
२०१११२०१११२०१११२०१११
-१२१२१२१२

२०१२२०१२२०१२२०१२-

१३१३१३१३
२०१३२०१३२०१३२०१३-

१४१४१४१४
२०१४२०१४२०१४२०१४-

१५१५१५१५
२०१५२०१५२०१५२०१५
-१६१६१६१६

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२

१
१ ौीम.शेरखाने एस.एस. स.िश. �ज.प.ूा.शा.अचवला 14-Jul-60 22-Dec-83

अनु 
जाती.(ढोर)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ आहे नाह% अनु.जाती देवणी

२ साबने रमेश खंडोजी ूा.िश/क आखरवाई 20-Jun-60 2-Jan-84 अनु जाती एसएससी ए.ट%.ड%.,ए.एमनाह% आहे आहे नाह% अ अ ब+ अनु जाती लातूर औसा

३
गायकवाड िशवाजी खंडु स.िश. हंगरगा 1-May-62 27-Feb-85 मांग एसएससी 79 ड%एड84 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 

४ ौी.आठ�खळे र9वि िशवाजीराव ूाप ूा.शा.सावरगाव थोट 29-Jan-67
13-Dec-85 अनु जाती बीए 

ए9ूल.८९ ड%एड नाह% होय होय नाह% अ ब + ब ब अनु.जाती अहमदपूर

५ गायकवाड ःव=प िनव(ृीराव ूा.प. नद%हा(रगा 1-Feb-64 14-Dec-85 अनु जाती बी.ए. बी एड नाह% सूट आहे नाह% अ ब+ ब+ अनु.जाती िनलंगा 
६ जगताप एन.एम. स.िश. माकणी 1-Jun-61 16-Dec-85 अनु जाती दहावी ड%.एङ नाह% सूटपाऽ नाह% नाह% ब ब+ ब+ ब+ अ अनु.जाती िनलंगा 

७
ौी.सुय*वंशी एम.जी ूा.प. �ज.प.ूशाला देवणी 20-Jul-62 16-Dec-85

अनु 
जाती.(मांग)

बी.ए.बी.एड.
बी.ए.बी.एड
.

नाह% उ(ीण* नाह% नाह% अनु.जाती देवणी

८ ौीम. ःवामी पुंपा गुंडBपा सह. िश/क पाCनगर, मुCड 1-Jun-66 19-Dec-85 अनु.जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब अ ब अ अ अनु.जाती लातूर
९ ौीम.साबने मंगलबाई नरिसंग स.िश. मादलापूर नव 1-Jun-65 12-Nov-87 ढोर एसएससी82 ड%एड87 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 
१० कांबळे अंकुश रामराव स.िश. ूा.शा.हनमंतवाड% (हा) 5-Jun-65 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी ड%.एङ नाह% होय नाह% नाह% ब+ ब ब+ अनु.जाती िनलंगा 
११ कांबळे एम.पी. स.िश. झर% बु. 5-Jul-65 13-Nov-87 मांग .. नाह% नाह% आहे नाह% - ब+ - ब ब अनु.जाती चाकूर
१२ गायकवाड चंिभागा शंकरराव स.िश. सुकणी 6-Jun-68 13-Nov-87 महार एसएससी84 ड%एड87 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 
१३ ौी सोमवंशी एस.आर. ूा.प. ूा.शा.हाळ% खु. 20-Jul-69 13-Nov-87 महार एम.ए. बी.एड. नाह% आहे नाह% - - - ब+ - अनु.जाती चाकूर
१४ ौीम. घायाळ मंगला शंकरराव सह.िश/क गंगापूर 1-Dec-60 14-Nov-87 अनुजाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ+ अ ब+ अनुजाती लातूर
१५ बनसोडे ड% जे स िश िमरगाळ% 18-Aug-68 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी Gड एड नाह% आहे आहे नाह% अ अ ब+ ब+ अनु.जाती िनलंगा 

१६ ौी कांबळे लआमण धJGडबा स.िश. ूशाला Gकनगाव 7-Jun-62
16-Nov-87

महार बी.ए-१९९४ ड%एड1987 नाह% होय होय नाह% अ अ ब अ ब अनु.जाती अहमदपूर

१७ ौी दरकसे बी एस सह.िश/क ूा शा ल ता आिशव 21-Jun-63 16-Nov-87 अनु.जाती एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% सुट नाह% अ अ ब+ ब+ ब+ अनु.जाती औसा
१८ कांबळे Kह%.आय. स.िश अजनसJडा खु. 5-Jun-65 16-Nov-87 महार .. नाह% आहे होय नाह% - - - ब+ ब+ अनु.जाती चाकूर
१९ ौी कांबळे वसंत तुकाराम स.िश ूशाला अंबुलगा(बु) 2-Apr-66 16-Nov-87 अनु जाती एसएससी ड%.एङ. नाह% आहे आहे नाह% अ अनु.जाती िनलंगा 
२० ौीमती कांबळे छाया गुंडेराव सह.िश/क केनांदगाव 10-May-68 16-Nov-87 अनुजाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ+ अनुजाती लातूर
२१ आचाय* ड%.�Kह. ूा.प. ू.कMया चाकूर 10-May-61 18-Nov-87 महार ..९१ .. २०११ नाह% आहे नाह% नाह% - - - - - अनु.जाती चाकूर

२२
ौी.9वNासेवक के.ड%. स.िश. �ज.प.ूा.शा.बJबळ% बु. 25-Jun-65 1-Dec-87

अनु 
जाती.(महार)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ आहे नाह% अनु.जाती देवणी

२३ ौीम.सुय*वंशी दैवशाला बापूराव ूाप ूा.शा. तळेगाव 15-May-68 11-Feb-88 मांग बी.ए.-२०१२ ड%एड नाह% होय होय नाह% अ ब + ब + ब + ब + अनु.जाती अहमदपूर
२४ ौीम. खरटमोल ललीता Kयंकटराव सह.िश/क. कMया मुCड 2-Jun-69 11-Feb-88 अनु.जाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ अनु.जाती लातूर

२५
ौीम.वाघमारे एल.एम. ूा.प. �ज.प.कMया ूा.शा.देवणी 20-May-68 13-Feb-88

अनु 
जाती.(चांभार)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ आहे नाह% अनु.जाती देवणी

२६ कांबळे एस. एम. स.िश. कडमुळ% वःती 2-May-67 15-Feb-88 महार .. नाह% आहे होय नाह% - - - ब+ ब+ अनु.जाती चाकूर
२७ ौीम कांबळे सी के सह.िश/क ूा शा मुगळेवाड% 5-Jun-68 15-Feb-88 अनु.जाती एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे अ अ ब+ अ ब+ अनु.जाती औसा

२८
ौी.सुय*वंशी बी.Kह%. स.िश. �ज.प.ूा.शा.धनगरवाड% 6-Oct-63 5-Aug-88 अनु जाती. एसएससी

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००३ नाह% नाह% अनु.जाती देवणी

२९ दरकसे पी.ट%. ूा.प. Gहंपळनेर 20-Dec-64 6-Aug-88 अनु जाती .. .. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ ब ब+ ब+ अनु.जाती चाकूर

३०

ौी कPले पंड%त शेषेराव स.िश. चेरा 25-May-69 6-Aug-88 Gहंद ुमेहतर एसएससी
Gडएड-

०४/१९८७ नाह% 01/03/2005

आहे८६४३५२
 

Gद.१७/१२/२०१
५

नाह% अ ब+ अ अ+ अ अनु.जाती जळकोट

३१ ौी. गायकवाड माधव आबाराव सह. िश/क पाCनगर, मुCड 3-Apr-64 26-Sep-88 अनु.जाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब अनु.जाती लातूर
३२ बनसोडे  के. बी. स.िश. िसरसी  हं. 14-Feb-66 16-Mar-89 अनु जाती एसएससी ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ+ अनु.जाती िनलंगा 
३३ ौी. बनसोडे उ(म अनुरथ स.िश. नद%अ(रगा 1-May-68 16-Mar-89 अनु जाती दहावी ड%.एङ नाह% आहे आहे नाह% अ+ ब+ अ+ अ+ अ अनु.जाती िनलंगा 

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

तालुकातालुकातालुकातालुकाजातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शेराशेराशेराशेराआंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    

GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 ( अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती)

अअअअ    बबबब मुळमुळमुळमुळ    
याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

तालुकातालुकातालुकातालुकाजातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शेराशेराशेराशेराआंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    

GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब मुळमुळमुळमुळ    
याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

३४ ौीमती आYेकर रािधका मधूकर ूा.प. ूशाला  Gकनगाव 10-Jun-68
16-Mar-89

महार बी.ए.2007 बीएड2011 नाह% होय होय नाह% अ + ब + ब + अ ब + अनु.जाती अहमदपूर

३५

ौी गायकवाड गुंडेराव दौलतराव ूा प ूा शा िशवपूर 20-Jun-63 17-Mar-89 अनु जाती BA Bed नाह% होय आहे नाह% पं. स. 

चाकूर
अनु.जाती िश.अ.

३६ ौी सुरवसे मधूकर ौीमंत ूा प ूशाला साकोळ 6-Jun-68 18-Mar-89 अनु जाती BA Bed नाह% होय आहे नाह% ब+ अ ब+ ब+ अ अनु.जाती िश.अ.

३७
ौीमती खरटे केशर लआमणराव ूा.प. �ज.प.ूा.शा. औराद (शा) 30-Jun-65 20-Mar-89 Gहंद ूढोर

अनु जाती.
बी.ए. बी.एड. नाह% होय आहे नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब+ अनु.जाती िनलंगा 

३८

ौीमती हनगुलकर आशा िगर%धर ूाथ पद िनवळ% 14-Apr-68 23-Mar-89 अनु.जाती बी.ए. बी.एड. नाह% आहे

आहे नाह%

अ ब+ ब+ ब+ अ

अनु.जाती लातूर बी.एड.िश
वाजी 
9वNापीठ 
कोPहापुर

३९ ौी वाघमारे भगवान अजू*न सह.िश/क ूा.शा हासरणी 24-Apr-64
1-Aug-89

मांग बी.ए. मे 
२०१० ड%एड नाह% होय होय नाह% ब + ब ब + ब + ब + अनु.जाती अहमदपूर

४०

ौीम. र[ा 9ववेक हतागळे ूा.प. .�ज.प. ूा. शा. जाऊ 19-Mar-65 1-Jan-87 अनु जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे 3-Sep-90 अ अ+ अ+ अ+ अनु.जाती िनलंगा अपाऽअपाऽअपाऽअपाऽ    
सेवासेवासेवासेवा    
जेZतेमुळेजेZतेमुळेजेZतेमुळेजेZतेमुळे

४१ ौी.भांगे बालाजी गो9वंदराव (सा.शा.) ूा.पद. डJगरशेळक] 28-Jan-68 3-Aug-89 मांग बीए02 ड%एड88 नाह% होय आहे 29-Apr-91 अनु.जाती उदगीर 
४२ समु/े बी.आर. स.िश. कMया जानवळ 5-Mar-66 3-Aug-91 मांग .. नाह% होय होय नाह% अ अ - - - अनु.जमाती चाकूर
४३ ौीम. नाटकर अनुसया गो9वंदराव सह.िश/क साखरशाळा 1-Jun-70 3-Aug-91 अनुजाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ अ ब अनुजाती लातूर
४४ ौी. चKहाण जयचंद 9व^नाथ सह. िश/क द(नगर मु=ड 7-Dec-61 5-Aug-91 अनु.जाती बी.कॉम. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ+ अ अ ब+ अनु.जाती लातूर
४५ अडसुळे द(ू संभाजी सह.िश/क क̀ ूा शा सेलू 2-Jan-67 5-Aug-91 अनु.जाती बी.ए. ड%.एङ नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ ब+ अनु.जाती औसा

४६
ौी.कदम बालाजी गंगाराम सह.िश/क �ज.प. ूा.शा., िशवणीलख

20-Apr-70 5-Aug-91
अनु.जाती एस.एस. सी ड%.एङ

नाह% आहे आहे नाह%
ब+ अ अ अ अनु.जाती औसा

४७ सोनवण ेराहुल िशविलंग सह.िश/क �ज.प.ूा.शा.जायफळ 1-Jun-62 19-Nov-87 अनु.जाती एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे 10/04/1992 अनु.जाती औसा
४८ ौीमती. आचाय* नंदा सुय*भान सह.िश/क ूा शा धानोरा 27-Jul-68 14-Nov-87 अनु.जाती एम एड बी एड नाह% आहे आहे 06/11/2001 ब+ ब+ ब+ अनु.जाती औसा
४९ शृंगारे अिनता  रमेश स िश धानोरा 18-Mar-61 12-Oct-87 अनु जाती दहावी ड%.एङ नाह% होय होय खा.सं. 

२३/१०/०७
अनु.जाती िनलंगा अपाऽअपाऽअपाऽअपाऽ    

सेवासेवासेवासेवा    
जेZतेमुळेजेZतेमुळेजेZतेमुळेजेZतेमुळे

५० ौी  मःके 9वबम  काका सह.िश/क ूा शा ल ता उbका 27-Jun-64 15-Jul-91 अनु.जाती एच.एस. सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे 09/05/2008 ब+ ब+ अ अ अनु.जाती औसा अपाऽ 
सेवा 
जेZतेमुळे

५१ उघाडे Kह% .एन. स.िश. कMया नळेगाव 21-Aug-68 3-Aug-89 अनु जाती. .. .. नाह% आहे होय 8-Oct-10 - - - - - अनु.जाती चाकूर अपाऽ 
सेवा 
जेZतेमुळे

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
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१

2

ौी चौधर% ौीधर रामराव

ूा. प.

ूशाला नागरसोगा

1-Aug-68 19-Sep-88

राजगौड

बी.ए.

बी एड नाह% आहे नाह%

अनु. जमाती

औसा पुवc मु अ 
पदाचा 
नकार देवून 
स िश 
पदावर 
काय*रत

२
ौीम.ठाकुर के. एस. ूा. प. �ज प ूा शा कMया 

मातोळा 13-Jun-68 27-Mar-89
ठाकुर

बी ए बी एड नाह% आहे
नाह%

नाह%
ब+ ब+ अ ब+

अनु. जमाती
औसा

३ ौी वजीरे  संमाम रामचंe स.िश. मरसांगवी 15-Apr-69 6-Aug-90
महादेव 
कोळ%

एसएससी 
३/८५

Gडएड-

१०/१९८७ नाह% 01/01/2010 आहे −ÖÖÆüß अ+ अ+ अ अ अ अनु.जमाती जळकोट

४ ौी िनडबने नारायण 9वfठलराव ूा िश ूशाला साकोळ 11-Jun-69 22-Jul-92 अनु जमाती दहावी Ded नाह% होय आहे नाह% ब+ अ ब+ ब+ ब+ अनु. जमाती िश.अ.

५ ौी जमादार जी.जी. स.िश. Gहसोर% 7-Jul-70 22-Jul-92 म.कोळ% .. नाह% आहे होय नाह% - - - - - अनु.जमाती चाकूर
६ मुळे तुकाराम शंकरराव  स.िश. ूा.शा.हनमंतवाड% (हा) 20-Mar-70 1-Oct-92 अनु.जमाती दहावी ड%.एङ नाह% होय आहे नाह% ब+ ब ब ब+ अनु.जमाती िनलंगा 

७ ौीमती.सूय*वंशी िनम*ला अंबादासराव
स. िश �ज.प.ूा.शा. बुधोडा. 

ता.औसा 7-Jun-70 24-Jul-91 कलाल एस.एस.सी
ड%.एङ

नाह% आहे नाह% 25/09/1995
अ अ+ अ+ अ+ अनु. जमाती

औसा

८ भुतमपPले बालाजी साहेबांMना ूा.प. का.बालकुंदा ूशाला 1-Jun-75 11-Jan-96 अनु.जमाती बीए Gड एड नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ अ+ अ अ अनु.जमाती िनलंगा 

९ ौीमती राजगीरवाड कुसुम बाबुराव स.िश. डांगेवाड% जळकोट 1-Jul-73 25-Jun-92
महादेव 
कोळ%

एसएससी३/१
९९०

Gडएड 
७/१९९९ नाह% 01/07/2003 नाह%  19/01/2011 - ब+ ब+ ब+ अ अनु.जमाती जळकोट अपाऽ सेवा 

जेZतेमुळे

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    

GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    अहवालअहवालअहवालअहवालKयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब मुळमुळमुळमुळ    
याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    
बमांकबमांकबमांकबमांक

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽताजMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (अनुअनुअनुअनु.जमातीजमातीजमातीजमाती)

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेराूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक



ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

२०१११२०१११२०१११२०१११
-१२१२१२१२

२०१२२०१२२०१२२०१२-

१३१३१३१३
२०१३२०१३२०१३२०१३-

१४१४१४१४
२०१४२०१४२०१४२०१४-

१५१५१५१५
२०१५२०१५२०१५२०१५
-१६१६१६१६

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२
१ ३ ौीम. चKहाण मंगलादेवी Gहरासींग ूा. पदवीधर िशउर 1-Nov-60 29-Dec-83 9वमुg जाती बी.ए. बी एड नाह% आहे नाह% नाह% अ+ ब+ ब+ ब+ ब+ 9व.जा.अ. लातूर
२ राठोड गणपत Gकसनराव स. िश �ज.प.ूा.शा. मंगCळ 4-May-61 16-Dec-85 लमाण बी.ए. ड%.एङ नाह% आहे आहे ब ब+ ब+ अ 9व.जा.अ. औसा
३ ौी. जाधव अशोक तूकाराम ूा.पद9वधर खाडगाव 7-Aug-63 17-Dec-85 9वमुg जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ अ ब 9व.जा.अ. लातूर
४ ौी चKहाण नामदेव वालु ूा.प. �ज.प.ूशाला पानगाव 12-Jul-67 14-Nov-87 9व.जा.अ. एम.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ ब+ ब ब अ 9व.जा.अ. रेणापुर
५ राठोड सुभाष Gदपला स िश क̀.ूा.शा.बडूर 5-May-66 16-Nov-87 9व.जा.अ एसएससी ड%एड नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ+ अ अ+ अ+ 9व.जा.अ. िनलंगा 
६ ौी राठोड वामन हर% ूा. प. आलमला 1-Aug-68 16-Nov-87 लमाण बी ए बी एड नाह% आहे आहे 9व.जा.अ. औसा
७ सुय*वंशी ौीमंत तमhणा ूा.प. कMया िनलंगा 4-Jan-65 12-Feb-88 9व.जा.अ एम ए बी एड नाह% होय आहे नाह% अ ब अ+ अ+ अ 9व.जा.अ. िनलंगा 
८ ौी. चKहाण बाबु धनिसंग. सह िश/क सामनगाव 28-Aug-65 17-Mar-89 9वमुg जाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब ब+ 9व.जा.अ. लातूर
९ गायकवाड एम.एल. स.िश. ूा.शा.गौर 1-May-64 5-Aug-91 9व.जा.अ. बी.ए. ड%.एङ नाह% होय होय नाह% 9व.जा.अ. िनलंगा 

१०
ौी.चKहाण रमेश वसंतराव स. िश �ज प ूा शा िचंचोली 

सोन 1-Mar-68 16-Sep-87
लमाण एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे

01/09/1991

ब+ ब ब
9व.जा.अ.

औसा

११ चKहाण रतनलाल पुरा(भाषा) ूा.पद. हकनकवाड% 9-Jun-67 20-Jul-92 लमाणी बीए07 ड%एड90 नाह% होय आहे 9व.जा.अ. उदगीर 
१२ ौी राठोड पी एच स. िश ूा शा चलबुगा* 9-May-70 20-Jul-92 लमाण एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे अ ब+ ब+ अ 9व.जा.अ. औसा

१३
ौीम.चKहाण आय.एच. स. िश �ज प ूा शा हसलगण

5-Feb-70 21-Jul-92
लमाण

एस.एस.सी.
ड%.एङ

नाह% आहे आहे नाह% 9व.जा.अ.
औसा

१४ ौी. राठोड महादेव फुलचंद सह.िश/क तां.का.बोरगांव 10-Jul-72 21-Jul-92 9वमुg जाती बी.ए. ड% एड नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ+ अ ब+ ब+ 9व.जा.अ. लातूर

१५ ौी.चKहाण बळ%राम चापला ूाप ूा.शा. उजना 12-Jul-68

23-Jul-92

लमाणी बी.ए.१७/७/९३
एम ए 2003

बीएड  
२९/६/०९ नाह% होय होय नाह% अ अ + अ + अ + अ + 9व.जा.अ. अहमदपूर

१६ ौी.जाधव बाबु चंदू स.िश.
�ज.प.ूा.शा.लमाणतांडा 
ध.

4-May-66 12-Aug-92
9वजाअ 
(लमाण)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% नाह% नाह% 9व.जा.अ. देवणी

१७ ौी.चKहाण भाःकर नंद ु(सा.शा.) ूा.पद. चांदेगांव 29-Jun-68 25-Nov-87 लमाणी बीए05 ड%एड87 नाह% होय आहे 16-Oct-92 9व.जा.अ. उदगीर 

१८
ौी. चKहाण ूेमदास केशवराव स. िश �ज.प.ूा.शा., उंबडगा 

(खु.)
20-Jun-69 18-Sep-93

लमान बी ए ड%.एङ नाह% आहे अ+
9व.जा.अ.

औसा

१९ जाधव रमेश बाबुराव (भाषा) ूा.पद. भाकसखेडा पं. 5-Nov-71 20-Sep-93 कैकाड% एमए96 ड%एड91 नाह% होय आहे 9व.जा.अ. उदगीर 
२० ौीम वमा* वषा* 9वजयिसंह ूा. पदवीधर हरंगुळ बु 28-Sep-72 20-Sep-93 9वमुg जाती एम ए ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ अ अ अ 9व.जा.अ. लातूर
२१ ौी.जाधव राजाभाऊ राम सह.िश/क महापूर 2-Jun-73 21-Sep-93 9वमुg जाती एस एस सी ड% एड नाह% आहे आहे नाह% 9व.जा.अ. लातूर
२२ ौी.राठोड 9वलास जयराम स. िश ूा शा तुंगी बु 6-May-69 26-Dec-89 लमाण एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे 01/09/1995 ब ब ब+ ब ब 9व.जा.अ. औसा

२३
ौी.राठोड एम.बी. ूा. प. �ज प ूा शा लोहटा

2-May-69 27-Dec-89

लमाण

एम ए बी एड नाह% आहे आहे 23/01/2002

9व.जा.अ.

औसा अपाऽ 
सेवाजेZतेमु
ळे

२४ ौी.राठोड एस.ड%. ूा.प. �ज.प.ूा.शा.सiयदपूर 1-May-67 23-Feb-88
एन.ट%.(लमाण
)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१२ नाह% YES

08/02/2003
9व.जा.अ. देवणी

अपाऽ 
सेवाजेZतेमु
ळे

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ.)

अअअअ    बबबब मुळमुळमुळमुळ    
याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव तालुकातालुकातालुकातालुकाकाय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक शेराशेराशेराशेराआंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    

GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*
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११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२ २३२३२३२३

१ ४ ौीम सूय*वंशी ए.जी. स िश ूा.शा.मुगाव 21-May-59
20-Apr-82 भ.ज.क. एसएससी ड%.एङ नाह% होय आहे 

नाह%
ब+ ब+ ब+

भ.ज.क. िनलंगा 
२ ौीमती कोकणे सुरेखा 9व^नाथ ूा.पद9वधर शावसाहत 31-Mar-64 22-Feb-85 भजक बी.ए. बी.एड. नाह% आहे

आहे नाह%
ब+ ब+ ब+ अ अ+

भ.ज.क.
लातूर

३ ौी.भोसले एम.आर स.िश. ूशाला रेणापूर 17-Oct-64 13-Nov-87 ..२ बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ+ अ ब+ अ भ.ज.क. रेणापुर

४ ौी नरवटे पुंडिलक नारायणराव स िश आंबेवाड% 5-Apr-65 13-Nov-87 भ.ज.क. एसएससी Gड एड नाह% होय होय नाह% भ.ज.क. िनलंगा 
५ थगनर राऊबाई रामराव ूा. पदवीधरनागझर% 5-Jun-67 13-Nov-87 भ ज क बी ए बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ अ अ+ अ भ.ज.क. लातूर
६

ौी.नरवटे सुरेश सदबा ूाप ूा.शा.मावलगाव 3-Apr-69 14-Nov-87 हाटकर बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -

९/७/२०१२ नाह% होय होय नाह% ब + अ + अ अ + अ भ.ज.क. अहमदपूर

७ ौी सागावे एम.पी. ूा.प. वडगाव 5-May-64
16-Nov-87

धनगर
.. .. नाह% आहे

आहे
नाह% - - - - - भ.ज.क.

चाकूर िनलं9बतिनलं9बतिनलं9बतिनलं9बत    
अपाऽाअपाऽाअपाऽाअपाऽा

८ ौी. माने आर.ट%. ूा. प. �ज.प.ूा.शा., उट% बु. 15-Aug-68 16-Nov-87 वडार बी ए बी एड नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ+ ब+ अ+ भ.ज.क. औसा 
९ ौी काळे द(ु गोपाळराव ूा. प. �ज.प. ूा.शा., दावतपूर 17-Sep-68 16-Nov-87 धनगर एम ए बी एड नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ अ भ.ज.क. औसा 
१० ौी क̀eे बी.आर. स.िश महांडोळ 9-Jun-67 17-Nov-87 वंजार% .. नाह% आहे आहे नाह% - - - - - भ.ज.क. चाकूर
११ दोडतPले  एम. आर. स.िश. िसंदखेड 3-May-63 11-Feb-88 भ.ज.क. एसएससी ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ अ भ.ज.क. िनलंगा 
१२

ौी मुंडकर वैजनाथ िभमराव स.िश. येलदरा 16-May-64 11-Feb-88 Gहंद ुधनगर एसएससी-
३/८०

Gडएड-

४/१९८६ नाह% 27/02/2012 नाह% −ÖÖÆüß - - अ अ अ भ.ज.क. जळकोट

१३ jहेऽे बी.बी. स.िश. जानवळ 30-May-67 11-Feb-88
धनगर .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - भ.ज.क. चाकूर

१४ ौी.नरवटे के.एन. ूा.प. �ज.प.क̀.ूा.शा.9वळेगाव 16-Jul-68 11-Feb-88 एन.ट%.(हटकर
)

एम.ए.,बी.एड. एम.ए.,बी.
एड.

नाह% उ(ीण* २०१० आहे नाह% भ.ज.क. देवणी

१५ ौी.धनाडे एस.Kह%. स.िश. �ज.प.ूा.शा.नेकनाळ 2-Aug-66 12-Feb-88
एन.ट%.(धनगर
)

SSC DED नाह% उ(ीण* 2011 आहे नाह% भ.ज.क. देवणी

१६
ौी पाट%ल द(ाऽय धJड%बा स.िश. खंबळवाड% 29-Sep-60 13-Feb-88 हटकर एसएससी-७९

Gडएड-

०४/१९८७ नाह% Apr-09

आहे-९१६३ 
Gद.१५/०२/२०१
१

−ÖÖÆüß ब+ अ अ+ अ अ भ.ज.क. जळकोट

१७ गुNे के.एस. स.िश. नागदरवाड% 2-May-60 1-Aug-88 धनगर .. नाह% होय आहे नाह% - - - - - भ.ज.क. चाकूर
१८ ौी. ौीनामे बी.ड%. स िश ूा.शा. हालसी (ह.) 10-Jul-66 15-Jul-86 भजक बी ए Gड.एड. नाह% आहे लागू नाह% 10-Oct-92 ब+ अ भ.ज.क. िनलंगा
१९ ौी. =ंजे शेषेराव नारायण ूा.प. िनटूर मोड 10-Jun-68 20-Sep-93 भ.ज.क. बी.ए. बी एड नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ अ+ भ.ज.क. िनलंगा 
२० ौीम.काळे 9वजया भानुदास स. िश वरवडा 1-Jan-65 20-Dec-85 धनगर एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% 27/09/2005 ब ब+ ब ब भ.ज.क. औसा 

२१ ौी मुळे ूकाश मारोती स िश कालांड% 20-Apr-74 12-Jun-93 भ.ज.क. बी ए Gड एड नाह% होय होय खाखाखाखा. संःथासंःथासंःथासंःथा    
१९१९१९१९/१०१०१०१०/०७०७०७०७

भ.ज.क. िनलंगा 
अपाऽअपाऽअपाऽअपाऽ    
सेवाजेZतेसेवाजेZतेसेवाजेZतेसेवाजेZते
मुळेमुळेमुळेमुळे

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता 9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांविश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकमुळमुळमुळमुळ    
याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (भभभभ.जजजज.कककक.)

शेराशेराशेराशेराआंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    

GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*



ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका
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१
मुढंे नामदेव रंगनाथराव (सामाजशाk) ूा.पद. शेकापूर

1-Feb-64

23-Feb-85 वंजार% बीए96 ड%एड82 नाह% होय आहे
नाह% भ.ज.ड. उदगीर 

२ मुढंे लआमण शंकरराव स.िश. मोरतळवाड% 4-Jun-62 25-Feb-85 वंजार% बीए10 ड%एड84 नाह% नाह% आहे नाह% भ.ज.ड. उदगीर 
३ केeे ए.�Kह. स.िश. नागेशवाड% 9-Mar-66 25-Feb-85 वंजार% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब+ ब+ भ.ज.ड. चाकूर

४
ौी.नागरगोजे नरहर% गंगाराम(सा.शा.) ूा.पद. कुमठाखु.

1-Feb-66

16-Dec-85 वंजार% बीए97 बीएड10 नाह% होय आहे
नाह% भ.ज.ड. उदगीर 

५ ौीमती मुडंे कमल िचंताणराव ूा.प. के. कMया खरोळा 9-Nov-67 16-Dec-85 वंजार% एम.ए. एम.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ अ+ ब+ भ.ज.ड. रेणापुर

६ ौीमती चाटे सी. पी. स.िश. लातूररोड 5-Jun-68 13-Nov-87 वंजार% .. .. नाह% होय होय नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ ब+ भ.ज.ड. चाकूर

७ ौीमती चKहाण कािलदंा lयंबकराव ूा.प. ूा.शा.शेरा 26-Aug-68 13-Nov-87 ..२ बी.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब ब+ ब+ भ.ज.ड. रेणापुर

८ ौी. मुढंे समुीव बालाजी ूाप के.ूा.शा.कोपरा 22-Nov-63 14-Nov-87 वंजार% बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -

1986
नाह% होय होय नाह% अ ब + अ अ अ भ.ज.ड. अहमदपूर

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (भभभभ.जजजज.डडडड.)

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽताKयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%
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१ ५
ौीम.जैद% एम.एम. स.िश.

�ज.प.ूा.शा.देवणी खुद*
31-Aug-60 15-Apr-82 खुला 

(मुसलमान)

एस.एस.स.

ड%.एड.

नाह% सुट नाह% नाह%

खुला देवणी

२ ६ ौीमती सावंत यु.ड%. स.िश. समसापूर 21-Apr-61 15-Apr-82 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+

खुला
रेणापूर

३ ौी देवंगरे सुधाकर वैजनाथराव ूा िश ूा शा होनमाळ 2-Jun-61 15-Apr-82 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ खुला िश.अ.

४
/ेऽी अंजना रघुनाथराव(सा.शा.) ूा.पद. मोरतळवाड%

1-Jun-61

16-Apr-82 खुला बीए89 बीएड11 नाह% 50 पूण*
नाह%

खुला
उदगीर 

५ ौीम सूय*वंशी ए.जी.
स िश

ूा.शा.मुगाव 21-May-59

20-Apr-82

भ.ज.क. एसएससी ड%.एङ नाह% होय 
आहे 

नाह%

ब+ ब+ ब+

भ.ज.क.

िनलंगा 

६ ौीमती जोशी एन.बी. स.िश. समसापूर 1-Jul-61 20-Apr-82 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ लातूर

खुला
रेणापूर

७
ौीम. जोिश िनम*ला बाबुराव सह.िश. केूाकाटगाव 1-Jul-61 20-Apr-82 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+

खुला लातूर रेणापुर

८ ौी.शेख गौसोNीन मैनोNीन ूा.प. कMया ूशाला अपूर 1-Jan-60

5-Jul-83

मु�ःलम बीए -२०१२ ड%.एड नाह% होय खुला नाह% अ + अ + अ +

खुला
अहमदपूर

९ ौीमती आवडे के आर स.िश. सुमठाणा 2-May-59 20-Dec-83 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब+

खुला
रेणापूर

१०
ौीम. करंजकर छाया जगंMनाथ सह.िश/क धनेगाव 1-Jun-60 21-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ ब+ अ ब+

खुला लातूर

११
ौीम.शेख एस.के. स.िश. झर% बु.

29-Jul-63

21-Dec-83 मु�ःलम .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब+ ब+ खुला चाकूर

१२ खरजगे 9वNा नागBपा स.िश. माळेवाड% 15-Jun-64 21-Dec-83 िलंगायत एसएससी79 ड%एड82 नाह% होय नाह%
खुला

उदगीर 

१३ ौीम.शेरखाने एस.एस. स.िश. �ज.प.ूा.शा.अचवला 14-Jul-60 22-Dec-83
अनु 
जाती.(ढोर)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ आहे नाह% अनु.जाती देवणी

१४
ौी िमंड शहाजी केरबाजी सह िश/क िनवळ% 15-Jun-64 22-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ अ अ+ अ

खुला लातूर

१५
शेख आर.एन स.िश. मानेजवळगा 20-Jun-59 23-Dec-83 खुला दहावी ड%.एङ नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ ब अ अ खुला िनलंगा

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017  (खुलाखुलाखुलाखुला)

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

१६ ौी.कानवटे वामन पंढर%नाथ स.िश. राऊचीवाड% 5-Jun-63 23-Dec-83 खुला एसएससी79 ड%एड82 नाह% होय नाह%
खुला

उदगीर 

१७
ौीम.कणसे िनम*ला बिळराम सह.िश/क भोसा 2-Jun-65 23-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
खुला लातूर औसा

१८
ौी जगताप बलिभम भानुदासराव स. िश �ज.प. ूा.शा., खानापूर 

तांडा 10-Oct-59 26-Dec-83

मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह%

अ+ अ+ अ+ अ अ

खुला औसा

१९
ौीम कारखाने िनम*ला माधवराव ूा.पद9वधर कMया ूशाला लातूर 15-Oct-61 28-Dec-83 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ अ अ अ

खुला लातूर

२०
ौीम. चKहाण मंगलादेवी Gहरासींग ूा. पदवीधर िशउर 1-Nov-60 29-Dec-83 9वमुg जाती बी.ए. बी एड नाह% आहे

नाह% नाह%
अ+ ब+ ब+ ब+ ब+

9व.जा.अ.

लातूर

२१
ौी. ःवामी अशोक सभाiया ूा.िश/क हरंगुळ बु 4-Aug-60 31-Dec-83 खुला एसएससी एट%ड% ए एमनाह% आहे

नाह% नाह%
ब+ ब+ ब+ ब+ ब+

खुला लातूर

२२
स(ार% िसWद%काबाबू अ. शकूर ूाथ पद ूशाला हरंगुळ 10-May-64 31-Dec-83 खुला बी ए बी एड नाह% आहे

खुला नाह%
अ+ ब ब+ अ ब+

खुला लातूर

२३
साबने रमेश खंडोजी ूा.िश/क आखरवाई 20-Jun-60 2-Jan-84 अनु जाती एसएससी ए.ट%.ड%.,ए.एमनाह% आहे

आहे नाह%
अ अ ब+

अनु जाती लातूर औसा

२४
ौीमती तडकलकर ए.बी. ूा. प. �ज.प. ूा.शा., करजगाव

23-Mar-63 3-Jan-84

ॄाjहण

बी ए बी एड

नाह% आहे

नाह%

अ अ+ अ अ अ खुला औसा

२५
ौी सारसेकर आर आर स. िश बेलकुंड

19-Oct-59 4-Jan-84

गुरव एस एस सी ए ट% Gड

नाह% आहे आह

अ ब+ अ खुला औसा

२६
साळुके ूशांत भाउराव िचऽकला िश. �ज.प.ूशाला िनटुर 4-Nov-63 5-Jan-84 खुला एसएससी जी.ड%.आट* नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ+ खुला िनलंगा

२७
ौीम.मंगलगे र[माला गूCिलगBपा स. िश

�ज.प. ूशाला  भादा 
ता औसा 6-Aug-62 9-Feb-84

िलंगायत

एस एस सी
सी ट% 
सी /एट%ड% नाह% आहे नाह% अ अ अ अ+

खुला औसा

२८ जjमु महेबुबपाशा शाहमंहमद (िचऽकलास.िश. ूशाला नळगीर 5-Apr-59 11-Feb-84 मु�ःलम एसएससी74 एएम06 नाह% 50 पूण* नाह%
खुला

उदगीर 

२९ हेळंबे रमाकांत गंगाराम(ह.कला)     स.िश.  डाऊळ 25-Jun-63 11-Feb-84 यलम एसएससी80 सीट%ड%89 नाह% आहे नाह% नाह%
खुला

उदगीर 

३०
ौी आवटे ए पी स. िश

�ज.प. ूशाला कभादा ( 

औसा )
28-Sep-62 13-Feb-84

जैन

सी ट% सी नाह% आहे नाह% अ ब+ ब+ अ अ+

खुला औसा

३१ मुःकावाड सुय*कांत पढर%नाथ (ह.कला) स.िश. गुटटेवाड% 3-Sep-60 15-Feb-84 रेnड% एसएससी78 सीट%सी83 नाह% होय नाह%
खुला

उदगीर 

३२ ौी मठपती नागनाथ 9व^नाथ स.िश. अतनुर 15-Jun-62 22-Jun-84 Gहंद ुजंगम एसएससी-
४/७९

Gडएड-

०४/१९८३ नाह% नोदं नाह%.
आहे३१७२७५
 

Gद.२०/११/२०१
३

नाह%
पं.स.उ
दगीर

पं.स.उ
दगीर अ अ अ खुला जळकोट
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

३३
ौीम पाट%ल Kह% आर स.िश. कMया पानिचंचोली 11-Jul-63 22-Jun-84 खुला बी.ए. ड%.एङ नाह% होय लागू नाह% नाह% अ अ अ अ अ खुला िनलंगा

३४ ौी पवार 9वजय मारोती स.िश. इंeठाणा 1-May-64 22-Jun-84 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब+ ब ब

खुला
रेणापूर

३५ ौीम धनुरे कलावती गुंडाBपा स.िश. पाटोदा बु. 31-Jul-64 22-Jun-84
Gहंद ु
िलंगायत

एसएससी Gडएड-

१९८२ नाह% 01/09/2011 नाह% नाह% - अ अ अ अ+ खुला जळकोट

३६ ौी. 9बरादार  उमाकांत 9व^ंभर स.िश कMया Gकनगाव 7-Feb-62

23-Jun-84

िलंगायत एस.अनु 
जाती ए.ट%.ड% नाह% होय खुला नाह% अ प स जळकेाट अ

खुला
अहमदपूर

३७
मलवाड कालीदास pानोबा स. िश

�ज.प.ूा.शा.कोरंगळा 23-Jun-62 23-Jun-84

रेडड%

एस.एस.सी.

ड%.एङ

आहे नाह% नाह%

खुला औसा

अनािधकृत 
गैरहजर

३८ ौी मलवाड िशवाजी पंढर%नाथ स.िश. ूा. शा. गोढाळा 1-May-63 23-Jun-84 इ.मा.व.
एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब ब+ ब+ अ अ

खुला
रेणापूर

३९ ौी.9बरादार एल.बी. स.िश. �ज.प.ूा.शा.हेळंब 7-Jun-63 23-Jun-84
खुला 
(िलंगायत)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण २००३ नाह% नाह% A B+ B+

खुला
देवणी

४०
काटकर जी.Kह% स.िश महाळंमा

10-Jun-60

25-Jun-84

ॄाjहण नाह% आहे नाह% नाह%

अ+ अ -

- -

खुला

चाकूर

४१
ौीम शेळके सुनंदा शेषेराव सह.िश/क भड% 4-Jul-64 25-Jun-84 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

नाह% नाह%
अ अ+ अ अ ब+

इतर मागास लातूर

४२
गायकवाड  Kह%. झेड. स.िश. अनसरवाडा 1-Jun-62 29-Jun-84 खुला एसएससी ए.Gट.Gड. 

ए.एम.

नाह% आहे लागू नाह% नाह% ब+ अ+ खुला िनलंगा

४३
ौी आळंगे धनराज िनजगुणBपा

ूा. प. ूा शा येळवट
1-Jan-61 18-Aug-84

िलंगायत एम ए बी एड नाह% सुट नाह% अ अ अ अ

खुला औसा

४४
ौी. साळुंके Gदलीप तुळशीराम ूा.िश/क िचंचोलीराव 21-Jun-63 18-Feb-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
खुला लातूर औसा

४५
ौीमती.कुभार नंGदनी lयंबक स. िश

�ज.प.ूा.शा.सारोळा . ता.औसा15-Oct-64 18-Feb-85 कंभार एस.एस.सी
ड%.एङ

नाह% आहे आहे
ब+ ब+ ब+ ब+

खुला औसा

४६ ौीमती नानजकर साधना बालचंe ूा िश ूा शा धनगरवाड% 28-Mar-63 21-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह%

पं. स. 

िनलं
गा 
येथे

खुला िश.अ.

४७ ौी पारशेqटे माधव मMमथBपा ूा िश ूा शा सरफराजपुर 14-Jul-64 21-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला िश.अ.

४८ कुलकणc 9वजयकुमार मुरिलधरराव(सा.शाूा.पद. येणक] 16-Jun-65 21-Feb-85 ॄाjहण एमए89 बीएड01 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
४९ ौी.पाट%ल राजपाल Kयंकटराव ूाथ पद मांजर% 1-Jan-62 22-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला लातूर अपगं
५० ौीम.जैद% के.एम. स.िश. �ज.प.ूशाला देवणी 31-Mar-62 22-Feb-85

खुला 
(मुसलमान)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* नाह% नाह% B+ B+ B B+ B
खुला देवणी

५१ ौीम.कटकमवार एम.जी. स.िश. झर% बु. 8-May-62 22-Feb-85 कोमट% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब+ ब खुला चाकूर

५२
ौी.कावळे िशवाजी सहदेव स. िश �ज.प.ूा.शा., रामनाथ 

नगर,
20-Jun-62 22-Feb-85

मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% अ ब+ अ+ खुला औसा
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

५३ ौीम.बCरे शोभा 9वfठलराव स.िश. �ज.प.ूा.शा.देवणी खुद* 1-Jul-62 22-Feb-85
इ.मा.व.(येलम
)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१२ नाह% नाह% B+ B+ A B

खुला
देवणी

५४
ौीम. कदम महानंदा दगडू स. िश �ज.प.ूा.शा., 

स(रधरवाड% 10-Mar-63 22-Feb-85
मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ अ अ अ खुला औसा

५५ ौी रोकडे बालाजी तुकाराम सिश ूा शा 9वळेगाव 2-May-63 22-Feb-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + अ  ब ब ब खुला अहमदपूर
५६ ौीम.तेली पदमा िसWदे^र स. िश ूा शा वडजी 3-Feb-64 22-Feb-85 तेली एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब ब+ अ खुला औसा
५७ ौीमती कोकणे सुरेखा 9व^नाथ ूा.पद9वधर शावसाहत 31-Mar-64 22-Feb-85 भजक बी.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ अ+ भ.ज.क. लातूर
५८ मeेवार एन.आर स.िश. ह.जवळगा 20-Apr-64 22-Feb-85 कोमट% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - अ अ+ खुला चाकूर
५९ ौी Gकनगाकर एन.के. स.िश झर% बु. 1-Jun-64 22-Feb-85 िलंगायत .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर
६० पठाण बी.के. स.िश. Gहंपळनेर 5-Jul-64 22-Feb-85 मु�ःलम .. नाह% होय नाह% नाह% अ ब+ - - - खुला चाकूर
६१ ौी तांबोळ% मुgार उमरसाब ूा िश ूा शा कळमगाव 10-Jul-64 22-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ खुला िश.अ.

६२ ौी.शेख अलाब/ जानिमयॉ स. िश �ज.प.ूा.शा.खुंटेगाव . ता.औसा10-Jul-64 22-Feb-85 मु�ःलम एस.एस.सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ खुला औसा
६३ ौी.िशCरे नरहर% पंढर%नाथ सह.िश/क धनेगाव 16-Oct-64 22-Feb-85 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ अ+ ब+ अ ब+ इतर मागास लातूर

६४ ौी.अंकुशे सुरेश  िसWदाBपा ूाप ूा.शा.िशवणखेड 10-Feb-65
22-Feb-85

िलंगायत बीए माच* 
१९९२

बीएड-२४-

६-०६ नाह% होय खुला नाह% अ  अ  ब + ब + ब +
खुला

अहमदपूर

६५ सोनटrके एम.एम. स.िश घरणी 1-Apr-65 22-Feb-85 िलगायत .. नाह% होय नाह% नाह% अ अ अ+ अ अ खुला चाकूर
६६ ौी िशंदे बी.Kह%. स.िश. उजळंब 2-Jul-65 22-Feb-85 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% ब ब ब ब+ ब+ खुला चाकूर
६७ ौी िचंचोलकर संद%पान गोपाळराव ूा िश ूा शा आनंदवाड% 10-Oct-65 22-Feb-85 इ.मा.व. दहावी Ded नाह% होय आहे नाह% अ+ अ+ अ अ+ अ+ खुला िश.अ.

६८ कुलकणc मनोहर वामणराव(सा.शा.) ूा.पद. मोघा 10-Oct-65 22-Feb-85 ॄाjहण बीए87 बीएड00 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
६९ ौी िशंदाळकर कुमार माधवराव ूा िश ूा शा कारेवाड% 1-Jan-66 22-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब ब+ ब ब+ ब+ खुला िश.अ.

७० राजहंस अsयुत ूभाकरराव ूा. पदवीधर नागझर% 30-May-66 22-Feb-85 खुला बी ए ड% एड नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ खुला लातूर चाकुर
७१ भोसले आशाबाई द(ाऽय स.िश. येणक] 1-Jun-66 22-Feb-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय नाह% खुला उदगीर 

७२ पवार जनक अंबादासराव स.िश. ूा.शा.सiयदपूर 27-Jun-66 22-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ अ+

खुला
रेणापूर

७३ ौी.गंगणे Kयंकट लआमण ूा. पदवीधर चKहाणवाड% 9-Jan-66 22-Feb-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ ब+ खुला लातूर
७४ ौी. ितथ*कर बालासाहेब Gकशनराव स.िश के.ूा शा.सताळा 7-Jun-59 23-Feb-85 खुला एस.एससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + ब + अ + अ + अ + खुला अहमदपूर
७५ ौी. िचटटे िशवानंद बसवhणाBपा सह.िश/क िशउर 5-Apr-61 23-Feb-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ खुला लातूर
७६ ौी िशंदे बsचेसाहेब शेषेराव स. िश ूा शा कभेटा 10-Apr-61 23-Feb-85 मराठा एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% खुला औसा
७७ पांचाळ ड% एन स िश िमरगाळ% 17-Jul-62 23-Feb-85 खुला एसएससी Gड एड नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब खुला िनलंगा
७८ खोसे छबू ौीहर% स. िश �ज.प.ूा.शा. टाका 13-Apr-63 23-Feb-85 मराठा एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे आहे ब+ ब+ ब अ खुला औसा

७९ ौीमती काटमपPले सुिनता गंगाधर स.िश. ूा.शा. इःलामपूर वःती 1-Oct-63

23-Feb-85

कोमट% बी.ए. 

नJKहे.९६

बी.एड 
.२४.१२.२
००२

नाह% होय खुला नाह% अ  अ  ब + अ  अ  
खुला

अहमदपूर

८०
मुंढे नामदेव रंगनाथराव (सामाजशाk) ूा.पद. शेकापूर

1-Feb-64
23-Feb-85 वंजार% बीए96 ड%एड82 नाह% होय आहे

नाह% भ.ज.ड. उदगीर 

८१ ौी. िमंड जनाध*न केरबाजी स. िश �ज.प.ूा.शा., 
स(रधरवाड%

15-Apr-64 23-Feb-85
मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ अ खुला औसा

८२ ौी वेदपाठक बी.जे. स.िश नवी वःती आYा 15-May-65 23-Feb-85
सोनार

.. नाह% आहे
होय

नाह% - - - ब+ ब+ खुला चाकूर

८३
ौीम पांचाळ र[ा सोपानराव स. िश

ूशाला मुलांची औसा जावळ%
14-Jun-65 23-Feb-85

पांचाळ एस एस सी

ड%.एङ

नाह% आहे आहे अ+ अ

खुला औसा

८४ ौी.शेख एन.एम. ूाप ूा.शा.परचंडा 15-Jul-65

23-Feb-85

मुःलीम बीए 
०७/०५/१९९२ ड%एड नाह% होय खुला नाह%

प स 
चाकूर ब ब

खुला

अहमदपूर

८५ ौी. पवार pानोबा पंढर%नाथ स.िश ूा.शा.मोहगाव 4-Oct-65
23-Feb-85

खुला एस.अनु 
जाती ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब ब + ब ब + ब +

खुला
अहमदपूर

८६ ौी पवार pानोबा पंढर%नाथ स.िश. ूा.शा. Kहोट% १ 4-Oct-65 23-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब ब+ ब ब+

अहम
दपूर

खुला
रेणापूर

८७ ौी कोटलवार दगडू Kयकटराव सिश ूा.शा.टाकळगाव का 3-Nov-65

23-Feb-85

कोमट% एस अनु 
जाती ड% एड नाह% होय खुला नाह%

प स 
चाकूर ब + ब + ब +

खुला

अहमदपूर

८८ ौीम सरसंबे गंडाबाई कPयाणी स. िश ूा शा िसरसल 5-Apr-66 23-Feb-85 िलंगायत एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब ब खुला औसा
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

८९ ौी राजे सुिनल तुकाराम ूाप ूा.शा.लांजी 14-May-66

23-Feb-85

कुंभार बीए 
०९/०७/१९९०

बी.एड 
०६/०७/१९
९८

नाह% होय खुला नाह% ब + ब + ब + अ अ
खुला

अहमदपूर

९० कुलकणc जयौी नारायणराव स.िश. टाकळ% 14-Oct-58 25-Feb-85 ॄाjहण एसएससी75 ड%एड83 नाह% सुट नाह% खुला उदगीर 
९१ ौी लासूरे गणपत राज̀e ूा िश ूशाला येरोळ 26-Sep-59 25-Feb-85 इ.मा.व. दहावी Ded नाह% होय आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ खुला िश.अ.

९२ मोरखंडे अशोक कािशनाथ(सामा�जक शाkूा.पद. नेऽगांव 2-May-60 25-Feb-85 िलंगायत बीए89 ड%एड79 नाह% सुट नाह% खुला उदगीर 

९३ ौी ढगे हर%दास नागनाथराव ूा िश ूा शा श`द (उ.) 18-Nov-60 25-Feb-85 खुला BA Ded नाह% होय - नाह% ब+

Gदघ* 
रजेवर ब ब+ ब+ खुला िश.अ.

९४ चांडक बजरंग गो9वंदलाल स.िश. ूा.शा.यशवंतवाड% 16-Sep-61 25-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब अ अ

खुला
रेणापूर

९५ कुलकणc ूकाश ूुफुPलचंि स.िश. हाळ% 1-May-62 25-Feb-85 ॄाjहण एसएससी78 ड%एड84 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
९६ मुंढे लआमण शंकरराव स.िश. मोरतळवाड% 4-Jun-62 25-Feb-85 वंजार% बीए10 ड%एड84 नाह% नाह% आहे नाह% भ.ज.ड. उदगीर 

९७ ौी.9बरनाळे ड%.बी. स.िश. ूा.शा.पानगाव रे. 5-Jul-62 25-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ अ+ ब+ ब+ ब+

खुला
रेणापूर

९८ ौी पठाण ईःमाईल सूरजसाहेब ूा प ूशाला GहBपरगा का 9-May-63
25-Feb-85

मु�ःलीम बी.ए.1994
बीएड-

2004
नाह% होय खुला नाह% अ + ब + ब + अ अ

खुला
अहमदपूर

९९ ौी. यादव हर% शेषेराव सह.िश/क गJदेगाव 10-Jul-63 25-Feb-85 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ+ अ ब ब+ इतर मागास लातूर
१०० पाट%ल बःवराज बापूराव (सा.शा.) ूा.पद. करखेली 8-Aug-63 25-Feb-85 िलंगायत बीए91 बीएड94 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
१०१ बावगे वैजनाथ िभमाशंकर(सा.शा.) ूा.पद. खेडा* 29-Jul-64 25-Feb-85 िलंगायत बीए93 बीएड06 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
१०२ आयनुले एम. वाय. स.िश. बनसावरगाव 2-Aug-64 25-Feb-85 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% अ अ अ ब+ ब+ खुला चाकूर
१०३ ौी जाधव ूभाकर दगडू ूा.प. िसंधगाव 10-May-65 25-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ अ ब+ ब खुला रेणापूर

१०४ ौी.आचमे 9वजयकुमार 9व^नाथ स.िश. �ज.प.ूा.शा.लासोना 5-Jan-66 25-Feb-85 इ.मा.व.

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१२ नाह% नाह% B+ B B B

खुला
देवणी

१०५ 9बरादार सुय*कांत गणपतराव (सा.शा.) ूा.पद. ूशाला देवज*न 15-Feb-66 25-Feb-85 िलंगायत बीए89 बीएड00 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
१०६ ौी मुंजावार चॉदपाशा रसूलसाब स.िश. ूा.शा.खरबवाड% 26-Feb-66 25-Feb-85 मुःलीम एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ + अ अ + अ अ + खुला अहमदपूर

१०७
केeे ए.�Kह. स.िश. नागेशवाड%

9-Mar-66

25-Feb-85 वंजार% .. नाह% होय नाह%
नाह%

- - - ब+ ब+

भ.ज.ड.

चाकूर

१०८ ौी कःतुरे Kह%.Kह%. स.िश. िशवणी म. 15-Mar-66 25-Feb-85 िलगायत .. नाह% आहे नाह% नाह% - - अ अ+ अ+ खुला चाकूर
१०९ ढोकाडे शामा लआमण स.िश. कुमठाखु. 12-Jun-66 25-Feb-85 खुला एसएसीड% ड%एड नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
११० ौीम पांडे जे बी ूा. प. बेलकुंड 7-Jul-64 26-Feb-85 ॄाjहhण बी.ए. बी एड नाह% आहे आहे अ+ खुला औसा
१११ ौी. िशंदे बालाजी भानुदास सह िश/क यचौक मांजर% 7-Sep-64 26-Feb-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब ब+ ब+ खुला लातूर
११२ ौी मजगे Gदलीप नागनाथ स.िश िशCर ताज 7-Feb-59 27-Feb-85 िलंगायत एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ अ अ अ ब + खुला अहमदपूर

११३ ौीम. जाधव िशवनंदा Gकशनराव स.िश. के.ूा.शा. िशCर ताज. 20-Oct-60
27-Feb-85

माळ% बीए०७ ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + अ अ + अ + अ +
खुला

अहमदपूर

११४ ौी.कुलकणc पी.ट% ूा.प. ूा.शा.तळणी 30-Apr-62 27-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला रेणापूर
११५ गायकवाड िशवाजी खंडु स.िश. हंगरगा 1-May-62 27-Feb-85 मांग एसएससी79 ड%एड84 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 

११६ ौी जाधव नानासाहेब नारायण स.िश. 9बटरगाव 3-Sep-64 28-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% नाह% खुला नाह% ब ब+ ब अ ब+

खुला
रेणापूर

११७ ौीम.कपाळे इंदमूती गुCनाथ ूा.प. आरजखेडा 24-Feb-65 28-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब ब+ ब ब खुला रेणापूर

११८ ौीम.सावंत िनम*ला द(ाऽय सह.िश. साई 10-May-62 26-Jun-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+
खुला लातूर रेणापुर

११९ ौी पटाडे एस आर स. िश क̀ ूा शा भेटा 15-Aug-62 22-Jul-85 मराठा एस.एस. सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ अ अ खुला औसा

१२०
ौीम.जगळपुरे एम.बी. स.िश वडगाव

1-Jun-65
22-Jul-85 कोमट% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब ब+ खुला चाकूर आ/ेप  अज*  

ूाt
१२१ िभrका  राम पंढर%नाथ (सा.शा.) ूा.पद. हेबतपूर 4-Apr-66 25-Jul-85 िलंगायत बीए98 ड%एड84 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 

१२२ गादगे �Kह.एस. स.िश. संगाची वाड% 20-Nov-59 29-Jul-85 िलगायत .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब ब+ खुला चाकूर

१२३ ौी सुतार रंगनाथराव मा�णकराव ूा. प. ूा शा काळमाथा 3-Mar-63 29-Jul-85 सुतार एम.ए. ड%.एङ नाह% आहे आहे अ अ+ अ अ+ खुला औसा
१२४ ौी पवार ड%.बी. स. िश ूा शा स(रधवाड% 20-Jun-64 29-Jul-85 मराठा एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब अ खुला औसा
१२५ ौीम.पठाण हिनफाबेगम अमीरखा स.िश. ूा.शा.अंबुलगा (9व.) 28-Jun-63 31-Jul-85 खुला एसएससी ड%.एङ नाह% होय लागू नाह% नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ खुला िनलंगा
१२६ जाधव डuPयु. पी. स.िश. लातूररोड 2-Jan-61 23-Aug-85 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% अ ब अ अ ब+ खुला चाकूर

१२७ ौी. जाधव पी.एन. स.िश. आनंदवाड% (िश को) 20-Dec-64 23-Feb-85 खुला एसएससी ड%.एड. नाह% आहे लागू नाह% नाह% ब+ अ+ अ ब+ खुला िनलंगा
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

१२८
9बरादार भानुदास 9व^नाथ ूा.िश/क जेवळ% 10-Jun-64 24-Sep-85 खुला एसएससी ड% एड नाह% आहे

खुला नाह%
अ+ अ+ अ+ अ ब+

खुला लातूर

१२९ ौीम पांगळ एम एम ूा. प. के ूा शा भेटा 10-Jun-62 25-Sep-85 जैन बी.ए. बी एड नाह% आहे नाह% अ+ ब+ ब+ अ अ खुला औसा
१३० 9बरादार िशवाजी माCतीराव(भाषा) ूा.पद. डJगरशेळक] 1-Jul-63 25-Sep-85 खुला एमए91 बीपीएड90 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
१३१ ौी कानवटे दामोधर नारायणराव स.िश के.ूा.शा.कुमठा 10-Jul-63 1-Oct-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब खुला अहमदपूर

१३२
ौी. जाधव कािशनाथ िनव(ृी पद9वधर आंबेगाव 2-Jan-61 3-Oct-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% सूट १५/०७/०७ लागू नाह% नाह% अ ब+ अ+ अ+ अ+ खुला िनलंगा

१३३
ौी सiयद हसन महेबुबसाब सह.िश/क जुने चांडे^र 25-Jan-61 3-Oct-85 खुला बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे

नाह% नाह%
अ+ अ ब+ अ ब+

खुला लातूर बी.ए.साGहbय 
सुधारक

१३४ मोह%नी दे9वदास पुराणीक स.िश. .�ज.प. ूा. शा. पालापुर 2-Jan-63 26-Nov-85 खुला एसएससी ड%.एड. नाह% आहे लागू नाह% नाह% अ ब+ अ+ अ+ खुला िनलंगा

१३५ ौीम.बागेलीकर एस.Kह%. स.िश. �ज.प.कMया ूा.शा.देवणी 28-Feb-63 29-Nov-85 खुला (खुला) एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% नाह% नाह% A A A A

खुला
देवणी

१३६ ौी. सुय*वंशी अशोक सुय*भान सह िश/क भोयरा 4-Mar-64 11-Dec-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ अ अ+ ब+ खुला लातूर
१३७ ौी शेख दःतगीर जमालसाब ूा.प. वडगाव 1-Jun-64 13-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% होय लागू नाह% नाह% ब+ अ+ अ अ खुला िनलंगा
१३८ होळदांडगे �Kह.ड%. स.िश. उकाची वाड% 2-Sep-64 13-Dec-85 िलगायत .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर

१३९ ौी मुळके गणपती तूकाराम ूा.प. ूशाला हाडोळती 23-Jun-65

13-Dec-85

खुला बी.ए. ड%.एड. नाह% होय खुला नाह%
प स 
चाकूर अ  अ +

खुला

अहमदपूर

१४० ौी हाळे बी.जी. स.िश. बावची 12-Oct-65 13-Dec-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब+ अ+ अ+

खुला
रेणापूर

१४१ मुळे सुमती नागनाथ स.िश. धJड%GहBपरगा 27-Oct-65 13-Dec-85 िलंगायत एसएससी80 ड%एड85 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 

१४२ ौीम.ःवामी ौीदेवी िशविलंगBपा ूा.प. �ज.प.ूा.शा.वागदर% व 8-Jun-66 13-Dec-85
इ.मा.व.(जंगम
)

बी.ए.,बी.एड.
बी.ए.,बी.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ नाह% नाह% A A A A B+
खुला देवणी

१४३ ौीम.देशमुख मुमताज बेगम अuदलू रहेमानूाप ूा.शा.टेभूणc 26-Jun-66

13-Dec-85

मुःलीम बी.ए  
११/०८/१९९४

बीएड 
२५/०६/२०
१०

नाह% होय खुला नाह%
प स 
उदगी
र

ब + अ  

खुला

अहमदपूर

१४४ ौी सोनटrके  Gदगंबर रामराव ूाप के.ूा.शा.GहBपळगाव 1-Oct-66
13-Dec-85

िलंगायत एसएससी 
बीए 1991

ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब ब + ब + ब ब
खुला

अहमदपूर

१४५ ौीम ःवामी िशवकांता नागनाथ ूा.पदवीधर बोरगांव (का) 27-Nov-66 13-Dec-85 इतर मागास बी.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ अ+ अ+ इतर मागास लातूर

१४६ ौी.आठ�खळे र9वि िशवाजीराव ूाप ूा.शा.सावरगाव थोट 29-Jan-67
13-Dec-85 अनु जाती बीए 

ए9ूल.८९ ड%एड नाह% होय होय नाह% अ ब + ब ब अनु.जाती अहमदपूर

१४७ ौी.पाGटल ए.एम. ूा.प. ूा.शा.मुसळेवाड% 4-Jun-67 13-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब अ ब+ ब+ ब+ खुला रेणापूर

१४८ ौीम.जोशी शरयू चंिशेखरराव ूाप के.ूा.शा.GहBपळगाव 2-Nov-61

14-Dec-85

ॄाjहण बीए 
१७/१२/९२

बीएड 
२५/०७/०
८

नाह% होय खुला नाह% ब + अ  अ  ब + ब +

खुला
अहमदपूर

१४९ ौी.GहBपरगे सुभाषा बाबूराव ूाप ूा.शा. माकणी 10-Feb-63 14-Dec-85 िलंगायत बीए- १९९२ ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ अ ब + ब + खुला अहमदपूर

१५० ौी.कुलकणc भगवान जनाध*न ूाप ूा.शा. तळेगाव 6-Oct-63

14-Dec-85

ॄाjहण बी.ए.-१९९१
 .बीएड-

१२/१२/२०
१२

नाह% होय खुला नाह% ब + ब + ब + ब +

खुला
अहमदपूर

१५१ खानापूरे ए.एस. स.िश. िशवणखेड बु. 11-Oct-63 14-Dec-85 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% - - - अ ब+ खुला चाकूर
१५२ गायकवाड ःव=प िनव(ृीराव ूा.प. नद%हा(रगा 1-Feb-64 14-Dec-85 अनु जाती बी.ए. बी एड नाह% सूट आहे नाह% अ ब+ ब+ अनु.जाती िनलंगा 
१५३ ौीम पाटवदकर शोभा बाहुबली सह.िश/क 9पंपळगांव 15-Apr-64 14-Dec-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% खुला लातूर औसा
१५४ ौी गु(े Gदलीप रंगनाथ ूा. प. �ज.प.ूा.शा.येलोर% 5-May-64 14-Dec-85 मराठा बी ए ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब ब+ खुला औसा

१५५
ौीम इनामदार एस एस स. िश

कMया ूा शा GकPलार%
16-Oct-64 14-Dec-85

ॄाjहण एस एस सी
ड%.एङ

नाह% आहे नाह%
खुला औसा

१५६ संगiया िच(iयापा मठपती ूा.प �ज.प. ूा.शा. लांबोटा 4-Jan-65 14-Dec-85 इ.मा.व. एम.ए. बी.एड नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ+ इ.मा.व. िनलंगा

१५७ ौी. येळ%कर बालाजी कुंडिलक ूा.प. हाडगा 10-Mar-65 14-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे लागू नाह% नाह% अ+ अ+ ब+ अ खुला िनलंगा
१५८ सोळुंके सुधाकर दादाराव स िश भुतमुगळ% 4-May-65 14-Dec-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% आहे लागू नाह% नाह% अ खुला िनलंगा
१५९ मौजन अकबर मदारसाब(सा.शा.) ूा.पद. लोणी 15-Jun-65 14-Dec-85 मु�ःलम बीए91 सासु बीएड04िश9वनाह% होय नाह% खुला उदगीर 
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

१६० ौी कासले pानेाबा रामचंि स.िश िचखली 29-Jun-65

14-Dec-85

येलम बीए बीएड नाह% होय खुला नाह%
प स 
रेणापू
र

खुला

अहमदपूर

१६१ ौी कासले pानोबा रामचंe स.िश. दजcबोरगाव 29-Jun-65 14-Dec-85 इ.मा.व.
एस.अनु 
जाती.

ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब ब+ अ ब+
अहम
दपूर

खुला रेणापूर

१६२ ौी गोरे संजय िशवराज
ूा. प.

�ज प ूा शा तुंगी बु 1-Oct-65 14-Dec-85 िलंगायत बी ए
बी एड

नाह% आहे नाह% अ ब+ ब+ अ अ खुला औसा

१६३
ौी शेर%कर एस बी स. िश

ूा शा येळ%
29-Nov-65 14-Dec-85

पUरट
एस.एस.सी.

ड%.एङ

नाह% आहे आहे अ ब+ अ

खुला औसा

१६४ ह̀गणे एस.एस. ूा.प. कMया पानिचंचोली 8-Apr-66 14-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% होय लागू नाह% नाह% अ+ अ खुला िनलंगा
१६५ ौी पांचाळ उ(म नरहर% ूाथ पद एकुरगा 10-Apr-66 14-Dec-85 इमाव एम.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% इमाव लातूर औसा
१६६ अनाCपे �Kह.एस. स.िश. क̀eेवाड% 15-Apr-66 14-Dec-85 येलम .. नाह% होय नाह% नाह% - - - अ+ अ+ खुला चाकूर

१६७
ौी. माचपPले सbयवान तुकाराम ूा.प. शेडोळ 30-Apr-66 14-Dec-85 इ.मा.व. बी.ए. बी.एड. नाह% होय नाह% नाह% ब अ+ अ+ अ अ+ इ.मा.व. िनलंगा

१६८ ौी.जोशी गुंडेराव पांडुरंग ूा.प.
�ज.प.ूा.शा.चवणGहBपर
गा 4-May-66 14-Dec-85 खुला (बाvण) बी.ए.,बी.एड.

बी.ए.,बी.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१० नाह% नाह% B+ A A A A खुला देवणी

१६९ ौी रोकडे सुभाष िशवाजीराव स.िश. ूा.शा. उजना 8-Jul-66 14-Dec-85 खुला एचएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ ब + ब + अ अ + खुला अहमदपूर
१७० ौी. रणखांब ौीहर% नामदेव सह िश/क िचखुडा* 23-Jul-66 14-Dec-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ अ खुला लातूर

१७१ ौी.9बरादार Kह%.क̀ स.िश. �ज.प.कMया ूा.शा.देवणी 9-Aug-66 14-Dec-85
खुला 
(िलंगायत)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ नाह% नाह% A B B B
खुला देवणी

१७२ ौी िभंगोले बालाजी रामचंe स.िश. ूा.शा.Kहट% नं२ 15-Aug-66 14-Dec-85 खुला एस.अनु 
जाती.

ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब अ+ ब+ ब+ ब खुला रेणापूर

१७३ मळभागे राज̀ि गुCिसWदBपा स.िश. ूशाला दावणगांव 8-Feb-67 14-Dec-85 जंगम एसएससी83 ड%एड85 नाह% होय आहे
खुला

उदगीर 

१७४ सूय*वंशी एस.एन. ूा.प. ूा.शा.मुगाव 10-May-67 14-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% होय लागू नाह% नाह% ब+ अ+ अ अ अ+ खुला िनलंगा

१७५
ौी.बारसंगे गो9वंद पंढर%नाथ (सा.शा.) ूा.पद. िनडेबन

29-May-67
14-Dec-85 खुला बीए89 ड%एड85 नाह% होय

नाह%
खुला

उदगीर 

१७६ ौी.मठपती दयानंद िशवराजBपा ूाप येःतार 1-Jun-67
14-Dec-85

जंगम बीए ७-१-
१९९२

बीएड मे 
२५-७-०८ नाह% होय होय नाह% अ + अ ब + ब + ब +

खुला
अहमदपूर

१७७ ौी लोखंडे िशवाजी राजाराम ूा.प. गरसुळ% 25-Jun-67 14-Dec-85 इ.मा.व. बी.ए. बी.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ ब अ अ+
खुला

रेणापूर

१७८ िनलjमा िभमhणा कवठे स.िश. .�ज.प. ूा. शा. नंणद 27-Jun-67 14-Dec-85 खुला एसएससी ड%.एड. नाह% आहे लागू नाह% नाह% अ+ ब+ अ+ अ+ अ+ खुला िनलंगा

१७९ ौीमती उजेडे मुमताजबेगम 
आजमसाब ूा िश ूा शा कMया साकोळ 1-Jul-67 14-Dec-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% अ अ ब+ ब+ अ खुला िश.अ.

१८०
राठोड गणपत Gकसनराव स. िश

�ज.प.ूा.शा. मंगCळ 4-May-61 16-Dec-85 लमाण बी.ए.
ड%.एङ

नाह% आहे
आहे

ब ब+ ब+ अ
खुला औसा

१८१ राठोड गणपत Gकसनराव स. िश �ज.प.ूा.शा. मंगCळ 4-May-61 16-Dec-85 लमाण बी.ए. ड%.एङ नाह% आहे आहे ब ब+ ब+ अ 9व.जा.अ. औसा
१८२ जगताप एन.एम. स.िश. माकणी 1-Jun-61 16-Dec-85 अनु जाती दहावी ड%.एङ नाह% सूटपाऽ नाह% नाह% ब ब+ ब+ ब+ अ अनु.जाती िनलंगा 
१८३ दवण नारायण गोरोबा स.िश. ूा.शा.मुदगड (ए .) 2-Jul-61 16-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% सूट०२/०७/११ लागू नाह% नाह% खुला िनलंगा

१८४ ौी.सुय*वंशी एम.G. ूा.प. �ज.प.ूशाला देवणी 20-Jul-62 16-Dec-85
अनु 
जाती.(मांग)

बी.ए.बी.एड.
बी.ए.बी.ए
ड.

नाह% उ(ीण* नाह% नाह% अनु.जाती देवणी

१८५ ौी. कुनके पांडूरंग गJ�◌वदराव ूाप के.ूा.शा.िचखली 12-Aug-64

16-Dec-85

खुला बी.ए   
ए9ूल १९९२

बीएड-

२५/६/२०१
०

नाह% होय खुला नाह% ब + अ + अ
खुला

अहमदपूर

१८६ ौीमती मगर सुलन िनव(ृी ूा. पदवीधर द(नगर मु=ड 4-Feb-65 16-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ खुला लातूर

१८७
ौी. भालके बंडेBपा शंकराBपा ूा.प. िशरोळ(वां.) 9-Feb-65 16-Dec-85 इतर मागास एम.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ+ अ+ अ+ इतर मागास िनलंगा

१८८ ौी.नागरगोजे नरहर% गंगाराम(सा.शा.) ूा.पद. कुमठाखु. 1-Feb-66 16-Dec-85 वंजार% बीए97 बीएड10 नाह% होय आहे नाह% भ.ज.ड. उदगीर 

१८९ ौी.कानडे महादेव महािलंग स. िश �ज.प.ूा.शा. 9बरवली 15-Apr-66 16-Dec-85 जंगम एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे नाह% ब ब+ खुला औसा
१९० ौी झ̀डे 9बिभषण नरसींग सह.िश/क केगाधवड 2-May-66 16-Dec-85 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ+ अ+ अ+ अ इतर मागास लातूर

१९१
घोगरे आयोWया माधवराव(सा.शा.) ूा.पद. कMया वाढवणाबु

12-May-66

16-Dec-85 खुला एमए02 बीएड05 नाह% होय
नाह%

खुला
उदगीर 
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

१९२ ौीमती.बोपलकर राजौी रतीलाल ूा. प. �ज.प.ूा.शा. याकतपूर. ता.1-Jun-66 16-Dec-85 जैन एम.ए बी एड नाह% आहे नाह% ब ब+ ब+ ब ब+ खुला औसा

१९३ ौी.मुळे रामचंि राचBपा ूाप केूाशा कुमठा बू 21-Jun-66
16-Dec-85

िलंगायत बीए-३१-७-९१ ◌ुबीएड नाह% होय खुला नाह% अ + अ अ अ  
खुला

अहमदपूर

१९४ ौीम.पाट%ल िनम*लाबाई 9वfठलराव सह.िश/क धनेगाव 1-Jul-66 16-Dec-85 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ अ ब+ ब+ ब+ इतर मागास लातूर
१९५ ौी िशंदे अशोक िभमराव स.िश ूा.शा.मावलगाव 2-Feb-67 16-Dec-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + अ ब + अ + अ + खुला अहमदपूर
१९६ 9बरादार  पांडुरंग  गोपाळराव स.िश. अनसरवाडा 1-Jun-67 16-Dec-85 खुला एसएससी ड%.एड. नाह% आहे लागू नाह% नाह% खुला िनलंगा
१९७ जाधव रमेश केशवराव स.िश. ूशाला देवज*न 8-Jun-67 16-Dec-85 गाड%लोहार एसएससी83 ड%एड95 नाह% नाह% आहे खुला उदगीर 
१९८ ौीमती मुंडे कमल िचंताणराव ूा.प. के. कMया खरोळा 9-Nov-67 16-Dec-85 वंजार% एम.ए. एम.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ अ+ ब+ भ.ज.ड. रेणापुर

१९९ ौी. िस�Wदक] महेमुद आलम 
मसूदलुहक ूा.प. ूशाला खरोळा (ऊदु*) 1-Apr-58 17-Dec-85 मु�ःलम बी.ए. बी.एड. नाह% नाह% नाह% नाह% ब ब+ ब+ ब+ ब+

खुला
रेणापूर

२०० ौी. जाधव अशोक तूकाराम ूा.पद9वधर खाडगाव 7-Aug-63 17-Dec-85 9वमुg जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ अ ब 9व.जा.अ. लातूर

२०१ ौी. 9बरादार 9वजयकुमार माधवराव. सह िश/क िचखुडा* 10-May-64 17-Dec-85 खुला बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ+

खुला लातूर

२०२ ौी.कवूटकर नागनाथ तुकाराम ूाप के.ूा.शा.थोडगा 2-Mar-66
17-Dec-85 सोनार बीए -

३१/०५/१९८८
बीएड-

१४/८/२००
नाह% होय होय नाह% अ + अ + अ + अ + अ +

खुला अहमदपूर

२०३ ौी. कदम अनंत लआमणराव स.िश. िशरोळ(वां.) 4-Mar-66 17-Dec-85 खुला एसएससी ड%.एङ नाह% आहे लागू नाह% नाह% ब+ ब अ+ अ अ खुला िनलंगा

२०४ ौी.चौहान 9वजयकुमार चंeराव ूा.प. �ज.प.ूा.शा.भोपणी 19-Jun-67 17-Dec-85
खुला 
(राजपुत)

बी.ए.
बी.ए.,बी.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०११ नाह% नाह% A A A+ A+ A
खुला देवणी

२०५ ौी.9बरादार बालाजी पुंडिलक स.िश. �ज.प.ूा.शा.होनाळ% 28-Jun-66 18-Dec-85 खुला (खुला) एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ नाह% नाह% B+ B+ B+ B+

खुला
देवणी

२०६ ौीम. ःवामी पुंपा गुंडBपा सह. िश/क पाCनगर, मुCड 1-Jun-66 19-Dec-85 अनु.जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब अ ब अ अ अनु.जाती लातूर
२०७ कुटवाडे कुसूम गो9वंद स.िश. कोळपा 7-Apr-59 20-Dec-85 इतर मागास एस एस सी ड%. एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ अ ब+ अ+ इतर मागास लातूर
२०८ ौी राऊत सी एम ूा. प. ूा शा चलबुगा* 1-Jul-66 20-Dec-85 मराठा एम.ए. बी एड नाह% आहे नाह% अ+ अ ब+ अ+ अ+ खुला औसा

२०९ ौी लांडगे शोभा हाणमंतराव स.िश ूा शा िसंदगी खू 18-Dec-62

2-Jan-86

ॄा◌ाjहण एस.एससी ड%एड नाह% होय खुला
प स 
लातूर

खुला
अहमदपूर

२१० कुलकणc उषा हणमंतराव ूा.िश/क समथ*नगर 7-Aug-59 17-Jan-86 खुला बी ए ड% एड नाह% आहे खुला नाह% ब ब+ ब+ ब+ खुला लातूर

२११ ौी. शेकडे हUरशचंि मारोती स.िश. ूा.शा. खरबवाड% 31-May-68
15-Jun-86

खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% प स अ  अ + अ +
खुला

अहमदपूर

२१२ ौी कदम उWदव कािशराम स.िश. होकणा* 24-Nov-59 7-Jul-86 Gहंद ु9ब मा. नाह% नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला जळकोट आंतर�जPहा 
बदली गJद%या

२१३ दंड%मे ए.बी. स.िश उजळंब 15-Jun-60 21-Feb-83 येलम नाह% होय होय 11-Dec-86 ब ब+ ब ब - खुला चाकूर

२१४ ौी शेळके अCण रावसाहेब स.िश ूा.शा. राळगा 4-Apr-66

12-Aug-87

खुला एस.एससी ड%एड नाह% होय खुला नाह%
प स 
चाकूर

खुला

अहमदपूर

२१५ ौी.देशपांडे संजयकुमार रामकृंण ूाप ूा.शा.वरवंट% 20-Feb-69

19-Sep-87

ॄाjहण बीए-

१३/९/१९९३
बीएड -

४/७/१९९९ नाह% होय खुला नाह% अ अ  अ + अ + अ +

खुला
अहमदपूर

२१६ ौी पटेल अuदलू शेख मुgार अ.जलील स.िश ूा.शा. धानोरा बू . 31-Dec-68 9-Oct-87 मुःलीम एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + अ + अ + अ  खुला अहमदपूर
२१७ ौीम नाडे मंगल वसंतराव स. िश ूा शा मोगरगा 14-Oct-68 4-Nov-87 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे अ ब+ खुला औसा
२१८ पाट%ल बी एम स िश ममदापूर 1-Jul-66 11-Nov-87 खुला एसएससी Gड एड नाह% आहे लागु नाGह. नाह% अ+ अ अ अ ब+ खुला िनलंगा
२१९ ौीम.साबने मंगलबाई नरिसंग स.िश. मादलापूर नव 1-Jun-65 12-Nov-87 ढोर एसएससी82 ड%एड87 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 
२२० ौी मोगरगे राजकुमार 9वfठलराव ूा िश ूा शा डJगरगाव बो. 10-Jun-65 12-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% अ ब+ अ ब+ अ खुला िश.अ.

२२१ घारोळे Gकसन तुकाराम स िश ूा.शा.हासुर%(बु) 11-Jun-66 12-Nov-87 खुला एसएससी ड%एड नाह% आहे लागु नाGह. नाह% अ अ अ ब ब खुला िनलंगा

२२२ ौी जाधव बालाजी माधवराव ूा प क̀ ूा शा िशCर अ. 15-Aug-66 15-Jul-85 खुला BA Ded नाह% होय -
12/11/1987 (खाजगी 
शाळा) ब+ अ ब+ अ अ खुला िश.अ.

२२३
संभाळे 9वजयकुमार रामराव ूा. प. ूशाला लामजना

28-Jan-68 12-Nov-87

िलंगायत

बी.ए. ड%.एङ

नाह% आहे नाह%

अ अ खुला औसा

२२४ ौी 9बराजदार िशवदास शंकरराव ूा.पद9वधर कKहा 15-May-68 12-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ खुला लातूर िनलंगा
२२५ ौी. िगर% मधूकर 9वठठल स.िश ूा.शा. गादगेवाड% 10-Dec-60 13-Nov-87 गोसावी एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब खुला अहमदपूर
२२६ ौी चरपPले परमानंद हणमंतराव स.िश. �ज.प.के.ूा.शा.होसूर 25-Dec-60 13-Nov-87 खुला एसएससी Gड एड नाह% सूट२४/१२/१0 लागु नाGह. नाह% ब+ अ अ ब+ अ+ खुला िनलंगा
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

२२७ ौी.पोतदार उमाकांत अवधुतराव ूा.प. �ज.प.ूा.शा.आंबेगाव 1-Jan-61 13-Nov-87 खुला (ॄाvण)
बी.ए.,बी.ट%.आ
य.

बी.ए.,बी.ट%
.आय.

नाह% नाह% नाह% नाह% A A A A+ A
खुला देवणी

२२८ ौीम. जाधव सbयिशला माCतीराव सह.िश/क िचंचोलीराववाड% 5-Jul-61 13-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ अ अ अ अ खुला लातूर
२२९ भोसले ट%.के. स.िश. ू.कMया चाकूर 1-Feb-62 13-Nov-87 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर
२३० पळकुटे तुकाराम pानोबा ूा.प. ूा.शा.िचलवंतवाड% 8-Feb-63 13-Nov-87 इ.मा.व. बीए बीएड नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ+ अ+ अ ब+ इ.मा.व. िनलंगा
२३१ ौीम जोशी शामला रंगनाथदेव सह.िश/क पाCनगर, मुCड 4-May-63 13-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ+ अ अ+ अ खुला लातूर
२३२ ौी भुजंगा सोमे^र रामराव ूा िश ूा शा दैठणा 14-Jul-63 13-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ अ अ ब अ खुला िश.अ.

२३३ ौी हंिाळे मMमथ 9व^नाथराव ूा िश ूा शा GहBपळगाव 3-Aug-63 13-Nov-87 खुला BA Ded नाह% होय - नाह%

पं. स. 

िनलं
गा 
येथे

खुला िश.अ.

२३४ ौीम. नाडे राजाबाई दगडू ूा. प. �ज.प.ूा.शा. मासुडx 15-Jan-64 13-Nov-87 मराठा एम ए बी एड नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ+ खुला औसा

२३५ ौी शेळके  रणजीत तुळसीराम स.िश ूा शा 9पंकुतांडा 5-Jun-64
13-Nov-87

खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + ब ब + ब +
खुला

अहमदपूर

२३६ ौी.दराडे चंeकांत सोपानराव ूा.प. क̀.ूा.शा.रेणापूर 1-Jul-64 13-Nov-87 इ.मा.व. बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ अ+ अ+ अ+ अ+
खुला रेणापूर

२३७ जाधव आर.एन. स.िश ितवटघाळ 9-Jul-64 13-Nov-87 खुला .. .. नाह% आहे नाह% नाह% ब ब ब ब+ ब+ खुला चाकूर
२३८ ौी.भोसले एम.आर स.िश. ूशाला रेणापूर 17-Oct-64 13-Nov-87 ..२ बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ+ अ ब+ अ भ.ज.क. रेणापुर
२३९ ौी. कदम 9ॄजलाल 9वनायकराव ूाथ पद चाटा 28-Dec-64 13-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ ब खुला लातूर
२४० कानवटे Gदलीप रावसाहेब स.िश. वंजारवाड%(हाळ%) 20-Jan-65 13-Nov-87 खुला एसएससी82 ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२४१ ौी नरवटे पुंडिलक नारायणराव स िश आंबेवाड% 5-Apr-65 13-Nov-87 भ.ज.क. एसएससी Gड एड नाह% होय होय नाह% भ.ज.क. िनलंगा 
२४२ कांबळे अंकुश रामराव स.िश. ूा.शा.हनमंतवाड% (हा) 5-Jun-65 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी ड%.एङ नाह% होय नाह% नाह% ब+ ब ब+ अनु.जाती िनलंगा 
२४३ ौी. जाधव एस.बी. स.िश. उमरगा (हा.) 30-Jun-65 13-Nov-87 खुला एसएससी ड%.एड. नाह% होय लागु नाGह. नाह% ब+ अ+ ब अ+ अ+ खुला िनलंगा
२४४ कांबळे एम.पी. स.िश. झर% बु. 5-Jul-65 13-Nov-87 मांग .. नाह% नाह% आहे नाह% - ब+ - ब ब अनु.जाती चाकूर

२४५ ौी शेख शादलूा महेताब स.िश के.ूा.शा.कुमठा 10-Aug-65

13-Nov-87

मुःलीम एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह%
प स 
उदगी
र

ब + अ अ 

खुला

अहमदपूर

२४६ ौीम कुलकणc आशा  गणपतराव ूा. प. क̀ ूा शा लोदगा 30-Oct-65 13-Nov-87 बाjहण बी ए बी एड नाह% आहे नाह% ब+ अ अ अ खुला औसा
२४७ िशCरे एस.आर. स.िश कMया वडवळ 15-Mar-66 13-Nov-87 गुरव .. नाह% होय होय नाह% - - - अ+ अ खुला चाकूर
२४८ ौी जाधव सुय*कातराव गJ9वदराव स.िश ूा.शा. ितथ* 12-Apr-66 13-Nov-87 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ ब + ब ब + ब + खुला अहमदपूर
२४९ ौी पाट%ल बःवराज बसवे^र ूा. प. �ज प ूा शा तुंगी बु 15-Apr-66 13-Nov-87 िलंगायत बी ए ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ अ खुला औसा
२५० 9बरादार रमेश 9व^नाथ(सा.शा.) ूा.पद. कMयाहंडरगुळ% 3-May-66 13-Nov-87 िलंगायत एमए94 ड%एड82 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२५१ ौी.िसंदाळकर उमाकांत रामचंe सह.िश. गांजूर 7-Jun-66 13-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब ब खुला लातूर
२५२ ौी. िभसे अनुरथ तुकाराम सह.िश/क गJदेगाव 8-Jun-66 13-Nov-87 खुला एम.ए. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब ब ब+ खुला लातूर औसा
२५३ चापटे बालाजी एकनाथ स.िश. केकासारखेडा 3-Jul-66 13-Nov-87 खुला बी ए ड%. एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ अ ब+ अ खुला लातूर

२५४ ौी. कुमठेकर नामदेव धोड%बा स.िश. गGहनीननाथ देवकर#◌ा 12-Jul-66

13-Nov-87

खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह%
प स 
जळ
कोट

ब + ब ब

खुला

अहमदपूर

२५५ िशंदे िशवाजी बाबूराव ूा प ूशाला हलगरा 12-Jul-66 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी एड नाह% होय लागु नाGह. नाह% अ+ अ+ अ+ खुला िनलंगा
२५६ शेख खुशcद कािशमसाब(सा.शा.) ूा.पद. बनशेळक] 14-Jul-66 13-Nov-87 मु�ःलम बीए92 ड%एड86 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२५७ ौी. दावनकर लआमण pानोबा ूा.प. येळ% 20-Jul-66 13-Nov-87 इतर मागास एम.ए. एम.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ ब+ इतर मागास लातूर

२५८ ौी.शेळके शोभा यशवंतराव ूाप ूा.शा.लांजी 2-Aug-66

13-Nov-87

खुला बीए 
१९/०८/१९९१

बीएड 
२०/०५/२०
११

नाह% होय खुला नाह% अ +
प स 
चाकूर अ अ +

खुला

अहमदपूर

२५९ ौी.शेख आजम  उःमानसाब स.िश. ूा.शा.तेलगाव 15-Aug-66
13-Nov-87

मु�ःलम बीए 
ए9ूल.१९९१

बीएड 
मे.१३ नाह% होय खुला नाह% अ + ब + अ ब + अ खुला

अहमदपूर

२६० ौी.साखरे सुय*कांत शंकरराव ूा.प. �ज.प.क̀.ूा.शा.गyडगाव 7-Jan-67 13-Nov-87 खुला (खुला) एम.ए.बी.एड एम.ए.बी.ए
ड नाह% उ(ीण* २०१० नाह% नाह% A A A B+

खुला देवणी

२६१ ौी. जाधव रमाकांत केशवराव ूा.पद9वधर बोकनगाव 2-Mar-67 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ अ+ अ खुला लातूर

२६२ ौीम.मगर बी.ड%. स.िश. �ज.प.क̀.ूा.शा.9वळेगाव 1-Apr-67 13-Nov-87 खुला (खुला) बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०११ नाह% नाह% B B B+
खुला देवणी

२६३ ौीम जाधव पुंपाबाई केशवराव स. िश जवळगा पो 24-Apr-67 13-Nov-87 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% अ+ अ अ+ ब+ अ खुला औसा



२०१११२०१११२०१११२०१११
-१२१२१२१२

२०१२२०१२२०१२२०१२-

१३१३१३१३
२०१३२०१३२०१३२०१३-

१४१४१४१४
२०१४२०१४२०१४२०१४
-१५१५१५१५

२०१५२०१५२०१५२०१५
-१६१६१६१६

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

२६४ ौी. यादव संभाजी Cखमाजी स.िश. जगळपुर 1-May-67 13-Nov-87 Gहंद ुखुला एसएससी३/८
४

Gडएड-

०४/१९८७ नाह% 01/04/2006 नाह% नाह%
पंस 
अहम
दपुर

पंस 
अहम
दपुर

पंस 
अहम
दपुर

पंस 
अहम
दपुर

ब+ खुला जळकोट

२६५ थगनर राऊबाई रामराव ूा. पदवीधर नागझर% 5-Jun-67 13-Nov-87 भ ज क बी ए बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ+ अ अ अ+ अ भ.ज.क. लातूर
२६६ ौीम. 9बराजदार वंदना वैजनाथ सह.िश/क रोह%दासनगर 1-Jul-67 13-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ अ अ अ खुला लातूर
२६७ जगताप मंगला Kयंकटराव(भाषा) ूा.पद. ूशाला देवज*न 1-Jul-67 13-Nov-87 खुला एमए95 बीएड02 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 

२६८ ौी. मzेवाड िनव(ृी पंढर%नाथ स.िश. कMया ूा.शा.हडोळती 4-Jul-67

13-Nov-87

येलम एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह%
प स 
उदगी
र

अ अ +

खुला

अहमदपूर

२६९ ौी चKहाण नामदेव वालु ूा.प. �ज.प.ूशाला पानगाव 12-Jul-67 14-Nov-87 9व.जा.अ. एम.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ ब+ ब ब अ 9व.जा.अ. रेणापुर
२७० ौीमती डावळे कौशPया Kयंकटराव ूा िश क̀ ूा शा िशCर अ. 14-Jul-67 13-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ ब+ ब ब+ ब+ खुला िश.अ.

२७१ बुस{ वनमाला भगवानराव स.िश. 9पंपर% 29-Sep-67 13-Nov-87 खुला बीए91 ड%एड86 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२७२ पवार सुिनता िनव(ृी ूा.प. केकासारखेडा 6-Oct-67 13-Nov-87 खुला 9ब.ए. ड%. एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला लातूर
२७३ ौी.9बरादार मारोती पंढर%नाथ(भाषा) ूा.पद. टाकळ% 4-Apr-68 13-Nov-87 खुला बीए91 ड%एड87 नाह% नाह% नाह% खुला उदगीर 
२७४ वाकडे Kह%.के. ूा प ूा.शा. दगडवाड% 6-Apr-68 13-Nov-87 खुला बी.ए. बीएड नाह% होय लागु नाGह. नाह% ब+ ब+ ब+ खुला िनलंगा
२७५ ौी. जाधव  बालाजी भानुदास सह.िश/क िशवणी (खु) 5-May-68 13-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% खुला लातूर औसा

२७६ ौी.मोमीन अ.जuबार ूा.प. �ज.प.ूा.शा.देवणी खुद* 12-May-68 13-Nov-87
खुला 
(मुसलमान)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१५ नाह% नाह% A B+ A
खुला देवणी

२७७ ौी ढेपे अणाराव गJ9वदराव स.िश. के.ूा.शा. िशCर ताज. 4-Jun-68 13-Nov-87 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ अ अ + अ अ + खुला अहमदपूर
२७८ ौीमती चाटे सी. पी. स.िश. लातूररोड 5-Jun-68 13-Nov-87 वंजार% .. .. नाह% होय होय नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ ब+ भ.ज.ड. चाकूर
२७९ गायकवाड चंिभागा शंकरराव स.िश. सुकणी 6-Jun-68 13-Nov-87 महार एसएससी84 ड%एड87 नाह% होय आहे अनु.जाती उदगीर 
२८० ौी नरहरे पी बी ूा. प. ूा शा येळ% 15-Jun-68 13-Nov-87 येलम बी.ए. बी एड नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ खुला औसा
२८१ ौी.शेख हुसेन ईःमाईल ूा.पद9वधर रायवाड% 10-Jul-68 13-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ अ+ अ+ अ+ खुला लातूर
२८२ ौी शेख चांदपाषा महेताबसाब ूा प बूज=गवाड% 1-Aug-68 13-Nov-87 मुःलीम बी ए बी एड नाह% होय लागू नाह% नाह% अ+ अ अ अ मुःलीम िनलंगा

२८३ ौीमती चKहाण कािलंदा lयंबकराव ूा.प. ूा.शा.शेरा 26-Aug-68 13-Nov-87 ..२ बी.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब ब+ ब+ भ.ज.ड. रेणापुर

२८४ ौीम डोके िनलjमा बळ%राम ूा.पद9वधर वासनगाव 29-Aug-68 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ अ+ अ ब+ खुला लातूर
२८५ ौीमती कुरेशी एन.वाय. स िश ूा.शा. कोराळ% 1-Sep-68 13-Nov-87 इ.मा.व. एसएससी Gड.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ अ अ इ.मा.व. िनलंगा

२८६ ौीमती ःवामी जयौी नागनाथBपा ूा िश ूा शा िशवपूर 4-Mar-69 13-Nov-87 इ.मा.व. दहावी Ded नाह% होय आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ अ खुला िश.अ.

२८७ ौी 9बडवे बालाजी नारायणराव ूा प क̀ ूा शा कांबळगा 10-Apr-69 13-Nov-87 खुला BA Bed नाह% होय - नाह% अ अ अ अ अ खुला िश.अ.

२८८ गुरमे सुरेखा िनवतृीराव स.िश. डJगरशेळक] 15-Apr-69 13-Nov-87 येलम एसएससी84 ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२८९ ौीमती सुय*वंशी सरोजनी रामराव ूा.पद9वधर महापूर 5-May-69 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ ब+ अ ब खुला लातूर
२९० यादव धJड%राम नारायण ूा.प. भातखेडा 4-Jun-69 13-Nov-87 खुला एम ए 9ब.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ अ+ अ+ अ+ अ+ खुला लातूर
२९१ बडगीरे एस.पी. स.िश कवठाळ% 6-Jun-69 13-Nov-87 येलम .. नाह% नाह% नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर

२९२ ौी कासले रमेश कJGडराम सिश बेलूर 9-Jun-69
13-Nov-87

रेडड% बीए 
२०/०६/१९९१ ड%एड नाह% होय खुला नाह% अ अ अ + अ + अ +

खुला
अहमदपूर

२९३ पाट%ल िमनाताई शंकरराव(सा.शा.) ूा.पद. हकनकवाड% 25-Jun-69 13-Nov-87 खुला एमए99 बीएड11 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२९४ गंगाजी नेहC बळवंत स.िश. लमाणतांडा 10-Jul-69 13-Nov-87 खुला एसएससी85 ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२९५ ौीम.िशवणे साधना गोपाळराव स.िश. द(नगर 14-Jul-69 13-Nov-87 ॄाjहण बीए04 ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
२९६ ौी सोमवंशी एस.आर. ूा.प. ूा.शा.हाळ% खु. 20-Jul-69 13-Nov-87 महार एम.ए. बी.एड. नाह% आहे नाह% - - - ब+ - अनु.जाती चाकूर
२९७ |(ाऽय 9व^भंर सुय*वंशी ूा.प. .�ज.प. ूा. शा. जाऊ ०२/५/०१९६७ 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी एड नाह% आहे लागु नाGह. नाह% अ+ अ ब+ ब+ अ+ खुला िनलंगा
२९८ पोलावार एन.जी. ूा.प. मंणेरवाड% 1-Jan-60 14-Nov-87 कोमट% .. .. २०१३ नाह% आहे नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर
२९९ ौीम. घायाळ मंगला शंकरराव सह.िश/क गंगापूर 1-Dec-60 14-Nov-87 अनुजाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ+ अ ब+ अनुजाती लातूर
३०० ौी. टेकले 9ववेक Gकशनराव ूा.पद9वधर िसरसी 1-Mar-61 14-Nov-87 इतर मागास बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ इतर मागास लातूर िनलंगा

३०१
ौीम. तवुर छाया कृंणाथ स. िश

�ज.प.ूा.शा. िलंबाळा दा. 12-Jun-61 14-Nov-87 मराठा एस.एस.सी.
ड%.एङ

नाह% आहे
नाह%

अ+ अ ब ब+ अ
खुला औसा

३०२ ौी. रोडगे  नागनाथ वैजनाथ स.िश ूा.शा.जांब 5-Aug-61

14-Nov-87

िलंगायत एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह%
प स 
उदगी
र

ब

खुला

अहमदपूर

३०३ ौी.गवळ% देवानंद नामदेव ूा. प. �ज.प.ूा.शा.सारोळा . ता.औसा20-Apr-62 14-Nov-87 माळ% बी.ए ड%.एङ नाह% आहे आहे ब+ ब+ खुला औसा
३०४ ौी. कांबळे नवनाथ 9व^नाथ सह. िश/क पाCनगर, मुCड 15-Jun-62 14-Nov-87 इतर मागास एच.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ+ अ अ अ इतर मागास लातूर
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

३०५ ौी शेख कासीम अuदलू कर%म ूाप ूा.शा.कोकणगा 11-Jul-62

14-Nov-87

मु�ःलम बीएबीएबीएबीए    09
बीएडबीएडबीएडबीएड    
2015

नाह% होय खुला नाह%
प स 
जळ
कोट

खुला

अहमदपूर

३०६ ौी.भुरे उ(म चंeशेखर स.िश. �ज.प.ूा.शा.बोळेगाव 5-Jun-63 14-Nov-87 खुला (खुला) बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०११ नाह% नाह% B+ B B+ B+ A+
खुला देवणी

३०७ ौीमती चKहाण कािलंदा lयंबकराव ूाप के.ूा.शा.कोपरा 22-Nov-63 14-Nov-87 वंजार% बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -

1986
नाह% होय होय नाह% अ ब + अ अ अ भ.ज.ड. अहमदपूर

३०८ ौीम मुrकावार जे एस स.िश. ¯ÖÏ¿ÖÖ»ÖÖ •Öôû úÖê™ü 28-Nov-64 14-Nov-87 कोमट% एसएससी Gडएड नाह% ÆüÖêµÖ नाह% नाह% अ ब+ अ ब+ ब+ खुला जळकोट
३०९ ौी. पवार नानासाहेब लआमण सह. िश/क कMया मुCड 12-Jan-65 14-Nov-87 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ अ अ अ इतर मागास लातूर

३१० ौी.9बरादार पी.बी. ूा.प. �ज.प.ूा.शा.नेकनाळ 1-Jun-65 14-Nov-87 खुला (खुला) बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०११ नाह% नाह% B+ B+ B B
खुला देवणी

३११ ौीमती. पटेल गैा◌ािसया अकबर ूा.प. ूशाला खरोळा 6-Jul-65 14-Nov-87 मु�ःलम बी.ए. बी.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ खुला रेणापूर

३१२
ौी अनसरवाडे हणमंत संभाजी ूा. प. ूा शा कMया GकPलार%

19-Feb-66 14-Nov-87
मराठा बी एड

बी एड
नाह% आहे

नाह% अ+ अ ब+

खुला औसा

३१३ ौी बरले ए.एन. स.िश. िशवणखेड 14-Apr-66 14-Nov-87 गyड% .. नाह% आहे होय नाह% - - - - - खुला चाकूर
३१४ रेnड% बालाजी बापुhणा (भाषा) ूा.पद. ूशाला गुडसूर 7-May-66 14-Nov-87 रेnड% बीए बीएड नाह% होय आहे खुला उदगीर 
३१५ ौीम पाट%ल गूलाब वसंतराव ूाथ पद ूहरंगूळ खूद* 19-Jun-66 14-Nov-87 खुला एम ए बी एड नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ अ+ अ ब+ खुला लातूर

३१६ ौी कोलेवाड चंeकांत सोपानराव ूा िश ूा शा जांभळवाड% 20-Jun-66 14-Nov-87 इ.मा.व. दहावी Ded नाह% होय नाह% नाह%
पं. स. 

चाकूर
 येथे

खुला िश.अ.

३१७ ौी मोरे भागवत मनोहर सह िश/क भोयरा 4-Jul-66 14-Nov-87 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ अ+ खुला लातूर
३१८ साखरे िशवाजी अभंगराव(भाषा) ूा.पद. बनशेळक] 1-Jan-67 14-Nov-87 खुला एमए93 बीएड94 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३१९ पुंड चंचला रघुनाथ स.िश. सुकणी 1-Mar-67 14-Nov-87 खुला एसएससी ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३२० ौीम.महाराज उषा 9वनायक स.िश. माळेवाड% 2-Apr-67 14-Nov-87 ॄाjहण एसएससी83 ड%एड85 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३२१ ौी. शेख नुरपाशा महेताब स. िश �ज.प.क̀.ूा.शा. सेलू ता.औसा3-Apr-67 14-Nov-87 मु�ःलम बी ए ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ अ+ खुला औसा
३२२ ौी.ःवामी मिलकाजू*न 9व^नाथ स.िश. िनडेबनवेस 17-Apr-67 14-Nov-87 जंगम बीए ड%एड87 नाह% होय आहे खुला उदगीर 
३२३ ौी. कदम अनंत बाबुराव ूा.पद9वधर. भाडगाव 12-May-67 14-Nov-87 खुला बी.ए. बी. एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब ब खुला लातूर औसा
३२४ 9बरादार धनराज माधवराव स.िश. भाकसखेडा (पुव*) 1-Jun-67 14-Nov-87 खुला एसएससी85 ड%एड87 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३२५ ौी घोगरे बी.आर. स.िश झर% खु. 10-Aug-67 14-Nov-87 खुला .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - खुला चाकूर
३२६ GहBपरगे पी.बी. ूा.प. ूा.शा. श`द 24-Sep-67 14-Nov-87 इ.मा.व. बी.ए. ड%.एङ नाह% होय होय नाह% अ अ अ अ इ.मा.व. िनलंगा
३२७ 9पंगळे सुिनता मारोतीराव स.िश. हणमंतवाड% 1-Oct-67 14-Nov-87 खुला एचएससी84 ड%एड86 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३२८ ौीमती.शेख मेह=बी नबीसाब ूा. प. �ज.प.ूा.शा. याकतपूर. ता.10-Oct-67 14-Nov-87 मु�ःलम बी.ए ड%.एङ नाह% आहे नाह% अ अ खुला औसा
३२९ सांगवे गुणवंत ूभूराव ूा प का.बालकुंदा ूशाला 15-Nov-67 14-Nov-87 खुला बीए बीएड नाह% आहे लागु नाGह. नाह% अ अ अ अ खुला िनलंगा

३३०
ौी कदम एस. पी. ूा. प. �ज.प. ूा.शा., करजगाव

12-Dec-67 14-Nov-87
मराठा

बी ए
ड%.एङ नाह% आहे

नाह%
ब+ ब+ अ खुला औसा

३३१ कासार शGफयोNीन बाबनसाब(सा.शा.) ूा.पद. ूशाला गुडसूर 1-Jan-68 14-Nov-87 मु�ःलम एमए 94 बीएड06 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 

३३२
ौी जाधव Gकसन वैजनाथराव

ूा. प.
�ज प ूा शा िचंचोली 
सोन 24-Feb-68 14-Nov-87

मराठा एम ए
बी एड

नाह% आहे नाह% ब+ अ अ खुला औसा

३३३ बालूरे दामाजी lयंबकराव(सा.शा) ूा.पद. भाकसखेडा पं. 1-Apr-68 14-Nov-87 खुला एमए95 बीएड11 नाह% होय नाह% खुला उदगीर 
३३४ ौी. िशंदे संजीवन ौीमंतराव ूा. प. ूा शा हसलगन 3-May-68 14-Nov-87 मराठा बी ए ड%.एङ नाह% आहे नाह% नाह% अ खुला औसा
३३५ ौीमती डJगरे वंदना मा�णकराव ूा प झर% 25-May-68 14-Nov-87 खुला बी.ए. बी एड नाह% होय लागू नाह% नाह% खुला िनलंगा
३३६ ौीम जोशी रजनी नारायणराव ूा. प. ूा शा फ(ेपूर 1-Jun-68 14-Nov-87 ॄाjहण एम ए बी एड नाह% आहे नाह% ब+ अ अ अ खुला औसा

३३७
ौीम काळे अिनता 9व^नाथ ूा. प.

ूा शा आनंदनगर भादा 5-Jul-68 14-Nov-87
तेली बी.ए.

बी एड
नाह% आहे

नाह%
ब+ ब+ अ अ खुला औसा

३३८ बनसोडे ड% जे स िश िमरगाळ% 18-Aug-68 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी Gड एड नाह% आहे आहे नाह% अ अ ब+ ब+ अनु.जाती िनलंगा 

३३९ ौी.नरवटे सुरेश सदबा ूाप ूा.शा.मावलगाव 3-Apr-69 14-Nov-87 हाटकर बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -

९/७/२०१२ नाह% होय होय नाह% ब + अ + अ अ + अ भ.ज.क. अहमदपूर

३४० ौीम उःतूरे एल ड% स. िश ूा शा कुमठा 6-Jun-69 14-Nov-87 िलंगायत एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ खुला औसा

३४१
ौीमती.मळभागे िशवकांता बःवराज स.िश ूशाला अंबुलगा(बु) 5-Jun-67 11-Feb-88

इतर मागास
एसएससी ड%.एङ. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ अ+ अ+

इतर मागास
िनलंगा 

३४२ ौीम. भोसले सुधामती राजाराम स. िश �ज.प.ूा.शा. गुबाळ 1-Jul-64 7-Jul-86 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% 16/02/1991 ब+ अ अ+ खुला औसा
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुकाशै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    बमांकबमांकबमांकबमांक जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

शेराशेराशेराशेरा    आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    KयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

अअअअ    बबबब जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*

३४३
ौी.चKहाण रमेश वसंतराव स. िश �ज प ूा शा िचंचोली 

सोन 1-Mar-68 16-Sep-87
लमाण एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे आहे

01/09/1991

ब+ ब ब खुला औसा

३४४ ौी कनगरकर कमल रामकृंण ूा. प. ूा शा मोगरगा 27-May-61 4-Oct-85 ॄाjहण एम ए बी एड नाह% आहे नाह% 11/11/1992 अ+ अ अ अ अ खुला औसा

३४५ ौीम इजारे जे एन स.िश. ूशाला जळकोट 4-Jun-66 1-Jan-86
Gहंद ु
िलंगायत

एसएससी Gडएड नाह% ÆüÖêµÖ नाह%  19-03-1994 अ+ अ अ ब+ अ खुला जळकोट

३४६ ौीमती आचाय* नंदा सुय*भान ूा. प. ूा शा धानोरा 27-Jul-68 14-Nov-87 महार एम एड बी एड नाह% आहे आहे 06/11/2001 ब+ ब+ ब+ खुला औसा
३४७ ौीम.काळे 9वजया भानुदास स. िश वरवडा 1-Jan-65 20-Dec-85 धनगर एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% 27/09/2005 ब+ ब+ अ+ खुला औसा
३४८ ौीमती चKहाण एल.आर. स िश के.ूा.शा. का. िशरसी 12-Jun-63 1-Jul-85 खुला एसएससी Gड.एड. नाह% आहे लागू नाह% खा.सं. २३/१०/०७ ब+ अ अ+ खुला िनलंगा अपाऽअपाऽअपाऽअपाऽ
३४९ ौीम. गाडे मंगलबाई  वैजनाथ स िश हर%जवळगा 1-Jun-65 12-Oct-87 खुला एसएससी ड%एड नाह% आहे लागु नाGह. खा.सं. २३/१०/०७ अ अ अ अ अ खुला िनलंगा अपाऽअपाऽअपाऽअपाऽ

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    



ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका

२०१११२०१११२०१११२०१११-१२१२१२१२२०१२२०१२२०१२२०१२-१३१३१३१३२०१३२०१३२०१३२०१३-१४१४१४१४२०१४२०१४२०१४२०१४-१५१५१५१५२०१५२०१५२०१५२०१५-१६१६१६१६
११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२

िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

 िनंरक 

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽताKयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (भभभभ.जजजज.बबबब.)

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*



ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका
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िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

आंतरआंतरआंतरआंतर    �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    CजूCजूCजूCजू    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

 िनंरक 

शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽताKयवसायीKयवसायीKयवसायीKयवसायी
कककक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय    
चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    
सुCसुCसुCसुC    

आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017 (9वमाू9वमाू9वमाू9वमाू)

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांकजातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग*
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१
१ ौीम.शेरखाने एस.एस. स.िश.

�ज.प.ूा.शा.अचव
ला 14-Jul-60 22-Dec-83

अनु 
जाती.(ढोर)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २००९ आहे नाह% अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती देवणी

१ २ ौी चौधर% ौीधर रामराव ूा. प. ूशाला नागरसोगा 1-Aug-68 19-Sep-88 राजगौड बी.ए. बी एड नाह% आहे नाह% अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती औसा पुवc मु अ 
पदाचा नकार 
देवून स िश 
पदावर 
काय*रत

१ ३ ौीम. चKहाण मंगलादेवी Gहरासींग ूा. पदवीधर िशउर 1-Nov-60 29-Dec-83 9वमुg जाती बी.ए. बी एड नाह% आहे नाह% नाह% अ+ ब+ ब+ ब+ ब+ 9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ.
लातूर

१ ४ ौीम सूय*वंशी ए.जी. स िश ूा.शा.मुगाव 21-May-59
20-Apr-82 भ.ज.क. एसएससी ड%.एङ नाह% होय आहे 

नाह%
ब+ ब+ ब+

भभभभ.जजजज.कककक. िनलंगा 

१ ५
ौीम.जैद% एम.एम. स.िश.

�ज.प.ूा.शा.देवणी खुद*
31-Aug-60 15-Apr-82 खुला 

(मुसलमान)

एस.एस.स.

ड%.एड.

नाह% सुट नाह% नाह%

खुलाखुलाखुलाखुला देवणी

२ ६ ौीमती सावंत यु.ड%. स.िश. समसापूर 21-Apr-61 15-Apr-82 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ ब+

खुलाखुलाखुलाखुला
रेणापूर 

७
भजबभजबभजबभजब

भजब  
अनुशेष िनरंक

३ ८ ौी देवंगरे सुधाकर वैजनाथराव ूा िश ूा शा होनमाळ 2-Jun-61 15-Apr-82 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

४ ९ /ेऽी अंजना रघुनाथराव(सा.शा.) ूा.पद. मोरतळवाड% 1-Jun-61 16-Apr-82 खुला बीए89 बीएड11 नाह% 50 पूण* नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

५ १० ौीम सूय*वंशी ए.जी.
स िश

ूा.शा.मुगाव 21-May-59

20-Apr-82

भ.ज.क. एसएससी ड%.एङ नाह% होय 
आहे 

नाह%

ब+ ब+ ब+

भभभभ.जजजज.कककक.

िनलंगा 
१ ११ मुंढे नामदेव रंगनाथराव (सामाजशाk) ूा.पद. शेकापूर 1-Feb-64 23-Feb-85 वंजार% बीए96 ड%एड82 नाह% होय आहे नाह% भभभभ.जजजज.डडडड. उदगीर 

२
१२

साबने रमेश खंडोजी ूा.िश/क आखरवाई 20-Jun-60 2-Jan-84 अनु जाती एसएससी ए.ट%.ड%.,ए.एमनाह% आहे
आहे नाह%

अ अ ब+

अनुअनुअनुअनु    जातीजातीजातीजाती लातूर औसा

६ १३ ौीमती जोशी एन.बी. स.िश. समसापूर 1-Jul-61 20-Apr-82 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ लातूर

खुलाखुलाखुलाखुला
रेणापूर 

८ १४ ौी.शेख गौसोNीन मैनोNीन ूा.प.
कMया ूशाला 
अपूर 1-Jan-60

5-Jul-83

मु�ःलम बीए -२०१२ ड%.एड नाह% होय खुला नाह% अ + अ + अ +

खुलाखुलाखुलाखुला
अहमदपूर

१५
9वमाू9वमाू9वमाू9वमाू

9वमाू 
अनुशेष िनरंक

९ १६ ौीमती आवडे के आर स.िश. सुमठाणा 2-May-59 20-Dec-83 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब+

खुलाखुलाखुलाखुला
रेणापूर 

ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

िश/णिश/णिश/णिश/ण    9वभाग9वभाग9वभाग9वभाग    (ूाथिमकूाथिमकूाथिमकूाथिमक) �जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    
मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठXपदोMनतीसाठX    सेवासेवासेवासेवा    जेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसारजेYतेनुसार    पाऽपाऽपाऽपाऽ    असलेPयाअसलेPयाअसलेPयाअसलेPया    िश/किश/किश/किश/क    संवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*चीसंवगा*ची    पदोMनतीपदोMनतीपदोMनतीपदोMनती    करावयाsयाकरावयाsयाकरावयाsयाकरावयाsया    उमेदवारांचीउमेदवारांचीउमेदवारांचीउमेदवारांची    अंितमअंितमअंितमअंितम    जेZताजेZताजेZताजेZता    याद%याद%याद%याद%    सनसनसनसन    2017

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

१० १७
ौीम. करंजकर छाया जगंMनाथ सह.िश/क धनेगाव 1-Jun-60 21-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ ब+ अ ब+

खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

११ १८
ौीम.शेख एस.के. स.िश. झर% बु.

29-Jul-63

21-Dec-83 मु�ःलम .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

१२ १९ खरजगे 9वNा नागBपा स.िश. माळेवाड% 15-Jun-64 21-Dec-83 िलंगायत एसएससी79 ड%एड82 नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

१४ २०
ौी िमंड शहाजी केरबाजी सह िश/क िनवळ% 15-Jun-64 22-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ अ अ+ अ

खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

३ २१ गायकवाड िशवाजी खंडु स.िश. हंगरगा 1-May-62 27-Feb-85 मांग एसएससी 79 ड%एड84 नाह% होय आहे अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती उदगीर 

१५ २२
शेख आर.एन स.िश. मानेजवळगा 20-Jun-59 23-Dec-83 खुला दहावी ड%.एङ नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ ब अ अ खुलाखुलाखुलाखुला िनलंगा

२ २३ ौीम.ठाकुर के. एस. ूा. प. �ज प ूा शा 
कMया मातोळा

13-Jun-68 27-Mar-89 ठाकुर बी ए बी एड नाह% आहे नाह% नाह% ब+ ब+ अ ब+ अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती औसा

१६ २४ ौी.कानवटे वामन पंढर%नाथ स.िश. राऊचीवाड% 5-Jun-63 23-Dec-83 खुला एसएससी79 ड%एड82 नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

१७ २५
ौीम.कणसे िनम*ला बिळराम सह.िश/क भोसा 2-Jun-65 23-Dec-83 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
खुलाखुलाखुलाखुला लातूर औसा

१८ २६ ौी जगताप बलिभम भानुदासराव स. िश �ज.प. ूा.शा., 
खानापूर तांडा

10-Oct-59 26-Dec-83 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

४
२७ ौी.आठ�खळे र9वि िशवाजीराव ूाप ूा.शा.सावरगाव 

थोट 29-Jan-67

13-Dec-85 अनु जाती
बीए 
ए9ूल.८९ ड%एड नाह% होय होय नाह% अ ब + ब ब अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती अहमदपूर

१९ २८
ौीम कारखाने िनम*ला माधवराव ूा.पद9वधर कMया ूशाला लातूर15-Oct-61 28-Dec-83 खुला बी.ए. बी.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
ब+ अ अ अ अ

खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

२० २९
ौीम. चKहाण मंगलादेवी Gहरासींग ूा. पदवीधर िशउर 1-Nov-60 29-Dec-83 9वमुg जाती बी.ए. बी एड नाह% आहे

नाह% नाह%
अ+ ब+ ब+ ब+ ब+

9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ.

लातूर

२१ ३०
ौी. ःवामी अशोक सभाiया ूा.िश/क हरंगुळ बु 4-Aug-60 31-Dec-83 खुला एसएससी एट%ड% ए एमनाह% आहे

नाह% नाह%
ब+ ब+ ब+ ब+ ब+

खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

२
३१

ौीमती कोकणे सुरेखा 9व^नाथ ूा.पद9वधर शावसाहत 31-Mar-64 22-Feb-85 भजक बी.ए. बी.एड. नाह% आहे
आहे नाह%

ब+ ब+ ब+ अ अ+

भभभभ.जजजज.कककक.

लातूर

२२ ३२
स(ार% िसWद%काबाबू अ. शकूर ूाथ पद ूशाला हरंगुळ 10-May-64 31-Dec-83 खुला बी ए बी एड नाह% आहे

खुला नाह%
अ+ ब ब+ अ ब+

खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

३३
अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

२३ ३४
साबने रमेश खंडोजी ूा.िश/क आखरवाई 20-Jun-60 2-Jan-84 अनु जाती एसएससी ए.ट%.ड%.,ए.एमनाह% आहे

आहे नाह%
अ अ ब+

अनुअनुअनुअनु    जातीजातीजातीजाती लातूर औसा

२४ ३५ ौीमती तडकलकर ए.बी. ूा. प. �ज.प. ूा.शा., 
करजगाव

23-Mar-63 3-Jan-84 ॄाjहण बी ए बी एड नाह% आहे नाह% अ अ+ अ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

२५ ३६ ौी सारसेकर आर आर स. िश बेलकुंड 19-Oct-59 4-Jan-84 गुरव एस एस सी ए ट% Gड नाह% आहे आह अ ब+ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

५
३७

गायकवाड ःव=प िनव(ृीराव ूा.प. नद%हा(रगा 1-Feb-64 14-Dec-85 अनु जाती बी.ए. बी एड नाह% सूट आहे नाह% अ ब+ ब+ अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती िनलंगा 

२६ ३८
साळुके ूशांत भाउराव िचऽकला 

िश.

�ज.प.ूशाला िनटुर 4-Nov-63 5-Jan-84 खुला एसएससी जी.ड%.आट* नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला िनलंगा

२७ ३९ ौीम.मंगलगे र[माला गूCिलगBपा स. िश �ज.प. ूशाला  
भादा ता औसा

6-Aug-62 9-Feb-84 िलंगायत एस एस सी सी ट% 
सी /एट%ड%

नाह% आहे नाह% अ अ अ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

२८ ४० जjमु महेबुबपाशा शाहमंहमद (िचऽकलास.िश. ूशाला नळगीर 5-Apr-59 11-Feb-84 मु�ःलम एसएससी74 एएम06 नाह% 50 पूण* नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

२ ४१ राठोड गणपत Gकसनराव स. िश �ज.प.ूा.शा. 
मंगCळ

4-May-61 16-Dec-85 लमाण बी.ए. ड%.एङ नाह% आहे आहे ब ब+ ब+ अ 9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ. औसा

२९ ४२ हेळंबे रमाकांत गंगाराम(ह.कला)     स.िश.  डाऊळ 25-Jun-63 11-Feb-84 यलम एसएससी80 सीट%ड%89 नाह% आहे नाह% नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

६
४३

जगताप एन.एम. स.िश. माकणी 1-Jun-61 16-Dec-85 अनु जाती दहावी ड%.एङ नाह% सूटपाऽ नाह% नाह% ब ब+ ब+ ब+ अ अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती िनलंगा 

३० ४४ ौी आवटे ए पी स. िश �ज.प. ूशाला 
कभादा ( औसा )

28-Sep-62 13-Feb-84 जैन सी ट% सी नाह% आहे नाह% अ ब+ ब+ अ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

३१ ४५ मुःकावाड सुय*कांत पढर%नाथ (ह.कला) स.िश. गुटटेवाड% 3-Sep-60 15-Feb-84 रेnड% एसएससी78 सीट%सी83 नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

३२ ४६ ौी मठपती नागनाथ 9व^नाथ स.िश. अतनुर 15-Jun-62 22-Jun-84 Gहंद ुजंगम एसएससी-
४/७९

Gडएड-

०४/१९८३ नाह% नोदं नाह%.
आहे३१७२७५
 

Gद.२०/११/२०१
३

नाह%
पं.स.उ
दगीर

पं.स.उ
दगीर अ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला जळकोट

४७
भजबभजबभजबभजब

भजब  
अनुशेष िनरंक

३३ ४८
ौीम पाट%ल Kह% आर स.िश. कMया पानिचंचोली 11-Jul-63 22-Jun-84 खुला बी.ए. ड%.एङ नाह% होय लागू नाह% नाह% अ अ अ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला िनलंगा

३४ ४९ ौी पवार 9वजय मारोती स.िश. इंeठाणा 1-May-64 22-Jun-84 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ ब+ ब+ ब ब

खुलाखुलाखुलाखुला
रेणापूर 

३५ ५० ौीम धनुरे कलावती गुंडाBपा स.िश. पाटोदा बु. 31-Jul-64 22-Jun-84
Gहंद ु
िलंगायत

एसएससी Gडएड-

१९८२ नाह% 01/09/2011 नाह% नाह% - अ अ अ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला जळकोट
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

७
५१ ौी.सुय*वंशी एम.जी ूा.प. �ज.प.ूशाला देवणी 20-Jul-62 16-Dec-85

अनु 
जाती.(मांग)

बी.ए.बी.एड.
बी.ए.बी.ए
ड.

नाह% उ(ीण* नाह% नाह% अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती देवणी

३६ ५२ ौी. 9बरादार  उमाकांत 9व^ंभर स.िश कMया Gकनगाव 7-Feb-62

23-Jun-84

िलंगायत एस.अनु 
जाती ए.ट%.ड% नाह% होय खुला नाह% अ

प स 
जळ
केाट

अ
खुलाखुलाखुलाखुला

अहमदपूर

५३
अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 

३७ ५४ मलवाड कालीदास pानोबा स. िश �ज.प.ूा.शा.कोरंग
ळा

23-Jun-62 23-Jun-84 रेडड% एस.एस.सी. ड%.एङ आहे नाह% नाह% खुलाखुलाखुलाखुला औसा अनािधकृत 
गैरहजर

३८ ५५ ौी मलवाड िशवाजी पंढर%नाथ स.िश. ूा. शा. गोढाळा 1-May-63 23-Jun-84 इ.मा.व.
एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% ब ब+ ब+ अ अ

खुलाखुलाखुलाखुला
रेणापूर 

३९ ५६ ौी.9बरादार एल.बी. स.िश. �ज.प.ूा.शा.हेळंब 7-Jun-63 23-Jun-84
खुला 
(िलंगायत)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण २००३ नाह% नाह% A B+ B+

खुलाखुलाखुलाखुला
देवणी

३ ५७ ौी.भोसले एम.आर स.िश. ूशाला रेणापूर 17-Oct-64 13-Nov-87 ..२ बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ+ अ+ अ ब+ अ भभभभ.जजजज.कककक. रेणापूर 

४० ५८
काटकर जी.Kह% स.िश महाळंमा

10-Jun-60

25-Jun-84

ॄाjहण नाह% आहे नाह% नाह%

अ+ अ -

- -

खुलाखुलाखुलाखुला

चाकूर

४१ ५९
ौीम शेळके सुनंदा शेषेराव सह.िश/क भड% 4-Jul-64 25-Jun-84 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

नाह% नाह%
अ अ+ अ अ ब+

इतरइतरइतरइतर    मागासमागासमागासमागास लातूर

४२ ६०
गायकवाड  Kह%. झेड. स.िश. अनसरवाडा 1-Jun-62 29-Jun-84 खुला एसएससी ए.Gट.Gड. 

ए.एम.

नाह% आहे लागू नाह% नाह% ब+ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला िनलंगा

८
६१

ौीम. ःवामी पुंपा गुंडBपा सह. िश/क पाCनगर, मुCड 1-Jun-66 19-Dec-85 अनु.जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे
आहे नाह%

ब अ ब अ अ

अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती लातूर

४३ ६२ ौी आळंगे धनराज िनजगुणBपा ूा. प. ूा शा येळवट 1-Jan-61 18-Aug-84 िलंगायत एम ए बी एड नाह% सुट नाह% अ अ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

६३
अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 

४४ ६४
ौी. साळुंके Gदलीप तुळशीराम ूा.िश/क िचंचोलीराव 21-Jun-63 18-Feb-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे

खुला नाह%
खुलाखुलाखुलाखुला लातूर औसा

४५ ६५ ौीमती.कुभार नंGदनी lयंबक स. िश �ज.प.ूा.शा.सारोळा 15-Oct-64 18-Feb-85 कंभार एस.एस.सी ड%.एङ नाह% आहे आहे ब+ ब+ ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

४६ ६६ ौीमती नानजकर साधना बालचंe ूा िश ूा शा धनगरवाड% 28-Mar-63 21-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह%
पं. स. 

िनलं
गा 
येथे

खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

९ ६७ ौीम.साबने मंगलबाई नरिसंग स.िश. मादलापूर नव 1-Jun-65 12-Nov-87 ढोर एसएससी82 ड%एड87 नाह% होय आहे अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती उदगीर 
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GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

४७ ६८ ौी पारशेqटे माधव मMमथBपा ूा िश ूा शा सरफराजपुर 14-Jul-64 21-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

४८ ६९ कुलकणc 9वजयकुमार मुरिलधरराव(सा.शाूा.पद. येणक] 16-Jun-65 21-Feb-85 ॄाjहण एमए89 बीएड01 नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

४९४९४९४९ ७०
ौीौीौीौी.पाट%लपाट%लपाट%लपाट%ल    राजपालराजपालराजपालराजपाल    KयंकटरावKयंकटरावKयंकटरावKयंकटराव ूाथूाथूाथूाथ    पदपदपदपद मांजर%मांजर%मांजर%मांजर% 1-Jan-62 22-Feb-85 खुलाखुलाखुलाखुला

बीबीबीबी.एएएए. बीबीबीबी.एडएडएडएड. नाह%नाह%नाह%नाह%
आहेआहेआहेआहे

खुलाखुलाखुलाखुला नाह%नाह%नाह%नाह%
बबबब+ बबबब+ बबबब+ बबबब+ बबबब+

खुलाखुलाखुलाखुला लातूरलातूरलातूरलातूर अपंगअपंगअपंगअपंग

७१
अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 

५० ७२ ौीम.जैद% के.एम. स.िश. �ज.प.ूशाला देवणी 31-Mar-62 22-Feb-85
खुला 
(मुसलमान)

बी.ए.,ड%.एड.
बी.ए.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* नाह% नाह% B+ B+ B B+ B
खुलाखुलाखुलाखुला देवणी

१० ७३ कांबळे अंकुश रामराव स.िश. ूा.शा.हनमंतवाड% 
(हा)

5-Jun-65 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी ड%.एङ नाह% होय नाह% नाह% ब+ ब ब+ अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती िनलंगा 

५१ ७४ ौीम.कटकमवार एम.जी. स.िश. झर% बु.
8-May-62

22-Feb-85 कोमट% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - ब+ ब खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

५२ ७५ ौी.कावळे िशवाजी सहदेव स. िश �ज.प.ूा.शा., 
रामनाथ नगर,

20-Jun-62 22-Feb-85 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% अ ब+ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

५३ ७६ ौीम.बCरे शोभा 9वfठलराव स.िश.
�ज.प.ूा.शा.देवणी 
खुद* 1-Jul-62 22-Feb-85

इ.मा.व.(येलम
)

एस.अनु 
जाती.,ड%.एड.

एस.अनु 
जाती.,ड%.ए
ड.

नाह% उ(ीण* २०१२ नाह% नाह% B+ B+ A B

खुलाखुलाखुलाखुला
देवणी

२ ७७ मुंढे लआमण शंकरराव स.िश. मोरतळवाड% 4-Jun-62 25-Feb-85 वंजार% बीए10 ड%एड84 नाह% नाह% आहे नाह% भभभभ.जजजज.डडडड. उदगीर 

५४ ७८ ौीम. कदम महानंदा दगडू स. िश �ज.प.ूा.शा., 
स(रधरवाड%

10-Mar-63 22-Feb-85 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ अ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

५५ ७९ ौी रोकडे बालाजी तुकाराम सिश ूा शा 9वळेगाव 2-May-63
22-Feb-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + अ  ब ब ब खुलाखुलाखुलाखुला अहमदपूर

५६ ८० ौीम.तेली पदमा िसWदे^र स. िश ूा शा वडजी 3-Feb-64 22-Feb-85 तेली एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब ब+ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

११ ८१ कांबळे एम.पी. स.िश. झर% बु.
5-Jul-65

13-Nov-87
मांग .. नाह% नाह% आहे नाह% - ब+ - ब ब अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती चाकूर

५७ ८२ ौीमती कोकणे सुरेखा 9व^नाथ ूा.पद9वधर शावसाहत 31-Mar-64 22-Feb-85 भजक बी.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ ब+ अ अ+
भभभभ.जजजज.कककक.

लातूर

३ ८३ ौी. जाधव अशोक तूकाराम ूा.पद9वधर खाडगाव 7-Aug-63 17-Dec-85 9वमुg जाती बी.ए. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ ब+ अ ब 9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ.
लातूर

५८ ८४ मeेवार एन.आर स.िश. ह.जवळगा
20-Apr-64

22-Feb-85 कोमट% .. नाह% होय नाह% नाह% - - - अ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

५९ ८५ ौी Gकनगाकर एन.के. स.िश झर% बु.
1-Jun-64

22-Feb-85 िलंगायत .. नाह% होय नाह% नाह% - - - - - खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

६० ८६ पठाण बी.के. स.िश.
Gहंपळनेर 5-Jul-64

22-Feb-85 मु�ःलम .. नाह% होय नाह% नाह% अ ब+ - - - खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

८७
9वमाू9वमाू9वमाू9वमाू

9वमाू 
अनुशेष िनरंक

६१ ८८ ौी तांबोळ% मुgार उमरसाब ूा िश ूा शा कळमगाव 10-Jul-64 22-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ अ खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

६२ ८९ ौी.शेख अलाब/ जानिमयॉ स. िश �ज.प.ूा.शा.खुंटेगाव 10-Jul-64 22-Feb-85 मु�ःलम एस.एस.सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

६३ ९० ौी.िशCरे नरहर% पंढर%नाथ सह.िश/क धनेगाव 16-Oct-64 22-Feb-85 इतर मागास एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे नाह% नाह% अ अ+ ब+ अ ब+
इतरइतरइतरइतर    मागासमागासमागासमागास लातूर

१२ ९१ गायकवाड चंिभागा शंकरराव स.िश. सुकणी 6-Jun-68 13-Nov-87 महार एसएससी84 ड%एड87 नाह% होय आहे अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती उदगीर 

६४ ९२ ौी.अंकुशे सुरेश  िसWदाBपा ूाप ूा.शा.िशवणखेड 10-Feb-65
22-Feb-85

िलंगायत बीए माच* 
१९९२

बीएड-२४-

६-०६ नाह% होय खुला नाह% अ  अ  ब + ब + ब +
खुलाखुलाखुलाखुला अहमदपूर

९३ अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

६५ ९४ सोनटrके एम.एम. स.िश
घरणी 1-Apr-65

22-Feb-85 िलगायत .. नाह% होय नाह%
नाह%

अ अ अ+ अ अ खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

६६ ९५ ौी िशंदे बी.Kह%.
स.िश.

उजळंब 2-Jul-65
22-Feb-85 खुला

..
नाह% होय नाह% नाह% ब ब ब ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

६७ ९६ ौी िचंचोलकर संद%पान गोपाळराव ूा िश ूा शा आनंदवाड% 10-Oct-65 22-Feb-85 इ.मा.व. दहावी Ded नाह% होय आहे नाह% अ+ अ+ अ अ+ अ+ खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

१३ ९७ ौी सोमवंशी एस.आर. ूा.प. ूा.शा.हाळ% खु.
20-Jul-69

13-Nov-87
महार एम.ए. बी.एड. नाह% आहे नाह% - - - ब+ - अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती चाकूर

६८ ९८ कुलकणc मनोहर वामणराव(सा.शा.) ूा.पद. मोघा 10-Oct-65 22-Feb-85 ॄाjहण बीए87 बीएड00 नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

४ ९९ ौी नरवटे पुंडिलक नारायणराव स िश
आंबेवाड% 5-Apr-65

13-Nov-87
भ.ज.क.

एसएससी Gड एड नाह% होय होय नाह% भभभभ.जजजज.कककक. िनलंगा 

६९ १०० ौी िशंदाळकर कुमार माधवराव ूा िश ूा शा कारेवाड% 1-Jan-66 22-Feb-85 खुला दहावी Ded नाह% होय - नाह% ब ब+ ब ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला िश.अ.

१४ १०१ ौीम. घायाळ मंगला शंकरराव सह.िश/क गंगापूर 1-Dec-60 14-Nov-87 अनुजाती एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे आहे नाह% ब+ अ अ+ अ ब+
अनुजातीअनुजातीअनुजातीअनुजाती लातूर

१०२ अनुअनुअनुअनु. जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 

४ १०३ ौी चKहाण नामदेव वालु ूा.प.
�ज.प.ूशाला 
पानगाव 12-Jul-67 14-Nov-87 9व.जा.अ. एम.ए. बी.एड. नाह% आहे आहे नाह% अ ब+ ब ब अ 9व9व9व9व.जाजाजाजा.अअअअ. रेणापूर 

१०४ भभभभ.जजजज.कककक.
अनुशेष िनरंक 

७० १०५ राजहंस अsयुत ूभाकरराव ूा. पदवीधर नागझर% 30-May-66 22-Feb-85 खुला बी ए ड% एड नाह% आहे खुला नाह% ब+ ब+ ब+
खुलाखुलाखुलाखुला लातूर चाकुर

७१ १०६ भोसले आशाबाई द(ाऽय स.िश. येणक] 1-Jun-66 22-Feb-85 खुला एसएससी ड%एड नाह% होय नाह% खुलाखुलाखुलाखुला उदगीर 

१०७ भभभभ.जजजज.बबबब. अनुशेष िनरंक 

७२ १०८ पवार जनक अंबादासराव स.िश. ूा.शा.सiयदपूर 27-Jun-66 22-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ अ+

खुलाखुलाखुलाखुला रेणापूर 

७३ १०९ ौी.गंगणे Kयंकट लआमण ूा. पदवीधर चKहाणवाड% 9-Jan-66 22-Feb-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ+ ब+
खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

७४ ११० ौी. ितथ*कर बालासाहेब Gकशनराव स.िश के.ूा शा.सताळा 7-Jun-59
23-Feb-85 खुला एस.एससी ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब + ब + अ + अ + अ + खुलाखुलाखुलाखुला अहमदपूर

१११ भभभभ.जजजज.डडडड. अनुशेष िनरंक 

१५ ११२ बनसोडे ड% जे स िश िमरगाळ% 18-Aug-68 14-Nov-87 अनु जाती एसएससी Gड एड नाह% आहे आहे नाह% अ अ ब+ ब+ अनुअनुअनुअनु.जातीजातीजातीजाती िनलंगा 
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ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* तालुकातालुकातालुकातालुका शेराशेराशेराशेरा    9वभागीय9वभागीय9वभागीय9वभागीय
    चौकशीचौकशीचौकशीचौकशी    

सुCसुCसुCसुC    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

पUर/ापUर/ापUर/ापUर/ा    
उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

जातजातजातजात    
वैNतावैNतावैNतावैNता    
आहेआहेआहेआहे/नाह%नाह%नाह%नाह%

आंतरआंतरआंतरआंतर    
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    
बदलीनेबदलीनेबदलीनेबदलीने    
CजूCजूCजूCजू    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

मागीलमागीलमागीलमागील    पाचपाचपाचपाच    वषा*चेवषा*चेवषा*चेवषा*चे    गोपिनयगोपिनयगोपिनयगोपिनय    
अहवालअहवालअहवालअहवाल

काय*रतकाय*रतकाय*रतकाय*रत    GठकाणGठकाणGठकाणGठकाण    जMमजMमजMमजMम    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक ूथमूथमूथमूथम    
नेमणुकनेमणुकनेमणुकनेमणुक    
GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक

जातजातजातजात    ूवग*ूवग*ूवग*ूवग* शै/�णकशै/�णकशै/�णकशै/�णक    
पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

KयवसाKयवसाKयवसाKयवसा
यीकयीकयीकयीक

    पाऽतापाऽतापाऽतापाऽता

अअअअ    बबबब जेiटताजेiटताजेiटताजेiटता    
सुचीसुचीसुचीसुची    
बमाकबमाकबमाकबमाक

9बंदू9बंदू9बंदू9बंदू    
बमांकबमांकबमांकबमांक

िश/कांचेिश/कांचेिश/कांचेिश/कांचे    नांवनांवनांवनांव पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नांवनांवनांवनांव    

७५ ११३ ौी. िचटटे िशवानंद बसवhणाBपा सह.िश/क िशउर 5-Apr-61 23-Feb-85 खुला एस.एस.सी. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% अ+ अ+ अ+ अ अ
खुलाखुलाखुलाखुला लातूर

७६ ११४ ौी िशंदे बsचेसाहेब शेषेराव स. िश ूा शा कभेटा 10-Apr-61 23-Feb-85 मराठा एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे नाह% खुलाखुलाखुलाखुला औसा

११५
9वमाू9वमाू9वमाू9वमाू

9वमाू 
अनुशेष िनरंक

७७ ११६ पांचाळ ड% एन स िश िमरगाळ% 17-Jul-62 23-Feb-85 खुला एसएससी Gड एड नाह% सूटपाऽ लागू नाह% नाह% अ ब+ ब+ ब+ ब खुलाखुलाखुलाखुला िनलंगा

७८ ११७ खोसे छबू ौीहर% स. िश �ज.प.ूा.शा. टाका 13-Apr-63 23-Feb-85 मराठा एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे आहे ब+ ब+ ब अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

७९ ११८ ौीमती काटमपPले सुिनता गंगाधर स.िश.
ूा.शा. इःलामपूर 
वःती 1-Oct-63

23-Feb-85

कोमट% बी.ए. 

नJKहे.९६

बी.एड 
.२४.१२.२
००२

नाह% होय खुला नाह% अ  अ  ब + अ  अ  
खुलाखुलाखुलाखुला

अहमदपूर

८० ११९ मुंढे नामदेव रंगनाथराव (सामाजशाk) ूा.पद. शेकापूर 1-Feb-64 23-Feb-85 वंजार% बीए96 ड%एड82 नाह% होय आहे नाह% भभभभ.जजजज.डडडड. उदगीर 

८१ १२० ौी. िमंड जनाध*न केरबाजी स. िश �ज.प.ूा.शा., 
स(रधरवाड%

15-Apr-64 23-Feb-85 मराठा एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

१२१ अनुअनुअनुअनु    जातीजातीजातीजाती अनुशेष िनरंक 

८२ १२२ ौी वेदपाठक बी.जे. स.िश नवी वःती आYा 15-May-65
23-Feb-85

सोनार
.. नाह% आहे

होय
नाह% - - - ब+ ब+ खुलाखुलाखुलाखुला चाकूर

१२३ अनुअनुअनुअनु    जमातीजमातीजमातीजमाती अनुशेष िनरंक 
८३ १२४ ौीम पांचाळ र[ा सोपानराव स. िश ूशाला मुलांची औसा14-Jun-65 23-Feb-85 पांचाळ एस एस सी ड%.एङ नाह% आहे आहे अ+ अ खुलाखुलाखुलाखुला औसा

८४ १२५ ौी.शेख एन.एम. ूाप ूा.शा.परचंडा 15-Jul-65

23-Feb-85

मुःलीम बीए 
०७/०५/१९९२ ड%एड नाह% होय खुला नाह%

प स 
चाकूर ब ब

खुलाखुलाखुलाखुला

अहमदपूर

८५ १२६ ौी. पवार pानोबा पंढर%नाथ स.िश ूा.शा.मोहगाव 4-Oct-65
23-Feb-85

खुला एस.अनु 
जाती ड%एड नाह% होय खुला नाह% ब ब + ब ब + ब +

खुलाखुलाखुलाखुला अहमदपूर

१२७ अनुअनुअनुअनु    जातीजातीजातीजाती अनुशेष िनरंक 

८६ १२८ ौी पवार pानोबा पंढर%नाथ स.िश. ूा.शा. Kहोट% १ 4-Oct-65 23-Feb-85 खुला एस.अनु 
जाती. ड%.एड. नाह% आहे खुला नाह% ब ब+ ब ब+

अहम
दपूर

खुलाखुलाखुलाखुला रेणापूर 

८७ १२९ ौी कोटलवार दगडू Kयकटराव सिश ूा.शा.टाकळगाव 
का 3-Nov-65

23-Feb-85

कोमट% एस अनु 
जाती ड% एड नाह% होय खुला नाह%

प स 
चाकूर ब + ब + ब +

खुलाखुलाखुलाखुला

अहमदपूर

८८ १३० ौीम सरसंबे गंडाबाई कPयाणी स. िश ूा शा िसरसल 5-Apr-66 23-Feb-85 िलंगायत एस.एस.सी. ड%.एङ नाह% आहे नाह% ब+ ब+ ब+ ब ब खुलाखुलाखुलाखुला औसा

Sd/-
िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%िश/णािधकार%    (ूाथूाथूाथूाथ)
�जPहा�जPहा�जPहा�जPहा    पUरषदपUरषदपUरषदपUरषद    लातूरलातूरलातूरलातूर    

ट%पट%पट%पट%प    - अअअअ    कककक.  1 तेततेेते    130  सहिश/कसहिश/कसहिश/कसहिश/क    / ूाथूाथूाथूाथ.पदवीधरपदवीधरपदवीधरपदवीधर    यांचीयांचीयांचीयांची    मुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापकमुVयाWयापक    पदावरपदावरपदावरपदावर    पदोMनतीनेपदोMनतीनेपदोMनतीनेपदोMनतीने    िनवडिनवडिनवडिनवड    करावयाsयाकरावयाsयाकरावयाsयाकरावयाsया        उमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराचीउमेदवाराची    याद%याद%याद%याद%. 

सदरसदरसदरसदर    याद%तीलयाद%तीलयाद%तीलयाद%तील    नमुदनमुदनमुदनमुद    उमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचेउमेदवाराचे    जातजातजातजात    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    / जातजातजातजात    वैधतावैधतावैधतावैधता    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    ms cit उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*उ(ीण*    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ, मािगलमािगलमािगलमािगल    पाचपाचपाचपाच    वषा}चेवषा}चेवषा}चेवषा}चे    गोपनीयगोपनीयगोपनीयगोपनीय    अहवालअहवालअहवालअहवाल    तसेचतसेचतसेचतसेच    खातेचौकशीखातेचौकशीखातेचौकशीखातेचौकशी    नसPयाचेनसPयाचेनसPयाचेनसPयाचे    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    GदनांकGदनांकGदनांकGदनांक    16/03/2017 रोजीरोजीरोजीरोजी    आपणआपणआपणआपण    आपPयआपPयआपPयआपPय    शाखाशाखाशाखाशाखा    सहाiयकासहसहाiयकासहसहाiयकासहसहाiयकासह    वर%लवर%लवर%लवर%ल    कागदपऽासहकागदपऽासहकागदपऽासहकागदपऽासह    वववव    गोपनीयगोपनीयगोपनीयगोपनीय    अहवालासहअहवालासहअहवालासहअहवालासह    

सकाळ%सकाळ%सकाळ%सकाळ%    ठXकठXकठXकठXक    10.0 वाजतावाजतावाजतावाजता    ःथायीःथायीःथायीःथायी    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ    �ज�ज�ज�ज.पपपप. लातूरलातूरलातूरलातूर    येथेयेथेयेथेयेथे    वेळेवरवेळेवरवेळेवरवेळेवर    उप�ःथतउप�ःथतउप�ःथतउप�ःथत    रहावेरहावेरहावेरहावे. याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    9वलंब9वलंब9वलंब9वलंब    अथवाअथवाअथवाअथवा    टाळाटाळटाळाटाळटाळाटाळटाळाटाळ    होणारहोणारहोणारहोणार    नाह%नाह%नाह%नाह%    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    गांिभया*नेगांिभया*नेगांिभया*नेगांिभया*ने    द/ताद/ताद/ताद/ता    ~यावी~यावी~यावी~यावी. 


