
िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० अंितम  यादी                                 आिदवासी े  ( 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
जाधव  मोहन  
गोबरा

मा. िश. Marathi िहदंी
िज.प.हा.िकनवट 
(मलुाचे)

िकनवट 12 3 1970 1 3 2001 10 6 2008 1 3 2001 19 2 30
बोधडी
िकनवट

िकनवट
िकनवट

01.03.2001
10.06.2008

09.06.2008
31.05.2019

अि थ यंग 41% नाही
लालनूाईक 
तांडा िकनवट

पेसा सटु

अतंीम 
यादी 

म

मा यिमक 
िश काचे पणू नाव

पद मा यम िवषय शाळेचे नाव 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.

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा
िववरण

2
कोथळे  ाने र  
िवठोबा

मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा. पाड -
बोधडी (ख)ु

िकनवट 26 6 1974 25 6 1999 11 2 2004 11 2 2004 16 3 20
येवता
पाड -बोधडी (ख)ु

केज िज. बीड
िकनवट

25.06.1999
11.02.2004

10.02.2004
31.05.2019

नाही नाही कुपटी पेसा सटु

3
पांचाळ  नामदवे  
नारायणराव

मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.िकनवट 
(मलु चे)

िकनवट 1 1 1973 6 11 1995 18 9 2014 9 6 2007 12 11 22
वाक
चोरंबा
जलधारा 

हदगाव
हदगाव
िकनवट

06.11.1995
20.06.1998
09.06.2007

19.06.1998
08.06.2007
07.05.2008

नाही आहे
मा.िश. गिणत शा.आ.शा. 
बोधडी

औराळा

4
आहरे  सिुनल  
भाऊसाहबे

मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. बोधडी िकनवट 1 6 1982 8 12 2008 8 12 2008 8 12 2008 11 5 23 बोधडी िकनवट 08.12.2008 31.05.2019 नाही नाही नािशक पेसा सटु

5 गोरे  वषा  गौतमराव मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा.िकनवट 
(मलु चे)

िकनवट 9 10 1982 8 12 2008 8 12 2008 8 12 2008 11 5 23 िकनवट िकनवट 08.05.2008 31.05.2019 नाही आहे
क. ा यापक. इं जी 
शा.आ.शा. सारखणी

लातूर5 गोरे  वषा  गौतमराव मा. िश. Marathi िव ान
(मलु चे)

िकनवट 9 10 1982 8 12 2008 8 12 2008 8 12 2008 11 5 23 िकनवट िकनवट 08.05.2008 31.05.2019 नाही आहे
शा.आ.शा. सारखणी

लातूर

6
िशराळ  गणशे  
िवलास

मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. इ लापरू िकनवट 12 11 1984 26 11 2009 26 11 2009 26 11 2009 10 6 5 इ लापरू िकनवट 26.11.2009 31.05.2019 नाही नाही बाश पेसा सटु

7
िसडाम  सिुनल  
आबाराव

मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. बोधडी िकनवट 1 3 1971 13 4 1992 1 8 2010 1 8 2010 9 9 30
िपं परखेडा
देवगाव
पाड -बोधडी

जालना
मंठा
िकनवट

13.04.1992
26.04.2006
1.08.2010

25.04.2006
29.07.2010
18.03.2013

नाही नाही नािशक पेसा सटु

8
जाधव  िवनायक  
पु षो म

मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा.कोसमेट िकनवट 20 3 1984 2 12 2008 25 3 2011 25 3 2011 9 2 6
िकनवट (मलुांच)े
कोसमेट

िकनवट
िकनवट

2.12.2008
25.03.2011

24.03.2011
31.05.2019

नाही नाही िचखली पेसा सटु

08.07.1992 09.11.1995

9
च हाण  बापरूाम  
मोतीराम

मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. मांडवी िकनवट 1 6 1971 8 7 1992 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21

के ाशा ग डवडसा
के ाशा माळेगाव
िजपहा आ  टुर
िजपहा मांडवी

िकनवट
लोहा
लोहा
िकनवट

08.07.1992
10.11.1995
08.05.2008
10.06.2011

09.11.1995
07.05.2008
09.06.2011
31.05.2019

नाही नाही
पानशेवडीता 
कंधार
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स या या 
कुमारी , िवधवा , 

ि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

अतंीम 
यादी 

म

मा यिमक 
िश काचे पणू नाव

पद मा यम िवषय शाळेचे नाव 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.

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा
िववरण

10
खैरनार  िवठोबा  
पं िडत

मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा.कोसमेट िकनवट 27 1 1983 6 12 2008 3 7 2012 3 7 2012 7 10 28
कामारी
कोसमेट

िह.नगर
िकनवट

6.12.2008
03.07.2012

02.07.2012
31.05.2019

नाही नाही मालेगाव पेसा सटु

िबतनाळ लोहा 06.11.1995 10.08.1998
11

बरुकुले  बाजीराव  
नारायण

मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. बोधडी िकनवट 20 6 1976 6 11 1995 19 5 2012 19 5 2012 7 10 11
िबतनाळ
वाकत
रेणापरु

लोहा
भोकर
भोकर

06.11.1995
11.08.1998
18.07.2002

10.08.1998
17.07.2002
07.05.2008

नाही नाही भोकर

12
येरेकार  
अिनलकुमार  म लू

मा. िश. Marathi इं जी
िज.प.हा.िकनवट 
(मलुाचे)

िकनवट 25 4 1975 27 8 1997 8 2 2013 8 2 2013 7 3 23
पांगरपहाड
गणेशपरू
कमठाला

िकनवट
िकनवट
िकनवट

27.08.1997
13.07.1999
22.06.2006

12.07.1999
21.04.2006
07.05.2008

नाही आहे स.िश. िजपहा बोधडी िकनवट पेसा सटु

13
िशंद े अिनल  
िव लराव

मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. इ लापरू िकनवट 23 8 1968 29 12 1987 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30
घोटी
नयाकॅ प
गोकंुदा

िकनवट
िकनवट
िकनवट

29.12.1987
13.07.1999
24.07.2003

12.07.1999
23.07.2003
14.06.2004

नाही नाही चाकूर

14
म मवार  ल मण  
गंगाराम

मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. िशवणी िकनवट 12 6 1973 22 3 2000 18 9 2014 1 6 2013 6 11 30
खाणापरु
इ लापरू
िशवणी

देगलरू
िकनवट
िकनवट

22.03.2000
01.06.2013

31.05.2013
17.09.2014 नाही नाही कंुडलवाडी

गंगाराम
मा. िश. Marathi िहदंी िज.प.हा. िशवणी िकनवट

िशवणी िकनवट
01.06.2013
18.09.2014

17.09.2014
31.05.2019

15
पाटील  गजानन  
घन याम

मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. इ लापरू िकनवट 17 6 1974 19 6 1995 2 6 2013 2 6 2013 6 11 29
उमरी
िचंचखेड
िशवणी

िकनवट
िकनवट
िकनवट

19.06.1995
05.07.2003
26.02.2008

04..07.2003
25.02.2008
14.07.2011

नाही नाही उमरी पेसा सटु

16
गायकवाड  िकशन  
सटवाजी

मा. िश. Marathi मराठी
िज.प.हा. पाड -
बोधडी (ख)ु

िकनवट 1 11 1966 10 9 1987 19 6 2013 19 6 2013 6 11 12
मांडवा
िनवघा
कन याची वाडी

िकनवट
हदगाव
हदगाव

10.09.1987
22.06.1990
28.09.1993

21.06.1990
27.09.1993
18.01.1996

नाही नाही सीबदरा 53+

17 ताटे  माधव  जळबा मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. बोधडी िकनवट 1 5 1973 19 6 1995 17 9 2014 17 9 2014 5 8 14
रामा तांडा 
लालवाडी
बाचोटी

लोहा
कंधार
कंधार

19.06.1995
30.05.2008
01.06.2008

13.06.1999
08.10.2017
13.03.2013

नाही नाही

मडके  गजानन  खामसवाडी उ मानाबाद 3.07.2006 30.06.2016
18

मडके  गजानन  
मारोतराव

मा. िश. Marathi इं जी िज.प.हा. बोधडी िकनवट 24 4 1979 3 7 2006 1 7 2016 1 7 2016 3 10 30
खामसवाडी
बोधडी

उ मानाबाद
िकनवट

3.07.2006
01.07.2016

30.06.2016
31.05.2019

नाही नाही पेसा सटु

19
भोजनकर  

ानकुमार  
पु षो मराव

मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. िशवणी िकनवट 18 3 1976 17 12 1999 19 7 2016 19 7 2016 3 10 12
तामसा
बारड
िशवणी

हदगाव
मदुखेड
िकनवट

17.12.1999
05.07.2011
19.07.2016

04.07.2011
18.07.2016
31.05.2019

नाही नाही हदगाव

Page 2 of 3 मा. श. पेसा अं तम याद  २० जुल ै२०२०
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मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

थम नेमणकू 
स या या 

स या या तालु यात 
कायरत तालु यातील 

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

ि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

अतंीम 
यादी 

म

मा यिमक 
िश काचे पणू नाव

पद मा यम िवषय शाळेचे नाव 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

प र  य  ता,
अपंग  मतीमदं 

पा  यांचे पालक, 
घट  फोिटत ककरोग, 

अधागवाय,ू
डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा
िववरण

20
कागण े संजय  
माधवराव

मा. िश. Marathi गिणत िज.प.हा. मांडवी िकनवट 23 6 1973 16 3 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 15
कंधार
बाचोटी
मांडवी

कंधार
कंधार
िकनवट

16.03.2000
16.09.2002
17.05.2018

15.09.2002
31.05.2019
आजतागायत

नाही आहे
वाळंतवाडी 
ता.कंधार

17.05.2018 आजतागायत

21
कदम  अशोक  
बाबरुाव

मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा.कोसमेट िकनवट 10 10 1971 18 3 2000 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
िलंबगाव
आ ी
बारड

नां देड
हदगाव
मदुखेड

18.03.2000
22.09.2006
1.07.2012

21.09.2006
31.06.2012
16.05.2008

नाही नाही रावणगाव

22
ब  े उ वला  
बाबाराव

मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा. पाड -
बोधडी (ख)ु

िकनवट 10 9 1975 21 4 2005 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
कंुडलवाडी
घुं गराला
पाड -बोधडी (ख)ु

िबलोली
नायगाव
िकनवट

21.04.2005
12.07.2006
17.05.2018

11.07.2006
16.05.2018
31.05.2019

नाही आहे स.िश.  सानेगु जी देगाव नायगाव

23
गालचेलवार   
बालाजी रामचं

मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा.कोसमेट िकनवट 8 6 1974 1 1 1994 7 6 2019 7 6 2019 0 11 24
क. ा.शा.बामणी
क ा.शा पेठअमरापरु
िज.प.हा.मरखेल  

िबलोली
देगलरू
देगलरू िज.प.हा. 

01.01.1994
13.07.2005
22.03.2014 

12.07.2005
21.03.2014
31.05.2019 

िनरंक नाही िनरंक
दरेगाव 
ता.देगलरू 
िज.नां देड

24
कांबळे िदलीप 

मा. िश. Marathi िव ान
िज.प.हा.िकनवट 

िकनवट 15 6 1972 2 3 2000 1 1 2011 21 6 2019 0 11 9
लोहगाव
म माबाद

िबलोली
मखुेड

02.03.2000
26.09.2003

25.09.2003
08.07.2006 - आहे

मा.िश संत गाडगे म.िव. 
मखुेड24

कांबळे िदलीप 
जळबाजी

मा. िश. Marathi िव ान
(मलुाचे)

िकनवट 15 6 1972 2 3 2000 1 1 2011 21 6 2019 0 11 9 म माबाद
लोहा

मखुेड
लोहा

26.09.2003
14.07.2006

08.07.2006
31.12.2010

- आहे
िश संत गाडगे म

लोहा
मखुेड

25
जाधव  अिवला  
गोथीराम

मा. िश. Marathi मराठी िज.प.हा. बोधडी िकनवट 2 5 1964 20 6 1986 18 9 2019 18 9 2019 0 8 13
वाघी
मांडवी

नां देड
िकनवट

8.06.2008
02.01.2011

1.01.2011
31.05.2019

नाही आहे
सह.िश क के. ा.शा. 
कनक  तांडा

मांडवी 53+
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