बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
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कायरत कम या-याचे नांव

कायालयाचे नांव
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मोरे सखाराम तुकाराम
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पाट ल रामचं बाबुराव
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ु
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कुलकण पांडूरं ग वसंतराव
कुलकण सुधाकर वनायकराव
द ीत नंदकुमार बाबुराव
वडणे दयानंद वठठलराव
भोसले अर वं◌ंद मारोतराव
खरात खंडु राजाराम
गुरमे नारायण वठठलराव
बडवे राजे रे वणिस द पा
बडवे वजयकुमार महािलंग पा
कुलकण वजय व नाथ
पवार
हाद िशवाजीराव
मुंडे राम कशन तुकाराम

उ. व.कृ .अ. उदगीर
ता.कृ .अ. जंतूर
ता. कृ . अ. कनवट
ता.कृ .अ. कंधार
ता.कृ .अ. हादगांव
ता.कृ .अ. हादगांव
ता.कृ .अ. हादगांव
ता. कृ . अ. मुखेड
ता.कृ .अ. कंधार
व.कृ .स.स.◌ं लातूर
ता.कृ .अ. दे गलूर
ता.कृ .अ. कळं ब
ता.कृ .अ. हं गोली
ता.कृ . अ. उदगीर

उदगीर
जंतूर
कनवट
कंधार
तामसा
िनवघा
िनवघा
येवती
कंधार
लातूर
दे गलूर
िशराढोण
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राठोड तानाजी आलुराम
जोशी ि पाद नारायणराव
गायकवाड मा णक दगडोबा
िश लार बालाजी शामराव
मोरे राम रं गनाथराव
कुंभार तुकाराम अंबादास
धुताडे रमेश गोपाळराव
इं गोले बालाजी माधवराव
मदने धनराज योतीराम
जेवर कर बाबुराव वठठलराव
म. अ दल
ु रह म मो.अ. सलाम
शा ी अ ण व णू
पेदाप ली वजयमोहन चुक या
दे वकते काश पंढर नाथ
गोबाडे हर िनवृ ी
भोसले यंकट रामराव
शा ी सुिनल भालचं
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कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
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बोधड -१
१०.०८.१९६२ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ . अ. लातूर
गातेगांव हरं गुळ बु.
१६.०२.१९६३ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ .अ. परभणी
परभणी मांडाखळ
१२.०४.१९६२ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा उमर
०१.०६.१९६२ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ .अ. वाशी
मांडवा मांडवा
०९.०६.१९५४ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ .अ. लोहारा
लोहारा लोहारा-१
०२.१०.१९५४ ०१.०५.२००५ 01-May-05
ता.कृ .अ. लोहा
कापशी कलंबर
२२.१०.१९६१ ०५.०५.१९८६ 01-May-05
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२०.०८.१९५४ ०१.०५.२००५ 01-May-05
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२५.०६.१९६३ ०१.०५.२००५ 01-May-05
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१०.०५.१९५६ १७.०५.२००५ 17-May-05
ता. ब.. गु. क.
दे गलूर दे गलूर
०१.११.१९५९ ३१.०५.२००५ 31-May-05
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कायरत कृ ष सहा यक नांव
डु बे बालाजी गंगाधर
च हाण ल मण संभाजी
गुटटे ानदे व नामदे व
बोरकर दलीप नामदे व
कांबळे मर बा सोपान
कतने िभमराव गोपाळ
डु करे कशन हर
ी. क े नामदे व मारोती
माने वैजीनाथ िलंबाजी
कावडे रमेश पु षो म
ठाकरे पी.अ◌े.
कोटकर शेषनारायण कडू जी
कांबळे यॅनोबा इरबाजी
स यद रह म स यद नबी
गोटे उ दव सोपानराव
ब दर यंकट रं गनाथराव
िशंदे केशव ानोबा
ढवळे बीभीषन नरहरराव
पोपलवार व नाथ म लु
पाट ल संपत दगंबर
काळबांडे सोपान काशीराम
गवळे गंगाधर बळ राम
भाले सुिनल शंकरराव
पजई भगवान ानोबा
दवने वजयकुमार हकमतराव
कुलकण नंदकुमार द ा य
ग हाणे मा णक रामभाउ◌ु
कोरे
पा गोपाळअ पा
िभसडे सुिनल सोपान

कायालयाचे नांव
ब. प.अ. परभणी
ता.कृ .अ. कंधार
ता.कृ .अ. वसमत
ता.कृ .अ. औढा
ता.कृ .अ. औढा
ता.कृ .अ. औढा
ता.कृ .अ. औढा
ता.कृ .अ. लोहा
ता.कृ .अ. लोहारा
ता.कृ .अ. हं गोली
ता.कृ .अ. हं गोली
ता.कृ .अ. हं गोली
ता.कृ .अ. कळमनुर
ता.कृ .अ. कळमनुर
ता.कृ .अ. कळमनुर
ता.कृ .अ. कळब
ता.कृ .अ. जंतूर
ता.कृ .अ. जंतूर
ता.कृ .अ. नायगांव
ता. कृ . अ. मुखेड
ता.कृ .अ. सेनगांव
ता.कृ .अ. दे गलूर
ता.कृ .अ. परभणी
ता.कृ .अ. जंतूर
ता.कृ .अ. सेलू
ता. कृ .अ. मुखेड
ता.कृ .अ. परभणी
ता.कृ .अ. चाकुर
ता.कृ .अ. हं गोली

मंडळ

संवग : कृ ष सहा यक
मु यालय

परभणी परभणी
पेठवडज अंबुलगा
कु ं दा कौठा
औ ं ढानागनाथ िस दे र
औ ं ढानागनाथ मु.सावंगी
औ ं ढानागनाथ साळणा
िशरडशहापुर पंपळदर
लोहा
माळाकोळ -१
लोहारा का ती बु.
हं गोली कणका
िसरसम क हे रगं◌ाव
िसरसम वांझोळा
आ. बाळापुर कांडली
आ. बाळापुर सालेगांव
ड गरकडा बोथी
िशराढोण नायगांव
आडगांव गडदग हाण
चारठाणा वझर बु.
नायगांव बरबडा
मु ामाबाद परतपुर
ग रं गांव कडोली
दे गलूर कावळगाव
दै ठणा धासाड
चारठाणा जांब बु.
िचकलठाणा वालुर
मुखेड
उमरदर
परभणी परभणी -१
चाकूर उजळं ब
हं गोली मौजा

ज म दनांक

२२.१०.१९५९
०७.०५.१९६४
०१.०६.१९६१
१७.०४.१९६४
०५.०६.१९५३
०४.०६.१९६८
१२.०६.१९७१
०१.०६.१९६३
२६.०६.१९५३
०४.०६.१९५६
१५.११.१९५३
०३.०५.१९६२
२२.०५.१९५६
२१.०१.१९६२
११.०७.१९६२
२४.०४.१९६२
२०.०६.१९६३
०५.०६.१९६४
०२.०५.१९५४
०९.०६.१९६२
०६.०७.१९६०
१६.०७.१९५५
०७.११.१९६५
१७.०७.१९५६
१८.१०.१९६१
०९.०८.१९५३
१३.०८.१९५६
३१.०३.१९५८
१६.०६.१९६२
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पदावर
मु यालयी
कायरत
कायरत
दनांक
दनांक
२७.०७.१९८४ 22-Dec-92
१०.०९.१९८४
25-Jul-94
०६.०६.१९८३
1-Jul-98
०३.०६.१९८६
1-Jul-98
०५.०६.१९८३
1-Jul-98
०८.०८.१९८४
1-Jul-98
१२.०४.१९९३
1-Jul-98
०१.१०.१९९२
1-Jul-98
०९.०६.१९८३
1-Jul-98
०१.१०.१९८३
1-Jul-98
१४.०२.१९८५
1-Jul-98
२२.०६.१९८३
1-Jul-98
३०.०७.१९८४
1-Jul-98
०२.०८.१९८४
1-Jul-98
०८.०१.१९८५
1-Jul-98
०१.०९.१९८३
1-Jul-98
०२.०८.१९८४
1-Jul-98
२४.०७.१९८४
1-Jul-98
१८.०६.१९८३
1-Jul-98
०१.०८.१९८४
1-Jul-98
१४.०८.१९८४
1-Jul-98
०७.०८.१९८४
1-Jul-98
११.०५.१९९३
1-Jul-98
०१.०८.१९८४
30-Jun-09
२७.०१.१९९३
18-Oct-98
०१.०७.२०००
12-Nov-98
०८.११.१९८२
1-Nov-99
२०.१२.१९८२
1-Jul-00
०७.०६.१९८३
5-Aug-00

ज हयात
कायरत
दनांक
27.07.1984
०१.०७.१९९४
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.११.१९९२
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
३०.०७.१९८४
०१.०७.१९९८
१७.१०.१९९६
०२.०२.१९८९
१०.०८.१९९४
०१.०७.१९९८
०१.०६.१९९६
11.09.1997
01.07.1998
०७.०८.१९८४
18.10.1998
१२.११.१९९८
०१.११.१९९९
01.07.2000
05.08.2000
०१.०७.१९९८
२५.०१.२००१

शेरा

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

सरतापे द ा सुदाम
िगर योगेश नामदे व
तमशेटे संजीव िशवराजअ पा
वझीर नरहर पांडूरं ग
राठोड गंगाधर धनाजी
मुळे द ा िलंबाजी
पदमे काश कुंडलीकराव
वटाणे समाधान ल मण
जाधव फक रा उमाजी
धान ल मण शंकरराव
जाधव
तुम गंभीरा
अंबुरे िसताराम मुंजाजी
कंरजकर िसताराम मोतीराम
पवार नंदकुमार मा णकराव
ी. ढाकणे सं ाम रामराव
होळगीर वठठल मोतीराम
र हे र सुय कांत संतोबा
आंबटवाड भाकर तुकाराम
ल करे एस.एम.
कापुरे सोपान िनवृ ी
पवार उ◌ु म मा णकराव
म के सुभाष िलंबाजी
अंभोरे छगन सखाराम
जायभाये राम वठठलराव
पतंगे भानुदास सटवाजी
वाघमारे व नाथ मळजी
लगुळे ल मण तुकाराम
इं गोले द ा गवणाजी
कानडे अ ोबा यादवराव
मुंढे सौदागर गंगाराम
कुलकण बलिभम कशनराव
राउ◌ुत ीराम िनवृ ीराव
मते तुकाराम ल मण

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
ता.कृ .अ. सेलू
िचकलठाणा पाड कौसड
०१.०६.१९६५ १८.०७.१९९४
1-Jan-01
ता.कृ .अ. िनलंगा
िनलंगा काटे जवळगा ०२.०७.१९६८ २४.०५.२००१
25-Jan-01
ता.कृ .अ. पालम
चाटोर िसरसम
०३.०१.१९६७ २५.०५.२००१
3-Apr-01
ता.कृ .अ. पाथर
पाथर
िलंबा
११.१०.१९५९ २५.०५.२००१ 24-May-01
ता.कृ .अ. औढा
िशरडशहापुर लोहरा बु.
२४.०३.१९६१ २१.०२.१९८२ 25-May-01
ता.कृ .अ. हं गोली
नस
द स क.
१८.०७.१९५४ २५.०५.२००१ 25-May-01
ता.कृ .अ. हं गोली
नस
भांडेगांव
०६.०४.१९६२ २५.०५.२००१ 25-May-01
ता.कृ .अ. जंतूर
बोर
दधगाव
१४.११.१९६० २५.०५.२००१ 25-May-01
ु
ता.कृ .अ. जंतूर
जंतूर पांगर
०४.०४.१९५८ ०२.०८.१९८३ 25-May-01
ता.कृ .अ. सेलू
सेलू
मोरे गाव
१७.०७.१९५५ २५.०५.२००१ 25-May-01
ता.कृ .अ. सेनगांव सेनगांव सुकळ बु.
०९.०५.१९६३ २५.०५.२००१ 25-May-01
ता. कृ . अ. मानवत रामेटाकळ भोसा
०७.०७.१९५६ ०१.०८.१९८२
25-May-01
ता. कृ . अ. सेनगांव सेनगांव सुलदली ख◌ु् ◌ु. ०१.०२.१९६४ २७.०५.२००१ 25-May-01
ता.कृ .अ. पालम
चाटोर ताबुंळगाव
०८.०७.१९६४ २८.०५.२००१ 25-May-01
ता.कृ .अ. लोहा
कापशी गोळे गाव
०२.०६.१९६५ २८.०५.२००१ 27-May-01
ता.कृ . अ. मुखेड
येवती मंडलापुर
०३.०३.१९६३ २८.०५.२००१ 28-May-01
ता.कृ .अ. हं गोली
िसरसम िलंबी
०८.०७.१९५६ ३१.०५.२००१ 28-May-01
फ.रो.भोकर
भोकर भोकर
०९.११.१९५९ ०१.०६.२००१
28-May-01
ता.बी.के येरमाळा
येरमाळा येरमाळा
०६.०८.१९५४ ०१.०६.२००१
31-May-01
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा पे◌ाखण
०१.०१.१९६१ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा भार वाडा
०५.०४.१९६३ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. पालम
पालम पुयनी
०१.०७.१९६१ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. पालम
पालम खरबधानोरा
१३.०८.१९५३ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. पालम
चाटोर पडु खुद
०१.०५.१९६३ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. पालम
चाटोर चोरवड
१९.०८.१९५५ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. वसमत
वसमत वसमत
०२.०९.१९५५ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. वसमत
हटटा
करं जाळा
०७.०३.१९५४ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. वसमत
कु ं दा बोराळा
०७.०९.१९५६ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. हं गोली
िसरसम िलंबाळा
०६.०७.१९५४ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. कळमनुर आ. बाळापुर बाभळ
२५.०६.१९५५ ०५.०१.१९८३
1-Jun-01
ता. कृ .अ. उदगीर दे वजन बनशेळक
०९.११.१९५४ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता. कृ . अ. सेनगांव साखरा
हवाड
१७.०५.१९६५ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ . अ. सेनगांव साखरा कापडिसंगी
०४.०३.१९६२ ०१.०६.२००१
1-Jun-01
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०३.०४.२००१
10.04.1990
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
२५.०५.२००१
25.05.2001
25.05.2001
27.05.2001
२३.०५.१९९५
१८.०५.१९९५
२८.०५.२००१
३१.०५.२००१
०१.०७.१९९६
०१.०२.१९८९
01.06.2001
04.06.1998
०१.०६.२००१
०१.०६.२००१
०१.०६.२००१
०१.०६.२००१
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
०१.०६.२००१
०१.०६.२००१
22.10.1989
01.06.2001
०१.०६.२००१

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

भायेकर िशव काश भागोजी
ी. पठाण अहमद शेरखान
दे शमुख ताप उ मराव
इं गोले गंगाधर िभवाजी
पवर िशवाजी सुंदरराव
वामी वरभ रामिलंग
च हाण मनोजकुमार ल मण
दे शपांडे चं कांत नरिसंग
मुळगीर हर भाउ◌ु गंगाराम
लोढ ल मण िभमराव
शेख बाबामीया शेख उमरमीया
िशंदे िशवाजी ल मणराव
बाजुळगे मधुकर बाबुराव
सातपुते रामराव मारोतराव
रं गे कशन गंगाधर
काकनाटे मधुकर गो वंदराव
ग ड माधव संभाजी
वराडे महा वर मुरलीधर
कवट वार सितष रं गनाथराव
भारशंकर अशोक संभाजी
दे शमुख वसंतराव बापुसाहे ब
द ीत भाकर हर हरराव
करडे अ युत ानोबा
भारशंकर कशन जळबाजी
बनसोडे बालाजी य◌ं् कटराव
ड बे माधव सुभाष
कदम नामदे व वठठल
जाधव सुधाकर तुकाराम
साळं के पंड त रामराव
सुय वंशी अशोक केशवराव
कसबे सं ाम कुंडलीकराव
जडे दासु पाराजी
नारळे ह र ं गंगाधर

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा ताडपांगर
०६.०९.१९६० ०२.०६.२००१
1-Jun-01
ता.कृ .अ. लोहा
लोहा
माळे गाव
०१.०१.१९६४ १०.०७.१९८४
1-Jun-01
ता.कृ .अ. हं गोली
नस
खांबाळा
१५.०६.१९६१ ०२.०६.२००१
2-Jun-01
ता.कृ . अ. सेनगांव सेनगांव जयपुर
०५.०३.१९६१ ०२.०६.२००१
2-Jun-01
ता. कृ . अ. मानवत रामेटाकळ रामेटाकळ
०९.०६.१९६४ १०.०७.१९८४
2-Jun-01
ता. कृ . अ. दे गलूर शहापुर व नाळ
०३.०४.१९६२ १५.१०.१९८४
2-Jun-01
ता.कृ .अ. हादगांव
हादगांव आ ी
१२.०६.१९७० ०४.०६.२००१
2-Jun-01
ता.कृ .अ. जंतूर
जंतूर सांवंगी भांबळे ०६.०१.१९६० २८.११.१९८३
2-Jun-01
ता.कृ . अ. दे गलूर शहापुर नरं गल (बु.)
२१.०९.१९५४ २२.०९.१९८६
4-Jun-01
ता.कृ .अ. हादगांव िनवघा बु. तळणी
१३.१२.१९५५ ०७.०६.२००१
4-Jun-01
ता.कृ .अ. जंतूर
चारठाणा कोठा
०५.०१.१९५९ ०४.०४.१९८२
4-Jun-01
ता.कृ .अ. परभणी
परभणी धार
०२.११.१९५६ ११.०६.२००१
7-Jun-01
ता.कृ .अ. औसा
क लार कारला
१५.०६.१९६० ०३.०६.१९८६
8-Jun-01
ता.कृ .अ. जंतूर
बोर
चांदज
११.०६.१९५९ १६.१०.१९८४
11-Jun-01
ता.कृ .अ. जंतूर
चारठाणा जोगवाडा
१५.०७.१९७२ १२.०४.१९९३
11-Jun-01
ता.कृ .अ. चाकुर
घरणी गांजुर
१२.०८.१९५५ ०४.०८.१९८४
11-Jun-01
ता. कृ . अ. उदगीर वाढवणा वाढवणा खु. ०२.०४.१९६२ २७.०७.१९८४
1-Jul-01
ता.कृ .अ. हं गोली
नस
सवड
१७.०१.१९६८ ०२.०६.२००१
1-Jul-01
ता.कृ .अ. कंधार
कंधार बाचोट
१५.१०.१९७० ११.१०.१९९९
1-Jul-01
ता.कृ .अ. जंतूर
जंतूर कुहाड
०९.०१.१९६४ १२.०२.१९९२
3-Jul-01
ता.कृ .अ. औसा
लामजना वाघोली
१६.०६.१९६० २३.०८.१९८३
8-Jul-01
ता.कृ .अ. परभणी
झर
सांवगी खु.
०३.११.१९६१ ०८.०६.१९८३
8-Jul-01
ता.कृ .अ. पालम
चाटोर पोखणादे वी
१५.०८.१९५९ ०४.०६.१९८३
11-Jul-01
ता. कृ .अ. सेनगांव साखरा धोतरा
२३.०१.१९५४ ३०.०६.१९८२
17-Jul-01
ता. कृ .अ. लातूर
गातेगांव रामे र
०४.०३.१९६२ ०८.०६.१९८३
18-Jul-01
ता.कृ .अ. जंतूर
बोर
पंपळगाव गायके ०३.०१.१९६५ १३.०७.१९८४
20-Jul-01
ता.कृ .अ. जंतूर
आडगांव इटोली
०६.०६.१९६३ ०३.०८.१९८३
22-Jul-01
ता.कृ .अ. औसा
बेलकुंड ये लोर
०४.०६.१९५६ २८.०८.२९८३
28-Jul-01
ता.कृ .अ. औसा
बेलकुंड टाका
२०.०६.१९५५ २६.०८.१९८३
1-Aug-01
ता.कृ .अ. औसा
बेलकुंड आिशव
२१.११.१९५९ ०८.११.१९८२
2-Aug-01
ता.कृ .अ. औसा
क लार तपसेिचंचोली १६.०६.१९७२ ०२.०३.१९९५
2-Aug-01
ता.कृ .अ. पालम
पालम पेठिशवणी
३०.०३.१९६० २०.१२.१९९८
16-Aug-01
ता.कृ .अ. पाथर
पाथर
वाघाळा
०५.०३.१९६४ २५.०५.२००१
6-Sep-01
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02.06.2001
०२.०६.२००१
०२.०६.२००१
02.06.2001
02.06.2001
02.06.2001
२६.०६.१९९५
०४.०६.२००१
04.06.2001
०१.११.१९९५
०८.०६.२००१
25.11.1996
११.०४.१९८६
११.०६.२००१
१७.०६.१९९८
०४.०८.१९८४
01.07.1998
०५.०९.१९९८
०८.०७.२००१
०८.०७.२००१
२३.०८.१९८३
17.07.2001
१८.०७.२००१
20.07.2001
22.07.2001
२८.०७.२००१
०३.०८.१९८४
०१.०७.१९९८
०१.०७.१९९८
२१.०७.१९८६
०६.०९.२००१
०१.१०.२००१
२५.०५.२००१

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

लोखंडे नामदे व वठठलराव
िशंदे
हाद ानोबा
काकडे कशन ल मणराव
सोनसळे व नाथ भुजंगराव
ी. िशंदे िशवाजी आनंदराव
िगर अ ण बाबु
िमटके वसंत यंकटराव
टे काळे रामु नरिसंग
सौ. सांगळे / मुंढे अलका िलंबाजी
मुंढे लालासाहे ब गुलाबराव
बैस मुरलीधर भाउ◌ुराव
शेळके पांडूरं ग तुकाराम
कुलकण जनाधन वठठलराव
कदम भाउ◌ुसाहे ब द ा य
शेख मो. मुस'◌ीक मो. इ ामो'◌ीन
बनसोडे द ा य िशवाजी
डासाळकर बालाजी सुय भान
सुय वंशी जी.पी.
वामी दयानंद इर पा
वाकळे शांताराम जयराम
शे. अ दल
ु र जाक
राउ◌ुत मधुसुदन िलंबाजी
िसरसाट भानुदास ानोबा
फुलपगार सुधाकर मारोतराव
झंगरे पंड त रामभाउ◌ु
सुय वंशी गो वंद मारोती
वीर वलास नागोराव
कंधारे गंगाधर रामजी

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
ता.कृ .अ. वसमत
हटटा
दारे फळ
०१.०६.१९५८ ०१.०६.२००१
1-Oct-01
ता.कृ .अ. हं गोली
हं गोली िचंचोली
०४.०८.१९५३ ०२.०४.१९८५ 31-May-02
ता. कृ . अ.उदगीर उदगीर लोणी
०४.०६.१९६४ १८.०९.१९८४
1-Aug-02
ता. कृ .अ. नांदेड
िलंबगांव रहाट
२२.०६.१९५६ २९.०५.२००१
1-Aug-02
ता.कृ .अ. लोहा
कापशी हातणी
१२.०६.१९६५ ३०.०४.१९८४
1-Aug-02
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा दै ठना
०२.१०.१९६२ ०३.०८.१९८४
1-Aug-02
ता.कृ .अ. कंधार
बा ळ लाठ खुद
२१.१०.१९६६ १२.०२.१९८५
2-Aug-02
ता. कृ . अ. अधापुर अधापुर कोठा
२०.०८.१९५६ १९.०९.१९८६
4-Aug-02
ता.कृ .अ. कळब
कळं ब कळं ब
०१.०७.१९७७ ३१.०१.२००१
16-Aug-02
ता.कृ .अ. कळब
कळं ब
डकसळ
०९.१०.१९७४ ०१.०२.२००१
1-Nov-02
ता.कृ .अ. नायगांव नायगांव गडगा
१२.१२.१९६४ २५.०५.२००१
1-Mar-03
ता.कृ .अ. कळमनुर आ. बाळापुर येहळे गांव तु. ०२.०३.१९६६ ०९.०१.२००३
1-Mar-03
ता.कृ .अ. चाकुर
चाकूर चापोली
०६.०७.१९६२ ११.०७.१९८५
8-Jun-03
फ.रो. चाकूर
चाकुर चाकूर
०६.०७.१९६२ ११.०७.१९८५
1-Jul-03
ज.अ.कृ .अ. परभणी परभणी परभणी
२३.०४.१९६४ १२.१०.१९८४
4-Jul-03
ता.कृ .अ. उ मानाबाद उ मानाबाद उ मानाबाद-१ २९.०८.१९६२ ०३.०३.१९९३
5-Jul-03
ता.कृ .अ. सेलू
िचकलठाणा राजवाड
२०.०२.१९६४ ०१.०६.२००१
5-Jul-03
ज.अ.कृ .अ. उ मानाबाद उ मानाबाद उ मानाबाद
०५.०५.१९५५ २९.०३.१९८५
8-Jul-03
ता.कृ .अ. औसा
लामजना याकतपुर
१२.०५.१९६९ ०४.०८.१९९९
8-Jul-03
ता. कृ .अ. सेनगांव साखरा ह ा
१०.०८.१९७३ १२.०९.१९९७
15-Jul-03
ता.कृ .अ. परभणी
दै ठणा
ा हणगांव
२२.०६.१९६० २९.०८.१९८३
17-Jul-03
ता.कृ .अ. परभणी
पंगळ नंदगांव खु.
१०.०१.१९६४ १५.०२.१९८५
18-Jul-03
ता. कृ .अ. सेनगांव सेनगांव पानकनेरगांव ०२.०८.१९६१ १२.०८.१९८३
1-Aug-03
ता.कृ .अ. पाथर
पाथर
पाथर
०३..१२.१९७४ २७.०८.१९९७
7-Aug-03
ता.कृ .अ. परभणी
पंगळ लोहगांव
२४.०६.१९६३ ०६.०६.१९८३
12-Aug-03
ता.कृ .अ. िनलंगा
कासारिशरशी सरवड
१०.०३.१९५५ २४.१२.१९८२
1-Sep-03
ता.कृ .अ. उ मानाबाद उ मानाबाद उ मानाबाद-२ ०५.०७.१९५३ १७.१२.१९८२
10-Sep-03
ज.मृ.अ. नांदेड
नांदेड
नांदेड
०२.०३.१९५५ २८.०६.१९८२
1-Oct-03

Page 6 of 11

०१.०८.२००२
०१.०७.१९९८
18.06.1984
27.07.1982
०१.०८.२००२
04.08.2002
१६.०८.२००२
01.11.2002
०१.०३.२००३
०१.०३.२००३
०३.०९.१९९८
०१.०७.२००३
०९.०७.१९८४
२६.०६.१९९६
०१.०६.२००१
०८.०७.२००३
०८.०७.२००३
२१.१०.१९९५
१७.०७.२००३
18.07.2003
01.08.2003
07.08.2003
12.08.1983
०१.०९.२००३
03.08.2001
01.10.2003
१६.०८.१९८४
01.08.2004

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
.

१
२
३
४
५

कायरत सहा यक अिध काचे नांव

मुळे योगा भुताजी
सूय वंशी हानमंत ल मणराव
मुकाडे बळवंत सखाराम
शेख पाशा शेख लाल
शेख र जाक दगडू भाई

कायालयाचे नांव

संवग : सहा यक अिध क

मंडळ

मु यालय

ज म दनांक

ताकृ अ, हं गोली
ताकृ अ, तुळजापूर
ताकृ अ, कळमनुर
ताकृ अ, सेलू
ताकृ अ, औसा

पदावर
कायरत
दनांक
29-Mar-03
22-Sep-05
30-Sep-05
1-Oct-05
1-Dec-05
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मु यालयी
कायरत
दनांक
20-Jan-90
22-Sep-05
30-Sep-05
1-Oct-05
1-Dec-05

ज हयात
कायरत
दनांक
20-Jan-90
3-Mar-00
1-May-99
1-Oct-05
1-Nov-99

शेरा

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
.

कायरत वर

िलपीकाचे नांव

१ िशनगारे वठठल मारोती
२ गायकवाड पंढर नाथ तुकाराम
३ ठाकूर हनुमानिसंह ह रिसंह

कायालयाचे नांव

मंडळ

संवग : व र
मु यालय

िलपीक

ज म दनांक

उ वकृ अ, उदगीर
व.कृ .स.सं., लातूर
उ वकृ अ, नांदेड

पदावर
कायरत
दनांक
5-Jan-03
21-Sep-05
2-Dec-05
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मु यालयी
कायरत
दनांक
5-Jan-03
21-Sep-05
2-Dec-05

ज हयात
कायरत
दनांक
10-Jul-85
1-Dec-90
25-Jul-79

शेरा

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

कायरत किन

िलपीकाचे नांव

सुय वंशी नरिसंग वठठलराव

ग हरवार (राजपूत) िशवनारायणिसंह पृ वीिसंह

गायकवाड अशोक सोपानराव
घंटलवाड पोशटट गंगाराम
चौथमल वठठल ध डबाराव
कोनगुलवार उ हास म नाजी
अनावडे मनमोहन रामराव
सौ. तोडकर सुलोचना भगवानराव
मे ाम पांडूरं ग कच
नाईक रामराव कशनराव
झ बाडे अर वंद भाउ◌ुराव
तौर करणिसंह रामिसंह
कडपेवाड राजाराम पोशटट

कायालयाचे नांव

मंडळ

संवग : किन
मु यालय

िलपीक

ज म दनांक

व.कृ .स.सं., लातूर
व.कृ .स.सं., लातूर
ताकृ अ, अहमदपूर
ताकृ अ, पाथर
जअकृ अ, हं गोली
ताकृ अ, दे गलूर
ताकृ अ, पाथर
जअकृ अ, उ.बाद
ताकृ अ, कनवट
ताकृ अ, हदगांव
ताकृ अ, कळं ब

पदावर
कायरत
दनांक
27-Apr-84
1-Oct-96
1-May-83
4-Aug-90
16-Jan-95
1-Sep-87
10-Sep-84
8-Sep-82
30-Jul-84
15-Jun-90
11-Sep-84
13-Jul-83
1-Jul-83

जमृ सवमृ चाअ, नांदेड

ताकृ अ, उमर
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मु यालयी
कायरत
दनांक
1-Jul-98
26-Jun-00
2-Aug-01
15-Jun-02
1-Jul-03
15-Jul-03
18-Jul-03
1-Aug-03
1-Aug-03
1-Aug-03
9-Aug-03
1-Apr-04
1-Apr-05

ज हयात
कायरत
दनांक
27-Jul-84 सेवा िनवृ
26-Jun-00
2-Aug-01
4-Aug-90
1-Jul-03
16-Jun-89
18-Jul-03
8-Sep-82
30-Jul-84 सेवा िनवृ
22-Jul-98
9-Aug-03
1-Jul-98 सेवा िनवृ
1-Jun-88

शेरा

द ३१/८/२०११ रोजी

द ३१/५/२०११ रोजी

द ३१/७/२०१२

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८

कायरत अनुरेखकाचे नांव

कायालयाचे नांव

गायकवाड िशवाजी रं गनाथ
गायकवाड व णू दाजी
सं दे वराव यंकट
मनाठकर वजय नामदे वराव
आ वकर ल मीकांत हणमंतराव
रे कुडवार पी. एस.
चौधर अंकुश व नाथराव
परांडकर ल मण िभमराव
कुलकण सुरेशचं गो वंदराव
सौ.गोडगोडवार उषा एकनाथ
राठोड द ा य टकारामजी
औसेकर र ाकर रामभाउ◌ु
कांबळे िभवाजी दगंबर
बंडे हरालाल दशरथ
गायकवाड शंकर यानबा
हावी संजय लालचंद
शेख बी. झेड
परळ कर अशोक नारायण
बोपलकर दप हराचंद
जुने सुभाष मनोहरराव
हानवते संभाजी मर बा
शेटवाड ह . ड .
सुय वंशी गो वंद वठठलराव
गडगलू महाद ू घनसोजी
बनसोडे गो वंद क ड बाराव
वाघमारे गंगाधर िभमराव
बंडे व नाथ गो वंदराव
कदम नारायण मुंजाजी

जअकृ अ, उ.बाद
ताकृ अ, परं डा
मंकृअ, सोनखेड
ताकृ अ, लोहा
ताकृ अ, रे णापूर

मंडळ

संवग : अनुरेखक

मु यालय

ज म दनांक

पदावर
कायरत
दनांक

मु यालयी
कायरत
दनांक

18-Sep-86
5-Jun-87
3-Sep-83
1-Jan-91
7-Jul-83
1-Jul-98
16-Jul-83
1-Jul-98
16-Jun-83
1-Jul-98
15-Oct-86
1-Jul-98
23-Jul-84
1-Jul-98
7-Jun-83
1-Jul-98
6-Jun-83
3-Sep-98
11-Jan-93 11-Sep-98
22-Jul-83
8-Aug-99
8-Jun-83 22-Mar-00
23-Jul-96 26-Sep-00
17-Aug-83
1-Jul-01
14-Jul-82
11-Jul-01
16-Jul-85
12-Jul-01
20-Jun-83
17-Jul-01
11-Aug-82
20-Jul-01
19-Jul-84
30-Jul-01
9-Jun-83
1-Jul-03
2-Aug-96
2-Jul-03
25-Feb-82
12-Jul-03
17-Dec-96
25-Jul-03
8-Jun-83
1-Aug-03
21-Oct-99
1-Aug-03
25-Jul-84
1-Aug-04
4-Jul-85
1-Aug-04
21-Jul-99 24-Aug-04

जमृ सवमृ चाअ, लातूर

ताकृ अ, जंतूर
ताकृ अ, वसमत
ताकृ अ, उदगीर
ताकृ अ,नांदेड
मंकृअ, आडगांव
मंकृअ, पानगांव
ताकृ अ, औसा
ताकृ अ, परभणी
ताकृ अ, लोहा
ताकृ अ, हदगांव
ताकृ अ, कळं ब
उ वकृ अ, हं गोली
ताकृ अ, उ मानाबाद
मंकृअ, कळमनुर
मंकृअ, मातुळ
मंकृअ, मुखेड
ताकृ अ, अहमदपूर
मंकृअ, नांदेड
मंकृअ, कंधार
उ वकृ अ, नांदेड
ताकृ अ, लातूर
ताकृ अ, मानवत

Page 10 of 11

ज हयात
कायरत
दनांक
5-Jun-87
11-Jan-91
7-Jul-83
3-Aug-85
3-Nov-90
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jul-98
3-Sep-98
1-Aug-96
8-Aug-99
22-Mar-00
26-Sep-00
1-Jul-01
1-Jul-98
12-Jul-01
17-Jul-01
20-Jul-01
19-Jul-84
1-Jul-01
2-Jul-03
12-Jul-03
25-Jul-03
8-Jul-83
1-Aug-03
25-Jul-84
1-Aug-04
24-Aug-04

शेरा

सन मे-१० म ये बदली कामु नाह
सन मे-१० म ये बदली कामु नाह
सन मे-१० म ये बदली कामु नाह
सन मे-१० म ये बदली कामु नाह

सन मे-१० म ये बदली कामु नाह

अना गै. हजर वचौ चालू

बदली पा वग- 3 कमचा-यांची मा हती मे-2011
कायालय : वभागीय कृ ष सह संचालक, लातुर वभाग, लातुर.
.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

कायरत वाहन चालकाचे नांव

वामी िशवराज नागनाथ पा
वांझाळ अशोक सखाराम
राठोड काश भोजूिसंग
वडजे मुंजाजी ड बाजी
अंधारे चं कांत कांदनबाई
फुटाणे नागनाथ शंकरराव
कोनगुलवार उ हास इर णा
मुळे कािशनाथ माधवराव
क डे वार एस. जी.
भंडारवाड गंगारे डड ल मणराव
बुरबुरे रमाकांत बाबुराव
शेख मुखीम बु-हानो'◌ीन
भुजावळे सोनाजी नागोजी
क पले राज
भाकर

कायालयाचे नांव

मंडळ

संवग : वाहन चालक
मु यालय

ज म दनांक

ताकृ अ, कंधार
व.कृ .स.सं., लातूर
व.कृ .स.सं., लातूर
ताकृ अ, भोकर
जअकृ अ, उ.बाद
ताकृ अ, चाकूर
उ वकृ अ, परभणी
उ वकृ अ, उदगीर
ताकृ अ, मुखेड
जअकृ अ, नांदेड
ताकृ अ, रे णापूर
ताकृ अ, बलोली
ताकृ अ, औ ं ढा ना
जअकृ अ, लातूर

पदावर
कायरत
दनांक
3-Oct-84
22-Jul-87
18-Oct-91
16-Oct-91
23-Oct-91
12-Aug-83
15-Oct-91
4-Jul-97
15-Oct-91
21-Oct-91
4-Jun-84
11-Jan-90
26-Aug-85
7-May-97
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मु यालयी
कायरत
दनांक
19-Sep-80
7-Jun-90
30-Jun-93
24-Jul-96
1-Jun-97
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jun-00
1-Jul-00
4-Jul-00
4-Jul-01
1-Aug-01
1-Aug-02
8-Jan-03

ज हयात
कायरत
दनांक
21-Jan-87
7-Jun-90
30-Jun-93
24-Jul-96
1-Jun-97
1-Jul-98
1-Jul-98
1-Jun-00
1-Jul-00
4-Jul-00
24-Jul-90
31-Mar-87
1-Aug-02 सेवा िनवृ
7-Nov-00

शेरा
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