
िद म वष� िद म वष� वष� म िद काया�लय तालकुा पासनु पय�त

1 2 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

1 1
जाधव रिवं� 

रामभाऊ
क� .�. दहलेी िकनवट 10 9 1965 4 6 2009 11 11 27

ना(हा

बाबानाईक तांडा

दहेली

डु,-ा

दहेली

िहंगणी

दहेली

हदगाव

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

माह0र

िकनवट

18.06.1986 

14.07.1987 

01.01.1994

24.08.2002

20.06.2006

01.06.2008

04.06.2009

13.07.1987

31.12.1993

23.08.2002

19.06.2006

31.05.2008

03.06.2009

31.05.202१

नाही नाही नाही पेसा सटु 53 +

िहवरा (गो)

लोणी

माजलगाव

परळी वैजनाथ

19.06.1992

21.09.2005 

20.09.2005

28.08.2006

यापवु; केलेला सेवा तपशील �थम नेमनकु िदनांका पासनु

िववरण

कुमारी,िवधवा,प>र? य

@ ता,

अपंग मतीमंद पाB यांचे 

पालक,घटE फोिटत,क

क� रोग,

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस असB यास 

E पH ट उB लेख करावा.

पती . प?नी 

सेवते आह े

काय

असBयास पद 

. काया�लय पLा

सेवा कालावधीत  

काम केलBे या 

तालकुा

मा, यता �ाM त संघटनेचा 

राN य/िजB हा अP यQ 

सरिचटणीस,कोषाP यQ व 

काया�P यQ

काय�रत 

ताल@ु यातील उप. 

िदनांक

काय�रत 

ताल@ु यातील 

सेवाकाळ 

31.05.2021
तालु
का

िशQण िवभाग ,िजB हा प>रषद , नांदडे
क� ��मखु संवंगा�ची अंितम  वाEत(य सेवाजेH ठता यादी संदभ� िदनांक- 31.05.2021 ( आिदवासी QेT  ) िदनांक २५.०७.२०२१

अंती

म 

यादी 

Yम

�ाथिम

क यादी 

Yम
क� ��मखुांचे नांव पद क� �

ज, मिदनांक

2 2
मडावी िवजय 

नामदवे
क� .�. मारेगाव (व) िकनवट 10 9 1970 15 2 2013 8 3 16

लोणी

मोहा

मांडवा

िपंपरी (ब.ु)

 मारेगाव (व)

परळी वैजनाथ

परळी वैजनाथ

परळी वैजनाथ

परळी वैजनाथ

िकनवट

21.09.2005 

29.08.2006

08.12.2007

05.06.2010

15.02.2013 

28.08.2006

 07.12.2007

04.06.2010

14.02.2013

31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु

3 3
राठोड �ताप 

थावZ
क� .�. कनक[ तांडा िकनवट 20 7 1968 1 5 2013 8 0 30

घोणसरी नं.2

फ\डा सतुारवाडी

ट�बवली कालवी

जामटो

कनक[ तांडा

कनकवली

कनकवली

कनकवली

देवगड

देवगड

िकनवट

18.12.1993

31.05.1998 

28.03.2003

13.03.2005 

12.03.2008

31.05.2013 

30.05.1998

27.03.2003

12.03.2005

11.03.2008

30.05.2013

31.05.202१

नाही होय
पोिलस 

अिधQक 

काया�लय नांदेड
- नाही पेसा  सटु

4 4
खडुे िशवाजी 

िदगांबर
क� .�. कमठाला िकनवट 31 12 1963 21 7 2015 5 10 10

पाटोदा (ख.ु)

थारा

क,या शाळा

नया कॅ^प

क,या शाळा

वानोळा

पाटोदा (ख.ु)

पाटोदा (ब.ु)

कमठाला

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

माह0र

िकनवट

िकनवट

िकनवट

30.08.1984 

22.07.1985

28.01.1989 

27.07.1995

30.06.2001 

01.06.2008

01.06.2013 

09.09.2014

21.07.2015 

21.07.1985

27.01.1989

26.01.1995

 29.06.2001

31.05.2008

31.05.2013

 08.09.2014

20.07.2015

 31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु/५३ वष� पणू�

5 5
गZड िनलावती 

महादू
क� .�. पाटोदा (ख.ु) िकनवट 6 7 1963 22 7 2015 5 10 9

िकनवट

 गोकुंदा

बरडशेवाळा

िशवाजीनगर

िचखली (ब.ु)

पाटोदा (ख.ु)

िकनवट

िकनवट

हदगाव

िकनवट

िकनवट

िकनवट

12.09.1987

18.06.2002

09.06.2007 

03.02.2011 

12.09.2014

22.07.2015

18.06.2002

 08.06.2007

02.02.2011

11.09.2014

21.07.2015

31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु 53 +

6 6 उईके रामा बंडू क� .�. घोटी िकनवट 3 2 1965 23 7 2015 5 10 8

मदनापरू

 कमठाला

खंबाळा

 गोकुंदा

लखमापरू

 घोटी

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

31.08.1984

22.07.1985 

30.06.2001

04.08.2001 

25.06.2009  

23.07.2015 

30.04.1985

29.06.2001

03.08.2002

24.06.2009

22.07.2015

31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु

Page 1 of 5 के� (पेसा ) अं
तम सेवाजे�टता याद� २५ जुलै २०२१



िद म वष� िद म वष� वष� म िद काया�लय तालकुा पासनु पय�त

1 2 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

यापवु; केलेला सेवा तपशील �थम नेमनकु िदनांका पासनु

िववरण

कुमारी,िवधवा,प>र? य

@ ता,

अपंग मतीमंद पाB यांचे 

पालक,घटE फोिटत,क

क� रोग,

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस असB यास 

E पH ट उB लेख करावा.

पती . प?नी 

सेवते आह े

काय

असBयास पद 

. काया�लय पLा

सेवा कालावधीत  

काम केलBे या 

तालकुा

मा, यता �ाM त संघटनेचा 

राN य/िजB हा अP यQ 

सरिचटणीस,कोषाP यQ व 

काया�P यQ

काय�रत 

ताल@ु यातील उप. 

िदनांक

काय�रत 

ताल@ु यातील 

सेवाकाळ 

31.05.2021
तालु
का

िशQण िवभाग ,िजB हा प>रषद , नांदडे
क� ��मखु संवंगा�ची अंितम  वाEत(य सेवाजेH ठता यादी संदभ� िदनांक- 31.05.2021 ( आिदवासी QेT  ) िदनांक २५.०७.२०२१

अंती

म 

यादी 

Yम

�ाथिम

क यादी 

Yम
क� ��मखुांचे नांव पद क� �

ज, मिदनांक

7 7
राठोड रमेश 

तकुाराम
क� .�.  नया कॅ^प िकनवट 25 3 1969 27 7 2015 5 10 4

 तोटंबा

इजंेगाव

पाटोदा (ख.ु)

 दLनगर

 दरसांगवी (िच.)

घोगरी

चाभरा

 नया कॅ^प

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

िकनवट

हदगाव

हदगाव

िकनवट

20.01.1988

01.07.1989 

01.01.1994

06.07.2004 

16.06.2006 

09.06.2007 

01.06.2008 

27.07.2015

30.06.1989

31.12.1993

05.07.2004

 15.06.2006

08.06.2007

31.05.2008

26.07.2015

31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु

सकनरु तांडा मखुेड ०९.०९.१९८७ १८.०९.१९९७

8 8
येवतीकर 

िशवाजी 

गणपतराव

क� .�. ग\डवडसामाह0र 15 7 1967 31 5 2016 5 0 0

सकनरु तांडा

मांजरी

पाटोदा ब.ु

हंगरगा

ग\डवडसा

मखुेड

मखुेड

िकनवट

मखुेड

माह0र

०९.०९.१९८७

१९.१९.१९९७

१६.०६.२०११

०२.०४.२०१३

३१.०५.२०१६

१८.०९.१९९७

१५.०६.२०११

०१.०४.२०१३

३०.०५.२०१६

३१.०५.२०२१

नाही नाही
िकनवट 

माहeर
नाही

53+ अवर सिचव यांचे पT 

िदनांक १४.१२.१७

9 9
करपे बळीराम 

संभाजी
क� .�. वानोळामाह0र 4 7 1965 1 6 2016 4 11 30

देगाव

सालेगाव ध

ईfरनगर

मोघाळी

िबतनाळ

पोमनाळा

वानोळा

िबलोली

िबलोली

भोकर

भोकर

उमरी

भोकर

माह0र

२४.०९.१९८९

१३.०७.१९९०

२३.०७.१९९८

२७.०८.२००२

११.११.२००३

०१.०७.२०१२

०१.०६.२०१६

१२.०७.१९९०

२२.०७.१९९८

२६.०८.२००२

१०.११.२००३

३०.०६.२०१२

२५.०५.२०१६

३१.०५.२०२१

नाही नाही
िबल, याळ

पोमनाळा
नाही ५३+

10 10
पाठक कBयाण 

वसंतराव
क� .�. �धानसागंवी िकनवट 1 7 1966 1 6 2016 4 11 30

काळेfर

Zई

तामसा

वडगाव

पवना

 Bयाहरी

�धानसांगवी

हदगाव

हदगाव

हदगाव

हदगाव

िहमायत नगर

हदगाव

िकनवट

28.11.1985

12.01.1990 

22.10.1994

01.09.2002 

15.06.2007 

08.05.2008 

01.06.2016 

11.01.1990

21.10.1994

31.08.2002

14.06.2007

 08.05.2008

31.05.2016

31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु ५३+

11 11
आचने िवgल 

केरबाजी
क� .�. वाई बामाह0र 1 7 1970 1 6 2016 4 11 30

सनुेगाव

फुलवळ

वाई बा.

लोहा

कंधार

माहeर

02.07.2005

16.06.2011

 02.06.2016

15.06.2011

30.05.2016

31.05.2021

नाही नाही नाही

12 12
पMुपलवाड 

अशोक आनंदराव
क� .�. िसंदखेडमाह0र 6 3 1972 2 6 2016 4 11 29

िबतनाळ

िसंदखेड

उमरी

माहeर

21.02.2013

02.06.2016

30.05.2016

31.05.2021

नाही नाही नाही

Page 2 of 5 के� (पेसा ) अं
तम सेवाजे�टता याद� २५ जुलै २०२१



िद म वष� िद म वष� वष� म िद काया�लय तालकुा पासनु पय�त

1 2 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

यापवु; केलेला सेवा तपशील �थम नेमनकु िदनांका पासनु

िववरण

कुमारी,िवधवा,प>र? य

@ ता,

अपंग मतीमंद पाB यांचे 

पालक,घटE फोिटत,क

क� रोग,

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस असB यास 

E पH ट उB लेख करावा.

पती . प?नी 

सेवते आह े

काय

असBयास पद 

. काया�लय पLा

सेवा कालावधीत  

काम केलBे या 

तालकुा

मा, यता �ाM त संघटनेचा 

राN य/िजB हा अP यQ 

सरिचटणीस,कोषाP यQ व 

काया�P यQ

काय�रत 

ताल@ु यातील उप. 

िदनांक

काय�रत 

ताल@ु यातील 

सेवाकाळ 

31.05.2021
तालु
का

िशQण िवभाग ,िजB हा प>रषद , नांदडे
क� ��मखु संवंगा�ची अंितम  वाEत(य सेवाजेH ठता यादी संदभ� िदनांक- 31.05.2021 ( आिदवासी QेT  ) िदनांक २५.०७.२०२१

अंती

म 

यादी 

Yम

�ाथिम

क यादी 

Yम
क� ��मखुांचे नांव पद क� �

ज, मिदनांक

13 13
ढुमण ेबालाजी 

भाऊराव
क� .�. आMपारावपेठ िकनवट 1 6 1966 21 5 2017 4 0 10

लांडगेवाडी

िहMपरगा

लादगा

तळणी

मYुमाबाद

आMपारावपेठ

कंधार

मखुेड

मखुेड

हदगाव

मखुेड

िकनवट

08.01.1986 

01.11.1995 

02.05.2004

08.05.2008 

14.05.2013 

21.05.2017 

31.10.1995

01.05.2004

07.05.2008

13.05.2013

 20.05.2017

31.05.2021

ह�दय शiिYया नाही नाही
५३+ मा.आय@ु त औरंगाबाद 

याचे पT
आMपारावपेठ िकनवट 21.05.2017 31.05.2021

14 14
पांचाळ नागनाथ 

प�टाजी
क� .�. िशवणी िकनवट 30 6 1966 21 5 2017 4 0 10

महागांव

खतगांव

चोळाखा

माचनरु

क,या िबलोली 

र?नाळी

िशवणी

भोकर

िबलोली

िबलोली

िबलोली

िबलोली

धमा�बाद

िकनवट

05.036.1986

02.08.1987

20.07.1990

12.07.2001 

17.08.2009 

01.07.2012 

21.05.2017 

01.07.1987

 19.07.1990

11.07.2001

16.08.2009

30.06.2012

20.05.2017

 31.05.2021

नाही नाही नाही पेसा सटु 53+

15 15
कदम 

बाळासाहबे 

शेषराव

क� .�. थारा िकनवट 25 4 1967 21 5 2017 4 0 10

येवली

कदमवाडी

मानसपरुी

कंधार

.माळेगाव

मखुेड

थारा

हदगाव

कंधार

कंधार

कंधार

लोहा

मखुेड

िकनवट

18.06.1986 

14.06.1990 

17.08.1994

14.06.1995

15.07.2005

14.06.2013 

21.05.2017 

13.06.1990

16.08.1994

13.06.1995

14.07.2005

13.06.2013

20.05.2017

31.05.2021

नाही होय स.िश. के.�ा.शा. 

पानभोसी ता.कंधार िजBहासरिचटणीस
53+ ,यायालयीन �करण िश.अ.यांचे पT Y ८५२ 

िदनांक १२.०२.२०२१ सा.ब.२०१७ मP ये झालेB या 

पदE थापनेत अंशत: बदल कZन पदE थापना िमळणे 

बाबत.

16 16
काळे वैजनाथ 

िभमराव
क� .�. िचखली (ब.ु) िकनवट 1 7 1968 21 5 2017 4 0 10

देवठाणा

गोणेगाव

बरबडा

आलरू

कासराळी

िचखली (ब.ु)

भोकर

मखुेड

नायगाव

देगलरू

िबलोली

िकनवट

31.07.1989 

10.11.1995 

11.11.2003 

16.12.2003 

17.06.2013 

21.05.2017

09.11.1995

10.11.2003

15.12.2003

16.06.2013

20.05.2017

31.05.2021

नाही नाही नाही

17 17
घोडजकर मारोती 

खंडु
क� .�. हडसणीमाह0र 26 1 1970 21 5 2017 4 0 10

बाभळूगाव

िबजेवाडी

हाडोली

बहाmरपरुा

गोळेगाव

हडसणी

कंधार

कंधार

लोहा

कंधार\

लोहा

माह0र

०१.०८.१९८९

२०.०१.२०००

२७.०७.२००४

१७.१२.२००७

०१.०६.२०१३

२१.०५.२०१७

१९.०१.२०००

२६.०७.२००४

१६.१२.२००७

३१.०५.२०१३

२०.०५.२०१७

३१.०५.२०२१

पाBय अपंग 

९२%
नाही िजBहाPयQ िशQक भारती
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िद म वष� िद म वष� वष� म िद काया�लय तालकुा पासनु पय�त

1 2 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

यापवु; केलेला सेवा तपशील �थम नेमनकु िदनांका पासनु

िववरण

कुमारी,िवधवा,प>र? य

@ ता,

अपंग मतीमंद पाB यांचे 

पालक,घटE फोिटत,क

क� रोग,

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस असB यास 

E पH ट उB लेख करावा.

पती . प?नी 

सेवते आह े

काय

असBयास पद 

. काया�लय पLा

सेवा कालावधीत  

काम केलBे या 

तालकुा

मा, यता �ाM त संघटनेचा 

राN य/िजB हा अP यQ 

सरिचटणीस,कोषाP यQ व 

काया�P यQ

काय�रत 

ताल@ु यातील उप. 

िदनांक

काय�रत 

ताल@ु यातील 

सेवाकाळ 

31.05.2021
तालु
का

िशQण िवभाग ,िजB हा प>रषद , नांदडे
क� ��मखु संवंगा�ची अंितम  वाEत(य सेवाजेH ठता यादी संदभ� िदनांक- 31.05.2021 ( आिदवासी QेT  ) िदनांक २५.०७.२०२१

अंती

म 

यादी 

Yम

�ाथिम

क यादी 

Yम
क� ��मखुांचे नांव पद क� �

ज, मिदनांक

18 18
पेठकर सलुोचना 

मािणकराव
क� .�. माह0र माह0र 1 8 1965 25 5 2017 4 0 6

नायगाव

इतवारा

राहती

तMुपा

असज�न

बाभळूगाव

ढाकणी

कंधार

लोहा

नायगाव

नांदेड

नांदेड

नांदेड

नांदेड

नांदेड

लोहा

कंधार

लोहा

२९.११.१९८५

०८.०७.१९८७

०९.१२.१९८७

२०.०६.१९८९

०७.०७.१९९९

२३.०८.२००२

१२.०७.२००५

०८.०५.२००८

०१.०६.२०१३

०७.०७.१९८७

०८.१२.१९८७

१९०६..१९८९

०६.०७.१९९९

२२.०८.२००२

११.०७.२००५

०७.०५.२००८

३१.०५.२०१३

२०.०५.२०१७

नाही नाही नाही ५३+

माह0र माह0र २५.०५.२०१७ ३१.०५.२०२१

19 19
नायके मदन 

िवgलराव
क� .�. कोसमेट िकनवट 25 6 1965 28 5 2017 4 0 3

तोरणा

 शेवडी

बोरगाव

Zई

बाpहाळी

कोसमेट

िबलोली

लोहा

लोहा

कंधार

मखुेड

िकनवट

28.01.1985 

14.10.1987

01.09.2001 

01.11.2007

08.05.2008 

28.05.2017 

13.10.1987

31.08.2001

01.09.2006

07.05.2008

19.05.2017

 31.05.2021

-हदय शi 

िYया
नाही नाही

५३+  आमा.आय@ु त औरंगाबाद 

याचे पT

20 20
हामद ेअशोक 

सभुाषराव
क� .�. पळशी िकनवट 5 2 1980 16 5 2018 3 0 15

आंबडगाव 2

आयी

पोटा (ब.ु)

पळशी

दोडामाग�

दोडामाग�

िहमायत नगर

िकनवट

05.07.2004

07.07.2011 

15.11.2013 

16.05.2018 

06.07.2011

 14.11.2013

16.05.2018

 31.05.2021
नाही नाही - िहमायतनगर नाही

21 21
कदम �Bहाद 

नागोराव
क� .�. जलधरा िकनवट 25 6 1965 1 6 2018 2 11 30

थडीसावरगाव

कुंटुर

दगुाव

तळेगाव

जलधरा

देगलरू

नायगाव

िबलोली

उमरी

िकनवट

28.11.1985 

17.08.1997

08.05.2008

17.06.2013

01.07.2018

16.08.1997

07.05.2008

16.06.2013

31.06.2018

 31.05.2021

नाही होय

स.िश. 

िज.प.हा 

.कुंटूर

नाही
५३+ मा.आय@ु त औरंगाबाद 

याचे पT

22 22
वारकड शंकर 

महाजन
क� .�. िभसी िकनवट 1 7 1971 6 6 2019 1 11 25

क,या अधा�परू

जांभळा  

िभसी

अधा�परू 

हदगाव 

िकनवट

22.10.2016 

01.06.2017 

06.06.2019

30.05.2017 

06.06.2019 

31.05.2021 नाही आहे
अंगणवाडी 

पय�वेिQका 

ए.बा.िव.यो.करमा

ळा िज.सोलापरू

अधा�परू 

हदगाव
नाही

23 23
मोरे सभुाष 

िकशनराव
क� .�.

पाटो

दा 

(ब.ु.)

िकनवट 10 6 1966 7 6 2019 1 11 24

सवना  

कोळगाव 

िकनी .

घोगरी 

िदवशी 

पाटोदा ब.ु

हदगाव 

भोकर 

भोकर 

हदगाव 

भोकर 

िकनवट

20.06.1986 

01.11.1995 

28.08.2002 

28.11.2008 

01.08.2015 

07.06.2019

31.10.1995 

27.08.2002 

27.11.2008 

31.07.2015 

06.06.2019 

31.05.2021

नाही नाही - भोकर नाही 53+
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िद म वष� िद म वष� वष� म िद काया�लय तालकुा पासनु पय�त

1 2 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

यापवु; केलेला सेवा तपशील �थम नेमनकु िदनांका पासनु

िववरण

कुमारी,िवधवा,प>र? य

@ ता,

अपंग मतीमंद पाB यांचे 

पालक,घटE फोिटत,क

क� रोग,

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस असB यास 

E पH ट उB लेख करावा.

पती . प?नी 

सेवते आह े

काय

असBयास पद 

. काया�लय पLा

सेवा कालावधीत  

काम केलBे या 

तालकुा

मा, यता �ाM त संघटनेचा 

राN य/िजB हा अP यQ 

सरिचटणीस,कोषाP यQ व 

काया�P यQ

काय�रत 

ताल@ु यातील उप. 

िदनांक

काय�रत 

ताल@ु यातील 

सेवाकाळ 

31.05.2021
तालु
का

िशQण िवभाग ,िजB हा प>रषद , नांदडे
क� ��मखु संवंगा�ची अंितम  वाEत(य सेवाजेH ठता यादी संदभ� िदनांक- 31.05.2021 ( आिदवासी QेT  ) िदनांक २५.०७.२०२१

अंती

म 

यादी 

Yम

�ाथिम

क यादी 

Yम
क� ��मखुांचे नांव पद क� �

ज, मिदनांक

24 24
शेरलावार गंगाधर 

बशेrी
क� .�. उमरी बा. िकनवट 20 12 1968 7 6 2019 1 11 24

कबीरवाडी 

वझरगा

गलरु

लोहा

मोहपरू 

नरंगल 

उमरी बा.

देगलरु 

देगलरु 

देगलरु 

लोहा

िकनवट 

देगलरु 

िकनवट

01.01.1988 

14.11.1995 

01.04.2005 

25.06.2007 

08.05.2008 

04.03.2014 

07.06.2019

13.11.1995 

31.03.2005 

25.06.2007 

07.05.2008 

03.03.2014 

06.06.2019 

31.05.2021

नाही नाही िकनवट नाही

 िश.अ.यांचे पT Y ८५0 िदनांक 

१२.०२.२०२१ सा.ब.२०१७ मP य े

झालBे या पदE थापनेत अशंत: बदल 

कZन पदE थापना िमळणे बाबत.

कानोडे पोलाजी 

भोगाव

पांगरी

लोणी बु

नांदेड

नांदेड

नांदेड

०४.०८.१९८९

०१.०१.१९९४

१३.०१.१९९४

३१.१२.१९९३

१२.०१.१९९४

०७०७.२००३

25 25
कानोडे पोलाजी 

भाऊराव
क� .�. आsा माह0र 1 7 1969 7 6 2019 1 11 24

लोणी बु
बेलसर

थारा

िनमगाव

आsा

नांदेड

अधा�परू

िकनवट

हदगाव

माह0र

१३.०१.१९९४

०८.०७.१९९४

१५.०४.२००५

०१.०७.२००९

०७.०६.२०१९

०७०७.२००३

१४.०४.२००५

३०.०६२००९

०६.०६.२०१९

३१.०५.२०२१

नाही नाही नाही

26 26
थगनारे बालाजी  

िवठृलराव
क� .�.

मांड

वा
िकनवट 25 6 1969 14 6 2019 1 11 16

लोखंडवाडी 

सावरगाव(पी) 

मंuयाळतांडा 

सावरगाव(पी)  

आखरगा खैरका 

Bयाहारी 

गोजेगाव मांडवा

िकनवट 

मखुेड 

मखुेड 

मखुेड  

मखुेड  

मखुेड  

हदगाव 

मखुेड 

िकनवट

24.12.1987 

16.06.1990 

13.07.2004 

27.05.2006 

21.09.2007 

09.05.2008 

17.06.2011 

22.07.2015 

17.06.2019

15.06.1990 

10.07.2004 

26.05.2006 

20.09.2006 

08.05.2008 

12.06.2011 

21.07.2015 

14.06.2019 

31.05.2021

नाही नाही नाही
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