मा योितबा फुल े ा.शा.हंडरगुळ  ता.उदगीर

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

2. ज.प. - रा य कमचार

सन 2009 ा  तावाची याद
अ) अपंग



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

3 Aug13- -09 ीमती. भोसले मता सुभाष स.िश. औरंगाबाद Feb7- -05 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.िशदें शांत वनायकराव मा.िश. जय कसान व ामंद र गंगापूर ता. ज.लातूर आहे
4 Feb26- -09 ीमती. राजुरे प  मा िशवराज स.िश. जालना Jun13- -05 खुला पती-प ी क प त ा ी सोनट के अर वंद िशवराज पयवे क ी छ पती शाहु महाराज सिैनक  व ालय, उदगीर आहे
5 Aug29- -09 ी. यादव महेश यंकटराव स.िश. सातारा Sep12- -05 खुला पती-प ी ा ीमती.गायकवाड अनुराधा राम स.िश. व ािनकेतन मा. व.जवळगा (पोदे) ता.औसा आहे
6 Dec31- -09 ीमती. नागुरे तृ ी गु नाथ स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला पती-प ी ा ी.मुक ववेकानंद ओम काश स.िश. ी.मु े र मा य.व उ च मा. व. औसा आहे

1 Aug10- -09 ी. सगरे नरिसंग आनंदराव स.िश. जालना Jul10- -91 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Sep4- -09 ी. क डले गो वंद व ठलराव स.िश. परभणी Nov22- -93 खुला एकतफ ा
3 Mar5- -09 ी. भोसले संजीव रामराव स.िश. नांदेड Jun19- -95 खुला एकतफ ा
4 Sep3- -09 ी. क याणे अिनल यंबक स.िश. परभणी Jun26- -95 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 Aug4- -09 ी. देवसटवार ीकांत ानोबा स.िश. परभणी Aug31- -95 खुला एकतफ ा
6 Jun22- -09 ीमती. बेरक ले जयमाला बाबूराव स.िश. परभणी Dec10- -96 खुला एकतफ ा
7 Dec3- -09 ी. आतार अ दलु स ार जलालसाब स.िश. परभणी Dec11- -96 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
8 3-Aug-09 ी. नागदे महेशकुमार द ा य स.िश. उ मानाबाद 1-Jul-97 खुला एकतफ ा
9 Sep2- -09 ीमती. ढगे भा य ी भानुदास स.िश. परभणी Jul14- -97 खुला एकतफ ा
10 Sep2- -09 ी. ढगे भानुदास दगांबर स.िश. परभणी Jul14- -97 खुला एकतफ ा
11 10-Sep-09 ी. भोसले गुणवंत चं हंस स.िश. परभणी 14-Jul-97 खुला एकतफ ा
12 Dec23- -09 ी सावंत व णु दे वदास स.िश. परभणी Jul14- -97 खुला एकतफ ा
13 Feb17- -09 ी. कोळपे भागवत भै स.िश. जालना Jul15- -97 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
14 Aug20- -09 ीमती. नेरनाळे क वता हर स.िश. परभणी Jul19- -97 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
15 Nov13- -09 ी शकेडे अमतृ गणपती स.िश. बीड Aug27- -97 खुला एकतफ आडनावात बदल कर यात आला ा
16 Jan1- -09 ी. जाधव आनंद यंबक स.िश. परभणी Jun29- -98 खुला एकतफ ा
17 16-Feb-09 ी. िशवपूरे गजानन कािशनाथ स.िश. जालना 13-Jul-98 खुला एकतफ ा
18 Feb21- -09 ी. येडले मोद काश स.िश. जालना Jul18- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
19 Feb5- -09 ीमती. वडमुग िनमला गणपत स.िश. जालना Jul20- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
20 Aug17- -09 ी. माडजे काश माधवराव स.िश. बीड Jul21- -98 खुला एकतफ ा
21 Mar3- -09 ीमती. ढकरे िशतल करबस पा स.िश. जालना Jul27- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
22 16-Feb-09 ी. बागवान शादलु इ माईल स.िश. नांदेड 30-Sep-98 खुला एकतफ ा
23 Dec11- -09 ीमती.िमझा तब सुम मैनो न स.िश. नांदेड Nov26- -99 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
24 Aug29- -09 ीमती. शळेके वषाराणी ानोबा स.िश. नांदेड Aug24- -04 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
25 Nov16- -09 ी बे लाऴे कशोर व ंभर स.िश. नांदेड Aug28- -04 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
26 Jan1- -09 ी. बरेवाड अर वंद यंकट स.िश. औरंगाबाद Mar23- -05 खुला एकतफ ा
27 Sep22- -09 ी. साळंूके ाने र बापूराव स.िश. नांदेड Dec15- -05 खुला एकतफ ा
28 Dec17- -09 ी शळेके मनोहर नागनाथ स.िश. हंगोली Jun2- -08 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

सन 2010 ा  तावाची याद

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Mar9- -10 ीमती. खजुरे सुवणा बळवंत स.िश. सातारा Jun9- -06 खुला पती-प ी
अपंग माणप ाबाबत मा.मु.का.अ. यांची 
िशफारस प  आव यक अपंग (िनयु  अपंगामधून नाह ) ा

1 Jan11- -10 ीमती. रामशे टे मीना कंठ पा स.िश. बीड Aug27- -97 खुला पती-प ी ा
2 Mar8- -10 ीमती. क े ाज ा यंबक स.िश. सातारा Aug11- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 May20- -10 ीमती. आगलावे वषा िनळकंठराव स.िश. सातारा Aug16- -06 खुला पती-प ी ा
4 Mar23- -10 ीमती. पाठक माधवी चं कांत स.िश. परभणी Aug17- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 Jul28- -10 ी बामणे दगबंर चंदर स.िश. सातारा Oct7- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Oct12- -10 ीमती. ढेले सुरेखा अ णासाहेब स.िश. वािशम Nov16- -05 खुला पती-प ी ा ी.चट गो वंद राजाराम ा.प. ज.प. ा.शा.डोमगाव ता.जळकोट आहे
2 Apr12- -10 ी शखे िशराज न हुसाब स.िश. वािशम Nov30- -05 खुला पती-प ी ा ीम.पटेल सलुताना स यद अहमद स.िश. ज.प.क. ा.शा.कुमठा (ब)ु ता.अहमदपूर आहे

3 Apr8- -10 ीमती. शेख अ लामा बेगम स यदसाब स.िश. वािशम Dec19- -05 खुला पती-प ी
थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती 

कर यात आली आ ण भुकंप त ा ी.पठाण जमाल इ ा हम स.िश. ज.प. ा.शा.ल.ता.पानिचंचोली ता.िनलंगा
4 Jan5- -10 ीमती. भोसले योती ह रदास स.िश. र ािगर Jun12- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.कटाळे उ म िलंबा स.िश. ज.प. ा.शा. हनुमान चौक नळेगाव ता.चाकूर आहे
5 Apr12- -10 ी जाधव मोद ब ुवान स.िश. परभणी Aug7- -06 खुला पती-प ी ा ीमती.च हाण माधुर  मधुकर स.िश. ज.प. ा.शा.वांगदर  ता.रेणापूर आहे
6 15-Nov-10 ी. गुरमे माधव रामचं स.िश. नांदेड 16-Jun-07 खुला पती-प ी ा ीम.गुरमे सुिनता माधव स.िश. ज.प. ा.शा.उमरगा (कोट) ता.अहमदपूर आहे.

1 5-Jun-10 ीमती. अंकुश ेवन ी मलीकाजुन स.िश. नांदेड 1-Nov-02 खुला पती-प ी
िश.अ.( ाथ.) ज.प.नांदेड यां या प ा वये 
एकतफ  ऐवजी पती/ प ी कर यात आले ा ी.नाईकवाडे नर  देवराव स.िश.

पं डत जवाहरलाल नेह  मा य. व 
उ च.मा य. तोगर  ता.उदगीर

2 15-Jan-10 ीमती. बरादार वठाबाई व ंभर स.िश. नांदेड 29-Apr-06 खुला पती-प ी ा ी.नरवडे धनंजय गो वंदराव स.िश. ववेकानंद व. मोघा ता.उदगीर आहे
3 Aug16- -10 ीमती. सुरवसे योती भाउसाहेब स.िश. वािशम Jun12- -06 खुला पती-प ी माजी सैिनक पा य ा ी.सुधाकर माधवराव बोडके ा यापक ववेकविधनी महा व ालय,देवणी आहे
4 Mar19- -10 ीमती. माने पावती गो वंदराव स.िश. सातारा Jun16- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.पाट ल भाकर िभमराव स.िश. सुलोचनादेवी मा य. व.उदगीर
5 Jul20- -10 ीमती. त डारे स वता बालाजी स.िश. परभणी Aug18- -06 खुला पती-प ी ा ी.पाट ल अ ण शकंरराव स.िश. जगत ृजागिृत मा. व.चाकूर आहे
6 Mar11- -10 ी. सुयवंशी संभाजी भगवान स.िश. सातारा Sep28- -06 खुला पती-प ी ा ीम.जाधव पुनम ह रभाऊ स.िश. ी.केदारनाथ ा. व.लातूर आहे
7 Jul1- -10 ी कुरे नारायण अंकुश स.िश. सातारा Dec2- -06 खुला पती-प ी ा ीमती.माकणे वषा मा णक पा स.िश. मुकंुदराज मा. व. नांदगाव आहे

1 Nov1- -10 ी. कोरे सुिनल महा स.िश. परभणी Sep4- -95 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 May11- -10 ी गवंडगावे शषेेराव रामराव स.िश. जालना Nov2- -96 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Mar15- -10 ीमती. पाट ल िशला द ा य स.िश. हंगोली Dec11- -96 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Apr16- -10 ी पांडे मनोहर राजाराम स.िश. हंगोली Jul21- -97 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
5 Nov1- -10 ी. भुरकाप ले िशवदास पंढर नाथ स.िश. परभणी Jul6- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
6 Nov1- -10 ी. बरादार जीवन वठठलराव स.िश. परभणी Jul6- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
7 Jan11- -10 ी भोसले िशवाजी िनवृ ी स.िश. परभणी Jul8- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

अ) अपंग

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

8 Jan27- -10 ी. सोळंूके अशोक मारोती स.िश. हंगोली Jul9- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
9 Mar17- -10 ी. नागलगावे उ दव हाविगराव स.िश. जालना Jul13- -98 खुला एकतफ ा
10 Mar17- -10 ी. मेटे सुिनल व नाथ स.िश. जालना Jul24- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
11 Mar3- -10 ी. राऊतराव शांत बाजीराव स.िश. उ मानाबाद Aug26- -04 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
12 Nov4- -10 ी. मुळे बालासाहेब सुयकांत स.िश. बुलडाणा Apr29- -05 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
13 Jul12- -10 ी सोमवंशी िशवशकंर गो पनाथ स.िश. नांदेड Jan9- -06 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
14 Mar8- -10 ी. बरादार व णूदास नामदेवराव स.िश. सातारा Aug15- -06 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 14-Nov-11 ीमती.भंडारे सुजाता रामराव ( वधवा) स.िश. सातारा 16-Aug-06 खुला एकतफ दयरोगी वधवा ा

1 Jan15- -11 ी. शरेे लालासाहेब बाजीराव स.िश. सोलापूर Dec1- -93 खुला पती-प ी ज.प.चा कमचार  नस यामुळे ताव अपा  ा
2 Feb25- -11 ीमती. जाधव स वता सुयकतराव स.िश. नांदेड Jun12- -06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
3 Oct24- -11 ी. चौधर  शादलु गफुरसाब स.िश. अमरावती Jun26- -06 खुला पती-प ी ा
4 30-Jun-11 ीमती. जाधव अिनता बाबुराव स.िश. सातारा 28-Mar-07 खुला पती-प ी ा
5 Jul22- -11 ीमती. यादव भा य ी सुरेशराव स.िश. उ मानाबाद Jun15- -07 खुला पती-प ी ा
13 Oct24- -11 ी. शखे श फक मुसतफा स.िश. हंगोली Oct8- -07 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा

1 Mar9- -11 ीमती. पाट ल िश पा ओम काश स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला पती-प ी ा ी.पाट ल कुल दप बाबुराव स.िश. ज.प. ा.शा.लांजी ता.अहमदपूर आहे
2 4-Jan-11 ी. कदम वलास िस ाम स.िश. र ािगर 12-Jul-07 खुला पती-प ी ा ीम.जगताप अनुराधा महादेव स.िश. ज.प. ा.शा.आनंदनगर भादा ता.औसा
3 Jun14- -11 ीमती. इनामदार रािधका अंबादास स.िश. हंगोली Feb18- -08 खुला पती-प ी ा ी.िशवणे िनवृ ी यंकटराव स.िश. ज.प.के. ा.शा.हंडरगुळ  ता. उदगीर आहे

1 13-May-11 ीमती. भडके शालीनी द ा यराव स.िश. औरंगाबाद 11-Dec-06 खुला पती-प ी ा डॉ.रमेश दगंबर बगडे वै कय अिधकार लातूर महानगरपािलका णालय,लातूर आहे

1 Jul5- -11 ी. हांडे वैजीनाथ जनाधन स.िश. ठाणे Jun6- -05 खुला पती-प ी ा ीमती.कानवटे मीरा िशवाजीराव डाटा ए  ऑपरेटर गटिश णािधकार  प.ंस.उदगीर कायालय आहे

1 May18- -11 ी. उजळंबे भगवंत गोपाळराव स.िश. बीड Nov29- -01 खुला पती-प ी ा ीम.जगताप संगीता ानोबा स.िश. महारा  व ालय लातूर आहे
2 Jul5- -11 ीं मेढे नवनाथ भरतराव स.िश. वािशम Jun7- -06 खुला पती-प ी ा ी.झुंजारे सोनाली ल मण स.िश. ी.गोदावर देवी लाहोट  क या पाठशाळा लातूर आहे
3 11-Jan-11 ीमती. खोगरे अ ीनी चं कांत स.िश. नांदेड 12-Jun-06 खुला पती-प ी थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा ी.पोतदार शाम सुधाकर स.िश. सुलोचनादेवी मा. व.उदगीर आहे.

4 Aug9- -11 ी. बरादार राम व प स.िश. रायगड Jun12- -06 खुला पती-प ी ा ीम.जाधव अचना ब ुवान स.िश. महा मा गांधी ा. व.िनलंगा आहे
5 Dec12- -11 ी. तुपकर तुकाराम तातेराव (खेळाडु) स.िश. जळगाव Oct4- -06 खुला पती-प ी खेळाडु ा ीम.सपकाळ संजीवनी व नाथ स.िश. व.नागाबाई कोकाटे ा. व. लातूर आहे
6 21-Jan-11 ीमती. िनजवंते शीला उमाकांत स.िश. नांदेड 16-Jun-07 खुला पती-प ी ा ी. याडे अमरकुमार गु नाथराव स.िश. यंकटराव क े व. कुमठा (खु.) ता.उदगीर आहे
7 Sep14- -11 ीमती. जाधव िशतल वनायकराव स.िश. सोलापूर Jan23- -08 खुला पती-प ी ा ी. रसागर यशवंत रामराव स.िश. वामी दयानंद किन  महा. मजगे नगर,लातूर आहे

ब) गंभीर आजाराने त व वधवा कमचार  

उ) पती-प ी एक करण 

सन 2011 ा  तावाची याद

5. ज.प.- रा य व क  सावजिनक उप म

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

4. ज.प.- रा य शासन वाय  सं था

1. ज.प.- ज.प.

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Dec30- -11 ी. करखेलीकर करण चं कांतराव स.िश. यवतमाळ Dec7- -01 खुला एकतफ ा
2 Dec21- -11 ी तडोळे दंगाबर क ड बा स.िश. यवतमाळ Feb10- -04 खुला एकतफ ा
3 Nov21- -11 ी. क डबळे महा  संग पा स.िश. जळगाव Mar10- -05 खुला एकतफ ा
4 Dec30- -11 ी. माने ाने र काश स.िश. यवतमाळ Mar11- -05 खुला एकतफ ा
5 Nov16- -11 ी. मुळे आ न भाकर स.िश. नािशक Jun10- -05 खुला एकतफ ा
6 Nov14- -11 ी. बरादार परमे र नामदेवराव स.िश. यवतमाळ Jul4- -05 खुला एकतफ ा
7 Jul29- -11 कु. आळणे साधना अमतृराव स.िश. बुलडाणा Dec3- -05 खुला एकतफ ा
8 Nov21- -11 ी. भुजबळ सितष हणमंतराव स.िश. जळगाव Jun7- -06 खुला एकतफ ा
9 Nov14- -11 ीमती. कदम िमराताई हनुमंत स.िश. यवतमाळ Jun12- -06 खुला एकतफ ा
10 8-Dec-11 ी. करळे रामे र गोरख स.िश. सांगली 13-Jun-06 खुला एकतफ ा
11 Nov4- -11 ी. लाड अिभजीत आ णाराव स.िश. वािशम Jun14- -06 खुला एकतफ भुकंप त ा
12 Dec12- -11 ी. बरचे संतदास िलंबराज स.िश. अमरावती Jun26- -06 खुला एकतफ ा

1 May16- -12 ी. मुंडकर तयुब तुराब (अपंग) स.िश. जालना Oct30- -02 खुला एकतफ

थम दनांकाम ये दु ती कर यात आली 
आ ण ऑनलाईन अपंग माणप  सादर 
करावे अपंग ा

2 Jan16- -12 ी सावजी अनंत वनायक (अपंग) स.िश. वािशम Jun12- -06 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

1 Feb2- -12 ी. सुलगुडले गु नाथ चनबस पा ा.प. परभणी Jul30- -03 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आले ज मत: एकच कडनी ा

1 1-Feb-12 कु. मोरे दपमाला शषेराव ( वधवा) स.िश. वािशम 12-Jun-06 खुला एकतफ वधवा ा

1 Mar3- -12 ी. अचवलकर धनराज व नाथ स.िश. पुणे Aug9- -05 खुला पती-प ी ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आले ा

1 9-Apr-12 ीमती. िगरे भा अंबादास स.िश. उ मानाबाद 26-Nov-01 खुला पती-प ी ा ी.उदगीरे सुरेश नारायण स.िश. ा.शा.पा नगर मु ड ता. ज.लातूर आहे.

2 Mar12- -12 ी.राठोड दयानंद पांडुरंग स.िश. नांदेड Dec10- -05 खुला पती-प ी ा ीम.जाधव ल मीबाई हाद स.िश. ज.प. ा.शा.वामननगर ता.अहमदपूर आहे
3 Mar30- -12 ीमती. हे े स वता यंकटराव स.िश. उ मानाबाद Jun15- -07 खुला पती-प ी ा ी. हे े वजयकुमार खंडा पा स.िश. ज.प. ा.शा.िमरगाळ  ता.िनलंगा आहे

1 May16- -12 ी. होळसमुं े महेश िभमराव स.िश. जालना Jun12- -06 खुला पती-प ी ा ीम.जाधव व नजा रमेश कृ ष सहा यक तालुका कृ ष अिधकार  प.ंस.औसा आहे

1 Mar9- -12 ीमती. पाट ल अचना गणपतराव स.िश. नांदेड Oct15- -03 खुला पती-प ी ा ी.खरपडे संभाजी व ठलराव स.िश. नवभारत व ालय खरोसा ता.औसा आहे
2 Mar14- -12 ीमती. शखे नुरजहा अफजल स.िश. बीड Aug22- -05 खुला पती-प ी ा ी.पठाण जावेदखाँ मु तफा स.िश. यशवंतराव च हाण ा. व.चाकूर

अ) अपंग

ब) गंभीर आजार  असलेबाबत यो य पुरावा सादर केलेले कमचार

क) वधवा म हला कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

सन 2012 ा  तावाची याद

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

2. ज.प.- रा य सेवेचे कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

3 Mar22- -12 ीमती. खंदाडे आ नी व ठलराव स.िश. उ मानाबाद Jun16- -07 खुला पती-प ी ा ी.कारंडे सुदशन भागवत स.िश. ी.शामराव पाट ल किन  महा व ालय, वैभव नगर,लातूर आहे

1 Mar12- -12 ी. चट ानोबा भाकरराव स.िश. नांदेड Jan1- -88 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आले ा
2 Apr2- -12 ी पवार कृ णराव व ठलराव स.िश. परभणी Jul22- -96 खुला एकतफ ा
3 Feb15- -12 ीमती. नायक आशादेवी िशवराज स.िश. हंगोली Jul21- -97 खुला एकतफ ा
4 Jan24- -12 ी. वाकळे ध डराम माधवराव स.िश. परभणी Jul6- -98 खुला एकतफ ा
5 Mar14- -12 ीमती.स यद जैहुनबी नुरमहंमद स.िश. बीड Jul29- -98 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
6 29-Mar-12 ी बरादार वैजनाथ जनाधन स.िश. नांदेड 4-Aug-98 खुला एकतफ ा
7 28-Mar-12 ी मो हते द ा य वृ कराव स.िश. नांदेड 11-Jan-00 खुला एकतफ ा
8 Feb23- -12 ी बदने जेजेराम गंजे स.िश. हंगोली Feb2- -02 खुला एकतफ ा
9 Jan6- -12 ी. यादव अनुरथ ीमती.तराव स.िश. सोलापूर Feb21- -03 खुला एकतफ ा
10 Jan13- -12 ी म ेवाड तानाजी शषेेराव स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ ा
11 Feb29- -12 ी. बरादार द ा ी गो वंदराव स.िश. परभणी Jun17- -03 खुला एकतफ ा
12 Jan10- -12 ी पठाण महेबुबखॉ चांदखॉ स.िश. परभणी Jun23- -03 खुला एकतफ ा
13 Feb23- -12 ी रोकडे गो वंद शकंरराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ ा
14 Feb23- -12 ीमती. दगडे वैशाली भागवतराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ ा
15 Feb23- -12 ी काझी जाहेद शायद स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ ा
16 Feb23- -12 ी गायकवाड सिचन िलंबराज स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आले ा
17 Feb23- -12 ीमती. म के कौश या भाकरराव स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला एकतफ ा
18 Feb23- -12 ी उंडगे राजकुमार व नाथ स.िश. हंगोली Jun27- -03 खुला एकतफ ा
19 May16- -12 ी काळे महादेव व नाथ स.िश. जालना Jun27- -03 खुला एकतफ ा
20 31-Mar-12 ी पौळ व ठल यंकटराव स.िश. नांदेड 10-Oct-03 खुला एकतफ ा
21 Mar12- -12 ीमती. भेदे शारदा व नाथ स.िश. नांदेड Oct17- -03 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
22 May8- -12 ी. मुबारक तुम पटेल स.िश. चं पूर Jan17- -04 खुला एकतफ - ा
23 May16- -12 ीमती. जाधव स वता म छं नाथ स.िश. जालना Feb20- -04 खुला एकतफ ा
24 May16- -12 ी. भोसले राजेश भानुदास स.िश. जालना Feb20- -04 खुला एकतफ ा
25 May16- -12 ीमती. बरादार आशा धनाजी स.िश. जालना Feb23- -04 खुला एकतफ ा
26 May16- -12 ी. येरगे रमाकांत वै जनाथ स.िश. जालना Feb25- -04 खुला एकतफ ा
27 Feb23- -12 ी ध डे महादेव सुधाकर स.िश. हंगोली Aug12- -04 खुला एकतफ ा
28 Feb23- -12 ीमती. कलकोटे र मी व णुकांत स.िश. हंगोली Aug12- -04 खुला एकतफ ा
29 Feb23- -12 ी िच ले धनराज भु स.िश. हंगोली Aug13- -04 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आले ा
30 Feb23- -12 ीमती. क े सुमन व ठलराव स.िश. हंगोली Aug17- -04 खुला एकतफ ा
31 Feb23- -12 ी फड हणमंत राम कशन स.िश. हंगोली Aug21- -04 खुला एकतफ ा
32 Mar5- -12 ीमती. कासले अंजु बापुराव स.िश. हंगोली Aug24- -04 खुला एकतफ ा

ए) उव रत कमचार
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

33 Mar12- -12 ी. मोगरगे िलंबराज सोनेराव स.िश. नांदेड Aug28- -04 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
34 6-Jan-12 ी. माने बालाजी फुलचंद स.िश. औरंगाबाद 3-Feb-05 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आली आ ण भुकंप त ा
35 Jan12- -12 ी पवार महेश माधवराव स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ा
36 Jan16- -12 ी सागावे र जंत वामनराव स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ा
37 Feb23- -12 ी जाधव संतोष बाबुराव स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ा
38 Feb29- -12 ी. शरे कर उमाकांत जनाधन स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ ा
39 Jan20- -12 ीमती. मोरे जय ी उ मराव स.िश. परभणी Mar4- -05 खुला एकतफ ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आली ा
40 Jan12- -12 ीमती. िभसे राधा वलासराव स.िश. परभणी Mar5- -05 खुला एकतफ ा
41 Feb29- -12 ी. जाधव ाने र मा णकराव स.िश. परभणी Mar7- -05 खुला एकतफ ा
42 Jan16- -12 ी बरादार सितष दगांबरराव स.िश. परभणी Mar9- -05 खुला एकतफ ा
43 Apr3- -12 ी कुमठेकर ता याराव नारायण स.िश. परभणी Mar9- -05 खुला एकतफ ा
44 Jan20- -12 ी वागाळे नेताजी िशवा पा स.िश. परभणी Mar11- -05 खुला एकतफ ा
45 May16- -12 ी. सावरगावे नवनाथ दगंबर स.िश. जालना Jun20- -05 खुला एकतफ ा
46 Mar13- -12 ी. कवठाळे राहुल ब ुवान स.िश. सातारा Sep12- -05 खुला एकतफ ा
47 May16- -12 ीमती. संकाये दपा वरभ आ पा स.िश. जालना Nov16- -05 खुला एकतफ ा
48 Jan7- -12 ी मोरे पांडुरंग अंभगराव स.िश. वािशम Nov19- -05 खुला एकतफ ा
49 Jan7- -12 ी. फताटे बालाजी िशवदास स.िश. वािशम Nov22- -05 खुला एकतफ ा
50 Mar26- -12 ी िशदें सुधाकर ह रदास स.िश. बीड Dec1- -05 खुला एकतफ ा
51 Feb29- -12 कु. इरपे गोकणाबाई सु ीव स.िश. बुलडाणा Dec3- -05 खुला एकतफ ा
52 Jan7- -12 ी पोतदार गो वंद मनोहरराव स.िश. वािशम Dec7- -05 खुला एकतफ ा
53 Jan11- -12 ी गोटे उमेश यशवंतराव स.िश. वािशम Dec13- -05 खुला एकतफ भुकंप त ा
54 Feb9- -12 ी. जाधव अ वनाश मा णकराव स.िश. वािशम Dec13- -05 खुला एकतफ भुकंप त ा
55 Mar9- -12 ी बने नागेश उ मराव स.िश. नांदेड Dec14- -05 खुला एकतफ ा
56 Mar12- -12 ी जगताप ाने र बळ राम स.िश. नांदेड Dec16- -05 खुला एकतफ ा
57 Apr4- -12 ी लोहकरे दंगबर ानोबा स.िश. ग दया Dec31- -05 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
58 4-Apr-12 ी सोनट के रामु दंगबर स.िश. ग दया 2-Jan-06 खुला एकतफ ा
59 Apr4- -12 ी डावकरे तानाजी हाद स.िश. ग दया Jan4- -06 खुला एकतफ ा
60 May16- -12 ी. स यद सा दक द तगीर स.िश. जालना Jan10- -06 खुला एकतफ ा
61 May16- -12 ी. जाधव संजय िशवाजी स.िश. जालना Jan13- -06 खुला एकतफ ा
62 16-Jan-12 ी अ दलुपुरे म मथ म लीकाजुन स.िश. वािशम 17-Jan-06 खुला एकतफ ा
63 May19- -12 ीमती.पठाण िस क  गफारसाब स.िश. जालना May16- -06 खुला एकतफ ा

64 Mar29- -12 ी वामी िशवकुमार वरभ स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ ा
65 Apr30- -12 ी. काळे ल मण बाबुराव स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ ा
66 Jan19- -12 ी घोडके योगेश भारत स.िश. जळगाव Jun7- -06 खुला एकतफ ा
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

67 Jan13- -12 ी अ ार मोसीन शरफो न स.िश. र ािगर Jun12- -06 खुला एकतफ ा
68 Jan16- -12 ी सुरवसे अंकुश राम स.िश. वािशम Jun12- -06 खुला एकतफ भुकंप त ा
69 Jan16- -12 ी जगताप जतेश महादेव स.िश. वािशम Jun12- -06 खुला एकतफ भुकंप त ा
70 Feb23- -12 ी मुमाने द ा य िस दे र स.िश. हंगोली Jun12- -06 खुला एकतफ ा
71 Feb28- -12 ीमती. मोरे रागीणी रामराव स.िश. रायगड Jun12- -06 खुला एकतफ ा
72 Mar12- -12 ी बागल सुिनल शाहुराज स.िश. सातारा Jun12- -06 खुला एकतफ ा
73 Mar12- -12 ी भोसले योती बाबाराव स.िश. सातारा Jun12- -06 खुला एकतफ भुकंप त ा
74 Mar12- -12 ीमती. तोटावाड पावती रामराव स.िश. नांदेड Jun12- -06 खुला एकतफ ा
75 May16- -12 ीमती. स यद फराहबेगम अफसरअ ली स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ ा
76 May16- -12 ी बरादार व णु ल मण स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ ा
77 May16- -12 ी बासटवार मोतीराम राजकुमार स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ ा
78 May16- -12 ी धनबा अमोल सं ाम स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ नावाम ये बदल कर यात आला ा
79 May16- -12 ी नरवाडे िगर धर पुंडिलक स.िश. जालना Jun12- -06 खुला एकतफ ा
80 Mar12- -12 ीमती. कड ले अचना वैजनाथ स.िश. सातारा Jun16- -06 खुला एकतफ ा
81 Mar12- -12 ी ढगे अमोल द ा य स.िश. सातारा Jun17- -06 खुला एकतफ ा
82 Feb27- -12 ी साकोळे सुयकांत यंकटराव स.िश. परभणी Aug7- -06 खुला एकतफ ा
83 Mar12- -12 ीमती. फावडे अ दा बाबासाहेब स.िश. सातारा Aug14- -06 खुला एकतफ ा
84 Feb28- -12 ी. जडगे करण रंगनाथ स.िश. पुणे Aug18- -06 खुला एकतफ ा
85 Jan16- -12 ीमती. मोरे वंसुधरा रण जत स.िश. परभणी Sep2- -06 खुला एकतफ ा
86 Mar27- -12 ी भालेकर हाद सुयभान स.िश. नािशक Sep16- -06 खुला एकतफ ा
87 Feb15- -12 ी. झयरोद न अलीसाब स यद स.िश. रायगड Sep20- -06 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
88 Jan5- -12 ी. पटवार  ाने र अशोकराव स.िश. औरंगाबाद Dec22- -06 खुला एकतफ ा
89 9-Feb-12 ी. गोणे माधव द ु स.िश. रायगड 26-Dec-06 खुला एकतफ ा

1 15-May-13 ी. कांबळे सुखदेव अंगद स.िश. पालघर 1-Jun-06 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

2 Mar28- -13 ी. च हाण सिचन उ मराव (अपंग) स.िश. बुलडाणा Jul10- -06 खुला पती-प ी
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा ीम.पटवार  मु ाबाई अशोकराव स.िश. उदय ा. व.उदगीर ता.उदगीर आहे

3 Mar26- -13 ी. वाडकर दनेश वामनराव (अपंग) स.िश. जालना Feb12- -07 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग (कणबधीर) ा

4 18-Feb-13 ी.पठाण फरोज द तिगर (अपंग) स.िश. र ािगर 25-Oct-07 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ा

अ) अपंग

अ) व ऊ) अपंग आ ण माजी सैिनक प ी

सन 2013 ा  तावाची याद
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 24-Jan-13 ीमती.गु टे छाया ानोबा स.िश. अहमदनगर 10-Jun-07 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग / माजी सैिनक प ी ा

1 Jun5- -13 ीमती. गोरे क पना वसंतराव स.िश. उ मानाबाद Nov2- -02 खुला पती-प ी ा
2 Mar19- -13 ीमती.बजरगे मीनाबाई पंढर नाथ स.िश. नांदेड Aug27- -04 खुला पती-प ी ा
3 Mar19- -13 ीमती.पवार रािगनी बाबासाहेब स.िश. नांदेड Jul22- -06 खुला पती-प ी ा
4 Apr10- -13 ीमती. वाले िमना ी म  मथा पा स.िश. औरंगाबाद Feb6- -06 खुला पती-प ी ा
5 Mar19- -13 ीमती.रेवाडकर दा व ांभर स.िश. नांदेड Dec22- -08 खुला पती-प ी ा
6 Mar8- -13 ीमती.कदम रंजना मधुकर स.िश. नंदरुबार Jan16- -09 खुला पती-प ी ा

1 Feb28- -13 ी.पाट ल रंजीत ऋषीकेशराव स.िश. हंगोली Jan7- -09 खुला पती-प ी ा ीम.बोकडे सुिम ा भाकर स.िश. ज.प. शाला लामजना ता.औसा आहे

1 Mar19- -13 ी.इंगोले िशवाजी गो वंदराव स.िश. नांदेड Nov6- -02 खुला पती-प ी ा ीम.जोगदंड जय ी भगवान स.िश. ी.केदारनाथ ा. व.लातूर आहे
2 Feb12- -13 ीमती.शखे त लीमबानू असमद स.िश. बीड Aug22- -05 खुला पती-प ी ा ी.मुंजेवार युसुफ पाशािमयाँ िलपीक डॉ.मधुसुदन बांगड व.अजनस डा (बु.) ता.चाकूर
3 Mar8- -13 ीमती.गरड अनुराधा साहेब स.िश. हंगोली Sep21- -06 खुला पती-प ी ा ी.िशदें राजकुमार शकंरराव स.िश. सा व ीबाई फुले ा. व. लातूर आहे
4 Feb28- -13 ी.गोडे गणेश बालाजीराव स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला पती-प ी ा ीम.देवष राज ी जनाधन स.िश. कशनराव पाट ल व ालय,अहमदपूर
5 Jan18- -13 ीमती.भोसले छाया अर वंद स.िश. र ािगर Oct22- -07 खुला पती-प ी ा ी.सोळंुके अभंग गोरोबा स.िश. महारा  व ालय,हंगरगा िस. ता.िनलंगा आहे
6 Feb12- -13 ीमती.धनासुरे लता नारायण स.िश. बीड Jan15- -09 खुला पती-प ी ा ी.उपासे राहुल उमाकांत स.िश. राणी ल मीबाई ा. व. यु भा य नगर,लातूर आहे
7 May21- -13 ीमती. रोडगे योगे र  ल मणराव स.िश. पालघर Jan21- -09 खुला पती-प ी ा ी.आचवले सोमनाथ नामदेवराव मा.िश. इं दरा मा यिमक व.खरोळा ता.रेणापूर आहे
8 19-Jan-13 ीमती.साठे योती आ पाराव स.िश. बीड 2-Mar-09 खुला पती-प ी ा ी.कदम लालासाहेब बाबासाहेब स.िश. संत ाने र ा. व. वांजरखेडा (तांडा) ता. ज.लातूर आहे
9 Apr23- -13 ी बरादार राजे र कशनराव स.िश. ठाणे Aug17- -09 खुला पती-प ी ा ीम.मोरे अचना रण जत स.िश. जनादनराव राजेमाने मा.व उ च मा.आ मशाळा जानवळ ता.चाकूर आहे

1 Mar18- -13 ी.देवसटवार राजकुमार वैजनाथ स.िश. हंगोली Feb18- -88 खुला एकतफ ा
2 Jan29- -13 ी.कुलकण  अशोक पंढर नाथ स.िश. परभणी Jul22- -91 खुला एकतफ ा
3 19-Mar-13 ी.िशवशे टे संजय यंबक स.िश. नांदेड 2-Jan-92 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
4 Mar26- -13 ी. गदगे सुभाष सं ाम णा स.िश. जालना Mar28- -94 खुला एकतफ ा
5 Jan2- -13 ी.घोगरे वसंत यंकटराव स.िश. परभणी Dec12- -96 खुला एकतफ ा
6 Apr10- -13 ीमती. ढगे संगीता द ु स.िश. औरंगाबाद Jul24- -00 खुला एकतफ ा
7 Mar19- -13 ी.िशदें जाल युवराज स.िश. नांदेड Nov19- -01 खुला एकतफ ा
8 Feb12- -13 ी.पाट ल दयानंद नारायणराव स.िश. बीड Dec13- -01 खुला एकतफ ा
9 May24- -13 ीमती. आ या सार का संतराम स.िश. परभणी Jun19- -03 खुला एकतफ ा
10 Mar6- -13 ी. बराजदार अजुन कसनराव स.िश. हंगोली Jul2- -03 खुला एकतफ ा
11 1-Apr-13 ी. पारशे टे गणपत िशवलींग स.िश. हंगोली 2-Jul-03 खुला एकतफ ा
12 Mar19- -13 ीमती.पवार मिनषा पुंडिलकराव स.िश. नांदेड Jul21- -03 खुला एकतफ ा

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

13 Mar19- -13 ीमती.कुलकण  सीमा यंबकराव स.िश. नांदेड Oct10- -03 खुला एकतफ ा
14 Mar19- -13 ी.जाधव गंगाराम परसराम स.िश. नांदेड Oct10- -03 खुला एकतफ ा
15 Mar19- -13 ी.िशदें अजुन राजाराम स.िश. नांदेड Sep1- -04 खुला एकतफ  आ दवासी / न ल त भागात कामकाज ा
16 Apr10- -13 ी मुकडे सोमनाथ िशवमुत स.िश. औरंगाबाद Feb7- -05 खुला एकतफ ा
17 Jul12- -13 ी.खाडप अभंगराव अंगदराव स.िश. परभणी Mar15- -05 खुला एकतफ ा
18 Apr10- -13 ी भोसले जीवन िनवृ ीराव स.िश. नािशक Jun1- -05 खुला एकतफ ा
19 Mar26- -13 ी. धानोकार िनवास अशोकराव स.िश. जालना Jun22- -05 खुला एकतफ ा
20 May6- -13 ी. कदम बालाजी भाऊसाहेब स.िश. यवतमाळ Jul4- -05 खुला एकतफ ा
21 Jan7- -13 ी. बराजदार समाधान िशवदास स.िश. वािशम Dec12- -05 खुला एकतफ भुकंप त ा
22 10-Apr-13 ीमती. वभुते सखुबाई भरत स.िश. औरंगाबाद 4-Feb-06 खुला एकतफ ा
23 Apr10- -13 ी पांडे इशाद इ ाह म स.िश. औरंगाबाद Feb6- -06 खुला एकतफ ा
24 May6- -13 ी. सांडुर योगराज पंढार स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ ा
25 13-May-13 ी. कैले रंगनाथ ल मण स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 खुला एकतफ मुळ िनयु  आदेश सादर करावा ा
26 Mar7- -13 ीमती. माने शािलनी तुमराव स.िश. हंगोली Jun12- -06 खुला एकतफ ा
27 Mar19- -13 ी.घोगरे उमेशचं  िशवाजी स.िश. नांदेड Aug29- -06 खुला एकतफ ा
28 Jan7- -13 ी. चांदरेु संतोष वसंतराव स.िश. र ािगर Jun13- -07 खुला एकतफ ा
29 Jan28- -13 ी.रोहे आनंद अभंग स.िश. र ािगर Jun13- -07 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
30 Mar6- -13 ी.को हाळे ीिनवास बालाजी स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला एकतफ ा
31 Mar6- -13 ी.ल टे नागनाथ गुंडा पा स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला एकतफ ा
32 Mar6- -13 ी.कोरे र वशकंर ल मण स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला एकतफ ा
33 Mar5- -13 ी. रसागर वण कािशनाथराव स.िश. सातारा Jun22- -07 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
34 Mar5- -13 ी.कुलकण  जगद श कमलाकर स.िश. सातारा Jun22- -07 खुला एकतफ ा
35 Mar6- -13 ी.शखे अिसफ हैदर स.िश. हंगोली Oct8- -07 खुला एकतफ ा
36 Mar30- -13 ी. मु ला अहेमद नजीर स.िश. बुलडाणा Oct16- -07 खुला एकतफ ा
37 Apr15- -13 ी मदनुरे िशवशकंर देवराव स.िश. बुलडाणा Oct17- -07 खुला एकतफ ा
38 13-Mar-13 ी .च नािगरे नागनाथ भरत स.िश. को हापूर 19-Oct-07 खुला एकतफ ा
39 Feb11- -13 ी. बराजदार बालाजी यंबकराव स.िश. र ािगर Oct25- -07 खुला एकतफ ा
40 Mar1- -13 ी.जळकोटे ओम काश िशवाजी स.िश. जळगाव Oct25- -07 खुला एकतफ ा
41 10-Apr-13 ी काळे पृ वीराज िशवाजीराव स.िश. पुणे 5-Jan-08 खुला एकतफ ा
42 27-Feb-13 ी.सोळंुके िशवाजी हादराव स.िश. अमरावती 15-Jan-08 खुला एकतफ भूकंप त ा

1 Jul30- -14 ी.पांढरे सोनेराव वसंतराव स.िश. र ािगर Apr21- -05 खुला एकतफ  ऑनलाईन अपंग माणप ाकर ता अज दाखल अपंग ा
अ) अपंग

क) वधवा म हला कमचार

सन 2014 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Jun21- -14 ीमती. आ नी बालाजी िशदें स.िश. औरंगाबाद Jun12- -06 खुला एकतफ
वधवाबाबत स म अिधका याचे माणप  
आव यक वधवा ा

1 Jul3- -14 ी स ळुके र व वठठलराव स.िश. नांदेड Dec24- -08 खुला पती-प ी ा

1 Mar10- -14 ी सुयवंशी जगद श जनाधन स.िश. नांदेड Sep6- -04 खुला पती-प ी ा ीमती.फावडे अचना बाबुराव स.िश. ज.प. .मुलांची उदगीर आहे

1 25-Apr-14 ीमती. नस रन म  सुर शखे स.िश. को हापूर 4-Sep-09 खुला पती-प ी ा ी.शखे मु तफा श बीर व.स. मा.सहा.आयु  म य यवसाय (तां क) लातूर आहे

1 Mar18- -14 ी िशदें योिगता हनुमंतराव स.िश. नािशक Jan16- -09 खुला पती-प ी ा ी.काळे ाने र सुरेश स.िश. नेह  मा य. व उ च मा य. व. िचंचोली (ब.) ता. ज.लातूर आहे
2 May29- -14 ी ती ा ानोबा पुदाले स.िश. ठाणे Jan19- -09 खुला पती-प ी ा ी.मते दपक ी कशन स.िश. वसंतराव नाईक ा.आ मशाळा पंपळगाव आ. ता. ज.लातूर आहे
3 Sep1- -14 ीमती. बारगजे नयना नागनाथ स.िश. परभणी Aug2- -10 खुला पती-प ी ा ी.काकडे द ा य सोमनाथ स.िश. ी.मारवाड  राज थान व. लातूर आहे

1 May27- -14 ीमती. ब डगे इं दरा शकंरराव स.िश. औरंगाबाद Sep5- -95 खुला एकतफ थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती कर यात आली ा
2 Jan16- -14 ी चोबळे िसता क ड राम स.िश. औरंगाबाद Aug16- -04 खुला एकतफ ा
3 Feb18- -14 ी िशदें मोहन वनायक स.िश. सातारा Sep13- -05 खुला एकतफ ा

4 Jun6- -14 ी साळंुके बाळकृ  ण सुभाष स.िश. ठाणे Mar7- -06 खुला एकतफ

ा.प. वेतन णेी धारण कर यात आली 
आ ण आ दवासी / न ल त भागात 
कामकाज ा

5 Nov28- -14 ी.यनोळगे नागनाथ उमाकांत स.िश. ठाणे Jul24- -06 खुला एकतफ ा
6 May20- -14 ी.क  लुरे नागनाथ पंचा पा स.िश. ठाणे Sep29- -06 खुला एकतफ संबंिधताचा वनंती अज दनांक 16/01/2016 ा
7 Nov25- -14 ी.माने अमोल अशोकराव स.िश. अिलबाग Feb13- -07 खुला एकतफ ा
8 Jun6- -14 ी जाधव ताप नरिसंगराव स.िश. ठाणे Jun2- -07 खुला एकतफ ा
9 Apr1- -14 ी औरादे दप गुंडा  पा स.िश. हंगोली Jul12- -07 खुला एकतफ ा
10 Apr2- -14 ी बोबडे  यंकट अभंगराव स.िश. नांदेड Sep28- -07 खुला एकतफ ा
11 Apr3- -14 ी माळ  मोद वठोबा स.िश. नांदेड Dec29- -08 खुला एकतफ ा
12 Feb28- -14 ी सुयवंशी व  णुदास  यंकटराव स.िश. नािशक Jan12- -09 खुला एकतफ ा
13 Feb28- -14 ी सोमवंशी नरिसंग  यंकटराव स.िश. नािशक Jan12- -09 खुला एकतफ ा
14 Mar1- -14 ी िशदें नारायण काश स.िश. नािशक Jan12- -09 खुला एकतफ ा
15 Feb28- -14 ी सावंत दप शषेराव स.िश. नािशक Jan13- -09 खुला एकतफ ा
16 Feb15- -14 ी असलम सलीम शखे स.िश. नािशक Jan14- -09 खुला एकतफ ा
17 8-Sep-14 ी.पाट ल ब वराज शषेराव स.िश. पालघर 21-Jan-09 खुला एकतफ ा
18 Sep2- -14 ी िन यानंद बळ राम काळे स.िश. ठाणे Feb13- -09 खुला एकतफ ा
19 Feb10- -14 ी कुलकण   यंकटेश अनंतराव स.िश. अहमदनगर Feb27- -09 खुला एकतफ ा
20 Aug22- -14 ी राजीव गुणवंतराव सावंत स.िश. रायगड Jul30- -09 खुला एकतफ ा

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

2. ज.प. - रा य सेवेचे कमचार

ए) उव रत कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

21 Nov25- -14 ीमती.िशदें सुिचता बापुराव स.िश. अिलबाग Aug3- -09 खुला एकतफ ा

1 11-Mar-15 ीमती.वै  वषा वनायक स.िश. बीड 26-Nov-07 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे

अपंग

2 22-May-15 ी.माने गणेश नागोराव स.िश. औरंगाबाद 20-Jul-09 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे

अपंग

3 Mar31- -15 ी.घुगे िशव  सुधाकर स.िश. र ािगर Jan5- -10 खुला एकतफ
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग (अ प ी) ा

1 8-May-15 ीमती.कुमदाळे अ णा रामचं स.िश. सातारा 20-Jun-06 खुला एकतफ वधवा ा

1 17-Apr-15 ीमती.अ ार काफ याबेगम मो.इसाक स.िश. सोलापूर 12-Jan-09 खुला पती-प ी
2 Apr9- -15 ी.च हाण शाम इं जत स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला पती-प ी ा

1 6-Jun-15 ीमती. बराजदार सर वती यंबक स.िश. औरंगाबाद 6-Feb-06 खुला पती-प ी ा ी. बराजदार दयानंद िशवमुत  स.िश. ज.प. ा.शा.बुधोडा ता.औसा आहे

1 9-Mar-15 ी.मोरे दयाराम चं सेन स.िश. िसंधुदगु 1-May-05 खुला एकतफ
2 Mar30- -15 ी. बरादार द ु अशोकराव स.िश. सोलापूर Dec14- -05 खुला एकतफ ा
3 May11- -15 ी.आळंदकर चं शखेर ध डराम स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला एकतफ ा
4 Mar30- -15 ीमती.कदम चं कला बालाजी स.िश. सोलापूर Jul31- -07 खुला एकतफ ा
5 May28- -15 ीमती.सोनवणे अमरजा अनुरथ स.िश. उ मानाबाद Feb23- -08 खुला एकतफ ा
6 Apr3- -15 ी. बराजदार योगेश साहेबराव स.िश. उ मानाबाद Mar19- -08 खुला एकतफ ा
7 Mar10- -15 ी.चौधर  राज  महादेव स.िश. िसंधुदगु Apr28- -08 खुला एकतफ ा
8 9-Mar-15 ी.माधव सोपान सावंत स.िश. िसंधुदगु 29-Apr-08 खुला एकतफ
9 Apr23- -15 ी.पटवार  परमे र महादेव स.िश. नांदेड Dec23- -08 खुला एकतफ आ दवासी/ न ल त भागात कामकाज ा

10 Apr16- -15 ी.गंगणे गजानन रावणराव स.िश. नांदेड Dec24- -08 खुला एकतफ

थम नेमणुक दनांकाम ये दु ती 
कर यात आली आ ण आ दवासी/ 
न ल त भागात कामकाज ा

11 Apr16- -15 ी.मठपती दपक जग दश स.िश. नांदेड Dec27- -08 खुला एकतफ आ दवासी/ न ल त भागात कामकाज ा
12 24-Feb-15 ी.गंगथडे आबासाहेब उ म स.िश. सोलापूर 5-Jan-09 खुला एकतफ ताव न याने ा

13 8-Apr-15 ी.मोरे अ वनाश ीधर स.िश. सोलापूर 7-Jan-09 खुला एकतफ ताव न याने ा

14 Apr24- -15 ी.पवार अिनल नारायण स.िश. हंगोली Jan7- -09 खुला एकतफ ा
15 May11- -15 ी.क डेवार सागर वण स.िश. हंगोली Jan7- -09 खुला एकतफ ा

उ) पती-प ी एक करण 

सन 2015 ा  तावाची याद

1. ज.प.- ज.प.

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

क) वधवा म हला कमचार

ए) उव रत कमचार
िनरंक

अ) अपंग

0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

16 May13- -15 ी. बरादार मह कुमार मा तीराव स.िश. सोलापूर Jan7- -09 खुला एकतफ ा
17 18-Apr-15 ी.खोसे गुणवंत सौदागर स.िश. सोलापूर 12-Jan-09 खुला एकतफ ा
18 27-May-15 ी.बुडगे नागनाथ कािशनाथ स.िश. अहमदनगर 25-Feb-09 खुला एकतफ
19 27-Apr-15 ी.को हाळे गो वंद मनोहर स.िश. अहमदनगर 26-Feb-09 खुला एकतफ
20 16-Mar-15 ी.जगताप सं या मधुकर स.िश. अहमदनगर 27-Feb-09 खुला एकतफ भुकंप त
21 2-May-15 ी.गोरे शांत पं डतराव स.िश. अहमदनगर 27-Feb-09 खुला एकतफ
22 Dec3- -15 ी.शटेकार संतोष बापुराव स.िश. जालना Jul2- -09 खुला एकतफ
23 7-May-15 ी.येनक कर स य जत भारतराव स.िश. परभणी 21-Jul-09 खुला एकतफ मा.मु.का.अ. यांची नाहरकत नाह .

24 16-Apr-15 ी.पवार भरत मनोहर स.िश. नांदेड 28-Jul-09 खुला एकतफ
25 Nov3- -15 ी.भंगे परमे र बाबुराव स.िश. अिलबाग Aug4- -09 खुला एकतफ
26 10-Mar-15 ी.माने औदुंबर सु ीव स.िश. िसंधुदगु 28-Aug-09 खुला एकतफ ा
27 May5- -15 ी.कुलकण  शांत कमलाकर स.िश. को हापूर Sep2- -09 खुला एकतफ ा
28 May13- -15 ी.साळवे अमोल बाबुराव स.िश. को हापूर Sep2- -09 खुला एकतफ ा
29 Dec19- -15 ी.पाट ल शकंर रामराव स.िश. को हापूर Sep2- -09 खुला एकतफ
30 Dec21- -15 ी.काळे जय दप नारायण स.िश. को हापूर Sep2- -09 खुला एकतफ भुकंप त
31 May13- -15 ी.भोसले वण पं डत स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला एकतफ ा
32 May13- -15 ी.लोहारे वजयकांत बळवंत स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला एकतफ ा
33 May13- -15 ी.मोरे सुिनल रामरतन स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला एकतफ ा
34 6-Jul-15 ी.गोरे गुंडाजी व प स.िश. को हापूर 4-Sep-09 खुला एकतफ
35 Nov20- -15 ी.मुकडे नागनाथ शहाजी स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला एकतफ
36 Dec17- -15 ीमती. बरादार वैशाली मधुकर स.िश. को हापूर Sep4- -09 खुला एकतफ
37 Dec31- -15 ी.नाग टळक शरद महादेव स.िश. अिलबाग Sep7- -09 खुला एकतफ
38 May27- -15 ी.पाट ल व म चं सेन स.िश. को हापूर Sep8- -09 खुला एकतफ भुकंप त ा

1 Mar9- -16 ीमती. वभुते सुवणा आनंद स.िश. सातारा Jun9- -06 खुला एकतफ
ववरणप  अ सादर करावे.तथा ऑनलाईन 
अपंग माणप  सादर करावे अपंग

2 Apr26- -16 ी लहाने नवनाथ दलीप स.िश. सांगली Jun15- -07 खुला एकतफ
ववरणप -अ सादर करावे संबंिधतांचे 
िनयु  अपंगामधून नाह

अपंग (100 % अंध) अपंग 
माणप ानूसार

3 May2- -16 ी जाधव नामदेव अ णाराव स.िश. सांगली Oct26- -10 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे अपंग 

1 Feb24- -16 ी. बरादार शांत मा तीराव स.िश. सातारा Sep19- -06 खुला पती-प ी
मा.श यिचक सक यांचे ऑनलाईन अपंग 
माणप  सादर करावे अपंग ताव न याने ा ीम.च हाण योती क डराम स.िश. लाल बहादरू शा ी ा. व. िनलंगा आहे

इ) कुमा रका

अ) अपंग

अ) आ ण उ) अपंग आ ण पती-प ी एक करण

सन 2016 ा  तावाची याद



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

1 Jun9- -16 कु.अजगुंडे मंगल राघुअ पा स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ
कुमा रका बाबत स थतीचे माणप  
सादर करावे कुमा रका

1 Mar30- -16 ी.माने भा कर नानासाहेब स.िश. परभणी Aug3- -10 खुला पती-प ी तावाची त सादर करावी मा हती सादर करावी

1 Mar9- -16 ी.दगडे अजुन यंकट स.िश. सातारा Jul19- -10 खुला पती-प ी ववरणप  अ सादर करावे. ीमती.राऊबाई ब ुवान देशमुख अिध क शास कय मुलींचे बालगहृ मु ड ता. ज.लातूर नाह

1 Feb29- -16 ी.मुसळे संजय रामराव स.िश. नंदरुबार Jan19- -09 खुला पती-प ी ीम.क े िनमला गुणवंत वाहक महारा  रा य प रवहन महामंडळ लातूर आहे

1 Jun10- -16 ी.मोरे सुभाष भै  स.िश. हंगोली Jun26- -03 खुला पती-प ी प ीचे नाव नमुद करावे ंथपाल जजामाता क या शाला लातूर नाह
2 Jun6- -16 ीम.घोडके मेघा इं जत स.िश. औरंगाबाद Aug14- -10 खुला पती-प ी ी. हे े बी.एस. स.िश. ववेकविधनी किन  महा व ालय,देवणी ता.देवणी आहे
3 Apr28- -16 ीमती करपे भा यशाला अंगदराव स.िश. बीड Jan22- -11 खुला पती-प ी ी सोमंवशी धमराज बाबरुाव स िश समाज जागतृी ा व मु ड आहे 
4 May2- -16 ीमती.सुयवंशी स यभामा शषेेराव स.िश. जालना Jul6- -11 खुला पती-प ी ी.रकटे ानोबा बालाजी स.िश. ीराम ा. व.िनलंगा ता.िनलंगा आहे

5 Apr2- -16 ीमती.हाडबे मंगल िशवाजीराव स.िश. िसंधुदगु Apr24- -12 खुला पती-प ी क प त ी.दराडे व ठल मोहनराव अिध क
सा व ीबाई फुले ाथ.आ मशाळा 
(अनु.जाती) सोनवळा ता.जळकोट आहे

1 May3- -16 ीमती.गायकवाड वषा रामराव स.िश. उ मानाबाद Nov26- -01 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
2 Jun3- -16 ी. बरादार वनोद ता याराव स.िश. उ मानाबाद Nov29- -01 खुला एकतफ
3 May7- -16 ी. करवले ल मण यंकटराव स.िश. चं पूर Aug16- -03 खुला एकतफ आ दवासी/ न ल त भागात कामकाज
4 Mar30- -16 ीमती.पठाण आरेफुल पाशा स.िश. परभणी Mar2- -05 खुला एकतफ तावाची त सादर करावी
5 Apr28- -16 ीमती भांगे अपणा नरिसंगराव स.िश. परभणी Mar7- -05 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे 
6 Mar30- -16 ी.कदम राजकुमार दगंबर स.िश. परभणी Mar14- -05 खुला एकतफ तावाची त सादर करावी
7 May4- -16 ीमती.सुरवसे भागीरथी गणपत स.िश. सोलापूर Apr16- -05 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
8 Apr26- -16 ी टाकळ कर राहुल संभाजीराव स.िश. बुलडाणा Feb13- -06 खुला एकतफ
9 May4- -16 ीम.वाघमारे िशतल व नाथ स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
10 May4- -16 ीमती. दवे िशतल शकंरराव स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
11 May11- -16 ीमती.काटकर अचना क याणराव स.िश. उ मानाबाद Jun1- -06 खुला एकतफ
12 May2- -16 ी िचं े रमाकांत मधुकर स.िश. सांगली Jun18- -06 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
13 Mar9- -16 ी.िशदें रण जतिसंह बाळासाहेब स.िश. सातारा Oct7- -06 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे.
14 May4- -16 ीमती जाधव िशतल बलभीम स.िश. उ मानाबाद Jun15- -07 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
15 May7- -16 ी लांबुटे रमेश अंबादासराव स.िश. हंगोली Jun15- -07 खुला एकतफ ववरणप - अ सादर करावे 
16 May4- -16 ीमती.धुमाळे वजयाल मी िशवाजी स.िश. उ मानाबाद Oct11- -07 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
17 03/02/2016 ी. खोगरे अमोल चं कांत स.िश. को हापूर Oct22- -07 खुला एकतफ
18 Apr28- -16 ी सावंत व ास ीमंत स.िश. सोलापूर Nov15- -07 खुला एकतफ भुकंप त 

ए) उव रत कमचार

उ) पती-प ी एक करण 
0. पती-प ी ाधा य माबाबत सं म (पती/ प ीचे कायरत माणप , ववाह न दणी माणप  अ ावत सादर करावे)

7. ज.प. - खाजगी सं थेतील कमचार

5. ज.प.- रा य व क  सावजिनक उप म 

2. ज.प.- रा य सेवेचे कमचार



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद

िनयु चा वग:-खुला
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर

19 Mar23- -16 ी.कारंजे िशवकुमार बाबुराव स.िश. परभणी Nov27- -07 खुला एकतफ ा
20 May4- -16 ीमती यादव अचना राजकुमार स.िश. उ मानाबाद Feb28- -08 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
21 Apr26- -16 ी.मुळजे सुधाकर भगवान स.िश. सोलापूर Mar14- -08 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे. भुंकप त
22 Apr25- -16 ी नविगरे दलीप ता याराव स.िश. नांदेड Jan5- -09 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
23 Jun3- -16 ी वाघमारे उ व गणपत स.िश. हंगोली Jan7- -09 खुला एकतफ
24 Apr28- -16 ीमती.पावले िनलावती महादेव पा स.िश. सांगली Feb16- -09 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
25 May2- -16 ीमती कदम रो हणी व नाथ स.िश. सांगली Mar20- -09 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
26 Apr26- -16 ी.जगताप वण पु षो म स.िश. सोलापूर Jun15- -09 खुला एकतफ
27 May12- -16 ी.लांबुटे परमे र भगवानराव स.िश. रायगड Aug4- -09 खुला एकतफ
28 May23- -16 ीमती.कलबुग शकंुतला दे वदासराव स.िश. उ मानाबाद Aug8- -09 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
29 Jan5- -16 ी.माने अतुल तुकाराम स.िश. को हापूर Sep2- -09 खुला एकतफ
30 Jun4- -16 ी.को हे िनतीन महादु स.िश. जालना Jul12- -10 खुला एकतफ
31 Jun4- -16 ी.पेदाटे गणेश भागवत स.िश. जालना Jul12- -10 खुला एकतफ
32 Mar30- -16 ी.गवळे उमाकांत रामदास स.िश. परभणी Jul24- -10 खुला एकतफ
33 Mar1- -16 ी.कानवटे संभाजी मारोती स.िश. सातारा Jul26- -10 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
34 Mar30- -16 ी.यादव द ा य बापुराव स.िश. परभणी Jul31- -10 खुला एकतफ तावाची त सादर करावी
35 Mar31- -16 ी.नाईक दप द ा यराव स.िश. अिलबाग Aug12- -10 खुला एकतफ
36 Apr20- -16 ी.मुंडे परमे र मामलेदार स.िश. सांगली Oct22- -10 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे  भुकंप त
37 Apr20- -16 ीमती. वाती तानाजीराव जाधव स.िश. सांगली Oct22- -10 खुला एकतफ
38 Apr21- -16 ी.जाधव बजरंग द ा य स.िश. सांगली Nov22- -10 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे
39 Apr26- -16 ी कदम मनोज माधवराव स.िश. सोलापूर Jun16- -11 खुला एकतफ ववरणप  अ सादर करावे  भुकंप त



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. िनयु  
वग

बदलीचा 
कार

शेरा ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा ववाह 
न दणी 
माणप

 आहे / 
नाह1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jan2- -13 ी.पाट ल तानाजी पंढर नाथ स.िश. परभणी Jul28- -98 - एकतफ
ववरणप  अ आ ण िनवड चा वगाबाबत कागदप े सादर 
करावीत.

2 ीम.िशदें बबीता उ मराव स.िश. सातारा Feb1- -10 एकतफ
मुळ तावाची त सादर करावी िनयु  वगाचे कागदप े 
सादर करावीत

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
 अटिशथील आव यकता नसले या ( वनाअटिशथील) िश कांची वष व िनयु  वगिनहाय सेवाजे ता याद  (िनयु  वग नमुद नसलेले)

िनयु चा वग:- िनयु  वगाम ये सं म
िश ण वभाग ( ाथ.), ज  हा प रषद,लातूर



अ. . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

ाधा य 
म

शेरा कायरत 
माणप  
ा / अ ा

अट िशथील 
दनांक

पती-प ीचे 
नाव

पद कायरत 
शाळा

ववाह 
न दणी 
माणप
 आहे 
वा नाह

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1 Feb16- -15 ी. यवहारे सितष बाबुराव िश. व.अ. नांदेड Nov26- -08 खुला एकतफ अपंग ा गरज नाह -

2 Jun9- -16 ी.होनधरणे कैलास मधुकर िश. व.अ. नांदेड Sep3- -09 इ.मा.व. पती-प ी पती-प ी

पती-प ी 
बाबत 
मा हती 

सादर करावी

टप:
- 1

2
3
4
5

6
7

सदर याद  िस  के यानंतर सदर याद म ये आणखी काह  आ ेप / हरकती असतील तर ह  याद  िस  झा यापासून 15 
दवसापयत सादर करता येईल यानंतर कोण याह  कारचे आ ेप / हरकती या कायालयामाफत वकार या जाणार नाह त याची 
द ता घे यात यावी.
सदर 15 दवसांम ये ा  आ ेप / हरकती बाबत यानंतर ठक 08 दवसांनी सदर आ ेपाबाबत सुनावणी मा.मु य कायकार  
सदर आ ेपा या सुनावणीम ये या कमचा यांना सदर याद  आणखी पारदशक होणे अपे त वाटते याम ये या कायालयास 
सदर आ ेपा या सुनावणीम ये उपरो  अ. ं . 1 म ये नमुद नमु याम येच मा हती सादर करावी.

सदर याद म ये वेगळयाने सुचना सादर करावया या असलीतर या उपरो  ई मेल आयड वर सादर कर यात या यात.

अ. ं . 01 ची मा हती या कायालया या Laturzpagb@gmail.com  या ई मेल वर सवानी मु या यापका या वा र ने सॉ ट कॉपी 
सादर क न हाड कॉपी टपालाने या कायालयास सादर कर यात यावी.

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या व तार अिधकार  याद
माहे ऑग ट 2015 अखेर सवसाधारण ित ा याद .

सन 2015 ा  तावाची याद

सन 2016 ा  तावाची याद

उपरो  कमचा यांनी आपले नाव, स थतीम ये कायरत शाळेचे नाव, मुळ गावाचे नाव, तालु याचे नाव,  स थतीचा 1 फोटो, 
मोबाईल नंबर, ईमेल आयड  इ.आव यक ती मा हती आप या संबंिधत मु या यापक यांनी सां ा कत क न या कायालयास ह  याद  
िस  होताच 15 दवसा या आत सादर कर यात या यात. सदर काम पारदशक होणेसाठ  यामुळे आप या मा हतीबाबत सं म 

िनमाण झा यास आपणांला ता काळ संपक साधता येईल.



अ. ं . ताव ा  
दनांक

िश काचे नाव पद कायरत 
ज हा

.ने. द. जात वग बदलीचा 
कार

शेरा अट िशथील 
दनांक

ाधा य माचा कार कायरत 
माणप  ा  
/ अ ा

पती-प ीचे नाव पद कायरत शाळा

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jun9- -08 ीमती सुवणकार अचना महादेव स.िश. परभणी Jul8- -91 इ.मा.व. एकतफ May6/ /06 अ ा
2 Mar29- -08 ी. गरड संतोष यंकटराव स.िश. उ मानाबाद Jul12- -93 खुला एकतफ Jul8/ /08 अ ा
3 Oct8- -08 ी. जाधव मोहन यंकट स.िश. बीड Aug1- -98 खुला एकतफ Jul8/ /08 अ ा
4 Nov24- -08 ीमती आधंळे शालीका रामकृ ण स.िश. हंगोली Jul11- -00 भ.ज.ड. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
5 Apr10- -08 ी. बारसकर िनतीन दगंबरराव स.िश. नांदेड Nov19- -01 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
6 Jul1- -10 ीम. रंजवे मैना शषेेराव स.िश. बीड Nov29- -01 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
7 Jun7- -08 ी. सुरवसे तानाजी िभमराव स.िश. यवतमाळ Dec15- -01 खुला एकतफ 20/08/08 अ ा
8 Sep4- -08 ी. क े रामे र गंगाधर स.िश. सांगली Feb6- -02 भ.ज.ड. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
9 Sep19- -09 ीम. पाखरे पु पा पंढर नाथ स.िश. औरंगाबाद Mar2- -02 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 भुकंप त अ ा
10 Apr30- -12 ीमती. िशदें मोिनका महादेव स.िश. उ मानाबाद Nov7- -02 अनु.जाती एकतफ Jul7/ /11 अ ा
11 Nov3- -08 ी. क े राजकुमार यंकट स.िश. को हापूर Dec10- -02 भ.ज.ड. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
12 Sep29- -08 ी. सुतार संतोषकुमार अंबादास ा.प. बीड Mar20- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
13 Feb15- -07 ीमती धाकत डे अं बका फक रचंद स.िश. बीड Mar22- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
14 Sep8- -09 ी. आवळे अिनल यंबकराव स.िश. परभणी Apr14- -03 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
15 Aug24- -09 ी. च हाण सुिनल हर स.िश. नािशक Jun2- -03 व.जा.अ. एकतफ May8/ /09 अ ा
16 Jan9- -09 ी. गायकवाड राहूल रमेश (खेळाडू) स.िश. नािशक Jun5- -03 व.जा.अ. एकतफ थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती Jul8/ /08 खेळाडू अ ा
17 Aug29- -09 ी. हाडूळे उमाकांत बाबूराव स.िश. परभणी Jun16- -03 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
18 Sep16- -08 ी. खोबरे गणेश यंबकराव स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ Jul8/ /08 अ ा
19 Sep4- -09 ीम. मुळे रािधका रामदास स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
20 Sep4- -09 ी. शळेके तानाजी िनळकंठ स.िश. हंगोली Jun25- -03 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
21 May22- -08 ी. तोकले अ ण दलीप स.िश. नांदेड Jul14- -03 इ.मा.व. एकतफ May8/ /08 अ ा
22 Feb18- -08 ी. गोकळे पांडूरंग िशवाजी स.िश. नांदेड Jul22- -03 इ.मा.व. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
23 Dec28- -07 ीमती शळेके जय ी तुकाराम स.िश. नांदेड Nov25- -03 खुला एकतफ Aug20/ /08 अ ा
24 Jan11- -08 ी. क तुरे राहूल वीरसंग स.िश. नांदेड Nov25- -03 खुला एकतफ Jul8/ /08 अ ा
25 Dec11- -07 ीमती पडवळ रो हणी बापूसाहेब स.िश. नांदेड Dec4- -03 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
26 Sep3- -07 ीमती भोजणे कौशाबाई द ा य स.िश. बीड Feb19- -04 इ.मा.व. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
27 Mar26- -12 ी खरोळे कृ णाथ गणपती स.िश. बीड Feb28- -04 भ.ज.क. एकतफ Jul7/ /11 अ ा
28 Oct7- -10 ीम. कांबळे वंदना िलंबराज स.िश. वािशम Jun29- -04 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अ ा
29 Sep25- -08 ी. द त अमोल वजयकुमार स.िश. हंगोली Aug12- -04 इ.मा.व. एकतफ Jul8/ /08 अ ा
30 Sep7- -09 ी. बरादार द ाजी व ंभर स.िश. नांदेड Aug24- -04 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
31 Dec7- -09 ी लांडगे नेताजी यशवंत स.िश. नांदेड Aug24- -04 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
32 Jul17- -10 ीम. गायकवाड अ रबाई िशवाजी ( वधवा) स.िश. नांदेड Aug24- -04 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 वधवा अ ा
33 Nov4- -08 ीमती पठाण या मीन हमीदखाँ स.िश. नांदेड Sep3- -04 खुला एकतफ 20/08/08 अ ा
34 Oct8- -09 ी. िशदें माधव पांडुरंग स.िश. अकोला Oct30- -04 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
35 Oct8- -09 ी. चोबळे िशव साद नरिसंग स.िश. अकोला Oct30- -04 खुला एकतफ Aug10/ /09 अ ा
36 Oct8- -09 ी. देशपांडे मोद वनायक स.िश. अकोला Oct30- -04 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
37 Sep8- -09 ी. गुरमे वलास द ा य स.िश. औरंगाबाद Jan20- -05 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
38 Sep10- -09 ी. बोराळे युवराज संभाजी स.िश. औरंगाबाद Jan25- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
39 Oct23- -09 ी सावळकर अंबादास तुकाराम (अपंग) स.िश. र ागीर Feb2- -05 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अपंग अ ा
40 Nov16- -09 ी पवार जनादन साद स.िश. र ागीर Feb2- -05 व.जा.अ. एकतफ May8/ /09 अ ा
41 Sep8- -09 ी. भडके अंते र नारायण स.िश. औरंगाबाद Feb4- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची याद
 अटिशथील झाले या व कायरत माणप  अ ा  असले या िश कांची सेवाजे ता याद

िश ण वभाग ( ाथ.) ज हा प रषद,लातूर
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची याद
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िश ण वभाग ( ाथ.) ज हा प रषद,लातूर

42 Sep23- -09 ी. शखे अ दलु खुदबो न स.िश. र ागीर Feb5- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
43 Sep11- -09 ी. कुरे कमलाकर भागवतराव स.िश. परभणी Mar1- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
44 Nov24- -09 ी लांडगे परमे र ता याराव स.िश. यवतमाळ Mar3- -05 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अ ा
45 Apr3- -10 ी जाधव गणेश भाकर स.िश. यवतमाळ Mar3- -05 व.जा.अ. एकतफ May8/ /09 अ ा
46 Nov18- -09 ी होळकर म छं  पांडुरंग स.िश. जळगांव Mar4- -05 भ.ज.क. एकतफ May8/ /09 अ ा
47 Aug27- -09 ी. राठोड बालाजी शकंर स.िश. रायगड Mar27- -05 व.जा.अ. एकतफ May8/ /09 अ ा
48 Aug29- -09 ी. इल बालाजी नवनाथ स.िश. ठाणे May30- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
49 Aug27- -09 ी. मोरे हानंद िलंबराज स.िश. ठाणे Jun6- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
50 Dec1- -09 ीम कोळसुरे क वता वामन स.िश. नािशक Jun13- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
51 Nov25- -11 ीमती. मुदगडे िशला नारायण ( वधवा) स.िश. उ मानाबाद Jun27- -05 इ.मा.व. एकतफ Jul7/ /11 वधवा अ ा
52 Apr12- -10 ीम. वळेगाव क पना िनवृ ीराव स.िश. यवतमाळ Jul20- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
53 Sep1- -09 ी. घूटे युवराज पं डतराव स.िश. पुणे Aug3- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
54 Sep1- -09 ी. मोगरगे मोद अशोकराव स.िश. पुणे Aug3- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
55 Nov21- -09 ी जगताप हाद जग नाथ स.िश. यवतमाळ Aug3- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
56 Nov30- -09 ी च हाण व म दगंबर स.िश. पुणे Aug3- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
57 Aug25- -09 ी. कासले ानोबा चं कांत स.िश. सांगली Aug16- -05 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
58 Aug10- -09 ी. जाधव ाने र ीपती (अपंग) स.िश. बुलढाणा Aug25- -05 खुला एकतफ Jul18/ /09 अपंग अ ा
59 Aug31- -09 ीम. रोडगे सं याराणी म लकाअजुन स.िश. सातारा Sep9- -05 खुला एकतफ May8/ /08 अ ा
60 Aug29- -09 ी. धुमाळ द ा य काश स.िश. सातारा Sep14- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
61 Mar17- -10 ी. पाट ल बजरंग शषेेराव स.िश. जालना Oct26- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
62 Apr12- -10 ी खुद द ा भानुदास स.िश. वािशम Nov19- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
63 Aug13- -09 ी. ल हांडे राहूल र ाकर स.िश. सातारा Nov22- -05 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
64 Jul7- -09 ी. रे ड  अ वनाश अशोक स.िश. नांदेड Dec7- -05 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
65 Aug20- -09 ी. रसागर ीकृ ण ानोबा स.िश. नांदेड Dec7- -05 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
66 Nov24- -09 ीम. म के दपाली ावण स.िश. नांदेड Dec7- -05 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अ ा
67 May19- -10 ीम. टेकाळे आ पाली अनंत स.िश. नांदेड Dec7- -05 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अ ा
68 Aug21- -09 ी. कातळे नामदेव गंगाधर स.िश. सोलापुर Dec13- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
69 Jan14- -10 ी कर कले गो वंद यंकटराव स.िश. ग दया Dec26- -05 खुला एकतफ 26/08/09 अ ा
70 Jan18- -10 ी. शखे ल ला छटुसाब स.िश. ग दया Dec26- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
71 Jul14- -10 ी एकुरके नागनाथ यंबंक स.िश. ग दया Dec26- -05 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
72 Apr28- -10 ी गदगे िशवाजी व ठल स.िश. नंदरुबार Jan16- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
73 Dec31- -09 ी च हाण चं सेन भाऊसाहेब स.िश. औरंगाबाद Jan30- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
74 Aug8- -11 ी. बेले राज  पंढर  (अपंग) स.िश. बीड Feb1- -06 अनु.जाती एकतफ Jul7/ /11 अपंग अ ा
75 Aug24- -09 ी. जाधव र व भा कर स.िश. ठाणे Mar8- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
76 Jan25- -10 ीम. चंदनकेरे िशला ब वराज स.िश. सोलापुर Mar29- -06 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
77 Jan16- -10 ी. सोमवंशी तानाजी उ मराव स.िश. उ मानाबाद Apr23- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
78 Dec29- -09 ीम. ख डे रो हणी कािशनाथ स.िश. औरंगाबाद Apr29- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
79 Aug27- -09 ी. गोडभरले सिचन भारतराव स.िश. रायगड May3- -06 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
80 Sep4- -09 ी. गंारे सिचन व ठलराव स.िश. सांगली May3- -06 अनु.जाती एकतफ May8/ /09 अ ा
81 Jan4- -10 ीम बरकुले दैवशाला मनोहर स.िश. नािशक May3- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
82 Feb2- -10 ी. मुंढे दनेशकुमार बालाजी स.िश. र ागीर May3- -06 भ.ज.ड. एकतफ May8/ /09 अ ा
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लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची याद
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िश ण वभाग ( ाथ.) ज हा प रषद,लातूर

83 Dec10- -09 ी. कांबळे सौदागर उ व स.िश. औरंगाबाद May10- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
84 Aug26- -09 ी. महाजन कशोर काश स.िश. ठाणे May17- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
85 Mar15- -10 ी. पाट ल बाबासाहेब िनळंठराव स.िश. नागपूर May22- -06 भ.ज.क. एकतफ May8/ /09 अ ा
86 Mar22- -10 ी मोरे महेश उ मराव स.िश. जळगांव May31- -06 खुला एकतफ May8/ /09 अ ा
87 Mar23- -10 ी पाट ल अजय रमशराव स.िश. जळगांव Jun5- -06 खुला एकतफ May8/ /09 क प त अ ा
88 Aug1- -09 ीम. शटेकार वषा लहूराज स.िश. सोलापुर Jul1- -06 खुला एकतफ आहे दनांक आव यक अ ा
89 Sep10- -09 ी. बु चे रामे र तुकाराम स.िश. परभणी Dec5- -06 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
90 Aug20- -09 ी. सुयवंशी मह  ध ड राम स.िश. नांदेड Dec7- -06 इ.मा.व. एकतफ May8/ /09 अ ा
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 6-Jul-04 ी. जोशी राज  गो वंद ा.प. जालना 5-Nov-84 खुला एकतफ अ ा
2 15-Jan-10 ीमती. िशदें पावती बळ राम स.िश. परभणी 19-Feb-86 खुला एकतफ अ ा
3 8-Dec-08 ी. िशदें ता वज भानुदास स.िश. हंगोली 9-Feb-88 खुला एकतफ अ ा
4 6-Mar-13 ी.पाट ल दलीप ीिनवासराव स.िश. हंगोली 3-Mar-89 इ.मा.व. एकतफ अ ा
5 20-May-08 ीमती. कुलकण  सं या रेणुकादास स.िश. बुलडाणा 26-Jun-89 खुला एकतफ अ ा
6 26-Mar-12 ी सांळुके मा णक राम कशन स.िश. बीड 5-Jul-89 खुला एकतफ अ ा
7 2-Aug-08 ी. होनराव प  माकर वामनराव स.िश. नांदेड 26-Jul-89 खुला एकतफ अ ा
8 26-Mar-08 ी. पाट ल सुयकांत शकंरराव स.िश. नांदेड 1-Aug-89 खुला एकतफ अ ा
9 18-Feb-09 ी. शळेके अिनल मारोती स.िश. जालना 10-Jul-91 खुला एकतफ अ ा
10 12-Jan-11 ी. मान ेसुधीर िशवाजीराव स.िश. बीड 22-Jul-91 खुला एकतफ अ ा
11 13-May-08 ी. बरादार पंढर नाथ कशनराव स.िश. नांदेड 29-Jan-92 खुला एकतफ अ ा
12 4-Jul-09 ी. वरतळे दनकर यंकटराव स.िश. नांदेड 18-Jun-92 खुला एकतफ अ ा
13 2-Dec-09 ी िशदें वसंत भाउराव स.िश. हंगोली 29-Jun-92 अन.ुजाती एकतफ अ ा
14 12-May-08 ी. सुकण ेमाधव ीराम स.िश. नांदेड 29-Dec-92 खुला एकतफ अ ा
15 19-Jul-08 ी. क े सखाहार  पंढर नाथ स.िश. नांदेड 23-Dec-93 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
16 6-Nov-08 ी. लहान े यंकट नारायण स.िश. परभणी 19-Jun-95 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
17 4-Dec-08 ी. ितडके संजय बाबूराव स.िश. परभणी 19-Jun-95 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
18 20-Aug-09 ी. आधंळे गजानंन यंबकअ पा स.िश. परभणी 19-Jun-95 खुला एकतफ अ ा
19 17-Feb-10 ी. घोगरे सुवणलता दामोदरराव स.िश. नांदेड 19-Jun-95 खुला एकतफ अ ा
20 13-Mar-09 ी. पांचाळ तुळशीराम पंढर नाथ स.िश. उ मानाबाद 8-Aug-95 इ.मा.व. एकतफ अ ा
21 11-Jun-10 ी जाधव जीवन धनिसंग स.िश. नांदेड 30-Oct-95 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
22 25-Mar-09 ीमती. िशदें सुनंदा पं डत स.िश. औरंगाबाद 6-Nov-95 खुला एकतफ अ ा
23 25-Apr-12 ीमती. गायकवाड स वता कशन स.िश. नांदेड 6-Nov-95 खुला एकतफ अ ा
24 4-Jun-10 ी दरुपडे द ा य तुकाराम स.िश. नांदेड 12-Dec-95 खुला एकतफ अ ा
25 16-May-12 ीमती. बरादार िच कला व पराव स.िश. जालना 1-Jan-96 खुला एकतफ अ ा
26 24-Nov-09 ीमती.भालेराव वंदना मा ती स.िश. परभणी 9-Aug-96 अन.ुजाती एकतफ अ ा
27 12-Nov-08 ी. सुवणकार वनोद ई रराव स.िश. नांदेड 20-Nov-96 इ.मा.व. एकतफ अ ा
28 4-Feb-13 ी.भुरे गो वंद शषेराव स.िश. परभणी 12-Dec-96 खुला एकतफ अ ा
29 6-Mar-13 ी.मोतळे नागनाथ दादाराव स.िश. हंगोली 12-Dec-96 खुला पती-प ी अ ा
30 16-Feb-12 ी. बराजदार संजय रामचं स.िश. परभणी 21-Dec-96 खुला एकतफ अ ा
31 24-Oct-08 ी. क े िस दे र गणपती स.िश. उ मानाबाद 9-Jul-97 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
32 29-Sep-08 ी. तुपकर भगवान पं डतराव स.िश. परभणी 14-Jul-97 खुला एकतफ अ ा
33 8-Dec-08 ीमती. सुरवस ेबु काबाई रामराव स.िश. हंगोली 14-Jul-97 खुला एकतफ अ ा
34 25-Aug-09 ीमती. जाधव क वता सोपानराव स.िश. परभणी 14-Jul-97 खुला एकतफ अ ा
35 2-Apr-08 ी. चाम ेएकनाथ बाबूराव स.िश. पुणे 22-Jul-97 खुला एकतफ अ ा
36 22-Feb-10 ीमती. तेलंग सुिनता बापूराव स.िश. नांदेड 21-Aug-97 इ.मा.व. एकतफ अ ा
37 26-Mar-12 ीमती. बरादार रेखा नवनाथराव स.िश. बीड 1-Sep-97 खुला एकतफ अ ा
38 15-Sep-08 ीमती. जाधव स वता सोपान स.िश. नांदेड 15-Dec-97 खुला एकतफ अ ा
39 15-Jul-09 ी. राठोड रामराव नामदेव स.िश. परभणी 6-Mar-98 व.जा.अ. एकतफ अ ा
40 25-Aug-09 ी. पाट ल उमाकांत हाद स.िश. उ मानाबाद 6-Jun-98 इ.मा.व. एकतफ अ ा
41 25-Aug-09 ीमती. बराजदार बेबी भुजंगराव स.िश. उ मानाबाद 6-Jun-98 इ.मा.व. एकतफ अ ा
42 5-Jun-13 ी. माळवदकर वनायक उमाकांत स.िश. उ मानाबाद 17-Jun-98 इ.मा.व. एकतफ अ ा
43 15-Jul-09 ी. बराजदार राजू ीरंग स.िश. परभणी 29-Jun-98 खुला एकतफ अ ा
44 20-Aug-09 ी. साळव ेमाधव वामनराव स.िश. हंगोली 29-Jun-98 अन.ुजाती एकतफ अ ा
45 25-Jun-10 ीमती. कुमठेकर महानंदा वैजनाथ स.िश. परभणी 29-Jun-98 खुला एकतफ अ ा
46 20-Jan-12 ी गरड व णुदास नरिसंगराव स.िश. परभणी 6-Jul-98 खुला एकतफ अ ा
47 4-Oct-08 ी. शखे शमीम इ माईल स.िश. परभणी 8-Jul-98 खुला एकतफ अ ा
48 12-Feb-09 ी. येकुरके िस ाम ानोबा स.िश. जालना 13-Jul-98 खुला एकतफ अ ा
49 17-Mar-09 ी. पाट ल संभाजी चंदरराव स.िश. जालना 13-Jul-98 खुला एकतफ अ ा
50 10-Aug-09 ी. बो ळे वजयकुमार काश स.िश. जालना 13-Jul-98 खुला एकतफ अ ा
51 19-Jan-09 ी. बरादार काश सोपान स.िश. बीड 21-Jul-98 इ.मा.व. एकतफ अ ा
52 20-Jan-09 ी. शखे सैलानी शमशो न स.िश. बीड 21-Jul-98 खुला एकतफ अ ा

लातूर ज हा प रषदेकडे आंतर ज हा बदलीने येणा  या िश कांची सेवाजे ता याद
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53 29-Oct-11 ीमती. कुटवाडे मंगला गो वंदराव स.िश. जालना 1-Aug-98 व.मा. . एकतफ अ ा
54 6-Dec-10 ीमती. सुळकेकर नंदा हरामण स.िश. बीड 4-Aug-98 अन.ुजाती एकतफ अ ा
55 22-Mar-12 ी िशदें परमे र मधुकरराव स.िश. उ मानाबाद 25-Oct-01 खुला एकतफ अ ा
56 26-Mar-12 ी क े बालाजी केशव स.िश. अमरावती 1-Nov-01 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
57 28-Aug-08 ीमती. घाळे सुिनता म मथअ पा स.िश. नांदेड 2-Nov-01 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
58 25-Jan-10 ी. जाधव दगंबर हादराव स.िश. नांदेड 2-Nov-01 खुला एकतफ अ ा
59 12-Mar-12 ी. बावग ेबस पा कल पा स.िश. नांदेड 19-Nov-01 खुला एकतफ अ ा
60 19-Mar-13 ी.जाधव ीधर यंकटराव स.िश. नांदेड 19-Nov-01 खुला एकतफ अ ा
61 19-Mar-13 ी.मठपती िशकुमार कािशनाथराव स.िश. नांदेड 19-Nov-01 इ.मा.व. एकतफ अ ा
62 3-Jul-14 ी मुंढे बालाजी शषेेराव स.िश. नांदेड 19-Nov-01 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
63 29-Mar-12 ी बद म ेमनोज गणपतराव स.िश. उ मानाबाद 28-Nov-01 इ.मा.व. एकतफ अ ा
64 23-Feb-10 ी. िगर  गोकुळ बाबुराव स.िश. हंगोली 10-Dec-01 भ.ज.ब. पती-प ी अ ा
65 23-Feb-12 ी पाचंग ेभागवत बापुराव स.िश. हंगोली 31-Jan-02 भ.ज.ब. एकतफ अ ा
66 5-Jun-13 ीमती. रणखांब करण बाबूरव स.िश. उ मानाबाद 1-Nov-02 खुला पती-प ी अ ा
67 21-Nov-07 ीमती. िच ेवार वाती वसंत स.िश. जालना 30-Dec-02 खुला पती-प ी अ ा
68 16-May-12 ी. कंुजटवाड गोकुळ हनुमान स.िश. जालना 21-Jan-03 व.मा. . एकतफ अ ा
69 20-Sep-08 ी. बराजदार व ण ूबालासाहेब स.िश. बीड 11-Mar-03 इ.मा.व. एकतफ ताव र अ ा
70 14-Mar-12 ीमती. काळे िमना ी गुंडाजी स.िश. बीड 19-Mar-03 भ.ज.क. एकतफ अ ा
71 2-Apr-08 ीमती. शखे सजादा वजीर स.िश. उ मानाबाद 26-Mar-03 खुला एकतफ अ ा
72 28-Feb-12 ी. हे  े ीकांत गो वंदराव स.िश. परभणी 18-Jun-03 भ.ज.क. एकतफ अ ा
73 16-Feb-13 ी.कोकण े दप पाडूरंग स.िश. परभणी 18-Jun-03 अन.ुजाती एकतफ अ ा
74 16-May-12 ी सावंत पोपट भु स.िश. जालना 24-Jun-03 खुला एकतफ अ ा
75 17-Jun-08 ी. मान ेयोगेश आनंदराव स.िश. हंगोली 25-Jun-03 खुला पती-प ी अ ा
76 6-Nov-08 ी. िशदें बिभषण वामनराव स.िश. हंगोली 25-Jun-03 खुला एकतफ अ ा
77 10-Apr-13 ीमती. संगनाळे सुल ना यानोबा स.िश. जालना 25-Jun-03 भ.ज.क. एकतफ अ ा
78 28-Feb-13 ी.सांगुळे केशव कसनराव स.िश. हंगोली 26-Jun-03 खुला एकतफ अ ा
79 23-Feb-12 ी परग े दंगबर जग नाथ स.िश. परभणी 1-Jul-03 इ.मा.व. एकतफ अ ा
80 17-Feb-12 ी. गोरे दयानंद माधवराव स.िश. परभणी 3-Jul-03 इ.मा.व. एकतफ अ ा
81 3-Oct-08 ी. भोसल े कशोर अ पासाहेब स.िश. परभणी 18-Jul-03 खुला एकतफ अ ा
82 19-Mar-13 ीमती.म ेवाड अंजना तुकाराम स.िश. नांदेड 18-Jul-03 इ.मा.व. एकतफ अ ा
83 19-Mar-13 ीमती.तांबोळ  साहेदाबी लालुिमयॉ स.िश. नांदेड 18-Jul-03 इ.मा.व. एकतफ अ ा
84 28-May-08 ीमती. पाट ल नागवेणी ध डूपंत स.िश. परभणी 28-Jul-03 खुला पती-प ी अ ा
85 28-Feb-12 ी. घाटके व नाथ राजाराम स.िश. परभणी 30-Jul-03 खुला एकतफ अ ा
86 28-Feb-12 ीमती. राठोड िसमा भा कर स.िश. िसंधुदगु 5-Aug-03 व.जा.अ. एकतफ अ ा
87 6-Mar-12 ी. बरादार शामराव शकंरराव स.िश. िसंधुदगु 28-Aug-03 भ.ज.क. एकतफ मुळ कायरत माणप  सादर करावे अ ा
88 2-May-13 कु. िसरसाट शोभा व नाथ स.िश. नागपूर 30-Sep-03 भ.ज.ड. एकतफ मा.सै.प ी अ ा
89 12-Mar-12 ी. गाढव े दपक िशवराज पा स.िश. नांदेड 6-Oct-03 खुला एकतफ अ ा
90 16-May-12 ी. बोडेवार संजीव नागनाथ स.िश. जालना 13-Oct-03 व.मा. . एकतफ अ ा
91 27-Jan-09 ी. कुलकण  अमोल अ युत स.िश. नांदेड 24-Nov-03 खुला एकतफ अ ा
92 12-Apr-12 ीमती. पांचाळ माधवी भगवानराव स.िश. नांदेड 25-Nov-03 इ.मा.व. एकतफ अ ा
93 27-Nov-12 ी. जाधव रामे र ध डराम स.िश. चं पूर 17-Dec-03 खुला एकतफ अ ा
94 4-Nov-08 ी. कदम भारत मंचक स.िश. सोलापूर 22-Dec-03 खुला एकतफ अ ा
95 10-Apr-13 ी पवार मारोती रामदास स.िश. औरंगाबाद 26-Dec-03 खुला एकतफ अ ा
96 21-May-08 ीमती. गाडेकर सा रका पं डत स.िश. उ मानाबाद 21-Feb-04 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
97 26-Mar-13 ीमती. गायकवाड उषा पंढर नाथ स.िश. जालना 26-Feb-04 अन.ुजाती एकतफ अ ा
98 12-Feb-13 ी.इरळे केशव नारायणराव स.िश. बीड 28-Feb-04 भ.ज.क. एकतफ अ ा
99 16-May-12 ी. कासार भाकर दादाराव स.िश. जालना 30-Jun-04 भ.ज.ब. एकतफ अ ा

100 3-Nov-11 ी. बैकरे बालाजी सुभाष स.िश. वािशम 12-Jul-04 भ.ज.क. एकतफ अ ा
101 2-Mar-09 ी. ितडके परमे र व नाथ स.िश. िसंधुदगु 20-Jul-04 भ.ज.ड. पती-प ी अ ा
102 22-Feb-13 ी.राठोड जयवंत नामदेव स.िश. बीड 29-Jul-04 व.जा.अ. एकतफ अ ा
103 22-Mar-12 ी नवरखेल ेबालाजी व ठलराव स.िश. परभणी 2-Aug-04 भ.ज.ब. एकतफ अ ा
104 12-Feb-13 ी.मुसने गणेश शषेराव स.िश. बीड 4-Aug-04 इ.मा.व. एकतफ अ ा
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105 1-Nov-11 ीमती. लु हरे ा पांडुरंग स.िश. बीड 5-Aug-04 भ.ज.क. एकतफ अ ा
106 23-Feb-12 ीमती. शटेकार र माला गु नाथ स.िश. हंगोली 12-Aug-04 खुला एकतफ अ ा
107 6-Mar-13 ी.जाधव परमे र भाऊसाहेब स.िश. हंगोली 13-Aug-04 इ.मा.व. एकतफ अ ा
108 13-Jan-09 ीमती. कुलकण  वैशाली शकंरराव स.िश. नांदेड 24-Aug-04 खुला एकतफ अ ा
109 9-Oct-09 ी. ितडके अ ण बाबूराव स.िश. िसंधुदगु 24-Aug-04 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
110 9-Oct-09 ी. ितडके यंकट गणपती स.िश. िसंधुदगु 24-Aug-04 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
111 29-Jul-10 ीमती. शारवाल ेरे मा बेगम कािशम स.िश. नांदेड 24-Aug-04 खुला एकतफ अ ा
112 12-Mar-12 ीमती. गादग ेअनुराधा अभंगराव स.िश. नांदेड 25-Aug-04 खुला एकतफ अ ा
113 2-Apr-12 कु. मुढे पंचफुला मारोती स.िश. अमरावती 27-Aug-04 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
114 12-Mar-12 ी. भोसल े मोद दलीपराव स.िश. नांदेड 28-Aug-04 खुला एकतफ अ ा
115 19-Mar-13 ी.आनंदवाड कर वनोद बळ राम स.िश. नांदेड 28-Aug-04 अन.ुजाती एकतफ अ ा
116 19-Mar-13 ीमती.हुलसुरे सुजाता व ठलराव स.िश. नांदेड 28-Aug-04 खुला पती-प ी अ ा
117 29-Mar-12 ी स यद हमीद अ दलु साहेब स.िश. नांदेड 3-Sep-04 खुला एकतफ अ ा
118 12-Mar-12 ी केदारे सयाजीराव अशोकराव स.िश. नांदेड 4-Sep-04 खुला एकतफ अ ा
119 15-May-09 ीमती. सुयवंशी सार का बिभषण स.िश. औरंगाबाद 25-Jan-05 खुला पती-प ी अ ा
120 25-Nov-08 ीमती. थोरात यो सना अशोकराव स.िश. औरंगाबाद 27-Jan-05 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
121 10-Apr-13 ी भडके अंते र नारायणराव स.िश. औरंगाबाद 4-Feb-05 खुला एकतफ अ ा
122 10-Apr-13 ी बोराळे युवराज संभाजी स.िश. औरंगाबाद 4-Feb-05 खुला एकतफ अ ा
123 10-Apr-13 ी भोसल ेकृ णा यंबकराव स.िश. औरंगाबाद 6-Feb-05 खुला एकतफ अपंग अ ा
124 10-Apr-13 ी बोराडे मधुकर नरहर स.िश. औरंगाबाद 9-Feb-05 खुला एकतफ अ ा
125 10-Apr-13 ीमती. सुयवशी सा रका बभीषन स.िश. औरंगाबाद 9-Feb-05 खुला एकतफ अ ा
126 15-Mar-12 ी डगोळे शांत वामनराव स.िश. को हापूर 21-Feb-05 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
127 5-Aug-10 ीमती. वाघमारे माधवी अनंतराव स.िश. परभणी 1-Mar-05 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
128 16-Jan-12 ी गोडभरल ेशाम मनोहर स.िश. परभणी 2-Mar-05 इ.मा.व. एकतफ अ ा
129 18-Nov-08 ीमती. बराजदार ितभा यंकटराव स.िश. जळगाव 4-Mar-05 खुला पती-प ी अ ा
130 20-Jan-12 ीमती. पाट ल गयाबाई राम कशन स.िश. परभणी 7-Mar-05 खुला एकतफ अ ा
131 21-Feb-12 ी पाट ल िशवाजी मा णकराव ा.प. परभणी 7-Mar-05 खुला एकतफ अ ा
132 31-Dec-11 ी. धनेगावकर श ष करण शषेराव स.िश. यवतमाळ 11-Mar-05 खुला एकतफ अ ा
133 28-Feb-12 ी. खोस े व ठल मुरलीधर स.िश. परभणी 11-Mar-05 खुला एकतफ अ ा
134 28-Feb-12 ी. मुरकुटे रामराव ानोबा स.िश. जळगाव 14-Mar-05 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
135 14-Mar-13 ी. बरादार पंकज शषेेराव स.िश. जळगाव 16-Mar-05 खुला एकतफ अ ा
136 28-Feb-12 ीमती. क े सुिनता िनळकंठ स.िश. िसंधुदगु 10-Apr-05 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
137 12-Mar-12 ी सातपुते कुमार मधुकर स.िश. सातारा 15-Apr-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
138 10-Jul-09 ी. देशमुख अमोल व ठलराव स.िश. नािशक 29-Apr-05 खुला पती-प ी अ ा
139 16-May-12 ी. काळवण ेब वलींग चं शे र स.िश. जालना 20-Jun-05 खुला एकतफ अ ा
140 30-Oct-09 ी पवार रमेश माधवराव स.िश. हंगोली 29-Jun-05 खुला एकतफ अ ा
141 2-Jul-12 ी. आरडल ेरामचं  भालचं स.िश. उ मानाबाद 30-Jun-05 इ.मा.व. एकतफ अ ा
142 31-Dec-11 ी. खरोळे महादेव बाळु स.िश. यवतमाळ 6-Jul-05 भ.ज.क. एकतफ अ ा
143 22-Feb-13 ीमती.कलमे स वता सुभाष (प रत या) स.िश. सांगली 7-Jul-05 इ.मा.व. एकतफ प रत या अ ा
144 9-Mar-12 ी सुयवंशी संभाजी शामराव स.िश. पुणे 6-Aug-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
145 30-Mar-12 ी मांदळे महादेव काश स.िश. पुणे 6-Aug-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
146 15-Feb-12 ीमती. िशदें पंचिशला व ठलराव स.िश. बीड 22-Aug-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
147 21-Mar-12 ीमती. कंधारे रंजना ल मणराव स.िश. बीड 29-Aug-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
148 19-Dec-08 ी. हंगरग ेसिचन िशवाजी स.िश. पुणे 31-Aug-05 खुला पती-प ी अ ा
149 12-Mar-12 ी िशदें मुरलीधर तानाजी स.िश. सातारा 13-Sep-05 खुला एकतफ अ ा
150 11-Nov-09 ीमती. चौधर  अपणा मा णकराव स.िश. सांगली 14-Sep-05 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
151 30-Mar-12 ी नाईक अिनल ई रराव स.िश. वधा 1-Oct-05 भ.ज.क. एकतफ अ ा
152 9-Mar-12 ी आडसुळे बालाजी साहेबराव स.िश. पुणे 3-Oct-05 भ.ज.क. एकतफ अ ा
153 11-Oct-11 ी. मोरतळे तुळिशराम िशवाजीराव स.िश. अकोला 14-Oct-05 खुला एकतफ अ ा
154 16-Jan-12 ी जाधव संतोष मुरलीधर स.िश. अकोला 15-Oct-05 खुला एकतफ अ ा
155 11-Oct-11 ी. कुलकण  साद सुधाकर (अपंग) स.िश. अकोला 26-Oct-05 खुला एकतफ अपंग अ ा
156 9-Nov-11 ी. फावडे पांडुरंग िशवाजी स.िश. वािशम 19-Nov-05 खुला एकतफ अ ा
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157 9-Nov-11 कु. शळेके अलकनंदा शषेराव स.िश. वािशम 19-Nov-05 खुला एकतफ अ ा
158 29-Jul-09 ी. शखे शबनम बंदेनवाज स.िश. यवतमाळ 1-Dec-05 खुला पती-प ी अ ा
159 14-Sep-10 ी. मोह ते द ा य व नाथ स.िश. नांदेड 1-Dec-05 खुला एकतफ अ ा
160 6-Jul-09 ीमती. िशदें वैशाली भाऊराव स.िश. नांदेड 7-Dec-05 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
161 18-Aug-09 ीमती. सावळे वजयमाला रतन स.िश. नांदेड 7-Dec-05 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
162 19-Mar-13 ीमती.सुयवंशी मीनाकुमार  यंकटराव स.िश. नांदेड 13-Dec-05 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
163 25-Aug-09 ी. साळंूके खंडेराव काश स.िश. को हापूर 14-Dec-05 खुला पती-प ी अ ा
164 28-Apr-10 ी भारती मुरलीधर रतन स.िश. नांदेड 14-Dec-05 खुला एकतफ भुकंप त अ ा
165 12-Mar-12 ी. तांबोळ  िनसार रिशदसाब स.िश. नांदेड 14-Dec-05 खुला एकतफ अ ा
166 12-Mar-12 ी. सुयवंशी परमे र राजपाल स.िश. नांदेड 14-Dec-05 खुला एकतफ अ ा
167 16-Mar-12 ी सावळे बालाजी नरिसंग स.िश. नांदेड 15-Dec-05 अन.ुजाती एकतफ अ ा
168 22-Mar-12 ी पांचाळ द ा य क ड बा स.िश. नांदेड 15-Dec-05 इ.मा.व. एकतफ अपवादा मक प र थती अ ा
169 19-Mar-13 ी.मुदाम ेबाळू ह रबा स.िश. नांदेड 16-Dec-05 व.मा. . एकतफ अ ा
170 6-Sep-13 ीमती. पालक ब बता राज स.िश. अहमदनगर 23-Dec-05 भ.ज.ब. एकतफ अ ा
171 4-Apr-12 ी जाधव नवनाथ गणपती स.िश. ग दया 1-Jan-06 खुला एकतफ अ ा
172 13-Mar-12 ी पवार ाने र मुकंुदराव स.िश. अहमदनगर 2-Jan-06 व.जा.अ. एकतफ अ ा
173 11-Jan-12 ी. कोटाप ल ेसं दप गोपाळराव स.िश. सोलापूर 9-Jan-06 इ.मा.व. एकतफ गंभीर आजार अ ा
174 15-Jul-14 ी बसवराज िशवसांब  वामी स.िश. रायगड 12-Jan-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
175 18-Aug-09 ी. वामी गजानन षडा र स.िश. वािशम 16-Jan-06 खुला पती-प ी अ ा
176 14-Feb-12 ी. जाधव द ा य ध डबा स.िश. रायगड 16-Jan-06 व.जा.अ. एकतफ अ ा
177 7-Oct-10 बराजदार िशवकुमार व  ल स.िश. सोलापूर 25-Jan-06 खुला पती-प ी अ ा
178 27-Sep-11 ी. नरवाडे अभयकुमार दलीपराव स.िश. नंदरुबार 25-Jan-06 खुला एकतफ अ ा
179 9-Jan-12 ीमती. स मवंशी वषाराणी हादराव स.िश. औरंगाबाद 3-Feb-06 खुला एकतफ अ ा
180 7-Oct-10 ीमती. शटेे मं जर  िशवराज स.िश. औरंगाबाद 10-Feb-06 खुला एकतफ अ ा
181 12-Mar-12 ी चापाल ेल मण बाबुराव (अपंग) स.िश. सातारा 27-Mar-06 व.मा. . एकतफ अपंग अ ा
182 7-Apr-10 ीमती. हासुळे स यकला संयकांत स.िश. हंगोली 14-Apr-06 खुला पती-प ी अ ा
183 17-Mar-10 ीमती. मुढे िभमाताई यंकटराव स.िश. हंगोली 29-Apr-06 खुला पती-प ी अ ा
184 19-Jan-10 ी. तांबोळ  इ माईल अहमद स.िश. हंगोली 3-May-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
185 22-Mar-10 ी वलसे देवानंद राम कशन स.िश. हंगोली 3-May-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
186 27-Aug-10 ीमती. कांबळे छाया व नाथ स.िश. नांदेड 4-May-06 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
187 27-Mar-12 ी पचकेवार रामे र िशवाजीराव स.िश. नािशक 10-May-06 व.मा. . एकतफ अ ा
188 10-May-13 ी. उ तुग अ वनाश रमेश स.िश. नागपूर 22-May-06 व.मा. . एकतफ अ ा
189 18-Dec-09 ीमती. ितगील े गती चं कांत स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
190 26-Aug-11 ीमती. गोडस ेशभंांगी बळ राम स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
191 7-Sep-11 ीमती. सोनाळे क पना वजयकुमार स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
192 22-Mar-12 ी सांळुके उमेश ानोबा स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
193 22-Mar-12 ी वामी िभमाशकंर देविलंग स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
194 28-Mar-12 ी भाटसंग ेसुवणा दशरथ स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
195 29-Mar-12 ी आमग ेसंदेश नागोराव स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
196 29-Mar-12 ी चेबळे मनोज गोपाळ स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
197 29-Mar-12 ीमती. दंड म ेबबीता कशनराव स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
198 2-Jul-12 ी. जोशी भगवंत अनंतराव स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
199 5-Jun-13 ीमती. बडे िश पा भरतराव स.िश. उ मानाबाद 1-Jun-06 व.मा. . एकतफ अ ा
200 9-Mar-10 ी. वैराग ेसुिनल ब सी स.िश. सातारा 6-Jun-06 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
201 29-Aug-09 ीमती. मुसने िश पाराणी राम कशन स.िश. सातारा 9-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
202 30-Jun-11 ी. शेख जबीउ ला शेख अबदु ला मु शी स.िश. सातारा 10-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
203 19-Mar-03 ी गुजलवार सुहास गंगाधरराव स.िश. वधा 12-Jun-06 व.मा. . एकतफ अ ा
204 5-Nov-11 ीमती. बदनाळे पाली ब वराज स.िश. उ मानाबाद 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
205 7-Jan-12 ी. िशदें अमोल महादेव स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
206 12-Jan-12 ी वामी िस दे र माधवराव स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
207 30-Jan-12 ी. पवार ेमदास रामा स.िश. भंडारा 12-Jun-06 व.जा.अ. एकतफ अ ा
208 13-Feb-12 ी. थ टे शांत वैजनाथ पा स.िश. रायगड 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
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209 22-Feb-12 ी सुयवंशी दप शकंरराव स.िश. हंगोली 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
210 12-Mar-12 ी चं दल ेगोकुळिसंह बालाजीिसंह स.िश. सातारा 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
211 12-Mar-12 ीमती. बदण ेउिमला अजुन स.िश. नांदेड 12-Jun-06 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
212 13-Mar-12 ी परग े ीकृ ण रामदास स.िश. सातारा 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
213 13-Mar-12 ी चेवल ेसितष गो वंदराव स.िश. सातारा 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
214 13-Mar-12 ी चौरे सोिनया नवनाथ स.िश. अहमदनगर 12-Jun-06 भ.ज.क. एकतफ अ ा
215 12-Apr-12 ीमती. जाधव स वता सुयकांत स.िश. नांदेड 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
216 16-May-12 ीमती. कदम जय ी केरबाजी स.िश. जालना 12-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
217 16-May-12 ी जाधव हनुमंत दलीपराव स.िश. जालना 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
218 16-May-12 ी पलमटे भागवत ानोबा स.िश. जालना 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
219 16-May-12 ी भंगावाड र व हाद स.िश. जालना 12-Jun-06 व.मा. . एकतफ अ ा
220 16-May-12 ीमती. बरादार सुिच ा वनायक स.िश. जालना 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
221 29-Nov-12 ी. बचाटे सिचन िशवाजीराव स.िश. सोलापूर 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
222 26-Mar-13 ीमती. मेकाल ेसुिनता दगांबर स.िश. जालना 12-Jun-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
223 10-Apr-13 ी बाजुळग ेदयानंद गो वदंराव स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
224 10-Apr-13 ी िशदें सुिशलकुमार शकंरराव स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
225 10-Apr-13 ीमती. पदक डे क पना सुयकांत स.िश. औरंगाबाद 12-Jun-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
226 1-Apr-14 ी वाघडोळे राजकुमार बालाजी स.िश. हंगोली 12-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
227 11-Jan-11 ीमती. खोगरे अ ीनी चं कांत स.िश. नांदेड 12-Jun-06 खुला पती-प ी थम नेमणकु दनांकाम ये दु ती कर यात आली अ ा
228 11-Jun-10 ी सोमवंशी कैलास अ युतराव स.िश. सातारा 13-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
229 11-Jan-12 ी. तेलंग ेबंडु बालाजी स.िश. औरंगाबाद 13-Jun-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
230 12-Mar-12 ी जाधव भरत दलीपराव स.िश. सातारा 13-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
231 29-Aug-09 ीमती. देशपांडे सुजाता नारायण स.िश. सातारा 14-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
232 14-Sep-10 ीमती. भालेराव उषा ीपती स.िश. नांदेड 14-Jun-06 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
233 9-Mar-12 ी काळे ाने र वसंत स.िश. पुणे 19-Jun-06 भ.ज.क. एकतफ अ ा
234 20-May-10 ीमती. नागरगोजे कौश या दगडु स.िश. अमरावती 22-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
235 2-Apr-12 ीमती. देशपांडे अचना ल मीकांत स.िश. वािशम 23-Jun-06 खुला एकतफ अ ा
236 3-Feb-12 ीमती. तारस ेसा रका गोपाळराव स.िश. अमरावती 26-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
237 20-Jan-10 ीमती. सापते िसतल यशपाल स.िश. पुणे 29-Jun-06 खुला पती-प ी अ ा
238 20-Mar-03 ी कानवटे गुणवंत सुधाकरराव स.िश. िसंधुदगु 11-Jul-06 खुला एकतफ अ ा
239 22-Feb-11 ीमती. कोळे राखी राजशखेर स.िश. नांदेड 25-Jul-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
240 28-Dec-10 ीमती. जाकापुरे अचना नागनाथ (अपंग) स.िश. बुलढाणा 29-Jul-06 खुला पती-प ी न यान ेनाव समा व अपंग अ ा
241 3-May-10 ीमती. बरादार आ नी गंगासागर स.िश. परभणी 4-Aug-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
242 27-Feb-12 ी. मान ेकमलाकर कािशनाथराव स.िश. परभणी 5-Aug-06 खुला एकतफ अ ा
243 27-Feb-12 ीमती. गायकवाड स यिशला नारायणराव स.िश. परभणी 12-Aug-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
244 1-Feb-12 ी. सुयवंशी व ानंद बळ राम स.िश. वािशम 14-Aug-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
245 9-Mar-12 ी. सावंत धनाजी हाद स.िश. पुणे 14-Aug-06 खुला एकतफ अ ा
246 26-Feb-13 ी.वाघमारे पवन बाबुराव स.िश. परभणी 14-Aug-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
247 5-Mar-13 ी.गुंड ल े काश सं ाम स.िश. सातारा 16-Aug-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
248 24-Apr-14 ी कशोर ीिनवास जाधव स.िश. सोलापूर 18-Aug-06 खुला एकतफ अ ा
249 23-Feb-12 ी िचखलवाड खंडु भुजंग स.िश. धुळे 30-Aug-06 व.मा. . एकतफ अ ा
250 11-Mar-10 ीमती. चेग ेमंदा कनी ह रभाऊ स.िश. परभणी 31-Aug-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
251 25-Jan-12 ीमती. बनसुडे उषा गो वंदराव स.िश. परभणी 2-Sep-06 भ.ज.क. एकतफ अ ा
252 24-May-10 ी क े बाळासाहेब राम कशन स.िश. िसंधुदगु 7-Sep-06 खुला एकतफ अ ा
253 19-Mar-13 ी.हाळे र वं  चं कांत स.िश. नांदेड 27-Sep-06 व.मा. . एकतफ अ ा
254 18-Aug-10 ीमती. शेरकर वाती रामभाऊ (खेळाडु) स.िश. उ मानाबाद 29-Sep-06 खुला पती-प ी खेळाडु अ ा
255 9-Jan-12 ी वाघजीवाल ेअंबादास मा णकराव स.िश. औरंगाबाद 12-Oct-06 खुला एकतफ अ ा
256 12-Mar-12 ी कसबे व ासागर मा णकराव (अपंग) स.िश. अहमदनगर 14-Oct-06 अन.ुजाती एकतफ अपंग अ ा
257 13-Mar-12 ी पवार रंगनाथ संतकुमार स.िश. अहमदनगर 14-Oct-06 खुला एकतफ अ ा
258 3-Mar-12 ी. मान े ाने र िशवाजी स.िश. पुणे 6-Nov-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
259 24-May-12 ी.पांचाळ नामदेव बाबुराव स.िश. पुणे 8-Nov-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
260 29-Mar-12 ी पोतवळे अंकुश सुभाषराव स.िश. को हापूर 13-Nov-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
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261 22-Dec-10 ी. च हाण वजयकुमार ल मण स.िश. सातारा 23-Nov-06 खुला पती-प ी अ ा
262 14-Jul-14 ी. वामी बसवराज िशवसांब स.िश. अिलबाग 1-Dec-06 इ.मा.व. एकतफ अ ा
263 3-Aug-10 ी गोमारे उमाकांत गो वंदराव स.िश. रायगड 15-Dec-06 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
264 10-Apr-13 ी गायकवाड अमोल व नाथ स.िश. औरंगाबाद 16-Dec-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
265 10-Apr-13 ी गायकवाड अिन द द ा य स.िश. औरंगाबाद 18-Dec-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
266 10-Apr-13 ी कांबळे राम माधव स.िश. औरंगाबाद 19-Dec-06 अन.ुजाती एकतफ अ ा
267 18-Mar-13 ीमती.उिगले यंका सोपानराव स.िश. नांदेड 22-Dec-06 खुला पती-प ी अ ा
268 17-Jan-12 ी जाधव रामदास िभमराव स.िश. औरंगाबाद 26-Dec-06 खुला एकतफ अ ा
269 10-Apr-13 ीमती. च हाण ीदेवी बाबु स.िश. औरंगाबाद 26-Dec-06 खुला एकतफ अ ा
270 22-Jun-12 ी. सांगळे व ठल नामदेव स.िश. ग दया 29-Dec-06 भ.ज.ड. एकतफ अ ा
271 14-Feb-12 ी. गोरे अशोक हनुमंत स.िश. रायगड 20-Feb-07 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
272 16-Mar-11 ी. चौधर  गो वंद माधवराव स.िश. रायगड 21-Mar-07 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
273 31-Jan-11 ी. चंदाल ेसोपान िशवाजी स.िश. हंगोली 21-May-07 खुला पती-प ी अ ा
274 6-Jul-11 ीमती. दळव ेक वता कसनराव स.िश. उ मानाबाद 15-Jun-07 खुला पती-प ी अ ा
275 5-Jun-13 ीमती. यादव भा य ी सुरेशराव स.िश. उ मानाबाद 15-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
276 13-Jun-13 ी. बरादार बापुराव मोहनराव स.िश. उ मानाबाद 15-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
277 19-Aug-14 ीमती.शखे सिलमा फयाजो न स.िश. उ मानाबाद 15-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
278 ी.शे टे देवानंद शकंर स.िश. हंगोली 15-Jun-07 खुला एकतफ न याने नाव समा व ( तावाची त सादर करणे) अ ा
279 26-Jun-09 ीमती. मोरे सर क सुधाकर स.िश. नांदेड 16-Jun-07 खुला पती-प ी अ ा
280 21-Feb-14 ी रमाकांत मधुकरराव िचं े स.िश. सांगली 18-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
281 21-May-11 ीमती. कांबळे उषा गंगाधर स.िश. हंगोली 21-Jun-07 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
282 5-Mar-13 ी.शखे वह जदिमयॉ अबुलिमायॉ स.िश. सातारा 22-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
283 12-Mar-12 ीमती. स यद सा दया सुबुरअ ली स.िश. सातारा 25-Jun-07 खुला पती-प ी अ ा
284 5-Mar-13 ीमती.रायफळे िश पा उमाकांत स.िश. सातारा 25-Jun-07 खुला पती-प ी अ ा
285 19-Mar-13 ीमती. बरादार ेमलता पाडूरंगराव स.िश. नांदेड 25-Jun-07 खुला एकतफ अ ा
286 11-Mar-14 ी अतूल उ  तमराव कांबळे स.िश. नांदेड 26-Jun-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
287 13-Feb-13 ीमती.हजारे सुरेखा िलंबाजी स.िश. नािशक 24-Jul-07 भ.ज.क. एकतफ अ ा
288 22-Jan-13 ीमती. कोल ेसुजाता बाबुराव स.िश. सोलापूर 27-Jul-07 खुला पती-प ी अ ा
289 29-Nov-12 ी. च हाण अमोल द ा य स.िश. सोलापूर 30-Jul-07 भ.ज.ब. एकतफ अ ा
290 30-Aug-14 ी सुरवस ेमहेशशकंर सोपान स.िश. सातारा 7-Aug-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
291 29-May-14 ी बोरगांवकर िशवकुमार िनवृ  तीराव स.िश. सोलापूर 28-Aug-07 इ.मा.व. एकतफ अ ा
292 20-Mar-14 ी सतीश क डबा क गे स.िश. अिलबाग 11-Sep-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
293 28-Apr-11 ीमती. राठोड वषा मेघराज स.िश. अहमदनगर 12-Sep-07 व.जा.अ. पती-प ी अ ा
294 20-Feb-13 ी.घोडके िशवाजी रामराव स.िश. अहमदनगर 21-Sep-07 भ.ज.क. एकतफ अ ा
295 11-Feb-13 ीमती. हे  ेसुवणा गो वंदराव स.िश. अहमदनगर 22-Sep-07 भ.ज.क. एकतफ अ ा
296 12-Feb-13 ी.रेणुके वजयकुमार िशवाजीराव स.िश. अहमदनगर 22-Sep-07 भ.ज.ब. एकतफ अ ा
297 3-May-11 ीमती. गादग ेसुनंदा माधवराव स.िश. नांदेड 26-Sep-07 खुला पती-प ी अ ा
298 28-Apr-11 ी. जाधव राहुल यंबकराव स.िश. बुलडाणा 3-Oct-07 खुला एकतफ अ ा
299 12-Mar-12 ी. म े ल मण हर दास स.िश. नांदेड 8-Oct-07 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
300 28-Apr-11 ी. मुठठे रमेश व ठल स.िश. बुलडाणा 9-Oct-07 खुला एकतफ अ ा
301 13-Mar-13 ी.मोमल ेराहूल अशोक स.िश. को हापूर 20-Oct-07 खुला एकतफ मुळ कायरत माणप  सादर करावे अ ा
302 26-Aug-14 ी सितष गो वंदराव च हाण स.िश. को हापूर 22-Oct-07 व.जा.अ. एकतफ अ ा
303 2-Mar-13 ी.च हाण हंदपाल दादाराव स.िश. जळगाव 30-Oct-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
304 18-Feb-13 ीमती.पवार आशाताई ल मण स.िश. र ािगर 31-Oct-07 व.जा.अ. एकतफ अ ा
305 11-Feb-13 ी.दैठणकर िनतीन बाबुराव (अपंग) स.िश. अमरावती 19-Nov-07 अन.ुजाती एकतफ अपंग अ प ी अ ा
306 2-Mar-13 ी.थोरे अिनलकुमार ानोबा (अपंग) स.िश. रायगड 4-Dec-07 अन.ुजाती एकतफ अपंग अ ा
307 5-Mar-13 ी.कांबळे द ा मा ती स.िश. सातारा 11-Dec-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
308 5-Mar-13 ी.गोरे दगडू बळ स.िश. सातारा 13-Dec-07 अन.ुजाती एकतफ अ ा
309 4-May-13 ी. सोट जयराम िनळकंठराव स.िश. भंडारा 18-Dec-07 भ.ज.क. एकतफ नावाम ये बदल कर यात आलेला आहे. अ ा
310 26-Feb-13 ी.राठोड वलास ह रचं स.िश. अहमदनगर 22-Dec-07 व.जा.अ. एकतफ अ ा
311 7-Feb-13 ी.बे े शहाजी ल मण स.िश. अमरावती 15-Jan-08 खुला एकतफ अ ा
312 11-Feb-13 ी.पांचाळ तुकाराम बालाजी (अपंग) स.िश. अमरावती 15-Jan-08 इ.मा.व. एकतफ अपंग अ ा
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313 28-Mar-13 ी. ढोल ेपरके र बाबुराव स.िश. अमरावती 15-Jan-08 खुला एकतफ अ ा
314 21-Jan-14 ी शरे कर स वता बाबुराव स.िश. अहमदनगर 21-Jan-08 भ.ज.क. एकतफ भ.ज.क. असा बदल अ ा
315 18-Mar-14 ी अ ण गो वंदराव आडे स.िश. िसंधुदगु 8-Mar-08 व.जा.अ. एकतफ अ ा
316 19-Mar-13 ी.जाधव सिचन वलासराव स.िश. नांदेड 24-Mar-08 खुला पती-प ी अ ा
317 12-Dec-13 ी ध  मपाल ीपतीराव सोनकांबळे स.िश. अमरावती 14-Aug-08 अन.ुजाती एकतफ शासक य आ म शाळा अ ा
318 15-Jul-11 ीमती. जाधव सुरेखा शकंरराव स.िश. को हापूर 29-Sep-08 व.जा.अ. पती-प ी अ ा
319 12-Mar-12 ीमती. पनाटे सुिचता बाबुराव स.िश. नांदेड 27-Dec-08 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
320 3-Apr-14 ी शखे ई  मईल फा किमयॉ स.िश. नांदेड 29-Dec-08 खुला एकतफ अ ा
321 21-Feb-14 ी शरद िशवाजी को े स.िश. अिलबाग 1-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
322 28-Aug-14 ी.जाधव बालाजी उ वराव स.िश. अिलबाग 5-Jan-09 अन.ुजाती एकतफ अ ा
323 6-Feb-13 ीमती.िशदें वषा अशोक स.िश. बीड 6-Jan-09 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
324 12-Feb-13 ी.जोगदंड वशाल िशवाजीराव स.िश. बीड 6-Jan-09 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
325 6-Mar-13 ी.ढाकण ेमोहन अजुन स.िश. हंगोली 7-Jan-09 खुला पती-प ी अ ा
326 6-Dec-12 ीमती. वाडकर शभुांगी गंगाधर स.िश. सोलापूर 9-Jan-09 खुला पती-प ी अ ा
327 2-Apr-14 ी माराप  ल ेरवी चं कांत स.िश. हंगोली 15-Jan-09 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
328 1-Sep-14 ी द ा य तुकाराम लोकरे स.िश. ठाणे 15-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
329 1-Sep-14 ी.लोकरे द ा य तुकाराम स.िश. ठाणे 15-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
330 8-Mar-13 ीमती.जाधव िचता उ मराव स.िश. नंदरुबार 17-Jan-09 खुला पती-प ी अ ा
331 1-Apr-14 ीमती. क े वषा सोपानराव स.िश. हंगोली 17-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
332 19-Apr-14 ीमती. बेबी मा णकराव सुयवंशी स.िश. नंदरुबार 19-Jan-09 भ.ज.क. पती-प ी अ ा
333 1-Sep-14 ीमती. अ नी िशवाजीराव माने स.िश. ठाणे 23-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
334 1-Sep-14 ीमती. मान ेअ नी िशवाजीराव स.िश. ठाणे 23-Jan-09 खुला एकतफ अ ा
335 28-Jan-13 ीमती.आहेर सुिनती चं कांत स.िश. परभणी 28-Jan-09 खुला पती-प ी अ ा
336 6-Jun-14 ी पवार िधरज राजाभाऊ स.िश. ठाणे 16-Feb-09 खुला एकतफ अ ा
337 26-Feb-13 ी.पांचाळ भाकर क डबा स.िश. अहमदनगर 27-Feb-09 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
338 2-Apr-14 ी ीरसागर अतुल रामनाथ स.िश. अहमदनगर 27-Feb-09 खुला पती-प ी अ ा
339 7-Mar-13 ीमती.जाधव सुिनता अशोक स.िश. नंदरुबार 9-Mar-09 खुला पती-प ी अ ा
340 14-Feb-13 ीमती.जाधव जय ी उ मराव स.िश. र ािगर 7-Apr-09 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
341 26-Mar-13 ीमती. सयुवंशी सलुोचना सरु  (भकंुप त) स.िश. जालना 7-Jun-09 खुला पती-प ी भुकंप त अ ा
342 1-Apr-14 ी जाधव िस  दे  वर अ  युतराव स.िश. हंगोली 12-Jun-09 इ.मा.व. एकतफ अ ा
343 31-Jan-13 ीमती. वामी वाती गणेशअ पा स.िश. र ािगर 26-Jun-09 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
344 20-Feb-13 ी. वामी म लकाजुन सोमनाथ स.िश. र ािगर 8-Jul-09 इ.मा.व. पती-प ी अ ा
345 22-Aug-14 ी.सावंत राजीव गुणवंतराव स.िश. अिलबाग 30-Jul-09 खुला एकतफ अ ा
346 25-Aug-14 ी बालाजी रामराव चौस े स.िश. रायगड 4-Aug-09 खुला एकतफ अ ा
347 27-Mar-12 ीमती. सोनवण ेसंगीता िशवाजी स.िश. ठाणे 31-Aug-09 खुला पती-प ी आजी सैिनक प ी अ ा
348 10-Feb-14 ीमती. मिनषा व  वनाथ वाघमारे स.िश. को हापूर 4-Sep-09 अन.ुजाती पती-प ी अ ा
349 8-Jun-14 ी बरादार क  पेश सखाराम स.िश. ठाणे 30-Dec-09 खुला एकतफ अ ा
350 9-Jun-14 ी कारभार  अशोक देवा  पा स.िश. जालना 6-Feb-10 खुला पती-प ी अ ा


