
िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

1 ब दरवाड ल मीबाई पोत ना मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा

नां दडे 23 6 1971 12 9 1990 13 3 2013 24 11 1998 21 6 7
िज.प. ा.शा.िशवणी 
          

िकनवट   नां देड     
नां देड     नां देड     

12.09.1990 
24.11.1998 

23.11.1998 
03.07.2001 प र य ा िनरंक िनरंक िशवणी ता.िकनवट

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

1 ब दरवाड ल मीबाई पोत ना मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 23 6 1971 12 9 1990 13 3 2013 24 11 1998 21 6 7           
िज.प. ा.शा.येळेगाव

नां देड     नां देड     
नां देड     नां देड

24.11.1998 
04.07.2001 

03.07.2001 
29.04.2008 

प र य ा िनरंक िनरंक िशवणी ता.िकनवट

2 केदार गोिवंद यशवंतराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 10 8 1969 13 1 1999 24 12 2010 13 1 1999 21 4 18 हा.माळाकोळी लोहा 13.01.1999 23.12.2010 अि थ यंग 94 % नाही
क ेवाडी ता.चाकूर 
िज.लातूर

3 ु रकर दिेवदास साय  ना मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.जारीकोट धमाबाद 5 5 1969 29 7 1989 28 8 2001 28 8 2001 18 9 3
िज.प. ा.शा.आरळी
, िज.प. ा.शा.का-
हाळ िजपहा 

िबलोली,        
िबलोली     धमाबद

29.07.1989 
02.08.1998 
28.08.2001

19.08.1998 
27.08.2001 
31.05.2019

नाही नाही नाही
कंुडलवाडी 
ता.िबलोली

4 कचकलवाड अशोक मारोती मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.कंुटूर नायगाव 6 1 1966 18 6 1986 1 9 2001 1 9 2001 18 8 30
जलधारा तांडा
कावलगुडा
आटाळा

िकनवट
भोकर
िबलोली

18.06.1986
09.07.1994
20.06.1995

08.07.1994
19.06.1995
05.07.2001

नाही नाही नाही
गोळेगाव ता.उमरी 
िज.नां देड

53+

5 वासमवार पु पा वैजनाथराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. वाघी नां दडे 16 10 1963 11 5 2000 1 11 2001 1 11 2001 18 6 30 िज.प.हा.पानवडज औरंगाबाद मदुखेड 31/10/2001 नाही नाही नाही नां देड 53+

6 च हाण  गोिवंद चंदर मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 3 1 1967 31 8 1996 15 1 2011 1 6 2003 16 11 30
आ ी
 िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड 

परतूर   
मखुेड    
मखुेड     

31.8.1996
1.6.2003 
1.1.2011 

31.5.2003 
31.12.2010 
14.1.2011 

िनरंक नाही िनरंक
वसंतनगर     मखुेड   
       नां देड

53+

7 डहाळे सधुीर बालाजी मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 14 11 1975 17 12 1999 3 7 2003 3 7 2003 16 10 28 िज.प.हा.मालेगांव अधापरू 17.12.1999 02.07.2003 - - - नां देड ता.िज.नां देड

8 ठमके   सरेुखा गणपतराव मा. िश. Marathi िहदंी िज प हा तामसा हदगाव 8 8 1973 16 3 2000 16 3 2000 5 11 2003 16 6 26
िज प हा कामारी िज 
प हा तामसा

िह नगर  हदगाव
१६.०३.२००० 
०५.११.२००३

०४.११.२००३ 
३१.०५.२०१९

नाही आहे
ी वळसे आर एम सह िश 
ी संत रामबाप ूमेटकर वी 

लोहा

हदगाव
प हा तामसा ०५.११.२००३ ३१.०५.२०१९

लोहा

9 च हाण िशवराम शंकर मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 1 9 1963 28 11 1985 17 5 2018 1 12 2003 16 5 30
बे लोरी(धा)  

ेमिसंगतांडा 
रोिहिपंपळगाव थारा 

िकनवट  िकनवट   
मदुखेड    िकनवट  
मदुखेड  मदुखेड  

28.11.1985  
01.02.1992  
09.11.1995  
13.07.2001  

31.01.1992  
08.11.1995  
12.07.2001  
30.11.2003  

िनरंक िनरंक िनरंक
िचकाळातांडा मोठा 
ता.मदुखेड

53+

10 मुंडकर िव नाथ गोिवंदराव मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.मांजरम नायगाव 8 7 1964 5 3 1986 28 6 2004 28 6 2004 15 11 3
शेवडी बा. 
तोरणा
नरसी

कंधार
िबलोली
नायगाव

05.03.1986
14.10.1987
14.11.1995

13.10.1987
13.11.1995
23.07.2001

नाही नाही नाही
मरवाळी 
ता.नायगाविज.नां देड

53+

11 कछवे बालासाहबे मारोतराव मा. िश. Marathi िहदंी
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 31 7 1971 8 1 1999 27 7 2004 27 7 2004 15 10 4 िज.प.हा.येताळा धमाबाद 08.01.1999 26.07.2004 - - -
मानवत ता.मानवत 
िज.परभणी

12 वावधाने अचना पंढरीनाथ मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा बाचोटी कंधार 28 11 1973 17 12 1999 11 7 2005 11 7 2005 14 10 20
२शहापरु
बाचोटी

देगलरु
कंधार

३१.१२.१९९
६
२६.०६.२०१

२५.०६.२०१२
३१.०५.२०२०

आहे िलपीक िशवाजी बहादरपरुा कंधार
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

13 कामजळगे  एस आर मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. मालेगांव अधापरू 5 5 1964 21 3 1984 13 7 2005 13 7 2005 14 10 18
क. ा.शा.सोनखेड
के. ा.शा.िचखली

कंधार
कंधार

21.03.1984
18.08.1984

15.08.1984
18.11.1986 - नाही 53+13 कामजळगे  एस आर मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. मालेगांव अधापरू 5 5 1964 21 3 1984 13 7 2005 13 7 2005 14 10 18 के. ा.शा.िचखली

के. ा.साखर 
कंधार
कंधार

18.08.1984
19.11.1986

18.11.1986
30.06.1994

- नाही 53+

14 पु ावार    मंजषुा पे टोजी मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.हनेगाव दगेलूर 18 1 1972 21 3 2000 20 1 2020 14 7 2005 14 10 17 िज.प.हा.करखेली धमाबाद 21.03.2000 13.07.2005 िनरंक नाही िनरंक देगलरू

15 िशंद ेउ म हरी मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा माळाकोळी लोहा 16 6 1968 6 4 1992 12 8 2005 12 8 2005 14 9 19
संगम वाडी
माळाकोळी

कंधार
लोहा 

06.04.1992
12.08.2005

11.08.2005
31.0.5.2019

अि थ यंग नाही

16 च हाण हरी सोमिसंग मा. िश. Marathi मराठी िजपहा माळाकोळी लोहा 2 6 1968 21 1 1988 12 3 2013 24 5 2006 14 0 7
कोसमेट
बाचोटी
रसनगाव

िकनवट
कंधार
लोहा

01.01.1988
15.11.2002

02.07.1994
15.11.2002

- नाही

24.12.1999 05.06.2006  मा.िश. 
17 जाधव उ वला कृ णाजीराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 14 8 1975 24 12 1999 6 6 2006 6 6 2006 13 11 25

िज.प.हा.लोहा 
िज.प.हा.िव णपूरुी

लोहा  नां देड
24.12.1999 
06.06.2006

05.06.2006  
आजपयत

नाही होय
मा.िश. 
महा मागांधीिव ालय 
मदुखेड,ता.मदुखेड

सनेुगावता.लोहािज.
नां देड

18 डमरे संजय रावण मा. िश. Marathi मराठी िज प हा हदगाव हदगाव 1 6 1968 16 1 1999 10 8 2006 10 8 2006 13 9 21
िज.प.हा.मातुळ 
िज.प.हा.हदगाव

भोकर
हदगाव

१६.०१.१९९९ 
०९.०७.२००६

०८.०७.२००६ 
३१.०५.२०१९

नाही नाही बाश

19 िशराळे दवेराव भजुंगराव मा. िश. Marathi इं जी िजपहा माळाकोळी लोहा 7 4 1967 1 8 1989 1 9 2006 1 9 2006 13 8 30
िचखलभोसी
माळाकोळी

कंधार
लोहा 

01.08.1989
02.09.1994

01.09.1994
31.05.2019

- नाही 53+

20 काडले मारोती रामराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.करखेली धमाबाद 1 7 1970 14 1 1999 19 9 2006 19 9 2006 13 8 12
िजपहा कंुडलवाडी 
िजपहा लोहगाव  
िजपहा करखेली

िबलोली  िबलोली  
 धमाबाद

14.01.1999 
07.01.2003 
19.09.2006

06.07.2003 
18.09.2006 
31.05.2019

नाही नाही नाही बेटक िबलोली

िजपहा करखेली
 धमाबाद

19.09.2006 31.05.2019

21 जाधव माधव बळीराम मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.मु माबाद मखुेड 11 12 1972 27 12 1999 27 12 1999 12 6 2007 12 11 19
पेनरू              
मु माबाद

लोहा      मखुेड
27.12.1999              
             
12.6.2007

11.6.2007                   
               
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक भासवाडी ता.मखुेड

22 िशंद ेबाब ूअमतृराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.धमाबाद धमाबाद 1 3 1973 11 6 1995 8 5 2008 8 5 2008 12 0 23
ा.शा  नाईकतांड 

िजपहा धमाबाद
हदगाव   
धमाबाद

06.11.1995 
08.05.2008 

07.05.2008 
31.05.2019

नाही नाही नाही वसनु ता.मखुेड

23 मोतेवार    रमाकांत ल मणराव मा. िश. Marathi सा.शा
िज.प.हा. मलुांचे 
दगेलूर

दगेलूर 5 7 1963 14 8 1984 1 6 2008 1 6 2008 11 11 30
िज.प. ा.शा.मु तापरु
िज.प. ा.शा.दगुापेठ
िज.प. ा.शा.येवती

िबलोली
िकनवट
मखुेड

24.14.1984
29.06.1985
10.07.1985

30.14.1985
09.07.1987
08.01.1994

…. आहे
   ा.िश.िज.प.क. ा.शा. 
अटकाळी

 आंबूलगाता.मखुेड 53+

24 शे ीवार द  ता य िपराजी मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. कंुडलवाडी िबलोली 1 6 1970 11 1 1999 1 6 2008 1 6 2008 11 11 30
िज.प.हा.घुं गराळा  
िजपहा जारीकोट

नायगाव     
धमाबाद

11.01.1999 
01.06.2008

31.05.2008 
31.05.2019

नाही नाही नाही अजापरु ता.िबलोली
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

25
ीमती खानसोळे िव ा 

मा. िश. Marathi गिणत िज प हा हदगाव हदगाव 31 5 1983 1 12 2008 1 12 2008 1 12 2008 11 5 30 िज.प.हा.हदगाव हदगाव ०१.१२.२००८ ३१.०५.२०१९ नाही आहे
व.ैअिधकारी ामीण 

हदगाव25
ीमती खानसोळे िव ा 

क डीबाराव
मा. िश. Marathi गिणत िज प हा हदगाव हदगाव 31 5 1983 1 12 2008 1 12 2008 1 12 2008 11 5 30 िज.प.हा.हदगाव हदगाव ०१.१२.२००८ ३१.०५.२०१९ नाही आहे

व.ैअिधकारी ामीण 
णालय पसुद

हदगाव

26 अ लडवाड िहरामणी नरिसंग मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.सावरगाव मखुेड 1 7 1983 28 12 2008 3 12 2008 3 12 2008 11 5 28 सावरगाव मखुेड 3.12.2008 31.5.2020 िनरंक नाही िनरंक
नां दखेडा          
ता.परभणी

27 ध डे  िजते   कारभारी मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. कामारी िहमायतनगर 2 8 1982 4 12 2008 4 12 2008 4 12 2008 11 5 27 िज.प.हा कामारी  िहमायातनगर 12.10.2008 31.05.2019 .. नाही

28 काळे िवजय िव णू मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.मांजरम नायगाव 4 1 1983 8 12 2008 8 12 2008 8 12 2008 11 5 23 मांजरम नायगाव 08.12.2008 31.05.2019 नाही आहे
सहा यक अधी क 
तालकुा कृषी कायालय 
माजलगाव िज.बीड

औरंगाबाद

२१.०१.२००
29 के रे राज   गोपीनाथ मा. िश. Marathi गिणत िजपहा पेठवडज कंधार 5 6 1980 21 1 2009 21 1 2009 21 1 2009 11 4 10 पेठवडज कंधार

२१.०१.२००
९

३१.०५.२०20
होय अपंग अ प 

ी
नाही वताळा कंधार

30 धेांगडे िशवशंकर पां डुरंगराव मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 5 7 1974 21 12 1999 19 6 2009 19 6 2009 10 11 12
िजपहाकामारी
िजपहािपंपळगावम

िह.नगर
अधापरू

21.12.1999
19.06.2009

18.06.2009
31.05.2019

िनरंक नाही कामारी

31 िग े बालाजी यानोबा मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. वाघी नां दडे 2 2 1971 19 9 1990 25 6 2009 25 6 2009 10 11 6
आ ा     पेठवाडज  
    वाघी

िकनवट  कंधार    
नां देड

19/09/1990  
 
04.07.2004   

31/10/1995     
   
24.07.2009 

नाही नाही नाही नावं ाचीवाडी

32 क-हाळे राजाराम उ मराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. वाघी नां दडे 6 5 1967 21 6 1986 1 7 2009 1 7 2009 10 10 30
ा.शा.कोकळेगांव  

हदस्नी   तमसा      
   वाघी

िबलोली   हादगाव  
 हदगाव    नां देड

21/06/1986  
 20/6/1990     

20/06/1990  
24/8/2002       नाही नाही नाही भानेगांव ता.हदगांव 53+

   वाघी
 हदगाव    नां देड  20/6/1990     

   
24/8/2002       
   

33 िद सकर नागनाथ नरिसंगराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 10 5 1965 4 1 1988 1 7 2009 1 7 2009 10 10 30
िज.प. ा.शा.चौक  
के. ा.शा.कौठा 
िज.प.हा.पेठवडजिज

कंधार  कंधार 
कंधार नां देड

04.01.1988 
23.06.2002
07.06.2004

22.06.20020
6.06.200430
.06.2009आ

नाही नाही
िद स(ब)ु 
ता.कंधारिज..नां देड

53+

34 िम तरी िपतांबर ावण मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.मलुांचे 
मखुेड

मखुेड 3 4 1970 14 1 1999 19 1 2011 1 7 2009 10 10 30
पेठवडज  
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड 

कंधार      
मखुेड     
मखुेड

14.1.1999  
1.7.2009  
19.1.2011

30.6.2009  
18.1.2011  
31.5.2020

अ प ी नाही िनरंक मेथी  िज.धळेु

35 राठोड िदलीप  बदु मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.भोकर भोकर 1 7 1973 21 12 1999 1 8 2009 1 8 2009 10 9 30 िज.प.हा. जवळगाव िहमायतनगर
21.12.1999 , 
01.08.2009

31.07.2009 , 
31.5.2020.

नाही नाही
वाइ तांडा ता. 
िहमायतनगर

36 तेलंग बालाजी  मोहन मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.मरखेल दगेलूर 6 7 1972 3 9 2009 23 9 2014 3 9 2009 10 8 28
िज.प.हा.करड्खेड देगलरू 03.03.2009 22.09.2014

िनरंक नाही िनरंक सोमठाना नायगाव
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

37 बोरगावे  रमाकांत गोिवंदराव मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा.मलुांचे 

मखुेड 1 5 1982 18 11 2009 18 11 2009 18 11 2009 10 6 13
िज.प.हा.मलुांचे 

मखुेड 18.11.2009 31.5.2020 िनरंक आहे
िव कर िनरी क  GST 

फुलवळ  कंधार37 बोरगावे  रमाकांत गोिवंदराव मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा.मलुांचे 
मखुेड

मखुेड 1 5 1982 18 11 2009 18 11 2009 18 11 2009 10 6 13
िज.प.हा.मलुांचे 
मखुेड

मखुेड 18.11.2009 31.5.2020 िनरंक आहे
िव कर िनरी क  GST 
OFFICE नां देड

फुलवळ  कंधार

38 आरेकर सरोजा अगंदराव मा. िश. Marathi गिणत िज प हा आ ी हदगाव 23 5 1984 24 11 2009 24 11 2009 24 11 2009 10 6 7 िज प हा आ ी हदगाव
२४.११.२००
९

३१.०५.२०१९ नाही होय
ी मकरंद माने सह िश 

शरद पवार हा उ मानाबाद
लातूर

39 तेलंग िशवाजी ानोबा मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा पेठवडज कंधार 17 6 1964 11 11 2002 3 12 2009 3 12 2009 10 5 28
सेनगाव
पेठवडज

िहगंोली
कंधार

११.११.२००
२
०३.१२.२००

०२.१२.२००९
३१.०५.२०20

नाही गऊळ कंधार 53+

40 बावण ेबाबरुाव मोहनराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.कंुटूर नायगाव 7 5 1974 6 11 1995 12 3 2013 1 4 2010 10 1 30
वाई तांडा
घुं गराळा
अंजनी

हदगाव
नायगाव
िबलोली

6.11.1995
01.07.1997
07.06.2006

31.8.1997
06.06.2006
31.03.2010

िद यांग ५५ % नाही नाही
भोपाळा ता.नायगाव 
िज.नां देड

41 बर उ ला   खाजा नाजीमो ीन मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. शहापरू दगेलूर 17 5 1980 23 6 2006 11 5 2010 11 5 2010 10 0 20 नंदगाव तुळजापरू 23.06.2006 10.05.2010 िनरंक नाही िनरंक देगलरू

42 मळेु राज  िशवा पा मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा लोणी बु अधापरू 15 10 1965 11 1 1999 24 12 2010 24 12 2010 9 5 7
िजपहा िलंबगाव
िजपहा लोणी बु

नां देड 
अधापरू

11.01.1999
24.12.2010

23.12.2010
31.05.2019

िनरंक नाही
िनंबोरा  ता क नड 
िज औरंगाबाद

53+

43 स यद   र बानी यसुफुसाब मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 25 6 1973 28 12 1999 30 12 2010 30 12 2010 9 5 1
िज.प.हाबेटमोगरा
िज.प.हा.मु ामाबाद

मखुेड
मखुेड

28.12.1999
18.09.2002

17.09.2002
29.12.2010 िनरंक नाही िनरंक

मु ामाबाद ता.मखुेड 
िज.नां देड

44 कांबळे केशव यशवंतराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 2 6 1964 1 1 1988 1 1 2011 1 1 2011 9 4 30
ाशा िचकाळा ता.
ाशा शेनी

के ाशा लोणी

मदुखेड 
अधापरू 
नां देड 

01.01.1988 
21.06.1989 

20.06.1989
30.06.1994 ककरोग आजार नाही नां देड 53+

के ाशा लोणी नां देड 
21.06.1989 
01.07.1994 

30.06.1994
30.06.1998

45 झांबरे  दीपक शंकरराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. जवळगाव िहमायतनगर 8 7 1979 12 8 2008 1 1 2011 1 1 2011 9 4 30 िज.प.हा.भोकर भोकर 08.12.2008 31.12.2010 .. नाही नाही
वडोद बाजार, 
ता.फुलं ी, 
िज.औरंगाबाद

46 इदंरुकर    िदनेश  िस ाम मा. िश. Marathi सा.शा िज प हा तामसा हदगाव 31 12 1971 21 12 1999 4 1 2011 4 1 2011 9 4 27
िज प हा मगुट  िज 
प हा तामसा

मदुखेड हदगाव
२१.१२.१९९९ 
०४.०१.२०११

०३.०१.२०११
 
०१.०५.२०१९

नाही नाही कंुडलवाडी

47 जंगलेकर िशवाजी बाबाराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.धमाबाद धमाबाद 22 5 1971 7 1 2009 7 1 2011 7 1 2011 9 4 24
िजपहा कंुडलवाडी 
िजपहा धमाबाद

िबलोली   
धमाबाद

07.01.2009 
07.01.2011

06.01.2011 
31.05.2019

नाही नाही नाही करखेली ता.धमाबाद

48 पु पलवाड  आर एम मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 12 1 1974 30 12 1993 24 1 2011 24 1 2011 9 4 7
क. ा.शा.देहली
िज.प.मरळक
िज.पिलंबगांव

िकनवट
नां देड
नां देड

30.12.1993
06.06.2006
05.09.2007

05.06.2006
02.09.2007
23.01.2011

- आहे ा.शा.तळेगांव ता.हदगांव पाटोदा ता.नायगांव
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

49 गाडे    शांतकुमार अशोक मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.मु माबाद मखुेड 24 12 1982 22 6 2006 24 5 2011 24 5 2011 9 0 7              मु माबाद
जालना 22.06.2006 23.05.2011

िनरंक आहे ा.शा.प.स.िकनवट देगलरू49 गाडे    शांतकुमार अशोक मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.मु माबाद मखुेड 24 12 1982 22 6 2006 24 5 2011 24 5 2011 9 0 7              मु माबाद
जालना
देगलरु

22.06.2006
24.05.2011

23.05.2011
31.05.2020

िनरंक आहे ा.शा.प.स.िकनवट देगलरू

50 जावळे नेहल कृ णा मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.पेनरू लोहा 15 4 1976 20 12 1999 8 6 2011 8 6 2011 8 11 23 िज.प.हा.मालेगांव अधापरु 20.12.1999 7.6.2011 नाही आहे नां देड

51 रामोड   बाबरुाव  ह मा तु मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. कंुडलवाडी िबलोली 21 5 1966 1 10 2006 9 6 2011 9 6 2011 8 11 22
दगुापेत  
भोपाला 
रामपरू    

िकनवट नायगाव 
धमाबाद  धमाबाद 
धमाबाद धमाबाद 

10.09.1987
16.06.1990
01.01.1994

15.06.1990
31.12.1993
07.12.1998

. नाही 53+

52 ज धळे    सरेुश    रामा मा. िश. Marathi मराठी िज प हा तामसा हदगाव 4 5 1966 28 11 1985 6 6 2004 10 6 2011 8 11 21
ा शा मालगाव   
ा शा दधुड         
ा शाला  बोथी  ा 

हदगाव 
िहनगर  
भोकर 

२८.११.१९८५ 
१६.११.१९८७ 
२९.११.१९९४ 

१६.११.१९८७ 
२८.११.१९९४ 
२८.०८.२००१ 

नाही नाही तुराटी त उमरी टेशन 53+

डॉ.शेख महमद वखीओ ीन िज हा परभणी परभणी 02.09.1996 31.08.2006
53

डॉ.शेख महमद वखीओ ीन 
शेख हमीदो ीन

मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.अधापरू अधापरू 10 4 1970 2 9 1996 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21
िज हा परभणी
िजपहा कलंबर
िजपहाअधापरू

परभणी 
लोहा 
अधापरू

02.09.1996
01.09.2006
10.06.2011

31.08.2006
09.06.2011
31.05.2019

होय प नी िद यांग आहे
िशि का िजपहा 
अधापरू//अधापरू

नां देड

54 बो लावार  बालाजी गंगाराम मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.बारड मदुखेड 29 5 1971 19 1 1999 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21 शहापरु       बारड देगलरु  मदुखेड 19.01.1999 
10.06.2011 

09.06.2011  
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक देगलरु

55 दरब तवार अ ण नागनाथराव मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 16 2 1973 20 12 1999 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21
करडखेड  
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

देगलरू    मखुेड
20.12.1999              
             
10.6.2011

9.6.2011                  
            
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक
आलरू              
देगलरू      नां देड

56 छपरे मारोती  राच पा मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.मातुळ भोकर 4 3 1976 6 11 1995 11 6 2011 11 6 2011 8 11 20
ा.शा.बेल ा ,
ा.शा. अटाळा, 

िज.प.हा येताळा , 

उमरी, 
धमाबाद, 
धमाबाद,

06.11.1995,
 05.07.96
, 05.08.98,

04.07.96, 
04.08.98, 
30.06.05, 

नाही आहे िज.प.हा.भोकर बाळापरु ता: धमाबाद

िज.प.हा येताळा , धमाबाद, , 05.08.98, 30.06.05, 

57 गजलवार गोिवंद मोगलाजी मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.सावरगाव मखुेड 7 7 1968 28 12 1999 13 6 2011 13 6 2011 8 11 18
करडखेड         
सावरगाव

देगलरू     मखुेड
28.12.1999              
             
13.6.2011

12.6.2011                 
             
31.5.2020

अपंग पा याचे 
पालक

नाही िनरंक वळग ता.देगलरू

58 काळेवाड बालाजी यकंटराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.वडेपरुी लोहा 6 6 1974 11 1 1999 14 6 2011 14 6 2011 8 11 17
वाघी  
वडेपरुी

नां देड 
लोहा

11.01.1999 
14.06.2011

13.06.2011 
31.05.2019

नाही नाही नाही वडेपरुी लोहा नां देड

59 अ कमवाड  दिेवदास  क डीबा मा. िश. Marathi मराठी िज प हा तामसा हदगाव 14 6 1969 17 12 1999 14 6 2011 14 6 2011 8 11 17
िज प हा भोकर िज 
प हा मातुळ िज प 
हा तामसा

भोकर  
भोकर 
हदगाव

१७.१२.१९९९ 
०१.०१.२०११ 
१४.०६.२०११

३१.१२.२०१० 
13.०६.२०११ 
०१.०५.२०१९

नाही नाही मेडका मदुखेड

60 सावळे   गंगाधर  चंपतराव मा. िश. Marathi इं जी िज प हा तामसा हदगाव 23 6 1970 1 8 1989 28 8 2006 23 6 2011 8 11 8
ा शाला धावरी 
ा शा रायवाडी 

िज प हा पनरु 

लोहा          
लोहा           
लोहा

०१.०८.१९८९ 
०९.०७.२००३ 
२८.०८.२००६

०८.०७.२००३ 
२७.०८.२०००६ 
०८.०६.२०११

नाही आहे
ीमती कराळे एस य ुसह 

िश िजपहा बारड
नां देड
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

61 पाटील िभमराव  गोिवंदराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.िकनी भोकर 27 1 1973 19 6 1995 4 7 2011 4 7 2011 8 10 27
ा.शा.दरसांगवी, 

उमरी बजार, 
 िकनवट ,  
िकनवट ,  

19.06.95,
 14.07.99,

13.7.99, 
19.06.06, नाही नाही वजरा(ब)ु िकनवट61 पाटील िभमराव  गोिवंदराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.िकनी भोकर 27 1 1973 19 6 1995 4 7 2011 4 7 2011 8 10 27 उमरी बजार, 

ा.श. िचंचखेड , 
िकनवट ,  
िकनवट ,  

 14.07.99,
 20.06.06,

19.06.06, 
29.10.06, 

नाही नाही वजरा(ब)ु िकनवट

62 कदम भगवान महादजी मा. िश. Marathi इं जी िजपहा बाचोटी कंधार 4 1 1970 13 9 1990 10 7 2011 10 7 2011 8 10 21
नतुन
पारडी
माळाकोळी बाचोटी

भोकर
लोहा
लोहा     कंधार

१९.०६.१९९
५
०१.०८.१९९

३१.०७.१९९७
१०.०५.२००८
३१.०६.२०१२

नाही तु  पा  तानां देड

63 जाधव धनाजी सोपानराव मा. िश. Marathi इं जी िजपहा पेठवडज कंधार 5 2 1973 16 3 2000 13 7 2011 13 7 2011 8 10 18
बेटमोगरा
पेठवडज

मखुेड
कंधार

१६.०३.२००
०
१३.०७.२०१

१२.०७.२०११
३१.०५.२०२०

नाही भाकसखेडा उदगीर

64 शेख   अहमदु ला सादु ला मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. शहापरू दगेलूर 2 1 1963 16 8 1984 22 7 2011 22 7 2011 8 10 9
मं याल
ग डवडसा
आचेगाव

मखुेड
िकनवट
देगलरू

16.08.1984
29.06.1985
15.06.1990

13.04.1985
14.06.1990
28.08.2001

िनरंक नाही िनरंक हावरगा 53+

65 उषलवार  गंगाधर  गंगाराम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.मातुळ भोकर 3 6 1978 1 12 2008 4 8 2011 4 8 2011 8 9 27
िज.प.हा.बोधडी, 
िज.प.हा.मातुळ

िकनवट, 
भोकर

01.12.08,
 04.08.11

03.08.11, 
31.5.2020

नाही आहे
िज.प. ा.शा. वाडी ता. 
कळमनरुी

धमाबाद

66 जाधव परसराम बाबलूाल मा. िश. Marathi इं जी िज प हा आ ी हदगाव 17 7 1967 14 9 1990 5 8 2011 5 8 2011 8 9 26
िज प हा मांडवी
िज प हा आ ी

िकनवट
हदगाव

१४.०९.१९९०
०५.०८.२०११

०४.०८.२०११
३१.०५.२०१९

नाही होय
ीमती कमल पी राठोड  
ामसेिवका पंचायत 

सिमती  िकनवट

कोठारी ता. िकनवट

67 वामी  महािलंग िस दया पा मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 10 3 1964 1 1 1988 8 2 2012 8 2 2012 8 3 23
आंदेगाव   
िज.प.हा.मरखेल  
िज.प.हा.देगलरू   

देगलरू  देगलरू  
देगलरू   मखुेड

1.1.1988               
          
10.7.1998                   

9.7.1998                   
             
2.4.2004                 

53+ नाही िनरंक केदारकंुठा   देगलरू 53+

68
मजुावर    विलयो ीन 
अ दलुवहाब

मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. क या 
दगेलूर

दगेलूर 15 10 1968 7 7 1992 19 5 2012 19 5 2012 8 0 12
िज.प.हा.इ लापरु
िज.प.हा.बोधडी

िकनवट
िकनवट

24.08.2006
20.01.2011     

19.01.2011
11.05.2012           

िनरंक नाही िनरंक
सावरगाव िप. 
ता.मखुेडअ दलुवहाब दगेलूर िज.प.हा.बोधडी िकनवट 20.01.2011     11.05.2012           ता.मखुेड

69 मनुे र  वैभव  जनाधन मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.पाळज भोकर 5 6 1975 30 10 1995 19 5 2012 19 5 2012 8 0 12
ा.शा. िचंचखेड , 
ा.शा. मारेगाव, 

िज.प.हा.कोसमेट, 

िकनवट, 
िकनवट,
िकनवट,

30.10.1995,
22.07.2003,
31.08.2006,

21.07.2003 ,
30.08.2006 ,
18.05.2012 ,

नाही नाही टभी ता: िकनवट

70 िबराजदार   िवजय ी यंकटराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.जाहर मखुेड 19 6 1981 16 6 2008 23 6 2012 23 6 2012 7 11 8
िज.प.हा.बाळापरू   
जाहर

कळमनरूी मखुेड
16.6.2008         
      
23.6.2012

22.6.2012         
     
31.5.2020

िनरंक आहे
मा य िश क       िव ा 
िवकास िव ालय 
बा हाळी ता.मखुेड

बा हाळी ता.मखुेड

71 राजपतू संजय भावलालिसंह मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.कंुटूर नायगाव 7 7 1970 23 12 1996 26 6 2012 26 6 2012 7 11 5
शहापरू
कंुठूर

देगलरू
नायगाव

23.12.1996
26.06.2012

25.6.2012
31.05.2019

नाही नाही नाही
भागगाव 
ता.वैजापरूिज.औरंगा
बाद

72 पवार काळू धमा मा. िश. Marathi मराठी िजपहा बाचोटी कंधार 6 1 1966 31 12 1996 26 6 2012 26 6 2012 7 11 5
नतुन
पारडी
माळाकोळी

भोकर
लोहा
लोहा

१९.०६.१९९
५
०१.०८.१९९

३१.०७.१९९७
१०.०५.२००८
३१.०६.२०१२

नाही मावीपाडा िज धळेु 53+
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

73 मलुुकवार  सिवता  साय ना मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.शहापरू दगेलूर 24 5 1966 28 11 1985 22 9 2019 30 6 2012 7 11 1
िज.प.क याभोकर
िज.प. ा.शा.शहाजी

भोकर
देगलरु

28.11.1985
09.07.1987

08.07.1987
11.07.2000 िनरंक आहे कृष.अ.मदुखेड नां देड िज.नां देड 53+73 मलुुकवार  सिवता  साय ना मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.शहापरू दगेलूर 24 5 1966 28 11 1985 22 9 2019 30 6 2012 7 11 1 िज.प. ा.शा.शहाजी

नगर
देगलरु
देगलरु

09.07.1987
12.07.2000

11.07.2000
11.07.2001

िनरंक आहे कृष.अ.मदुखेड नां देड िज.नां देड 53+

74 साखरे शंकर मारोती मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 15 10 1964 28 11 1985 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
कंधार     हदगाव    
     अधापरू        
नां देड

नाही नाही नाही अधापरू 53+

75 यनगंदवेार साई साद राजाराम मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.करखेली धमाबाद 22 11 1965 18 6 1986 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
ा.शा मनरु    
ा.शा.धानोरा ख.ु 
ा.शा.करखेली ता.ं 

भोकर     िबलोली  
   िबलोली    
धमाबाद  िकनवट   

18.06.1986 
03.06.1987 
21.06.1989 

02.06.1987 
20.06.1989 
23.06.1994 

नाही नाही नाही
निवपेठ 
िज.िनजामाबाद

53+

76 कानोडे ह र ं  परुभाजी मा. िश. Marathi
सा.शा

 
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 5 1 1968 31 7 1989 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िज.प. ा.शा.बाबन
वाडी        
िज.प. ा.शा. पांगरी  

भोकर   अधापरू   
अधापरू  नां देड

31.07.1989 
05.07.2003 
09.06.2004 

04.07.2003 
98.06.2004 
30.06.2012 

िनरंक िनरंक िनरंक अधापरू

िज.प. .शेलगाव गंगाखेड 05.01.1990 09.01.2002
77 िनरडी हनमंलू    गंगाराम मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 12 6 1964 5 1 1990 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30

िज.प. .शेलगाव
िज.प.हा.करखेली
िज.प.हा.घुं गराळा

गंगाखेड
धमाबाद
नायगाव

05.01.1990
10.01.2002
01.07.2012

09.01.2002
30.06.2012
31.05.2019

नाही नाही नाही 53+

78 अधापरेु सतीश बस पा मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. इतवारा नां दडे 1 2 1971 4 1 1994 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िज.प.हा.पेटवडज    
                        
जहर                     

कंधार          मखुेड 
      मखुेड        
नां देड

01/04/1994       
      
07.12.2005           

07/11/2005         
       
22,08.2006        

नाही नाही नाही मु माबाद

79 वागरे जय ी चं कांत मा. िश. Marathi िव ान िजपहा लोणी बु अधापरू 6 11 1974 4 12 1996 13 3 2014 1 7 2012 7 10 30
ाशा पाड  वै
ाशा सायाळ

िजपहा िलंबगाव

नां देड 
नां देड
नां देड

04.12.1996
25.08.1998
09.07.2003

24.07.1998
09.07.2003
12.01.2008

िनरंक आहे
रमेशराव धतुराज  षी 
िवभाग नां देड

िलंबगाव ता िज 
नां देड

80 को  ह ेसंजय िशवाजीराव मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा लहान अधापरू 15 6 1971 14 1 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िजपहा बारड 
िजपहा लहान

मदुखेड 
अधापरू

14.01.1999
01.07.2012

30.06.2012
31.05.2019

िनरंक आहे
मा.िश. ितभा िनकेतन 

ीनगर नां देड
जांब बु  ता.मखुेड

िजपहा लहान अधापरू 01.07.2012 31.05.2019 ीनगर नां देड

81 बादशहा सरेुश ओकार
पयवे

क
Marathi िज.प.हा. वाघी नां दडे 1 6 1968 2 2 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30 िज.प.हा.बारड मदुखेड 02.02.1999 30.06.2012 नाही नाही नाही मदुखेड

82 शेळके िसंध ूल डीबा मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 21 5 1972 9 3 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30 िज.प.हा.अधापरू अधापरु 36406 30/06/12 नाही नाही नाही नां देड

83 गोरले िकशोर  रामचं मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.भोकर भोकर 1 10 1970 18 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िज.प.हा.तामसा   
िज.प.हा.  भोकर

हदगाव         भोकर
18.12.1999 , 
01.07.2012

30.06.2012 , 
31.05.2020

नाही नाही
मु ाइ नगर िज. 
जळगाव

84 तळणकर शभुांगी रमाकांतराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.बारड मदुखेड 6 7 1971 20 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30 िलंबगाव    बारड नां देड    मदुखेड 20.12.1999  
01.07.2012 

30.06.2012 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक िनवघा
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

85 दवेक े रावसाहबे बापरूाव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. वाघी नां दडे 4 6 1973 20 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30 िज.प.हा.लहान अधापरू 20/12/1999 30/6/2012 नाही आहे
शासक य 
आय.टी.आय.उमरी मंडलापरु ता.मखुेड85 दवेक े रावसाहबे बापरूाव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. वाघी नां दडे 4 6 1973 20 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30 िज.प.हा.लहान अधापरू 20/12/1999 30/6/2012 नाही आहे आय.टी.आय.उमरी 
ता.उमरी

मंडलापरु ता.मखुेड

86 िसनगारे केशव  नामदवेराव मा. िश. Marathi इं जी
िज.प. (अन)ु हा 
येळेगाव

अधापरू 4 6 1974 20 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िज.प.हा.बारड 
िज.प.(अन)ुहा 
येळेगाव

मदुखेड 
अधापरू

20.12.1999
06.07.2012

05.07.2012
31.05.2019

नाही नाही नाही
अधापरू ता.अधापरू 
िज.नां देड

87 पानपटकर पवनजय बाबरुाव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.भोकर भोकर 31 5 1973 21 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िहमायतनगर  िजप 
हा भोकर

िहमायतनगर भोकर
21.12.1999 , 
01.07.2012

30.06.2012 , 
31.5.2020

नाही आहे
ा.िश. िज.प.हा.बारड ता. 

मदुख्ेड
नां देड

88 पांचाळ गणशे िदगंबर मा. िश. Marathi मराठी िजपहा पेठवडज कंधार 12 6 1974 22 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
मखुेड
पेठवडज

मखुेड
कंधार

२२.१२.१९९
९
०१.०७.२०१

३०.०६.२०१२
३१.०५.२०20

नाही रावी मखुेड

29.12.1999 29.02.2000
89 नरपडवार संजय दवेराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 1 4 1971 29 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30

िज.प.हा.जाहर
िज.प.हा.बारड

मखुेड
मदुखेड

29.12.1999
01.03.2000

29.02.2000
30.06.2012

नाही नाही नां देड

90 सुंकवाड चं कला गंगाराम मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.अधापरू अधापरू 1 1 1965 16 3 2000 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
िजपहा वाघी
िजपहा चौफाळा
िजपहा अधापरू

नां देड 
नां देड 
अधापरू

16.03.2000 
13.07.2005 
01.07.2012

12.07.2005
30.06.2012
31.05.2019

- नाही नां देड 53+

91 माने नानासाहबे िवठठलराव मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा पेठवडज कंधार 14 2 1971 16 3 2000 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
बेटमोगरा
पेठवडज

मखुेड
कंधार

१६.०३.२००
०
०१.०७.२०१

३०.०६.२०१२
 
३१.०५.२०20

नाही औसा लातूर

92 जाधव िव ांभर सदुामराव मा. िश. Marathi िहदंी
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 9 5 1973 16 3 2000 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30
पेठवडज  
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

कंधार    मखुेड
16.3.2000                     
                  

30.6.2012                
            िनरंक नाही िनरंक

भाकसखेडा   उदगीर 
  लातूरमखुेड

मखुेड
                  
1.7.2012

            
31.5.2020

  लातूर

93 गज  सं िजव  िहरामन मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.िकनी भोकर 18 6 1963 28 11 1985 3 7 2012 3 7 2012 7 10 28
ा.शा.तारदर वाडी, 

िज.प.हा.लोहगाव, 
ा.शा. ळसणी, 

मखुेड ,िबलोली, 
माहोर, िकनवट , 
नायगाव, िकनवट , 

28.11.85,
 15.06.90, 
05.07.01,

14.06.90, 
04.07.01, 
02.08.02, 

नाही नाही रावतखेडा ता. कंधार 53+

94 जोशी ीधर िकशनराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. वाघी नां दडे 17 2 1966 29 3 1997 3 7 2012 3 7 2012 7 10 28
िज.प.हा.कौसरी 
िज.प.हा.लोणी

िजंतुर िज.परभणी 
अधापरू

29/10/1997 
12/12/2000

12/11/2000 
07/02/2012

नाही नाही नाही पेठवडज ता.कंधार 53+

95 मेटकर  सिुमता भजुंगराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.बारड मदुखेड 1 9 1973 18 12 1999 3 7 2012 3 7 2012 7 10 28 नायगाव     बारड नायगाव  मदुखेड 18.12.1999 
03.07.2012 

02.07.2012 
आजतागायत िनरंक होय ा या. मरवाळी तांडा अधापरु

96 जाधव   अगंद िकशनराव मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा. क या 
दगेलूर

दगेलूर 9 5 1974 30 12 1999 4 7 2012 4 7 2012 7 10 27 िज.प.हा.माळाकोळी लोहा 30.12.1999                 03.07.2012             िनरंक नाही िनरंक भाकसखेडाता.उदगीर
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

97 इलतेपोड अशोक  भमुारेड्डी मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.भोकर भोकर 14 6 1971 14 1 1999 6 7 2012 6 7 2012 7 10 25
िज.प.हा. जरीकोट, 
िज.प.हा. येताळा 

धमाबाद िबलोली  14.01.1999,
 25.09.2002 , 

24.09.2002, 
05.07.2012, नाही नाही येवती. ता: धमाबाद97 इलतेपोड अशोक  भमुारेड्डी मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.भोकर भोकर 14 6 1971 14 1 1999 6 7 2012 6 7 2012 7 10 25 िज.प.हा. येताळा 

िजप हा भोकर

धमाबाद िबलोली  
भोकर  25.09.2002 , 

06.07.2012
05.07.2012, 
31.5.2020

नाही नाही येवती. ता: धमाबाद

98 चौधरी जय ी रामकृ णराव मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 19 7 1970 29 12 1999 7 7 2012 7 7 2012 7 10 24
िज.प.हा.मगुट 
िज.प.हा.(अन.ु)चौ
फाळा

मदुखेड   नां देड
29.12.1999 
07.07.2012

06.07.2012  
आजतागायत

िनरंक होय
लाल बहादरू शा ी 
महा.धमाबाद येथे 

ा यापक

नां देड

99 मांजरमकर िदगंबर िवठलराव मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 1 1 1971 15 9 1990 8 7 2012 8 7 2012 7 10 23
िज.प. ा.शा.डोरली  
          
िज.प. ा.शा.खजुडा 

भोकर   मदुखेड    
नां देड   अधापरू   
अधापरू  नां देड

15.09.1990  
 6.11.1995 
1.1.1997 

2.11.1995 
31.12.1996 
22.08.2006 

िनरंक िनरंक िनरंक मांजरम ता.नायगाव

100 िखं डे    बालाजी ि ंबकराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.हनेगाव दगेलूर 30 5 1968 13 1 1999 9 7 2012 9 7 2012 7 10 22
िज.प.हा.पेठवडज
िज.प.हा.कंधार
िज.प.हा.हनेगाव

कंधार
कंधार
देगलरू

28.12.1999
18.09.2002
01.01.2011

17.09.2002
31.12.2010
01.07.2012

िनरंक नाही िनरंक त डार ता.ऊदगीर

िज.प.हा.िशवणी 30.10. 1999 13.7.2012
101 तुपसौदर  जे एम मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 5 11 1967 30 10 1999 30 10 1999 14 7 2012 7 10 17

िज.प.हा.िशवणी
िज.प.हा.मालेगांव

िकनवट
अधापरू

30.10. 1999
14.07.2012

13.7.2012
31.5.2019

- नाही

102 िचटकुलवार महशे मािणकराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 2 10 1973 27 12 1999 10 8 2012 10 8 2012 7 9 21
िजपहा वाघी
िजपहा चौफाळा
िजपहा अधापरू

नां देड 
नां देड 
अधापरू

27.12.1999
28.07.2004
10.08.2012

27.07.2004
09.08.2012
31.05.2019

- नाही पेठवडज

103 साळंुके   अिनता आसाराम मा. िश. Marathi इं जी िज प हा खानापरू दगेलूर 3 9 1974 6 11 2004 20 9 2014 20 10 2012 7 7 11
िजपहािपंपळनेर
िजपहाशहापरू

बीड
देगलरू

06.11.2004
20.10.2002

19.10.2012
19.09.2014 िनरंक नाही िनरंक बीड िज बीड

104 जाधव काश ीपतराव मा. िश. Marathi मराठी िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 7 9 1968 1 1 1988 12 3 2013 12 3 2013 7 2 19
ाशा िब लाळी
ाशा सलगरा
ाशा मोटरगा

मखुेड
मखुेड
मखुेड

01.01.1988
08.01.1994

07.01.1994
01.07.1999 कणबिधर 62 ट के आहे

स.िश. ाशा िद स 
ता.अधापरू

खरबखंडगाव

ाशा मोटरगा मखुेड
08.01.1994
02.07.1999

01.07.1999
01.07.2004

ता.अधापरू

105 लोणीकर  मधमुती िनवृ ीराव मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 5 1 1978 3 12 1999 12 3 2013 12 3 2013 7 2 19
अंबुलगा            
करडखेड               
बलरू                

देगलरू  देगलरू  
देगलरू   मखुेड

3.12.1999           
        
7.1.2000                      

7.1.2000             
       
31.3.2010               

अि थ यंग  57% नाही िनरंक लोणी  देगलरू

106 उ कर बालाजी गोिवंदराव मा. िश. Marathi िव ान िजपहा माळाकोळी लोहा 18 9 1974 15 11 2002 14 3 2013 14 3 2013 7 2 17
वाळक  
माळाकोळी

हदगाव
लोहा

15.11.2002
14.03.2013

13.03.2013
31.05.2019

- नाही

107 गंगासागर पंचफुला शंकरराव मा. िश. Marathi मराठी िज प हा आ ी हदगाव 24 12 1969 5 8 1989 15 3 2013 15 3 2013 7 2 16
दाभाड
बरडशेवाळा
कौठा

नां देड
हदगाव
हदगाव

05.08.1989
14.06.1990
9.11.1995

13.06.1990
08.11.1995
09.05.2008

नाही होय
ी ाने र परसराम 

गायकवाड क मखु 
महागाव िज यवतमाळ

नां देड

108 गडपवार  ाने र ल मण मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.जाहर मखुेड 1 6 1972 8 7 1992 22 9 2019 15 3 2013 7 2 16
पुंजरवाडी              
    बळेगाव            
   राजरुा बु.            

देगलरू   देगलरू   
मखुेड    मखुेड 
मखुेड

8.7.1992             
        
27.7.2002               

26.7.2002                
            
31.3.2010                 

िनरंक नाही िनरंक देगलरू
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

109 िलंबगे जगन मािणकराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 10 4 1967 19 6 1995 14 5 2013 14 5 2013 7 0 17
भोकर        अधापरू 

नाही होय
स.िश क ा.शाळा 

नां देड 53+109 िलंबगे जगन मािणकराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 10 4 1967 19 6 1995 14 5 2013 14 5 2013 7 0 17
भोकर        अधापरू 
       नां देड

नाही होय
स.िश क ा.शाळा 
हदगांव तांडा ता.हदगांव

नां देड 53+

110 ताटे तानाजी  भजुंगराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.बारड मदुखेड 3 6 1971 14 9 1990 16 5 2013 16 5 2013 7 0 15
उमरी          येवली  
   अधापरु  
िलंबगाव िव णपुरुी   

हदगाव  हदगाव  
अधापरु    नां देड    
नां देड   मदुखेड

14.09.1990 
01.10.1993 
14.08.1996 
27.07.2004 

30.09.1993 
13.08.1996 
26.07.2004 
03.06.2011 

िनरंक होय ा.महा मखुेड बारसगाव ता.अधापरु

111 फड चं कांत ानोबा मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा माळाकोळी लोहा 5 5 1986 12 6 2006 17 5 2013 17 5 2013 7 0 14 िजपहा िवचाळा भंडारा 12.06.2006 16.05.2013 - आहे
ा.शा. महातपरुी गंगाखेड 

परभणी

112 दशेमखु वाती िवजयकुमार मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा. क या 
नायगांव

नायगाव 15 5 1983 31 8 2006 18 5 2013 18 5 2013 7 0 13
िज.प. हा क या 
चाकूर
िज.प.हा  क या 

चाकूर
नायगांव

31.08.2006
18.05.2013

17.05.2013
31.05.2019

नाही
नां दरु खदु ता. 
अहमदपरु िज. लातुर

िज.प. ा.शा.िशबदरा हदगाव नां देड 19.06.1995 03.07.19962
113 ईदलगावे चं कला िव नाथ मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 8 8 1971 19 6 1995 19 5 2013 19 5 2013 7 0 12

िज.प. ा.शा.िशबदरा
 ा.शा.ढोक  
िज.प. ा.म.ुशा.विज

हदगाव नां देड 
नां देड अधापरू 
अधापरू नां देड

19.06.1995 
04.07.1996 
25.07.1998 

03.07.19962
4.07.199830
.04.200419.

नाही होय
स.िश.पीप स 
हा.नां देडता.िज.नां देड

जांब(ब)ुता.मखुेड 
िज.नां देड

114 मंगनाळे  बाबाराव राजाराम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.मगुट मदुखेड 1 5 1972 10 7 1992 30 5 2013 30 5 2013 7 0 1
क. ा.शा.  नां दापरु  
त डापरु  बाळापरु  
आ र     मगुट

         कळमनरुी 
कळमनरुी  
कळमनरुी  लोहा   

    10.07.1992  
25.12.1999  
20.02.2004  
06.09.2007 

     24.12.1999  
20.02.2004  
05.09.2007  
29.05.2013 

िनरंक िनरंक िनरंक
  पानशेवडी   ता. 
कंधार िज.नां देड

115 जरुावाड बालाजी शंकरराव मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा लहान अधापरू 1 6 1975 16 3 2000 30 5 2013 30 5 2013 7 0 1
िजपहा मरखेल
िजपहा लहान

देगलरु
अधापरु

16.03.2000
30.05.2013

29.05.2013
31.05.2019

िनरंक नाही हसनाळ ता. मखुेड

116 पंचगले उमाकांत माधवराव मा. िश. Marathi सा.शा
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 2 3 1968 19 6 2004 31 5 2013 31 5 2013 7 0 0 पेठवडज  मातुळ कंधार  भोकर
19.06.2004 
16.06.2011

15.06.2011  
30.05.2013

- - - िद स ता.कंधार
विजराबाद नां दडे 16.06.2011 30.05.2013

117 कांबळे मारोती रामा मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 4 5 1966 11 1 1988 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
सावळी तांडा     
करडखेड  
िज.प.हा.मलु चे 

मखुेड   देगलरू  
मखुेड

11.1.1988         
      
13.7.2004                    

12.7.2004           
       
31.5.2013               

53+ आहे
म.ुअ.िज.प. ा.शा.कौठा 
जनुा   नां देड

दापका गुं.  मखुेड 53+

118 काकडे मारोती संभाजी मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 10 1 1969 19 1 1988 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
िज. ा.शा.रामखडक
िज.प. ा.शा.शबोली
 िज.प.हा.रोही 

भोकर  नां देड 
मदुखेड   नां देड

19.01.1988 
16.07.1998 
15.06.2004 

15.07.19981
4.06.200431
.05.2013  

नाही नाही
कांडली(ख)ुता.हदगा
विज.नां देड

119 राठोड  मोतीराम मिणराम मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 7 5 1969 20 1 1988 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
िहगंणी       नयाकँप 
               शहापरू   
   ीरसमु             

माहर  िकनवट  
देगलरू    देगलरू     
देगलरू    मखुेड

20.1.1988                    
                 
1.1.1994                    

31.12.1993               
             
8.6.1999                  

िनरंक नाही िनरंक वझर  देगलरू

120 वाघमारे आनंद संभाजीराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.बारड मदुखेड 19 1 1967 28 7 1989 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
मांजरम  िकनवट    
बोधडी    घुं गराळा   
  बारड

नायगाव िकनवट 
िकनवट नायगाव 
मदुखेड

28.07.1989 
13.09.1995 
10.07.2004 
01.06.2008 

12.09.1995 
09.07.2004 
31.05.2008 
31.05.2013 

िनरंक होय िश.िव.अ. प.ंस.मदुखेड मांजरम ता. नायगाव 53+
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

121 मपुडे  एम के मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 2 2 1973 3 4 1992 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
िज.प.बारड
िज.प.बारड

मदुखेड
मदुखेड

03.04.1992
01.09.2001

31.08.2001
30.06.2003 - आहे मा.िश.िज.प.हा.अधापरू

मदुखेड ता.मदुखेड 
121 मपुडे  एम के मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 2 2 1973 3 4 1992 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30 िज.प.बारड

िज.प.मलुी नां देड
मदुखेड
नां देड

01.09.2001
02.07.2003

30.06.2003
31.05.2013

- आहे मा.िश.िज.प.हा.अधापरू
मदुखेड ता.मदुखेड 
िज.नां देड

122 मलदोडे िशवाजी संभाजीराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 14 6 1972 25 4 1992 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
ाशा काळे र

के. ाशा येवली
िजपहामांजरम

हदगाव 
हदगाव 
नायगाव 

25.04.199
2
28.09.199

27.09.1993
28.12.1995
26.07.2004

- नाही मांजरम

123 घगुे यंकटेश शंकरराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.बारड मदुखेड 7 5 1965 6 11 1995 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
मढका    पाथरड   
येळेगाव    बारड

भोकर मदुखेड 
अधापरु मदुखेड

06.11.1995 
15.07.1999 
23.08.2006 
01.06.2018 

14.07.1999 
22.08.2006 
31.05.2013 
आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक नां देड 53+

124 थोटवे  बालाजी  सटवाजी मा. िश. Marathi गिणत
िज.प. (अन)ु हा 
येळेगाव

अधापरू 1 9 1967 5 4 1997 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
िज.प.हा.कामारी 
िज.प.हा.मु माबाद 
िज.प.हा.िव णपुरुी  

िहमायतनगर 
मखुेड 
नां देड 

05.04.1997
14.01.2001
10.06.2006

13.01.2001
09.06.2006
31.05.2013

नाही आहे
नेताजी सभुास चं  
महािव यालय नां देड

रावणगाव ता.मखुेड 
िज.नां देड

िजप ाशा बोरगाव हदगाव 24.04.1997 19.01.2001
125 सेवलीकर संजय उ  तमराव मा. िश. Marathi गिणत िजपहा लहान अधापरू 20 6 1972 24 4 1997 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30

िजप ाशा बोरगाव
िजप ाशा 
पाथरडिह  सा

हदगाव
मदुखेड
मदुखेड 

24.04.1997
20.01.2001
08.05.2008

19.01.2001
07.05.2008
31.05.2013

िनरंक नाही नां देड

126 िशरमोड उ म  ल मण मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.िकनी भोकर 5 3 1974 21 6 1999 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
िज.प.हा.उमापरु, 
पारडी बोधडी, 
िज.प.हा.िकनी

गेवराइ(बीड), 
िकनवट , भोकर

29.06.99,
 12.12.02, 
01.06.2013

11.12.02, 
30.05.2013  
आजपयत

नाही नाही जामदरी ता.भोकर

127 पापनवार बालाजी सयुकांत मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.रोिहिपंपळगाव मदुखेड 16 6 1974 20 12 1999 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
पेनरु       आ र 
िव णपूरुी 
रोहीिपंपळगाव

लोहा        लोहा     
  नां देड   मदुखेड

20.12.1999  
01.10.2002 
06.06.2006 
01.06.2013 

30.09.2002 
05.06.2006 
31.05.2013 
आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक नां देड

128 एम.ए.खिदर एम.ए.खलील मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 20 1 1975 19 11 2001 4 6 2013 4 6 2013 6 11 27
िज.प.हा.हदगाव 
िज.प.हा.अधापरू 
िज.प.हा.िव णपूरुी

हदगाव अधापरू  
नां देड

19.11.2001 
03.06.2006 

02.06.20060
3.06.2013  नाही होय

ा.िश.िज.प. ा.शा. 
रहाटी(ब)ुता.नां देड

नां देड

िज.प.हा.िव णपूरुी
नां देड 03.06.2006 

04.06.2013
3.06.2013  
आजपयत

रहाटी(ब)ुता.नां देड

129 मदुदवेाड बळीराम रामराव मा. िश. Marathi गिणत िजपहा काटकळंबा कंधार 1 5 1976 7 7 2000 11 6 2013 11 6 2013 6 11 20
कलंबर
बाचोटी

लोहा
कंधार

१७.१२.१९९
९
०८.१०.२००

०७.१०.२००५
३१.०५.२०20

नाही मखुेड

130 रेनगुं टवार आनंद नागनाथराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 20 5 1968 21 8 1997 12 6 2013 12 6 2013 6 11 19
िज.प.हा.जाहर, 
िज.प.हा.शहापरू 
िज.प.हा.िव णपूरुी

मदुखेड देगलरू 
नां देड

21.08.1997 
05.07.2003  
 12.06.2013

05.07.20031
1.06.2013 
आजपयत

नाही होय
मा.िश.     ी.राघव  
वामी िव ालयलालवंडी 

ता.नायगाव

देगलरू ता.देगलरू 
िज.नां देड

131 करंजीकर िदलीप ल मणराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.अधापरू अधापरू 7 7 1962 29 12 1986 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16
िजपहा मांजरम
िजपहा चौफाळा
िजपहा अधापरू

िबलोली
नां देड 
अधापरू

29.12.1986
 
27.07.2004 

27.07.2004
15.06.2013
31.05.2019

- आहे
िशि का िजपहा 
अधापरू//अधापरू

नां देड 53+

132 िबंगेवार सदुशन ली गोजी मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. वाघी नां दडे 5 12 1967 17 12 1999 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16
िज.प.हा.धमाबादिज
.प.हा.मगुट

धमाबाद मदुखेड
17/12/1999 
15/06/2007

14/06/2007 
14/06/2013

नाही आहे
ा.िश का 
ा.शा.बोरगांव ता.हदगांव

धानोरा खो 
ता.धमाबाद
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

133 पसरगे वैजनाथ िवरभ अ पा मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा

नां दडे 1 6 1973 24 12 1999 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16
िज.प.हा.भोकर  
िज.प.हा.अधापरू   

भोकर  अधापरू  24.12.1999 
27.07.2004 

26.07.2004 
14.06.2013 िनरंक होय

ा.िशि का  
िज.प. ा.शा.सांगवी मु माबाद  ता.मखुेड133 पसरगे वैजनाथ िवरभ अ पा मा. िश. Marathi गिणत

िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 1 6 1973 24 12 1999 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16 िज.प.हा.अधापरू   
िज.प.हा.(अन.ु)चौ

भोकर  अधापरू  
नां देड 27.07.2004 

15.06.2013
14.06.2013 
आजतागायत

िनरंक होय िज.प. ा.शा.सांगवी 
ब.ुक.वजीराबाद ता.नां देड

मु माबाद  ता.मखुेड

134 घोरडवाड  शंकर नागोराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.मगुट मदुखेड 6 3 1974 18 3 2000 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16
मातुळ     वाघी      
मगुट

भोकर   नां देड   
मदुखेड

18.03.2000  
07.10.2003  
15.06.2013

06.10.2003  
14.06.2013 
आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक
हरनाळा ता.िबलोली 
िज.नां देड

135 दाचावार सनुील संगमनाथ मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 25 10 1970 23 8 2006 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16 िज.प.हा.मालेगांव अधापरू 23.08.2006 14.06.2013 होय होय
स.िश., िजप ाशा, 
नसरतपरू ,  िज हा नां देड

उ ी  (पदे) ता.मखुेड

136 अबंटवार द साद िव लराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.धमाबाद धमाबाद 5 5 1965 23 9 1986 16 6 2013 16 6 2013 6 11 15
ाशा मदनापरु  

के ाशा जारीकोट 
ाशा चोळाखा     

िकनवट  िबलोली  
िबलोली   िबलोली 
 िबलोली िकनवट   

23.09.1986 
09.07.1987 
01.07.1989 

08.07.1987 
30.06.1989 
08.04.1999 

नाही आहे
स.िश. िज.प. 

ा.शा.धानोरा ख.ु 
ता.धमाबाद

धानोरा ख.ु 
ता.धमाबाद

53+

137 सािबयाबानो खिुशद ेअहमद मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.बारड मदुखेड 6 7 1982 12 2 2007 19 6 2013 19 6 2013 6 11 12 परळी         बारड परळी   मदुखेड 12.02.2007 
19.06.2013

18.06.2013 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक कंधार

138 खानापरुकर उषा वसंतराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.धमाबाद धमाबाद 13 6 1975 16 4 2001 27 6 2013 27 6 2013 6 11 4
िजपहा लोहगाव  
िजपहा कंुडलवाडी 
िजपहा धमाबाद

िबलोली     
िबलोली    धमाबाद

16.04.2001 
09.072003 
27.06.2013

08.07.2003 
26.06.2013   
31.05.2019

नाही आहे
मा.िश क, ी रा. 
 वा.िव.लालवंडी

म.ुपो.धमाबाद 
िज.नां देड

139 शेख खमरोि न गलुामरसलू मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा. 
िहमायतनगर

िहमायतनगर 2 12 1979 22 6 2006 12 7 2013 12 7 2013 6 10 19 िज.प.हा धावडा
भोकरदन 
िज.जालना

22.06.2006 11.07.2013 -- नाही

140 हगंरगे वैजनाथ गंगाराम मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 3 1 1976 10 12 1997 22 7 2013 22 7 2013 6 10 9
ाशा मालेगाव
ाशा ताकबीड
ाशा बळीरामपरू

हदगाव 
नायगाव 
नां देड 

10.12.1997
14.07.1999

13.07.1999
21.07.2003 - आहे

िशि का म.फुले ाशा 
बाबानगर नां देड

नायगाव

ाशा बळीरामपरू नां देड 
14.07.1999
22.07.2003

21.07.2003
07.05.2008

बाबानगर नां देड

141 कांबळे अशोक तुळशीराम मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.येताळा धमाबाद 1 7 1965 20 6 1986 22 8 2013 22 8 2013 6 9 9
ाशा करकाळा 
ा.शा.िचंचोली     

क  या धमाबाद   

उमरी      धमाबाद   
  धमाबाद   
िकनवट    धमाबाद

20.06.1986 
24.10.2002 
03.07.2012 

22.10.2002 
02.07.2012 
14.06.2013 

नाही नाही नाही मरवाळी 53+

142 धनशे ी गोपाळ उ मराव मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड

मखुेड 1 7 1975 12 6 2003 27 8 2013 27 8 2013 6 9 4
हाडोळती  
अहमदपरू    
िज.प.हा.मलु चे 

अहमदपरू 
मखुेड

12.6.2003  
27.8.2013

26.8.2013  
31.5.2020

िनरंक आहे
ा.िशि का  

िज.प. ा.शा.दाभड  
अधापरू

मखुेड

143 म के संदीप सभुाषराव मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.बारड मदुखेड 22 8 1985 12 6 2006 1 9 2013 1 9 2013 6 8 30 भंडारा        बारड भंडारा   मदुखेड 12.06.2006  
01.09.2013

31.08.2013 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक केदारगुडा

144 डांगे मेघा शिशकांत मा. िश. Marathi इं जी िजपहा लहान अधापरू 15 5 1971 23 8 1996 1 10 2013 1 10 2013 6 7 30
िजपहा िचंचोळी
िजपहा चौफाळा
िजपहामल चे 

क  नड
नां देड
नां देड

23.08.1996
15.11.1998
03.01.2000

14.11.1998
02.01.2000
30.09.2013

िनरंक नाही
उमरखेड िज. यवत 
माळ
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

145 डोणगावे संतोष द ा य मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. (मल चे) 

नां दडे 10 6 1977 27 8 1997 1 10 2013 1 10 2013 6 7 30
िज.प. ा.शा.मांडवा 
 

हदगांव  नां देड  27.08.1997  
 

08.07.1999  
22.08.2006  नाही नाही नाही

तामसा ता.हदगांव 
145 डोणगावे संतोष द ा य मा. िश. Marathi इं जी

िज.प.हा. (मल चे) 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 10 6 1977 27 8 1997 1 10 2013 1 10 2013 6 7 30  
िज.प. ा.शा.नाळे र

हदगांव  नां देड  
अधापरू  नां देड  

09.07.1999  
22.08.2006  
30.09.2013  

नाही नाही नाही
तामसा ता.हदगांव 
िज.नां देड

146 दशेपां डे अनजुा अ णराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 19 4 1980 1 12 2008 14 1 2014 14 1 2014 6 4 17
िज.प.तामसा
िज.प.मालेगांव

हदगांव
अधापरू

01.12.2008
14.01.2014

13.01.2014
31.05.2019

- आहे
संगणकचालक मनपा 
नां देड

बसमत िज.िहगंोली

147 गोणारकर रमा हबैतराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.बारड मदुखेड 7 12 1967 15 9 1987 5 3 2014 5 3 2014 6 2 26
नया कँ प  गोकंुदा   
 िकनवट   कामठा   
 सगुाव   मालेगाव   

िकनवट िकनवट 
िकनवट नां देड   
नां देड   नां देड  

16.09.1987 
15.06.1990 
14.07.2000 
23.07.2004 

14.06.1990 
13.07.2000 
22.07.2004 
31.05.2012 

िनरंक होय AGRI OFF नां देड- गोणार ता. कंधार

148 इगंळे   यंकट  भगवानराव मा. िश. Marathi गिणत िज प हा तामसा हदगाव 10 6 1977 16 6 2008 16 6 2008 1 5 2014 6 0 30
िज प हा सेनगाव  
िज प हा तामसा

सेनगाव 
हदगाव

१६.०६.२००८
०१.०५.२०१४

३०.०४.२०१४ 
३१.०५.२०१९

नाही नाही भगनरु मखुेड

िजपहाअधापरू अधापरू 17.12.1999 07.06.2003
149 सु ावे   योिगता पंढरीनाथ मा. िश. Marathi िव ान िज प हा खानापरू दगेलूर 1 7 1974 17 12 1999 1 6 2014 1 6 2014 5 11 30

िजपहाअधापरू
िजपहाखानापरू
िजपहाक यामखुेड

अधापरू
देगलरू
मखुेड

17.12.1999
08.06.2003
01.06.2013

07.06.2003
31.05.2013
31.05.2014

िनरंक आहे
ी ल मीकांत अं बेकर 

मा.िश. साधना हा.देगलरू
धमाबाद

150
िबंगेवार   अिनलकुमार 
बालाजीराव

मा. िश. Marathi गिणत िज प हा तामसा हदगाव 17 7 1981 13 9 2006 13 9 2006 3 7 2014 5 10 28
िज प हा लोहारा 
िज प हा तामसा

उदगीर 
हदगाव

१३.०९.२००६ 
०३.०७.२०१४

०२.०७.२०१४ 
३१.०५.२०१९

नाही आहे क स पाटबंधारे वी नां देड नां देड

151 बोरगावे िवलास   िवठठलराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 10 5 1974 20 6 1995 27 8 2014 27 8 2014 5 9 4
िज.प. ा.शा.सरेगाव
िज.प. ा.शा.सेनी 
िज.प.क. ा.शा.िपंप

नां देड 
अधापरू
अधापरू

20.06.1995
26.03.1997
10.07.2003

25.03.1997
09.07.2003
10.06.2007

नाही आहे
होय, सौ.पाटील ही.आर. 
स.िश. तु पा ता.नां देड

फुलवळ

152 कारमोड राजे र  गंगाराम मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. कामारी िहमायतनगर 12 6 1976 16 3 2000 11 9 2014 11 9 2014 5 8 20
िज.प.हा 
कोसमेट      

िकनवट   
िबलोली 

16.03.2000
 

03.6.2003 
12.07.2006 .. नाहीकोसमेट      

िज.प.हा.लोहगा
िबलोली 
िबलोली 

 
05.07.2003 

12.07.2006 
10.09.2014 

153 भोकरे रता द ा य मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.धमाबाद धमाबाद 6 12 1967 18 12 1999 15 9 2014 15 9 2014 5 8 16
िजपहा भोकर  
क  याहा नां देड  
िजपहा धमाबाद

भोकर    नां देड    
धमाबाद

18.12.1999 
01.07.2012 
15.09.2014

30.06.2012 
15.09.2014 
31.05.2019

नाही नाही नाही
उमरखेड 
िज.यवतमाळ

154 पतंगे शंकर सदुाम मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. क या 
नायगांव

नायगाव 28 8 1971 7 7 1992 16 9 2014 16 9 2014 5 8 15
ा.शा. बारड
ा.शा वानेगांव
ा.शा. देळूब ख.ु

नां देड
नां देड
नां देड

07.07.1992
14.01.1994
08.12.1994

13.01.1994
07.12.1994
06.11.1995

आहे िज.प.हा हदगांव बाबानगर, नां देड

155 आघाव पां डुरंग जयराम मा. िश. Marathi इं जी िजपहा काटकळंबा कंधार 7 8 1970 12 1 1999 16 9 2014 16 9 2014 5 8 15
िकनी
िलंबगाव
काटकळंबा

भोकर
नां देड
कंधार

१२.०१.१९९
९
०९.०६.२०१

०८.०६.२०११
१५.०४.२०१४
३१.०५.२०20

नाही आगेवाडी ता.केज

156 कारभारी परशरुाम गणपतराव मा. िश. Marathi िव ान िजपहा पेठवडज कंधार 10 6 1974 28 12 1999 17 9 2014 17 9 2014 5 8 14
पेठवडज
वडेपरुी
पेठवडज

कंधार
लोहा
कंधार

२८.१२.१९९
९
०१.०७.२०१

३०.०६.२०१२
१६.०९.२०१४
३१.०५.२०20

नाही पेठवडज कंधार
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

157 दळवी  िनतीन रमेश मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.सावरगाव मखुेड 24 7 1982 5 12 2008 17 9 2014 17 9 2014 5 8 14
पेठवडज  कंधार      5.12.2008  16.9.2014 

िनरंक नाही िनरंक नळदगू  ता .तुळजापरू157 दळवी  िनतीन रमेश मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.सावरगाव मखुेड 24 7 1982 5 12 2008 17 9 2014 17 9 2014 5 8 14
पेठवडज  
िज.प.हा.सावरगाव

कंधार      
मखुेड

5.12.2008  
17.9.2014

16.9.2014 
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक नळदगू  ता .तुळजापरू

158 रापतवार रंजना   िकशनराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.भोकर भोकर 19 10 1976 17 12 1999 18 9 2014 18 9 2014 5 8 13
िज.प.हा. बारड 
,िज.प.हा. मालेगाव 
िज.प.हा.भोकर

मदुखेड ,अधापरु 
,भोकर

17.12.1999, 
28.06.2011 , 
18.09.2014

27.06.2011, 
17.09.2014 , 
31.5.2020

नाही आहे
महािवतरण उप.कायकारी 
अिभयंता  वसमत िज 
िहगंोली

रामानंद नगर 
पावडेवाडी. नां देड

159 गंगासागरे कबीरदास मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.करखेली धमाबाद 13 9 1975 3 8 1998 20 9 2014 20 9 2014 5 8 11
ा.शा.िचकाळा  

िजपहा तामसा  
िजपहा भोकर   

हदगाव   
हदगाव   
भोकर    

03.08.1998 
18.09.2006 
11.06.2011 

17.09.2006
10.06.2011 
19.09.2014 

नाही नाही नाही भोकर

160 िचले   िव नाथ संगा पा मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.मरखेल दगेलूर 4 3 1973 9 1 1999 23 9 2014 23 9 2014 5 8 8
िज.प.हा.करडखेड
िज.प.हा.बेटमोगरा

देगलरू
मखुेड

09.01.1999
13.06.2011

12.06.2011
22.09.2014 िनरंक नाही िनरंक

देवणी ता.देवणी 
िज.लातुर

िजपहा मांडवी 05.03.1992 08.07.19980
161 दशेपां डे  ीकांत  शेषराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.लोहगाव िबलोली 28 6 1963 5 3 1992 7 12 2014 7 12 2014 5 5 24

िजपहा मांडवी 
िजपहा/िह.नगर 
िजपहा अधापरू 

क नवट िह.नगर 
अधापरू िबनोली

05.03.1992 
09.07.1998 
10.06.2011 

08.07.19980
9.06.201106
.12.201431.

. नाही 53+

162 दशेमखु   मनोहर संभाजीराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. शहापरू दगेलूर 25 2 1973 21 1 2000 7 12 2014 7 12 2014 5 5 24
देगलरू
लोहगाव

देगलरू
िबलोली

21.01.2000
03.07.2012

27.07.2012
06.12.2014

िनरंक नाही िनरंक कावळगाव

163 िटकाण े हाद  राजाराम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. िबलोली िबलोली 2 7 1970 17 3 2000 4 2 2015 4 2 2015 5 3 27 िज.प.हा.जाहर मखुेड
१७.०३.२००
०
04.02.2005

03.02.2015
31.05.2019

. नाही

164 जाधव मंजळुा  गोिवंदराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा लोहा लोहा 10 6 1974 31 12 1999 26 2 2015 26 2 2015 5 3 5
मलु ची देगलरू
अधापरू 
लोहा

देगलरू 
अधापरू 
लाहा

31.12.1999
10.05.2010

09.05.2010
06.12.2014 नाही

लोहा लाहा
10.05.2010
26.02.2015

06.12.2014
31.05.2019

165 कोरे गंगाधर िशविलंगअ पा मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 1 6 1975 6 11 1995 8 5 2015 8 5 2015 5 0 23
ा.शा.िश र
ा.शा. दापशेड

हा. येळेगाव

भोकर
लोहा 
अधापरू

06.11.1995
16.07.1999
21.11.2008

15.07.1999
20.11.2008
18.10.2014

नाही नाही िसडको नां देड

166 गोडाजी  बालाजी  शंकरराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. जवळगाव िहमायतनगर 28 6 1974 29 8 1997 1 7 2015 1 7 2015 4 10 30
िज.प. ा.शा.कलं
बर
िज.प.हा.पेठवड

मखुेड
कंधार
लोहा

29.08.1997
 
23.08.2006 

22.08.2006 
09.06.2011 
30.06.2015

... नाही नाही
मरुावी, ता.मखुेड, 
िज.नां दडे

167 बो ताप ले जयकुमार अतें रराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 24 8 1977 12 9 2006 1 7 2015 1 7 2015 4 10 30
धानरुी    
बेटमोगरा

उमरगा    
मखुेड

12.9.2006  
1.7.2015

30.6.2015  
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक देगलरू

168 सोनकांबळे भजुंग दवेराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.मांजरम नायगाव 3 6 1966 19 1 1988 5 7 2015 5 7 2015 4 10 26
कुरळावाडी
चीकळा तांडा (ल)
बाबुळगाव

कंधार
मदुखेड
नां देड

19.01.1988
04.06.1996
23.07.1997

03.06.1996
22.07.1997
07.08.2003

अपंग आहे नाही नाही
क हाळी ता.कंधार 
िज.नां देड

53+
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

169 शेळगे संजय  द राम मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा. क या 

नायगाव 4 2 1972 27 12 1999 11 7 2015 11 7 2015 4 10 20
िज.प.हा. बारड
िज.प.हा. वागी

नां देड
नां देड

27.12.1999
07.07.2003

30.06.2003
10.07.2015 नाही येनक  ता. उदगीर169 शेळगे संजय  द राम मा. िश. Marathi गिणत

िज.प.हा. क या 
नायगांव

नायगाव 4 2 1972 27 12 1999 11 7 2015 11 7 2015 4 10 20 िज.प.हा. वागी
िज.प.हा. क या 

नां देड
नायगांव

07.07.2003
11.07.2015

10.07.2015
31.05.2019

नाही येनक  ता. उदगीर

170 तावडे   गजानन   भाकरराव मा. िश. Marathi िव ान िज प हा तामसा हदगाव 1 4 1981 8 11 2006 8 11 2006 5 1 2016 4 4 26
िज प हा मंठा 
िज.हा.तामसा

मंठा हदगाव
०८.११.२००६ 
०५.०१.२०१६

०४.०१.२०१६ 
३१.०५.२०१९

अपंग नाही तळणी

171 घोलप   रव     बळीराम मा. िश. Marathi इं जी िज प हा तामसा हदगाव 8 12 1976 27 8 1997 5 9 2006 16 3 2016 4 2 15
ा शा ब लाळ     
ाशासीतारामतांडा  
ा शा लोणी बु   

भोकर 
भोकर 
अधापरू 

२७.०८.१९९७ 
२२.०७.२००३ 
१९.०८.२००५ 

२१.०७.२००३ 
१८.०८.२००५ 
०४.०६.२००६ 

नाही नाही नां देड

172 पांचाळ गणशे शंकरराव मा. िश. Marathi सा.शा िज प हा आ ी हदगाव 11 10 1974 20 12 1999 16 3 2016 16 3 2016 4 2 15
देगलरू
हानेगाव
तामसा

देगलरू
देगलरू
हदगाव

२०.१२.१९९९
२८.१०.२०१०
०३.०७.२०१२

२७.१०.२०१०
०२.०७.२०१२
२०.०३.२०१४

नाही होय
ीमती पांचाळ भावती 

गणेश 
स.िश.

देगलरू

173 गायकवाड   नामदवे   दता य मा. िश. Marathi सा.शा िज प हा तामसा हदगाव 12 2 1972 18 8 2000 13 6 2016 13 6 2016 3 11 18
िज प हा इटकुर     
िज प हा तामसा

कळंब हदगाव
१८.०८.२००० 
०७.०५.२०१६

०६.०५.२०१६ 
३१.०५.२०१९

नाही नाही जांभळा

174 िशंद ेजय ी शंकरराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 29 8 1975 6 11 1995 19 7 2016 19 7 2016 3 10 12
िज.प.हा.भोकर 
िज.प.हा.िव णपूरुी 
के. ा.शा.चौफाळा 

भोकर  नां देड नां देड 
  लोहा नां देड

06.11.1995 
01.02.1997 
08.06.2006 

31.01.19970
7.06.200622
.08.200608.

नाही होय
ा यापक ीिशवाजीकॉले

जकंधार
नां देड

175 उ हाळे मधकूर पां डूरंगराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 2 10 1966 30 7 1990 1 8 2016 1 8 2016 3 9 30
ाशा खंबाळा

िजपहा बारड
िजपहा इतवारा

िकनवट 
मदुखेड 
नां देड 

30.07.1990 
15.10.1992 
03.09.2004 

14.10.1992
02.09.2004 
08.07.2016

िदवयांग आहे
िशि का िजपहा 
मालेगाव/अधापरू

मदुखेड 53+

176 सोने मारोती रघनुाथराव मा. िश. Marathi सा.शा िजपहा पेनरु लोहा 22 5 1971 7 8 2000 13 8 2016 13 8 2016 3 9 18
िजपहा इटकुर

कळंब िज.उबाद 07.08.2000 06.05.2016 - नाही

177 ब गाने  परुभा िनवृ ी मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 13 3 1968 10 9 1996 9 9 2016 9 9 2016 3 8 22
िज. जालना  
माळकौठा

िज. जालना मदुखेड 10.09.1996 
09.09.2016

08.09.2016 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक

  उमरा   ता. 
औढंा(ना.) िज. 
िहगंोली

178 स यद     हबीब दलुसाब मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. मलुांचे 
दगेलूर

दगेलूर 20 7 1963 11 9 1987 11 1 2017 11 1 2017 3 4 20
िज.प. ा.शा.पाथरी
िज.प. ा.शा.कळेगा
व

िकनवट
देगलरू
देगलरू

11.09.1987
01.07.1994
02.12.2002

30.06.1994
01.12.2002
05.07.2003

िनरंक नाही िनरंक नंदरू ता. देगलरू 53+

179 क डावार  िशवाजी  भमू ना मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.लोहगाव िबलोली 10 6 1971 6 8 1996 25 8 2006 11 3 2017 3 2 20
ाशा सायलवाडी 

िजपहा तामसा 
िजपहा (B) देगलरू 

हदगाव 
हदगाव 
देगलरू 

06.08.1996 
25.08.2006 
01.07.2009 

24.08.2006 
30.06.2009 
10.03.2017 

. नाही

180 िशवाचाय   िशवानंद नागभषुण मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.हनेगाव दगेलूर 25 6 1966 14 7 1988 19 6 2017 19 6 2017 2 11 12
िज.प.हा.धामनगाव
िज.प.हा.माळकौठा
(मलुांच)े.देगलरु

मखुेड
मदुखेड
देगलरु

06.07.1992
14.07.1998
19.07.2005

13.07.1998
18.07.2005
29.11.2016

िनरंक आहे िनरंक खानापरु ता.देगलरू 53+
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

181 वडजकर गौसीया नासेर मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.येताळा धमाबाद 14 2 1967 14 12 1991 27 7 2017 27 7 2017 2 10 4
िजपहा परसाडा  
िजपहा िपंपळगाव 

वैजापरु   
अधापरू     

14.12.1991 
25.051999 

24.05.1999 
25.07.2017 प र  य  ता नाही नाही नां देड 53+181 वडजकर गौसीया नासेर मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.येताळा धमाबाद 14 2 1967 14 12 1991 27 7 2017 27 7 2017 2 10 4 िजपहा िपंपळगाव 

िजपहा येताळा
अधापरू     
धमाबाद

25.051999 
27.07.2017

25.07.2017 
31.05.2019

प र  य  ता नाही नाही नां देड 53+

182 इगंोले   सं िगता ध िडबाराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. शहापरू दगेलूर 24 4 1971 16 10 1996 16 3 2018 16 3 2018 2 2 15
तामसा
धमाबाद
चौफाळा

हदगाव
धमाबाद
नां देड

16.10.1996
16.06.2011
03.07.2012    

15.06.2011
02.07.2012
15.03.2018  

आहे
बबनराव साधजूी घोडगे 
िज.प.हा.माळकौठा(म.ुअ.)
ता.मदुखेड

िशंदेफळ ता.सेनगाव 
िज.िहगंोली

183 िशंद े ीकांत  यंकटराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 18 4 1975 19 6 1995 8 4 2018 8 4 2018 2 1 23
ा.शा.खैरगांव
ा.शा.खैरवाडी
ा.शा.माळकोळी

हदगांव
अधापरू
लोहा

19.06.1995
11.06.2007
08.05.2008

10.06.2007
07.05.2008
07.04.2018

नाही माळकौठा

184 बेजगमवार सभुाष िकशनराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 15 7 1968 8 7 1992 25 8 2006 27 4 2018 2 1 4
हाणेगाव   बेटमोगरा 
          शहापरू     
हा.देगलरू              

देगलरू   मखुेड   
देगलरू   देगलरू     
देगलरू   मखुेड

8.7.1992                     
                
15.5.2002                  

14.6.2002                 
             
24.6. 2006               

िनरंक नाही िनरंक मखुेड

31.7.2006  27.4.2018  हळदवाढवणा 
185 च हाण  धनाजी बालाजी मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.मु माबाद मखुेड 1 8 1982 31 7 2006 31 7 2006 28 4 2018 2 1 3

धानोरी     
मु माबाद

लोहारा      
मखुेड

31.7.2006  
28.4.2018

27.4.2018  
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक
हळदवाढवणा 
ता.जळकोट 
िज.लातूर

186 नरंगले  ेमला  नारायणराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा लोहा लोहा 5 3 1965 26 12 1983 16 5 2018 16 5 2018 2 0 15
पोखरभोसी 
कलंबर 
शेलगाव 

कंधार 
कंधार 
कंधार

26.12.1983
15.08.1984
28.06.1985

14.08.1984
27.06.1985
11.08.1994

- नाही 53+

187 कोकण ेिव लराव नारायणराव मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.मगुट मदुखेड 5 5 1968 4 1 1988 16 5 2018 16 5 2018 2 0 15
बाभळुगावतांडा 
भायेगाव    वाघी   
िपंपळगाव म.  मगुट

नां देड  नां देड  नां देड 
अधापरू मदुखेड

04.01.1988  
15.07.1999  
31.10.2001  
18.06.2009  

14.07.1999  
30.10.2001  
17.06.2009  
15.05.2018 

िनरंक िनरंक िनरंक
वझरगा ता.देगलरु 
िज.नां देड

188 कवर  हमेंत िनळकंठराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा लोहा लोहा 6 4 1967 11 1 1999 16 5 2018 16 5 2018 2 0 15
पाळज 
माळकौठा
लोहा

भोकर 
मदुखेड 
लोहा

12.01.1999
06.06.2007

05.06.2007
16.05.2018 - होय

स.िश. िज.प. ा.शा. 
पनेुगाव ता.िज. नां देड

53+
लोहा लोहा

06.06.2007
17.05.2018

16.05.2018
31.05.2019

पनेुगाव ता.िज. नां देड

189 चौधरी रेवती िशवाजीराव मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. वाघी नां दडे 6 7 1962 9 11 1981 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
क या अधापरु  
वाका           
मालेगाव      वाघी

अधापरू  लोहा     
अधापरू   नां देड

11/09/1981  
 
05.01.1982     

30/4/1982    
31.03.1983     
   

नाही नाही नाही कंधार 53+

190 वाठोरे   संभाजी  चोखाजी मा. िश. Marathi िहदंी िज प हा तामसा हदगाव 26 7 1964 24 11 1985 8 6 2004 17 5 2018 2 0 14
िज प हा िबलोली 
िज प हा कोसमेट 
िज प हा तामसा

िबलोली िकनवट 
हदगाव

२८.११.१९८५ 
०१.०८.२००८ 
१७.०५.२०१८

३१.०७.२००८ 
१६.०५.२०१८ 
२१.०५.२०१९

नाही नाही सरसम बु 53+

191 वाखरडे     गोिवंद हलाजी मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा. क या 
दगेलूर

दगेलूर 1 8 1967 1 10 1986 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.हानेगाव
िज.प.हा.नायगाव

देगलरू
नायगाव

27.08.2001
23.06.2003     

22.06.2003
16.05.2018           

िनरंक नाही िनरंक बा ळ ता. कंधार

192 कांबळे एस के मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 6 1 1969 4 1 1988 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हरसद
बी.आर.सी.
िज.प.बारड

लोहा
नां देड
मदुखेड

04.01.1988
08.08.1997
08.08.2001

07.08.1997
07.08.2001
07.06.2004

नाही हळदा कंधार
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

193 मारकवाड   मारोती हणमंतराव मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 14 7 1970 29 7 1989 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
के. ा.शा.अटकळी
िज.प. ा.शा.वळग

िबलोली
देगलरू

29.07.1989
07.07.1998

06.07.1998
29.10.2007 िनरंक नाही िनरंक दरेगाव ता.देगलरू193 मारकवाड   मारोती हणमंतराव मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 14 7 1970 29 7 1989 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 िज.प. ा.शा.वळग

िज.प.हा.काटकळंबा
देगलरू
कंधार

07.07.1998
30.10.2007

29.10.2007
16.05.2018

िनरंक नाही िनरंक दरेगाव ता.देगलरू

194 काल हमेंत मोगलाजी मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. वाघी नां दडे 14 7 1968 15 9 1990 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
प.्हरडप     शा  
रोहीिपलगाव 
मरळकं 

हदगांव     मदुखेड   
 नां देड   नादेड 
नां देड नां देड  

15/09/1990 
    9/3/1996 
   7/7/1997  

08/03/1996  
5/7/1997   
31/8/1999   

नाही आहे
ा.िशि का ा.शा.कौठा 

ता.अधापरू
केसराळी

195 घाटे गणपत केरबा मा. िश. Marathi सा.शा
िज.प.हा. (मल चे) 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 12 7 1963 30 11 1991 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.दहीफळ  
िज.प.हा.सावरगांव 
िज.प.हा.जाहर  

कळंब  मखुेड  
मखुेड  कंधार  नां देड

30.11.1991  
 

09.07.1997  

08.07.1997  
12.06.2006  
26.08.2009  

नाही होय
िज.प. ा.शा.चांडोळा 
ता.मखुेड िज.नां देड

िब लाळी ता.मखुेड 
िज.नां देड

53+

196 सयुवंशी  पी एम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 24 6 1965 19 12 1991 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा आ ी
िज.प.तामसा
िज.प.वाघी

परतूर
हदगांव
नां देड

19.12.1991
01.06.2003
01.06.2008

31.05.2003
31.05.2008
16.05.2008

- नाही 53+

िज.प.हा. क या ा.शा. वळंक मखुेड 06.04.1992 07.01.1994
197 को ह ेअिवनाश  गणपत मा. िश. Marathi मराठी

िज.प.हा. क या 
नायगांव

नायगाव 10 4 1973 6 4 1992 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
ा.शा. वळंक
ा.शा. सांगवी

के. ा.शा. पेठ 

मखुेड
मखुेड
देगलरु

06.04.1992
08.01.1994
01.06.2008

07.01.1994
31.05.2008
13.03.2013

नाही जांब ब.ु ता.मखुेड

198 दासेवार रमेश वडे ना मा. िश. Marathi इं जी िजपहा पेनरु लोहा 25 3 1966 8 7 1992 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
मातुळ
भोकर
तामसा

भोकर
भोकर
हदगाव

08.07.1992
30.08.2006
11.06.2011

29.08.2006
10.06.2011
16.05.2018

- आहे
िज.प. ा.शा पयुनी 
ता.नां देड

नायगाव 53+

199 हावरगे हनमंत इर पा मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.रोिहिपंपळगाव मदुखेड 15 6 1966 1 1 1994 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िकनवट    बोधडी   
 िचंचाळा   तामसा 
रोहीिपंपळगाव

िकनवट िकनवट 
भोकर हदगाव 
मदुखेड

01.01.1994 
01.06.2008 
30.06.2011 
01.06.2013 

31.05.2008 
29.06.2011 
31.05.2013 
16.05.2018 

िनरंक िनरंक िनरंक हावरगा ता.देगलरु 53+

200 पवार िव ल मा तीराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. वाघी नां दडे 11 9 1971 1 1 1994 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.धमाबाद 
िज.प.क या अधापरु 
िज.प.हा.िलंबगांव 

धमाबाद अधापरू 
नां देड अधापरू

01/01/1994 
17/10/1996 

16/10/1996 
26/7/2004 नाही आहे

व र  सहा यक 
िज.प.नां देड

शहापरू

िज.प.हा.िलंबगांव 
नां देड अधापरू 17/10/1996 

27/4/2004 
26/7/2004 
05/07/2008 

िज.प.नां देड

201 सयूवंशी  जय ी कंुडिलकराव मा. िश. Marathi इं जी िज प हा हदगाव हदगाव 27 1 1975 20 6 1995 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
काकांडी
तरोडा बु  
नवीन कौठा 

नां देड
नां देड 
नां देड 

२०.०६.१९९५ 
२१.०९.१९९७ 
१७.०४.२००० 

३१.०८.१९९७ 
०६.०४.२००० 
२२.०८.२००६ 

नाही आहे
मा य िश 
िज. ा.के. ा.शा.नायगाव

उंचेगाव हदगाव

202 आवरे  योितमयी बाजीराव मा. िश. Marathi इं जी
िज प हा मलु चे 
कंधार

कंधार 30 3 1975 20 6 1995 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िलंबगाव
 मगुट
मलु चे कंधार

नां देड
मदुखेड
कंधार

२३.०८.२००
६
०८.०६.२०१

०८.०६.२०११
१६.०५.२०१८
३१.०५.२०20

आहे
उपकोषागार अिधकारी 
भोकर

203 होनराव रेखा शेषेराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.रोिहिपंपळगाव मदुखेड 24 6 1973 8 11 1995 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
गोरठा    गुं डेगाव    
पांगरी   नायगाव   
मखुेड        कंुटुर 

उमरी       नां देड     
 नां देड  नायगाव 
मखुेड नायगाव 

08.11.1995 
01.07.1996 
15.06.2001 
12.06.2006 

01.07.1996 
14.06.2001 
11.06.2006 
23.08.2006 

िनरंक होय
अधी क आ मशाळा 
कंुटूर तांडा ता.नायगाव

बोमनाळी ता.मखुेड

204 प ेवार शांत िवलासराव मा. िश. Marathi िव ान िज प हा तामसा हदगाव 1 10 1971 23 8 1996 23 8 1996 17 5 2018 2 0 14
िज प हा 
बाजारसावंगी 
िज.हा.िबलोली 

खलुताबाद 
िबलोली अधापरू 
हदगाव

२३.०८.१९९६ 
२५.०९.१९९८ 
२०.०६.२००९ 

२४.०९.१९९८ 
१९.०६.२००९ 
१६.०५.२०१८ 

नाही आहे
ीमती िनलावार एम एम 

सह िश ाथिमक िज प ा 
शा देगाव बु  ता अधापरू

कसराळी ता िबलोली
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

205 नांगरे काश ई रराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. इतवारा नां दडे 1 4 1975 9 12 1996 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प. ा.शाळा 
वाळक               

हदगांव         
िबलोली      मखुेड  

12/09/1996              
             

16/6/1999              
          नाही नाही नाही माचनरु ता.िबलोली205 नांगरे काश ई रराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. इतवारा नां दडे 1 4 1975 9 12 1996 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 वाळक               

हदंगुं दा                  
िबलोली      मखुेड  
          नां देड         

             
17.06.1999               

          
30.06.2003        

नाही नाही नाही माचनरु ता.िबलोली

206 अधापरूकर  आरती फु लचं मा. िश. Marathi इं जी िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 4 9 1976 9 12 1996 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
ाशा बोरगाव
ाशा लोणी बु
ाशा लोणी खु

मदुखेड
अधापरू 
अधापरू 

09.12.1996
25.07.1998
13.07.2005

24.07.1998
12.07.2005
07.05.2008

िनरंक आहे
जी. ही.वारणकर कु रोग 
तं  उपिज हा णालय 
वसमत

अधापरू

207 पांडागळे रिव नाथ  द ा य मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 10 5 1976 26 11 1997 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िनमगाव    लोहा   
माळकौठा

हदगाव   लोहा   
मदुखेड

26.11.1997  
08.05.2008  
17.05.2018 

07.05.2008  
16.05.2018  
आजतागायत

िनरंक होय पांगरी नां देड नां देड

208 ड गरे गंगे ी  नागोराव मा. िश. Marathi इं जी
िज प हा मलुांचे 
कंधार

कंधार 5 8 1974 31 12 1998 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
चडुावा
चोफाळा
अधापरु

परभणी
नां देड
अधापरु

३१.१२.१९९
८
२७.१२.२००

२६.१२.२०००
३.७.२०१२
१६.५.२०१२

आहे
ाशा खरुगाव क  तरोडा 

िज नां देड
नां देड

िज.प.हा.म.ुमाजलगा माजलगाव २८.०६.१९९९ ३१.०५.२००८ 
209 िचतळे  सिुनता  गोिवंदराव मा. िश. Marathi िव ान िज प हा हदगाव हदगाव 20 3 1971 28 6 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14

िज.प.हा.म.ुमाजलगा
व 
िज. ा.शा.वाघी 

माजलगाव 
नां देड 
हदगाव

२८.०६.१९९९ 
०१.०६.२००८ 
१७.०५.२०१८

३१.०५.२००८ 
१६.०५.२०१८ 
३१.०५.२०१९

नाही आहे ा.साय स कॉलेज नां देड नां देड

210 लोहार  सयुकांत माधवराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.वडेपरुी लोहा 14 8 1975 28 10 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िकनी 
मलु चे नां देड    
वडेपरुी

भोकर 
नां देड 
लोहा

28.10.1999 
01.07.2009 
16.05.2018

30.06.2009 
17.05.2018 
31.05.2019

नाही नाही नाही
लोणी ता. देगलरू 
नां देड

211 दोमाटे     उमेश मनोहरराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 10 8 1976 18 12 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हाकरड्खेड.
िज.प.हा.मरखेल
िज.प.हा.िबलोली

देगलरु
देगलरु
िबलोली

18.12.1999
07.08.2003
25.05.2012

06.08.2003
24.05.2012
16.05.2018

िनरंक नाही िनरंक
हानेगाव ता.देगलरू 
िज.नां देड

212 वाढई  शशांक  वामनराव मा. िश. Marathi िव ान
िज.प. (अन)ु हा 
येळेगाव

अधापरू 29 6 1972 21 12 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा िकनवट 
िज.प.हा.चौफाळा 
िज.प.(अन)ुहा 

िकनवट 
नां देड 
अधापरू

21.12.1999
11.10.2008

10.10.2008
16.05.2018 नाही नाही नाही

घोटी ता.िकनवट 
िज.नां देडयेळेगाव

िज.प.(अन)ुहा अधापरू
11.10.2008
17.05.2018

16.05.2018
31.05.2019

िज.नां देड

213 पांचाळ  रवी आ माराम मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा.(अन.ु)चौफा
ळा

नां दडे 26 4 1974 21 12 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.बाचोटी     
  
िज.प.हा.काटकळंबा

कंधार     कंधार    
अधापरू  नां देड

21.12.1999 
19.10.2002 
05.06.2007 

23.09.2002 
04.06.2007 
16.05.2018 

िनरंक िनरंक िनरंक दाताळा  ता.कंधार

214 ठाकुर बजरंग चाँदिसंह मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 7 5 1971 29 12 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
पाड (बोधडी)       
काटकळंबा   
माळकौठा

िकनवट   कंधार  
मदुखेड

29.12.1999 
18.08.2003 
17.05.2018

17.08.2003 
16.05.2018 
आजतागयत

िनरंक होय घगुं राळा ता.नायगाव
बा ळ ता.कंधार 
िज.नां देड

215 फावडे ानोबा   दौलतराव मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 11 10 1973 30 12 1999 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.माळाकोळी
िज.प.हा.क या 
देगलरु

लोहा
देगलरु
नायगाव

30.12.1999
04.07.2012
17.05.2018

03.07.2012
16.05.2018
31.05.2019

नाही नाही नाही भाकसखेडा

216 रकसाळे दगडू शंकर मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.मगुट मदुखेड 14 3 1971 16 3 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 माळाकोळी  मगुट लोहा   मदुखेड 16.03.2000 
17.05.2018

16.05.2018 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक

आिशव ता.औसा 
िज.नां देड
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

217 दावेवार यंकट साय ना मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 25 3 1966 7 7 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िजपहा येताळा
िजपहा जारीकोट

िबलोली
िबलोली

07.07.2000
13.01.2001

12.01.2001
25.09.2002 िनरंक नाही

सालेगाव ध. 
ता.धमाबाद िज. 53+217 दावेवार यंकट साय ना मा. िश. Marathi िहदंी िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 25 3 1966 7 7 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 िजपहा जारीकोट

िजपहा लोहगाव
िबलोली
िबलोली

13.01.2001
26.09.2002

25.09.2002
12.06.2006

िनरंक नाही ता.धमाबाद िज. 
नां देड

53+

218 शेख  वजाहत नौसीन  हिमदोि न मा. िश. Marathi सा.शा
िज.प. (अन)ु हा 
येळेगाव

अधापरू 8 5 1975 18 7 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.माळाकोळी
 
िज.प.हा.िलंबगाव 

लोहा 
नां देड 
अधापरू

18.07.2000
19.09.2002
17.05.2018

18.09.2002
16.05.2018
31.05.2019

नाही नाही नाही नां देड

219 मजुळगेकर  सितश यशवंतराव मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. 
िहमायतनगर

िहमायतनगर 10 5 1978 5 5 2005 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा लोणी   
         
िज.प.हा तामसा

अधापरू    
हदगाव

5.5.2005  
24.12.2010

23.12.2010    
  
16.5.2018

.. नाही

220 पाटील नालंदा सोपानराव मा. िश. Marathi गिणत िजपहा लोणी बु अधापरू 8 7 1983 14 2 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िजपहा जळकोट
िजपहा बारड 
िजपहा लोणी बु

उ मानाबाद
मदुखेड
अधापरू

14.02.2008
14.05.2013
17.05.2018

13.05.2013
16.05.2018
31.05.2019

िनरंक आहे
किन  सहायक माधवराव 
पाटील िवदयालय नां देड

िकनवट

िज.प.हा. (मल चे) िज.प.हा.वडेपरूी     30.11.2008 16.05.2018  
221 साताळे हावगीराव ध डीबा मा. िश. Marathi गिणत

िज.प.हा. (मल चे) 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 8 1 1976 30 11 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.वडेपरूी     
िज.प.हा.मलु चे 
नां देड

लोहा  नां देड
30.11.2008 
17.05.2018

16.05.2018  
31.05.2020

नाही नाही
कोषा य  िश क भारती 
(मा य)

थोटवाडी ता.मखुेड 
िज.नां देड

222 बसदु े  हा स यंकटराव मा. िश. Marathi गिणत
िज.प.हा. मलुांचे 
दगेलूर

दगेलूर 10 4 1979 1 12 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 िज.प.हा.लोहा. लोहा 01.12.2008               16.05.2018             िनरंक नाही िनरंक
मानेजवळगा.ता.िनलं
गा िज. लातूर

223 कमठाण े संदीप   िदलीपराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. कंुडलवाडी िबलोली 4 2 1983 3 12 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14 पाळाज भोकर
03.12.08
17.05.18

16.05.18
31.05.2019

. नाही

224 अनकाडे रामा   अशोक मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 1 7 1983 5 12 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िज.प.हा.पाड  
बोधडी 
िज.प.हा.घुं गराळा

िकनवट
नायगाव

05.12.2008
17.05.2018

16.05.2018
31.05.2019

नाही आहे
जे.एच.स.िश, ा.शा.भंडार
वाडी

दैठणा

िज.प.हा.घुं गराळा
नायगाव 17.05.2018 31.05.2019 वाडी

225 मोरे मोद मािणकराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.जाहर मखुेड 10 8 1983 5 12 2008 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
करडखेड  
िज.प.हा.जाहर

देगलरू   
मखुेड

5.12.2008  
17.5.2018

16.5.2018  
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक
कसगी ता.उमरगा 
िज.उ मानाबाद

226 जोशी िवजय मधकुर मा. िश. Marathi गिणत िजपहा बाचोटी कंधार 15 5 1979 2 9 2009 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
वाहगेाव
चौफाळा
बाचोटी

नां देड
नां देड
कंधार

११.०८.१९९
५
१८.०९.२००

१७.०९.२००६
०७.०९.२०११
३१.०५.२०20

नाही औरंगाबाद

227 येळवतकर गोपीकृ  ण अनंतराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.येताळा धमाबाद 15 6 1984 10 9 2009 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िजपहा पेठवडज
िजपहा येताळा

कंधार   
धमाबाद

10.092009 
17.05.2018

16.05.2018 
31.05.2019

नाही नाही नाही बाळापरु ता.धमाबाद

228 इगंळे शंकर  वसंतराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 2 7 1977 3 1 2000 24 5 2018 24 5 2018 2 0 7
िज.प.हा.पाळज
िज.प.हा.िल बगाव
िज.प.हा.िपंपळगाव

भोकर
नां देड
अधापरू

03.01.2000
29.07.2004
06.01.2011

29.07.2004
05.01.2011
23.05.2018

नाही नाही नाही िब लाळी
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

229 बडुरे िश पा भा करराव मा. िश. Marathi गिणत िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 11 5 1978 4 12 2008 24 5 2018 24 5 2018 2 0 7
िजपहा घगुराळा नायगाव 04.12.2008 23.05.2018

िनरंक नाही
गुंजोटी ता.उमरगा िज 

229 बडुरे िश पा भा करराव मा. िश. Marathi गिणत िजपहा िपंपळगाव म अधापरू 11 5 1978 4 12 2008 24 5 2018 24 5 2018 2 0 7
िजपहा घगुराळा
िजपहािपंपळगावम

नायगाव 
अधापरू

04.12.2008
24.05.2018

23.05.2018
31.05.2019

िनरंक नाही
गुंजोटी ता.उमरगा िज 
उ मानाबाद

230 पांचाळ समुंत तुळिशराम मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 30 6 1963 26 3 1984 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
मडक   सावरगाव    
शेवडी बाजीराव 
कवाना       आ ी   

िकनवट कंधार    
लोहा   हदगाव   
हदगाव   िकनवट    

26.03.1984 
21.08.1984 
29.06.1985 
19.07.2001 

31.05.1984 
31.05.1985 
16.07.2001 
16.01.2006 

िनरंक िनरंक िनरंक
 मांडनी   ता. 
अहमदपरु िज. लातुर

53+

231 जमदाडे िवनायक कच मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.  मालेगांव अधापरू 1 6 1967 18 1 1988 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िजप ाशा 
आमठाना 
िजप ाशा 

भोकर भोकर भोकर 
भोकर  नां देड

18.1.88. 
4.7.89. 
27.7.99. 

3.7.89. 
26.7.99. 
6.6.04. 

नाही नाही नाही उचेगाव ब ुहदगाव

232 ीरसागर बालाजी िव नाथ मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. वाघी नां दडे 14 6 1974 1 1 1994 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24 भोपळा         लोणी नायगांव   अधापरू
10/01/1994   

  
11.09.2006 

07/06/1998  
06.06.2019 

नाही नाही नाही बेलसर ता.अधापरू

233 अधापरूकर  सं  या  फु लचं मा. िश. Marathi इं जी िजपहा लोणी बु अधापरू 19 9 1974 6 11 1995 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24

234 लोलम  यंकट एम. मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.जारीकोट धमाबाद 4 5 1969 14 8 1996 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िजप ा.गूजरी
िजप ाशा ह  सा 
िजप ाशा कोठाळा

िबलोली
नायगाव 
नायगाव

14.08.1996
08.08.1998
14.07.2005
19.12.2006

07.08.1998
13.07.2005
18.12.2006
06.06.2019

नाही नाही नाही ड गरगाव ता.नायगाव

235 कंठवार अजय बाबरूाव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.बारड मदुखेड 30 4 1971 24 9 1996 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
क  हरेगांव     
आखडाबाळापरू 
वाघी          बारड

परभणी िहगंोली     
नां देड    मदुखेड

24.091996    
14.07.1999   
23.06.2012 
07.06.2019

13.07.1999   
22.06.2012 
06.06.2019आ
जतागायत

िनरंक होय
िजजामाता मा  यिमक 
आ मशाळा ह  सापरू ता 
नां देड

कलंबर बु  ता लोहा

236 पांढरे योती सधुाकर मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.अधापरू अधापरू 12 10 1967 17 12 1999 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हा.मालेगाव 
िज.प.हा.िव णपूरुी
िज.प.हा. अधापरू

अधापरू 
नां देड
अधापरू

17.12.1999 
09.07.2012

08.07.2012  
6.6.2019 नाही नाही नांदेड

िज.प.हा. अधापरू अधापरू
09.07.2012
7.6.2019

6.6.2019
31.05.2020

237 िवधाते िकशोर शंकरराव मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.माळाकोळी लोहा 25 4 1973 21 12 1999 9 7 2012 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हा.जारीकोट 
िज.प.हा.िव णपूरुी

धमाबाद 
नां देड

21.12.1999 
06.07.2012

05.07.2012 
31.05.2019

नाही
दादेगावता.आ ी,िज.
बीड

238 वेदपाठक िशवाजी िव नाथराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 30 3 1976 27 12 1999 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हा.माळाकोळी
िज.प.हा.मालेगाव
िज.प.हा.बारड  

लोहा अधापरू 
मदुखेड नां देड

27.12.1999
12.07.2005
04.06.2013

08.07.2005
03.06.2013
05.06.2019

नाही होय नाही नां देड

239
सवुणकार     चं शेखर 
भगवानराव

मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. माळाकोळी लोहा 10 7 1973 28 12 1999 2 7 2012 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हासावरगाव
िज.प.हा.क यामखुेड
िज.प.हा.मु ामाबाद

मखुेड
मखुेड
मखुेड

28.12.1999
18.09.2002
01.11.2011

17.09.2002
31.12.2010
01.07.2012

िनरंक नाही िनरंक
रावणगाव ता.मखुेड 
िज.नां देड

240 पाटील शहाजी वामनराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 24 3 1972 21 3 2000 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
मरखेल                 
      मु माबाद

देगलरू          मखुेड
21.3.2000                 
              
3.7.2012

2.7.2012                     
               
06.06.2019

िनरंक नाही िनरंक
भतूनिह परगा  
ता.देगलरू
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

अ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

241 नाईनवाड पंचफुला सिचदानंद मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 25 5 1975 16 4 2001 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हा.वडेपरुी
िज.प.हा अधापरू लोहा अधापरू नां देड

16.04.2001
01.07.2012

30.06.20122
7.01.2015 नाही होय

म.ुअ.
ीिशवाजी मा.िव ालय मखुेड241 नाईनवाड पंचफुला सिचदानंद मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 25 5 1975 16 4 2001 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24 िज.प.हा अधापरू

 िज.प.हा.िव णपूरुी

लोहा अधापरू नां देड 01.07.2012
06.06.2019

7.01.2015
आजपयत

नाही होय ीिशवाजी मा.िव ालय 
हळदा ता.कंधार

मखुेड

242 िबरादार कृ णा मोतीराम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 1 7 1979 19 11 2001 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
ा.शा.भाटेगाव 

िज.प.हा.माळाकोळी
िज.प.हा.िव णपूरुी

हदगाव
लोहा
 नां देड

19.11.2001
14.12.2009
07.06.2019

13.02.2009
06.06.2019
 आजपयत

नाही नाही िलंगापरू ता.मखुेड

243 भालके वैशाली धनराज मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.बारड मदुखेड 8 6 1975 12 3 2004 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
शहापरू   िकनाळा    
थेरबन  िव  णपूरुी

देगलरू     भोकर     
भोकर     नां देड

12.03.2004  
03.06.2008  
12.04.2010  
26.07.2013  

02.06.2008 
11.04.2010   
25.07.201306.
06.2019 

िनरंक होय
ामिवकास अिधकारी पं  

स भोकर
िनलंगा

244 वडगावकर जय ी नामदवे मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. वाघी नां दडे 16 3 1975 21 4 2005 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
िज.प.हा.घुं गराळा 
मालेगाव         वाघी

नायगांव  अधापरू   
नां देड

21/04/2005     
    
30.05.2013   

29/05/2013   
 06.06.2019

नाही नाही नाही नायगांव

23/09/2006     
245 ढाके ऋषीकेश िदनानाथ मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. वाघी नां दडे 27 3 1979 23 9 2006 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24  रामपरूी        वाघी परभणी    नां देड

23/09/2006     
    
18.05.2013

17/05/2013 नाही नाही नाही क हाना

246 िशराळे छाया सं ाम मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. करडखेड दगेलूर 29 3 1979 3 12 2008 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24 माळाकोळी लोहा 03.12.2008 06.06.2019 - नाही

247 ल  हाळे मारोती गंगाराम मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा.मगुट मदुखेड 12 2 1968 15 1 1988 11 6 2019 11 6 2019 0 11 20
बामणी       बारड    
      वाघी          
मगुट

हदगांव  मदुखेड    
नां देड    मदुखेड

15.01.1988 
10.07.1998  
01.07.2012  
11.06.2019

09.07.1998  
30.06.2012  
10.06.2019आ
जतागायत

िनरंक होय
सिश िजपक ाशा िचकणा 
ता धमाबाद

सालेगांव ता नायगांव

248 िभंगोले गंगाधर माधवराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 4 8 1968 1 8 1989 11 6 2019 11 6 2019 0 11 20
 लोणी                  
               हानेगाव 
                           

देगलरु          
देगलरू         
मदुखेड       नां देड

07/11/1999       
      

23/11/2006         
       नाही नाही नाही गोरेगांव ता.मदुखेड

                           मदुखेड       नां देड
      
24.11.2006         

       
07.02.2012       

249 गोटे राजकुमार शामसुं दर मा. िश. Marathi सा.शा िज.प.हा. वाघी नां दडे 31 5 1969 21 12 1999 11 6 2019 11 6 2019 0 11 20
िज.प.हा.कंुटुर 
िज.प.हा.मगुट

नायगांव मदुखेड
21/12/1999 
20/10/2009

19/10/2009 
06/10/2019

नाही नाही नाही िशरड ता.कळमनरुी

250 मुंगरे  तुकाराम  मोहनराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.मगुट मदुखेड 1 7 1976 24 12 1999 11 6 2019 11 6 2019 0 11 20
भोकर     िलंबगांव  
   मगुट

भोकर     नां देड   
मदुखेड

24.12.1999  
09.06.2011  
11.06.2019

08.06.2011  
10.06.2019आ
जतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक ता लोहा

251 जाधव  शामराव  रावजी मा. िश. Marathi िव ान िजपहा लहान अधापरू 1 5 1969 16 3 2000 12 6 2019 12 6 2019 0 11 19
बोधडी
बारड
िकनवट

िकनवट
मदुखेड
िकनवट

01.06.2000
18.07.2012
01.06.2013

17.07.2012
31.05.2013
11.6.2019

नाही नाही खैरगाव

252 टो पे  िशवाजी  क डीबा मा. िश. Marathi इं जी िजपहा आ र लोहा 1 10 1971 3 4 1992 19 9 2019 19 9 2019 0 8 12
घोडज
त याची वाडी
बाचोटी

कंधार
कंधार
लोहा

3.04.1992
22.08.2002
25.08.2006

21.08.2002
24.08.2006
15.07.2011

नाही नाही कु ला
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / िज हा

पती / प नी 
सेवेत आह े

काय
तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

शाळेचे नावअ. . मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

253 को ह ेआशोक महाजन मा. िश. Marathi
सा.शा

िजपहा काटकळंबा कंधार 30 7 1964 3 12 1996 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9 डोगरवाडा कळमनरुी
03.12.1996
02.05.2013

01.05.2013
31.05.2019

. नाही 53+को ह ेआशोक महाजन मा. िश. िजपहा काटकळंबा कंधार
02.05.2013 31.05.2019

254 दगुम रेवती  नारायणराव मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.कंुटूर नायगाव 18 5 1968 17 12 1999 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9 िज.प.हा.वडेपरूी लोहा
17.12.1999
14.06.2011

13.06.2011
31.05.2019

नाही नाही नाही नांदेड

255 वैदय सरूज ीकांत मा. िश. Marathi िव ान िजपहा आ र लोहा 31 10 1973 31 12 1999 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9
िज.प.हा मांडक
िज.प.हा आ र
िज.प.हा क या 

िकनवट
लोहा
कंधार

31.12.1999
10.07.2003
01.06.2013

07.09.2003
29.05.2013
21.09.2019

- - - माळाकोळी ता लोहा

256 पवळे  भगवान िव नाथ मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.िकनी भोकर 20 4 1974 16 3 2000 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9
िज.प.पेठवडज
िज.प.िव णपुरूी
िज.प.मालेगांव िज 

कंधार
नां देड
अधापरू भोकर

16.03.2000
29.07.2004
29.05.2013 

28.07.2004
28.05.2013
21.09.2019 

- नाही कुरळा कधार

257 दडंारे वसंत आनंदराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.मरखेल मदुखेड 30 4 1975 1 9 2004 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9
खांबाळा               िकनवट          01.09.2004               12.03.2013             

िनरंक नाही िनरंक नागपरु257 दडंारे वसंत आनंदराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.मरखेल मदुखेड 30 4 1975 1 9 2004 22 9 2019 22 9 2019 0 8 9
खांबाळा               
 रोहीिपंपळगाव

िकनवट          
मदुखेड

01.09.2004               
              
13.03.2013    

12.03.2013             
           
21.09.2019        

िनरंक नाही िनरंक नागपरु

258 हदगावकर गणशे िवशनाथराव मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.पाळज भोकर 30 12 1971 17 12 1999 29 11 2019 29 11 2019 0 6 2
कंुटूर ,                   
           कंधार ,      
                कंधार., 

नायगाव ,              
  कंधार ,               
   कंधार ,              

17.12.199
9 , 
4.08.2004 

3.8.2004 ,               
             
12.7.2006 

नाही होय
सह िश.मनोिवकास ाशा 
कंधार

नां देड

259 भारती  धनंजय  राम भारती मा. िश. Marathi िहदंी
िज.प.हा. 
िहमायतनगर

िहमायतनगर 2 6 1970 1 1 1994 2 1 2020 2 1 2020 0 4 29
कासारखेडा
हदगाव             
   कोसमेट

नां दडे
हदगाव 
िहमायातनगर

०१.०१.१९९
४ 
०४.१०.१९९

०३.१०.१९९७
 
३१.०५.२०१९

नाही नाही हदगाव

260
बेरळीकर राजकुमार 
पां डुरंगराव

मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.पाळज भोकर 5 1 1971 22 12 1999 21 1 2020 21 1 2020 0 4 10
जाहर
सावरगाव
कंधार

मखुेड
कंधार
कंधार

२२.१२.१९९
९
१४.०६.२००

१३.०६.२००६
१२.११.२००७
२०.६.२०२०

नाही बेरळी ता मखेुड

261 जायभाये एम मा. िश. Marathi इं जी 15 3 1973 1 1 1994 0 0 0 नलं बत
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