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बीड ीमती एस एस वरपे ल पा िव पं स गेवराई िश ण िव बीड केज़ बीड नाही

 

अंबाजोगाई ी देशमाने एम एस पं स
अंबाजोगाई िनरंक अंबाजोगाई नाही नाही

अंबाजोगाई ी देशमुख आरआर िज पबां उ िव
अंबाजोगाई केज मु पो िवडा ता

केज नाही नाही

   
   

  

केज ी.घुले एस.ए. ¯ÖÓ.ÃÖ. धा र पाटोदा आ ी िशरपुरा केज नाही नाही
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अंबाजोगाई ी सेदवाड एमएम पंस
अंबाजोगाई धा र वडवणी मु पो गोपाळपुर

ता धा र नाही नाही
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परळी वै ी ीरसागर एस ी िज पमाक ाशाळा गेवराई मु पो धमापूरी 
ता परळी वै नाही नाही

परळी वै ी माले एस एस पं स अंबाजोगाई मु पो साळंुकवाडी
 ता अंबाजोगाई नाही नाही

     
 

केज िसरसेवाड पी.बी िज.प.ल.पा.उप 
िवभाग केज ग.िश.अ.गेवराई सो ा ता.परभणी नाही नाही

केज  ी.काळे एन. ी ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖÓÃÖ †Ó²ÖÖ. अंबाजोगाई अंबाजोगाई नाही नाही

     

-
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परळी वै ी जोगदंड डी पंस अंबाजोगाई रा िगरवली ता
अंबाजोगाई नाही नाही

 
  



केज ी.राऊत एस.ए. ¯ÖÓ.ÃÖ.
¯ÖÓÃÖ 
†Ó²ÖÖ.

ग.िश.अ.अंबाजोगाई अंबाजोगाई नाही नाही

अंबाजो ी फड एम ी िज पलपा उ िव
अंबाजोगाई परळी

मु पो
क ेरवाडी ता
परळी

नाही नाही

अंबाजो ी रोडे एसबी गट िश ण  
अंबाजोगाई केज केज

होय
िजप ाशा
केज

आहे

परळी वै ी रोडे पी एस ाआकबदापुर 
ता अंबाजोगाई

मु पो अंबाजोगाई 
ता अंबाजोगाई नाही नाही

केज ी.नानजकर एस.एस ग.िश.अ.केज ा.आ.क.िलंबागणेशपशु.वै.के
ज सेवक पदावर

अनाळा 
ता.परांडा 
िज.उ ानाबाद

नाही नाही
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तायडे एस के उपिवभाग बांधकाम गेवराई 
गिशअ माजलगांव

मु पो मेडशी 
ता मालेगांव 
िज वािशम

कापसे सी पी आरो  िश ण मादळमोही

केज ी.बार र पी.पी. ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖÓ. †Ó²ÖÖ
¯ÖÓ ÃÖ 
¯Ö¸üôûß

¯ÖÓÃÖ ¬ÖÖ¹ý¸ü पं.स.धा र पं.स.परळी अंबाजोगाई नाही आहे
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अंबाजो
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