
ि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         िदनांक २० जुलै २०२०                               सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - शारी रक िश क

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

1 इगंोले  छ पती  जयवंतराव शा.िश Marathi शा.िश िज प हा हदगाव हदगाव 3 1 1963 12 6 1995 21 12 1998 21 12 1998 21 5 10
िज.प.हा.नां दगाव 
िज.प.हा.हदगाव

तुळजापरू
हदगाव

१२.०६.१९९५ 
२२.१२.१९९८

२१.१२.१९९८ 
३१.०५.२०१९

नािह आहे
पोलीस पाटील जाणनूा ता 
महागाव िज यवतमाळ

जननुा ता 
महागाव

53+

शाळेचे नाव
अतंीम 
यादी 

म
मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

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.

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

2 इदंरूकर रामक शन कािशनाथराव शा.िश Marathi शा.िश
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 3 7 1965 28 3 2000 30 7 2004 30 7 2004 15 10 1 िज.प.हा.मालेगांव अधापरू 28.03.2000 29.07.2004 - नाही 53+

3 खोकले काश  ल मण शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.भोकर भोकर 2 9 1976 8 11 2004 8 11 2004 8 11 2004 15 9 20 िज.प.हा.भोकर भोकर 08.11.2004 31.05.2020 नाही नाही
माळ 
को हारी ता: 
िकनवट

4 सयूवंशी आनंद दौलतराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.मलुांचे मखुेड मखुेड 8 3 1966 1 7 1991 11 7 2005 11 7 2005 14 6 24
गंगामाता सावरगाव 
 घुं गराळा   
िज.प.हा.मलुांचे 

मखुेड  
नायगाव मखुेड

1.7.1991                 
            
18.11.1995                

17.11.1995            
          
10.7.2005                

अ प ी 40% नाही िनरंक
ह डाळा 
ता.मखुेड

53+

वझर 

5 जाधव    सनुील पंढरीनाथ शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा. मरखेल दगेलूर 1 3 1976 30 3 2000 12 7 2005 12 7 2005 14 5 24 िज.प.हा.काटकळंबा कंधार 30.03.2000     11.07.2005        िनरंक नाही िनरंक
वझर 
ता.देगलरू 
िज.नां देड

6 पजुरवाड साइनाथ  महादु शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.मातुळ भोकर 3 6 1979 19 9 2005 19 9 2005 19 9 2005 14 8 12 िज.प.हा.मातुळ भोकर 19.09.2005 31.05.2020 नाही नाही
पाटनरु ता. 
अधापरु

7 िबरकुले बलराज लालुजी शा.िश Marathi शा.िश
िज.प.हा. (मल चे) 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 14 8 1963 12 12 1988 8 6 2006 8 6 2006 13 9 25
िज.प.हा.पाळज 
िज.प.हाकलंबर 
िज.प.हा.मलु चे 

भोकर लोहा 
नां देड

12.12.1998 
28.7.1999 
08.06.2006

27.07.1999 
07.06.2006 
31.05.2019

- नाही 53+

8 खािलख एम. ए. शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.मगुट मदुखेड 24 11 1967 29 8 2001 8 6 2007 8 6 2007 12 9 25 आ ी        मगुट
हदगाव 
मदुखेड

29.08.2001  
08.06.2007

07.06.2007   
आजतागयात िनरंक िनरंक िनरंक नां देड

9 जाधव गजानन आ पाराव शा.िश Marathi शा.िश िज प हा तामसा हदगाव 28 8 1976 13 12 2003 13 12 2003 1 6 2008 12 4 25
िज प हा कामारी िज 
प हा तामसा

िहमायतनगर 
हदगाव

१३.१२.२००३ 
०१.०६.२००८

३१.०५.२००८ 
३१.०५.२०१९

नाही नाही नाही
िहमायतनगर 
हदगाव

10 इदंरुकर रमेश गु नाथ शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.रोिहिपंपळगाव मदुखेड 29 6 1968 20 8 2001 19 6 2009 19 6 2009 10 11 12
इ लापरु 
रोहीिपंपळगाव

िकनवट 
मदुखेड

20.08.2001 
19.06.2009

18.06.2009 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक 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 अंितम  यादी         िदनांक २० जुलै २०२०                               सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - शारी रक िश क

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

शाळेचे नाव
अतंीम 
यादी 

म
मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

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.

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

11 कलुपवाड बाब ुरामजी शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.बारड मदुखेड 13 2 1970 6 12 2003 25 6 2009 25 6 2009 10 11 6 िपंपळगाव  बारड
अधापरु 
मदुखेड

06.12.2003 
25.06.2009

24.06.2009 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक

बामणी 
ता.लोहा

12 मुंढे ीधर  िदगांबरराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा लोहा लोहा 1 6 1963 30 11 1994 1 7 2009 1 7 2009 11 4 24
पेठवडज 
मलु चे कंधार
लोहा

कंधार 
कंधार 
लोहा

30.11.1994
01.08.2004
01.07.2009

31.07.2004
30.06.2009
31.05.2019

- नाही 53+

13 बोडके बालाजी रामचं राव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.घुगंराळा
नायगा

व
29 10 1965 15 11 1995 9 6 2011 9 6 2011 8 8 25

िज.प.हा.करडखेड
िज.प.हा.खानापरू
िज.प.हा.घुं गराळा

देगलरू
देगलरू
नायगाव

15.11.1995
12.07.2005
09.06.2011

11.07.2005
08.06.2011
31.05.2019

नाही नाही नाही च डी 53+

14 सयुवंशी िन कंठ भगवानराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा. िबलोली
िबलो
ली

13 5 1967 18 11 1995 17 6 2011 17 6 2011 8 11 14
शहापरू 
क  या देगलरू
िबलोली

देगलरू 
देगलरू
िबलोली

१८.११.९५
12.07.2005
17.06.2011

१६.०६.२०११
16.06.2011
आजपयत

नाही नाही नाही देगलरू 53+

15 िकितवार   संजय ल मणराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा. क या दगेलूर दगेलूर 2 12 1969 23 8 2001 18 6 2012 18 6 2012 7 11 13 िज.प.हा .तामसा हदगाव 23.8.2001             17.6.2011               िनरंक नाही िनरंक
 आलरु ता. 
देगलरू

16 दवेशे े जय ी यंबकराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 15 6 1973 29 3 2000 13 10 2018 1 7 2012 8 4 24
िज.प.हा.मलु चे 
िज.प.हा.वाघी
िज.प.नां देड 

मखुेड   नां देड 
  नां देड
नां देड

29.03.2000
01.07.2012
19.07.2018

30.06.2012
18.07.2018
11.10.2018

नाही आहे
ा.िश. 

िज.प. ा.शा.शबोली

लाळी(ख.ु)ता
.जळकोटिज.
लातूर

17 भैरवाड यादव द ा शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 2 8 1971 20 8 2001 1 7 2012 1 7 2012 8 4 24
कंुटुर          
बेटमोगरा

नायगाव 
मखुेड

20.8.2001          
       
1.7.2012

30.6.2012        
    31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक नायगाव

18 रसाळ  भालचं  चं कांत शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.वडेपरुी लोहा 15 8 1964 19 11 1994 12 6 2019 1 6 2013 7 4 25 िज.प.हा. वडेपरुी लोहा बीड 53+

19 जयिसंगकर प रणीती िव णपूंत शा.िश Marathi शा.िश िजपहा अधापरू अधापरू 29 8 1976 5 12 2003 1 6 2013 1 6 2013 7 4 25
िजपहा वडेपरूी
िजपहा अधापरू

लोहा
अधापरू

05.12.2003
01.06.2013

31.05.2013
31.05.2018

- आहे 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 अंितम  यादी         िदनांक २० जुलै २०२०                               सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - शारी रक िश क

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

शाळेचे नाव
अतंीम 
यादी 

म
मा यिमक िश काचे पणू नाव पद मा यम िवषय

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.

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

20 दशेमखु अबंादास दामोधरराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.मलु चे मखुेड मखुेड 1 11 1972 10 12 2003 15 6 2013 15 6 2013 6 11 16
िज.प.हा.मलु चे 
नायगाव  
िज.प.हा.मलु चे 

नायगाव मखुेड
10.12.2003                
               
15.6.2013

14.6.2013                  
              
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक
सांगवी बेनक 
 ता.मखुेड

21 काकडे नंद ूमुंजाजी शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 3 7 1966 23 6 2005 17 6 2013 17 6 2013 6 11 14
हा. पेठवडज ता 
कंधार

कंधार 23.06.2005 16.06.2013 नाही नाही
जनुा कौठा 
ता िज नां देड

53+

22 बोईनवाड िव ंभर िकशनराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.कंुटूर
नायगा

व
11 6 1970 9 8 1995 1 5 2014 1 5 2014 6 4 26

धानोरी
आलरु
कंुठूर

लोहारा
उमरगा
नायगाव

9.08.1995
01.05.2013
01.052014

30.04.2013
31.042014
31.05.2019

नाही नाही नाही
होटाळा 
ता.नायगाव 
िज.नां देड

23 गेटकेवार  सयुकांत रामराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा.लोहगाव
िबलो
ली

20 6 1969 8 6 2004 13 9 2019 8 9 2017 2 9 22
िज प हा देगलरू 
/तळणी

देगलरू / 
िबलोली

०८.०६.०४ 
०८.०९.२०१
७ १३.०९.१९

०७.०९.१७ 
१२.०९.१९ 
आजपयत

नाही नाही नाही

24 मरुडे राजनदा माधवराव शा.िश Marathi शा.िश िजपहा पेनरु लोहा 30 8 1972 15 12 2003 16 3 2019 29 5 2018 2 0 2
लोनी बु
माळकौठा

अधापरु
मदुखेड

15.12.2003
13.03.2014

12.03.2014
28.05.2018 - आहे

मा.िश. शा.आ म शाळा 
िपपंळदरी ता.औढा िज. नां देड24 मरुडे राजनदा माधवराव शा.िश Marathi शा.िश िजपहा पेनरु लोहा 30 8 1972 15 12 2003 16 3 2019 29 5 2018 2 0 2 माळकौठा

वडेपरुी
मदुखेड
लोहा

13.03.2014
29.05.2018

28.05.2018
16.02.2019

िपपंळदरी ता.औढा िज. 
िहगोली

नां देड

25 पांचाळ राजकुमार कािशनाथ शा.िश Marathi शा.िश
िज.प.हा. (मल चे) 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 5 1 1974 8 6 2004 29 5 2018 29 5 2018 2 0 2
िज.प.हापेनरु  
िज.प.मलु चे नां देड

लोहा नां देड
8.6.2004 
28.05.2018

27.5.2018  
31.05.2019

अपंग मलुाचे 
पालक

नाही

26 कुलकण  लोभ माधवराव शा.िश Marathi शा.िश िज.प.हा. वाघी नां दडे 11 3 1971 2 12 1994 12 6 2019 12 6 2019 0 5 25
िज.प.हा.बारड        
िव णपुरुी              
माळकौठा

मदुखेड     
नां देड        
मदुखेड

11/02/1994  
 
05.01.2008   

31/04/2008  
30.06.2018 
06.11.2019    

नाही आहे
वा.स.राजारामबाप ुशाळा 

बारड
नां देड
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