
िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग आपसी बदली अज ा  यादी                    िदनांक २० जुलै २०२०

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 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

29 धेांगडे िशवशंकर पां डुरंगराव मा. िश. Marathi सा.शा
िजपहा िपंपळगाव 

अधापरू 5 7 1974 21 12 1999 19 6 2009 19 6 2009 10 11 12
िजपहाकामारी िह.नगर 21.12.1999 18.06.2009

मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

आपसी 
अज

अतंीम 
यादी 

म

थम नेमणकू 
िदनांक

मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय शाळेचे नाव तालुका

ज म ि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

1 29 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

1 51 बो लावार  बालाजी गंगाराम मा. िश. Marathi सा.शा ..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

2 82 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 
ता.उमरी

मंडलापरु ता.मखुेड

2 144 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 

16.09.1987 
15.06.1990 
14.07.2000 

14.06.1990 
13.07.2000 
22.07.2004 

िनरंक होय AGRI OFF नां देड- गोणार ता. कंधार

 सगुाव   मालेगाव   िकनवट नां देड 
14.07.2000 
23.07.2004 

22.07.2004 
31.05.2012 

3 47 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

3 79 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

4 30 िग े बालाजी यानोबा मा. िश. Marathi िहदंी .. 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   
25.07.2009 

31/10/1995     
   
24.07.2009 

नाही नाही नाही नावं ाचीवाडी

.बारड मदुखेड 03.04.1992 31.08.2001
4 118 मपुडे  एम के मा. िश. Marathi िहदंी ..  मालेगांव अधापरू 2 2 1973 3 4 1992 1 6 2013 1 6 2013 6 11 30

.बारड

.बारड

.मलुी नां देड

मदुखेड
मदुखेड
नां देड

03.04.1992
01.09.2001
02.07.2003

31.08.2001
30.06.2003
31.05.2013

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

5 83 ि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

5 142 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.मांडवा 
 
िज.प. ा.शा.नाळे र
  िज.प.हा.लहान   

हदगांव  नां देड 
 अधापरू  नां देड

27.08.1997  
09.07.1999  
23.08.2006  
01.10.2013

08.07.1999  
22.08.2006  
30.09.2013  
31.05.2020

नाही नाही नाही
तामसा ता.हदगांव 
िज.नां देड

6 27 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

6 36 बोरगावे  रमाकांत गोिवंदराव मा. िश. Marathi गिणत ..मलुांचे मखुेड मखुेड 1 5 1982 18 11 2009 18 11 2009 18 11 2009 10 6 13 ..मलुांचे मखुेड मखुेड 18.11.2009 31.5.2020 िनरंक आहे
िव कर िनरी क  GST 
OFFICE नां देड

फुलवळ  कंधार
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड
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मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क
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मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

आपसी 
अज

अतंीम 
यादी 

म

थम नेमणकू 
िदनांक

मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय शाळेचे नाव तालुका

ज म ि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

129 िबंगेवार सदुशन ली गोजी मा. िश. Marathi िव ान िज.प.हा. वाघी नां दडे
िज.प.हा.धमाबादिज धमाबाद 17/12/1999 14/06/2007 ा.िश का धानोरा खो 

7 129 ि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

7 143 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

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

8 81 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

मदुखेड 01.07.2012 आजतागायत

9 92 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

9 141 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

10 106 ि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+

क. ा.शा.  नां दापरु               10.07.1992       24.12.1999 

10 111 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  

    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

11 67 िबराजदार   िवजय ी यंकटराव मा. िश. Marathi िव ान ..जाहर मखुेड 19 6 1981 16 6 2008 23 6 2012 23 6 2012 7 11 8
..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

11 146 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

12 115 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 
िपं पळगाव   

भोकर  
नां देड 
मदुखेड
नां देड

19.01.1988 
16.07.1998 
15.06.2004 

15.07.1998
14.06.2004
31.05.2013

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

12 124 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 
रोहीिपं पळगाव

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
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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
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मा यम :- मराठी        संवग - मा यिमक िश क

आपसी 
अज

अतंीम 
यादी 

म

थम नेमणकू 
िदनांक

मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय शाळेचे नाव तालुका

ज म ि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

107 ताटे तानाजी  भजुंगराव मा. िश. Marathi मराठी मदुखेड 3 6 1971 14 9 1990 16 5 2013 16 5 2013 7 0 15
उमरी          येवली  हदगाव  14.09.1990 

01.10.1993 
30.09.1993 
13.08.1996 िनरंक होय ा.महा मखुेड बारसगाव ता.अधापरु पु पलुवाड यां नी 13 107 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    अधापरु  

िलंबगाव िव णपुरुी   
हदगाव  
अधापरु    

01.10.1993 
14.08.1996 
27.07.2004 

13.08.1996 
26.07.2004 
03.06.2011 

िनरंक होय ा.महा मखुेड बारसगाव ता.अधापरु

13 47 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

पु पलुवाड यां नी 
ताटे व शेळके या 
दोघां ना पर पर 

संमती िदली आहे
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