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१ ी कांबळे ल मण ध डबा स.िश. शाला कनगाव 7-Jun-62

16-Nov-87 महार बी.ए-१९९४ ड एड1987 नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
२ ी दरकसे बी एस स. िश ा शा ल ता आिशव 21-Jun-63 16-Nov-87 महार ??.??.??. ड .एङ नाह सटु नाह नाह अन.ुजाती औसा
३ कांबळे ह .आय. स.िश अजनस डा खु. 5-Jun-65 16-Nov-87 महार .. नाह आहे होय नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर
४ ी कांबळे वसतं तकुाराम स.िश शाला अबंलुगा(ब)ु 2-Apr-66 16-Nov-87 अन ुजाती एस अन ुजातीड .एङ. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
५ ीमती कांबळे छाया गुडेंराव सह.िश क केनांदगाव 10-May-68 16-Nov-87 अनजुाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
६ आचाय ड . ह. ा.प. .क या चाकूर 10-May-61 18-Nov-87 महार ..९१ .. २०११ नाह आहे नाह नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर

७ ी. व ासेवक के.ड . स.िश. ज.प. ा.शा.ब बळ  ब.ु 25-Jun-65 1-Dec-87
अन ु
जाती.(महार)

एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २००९ नाह नाह अन.ुजाती देवणी

८ ीमती.मळभाग ेिशवकांता ब वराज स.िश शाला अबंलुगा(ब)ु 5-Jun-67
11-Feb-88 अन ुजाती एस अन ुजातीड .एङ.

नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
९ ीम.सयुवशंी दैवशाला बापरूाव ाप ा.शा. तळेगाव 15-May-68 11-Feb-88 मांग बी.ए.-२०१२ ड एड नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
१० ीम. खरटमोल ललीता यकंटराव सह.िश क. क या मु ड 2-Jun-69 11-Feb-88 अन ुजाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू

११ ीम.वाघमारे एल.एम. ा.प. ज.प.क या ा.शा.देवणी 20-May-68 13-Feb-88
अन ु
जाती.(चांभार)

बी.ए.,ड .एड.
बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २००९ नाह नाह अन.ुजाती देवणी

१२ कांबळे एस. एम. स.िश. कडमळु  व ती 2-May-67 15-Feb-88 महार .. नाह आहे होय नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर
१३ ीम कांबळे सी के स. िश ा शा मगुळेवाड 5-Jun-68 15-Feb-88 महार ??.??.??. ड .एङ नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती औसा

१४ ी.सयुवशंी बी. ह . स.िश. ज.प. ा.शा.धनगरवाड 7-Jun-63 5-Aug-88 अन ुजाती. एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २००३ नाह नाह अन.ुजाती देवणी

१५ दरकसे पी.ट . ा.प. हंपळनेर 20-Dec-64 6-Aug-88 अन ुजाती .. .. नाह आहे नाह नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर

१६
ी दरकसे पी.ट .

ा.प.

हंपळनेर
20-Dec-64

6-Aug-88

महार

.. .. नाह आहे

होय

नाह - - - - -
अन.ुजाती

चाकूर

१७ ी क ले पडं त शेषेराव
स.िश. चेरा

25-May-69 6-Aug-88 हंद ुमेहतर
एसएससी 
डएड-
०४/१९८७

नाह 01/03/2005

आहे८६४३५
२ 
द.१७/१२/२
०१५ अ ब+ अ अ+ अ

अन.ुजाती जळकोट

१८ ी. गायकवाड माधव आबाराव सह. िश क पा नगर, मु ड 3-Apr-64 26-Sep-88 अन ुजाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे नाह नाह अन.ुजाती लातरू
१९ बनसोडे  के. बी. स.िश. िसरसी  हं. 14-Feb-66 16-Mar-89 अन ुजाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
२० ी. बनसोडे उ म अनरुथ स.िश. नद रगा 1-May-68 16-Mar-89 अन ुजाती दहावी ड .एङ नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
२१ ीमती आ ेकर रािधका मधूकर ा.प. शाला  कनगाव 10-Jun-68

16-Mar-89 महार बी.ए.2007 बीएड2011 नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
२२ ी गायकवाड गुडेंराव दौलतराव ा प ा शा िशवपरू 20-Jun-63 17-Mar-89 अन ुजाती BA Bed नाह होय आहे नाह अन.ुजाती िश.अ.
२३ ी सरुवसे मधूकर ीमतं ा प शाला साकोळ 6-Jun-68 18-Mar-89 अन ुजाती BA Bed नाह होय आहे नाह अन.ुजाती िश.अ.

२४ ीमती खरटे केशर ल मणराव ा.प. ज.प. ा.शा. औराद (शा) 30-Jun-65
20-Mar-89 हंद ूढोर

अन ुजाती. बी.ए. बी.एड. नाह होय आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
२५ ीमती हनगलुकर आशा िगर धर ाथ पद िनवळ 14-Apr-68 23-Mar-89 अन ुजाती बी.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

कायरत ठकाण जात 
वै ता 
आहे/नाह

थम नेमणुक 
दनांक

अनुसूिचत जाती 
आंतर 
ज हा 

बदलीने जू 
दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय 
अहवाल

शै णक 
पा ता

यवसायी
क

 पा ता

ज म दनांक प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

जात वग

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017   

अ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव पदाचे नांव



२६ ी वाघमारे भगवान अजून सह.िश क ा.शा हासरणी 24-Apr-64
1-Aug-89 मांग बी.ए. मे 

२०१० ड एड नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
२७ उघाडे ह  .एन. स.िश. क या नळेगाव 21-Aug-68 3-Aug-89 अन ुजाती. .. .. नाह आहे होय होय - - - - - अन.ुजाती चाकूर
२८ र ा ववेक हतागळे ा.प. . ज.प. ा. शा. जाऊ 19-Mar-65 1-Jan-87 अन ुजाती बी.ए. ड .एड. नाह आहे आहे 3-Sep-90 अन.ुजाती िनलगंा 
२९ ी.भांग ेबालाजी गो वदंराव (सा.शा.) ा.पद. ड गरशेळक 28-Jan-68 3-Aug-89 मांग बीए02 ड एड88 नाह होय आहे 29-Apr-91 अन.ुजाती उदगीर 
३० ीम. नाटकर अनसुया गो वदंराव सह.िश क साखरशाळा 1-Jun-70 3-Aug-91 अनजुाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
३१ ी. च हाण जयचंद व नाथ सह. िश क द नगर मु ड 7-Dec-61 5-Aug-91 अन ुजाती बी.कॉम. ड .एड. नाह आहे नाह नाह अन.ुजाती लातरू
३२ गायकवाड एम.एल. ा.शा.गौर 1-May-64 5-Aug-91 VJ बी.ए. ड .एङ नाह  होय होय नाह अन.ुजाती िनलगंा 
३३ ी जगताप बालाजी अजूनराव ा िश ा शा अकुंलगा (राणी) 1-Jan-65

5-Aug-91 अन ुजाती दहावी Ded नाह होय आहे नाह अन.ुजाती िश.अ.

३४ ी. िच े हाद नरिसगंराव. सह िश क मांजर 10-Jun-65 5-Aug-91 अन ुजाती बी.ए. ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
३५ ी. कामेगावकर शामसुदंर अ पासाहेब ा.प. टाकळ  ब 7-Feb-66 5-Aug-91 अन ुजाती बी.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू

३६ ी.कांबळे तकुाराम सखाराम ाथ पद साखरा
20-May-66

5-Aug-91 अन ुजाती बी.ए. ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू

३७ अडसळेु द ू सभंाजी ा. प. क ा शा सेलू 2-Jan-67 5-Aug-91 महार बी.ए.
ड .एङ नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती औसा

३८ 833 ी.तरेुवाले बालाजी पांडूरंग ाप ा शा गजुोट 10-Apr-69
5-Aug-91 महार बी.ए  -मे-

१०११/०/८/१९९
४ एम ए 

बी.एड -
२९/०६/२०
०९ 

नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू

३९ ी.कदम बालाजी गगंाराम स. िश ज.प. ा.शा., िशवणीलख
20-Apr-70 5-Aug-91

मांग एस.एस. सी ड .एङ
नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती औसा

४० कदम ड . एम.
स.िश. मोहनाळ

20-Jun-67
7-Aug-91 मांग .. नाह होय होय

नाह
- - - - - अन.ुजाती चाकूर

४१ सयूवशंी मा ती मर बा स.िश. सांगवी को 2-Aug-70
20-Aug-91

मांग दहावी ड .एङ नाह  होय होय 
नाह अन.ुजाती िनलगंा 

४२ ी. सोनकांबळे बाब ुरामचं स.िश. 1-Aug-62 26-Aug-91 ह दं◌ु महार डएड-१९९० नाह 01/07/2009

आहे६०८९१६
 
द.१३/०६/२ अ अ ब+ ब+ ब+

अन.ुजाती जळकोट

४३ ीमती पो ते मायावती रघनूाथ स.िश. ज.प. ा.शा. औराद (शा) 12-Aug-69
22-Jul-92 महार

अन ुजाती. दहावी ड.एड. नाह होय आहे 27-Aug-91
अन.ुजाती िनलगंा 

४४ ी.गुजंरग ेअ नकुमार िनवृ ीराव स.िश. ज.प. ा.शा.स यदपरू 1-Feb-68 6-Apr-92
अन ु
जाती.(महार)

बी.ए.,ड .एड.
बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २००२ आहे नाह अन.ुजाती देवणी

४५ सोनवणे राहुल िशविलगं स. िश ज.प. ा.शा.जायफळ १.६.६२ 19-Nov-87
महार एस.अन ु

जाती.
ड .एङ नाह आहे

आहे 10-Apr-92
अन.ुजाती औसा

४६ ी हराळे अिनल जळबा
स.िश. नवीनवसाहत जळकोट

1-Jun-72 8-Jul-92 हंद ुचांभार एसएससी डए
ड७-१९९१ नाह 01/11/2010 आहे८३१५ 

द.१९/१०/२०
११ अ अ ब + अ ब

अन.ुजाती जळकोट

४७ वं ा कबीरदास गायकवाड स.िश. ज.प.. ा.शा. पेठ 4-Apr-66 20-Jul-92 अन ुजाती. बी.ए. ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
४८ ीम नाटकर शोभा गो वदं ा.पद वधर खोपेगाव 29-Jul-72 20-Jul-92 अनजुाती एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
४९ शृगंारे केशर दामु स. िश शाला लामजना 13-Oct-72 20-Jul-92 महार एस.एस. सी ड .एङ नाह आहे आहे अन.ुजाती औसा
५० हणमतें ध ड बा तकुाराम(भाषा) ा.पद. बेलसकरगा 30-Jun-64 21-Jul-92 मांग बीए94 बीएड00 नाह होय आहे अन.ुजाती उदगीर 
५१ ी. सरुवसे अ ण गणपती स.िश. बामणी 20-May-70 21-Jul-92 अन ुजाती एस अन ुजातीड . एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
५२ ी.ठोके काश नारायन स. िश ज.प. ा.शा.क हेर  . ता.औसा1-Jun-71 21-Jul-92 महार बी ए ड .एङ नाह आहे आहे अन.ुजाती औसा

 

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 
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१ ी वजीरे  सं ाम रामचं स.िश. मरसांगवी 15-Apr-69 6-Aug-90 महादेव कोळ
एसएससी 
३/८५ डएड-
१०/१९८७

नाह 01/01/2010 आहे अ+ अ+ अ अ अ अन.ुजमाती जळकोट

२ समु े बी.आर. स.िश. क या जानवळ 5-Mar-66 3-Aug-91 मांग .. नाह होय होय नाह - - - - - अन.ुजमाती चाकूर

३ ीमती राजगीरवाड कुसमु बाबरुाव
स.िश. डांगेवाड  जळकोट

1-Jul-73 25-Jun-92 महादेव कोळ
एसएससी-
३/१९९० डएड०
७/१९९९

नाह 01/07/2003
नाह - ब+ ब+ ब+ अ

अन.ुजमाती
जळकोट

४ ी िनडबने नारायण व ठलराव ा िश शाला साकोळ 11-Jun-69 22-Jul-92 अन ुजमाती दहावी Ded नाह होय आहे नाह अन.ुजमाती िश.अ.
५ ी जमादार जी.जी. स.िश. अलगरवाड 7-Jul-70 22-Jul-92 म.कोळ .. नाह आहे होय नाह - - - - - अन.ुजमाती चाकूर

६ ी. मदकंटे उ म पढंर नाथ
स.िश.

1-Jun-71 22-Jul-92 महादेव कोळ
एसएससी-
३/८९ डएड-
०७/१९७४

बीए-५/६/२००५ नाह 01/02/2012
आहे अ अ अ अ अ

अन.ुजमाती
जळकोट

७ ी.राजकुमार िशवाजी िशविशवे ा.प. ज.प. ा.शा.पढंरपरू 10-Oct-71 22-Jul-92
अन ु

जमाती(महादे
व कोळ )

बी.ए.,बी.एड.
बी.ए.,बी.ए

ड.
नाह उ ीण २००९ नाह नाह

अन.ुजमाती
देवणी

८ ी.सज वसतं बाजीराव
ा. प.

ज.प. ा.शा., 
िशवणीलख 6-Jun-64 23-Jul-92

महादेव कोळ बी ए
बी एड नाह आहे नाह नाह

अन.ुजमाती औसा

 

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

कायरत ठकाण जात वै ता 
आहे/नाह

थम नेमणुक 
दनांक

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 

अनुसूिचत जमाती 
आंतर ज हा 
बदलीने जू 

दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय 
अहवाल

शै णक 
पा ता

यवसायी
क

 पा ता

ज म दनांक प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

जात वग

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017

अ जे टता 
सुची माक

िश कांचे नांव पदाचे नांव







वग तालुका

२०१११-१२२०१२-१३२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
१ थगनर राऊबाई रामराव ा. पदवीधर नागझर 5-Jun-67 13-Nov-87 भ.ज.क बी ए बी.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.क. लातरू

२ ी.नरवटे सरेुश सदबा ाप ा.शा.मावलगाव 3-Apr-69
14-Nov-87

हाटकर बीए-
१०/५/१९९६

बीएड -
९/७/२०१२ नाह होय होय नाह भ.ज.क. अहमदपरू

३ ी सागावे एम.पी. ा.प. वडगाव 5-May-64 16-Nov-87 धनगर .. .. नाह आहे आहे नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर
४ ी काळे द ु गोपाळराव ा. प. ज.प. ा.शा., दावतपरू 17-Sep-68 16-Nov-87 धनगर एम ए बी एड नाह आहे नाह नाह भ.ज.क. औसा
५ ी क े बी.आर. स.िश महांडोळ 9-Jun-67 17-Nov-87 वजंार .. नाह आहे आहे नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर

६ ी मुडंकर वजैनाथ िभमराव
स.िश. येलदरा

16-May-64 11-Feb-88 हंद ुधनगर
एसएससी-
३/८० डएड-
४/१९८६

नाह 27/02/2012
नाह - - अ अ अ

भ.ज.क. जळकोट

७ सयुवशंी ीमतं तम णा ा.प. िनलगंा 4-Jan-65 11-Feb-88 भ.ज.क. एम ए बी एड नाह होय आहे नाह भ.ज.क. िनलगंा 
८ हे े बी.बी. स.िश. जानवळ 30-May-67 11-Feb-88 धनगर .. नाह होय नाह नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर

 

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

कायरत ठकाण जात वै ता 
आहे/नाह

थम नेमणुक दनांक

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 

भट या जमाती क
आंतर ज हा 
बदलीने जू 

दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक पा ता यवसायी
क

 पा ता

ज म दनांक प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

जात वग

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017

अ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव पदाचे नांव 



वग तालुका

२०१११-१२२०१२-१३२०१३-१४२०१४-१५२०१५-१६
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
१ ी.नागरगोजे नरहर  गगंाराम ा.पद. कुमठाखु. 1-Feb-66 16-Dec-85 वजंार बीए97 बीएड10 नाह होय आहे भ.ज.ड. उदगीर 
२ ीमती मुडें कमल िचंताणराव ा.प. के. क या खरोळा 9-Nov-67 16-Dec-85 वजंार एम.ए. एम.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.ड. रेणापरु
३ ीमती चाटे सी. पी. स.िश. लातरूरोड 5-Jun-68 13-Nov-87 वजंार .. .. नाह होय होय नाह - - - - - भ.ज.ड. चाकूर
४ ीमती च हाण कािलदंा यबंकराव ा.प. ा.शा.शेरा 26-Aug-68 13-Nov-87 ..२ बी.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.ड. रेणापरु

५ 327 ी. मुढें सु ीव बालाजी ाप के. ा.शा.कोपरा 22-Nov-63
14-Nov-87 वजंार बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -
1986 नाह होय होय नाह भ.ज.ड. अहमदपरू

६ नागरगोजे एन.पी. स.िश. महाळंगी 5-Feb-68 14-Nov-87 वजंार .. .. नाह होय नाह नाह - - - - - भ.ज.ड. चाकूर

७
क े एस.पी. ा.प. ितवघाळ

1-Feb-69
14-Nov-87 वजंार ..९५ .. 

२०/०५/११
नाह आहे आहे नाह - - - - -

भ.ज.ड.

चाकूर

८ ी नागरगोजे मा णक माधव
स.िश. कुणक

9-Jun-67 11-Feb-88 वजंार
एसएससी-
१९८४ डएड-
१९८६

बीए-१९९१ नाह 01/04/2011
१५६७६- 

द.२३/०५/२०१
२ ब+ ब ब ब+ ब+ भ.ज.ड.

जळकोट

 

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

कायरत ठकाण जात वै ता 
आहे/नाह

थम नेमणुक दनांक

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 

भट या जमाती ड
आंतर ज हा 
बदलीने जू 

दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक पा ता यवसायी
क

 पा ता

ज म दनांक प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

जात वग

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017

अ जे टता 
सुची माक

िश कांचे नांव पदाचे नांव 



वग तालुका

२०१११-१२ २०१२-
१३

२०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-
१६

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
१ राठोड सभुाष दपला स िश क. ा.शा.बडूर 5-May-66 16-Nov-87 व.जा.अ. एसएससी ड एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. िनलगंा 
२ ी राठोड वामन हर ा. प. आलमला 1-Aug-68 16-Nov-87 लमाण बी ए बी एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. औसा
३ ी. माने आर.ट . ा. प. ज.प. ा.शा., उट  ब.ु 15-Aug-68 16-Nov-87 वडार बी ए बी एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. औसा

४ ी.राठोड एस.ड . ा.प. ज.प. ा.शा.स यदपरू 1-May-67 23-Feb-88 (लमाण) बी.ए.,ड .एड. ड .एड. नाह उ ीण २०१२ नाह नाह व.जा.अ. देवणी
५ ी. च हाण बाब ुधनिसगं. सह िश क सामनगाव 28-Aug-65 17-Mar-89 वमु  जाती एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. लातरू
६ ी.राठोड एम.बी. ा. प. ज प ा शा लोहटा ०२.०५.१९६९ 27-Dec-89 लमाण एम ए बी एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. औसा
७ ी.च हाण रमेश वसतंराव स. िश ज प ा शा िचंचोली 

सोन 1-Mar-68 16-Sep-87 लमाण एस.अन ु
जाती.

ड .एङ नाह आहे आहे 1-Sep-91 व.जा.अ. औसा

८ च हाण रतनलाल परुा(भाषा) ा.पद. हकनकवाड 9-Jun-67 20-Jul-92 लमाणी बीए07 ड एड90 नाह होय आहे व.जा.अ. उदगीर 
९ ी राठोड पी एच स. िश ा शा चलबगुा 9-May-70 20-Jul-92 लमाण ??.??.??. ड .एङ नाह आहे आहे व.जा.अ. औसा
१० ी. राठोड महादेव फुलचंद सह.िश क ता.ंका.बोरगांव 10-Jul-72 21-Jul-92 वमु  जाती बी.ए. ड  एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. लातरू
११ ीम.च हाण आय.एच. स. िश हसलगण ०५.०२.१९७० 21-Jul-92 लमाण अन ुजाती. ड .एङ नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. औसा
१२ 1120 ी.च हाण बळ राम चापला ाप ा.शा. उजना 12-Jul-68 23-Jul-92 लमाणी बी.ए. बीएड नाह होय होय नाह व.जा.अ. अहमदपरू
१३ ी.जाधव बाब ुचंदू स.िश. ा.शा.लमाणतांडा ध. 4-May-66 12-Aug-92  (लमाण) एस.एससी ड .एङ नाह नाह नाह व.जा.अ. देवणी
१४ मळेु तकुाराम शकंरराव  स.िश. ा.शा.हनमतंवाड  (हा) 20-Mar-70 1-Oct-92 पारधी दहावी ड .एङ नाह  होय आहे नाह  व.जा.अ. िनलगंा 
१५ ी.च हाण भा कर नदं ु(सा.शा.) ा.पद. चांदेगांव 29-Jun-68 25-Nov-87 लमाणी बीए05 ड एड87 नाह होय आहे 16-Oct-92 व.जा.अ. उदगीर 
१६ राठोड बी.एस. स.िश. ज.प. ा.शा.आनदंनगर 16-Jun-78 13-Dec-01 »Ö´ÖÖ Öß ²Öß.‹. ›üß.‹›ü. ÖÖÆüß उ ीण ÆüÖêµÖ ÆüÖêµÖ व.जा.अ. ¤êü¾Ö Öß

१७ ी मळेु काश मारोती स िश कालांड 20-Apr-74 12-Jun-93 VJNT बी ए ड एड नाह होय होय नाह व.जा.अ. िनलगंा 
१८ ी. च हाण ेमदास केशवराव स. िश ा.शा., उंबडगा (खु.) 20-Jun-69 18-Sep-93 लमान बी ए ड .एङ नाह आहे व.जा.अ. औसा
१९ ी. ं जे शेषेराव नारायण ा.प. िनटूर मोड 10-Jun-68 20-Sep-93 भटके वमु बी.ए. बी एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. िनलगंा 
२० जाधव रमेश बाबरुाव (भाषा) ा.पद. भाकसखेडा प.ं 5-Nov-71 20-Sep-93 कैकाड एमए96 ड एड91 नाह होय आहे व.जा.अ. उदगीर 

 

आपसी आं जब ताव ा  

थम नेमणुक 
दनांक

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 

वमु  जाती अ
आंतर ज हा 
बदलीने जू 

दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक 
पा ता

यवसायी
क

 पा ता

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017

अ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव पदाचे नांव जात वै ता 
आहे/नाह

कायरत ठकाण ज म दनांक वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

जात वग



वग तालुका

२०१११-
१२

२०१२-
१३

२०१३-
१४

२०१४-
१५

२०१५-
१६

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
१ ी राजे सिुनल तकुाराम ाप ा.शा.लांजी 14-May-66 23-Feb-85 कंुभार बीए बी.एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
२ ी.मुडंकर वनायक नारायण ाप ा.शा. ितथ 2-Aug-66 23-Feb-85 धनगर बीए बीएड नाह होय होय नाह भ.ज.ब. अहमदपरू

३ कुलकण  जय ी नारायणराव स.िश. टाकळ 14-Oct-58 25-Feb-85 ा हण एसएससी75 ड एड83 नाह सटु नाह खुला उदगीर 
४ ी लासरेू गणपत राज ा िश शाला येरोळ 26-Sep-59 25-Feb-85 इ.मा.व. दहावी Ded नाह होय आहे नाह खुला िश.अ.
५ मोरखंडे अशोक कािशनाथ(सामा जक शा ा.पद. ने गांव 2-May-60 25-Feb-85 िलगंायत बीए89 ड एड79 नाह सटु नाह खुला उदगीर 
६ ी ढगे हर दास नागनाथराव ा िश ा शा शद (उ.) 18-Nov-60 25-Feb-85 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
७ ीम. कळसे एस एन स.िश के. ा.शा. ह पळगाव 14-Apr-61 25-Feb-85 गाड लोहार एसएससी ड एड नाह होय होय नाह भ.ज.ब. अहमदपरू
८ चांडक बजरंग गो वदंलाल स.िश. ा.शा.यशवतंवाड 16-Sep-61 25-Feb-85 खुला एस.अन ु

जाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
९ कुलकण  काश फुु लचं स.िश. हाळ 1-May-62 25-Feb-85 ा हण एसएससी78 ड एड84 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१० ी. बरनाळे ड .बी. स.िश. ा.शा.पानगाव रे. 5-Jul-62 25-Feb-85 खुला ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
११ ी पठाण ई माईल सरूजसाहेब ा प शाला ह परगा का 9-May-63

25-Feb-85 मु लीम बी.ए.1994 बीएड-
2004 नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१२ ी. यादव हर  शेषेराव सह.िश क ग देगाव 10-Jul-63 25-Feb-85 इतर मागास ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
१३ पाट ल ब वराज बापरूाव (सा.शा.) ा.पद. करखेली 8-Aug-63 25-Feb-85 िलगंायत बीए91 बीएड94 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१४ बावगे वजैनाथ िभमाशकंर(सा.शा.) ा.पद. खेडा 29-Jul-64 25-Feb-85 िलगंायत बीए93 बीएड06 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१५ आयनलेु एम. वाय. स.िश. बनसावरगाव 2-Aug-64 25-Feb-85 खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
१६ ी जाधव भाकर दगडू ा.प. िसधंगाव 10-May-65 25-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू

१७ ी.आचमे वजयकुमार व नाथ स.िश. ज.प. ा.शा.लासोना 5-Jan-66 25-Feb-85 इ.मा.व.
एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण २०१२ नाह नाह

खुला
देवणी

१८ बरादार सयुकांत गणपतराव (सा.शा.) ा.पद. शाला देवजन 15-Feb-66 25-Feb-85 िलगंायत बीए89 बीएड00 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१९ 122 ी मुजंावार चॉदपाशा रसलूसाब स.िश. ा.शा.खरबवाड 26-Feb-66 25-Feb-85 मु लीम एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
२० ी क तरेु ह . ह . स.िश. िशवणी म. 15-Mar-66 25-Feb-85 िलगायत .. नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२१ ढोकाडे शामा ल मण स.िश. कुमठाखु. 12-Jun-66 25-Feb-85 खुला एसएसीड ड एड नाह होय नाह खुला उदगीर 
२२ ीम पांडे जे बी ा. प. बेलकंुड 7-Jul-64 26-Feb-85 ा ह ण बी.ए. बी एड नाह आहे आहे नाह खुला औसा
२३ ी. िशदें बालाजी भानदुास सह िश क यचौक मांजर 7-Sep-64 26-Feb-85 खुला ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
२४ 128 ी मजगे दलीप नागनाथ स.िश िश र ताज 7-Feb-59 27-Feb-85 िलगंायत एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
२५ 129 ीम. जाधव िशवनदंा कशनराव स.िश. के. ा.शा. िश र ताज. 20-Oct-60 27-Feb-85 माळ बीए०७ ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
२६ ी.कुलकण  पी.ट ा.प. ा.शा.तळणी 30-Apr-62 27-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
२७ ी जाधव नानासाहेब नारायण स.िश. बटरगाव 3-Sep-64 28-Feb-85 खुला ड .एड. नाह नाह खुला नाह खुला रेणपरू
२८ ीम.कपाळे इंदमूती गु नाथ ा.प. आरजखेडा 24-Feb-65 28-Feb-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
२९ ीम.सावतं िनमला द ा य सह.िश. साई 10-May-62 26-Jun-85 खुला ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
३० ीमती च हाण एल.आर. स िश के. ा.शा. का. िशरसी 12-Jun-63 1-Jul-85 खुला एसएससी ड.एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
३१ ीम.जगळपरेु एम.बी. स.िश वडगाव 1-Jun-65 22-Jul-85 कोमट .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३२ ी पटाडे एस आर स. िश क ा शा भेटा 15-Aug-62 25-Jul-85 खुला एस.एस. सी. ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा

३३ िभ का  राम पढंर नाथ (सा.शा.) ा.पद. हेबतपरू 4-Apr-66 25-Jul-85 िलगंायत बीए98 ड एड84 नाह होय नाह खुला उदगीर 

पदाचे नांव कायरत ठकाण जात वग यवसायी
क

 पा ता

ज म दनांक थम नेमणुक 
दनांक

जात वै ता 
आहे/नाह

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

शेरा

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या िश क संवगाची अंितम जे ता याद  सन 2017

अ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव

खुला (सवसाधारण)

आंतर 
ज हा 

बदलीने जू 
दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक 
पा ता
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३४ ी पचंग ले बाब ुशकंरअ पा स.िश. रावणकोळा 5-Feb-61 26-Jul-85 हद ुको ी एसएससी- नाह नोदं नाह . आहे - - अ+ अ ब व.मा. . जळकोट
३५ गादगे ह.एस. स.िश. सगंाची वाड 20-Nov-59 29-Jul-85 िलगायत .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३६ ी सतुार रंगनाथराव नागोराव ा. प. ा शा काळमाथा 3-Mar-63 29-Jul-85 सतुार एम.ए. ड .एङ नाह आहे

आहे
नाह खुला औसा

३७
पवार ड .बी. स. िश ा शा स रधवाड

20-Jun-64 29-Jul-85
खुला ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा

३८ ीम.पठाण हिनफाबेगम अमीरखा स.िश. ा.शा.अबंलुगा ( व.) 28-Jun-63 31-Jul-85 खुला ड .एङ नाह  होय लाग ूनाह नाह  खुला िनलगंा 
३९ ीम. कुलकण  छबबुाई अनतंराव स. िश ज.प. ा.शा., उंबडगा (ब.ु)

4-Feb-62 2-Aug-85
ा हण बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा

४० जाधव ड य.ु पी. स.िश. लातरूरोड 2-Jan-61 23-Aug-85 खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
४१ ी. जाधव पी.एन. स.िश. आनदंवाड 20-Dec-64 23-Aug-85 खुला ड .एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
४२ बरादार भानदुास व नाथ ा.िश क जेवळ 10-Jun-64 24-Sep-85 खुला एसएससी ड  एड नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
४३ ीम पांगळ एम एम ा. प. के ा शा भेटा 10-Jun-62 25-Sep-85 जैन बी.ए. बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
४४ बरादार िशवाजी मा तीराव(भाषा) ा.पद. ड गरशेळक 1-Jul-63 25-Sep-85 खुला एमए91 बीपीएड90 नाह होय नाह खुला उदगीर 
४५ 152 ी कानवटे दामोधर नारायणराव स.िश के. ा.शा.कुमठा 10-Jul-63 1-Oct-85 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
४६ ी. जाधव कािशनाथ िनवृ ी पद वधर आबेंगाव 2-Jan-61 3-Oct-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह नाह लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
४७ ी स यद हसन महेबबुसाब सह.िश क जुने चांडे र 25-Jan-61 3-Oct-85 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
४८ ी कनगरकर कमल रामकृ ण ा. प. ा शा मोगरगा 27-May-61 4-Oct-85 ा हण एम ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
४९ मोह नी दे वदास परुाणी स.िश. . ज.प. ा. शा. पालापरु 2-Jan-63 26-Nov-85 खुला ड .एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 

५० ीम.बागेलीकर एस. ह . स.िश. ज.प.क या ा.शा.देवणी 28-Feb-63 29-Nov-85 खुला (खुला)
एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह नाह नाह

खुला
देवणी

५१ ी. सयुवशंी अशोक सयुभान सह िश क भोयरा 4-Mar-64 11-Dec-85 खुला ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
५२ ी शेख द तगीर जमालसाब ा.प. वडगाव 1-Jun-64 13-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह होय लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
५३ होळदांडगे ह.ड . स.िश. उकाची वाड 2-Sep-64 13-Dec-85 िलगायत .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
५४ 161 ी मळुके गणपती तकूाराम ा.प. शाला हाडोळती 23-Jun-65 13-Dec-85 खुला बी.ए. ड .एड. नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
५५ ी हाळे बी.जी. स.िश. बावची 12-Oct-65 13-Dec-85 खुला ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
५६ मळेु समुती नागनाथ स.िश. ध ड ह परगा 27-Oct-65 13-Dec-85 िलगंायत एसएससी80 ड एड85 नाह होय नाह खुला उदगीर 
५७ कळसे  एस.एस. स.िश. िसदंखेड 5-Mar-66 13-Dec-85

भ.ज.ब ड .एड. नाह आहे आहे
नाह भ.ज.ब.

िनलगंा 
५८ ीम. वामी ीदेवी िशविलगं पा ा.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 खुला देवणी

५९ 166 ीम.देशमखु ममुताज बेगम अ दलू रहेमानाप ा.शा.टेभणू 26-Jun-66 13-Dec-85 मु लीम बी.ए बीएड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
६० 167 ी सोनट के  दगबंर रामराव ाप के. ा.शा. ह पळगाव 1-Oct-66

13-Dec-85 िलगंायत एसएससी 
बीए 1991 ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

६१ ीम वामी िशवकांता नागनाथ ा.पदवीधर बोरगांव (का) 27-Nov-66 13-Dec-85 इतर मागास बी.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
६२ ी.पा टल ए.एम. ा.प. ा.शा.मसुळेवाड 4-Jun-67 13-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
६३ 171 ीम.जोशी शरय ूचं शेखरराव ाप के. ा.शा. ह पळगाव 2-Nov-61 14-Dec-85 ा हण बीए बीएड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
६४ 172 ी. ह परगे सभुाषा बाबरूाव ाप ा.शा. माकणी 10-Feb-63 14-Dec-85 िलगंायत बीए- १९९२ ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
६५ 173 ी.कुलकण  भगवान जनाधन ाप ा.शा. तळेगाव 6-Oct-63

14-Dec-85 ा हण बी.ए.-१९९१  .बीएड-
१२/१२/२०१
२

नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

६६ खानापरेू ए.एस.
स.िश. िशवणखेड ब.ु 11-Oct-63 14-Dec-85

खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

६७ ीम पाटवदकर शोभा बाहुबली सह.िश क पपंळगांव 15-Apr-64 14-Dec-85 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
६८ ीम इनामदार एस एस स. िश क या ा शा क लार 16-Oct-64 14-Dec-85 ा हण एस अन ुजातीड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
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६९ सगं या िच यापा मठपती ा.प ज.प. ा.शा. लांबोटा 4-Jan-65 14-Dec-85 इ.मा.व. एम.ए. बी.एड नाह आहे आहे
नाह खुला

िनलगंा 
७० ी. येळ कर बालाजी कंुडिलक ा.प. हाडगा 10-Mar-65 14-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 

७१
सोळंुके सधुाकर दादाराव

स िश

भतुमगुळ
4-May-65

14-Dec-85 खुला एसएससी

ड एड
नाह

आहे
लाग ूनाह

नाह खुला

िनलगंा 
७२ मौजन अकबर मदारसाब(सा.शा.) ा.पद. लोणी 15-Jun-65 14-Dec-85 मु लम बीए91 सासु बीएड04िश व नाह होय नाह खुला उदगीर 
७३ ी कासले ानोबा रामचं स.िश. दज बोरगाव 29-Jun-65 14-Dec-85 इ.मा.व. एस.अन ु

जाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
७४ ी कासले ानेाबा रामचं स.िश िचखली 29-Jun-65 14-Dec-85 येलम बीए बीएड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
७५ ी गोरे सजंय िशवराज

ा. प.
ज प ा शा तुगंी बु

1-Oct-65 14-Dec-85
िलगंायत बी ए

बी एड
नाह आहे नाह नाह खुला औसा

७६ ी शेर कर एस बी स. िश ा शा येळ 29-Nov-65 14-Dec-85 प रट ??.??.??. ड .एङ नाह आहे आहे नाह खुला औसा
७७ हगण एस.एस. स िश क या पानिचंचोली 8-Apr-66 14-Dec-85 खुला एम.ए. बी.एड. नाह  होय लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
७८ ी.पांचाळ उ म नरहर ा. प. ज.प. ा.शा. बधुोडा. ता.औसा 10-Apr-66 14-Dec-85 सतुार एम.ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
७९ ी पांचाळ उ म नरहर ाथ पद एकुरगा 10-Apr-66 14-Dec-85 इ.मा.व. एम.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
८० अना पे ह.एस. स.िश. क ेवाड 15-Apr-66 14-Dec-85 येलम .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

८१ ी. माचप ले स यवान तकुाराम ा.प. शेडोळ 30-Apr-66
14-Dec-85 इ.मा.व. बी.ए. ड .एड. नाह होय नाह नाह खुला

िनलगंा 
८२ ी.जोशी गुडेंराव पांडुरंग ा.प. ज.प. ा.शा.चवण ह परगा 4-May-66 14-Dec-85 खुला (बा ण) बी.ए.,बी.एड.

बी.ए.,बी.ए
ड.

नाह उ ीण २०१० नाह नाह खुला देवणी

८३ 190 ी रोकडे सभुाष िशवाजीराव स.िश. ा.शा. उजना 8-Jul-66
14-Dec-85 खुला एचएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

८४ ी. रणखांब ीहर  नामदेव सह िश क िचखुडा
23-Jul-66

14-Dec-85 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

८५ ी. बरादार ह .क स.िश. ज.प.क या ा.शा.देवणी 9-Aug-66 14-Dec-85
खुला 

(िलगंायत)
बी.ए.,ड .एड.

बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २००९ नाह नाह खुला देवणी

८६ ी िभगंोले बालाजी रामचं स.िश. ा.शा. हट  न२ं 15-Aug-66 14-Dec-85 खुला एस.अन ु
जाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू

८७ मळभागे राज  गु िस द पा स.िश. शाला दावणगांव 8-Feb-67 14-Dec-85 जंगम एसएससी83 ड एड85 नाह होय आहे खुला उदगीर 

८८ सयूवशंी एस.एन. स.िश.
ा.शा.मगुाव 10-May-67

14-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह  होय नाह नाह खुला
िनलगंा 

८९ ी.बारसगें गो वदं पढंर नाथ (सा.शा.) ा.पद. िनडेबन 29-May-67 14-Dec-85 खुला बीए89 ड एड85 नाह होय नाह खुला उदगीर 
९० 197 ी.मठपती दयानदं िशवराज पा ाप ये तार 1-Jun-67 14-Dec-85 जंगम बीए बीएड नाह होय होय नाह खुला अहमदपरू
९१ ी लोखंडे िशवाजी राजाराम ा.प. गरसळु 25-Jun-67 14-Dec-85 इ.मा.व. बी.ए. बी.एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
९२ िनल मा िभम णा कवठे स.िश. . ज.प. ा. शा. नणंद 27-Jun-67 14-Dec-85 खुला एस.अन ुजाती ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला िनलगंा 
९३ ीमती उजेडे ममुताजबेगम आजमसाब ा िश ा शा क या साकोळ 1-Jul-67

14-Dec-85 खुला दहावी Ded नाह होय -
नाह खुला िश.अ.

९४ ी गु े दलीप रंगनाथ ा. प. ज.प. ा.शा.येलोर ५.५.६४ 14-Dec-85 खुला बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
९५ ढवण नारायण गोरोबा स.िश. ा.शा.मदुगड (ए .) 2-Jul-61 16-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह  होय लाग ूनाह नाह  खुला िनलगंा 

९६
205

ी. कुनके पांडूरंग ग ◌वदराव ाप के. ा.शा.िचखली 12-Aug-64
16-Dec-85

खुला बी.ए   
ए ल १९९२

बीएड-
२५/६/२०१
०

नाह होय खुला नाह
खुला

अहमदपरू
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९७ ीमती मगर सलुन िनवृ ी ा. पदवीधर द नगर मु ड 4-Feb-65 16-Dec-85 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
९८ ी. भालके बडें पा शकंरा पा ा.प. िशरोळ(वा.ं) 9-Feb-65 16-Dec-85 इतर मागास दहावी ड .एङ नाह आहे आहे नाह खुला िनलगंा 
९९ ी.नागरगोजे नरहर  गगंाराम(सा.शा.) ा.पद. कुमठाखु. 1-Feb-66 16-Dec-85 वजंार बीए97 बीएड10 नाह होय आहे भ.ज.ड. उदगीर 
१०० ी झडे बिभषण नरसींग सह.िश क केगाधवड 2-May-66 16-Dec-85 इतर मागास एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
१०१ घोगरे आयो या माधवराव(सा.शा.) ा.पद. क या वाढवणाबु 12-May-66 16-Dec-85 खुला एमए02 बीएड05 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१०२ ीमती.बोपलकर राज ी रतीलाल ा. प. ज.प. ा.शा. याकतपरू. ता.औसा 1-Jun-66 16-Dec-85 जैन एम.ए बी एड नाह आहे नाह

नाह खुला औसा

१०३ 212 ी.मळेु रामचं  राच पा ाप के ाशा कुमठा बू 21-Jun-66
16-Dec-85 िलगंायत बीए-३१-७-९१ ◌ुबीएड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१०४ ीम.पाट ल िनमलाबाई व ठलराव सह.िश क धनेगाव 1-Jul-66 16-Dec-85 इतर मागास एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
१०५ 214 ी िशदें अशोक िभमराव स.िश ा.शा.मावलगाव 2-Feb-67 16-Dec-85 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१०६ बरादार  पांडुरंग  गोपाळराव स.िश. अनसरवाडा 1-Jun-67 16-Dec-85 खुला एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
१०७ जाधव रमेश केशवराव स.िश. शाला देवजन 8-Jun-67 16-Dec-85 गाड लोहार एसएससी83 ड एड95 नाह नाह आहे खुला उदगीर 
१०८ ीमती मुडें कमल िचंताणराव ा.प. के. क या खरोळा 9-Nov-67 16-Dec-85 वजंार एम.ए. एम.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.ड. रेणापरु

१०९ ी.कानडे महादेव महािलगं स. िश ज.प. ा.शा. बरवली १५.४.६६ 16-Dec-85 जंगम एस.अन ु
जाती.

ड .एङ नाह आहे आहे नाह खुला औसा

११० ी. िस दक  महेमदु आलम 
मसदूलुहक ा.प. शाला खरोळा (ऊद)ु 1-Apr-58 17-Dec-85 मु लम बी.ए. बी.एड. नाह नाह नाह नाह खुला रेणपरू

१११ ी. बरादार वजयकुमार माधवराव. सह िश क िचखुडा 10-May-64 17-Dec-85 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
११२ 221 ी.कवटूकर नागनाथ तकुाराम ाप के. ा.शा.थोडगा 2-Mar-66 17-Dec-85 सोनार बीए - बीएड- नाह होय होय नाह खुला अहमदपरू
११३ ी. कदम अनतं ल मणराव स.िश. िशरोळ(वा.ं) 4-Mar-66 17-Dec-85 खुला दहावी ड .एङ नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
११४ ी.चौहान वजयकुमार चं राव ा.प. ज.प. ा.शा.भोपणी 19-Jun-67 17-Dec-85

खुला 
(राजपतु)

बी.ए.,ड .एड.
बी.ए.,बी.ए

ड.
नाह उ ीण २०११ नाह नाह खुला देवणी

११५ ी. बरादार बालाजी पुडंिलक स.िश. ज.प. ा.शा.होनाळ 28-Jun-66 18-Dec-85 खुला (खुला) एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

,ड .एड. नाह उ ीण २००९ नाह नाह खुला देवणी
११६ कुटवाडे कुसमू गो वदं स.िश. कोळपा 7-Apr-59 20-Dec-85 इतर मागास एस अन ुजाती ड . एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
११७ ी राऊत सी एम ा. प. ा शा चलबगुा 1-Jul-66 20-Dec-85 खुला ??.?. बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
११८ ीम इजारे जे एन स.िश. शाला जळकोट 4-Jun-66 1-Jan-86 हंद ुिलगंायत नाह नाह अ+ अ अ ब+ अ खुला जळकोट
११९ ी लांडगे एस.एच स.िश ा शा िसदंगी खू 18-Dec-62 2-Jan-86 ा◌ा हण एस.एससी ड एड नाह होय खुला खुला अहमदपरू
१२० कुलकण  उषा हणमतंराव ा.िश क समथनगर 7-Aug-59 17-Jan-86 खुला बी ए ड  एड नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१२१ 229 ी. शेकडे ह रशचं  मारोती स.िश. ा.शा. खरबवाड 31-May-68 15-Jun-86 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१२२ ी कदम उ दव कािशराम स.िश. होकणा 24-Nov-59 7-Jul-86 हंद ु ब मा. नाह नाह ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला जळकोट
१२३ ी. ीनामे बी.ड . स िश ा.शा. हालसी (ह.) 10-Jul-66 15-Jul-86 खुला बी ए ड.एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
१२४ ी शेळके अ ण रावसाहेब स.िश ा.शा. राळगा 4-Apr-66 12-Aug-87 खुला एस.एससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१२५
236

ी.देशपांडे सजंयकुमार रामकृ ण ाप ा.शा.वरवटं 20-Feb-69
19-Sep-87

ा हण बीए-
१३/९/१९९३

बीएड -
४/७/१९९९ नाह होय खुला नाह

खुला
अहमदपरू

१२६ 237 ी पटेल अ दलू शेख मु ार अ.जलील स.िश ा.शा. धानोरा ब ू. 31-Dec-68 9-Oct-87 मु लीम एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१२७
ीम. गाडे मगंलबाई  वजैनाथ

स िश

हर जवळगा
1-Jun-65

12-Oct-87 खुला एसएससी

ड एड
नाह

आहे लाग ुना ह. नाह खुला

िनलगंा 

१२८
ीम नाडे मगंल वसतंराव स. िश ा शा मोगरगा

14-Oct-68 4-Nov-87
माळ एस.अन ु

जाती.
ड .एङ नाह आहे

आहे नाह

खुला औसा

१२९ पाट ल बी एम स िश ममदापरू 1-Jul-66 11-Nov-87 खुला एस अन ुजाती ड एड नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
१३० ी मोगरगे राजकुमार व ठलराव ा िश ा शा ड गरगाव बो. 10-Jun-65 12-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
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१३१ घारोळे कसन तकुाराम स िश ा.शा.हासरु (ब)ु 11-Jun-66 12-Nov-87 खुला एसएससी ड एड नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 

१३२ ी जाधव बालाजी माधवराव ा प क ा शा िश र अ. 15-Aug-66
15-Jul-85

खुला BA Ded नाह होय -
12/11/1987 

(खाजगी 
शाळा)

खुला िश.अ.

१३३ सभंाळे वजयकुमार रामराव ा. प. शाला लामजना 28-Jan-68 12-Nov-87 िलगंायत बी.ए. ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
१३४ ी बराजदार िशवदास शकंरराव ा.पद वधर क हा 15-May-68 12-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१३५ 249 ी. िगर  मधूकर वठठल स.िश ा.शा. गादगेवाड 10-Dec-60 13-Nov-87 गोसावी एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१३६ ी चरप ले परमानदं हणमतंराव स.िश. ज.प.के. ा.शा.होसरू 25-Dec-60 13-Nov-87 खुला एस अन ुजाती ड एड नाह  होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
१३७ ी.पोतदार उमाकांत अवधुतराव ा.प. ज.प. ा.शा.आबेंगाव 1-Jan-61 13-Nov-87 खुला ( ा ण)

बी.ए.,बी.ट .आ
य.

बी.ए.,बी.ट
.आय.

नाह नाह नाह नाह खुला देवणी
१३८ ीम. जाधव स यिशला मा तीराव सह.िश क िचंचोलीराववाड 5-Jul-61 13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१३९ भोसले ट .के. स.िश. .क या चाकूर

1-Feb-62
13-Nov-87 खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

१४० पळकुटे तकुाराम ानोबा
ा.प.

ा.शा.िचलवतंवाड 8-Feb-63 13-Nov-87 इ.मा.व. बीए
बीएड नाह आहे आहे नाह खुला

िनलगंा 
१४१ ीम जोशी शामला रंगनाथदेव सह.िश क पा नगर, मु ड 4-May-63 13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१४२ ी भजुंगा सोमे र रामराव ा िश ा शा दैठणा 14-Jul-63 13-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
१४३ ी हं ाळे म मथ व नाथराव ा िश ा शा ह पळगाव 3-Aug-63 13-Nov-87 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
१४४ ीम. नाडे राजाबाई दगडू ा. प. ज.प. ा.शा. मासडु 15-Jan-64 13-Nov-87 खुला एम ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
१४५ 259 ी शेळके  रणजीत तळुसीराम स.िश ा शा पकुंतांडा 5-Jun-64 13-Nov-87 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१४६ ी.दराडे चं कांत सोपानराव ा.प. क. ा.शा.रेणापरू 1-Jul-64 13-Nov-87 इ.मा.व. बी.ए. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
१४७ १९ जाधव आर.एन. स.िश ितवटघाळ 9-Jul-64 13-Nov-87 खुला .. .. नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
१४८ ी.भोसले एम.आर स.िश. शाला रेणापरू 17-Oct-64 13-Nov-87 ..२ बी.ए. ड .एड. नाह आहे नाह नाह भ.ज.ड. रेणापरु
१४९ ी. कदम जलाल वनायकराव ाथ पद चाटा 28-Dec-64 13-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१५० कानवटे दलीप रावसाहेब स.िश. वजंारवाड (हाळ ) 20-Jan-65 13-Nov-87 खुला एसएससी82 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१५१ ी. जाधव एस.बी. स.िश. उमरगा (हा.) 30-Jun-65 13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह - लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
१५२ 269 ी शेख शादलूा महेताब स.िश के. ा.शा.कुमठा 10-Aug-65 13-Nov-87 मु लीम एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१५३ ीम. कुलकण  आशा गणपतराव ा. प. क ा शा लोदगा 30-Oct-65 13-Nov-87 बा हण बी ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
१५४ िश रे एस.आर. स.िश क या वडवळ 15-Mar-66 13-Nov-87 गरुव .. नाह होय होय नाह - - - - - खुला चाकूर
१५५ 272 ी जाधव सयुकातराव ग वदराव स.िश ा.शा. ितथ 12-Apr-66 13-Nov-87 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१५६ ी पाट ल ब वराज बसवे र ा. प. ज प ा शा तुगंी बु 15-Apr-66 13-Nov-87 िलगंायत बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
१५७ बरादार रमेश व नाथ(सा.शा.) ा.पद. क याहंडरगळु 3-May-66 13-Nov-87 िलगंायत एमए94 ड एड82 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१५८ ी.िसदंाळकर उमाकांत रामचं सह.िश. गांजूर 7-Jun-66 13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१५९ ी. िभसे अनरुथ तकुाराम सह.िश क ग देगाव 8-Jun-66 13-Nov-87 खुला एम.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१६० चापटे बालाजी एकनाथ स.िश. केकासारखेडा 3-Jul-66 13-Nov-87 खुला बी ए ड . एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१६१ िशदें िशवाजी बाबरूाव ा प शाला हलगरा 12-Jul-66 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी एड नाह होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
१६२ 278 ी. कुमठेकर नामदेव धोड बा स.िश. ग हनीननाथ देवकर#◌ा 12-Jul-66

13-Nov-87 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१६३ शेख खुश द कािशमसाब(सा.शा.) ा.पद. बनशेळक 14-Jul-66 13-Nov-87 मु लम बीए92 ड एड86 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१६४ ी. दावनकर ल मण ानोबा ा.प. येळ 20-Jul-66 13-Nov-87 इतर मागास एम.ए. एम.एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू

१६५
280

ी.शेळके शोभा यशवतंराव ाप ा.शा.लांजी 2-Aug-66
13-Nov-87

खुला बीए 
१९/०८/१९९१

बीएड 
२०/०५/२०
११

नाह होय खुला नाह
खुला

अहमदपरू

१६६ 281 ी.शेख आजम  उ मानसाब स.िश. ा.शा.तेलगाव 15-Aug-66
13-Nov-87 मु लम बीए 

ए ल.१९९१
बीएड 
मे.१३ नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१६७ ी.साखरे सयुकांत शकंरराव ा.प. ज.प.क. ा.शा.ग डगाव 7-Jan-67 13-Nov-87 खुला (खुला) एम.ए.बी.एड एम.ए.बी.ए
ड नाह उ ीण २०१० नाह नाह खुला देवणी
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१६८ ी. जाधव रमाकांत केशवराव ा.पद वधर बोकनगाव 2-Mar-67 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१६९ ीम.मगर बी.ड . स.िश. ज.प.क. ा.शा. वळेगाव 1-Apr-67 13-Nov-87 खुला (खुला) बी.ए.,ड .एड.

बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २०११ नाह नाह खुला देवणी

१७० ीम जाधव पु पाबाई केशवराव स. िश जवळगा पो 24-Apr-67 13-Nov-87 खुला एस.अन ु
जाती.

ड .एङ नाह आहे नाह
नाह

खुला औसा

१७१ ी. यादव सभंाजी खमाजी
स.िश.

1-May-67 13-Nov-87 हंद ुखुला
एसएसी-
३/८४ डएड-
०४/१९८७

नाह 01/04/2006
नाह

खुला
जळकोट

१७२ थगनर राऊबाई रामराव ा. पदवीधर नागझर 5-Jun-67 13-Nov-87 भ.ज.क बी ए बी.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.क. लातरू
१७३ ीम. बराजदार वदंना वजैनाथ सह.िश क रोह दासनगर 1-Jul-67 13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१७४ जगताप मगंला यकंटराव(भाषा) ा.पद. शाला देवजन 1-Jul-67 13-Nov-87 खुला एमए95 बीएड02 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१७५ 290 ी. म ेवाड िनवृ ी पढंर नाथ स.िश. क या ा.शा.हडोळती 4-Jul-67 13-Nov-87 येलम एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
१७६ ीमती डावळे कौश या यकंटराव ा िश क ा शा िश र अ. 14-Jul-67 13-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
१७७ बसु वनमाला भगवानराव स.िश. पपंर 29-Sep-67 13-Nov-87 खुला बीए91 ड एड86 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१७८ पवार सिुनता िनवृ ी ा.प. केकासारखेडा 6-Oct-67 13-Nov-87 खुला ब.ए. ड . एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१७९ ी. बरादार मारोती पढंर नाथ(भाषा) ा.पद. टाकळ 4-Apr-68 13-Nov-87 खुला बीए91 ड एड87 नाह नाह नाह खुला उदगीर 
१८० वाकडे ह .के. ा.शा. दगडवाड 6-Apr-68 13-Nov-87 खुला बी.ए. बीएड नाह  होय लाग ुना ह. नाह खुला

िनलगंा 
१८१ ी. जाधव  बालाजी भानदुास सह.िश क िशवणी (खु)

5-May-68
13-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

१८२ ी.मोमीन अ.ज बार ा.प. ज.प. ा.शा.देवणी खुद 12-May-68 13-Nov-87
खुला 

(मसुलमान)
बी.ए.,ड .एड.

बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण २०१५ नाह नाह खुला देवणी

१८३
298

ी ढेपे अणाराव ग वदराव स.िश. के. ा.शा. िश र ताज. 4-Jun-68
13-Nov-87

खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह
खुला

अहमदपरू

१८४ ीमती चाटे सी. पी. स.िश. लातरूरोड 5-Jun-68 13-Nov-87 वजंार .. .. नाह होय होय नाह - - - - - भ.ज.ड. चाकूर
१८५ ी नरहरे पी बी ा. प. ा शा येळ 15-Jun-68 13-Nov-87 येलम ??.?. बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
१८६ ी.शेख हुसेन ई माईल ा.पद वधर रायवाड 10-Jul-68 13-Nov-87 खुला एम.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१८७ ी शेख चांदपाषा महेताबसाब ा प बजू गवाड 1-Aug-68 13-Nov-87 मु लीम बी ए बी एड नाह होय लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
१८८ ीमती च हाण कािलदंा यबंकराव ा.प. ा.शा.शेरा 26-Aug-68 13-Nov-87 ..२ बी.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.ड. रेणापरु
१८९ ीम डोके िनल मा बळ राम ा.पद वधर वासनगाव 29-Aug-68 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
१९० ीमती कुरेशी एन.वाय. स िश ा.शा. कोराळ 1-Sep-68 13-Nov-87 खुला एसएससी ड.एड. नाह आहे लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
१९१ ीमती वामी जय ी नागनाथ पा ा िश ा शा िशवपरू 4-Mar-69

13-Nov-87 इ.मा.व. दहावी Ded नाह होय आहे नाह खुला िश.अ.

१९२ ी बडवे बालाजी नारायणराव ा प क ा शा कांबळगा 10-Apr-69 13-Nov-87 खुला BA Bed नाह होय - नाह खुला िश.अ.
१९३ गरुमे सरेुखा िनवतृीराव स.िश. ड गरशेळक 15-Apr-69 13-Nov-87 येलम एसएससी84 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१९४ ीमती सयुवशंी सरोजनी रामराव ा.पद वधर महापरू 5-May-69 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

१९५
यादव ध ड राम नारायण ा.प. भातखेडा

4-Jun-69
13-Nov-87 खुला एम ए ब.एड. नाह आहे

खुला नाह
खुला लातरू

१९६ बडगीरे एस.पी. स.िश कवठाळ 6-Jun-69 13-Nov-87 येलम .. नाह नाह नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
१९७ 311 ी कासले रमेश क डराम सिश बेलरू 9-Jun-69

13-Nov-87 रेडड बीए 
२०/०६/१९९१ ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

१९८ पाट ल िमनाताई शकंरराव(सा.शा.) ा.पद. हकनकवाड 25-Jun-69 13-Nov-87 खुला एमए99 बीएड11 नाह होय नाह खुला उदगीर 
१९९ गगंाजी नेह  बळवतं स.िश. लमाणतांडा 10-Jul-69 13-Nov-87 खुला एसएससी85 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२०० ीम.िशवणे साधना गोपाळराव स.िश. द नगर 14-Jul-69 13-Nov-87 ा हण बीए04 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 
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दनांक
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चौकशी 
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२०१ ा य व भरं सयुवशंी ा.प. . ज.प. ा. शा. जाऊ ०२/५/०१९६७ 13-Nov-87 खुला बी.ए. बी एड नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
२०२ ीमती म हं कर वजैयतंी नागनाथ स. िश शाला लामजना

7-Oct-58 14-Nov-87 कासार
एस.एस. सी ड .एङ

नाह आहे आहे नाह
खुला औसा

२०३ पोलावार एन.जी. ा.प. म णेरवाड 1-Jan-60 14-Nov-87 कोमट .. .. २०१३ नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२०४ ी. टेकले ववेक कशनराव ा.पद वधर िसरसी 1-Mar-61 14-Nov-87 इतर मागास बी.ए. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
२०५ ीम. तवरु छाया कृ णाथ स. िश ज.प. ा.शा. िलबंाळा दा. 12-Jun-61 14-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती.ड .एङ नाह आहे नाह नाह

खुला औसा

२०६ 323 ी. रोडगे  नागनाथ वजैनाथ स.िश ा.शा.जांब 5-Aug-61 14-Nov-87 िलगंायत एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
२०७ ी.गवळ  देवानदं नामदेव ा. प. ज.प. ा.शा.सारोळा . ता.औसा 20-Apr-62 14-Nov-87 माळ बी.ए ड .एङ नाह आहे आहे नाह खुला औसा
२०८ ी. कांबळे नवनाथ व नाथ सह. िश क पा नगर, मु ड 15-Jun-62 14-Nov-87 इतर मागास एच.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
२०९ 367 ी शेख कासीम अ दलू कर म ाप ा.शा.कोकणगा 11-Jul-62 14-Nov-87 मु लम बीए 09 बीएड 

2015 नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

२१० ी.भरेु उ म चं शेखर 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 खुला देवणी

२११ 327 ी. मुढें सु ीव बालाजी ाप के. ा.शा.कोपरा 22-Nov-63
14-Nov-87 वजंार बीए-

१०/५/१९९६
बीएड -
1986 नाह होय होय नाह भ.ज.ड. अहमदपरू

२१२ ीम मु कावार जे एस स.िश. 28-Nov-64 14-Nov-87 कोमट नाह नाह अ ब+ अ ब+ ब+ खुला जळकोट
२१३ ी. पवार नानासाहेब ल मण सह. िश क क या मु ड 12-Jan-65 14-Nov-87 इतर मागास एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
२१४ ी. बरादार 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 खुला देवणी
२१५ ीमती. पटेल गाै◌ािसया अकबर ा.प. शाला खरोळा 6-Jul-65 14-Nov-87 मु लम बी.ए. बी.एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
२१६ ी अनसरवाडे हणमतं सभंाजी

ा. प. ा शा क या क लार
19-Feb-66 14-Nov-87 खुला बी ए

ड .एङ नाह आहे नाह नाह
खुला औसा

२१७ ी बरले ए.एन. स.िश. िशवणखेड 14-Apr-66 14-Nov-87 ग ड .. नाह आहे होय नाह - - - - - खुला चाकूर
२१८ रे ड  बालाजी बापु णा (भाषा) ा.पद. शाला गडुसरू 7-May-66 14-Nov-87 रे ड बीए बीएड नाह होय आहे खुला उदगीर 
२१९ ीम पाट ल गलूाब वसतंराव ाथ पद हरंगळू खूद 19-Jun-66 14-Nov-87 खुला एम ए बी एड नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
२२० ी कोलेवाड चं कांत सोपानराव ा िश ा शा जांभळवाड 20-Jun-66 14-Nov-87 इ.मा.व. दहावी Ded नाह होय नाह नाह खुला िश.अ.

२२१ ी मोरे भागवत मनोहर सह िश क भोयरा
4-Jul-66

14-Nov-87 खुला एस.अन ु
जाती.

ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

२२२ साखरे िशवाजी अभगंराव(भाषा) ा.पद. बनशेळक 1-Jan-67 14-Nov-87 खुला एमए93 बीएड94 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२२३ पुडं चंचला रघनुाथ स.िश. सकुणी 1-Mar-67 14-Nov-87 खुला एसएससी ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 

२२४ ीम.महाराज उषा वनायक स.िश. माळेवाड 2-Apr-67 14-Nov-87 ा हण एसएससी83 ड एड85 नाह होय नाह
खुला

उदगीर 

२२५ ी. शेख नरुपाशा महेताब स. िश ज.प.क. ा.शा. सेल ूता.औसा 3-Apr-67 14-Nov-87 मु लम बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२२६ ी. वामी मिलकाजून व नाथ स.िश. िनडेबनवेस 17-Apr-67 14-Nov-87 जंगम बीए ड एड87 नाह होय आहे खुला उदगीर 
२२७ ी. कदम अनतं बाबरुाव ा.पद वधर. भाडगाव 12-May-67 14-Nov-87 खुला बी.ए. बी. एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

२२८ बरादार धनराज माधवराव स.िश. भाकसखेडा (पवु) 1-Jun-67 14-Nov-87 खुला एसएससी85 ड एड87 नाह होय नाह
खुला

उदगीर 

२२९ ी घोगरे बी.आर. स.िश झर  खु. 10-Aug-67 14-Nov-87 खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२३० ह परगे पी.बी. ा.शा. शद 24-Sep-67 14-Nov-87 इ.मा.व. बी.ए. ड .एङ नाह  होय होय नाह खुला िनलगंा 
२३१ पगंळे सिुनता मारोतीराव स.िश. हणमतंवाड 1-Oct-67 14-Nov-87 खुला एचएससी84 ड एड86 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२३२ ीमती.शेख मेह बी नबीसाब ा. प. ज.प. ा.शा. याकतपरू. ता.औसा 10-Oct-67 14-Nov-87 मु लम बी.ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२३३ सांगवे गणुवतं भरूाव ा प का.बालकंुदा शाला 15-Nov-67 १४/११/१९८७ खुला बीए बीएड नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
२३४ ी कदम एस. पी. ा. प. ज.प. ा.शा., करजगाव

12-Dec-67 14-Nov-87
खुला

बी ए
ड .एङ नाह आहे

नाह नाह
खुला औसा
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२३५ कासार श फयो ीन बाबनसाब(सा.शा.) ा.पद. शाला गडुसरू 1-Jan-68 14-Nov-87 मु लम एमए 94 बीएड06 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२३६ नागरगोजे एन.पी. स.िश. महाळंगी 5-Feb-68 14-Nov-87 वजंार .. .. नाह होय नाह नाह - - - - - भ.ज.ड. चाकूर
२३७ ी जाधव कसन वजैनाथराव ा. प.

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

खुला एम ए
बी एड

नाह आहे नाह
नाह

खुला औसा

२३८ बालरेू दामाजी यबंकराव(सा.शा) ा.पद. भाकसखेडा प.ं 1-Apr-68 14-Nov-87 खुला एमए95 बीएड11 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२३९ गोबारे एम.एस. स.िश रोह णा 22-Apr-68 14-Nov-87 िलगंायत ..८६ नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२४० ी. रसागर राजेश वसतंराव ा. पदवीधर अकंोली 27-Apr-68 14-Nov-87 इतर मागास एम.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
२४१ ी. िशदें सजंीवन ीमतंराव ा. प. ा शा हसलगन 3-May-68 14-Nov-87 खुला बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२४२ ी बरादार इ र गो वदंराव ा प शाला साकोळ 6-May-68 14-Nov-87 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.

२४३
शेख एस.आर. ा.प. हंपळनेर

8-May-68
14-Nov-87 मु लम .. .. 

२०/०५/०५
नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

२४४ 361 ी सयुवशंी गणपत शेषेराव स.िश. ा शा भा◌ु ेकरवाड 10-May-68 14-Nov-87 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला .नाह खुला अहमदपरू
२४५ ीमती ड गरे वदंना मा णकराव ा प बजू गवाड 25-May-68 14-Nov-87 िलगंायत .. बी एड होय होय लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
२४६ ीम जोशी रजनी नारायणराव ा. प. ा शा फ ेपरू 1-Jun-68 14-Nov-87 ा हण एम ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२४७ ीमती पोतणे पी.बी. ा.प. मलुांची शाला चाकूर 4-Jun-68 14-Nov-87 खुला .. ..  २००५ नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२४८ ीम काळे अिनता व नाथ ा. प. ा शा आनदंनगर भादा 5-Jul-68 14-Nov-87

तेली बी.ए.
बी एड

नाह आहे
नाह नाह

खुला औसा

२४९ 366 ी.जाधव ानोबा ध ड राम ाप ा.शा.बेलरू 9-Oct-68
14-Nov-87 खुला बी.ए.-नो हे-

१९९५ ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

२५०
क े एस.पी. ा.प. ितवघाळ

1-Feb-69
14-Nov-87 वजंार ..९५ .. 

२०/०५/११
नाह आहे आहे नाह - - - - -

भ.ज.ड.

चाकूर

२५१ ग ड अनतं बाबरुाव ा. पदवीधर जेवळ 3-Mar-69 14-Nov-87 भ.ज.ब. बी ए ड  एड नाह आहे नाह आहे भ.ज.ब. लातरू
२५२ बरादार कशन पढंर नाथ(सा.शा.) ा.पद. पपंर 5-Mar-69 14-Nov-87 खुला एमए.95 बीएड94 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२५३ ी बराजदार बालाजी दगबंरराव सह.िश क वासनगाव 15-Mar-69 14-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

२५४
372

ी.नरवटे सरेुश सदबा ाप ा.शा.मावलगाव 3-Apr-69
14-Nov-87

हाटकर बीए-
१०/५/१९९६

बीएड -
९/७/२०१२ नाह होय होय नाह भ.ज.क. अहमदपरू

२५५ ब रे बालाजी वठठलराव स.िश. करवदं 18-May-69 14-Nov-87 रेडड एसएससी85 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 
२५६ कोटलवार पी. ह . स.िश. लातरूरोड 1-Jun-69 14-Nov-87 कोमट .. .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
२५७ ी. घोटे अशोक खुशालराव स.िश. ा.शा. जवळगा 4-Jun-69 14-Nov-87 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
२५८ ीम उ तरेू एल ड स. िश ा शा कुमठा 6-Jun-69 14-Nov-87 िलगंायत एस अन ुजातीड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२५९ मरलाप ले मधुकर पढंर नाथ(भाषा) ा.पद. मलुांची वाढवणाबु 11-Jun-69 14-Nov-87 येलम एमए90 बीएड95 नाह होय नाह खुला उदगीर 

२६० ल े पी. ह .
स.िश.

अबंलुगा
2-Jul-69

14-Nov-87

िलगायत

.. .. 
२०/०५/०५

नाह होय नाह

नाह

- - - - - खुला

चाकूर
२६१ ी भ शे टे दलीपराव गु नाथराव ा िश ा शा कानेगाव 12-May-60

16-Nov-87 इ.मा.व. दहावी Ded नाह होय आहे नाह खुला िश.अ.

२६२ ीमती कुलकण  योितलेखा ीिनवास स.िश. िसदं जवळगा 20-Jun-60 16-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
२६३ ीम वाले उिमला के स. िश के ा शा आपचुंदा 23-Feb-61 16-Nov-87 िलगंायत ??.??.??. ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२६४ 382 ी कांबळे ल मण ध डबा स.िश. शाला कनगाव 7-Jun-62

16-Nov-87 महार बी.ए-१९९४ ड एड1987 नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
२६५ ी दरकसे बी एस स. िश ा शा ल ता आिशव 21-Jun-63 16-Nov-87 महार ??.??.??. ड .एङ नाह सटु नाह नाह अन.ुजाती औसा
२६६ ी सागावे एम.पी. ा.प. वडगाव 5-May-64 16-Nov-87 धनगर .. .. नाह आहे आहे नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर
२६७ खान मेह नसा दाऊदखाँ ा.िश क न वन वसाहत 5-Jan-65 16-Nov-87 खुला एचएससी ड  एड नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
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क

 पा ता

ज म दनांक थम नेमणुक 
दनांक

जात वै ता 
आहे/नाह

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

शेराअ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव आंतर 
ज हा 

बदलीने जू 
दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक 
पा ता

२६८ ीम.पाट ल िनमला क याणराव ा.प. ज.प. ा.शा.हंचनाळ 4-Apr-65 16-Nov-87
खुला 

(िलगंायत)
एम.ए.,बी.एड.

एम.ए.,बी.
एड.

नाह उ ीण २०११ नाह नाह खुला देवणी
२६९ कांबळे ह .आय. स.िश अजनस डा खु. 5-Jun-65 16-Nov-87 महार .. नाह आहे होय नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर
२७० ी. फुटाणे हाद व नाथ ा. प. ज.प. ा.शा., लखनगांव

15-Aug-65 16-Nov-87
माळ एम ए

बी एड
नाह आहे आहे

नाह
खुला औसा

२७१ ी कांबळे वसतं तकुाराम स.िश शाला अबंलुगा(ब)ु 2-Apr-66 16-Nov-87 अन ुजाती एस अन ुजातीड .एङ. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 
२७२ राठोड सभुाष दपला स िश क. ा.शा.बडूर 5-May-66 16-Nov-87 व.जा.अ. एसएससी ड एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. िनलगंा 
२७३ कलमे छाया पढंर नाथ स.िश. कासारगाव 22-Jun-66 16-Nov-87 इतर मागास एस.अन ुजाती. ड . एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
२७४ ीमती. कलमे छाया पढंर नाथ स.िश. ा.शा.जवळगा 22-Jun-66 16-Nov-87 यलम एस.अन ु

जाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
२७५ ी जावळे राज  बाबरुाव सह.िश. के ाकाटगाव 10-Sep-66 16-Nov-87 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
२७६ ी जावळे आर.बी. स.िश. ा.शा.हाकेतांडा 10-Sep-66 16-Nov-87 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
२७७ ी.गरड सी.ड . स.िश. ज.प. शाला बोरोळ 3-Apr-67 16-Nov-87 खुला (खुला) बी.ए.,ड .एड.

बी.ए.,ड .ए
ड.

नाह उ ीण नाह नाह खुला देवणी
२७८ पाट ल माधव मा णकराव (सा.शा.) ा.पद. शे हाळ 8-Apr-67 16-Nov-87 खुला एमए95 ड एड92 नाह होय नाह खुला उदगीर 

२७९
ह लाळे आर.ट . ा.प. झर  खु.

1-Jul-67
16-Nov-87 खुला .. .. 

२०/०५/११
नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

२८० ी. जाधव आ माराम पडं त ा. पद वधर शाला भातांगळ 10-Mar-68 16-Nov-87 खुला बी.ए. ब.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
२८१ ी गळु बले लालासाहेब साहेबराव स.िश. ा.शा.सांगवी 1-Apr-68 16-Nov-87 खुला एस.अन ु

जाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू

२८२ बरादार माधव िभमराव स.िश. देवळूवाड 3-Apr-68 16-Nov-87 खुला एसएससी84 ड एड86 नाह होय नाह
खुला

उदगीर 

२८३ शेख िनजाम रिशदसाहेब (भाषा) ा.पद. क नी य 5-Apr-68 16-Nov-87 मु लम एमए93 बीएड07 नाह आहे नाह नाह खुला उदगीर 
२८४ ीमती कांबळे छाया गुडेंराव सह.िश क केनांदगाव 10-May-68 16-Nov-87 अनजुाती एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
२८५ ी बरादार अ ण नरिसगं ा प शाला येरोळ 10-May-68 16-Nov-87 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
२८६ पाट ल मदनकुमार मनोहर स.िश. च ड 12-Jun-68 16-Nov-87 खुला बीए ड एड नाह नाह खुला उदगीर 
२८७ ी.वायाळ ीहर  साहेबराव ा. पदवीधर करक टा 11-Jul-68 16-Nov-87 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
२८८ ी राठोड वामन हर ा. प. आलमला 1-Aug-68 16-Nov-87 लमाण बी ए बी एड नाह आहे आहे नाह व.जा.अ. औसा
२८९ ी. माने आर.ट . ा. प. ज.प. ा.शा., उट  ब.ु

15-Aug-68 16-Nov-87
वडार बी ए

बी एड
नाह आहे आहे

नाह
व.जा.अ. औसा

२९० ी काळे द ु गोपाळराव ा. प. ज.प. ा.शा., दावतपरू 17-Sep-68 16-Nov-87 धनगर एम ए बी एड नाह आहे नाह नाह भ.ज.क. औसा

२९१ ी.हु सनाळे पी.एन. स.िश.
ज.प. ा.शा.रामल मण 

तांडा 11-Dec-68 16-Nov-87 खुला (खुला) एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण नाह नाह

खुला
देवणी

२९२ सरेुश हणमतंराव बरादार स.िश. ज.प. ा.शा. लांबोटा 1-Mar-69 16-Nov-87 खुला एस.अन ुजाती ड .एड. नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 

२९३ ीम.स यदा एन.बी. स.िश. ज.प. शाला देवणी 11-Jun-69 16-Nov-87
खुला 

(मसुलमान)
एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण नाह नाह

खुला
देवणी

२९४ काकडे दलीप ल मनराव नद हा राग 20-Jun-69 16-Nov-87 खुला एसएससी ड .एङ नाह  होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
२९५ बबडे ब वुान पांडुरंग ा. प. ज.प. ा.शा.जायफळ १२.६.६६ 16-Nov-87 येलम बी ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
२९६ कंठे महा  म ल पा स.िश. के. ा.शा.मदनसरु 4-Jun-60 17-Nov-87 खुला एसएससी ड .एङ नाह  सटू  लाग ुना ह. नाह  खुला िनलगंा 
२९७ पाट ल मनोहर केरबा स.िश. कासराळ 15-Aug-62 17-Nov-87 खुला एसएससी84 ड एड86 नाह 50 पणू नाह खुला उदगीर 
२९८ थळकर  सी.के. स. िश के. ा.शा. आिशव

5-Apr-63 17-Nov-87
िलगंायत एस अन ु

जाती
ड .एङ नाह आहे

नाह नाह
खुला औसा

२९९ ी. वामी राज  शरणा पा ा.पद वधर उमरगा 11-Aug-65 17-Nov-87 इतर मागास एम.ए. बी.एड. नाह आहे आहे नाह खुला लातरू
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३०० ी क े बी.आर. स.िश महांडोळ 9-Jun-67 17-Nov-87 वजंार .. नाह आहे आहे नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर
३०१ ी.मळभागे एस.जी. ा.प. ज.प. ा.शा.नागराळ 26-Jan-68 17-Nov-87

इ.मा.व.(जंगम
)

बी.ए.,बी.एड.
बी.ए.,बी.ए

ड.
नाह उ ीण २००९ नाह नाह खुला देवणी

३०२ ी गभंीरे ह रभाऊ यकंटराव ा िश ा शा भोजराजनगर 17-Dec-68 17-Nov-87 खुला दहावी Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
३०३ ी पाट ल ए एम ा. प. ा शा रामेगांव 23-May-69 17-Nov-87 िलगंायत बी ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
३०४ ी.पांडे अशोक िशविलगं ा.प. ज.प. ा.शा.कोनाळ 26-May-69 17-Nov-87

खुला 
(िलगंायत)

बी.ए.,बी.एड.
बी.ए.,बी.ए

ड.
नाह उ ीण २०११ नाह नाह खुला देवणी

३०५ आचाय ड . ह. ा.प. .क या चाकूर 10-May-61 18-Nov-87 महार ..९१ .. २०११ नाह आहे नाह नाह - - - - - अन.ुजाती चाकूर
३०६ ी. चामे धम  सं ाम ा.प. िशऊर 16-Mar-66 18-Nov-87 इतर मागास बी ए बी एड नाह आहे आहे नाह खुला िनलगंा 
३०७ मळभागे ड .एस. स.िश. .नळेगाव 11-Aug-66 18-Nov-87 मालाजंगम .. नाह आहे आहे नाह - - - - - खुला चाकूर
३०८ ी. ल ढे जनाधन व नाथराव ा. पदवीधर खंडापरू 21-Jan-68 18-Nov-87 खुला बी.ए. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
३०९ ीम राऊळ एम एस स. िश क ा शा भेटा 1-Jun-61 20-Nov-87 राऊळ एस.एस. सी. ड .एङ नाह आहे आहे भ.ज.ब. औसा
३१० ी.घोगरे वजयकुमार जनाधन स.िश. करडखेल 7-Jul-67 20-Nov-87 खुला एसएससी82 ड एड03 नाह होय नाह खुला उदगीर 
३११ ीम. ह रदास व णुकांता ह र ं सह.िश. टाकळ  ब 20-Oct-62 23-Nov-87 इतर मागास एच.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला लातरू
३१२ ीम.ह रदास व णुकांता ह र ं स.िश. ा.शा.कोळगावतांडा 20-Oct-62 23-Nov-87 इ.मा.व. एच.अन ु

जाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू
३१३ ीम. ड गरे पी.जी. ा.प. िलबंाळवाड 14-Nov-67 23-Nov-87 गरुव .. .. २००८ नाह आहे होय नाह - - - - - खुला चाकूर
३१४ 3634 ी. वामी सनुी◌ाता भाकर स.िश. ा.शा. मांडणी 4-Jul-69 23-Nov-87 जंगम एस.एससी ड एड नाह होय होय नाह खुला अहमदपरू

३१५
टाकेकर आनदंा बळ राम

ा. प.

ा.शा. कनीनवरे
22-Jul-68 26-Nov-87

माळ बी ए

बी एड नाह आहे नाह आहे

खुला औसा

३१६ ी. व ासेवक के.ड . स.िश. ज.प. ा.शा.ब बळ  ब.ु 25-Jun-65 1-Dec-87
अन ु

जाती.(महार)
एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण २००९ नाह नाह अन.ुजाती देवणी

३१७ शेख एम. एम. स.िश. क या नळेगाव 4-Jul-68 23-Dec-87 मू लीम .. नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

३१८ मगुदाळे सधुाकर रामराव स.िश. च ड 25-Jul-65 1-Jan-88 िलगंायत एसएससी ड एड नाह होय नाह
खुला

उदगीर 

३१९ ी. कदम नदंकुमार सं ाम
स.िश.

15-May-66 1-Jan-88 हंद ुखुला
एसएससी-
८४ ड एड-
१९८७

नाह 01/07/2009
नाह

खुला
जळकोट

३२० भोजने पी. ह . ा.शा. शद 12-Jun-66 1-Jan-88 खुला दहावी ड .एङ नाह  होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
३२१ ी. बराजदार र वं  कशनराव स.िश. शेडोळ 25-Apr-63 10-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती.ड .एड. नाह होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
३२२ ी. खामकर दादाराव जोतीराम स. िश ज.प. ा.शा., फावडेवाड

6-Apr-64 10-Feb-88
खुला एस अन ु

जाती
ड .एङ

नाह आहे नाह नाह
खुला औसा

३२३ ी िशदें दादासाहेब वजैनाथ सह िश क वशैाली नगर
7-Jun-64

10-Feb-88 खुला एस.अन ु
जाती.

ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

३२४ 3144 ी घोगरे मनोहर अ पराव स.िश ा.शा.बाबळदरा 23-Nov-65 10-Feb-88 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
३२५ ी बागवान क रम स ारिमयाँ ा. पदवीधर गुफंावाड 31-Jul-66 10-Feb-88 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
३२६ ीमती. िशदें जय ी गोपाळराव ा.िश ज प के ा शा औराद 

शा 26-May-67 10-Feb-88 खुला एस अन ु
जाती ड .एड नाह होय लाग ूनाह नाह खुला

िनलगंा 
३२७ ी जाधव ाने र दगबंरराव ा प ा शा अजनी ब.ु 9-Jun-67 10-Feb-88 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
३२८ ी.पाट ल सधुाकर रामराव ा.प माळेगाव क. 24-Jul-67 10-Feb-88 खुला बी.ए बी.एड नाह होय लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
३२९ ीमती उजेडे म नाबी अ दलु सह.िश क केनांदगाव 18-Aug-67 10-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू

३३०
ी. माने ट .ए. स िश ा.शा. िशराढोण

2-Feb-68
10-Feb-88 खुला एसएससी

ड.एड.
नाह

आहे लाग ुना ह. नाह खुला

िनलगंा 
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३३१ ीम पाट ल शला वामनराव सह िश क रामेगाव 13-Jun-68 10-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
३३२ ी भोसले मधुमती गणपती ा.प. िचंचोली भ 18-May-69 10-Feb-88 खुला एम ए बी.एड. नाह  आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 

३३३ ी.ख डे देवीदास यकंटराव स.िश. ज.प. ा.शा.लासोना 2-Aug-61 11-Feb-88 खुला (खुला) एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह नाह नाह नाह

खुला
देवणी

३३४ ी महाजन भाकर भगवान ा िश क ा शा तळेगाव (दे.) 9-Jun-62
11-Feb-88 खुला दहावी Ded नाह होय -

नाह खुला िश.अ.

३३५ दोडत ले  एम. आर. स.िश. िसदंखेड 3-May-63 11-Feb-88 एन.ट . ड .एड. नाह आहे आहे नाह िनलगंा 
३३६ 451 ी िभकाणे उमाकांत पढंर नाथ सिश ा.शा वळेगाव 9-May-63 11-Feb-88 यलम एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

३३७ ी मुडंकर वजैनाथ िभमराव
स.िश. येलदरा

16-May-64 11-Feb-88 हंद ुधनगर
एसएससी-
३/८० डएड-
४/१९८६

नाह 27/02/2012
नाह - - अ अ अ

भ.ज.क. जळकोट

३३८ सयुवशंी ीमतं तम णा ा.प. िनलगंा 4-Jan-65 11-Feb-88 भ.ज.क. एम ए बी एड नाह होय आहे नाह भ.ज.क. िनलगंा 
३३९ ी आवाळे गुडेंराव म मथ पा ा िश ा शा धामणगाव 15-May-65 11-Feb-88 खुला दहावी Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.

३४० ीम. कदम िमराबाई बाबरुाव सह.िश क भड 15-Apr-66 11-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
३४१ 455 ीमती ितगोटे केवळ जळबा स.िश. के. ा.शा. िश र ताज. 27-Jun-66 11-Feb-88 महार एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

३४२ ी.जळकोटे यकंट दगबंरराव स.िश. ज.प. ा.शा.चवण ह परगा 9-Aug-66 11-Feb-88 खुला (खुला) एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण २०१२ नाह नाह

खुला
देवणी

३४३ 457 ी. रोकडे भारत नारायण ाप ा शा  िचलका 3-Apr-67 11-Feb-88 खुला बीए-
१९/७/२००७ ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

३४४ 458 ी.कोनाले नदंकुमार शकंरराव ाप ा.शा. कनी कदू 13-May-67
11-Feb-88 िलगंायत बीए नो हे 

१९९१
बीएड 
२९/०६/११ नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

३४५ हे े बी.बी. स.िश. जानवळ 30-May-67 11-Feb-88 धनगर .. नाह होय नाह नाह - - - - - भ.ज.क. चाकूर
३४६ ी पवार ड .पी. स.िश. बेलगाव 2-Jun-67 11-Feb-88 खुला .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३४७ ीमती.मळभागे िशवकांता ब वराज स.िश शाला अबंलुगा(ब)ु 5-Jun-67

11-Feb-88 अन ुजाती एस अन ुजातीड .एङ.
नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती िनलगंा 

३४८ ी नागरगोजे मा णक माधव स.िश. कुणक 9-Jun-67 11-Feb-88 वजंार एसएससी-
१९८४ डएड-
१९८६

बीए-१९९१ नाह 01/04/2011

१५६७६- 
द.२३/०५/२०१

२ ब+ ब ब ब+ ब+ भ.ज.ड.
जळकोट

३४९ ी.उगीले गुडेंराव पढंर नाथ स.िश.  गणेशवाड 10-Jul-67 11-Feb-88 येलम एसएससी85 ड एड87 नाह होय नाह खुला उदगीर 

३५० ी.रामशेटटे उमादेवी स यशकंर स.िश. सोमनाथपरू 12-Nov-67 11-Feb-88 िलगंायत एसएससी84 ड एड86 नाह होय नाह खुला उदगीर 

३५१ ीम.भोसले आर.बी. ा.प. शाला रेणापरू 5-Jan-68 11-Feb-88 खुला बी.ए. बी.एड. नाह आहे खुला नाह खुला रेणपरू
३५२ िच लाळे एस.आय. स.िश. SONKHED 2-Apr-68 11-Feb-88 खुला दहावी ड .एङ नाह  होय होय नाह खुला िनलगंा 
३५३ 466 ीम.सयुवशंी दैवशाला बापरूाव ाप ा.शा. तळेगाव 15-May-68 11-Feb-88 मांग बी.ए.-२०१२ ड एड नाह होय होय नाह अन.ुजाती अहमदपरू
३५४ ी हांडे रतन नागोराव ा. प. ा शा कारला 10-Jun-68 11-Feb-88 खुला बी ए बी एड नाह आहे नाह नाह खुला औसा
३५५ ी.नरवटे के.एन. ा.प. ज.प.क. ा.शा. वळेगाव 16-Jul-68 11-Feb-88

एन.ट .(हटकर
)

एम.ए.,बी.एड.
एम.ए.,बी.
एड.

नाह उ ीण २०१० नाह नाह भ.ज.क. देवणी

३५६
ढगे पु पा हणमतंराव ा.िश क आखरवाई

8-Oct-68
11-Feb-88 खुला एसएससी ड  एड नाह आहे

खुला नाह
खुला लातरू

३५७ स यद न यमु अ दलुसाब जेवर 2-Apr-69 11-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती.ड .एङ नाह  होय आहे नाह खुला िनलगंा 
३५८ 471 ी. ताडमे सोमनाथ गगंाराम स िश ा.शा. उमरगा कोट 1-Jun-69 11-Feb-88 खुला एसएससी ड एड नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू
३५९ ीम. खरटमोल ललीता यकंटराव सह.िश क. क या मु ड 2-Jun-69 11-Feb-88 अन ुजाती एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे आहे नाह अन.ुजाती लातरू
३६० सतुार मकंुुद नारायण स. िश ल ता कारला २३.९.६५ 11-Feb-88 सतुार एस.अन ुजाती.ड .एङ नाह आहे आहे नाह खुला औसा
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३६१ मजुावर नजीर महंमदसाब स. िश ज.प. ा.शा.कोरंगळा ३०.५.६८ 11-Feb-88 मु लीम बी ए ड .एङ नाह आहे नाह नाह खुला औसा
३६२ घटेु भगवान कािशनाथ स. िश ज.प. ा.शा. मासडु

20-Jan-61 12-Feb-88
खुला एस अन ु

जाती
ड .एङ नाह आहे नाह

नाह
खुला औसा

३६३ ी सामनगावे िशवाजी गो वदंराव ा प ा शा ल कडजवळगा 5-Jun-61 12-Feb-88 खुला BA Ded नाह होय -- नाह खुला िश.अ.
३६४ ी िनडवचें पी.जे. स.िश सांडोळ 13-Jul-62 12-Feb-88 खुला .. नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

३६५
गाडेकर ह .एन. ा.प. अजनस डा खु.

6-Jun-63
12-Feb-88 माळ .. ९३ .. 

०४/०७/०७
नाह आहे होय नाह - - - - - खुला चाकूर

३६६ ीम.नारागडेु मनकणा म छं स.िश. क. ा.शा.दज बोरगाव 10-Jun-64 12-Feb-88 इ.मा.व. एस.अन ु
जाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू

३६७ पाट ल दे वदास मा णकराव ा प शाला अबंलुगा(ब)ु 25-Mar-65 12-Feb-88 खुला एम ए बी एड नाह  होय लाग ूनाह नाह खुला िनलगंा 
३६८ 481 ी.खराबे  िशवकुमार गरुिलगं ाप ा.शा रई द 18-Jun-65

12-Feb-88 िलगंायत बीए १०/८/९२ बीएड 
१६/६/०५ नाह होय खुला नाह खुला अहमदपरू

३६९ ी दापके ल मण वठठल
स.िश. लाळ ब.ु

8-Apr-66 12-Feb-88 खुला
एसएससी-
३/८२ डएड०४

/१९८७
नाह 11-Jun-2009

नाह - - - - -

खुला
जळकोट

३७० ी हासनाळे यकंट बाबाराव ा िश ा शा चामरगा 5-May-66 12-Feb-88 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
३७१ बरादार परमे र ईरा पा स.िश. शाला लोहारा 12-May-66 12-Feb-88 िलगंायत एसएससी84 ड एड87 नाह नाह नाह खुला उदगीर 

३७२ ी.धनाडे एस. ह . स.िश. ज.प. ा.शा.नेकनाळ 2-Aug-66 12-Feb-88 धनगर) Ded नाह उ ीण 2011 आहे नाह भ.ज.क. देवणी

३७३ ी.मोतेवार सयुकांत यकंटराव स.िश. ज.प. ा.शा.बालाजीवाड 1-Jan-67 12-Feb-88 (कोमट ) Ded नाह उ ीण २००९ नाह नाह
खुला

देवणी

३७४ ी. मेटे बबन  जग नाथ. सह िश क गातेगाव 15-Jan-67 12-Feb-88 खुला एस.अन ुजाती. ड .एड. नाह आहे खुला नाह खुला लातरू
३७५ तांबोळ  जाकेरहुसनै अ. वह द स.िश. चवळेतांडा 11-Apr-67 12-Feb-88 तांबोळ बीए91 बीएड06 नाह होय आहे खुला उदगीर 
३७६ मूजेंवार एम.आर. स.िश राच नावाड 25-Jun-67 12-Feb-88 मु लम .. नाह नाह नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३७७ ी शेख एम.ड . ा.प. गांजूर 25-Jun-67 12-Feb-88 मु लम .. .. नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३७८ ी मरेवाड सं जव दगांबर स.िश. वांजरवाडा 4-Aug-67 12-Feb-88 हंद ुयलम एसएससी- नाह Apr-11 नाह - - अ+ अ+ अ खुला जळकोट
३७९ ीम.कपाळे शिशकला गु नाथ स.िश. अवलक डा 1-Nov-67 12-Feb-88 िलगंायत बीए91 ड एड86 नाह होय नाह खुला उदगीर 
३८० पाट ल आर.बी. स.िश रो हणा 20-Jun-68 12-Feb-88 िलगंायत ९७ ..८६ नाह आहे नाह नाह - - - - - खुला चाकूर
३८१ बडे पी.बी. स.िश. ा.शा.रे. टे.पानगाव 26-Jun-68 12-Feb-88 वजंार ड .एड. नाह आहे आहे नाह भ.ज.ड. रेणापरु
३८२ मोटे रमेश माधवराव(सा.शा.) ा.पद. हाळ 15-Aug-68 12-Feb-88 खुला बीए96 बीएड11 नाह होय नाह खुला उदगीर 
३८३ ी. खेडे एस. सी. स िश ा.शा. ह रगा (हा.) 7-Sep-68 12-Feb-88 खुला एसएससी ड.एड. नाह आहे लाग ुना ह. नाह खुला िनलगंा 
३८४ ीमती बावचकर स वता सबं पा ा िश शाला येरोळ 1-Aug-69 12-Feb-88 खुला BA Ded नाह होय - नाह खुला िश.अ.
३८५ ी पाट ल द ा य ध ड बा स.िश. खंबळवाड 29-Sep-60 13-Feb-88 हटकर एसएससी- नाह Apr-09 आहे- ब+ अ अ+ अ अ भ.ज.क. जळकोट

३८६ ी.कारभार  आर.एम. स.िश. ज.प. ा.शा.हेळंब 12-Aug-63 13-Feb-88 (िलगंायत)
एस.अन ु
जाती.,ड .एड.

एस.अन ु
जाती.,ड .ए

ड.
नाह उ ीण नाह नाह

खुला
देवणी

३८७ दु डे भानदूास नागोराव स.िश. ा.शा.भोकरंबा 20-Apr-67 13-Feb-88 इ.मा.व. एस.अन ु
जाती. ड .एड. नाह आहे नाह नाह खुला रेणपरू

३८८ ी मळेु पी.बी. स.िश. हवाड 25-May-67 13-Feb-88 खुला .. .. नाह होय नाह नाह - - - - - खुला चाकूर

३८९ ी वजीरे  सं ाम रामचं स.िश. मरसांगवी 15-Apr-69 6-Aug-90 महादेव कोळ एसएससी नाह 01/01/2010 आहे अ+ अ+ अ अ अ अन.ुजमाती जळकोट
अनशुेष 
िश लक 
अस याने

३९०
समु े बी.आर. स.िश. क या जानवळ

5-Mar-66
3-Aug-91 मांग .. नाह होय होय नाह - - - - - अन.ुजमाती चाकूर अनशुेष 

िश लक 
अस याने
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ज म दनांक थम नेमणुक 
दनांक

जात वै ता 
आहे/नाह

वभागीय 
चौकशी 
सु  

आहे/नाह

प र ा 
उ ीण 
आहे/नाह

शेराअ जे टता 
सुची 
माक

िश कांचे नांव आंतर 
ज हा 

बदलीने जू 
दनांक

मागील पाच वषाचे गोपिनय अहवालशै णक 
पा ता

३९१ ीमती राजगीरवाड कुसमु बाबरुाव
स.िश. डांगेवाड  जळकोट

1-Jul-73 25-Jun-92 महादेव कोळ एसएससी- नाह 01/07/2003
नाह - ब+ ब+ ब+ अ

अन.ुजमाती
जळकोट

अनशुेष 
िश लक 
अस याने

३९२ ी िनडबने नारायण व ठलराव ा िश शाला साकोळ 11-Jun-69
22-Jul-92

अन ुजमाती दहावी Ded नाह होय आहे
नाह अन.ुजमाती िश.अ. अनशुेष 

िश लक 
अस याने

३९३
ी जमादार जी.जी. स.िश. अलगरवाड

7-Jul-70
22-Jul-92

म.कोळ

.. नाह आहे

होय

नाह - - - - - अन.ुजमाती चाकूर अनशुेष 
िश लक 
अस याने

३९४ ी. मदकंटे उ म पढंर नाथ
स.िश.

1-Jun-71 22-Jul-92 महादेव कोळ एसएससी- बीए- नाह 01/02/2012
आहे अ अ अ अ अ

अन.ुजमाती
जळकोट

अनशुेष 
िश लक 
अस याने

३९५ ी.राजकुमार िशवाजी िशविशवे ा.प. ज.प. ा.शा.पढंरपरू 10-Oct-71 22-Jul-92
(महादेव 
कोळ )

बी.ए.,बी.एड.
बी.ए.,बी.ए

ड.
नाह उ ीण २००९ नाह नाह

अन.ुजमाती
देवणी

अनशुेष 
िश लक 
अस याने

३९६
ी.सज वसतं बाजीराव

ा. प.

ज.प. ा.शा., िशवणीलख
6-Jun-64 23-Jul-92

महादेव कोळ बी ए

बी एड नाह आहे नाह नाह

अन.ुजमाती औसा अनशुेष 
िश लक 
अस याने

िश णािधकार  ( ाथिमक) 
ज हा प रषद लातूर 



अ. . ये ता 
सिुच ं

िश क/िश के र कमचार  नाव पद ज म दनांक नेमणुक 
दनांक

जात शै णक 
पा ता

यावसाियक 
पा ता

वभागीय 
चौकशी 
आहे/नाह

पर ा उ ीण जात 
वै ता 
आहे/ना
ह

अपगं 
अस यास 
अपगंाचा 
कार

B (अपगं 
माणप ाचे 
दनांकानसुार/
थम नेमणुक 
दनांक/मळु  
अपं  प  
दनांक

आ.ं ज. 
ब. ने 
जु 

आहे/नाह

वग शाळेचे नाव तालकुा मळु माणप  
दनांक

ऑनलाईन 
माणप  

आहे कंवा 
नाह  दनांक

शेरा

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

१

गरुमे द ा य उ दवराव

स.िश. 20-Jun-84 1-Jan-07 यलम बी.ए. ड एड नाह आहे आहे अ प ी

1-Jan-07

नाह  इमाव ज.प.क या 
शाला िनलगंा िनलगंा 

11-May-06 12-Jan-15 काददप  
तपासणी या 
अिधन राहून म.ुअ. 
पदावर 
पद थापनेसाठ  
िनवड

२ ीम. शेरे राज ी भालचं राव सह.िश क 1-Feb-78 3-Feb-07 मराठा एम.ए. बी.एड. नाह आहे खुला अ प ी 3-Feb-07 नाह अ+ अ+ अ+ अ+ खुला पाखरसांगवी लातरू 28-Dec-02 नाह

३
वाघमारे आ पाली केरबा स. िश

6-May-87 20-Jul-07

महार

बी.ए. ड .एङ

नाह आहे आहे अ प ी

20-Jul-07 शाला लामजना औसा 5-Sep-02 नाह

४ ी तोलसरवाड ड  एन ा.प. 6-Jan-75 8-Jun-98 म.कोळ बी.ए. ड .एड नाह होय नाह अधं 24-Sep-09 नाह ब+ ब+ ब+ ब+ अ ा.शा. कोनाळ  
ड गर जळकोट 24-Sep-09 1-Jul-16

५
ी. खांडेकर वण बकारामजी सह. िश क

1-Feb-80 9-Jul-09
महार बी.ए. ड .एड. नाह आहे आहे ीदोष 7-Oct-11

नाह
ब+ ब+ अ अ ब+ अन.ुजाती पा नगर, मु ड लातरू 7-Oct-11 नाह अपगं ऑनलाइन 

माणप  नाह

६ कळसकर सदं प रमेश ा.प. 4-Mar-83 29-Dec-06 िनराळ बी.ए. ड एड नाह आहे आहे अ प ी 6-Mar-12 नाह  इमाव ा.शा.सरवड  
(पवु)

िनलगंा 6-Mar-12 22-Jul-16

७ ी म े माधव ानोबा स.िश. 7-Oct-69 २३/०९/१९९३ यलम एस.एस.सी ड .एड नाह होय नाह अधं 20-Apr-12 नाह ब+ ब+ ब+ ब+ अ ा.शा.जंगमवाड जळकोट 20-Apr-12 1-Jul-16

८
ीमती धुमाळे वजया म मथ पा

ा िश 5-May-70 21-Jul-92 खुला एस. एस. 
सी. ड . ए  . नाह 31/03/2000 -

Visual 
Impairment  
( दोष)

7-Oct-14
नाह ब+ ब+ अ अ अ खुला ा शा 

भोजराजनगर
िश र 
अनंतपाळ

7-Oct-14 Online प  आहे 
सासर या नावाने प

९ ी. वामी मिलकाजून व नाथ स.िश. 17-Apr-67 14-Nov-87 जंगम बीए ड एड87 नाह होय आहे ीदोष 14-Jan-15 अपगं अ अ अ अ ब+
खलुा िनडेबनवेस उदगीर

नाह 14-Jan-15
40 ट के

१०
ी.शेख कािशम महेबबु

स.िश. 6-Jun-69 27-Nov-92 खुला 
(मसुलमान)

एस.एस.सी.
,ड .एड.

ड .एड.

नाह उ ीण २००४
-

अ प ी
4-Feb-15

नाह खुला ज.प. ा.शा.धनेगा
व देवणी

-- 4-Feb-15 40 ट के

११ ी िग े ड  पी स.िश. 6-Jul-68 8-Jun-91 वजंार एस.एस.सी ड .एड नाह होय होय अधं 8-Jun-15 नाह अ ब ब+ ब+ ब+ ा.शा.माळ ह पर
गा जळकोट नाह 8-Jun-15

१२
ीमती देवशेटवार अ नी 
उमाकांत ा िश 30-May-86 20-Jul-07 खुला एच. एस. 

सी. ड . ए  . नाह 30/04/2007 -
Visual 
Impairment  
( दोष)

27-May-16
नाह ब+ ब+ ब+ ब+ ब+ खुला ा शा 

भोजराजनगर
िश र 
अनंतपाळ

27-May-16 Online प  आहे 
सासर या नावाने प

१३ ी येरनाळे एस.एस. ा.प.
8-Jun-67 18-Mar-89

धनगर एस.एस.सी. ड .एड. नाह आहे आहे अधं 25-Jul-16 नाह भजक क या जानवळ चाकूर नाह 25-Jul-16 अपगं ऑनलाइन 
माणप  आहे

िश णािधकार  ( ाथ.)

ज हा प रषद,लातूर

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या अपंग िश क संवगाची पदो नती करावया या उमेदवारांची अंितम जे ता याद  सन 2017

अपंग ( ीदोष)
मागील पाच वषाचे गोपनीय 

अहवालाची तवार



अ. . ये ता 
सिुच ं

िश क/िश के र कमचार  नाव पद ज म दनांक नेमणुक दनांक जात शै णक 
पा ता

यावसािय
क पा ता

वभागीय 
चौकशी 
आहे/नाह

पर ा 
उ ीण

जात वै ता 
आहे/नाह

अपगं अस यास 
अपगंाचा कार

B (अपगं 
माणप ाचे 
दनांकानसुार/
थम नेमणुक 
दनांक/मळु  
अपं  प  
दनांक

आ.ं ज. ब. ने जु 
आहे/नाह

वग शाळेचे नाव तालकुा मळु 
माणप  
दनांक

ऑनलाईन 
माणप  

आहे कंवा 
नाह  दनांक

शेरा

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

१
ी. टेकले ववेक कशनराव ा.पद वधर

1-Mar-61 14-Nov-87

येलम बी.ए. ड .एड. नाह आहे नाह कणबधीर 27-Jul-02

नाह
अ ब+ ब+ इतर 

मागास
िसरसी लातरू 27-Jul-02 नाह

२ ीम.घलेु जनाबाई देवराव स.िश. 22-Jul-85 30-Dec-06 खुला एस.एस.सी. ड .एड. नाह आहे कणबधीर 30-Dec-06 अ अ अ ब+ ब+ खुला ा.शा.गरसळु रेणापरू 11-Jun-03 नाह
३ िशदें शामराव अभगंराव स िश २७/११/१९६८ 20-Jul-92 मराठा एसएससी ड एड नाह आहे लाग ूनाह कणबधीर 25-Mar-14 नाह खुला ा.शा.वा सा िनलगंा  ----- 25-Mar-14 माणप  हरवले

४
ी. म ेवार ओम काश यकंटराव

स.िश 20-Mar-80 17-Feb-09 वै य बीए ए ल ०४ ड एड नाह नाह होय
कणबधीर 29-Dec-14

नाह अ अ ब ब खुला ा.शा.वायगांव अहमदपरू
29-Dec-14 अपगं (कणबिधर) 

(On Line)

५ ी पठाण जलील उमरखॉ सिश 1-Feb-87 11-Aug-09 मु लीम एचएससी ड एड नाह नाह होय कणबधीर 28-Sep-16 1-May-13 ब+ अ ब+ खुला ा.शा.िसरसाटवाड अहमदपरू 28-Sep-16 अपगं (कणबिधर) (On Line)

िश णािधकार  ( ाथ.)

ज हा प रषद,लातूर

िश ण वभाग ( ाथिमक) ज हा प रषद लातूर 
मु या यापक पदो नतीसाठ  सेवा जे तेनुसार पा  असले या अपंग िश क संवगाची पदो नती करावया या उमेदवारांची अंितम जे ता याद  सन 2017

अपंग (कणबधीर)
मागील पाच वषाचे गोपनीय 

अहवालाची तवार


