वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

1
1

2

2
19870527C458415,
27/05/1987

19931006C459132,
06/10/1993

3
भोले वमलींद लक्ष्मणराि,
खास बाग, भोले वनिास बीड.
शेिाळे जयश्री दशरथराि,
नेहरू नगर, बीड

पासुन

पयंत

4

5

6

7

8

9

10

21

पुरूष

02/12/1967

बी.ए.एम.पी.एड.

अ.जा.

बीड

6/4/1996

31/05/1999

9850056719

नाही

स्त्री

14/04/1969

बी.कााँम.

ओ.बी.सी.

बीड

8/11/1995

30/11/1998

8308355277

नाही

विशेष भुसंपादन

आहे

भाग क्रमांक -1

मराठी

40

इंग्रजी 50

पाटोळे दत्तात्रय आयलुराम,
3

19921216C457930,
16/12/1992

4

19890713C458395,
13/07/1989

रामतीथग,

पुरूष

03/05/1968

उगले विष्णु अंकुशराि, मु.पो.
पचचगव्हाण, ता. माजलगाि

6

मंजरथ रोड, माजलगाि,

13/02/2011

ता.माजलगाि वज.बीड

19900710C457179
10/07/1990

7

8

19911112C457689,
12/11/1991
20141017C100615,
17/10/2014

बीड

1/12/1998

13/12/2001

8805632292

06/01/1969

पुरूष

22/09/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

माजलगाि

15/12/1996

15/12/1999

9421279227

आहे

कांबळे उमेश साहेबराि
कागदीिेस, बौद्दनगर, बीड
हरके सुरेखा वसताराम,
वशिाजी नगर, बीड
गायकिाड दे विदास रामा,
मु.पो.दवहफळ ता.केज वज.बीड

एम.ए.इंग्ललश
एमएससीआयटी

खुला

माजलगाि

23/03/2000

22/03/2003

9689448062

आहे

नाही

30

इंग्रजी

इंग्रजी 40
मराठी 30

10

19931230C472710,

मु.खेडा, पो.तालखेड ता.

30/12/1993

माजलगाि वज.बीड

20011003C475606,
31/10/2001

11

20021226C481009,
26/12/2002

12

20140624C100579,
24/06/2014

खेत्रे हवरओम विजयानंद, वकट्टी
आडगाि ता.माजलगाि वज.बीड
आगे रमेश शाबुराि, वकट्टी
आडगाि ता.माजलगाि वज.बीड
जाधि िसंत दत्तु,
सुभाष कााँलनी, बीड

प्रा.शा.वचचंगव्हण
बीड

वज. प. प्रा.
शाळा,न-1वभमनगर माजलगाि

नाही

जमाबंदी विभाग क्र-1
पुरूष

22/12/1972

एम.ए.इवतहास

अ.जा.

बीड

19/07/2000

30/06/2003

9423470311

नाही

आहे
30

स्त्री

पुरूष

05/09/1975

03/03/1969

बी.एस.सी.बी.एड.एल
.एल.बी.
एम.ए.बी.पी.एड.

एस.बी.सी.

अ.जा.

बीड

बीड

29/01/1997

10/10/1999

29/01/2000

31/10/2002

9657543221

7757940376

इंग्रजी 40

आहे

नाही

मराठी

नाही

आहे
30

तहवसल कायालय
बीड
जमाबंदी विभाग तहवसल कायालय
बीड

मराठी
इंग्रजी 30

धाईजे राजाभाऊ वभिा,
9

बीड

शाळा,रामतीथग बीड
आहे

पुरूष

योजना तहसील

वज. प. प्रा.

नाही

वज. बीड

20110213C489427,

1991000108,

अ.जा.

एम.आय.डी.सी.एवरया, बीड

गाढे संजय विश्वनाथराि,
5

बी.ए.

संजय गांधी वनराधार

विशेष भुसंपादन
अवधकारी कायालय
बीड
वज.प.प्रा.खेडा

पुरूष

11/07/1974

एम.ए वहस्री

अ.जा.

माजलगाि

04/04/2000

31/03/2003

9764333187

नाही

(खुदग) माजलगाि
नाही
प्रा.शा.वज.प

पुरूष

09/05/1974

बी.ए.

ओ.बी.सी.

माजलगाि

15/12/1996

15/12/1999

9049504285

आहे

वकटटी आडगाि
नाही

पुरूष

08/07/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

माजलगाि

01/08/1995

31/07/1998

9130855151

तलाठी कायालय सज्जा

नाही
नाही

वकटटी आडगाि
वज.प.बांधकाम

पुरूष

06/03/1972

एम.ए.

व्ही.जे.

बीड

1/12/1998

30/11/2001

8888354370

नाही

विभाग आस्था-1
आहे
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इंग्रजी 40

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

13

19930913C458863,
13/09/1993

14

20130715C115646,
15/07/2013

15

19930628C458311,
28/06/1993

खेत्रे दे िानंद प्रेमानंद, वकट्टी
आडगाि ता.माजलगाि वज.बीड
शेख मोहंमद मतीन मोहमद
मुसा,बीड
ढगे वभका बेलबा, मनुर
ता.माजलगाि वज.बीड

पुरूष

04/12/1972

बी.ए.

ओ.बी.सी.

माजलगाि

पासुन

पयंत

5/11/1997

4/11/2000

9545008166

तलाठी कायालय

नाही

वकटटी आडगाि

नाही
पुरूष

04/08/1970

बी.ए.

खुला

बीड

7/3/1998

9/3/2001

7276374537

नाही

आहे
30

इंग्रजी

वज.प.प्रा.शा.मानुर ता.माजलगाि
पुरूष

05/04/1975

एम.ए वहस्री

अ.जा.

माजलगाि

1/12/1999

1/12/2002

9420786963

नाही

आहे
30

मराठी

19940413C458998,

खोरगाि ता. माजलगाि

13/04/1994

वज.बीड

पुरूष

09/12/1969

बी.ए.

भ.ज.क.

माजलगाि

6/7/1998

6/7/2001

9423733840

आहे

आहे
30

वज.बीड

इंग्रजी 40

सरिदे सवतश खंडेराि, मु.
16

वज.प.के.प्रा.शाळा,अवजजपुरा,बीड

इंग्रजी 40

मराठी
इंग्रजी 40

तलाठी सज्जा
खानापुर कायालय,माजलगाि

सोळं के भागित गंगाधरराि,
17

18

19

20

19911113C457744,

गंगामसला ता.माजलगाि

13/11/1991

वज.बीड

19880627C457245,
27/06/1988
19981012C465472,
12/10/1998
20110330C470276,
30/03/2011

21

19970711C461914,
11/07/1997

पशदे सुभाष रामवकसन,
तलिाडा, ता.गेिराई वज.बीड
काळे आसाराम शंकर,
तलिाडा, ता.गेिराई वज.बीड
गायकिाड िंदना वकसनराि,
लक्ष्मण नगर बीड
जाधि उषा गणपतराि,
कावशनाथ नगर बीड

पुरूष

07/05/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

माजलगाि

01/01/1997

01/01/2000

9422515742

नाही

केंवद्रय प्राथवमक शाळा,गंगामसला
नाही

पुरूष

15/07/1972

बी.ए.

खुला

गेिराई

4/2/1997

4/2/2000

9421351998

आहे

आहे
30

पुरूष

10/09/1968

बी.ए.

ओ.बी.सी.

गेिराई

13/6/2000

12/6/2003

9561251779

नाही

स्त्री

24/9/1970

एम.ए.

अ.जा.

बीड

1/8/2000

20/8/2003

9637935370

नाही

मराठी

प्रा.आ.केंद्र,तलिाडा

इंग्रजी 40
प्रा.आ.केंद्र,तलिाडा

नाही

विशेष भु संपादन
अवधकारी ल.पा.
नाही
स्त्री

17/6/1976

बी.ए. एमएससीआयटी

खुला

बीड

25/9/1999

25/9/2002

9421336199

आहे

आहे
40

बीड
मराठी

इंग्रजी 50

वज.प.केंवद्रय प्रा.शाळा,मोरगाि
ता.वज.बीड

बोडखे नागनाथ पांडुरंग,
22

20140801C100762,
01/08/2014

पायतळिाडी वकट्टी आडगाि

पुरूष

21/7/1972

बी.ए.

एन.टी.

माजलगाि

01/01/1997

1/1/2000

9158151319

पुरूष

14/08/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

ई.मा.ि.

आष्टी

31/7/1997

30/6/2000

9623865676

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शा. पायतळिाडी

ता.माजलगाि वज.बीड
राऊत जगदीश निनाथ, मु.

23

24

19910808C457728,

शेरी पो. कडा ता. आष्टी

08/08/1991

वज.बीड

20090130C458962,
30/01/2009

25

19920805C458145,
05/08/1992

जरे गजेंद्र बाबासाहेब, औदुं बर
नगर आष्टी ता.आष्टी वज.बीड
आजबे गौतम राधावकसन,
वशराळ ता.आष्टी वज.बीड

प्रा.शा.वज.प
आहे

आहे
30

पुरूष

17/1/1968

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

4/7/1997

3/6/2000

9421350136

मराठी

शेरी,बु

इंग्रजी 40

नाही

केंवद्रय प्राथवमक शाळा,मातकुळी
नाही

पुरूष

01/07/1968

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

05/07/1995

04/06/1998
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9764864355

नाही

वज.प.केंद्र प्रा.शाळा,वशराळा ता.आष्टी
नाही

वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

01/06/1999

30/06/2002

19910802C457687,
26

27

02/08/1991

उप अवभयंता ल.पा. उपविभाग बीड ,
पशदे सुमन रामभाऊ, स्िराज्य
नगर बीड

19930706C458688,

लोंढे वशिराम बाबुराि, मु.

06/07/1993

दै ठणा, पो. टाकळपशग

19930820C458779,

लोंढे बबन गणपत, मु. दै ठणा,

20/08/1993

पो. टाकळपशग ता.आष्टी

स्त्री

05/01/1966

एम.ए.एम.वलब.

खुला

बीड

9423469975

नाही

वजल्हा रोजगार ि स्ियंरोजगार
आहे
30

पुरूष

08/10/1972

बी.कॉम.एम.ए.

अ.जा.

बीड

04/07/1995

04/06/1998

9765953474

वज.प.प्रा.शा. दै ठणा(केद्र

नाही

पारगाि)ता.आष्टी वज.बीड

नाही
पुरूष

10/03/1970

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

04/07/1995

04/06/1998

9763084002

मागगदशगन केंद्र अवधकारी बीड

इंग्रजी 40

ता.आष्टी वज.बीड
28

मराठी

वज.प.प्रा.शा. दै ठणा(केद्र

CCC

पारगाि)ता.आष्टी वज.बीड

नाही

वज.बीड
20150206C100829,
29

06/02/2015

सोनिणे नारायण पुंजाराम,
मु.पो.म्हाळस, ता.वज.बीड

पुरूष

06/06/1965

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

01/06/1995

31/05/1998

9604741198

नाही

तलाठी सज्जा
आहे
30

20140930C100181,
30

30/09/2014

केंवद्रय प्राथवमक शाळा,ब्रम्हगाि ता.

कांबळे संवदपान शंकर,
रा.ब्रम्हगाि ता.माजलगाि

19960713C463947,
13/07/1996

रबुद रमेश बापुराि, रा.ब्रम्हगाि
ता.माजलगाि वज.बीड

म्हाळस जिळा

इंग्रजी 40

पुरूष

11/11/1971

बी.ए.

अ.जा.

माजलगाि

02/12/1999

02/12/2002

7218663435

माजलगाि वज.बीड

आहे

वज.बीड

31

मराठी

नाही
केंवद्रय प्राथवमक शाळा,शेलापुरी ता.
पुरूष

05/03/1973

एम.ए.

खुला

माजलगाि

10/01/1998

31/12/2000

9420018123

माजलगाि वज.बीड

नाही
नाही

दे िकते खंडु वशिाजीराि,
32

33

34

20081126C505675,

तहसील रोड माजलगाि

26/11/2008

ता.माजलगाि वज.बीड

20040408C486386,

मु.पो.क-हे िडगाि ता.आष्टी

08/04/2004
20140710C100464,
10/07/2014

पुरूष

16/06/1976

बी.ए.

एन.टी.

माजलगाि

10/09/1998

10/09/2001

9975173914

आहे

पंचायत सवमती माजलगाि
आहे

इंग्रजी 30

खांडिे गोरख भानुदास,
पुरूष

10/02/1971

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

01/12/1996

30/11/1999

8888294854

वज.प.प्रा.शा. क-हे िडगाि ता.आष्टी

नाही
नाही

वज.बीड
जोशी अवनल विनायकराि,
बीड ता.वज.बीड

पुरूष

07/07/1966

बी.ए/एम.ए

खुला

बीड

28/10/1995

28/10/1998

9970531821

स्त्री

01/06/1972

ए.टी.डी.

खुला

पाटोदा

07/12/1995

05/11/1998

9420412586

नाही

नाही

वज.बीड
वज.प.प्रा.शा.पचचाळा

येिले विजया भगिान, क्रांती
35

20081127C504623,

नगर पाटोदा ता.पाटोदा

27/11/2008

वज.बीड

19930614C458258,

जामामखीद आष्टी, ता.आष्टी

14/06/1993

वज.बीड

आहे

रो.ही.यो तहवसल कायालय पाटोदा
नाही

शेख मोईन वरयासत,
36

पुरूष

12/04/1976

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

06/10/1998

30/09/2001

9403037440

गटविकास अवधकारी कायालय

आहे
नाही

लगड बाळासाहेब परबती,
37

20081117C504839,

दत्तनगर, मुरशदपुर आष्टी

17/11/2008

ता.आष्टी वज.बीड

आष्टी,वज.बीड
प्राथवमक शाळा,वहिरा ता.आष्टी

पुरूष

05/07/1968

एम.कााँम.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

09/02/1994

31/01/1997

9552543471

आहे

वज.बीड केंवद्रय प्रा.शाळा धानोरा
आहे
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इंग्रजी 40

अंतगगत

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

38

20150303C100642,
03/03/2015

39

20110114C489105,
14/01/2011

गिळी बाळु बाबु, रा.ब्रम्हगाि
ता.आष्टी वज.बीड
सोनिणे वशिकुमार
नारायणराि, बीड ता.वज.बीड

पासुन

पयंत

28/02/1996

29/03/1999

वज.प.प्रा.शा.ब्रम्हगाि ता. आष्टी
पुरूष

16/11/1968

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

8805677547

नाही

पुरूष

06/06/1973

बी.ए.

अ.जा.

बीड

10/03/1997

09/03/2000

9860806381

आहे

20120831C502252,

साबलखेड पो.धानोरा

31/08/2012

ता.आष्टी वज.बीड

20090220C505527,

रा.ईमनगाि पो.वशराळ

20/02/2009

ता.आष्टी वज.बीड

20090608C476975,

रा.ईमनगाि पो.वशराळ

आहे
30

मराठी

पुरूष

20/01/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

13/02/1998

13/01/2001

8806985001

पहदी 30
मराठी 40

नाही

पुरूष

08/02/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

04/03/1996

28/02/1999

9890678566

08/06/2009

आहे

मराठी 30

पुरूष

14/05/1976

बी.ए.

व्ही.जे.

आष्टी

15/09/1998

14/08/2001

7875068866

20130529C100666,

वज.बीड

नाही

ता.आष्टी वज.बीड

29/05/2013

कासारी, पो.कडा कारखाना

पुरूष

01/01/1971

बी.ए.

गोसािी

आष्टी

13/05/1997

13/04/2000

9270493201

तालुका वनरीक्षक भूमी अवभलेख

नाही

आष्टी वज.बीड

ता.आष्टी वज.बीड

नाही

लोंढे विष्णु वनिृत्ती मु. दै ठणा,
44

19930811C458767,

पो.टाकळपसग ता.आष्टी

11/08/1993

वज.बीड

वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा इमनगाि ता.आष्टी

नाही

बन शहादे ि कोंडीबा, मु.
43

वज.बीड

केंद्रीय प्रा.शाळा,वशराळा ता.आष्टी

नाही

पिार अशोक दशरथ,
42

वज.प.प्रा.शा.शाबलखेड ता. आष्टी

इंग्रजी 50

गाडे सुधाकर प्रभाकर,
41

शहर पोलीस स्टे शन,परळी िै.

इंग्रजी 40

आहे

शेख कासम ईस्माईल, मु.
40

वज.बीड
नाही

पुरूष

01/06/1970

बी.कॉम.

अ.जा.

आष्टी

21/07/1995

21/06/1998

9975534350

गट वशक्षण अवधकारी दै ठणा ता.आष्टी

नाही

वज.बीड

नाही

पाटोळे भागित रामराि,
45

19891012C456891,
12/10/1989

रामतीथग,

पुरूष

15/08/1969

बी.ए.

अ.जा.

बीड

26/06/1997

25/07/2000

7744007577

नाही

के.वजल्हा परीषद शाळा,पेठ बीड

एम.आय.डी.सी.एवरया, बीड

नाही

फाळके गवहनीनाथ बाबुराि,
46

19851008C457849,

मु.पो.दे िी वनमगाि ता.आष्टी

08/10/1985

वज.बीड

19890703C457139,

मु.काकडवहरा पो.वनरगुडी

03/07/1989

ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

01/04/1964

बी.कॉम.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

18/08/1995

18/07/1998

8888015315

नाही

वज.प.प्रा.शाळा दे िी वनमगाि
नाही

तािरे दशरथ महादे ि,
47

पुरूष

01/04/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

पाटोदा

09/12/1996

18/11/1999

8975560990

वज.प.प्रा.काकडवहरा ता.पाटोदा

नाही

वज.बीड

नाही

वनकाळजे चंद्रकांत मोहनराि,
48

49

19920916C486997,

विनायक नगर ता.आष्टी

16/09/1992

वज.बीड

19900321C457450,

फड कारभारी परमेश्नर,

21/03/1990

धमापुरी, ता.परळी िै. वज.बीड

पुरूष

05/09/1970

एम.ए.

अ.जा.

पाटोदा

02/12/1996

28/11/1999

9423164288

पुरिठा विभाग तहवसल

नाही
आहे

पुरूष

09/06/1972

बी.ए.

एन.टी.डी.

परळी िै.

04/01/1996

03/01/1999
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9423172718

नाही

आहे
30

इंग्रजी 30
मराठी
इंग्रजी 40

कायालय,पाटोदा
वज.प.प्रा.धमापुरी

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

50

घुले राम लक्ष्मणराि,
19911018C478146,

मु.पो.डोमरी ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

03/02/1970

बी.ए.

अ.जा.

पाटोदा

पासुन

पयंत

01/07/1997

07/08/2000

7350640495

जमाबंदी- 2 महसुल विभाग

नाही

तहवसल कायालय पाटोदा

18/10/1991
51
52
53
54
55

19900726C457339,
26/07/1990
19920713C458088,
13/07/1992

नाही
िाघमारे भगिान चोखोबा, मु.
नांदडी पो.पाटोदा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
शेजिळ अशोक गंगाधर,

19900721C457456,

वशिाजी नगर बीड
बनसोडे गुलाब वडगांबर,

21/07/1990

बुंदेलपुरा बीड

19930918C458829,
18/09/1993
20090806C465211,
06/08/2009

टु ले अंकुश एकनाथ,
मु.पो.राजुरी ता.वज.बीड
पठाण रशीद कादर, बाबाचौक
बीड ता.वज.बीड

पुरूष

15/07/1964

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

01/03/1995

28/02/1998

9637595811

आहे

पुरूष

01/05/1973

एम.ए. (डीटीपी)

ओ.बी.सी.

बीड

18/04/2000

31/03/2003

9822218185

नाही

पुरूष

04/11/1973

एम.ए.मराठी

अ.जा.

बीड

01/06/1996

31/05/1999

9975197483

नाही

पुरूष

01/07/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.सी.

बीड

09/09/1998

10/11/2001

9527514372

नाही

पुरूष

10/12/1970

एम.ए.

खुला

बीड

03/12/1997

30/11/2000

9975319249

नाही

पुरूष

15/05/1973

एम.ए.मराठी

खुला

बीड

01/01/1997

01/01/2000

9960964191

नाही

आहे
30

मराठी
इंग्रजी 40

आहे

इंग्रजी 40

20150204C100345,
04/02/2015

रा.खांडेपारगाि पो.अंथरिण

तलाठी सज्जा

वज.प.शाळा राजुरी(निगण) ता.वज.बीड

नाही
आहे

इंग्रजी 30

20091218C507221,

मु.पो.िाळु ज पारगाि ता.आष्टी

18/12/2009

वज.बीड

20111108C473704,

शंकापुर ब्रम्हगाि ता.आष्टी

08/11/2011

वज.बीड

20160625C100870,

मु.खेडा, पो.तालखेड ता.

25/06/2016

माजलगाि वज.बीड

20141126C100985,

मु.पो.खानापुर ता.माजलगाि

26/11/2014

वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा सुडी (थोट) ता.वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा अंथरणिण पपपरी
ता.वज.बीड

पपपरी ता.वज.बीड

नाही

िटाणे पंवडत सोपान,
57

वज.बीड
तहवसल कायालय,बीड

राडी ता.अंबाजोगाई वज.बीड

नाही

आमटे लक्ष्मण पांडुरंग,
56

वज.प.प्रा.शाळा नांदडी ता.अंबाजोगाई

पुरूष

30/10/1967

बी.ए. (िाहन चालक
परिाना)

खुला

आष्टी

01/01/1998

29/12/2000

9766137750

वज.प.प्रा.शाळा िाळु ज ता.आष्टी

नाही
आहे

मराठी 30

वज.बीड

फुंदे दशरथ पंढरीनाथ,रा.
58

पुरूष

03/06/1971

बी.कॉम.

एन.टी.डी.

आष्टी

01/05/1998

30/04/2001

7875098431

आहे

वज.प.प्रा.शाळा शेखापुर
आहे

इंग्रजी 30

धाईजे गुलाब रामभाउ,
59

पुरूष

20/06/1968

एम.ए.मराठी

अ.जा.

माजलगाि

16/10/1995

16/10/1998

8605305585

नाही

आहे
30

इंग्रजी

तलाठी सज्जा एकदरा

इंग्रजी 40

आबुज सारंगधर शेषेराि,
60

पुरूष

04/06/1968

बी.ए.

एन.टी.सी.

माजलगाि

04/04/2000

03/04/2003

9604302480

नाही

वज.प.प्रा.शाळा ढोरगाि
नाही

सोनिणे अंबादास लक्ष्मण,
61

62

19920814C457837,

मु.पो.रायमोहा ता.वशरूर

14/08/1992

वज.बीड

19910105C457180,
05/01/1991

धन्िे संघवमत्र पलबाजी, कागदी
िेस बौद्धनगर बीड ता.वज.बीड

पुरूष

11/09/1974

एम.ए.

अ.जा.

बीड

04/05/2000

18/04/2003

9049430572

तलाठी सज्जा रायमोह

नाही

उप अवभयंता वज.प.ल.पा. उपविभाग
पुरूष

12/02/1971

एम.ए.इवत.

अ.जा.

बीड

01/04/2000

01/03/2003

9881369269

आहे

आहे
30

मराठी

20140418C100064,
18/04/2014

मु.पो.खासबाग खडकत रोड

स्त्री

06/03/1976

बी.ए.

खुला

आष्टी

10/11/1998

09/10/2001

आष्टी ता.आष्टी वज.बीड

9637956457

वजल्हा पवरषद केंवद्रय प्राथवमक शाळा

नाही

जामगाि
नाही
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बीड

इंग्रजी 40

धस नंदा रािसाहेब,
63

ता.वशरूर(का)वज.बीड

नाही

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

64

19940202C459049,
02/02/1994

खान मेहराज शेर खान,
शपहशाह नगर बीड ता.वज.बीड

पासुन

पयंत

14/08/2000

20/08/2003

विशेष भु-संपादन अवधकारी
पुरूष

05/03/1976

एम.ए.बी.एड.

खुला

बीड

9226378651

आहे

आहे

मराठी

30

ल.पा. बीड

इंग्रजी 40

आबुज महादे ि सखाराम,
65

66

19930624C458289,

मु.पो.खानापुर ता.माजलगाि

24/06/1993

वज.बीड

19910220C457215,
20/02/1991

डोंगरे महारूद्र राणोजी,
मु.पो.वभमनगर ता.केज वज.बीड

पुरूष

24/03/1969

बी.ए.

एन.टी.

माजलगाि

07/06/2000

31/05/2003

9637596865

नाही

वज.प.प्रा.शाळा खानापुर
नाही

पुरूष

15/12/1969

बी.ए.

अ.जा.

केज

25/03/1995

28/02/1998

9766825231

आहे

नाही

मराठी

30

तहवसल कायालय,केज

इंग्रजी 40

नेमाणे बाळु विश्ननाथ. मु.
67

68

19930107C458202,

तरटे िाडी, पो.वशरसमागग

07/01/1993

ता.गेिराई वज.बीड

19890822C456866,

िडमारे राहु ल केरूजी, कागदी

22/08/1989

िेस बौद्धनगर बीड ता.वज.बीड

पुरूष

02/05/1976

बी.ए.

खुला

गेिराई

15/01/2001

14/01/2004

9404636611

नाही

वज.प.प्रा.शा.तरटे िाडी
आहे

पुरूष

05/04/1971

एम.ए.पहदी

अ.जा.

बीड

27/07/1995

27/07/1998

9420411890

नाही

स्त्री

25/09/1967

बी.ए.

अ.जा.

केज

26/06/1995

25/05/1998

9404953962

नाही

नाही

30,40,50

इंग्रजी

मराठी 30

,40

तहवसल कायालय,वनिडणुक
विभाग,बीड

मस्के जयश्री उत्तमराि,
69

70

71

20021001C476714,

मु.पो.वभमनगर ता.केज वज.

01/10/2002

बीड

19940406C459693,

पावलमकर िषा मनोहरराि,

06/04/1994
20030104C483210,
04/01/2003

72

20150216C100415,
16/02/2015

73

74

20110825C492044,
25/08/2011
19830812C456769,
12/08/1983

75

20080528C477610,
28/05/2008

भालयनगर बीड ता.वज.बीड
पावलमकर मवनषा मनोहरराि,
धानोरा रोड बीड ता.वज.बीड
गिळी अरूणा विश्वनाथ, आदशग
नगर बीड ता.वज.बीड
कदम सुरेश कृष्णा, जुना चहाटा रोड, ता.वज.बीड
पाटील भास्कर क्षीधरराि,
वथगळे गल्ली, ता.वज.बीड
आगलािे संजय बाबुराि,
एकनाथ नगर बीड ता.वज.बीड

आहे
40

स्त्री

13/08/1971

एम.ए.

खुला

बीड

15/07/1997

31/07/2000

9822452249

नाही

स्त्री

16/04/1976

एम.ए.

खुला

बीड

07/02/2000

24/02/2003

9689107079

नाही

स्त्री

04/03/1971

एम.ए.

अ.जा.

बीड

05/01/1998

31/01/2001

9545543831

इंग्रजी

आहे

इंग्रजी 40

02/06/1963

एम.कााँम.

एन.टी.बी.

बीड

12/12/1989

12/12/1992

9423172180

आहे

पुरूष

15/06/1964

बी.ए.

खुला

बीड

03/05/1992

30/04/1995

9421350896

नाही

सेिायोजन अवधकारी कायालय,बीड
ग्रामपंचायत वनिडणुक

आहे

इंग्रजी 30

आहे

मराठी 30

नाही

पुरूष

तहवसल कायालय,केज

मराठी 40

विभाग,वजल्हावधकारी कायालय,बीड

वज.प.प्रा.शा.ईट ता.वज.बीड
आहे
40

इंग्रजी
मराठी 40

आहे
30

तहवसल कायालय,बीड

इंग्रजी
इंग्रजी 40

वि.भु.सं.अ.ल.पा.बीड

मराठी 30
पुरूष

09/10/1971

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

25/01/1997

08/01/2000

9673976341

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा पपपळगाि(धस)
नाही

लोवणकर अभय विठ्ठलराि,
76

20040303C487366,

गणेश पार रोड ता.परळी

03/03/2004

िै.वज.बीड

पुरूष

30/09/1973

बी.ए.

खुला

परळी िै.

10/03/1997

09/03/2000

9028955932

आहे

वजल्हा पवरषद हायस्कुल परळी िै.
आहे

इंग्रजी 30

डरफे वदपक रंगनाथ, मु.खेडा,
77

19910708C458934,

पो.भेंडटाकळी ता. गेिराई

08/07/1991

वज.बीड

पुरूष

05/07/1974

एम.ए.

खुला

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9011450711

वज.प.प्रा.शा.खेडा बु.ता.गेिराई

नाही
नाही
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वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

29/10/1996

29/10/1999

चव्हाण अशोक संतराम,
78

79

20140206C100419,

मु.पो.जातेगाि ता.गेिराई

06/02/2014

वज.बीड

19900912C457354,
12/09/1990

भारती सुग्रीि गुलाबराि, वकट्टी
आडगाि ता.माजलगाि वज.बीड

पुरूष

09/12/1973

बी.ए.

खुला

गेिराई

8007183334

वज.प.प्रा.शा.जातेगाि ता.गेिराई

नाही

वज.बीड

नाही
पुरूष

05/09/1970

बी.ए.

एन.टी.बी.

माजलगाि

12/03/1996

11/03/1999

9765146323

नाही

तलाठी कायालय वकवटृ आडगाि
नाही

कोल्हे परमेश्वर यशिंत,
80

20150211C100150,

क्रांतीनगर पाटोदा ता.पाटोदा

11/02/2015

वज.बीड

पुरूष

10/06/1968

बी.ए.

खुला

पाटोदा

13/12/1995

12/11/1998

9420412586

अ.का.म.तहवसल कायालय

नाही

पाटोदा(रोहयो)

नाही

चव्हाण सुभाष पलबाजी,
81

20150213C100715,
13/02/2015

मु.वसनगारिाडी पो.तालखेड

पुरूष

04/08/1970

एम.ए.

वि.जा.अ.

माजलगाि

15/04/1998

18/04/2001

9767081230

वज.प.प्रा.शा.वसनगारिाडी ता.

नाही

माजलगाि वज.बीड

ता.माजलगाि वज.बीड

नाही

धोकटे सुशील प्रकाशराि,
82

83

20140904C101393,

गणेश पार रोड ता.परळी

04/09/2014

िै.वज.बीड

20081126C505672,
26/11/2008

84

20100224C509081,
24/02/2010

85

19910812C457816,
12/08/1991

चौंडे महेश िसंतअप्पा, गणेश
पार रोड ता.परळी िै.वज.बीड
गोपनपाळे दत्तात्रय विश्वांबर,
परळी िै. ता.परळी िै.वज.बीड
अवहरे रमेश राघोजी, इमामपुर
रोड बीड ता.वज.बीड

पुरूष

20/06/1974

20120122C498211,

पदमािती गल्ली, परळी िै.

22/01/2012

ता.परळी िै. वज.बीड

20140923C100527,

मु.पो.माळवहिरा ता.गेिराई,

23/09/2014

वज.बीड

ओ.बी.सी.

परळी िै.

01/06/2000

31/05/2003

9923497777

आहे

पुरूष

14/07/1975

बी.ए.

खुला

परळी िै.

16/07/1998

15/07/2001

9822038713

नाही

88

20010608C471784,
08/06/2001

89

19990713C472509,
13/07/1999

शेख आयुम सुलेमान,
मु.पो.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड
जाधि बाळु गोरख, मु.पो.कडा
ता.आष्टी वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शाळा पेठ परळी िै.
आहे

इंग्रजी 30

आहे
पुरूष

25/01/1975

बी.ए.

िाणी

परळी िै.

16/07/1998

15/07/2001

9527191443

नाही

इंग्रजी

30,40,50

मराठी 30

केवद्रय प्रा.शाळा,पेठ परळी िै.

,40
पुरूष

21/07/1967

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

01/09/1994

30/09/1997

9011352429

आहे

आहे

मराठी

30
पुरूष

11/02/1972

बी.कॉम.ि
एम.ए.अथगशास्त्र

खुला

परळी िै.

05/06/1996

05/06/1999

9420001729

इंग्रजी 40

नाही

22/11/1970

बी.कॉम.

खुला

गेिराई

11/08/1995

11/08/1998

9860734155

आहे

इंग्रजी

30,40,50

मराठी 30

,40
आहे
पुरूष

28/01/1966

बी.ए.

भूमीहीन योजना,बीड

उप अवभयंता ल.पा.परळी िैजनाथ
आहे

पुरूष

तहवसल कायालय,इंवदरा गांधी

नाही

करकसे संतोष रािसाहेब,
87

वजल्हा पवरषद हायस्कुल परळी िै.
नाही

दे शमुख रिींद्र उत्तमराि,
86

बी.ए.

खुला

आष्टी

07/12/1992

30/11/1995

9270116086

आहे

तलाठी कायालय,माळवहिरा
ता.गेिराई वज.बीड

पहदी 30
मराठी 30

तहवसल कायालय,आष्टी (रोहयो)

इंग्रजी 50
पुरूष

03/06/1970

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

25/07/1997

30/06/2000

9420019753

नाही

वज.प.प्रा.शाळा नं.2 कडा
नाही
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

01/08/1998

31/07/2001

धुमाळ उमाकांत नरेंद्र,
90

19920721C458507,
21/07/1992

मु.पलबगाि पो.जिळगाि

पुरूष

05/07/1976

एम.ए.इवत.

खुला

अंबाजोगाई

9850381898

नाही

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

आहे

पहदी

30,40

मराठी

30,40

भोले भास्कर दे विदास,
91

92

20090209C505010,

मु.पचचगव्हाण ता.माजलगाि

09/02/2009

वज.बीड

19931202C458597,
02/12/1993

93

19850701C457503,
01/07/1985

शेजाळ श्रीराम भैरिनाथ,
खडकपुरा पेठ बीड ता.वज.बीड
परमेश्नरी कन्हेय्यालाल प्रभु,
बीड ता.वज.बीड

पुरूष

05/12/1971

बी.ए.

खुला

माजलगाि

28/10/1995

28/10/1998

7588177431

तलाठी सज्जा पुसरा,तहवसल

नाही

कायालय धारूर वज.बीड

नाही
पुरूष

01/02/1971

एम.ए.पहदी

खुला

बीड

25/07/1995

25/07/1998

9158363383

आहे

पुरूष

14/06/1967

एम.ए.पहदी

अ.जा.

बीड

25/05/1995

30/06/1998

9028030664

नाही

पुरूष

15/04/1975

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

पाटोदा

01/01/1999

31/12/2001

8380979966

आहे

नाही

तहवसल कायालय, बीड
तहवसल कायालय, बीड अंतगगत

नाही

वज.प.लघुपाटबंधारे विभाग बीड

उगले अशोक मनोहर,
94

95

19920707C458067,

मु.गाजीपुर पो.आिी ता.वशरूर

07/07/1992

वज.बीड

19891108C457036,
08/11/1989

96

कदम कैलास पोपटराि,
मु.पो.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड

20150210C101036,

योगे रूपाली वसध्दनाथ,

10/02/2015

मु.पो.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड

आहे
30

पुरूष

29/06/1972

बी.कॉम.

ओ.बी.सी.

आष्टी

28/06/1996

28/5/1999

9860832236

मराठी
इंग्रजी 30,40

28/01/1973

बी.कॉम.

एन.टी.सी.

आष्टी

19/07/1999

19/07/2002

9890175177

आहे

पुरूष

05/06/1969

बी.एस.सी एम.ए.

खुला

केज

13/11/1997

13/11/2000

9665196286

नाही

आहे

इंग्रजी 30

आहे

मराठी 30

20130304C101051,

मु.वसरपुरा पो.टाकळी ता.केज

04/03/2013

वज.बीड

99

20100719C494368,

मु.गाजीपुर पो.आिी ता.वशरूर

19/07/2010

वज.बीड

19811229C456748,
29/12/1981

100

19910420C457673,
20/04/1991

101

मस्के कालीदास िामनराि,
पंचवशल नगर बीड ता.वज.बीड
हजारे सुनंदा रामभाऊ,
पंचवशल नगर बीड ता.वज.बीड

ढोकणे राम बन्सी, रा.नागापुर
20150205C100828,

पो.म्हाळसजिळा ता.वज.बीड

पुरूष

01/07/1971

बी.ए.

खुला

वशरूर कासार

04/09/1995

19/08/1998

9527159276

वज.प.प्रा.शाळा गाजीपूर ता.वशरूर

बी.ए.

अ.जा.

बीड

06/01/1994

31/12/1996

9423326465

नाही

स्त्री

06/06/1968

बी.ए.

अ.जा.

बीड

26/6/1997

26/6/2000

9422326255

नाही

नाही
आहे

103

19870629C456626,
29/06/1987
20091205C489916,
05/12/2009

पठाण वसलेमान शाहाजीभाई,
रा.नागापुर खुदग
पो.म्हाळसजिळा ता.वज.बीड
दे शमुख जगन्नाथ बापुराि,
पांगरी रोड बीड ता.वज.बीड

तलाठी सज्जा,बीड खोड
इंग्रजी

30,40,50

मराठी 30

तलाठी सज्जा,बीड खोड

,40

पुरूष

05/01/1970

एम.ए.

अ.जा.

बीड

1/1/1999

31/12/2001

9921201654

नाही

नाही

पुरूष

13/07/1970

बी.ए.

खुला

बीड

07/02/1998

28/02/2001

9011723517

नाही

नाही

पुरूष

05/05/1973

बी.ए.

खुला

बीड

1/12/1998

2/12/2001

9403264930

नाही

नाही

05/02/2015
102

(का)वज.बीड

नाही
19/05/1964

तहवसल कायालय,आष्टी

वज.बीड

नाही

पुरूष

कायालय,आष्टी

वज.प.प्रा.शाळा वसरपुरा ता.केज
नाही

उगले तुकाराम विठोबा,
98

ता.वशरूर (का)वज.बीड

इंवदरा गांधी भूमीहीन शेतकरी मणुर

शेख वरजिान गुलाब,
97

वज.प.प्रा.शाळा गाजीपूर पो.आिी

िसुली ि इनाम विभाग,तहवसल

आहे

स्त्री

तहवसल कायालय,अंबाजोगाई

इंग्रजी 30,40

Page 8 of 69

तलाठी सज्जा,म्हाळस जिळा,बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

104
105
106
107

19931006C458543,

िाघीरकर वजतेंद्र सदावशिराि,

06/10/1993

धोंडीपुरा बीड ता.वज.बीड

19900106C457048,

गालफाडे रामहरी मातंड मु.पो.

06/01/1990
19971128C463509,

चौसाळा ता.वज.बीड

28/11/1997
20150218C100769,
18/02/2015

िाघ शहाजी नागनाथ,
जेबापपपरी ता.वज.बीड
िाघमारे रिींद्र दशरथराि,
मु.पो. चौसाळा ता.वज.बीड

पासुन

पयंत
आहे

मराठी

पुरूष

30/12/1970

बी.एस्सी.

खुला

बीड

07/02/1998

31/01/2001

9405102854

नाही

पुरूष

03/07/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

01/03/1996

26/02/1999

9765195658

नाही

नाही

पुरूष

05/06/1975

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

बीड

01/08/1999

17/08/2002

8805271227

नाही

नाही

वज.प.आरोलय विभाग केंद्र,चौसाळा

पुरूष

05/07/1972

बी.ए.

अ.जा.

बीड

01/07/1997

30/06/2000

9822935149

आहे

नाही

वज.प.आरोलय विभाग केंद्र,चौसाळा

स्त्री

07/07/1972

एम.ए.एम.पी.एड.

अ.जा.

केज

19/07/1996

19/07/1999

9960054708

आहे

30

इंग्रजी 50
तहवसल कायालय, बीड अंतगगत
वज.प.शाळा पालपसगण

वहरिे छाया संपत्तीराि,
108

19881221C457100,

मु.पो.कळमअंबा ता.केज

21/12/1988

वज.बीड

19930113C459145,

मु.पचचगव्हाण ता.माजलगाि

13/01/1993

वज.बीड

आहे
30

मराठी
इंग्रजी 40

वज.प.प्रा.शाळा कळमअंबा ता.केज
वज.बीड

उगले पांडुरंग अंकुशराि,
109

पुरूष

04/07/1973

बी.ए.

खुला

माजलगाि

25/11/1998

25/11/2001

9420018456

आहे

आहे
30

मराठी

वज.प.प्रा.शाळा पचचगव्हाण

इंग्रजी 40

आबुज राजेंद्र मुरलीधर,
110

111

112

19990212C466043,

मु.रं जेगाि पो. नाथापुर

12/02/1999

ता.वज.बीड

20150206C101484,
06/02/2015
20000916C468984,
16/09/2000

पुरूष

05/03/1970

बी.कॉम.

खुला

बीड

01/12/1996

01/12/1999

9763872041

नाही

आहे
30

मराठी

आगळे गौतम शंकरराि,
वभमिाडी परळी िै. ता.परळी

वजल्हा पवरषद मुलांची,परळी िैजनाथ

पुरूष

09/07/1964

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

05/10/1996

06/10/1999

9423947024

नाही

नाही

स्त्री

08/06/1969

एम.ए.

अ.जा.

बीड

16/07/1997

16/07/2000

9503261407

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा घाटसािळी ता.वज.बीड

पुरूष

02/05/1973

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

02/06/2000

02/05/2003

8007747115

आहे

नाही

वज.प.केवद्रय प्रा.शाळा,नं 2 वभमनगर

पुरूष

01/01/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

13/01/1997

20/11/2000

9096433648

नाही

नाही

पुरूष

02/07/1969

एम.कॉम.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

12/07/1995

12/07/1998

9423714269

नाही

नाही

पुरूष

10/10/1972

बी.ए.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

12/06/1996

12/06/1999

9860739727

आहे

वज.बीड

िै.वज.बीड
तांगडे पपगळा साळु जीराि,
रा.घाटसािळी ता.वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा रंजेगाि

इंग्रजी 40

रोडे सत्यनारायण गोपिदराि,
113

20150212C100736,

वभमनगर परळी िै. ता.परळी

12/02/2015

िै.वज.बीड

19901123C457467,

बजरंग नगर परळी िै. ता.परळी

23/11/1990

िै.वज.बीड

20150224C101096,

विद्यानगर परळी िै. ता.परळी

24/02/2015

िै.वज.बीड

19921016C457903,

वप्रयानगर परळी िै. ता.परळी

16/10/1992

िै.वज.बीड

20150226C101086,

मु.पो.कन्हेरिाडी परळी िै.

26/02/2015

ता.परळी िै.वज.बीड

कांबळे सत्यपाल वभमराि,
114

वजल्हा पवरषद मुलांची,परळी िैजनाथ
वज.बीड

गजे नारायण रामभाऊ
115

आहे

जाधि ज्ञानोबा रामचंद्र,
116

वजल्हा पवरषद मुलांची,परळी िैजनाथ
वज.बीड
पहदी 30

मराठी 30,40

बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,परळी िै.

इंग्रजी 30,40

रोडे संघपाल िैजनाथ,
117

पुरूष

03/03/1970

एम.ए.इवत.

अ.जा.

परळी िै.

09/03/1999

09/03/2002

9403940451

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा क-हे िाडी

पुरूष

15/05/1971

बी.ए.

एन.टी.क.

परळी िै.

21/08/1998

20/08/2001

9850715548

नाही

नाही

वलपीक- नगर पवरषद परळी िै.

गडे कर सोमनाथ प्रभाकर,
118

20140624C101936,

मावणक नगर परळी िै.

24/06/2014

ता.परळी िै.वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

शेंबडे गोिधगन रामराि, मु.
119

120

20140714C102270,

तांदळा पो.फुलसांगिी

14/07/2014

ता.गेिराई वज.बीड

20150205C100453,
05/02/2015

खांडे प्रवदप नामदे ि,
मु.पो.म्हाळस जिळा ता.वज.बीड

पुरूष

01/07/1973

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

18/11/1999

17/11/2002

8605378091

नाही

नाही

पुरूष

13/06/1973

बी.ए.

खुला

बीड

07/12/1996

08/12/1999

9921271460

नाही

नाही

पुरूष

16/07/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

20/04/1998

20/04/2001

7350977615

नाही

नाही

पुरूष

22/06/1973

एम.ए.बी.एड.

खुला

अंबाजोगाई

17/05/1997

16/05/2000

9421363156

नाही

वज.प.प्रा.शाळा तांदळा ता.गेिराई
वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा म्हाळस जिळा

दातवखळ मच्छछद्र दशरथ, रा.
121

20110222C493565,

सैदापुर पो.फुलसांगिी

22/02/2011

ता.गेिराई वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा सैदापुर ता.गेिराई
वज.बीड

माने राजाभाऊ नारायणराि,
122

20140201C101259,
01/02/2014

123

20150302C100420,
02/03/2015

मु. तळे गाि घाट पो. हाटोळा ता
अंबाजोगाई वज.बीड
लांब गणपत बापुराि,
रा.बनकरं जा ता.केज वज.बीड

आहे
30

पुरूष

20/10/1975

बी.ए.

एन.टी.डी.

केज

19/06/2000

18/06/2003

9881315458

नाही

स्त्री

25/08/1966

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

24/07/1995

24/07/1998

9767402550

नाही

इंग्रजी
इंग्रजी 40
नाही

कांबळे दै िशाला कोंडीबा,
124

125

20030822C481270,

मु.पो.परळी िै. ता.परळी

22/08/2003

िै.वज.बीड

20090224C505678,
24/02/2009

पशदे रोवहदास साहेबराि,
मु.पो.वचखली ता.आष्टी वज.बीड

आहे

मराठी 30,
इंग्रजी 30 ,40

पुरूष

10/05/1970

बी.ए.

खुला

आष्टी

08/11/1997

07/10/2000

9975825175

CCC

नाही

पुरूष

03/07/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

ओ.बी.सी.

आष्टी

05/02/1997

18/01/2000

9420028085

नाही

नाही

पुरूष

05/02/1971

बी.ए.

खुला

गेिराई

26/06/1995

26/06/1998

9767425590

नाही

नाही

पुरूष

02/01/1968

बी.ए.राज्य.

अ.जा.

आष्टी

06/12/1999

06/12/2002

9764498069

नाही

नाही

पुरूष

06/09/1968

बी.ए.

व्ही.जे.

माजलगाि

09/05/1994

09/05/1997

9623969477

नाही

नाही

पुरूष

01/12/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

व्ही.जे.ए.

माजलगाि

06/07/1998

05/07/2001

9823869666

नाही

नाही

सय्यद गुलाब गफुर,
126

19920808C458517,
08/08/1992

मु.पो.धामणगाि ता.आष्टी

वज.प.प्रा.शाळा तळे गाि (घाट)

वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा बनकरंजा ता.केज
वज.बीड
तहवसल कायालय,परळी(वनिडणुक
विभाग)
वज.प.प्रा.शाळा वचखली ता. आष्टी
वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा धामणगाि ता. आष्टी
वज.बीड

दातवखळ काकासाहे ब
127

साहेबराि, रा. सैदापुर
20140731C100500,

पो.फुलसांगिी ता.गेिराई

31/07/2014

वज.बीड
वशरािळे सुरेश बन्सी,

128

19960508C463783,
08/05/1996

मु.िटणिाडी पो.कडा
कारखाना ता.आष्टी वज.बीड
राठोड बंडु बक्षु, मु.कुरणतांडा

129

20150223C100445,

पो.तालखेड ता.माजलगाि

23/02/2015

वज.बीड

तलाठी कायालय,तांदळा ता.गेिराई
वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा िटणिाडी ता. आष्टी
वज.बीड

तलाठी सज्जा तालखेड
ता.माजलगाि वज.बीड

चव्हाण प्रेमदास मानपसग,
130

19940406C458992,
06/04/1994

रा.बाराभाई तांडा पो.राजेगाि
ता.माजलगाि वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा राजेगाि

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

131

20110616C473748,
16/06/2011

जाधि आशा पांडुरंग,
रा.पाटोदा ता.पाटोदा वज.बीड

स्त्री

21/02/1974

एम.ए.स्टे नो

खुला

पाटोदा

पासुन

पयंत

01/12/1996

30/11/1999

9860820214

आहे

आहे

मराठी 40,
इंग्रजी 50

वमसाळ सुनीता छत्रभुज,
132

133

134

20140630C102703,

मु.सािरगाि पो.मादळमोही

30/06/2014

ता.गेिराई वज.बीड

19870629C456627,
29/06/1987
20141018C100041,
18/10/2014

135

19930825C458781,
25/08/1993

जोशी चंद्रकांत सखाराम,
गेिराई ता.गेिराई वज.बीड
सोनिणे संवदपान ज्ञानोबा,
भेंडटाकळी ता.गेिराई वज.बीड
घाडगे प्रकाश जनाधगनराि,
बीड ता.वज.बीड

स्त्री

20/08/1973

एम.ए वहस्री

एन.टी.डी.

गेिराई

15/09/1998

14/08/2001

7350490578

नाही

आहे

इंग्रजी 40

पुरूष

04/09/1970

बी.एस्सी.

ए.टी.डी.

गेिराई

08/07/1998

07/07/2001

9423714865

नाही

आहे

मराठी 30

पुरूष

01/01/1969

एम.ए.इवत.

अ.जा.

गेिराई

30/10/1995

30/10/1998

9850531228

नाही

पुरूष

15/06/1967

बी.ए.बी.एड.

अ.जा.

बीड

25/07/1995

25/07/1998

9765585892

आहे

पुरूष

02/02/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

01/09/1995

01/09/1998

9021611081

नाही

नाही

पुरूष

11/06/1971

बी.ए.बी.एड.

अ.जा.

गेिराई

30/06/1995

30/06/1998

9763466368

आहे

नाही

आहे

19880101C459090,
01/01/1988

मु.नागापुर पो.म्हाळसजिळा

मराठी
इंग्रजी 40

19891017C456892,
17/10/1989

138

पंचशील नगर बीड ता.वज.बीड

19940114C459032,
14/01/1994

140

शेख काजीम बशीर मोहम्मद,
बालेवपर बीड ता.वज.बीड

मोरे जापलदर आश्रुबा,
20111117C491387,

मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड

तहवसल कायालय, वनिडणुक विभाग,
बीड

संजय गांधी इंवदरा गांधी
ता.गेिराई वज.
बीड
तहवसल कायालय,बीड अंतगगत
पुरूष

04/11/1970

बी.ए.

अ.जा.

बीड

12/03/1998

12/03/2001

9423242013

नाही

नाही

उपअवभयंता वजल्हा
पवरषद,लघुपाटबंधारे उपविभाग बीड

05/11/1992
139

गेिराई वज.बीड

विभाग,तहसील कायालय गेिराई

वज.बीड

पिार अवनल उत्तमराि,
19921105C457917,

तहवसल कायालय, गेिराई,ता.

विभाग)

ता.वज.बीड

मु.अधगमसला पो.रूई ता.गेिराई

वज.बीड

तहवसल कायालय, बीड(सं.गा.यो

उघडे कैलास बाबुराि,
137

वज.प.प्रा.शाळा सािरगाि ता. गेिराई

गेिराई,वज.प.शा.भेंडटाकळी

ढोकणे विठ्ठल नारायण,
136

कायालय,पाटोदा

तहवसल कायालय,

नाही

30

महसुल शाखा तहवसल

पुरूष

04/07/1972

बी.ए./एम.ए.

खुला

बीड

03/10/1998

31/10/2001

9421950496

नाही

आहे
30

मराठी

आहे

मराठी

पुरूष

25/05/1974

एम.ए.इवत.

खुला

धारूर

23/03/1998

23/03/2001

9860366499

नाही

पुरूष

05/08/1973

एम.ए.राज्य.

एन.टी.डी.

धारूर

16/12/1998

15/12/2001

9860983495

नाही

नाही

पुरूष

01/06/1971

बी.एस्सी.

खुला

धारूर

24/02/1996

24/02/1999

9890098139

नाही

नाही

30

वज.प.के.प्रा.शाळा कारं जा रोड,बीड

इंग्रजी 40

इंग्रजी 40

तलाठी कायालय,धारूर वज. बीड

17/11/2011
लांब श्रीहारी व्यंकटराि,
141

20150223C100118,

मु.पचचपुर पो.उं दरी ता.धारूर

23/02/2015

वज.बीड

भोसले सुरेश हरीभाऊ, मु.

142
20111223C491250,

वकल्लेधारूर ता.धारूर वज.बीड

23/12/2011
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वज.प.प्रा.शाळा पचचपुर ता.धारूर
वज.बीड

वज.प.मा.शाळा धारूर

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

143

20081202C505500,
02/12/2008

144

20150202C101488,
02/02/2015

पिार प्रकाश प्रतापपसह,
मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड
ओतारी मनोहर दत्तात्रय,
मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड

पुरूष

24/03/1976

बी.ए.

खुला

धारूर

पासुन

पयंत

16/12/1998

15/12/2001

9420026611

आहे

आहे
40

मराठी

पुरूष

23/01/1974

बी.ए.

एन.टी.बी.

धारूर

16/09/1998

16/09/2001

9423251427

नाही

नाही

पुरूष

24/07/1975

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

खुला

धारूर

19/01/1998

19/01/2001

9422250921

आहे

नाही

पुरूष

01/03/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

11/07/1997

30/06/2000

9970864431

नाही

नाही

पुरूष

20/06/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

अंबाजोगाई

23/08/1996

23/08/1999

9421270640

नाही

नाही

पुरूष

07/09/1971

बी.कॉम.

खुला

धारूर

01/07/1996

01/07/1999

9975345076

नाही

नाही

पुरूष

05/07/1974

बी.ए.

खुला

धारूर

06/04/1998

05/04/2001

9225582222

आहे

पुरूष

05/01/1971

खुला

आष्टी

07/07/1995

08/06/1998

9623250745

नाही

पुरूष

15/05/1969

एम.ए.बी.लीब.

अ.जा.

अंबाजोगाई

25/01/1999

24/01/2002

9921764181

नाही

पुरूष

07/07/1965

बी.कॉम.एम.पी.एड.

अ.जा.

बीड

10/10/1995

10/10/1998

9403039429

नाही

पुरूष

08/04/1970

एम.ए.

अ.जा.

धारूर

19/12/1998

19/12/2001

7721075382

आहे

स्त्री

30/08/1966

एम.ए.

खुला

बीड

01/03/1994

28/02/1997

9423172524

आहे

पुरूष

12/08/1971

बी.ए.

एन.टी.डी.

केज

15/11/1995

31/10/1998

8698532924

नाही

वज.प.मा.शाळा धारूर वज.बीड

दे शमुख महादे ि केशिराि,
145

20090127C504823,

मु.गोपाळपुर पो.धारूर

27/01/2009

ता.धारूर वज.बीड

नागरी रूलणालय,धारूर,वज.प.कन्या
प्राथवमक शाळा धारूर

खेडकर संभाजी लालासाहेब
146

19981008C465469,

मु.सांगिी पो.टाकळपसग

08/10/1998

ता.आष्टी वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा सांगिी ता.आष्टी
वज.बीड

सुरिसे कावलदास नामदे ि,
147

148

19930116C459853,

मु.तळे गाि घाट पो.हातोला

16/01/1993

ता.अंबेजोगाई वज.बीड

20141127C101055,
27/11/2014

149

20071217C489740,
17/12/2007

150

19890808C457839,
08/08/1989

पशदे रपिद्र साहे बराि,
मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड
वचरके अरपिद भागितराि,
मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड
पोकळे हवरभाऊ रामभाऊ,
मु.पो.बेलगाि ता.आष्टी वज.बीड

बी.ए. (िाहन चालक
परिाना)

जोगदं ड रामराि शेषेराि,
151

152

20150226C100671,

मु.पो.बदापुर ता.अंबेजोगाई

26/02/2015

वज.बीड

20150309C100088,
09/03/2015

ओगले प्रकाश नारायणराि,
धानोरा रोड बीड ता.वज.बीड

वज.प.मा.शाळा धारूर

इंग्रजी 40

आहे
30

वज.प.प्रा.शाळा तळे गाि(घाट)
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
प्रावथवमक आरोलय केंद्र,धारूर
ता.धारूर वज.बीड
मराठी

इंग्रजी 40

के.प्रा.शाळा,बेलगाि

नाही

आहे
40

ता.आष्टी,वज.बीड
मराठी

इंग्रजी 30

आहे
30

तहवसल कायालय,धारूर

मराठी
इंग्रजी 40

वज.प.प्रा.शाळा बदापुर ता.अंबाजोगाई
वज.बीड
तहवसल कायालय (वनिडणुक
विभाग),बीड

डोंगरे गौतम कटाळु
153

154

19971023C462120,

मु.पो.जोडपहगणी ता.धारूर

23/10/1997

वज.बीड

19950825C463975,
25/08/1995

कुलकणी रेिती रमाकांत,
कॅनॅाल रोड बीड ता.वज.बीड
पनगुळे जालींदर अजुगन,

155

19910109C457184,
09/01/1991

मु.पो.मांगिडगाि ता.केज

नाही

आहे
40

मराठी
इंग्रजी 40

आहे

वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा पहगणी (बु) वज.बीड

पहदी 30
मराठी 40

इंग्रजी 40,50
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वज.प.कन्या प्र.शाळा कळं ब ता.कळं ब
वज.उस्मानाबाद

वज.प.प्रा.शाळा मांगिडगाि ता.केज
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

156
157

158

19920720C457972,

िंजारे नंदाबाई रामभाऊ,

20/07/1992

शाहु नगर बीड ता.वज.बीड

20011215C474080,

वसरसट विद्या बाबुराि, कॅनॅाल

15/12/2001

रोड बीड ता.वज.बीड

20041212C504828,
12/12/2004

सािंत बुद्धीसागर बाबुराि,
मु.पो.गडी ता.गेिराई वज.बीड

स्त्री

25/06/1976

एम.ए.एल.एल.बी.

अ.जा.

बीड

पासुन

पयंत

01/08/2000

31/08/2003

9881427277

आहे

आहे
30

मराठी
इंग्रजी 30

आहे

मराठी

स्त्री

06/06/1967

एम.ए.

अ.जा.

बीड

27/03/1997

27/03/2000

9975962094

नाही

पुरूष

15/05/1967

बी.ए.

ओ.बी.सी.

गेिराई

01/07/1995

30/06/1998

9822956752

आहे

नाही

पुरूष

08/12/1972

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

06/07/1998

06/07/2001

9420023196

नाही

नाही

पुरूष

07/05/1972

बी.कॉम.

खुला

परळी िै.

05/06/1996

05/06/1999

9028288342

नाही

नाही

पुरूष

06/09/1970

बी.ए.

खुला

बीड

01/09/1996

20/08/1999

8605359925

आहे

स्त्री

20/05/1968

एम.कॉम.

खुला

बीड

12/10/1995

12/10/1998

9881959325

आहे

पुरूष

13/06/1969

एम.ए.एम.पी.एड.

खुला

परळी िै.

24/07/1995

23/07/1998

9420383900

नाही

आहे

पुरूष

02/07/1967

बी.कॉम.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

03/01/1994

31/12/1996

9527076751

नाही

आहे

30

इंग्रजी 40

19880628C456682,

मु.िाका पो.वसरसाळा ता.परळी

28/06/1988

िै.वज.बीड

गट वशक्षणावधकारी,बीड कायालय

तहवसल कायालय,गेिराई

घनघाि िसंत भानुदास,
159

विशेष भू-संपादन अवधकारी ल.पा.बीड

वज.प.प्रा.शाळा िाका ता.परळी िै,
वज.बीड

दाडगे पद्मराज माधिआप्पा,
160

161
162

20090131C504845,

अंबािेस परळी िै.ता.परळी

31/01/2009

वज.बीड

19990601C466892,

शेख मुसा कादर, बाबा चौक

01/06/1999
20091126C467756,
26/11/2009

बीड ता.वज.बीड
कदम सुवनता भास्करराि,
बालेवपर बीड ता.वज.बीड

आहे

के.प्रा.शाळा,पेठ परळी वज.बीड

मराठी 30,
इंग्रजी 30,40

आहे

मराठी

30 ,40

इंग्रजी 40

वमश्रा विरें द्रमोहन वधरजप्रसाद,
163

20120704C457172,
04/07/2012

पेठमोहल्ला परळी िै. ता.परळी

इंग्रजी 30

िै. वज.बीड
तखीक रमेश लक्ष्मणराि, रा.

164

19890407C457130,
07/04/1989

सैदापुर पो.फुलसांगिी

इंग्रजी 30,40

ता.गेिराई वज.बीड
भंडारे कमलाकर िैजनाथ,

165

166

20081124C458399,

मु.पो.परळी िै. ता.परळी िै.

24/11/2008

वज.बीड

20120317C500504,

मु.पो.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड

खंदारे सोवमनाथ भगिान,

मराठी 30

आहे

मराठी

अप्पर वजल्हा अवधकारी
कायालय,बीड ता.वज.बीड
वजल्हावधकारी कायालय वनिडणुक
विभाग बीड
तहवसल कायालय(वनिडणुक विभाग)
परळी िै. वज.बीड

तलाठी सज्जा, तांदळा ता.गेिराई
वज.बीड

पुरूष

15/03/1969

बी.कॉम.

एस.बी.सी.

परळी िै.

10/08/1995

31/07/1998

9860387815

आहे

पुरूष

04/07/1970

बी.ए.

ओ.बी.सी.

आष्टी

23/06/1997

23/06/2000

9503878484

आहे

नाही

तहवसल आष्टी

स्त्री

14/09/1970

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

गेिराई

23/10/1996

23/10/1999

8805905892

नाही

नाही

तहवसल गेिराई (जमाबंदी विभाग 1)

पुरूष

12/09/1972

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

धारूर

06/04/1998

06/04/2001

9604395033

नाही

नाही

पुरूष

23/05/1975

बी.ए.

एन.टी.बी.

धारूर

27/01/1998

27/01/2001

8605343682

नाही

नाही

30

इंग्रजी 40

वज.प.कन्या शाळा परळी िै, वज.बीड

17/03/2012
167

168

19900312C457475,
12/03/1990
19880720C456691,
20/07/1988

माटे संध्या बंडुराि, वभमनगर
ता.गेिराई वज.बीड
सोनिणे ज्ञानोबा विठ्ठलराि,
मु.पो.पहगणी ता.धारूर वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शाळा पहगणी
(बु).ता.धारूर, वज.बीड

चारे कानडी राजाभाऊ
169

20081226C505639,

विठ्ठलराि,मु.पो.पहगणी

26/12/2008

ता.धारूर वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा पहगणी (बु)

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शा.औरंगपुर ता.परळी

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

02/12/1994

02/11/1997

लहाने भारत जोतीबा,
170

20141002C100462,

मु.औरं गपुर पो.वसरसाळा ता.

02/10/2014

परळी िै. वज.बीड

तहवसल कायालय परळी ि
पुरूष

25/05/1969

एम.कॉम.

एन.टी.डी.

परळी िै.

7875792915

वज.बीड

शास्त्री विजयकुमार दत्तात्रय,
171

20090122C461434,
22/01/2009

बसिेश्वर कॉलनी मु.पो.परळी

पुरूष

10/09/1970

बी.कॉम.

खुला

परळी िै.

01/07/1996

01/07/1999

8975512650

आहे

िै. ता.परळी िै. वज.बीड

आहे

मराठी 30,

काशीद सखाराम िैजीनाथ, रा.
172

20150212C100696,
12/02/2015

सैदापुर पो.फुलसांगिी

पुरूष

01/01/1972

एम.ए.

खुला

गेिराई

01/01/2000

31/12/2002

9767129891

नाही

नाही

पुरूष

15/09/1971

बी.ए.

इ.मा.ि.

धारूर

06/08/1997

06/08/2000

9975654989

आहे

नाही

पुरूष

07/01/1975

एम.ए.बी.एड.

खुला

धारूर

17/06/1997

17/06/2000

9960984014

नाही

वज.प.प्रा.शाळा सैदापुर ता.गेिराई
वज.बीड

ता.गेिराई वज.बीड
राऊत चंद्रकांत तुळशीराम,

173

20011219C474086,

मु.कोळपपपरी पो.अंजनडोह

19/12/2001

ता.धारूर वज.बीड

20140705C100812,

मु.पो.कोळपपपरी पो.अंजनडोह

05/07/2014

ता.धारूर वज.बीड

20150212C100316,

मु.रौळसगाि पो. खडकी घाट

12/02/2015

ता.वज.बीड

उपअवभयंता सा.बां उपविभाग परळी िै.

इंग्रजी 30,40

वज.प.प्रा.शाळा अंजनडोह ता.धारूर
वज.बीड

सोळं के सुरेश हवरदास,
174

आहे
30

इंग्रजी

तलाठी कायालय कोळपपपरी ता.धारूर

इंग्रजी 40

मोटे सुिणा सुदामराि,
175

176

177

20140929C101406,
29/09/2014
20120828C501359,
28/08/2012

178

20141231C100978,
31/12/2014

हरिट अब्दु ल मोईज अब्दु ल
सतार, मोमीनपुरा ता.गेिराई
गाडे कर भागित एकनाथ,
गेिराई ता.गेिराई वज.बीड
राख संवगता महादे ि, बीड
ता.वज.बीड

स्त्री

05/05/1973

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

बीड

26/06/1997

26/06/2000

9552480631

नाही

पुरूष

18/06/1968

बी.कॉम.

खुला

गेिराई

22/06/1995

22/06/1998

9822589080

नाही

नाही
आहे
30

मराठी
इंग्रजी 40

आहे
पुरूष

22/06/1968

बी.ए.

ओ.बी.सी.

गेिराई

11/12/1995

11/12/1998

9921201103

वज.प.प्रा.शाळा रौळसगाि

मराठी 40

आहे

180

20150225C100599,

रामपपपळगाि ता.माजलगाि

25/02/2015

वज.बीड

20140707C101794,
07/07/2014

181

20130225C101015,
25/02/2013

कद्रे मवनषा मावणकराि, बीड
ता.वज.बीड
भांगे सखु श्रीरंगराि, वकल्ले
धारूर ता.धारूर वज.बीड

तहवसल कायालय गेिराई

इंग्रजी 40
स्त्री

16/05/1972

एम.कॉम.

एन.टी.डी.

बीड

01/12/1995

01/12/1998

9970022842

नाही

आहे
30

इंग्रजी

पुरूष

05/01/1969

बी.एस्सी.

अ.जा.

माजलगाि

01/09/1997

01/09/2000

7447272054

नाही

01/07/1972

एम.ए.

खुला

बीड

01/06/1997

30/06/2000

9403917632

आहे

वज.प.के.प्रा.शाळा मगरूळ नं.1

नाही
आहे

स्त्री

ता.माजलगाि वज.बीड
मराठी

30,40

इंग्रजी

30,40,50
स्त्री

01/11/1972

बी.ए.बी.एड.

एन.टी.3

धारूर

28/10/1999

28/10/2002

9860652988

नाही

पुरूष

14/07/1970

बी.ए.

एन.टी.3

बीड

03/10/1997

30/09/2000

9970200365

नाही

आहे
40

तहवसल कायालय गेिराई

इंग्रजी 40

वनसगंध भाऊसाहेब दादाराि,
179

तलाठी कायालय गेिराई

पहदी 30

मराठी
इंग्रजी 40

तहवसल कायालय रो.ह.यो विभाग
भाग अ
वज.प.प्रा.शाळा धारूर

डोळे कावशनाथ शेषराि,
182

19900917C457361,

खडे िाडी पो.येळंब घाट

17/09/1990

ता.वज.बीड
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नाही

वज.प.प्रा.शा.खडे िाडी ता.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

05/05/1998

04/05/2001

आहे

वबडगर अंजना प्रभाकर,
183

184

19970217C462571,

मु.दाउतपुर पो.परळी ता.परळी

17/02/1997

िै.वज.बीड

19960222C463759,
22/02/1996

185

20040106C488053,
06/01/2004

गायसमुद्रे बुद्धरत्न केरू, परळी
िै. ता.परळी िै. वज.बीड
रोडे विश्ननाथ िैजनाथ, परळी
िै. ता.परळी िै. वज.बीड

स्त्री

15/12/1972

बी.ए.एम.एस.डब्लु.

एन.टी.2

परळी िै.

9922525102

पहदी 40
मराठी 40

आहे

वज.प.प्रा.शाळा दाउतपुर

इंग्रजी 50
पुरूष

29/09/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

09/06/1998

09/05/2001

9421342583

नाही

आहे
30

पुरूष

09/02/1966

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

01/12/1993

30/11/1996

8275707575

नाही

इंग्रजी
इंग्रजी 40

आहे
40

मराठी

अवभलेख विभाग,तहवसल
कायालय,परळी िै.

तहवसल कायालय,परळी िै.

इंग्रजी 60

चव्हाण सुंदर बाबुराि,
186

20011022C470757,

मु.िडखेल पो.पांगरी ता.परळी

22/10/2001

िै वज.बीड

20100417C485571,

मु.अंवबल िडगाि पो.पोथरा

17/04/2010

ता.वज.बीड

20090916C505735,

मु.पो.जिळगाि ता.अंबाजोगाई

16/09/2009

वज.बीड

पुरूष

09/06/1972

बी.ए.

व्ही.जे.टी.

परळी िै.

16/06/1997

16/06/2000

8390239055

नाही

नाही

पुरूष

06/03/1967

एम.कॉम.

अ.जा.

बीड

01/06/1992

31/05/1995

9421345360

नाही

नाही

पुरूष

03/01/1970

एम.ए.

खुला

अंबाजोगाई

01/11/1996

31/10/1999

9421933218

नाही

नाही

पुरूष

01/04/1973

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

11/07/2000

10/07/2003

8805654116

नाही

नाही

पुरूष

16/10/1973

बी.एस्सी.बी.एड.

खुला

परळी िै.

06/02/1998

31/01/2001

9970785157

नाही

नाही

पुरूष

05/07/1969

बी.ए.

अ.जा.

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9767493884

नाही

नाही

पुरूष

18/08/1970

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

01/01/1997

31/12/1999

पुरूष

13/09/1964

बी.कॉम.

अ.जा.

अंबाजोगाई

01/10/1995

30/09/1998

अ

आहे

पुरूष

27/09/1974

एम.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

16/12/1998

30/11/2001

9822406470

नाही

वज.प.प्रा.शाळा िडखेल

पायाळ गोिधगन वगनाजी,
187

विशेष वजल्हा समाज कल्याण
अवधकारी,बीड

गुजर रमाकांत संभाजी.
188

वज.प.प्रा.शाळा जिळगाि

अरगडे बळीराम गोपाळराि,
189

19921222C458185,

मु.पो.पांगरी ता.परळी िै.

22/12/1992

वज.बीड

19960924C466911,

विद्यानगर परळी िै. ता.परळी

24/09/1996

िै. वज.बीड

20001215C470879,

मु.पो.केकतपांगरी ता.गेिराई

15/12/2000

वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा पांगरी ता.परळी
िै.वज.बीड

मोवहते संजय विठ्ठलराि,
190

वज.प.प्रा.शाळा जलालपुर ता.परळी
िै.वज.बीड

साबळे बाबुराि धोंवडबा,
191

192

19890706C457166,
06/07/1989

मस्के वदपक वसताराम,
परळीिेस अंबाजोगाई

9890221741
9975208215

आहे

आहे

तहवसल कायालय,गेिराई

मराठी 30,
इंग्रजी 30

पशदे रामचंद्र मारूती नागझरी
193

19880916C458363,
16/09/1988

परीसर परळी रोड

तलाठी कायालय सज्जा मुसुफ

नाही

िडगाि ता.केज वज.बीड

ता.अंबाजोगाई वज.बीड
साबणे जोगोजी भागोजी,

194

195

20100312C508875,

रवििार पेठ अंबाजोगाई

12/03/2010

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

19900718C457333,

साळिे वभमराि भगिानराि,

18/07/1990

केज ता.केज वज.बीड

आहे
30,

पुरूष

21/08/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

केज

03/04/1998

20/03/2001

9421552258

आहे

आहे
30,

मराठी
इंग्रजी 40
मराठी
इंग्रजी 40

बनसोडे िसंत ईश्वर,
196

19910509C460143,

मु.ममदापुर पो.पाटोदा

09/05/1991

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

पुरूष

25/11/1972

एम.ए.इवत.

अ.जा.

अंबाजोगाई

12/06/1996

11/06/1999

7744083544

नाही

आहे
30,
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तहवसल कायालय,अंबाजोगाई

मराठी
इंग्रजी 50

कायगकारी अवभयंता,ल.पा.बीड
मुख्यालय,अंबाजोगाई
वज.प.प्रा.शाळा वशिाजी चौक
अंबाजोगाई
वज.प.प्रा.शाळा ममदपुर पो.पाटोदा ता.
अंबाजोगाई वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

23/01/1998

23/01/2001

आहे

लांडगे संतोष दे विदास,
197

20000425C471913,

नागझरी परीसर परळी रोड

25/04/2000

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

पुरूष

28/06/1974

बी.ए.

खुला

अंबाजोगाई

9765660222

पहदी 30
मराठी 40

आहे

इंग्रजी 40

चव्हाण रणजीत रमाकांत,
198

199

19961204C461643,

अयोध्यानगर मोरेिाडी

04/12/1996

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

20030716C480729,
16/07/2003

साठे बाळासाहेब मारूती,
मु.पो.होळ ता.केज वज.बीड

पुरूष

01/06/1974

एम.ए.

खुला

अंबाजोगाई

16/04/1998

15/04/2001

9422999468

रो.ह.यो. तहवसल कायालय,
अंबाजोगाई वज.बीड
तहवसल कायालय, अंबाजोगाई ता.

आहे
आहे

इंग्रजी 40

अंबाजोगाई वज.बीड

पुरूष

07/08/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

केज

26/11/1996

25/11/1999

9970971908

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा,होळ ता.केज वज.बीड

पुरूष

04/06/1970

एम.ए.बी.एड.

अ.जा.

अंबाजोगाई

15/03/1996

14/03/1999

9657731751

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा, आंबलिाडी

पुरूष

22/01/1972

एम.ए.

एन.टी.डी.

केज

27/11/1996

27/10/1999

7219289142

नाही

नाही

वज.प.कें.मा.शाळा होळ

पुरूष

26/06/1967

बी.ए.

खुला

अंबाजोगाई

08/12/1998

30/11/2001

9766220695

नाही

पुरूष

06/06/1969

एम.ए.मराठी

खुला

बीड

18/11/1998

18/11/2001

7030147392

होय

पुरूष

15/06/1974

एम.ए.बी.पी.एड.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

01/01/1999

30/12/2001

9423757008

होय

पुरूष

30/06/1960

एम.कॉम.

खुला

बीड

26/06/1997

26/06/2000

9421479572

नाही

नाही

पुरूष

16/12/1971

बी.ए.

खुला

केज

29/07/1997

29/07/2000

9049660777

नाही

नाही

पुरूष

12/12/1970

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

01/01/1996

01/01/1999

9921404999

होय

पुरूष

01/06/1965

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/02/1998

11/02/2001

9527807791

नाही

नाही

पुरूष

09/05/1970

बी.कॉम.बी.एड.

एन.टी.डी.

बीड

01/06/1995

30/05/1998

9765339197

c.c.c

नाही

पुरूष

13/05/1972

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

12/08/1996

12/08/1999

9545716547

नाही

नाही

दवहिाडे विनायक आनेबा,
200

201

19941123C460087,

नागझरी परीसर परळी रोड

23/11/1994

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

19950616C460654,
16/06/1995

घुगे नानासाहेब एकनाथ,
मु.पो.होळ ता.केज वज.बीड
मोरे योगीराज नरहरीराि,

202

20140624C101018,
24/06/2014

मु.मोरेिाडी ता.अंबेजोगाई
वज.बीड

इग्रंजी - 30/40
मराठी -30/40

िरकड वशिाजी रोवहदास,
203

204

19921113C457919,

मु.केसापुरी पो.परभणी

13/11/1992

ता.वज.बीड

19970801C462785,
01/08/1997

205

206

20140628C100665,
28/06/2014
19870929C456651,
29/09/1987

जाधि अजय गणपतराि,
मु.पो.ता.अंबाजोगाई वज.बीड
डािकर िसंत आश्रुबा,
मु.पो.मौजे ता.वज.बीड
सय्यद आलीपाशा रसुद,
मु.पो.साळे गाि ता.केज वज.बीड
जोगदं ड विलास रामराि,

207

20141105C100264,

नागोबा गल्ली पेठ बीड

05/11/2014

ता.वज.बीड

इंग्रजी-30/40

इंग्रजी-40,
मराठी-30

20150220C100195,

मु.वमपलदनगर परळी िै

20/02/2015

ता.परळी िै. वज. बीड

इंग्रजी-40
मराठी-30

19860716C458003,

मु.तांदळिाडी पो.पारगाि

16/07/1986

ता.वज.बीड

19950124C459868,

मु.पो.पाटोदा ता.अंबेजोगाई

24/01/1995

वज.बीड

सानप सखाराम आश्रुबा,
209

सरिदे सुदाम कावशनाथ,
210
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अंबाजोगाई
वज.प.प्रा.शाळा केसापुरी (परभणी)
ता.वज.बीड
प्रा.आरोलय.केंद्र मंडी बाजार

पहदी-30

जोगदं ड अशोक नामदे ि,
208

कृषी अवधकारी 1 वखडकी योजना

अंबाजोगाई
वज.प.प्रा.शाळा मौज ता.वज.बीड
तलाठी कायालय सज्जा विडा ता.केज
वज.बीड

तहवसल कायालय महसुल विभाग बीड

मुख्यअवधकारी नगर पवरषद,परळी
िै.वज.बीड
ग्रामसेिक ग्रामपंचायत कायालय
तांदळिाडी (वभल्ल) ता.वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा पाटोदा ता.अंबाजोगाई
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

211

19931229C458640,
29/12/1993

212

19890621C457025,
21/06/1989

दहातोंडे मन्मथ बाबुराि,
मु.पो.माळे गाि ता.केज वज.बीड
काळुं के अरुण यशिंत, धानोरा
बु.ता.अंबाजोगाई वज.बीड

पासुन

पयंत

पुरूष

05/05/1966

बी.ए.आय.टी.आय

अ.जा.

केज

16/09/1995

30/09/1998

8600934390

नाही

नाही

पुरूष

01/01/1970

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

28/04/1998

27/04/2001

9823843121

नाही

नाही

पुरूष

01/07/1976

एम.ए.इवत.

खुला

पाटोदा

12/11/1999

12/11/2002

9970309946

होय

पुरूष

07/06/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

गोसािी

अंबाजोगाई

29/04/1997

28/04/2000

9421342146

होय

नाही

पुरूष

01/05/1969

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

अंबाजोगाई

03/05/1997

06/05/2000

9423470822

होय

नाही

पुरूष

05/05/1970

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

केज

08/09/1997

08/09/2000

7720881916

नाही

नाही

स्त्री

10/07/1973

बी.ए.

खुला

अंबाजोगाई

22/06/1998

31/05/2001

9766192571

होय

पुरूष

01/07/1971

बी.ए.

अ.जा.

केज

28/11/1996

28/11/1999

9420798453

नाही

नाही

पुरूष

04/09/1970

बी.ए.

अ.जा.

गेिराई

14/11/1995

15/11/1998

8888479445

नाही

नाही

पुरूष

13/09/1967

बी.कॉम.

अ.जा.

परळी िै.

24/02/1995

24/02/1998

9096308284

नाही

इंग्रजी-40, मराठी-30

पुरूष

16/06/1969

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

केज

11/03/1994

12/04/1997

9850662285

नाही

इंग्रजी-30, मराठी-30

पुरूष

07/08/1975

एम.ए.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

02/04/1998

02/04/2001

9527917267

नाही

नाही

सातपुते गोपिद संतराम,
213

19940623C459381,

मु.पो.नायगाि ता.पाटोदा

23/06/1994

वज.बीड

20020422C474029,

मु.पो.घाटनांदूर ता.अंबाजोगाई

22/04/2002

वज.बीड

इंग्रजी-30
मराठी-30

पुरी अवनरूद्ध बवद्रनारायण,
214

शेप श्रीराम रामवकशन,
215

19870121C458228,
21/01/1987

मु.शेपिाडी पो.पपपळ धायगुडा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
शेप सजेराि वशिाजी,

216

20120803C461698,

मु.पो.लाडे िडगाि ता.केज

03/08/2012

वज.बीड
खोडसे अनावमका विश्ननाथ,

217

19910821C457539,
21/08/1991

218

20150209C100120,
09/02/2015

बलुता मळा,अंबाजोगाई
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
बोराडे सुरेश वहरालाल
मु.पो.आडस ता.केज वज.बीड

इंग्रजी-40
मराठी-30

िक्ते बबन कोंवडबा,
219

20010705C472568,

मु.पो.वसरसदे िी ता.गेिराई

05/07/2001

वज.बीड

20150206C101117,

वभमिाडी परळी िै.ता.परळी

06/02/2015

िै.वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा माळे गाि
ता.केज.वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा धानोरा
बु.ता.अंबाजोगाई वज.बीड
ग्रामविकास अवधकारी नायगाि
ता.पाटोदा वज.बीड
वज.प.प्र.शाळा घाटनांदुर ता.
अंबाजोगाई वज.बीड

वज.प.प्र.शाळा शेपिाडी ता.
अंबाजोगाई वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा लाडे िडगाि
ता.केज.वज.बीड

तहवसल कायालय अंबाजोगाई

वज.प.प्रा.शाळा आडस ता.केज.वज.बीड

मा.मुख्याध्यापक वज.प.प्रा.शाळा
वसरसदे िी ता.गेिराई वज.बीड

आगके बलिीर शंकरराि,
220

221

19920114C457554,
14/01/1992

पोटभरे मधुकर वनिृत्तीराि,
मु.पो.आडस ता.केज वज.बीड
गुंडाळे वकशोर विष्णु,

222

20070223C486592,

मु.पो.बदापुर ता.अंबाजोगाई

23/02/2007

वज.बीड
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ग्रावमण पोलीस टे शन परळी िै

वज.प.कें.प्रा.शाळा आडस ता.केज
वज.बीड
वज.प.कें.प्रा.शाळा बद्रापुर
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

जोगदं ड गुलचंद बाबुराि,
223

19910121C457697,

मु.पो.बदापुर ता.अंबाजोगाई

21/01/1991

वज.बीड

पुरूष

15/06/1971

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

07/04/1998

06/04/2001

9579970314

नाही

नाही

पुरूष

22/10/1976

एम.ए.मराठी

खुला

परळी िै.

01/05/2000

01/05/2003

9421346466

होय

नाही

पुरूष

12/08/1972

एम.ए.

अ.जा.

माजलगाि

01/08/1995

31/07/1998

9420783928

नाही

नाही

पुरूष

15/01/1970

बी.ए.

एन.टी.सी.

धारूर

04/10/1995

21/10/1998

9822794402

नाही

इंग्रजी-30,मराठी-30

पुरूष

01/01/1972

बी.ए. आय.टी.आय.

अ.जा.

परळी िै.

06/07/1998

05/07/2001

7083648661

नाही

नाही

दे शमुख वदगांबर विजयकुमार,
224

19950629C460656,
29/06/1995

225

मु.पो.वसरसाळा ता.परळी िै.
वज.बीड

20081120C504615,

भदगे वकशन बुिाजीराि,

20/11/2008

मु.पो.जयभीमनगर

20140312C100684,

मु.पो.पहगणी बु. ता.धारूर

12/03/2014

वज.बीड

ता.माजलगाि
वज.बीड
माने
भगिान कारभारी,
226

227

19920828C457850,
28/08/1992

पशदे अजुगन कोंवडबा,
मु.पो.मोहा ता.परळी िै.वज.बीड
चोले बालासाहेब वनिृत्ती,

228

19920701C457996,

मु.आसोला पो.अंजनडोहा

01/07/1992

ता.धारूर वज.बीड

पुरूष

05/09/1976

बी.ए.

िंजारी

धारूर

23/12/1998

23/12/2001

9822361785

नाही

नाही

पुरूष

25/02/1971

बी.ए.

खुला

केज

10/05/1996

10/05/1999

7709285887

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-30

पुरूष

06/06/1970

एम.ए.राज्य.

अ.जा.

केज

10/03/1998

09/03/2001

7768953514

नाही

नाही

पुरूष

25/02/1971

बी.कॉम.

खुला

अंबाजोगाई

01/01/1997

31/12/1999

9403927722

होय

पुरूष

20/11/1965

बी.ए. आय.टी.आय.

अ.जा.

परळी िै.

22/04/1998

22/04/2001

9171810226

नाही

नाही

पुरूष

05/03/1969

बी.कॉम.

व्ही.जे.ए.

वशरूर कासार

01/01/1996

31/12/1998

9552284255

नाही

नाही

पुरूष

02/07/1972

बी.ए.बी.एड.

खुला

गेिराई

01/07/1998

30/06/2001

9552342082

नाही

नाही

पुरूष

12/05/1971

बी.ए.

खुला

पाटोदा

09/05/1996

29/04/1999

9860844952

नाही

इग्रंजी - 40 मराठी -30

वज.प.कें.प्रा.शाळा बद्रापुर
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

तलाठी कायालय सज्जा वसरसाळा ता
परळी वज.बीड

सा.बा.विभाग माजलगाि
वज.प.प्रा.शाळा वहगंणी
ता.धारुर.वज.बीड
.मुख्याध्यापक वज.प.शाळा मोहा
ता.परळी वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा आसोला
ता.धारुर.वज.बीड

शेख रमजान अहमद,
229

20080804C503090,

रा.इस्थळ पो.आपेगाि ता.केज

04/08/2008

वज.बीड

19900717C457330,

मु.पो.पचचोली माळी ता.केज

गालफाडे सुवनल रामराि,
230

17/07/1990

वज.बीड
जोशी धनराज रंगनाथराि,

231

20080701C474969,
01/07/2008

मु.पो.पपपळा धायगुडा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

19931022C458877,

मु.पो.परळी िै ता.परळी

22/10/1993

िै.वज.बीड

20110830C499463,

मु.दवहिंडी पो.िारणी ता.वशरूर

30/08/2011

कासार वज.बीड

वज.प.कें.प्रा.शाळा वपपंळा धायगुडा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

थोपटे नारायण मनोहर,
234

20080206C497030,

मु.अधामसला पो.रूई

06/02/2008

ता.गेिराई वज.बीड

केज वज. बीड

30

मस्के वशिाजी दे िराि,
233

प्रा.आरोलय.केंद्र पचचोली माळी ता.

इग्रंजी - 30/40 मराठी -

भालेराि अशोक शामराि,
232

वज.प.शाळा इस्थळ ता.केज वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा नं. 2 वभमनगर परळी
िै वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा तळे वपपंळगाि ता
पाटोदा वज बीड
वज.प.प्रा.शाळा अधामसला ता.गेिराई
वज.बीड

पािसे भाऊसाहे ब सुखदे ि,
235

19930415C458410,

मु.पो.पाटोदा ता.पाटोदा

15/04/1993

वज.बीड
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तहवसल कायालय पाटोदा

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

मस्के मधुकर अजुगन,
236

19981014C463435,

मु.तळे गाि पो.पालिण

14/10/1998

ता.वज.बीड

पुरूष

08/07/1972

बी.कॉम.

खुला

बीड

01/01/1997

31/12/1999

8888231701

नाही

इंग्रजी-30,मराठी-30

के.प्रा.शाळा तळे गाि ता वज बीड

पुरूष

25/12/1967

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/10/1997

09/10/2000

9545735756

नाही

इंग्रजी-30,मराठी-30

वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी

पुरूष

21/06/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

08/01/1999

08/01/2002

9764768036

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी

पुरूष

26/01/1976

एम.ए.

खुला

पाटोदा

17/01/2000

17/01/2003

9923319250

नाही

नाही

ग्रां.का.नफरिाडी ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

01/06/1970

एम.ए.एम.एड.

खुला

बीड

01/12/1998

31/12/2001

8888955950

होय

इग्रंजी - 40 मराठी -40

जायकाडी प्रकल्प कायालय बीड

पुरूष

14/01/1965

बी.कॉम.

खुला

पाटोदा

01/10/1993

30/09/1996

9423715599

नाही

नाही

पुरूष

07/06/1968

बी.ए.

खुला

बीड

28/03/2000

30/04/2003

9822623729

नाही

नाही

पुरूष

02/03/1973

एम.ए.

अ.जा.

पाटोदा

10/12/1998

18/11/2001

9421280125

होय

इग्रंजी - 40 मराठी -40

पुरूष

15/01/1969

एम.ए.समाज.

अ.जा.

केज

01/07/1995

30/06/1998

9766443050

नाही

नाही

पुरूष

06/06/1973

बी.ए.

खुला

परळी िै.

25/09/1999

25/09/2002

8007701812

नाही

नाही

पुरूष

05/12/1973

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

खुला

बीड

10/02/1998

30/03/2001

9421601484

नाही

नाही

पुरूष

16/06/1968

बी.कॉम.बी.पी.एड.

खुला

अंबाजोगाई

26/08/1995

25/08/1998

9673062501

नाही

नाही

डु मने संतराम श्रीरं ग, पंचशील
20150204C100179,

नगर परळी िै.ता.परळी

04/02/2015

िै.वज.बीड

19930822C504328,

मु.पो.परळी िै. ता.परळी िै.

22/08/1993

वज.बीड

19980724C463049,

मु.नफरिाडी ता.पाटोदा

24/07/1998

वज.बीड

20071215C485202,

महंमद, बालेवपर नगर बीड

भालेराि गौतम शामराि,
238

तांबे सुधाकर लक्ष्मण,
239

240

15/12/2007

पठाण मुबीन खान गुलाम
ता.वज.बीड
तांबे जगन्नाथ साहेबराि,

241

20150210C100172,
10/02/2015

मु.उं बरविवहरा पो.तांबाराजुरी
ता.पाटोदा वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा उं बरविवहरा ता.पाटोदा
वज.बीड

सय्यद अन्िर पाशा सय्यद
242

20150203C100630,

अहंमद, बाबा चौक बीड

03/02/2015

ता.वज.बीड
गायकिाड महारूद्र वकसन,

243

मु.रामिाडी पो.बेनसुर
19920807C458515,

ता.पाटोदा वज.बीड

वज.का.ग्रां.प.वन.वप.बीड

वज.प.प्रा.शाळा रामिाडी ता.पाटोदा
वज.बीड

07/08/1992
244

19920723C458128,
23/07/1992

वसरसट प्रभु आण्णा,
मु.पो.टाकळी ता.केज वज.बीड
जाधि मावणक बापुराि,

245

246

19920122C458454,

मु.नागपपपरी पो.नागापुर

22/01/1992

ता.परळी िै. वज.बीड

20140624C101096,
24/06/2014

निले मोतीराम कोंडीराम,
मु.पो.पारगाि वसरस ता.वज.बीड
पतंगे सुभाष शेषेराि,

247

19870621C458105,

मु.पो.सोनिळा ता.अंबेजोगाई

21/06/1987

वज.बीड

Page 19 of 69

रो.ह.यो.केज तहवसल कायालय

वज.प.प्रा.शाळा नागवपपंरी ता परळी िै
वज.बीड
वज.प्र.प्रा.शाळा पारगाि वसरस
ता.वज.बीड
वज.प्र.प्रा.शाळा.सोनिळा
ता.अंबेजोगाई वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

तहवसल कायालय केज

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

गालफाडे सुबराि लक्ष्मण,
248

249
250

19950621C459968,

मु.पो.पचचोळीमाळी ता.केज

21/06/1995

वज.बीड

20150213C100035,

तारळकर विद्या रामभाऊ,

13/02/2015

नांदुरघाट ता. केज वज.बीड

19860113C456603,

हजारे भास्कर दासराि,

13/01/1986

मु.पो.केज ता.केज वज.बीड

पुरूष

01/06/1971

एम.ए.

अ.जा.

केज

03/09/1996

31/08/1999

9673600214

होय

इग्रंजी - 30

स्त्री

07/06/1973

एम.ए.इवत.

कोष्टी

केज

22/03/1998

22/03/2001

9823267490

होय

इंग्रजी-30/40,मराठी-30

पुरूष

02/05/1967

बी.ए.

अ.जा.

केज

27/11/1996

27/10/1999

9763287869

नाही

इंग्रजी-50,मराठी-40

पुरूष

01/01/1971

एम.ए.एम.वलब.

अ.जा.

केज

23/11/1996

22/11/1999

9420384826

होय

नाही

पुरूष

05/05/1965

एम.ए.समाज.

खुला

गेिराई

08/11/1995

30/11/1998

8379039019

नाही

नाही

वज.प.प्रा इटकुर ता.गेिराई वज.बीड

पुरूष

05/06/1969

बी.ए.

खुला

बीड

05/03/1998

25/02/2001

8625819547

नाही

नाही

वज.प.वशक्षण विभाग बीड

पुरूष

14/05/1973

एम.ए.

खुला

गेिराई

31/12/1997

30/12/2000

9420029211

नाही

नाही

पुरूष

10/01/1977

बी.ए.बी.एड.

खुला

गेिराई

15/01/2001

14/01/2004

9423477952

होय

नाही

पुरूष

07/01/1974

बी.ए.

खुला

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9822138851

होय

नाही

पुरूष

05/01/1973

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

10/07/1999

10/07/2003

9822488795

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-30

पुरूष

01/01/1969

बी.ए.

अ.जा.

बीड

02/12/1997

01/12/2000

9923359844

नाही

नाही

पुरूष

04/06/1969

बी.ए.

एन.टी.डी.

पाटोदा

01/02/1996

31/12/1998

9422713820

नाही

मराठी-30

पुरूष

06/07/1968

बी.ए.

खुला

पाटोदा

15/12/1997

14/12/2000

9975143711

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-40

पुरूष

15/04/1968

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

पाटोदा

01/09/1995

21/08/1998

9420147548

नाही

गालफाडे वदपक रामराि,
251

20140713C100674,
13/07/2014

मु.पो.पचचोली माळी ता.केज
वज.बीड

वज.प.कें.प्रा.शाळा नांदुरघाट ता. केज
वज.बीड
तहवसल कायालय केज
वज.प.प्रा पचचोली माळी ता.केज
वज.बीड

ढें गळे महादे ि श्रीरंग, मु.इटकुर
252

253

20081212C504951,

पो.मादळमोही ता.गेिराई

12/12/2008

वज.बीड

19890919C456881,

सय्यद मुन्शी बशीर,

19/09/1989

इस्लामपुरा बीड ता.वज.बीड

19910814C457817,

मु.किडगाि पो.बंगाली पपपळा

14/08/1991

ता.गेिराई वज.बीड

19930107C458201,

मु.पो.वसरसमागग ता.गेिराई

07/01/1993

वज.बीड

भोसले संभाजी तात्यासाहे ब,
254

पिळ दत्तात्रय तुकाराम,
255

निले आसाराम कोंवडराम,
256

257

19900703C456951,

मु.पो.धोंडराई ता.गेिराई

03/07/1990

वज.बीड

20150215C100367,
15/02/2015

258

19890616C457136,
16/06/1989

ठोके वदपक छगनराि,
मु.पो.धारूर ता.धारूर वज.बीड
पशदे वमपलद वभमराि,
मु.पो.ढे कणमोहा ता.वज.बीड
वसरसट संजय शहादे ि,

259

20121003C458930,

मु.येिलिाडी पो.पाटोदा

03/10/2012

ता.पाटोदा वज.बीड

ग्रामसेिक ग्रां.पं बंगाली पपपळा
ता.गेिराई वज.बीड
वज.प.कें.प्रा.शाळा वसरसमागग
ता.गेिराई वज.बीड
वज.प.कें.प्रा.शाळा धोंडराई ता.गेिराई
वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा उं दरी ता केज वज बीड

वज.प.कें.प्रा.शाळा ढे कणमोहा
ता.वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळायेिलिाडी ता.पाटोदा
वज.बीड

जाधि हानुमान भगिानराि,
260

20150210C100155,
10/02/2015

मु.पो.सुतारगल्ली ता.पाटोदा

सिासे महादे ि गणपतराि,
261

तलाठी सज्जा पाटोदा

वज.बीड

20040315C487912,

मु.नफरिाडी ता.पाटोदा

15/03/2004

वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा नफरिाडी ता.पाटोदा
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

खडकीकर रोवहणी
262

20000105C467151,
05/01/2000

सुधाकरराि, गणेशपार रोड

18/09/1971

बी.कॉम, एम.ए.

खुला

परळी िै.

01/12/1995

31/12/1998

9423170382

नाही

इंग्रजी-50/60 मराठी-40

पुरूष

03/07/1967

बी.कॉम.

खुला

बीड

01/06/1995

30/07/1998

8975965557

नाही

नाही

पुरूष

30/12/1972

बी.ए.

खुला

पाटोदा

13/12/1996

19/11/1999

9422930767

नाही

नाही

पुरूष

19/08/1974

एम.ए.

अ.जा.

आष्टी

06/07/1997

06/06/2000

8657751122

नाही

नाही

पुरूष

02/07/1973

बी.ए.

गोसािी

पाटोदा

30/06/1997

30/06/2000

9421341052

होय

नाही

पुरूष

01/03/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

िंजारी

धारूर

13/12/1996

13/12/1999

9860401362

नाही

नाही

वज.प.प्रा.आसोला ता.धारूर वज.बीड

स्त्री

16/05/1973

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

31/08/1995

01/07/1998

9421349059

होय

इंग्रजी-40,मराठी-40

वज.प.प्रा.मुशगदपपुर .ता.आष्टी वज.बीड

पुरूष

05/07/1970

बी.ए.

खुला

आष्टी

08/07/1997

21/06/2000

9404639153

नाही

नाही

पुरूष

23/05/1974

अ.जा.

परळी िै.

03/05/2000

03/05/2003

9422743000

होय

नाही

एस आर टी आर एम

पुरूष

01/01/1974

बी.ए.

खुला

परळी िै.

10/03/1997

09/03/2000

9422242338

नाही

इंग्रजी-40

वज.प.प्रा.शाळा जुने रे ल्िे स्टे शन परळी

पुरूष

20/02/1966

बी.कॉम.

अ.जा.

पाटोदा

01/06/1996

01/05/1999

7875419932

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-40

पुरूष

05/05/1974

बी.ए.

खुला

पाटोदा

01/12/1995

30/11/1998

8390294645

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-30

परळी िै. ता.परळी िै.वज.बीड
किचट अशोक वनिृत्तीराि,

263

20040909C494253,

मु.पो.परभणी केसापुरी

09/09/2004

ता.वज.बीड
पठाण सालार हावनफ,

264

20140707C100921,
07/07/2014

265

मु.पो.नायगाि ता.पाटोदा
वज.बीड

खंदारे अविनाश रामचंद्र,
20081120C504613,

मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड

वज.पु.कायालय ि उप.वजल्हावधकारी

स्त्री

कायालय भु.स. बीड

तलाठी कायालय के.परभणी
ता.वज.बीड

वज.प.प्रा शाळा नायगाि ता.पाटोदा
वज.बीड

वज.प.प्र.के.शाळा 1.कडा ता.आष्टी
वज बीड

20/11/2008
वगरी कांतीराम मोहनराि,
266

19900308C457446,
08/03/1990

जोगदं डिाडी ता.पाटोदा
वज.बीड

वज.प.प्रा शाळा जोगदं डिाडी
ता.पाटोदा वज.बीड

चोले श्रीधर बाबुराि,
267

20081202C505499,

मु.आसोला पो.अंजनडोह

02/12/2008

ता.धारूर वज.बीड
खान जुलेखा अब्दु ल रऊफ

268

19980908C465295,

खान, आझाद नगर

08/09/1998

मु.पो.ता.आष्टी वज.बीड
शेख अब्दु ल लवतफ महंमद,

269

20081217C505149,

मु.पो.टाकळपसग ता.आष्टी

17/12/2008

वज.बीड

20030326C483956,

विद्यानगर परळी िै. ता.परळी

26/03/2003

िै. वज.बीड

20150312C100599,

जकातपुर रोड परळी िै. ता.

12/03/2015

परळी िै. वज.बीड

िडमारे सुवशल भानुदास,
270

बी.एस्सी.आय.टी.आय
.

वज.प.प्रा.शाळा टाकळपसग ता.आष्टी
वज.बीड

घनचक्कर शरद सदावशि,
271

272

19950107C460163,
07/01/1995

गायकिाड कल्याण शंकर,
थेरला ता.पाटोदा वज.बीड
भिर बाबासाहेब वभमराि,

273

19900203C459775,

मु.पो.मुगगाि ता.पाटोदा

03/02/1990

वज.बीड
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वज.प.मा शाळा रला ता.पाटोदा
वज.बीड
वज.प.मा शाळा मुगगाि ता.पाटोदा
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

इंग्रजी-30/40,मराठी-

का.अवभयंता माजलगाि कालिा क्रं 9

30/40

परळी िै

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

मधाळे वदपक एकनाथराि,
274

20140624C101204,

पंचशील नगर परळी

24/06/2014

िै.ता.परळी िै.वज.बीड

20140821C100832,

मु.वशरापुर धुमाळ पो.राजुरी न.

21/08/2014

ता.वशरूर कासार वज.बीड

पुरूष

01/06/1967

बी.कॉम.

अ.जा.

परळी िै.

17/07/1995

16/07/1998

9028657719

नाही

पुरूष

01/04/1965

बी.एस्सी.

वि.जा.

वशरूर कासार

16/09/1989

31/08/1992

8805781965

नाही

नाही

स्त्री

12/08/1975

एम.ए.

खुला

बीड

01/09/1998

30/09/2001

9922600925

नाही

नाही

प्रा.शाळा वज.प.बीड

पुरूष

03/10/1968

बी.ए.

खुला

केज

12/12/1996

11/12/1999

9822522992

होय

इंग्रजी-40,मराठी-30

तलाठी सज्जा बोरगांि बु केज

पुरूष

21/05/1972

बी.ए.बी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

11/12/1997

30/12/2000

9860887135

नाही

नाही

तहवसल कायालय परळी िै

पुरूष

25/06/1971

एम.ए.

खुला

धारूर

01/08/1995

31/07/1998

9561712862

होय

पुरूष

12/05/1969

एम.कॉम.

खुला

गेिराई

03/12/1994

03/12/1998

9604159926

नाही

नाही

तलाठी सज्जा तांदळा

स्त्री

15/06/1973

एम.ए.पहदी

अ.जा.

परळी िै.

06/07/1998

05/06/2001

9763582864

होय

इंग्रजी-30,मराठी-30

वज.प.प्रा.शाळा परळी िै

पुरूष

02/03/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

06/01/1999

05/01/2002

9689664106

नाही

नाही

पं.स.परळी

पुरूष

05/01/1975

एम.ए.

अ.जा.

केज

16/01/1998

15/01/2001

9766429954

नाही

नाही

पुरूष

18/10/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

11/10/1996

10/10/1999

8698563312

नाही

नाही

वज.प.प्रा.परळी

पुरूष

10/06/1970

एम.ए.

िंजारी

केज

02/06/1996

01/06/1999

9881393555

होय

इंग्रजी-30/40,मराठी-30

तलाठी कायालय नांदुर घाट

पुरूष

20/10/1969

बी.एस्सी.

खुला

केज

08/01/1998

07/01/2001

9422590413

नाही

नाही

जाधि श्रीमंत दशरथ,
275

276

277

19941226C459759,
26/12/1994
20090107C503938,
07/01/2009

धपाटे शैलजा उद्धिराि,
मु.पो.माळापुरी ता.वज.बीड
मेटे प्रदीप अनंतराि, मु.पो.केज
ता.केज वज.बीड

ग्रां.पं.का वशरापुर धु ता वशरुर का
वज.बीड

भालेराि विश्ननाथ नामदे ि,
278

279

19960704C461461,

रा.ब्रम्हिाडी पो.टोकिाडी

04/07/1996

ता.परळी िै. वज.बीड

20140130C100924,
30/01/2014

आरगडे विलास पंवडतराि,
रा.धारूर ता.धारूर वज.बीड

इंग्रजी-30/40/50,मराठी30/40

तहवसल कायालय धारुर

शेळके विकास प्रभाकर,
280

20150227C100147,

मु.सैदापुर पो.फुलसांगिी

27/02/2015

ता.गेिराई वज.बीड

19960222C464476,

मु.पो.परळी िै. ता.परळी िै.

22/02/1996

वज.बीड

िडमारे लता गणपतराि,
281

पारिे बबन पांडुरंग, जांभिाडी
282

20150227C100125,
27/02/2015

283

20160630C100156,
30/06/2016

284

19871222C456656,
22/12/1987

जलालपुर रोड परळी िै.
ता.परळी िै. वज.बीड
वसरसट अनंत मोतीराम,
मु.पो.टाकळी ता.केज वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शाळा टाकळी ता.केज
वज.बीड

उजवनकर शवशकांत ब्रम्हानंद,
वमपलद नगर परळी िै.
ता.परळी िै.वज.बीड
हांगे सुरेश दे िानराि,

285

19950124C459867,

मु.हांगेिाडी पो.नांदुर घाट

24/01/1995

ता.केज वज.बीड
गलांडे चंद्रकांत लालासाहेब,

286

20150305C100302,

समथग नगर केज ता.केज

05/03/2015

वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा िकीलिाडी ता.केज
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
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विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

287

288

20130813C102519,
13/08/2013
20150220C100247,
20/02/2015

289

20150227C101140,
27/02/2015

पासुन

पयंत

चोले नारायण जयिंतराि,
मु.आसोला पो.अंजनडोह

वज.प.प्रा.शाळा आसोला ता.धारूर

पुरूष

03/05/1974

एम.ए.एम.पी.एड.

एन.टी.3

धारूर

28/11/1997

27/11/2000

9860651947

होय

नाही

पुरूष

05/06/1964

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

04/02/1997

17/01/2000

9860862879

नाही

नाही

पुरूष

15/04/1971

बी.ए.

खुला

धारूर

01/02/1997

01/02/2000

9561126503

नाही

नाही

पुरूष

11/01/1969

एम.कॉम.

अ.जा.

बीड

31/05/1995

31/05/1998

9049717414

नाही

नाही

पुरूष

05/04/1972

बी.ए.

खुला

बीड

12/01/1998

12/01/2001

9764166799

नाही

नाही

पुरूष

12/05/1972

ए.टी.डी.

अ.जा.

बीड

12/06/1996

12/06/1999

9921420096

नाही

नाही

पुरूष

05/07/1977

बी.ए.

खुला

माजलगाि

20/06/1999

30/04/2002

9923773317

नाही

नाही

पुरूष

20/01/1972

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

08/05/1999

07/05/2002

9860712358

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी

स्त्री

01/12/1964

डी.एड.

खुला

बीड

01/09/1997

31/08/2000

9423384757

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पेठ बीड

स्त्री

05/03/1974

एम.ए.पॉली.

खुला

बीड

06/02/1996

01/01/1999

7588412088

c.c.c

इंग्रजी-40,मराठी-40

तहवसल कायालय बीड

स्त्री

28/05/1974

ओ.बी.सी.

बीड

08/01/1999

08/01/2002

9595951341

होय

पुरूष

07/06/1971

बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

05/07/1999

05/07/2002

9850117889

नाही

नाही

वज.प.मा.शाळा मुलांची परळी

पुरूष

28/11/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

िंजारी

केज

18/12/1998

17/12/2001

9673599891

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा सारुळ

वज.बीड

ता.धारूर वज.बीड
कांबळे महेंद्र राणुजी, कागदी
िेस बौद्द नगर बीड ता.वज.बीड
वशनगारे भागित श्रीरंग,
मु.पो.ता.धारूर वज.बीड

उप अवभयंता वज.प.बीड
वज.प.के.प्रा.शाळा कसबा विभाग
ता.धारुर वज.बीड

कांबळे सुवनल खिसा,
290

20140326C100127,
26/03/2014

मु.उमरद जहांगीर पो.पारगाि

तलाठी कायालय पारगाि वसरस
ता.वज.बीड

वसरस ता.वज.बीड
शेळके भारत यादिराि,

291

19881228C456710,
28/12/1988

मु.उमरद जहांगीर पो.पारगाि

वज.प.के.प्रा.शाळा उमरद जहांगीर
.वज.बीड

वसरस ता.वज.बीड
जोगदं ड संजय वभमराि,

292

19941229C459686,

मु.पो.अंबाजोगाई

29/12/1994

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

तहवसल कायालय अंबाजोगाई

पठाण नय्युमखान िाहेदखान,
293

20081216C504979,
16/12/2008

मु.पो.माजलगाि ता.माजलगाि

वज.प.प्रा.शाळा लुखेगांि ता
माजलगाि वज बीड

वज.बीड
पोटभरे अशोक हवरभाउ,

294

295
296

297

20110309C466504,

वसध्दाथग नगर परळी िै.

09/03/2011

ता.परळी िै.वज.बीड

19960202C460978,

सय्यद रे हानाबानो इब्रावहम,

02/02/1996

विद्यानगर बीड ता.वज.बीड

20150213C100913,

पझजुडे जयश्री पांडुरंगराि,

13/02/2015
20120612C501812,
12/06/2012

298

19890122C457014,
22/01/1989

बीड ता.वज.बीड
राऊत उषा महादे ि, बीड
ता.वज.बीड

एम.ए.,एम.लीब.,बी.ए
ड

इंग्रजी-50,
मराठी-30

पहदी-40

वजल्हा वक्रडा अवधकारी कायालय बीड

गायकिाड भगिान सोपान,
रा.वभमिाडी परळी िै. ता.परळी
िै.वज.बीड
ढाकणे लक्ष्मण बापुराि,

299

20091201C490955,

मु.सारूळ पो.सारणी ता.केज

01/12/2009

वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
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विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

मंडळ अवधकारी धारुर यांचे कायालय

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

300

गायसमुद्रे िसंत वकसनराि,
19900119C458226,

रा.धारूर ता.धारूर वज.बीड

पासुन

पयंत

पुरूष

26/09/1968

बी.ए.

अ.जा.

बीड

13/12/1996

13/12/1999

9975345078

नाही

मराठी-30

पुरूष

20/06/1972

बी.ए.

िंजारी

पाटोदा

01/09/1995

24/08/1998

9130824976

नाही

नाही

पुरूष

15/11/1975

एम.एस्सी.एम.एड.

खुला

धारूर

27/11/1997

27/11/2000

9423692818

नाही

नाही

19/01/1990
गजे वभमराि रामकृष्ण
301

20081215C504977,
15/12/2008

रा.महासांगिी ता.पाटोदा
वज.बीड
वशनगारे विजय रामराि,

302

19960624C461425,
24/06/1996

303

19920207C459025,
07/02/1992

मु.वकल्लेधारूर ता.धारूर
वज.बीड

20150225C100900,

पुरूष

07/06/1975

एम.ए.

अ.जा.

पाटोदा

01/12/2000

30/11/2003

9890364932

नाही

नाही

पुरूष

12/09/1968

बी.ए.

एन.टी.डी.

अंबाजोगाई

27/09/1995

27/09/1998

9421271038

नाही

नाही

पुरूष

05/06/1972

एम.ए.

खुला

बीड

23/09/1997

22/09/2000

9730672957

नाही

नाही

पुरूष

17/06/1969

एम.ए.उदुग

खुला

परळी िै.

01/02/1996

31/01/1999

7841989622

नाही

नाही

वज.बीड

25/02/2015

मु.निाबिाडी पो.घाटनांदुर
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
तोडे कर राम हवरभाऊ,

305

20090715C503813,
15/07/2009

मु.मेंगडे िाडी पो.च-हाटा
ता.वज.बीड
शेख मोहवसन शुजाउद्दीन, भोई

306

20130725C101133,

गल्ली परळी िै. ता.परळी िै.

25/07/2013

वज.बीड
कोकाटे संभाजी वशिाजीराि,

307

19920630C457986,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

30/06/1992

वज.बीड

309

310

20130611C100076,

मु.पो.पाटोदा ता.पाटोदा

11/06/2013

वज.बीड

19960226C461016,
26/02/1996

पुरूष

27/11/1975

एम.ए.बी.एड.

खुला

पाटोदा

06/04/1998

28/03/2001

8275386733

आहे

19930224C458367,
24/02/1993

नाही

मु.पहगणी पो.टाकळपसग
ता.आष्टी वज.बीड

पाटोदा

01/11/1990

31/10/1993

9766680268

नाही

स्त्री

02/07/1967

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

13/11/1997

17/11/2000

9689085101

नाही

नाही

पुरूष

13/12/1968

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

01/04/1995

31/03/1998

9689085101

नाही

नाही

20081120C478099,

मु.पो.लोखंडी सािरगाि

20/11/2008

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

दासखेड ता.पाटोदा

वज.प.प्रा.शाळा पहगणी
केंद्र पारगांि ता.आष्टी वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा पहगणी
केंद्र पारगाि ता.आष्टी
वज.बीड

पुरूष

12/02/1969

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

26/05/1997

30/04/2000

9689085101

नाही

नाही

पुरूष

01/04/1970

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

25/11/1998

24/11/2001

9403760015

नाही

नाही

कसबे कल्याण भानुदास,
312

परळी िै

कायालय पाटोदा

खुला

ता.आष्टी वज.बीड

24/04/1992

वज.प.मा.शाळा मुंलीची

तगाई विभाग तहवसल

बी.कॉम.

ओव्हाळ लक्ष्मण वनिृत्ती

19920424C457597,

वज.प.के.प्रा.शाळा
मेंगडे िाडी ता.वज.बीड

स्टे नो

24/09/1962

ससाणे शामराि तात्याराि,
311

तलाठी सज्जा मुरंबी
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

इंग्रजी ५०

पुरूष

वज.बीड
मु.पहगणी पो.टाकळपसग

ता.पाटोदा वज.बीड

वज.बीड

लोंढे अलका गणपत, मु.पहगणी
पो.टाकळपसग ता.आष्टी

वज.प.प्रा.शाळा महासांगिी

ग्रामपंचायत कायालय

सुरिसे महादे ि दत्तात्रय,
308

कसबाधारुर ता.धारुर
वज.बीड

घुले वभमराि शामराि,
304

ता.पाटोदा वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा

अडागळे शहादे ि बापुराि,
मु.महासांगिी ता.पाटोदा

वज.प.प्रा.शा.महासांगिी

वज.प.प्रा.शाळा पहगणी
केंद्र पारगांि ता.आष्टी वज.बीड
वज.प.के प्रा मा लोखंडी
सािरगाि ता.अंबाजोगाई
वज.बीड
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विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

मराटी-३०

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

313

20101011C459875,
11/10/2010

जािळे महेंद्र भानुदास,
वभमनगर ता.पाटोदा वज.बीड

पासुन

पयंत

३१/11/1996

31/12/1999

टायपींग
पुरूष

22/02/1967

बी.ए.

अ.जा.

पाटोदा

8600652719

इंग्रजी-३०

तरकसे अरूण प्रभाकर,
314

20160427C100247,
27/04/2016

315

मु.पो.वसरसाळा ता.परळी िै.

पुरूष

04/10/1970

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

23/10/1998

20/09/2001

9881955152

नाही

नाही

पुरूष

02/07/1977

एम.ए.

खुला

पाटोदा

01/11/1999

01/10/2002

8055543005

आहे

इंग्रजी-३०/४०

पुरूष

05/06/1969

बी.ए.

िंजारी

पाटोदा

01/09/1995

01/08/1998

9421273383

नाही

नाही

पुरूष

01/06/1975

एम.ए.इवत.

कैकाडी

माजलगाि

01/06/2000

01/06/2003

9923750705

नाही

नाही

स्त्री

11/06/1975

बी.ए.समाज.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

03/10/1998

02/10/2001

9970562087

नाही

नाही

पुरूष

07/05/1966

बी.ए.

एन.टी.डी.

बीड

02/09/1994

31/08/1997

9168489645

नाही

नाही

पुरूष

05/08/1969

बी.ए.

खुला

आष्टी

10/12/1996

09/11/1999

9422242026

आहे

नाही

वज.बीड

20040308C487549,

पोकळे सुवनल बाजीराि, १७२०

08/03/2004

क्रांती नगर पाटोदा ता.पाटोदा

19930907C458860,

मु.महासांगिी ता.पाटोदा

वज.बीड
घुले अवजनाथ
सोनाजी,
316

07/09/1993

वज.बीड
गायकिाड रमेश मसु,

317

20010314C472195,

मु.पो.िारोळा ता.माजलगाि

14/03/2001

वज.बीड

अवभलेख विभाग
तहवसल कायालय पाटोदा

कें.प्रा.शा.भिठाणा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
तहसील कायालय
पाटोदा ता.वज.बीड
वज.प.मा.शा.महासांगिी
तहवसल कायालय पाटोदा
वज.प.प्राथवमक शाळा िारोळा
ता.माजलगाि वज.बीड

वमरा रामभाऊ सत्िधर,/मीरा
318

319

320

महादे ि गोरे
20081230C506347,

अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई

30/12/2008

वज.बीड

20150210C100171,
10/02/2015
20150214C100062,
14/02/2015

321

20110411C472501,
11/04/2011

आंधळे वकसन वनिृत्ती,
मु.पो.पहगणी ता.वज.बीड
शेख अहमद शेख महमद
रा.वहिरा ता.आष्टी वज.बीड

20040721C487971,

पुरूष

14/12/1968

बी.कॉम.एल.एल.बी.

िंजारी

धारूर

09/04/1997

22/04/2000

9421007566

नाही

पुरूष

01/01/1973

बी.ए.

खुला

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

8308964631

नाही

21/07/2004

नाही

ता.धारूर वज.बीड

रंगार चौक गल्ली गेिराई

मराठी-30

घ.क्र.२६७ ता.गेिराई वज.बीड

इंग्रजी-४०
मराठी-४०इंग्रजी-४०

कदम राजेंद्र साहे बराि,
323

20150210C100736,
10/02/2015

324

20140801C100695,
01/08/2014

मु.पो.कोळगाि ता.गेिराई

पुरूष

05/05/1972

एम.ए.बी.एड.

अ.जा.

गेिराई

09/05/1997

09/05/2000

9423714739

नाही

नाही

पुरूष

15/11/1972

एम.ए.समाज.

ग्व्ह.जे.अ.

गेिराई

06/03/1997

06/03/2000

9922410528

नाही

नाही

पुरूष

31/01/1973

बी.ए.

खुला

अंबाजोगाई

10/12/1996

10/12/1999

9028543084

नाही

नाही

वज.बीड
जाधि लक्ष्मण कान्हु ,
मु.पो.तलिाडा ता.गेिराई
वज.बीड
सय्यद ईलाही सय्यद गफुर

325

20140530C100675,

अली, मु.पो.घाटनांदुर

30/05/2014

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

तलाठी कायालय जेबा
पपप्री ता.जी.बीड
शाळा वहिरा ता.आष्टी
वज.बीड

जगताप भागित चंद्रकांत,
322

क्रांतीनगर ,बीड

वज.प प्राथमीक

मुंडे वशिाजी व्यंकटराि,
मु.काटे िाडी पो.भोगलिाडी

वज.प.वशक्षण विभाग

वज.प.प्रा.शाळा काटे िाडी
ता.धारुर वज.बीड

तहसील कायालय
गेिराई

नाही वज.प.केंद्रीय प्रा.शाळा
कोळे गाि ता.गेिराई
वज.प.प्रा.शाळा वहरापुर
ता.गेिराई
तलाठी कायालय सज्जा
घाटनांदुर ता.अंबाजोगाई
वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

मोटे बालासाहेब दामु, मु.मुरंबी
326

19950525C459936,
25/05/1995

पो.घाटनांदुर ता.अंबाजोगाई

03/09/1972

एम.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

01/10/1998

30/09/2001

9552829577

नाही

नाही

पुरूष

15/10/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

12/03/1996

19/03/1999

9503466357

नाही

नाही

पुरूष

01/02/1970

एम.ए.मराठी

अ.जा.

धारूर

17/06/1997

17/06/2000

9822643195

नाही

आहे

तहवसल कायालय धारुर

पुरूष

13/06/1975

एम.ए.

खुला

गेिराई

29/08/1999

28/07/2002

9665602909

आहे

इंग्रजी-३०/४०

पुरिठा विभाग तसवसल

मराठी-३०

कायालय गेिराई

पुरूष

01/05/1970

एम.ए.मराठी

अ.जा.

केज

16/07/1995

16/07/1998

8805324714

नाही

नाही

पुरूष

16/06/1972

एम.ए.समाज.

अ.जा.

केज

19/06/1997

19/06/2000

9156972502

नाही

नाही

स्त्री

05/04/1975

एम.ए.

खुला

गेिराई

10/02/1999

22/02/2002

9423515256

आहे

नाही

वज.बीड
कदम वदपक वनिृत्ती,

327

20090615C478030,

मु.पो.वसरसदे िी ता. गेिराई

15/06/2009

वज.बीड

तलाठी सज्जा उजणी

पुरूष

ता.अंबाजोगाई

के.प्रा.शाळा वसरसदे िी
ता.गेिराई वज.बीड

गायकिाड वसद्धाथग साधुराम,
328

19851129C460741,
29/11/1985

329

20141224C100943,
24/12/2014

रा. कोळपपपरी पो.अजंनडोह
ता.धारूर वज.बीड
रूईकर प्रशांत प्रभाकरराि,
गेिराई ता.गेिराई वज.बीड
िाघमारे राजेभाऊ वकसनराि,

330

20141030C100949,

मु.पो.चंदनसािरगाि ता.केज

30/10/2014

वज.बीड

19890816C457033,

मु.पो.चंदनसािरगाि ता.केज

16/08/1989

वज.बीड

िाघमारे संजय वकसनराि,
331

३३२

20110929C497657,
29/09/2011

शेळके योवगता मनोहर,
मु.पो.गेिराई ता.गेिराई वज.बीड

19940715C459227,

मु.पो.राक्षसभुिन ता.वशरूर

15/07/1994

कासार वज.बीड

वज.प के प्रा.शाळा
चंदनसािरगाि
वजल्हा रोजगार ि
स्ियंरोजगार कायालय
बीड

पांडि सुवनल गोपिदराि,
333

वज.प.के.प्रा शाळा
चंदनसािरगांि ता.केज

तहसील कायालय
पुरूष

04/05/1976

बी.ए.संगीत

खुला

बीड

01/03/1999

20/02/2002

9763627659

आहे

नाही

पाटोदा अंतगगत वज.प.प्रा.शा.
राक्षसभुिन तांबा

रोडे वभमा मल्हरी, वशिाजी
334

20150219C100470,

नगर परळी िै. ता.परळी िै. वज.

19/02/2015

बीड

पुरूष

03/04/1960

स्त्री

01/05/1973

जायभाये वजजाबाई बाजीराि,
335

20110221C487240,

रा.काकडवहरा ता.पाटोदा

21/02/2011

वज.बीड

बी.ए.

एम.ए.कॉम.
एमएससीआयटी

अ.जा.

परळी िै.

10/03/1994

31/01/1997

9272673258

नाही

नाही

िंजारी

पाटोदा

07/10/1998

06/10/2001

9422244136

आहे

नाही

नोदं नाही

वजल्हा पवरषद प्रा.शाळा
काकडवहरा ता.पाटोदा

मराठी-३०
कांबळे उमेश नंदवकशोर,
336

मु.पो.वमपलद नगर अंबाजोगाई
20150207C100725,

इंग्रजी-३० ते
पुरूष

21/09/1972

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

04/12/2000

04/12/2003

9860990675

नाही

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

इग्रंजी-५०

07/02/2015

तहवसल कायालय
अंबाजोगाई

इंग्रजी- ६०
लांडगे श्रीरंग मोरेश्वर,

337

इंग्रजी-४०

20080401C457939,

मु.पो.िैद्यवकन्ही ता.पाटोदा

01/04/2008

वज.बीड

पुरूष

21/06/1973

एम.ए.इवत.

खुला

पाटोदा

29/01/1998

29/01/2003

9665997900

आहे

टायपींग

तलाठी कायालय सज्जा
िैद्यवकन्ही ता.पाटे ादा
वज .बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

तहसील कायालय धारुर

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

338

20150224C101123,
24/02/2015

339

20090123C504675,
23/01/2009

340

19940811C459295,
11/08/1994

341

20140626C101594,
२6/06/2014

342

19910913C457831,
13/09/1991

343

मायकर सुधाकर मदनराि,
मु.पो.ता.धारूर वज.बीड
आिीकर शैलेंद्र वदगंबरराि,
परळी िै. ता.परळी िै. वज.बीड
डाके वबवभषण वकसनराि,
मु.पो.नायगाि ता.केज वज.बीड
तळे कर अशोक दामोधर,
मु.पो.ता.वशरूर कासार वज.बीड
सपकाळ सुभाष आण्णा, पेठ
बीड ता.वज.बीड

19920321C457588,

गालफाडे शाम वमठु राि,

21/03/1992

मु.पो.फुलेनगर ता.केज वज.बीड

पासुन

पयंत

पुरूष

13/12/1971

बी.ए.

खुला

धारूर

09/06/1999

08/06/2002

9420029837

नाही

नाही

पुरूष

13/09/1973

बी.ए.

खुला

परळी िै.

02/11/1996

02/11/1999

9403416362

नाही

टांयपींग आहे

पुरूष

25/02/1968

बी.कॉम.

अ.जा.

केज

20/11/1995

30/11/1998

9271409970

नाही

नाही

पुरूष

05/05/1975

बी.ए.

खुला

वशरूर कासार

03/11/1998

03/11/2001

9423306210

नाही

नाही

बी.ए.बी.एड.
पुरूष

03/05/1975

टायपींग

खुला

बीड

01/04/1997

31/03/2000

8421043980

नाही

मराठभ्/इंग्रजी

मराटी-३०
इंग्रजी-४०
मराठभ्-३०

पुरूष

25/06/1972

बी.ए.

अ.जा.

केज

07/12/1995

07/11/1998

9423714951

आहे

पुरूष

08/02/1961

बी.ए.बी.एड.

खुला

केज

11/07/1992

30/06/1995

7588056305

नाही

इग्रजी-३०

पुरूष

15/08/1973

एम.ए.समाज.

अ.जा.

माजलगाि

30/11/1999

30/11/2002

9923884053

आहे

नाही

पुरूष

05/05/1972

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

परळी िै.

05/08/1995

04/07/1998

9673570973

आहे

इग्रजी-३०

पुरूष

30/06/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

05/11/1998

04/11/2001

9767446597

नाही

नाही

पुरूष

07/07/1966

बी.ए.

अ.जा.

िडिणी

06/12/1996

06/12/1999

9764501517

नाही

नाही

पुरूष

04/06/1971

बी.ए.

खुला

गेिराई

31/10/1995

31/10/1998

9561984619

नाही

नाही

इंग्रजी-४०

औद्योवगक प्रवशक्षण संस्था
परळी िै

वज.प.प्रा.शा.नायगाि

ग्रामपंचायत कायालय
वशरुर
तहवसल कायालय अंतगगत
वज.प.के.प्रा.शाळा
जुनाबाजार बीड
तहवसल कायालय केज

कुलकणी रमाकांत
344

345

346

20150207C100856,

पचतामणराि, मु.पो.समथग नगर

07/02/2015

ता.केज वज.बीड

19980619C463356,
19/06/1998
20130905C101277,
05/09/2013

347

टाकणखार रमाकांत नारायण,
रा.प्रबुध्द नगर पो.पचचगव्हाण
ता.माजलगाि वज.बीड
फड सुरेश मावणकराि, परळा
िै. ता.परळी िै. वज.बीड

19910122C457698,

वसरसाट भास्कर ज्ञानोबा,

22/01/1991

मु.तडोळी पो.पांगरी ता.परळी
. वज.बीड
इचके िै
जयिं
त मसाजी,

348

19900807C457344,

मु.पो.उपळी ता.िडिणी.

07/08/1990

वज.बीड

20150224C100799,

मु.पो.माटे गाि ता.गेिराई

24/02/2015

वज.बीड

चव्हाण भारत मारोती,
349

20141022C100321,
350

351

22/10/2014

19930201C458234,
01/02/1993

चव्हाण सुवनल वभमराि,
रा.माटे गाि ता.गेिराई वज.बीड
जाधि रपिद्र आश्रुबा, निनाथ
नगर बीड ता.वज.बीड

तहसील कायालय केज

वजल्हा पवरषद प्रा.शाळा
कसबा धारुर ता.धारुर
एवरकेशन डीपारमेन्ट
परळी िैजनाथ
वज.प्रा.शाळा तडोळी
ता.परळी िैजनाथ
तलठी सज्जा उपळी
ता.िडिणी वज.बीड
वज.प.शाळा
माटे गाि
वज.प.प्रा.शा चव्हाणिाडी

पुरूष

22/03/1970

बी.ए.

खुला

गेिराई

04/11/1996

04/11/1999

9403776783

नाही

नाही

तांडा त.मोरगािता.गेिराई
वज.बीड

पुरूष

12/12/1972

बी.कॉम.

खुला

बीड

15/01/2000

15/०1/2003
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9623988461

नाही

नाही

विशेष भुसंपादन अवधकारी
जायकिाडी प्रकल्प बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

कसबे सुदाम मानसींग,
352

353

20140625C102129,

वभमनगर परळी िै.ता.परळी

25/06/2014

िै.वज.बीड

20160427C100432,
27/04/2016

354

19910408C457708,
08/04/1991

मुंडे सुरेश हावरवकसन,
मु.पो.चोंडी ता.धारूर वज.बीड
सुपेकर सुवनल जगन्नाथ,
मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड

पुरूष

04/07/1966

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

05/10/1998

04/10/2001

9503318289

नाही

नाही

केवद्रय वज.प.प्रा शाळा,परळी

पुरूष

01/11/1976

बी.ए.

एन.टी.30

धारूर

01/12/1999

01/12/2002

7057372777

नाही

नाही

वज.प.प्रा शाळा चोंडी

पुरूष

13/06/1974

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

04/02/1998

31/01/2001

8698099279

आहे

पुरूष

03/05/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

11/11/1997

11/11/2000

9637104170

नाही

इंग्रजी-३०

वज.प शाळा क्र २ परळी िै

पुरूष

07/07/1975

एम.ए.एम.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

28/02/1999

27/02/2002

9503342892

नाही

नाही

उपकोषागार कायालय परळी-िैजनाथ

पुरूष

15/08/1968

बी.ए.

एन.टी.डी.

परळी िै.

15/06/1996

24/06/1998

9422317440

नाही

नाही

पुरूष

09/05/1967

ए.टी.डी.

खुला

परळी िै.

19/11/1993

19/11/1996

9764501336

नाही

नाही

पुरूष

30/12/1967

बी.कॉम.

ओ.बी.सी.

बीड

02/07/1997

02/07/2000

9404602963

नाही

नाही

पुरूष

12/06/1975

बी.ए.बी.पी.एड.

ए.टी.बी.

िडिणी

03/12/1999

03/12/2002

9767509310

नाही

नाही

पुरूष

03/04/1967

बी.कॉम.

खुला

बीड

07/11/1996

11/11/1999

9404889067

नाही

नाही

इंग्रजी-४०
मराठी-३०

वज.प.प्राथमीक शाळा बीड

कसबे सुभाष मानपसग,
355

19960622C473526,

वभमनगर परळी िै.ता.परळी

22/06/1996

िै.वज.बीड
कांबळे मारोती तुकाराम, गौतम

356

19930122C459152,

नगर परळी िै.ता.परळी

22/01/1993

िै.वज.बीड
दवहफळे विष्णु तुकाराम,

357

20100218C508492,

मु.पो.खोडिा सािरगाि

18/02/2010

ता.परळी िै.वज.बीड
सोळं के जगन्नाथ हवरभाऊ,

358

359

20081124C458397,

मु.पो.नागापुर ता.परळी

24/11/2008

िै.वज.बीड

19951118C460732,
18/11/1995

गोरे जालींदर लक्ष्मण
स्िराज्यनगर बीड ता.वज.बीड
खाडे विकास बाबासाहे ब,

360

361

19931025C458५६9,

मु.पो.हवरचंद्र पपप्री ता.िडिणी

25/10/1993

वज.बीड

19930412C458407,
12/04/1993

कदम संतोष आसाराम,
शाहु नगर बीड ता.वज.बीड
िाघमारे बळीराम मारोती,

362

20150224C100613,

मु.पो.नागापुर ता.परळी

24/02/2015

िै.वज.बीड

पुरूष

08/05/1974

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

07/01/1998

01/03/2001

9420016126

आहे

नाही

स्त्री

01/01/1970

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

02/11/1996

02/11/1999

9552173478

नाही

इंग्रजी-३०/४०

पुरूष

10/07/1973

बी.एस्सी.बी.एड.

खुला

आष्टी

04/06/1997

30/05/2000

9421339785

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा खोडिा
सािरगाि
वज.प.मा.शाळा नागापूर
ता.परळी
वजल्हावधकारी कायालय
बीड
वज.प.प्रा शाळा हवरचंद्र
पपप्री
उपअवभयंता पाटबंधारे
उपविभाग वज.प.बीड
वज.प.मा शाळा नागापूर
ता.परळी

म्हस्के/गंगािणे अवनता
363

364

19950722C487572,

रं गनाथ, मु.पो.परळी

22/07/1995

िै.ता.परळी िै.वज.बीड

20081120C482125,
20/11/2008

सय्यद शब्बीर गुलाब,
मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड
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वज.प.प्रा शाळा िडार कॉलनी परळी

वज.प.प्राथवमक शाळा न.१ कडा
ता.आष्टी वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत
मराठी-३०

मस्के विलास िामनराि,
365

19950329C459900,
29/03/1995

मु.पो.परळी िै.ता.परळी

इंग्रजी-३०

ग्रामीण रुलणालय

इंग्रजी-४०

परळी िैजनाथ

आहे

नाही

वज.प.शाळा परळी

8605769354

नाही

नाही

21/12/1999

8975219077

नाही

नाही

कन्हे रिाडी

16/06/1997

15/06/2000

7875279235

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शा चनई ता.अंबजोगाई

परळी िै.

16/06/1997

16/06/2000

7066948358

नाही

मराठी-४०

वज.प.के.प्रा.शाळा

इंग्रजी-४०

कनेरिाडी

गेिराई

18/09/1999

17/08/2002

7028847701

नाही

पुरूष

16/06/1969

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

05/06/1996

05/06/1999

9860521165

नाही

पुरूष

15/11/1969

बी.एस्सी.

खुला

परळी िै.

04/07/1995

04/07/1998

9423472901

पुरूष

07/05/1965

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

16/06/1997

16/06/2000

पुरूष

02/04/1970

एम.ए.एम.एड.

एन.टी.डी.

परळी िै.

14/01/1997

पुरूष

02/01/1974

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

अंबाजोगाई

पुरूष

03/07/1968

बी.ए.

अ.जा.

पुरूष

05/05/1974

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

िै.वज.बीड
जाधि राम जनाधगन,

366

19900123C457070,

मु.पो.परळी िै.ता.परळी

23/01/1990

िै.वज.बीड
बनसोडे महें द्र सोनाजी,

367

19870122C456658,
22/01/1987

मु.पो.नागापुर ता.परळी

नागापूर ता.परळी

िै.वज.बीड
फड सुवनल सािळाराम,

368

प्राथमीक आरोलय केंद्र

20130730C101014,

मु.पो.क-हे रिाडी ता.परळी

30/07/2013

िै.वज.बीड

19890821C458383,

नबीसहाब, मु.पो.चनई

21/08/1989

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

20150209C101043,

मु.पो.क-हे रिाडी ता.परळी

09/02/2015

िै.वज.बीड

वज.प.केंद्रीय प्राथमीक शाळा

शेख जामील अहमद
369

रोडे चंद्रमुणी गणपतराि,
370

राऊत विजय रािसाहेब,
371

372

19941114C459536,

गजानन नगर गेिराई

14/11/1994

ता.वज.बीड

19880624C456671,
24/06/1988

373

जगताप संतोष मावलकराि,
धानोरा रोड बीड ता.वज.बीड

मुंडे दत्ता हवरभाऊ, मु.पो.क20130530C100523,

हे रिाडी ता.परळी िै.वज.बीड

संजय गांधी वनराधार योजना
नाही

तहसीलकायालय
गेिराई

मराठी-४०

पुरूष

05/02/1973

बी.ए.

खुला

बीड

09/08/1997

09/08/2000

9420658965

आहे

पुरूष

08/04/1968

बी.ए.

एन.टी.डी.

परळी िै.

02/06/1999

02/06/2002

9527314017

नाही

नाही

पुरूष

07/03/1973

बी.ए.

एन.टी.डी.

परळी िै.

05/10/1998

04/10/2001

9890920152

नाही

नाही

पुरूष

01/01/1971

एम.ए.बी.एड.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

10/10/1997

09/10/2000

9158835714

नाही

पुरूष

10/03/1972

बी.ए.

खुला

परळी िै.

05/01/1999

04/01/2002

9922740682

नाही

इंग्रजी-५०

तहवसल कायालय,बीड

वज.प.प्रा शाळा
कन्हे रिाडी

30/05/2013
वगत्ते शामसुंदर व्यंकटराि,
374

20150218C100241,
18/02/2015

375

मु.पो.बेलंबा ता.परळी
िै.वज.बीड

20020603C477776,

हारकळे एकनाथ नारायणराि,

03/06/2002

मु.पो.वसरसाळा ता.परळी

19941022C460051,

नाथ नगर परळी िै. ता.परळी

22/10/1994

िै.वज.बीड

इग्रजी-३०
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िेलंबा
वज.प.केंद्रीय प्राथमीक शाळा वसरसाळा

इग्रजी-४०

िै.वज.बीड
पिार मावणक
वशिाजीराि,
376

वज.प.प्रा शाळा

नाही

कायगकारी अवभयंता माजलगाि
कालिा १०-९

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

तलाटी सज्जा चनई

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

377

19900221C457443,
21/02/1990

378

20081125C505810,
25/11/2008

379

19901119C457394,
19/11/1990

380

20081218C505155,
18/12/2008

पासुन

पयंत

वशनगारे भानुदास लक्ष्मणराि,
मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई

पुरूष

27/01/1973

बी.ए.

एन.टी.2

अंबाजोगाई

11/12/1997

10/12/2000

9763232897

नाही

पुरूष

26/03/1971

बी.एस्सी.

धनगर

आष्टी

03/04/1995

03/03/1998

7875121848

नाही

पुरूष

30/01/1971

एम.कॉम.

खुला

गेिराई

04/07/1995

03/07/1998

9765794844

नाही

नाही

पुरूष

02/03/1971

एम.ए.समाज.

खुला

बीड

04/05/1996

04/05/1999

9049326371

नाही

नाही

पुरूष

03/09/1976

बी.ए.

खुला

केज

07/01/1999

06/01/2002

9860942547

नाही

नाही

पुरूष

15/08/1966

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

13/01/1998

13/01/2001

7219625941

नाही

नाही

पुरूष

08/11/1975

एम.ए.समाज.

अ.जा.

गेिराई

20/04/1999

19/04/2002

8793678140

आहे

पुरूष

05/06/1975

एम.ए.समाज.

ओ.बी.सी.

पाटोदा

01/08/1998

30/09/2001

9421351890

आहे

पुरूष

20/05/1968

एम.ए.इवत.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

14/11/1994

14/11/1997

9595169578

नाही

पुरूष

06/09/1971

एम.ए.

अ.जा.

धारूर

14/12/1996

14/12/1999

9970303316

नाही

पुरूष

02/06/1973

एम.ए.बी.एड.

एन.टी.3

अंबाजोगाई

05/06/1996

05/06/1999

9923743287

पुरूष

19/11/1971

एम.एस्सी.बी.एड.

खुला

अंबाजोगाई

06/04/1998

06/04/2001

पुरूष

11/10/1978

बी.ए.

खुला

परळी िै.

11/07/2000

10/07/2003

वज.बीड
खेडकर बलभीम लक्ष्मण
मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड
दे शपांडे विनायक तुकाराम,
गेिराई ता.गेिराई वज.बीड
पशदे कांता पांडुरंग,
नेकनुर ता.वज.बीड

इग्रंजी-३०
इंग्रजी-४०

ताटे दत्तात्रय कबाजी, मु.केकत
381

20140923C100453,
23/09/2014

382

20010522C472154,
22/05/2001

सारणी पो.कळमअंबा ता.केज
वज.बीड
जगतकर वदलीप रामवकशन,
मु.पो.परळी िै. ता.परळी
िै.वज.बीड
सरपते रतन शामराि,

383

19920712C458488,

संघवमत्रा नगर गेिराई

12/07/1992

ता.गेिराई वज.बीड

20150209C100386,

मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा

09/02/2015

वज.बीड

20081124C504618,

िाघमारे भाऊसाहे ब गोपिदराि,

24/11/2008

मु.नांदडी पो.पाटोदा

पिार वनतीन दत्तात्रय,
384

385

386

19890808C456859,
08/08/1989

ता.अं
बाजोगाई
वज.बीड
ठोक
े बाबु
छगनराि,
वशक्षक
कॉलनी असरडोह रोड धारूर

मराठी-४०
इंग्रजी-३०/४०

केंद्रीय प्राथवमक शाळा कडा

पशुिद्य
ै कीय दिाखाना
गेिराई
वज.आरोलय केंद्र,कुटीर
रुलनालय नेकनुर
तलाठी कायालय सज्जा
उं दरी महसुल विभाग

केंद्रीय प्राथवमक शाळा
वज.प नं-२ परळी

वज.प.गेिराई

मराठी-४०

वज.प.प्रा.मुलांची शाळा

इंग्रजी-३०

अंमलनेर

नाही

वज.प.प्रा.शा.नांदडी तलाठी काया
कंु बेफळ नांदडी

मराठी-४०

तहसील कायालय विभाग

इंग्रजी-४०

जमाबंदी अंबाजोगाई

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा केंद्रे िाडी

8551863177

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शाळा जिळगांि

9623449641

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पांगरी

ता.धारूर वज.बीड
केंद्रे गोरखनाथ मुकंु दराि,

387

388

19911114C457508,

मु.केंद्रे िाडी पो.आडस

14/11/1991

ता.अंबेजोगाई वज.बीड

19970117C462385,

मु.पो.जिळगाि ता.अंबेजोगाई

17/01/1997

कुलकणी धनंजय गोपिदराि,
वज.बीड
वशराळ शाम वसध्दपलग,

389

19940322C459638,

मु.पो.पांगरी काँम्प ता.परळी िै.

22/03/1994

वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

वज.प. हॉ.शाळा पाटोदा

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

नारळे दत्तात्रय एकनाथ,
390

391

20081223C505925,

माळे गल्ली पाटोदा ता.पाटोदा

23/12/2008

वज.बीड

20131022C153680,
22/10/2013

392

19880628C456681,
28/06/1988

393

20041227C492245,
27/12/2004

394

20090415C506049,

395

20090415C506052,

15/04/2009

15/04/2009
396

19930706C459107,

झाडबुके रमेश वसध्दपलग,
साळे गाि ता.केज वज.बीड

पुरूष

18/06/1971

बी.ए.

खुला

पाटोदा

06/10/1998

06/10/2001

9423480514

नाही

नाही

पुरूष

01/05/1974

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

खुला

केज

12/01/1999

11/01/2002

9922865835

नाही

नाही

पुरूष

15/04/1971

एम.ए.

खुला

वशरूर कासार

12/06/1996

19/05/1999

8888474306

नाही

नाही

स्त्री

23/04/1975

बी.ए.

खुला

बीड

01/10/1997

30/09/2000

9049306336

नाही

स्त्री

12/06/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

कैकाडी

आष्टी

05/08/1999

04/08/2002

9665798396

नाही

नाही

पुरूष

03/06/1971

बी.ए.

खुला

आष्टी

24/04/1997

23/04/2000

9665798396

नाही

नाही

पिार रघु दत्तात्रय,
मु.तांगडगाि पो.रायमोहा
ता.वशरूर कासार वज.बीड
मोकाशी जयश्री रत्नाकरराि,
कॅनॅाल रोड बीड ता.वज.बीड
चौधरी बाई भगिान,
मु.पो.पहगणी ता.आष्टी वज.बीड
झांबरे सुवनल भालचंद्र,
मु.पो.पहगणी ता.आष्टी वज.बीड
पठाण शकीला बानो
असदु ल्लाखााँ, रायमोहा

06/07/1993

ता.वशरूर कासार वज.बीड

20150207C100060,

मु.तांगडगाि पो.रायमोहा

07/02/2015

ता.वशरूर कासार वज.बीड

19901012C457462,

संजय नगर गेिराई ता.गेिराई

12/10/1990

वज.बीड

वज.प.के प्रा शाळा
साळे गाि
पाटोदा तहवसल अंतगगत ग्रामपंचायत
कायालय तागडगाि

मराठी-३०

तहसील कायालय गंगाखेड वज

इंग्रजी-३०/४०

.परभणी
वज.प प्राथमीक शाळा
पहगणी ता.आष्टी
वज.प.प्राथवमक शाळा
पहगणी ता.आष्टी

मराठी-३०/४०
स्त्री

27/03/1976

एम.ए.पहदी

खुला

वशरूर कासार

17/01/2000

26/12/2002

9403310699

नाही

इंग्रजी-४०/५०

वज.प.के.प्रा.शाळा रायमोह

पहदी-३०

पिार अंकुश रामराि,
397

पुरूष

25/10/1967

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

वशरूर कासार

05/09/1995

21/08/1998

9881001523

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा तागडगाि

पुरूष

10/10/1970

एम.ए.पहदी

अ.जा.

गेिराई

22/01/1996

22/01/1999

9657732906

नाही

नाही

तहसील कायालय गेिराई

पुरूष

08/11/1970

ए.टी.डी.

खुला

परळी िै.

03/02/1996

03/02/1999

9158364129

आहे

नाही

स्त्री

26/11/1972

बी.ए.

खुला

आष्टी

01/12/1998

30/11/2001

7507660853

आहे

नाही

पुरूष

06/12/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.29

आष्टी

01/01/1997

31/12/1999

9673202081

नाही

नाही

पुरूष

07/01/1968

बी.ए.

खुला

आष्टी

08/01/1997

31/12/2000

9421340932

नाही

नाही

गायकिाड वदलीप हवरचंद्र,
398

तारे कल्याण िासुदेिराि,
399

400

सरकारिाडा व्यायाम
20050909C474588,

शाळे जिळमु.पो.परळी िै.

09/09/2005

ता.परळी िै. वज.बीड

200८1008C504608,

वमझा परविन लतीफ बेग,

08/10/2008

आष्टी ता.आष्टी वज.बीड
तागड गवहणीनाथ नामदे ि,

401

402

20140626C100186,

मु.वशरापुर पो.धानोरा ता.आष्टी

26/06/2014

वज.बीड

20150216C100166,
16/02/2015

दे िकर कल्याण हवरलाल,
मु.पो.वशरापुर ता.आष्टी वज.बीड
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वज.प.के.प्रा.शा.बसडे पो
परळी-िैजनाथ

प्रा.शाळा मुशगदपूर कें.आष्टी-१
वज.प.प्राथवमक शाळा
वशरापुरकेंद्र,धनोरा
वज.प.प्राथवमक शाळा वशरापुर
केंद्र,धनोरा ता.आष्टी,वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

मराठी -30

वज.प.मा.शाळा (मुलांची) गेिराई

इंग्रजी-40

ता.गेिराई वज.बीड

नाही

वज.प.हायस्कूल परळी िैवजनाथ

इंग्रजी--30

माजगांि कालिा विभाग क्र-9 परळी

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

खरात अविनाश तुकाराम,
403

404

19981112C465485,

भगिाननगर गेिराई ता.गेिराई

12/11/1998

वज.बीड

19880622C457085,
22/06/1988

405

19960122C463596,
22/01/1996

406

20000807C468269,

407

20130213C100815,

07/08/2000

13/02/2013

वगरी बालासाहेब विष्णुपंत,
परळी िै. ता.परळी िै. वज.बीड

लव्हारे सुंदर मंचकराि, परळी
िै. ता.परळी िै. वज.बीड
पिार बबन साहेबराि,
मु.पो.चौसाळा ता.वज.बीड

पुरूष

11/06/1976

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

07/08/2000

06/08/2003

9763423426

आहे

पुरूष

15/04/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.बी.

परळी िै.

16/06/1997

31/05/2000

9011489307

नाही

पुरूष

25/06/1969

एम.कॉम.

एन.टी.डी.

परळी िै.

16/06/1997

31/05/2000

9975523280

आहे

पुरूष

01/02/1963

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

01/11/1989

30/10/1992

9420026185

नाही

पुरूष

14/06/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.

आष्टी

01/01/1997

31/12/1999

9049209722

आहे

पुरूष

01/01/1975

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

केज

04/03/1999

03/03/2002

9730978540

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शाळा जोला,ता.केज.वज.बीड

पुरूष

02/06/1971

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

28/11/1997

28/11/2000

9923218792

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा रुईधारुर ता.धारुर.

स्त्री

01/08/1967

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

गेिराई

04/04/1997

03/04/2000

8180949188

आहे

मराठी -40

वज.प.कन्या प्रशाळा गेिराई ता.गेिराई

इंग्रजी-40

वज.बीड

पुरूष

01/06/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

01/11/1998

31/10/2001

7588634945

नाही

नाही

तहसील कायालय,आष्टी

पुरूष

21/01/1972

बी.ए.

व्ही.जे.ए.

धारूर

16/12/1998

15/12/2001

8806784243

नाही

नाही

पुरूष

15/03/1972

बी.एस्सी.

एन.टी.डी.

केज

07/06/1997

07/06/2000

9823143745

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा टाकळी,

पुरूष

05/03/1974

एम.ए.राज्य.

खुला

बीड

01/08/1997

30-07-200

9975842994

नाही

नाही

तहसील कायालय,बीड

पुरूष

16/05/1966

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

केज

1/6/1997

1/6/2000

9503392376

नाही

नाही

वज.प.शाळा,टाकळी

खरात आन्नासाहेब रामचंद्र,
मु.पो.टाकळपसग ता.आष्टी
वज.बीड

िैवजनाथ

नाही

मराठी -40
इंग्रजी-40

तहसील कायालय,बीड

वज.प.प्रशाला,टाकळपसग,ता. आष्टी

ढाकणे विनायक महादे ि,
408

409

19920703C458019,

मु.जोला पो.दे िगाि ता.केज

03/07/1992

वज.बीड

19870703C456636,
03/07/1987

410

411

20071217C488847,
17/12/2007
19960724C461842,
24/07/1996

गायकिाड मदन बाबुराि,
रा.रूईधारूर ता.धारूर वज.बीड
मस्के वनमगला िामनराि,
वभमनगर गेिराई ता.गेिराई
वज.बीड
शेख दादा अहमद, मु.गहु खेल
पो.िेलतुरी ता.आष्टी वज.बीड
राठोड शंकर रतन,

412

413

20150211C100552,

मु.गोपाळपुर पो.धारूर

11/02/2015

ता.धारूर वज.बीड

19951211C460749,
11/12/1995

414

415

20091211C481923,
11/12/2009
20140304C100785,
04/03/2014

घुले लक्ष्मण दगडु ,
मु.पो.टाकळी ता.केज वज.बीड
वदिे बंडु दगडु राि, मु.आहेर
िडगाि पो.पाली ता.वज.बीड
घुले निनाथ सोपानराि,
मु.पो.टाकळी ता.केज वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा गोपाळपुर पो.धारुर
ता.धारुर वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

416

19940208C459067,
08/02/1994

दे शपांडे मुकंु द शंकरराि,
मु.पो.केज ता.वज.बीड

पासुन

पयंत

पुरूष

02/01/1969

बी.कॉम.

खुला

केज

01/06/1995

31/05/1998

9657888090

नाही

इंग्रजी-40

तहसील कायालय,केज

पुरूष

02/05/1972

बी.ए.

अ.जा.

गेिराई

05/12/1995

06/12/1998

8805891601

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा मारफळा ता.गेिराई

पुरूष

12/01/1973

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

18/11/1997

18/11/2000

9561148527

नाही

स्त्री

08/12/2020

बी.ए.

खुला

बीड

11/12/1996

10/12/1999

9850891066

आहे

पुरूष

05/03/1973

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

21/12/1999

21/12/2002

9890956315

आहे

पुरूष

01/07/1970

एम.ए.

िंजारी

बीड

15/02/1996

15/02/1999

9764120343

नाही

नाही

प्रा.आरोलय केंद्र,ताडसोन्ना ता.वज.बीड

पुरूष

02/03/1969

एम.ए.

खुला

बीड

20/08/1996

20/08/1999

9765450405

नाही

नाही

के.प्रा.शा.ताडसोन्ना ता.वज.बीड

पुरूष

01/07/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

वि.जे.

धारूर

17/06/1997

17/06/2000

9860404940

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा चांभारतळ तांडा

पुरूष

02/03/1971

बी.ए.

वि.जे.

धारूर

09/07/1996

09/06/1999

9421511603

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा चांभारतळ तांडा

पुरूष

27/05/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

05/07/1999

05/07/2002

7721970547

नाही

नाही

पुरूष

05/07/1963

एम.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

06/04/1992

05/04/1995

7083526263

नाही

इंग्रजी-40

स्त्री

05/05/1975

एम.ए.समाज.

खुला

परळी िै.

19/11/1997

31/12/2000

9689548960

आहे

पुरूष

25/03/1968

एम.ए.अथगशास्त्र

अ.जा.

परळी िै.

27/12/1995

27/12/1998

9921636305

नाही

चोपडे भास्कर राणुजी,
417

418

20021226C481007,

मु.मारफळा पो.टाकरिण

26/12/2002

ता.गेिराई वज.बीड

19911117C457589,
17/11/1991

419

20141011C100144,
11/10/2014

वसरसट शंकर वसकंदर, धारूर
ता.धारूर वज.बीड
कुलकणी छाया रामराि, पांगरी
रोड बीड ता.वज.बीड
गायसमुद्रे चोखाराम

420

421

19980117C466871,

सोपानराि, धारूर ता.धारूर

17/01/1998

वज.बीड

20001214C472079,
14/12/2000

422

19920707C458066,
07/07/1992

िणिे हनुमंत हवरभाऊ,
मु.पो.ताडसोन्ना ता.वज.बीड
शेख आफसर शे. महेबुब,
मु.पो.ताडसोन्ना ता.वज.बीड

मराठी -40
इंग्रजी-40
नाही
मराठी -40
इंग्रजी-40

तहसील कायालय,धारुर
वज.प.प्रा.शाळा नांदूरघाट ता केज
वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा कसबा धारुर

राठोड आप्पाराि कारभारी,
423

20150216C100162,

जाहागीर मोहा ता.धारूर

16/02/2015

वज.बीड
राठोड वभमराि शाहु राि,

424

20150227C101013,

जाहागीर मोहा ता.धारूर

27/02/2015

वज.बीड
कांबळे लालासाहेब वशिदास,

425

19890711C456830,
11/07/1989

426

427

20150226C100104,
26/02/2015
19931123C458912,
23/11/1993

मु.लाडझरी पो.घाटनांदुर
ता.परळी िै. वज.बीड
वसरसाट रमेश संभाजी,
मु.वनरपणा ता.अंबेजोगाई
वज.बीड
दे शमुख िषा व्यंकटराि, परळी
िै. ता.परळी िै.वज.बीड

20150225C100609,

मु.पो.धमापुरी ता.परळी

25/02/2015

िै.वज.बीड
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वज.बीड
तलाठी सज्जा बाभळगाि
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

मराठी -30

वज.प.प्रा.शा.आसडोह ता.धारुर

इंग्रजी-30

वज.बीड

घोबाळे ज्ञानोबा मावणकराि,
428

वज.प.प्रा.शा.लाडझरी ता.परळी

नाही

वज.प.मा.शा.धमापूरी ता.परळी िै
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

429

20130519C100183,
19/05/2013

पासुन

पयंत

सरिदे सुवनल पंढरीनाथ,
पंजशील नगर परळी िै.

पुरूष

21/01/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

13/01/1997

13/01/2000

9623919811

नाही

नाही

पुरूष

22/10/1971

बी.ए.

खुला

बीड

26/06/1997

27/07/2000

9922346185

नाही

नाही

स्त्री

25/10/1974

बी.ए.

खुला

बीड

1/8/1998

31/07/2001

9423280415

नाही

नाही

पुरूष

1/11/1969

बी.ए.

अ.जा.

केज

29/08/1995

29/08/1998

9423715077

नाही

नाही

स्त्री

5/11/1972

एम.ए.

िंजारी

बीड

22/02/1997

22/02/2000

9545065913

नाही

स्त्री

3/8/2004

एम.ए.पहदी

खुला

बीड

01/01/1995

01/01/1998

9881059861

नाही

उपअवभयंता विशेष प्रकल्प सा.बां
उपविभाग परळी िै.

ता.परळी िै.वज.बीड
जाधि पुरूषोत्तम सुंदर,

430

431

20150216C100594,

मु.रौळसगाि पो.खडकीघाट

16/02/2015

ता.वज.बीड

19961105C461783,
05/11/1996

432

19930802C458761,
02/08/1993

433

434

20010419C472361,
19/04/2001
20040803C488492,
03/08/2004

दे शपांडे विजया श्रीपादराि,
पांगरी रोड बीड ता.वज.बीड
लांडगे बाळासाहेब धोंवडराम,
मु.पो.ता.केज वज.बीड
मुंढे सुवनता क्षीपतराि, बीड
ता.वज.बीड
जोशी सुवनता सुरेश, धोंडीपुरा
बीड ता.वज.बीड

केंवद्रय प्रा.शाळा रौळसगाि

संजय गांधी योजना,तहसील
कायालय,बीड
तहवसल कायालय पुरिठा विभाग
केज ता.केज वज.बीड

मराठी -30
आहे
30,40

तलाठी सज्जा वशदोड
पहदी

मराठी 40
इंग्रजी 50

डु मने कैलास श्रीरंग, पंजशील
435

436

20150220C100134,

नगर परळी िै. ता.परळी

20/02/2015

िै.वज.बीड

20091106C464178,
06/11/2009

437

20090915C505727,
15/09/2009

438

20070208C472809,
08/02/2007

सोळं के अशोक वहम्मतराि,
रा.रूई धारूर ता.धारूर वज.बीड
सत्िधर चंद्रकांत रामभाऊ,
मु.पो.धारूर ता.केज वज.बीड
चाटे ओमप्रकाश महादे ि,
मु.पो.तांबिा ता.केज वज.बीड

पुरूष

1/2/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/12/1996

11/12/1999

9822542921

नाही

नाही

पुरूष

9/8/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

धारूर

18/11/1997

18/11/2000

8390269848

आहे

नाही

पुरूष

25/03/1973

बी.ए.

ओ.बी.सी.

केज

22/07/1999

21/07/2002

9422745119

नाही

नाही

पुरूष

6/7/1977

एम.ए.बी.एड.

िंजारी

केज

22/02/2000

21/02/2003

9890958866

आहे

पुरूष

18/06/1969

बी.ए.

खुला

बीड

5/10/1995

5/10/1998

8805824383

नाही

पुरूष

5/6/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

5/10/1998

4/10/2001

9657655169

नाही

पुरूष

15/04/1974

बी.ए.

न्हािी

परळी िै.

5/6/1998

22/05/2001

9404079866

नाही

जाधि सुधाकर चांगदे ि,
439

19880217C458371,
17/02/1988

मु.रौळसगाि पो.खडकीघाट
ता.वज.बीड
रोडे परमेश्वर रघुनाथराि,

440

441

20141031C100893,

मु.पो.क-हे रिाडी ता.परळी िै.

31/10/2014

वज.बीड

20150203C100786,
03/02/2015

मराठी -40
इंग्रजी-40

मराठी -30
इंग्रजी-40

मराठी -30,40
इंग्रजी-30

तहवसल कायालय गेिराई ता.गेिराई
वज.बीड
उपअवभयंता सािगजवनक बांधकाम
परळी िै

तलाठी कायालय,रूई धारूर

वज.प.प्रा.शाळा हनुमान गल्ली,केज
ता.केज वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा तांबिा ता.केज वज.बीड

के.प्रा.शाळा रौळसगाि ता.वज.बीड

वज.प.के.मा.शा. कन्हे रिाडी

कानडे रामेश्वर नरहरी,
रा.परळी िै. ता.परळी
िै.वज.बीड
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नाही

उपअवभयंता ल.पा.(पाटबंधारे)परळी िै.

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

वज.प.के.प्रा.शा.टाकळी कन्हे रिाडी

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
442

20110727C499990,
27/07/2011

घुले दे विदास अंबादास,
मु.पो.टाकळी ता.केज वज.बीड

पयंत

पुरूष

4/6/1971

बी.ए.

एन.टी.डी.

केज

31/05/1996

31/05/1999

9975913178

नाही

नाही

पुरूष

15/06/1972

बी.कॉम.

खुला

केज

17/06/1997

17/06/2000

9922340807

नाही

नाही

पुरूष

6/6/1974

बी.ए.

खुला

परळी िै.

19/03/1999

18/03/2002

9657093030

आहे

नाही

पुरूष

10/11/1972

एम.ए.बी.एड.

एन.टी.सी.

परळी िै.

5/5/1998

5/5/2001

9763068185

नाही

नाही

पुरूष

1/1/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

परळी िै.

4/4/1998

3/4/2001

9158722692

नाही

नाही

पुरूष

16/08/1974

बी.ए.बी.एड.

खुला

पाटोदा

1/1/1999

1/1/2002

9420657071

नाही

पुरूष

9/1/1974

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/10/1997

10/10/2000

9421271517

नाही

इंग्रजी-40

पुरूष

3/7/1971

एम.ए.इवत.

अ.जा.

गेिराई

29/09/1994

29/09/1997

9011932916

नाही

नाही

तहवसल कायालय गेिराई,वज.बीड

पुरूष

5/8/1969

बी.कॉम.

खुला

परळी िै.

12/3/1996

12/3/1999

9766195325

नाही

इंग्रजी-30

वज.प.मा.शा.(मुलांची)परळी िै.

पुरूष

1/5/1965

बी.कॉम.बी.पी.एड.

खुला

केज

3/8/1992

3/8/1995

9158367887

नाही

नाही

वज.प..प्रा.शा.येिता ता.केज वज.बीड

पुरूष

5/9/1971

बी.ए.

खुला

केज

11/7/1997

11/7/2000

8308237535

नाही

नाही

वज.प..प्रा.शा.येिता ता.केज वज.बीड

पुरूष

7/12/1972

एम.ए.बी.एड.

अ.जा.

आष्टी

24/07/1997

10/6/2000

9890212180

आहे

नाही

केवद्रय प्रा.शाळा,कडा नं.1

पुरूष

06/10/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

17/07/1999

19/08/2002

9545337150

नाही

नाही

सांबरे रमेश गुरपलग,
443

20110319C472042,

मु.पो.वशरूर घाट ता.केज

19/03/2011

वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शा.वशरूर (घाट) ता.केज
वज.बीड

मराठे निीन दौलतराि,
444

20091211C482426,

वसद्धाथग नगर परळी िै.

11/12/2009

ता.परळी िै. वज.बीड

19890215C457117,

मु.करेिाडी पो.मोहा ता.परळी

15/02/1989

िै. वज.बीड

कुकडे मदन कुशाबा,
445

446

19971230C463675,
30/12/1997

447

19910807C457727,
07/08/1991

पशदे प्रताप बालासाहेब,
मु.पो.मोहा ता.परळी िै. वज.बीड
चौरे दादा दामोधर, मु.सोनेगाि
पो.दासखेड ता.पाटोदा वज.बीड

मराठी -30
इंग्रजी-40

आदमाने माधि भगिान,
448

20090322C505882,
22/03/2009

449

450

19990315C466368,
15/03/1999
20140625C100111,
25/06/2014

451

20150216C100565,
16/02/2015

452

20150210C100796,
10/02/2015

453

मु.नागपपपरी पो.नागापुर
ता.परळी िै. वज.बीड
वसरसाट युिराज लक्ष्मण,
मु.गोंदी खुदग पो.रेिकी

शेख गणी वनजामोदीन, रा.भोई
गल्ली ता.परळी िै. वज.बीड
पधगाणे रमेश वनिृत्तीराि,
मु.पो.येिता ता.केज वज.बीड
कुलकणी शाहु सदावशिराि,
मु.पो.येिता ता.केज वज.बीड

मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड

18/02/2015
454

20081110C505156,
10/11/2008

वज.प..प्रा.शा.करे िाडी ता.परळी िै.
वज.बीड
वज.प..प्रा.शा.मोहा ता.परळी िै.
वज.बीड

वज.प..प्रा.शा.सोनेगाि

वज.प.के.प्रा.शा.नागपपपरी ता.परळी
िै. वज.बीड

ता.गेिराई वज.बीड

बाळशंकर वनतीन बापुराि,
20150218C100132,

परळी नगर पवरषद

िंजारे कृष्णा गोपिद,
मु.पो.येळंबघाट ता.वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

मुंडे अशोक वशिाजीराि,
455

456

20040116C488611,

मु.पो.पहाडी पारगाि ता.धारूर

16/01/2004

वज.बीड

19900208C458381,
08/02/1990

457

20160624C100113,
24/06/2016

458

पशदे संजय उध्दिराि,
मु.पो.ता.आष्टी वज.बीड
मुंडे रमेश विठ्ठल, मु.पो.बेलंबा
ता.परळी िै. वज.बीड

करपे गणेश भगिानराि,
20000908C468447,

मु.पो.ता.वज.बीड

पुरूष

9/6/1973

एम.ए.

िंजारी

धारूर

15/01/1999

15/01/2002

9860182378

नाही

नाही

पुरूष

13/06/1971

बी.ए.

ओ.बी.सी.

आष्टी

1/12/1996

30/11/1999

9503651526

नाही

इंग्रजी-40

पुरूष

14/07/1970

एम.ए.पहदी

अ.जा.

परळी िै.

16/06/1997

16/06/2000

9673531521

नाही

नाही

पुरूष

5/1/1977

एम.ए.

खुला

बीड

18/11/1998

18/11/2001

9158154493

आहे

नाही

पुरूष

7/7/1965

बी.ए.

वि.जे.ए.

गेिराई

8/8/1997

8/8/2000

9689347945

नाही

नाही

पुरूष

27/08/1972

बी.ए.बी.लीब.

अ.जा.

आष्टी

21/01/1999

21/01/2002

9158079791

नाही

नाही

पुरूष

7/9/1972

बी.ए.

अ.जा.

केज

28/09/1998

27/09/2001

9763380112

नाही

नाही

पुरूष

2/1/1974

बी.एस्सी.

खुला

आष्टी

4/2/1997

22/01/2000

9421350451

आहे

पुरूष

6/1/1972

बी.ए.बी.एड.

इ.मा.ि.

बीड

10/10/2000

10/10/2003

9422745896

पुरूष

1/6/1970

बी.एस्सी.बी.एड.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

29/11/1995

30/11/1998

पुरूष

24/07/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

14/06/1996

पुरूष

4/4/1968

बी.ए.

िंजारी

केज

पुरूष

15/09/1975

एम.ए.

खुला

बीड

08/09/2000
459

460

20160714C100978,

राठोड रघुनाथ दगडु ,

14/07/2016

मु.पो.केकत पांगरी ता.गेिराई

20081203C505669,
03/12/2008

वज.बीड
मोरे गोरख आप्पाजी,
मु.पो.धानोरा ता.आष्टी वज.बीड
गायकिाड बालासाहे ब दत्तु,

461

462

20140920C104237,

मु.कौडगाि पो.बनसारोळा

20/09/2014

ता.केज वज.बीड

19950708C460938,
08/07/1995

चोरवडया वधरज मोतीलाल,
मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड
शेख शफीयोद्दीन शे.दादावमया,

463

19910730C457806,

464

20040723C487973,

मु.पो.लोखंडीसािरगाि

23/07/2004

ता.अंबेजोगाई वज.बीड

30/07/1991

जालना रोड बीड ता.वज.बीड

वज.प..प्रा.शाळा,धानोरा

वज.प..प्रा.शाळा,कौडगाि ता.केज
वज.बीड

मराठी -30

केंवद्रय प्राथवमक शाळा क्र.02

इंग्रजी-40

मु.पो.कडा ता.आष्टी वज.बीड

नाही

नाही

तलाठी कायालय राजुरी घोडका

9767800718

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शा.लोखंडी सािरगाि

31/05/1999

9823593272

नाही

नाही

मु.अ.वज.प.मा.शाळा आष्टा (ह.ना)

10/10/1995

10/10/1998

9096501575

नाही

नाही

15/01/2000

15/01/2003

9405101123

आहे

नाही

कोकाटे महादे ि शंकरराि,

465

466

20061120C468642,

गळगटे उत्तमराि नानाभाऊ,

20/11/2006

मु.पो.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड

20150227C100575,
27/02/2015

467

नेहरकर कल्याण दगडु बा,
मु.वपसेगाि पो.तांबिा ता.केज
वज.बीड
लांडगे सुंदर नारायणराि, जुना

19920130C457564,

मोंडा ता.वज.बीड

30/01/1992
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वज.प..प्रा.शाळा,वपसेगाि ता.केज
वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शा.िैद्यवकन्ही ता.पाटोदा
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
468

469

19880719C456689,

वनमगळ सुवशम विठ्ठलराि,

19/07/1988

नेकनुर ता.वज.बीड

20140904C101139,

मु.पो.नाथ नगर बनसारोळा

04/09/2014
470

19950717C460433,
17/07/1995

पुरूष

25/12/1970

पुरूष

2/1/1970

गोरे संजय मुरलीधर,

बी.ए.

पयंत

अ.जा.

बीड

13/09/1997

14/09/2000

8485896623

नाही

नाही

तलाठी सज्जा,नेकनुर

खुला

केज

1/7/1998

30/06/2001

9422932721

नाही

नाही

मु. वज.प.के.प्रा.शा.बनसारोळा

बी.ए.बी.पी.एड.

ता.केज वज.बीड

( िाहन चालक
परिाना)

पाटील बालासाहे ब मधुकरराि,
मु.पो.पचचाळा ता.िडिणी

वज.प..प्रा.शाळा,पचचाळा ता.धारूर

पुरूष

11/7/1966

बी.ए.

खुला

िडिणी

31/03/1998

31/03/2001

7875209437

नाही

नाही

पुरूष

7/6/1974

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

6/2/1998

5/2/2001

7066793264

आहे

नाही

वज.प..प्रा.शाळा नं.02 परळी िै.वज.बीड

पुरूष

5/6/1965

बी.ए.

अ.जा.

बीड

13/09/1997

13/09/2000

8888079749

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा मुलींची नेकनुर

पुरूष

16/06/1969

बी.ए.

खुला

आष्टी

19/05/1997

30/04/2000

9423471397

आहे

मराठी -30

उपविभागीय अवभयंता,ल.पा.स्था

इंग्रजी-40

आष्टी

पुरूष

2/2/1974

बी.ए.

खुला

केज

3/8/1999

2/8/2002

9890437426

आहे

वज.बीड

वज.बीड
िाघमारे िसंत शंकरराि,

471

472

20140724C101167,

मु.पो.परळी िै. ता.परळी िै.

24/07/2014

वज.बीड

20140703C101403,

लांडगे युिराज ज्ञानोबा,

03/07/2014

मु.पो.नेकनुर ता.वज.बीड
सय्यद अहंमद अली सय्यद

473

19880408C457080,

नुसरत अली, मु.पो.आष्टी

08/04/1988

वज.बीड

19911001C457485,

मु.बुरंडिाडी पो.विडा ता.केज

01/10/1991

वज.बीड

भोसले गोिधगन गोपीनाथ,
474

475

476

20100912C484938,

शेंबडे विष्णु बाबुराि,

12/09/2010

मु.पो.शेकटा ता.गेिराई वज.बीड

20081124C456751,
24/11/2008

आबुज लक्ष्मण शेषेराि,
रा.पचचोळा ता.िडिणी वज.बीड

मराठी -40
इंग्रजी-40
30

20150226C100759,

मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई

26/02/2015

वज.बीड

20140805C100603,

मु.पो.पचचाळा ता.िडिणी

05/08/2014

वज.बीड

479

480

481

20150227C100565,
27/02/2015

वज.प..प्रा.शा.शेकटा ता.गेिराई

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

7/9/2000

6/9/2003

9921727139

नाही

नाही

पुरूष

4/12/1972

बी.ए.

एन.टी.सी.

िडिणी

27/03/1998

27/03/2001

9763897839

नाही

नाही

पुरूष

2/3/1968

एम.एस्सी.बी.एड.

एन.टी.बी.

अंबाजोगाई

31/05/1997

31/05/2000

9975902003

आहे

नाही

पुरूष

25/06/1970

बी.ए.

वि.जे.एन.टी.

िडिणी

1/11/1995

1/11/1998

9766726601

नाही

नाही

पुरूष

4/6/1973

एम.ए.

अ.जा.

धारूर

23/02/1998

23/02/2001

9823193908

नाही

नाही

के.प्रा.शाळा आसरडोह

पुरूष

15/01/1962

बी.ए.

अ.जा.

बीड

14/02/1994

14/01/1997

8605341984

नाही

नाही

प्रा.आरोलय केंद्र,ताडसोन्ना ता.वज.बीड

पुरूष

15/05/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

धारूर

17/06/1997

17/06/2000

8275942154

नाही

नाही

वज.बीड

वज.प..प्रा.शाळा,पचचाळा ता.धारूर
वज.बीड
स्िामी रामानंदतीथग िैदयकीय
महाविद्यालय अंबाजोगाई
वज.प..प्रा.शाळा,गोपाळपुर ता.धारूर
वज.बीड

उजगरे पदमाकर कोंवडबा,
मु.पो.आरसडोह ता.धारूर
वज.बीड

20000919C472077,

वसरसट तुळशीराम ईश्वर,

19/09/2000

मु.पो.पपपळनेर ता.वज.बीड

19960125C460964,

हजारे रमेश विष्णु, मु.पो.चौंडी

25/01/1996

वज.बीड

9/10/1972

राठोड बाबुराि वभमराि,
478

वज.प..प्रा.शा.बुरंडिाडी ता.केज

पुरूष

बन सुयगकांत दत्तात्रय,
477

पहदी

ता.धारूर वज.बीड
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वज.प..प्रा.शाळा,चोंडी ता.धारूर
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

रोडे लहु दास राजाराम,
482

483
484

485

20140716C101957,

मु.पो.क-हे रिाडी ता.परळी िै.

16/07/2014

वज.बीड

20150223C100525,
23/02/2015
20081128C505635,
28/11/2008
19840726C456793,
26/07/1984

486

राठोड खंडेराि रघुनाथ,
मु.कुरणतांडा पो.तालखेड
ता.माजलगाि वज.बीड
राऊत भागित वनिृत्ती,
मु.पो.चौसाळा ता.वज.बीड
कागदे राजकुमार रामवकसन,
मु.पो.राजुरीिेस ता.वज.बीड

20050215C497229,

थोरात श्रीकृष्ण धोंडीराम,

15/02/2005

रा.कंु भेफळ ता.केज वज.बीड

19950108C460896,

वकसनराि, मु.पो.धानोरा

08/01/1995

ता.आष्टी वज.बीड

20150227C100836,

मु.संगम पो.बेलंबा ता.परळी िै.

27/02/2015

वज.बीड

पुरूष

7/7/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

20/06/1997

20/06/2000

9552693500

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा कन्हे रिाडी

पुरूष

9/4/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

वि.जे.एन.टी.

माजलगाि

13/11/1995

13/10/1998

8888965303

आहे

नाही

तहवसल कायालय माजलगाि

पुरूष

6/5/1965

एम.कॉम.

ओ.बी.सी.

बीड

15/11/1995

15/11/1998

9922536141

नाही

इंग्रजी-30

पुरूष

7/11/1965

बी.ए.

अ.जा.

बीड

1/6/1996

31/05/1999

9422743253

आहे

नाही

पुरूष

17/04/1974

बी.ए.

खुला

केज

16/09/1997

15/09/2000

9975144337

नाही

नाही

स्त्री

1/12/1976

एल.एल.बी.

कैकाडी

आष्टी

1/2/2000

31/01/2003

9527577759

आहे

पुरूष

16/09/1972

बी.ए.

खुला

परळी िै.

24/08/1998

31/08/2001

9689601646

नाही

नाही

पुरूष

9/10/1965

बी.ए.

वि.जे.एन.टी.

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

8805272752

नाही

नाही

पुरूष

11/11/1966

बी.एस्सी.

खुला

आष्टी

17/12/1992

8/3/1995

9881654955

नाही

नाही

स्त्री

29/05/1971

एम.कॉम.

खुला

बीड

24/10/1994

24/10/1997

9881241355

आहे

पुरूष

30/06/1971

एम.ए.

खुला

केज

11/9/1998

10/9/2001

9527693212

आहे

नाही

पुरूष

9/8/1971

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

1/7/1997

30/06/2000

9405454360

नाही

नाही

पुरूष

15/04/1965

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

4/2/1997

4/2/2000

9881266321

आहे

नाही

गायकिाड आशाबाई
487

मराठी -30
इंग्रजी- 30,40

सय्यद जलील स.रज्जब,
488

489
490

491

20160704C100812,

राठोड वभमराि दे िपसग,

04/07/2016

रा.रोकडा तांडा ता.गेिराई

20100122C490258,

घोडके युवज.बीड
िराज गोपिद,

22/01/2010
19890201C456996,
01/02/1989

रा.आष्टी ता.आष्टी वज.बीड
कुलकणी मंवजरी प्रभाकर,
पांगरी रोड बीड ता.वज.बीड

मराठी -30,40
इंग्रजी- 30,40

कुलकणी श्रीराम
492

19890716C457029,
16/07/1989

493

20150212C100319,

494

19920805C458144,

12/02/2015

05/08/1992

काशीनाथराि, मु.पो.जिळबन
ता.केज वज.बीड
ईदाते परभत वकसनराि,
मु.पो.चौसाळा ता.वज.बीड
रोडे सुरेश नामदे ि,
मु.पो.ता.परळी िै. वज.बीड

20021224C480980,

मु.वभमिाडी ता. परळी िै.

24/12/2002

वज.बीड

वज.बीड
कायगकारी अवभयंता बाधकाम विभाग
क्र.2 वज.प.कायालय बीड

वज.प..प्रा.शाळा, धानोरा

वज.प..प्रा.शाळा, संगम ता.परळी
िै.वज.बीड
वज.प.के.प्रा.शाळा रोकडा ता.गेिराई
तांडा
वज.प..प्रा.शाळा, आष्टा

वजल्हावधकारी कायालय,बीड

वज.प..प्रा.शाळा, जिळबन ता.केज
वज.बीड

प्रा.आरोलय केंद्र, चौसाळा ता.वज.बीड
1.अवधक्षक अवभयंता,पाटबंधारे
विभाग,परळी
2.वज.प.प्रा.शाळा,परळी िै.

रोडे रमेश नामदे िराि,
495

वज.प..प्रा.शाळा, दे िीबाभुळगाि ता.

पुरूष

17/04/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

14/03/1997

13/03/2000
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9921782856

नाही

मराठी -40
इंग्रजी- 50

केवदय प्रा.शाळा वभमनगर 2 परळी िै.

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
496

20150223C100592,
23/02/2015

497

20150216C100510,
16/02/2015

हरंगुडे उमाकांत लक्ष्मणआप्पा,
परळी िै. ता.परळी िै. वज.बीड
वगत्ते शकंु तला नारायण, परळी
िै. ता.परळी िै. वज.बीड

पयंत

पुरूष

15/06/1972

बी.ए.

खुला

परळी िै.

7/3/1998

6/3/2001

9970330126

नाही

स्त्री

1/1/1973

बी.ए.

एन.टी.डी.

परळी िै.

9/1/1998

6/1/2001

9822116827

नाही

पुरूष

1/8/1974

एम.ए.इवत.

खुला

बीड

10/7/1997

21/07/2000

9881477298

आहे

शेख अलीयोद्दीन
498

19920622C457631,

शे.जवकयोद्दीन, गांधीनगर बीड

22/06/1992

ता.वज.बीड

मराठी -40
इंग्रजी-40

नाही
मराठी -30,40
इंग्रजी-30,40,50
पहदी-30,40

पंचायत सवमती परळी िैजनाथ

वज.प..प्रा.शाळा, नंदागौळ

गटवशक्षणावधकारी
कायालय,पं.सवमती बीड

घाडगे मुरलीधर िामनराि,
499

500

19960208C460993,

रा.पंचशील नगर परळी िै.

08/02/1996

ता.परळी िै. वज.बीड

19920616C457620,
16/06/1992

501

19901211C459624,
11/12/1990

इंगळे वसद्धाथग नामदे िराि,
मु.पो.ता.अंबाजोगाई वज.बीड
घुबरे अजुगन भागुजी, मु.िडखेळ
पो.पांगरी ता.परळी िै. वज.बीड

पुरूष

2/2/1972

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/3/1998

10/3/2001

9028965594

नाही

नाही

तहवसल कायालय, परळी िै.

पुरूष

1/10/1972

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

5/4/1997

5/4/2000

9765000761

नाही

इंग्रजी-30

तहवसल कायालय,अंबाजोगाई

पुरूष

26/10/1968

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

14/03/1998

14/03/2001

9421346587

नाही

नाही

तहसील कायालय परळी िै.

पुरूष

14/02/1975

एम.ए.

वि.जा.अ.

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9130700575

नाही

नाही

स्त्री

07/01/1972

एम.ए.बी.एड.

िंजारी

बीड

30/10/1998

30/10/2001

9421407102

होय

नाही

पुरूष

21/07/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.सी.

परळी िै.

16/12/1996

16/12/1999

9850618416

नाही

नाही

पुरूष

05/05/1975

बी.ए.बी.एड.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

10/05/1998

10/04/2001

9423472647

नाही

नाही

पुरूष

03/03/1973

बी.ए.बी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

01/06/1999

01/06/2002

9175027337

नाही

नाही

स्त्री

01/07/1969

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

03/11/1997

28/02/2000

9075195727

नाही

नाही

पुरूष

02/09/1971

बी.ए.बी.एड.

एन.टी.

पाटोदा

07/01/1997

06/01/2000

8698595003

नाही

नाही

पिार संतराम धनपसग,
502

19960111C461111,
11/01/1996

503

19930917C459127,
17/09/1993

मु.जयराम तांडा पो.पाचेगाि
ता.गेिराई वज.बीड
पाटील रंजना िसंतराि, नगर
रोड बीड ता.वज.बीड
चौधरी भास्कर आबाजी,

504

19890722C457031,
22/07/1989

505

मु.समता नगर वजरेिाडी
पो.कनेरिाडी ता.परळी िै.

19930608C458249,

रा.परळी िै. ता.परळी िै.

08/06/1993

वज.बीड

19910622C457710,
22/06/1991

सोमेश्वर नगर परळी िै.
ता.परळी िै. वज.बीड
बुकतर वनमगला वशिाजीराि,

507

20150214C100489,
14/02/2015

पंचशील नगर ता.परळी िै.
वज.बीड
लाड प्रकाश महादे ि,

508

जयराम तांडा केंद्र,पाचेगाि.

वजल्हा पवरषद कन्या पाटोदा.

वजल्हा पवरषद प्रथवमक शाळा
वजरे िाडी ता परळी िै.

वज.बीड
पांचाळ रामचंद्र आत्माराम,

गोदाम प्रमोद तुकाराम,
506

वजल्हा पवरषद केंवद्रय प्राथवमक शाळा

19911001C495153,

मु.पो.वचखली ता.पाटोदा

01/10/1991

वज.बीड
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वजल्हा पवरषद कन्या प्रशाला परळी िै.

वजल्हा पवरषद मुलांचे हायस्कुल
परळी िै.
वजल्हा प्राथवमक शाळा टोकिाडी
ता.परळी िै.
वजल्हा पवरषद प्रवमक शाळा वचखली
(नाथ) ता पाटोदा.

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

पिार कुसुम दत्तात्रय, बीड
509

20070713C485516,

ता.वज.बीड रा.अशोक नगर ढगे

13/07/2007

कॉलनी बीड.

19960402C461359,

मु.कासारी पो.जोडपहगणी

02/04/1996

ता.धारूर वज.बीड

स्त्री

27/05/1969

बी.ए.

खुला

बीड

12/01/1994

12/02/1997

9767974983

आहे

इंग्रजी-30

तहसील कायालय बीड.

पुरूष

27/04/1973

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

12/01/1997

12/01/2000

9637132495

नाही

नाही

तहसील कायालय धारुर वज.बीड.

पुरूष

03/06/1969

एम.ए.

िंजारी

धारूर

01/02/1997

01/02/2000

9404886316

नाही

नाही

तलाठी सज्जा अंजनडोह.

स्त्री

04/05/1970

एम.ए.एम.पी.एड.

अ.जा.

केज

16/04/1998

15/04/2001

9637163425

नाही

पुरूष

03/03/1969

बी.ए.

खुला

धारूर

07/09/1998

07/09/2001

9421962838

नाही

पुरूष

07/07/1974

एम.ए.बी.एड.

एन.टी.2

अंबाजोगाई

17/01/2000

19/12/2002

9527959196

नाही

स्त्री

19/3/1972

एम.ए.इंग्ललश

खुला

बीड

10/01/1995

30/10/1998

9420641598

नाही

स्त्री

09/01/1975

एम.ए.बी.एड.

खुला

बीड

12/10/1998

17/01/2002

9403293399

आहे

पुरूष

08/06/1969

एम.ए.

खुला

माजलगाि

15/12/1996

15/12/1999

9423352826

आहे

नाही

पुरूष

25/07/1973

एम.ए.समाज.

अ.जा.

माजलगाि

08/10/1997

08/10/2000

9423231913

आहे

नाही

पुरूष

20/01/1975

बी.ए.

ओ.बी.सी.

केज

11/06/1998

11/05/2001

7745874344

आहे

नाही

पुरूष

02/06/1969

एम.कॉम.

अ.जा.

बीड

09/06/1995

09/06/1998

7798938808

आहे

स्त्री

01/01/1963

बी.ए.

अ.जा.

बीड

02/02/1997

30/02/2002

8446047022

नाही

आिचर वशिाजी दे िराि,
510

511

20150213C100098,
13/02/2015

चोले फुलचंद दे िीदास,
मु.आसोला पो.अंजनडोह
ता.धारूर वज.बीड
शीलिंत सुवनता संपतराि,

512

19960813C461560,
13/08/1996

मु.पो.िाघेबाभूळगाि ता.केज
वज.बीड

मराटी-4०
इंग्रजी-4०

मोरे रामदास नारायण,
513

20150226C100981,
26/02/2015

मु.आसोला पो.अंजनडोह

असोला ता.धारुर वज.बीड.

ता.धारूर वज.बीड

515

20150226C100596,

मु.पो.चनई ता.अंबेजोगाई

26/02/2015

वज.बीड

20040901C488525,
01/09/2004

516

517

518

19920905C458437,
05/09/1992

20090430C506197,
30/04/2009

20070913C497158,
13/09/2007

519

520

521

20090225C505694,
25/02/2009
20130918C101298,
18/09/2013

गुळिेलकर िषा वदनकरराि,
बलभीम चौक बीड ता.वज.बीड
गुळिेलकर आवश्वनी
वदनकरराि, बलभीम चौक
बीड ता.वज.बीड

वजल्हा पवरषद कन्या शाळा बुरुजा
इंग्रजी-30,40,50
इंग्रजी-30/40
मराठी 30/40
इंग्रजी-40,
मराठी 40

वज.बीड
वहिाळे संजय दशरथराि,
मु.पो.केसापुरी ता.माजलगाि
वज.बीड
मुळे सवतष मुरलीधर,
मु.पो.साळे गाि ता.केज वज.बीड
गायकिाड बाबु नामदे ि,
बालेवपर बीड ता.वज.बीड

20160704C101440,

िाघमारे आशाताई अजुगराि,

04/07/2016

धानोरा रोड ता.वज.बीड
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जिळ अंबाजोगाई.

वजल्हावधकारी कायालय बीड.

वजल्हा पवरषद केंद्रीय प्राथमीक शाळा
पहदी-40

आगे लक्ष्मण सखाराम,
मु.पो.केसापुरी ता.माजलगाि

दरडिाडी ता

केज वज.बीड
वजल्हा पवरषद प्राथमीक शाळा

नाही

गोचडे रणवजत शंकरराि,
514

वजल्हा पवरषद शाळा

मराठी-30
इंग्रजी -40
मराठी-30
इंग्रजी -30/40

धोंडीपुरा बीड.

वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
केसापुरी ता.माजलगाि.

जिाहर विद्यालय केसापुरी
िसाहत.ता.माजलगाि

तलाठी सज्जा कोरे गाि ता.केज.
वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
माळापुरी ता.वज.बीड.
गट वशक्षण अवधकारी ऑफीस पंचायत
सवमती बीड.

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

522

20150206C100842,
06/02/2015

शेळके अय्युत सुखदे ि, मु.िांगी
पो.वशिणी ता.वज.बीड

पासुन

पयंत

10/06/1972

एम.ए.

खुला

बीड

07/01/1997

26/11/2000

9922537579

नाही

पुरूष

04/03/1968

बी.ए.

खुला

पाटोदा

04/09/1996

22/03/1999

9421339163

आहे

पुरूष

08/04/1967

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

04/03/1998

04/03/2001

8805124957

नाही

पुरूष

15/4/1972

बी.एस्सी.

एन.टी.डी.

अंबाजोगाई

15/02/1998

14/01/2001

9552526769

नाही

नाही

पुरूष

04/10/1971

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

16/06/1997

16/06/2000

9881328911

नाही

इंग्रजी-40/मराठी 40

पुरूष

12/10/1967

बी.ए.

ओ.बी.सी.

पाटोदा

21/08/1995

20/08/1998

9763268559

नाही

नाही

पुरूष

03/05/1973

बी.कॉम.

एन.टी.डी.

धारूर

13/12/1996

13/12/1999

9561669937

नाही

नाही

पुरूष

07/12/1969

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

18/08/1999

17/08/2002

9421278662

नाही

नाही

पुरूष

06/07/1975

बी.ए.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

11/11/1997

20/12/2000

9527190980

नाही

नाही

पुरूष

12/12/1970

बी.ए.

खुला

गेिराई

28/06/1995

28/06/1998

7588934511

नाही

नाही

पुरूष

06/01/1971

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

माजलगाि

15/12/1996

30/04/1999

8805570692

आहे

इंग्रजी-30

पुरूष

07/10/1969

बी.ए.

एन.टी.3

परळी िै.

04/01/1996

04/01/1999

9921377785

नाही

नाही

प्राथवमक शाळा पांगरी ता.परळी.

पुरूष

15/05/1976

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

09/09/1998

09/08/2001

9860446075

आहे

इंग्रजी-40/मराठी-30

पवरषद प्राथवमक शाळा िढारिाडी

पुरूष

24/01/1975

एम.ए.

वि.जे.एन.टी.

गेिराई

14/09/1998

13/09/2001

9767677753

आहे

मराठी-30 इंग्रजी-40

दे शपांडे गोपिद पत्रबकराि,
523

524

19941207C460092,

रा.महासांगिी ता.पाटोदा

07/12/1994

वज.बीड

19851222C456902,
22/12/1985

रोडे अरूण तुळशीराम,
मु.पो.ता.परळी िै. वज.बीड

मराठी-30
इंग्रजी-30
इंग्रजी-50
मराठी-40

केंद्रे राम नामदे ि, रा.उमराई
525

20140905C101354,

पो.लो.सािरगाि ता.अंबेजोगाई

05/09/2014

वज.बीड

वजल्हा पवरषद केंद्रीय प्राथवमक शाळा

पुरूष

िांगी ता.वज.बीड.

दु य्यम वनबंधक कायालय पाटोदा

तहसील कायालय परळी िै.
वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा उमराई
ता.अंबाजोगाई.

उबाळे श्रीकांत दे विदासराि,
526

20150226C101327,

पंचशील नगर ता.परळी िै.

26/02/2015

वज.बीड
डोरले बबन श्रीरंग,

527

20150617C101004,
17/06/2015

528

20150302C100212,
02/03/2015

मु.येिलिाडी पो.धनार
जिळका ता.पाटोदा वज.बीड
चोले गोपिद कारभारी,
मु.आसोला पो.अंजनडोह
ता.धारूर वज.बीड
पाचांगे येडबा शामराि,

529

20140320C100655,

मु.पो.पांगरी ता.परळी िै.

20/03/2014

वज.बीड

कायगकारी अवभयंता.माजलगाि.

वजल्हा पवरषद प्रथवमक शाळा
येिलिाडी ता.पाटे ादा.

वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
असोला ता.धारुर.
वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
पांगरी.ता.परळी.िै.

खेत्रे बापुसाहेब तुळशीदास,
530

20160519C100087,

मु.पो.पांगरी ता.परळी िै.

19/05/2016

वज.बीड
जोशी वदगंबर प्रभाकरराि,

531

532

533

534

20120724C464688,

मु.पो.तलिडा ता.गेिराई

24/07/2012

वज.बीड

19910910C457827,

मु.पो.उमरी ता.माजलगाि

20081212C504802,

मु.पो.पांगरी ता.परळी िै.

12/12/2008

वज.बीड

19931013C458560,
13/10/1993

535

पशदे तुकाराम वनिृत्ती,

10/09/1991

वज.बीड
मुंडे महादे ि सदावशि,

पशदे संजय साधु, रा.धारूर
ता.धारूर वज.बीड

19920901C489316,

राठोड अण्णासाहे ब वकनराम,

01/09/1992

मु.जयराम तांडा पो.पाचेगाि

प्राथवमक शाळा पांगरी ता.परळी.

तहसील कायालय गेिराई.(तलाठी
कायालय राजापुर)
केंद्रीय वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
उमरी (बु. ता माजलगाि.)

तहसील कायालय धारुर,वजल्हा
ता.धारुर

ता.गेिराई वज.बीड
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वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
जयराम तांडा केंद्र,पाचेगाि.

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

नाईकिाडे नंदकुमार
536

537
538

539

540

541

542

543

544

545

19941115C459539,

भगिानराि, मु.पो.खांडिी

15/11/1994

ता.गेिराई वज.बीड

20081127C506001,

भाकरे निनाथ वसताराम,

27/11/2008
20160704C100559,
04/07/2016
20140627C100952,
27/06/2014
20141022C100039,
22/10/2014

548

549

मु.पो.पपपळा धायगुडा
गोरे बंकट दत्तु,
मु.पो.बनसारोळा ता.केज

20091104C459652,
04/11/2009
20100224C507621,
24/02/2010

20110228C497470,

20160704C100786,

खुला

गेिराई

10/9/1998

10/10/2001

7588178062

नाही

नाही

पुरूष

20/03/1969

बी.ए.

खुला

पाटोदा

4/3/1996

3/3/1999

9420006470

नाही

नाही

पुरूष

5/9/1969

पुरूष

2/2/1969

पुरूष

01/01/1964

पुरूष

बी.ए.
बी.ए. (िाहन चालक

एन.टी.डी.

पाटोदा

12/10/1998

29/09/2001

8975884015

नाही

वज.प..प्रा.शाळा,खांडिी ता.गेिराई
वज.बीड
वज.प.के.प्रा.शाळा,पाटोदा वज.बीड
ग्रामपंचायत काकडवहरा ता.पाटोदा

नाही

वज.बीड
वज.प..प्रा.शाळा,पपपळा ता.अंबाजोगाई

खुला

अंबाजोगाई

3/2/1997

3/2/2000

7666386344

नाही

नाही

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

केज

13/08/1992

14/08/1995

9922698907

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा,बनसारोळा

12/7/1967

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

13/06/1996

13/06/1999

8275689798

नाही

मराठी-40, इंग्रजी-40

तहसील कायालय धारुर,वज.बीड

पुरूष

29/09/1962

बी.ए.

िंजारी

बीड

19/11/1990

31/10/1993

7507410287

नाही

नाही

तलाठी कायालय,जेबा पपवप्र

पुरूष

10/6/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

बीड

26/6/1997

26/06/2000

9420658637

आहे

इंग्रजी-30

तलाठी सज्जा,मोरगाि वज.बीड

पुरूष

1/7/1970

बी.कॉम.

अ.जा.

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9767896359

नाही

मराठी-30, इंग्रजी-30,40

वशक्षक वज.प.प्रा.शा. पचचोली

पुरूष

11/11/1970

बी.ए.

अ.जा.

बीड

8/10/1996

23/09/1999

9503237100

नाही

नाही

उपअवभयंता,ल.पा.वज.प.बीड

स्त्री

12/5/1968

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

22/06/2000

31/07/2003

8087524361

नाही

पुरूष

1/6/1967

एम.ए.एम.पी.एड.

खुला

धारूर

20/07/1996

20/07/1999

8600924213

नाही

मराठी-40, इंग्रजी-50

पुरूष

6/6/1972

एम.कॉम.

अ.जा.

अंबाजोगाई

5/6/1996

30/06/1999

9860990981

नाही

इंग्रजी-30,40

वज.प.उपविभाग,अंबाजोगाई

पुरूष

12/8/1969

बी.ए.

खुला

केज

1/7/1995

1/7/1998

8411842406

नाही

नाही

तलाठी सज्जा,पशधी

परिाना)

वज.बीड

वज.बीड
िाघमारे वकरण लक्ष्मण,

09/02/1981

एम.ए.

ता.अंबेजोगाई वज.बीड

रा.धारूर ता.धारूर वज.बीड

19810209C456742,

16/06/1970

शेख सज्जाद कवदर,

02/02/2015

04/07/2016
547

रा.काकडवहरा पो.वनरगुडी

20150202C100835,

28/02/2011
546

मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड
जायभाये अवजनाथ भाऊराि,

पुरूष

आंधळे भगिान सोपानराि,
मु.पहगणी पो.चौसाळा
ता.वज.बीड
चौरे नामदे ि ज्ञानदे ि,
मु.खंडाळा पो.मोरगाि
ता.वज.बीड
तायड तुकाराम मारोती,
मु.पसदफना पचचोली
पो.नाथापुर ता. गेिराई वज.बीड
पारिे बाळासाहे ब सजेराि, बीड
ता.वज.बीड
राठोड अनुपमा रघुिीरपसग,
रा.बीड ता.वज.बीड

19990706C465180,

सोळं के कांता श्रीकृष्ण,

06/07/1999

मु.पो.अंजनडोह ता.धारूर

19950223C460934,

वज.बीड
िेडे गौतम बाबुराि,

23/02/1995

मु.पो.ता.अंबेजोगाई वज.बीड

20150227C100819,

जाधि वदलीप नरसींग,

27/02/2015

मु.पो.पसधी ता.केज वज.बीड
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इंग्रजी-40,
मराठी 40

रोजगार ि स्ियंरोजगार मागगदशगन
पहदी-30

अवधकारी कायालय,बीड ता.वज.बीड
वज.प..प्रा.शाळा,अंजनडोह ता.धारूर
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

बोरगािकर अरूण श्रीहरी,
550

551

552

20140927C101868,

मु.पो.वकल्ले धारूर ता.धारूर

27/09/2014

वज.बीड

20001201C470702,
01/12/2000
20120109C496742,
09/01/2012

2/7/1972

बी.कॉम.

ओ.बी.सी.

धारूर

7/2/1997

7/2/2000

9860555202

आहे

मराठी-30, इंग्रजी-40

पुरूष

5/4/1971

बी.ए.

खुला

िडिणी

14/10/1998

13/10/2001

7875209437

नाही

नाही

पुरूष

6/6/1971

बी.एस्सी.

खुला

बीड

6/11/1995

6/11/1998

9890708012

नाही

नाही

तहवसल कायालय,बीड

पुरूष

7/5/1970

बी.ए.

एन.टी.डी.

वशरूर कासार

21/02/2000

23/02/2003

9604054463

नाही

नाही

ग्रामपंचायत कायालय,राळे सांगिी

पुरूष

10/4/1968

बी.ए.

एन.टी.सी.

परळी िै.

16/06/1997

30/06/2000

9552931640

नाही

नाही

पुरूष

11/4/1967

बी.कॉम.

अ.जा.

िडिणी

1/11/1992

31/12/1995

9637985596

आहे

इंग्रजी-30,40

पुरूष

16/08/1972

एम.ए.पहदी

खुला

अंबाजोगाई

5/7/2000

3/7/2003

9423473562

नाही

इंग्रजी-40

पुरूष

4/6/1974

एम.ए.मराठी

खुला

बीड

8/1/1998

7/1/2001

9767864999

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शा.टोकेिाडी

पुरूष

24/11/1974

अ.जा.

परळी िै.

1/4/1998

31/03/2001

9850690294

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शा.पेठ परळी िै.वज.बीड

पुरूष

21/08/1987

बी.कॉम.

अ.जा.

अंबाजोगाई

17/05/1997

17/05/2000

9503177230

नाही

नाही

पुरूष

22/04/1975

पी.एच.डी.

खुला

धारूर

6/12/1996

6/12/1999

9422170510

नाही

नाही

तलाठी कायालय,धारूर वज. बीड

पुरूष

6/12/1975

बी.एस्सी.

अ.जा.

धारूर

9/1/1998

9/1/2001

9960148726

नाही

नाही

तलाठी कायालय, धारूर

पुरूष

10/6/1971

बी.ए.

अ.जा.

बीड

11/7/1997

11/7/2000

9689918796

नाही

नाही

प्राथवमक आरोलय केद्र,नेकनुर

पुरूष

16/12/1968

बी.ए.

ओ.बी.सी.

गेिराई

31/12/1997

31/12/2000

9767297850

नाही

नाही

पाटील भालचंद्र मधुकरराि,
मु.पो.पचचाळा ता.िडिणी

वज.प.के.प्रा.शाळा,धारूर केसबा

पुरूष

वज.बीड

विभाग ता.धारूर वज.बीड
वज.प.प्रा.शा.पचचाळा ता.िडिणी
वज.बीड

वदिे हनुमान रामनाथ,
रा.आ.धानोरा पो.पालिण
ता.वज.बीड
खेडकर िसंत प्रभु,

553

20100408C470867,

मु.राळे सांगिी पो.ब्रम्हनाथ

08/04/2010

येळंब ता.वशरूर वज.बीड
सलगर महादे ि रखमाजी,

554

555

556

557

558

20150203C100308,

रा.िाघाळा पो.नागापुर

03/02/2015

ता.परळी िै. वज.बीड

19900730C457341,

बनसोडे आसाराम रामभाऊ,

30/07/1990

मु.पो.ता.िडिणी वज.बीड

20111019C496176,
19/10/2011

वज.बीड
बागल बालासाहेब गंगाधरराि,

16/02/2015

बीड ता.वज.बीड

20150224C100213,

19870821C456654,
21/08/1987

560

रा.मोरेिाडी ता.अंबेजोगाई

20150216C101171,

24/02/2015
559

तांबुरे बालासाहे ब वकशनराि,

20101216C472723,
16/12/2010

रोडे विजय मल्हारराि,
ता.परळी िै. वज.बीड
सरिदे वििेकानंद भानुदास,
मु.पो.ता.अंबेजोगाई वज.बीड
भोसले भास्कर प्रभाकरराि,
मु.पो.ता.वकल्लेधारूर वज.बीड

एम.एस्सी.एल.एल.बी
.

वज.प.प्रा.शा.िाघाळा, ता.परळी िै.
वज.बीड
वज.प.प्रा.शा.पपपरखेड ता.िडिणी
वज.बीड
वज.प.प्रा.शा.वदिेिडगाि ता.केज
वज.बीड

रो.ह.यो तहवसल
कायालय,अंबाजोगाई वज.बीड

गायसमुद्रे राजकुमार
561

562

20110217C493590,

वकसनराि, मु.पो.ता.धारूर

17/02/2011

वज.बीड

19900717C457329,
17/07/1990

लांडगे सुंदर ज्ञानोबा,
मु.पो.नेकनुर ता.वज.बीड
यादि सुरेश भरतराि, मु.ब-

563

20140609C100183,

हाणपुर पो.पाडळपसगी

09/06/2014

ता.गेिराई वज.बीड
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वज.प.प्रा.शाळा ब-हाणपुर ता.गेिराई
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

तलाठी सज्जा,कव्हा

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

सािरे अनंत सदावशिराि,
564

565

20140719C100370,

मु.पो.चनई ता.अंबेजोगाई

19/07/2014

वज.बीड

20160704C101014,
04/07/2016

भोंडिे रतन मावणकराि,
मु.पो.डोमरी ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

25/04/1973

एम.ए.बी.एड.

खुला

अंबाजोगाई

15/01/1997

15/01/2000

9850380114

नाही

नाही

पुरूष

15/07/1968

बी.ए.

एन.टी.सी.

पाटोदा

9/12/1997

22/11/2000

9421280056

नाही

नाही

पुरूष

15/01/1971

बी.ए.

अ.जा.

केज

10/8/1998

9/8/2001

9890291514

नाही

पुरूष

16/06/1976

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

8/12/1998

7/12/2001

9850106291

आहे

नाही

पुरूष

4/5/1968

बी.ए

अ.जा.

केज

26/07/1996

26/07/1999

8149576365

नाही

नाही

तलाठी सज्जा,लाडे गाि

पुरूष

14/12/1969

एम.ए.बी.पी.एड.

एस.बी.सी.

बीड

17/05/1995

17/05/1998

9960751857

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शाळा,नेकनुर

पुरूष

5/2/1969

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

1/4/1999

31/03/2002

9922129191

नाही

नाही

पुरूष

11/1/1972

बी.ए.

खुला

गेिराई

10/8/2000

10/8/2003

8308838555

नाही

नाही

पुरूष

5/6/1972

एम.ए.

एन.टी.3

अंबाजोगाई

1/6/1997

31/05/2000

9763470249

नाही

नाही

पुरूष

3/5/1975

बी.ए.

खुला

परळी िै.

4/4/1998

3/4/2001

8007446774

नाही

नाही

स्त्री

17/01/1973

एम.ए.इंग्ललश

खुला

बीड

21/01/1997

24/01/2000

8446318983

नाही

इंग्रजी-30

पुरूष

5/6/1973

बी.ए.

एन.टी.डी.

गेिराई

16/01/1999

16/01/2002

9970290601

नाही

नाही

स्त्री

11/8/1973

एम.ए.इंग्ललश

खुला

बीड

1/1/1995

1/1/1997

915863185

आहे

मराठी-30, इंग्रजी-40

पुरूष

10/1/1967

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

4/8/1998

3/8/2001

9637013447

नाही

नाही

पारिे महादे ि मुकंु द,
566

19920516C458475,

मु.पो.चंदनसािरगाि ता.केज

16/05/1992

वज.बीड

20001003C472444,

मु.पो.वनमगाि चोभा ता.आष्टी

तलाठी सज्जा डोमरी,ता.पाटोदा
वज.बीड

इंग्रजी-40,
मराठी 40

पहदी-30

मस्के राजु बन्सीधर,
567

03/10/2000
568

569

20150311C100304,
11/03/2015
19981116C466525,
16/11/1998

वज.बीड
ठोके आण्णा जयिंतराि,
महात्मा फुले नगर केज
ता.केज वज.बीड
बारगजे खंडेराि पांडुरंग,
मु.पो.नेकनुर ता.वज.बीड
मुंडे रमेश दगडोबा,

570

20080424C499708,

मु.पो.िडगाि ता.परळी िै.

24/04/2008

वज.बीड

20140305C101133,

मु.अधगमसला पो.रूई ता.गेिराई

05/03/2014

वज.बीड

20150630C100587,

रा.केंद्रे िाडी ता.अंबाजोगाई

30/06/2015

वज.बीड

राऊत रमेश नारायण,
571

केंद्रे महादे ि दे विदास,
572

573

20140515C100334,
15/05/2014

574

575

576

ता.परळी िै. वज.बीड

19950728C460547,

पाटील अवनता रामचंद्रराि,

28/07/1995

मु.पो.ता.वज.बीड

20160705C100501,

पशदे राणुजी बलवभमराि,

05/07/2016
20150406C100706,
06/04/2015

577

पशदे भगिान दत्ता, मु.पो.मोहा

20160702C101523,
02/07/2016

मु.पो.ता.गेिराई वज.बीड
वक्षरसागर संगीता नारायणराि,
माळीिेस ता.वज.बीड
मुंडे भारत रखमाजी,
रा.िडगाि ता.परळी िै. वज.बीड
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तहवसल कायालय,केज

वज.प.प्रा.शाळा वनमगाि चोभा
ता.आष्टी वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा,िडगाि ता.परळी
िै.वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा,अधगमसला ता.गेिराई
वज.बीड
तलाठी सज्जा,धािडी ता.अंबाजोगाई
वज.बीड
वज.प.के.प्रा.शाळा,मोहा ता.परळी
िै.वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

टाक भगिान नागनाथराि,
578

19930722C458519,

मु.पो.चकलांबा ता.गेिराई

22/07/1993

वज.बीड

20141103C100253,

मु.अधगमसला पो.रूई ता.गेिराई

03/11/2014

वज.बीड

20150213C100572,

रा.रौळसगाि पो.खडकी घाट

13/02/2015

ता.वज.बीड

13/06/1967

बी.कॉम.

इ.मा.ि.

गेिराई

10/12/1999

31/12/2002

9545289596

नाही

नाही

पुरूष

20/07/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

गेिराई

30/04/1998

29/04/2001

9960259447

नाही

नाही

पुरूष

15/11/1972

बी.एस्सी.बी.एड.

खुला

बीड

8/3/1998

31/03/2001

9689784148

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा,रौळसगाि ता.वज.बीड

पुरूष

24/06/1969

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

10/10/1996

19/10/1999

9822438998

नाही

नाही

वज.प.हायस्कूल परळी िैवजनाथ

स्त्री

5/5/1975

बी.ए.

अ.जा.

बीड

1/2/1999

1/2/2002

7385492423

नाही

इंग्रजी-40

लघुपाटबंधारे विभाग,बीड

पुरूष

28/08/1967

अ.जा.

बीड

20/08/1996

20/08/1999

9822524537

आहे

इंग्रजी-30,40

तहवसल कायालय,बीड

पुरूष

2/2/1968

बी.कॉम.

अ.जा.

गेिराई

23/09/1994

23/09/1997

9527352721

नाही

नाही

पुरूष

16/01/1967

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

2/7/1992

30/07/1995

9764186387

नाही

मराठी-30, इंग्रजी-40

पुरूष

3/6/1975

एम.ए.

एन.टी.डी.

धारूर

10/7/2000

10/7/2003

9923151101

नाही

नाही

पुरूष

5/7/1970

बी.ए.बी.एड.

एन.टी.3

अंबाजोगाई

6/4/1998

6/4/2001

7030601487

नाही

नाही

तहवसल कायालय,अंबाजोगाई वज.बीड

पुरूष

8/11/1974

बी.ए.

खुला

बीड

23/02/1999

23/02/2002

9028111640

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा,वशिाजीनगर,बीड

पुरूष

26/07/1970

बी.ए.

अ.जा.

केज

15/10/1999

14/10/2002

9623663677

नाही

नाही

पुरूष

12/5/1973

बी.एस्सी.बी.एड.

खुला

बीड

7/7/1997

7/7/2000

9422743424

आहे

नाही

पोिळे राजेंद्र अप्पाराि,
579

प्राथवमक आरोलय केद्र, चंकलांबा

पुरूष

ता.गेिराई वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा,अधगमसला ता.गेिराई
वज.बीड

जाधि लहु रघुनाथ,
580

581

20150226C101260,
26/02/2015

582

583

20130131C101139,

जगताप महेंद्र सोनाजी, परळी
िै. ता.परळी िै. वज.बीड
जोंधळे सविता वपराजी, बीड

31/01/2013

ता.वज.बीड

19940328C458982,

िाघमारे राजेश नानासाहेब,

28/03/1994

बीड ता.वज.बीड

बी.एस्सी.बी.पी.एड.ए
ल.एल.बी.

िाघमारे बाबा वकसन,
584

20091210C481532,
10/12/2009

585

20140923C101202,
23/09/2014

586

587

588

589

590

19991228C465223,
28/12/1999

मु.सािरगाि पो.मादळमोही,
ता.गेिराई वज.बीड
जािळे संजय रामभाऊ, बीड
ता.वज.बीड
नागरगोजे आमृत रामराि,
मु.पो.घागरिाडा
ता.वकल्लेधारूर वज.बीड
केंद्रे बालासाहेब दे साई,

19961015C461754,

रा.केंद्रे िाडी ता.अंबाजोगाई

15/10/1996

वज.बीड

20110526C471366,
26/05/2011

पठाण खालेद खान हारूण
रशीद खान, बीड ता.वज.बीड

19910919C457481,

िाघमारे अरूण शंकरराि,

19/09/1991

मु.पो.लहु री ता.केज वज.बीड

20080820C501154,

सालपे उदयपसह मावणकराि,

20/08/2008

बीड ता.वज.बीड
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तलाठी सज्जा सािरगाि,ता.गेिराई
वज.बीड

विशेष भू-संपादन अवधकारी ल.पा.बीड
वज.प.प्रा.शाळा,घागरिाडा ता.धारूर
वज.बीड

मु.वज.प.प्रा.शाळा,लव्हु री ता.केज
वज.बीड

वज.प.मा (मुलींची) शाळा,बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

आहे

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
591

592

19920810C458155,
10/08/1992

पयंत

मस्के भागित बजरंग,
रा.िरिटी पो.पालिण

पुरूष

7/1/1976

एम.ए.

खुला

बीड

2/12/1997

2/12/2000

9921867952

तलाठी कायालय िरिटी सज्जापाली ता.वज.बीड

ता.वज.बीड

19940817C459302,

विभूते सिेंद्र विठ्ठलराि, बीड

17/08/1994

ता.वज.बीड

20080922C505489,

मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई

22/09/2008

वज.बीड

इंग्रजी-40, 60
पुरूष

15/11/1974

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

17/01/2000

25/01/2003

9623339105

नाही

मराठी-30,40

पहदी- वजल्हा वक्रडा अवधकारी कायालय बीड

40

पुजारी दत्तात्रय आमराि,
593

594

19910805C457812,
05/08/1991

595

596
597

598

599

19960329C461358,

आदोडे संघपाल यशिंतराि,

29/03/1996

परळी िै. ता.परळी िै.वज.बीड

20110624C466564,

मस्के गणेश आत्माराम,

24/06/2011

मु.पो.कामखेडा ता.वज.बीड

19900707C457452,

जोशी बाळासाहेब दगडु बा,

07/07/1990

मु.पो.पारगाि घुमरा ता.पाटोदा

20150227C100314,

वज.बीड
क्षीरसागर सं
जय गणपतराि,

27/02/2015
20100716C493852,
16/07/2010

600

गालफाडे बालासाहेब मारूती,
फुले नगर केज ता.केज वज.बीड

20150223C100479,
23/02/2015

मु.पो.धमापुरी ता.परळी िै.

पुरूष

2/3/1968

एम.ए.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

पुरूष

28/06/1971

बी.ए.

अ.जा.

केज

पुरूष

1/6/1971

बी.ए.

अ.जा.

पुरूष

15/06/1974

बी.ए.

पुरूष

27/06/1973

एम.एस्सी.बी.एड.

20/12/1995

20/12/1998

8698571055

नाही

नाही

27/12/1996

27/12/1999

9860650054

आहे

मराठी-30, इंग्रजी-40

परळी िै.

5/7/1999

5/7/2002

9850111985

नाही

नाही

वज.प.हायस्कूल परळी िैवजनाथ

खुला

बीड

13/11/2000

20/10/2003

9423715722

आहे

मराठी-40, इंग्रजी-60

वज.प.प्रा.शाळा,कामखेडा ता.वज.बीड

खुला

पाटोदा

8/12/1997

20/11/2000

9423471732

आहे

नाही

पुरूष

30/06/1970

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

1/9/1996

1/9/1999

8806950597

नाही

नाही

पुरूष

12/6/1970

बी.एस्सी.

खुला

आष्टी

31/12/1995

1/11/1998

9890309562

नाही

नाही

पुरूष

4/2/1974

बी.ए.बी.एड.

एन.टी.सी.

अंबाजोगाई

13/03/1998

13/03/2001

7798659125

नाही

नाही

पुरूष

22/04/1969

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

8/4/1996

04/08/1999

7083273777

नाही

नाही

पुरूष

1/6/1974

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

1/12/1997

12/01/2000

9673404234

होय

नाही

पुरूष

2/7/1964

बी.ए.

अ.जा.

गेिराई

15/09/1998

31/03/2001

9665006301

नाही

इंग्रजी-30/40,मराठी-30

पुरूष

2/1/1968

बी.ए.

खुला

केज

1/12/1995

30/11/1998

7875726991

नाही

नाही

वज.बीड
पठाण फेरोजखान दाउदखान,
रा.वहमायत नगर ता.आष्टी
वज.बीड

602

मु.पो.चनई ता.अंबाजोगाई

मु.कौडगाि ता.परळी िै.

21/10/2014

वज.बीड

05/07/2016

वज.बीड

वज.प.के.प्रा.शाळा पारगाि घुमरा
ता.पाटोदा वज.बीड
वज.प.हायस्कूल धमापुरी ता.परळी
वज.बीड
तहवसल कायालय,आष्टी ता.आष्टी
वज.बीड

तलाठी सहायक,चेनई

वज.बीड

20141021C100110,

20160705C101650,

तलाठी सज्जा,सािरगाि ता.केज

गोचडे बालासाहे ब आश्रुबा,

वसरसाट गंगाधर रखमाजी,
601

वज.प.प्रा.शाळा,चेनई

वसरसट गुंडीबा सुयगभान,
धारूर ता.धारूर वज.बीड

वज.प.प्रा शाळा
कोंडगाि (घोडा)
वज.प.प्रा शाळा
कसबा विभाग धारुर

उघडे वदलीप दे िराि,
603

604

20160705C101598,

मु.अधगमसला पो.रूई ता.गेिराई

05/07/2016

वज.बीड

20010816C472682,
16/08/2001

घाडगे रघुनाथ बापुराि,
रा.सातेफळ ता.केज वज.बीड
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वज.प.प्रा शाळा अधगमसला

वज.प.प्रा शाळा सातेफळ ता.केज
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
605
606

607

20000829C468769,
29/08/2000
20150225C100731,
25/02/2015
20150202C100979,
02/02/2015

608
609
610

20011005C475623,
05/10/2001
20140626C102068,
26/06/2014
19820622C456750,
22/06/1982

राऊत वभमराि यादिराि,
मु.पो.नाळिंडी ता.वज.बीड
जोशी रोवहणी गोपिदराि,
समथग नगर ता.केज वज.बीड
बुडुख आनंत िसंत, रा.राजापुर
पो.तलिाडा ता.गेिराई वज.बीड
मुळे सुरेखा रामचंद्र, बीड
ता.वज.बीड
मठकरी छाया हरीभाऊ,
मु.पो.बीड ता.वज.बीड
तांदळे दे विदास उत्तमराि,
मु.पो.च-हाटा ता.वज.बीड

पुरूष

1/1/1976

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

स्त्री

13/10/1970

बी.ए.

खुला

केज

पुरूष

5/6/1970

बी.ए.

खुला

गेिराई

स्त्री

5/5/1965

बी.कॉम.

खुला

स्त्री

10/6/1971

एम.ए.ए.टी.डी.

पुरूष

9/8/1966

स्त्री

8/7/2000
3/11/1998

पयंत
30/10/2003

9421345017

वज.प.प्रा शाळा नाळिंडी ता.वज.बीड
वज.प.प्रा शाळा मंगळिार पेठ ता.केज

31/10/2001

9527383507

होय

इंग्रजी-50,मराठी-40

26/06/1995 26/06/1998

9623740373

नाही

नाही

तहवसल कायालय गेिराई

बीड

16/02/1991

08/08/1994

9767003310

नाही

इंग्रजी-40,मराठी-40

तहवसल कायालय बीड

खुला

बीड

1/4/1997

31/03/2000

9922134369

नाही

नाही

तहवसल कायालय पाटोदा

बी.ए.एम.पी.एड.

िंजारी

बीड

2/7/1992

30/06/1995

8605960972

नाही

नाही

वज प पशुिद
ै कीय दिाखाना च-हाटा

2/7/1969

एम.ए.बी.एड.

खुला

परळी िै.

7/11/1996

31/10/1999

9422326469

नाही

नाही

वज प नुतन कें प्रा शाळा नांदुर िेस

स्त्री

2/7/1970

बी.एस्सी.

खुला

परळी िै.

7/10/1996

30/09/1999

9421521748

नाही

नाही

वज प कन्या शाळा परळी

पुरूष

7/4/1969

बी.ए.

खुला

गेिराई

20/09/1999 19/08/2002

9970199021

होय

नाही

वज प प्रा शाळा वजिला तांडा

पुरूष

5/4/1970

बी.ए.

अ.जा.

बीड

5/12/1995

12/05/1998

9421270608

होय

इंग्रजी-40,मराठी-30

तहवसल कायालय बीड

पुरूष

20/09/1976

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

बीड

1/2/2000

22/02/2003

9420658609

नाही

नाही

वज प के प्रा शाळा च-हाटा

पुरूष

28/01/1975

बी.ए.

खुला

बीड

3/10/1998

30/09/2001

7507913504

होय

नाही

वज प प्रा शाळा मौजे ता वज बीड

पुरूष

3/6/1968

बी.ए.

अ.जा.

पाटोदा

1/9/1995

31/08/1998

9763380629

नाही

नाही

के प्रा शाळा पाटोदा

पुरूष

10/3/1972

एम.ए.

खुला

परळी िै.

5/10/1998

10/04/2001

8390133791

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा मोहा ता परळी वज बीड

पुरूष

3/5/1972

बी.ए.

िंजारी

16/06/1997 15/06/2000

9637510020

नाही

नाही

वज.बीड

दे शमुख सुिणगमाला पत्रबकराि,
611

20131114C171433,

मु.पो.ता.परळी िै. ता.परळी िै.

14/11/2013

वज.बीड

20150226C100438,

मु.पो.ता.परळी िै. ता.परळी िै.

26/02/2015

वज.बीड

19980326C462832,

मु.पो.पाचेगाि ता.गेिराई

26/03/1998

वज.बीड

दे शमुख सुषमा पत्रबकराि,
612

काष्टे कल्याण धोंडोपंत,
613

614

20131228C216570,
28/12/2013

615

19930209C458340,0
9/02/1993

616

20160705C100524,
05/07/2016

617

618

20150302C100513,
02/03/2015
20160519C100287,
19/05/2016

गायकिाड सुवनल लक्ष्मणराि,
बीड ता.वज.बीड
तांदळे वशिाजी प्रल्हाद,
मु.पो.चऱ्हाटा ता.वज.बीड`
डािकर महें द्र जीिनराि,
मु.पो.मौजे ता.वज.बीड
जािळे निनाथ सैनाजी,
मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड
दे शमुख बाळासाहे ब बब्रुिान,
मु.पो.मोहा ता.परळी िै. वज.बीड
गोलेर राम लक्ष्मण

619

19910122C457195,

मु.सारडगाि पो.मांडिा

22/01/1991

ता.परळी िै. वज.बीड
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वज प प्रा शाळा सारडगाि ता परळी
वज बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

तलाठी सज्जा खेड ता बीड

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
620

20150227C100675,
27/02/2015

हािळे जीिन रामभाऊ,
मु.पो.पोथरा ता.वज.बीड

पुरूष

1/1/1965

बी.ए.

खुला

बीड

1/3/1993

पुरूष

25/10/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

परळी िै.

पुरूष

5/5/1976

बी.ए.

खुला

िडिणी

1/6/2000

पुरूष

15/03/1970

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

स्त्री

15/06/1967

एम.ए.इवत.

अ.जा.

पुरूष

20/06/1972

बी.ए.

पुरूष

1/12/1972

पुरूष

पयंत
28/02/1996

7350156151

नाही

नाही

16/09/1999 15/09/2002

9923553390

नाही

नाही

06/01/2003

8806443946

नाही

नाही

तहवसल कायालय िडिणी

1/8/1997

08/01/2000

9422745340

नाही

इंग्रजी-30/40

पंचायत सवमती कायालय बीड

परळी िै.

10/12/1996

12/10/1999

7387252560

नाही

इंग्रजी-30

ओ.बी.सी.

पाटोदा

1/11/1998

30/11/2001

9158662118

नाही

नाही

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

1/11/1998

31/10/2001

9421524741

नाही

नाही

10/5/1971

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

खुला

गेिराई

31/12/1997 31/12/2000

9421274296

नाही

नाही

स्त्री

28/01/1974

एम.फील

खुला

बीड

20/02/1997 20/01/2000

9922984434

नाही

नाही

पुरूष

4/5/1975

बी.ए.

खुला

पाटोदा

19/06/2000 22/06/2003

9011915516

नाही

नाही

पुरूष

22/01/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

ओ.बी.सी.

पाटोदा

1/6/1994

31/05/1997

9823654439

नाही

नाही

पुरूष

10/8/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

आष्टी

1/11/1998

31/10/2001

9420331185

नाही

नाही

पुरूष

8/6/1973

एम.ए.

अ.जा.

केज

1/3/1996

28/02/1999

9762054074

नाही

नाही

पुरूष

10/7/1974

बी.ए.

ओ.बी.सी.

बीड

1/12/1998

21/11/2001

7219722880

नाही

नाही

भालेराि श्रािण गणपतराि,
621

622
623

624

20091127C467754,

रा.नंदनिन पो.मांडिा ता.परळी

27/11/2009

िै. वज.बीड

20090220C505517,

पशदे भारत रतनराि,

20/02/2009

मु.पो.ता.िडिणी वज.बीड

20141018C100515,

िाघमारे संजय नानासाहेब,

18/10/2014
20160706C100874,
06/07/2016

बीड ता.वज.बीड
कांबळे गोदािरी लक्ष्मणराि,
मु.िडगाि ता.परळी िै. वज.बीड
बारटक्के कृष्णा पंढरीनाथ,

625

626

20150217C100137,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

17/02/2015

वज.बीड

19961114C461617,
14/11/1996

काकडे बाबासाहे ब शंकर,
मु.गहु खेल ता.आष्टी वज.बीड
फाळके परमेश्वर श्रीवकसन,

627

628

20150206C101236,

मु.राहेरी पो.भोगलगाि

06/02/2015

ता.गेिराई वज.बीड

20140819C100749,

पाटील िैशाली मोहनराि, बीड

19/08/2014

ता.वज.बीड
मोरे हनुमंत यशिंत,

629

20081212C504471,

मु.महेंद्रिाडी, ता.पाटोदा

12/12/2008

वज.बीड

19870720C457416,

मु.पो.डोंगरवकन्ही ता.पाटोदा

20/07/1987

वज.बीड

कोळपकर यशिंत मधुकर,
630

सय्यद शब्बीर सुलेमान,
631

632

19961114C461618,

मु.गहु खेल पो.िेलतुरी

14/11/1996

ता.आष्टी वज.बीड

20130602C100116,
02/06/2013

सोनिणे उत्तरेश्वर रोवहदास,
मु.पो.होळ ता.केज वज.बीड
महामुनी संजयकुमार

633

20121121C477889,

शेषनारायण, मु.पो.कामखेडा

21/11/2012

ता.वज.बीड
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वज प प्रा शाळा नंदनज ता परळी वज
बीड

वज प कें प्रा शाळा जुने बस डे पो ता
परळी वज बीड
वज प प्रा शाळा दासखेड ता पाटोदा
वज बीड

वज प प्रा शाळा लमाण तांडा गहु खेल

वज प प्रा शाळा राहे री ता.गेिराई
वज.बीड
तहवसल कायालय अंबाजोगाई
वज प प्रा शाळा महे न्द्रािाडी ता पाटोदा
वज बीड
वज प उ.प्रा शाळा डोगंवकन्ही ता
पाटोदा वज बीड
वज प प्रा शाळा गहु खेल (लमाण तांडा )
ता आष्टी वज बीड

तलाठी सज्जा होळ

वज प कें प्रा शाळा कामखेडा ता वज
बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

पाठक धनंजय बाळकृष्ण
634

20160705C102060,

मु.पो.राक्षसभुिन ता.गेिराई

05/07/2016

वज.बीड

पुरूष

15/10/1970

एम.ए.

खुला

गेिराई

1/7/1995

07/01/1998

9922388954

नाही

इंग्रजी-30/40,मराठी-30

तलाठी सज्जा राक्षसभुिन

पुरूष

5/5/1973

बी.ए.

खुला

पाटोदा

1/1/2000

30/12/2002

9763763525

नाही

नाही

तलाठी सज्जा दासखेड

पुरूष

1/8/1972

एम.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

25/06/1998 24/06/2001

7588179735

नाही

नाही

पुरूष

9/5/1975

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

पाटोदा

1/8/1998

31/07/2001

7219550431

नाही

नाही

पुरूष

7/9/1972

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

केज

1/12/1999

30/11/2002

7875478828

नाही

नाही

पुरूष

27/09/1973

एम.ए.

खुला

पाटोदा

1/1/1999

31/12/2001

9665177280

नाही

नाही

तलाठी सज्जा दासखेड

पुरूष

6/11/1974

बी.ए.

खुला

पाटोदा

1/2/1998

31/01/2001

9637376740

नाही

नाही

तलाठी सज्जा डोंगरवकन्ही

पुरूष

1/1/1969

बी.ए.

धनगर

गेिराई

11/7/1996

07/11/1999

9764352891

नाही

नाही

पुरूष

6/1/1967

बी.कॉम.

खुला

माजलगाि

1/12/1998

30/11/2001

9423352760

नाही

नाही

पुरूष

6/3/1972

एम.ए.

खुला

धारूर

12/12/1996 12/11/1999

9970748995

नाही

नाही

तलाठी सज्जा वकल्लेधारूर

पुरूष

10/9/1976

बी.ए.

खुला

पाटोदा

1/9/1995

31/08/1998

9423352399

नाही

नाही

वज प मा शाळा पाटोदा वज बीड

पुरूष

23/08/1970

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

धारूर

7/10/1998

10/07/2001

9960817476

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा आसोला

पुरूष

8/6/1972

बी.ए.

एन.टी.डी.

माजलगाि

10/8/1997

08/10/2000

9673910538

होय

नाही

वज प प्रा शाळा चोपनिाडी

कोकाटे पांडुरंग संवदपान,
635

20150103C101258,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

03/01/2015

वज.बीड
जगदे ि बालासाहेब बाबुराि,

636

20050718C474199,

मु.पो.वडघोळअंबा

18/07/2005

ता.अंबाजोगाई वज.बीड

20150211C100059,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

11/02/2015

वज.बीड

19910705C457284,

मु.आनंदगाि पो.जिळबन

05/07/1991

ता.केज वज.बीड

20160706C100727,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

06/07/2016

वज.बीड

20150206C100847,

मु.पो.डोंगरवकन्ही ता.पाटोदा

06/02/2015

वज.बीड

कोकाटे दत्ता बापुराि,
637

िैरागे दे विदास संभाजी,
638

वज प कें प्रा शाळा .वडघोळअंबा
ता.अंबाजोगाई वज.बीड
वज प कें प्रा शाळा दासखेड ता पाटोदा
वज बीड
वज प प्रा शाळा आनंदगाि ता केज वज
बीड

कोकाटे गोपाळ परमेश्वर,
639

येिले अरूण राणूजी,
640

िाघमोडे पलबाजी शंकरराि,
641

20130302C100662,
02/03/2013

रा.डोईफोडिाडी ता.गेिराई
वज.बीड
आरबे गणपत उत्तमरराि,

642

643

19970725C462613,

मु.पो.टाकरिण ता.माजलगाि

25/07/1997

वज.बीड

20050217C477634,
17/02/2005

644

20150223C100380,
23/02/2015

माने लक्ष्मण ज्ञानोबा,
मु.पो.ता.वकल्लेधारूर वज.बीड
तिार बंडु दत्तात्रयराि,
मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड

वज प प्रा शाळा डोईफडिाडी ता
गेिराई वज बीड

वज प प्रा शाळा टाकरिण ता
माजलगाि वज बीड

िाव्हळ धमगराज सुखदे िराि,
645

20141218C100991,
18/12/2014

मु.आसोला पो.अंजनडोह
ता.धारूर वज.बीड
िनिे अंगद रामवकसन,

646

20141124C100539,

मु.चोपनिाडी पो.पदद्रुड

24/11/2014

ता.माजलगाि वज.बीड
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

काळे बापु मुंजाजी,
647

648
649
650

20141028C100105,

रा.टोकिाडी ता.परळी िै.

28/10/2014

वज.बीड

20150227C100738,

कुलकणी उमेश उत्तमराि,

27/02/2015

मु.पो.ता.धारूर वज.बीड

19830618C456894,

बाटे दत्तात्रय प्रभाकर, बीड

18/06/1983
20101110C509974,

ता.वज.बीड
बाटे वदगांबर प्रभाकर,

10/11/2010

मु.पो.नेकनुर ता.वज.बीड

20040203C565481,

मु.पचचपुर पो.उं दरी ता.धारूर

03/02/2004

वज.बीड

19900710C457300,

मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा

10/07/1990

वज.बीड

पुरूष

5/7/1968

बी.ए.

खुला

परळी िै.

5/7/1999

07/05/2002

9767129975

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा टोकिाडी

पुरूष

11/2/1974

बी.एस्सी.

खुला

धारूर

9/7/1998

07/08/2001

9890293143

नाही

नाही

तहवसल कायालय धारुर

पुरूष

23/11/1966

एम.कॉम.

खुला

बीड

24/02/1993 25/02/1996

9921162862

नाही

नाही

स.प्रा पवरिहन अवधकारी बीड

पुरूष

13/03/1969

बी.ए.

खुला

बीड

25/07/1995 25/07/1998

9767004854

नाही

नाही

तहवसल कायालय बीड

पुरूष

20/06/1973

एम.ए.पहदी

िंजारी

धारूर

1/11/1999

11/01/2002

9637984564

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा पचचपुर ता धारूर

पुरूष

3/3/1975

एम.ए.बी.एड.

खुला

पाटोदा

1/4/1998

30/03/2001

9421348371

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा अंमळनेर ता पाटोदा

पुरूष

1/1/1968

बी.ए.

अ.जा.

केज

2/1/1998

27/01/2001

9637163425

नाही

नाही

पशिैद्यकीय दिाखाना िाघेबाभुळ

पुरूष

1/1/1962

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

28/01/1992 28/01/1995

9527091566

नाही

नाही

तहवसल कायालय अंबाजोगाई

पुरूष

13/05/1973

बी.ए.

खुला

पाटोदा

1/1/2000

31/12/2002

9766927221

नाही

नाही

तलाठी सज्जा दासखेड

पुरूष

15/06/1964

एम.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

गेिराई

8/7/1998

07/07/2001

9423733672

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा काजळा ता गेिराई

पुरूष

8/1/1964

बी.कॉम.

एन.टी.डी.

परळी िै.

11/12/1997 12/11/2000

7350733787

नाही

नाही

पुरूष

5/3/1970

एम.ए.पहदी

अ.जा.

परळी िै.

21/06/1996

21/06/1999

9922228251

नाही

नाही

पुरूष

10/6/1971

एम.ए.

वि.जे.ए.

परळी िै.

24/06/1996

24/06/1999

9168267800

नाही

नाही

पुरूष

4/8/1970

बी.ए.

खुला

परळी िै.

1/2/1999

31/01/2002

9423872249

नाही

नाही

लांब बालासाहे ब महादे ि,
651

पिार चंद्रकांत वभिसेन,
652

जाधि बाबासाहेब मावणक,
653

20150227C100644,

मु.पो.िाघेबाभुळ ता.केज

27/02/2015

वज.बीड
जोगदं ड महादे ि पलबाजी,

654

20040107C488071,

रा.आस्िलांबा पो.नागापुर

07/01/2004

ता.परळी िै. वज.बीड
घोरपडे धनराज जगन्नाथ,

655

20150208C100125,

मु.पो.दासखेड ता.पाटोदा

08/02/2015

वज.बीड

20140802C100122,

मु.काजळा पो.फुलसांगिी

02/08/2014

ता.गेिराई वज.बीड

20150209C100897,

मु.पो.नंदागौळ ता.परळी िै.

09/02/2015

वज.बीड

19890216C457118,

मु.कौडगाि पो.सोनपेठ

16/02/1989

ता.परळी िै.वज.बीड

20140722C100711,

मु.कौडगाि पो.सोनपेठ

22/07/2014

ता.परळी िै.वज.बीड

साबळे तुकाराम नामदे ि,
656

वगत्ते सोमनाथ सोपान,
657

वज प प्रा शाळा .नंदागौळ ता.परळी िै.
वज.बीड

साळिे पांडुरंग येदु,
658

राठोड सजेराि धेणा,
659

गव्हाणे नामदे ि बाळासाहेब,
660

20141016C100288,

मु.कौडगाि पो.सोनपेठ

16/10/2014

ता.परळी िै.वज.बीड
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तलाठी सज्जा अचायग टाकळी

वज प प्रा शाळा .कौिडगाि हु डा
ता.परळी िै. वज.बीड
वज प प्रा शाळा .कौिडगाि हु डा
ता.परळी िै. वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
661

19970708C464355,
08/07/1997

662

20160707C100380,
07/07/2016

663
664

665

20150221C100290,
21/02/2015
20081120C504611,
20/11/2008
19940616C459361,
16/06/1994

िडचकर अशोक दे िराि,
मु.पो.कुप्पा ता.िडिणी वज.बीड
बनसोडे वदलीप भानुदास,
मु.पो.करपगाि ता.केज वज.बीड
बचुटे ज्योतीराम सखाराम,
साळे गाि ता.केज वज.बीड
वहिरे कर वदपक वकसनराि,
बीड ता.वज.बीड
िराट वशिाजी दामोदर,
मु.पो.बेनसुर ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

7/6/1974

बी.ए.

ओ.बी.सी.

िडिणी

पुरूष

1/8/1974

एम.ए.

अ.जा.

पुरूष

2/6/1968

बी.ए.

पुरूष

1/6/1974

पुरूष

पयंत

30/09/1998 30/09/2001

9271888379

नाही

नाही

केज

18/01/2000

18/01/2003

9730995288

नाही

नाही

अ.जा.

केज

18/11/1998 17/11/2001

9665539946

नाही

नाही

बी.ए.

अ.जा.

बीड

15/08/1976

बी.ए.

खुला

पुरूष

1/6/1972

बी.ए.

पुरूष

1/6/1968

पुरूष

वज प प्रा शाळा .कुप्पा ता.िडिणी
वज.बीड
वज प प्रा शाळा रामिाडी ता केज
वज.बीड
वज प प्रा शाळा साळे गाि ता केज
वज.बीड

09/09/1998

09/09/2001

9850053500

नाही

नाही

तहवसल कायालय बीड

पाटोदा

5/4/1999

20/03/2002

9657848444

नाही

नाही

ग्रामसेिक बेनसुर ता.पाटोदा वज.बीड

खुला

बीड

1/9/1998

31/07/2001

7218060393

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा िानगाि ता वज.बीड

एम.ए.मराठी

अ.जा.

केज

19/12/1993 30/11/1996

9011580560

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा विडा ता केज वज.बीड

15/09/1969

एम.ए.

खुला

आष्टी

22/11/1995

22/11/1998

9420028142

नाही

नाही

पुरूष

4/4/1964

एम.कॉम.

एन.टी.डी.

बीड

10/1/1997

28/12/1999

9420577085

नाही

नाही

सा बां विभाग बीड

पुरूष

1/6/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

4/9/1995

01/04/1998

9764629151

नाही

नाही

वज प प्रा शाळा खंडाळा

स्त्री

30/09/1971

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

०1/०8/1995

1/8/1998

9561864554

नाही

नाही

तहसील कायालय बीड

पुरूष

15/01/1971

बी.ए.एल.एल.बी.

एस.बी.सी.

गेिराई

18/08/1998

17/07/2001

9860433635

आहे

नाही

पुरूष

22/11/1967

बी.ए.

अ.जा.

अंबाजोगाई

17/04/1997

17/04/2000

9766000970

नाही

नाही

जोगदं ड विजयकुमार बंकट,
666

667

668

20160706C100768,

मु.िानगाि पो.मोरगाि

06/07/2016

ता.वज.बीड

20150226C100355,

पशदे सुरेश नामदे ि, मु.पो.पशदी

26/02/2015
20130226C101035,
26/02/2013

669

20160706C100977,
06/07/2016

ता.केज वज.बीड
शेख वरयाज फजुगवमयााँ
रा.धानोरा ता.आष्टी वज.बीड
तांदळे संजय चंद्रसेन, बीड
ता.वज.बीड

वज प प्रा शाळा धानोरा ता आष्टी
वज.बीड

जाधि आप्पा दे िराि,
670

671

20080102C457881,

मु.खंडाळा पो.माटे गाि

02/01/2008

ता.वज.बीड

20160706C100792,

िाघमारे छाया भास्कर, बीड

06/07/2016

ता.वज.बीड
अंबट रपिद्र रामलु ,

672

20110304C460837,
04/03/2011

रा.जायकिाडी िसाहत
ता.गेिराई वज.बीड
इंगळे राहु ल नामदे िराि,

673

674

675

20160706C100642,

ज्योती नगर ता.अंबाजोगाई

06/07/2016

वज.बीड

20150207C100979,

सािंत सुरेश िामनराि, बीड

07/02/2015
20050319C491406,
19/03/2005

भंडारगल्ली ता.वज.बीड
पटे ल जामीरोद्दीन नजीरोद्दीन,
ता.पाटोदा वज.बीड

पुरूष

25/12/1965

एम.कॉम.

खुला

बीड

०7/०8/1991

०7/०8/1994

9423168499

आहे

पुरूष

20/06/1969

बी.ए.

खुला

पाटोदा

०1/०9/1995

28/08/1998

9595667095

आहे

मराठी -४०
इग्रंजी-४०
इंग्रजी-४०

तहवसल कायालय गेिराई
पुरिठा विभाग गेिराई
पंचायत सवमती कायालय अंबाजोगाई
जी .बीड
तहवसल कायालय बीड
वज.प.केद्रींय प्राथवमक शाळा
क्रांतीपसह नाना नगर पाटोदा
ता.पाटोदा
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

दे शपांडे वनतीन गोपाळराि,
676

20091201C491319,
01/12/2009

677

20081117C485515,
17/11/2008

शांतानारायण नगर मांजरसुंबा

पुरूष

27/03/1968

बी.कॉम.

खुला

पाटोदा

07/01/1993

०1/०7/1996

9422932880

नाही

स्त्री

25/07/1967

बी.ए.

अ.जा.

परळी िै.

०7/०1/1998

०6/०1/2001

9096340120

नाही

पुरूष

12/०6/1972

बी.ए.

अ.जा.

धारूर

०5/०9/1996

०5/०9/1999

9623473420

नाही

रोड पाटोदा वज.बीड
आदोडे विद्या यशिंतराि,
वभमनगर ता.परळी िै. वज.बीड

मराठी-३०

गायसमुद्रे सुवनल तुळजाराम,
678

19980122C462637,
22/01/1998

मु.पो.वकल्लेधारूर ता.धारूर

इंग्रजी-४०

मराठी-३०

वज.बीड

इंग्रजी-४०
स्टे नोग्राफी-८०

पाटोदा कृशी कायालय पाटोदा जी
बीड

वज.प.प्राथवमक शाळा जलालपुर
ता.परळी

तहसील कायालय
धारुर

गायकिाड बब्रुिान माधिराि,
679

20160706C100785,
06/07/2016

680

मु.रूई पो.अंजनडोह ता.धारूर

पुरूष

05/05/1974

एम.ए.बी.एड.

खुला

धारूर

16/12/1996

16/12/1999

7350902119

नाही

नाही

पुरूष

20/06/1977

एम.ए.बी.एड.

खुला

गेिराई

16/10/2001

15/10/2004

9423733677

नाही

नाही

19940712C459666,

िडघणे सुवनल ज्ञानदे ि,

12/07/1994

मु.बोरीपपपळगाि पो.तळणेिाडी

पुरूष

०5/०1/1970

बी.ए.

ओ.बी.सी.

केज

20/06/1996

20/06/1999

9623043337

नाही

नाही

पुरूष

08/08/1967

एम.ए. डी.ई.टी.ई.

खुला

बीड

०4/12/1995

31/12/1998

9403102360

नाही

नाही

ता.गेि
तोडकर
संराई
जयवज.बीड
गोपीनाथ,
681

682

683

20160705C101681,

मु.पो.मांगिडगाि ता.केज

05/07/2016
20090829C505559,

वज.बीड

29/08/2009
20081204C504774,
04/12/2008

घाटनांदुरकर चंद्रकांत
नारायणराि, बीड ता.वज.बीड
डोंगरे विकास शंकरराि,
ता.अंबाजोगाई वज.बीड

पुरूष

15/06/1972

बी.कॉम.

अ.जा.

अंबाजोगाई

०1/12/2000

19/11/2003

9404026433

आहे

डोंगरे रमेश तुकाराम,
684

19940113C459592,

रा.पचचगव्हाण

13/01/1994

पो.ता.माजलगाि वज.बीड

मराठी-३०
इंग्रजी-४०

19940819C505715,
19/08/1994

मु.मांडिा पो.कडा कारखाना

वज.प.प्रा.शाळा
बोरीपींपळगाि
वज.प.प्रा.शाळा
मांगिडगाि ता.केज
वजल्हावधकारी कायालय
ग्रा.म.रो.ह.का. बीड
स्िामी रा.तीथग ग्रामीण रुलणालय
मेडीकल कॉलेज
अंबाजोगाइ

इंग्रजी-४०

वज.प.प्रा.शा

मराठी-३०

पचचगव्हाण

पुरूष

11/०1/1975

एम.ए.

अ.जा.

माजलगाि

13/04/2000

30/04/2003

9823847241

आहे

पुरूष

०3/०7/1973

बी.कॉम.

खुला

आष्टी

15/12/1998

30/11/2001

9403103165

आहे

नाही

पुरूष

०9/०3/1968

बी.कॉम.

खुला

बीड

06/01/1995

07/01/1998

9960923756

आहे

नाही

पुरूष

17/09/1966

बी.ए.

खुला

आष्टी

12/०7/1995

30/06/1998

9822961601

नाही

मराठी-४०

मुटकुळे सुवनल कोंपडबा,
685

वज.प.प्रा.शाळा रुई धारुर

वज.बीड

ता.आष्टी वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा मांडिा
ता.आष्टी वज.बीड

हािळे राजेंद्र विठ्ठलराि,
686

20091109C462457,

रा.सातरा पो.पोथरा,

09/11/2009

ता.वज.बीड

20140109C101501,

रा.साबलखेड पो.धानोरा

09/01/2014

ता.आष्टी वज.बीड

शेख वसकंदर उस्मान,
687

688

20081128C505633,
28/11/2008

राठोड साहे ब भोटा, मु.पो.कुप्पा
ता.िडिणी वज.बीड

इग्रजी-४०
पहदी-३०
पुरूष

10/०6/1966

बी.ए.

वि.जे.ए.

िडिणी

०1/०8/1995

०१/०8/1998
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9673554934

नाही

नाही

तलाठी सज्जा पोथरा

वज.प.प्राथवमक शाळा
साबलखेड (धानोरा)ता.आष्टी वज बीड

तलाठी कायालय, कुप्पा

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

वज.प.प्रा.शाळा आनंदगाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

िैरागे युिराज दासु,
689

20091112C468331,

मु.आनंदगाि पो.जिळबन

12/11/2009

ता.केज जी.बीड

पुरूष

०6/०7/1968

बी.ए.

अ.जा.

केज

11/०8/1997

11/०8/2000

9604744781

नाही

एम.ए.अथगशास्त्र

ओ.बी.सी.

परळी िै.

10/०2/1998

10/3/2001

9421346471

आहे

डोईजोडे अल्पना गोपिदराि,
690

20160704C101634,
04/07/2016

शास्त्रीनगर परळी िै. ता.परळी

स्त्री

06/06/1965

िै. वज.बीड

इंग्रजी-५०
मराटी-४०

गायकिाड विजय रामचंद्र,
691

692

693

19901116C457391,
16/11/1990

बीड ता.वज.बीड

19840816C456908,

कागदे जगदीश लक्ष्मणराि,

16/08/1984
20090826C505396,
26/08/2009

694

भालयनगर हनुमान मंदीर जिळ

19860701C456611,
01/07/1986

मु.पो.मोरगाि ता.वज.बीड
जोगदं ड वशिाजी भागित,
मु.पो.स्िराज्यनगर ता.वज.बीड
राठोड राम लक्ष्मण, केथपांगरी
ता.गेिराई ता.वज.बीड

पुरूष

10/6/1972

एम.ए.

अ.जा.

बीड

०8/०6/1999

30/06/2002

8605699544

आहे

इंग्रजी-३०

पुरूष

०1/०5/1969

बी.कॉम.

खुला

बीड

30/08/1995

30/08/1998

8975030399

नाही

नाही

पुरूष

13/07/1972

एम.ए.

खुला

बीड

०३/10/1998

०३/10/2001

7798092844

कॉ.प्रो

नाही

पुरूष

०८/०२/1968

बी.ए.

वि.जे.ए.

गेिराई

07/07/1997

07/07/2000

7709907472

नाही

नाही

स्त्री

22/09/1969

एम.ए.बी.एड.

अ.जा.

अंबाजोगाई

27/07/1994

30/06/1997

9665713374

नाही

पुरूष

21/06/1970

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

07/07/1995

०8/०6/1998

9823144220

आहे

पुरूष

25/05/1971

खुला

अंबाजोगाई

21/05/1997

16/05/2000

9892610131

नाही

नाही

पुरूष

25/07/1971

बी.ए.

खुला

आष्टी

07/07/1995

०8/०6/1998

7798634495

नाही

नाही

स्त्री

14/05/1972

बी.ए.बी.एड.

खुला

गेिराई

०७/०1/1998

30/06/2001

9404025022

नाही

वसरसाट सुमन बाबूराि,
695

696

19880221C457098,

मु.पो.ता.अंबाजोगाई

21/02/1988

मीलींदनगर वज.बीड

20150220C100202,
20/02/2015

खंडागळे राजेंद्र धोंडीराम,
मु.पो.बेलगाि ता.आष्टी वज.बीड
पठाण रशीद दाऊदखााँ,

697

20091016C461899,

मु.पो.सुगांि ता.अंबाजोगाई

16/10/2009

वज.बीड

20030911C483555,

सोनाजीराि, मु.पो.बेलगाि

एम.ए.बी.एड.बी.पी.ए
ड.

इग्रजी-५०
मराठी-४०

11/09/2003
699

700

19941108C459748,

माधिराि,सरस्िती कॉलनी

08/11/1994

मु.पो.ता.गेिराई वज.बीड

19940901C459764,
01/09/1994

700

19940901C459764,
01/09/1994

वदिटे लक्ष्मण यदा,
मु.पो.सांगिी ता.आष्टी वज.बीड
वदिटे लक्ष्मण यदा,
मु.पो.सांगिी ता.आष्टी वज.बीड

कायालय बीड
के.प्रा.शाळा मोरगांि
वज.प के.प्रा शाळा
दे विबाभुळगाि
प्रा.शा. रामनाइक तांडा
के.पांगरी

तहवसल कायालय अंबाजोगाई

वज.प.केद्रींय प्राथवमक शाळा बेलगांि
ता.आष्टी

मराठी-४०
इंग्रजी-४०

पुरूष

१२/०9/1968

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

०1/12/1995

30/11/1998

9405488940

नाही

नाही

पुरूष

१२/०9/1968

बी.ए.

अ.जा.

आष्टी

०1/12/1995

30/11/1998

9405488940

नाही

नाही
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अवभलेख कक्ष वजल्हावधकारी

इग्रजी-३०

ता.आष्टी वज.बीड
मोघे/खरसाडे वत्रिेणी

परळी-िै
ता.परळी वज.बीड

मराठी-३०

िांढरे आण्णासाहेब
698

तलाठी सज्जा तहसील कायालय

तलाठी सज्जा मुडेगांि तहवसल
अंबेजोगाई
वज.प.केंद्रीय प्राथमीक
शाळा बेलगांि ता.आष्टी
वज.प.प्राथवमक शाळा
पांचेगाि ता.गेिराई
वज.बीड
वजल्हापवरषद प्रा.शा
ग्रा.म.रो.ह.का. बीड
वजल्हापवरषद प्रा.शा
ग्रा.म.रो.ह.का. बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

तहवसल कायालय पाटोदा

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

701

702

20081125C505650,
25/11/2008
20100308C468004,
08/03/2010

703

20140602C100653,
02/06/2014

सय्यद िहाब स.एकबाल,
मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड
काळपुंड शांतीलाल विश्वनाथ,
मु.पो.वहिरा ता.आष्टी वज.बीड
पशदे अतुल बन्सीधर,
मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड

पासुन

पयंत

पुरूष

03/11/1974

बी.ए.

खुला

पाटोदा

11/03/1998

11/03/2001

9420655056

नाही

नाही

पुरूष

01/04/1971

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

आष्टी

06/01/1997

31/05/2000

9158862705

नाही

नाही

पुरूष

०2/7/1974

एम.ए. एमसीएम

खुला

पाटोदा

1/7/1998

30/06/2001

9822970630

आहे

इग्रंजी-३०

भंडारे वभमराि लालासाहेब,
704

705

19970902C462976,

रा.माऊली नगर ता.पाटोदा

02/09/1997

वज.बीड

19930708C459180,
08/07/1993

नागरगोजे अशोक शामराि,
मु.पो.दे िगाि ता.केज वज.बीड

वज.प.प्राथवमक शाळा
वहिरा ता.आष्टी वज.बीड
वज.प.माध्यवमक शाळा पाटोदा
ता.पाटोदा वज.बीड

मराठी-३०

रोजगार हमी योजना तहवसल

इंग्रजी-३०

कायालय पाटोदा

इग्रजी-३०

वज.प.प्रा.शाळा दे िगांि

पुरूष

16/07/1972

एम.ए.

अ.जा.

पाटोदा

31/12/1998

27/12/2001

9860088199

नाही

पुरूष

7/1/1975

एम.ए.बी.पी.एड.

एन.टी.30

केज

24/06/2000

23/06/2003

9860652184

आहे

पुरूष

10/12/1972

बी.ए.

खुला

बीड

20/03/1999

30/04/2002

9975480634

नाही

नाही

वज.प.शाळा खडे िाडी

पुरूष

11/10/1969

बी.ए.

वि.जे.ए.

गेिराई

22/06/1995

21/06/1998

7875494569

नाही

नाही

तलाठी मौजे काठोडा

बी.कॉम.

खुला

बीड

30/08/1995

30/08/1998

8390234607

नाही

नाही

के.प्रा.शाळा मोरगांि

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

माजलगाि

04/04/2000

22/03/2003

9881295228

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा दे िग
े ांि

ता.केज जी.बीड

काळकुटे अशोक सदावशि,
706

20160707C101125,

खडे िाडी पो.येळंबघाट

07/07/2016

ता.वज.बीड
पिार गोपीनाथ तुकाराम,

707

20140623C101218,
23/06/2014

708

20160७07C101168,
07/07/2016

रा.काठिडा तांडा पो.जातेगाि
ता.गेिराई वज.बीड
कागदे मोहन वभमराि,
मु.पो.मोरगाि ता.वज.बीड

पुरूष

20/06/1970

पुरूष

7/12/1972

काळे बळीराम कंु डलीकराि,
709

19930113C459146,
13/01/1993

710

20160613C100960,
13/06/2016

711

20081203C505664,
03/12/2008

मु.दे िगाि पो.मंजरथ

वज.प.वशक्षण विभाग

ता.माजलगाि वज.बीड
चौधरी काकासाहेब श्रीिंता,
मु.पो.टाकळी ता.आष्टी वज.बीड
गुळिे संजय गंगाधर,
मु.पो.ता.धारूर वज.बीड

ता.माजलगाि
वज.प.प्राथवमक शाळज्ञ टाकळी

पुरूष

7/2/1970

बी.ए.

खुला

आष्टी

29/11/1995

17/12/1998

9011763471

नाही

नाही

पुरूष

9/7/1971

एम.ए.

ओ.बी.सी.

धारूर

14/12/1996

१३/12/1999

8149234560

नाही

नाही

वज.प.मा.शाळा धारुर

पुरूष

7/1/1971

बी.ए.

खुला

माजलगाि

24/02/1998

24/02/2001

9423170301

नाही

नाही

सामाजीक िणीकरण माजलगाि

पुरूष

01/01/1966

बी.ए.

खुला

धारूर

22/03/1999

26/03/2002

9421347233

नाही

नाही

पुरूष

20/01/1967

एम.कॉम.

खुला

धारूर

02/01/1997

02/01/2000

8421322448

नाही

नाही

ता.आष्टी

इनामदार फयाज अहमद
712

20030221C483778,

खुर्शशद अहमद

21/02/2003

मु.पो.ता.माजलगाि वज.बीड

19920109C457546,

मु.कासारी पो.पहगणी ता.धारूर

09/01/1992

वज.बीड

सय्यद सुजात पापावमया,
713

714

20141206C100619,
06/12/2014

कुलकणी प्रशांत उत्तमराि,
मु.पो.ता.वकल्लेधारूर वज.बीड
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वज.पवरषद प्रा शाळा कासारी बो
पो.पहगणी

तलाठी कायालय धारुर

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

16/07/1995

16/07/1998

9850811397

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा चंदनसािरगांि ता.केज

पशदे लक्ष्मण नारायण,
715

716

20150227C100452,

मु.पो.चंदनसािरगाि ता.केज

27/02/2015

वज.बीड

20160708C100263,
08/07/2016

717

718
719
720

20160707C100064,
07/07/2016
20021118C478117,
18/11/2002
20100406C469902,
06/04/2010

बडे सौदागर बंकटराि,
मु.पाडोळी ता.परळी िै. वज.बीड
बीडकर काशीनाथ िसंतराि,
जुने तहवसल मागे बीड वज.बीड
राऊत सुधाकर भगिान,
मु.पो.युसुफ िडगाि ता.केज
नागरगोजे मारूती साहे बराि,
मु.येिलिाडी पो.पाटोदा
रोकडे दे विदास दशरथ,

19900812C457458,

मु.पो.चकलांबा ता.गेिराई

12/08/1990

वज.बीड

पुरूष

9/4/1968

बी.ए.

अ.जा.

केज

पुरूष

11/5/1974

एम.ए.

एन.टी.3

परळी िै.

4/2/1998

22/02/2001

9623678825

नाही

नाही

वज.प.प्रशाळा पाडोळी

पुरूष

20/07/1970

बी.कॉम.

खुला

बीड

10/3/1997

10/3/2000

9822445667

नाही

नाही

वज.प.वशक्षण विभाग

पुरूष

5/6/1973

एम.ए.बी.पी.एड.

खुला

केज

28/01/2000

27/01/2003

9922217476

नाही

नाही

पुरूष

12/07/1974

बी.ए.

िंजारी

पाटोदा

08/01/2000

31/07/2003

8806015020

कॉ.प्रो

इग्रंजी-५०

पुरूष

21/09/1970

बी.ए.

अ.जा.

गेिराई

13/12/1995

13/12/1998

7507310333

नाही

नाही

पुरूष

10/6/1975

बी.ए.

खुला

पाटोदा

19/06/2000

18/06/2003

9975910705

नाही

नाही

पुरूष

01/01/1974

बी.ए.

खुला

गेिराई

28/02/2000

27/02/2003

9561223794

नाही

नाही

तलाठी सज्जा युसुफ
िडगांि ता.केज
गांमपंचायत कायालय
येिलिाडी ता.पाटोदा
तलाठी सज्जा चकलांबा
ता.गेिराई

भोरे रािसाहेब कावशनाथ,
721

722

20140411C100064,

मु.पो.सौताडा ता.पाटोदा

11/04/2014

वज.बीड

19940928C459841,
28/09/1994

चव्हाण सुभाष वजजा,
मु.पो.ता.गेिराई वज.बीड
केकान बालासाहे ब रामधन,

723

20110504C459150,

मु.केकानिाडी पो.आडस

04/05/2011

ता.केज वज.बीड

19971210C463519,

मुरलीधरराि, मु.पो.ता.बीड

10/12/1997

वज.बीड

19971206C463516,

घल्लाळ रपिद्र सुबराि,

06/12/1997

मु.पो.ता.बीड वज.बीड

पुरूष

2/1/1974

एम.ए.बी.एड.

िंजारी

केज

13/04/1998

13/04/2001

9765196132

नाही

नाही

एम.ए.पहदी

ओ.बी.सी.

बीड

1/7/1997

31/08/2000

9420012783

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा सौताडा
वज.प के.प्रा शाळा
जातेगांि
वज.प.प्रा.शाळा
कोकणिाडी

दोनाडकर िैशाली
724

725

726

19900911C457353,
11/09/1990

727

20141128C100895,
28/11/2014

पाटोळे मोहन मनोहरराि,
मु.पो.म्हाळसजिळा ता.वज.बीड
धांडे श्रीकृष्ण वसताराम,
मु.पो.ता.बीड वज.बीड

स्त्री

24/04/1974

23/06/1972

एम.ए.पहदी

खुला

बीड

1/5/1996

1/6/1999

9423171322

आहे

पुरूष

20/05/1970

बी.ए.

अ.जा.

बीड

2/4/1996

2/4/1999

9146441186

नाही

नाही

तहसील कायालय बीड

पुरूष

1/9/1969

एम.ए.एल.एल.बी.

खुला

बीड

25/07/1995

25/07/1998

9422244832

नाही

नाही

तहसील कायालय बीड

पुरूष

1/7/1973

खुला

बीड

21/01/1998

20/01/2001

9767679240

नाही

नाही

हांडीबाग उत्तम गोिधगन,
728

729

20091111C466131,

मु.आनेगाि पो.धनेगाि ता.केज

11/11/2009

वज.बीड

19950916C460330,

िाघमारे भास्कर भीमराि,

16/09/1995

मु.पो.कामखेडा ता.वज.बीड

इग्रंजी-४०

पुरूष

पुरूष

13/07/1970

एम.ए.
आवण क्रापटीचर
बी.ए.

अ.जा.

बीड

25/03/1997

22/03/2000
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9325711561

नाही

मराठी-३०

नाही

तहसील कायालय बीड

वज.प.प्रा.शाळा सुडी
ता.केज
वज.प.प्रा.शाळा कामखेडा
ता.जी.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

गोरे राजेंद्र धोंडीराम,
730

731

20141202C101172,

मु.पो.पाथरिाला ता.गेिराई

02/12/2014

वज.बीड

20140920C103018,
20/09/2014

732

19890803C456855,
03/08/1989

733

19931228C458632,
28/12/1993

जाधि बाबासाहे ब लक्ष्मण,
पाथरिाला ता.गेिराई वज.बीड
केदार सजेराि विठ्ठलराि,
मु.पो.सांगिी ता.केज वज.बीड
सय्यद हमीदोद्दीन सय्यद
पाशा, मु.पो.ता.बीड वज.बीड

10/6/1973

बी.कॉम.

नाव्ही

गेिराई

29/08/1998

28/07/2001

9405797859

नाही

नाही

पुरूष

5/9/1969

बी.कॉम.बी.एड.

खुला

गेिराई

4/10/1998

31/10/2001

9637480425

नाही

नाही

पुरूष

13/04/1962

बी.ए.

एन.टी.डी.

केज

16/10/1992

16/09/1995

9860650769

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा सांगिी

पुरूष

20/06/1976

बी.ए.डी.एड.उदुग

खुला

बीड

14/07/2003

31/07/2003

8421250517

आहे

नाही

वज.प.प्रा कें.शाळा वशिाजी नगर बीड

पुरूष

16/04/1972

बी.ए.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

03/10/1997

03/10/2000

8888765781

सी.सी.सी.

नाही

पुरूष

24/09/1974

बी.ए.

खुला

बीड

08/01/1998

31/07/2001

8308366567

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा लोणी ता.वज.बीड

पुरूष

4/8/1972

बी.ए.

ओ.बी.सी.

परळी िै.

4/8/1998

4/8/2001

9011502736

नाही

इग्रंजी-30

वज.प.प्रा.शाळा जयगाि

स्त्री

15/06/1972

एम.ए.

अ.जा.

परळी िै.

5/6/1996

4/6/1999

9011021177

सी.सी.सी.

नािंदे कमलाकर
734

20150227C101074,
27/02/2015

735

19911207C478408,
07/12/1991

वशिदासआप्पा, मु.परचुंडी
पो.पांगरी ता.परळी िै. वज.बीड
पैठणे सत्यप्रेम मच्छछद्र मु.लोणी
ता.वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा पाथरिाला ता.गेिराई

पुरूष

वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा पाथरिाला ता.गेिराई
वज.बीड

वज.प.प्रा.शाळा .परचुंडी ता.परळी िै.
वज.बीड

पचतामणी सुरेश बाबुराि,
736

737
738

19940614C459360,

रा.जयगाि पो.वसरसाळा

14/06/1994

ता.परळी िै. वज.बीड

20041222C487340,

गिळी सुरेखा विश्वनाथ,

22/12/2004

मु.पो.ता.परळी िै. वज.बीड

20111104C461520,

ससाणे मग्छछद्र कोंडीराम,

04/11/2011

मु.पो.ता.बीड वज.बीड

इग्रंजी-४०
मराठी-40
इग्रंजी-४०

वज.प.उ.प्रा.शाळा मुलाची परळी

पुरूष

03/03/1971

बी.कॉम.

अ.जा.

बीड

1/8/1997

31/08/2000

9325049604

नाही

पुरूष

5/9/1967

बी.कॉम.

खुला

िडिणी

9/3/1997

9/3/2000

9763872359

नाही

इग्रंजी-30

पुरूष

28/03/1974

बी.ए.

एन.टी.30

परळी िै.

6/1/1998

31/12/2000

9623480330

नाही

नाही

पुरूष

4/5/1965

बी.ए.

ओ.बी.सी.

पाटोदा

5/12/1995

5/12/1998

9422579633

नाही

नाही

पुरूष

2/10/1966

एम.कॉम.

ओ.बी.सी.

अंबाजोगाई

16/01/1996

16/01/1999

9922229872

नाही

इग्रंजी-50

वज.प.प्रा.शाळा केंद्रे िाडी

पुरूष

17/06/1977

बी.ए.

खुला

पाटोदा

19/04/2000

18/04/2003

8888574385

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पारनेर ता पाटोदा

मराठी-40

वज.प.प्रा कें.शाळा पोलीस कॉलनी बीड

िांडेकर भाऊसाहे ब राजाराम,
739

20140707C101519,

मु.पो.पचचाळा ता.िडिणी

07/07/2014

वज.बीड

19961024C461767,

मु.पो.हाळम ता.परळी िै.

24/10/1996

वज.बीड

20100107C490067,

कोल्हे सोमीनाथ कंु डलीक,

गुट्टे केशि भगिानराि,
740

741

07/01/2010

मु.पो.ता.पाटोदा वज.बीड

तलाठी कायालय पचचाळा

वज.प.प्रा कें.शाळा हाळम ता.परळी िै.
वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा थेरला ता.परळी िै.
वज.बीड

इटे कर श्रीधर बाजीराि,
742

20160711C100239,

मु.केंद्रे िाडी पो.आडस

11/07/2016

ता.अंबेजोगाई वज.बीड

20130630C106469,

मु.येिलिाडी पो.जिळका

30/06/2013

ता.पाटोदा वज.बीड

येिले बापुराि रािसाहे ब,
743
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वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
744

20110222C497302,
22/02/2011

745

20140714C102582,
14/07/2014

दे शमुख अलका मधुकरराि,
मु.पो.ता.परळी िै. वज.बीड
दे शमुख वकरणकुमार
सुधाकरराि, मु.पो.ता.वज.बीड

पयंत
इग्रंजी-30/४०

स्त्री

8/6/1970

बी.ए.बी.एड.

खुला

परळी िै.

10/3/1997

10/2/2000

9421460210

नाही

पुरूष

01/01/1974

बी.ई.डीप्लोमा

खुला

बीड

14/09/1998

31/08/2001

9823236823

नाही

नाही

ल.पा.ब.वि.उपविभाग पाटोदा

पुरूष

4/7/1970

एम.ए.बी.एड.

अ.जा.

गेिराई

26/06/1995

26/06/1998

9096546733

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा तांदळा ता गेिराई

पुरूष

14/06/1972

एम.ए.

खुला

अंबाजोगाई

11/05/1996

17/11/1999

9423352618

नाही

नाही

पुरूष

01/02/1966

बी.एस्सी.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

केज

26/07/1996

25/07/1999

9503547919

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा रामेश्वरिाडी (हांगेिाडी)

पुरूष

20/06/1972

अ.जा.

परळी िै.

11/10/1997

9/9/2000

9860720848

होय

नाही

वज.प.प्रा.शाळा बस डे पो परळी

पुरूष

6/3/1973

एम.ए.

एन.टी.3

परळी िै.

12/6/2000

11/6/2003

8975611950

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पाडोळी ता परळी

पुरूष

7/6/1971

बी.ए.

अ.जा.

बीड

7/2/1996

27/02/1999

9765518897

नाही

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा बीड

एम.ए.

अ.जा.

केज

1/6/1996

1/6/1999

9673910078

नाही

नाही

तहसील कायालय केज

नाही

मराठी-40

वज.प.कन्या शाळा परळी िै

डोळस वशिाजी नानाभाऊ,
746

19930802C458759,

मु.तांदळा पो.फुलसांगिी

02/08/1993

ता.गेिराई वज.बीड

19950729C460256,

रा.खडकपुरा ता.अंबेजोगाई

29/07/1995

वज.बीड

20120223C498856,

मु.हांगेिाडी पो.नांदुरघाट

23/02/2012
20120924C505590,

ता.केज वज.बीड

दे शपांडे सुयगकांत हारीहार,
747

हांगे सुरेश नारायण,
748

749

750

751

24/09/2012

मु.पो.ता.परळी िै.वज.बीड
हाडबे भारत अंतराम,

20160711C100067,

मु.पाडोळी पो.वशरसाळा

11/07/2016

ता.परळी िै.वज.बीड

20160711C100585,
11/07/2016

752

गायकिाड वसद्धाथग मारोती,

20150101C100636,
01/01/2015

सोनिणे पलबा वखराजी,
मु.पो.म्हाळस जिळा ता.वज.बीड
वशनगारे सुवनल सोपानराि,
मु.पो.लव्हु री ता.केज वज.बीड

पुरूष

2/3/1972

बी.एस्सी.बी.एड.एम.
लीब.

तायड विलास जायकोबा,
753

20160711C100456,
11/07/2016

रा.पसदफणा पचचोली

पुरूष

1/7/1970

एम.ए.

अ.जा.

गेिराई

31/12/1997

31/01/2001

8412846370

नाही

पुरूष

14/03/1970

बी.ए.

ओ.बी.सी.

पाटोदा

1/3/1996

31/03/1999

9403487942

नाही

पुरूष

06/10/1973

बी.ए.

खुला

गेिराई

16/11/1999

15/11/2002

9767420633

नाही

नाही

पुरूष

2/12/1976

बी.ए.

खुला

केज

1/8/1998

31/07/2001

9890807894

नाही

नाही

पो.नाथापुर ता.गेिराई वज.बीड
डोरले रमेश नामदे िराि,

754

20000407C470017,

रा.येिलिाडी पो.ता.पाटोदा

07/04/2000

वज.बीड

20160226C100320,

मु.पो.धोंडराई ता.गेिराई

26/02/2016

वज.बीड

पचचोली

इग्रंजी-50

गांमपंचायत कायालय

मराठी-40

येिलिाडी ता.पाटोदा

निले राजेंद्र तात्यासाहे ब,
755

वज.प.प्राथमीक शाळा.पसदफणा

वज.प.प्रा कें.शाळा धोंडराई ता.गेिराई
वज.बीड

थोरात बालासाहेब गोपिदराि,
756

19950712C460384,
12/07/1995

मु.बनकरं जा पो.चंदनसािरगाि
ता.केज वज.बीड
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विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन

पयंत

घोलप अनुरथ ज्ञानोबा,
757

20120608C501500,

मु.तळे गाि पो.पालिण

08/06/2012

ता.वज.बीड

20111109C466622,

रा.आंवबल िडगाि पो.पोथरा

09/11/2011

ता.वज.बीड

20150304C100319,

रा.कोठी पो.येिला ता.केज

04/03/2015

वज.बीड

20020319C474228,

पठाण जवहदाबी जग्म्मयााँ,

पुरूष

10/9/1972

बी.कॉ
ं म.

खुला

बीड

1/6/1997

31/05/2000

8888354531

नाही

इग्रंजी-30

अरोलय उपकेंद्र (तळे गाि) ता बीड

पुरूष

6/7/1973

बी.एस्सी.

अ.जा.

बीड

30/08/1997

30/08/2000

8007329809

नाही

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा..आंवबल िडगाि

पुरूष

10/7/1967

बी.ए.

अ.जा.

केज

22/01/1998

22/01/2001

9764444181

नाही

नाही

तहवसल कायालय केज

स्त्री

31/05/1972

एम.ए.बी.एड.

खुला

गेिराई

11/3/1997

13/03/2000

9422560586

होय

नाही

केंदीय प्रा शाळा न-2 गेिराई

पुरूष

18/08/1970

बी.कॉम.

खुला

बीड

1/9/1995

31/08/1998

7040686329

नाही

स्त्री

28/11/1979

बी.ए.डी.एड.

खुला

बीड

11/11/2000

11/11/2003

9130909806

नाही

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. जुनाबाजार

पुरूष

03/03/1971

बी.ए.

खुला

बीड

30/08/1995

30/08/1998

8237843563

नाही

नाही

पंचायत सवमती बीड

पुरूष

19/10/1991

बी.कॉम.

खुला

बीड

1/7/1997

1/7/2000

9860831121

नाही

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. िानगाि

पुरूष

2/3/1976

बी.ए.

खुला

बीड

3/10/1998

3/10/2001

9665614657

नाही

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. िानगाि

पुरूष

20/10/1978

एम.ए.बी.एड.

एन.टी.डी.

केज

19/06/2000

18/06/2003

9545562073

होय

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. मुढेिाडी

पुरूष

12/6/1972

एम.ए.बी.एड.

एन.टी.3

परळी िै.

6/1/1998

6/1/2001

9764937636

नाही

नाही

तलाठी सज्जा नंदागाि

स्त्री

1/6/1970

बी.ए.बी.पी.एड.

अ.जा.

बीड

1/9/1995

31/08/1998

9158601256

नाही

पुरूष

4/1/1963

बी.ए.

अ.जा.

केज

5/10/1990

5/10/1993

9657732270

नाही

नाही

तलाठी सज्जा कुबेंफळ

पुरूष

1/8/1974

एम.ए.बी.एड.

भ.ज.

गेिराई

8/7/1998

7/6/2001

7588178115

होय

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. आगरनांदुर

पायाळ धनराज वसद्राम,
758

वशनगारे भारत कंु डवलक,
759

760

761

19/03/2002
20081121C505807,
21/11/2008

762

763

20140706C100861,
06/07/2014
20010216C472016,
16/02/2001

मु.पो.ता.गेिराई वज.बीड
दे शमुख प्रमोद दु गादासराि,
मु.पो.ता.वज.बीड
हु सैनी सय्यदा सोवफया
सुलताना, मु.पो.ता.वज.बीड
सुरिसे प्रशांत बाजीराि,
मु.कंु भारी पो.पोथरा ता.वज.बीड

इग्रंजी-40
मराठी-30

तहवसल कायालय बीड

जोगदं ड योगीराज आश्रुबा,
764

20160711C100979,

मु.िानगाि पो.मोरगाि

11/07/2016

ता.वज.बीड
जोगदं ड सुधाकर धोंवडबा,

765

20160713C100130,

मु.िानगाि पो.मोरगाि

13/07/2016

ता.वज.बीड
घोळिे मारूती वनिृत्ती,

766

19940204C459057,
04/02/1994

मु.मुंडेिाडी पो.िाघेबाभुळगाि
ता.केज वज.बीड
िागदिे कोंडीबा पंढरी,

767

768

20140820C100848,

मु.पो.नंदागौळ ता.परळी िै.

20/08/2014

वज.बीड

20030901C482976,

लोंढे उषा भगिान,

01/09/2003

मु.पो.ता.वज.बीड

इग्रंजी-30
मराठी-30

वि.भुसंपादन अवधकारी कायालय बीड

वहरिे अवभमन्यु संपती,
769

20160713C100601,

मु.पो.कळं बअंबा ता.केज

13/07/2016

वज.बीड

20140626C101692,

मु.आगरनांदुर पो.रेिकी

26/06/2014

ता.गेिराई वज.बीड

भारती दत्ता शंकर,
770
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वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. धोडराई

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
771

19940618C459701,
18/06/1994

बोराडे सुलोचना लक्ष्मणराि,
रा. धोंडराई ता.गेिराई वज.बीड

पयंत

स्त्री

5/6/1970

एम.ए.

भ.ज.

गेिराई

11/12/1995

11/12/1998

9922610048

होय

पुरूष

11/1/1971

बी.ए.

खुला

बीड

5/7/1998

30/07/2001

9623095799

होय

पुरूष

1/2/1973

बी.कॉम.

अ.जा.

परळी िै.

7/3/1998

8/3/2001

8552010433

नाही

नाही

वज प प्रा आरोलय केंद्र धमापुरी ता परळी

पुरूष

1/1/1971

एम.कॉम.बी.पी.एड.

एन.टी.डी.

केज

17/10/1995

17/10/1998

9423472721

आहे

नाही

वज.प.प्राथमीक शाळा. दे िगाि

पुरूष

25/09/1976

एम.एस्सी.एम.एड.

खुला

बीड

13/01/1998

31/12/2000

9822855727

नाही

नाही

तहवसल कायालय बीड

पुरूष

20/10/1971

बी.ए.

खुला

परळी िै.

02/02/2000

01/01/2003

9823839903

नाही

नाही

वज.प.उ.प्रा.शाळा मुलाची परळी

पुरूष

3/7/1968

बी.ए.बी.पी.एड.

खुला

बीड

1/12/1995

19/11/1998

9527252951

नाही

नाही

ग्रांमपंचायत कायालय तांबाराजुरी

पुरूष

10/12/1967

बी.ए.

अ.जा.

बीड

26/06/1997

26/06/2000

9766049257

नाही

नाही

मंडळ अवधकारी महसुल,नाळिंडी

पुरूष

10/6/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

SC.

बीड

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा येळंबघाट ता.वज.बीड

पुरूष

9/6/1973

एम.ए.

NT-D

धारूर

नाही

नाही

पुरूष

13/06/1971

बी.ए.

OBC

आष्टी

नाही

इग्रंजी-40

पुरूष

14/07/1970

एम.ए.पहदी

SC.

परळी िै.

नाही

नाही

आहे

नाही

नाही

नाही

नाही

नाही

मस्के सुधाकर वशिाजी,
772

20140308C100434,

मु.तळे गाि पो.पालिण

08/03/2014

ता.वज.बीड

इग्रंजी-40/50
मराठी-30,पहदी-30

वज प प्रा आरोलय केंद्र तळे गाि

क्षीरसागर बालाजी बाबुराि,
773

774

19920821C458168,

मु.पो.धमापुरी ता.परळी

21/08/1992

िै.वज.बीड

19920702C458018,
02/07/1992

775
776
777
778

20100423C493088,
23/04/2010
20160713C101738,

मुंडे िसुदेि प्रल्हाद,
मु.पो.दे िगाि ता.केज वज.बीड
पशदे विलास मारूतीराि,
मु.पो.ता.वज.बीड
शेटे संजय पद्माकरराि,

13/07/2016

मु.पो.ता.परळी िै. वज.बीड

19940225C458937,

िराट सुरेश प्रभु,

25/02/1994
20010416C472353,
16/04/2001

मु.पो.ता.वज.बीड
जाधि बबन वभमराि, नाळिंडी

20081110C505156,

ता.वज.बीड
िंजारे कृष्णा गोपिद,

10/11/2008

मु.पो.येळंबघाट ता.वज.बीड

20040116C488611,

मुंडे अशोक वशिाजीराि,

16/01/2004

मु.पो.पहाडी पारगाि ता.धारूर

781

19900208C458381,

वज.बीड
पशदे संजय उध्दिराि,

08/02/1990

मु.पो.ता.आष्टी वज.बीड

782

20160624C100113,

मुंडे रमेश विठ्ठल, मु.पो.बेलंबा

24/06/2016

ता.परळी िै. वज.बीड

20000908C468447,

करपे गणेश भगिानराि,

08/09/2000

मु.पो.ता.वज.बीड

779
780

783
784

20160714C100978,

राठोड रघुनाथ दगडु ,

14/07/2016

मु.पो.केकत पांगरी ता.गेिराई

17/07/1999

15/01/1999

1/12/1996

5/1/1977

एम.ए.

Open

बीड

पुरूष

7/7/1965

बी.ए.

VJ-A

गेिराई

15/01/2002

30/11/1999

9860182378

9503651526
9673531521

16/06/1997
पुरूष

19/08/2002

9545337150

16/06/2000

18/11/1998

18/10/2001

8/8/1997

8/8/2000

16/09/1997

15/09/2000

9158154493
9689347945

वज.बीड
785

20050215C497229,

थोरात श्रीकृष्ण धोंडीराम,

पुरूष

17/04/1974

बी.ए.

Open

केज

786

15/02/2005
19950728C460547,

रा.कंु भेफळ ता.केज वज.बीड
पाटील अवनता रामचंद्रराि,

स्त्री

17/01/1973

एम.ए.इंग्ललश

Open

बीड

28/07/1995

मु.पो.ता.वज.बीड

9975144337
8446318983

21/01/1997

24/01/2000
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नाही

इग्रंजी-30

वज.प.प्रा.शाळा पहाडी पारगाि
ता.धारूर वज.बीड
तहवसल कायालय,आष्टी
वजल्हा पवरषद शाळा,बेलंबा ता.परळी
िै
वज.प.प्रा.शाळा कुमशी ता.वज.बीड
तलाठी सज्जा,रोहीतळ ता.गेिराई
वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा कंु भेफळ ता.केज
वज.बीड
रोजगार ि स्ियंरोजगार मागगदशगन
अवधकारी केद्र,बीड ता.वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

तहवसल कायालय,गेिराई वज.बीड

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि
पासुन
787
788

789

790

20160705C100501,

पशदे राणुजी बलवभमराि,

05/07/2016

मु.पो.ता.गेिराई वज.बीड

20150406C100706,

वक्षरसागर संगीता नारायणराि,

06/04/2015

माळीिेस ता.वज.बीड

20160702C101523,

मुंडे भारत रखमाजी,

02/07/2016

रा.िडगाि ता.परळी िै. वज.बीड

19950729C460256,

दे शपांडे सुयगकांत हारीहार,

29/07/1995

रा.खडकपुरा ता.अंबेजोगाई

पुरूष

5/6/1973

बी.ए.

NT-D

गेिराई

स्त्री

11/8/1973

एम.ए.इंग्ललश

Open

बीड

पुरूष

पुरूष

10/1/1967

14/06/1972

बी.ए.

एम.ए.

SC.

Open

16/01/1999

पयंत
16/01/2002

9970290601
915863185

1/1/1995

1/1/1997

4/8/1998

3/8/2001

5/11/1996

17/11/1999

परळी िै.

आहे

इग्रंजी-40
मराठी-30

केवद्रय प्रा.शाळा पेठ बीड

9637013447

अंबाजोगाई

नाही

नाही

रेझरी कायालय,परळी िै.

नाही

नाही

मु.अ.वज.प.प्रा.शाळा अंबाजोगाई

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा खोडिा सािरगाि

9423352618

वज.बीड
791

20141117C100813,

सुधाकर गोपीनाथ दवहफळे , मु.

01/05/1971

पो. खोडिा सािरगाि ता.

पुरूष

1/5/1971

बी.ए.

NTD

परळी िै.

परळी िैजनाथ वज. बीड
792

20020817C477178,

भास्कर सखाराम िाघमारे , मु.

17/08/2002

पो. िडसािीती, ता. परळी

पुरूष

27/1/1968

बी.एस्सी.

OBC

8605666970
9/12/1996

10/12/1999

29/4/1995

29/4/1998

10/9/1998

10/9/2001

08/11/1999

08/11/2002

01/01/1998

31/12/2000

01/01/2000

20/12/2002

01/07/1995

30/07/1998

25/07/1995

25/07/1998

परळी िै.

9850121242
नाही

िैजनाथ वज. बीड
793

20080710C505779,

प्रल्हाद रामभाऊ आगे, मु. पो.

10/07/2008

वकट्टी आडगाि, ता. माजलगाि

पुरूष

7/6/1973

बी.ए.

OPEN

माजलगाि

इग्रंजी-40
मराठी-40,पहदी-40

पेालीस स्टे शन ग्रामीण,परळी िै.

9637597174
नाही

नाही

तलाठी सज्जा वकटृ ी आडगाि

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा परळी िै.

नाही

नाही

तलाठी सज्जा डोंगरवकन्ही ता.पाटोदा

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा पांगरी(मा)

वज.बीड
794

19921022C458177,

रमेश बालाजी रोडे , साई नगर

22/10/1992

जल्लालपुर रोड, ता. परळी

पुरूष

01/05/1974

बी.एस्सी., डी.बी.एम.

SC

परळी िै.

9922179564

िैजनाथ वज. बीड
795

19910807C459005,

विलास दत्ताञय मस्के, मु. पो.

07/08/1991

डोंगरवकन्ही ता. पाटोदा वज.

पुरूष

26/09/1975

बी.ए.

OPEN

पाटोदा

9673400965

बीड
796

19920413C457593,

हवरहर महादे ि वगरी,

13/04/1992

मु.पो.पांगरी (मा.) ता. वशरूर

पुरूष

15/08/1975

बी.ए. बी.पी.एड.

NTB

वशरूर कासार

8806160758

कासार वज. बीड
797

19930915C459125,

मीरा सिोत्तम बदापुरकर,

15/09/1993

हत्तीखाना गल्ली जुनाबाजार

स्त्री

24/10/1970

बी.कॉम. टाईप मरा.,

OPEN

बीड

इग्ललश-40

9890163355
आहे

ता.वज.बीड
798

20150211C100689,

शवशकांत वकसनराि वनमगळ,

11/02/2015

रा. पंचशील नगर धानोरा रोड
बीड ता.वज.बीड

पुरूष

05/05/1967

बी.ए.बी.लीब.

SC

बीड

इग्रंजी-40

तहवसल कायालय बीड (वनिडणुक

मराठी-40

विभाग)

नाही

तहवसल कायालय बीड

9503387672
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नाही

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शाळा दै ठणा घाट

आहे

मराठी-30

वज.प.प्रा.शाळा नायगाि

आहे

मराठी-30

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

799

19941222C494557,

व्यंकटी विठ्ठलराि गुट्टे,

22/12/1994

मु.दै ठणा (घाट) पो.

पुरूष

01/07/1974

एम.ए.

NTD

पासुन

पयंत

14/06/1999

14/06/2002

24/11/1999

24/11/2002

02/08/1995

02/08/1998

27/08/1997

27/08/2000

01/03/1993

01/03/1996

10/12/1996

09/12/1999

12/03/1996

12/03/1999

09/11/1990

01/11/1993

परळी िै.

एम.एस.सी.आय.टी.

खोडिासािरगाि ता.परळी िै.

7420908317

वज.बीड
800

19950607C459944,

अवनस महेबुब पठाण, रा.

07/06/1995

नायगाि (मयुर) ता.पाटोदा

पुरूष

13/03/1975

एम.ए.

OPEN

पाटोदा

9420411757

वज.बीड
801

19881026C456704,

विष्णु व्यंकटराि काचगुंडे,

26/10/1988

मु.पो. आसरडोह ता.धारूर

पुरूष

09/01/1968

एम.कॉम.

NTC

धारूर

9767485750

तहसील कायालय, धारुर

वज.बीड
802
803

20160413C100307,

जयदत्त दगडु बादाडे ,

13/04/2016

मु.पो.माळापुरी ता.वज.बीड

20040507C488633,

अशोक लक्ष्मणराि भोसले,

07/05/2004

मु.तरडगव्हाण पो.आिी

पुरूष

01/12/1970

बी.ए.

OPEN

बीड

पुरूष

04/02/1967

बी.कॉम.

OPEN

वशरूर कासार

9673016664

नाही

नाही

9130510343

नाही

नाही

तलाठी सज्जा ,कूला

वज.प.प्रा.शाळा,तरडगव्हण

ता.वशरूर कासार वज.बीड
804

805

19920822C458169,

श्रीधर ज्ञानोबा कोकाटे, मु.पो.

22/08/1992

मोहा ता.परळी िै. वज.बीड

20161024C100731,

मोहन लक्ष्मण िाघमारे ,

24/10/2016

मु.अधामसला पो. रूई ता.

पुरूष

पुरूष

20/07/1973

03/04/1965

बी.ए.

बी.ए.

OBC

SC

परळी िै.

9561531615

गेिराई

नाही

नाही

िै.वज.बीड
9822483767

नाही

मराठी-30
इंग्रजी-50

गेिराई वज.बीड
806

20140226C100573,

अशोक वगताराम कानडे , मु.पो.

26/02/2014

पाडळपसगी ता.गेिराई वज.बीड

पुरूष

05/02/1962

बी.ए.बी.पी.एड.

OBC

गेिराई

वज.प.प्रा.शाळा मोहा ता परळी

8975496921

नाही

वज.प.प्रा.शाळा अधामसला ता.गेिराई
वज.बीड

मराठी-30
इंग्रजी-30

वज.प.प्राथवमक शाळा पाडळपसगी

मराठी-40

ता.गेिराई वज.बीड

इंग्रजी-40
807

19940328C458983,

नारायण भागुजी गव्हाणे,

28/03/1994

मु.पो.जिळगाि ता. अंबेजोगाई

20091106C464179,

उत्तरेश्र्िर तुळशीराम पशदे,

06/11/2009

मु.पो.नांदुर (घाट) ता.केज

20081125C505670,

दशरथ गणगत नाईकनिरे ,

25/11/2008

मु.सािरगाि पो.मंगरूळ नं.1

पुरूष

05/06/1971

बी.ए.

SC

अंबाजोगाई

9405453401
05/12/1996

05/12/1999

06/01/2000

05/01/2003

नाही

मराठी-30

वज.बीड
808

पुरूष

05/01/1974

बी.ए.

SC

केज

9823089136

नाही

मराठी-30

7875144100

नाही

नाही

पुरूष

12/02/1970

एम.ए.

OPEN

माजलगाि
08/07/1998

07/07/2001

01/08/1995

31/07/1998

वज.प.प्र.शाळा,नांदुर घाट ता.केज,
वज.बीड

वज.बीड
809

वजल्हा पवरषद प्राथवमक शाळा
जिळगांि ता.अंबाजोगाई वज.बीड

तलाठी कायालय,सािरगाि

ता.माजलगाि वज.बीड
810

20081125C506005,

दे विदास ज्ञानोबा नाईकनिरे,

पुरूष

01/12/1967

बी.कॉम.

OPEN

माजलगाि

811

25/11/2008
20120326C501627,

मु.सािरगाि
पो.मंगरूळ
राजामती
आप्पासाहे
ब पांनं
ग.रे1,

स्त्री

12/06/1972

एम.ए.बी.एड.

OPEN

बीड

26/03/2012

स्नेह नगर डी.पी.रोड बीड

03/04/1999

12/04/2002

ता.वज.बीड
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9823109612

नाही

इंग्रजी -40

9422947677

आहे

नाही

तलाठी कायालय,सािरगाि
तहसील कायालय,गेिराई

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

8308833869

नाही

नाही

वज.प.कन्या मा.शाळा परळी िै.

9860514997

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी

9145540377

आहे

इंग्रजी-30

9145097965

नाही

नाही

ता.अंबाजोगाई वज.बीड
वज.प.बस डे पो शाळा परळी िै.

9860336919

नाही

नाही

पंचायत सवमती परळी िै.

9764471299

नाही

मराठी-30

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

812

20160715C101218,

संतोष वभमाशंकर हालकंचे,

15/07/2016

140, वप्रया नगर परळी िै.

पुरूष

28/03/1975

एम.ए.

OPEN

ता.परळी िै. वज.बीड
813

20160802C101132,

सुशीला पंढरीनाथ बने, वप्रया

02/08/2016

नगर परळी िै. ता.परळी िै.

814

19910704C480150,

पासुन

पयंत

05/11/1998

04/11/2001

06/07/1998

06/07/2001

02/02/1999

31/01/2002

04/04/1998

04/04/2001

05/01/1998

05/01/2001

03/01/1994

03/01/1997

01/01/2000

31/12/2003

24/10/1990

23/10/1993

परळी िै.

स्त्री

16/12/1975

बी.ए.बी.पी.एड.

NTC

परळी िै.

वज.बीड
महादे ि दगडु हजारे ,

पुरूष

30/07/1974

एम. ए.

SC

अंबाजोगाई

815

04/07/1991
19910722C457725,

मु.पो.लोखंडी सािरगाि
सुरेश योगाजी रायभोले,

पुरूष

10/08/1970

बी.ए.

SC

परळी िै.

22/07/1991

वभमिाडी परळी िै. ता.परळी िै.

816

20160819C100348,

सत्यिान वज.बीड
संतराम व्हािळे ,

पुरूष

01/01/1974

एम.ए.

SC

परळी िै.

19/08/2016

वमपलद नगर परळी िै.

20150227C100674,

बप्पासाहे ब पत्रबकराि

27/02/2015

नाईकिाडे , मु.पो.खांडिी

वज.प.मा.लोखंडी सािरगाि

ता.परळी िै. वज.बीड
817

पुरूष

05/05/1965

बी.ए.

OPEN

गेिराई

इंग्रजी-30

ता.गेिराई वज.बीड
818

20081202C505498,

रमेश प्रल्हादराि चव्हाण,

02/12/2008

मु.पो.पाटोदा क्रांती नगर

पुरूष

01/06/1969

बी.ए.

SC

पाटोदा

9158120793

नाही

वज.प.प्र.शाळा,खांडिी,ता.गेिराई
वज.बीड

नाही
वज.प.कन्या प्रशाळा पाटोदा वज.बीड

ता.पाटोदा वज.बीड
819
820
821

19830412C457422,

अंवबका योगीराज अंभईकर,

12/04/1983

बोडे गल्ली मु.पो.गेिराई

20100218C508311,

अरूण बदू पिार,

18/02/2010

मु.पो.कामखेडा ता.वज.बीड

20110214C489347,

वकशोर माधिराि जािळे ,

14/02/2011

पंचवशल नगर माजलगाि

स्त्री

08/08/1960

एम.ए.

OPEN

गेिराई

पुरूष

25/09/1974

बी.पी.एड.

VJA

बीड

पुरूष

14/05/1970

एम.ए.

SC

माजलगाि

01/01/2000

31/12/2002

01/10/1996

01/09/1999

07/12/1999

06/12/2002

01/04/1996

30/04/1999

28/09/1999

25/09/2002

9881045408

नाही

नाही

तहसील कायालय,गेिराई

9422862222

नाही

नाही

9422626799

नाही

नाही

19940726C459269,

राजेश पलबराज चाटे कर,

26/07/1994

पोलीस मुख्यालयासमोर नगर

पुरूष

09/04/1974

बी.ए.

OBC

बीड

गट वशक्षण अवधकारी
कायालय,माजलगाि

ता.माजलगाि वज.बीड
822

वज.प.के.प्रा.शाळा,कामखेडा

9730115675

नाही

नाही
तहसील कायालय,बीड

रोड बीड ता.वज.बीड
823

20081231C506354,

संजय भगिानराि गायकिाड,

31/12/2008

सुभाष कॉलनी लोणारपुरा पेठ

पुरूष

10/05/1969

एम.ए. पहदी

VJA

बीड

बीड ता.वज.बीड
824

20161017E100686,

प्रल्हाद रघुनाथ प-हाड, रा.

17/10/2016

कटपचचोली पो.दै ठणा

20081203C505660,

पोपट शंकरराि खोटे , रा.

03/12/2008

कटपचचोली पो.दै ठणा

पुरूष

12/06/1970

बी.ए.

OPEN

9604440999

गेिराई

नाही

नाही
तहसील कायालय,रोजगार हमी
विभाग,बीड

8390375606

नाही

नाही

9049003077

नाही

नाही

ता.गेिराई वज.बीड

ता.गेिराई वज.बीड
825

पुरूष

13/08/1970

बी.ए.

OPEN

गेिराई
02/07/1998

30/06/2001

ता.गेिराई वज.बीड
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वज.प.प्राथवमक शाळा करपचचोली

वज.प.प्राथवमक शाळा कटवचचोंली
ता.गेिराई वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

826

20081120C504614,

महादे ि श्रीपतराि येिले,

20/11/2008

रा.पांगुळगाि पो.दै ठणा ता.

पुरूष

15/01/1970

बी.ए.

OPEN

पासुन

पयंत

07/06/1996

07/06/1999

03/07/1998

03/07/2001

16/06/1997

15/06/2000

01/05/1996

30/04/1999

09/12/1998

30/11/2001

24/04/2000

30/04/2003

गेिराई

9403776760

827

20161014C100854,

भारत श्रीमंतराि येिले, रा.

14/10/2016

कटपचचोली पो.दै ठणा

पुरूष

04/08/1974

बी.ए.

OPEN

गेिराई

7028228910

नाही

नाही

20160914C100740,

काशीनाथ वशिराम हारकळ,

14/09/2016

पपपळा धायगुडा ता. अंबेजोगाई

पुरूष

29/07/1968

बी.ए.बी.पी.एड.

NTC

अंबाजोगाई

9763712613

नाही

नाही

20101116C509132,

नारायण वकसनराि दे शमुख,

16/11/2010

मु.पपपळगाि पो.विडा ता.केज

पुरूष

05/01/1969

एम.कॉम.

OPEN

केज

9764775235

नाही

नाही

19870728C456648,

बबन पुंजाराम वक्षरसागर,

28/07/1987

मु.शेजळा पो.गंगादे िी

पुरूष

01/07/1969

बी.ए.बी.पी.एड.

OBC

आष्टी

9420395595

आहे

नाही

20090723C504008,

सुषमा चंद्रसेन पशदे, वशिसदन

23/07/2009

रायगड कॉलनी निगण

स्त्री

16/07/1978

बी.ए.

OPEN

बीड

एम.एस.सी.आय.टी.

कॉलेज रोड बीड ता.वज.बीड
832

20160722C100749,

एकनाथ नानु राठोड, मु.

22/07/2016

रामुनाईकतांडा पो.केकतपांगरी

पुरूष

07/07/1967

बी.ए.

VJA

ता.गेिराई वज.बीड
833

20140703C102294,

मदन नरहरराि बनसोडे ,

03/07/2014

वशिाजी नगर परळी िै.

पुरूष

25/10/1972

बी.ए.बी.जे.

SC

8421067007

गेिराई
23/12/2001

18/08/2000

18/08/2003

01/12/1995

01/11/1998

05/03/1997

05/03/2000

16/08/1997

18/07/2000

14/06/1996

16/05/1999

परळी िै.

आहेु

मराठी-30
इंग्रजी -40

9527596515
24/12/1998

वज.प.प्राथवमक शाळा शेडाळा
ता.आष्टी वज.बीड

ता.आष्टी वज.बीड
831

वज.प.प्रा.शाळा वपपंळगाि पो.विडा
ता.केज वज.बीड

वज.बीड
830

वज.प.प्रशाला,वपपंळा धायगुडा
ता.अंबाजोगाई

वज.बीड
829

वज.प.प्राथवमक शाळा कटवचचोंली
ता.गेिराई वज.बीड

ता.गेिराई वज.बीड
828

वज.प.प्राथवमक शाळा पांगुळगाि
ता.गेिराई वज.बीड

गेिराई वज.बीड

नाही

तहसील कायालय,बीड

नाही
वज.प.प्रा.शाळा हावरला

7385872077

नाही

नाही
वज.प.प्रा.शाळा,रेिली

ता.परळी िै. वज.बीड
834

19850221C459792,

नजीरोद्दीन एजाजोद्दीन सय्यद,

21/02/1985

मु.पो.सायगाि ता.अंबाजोगाई

पुरूष

01/01/1966

एम.ए.

OPEN

अंबाजोगाई

9822510671

नाही

मराठी-40
इंग्रजी-40

वज.प.कन्या प्रथवमक शाळज्ञ सायगांि

वज.बीड
835

20160811C101246,

रपिद्र सुधाकर घाडगे,

11/08/2016

जयभिानी सह.सा.का.वक.

पुरूष

05/12/1970

एम.एस.डब्ल्यु.

OBC

गेिराई

9146506361

नाही

नाही

836

20120724C465518,

भागित प्रभाकर पंधारे,

24/07/2012

मु.पो.पाडळी ता.वशरूर (का.)

पुरूष

20/06/1970

एम.ए.

SBC

वशरूर कासार

9403485310

नाही

नाही

20111229C496044,

आंतराम दत्ताञय वतडके,

29/12/2011

मु.पो.पांगरी ता.परळी िै.

पुरूष

05/08/1971

एम.ए.

NTD

परळी िै.

8390225177

वज.बीड
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वज.प.प्राथवमक शाळा पाडळी
ता.वशरुर का.वज.बीड

वज.बीड
837

वज.प.प्राथवमक शाळा गढी तहसील
कायालय गेिराई

गढी ता.गेिराई वज.बीड

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पांगरी ता.परळी िै
वज.बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

838

19900707C456973,

बलवभम भगिानराि गाडे ,

07/07/1990

मु.तळिट बोरगाि पो.पाचेगाि

पुरूष

04/01/1972

एम.कॉम.

OPEN

ता.गेिराई वज.बीड
839

20100504C457743,

सतीष गणपत काटे ,

04/05/2010

मु.पो.ता.वशरूर (कासार)

19900203C457074,

सयाजी पुरूषोत्तम जाधि,

03/02/1990

श्रीराम नगर नगर रोड बीड

पुरूष

07/06/1968

बी.ए.

OPEN

पासुन

पयंत

31/12/1997

31/12/2000

06/03/1998

28/02/2001

01/02/2000

21/02/2003

गेिराई

8805630957

वशरूर कासार

वज.प.प्रा.शाळा तळिट बोरगाि केंद्र
पाचेगाि ता.गेिराई वज.बीड
8805557878

नाही

नाही

वज.बीड
840

पुरूष

24/03/1970

एम.ए.पॉली.

OBC

बीड

ता.वज.बीड

तहसील कायालय,पाटोदा अंतगगत
वज.प.के.कन्या शाळा वशरुर कासार

9822514414

आहे

मराठी-30
इंग्रजी-40

वजल्हावधकारी कायालय महसुल

मराठी-40

शाखा,वनिासी उप-वजल्हावधकारी,बीड

इंग्रजी-50
841

20160805C100249,

िसंत जनाधगन चाटे ,

05/08/2016

मु.पो.मांडिा (परळी) ता.परळी

पुरूष

18/01/1970

एम.ए.

VJA

परळी िै.

9096125609
09/01/1997

नाही

नाही

09/01/2000

वज.प.प्रा.शाळा मांडिा (परळी)

िै. वज.बीड
842

19990128C465854,

आत्माराम गणपती िाघमारे,

28/01/1999

मु.नांदडी पो.पाटोदा (ममदापुर)

पुरूष

20/06/1972

बी.ए.बी.एड.

SC

अंबाजोगाई

ता.अंबाजोगाई वज.बीड
843

19960201C460974,

सुवनल बापुसाहेब दे शमुख,

01/02/1996

गणेश नगर गेिराई ता.गेिराई

पुरूष

10/06/1972

बी.एस्सी.

OPEN

9421360214
02/01/2001

24/12/2003

16/09/1998

15/09/2001

20/06/1996

20/06/1999

08/04/1996

19/03/1999

गेिराई

नाही

नाही
वज.प.प्रा.शाळा नांदडी

9422533384

नाही

नाही

844

19941216C459582,

ज्ञानेश्र्िर जयराम करंजकर,

16/12/1994

मु.मालीपारगाि पो.िाघोरा

पुरूष

01/07/1970

एम.ए.

NTB

माजलगाि

ता.माजलगाि वज.बीड
845

19881229C456711,

िवशष्ठ महादे ि वगरी,

29/12/1988

मु.पो.पांगरी (मा.) ता.वशरूर (

20161222C100956,

श्रीकृष्ण लक्ष्मणराि डाके, जुना

22/12/2016

डाक बंगला रोड पाटील गल्ली

पुरूष

10/03/1971

बी.ए.

NTB

9421273045

वशरूर कासार

आहे

मराठी-30
इंग्रजी-30

पुरूष

01/01/1974

एम.ए.बी.एड.

OPEN

माजलगाि

माजलगाि ता.माजलगाि

19/03/1998

19/03/2001

05/03/1997

05/03/2000

15/07/1999

14/07/2002

तलाठी काया्रलय मालीपारगाि
(सज्जा िाघोरा)

9850208746

नाही

नाही

9890742889

आहे

मराठी-30

वज.प.प्रा.शाळा मौजे पांगरी ता.वशरुर
वज.बीड

का.) वज.बीड
846

िैदयकीय अवधक्षक िगग- ग्रावमण
रु.गेिराई वज.बीड

वज.बीड

तहसील कायालय,मालजगाि

वज.बीड
847

20160811C101163,

शरद पंढरीनाथ सदािते,

11/08/2016

जयभिानी सह.सा.का. गढी

पुरूष

15/09/1967

बी.ए.बी.पी.एड.

OPEN

गेिराई

9922293347

नाही

नाही

848

19960326C461357,

फारोकी मुमताज बेगम अब्दु ल

26/03/1996

फारोकी, रा. फारोकी मग्ज्जद
जिळ केज ता. केज वज.बीड

स्त्री

03/07/1973

डी.एड.

OPEN

केज

8421845456
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वज.प.प्राथवमक शाळा गढी तहसील
कायालय गेिराई

ता.गेिराई वज.बीड
नाही

नाही
वजल्हा पवरषद प्राथवमक उदुग शाळा
केज

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

849

20150216C100213,

वबवभषण सखाराम जगताप, मु.

16/02/2015

पपप्री (बु) पो.िाघीरा ता. आष्टी

पुरूष

11/10/1970

बी.ए.

OPEN

पासुन

पयंत

01/08/1997

09/08/2000

03/02/1999

03/02/2002

12/09/1988

12/09/1991

26/10/1993

26/10/1996

आष्टी

9011449656

वज.प.प्रा.शाळा वपपरी घुमरी वज.बीड

वज.बीड
850

20130320C101222,

राजाभाऊ बंकटराि भगत,

20/03/2013

पो.मोरेिाडी लातुर रोड वशक्षक

पुरूष

13/08/1974

एम.ए.इवत., मराठी,

OPEN

अंबाजोगाई

बी.पी.एड.

कॉलनी अंबाजोगाई

9922736130

नाही

नाही
वज.प.प्रा.शाळा िाघाळा ता.अंबाजोगाई
वज.बीड

ता.अंबाजोगाई वज.बीड
851

20100731C482706,

संजय नारायण सरदे, जव्हेरी

31/07/2010

गल्ली विठ्ठल मंवदर जिळ बीड

पुरूष

01/10/1964

बी.कॉम.

OBC

बीड

7774031460

नाही

नाही
तहसील कायालय,बीड

ता. वज.बीड
852

20081124C504617,

भास्कर वसद्राम पायाळ, मु.

24/11/2008

आंवबल िडगाि पो. पोथरा

पुरूष

12/05/1967

बी.पी.एड.

SC

बीड

7083006798

नाही

नाही
समाजकल्याण वज.प.कायालय बीड

ता.वज.बीड
853

20160807C100239,

विवपनपाल वभमराि कांबळे ,

07/08/2016

शशीकंु ज बजरंग नगर परळी

पुरूष

09/06/1973

बी.ए.

SC

परळी िै.

िै. ता.परळी िै. वज.बीड
854

855

856

19890707C457027,

राजेंद्र नाथा तांब,े मु.पो.तांबा

07/07/1989

राजुरी ता. पाटोदा वज.बीड

20161219C101230,

रणवजत गंगाराम सुतार,

19/12/2016

खंडेश्र्िरी नगर बीड ता.वज.बीड

20161223C101113,

वसध्दाथग रामराि गालफाडे ,

23/12/2016

रा.पचचोली (माळी) ता.केज

पुरूष

पुरूष

पुरूष

01/06/1971

02/05/1970

17/02/1967

बी.ए.

बी.ए.बी.लीब.

बी.ए.

OPEN

SC

SC

9822700863
02/11/1996

31/10/1993

10/01/1997

18/12/1999

पाटोदा

30/05/2001

26/11/1996

30/12/1999

10/12/1996

19/11/1999

10/10/1995

31/10/1998

10/12/1996

09/02/1999

23/06/1993

22/06/1996

केज

नाही

मराठी-30
इंग्रजी-40

9970103542
08/06/1998

नाही
वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी.

9975901414

बीड

नाही

नाही

के.प्रा.शाळा तांबाराजुरी ता.पाटोदा
वज.बीड

नाही
लोकशावहर अण्णाभाऊ साठे वि.मं .बीड

9552783580

नाही

नाही
वज.प.प्रा.शाळा वचचोंली माळी

वज.बीड
857

858

20140217C100599,

विजय सुधाकर जोशी, मेन रोड

17/02/2014

पाटोदा ता. पाटोदा वज.बीड

19940303C458943,

भास्कर गणपत तुप,े इंद्रप्रस्थ

03/03/1994

कॉलनी नगर नाक्याछया मागे

पुरूष

पुरूष

14/01/1971

10/07/1967

बी.ए.

बी.ए.

OPEN

SC

पाटोदा

बीड

बीड ता.वज.बीड
859

20161226C100931,

कंु डवलक आनंदा लोंढे,

26/12/2016

मु.दै ठणा पो.टाकळसींग

20161226C100870,

शहाजी गणपतराि लोंढे,

26/12/2016

मु.दै ठणा पो.टाकळसींग

पुरूष

02/04/1966

बी.ए.

SC

9423471899

पुरूष

05/05/1963

बी.कॉम.

SC

9767779162

ता.आष्टी वज.बीड
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नाही

नाही
बीड

9623921907

आष्टी

उपकोषागार कायालय पाटोदा

तहसील कायालय,वनिडणूक शाखा

ता.आष्टी वज.बीड
860

नाही

ता.पाटोदा वज.बीड
9422782092

आष्टी

नाही

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

इंग्रजी-30

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

861

19900911C457352,

वदलीप अनंतराि भोसले,

11/09/1990

मु.खडे िाडी पो.येळंब घाट

पुरूष

08/06/1972

एम.ए.मराठी

OPEN

पासुन

पयंत

01/01/1997

31/12/1999

30/06/1998

30/06/2001

07/01/2000

19/12/2002

बीड

9673599895

के.प्रा.शा.खडे िाडी ता.वज.बीड

ता.वज.बीड
862

19920805C458142,

कैलास शामराि पिार, भिानी

05/08/1992

नगर मु.पो.अंमळनेर ता.पाटोदा

पुरूष

09/01/1975

बी.कॉम.बी.पी.एड.

OPEN

पाटोदा

9421348613

नाही

नाही

863
864

20091211C482277,

निाब महेबुब शेख,

11/12/2009

मु.पो.कामखेडा ता.वज.बीड

20150227C100411,

रानु लक्ष्मणराि सरिदे,

27/02/2015

मु.तरनळी पो.धारूर ता.केज

पुरूष

30/07/1975

बी.ए.बी.पी.एड.

OPEN

बीड

पुरूष

30/06/1958

बी.कॉम.

SC

केज
11/09/1985

9860519041

आहे

नाही

9767709582

नाही

नाही

866

20161230C100277,

रामचंद्र वदगंबर दे शमुख,

30/12/2016

मु.पो.वसरसाळा ता.परळी

टायपपग इंग्लल.-40,

िै.वज.बीड

मराठी-30

20140902C101398,

संगीता पंढरीनाथ गायसमुद्रे,

02/09/2014

िीर पांडुरंग चौक (भीमनगर),

पुरूष

स्त्री

11/08/1966

12/09/1971

बी.ए.एम.बी.ए.

एम.ए.एम.एस.डब्ल्यु.

OPEN

9404157181

नाही

मराठी-30

11/09/1988

परळी िै.
21/07/1995

21/07/1998

धारूर

तहसील कायालय,केज रो.ह.यो
विभाग

इंग्रजी-30
इंग्रजी-40

SC

वज.प.के.प्राथवमक शाळा कामखेडा
ता.वज.बीड

वज.बीड
865

वज.प.प्राथवमक शाळा मु.पो.अंमळनेर
ता.पाटोदा वज.बीड

वज.बीड

7387825113

आहे

वजल्हा पवरषद केंद्रीय प्रा.शाळा
वसरसाळा ता.परळी िै.

मराठी-30
इंग्रजी-30

धारूर मु.पो.ता.वकल्ले धारूर

02/05/1995

02/05/1998

31/10/1995

29/10/1998

07/07/2001

06/07/2003

तहसील कायालय,बीड

वज.बीड
867

20161230C100700,

दत्ता बापुसाहेब भोसले,

30/12/2016

मु.कोमलिाडी पो.दे िपींपरी

20090326C506029,

प्रल्हाद रामचंद्र ढाकणे,

26/03/2009

मु.अस्िलांबा पो.नागापुर

पुरूष

28/04/1969

बी,कॉम.बी.एड.

OPEN

गेिराई

8275058841

ता.गेिराई वज.बीड
868

पुरूष

10/08/1976

एम.ए.बी.पी.एड.

NTD

परळी िै.

9422877526

आहे

नाही
वज.प.प्राथवमक आस्िललडांबा

ता.परळी िै.वज.बीड
869

20130814C102211,

जगन्नाथ भागोजीराि

14/08/2013

नागरगोजे, मु.कातकरिाडी

पुरूष

07/074/1972

बी.ए.

NTD

अंबाजोगाई

पो.उजनी ता.अंबाजोगाई

9921710266
15/03/1998

15/03/2001

01/07/1995

01/07/1998

01/08/1994

30/10/1996

नाही

नाही
तहसील कायालय अंबाजोगाई अंतगगत
सज्जा उजनी ता.अंबाजोगाई वज.बीड

वज.बीड
870

20161230C100659,

बालासाहे ब रामभाऊ शेप,

30/12/2016

मु.शेपिाडी पो.पपपळा धायगुडा

पुरूष

10/10/1970

बी.ए.स्सी.बी.एड.

NTD

अंबाजोगाई

ता.अंबाजोगाई वज.बीड
871
872

20100209C505081,

सुवनल बापुराि जोजारे ,

09/02/2010

रा.काळे गल्ली बीड

20091205C491464,

नंदकुमार श्रीपादराि

05/12/2009

पाटोदकर छापकाना गल्ली

पुरूष

29/01/1969

एम.कॉम.

OBC

बीड

पुरूष

02/05/1973

बी.कॉम.

OPEN

बीड

7887352282

01/04/1996

31/03/1999

धोंडीपुरा बीड

नाही

नाही
प्राथवमक शाळा वज.प.शेपिाडी

9822701193

नाही

मराठी -30

9421515060

नाही

मराठी-30

विभाग.
इंग्रजी-30
इंग्रजी-40
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तहसील कायालय,बीड अवभलेख

तहसील कायालय,वनिडणूक शाखा
बीड

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

873

20161226C100634,

गवहनीनाथ रघुनाथ येिले

26/12/2016

मु.पो.वचखली (नाथ) ता.पाटोदा

पुरूष

08/08/1970

बी.ए.

OPEN

पासुन

पयंत

01/07/1998

30/06/2001

09/01/2000

31/12/2002

01/03/1999

28/02/2002

01/10/1996

01/11/1999

पाटोदा

8390338875

874

20160907C100851,

शाहीद हाबीब सय्यद रा.

07/09/2016

काझीनगर गुरुकुल शाळे छया

पुरूष

06/05/1981

बी.एस्सी. बी.एड.

OBC

बीड

बाजुला जालना रोड बीड

वज.प.प्रा.शाळा वचखली नाथ
ता.पाटोदा वज.बीड

वज.बीड
9420331293

आहे

मराठी-30
इंग्रजी-30
इंग्रजी-40

तहसील कायालय,बीड

ता.वज.बीड
875

19930319C458386,

महेबुब शेख खाजावमयााँ शेख रा

19/03/1993

गजानन नगर इदगाह रोड बीड

पुरूष

01/05/1976

बी.ए.

OBC

बीड

ता.वज.बीड
876
877

20091116C469049,

दे विदास हनुमंत भिर रा. दे सुर

16/11/2009

ता.आष्टी वज.बीड

20120322C505262,

लता नारायणराि कागणे

22/03/2012

लक्ष्मीबाग कॉलनी नगर रोड

20141125C100985,

बालाजी सोपान दौंड सोमेश्वर

25/11/2014

नगर परळी िै. वज.बीड

20161229C101120,

दत्तात्रय कोंडीबा जाधिर रा

29/12/2016

तळे गाि (प) ता.परळी िै.

20120121C461348,

वदनकर बाबासाहेब नागरगोजे

पुरूष

01/07/1972

बी.ए.

OPEN

आष्टी

स्त्री

10/06/1970

बी.ए.

NTD

बीड

9822793415

09/02/1999

नाही

नाही
तहसील कायालय,बीड

9527962928

नाही

नाही

9403415219

नाही

इंग्रजी-30

9767492363

नाही

नाही

11/02/2002

879

पुरूष

पुरूष

16/06/1976

05/07/1969

बी.ए.

बी.ए.

NTD

NTD

परळी िै.
05/07/1999

05/07/2002

13/06/1997

13/06/2000

परळी िै.

वज.प.प्रा.शाळा जुना बस डे पो परळी िै.
9970324340

नाही

नाही

21/01/2012

पुरूष

10/8/1969

एम.बी.ए.बी.पी.एड.

NTD

वशरूर कासार

मु. पलबा पो. खालापुरी
ता.वशरुर (का.) वज.बीड

881

20150224C100514,

राजेश विरभद्र खंदारे मंगळिार

24/02/2015

पेठ अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई

पुरूष

21/05/1971

बी.ए.

OBC

9673305653
3/10/1998

30/9/2001

1/51997

30/04/2000

06/08/1998

05/08/2001

अंबाजोगाई

नाही

8806660272
आहे

वज.बीड
882
883

20160721C100875,

राधावकशन यादि पशदे मोहा

21/07/2016

ता.परळी िै. वज.बीड

20161229C100582,

अलका नामदे िराि जाधिर

29/12/2016

मु.तळे गाि पो.टोकिाडी

पुरूष

10/02/1973

बी.ए.बी.पी.एड.

SC

परळी िै.

स्त्री

05/04/1975

बी.ए.एल.एल.बी.

NTD

परळी िै.

वज.प.प्रा.शाळा तळे गाि प ता.परळी
वज.बीड

वज.बीड
880

वज.प.प्रा.कन्या शाळा पाटोदा
ता.पाटोदा वज.बीड

बीड ता.वज.बीड
878

तहसील कायालय,आष्टी

8605319142

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा पलबा ता.वशरूर
(का)वज.बीड

इग्रंजी-30,40,50

उपविभागीय अवभयंता,ल.पा.स्था

मराठी-30,40

अंबाजोगाई

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा मोहा

9422362341
01/07/2000

06/06/2003

11/12/1997

14/12/2000

वज.प.प्रा.शाळा तळे गाि(परळी)

ता.परळी िै.वज.बीड
884

20161229C100466,

बाबु ज्ञानोबा मुंडे मु.तळे गाि

29/12/2016

पो.टोकिाडी ता.परळी िै.

पुरूष

02/05/1969

पी.एच.डी. एम.फील.

NTD

परळी िै.

9422361873

वज.बीड
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नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा तळे गाि(परळी)

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

885

19950929C460671,

संतोष गोपाळराि दे शमुख

18/01/2013

वशिराणा चौक बजाजनगर

पुरूष

30/12/1973

बी.कॉम.

OPEN

पासुन

पयंत

01/07/1997

30/06/2000

01/08/1995

01/08/1998

11/05/1997

30/04/2000

27/06/1995

27/06/1998

31/10/2000

29/10/2003

09/02/1999

09/02/2002

11/07/1995

11/07/1998

05/10/1998

04/10/2001

21/09/1998

30/09/2001

औरं गाबाद

िाळु ज एम.आय.डी.सी.

8237853885
नाही

इग्रंजी-40
मराठी-30

वज.प.के.प्रा.शाळा धोंडीपुरा,बीड

औरंगाबाद
886
887

20141011C100387,

सुवनल रामभाऊ साळिे

11/10/2014

मु.पो.ता.माजलगाि वज.बीड

523C4638188,

निनाथ वनिृत्ती मोरे

09/01/2017

मु.पो.बदापुर ता.अंबाजोगाई

पुरूष

07/06/1969

बी.कॉम.

SC

माजलगाि

पुरूष

10/06/1972

बी.ए.बी.पी.एड.

OPEN

अंबाजोगाई

9657140678

आहे

नाही

तहवसल कायालय,माजलगाि

नाही

नाही

वज.प.के.प्रा.शाळा बदापुर

नाही

नाही

गेाळे गाि तांडा वज.प.प्रा.शाळा

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा आनंदिाडी

नाही

नाही

आहे

नाही

तहवसल कायालय(रोहयो विभाग),बीड

नाही

नाही

वज.प.प्रा.शाळा बेलंबा ता.परळी

9689361255

वज.बीड
888

523C4640612,

अजुगन पांडुरंग राठोड

11/01/2017

मु.गोळे गाि पो.जातेगाि

पुरूष

01/10/1970

बी.ए.

VJA

गेिराई

9765944201

ता.गेिराई वज.बीड
889

20150320C100842,

बाबासाहे ब अंकुश चव्हाण

20/03/2015

मु.आनंदिाडी पो.तळिाडा

पुरूष

14/06/1977

बी.एड.पी.एच.डी.

OPEN

गेिराई

9881089894

ता.गेिराई वज.बीड
890

891

523C4641062,

रामदास ज्ञानोबा गालफाडे

11/01/2017

फुले नगर केज ता.केज वज.बीड

20061230C495199,

रेणु दु जगनपसह सेम जव्हेरी गल्ली

30/12/2006

मग्ज्जतछया समोरची गल्ली

पुरूष

स्त्री

16/06/1970

16/04/1972

बी.ए.

बी.एस्सी.

SC

SC

केज

9860023041

बीड

इंवदरा गांधी योजना तहवसल
कायालय,केज

7588422681

मु.पो.ता.वज.बीड
892

20170111C100403,

अचगना शामसुंदर महाजन

11/01/2017

वशिाजीनगर केन्डे वकराणा

स्त्री

27/07/1970

बी.कॉम.

OPEN

परळी िै.

जिळ परळी िै. ता.परळी िै.

8275110095

वज.बीड
893

20140704C102133,

वनसार रहीम शेख

पुरूष

07/07/1974

बी.ए.बी.पी.एड.

OPEN

बीड

894

04/07/2014
20010908C473013,

मु.पो.कामखेडा ता.वज.बीड
दत्तु परबती क्षेत्रे मु.पो.ता.आष्टी

पुरूष

15/07/1971

बी.ए.बी.पी.एड.एम.ए

SC

आष्टी

895

08/09/2001
523C4647645

वज.बीड
गोपिद वशिराम मुंडे, मु.डाबी

पुरूष

21/05/1972

स.सी.आय.टी.
एम.ए.

NTD

परळी िै.

20170117C100064,

पो.टोकिाडी ता.परळी िै.

896

17/01/2017

वज.बीड

19900430C456928,

नरहरी रामचंद्र कासारे

30/04/1990

मु.पो.धमापुरी ता.परळी िै.

10/10/1997

05/01/1966

बी.कॉम.बी.पी.एड.

SC

9403611632

नाही
आहे

नाही

03/08/2001

नाही

नाही

परळी िै.

8605193767
05/11/1990

17/11/1993

30/05/1996

30/05/1999

नाही

वज.बीड
897

523C4653839,

सोमेश्वर सदानंद खेत्र,े

23/01/2017

मु.पो.वकट्टी आडगाि

पुरूष

25/06/1966

बी.ए.

OBC

इग्रंजी-30

9922264190
04/08/1998

पुरूष

10/10/2000

9673965544

माजलगाि

इग्रंजी-30,40
मराठी-30

9637596558

ता.माजलगाि वज.बीड
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नाही

नाही

वज.प.प्रा.शा.कामखेडा ता.वज.बीड
वज.प.प्रा.शाळा पपपरखेड
वज.प.प्रा.शाळा डाबी ता.परळी िै
वज.बीड

वज.प.मा.शा.धमापुरी

के.प्रा.शाळा वकटृ ी आडगाि
ता.माजलगाि

वजल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उदयोजकता मागगदशगन केंद्र, बीड
अंशकालीन पदिीधर उमेदिारांचा डाटा बेस

विभाग - औरं गाबाद

वजल्हा बीड
अ.क्र.

नोंदणी क्र. ि वदनांक

अंशकालीन उमेदिाराचे नाि

स्त्री/ पुरूष

जन्मवदनांक

शैक्षवणक पात्रता

ि पत्ता

उमेदिाराचा

अंशकालीन

अंशकालीन काम केल्याचा

जातीचा प्रिगग

म्हणून काम

कालािधी (वदनांकासह )

मोबाईल क्र.

एमएससीआयटी

टायपपग

अंशकालीन उमेदिार म्हणुन काम

होय/नाही

होय/नाही

केलेल्या आस्थापनेचे नाि

नाही

नाही

नाही

नाही

केलेल्या
तहवसल
तालुक्याचे
नाि

898

19930713C458833,

प्रभु वनिृत्ती कांबळे , वभमनगर

13/07/1993

निामोंढा माजलगाि

पुरूष

8/6/1972

एम.ए.

SC

ता.माजलगाि वज.बीड
899

20141108C100176,

नवसरोदीन मुजफरोदीन

08/11/2014

इनामदार माजलगाि

523C4655517,

विलास विठ्ठलराि भोजने

24/01/2017

दगडगुंडे गल्ली परळी िै.

523C4660687,

अनंत वभमराि रुपनर, मु.

30/01/2017

परचुंडी पो.पांगरी ता.परळी िै.

पुरूष

7/6/1968

एम.ए.बी.पी.एड.

OPEN

पासुन

पयंत

27/09/1999

27/09/2002

09/09/1997

09/09/2000

10/3/1997

30/03/2000

माजलगाि

9423273904

माजलगाि

9503723023

ता.माजलगाि वज.बीड
900

पुरूष

01/01/1970

बी.कॉम.

OBC

परळी िै.

9503323263
नाही

इग्रंजी-30

पुरूष

18/01/1971

बी.एस्सी.

NTC

परळी िै.

कायालय,माजलगाि

सािगजवनक बांधकाम
उपविभाग,माजलगाि
परळी पोलीस स्टे शन,
परळी नगर पवरषद

ता.परळी िै. वज.बीड
901

रोहयो विभाग तहवसल

9767721841
9/8/1995

8/8/1998

10/12/1995

15/12/1998

आहे

नाही

तलाठी कायालय,पांगरी

नाही

नाही

तलाठी कायालय,पांगरी

आहे

नाही

वज.प.प्रा.शा.परचुंडी

नाही

नाही

मौजे कटपचचोली ता.गेिराई वज.बीड

वज.बीड
902

523C4660698,

कल्याण नारायण रुपनर मु.

30/01/2017

परचुंडी पो.पांगरी ता.परळी िै.

पुरूष

10/8/1973

बी.एस्सी.बी.एड.

NTC

परळी िै.

9011539240

वज.बीड
903

523C4661212,

हवरदास सत्तापा रुपनर मु.

30/01/2017

परचुंडी पो.पांगरी ता.परळी िै.

पुरूष

13/05/1976

बी.ए.

NTC

परळी िै.

9422089772
20/10/1998

21/10/2001

1/7/1995

1/7/1998

वज.बीड
904

20161021C100615,

आबासाहे ब वकसन पिार

21/10/2016

मु.पागुळगाि पो.दै ठण

पुरूष

1/6/1969

बी.ए.

OPEN

गेिराई

7776997608

ता.गेिराई वज.बीड
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