
िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

1 1
ब�दरवाड 

ल#मीबाई पोत'ना
मा. िश. मराठी

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 23 6 1971 24 11 1998 22 6 7

िज.प.3ा.शा.िशवणी   

िज.प.3ा.शा.यळेगेाव       

िज.प.क6 .3ा.शा.वजीराबाद 

िज.प.3ा.शा.थमशहवाडी   

िज.प.क6 .3ा.शा.चौफाळा    

िकनवट   नांदडे     

नांदडे     नांदडे     

नांदडे     नांदडे

12.09.1990 

24.11.1998 

04.07.2001 

30.04.2008 

23.11.1998 

03.07.2001 

29.04.2008 

31.03.2010 
प9र:य;ा िनरंक िनरंक िशवणी ता.िकनवट

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

ल#मीबाई पोत'ना फाळा
िज.प.क6 .3ा.शा.चौफाळा    

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा

नांदडे     नांदडे 30.04.2008 

01.04.2010 

13.3.2013 

31.03.2010 

12.03.2013 

आजतागायत

2 2
केदार गोिवंद 

यशवंतराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 10 8 1969 13 1 1999 22 4 18 हा.माळाकोळी लोहा 13.01.1999 23.12.2010

अि@थOयंग 

94 %
नाही क6 Qवेाडी ता.चाकूर िज.लातरू

3 3
RQुरकर दिेवदास 

साय' ना
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.जारीकोट धमा�बाद 5 5 1969 28 8 2001 19 9 3

िज.प.3ा.शा.आरळी, 

िज.प.3ा.शा.का-हाळ िजपहा 

जारीकोट

िबलोली,      

िबलोली     धमा�बद

29.07.1989 

02.08.1998 

28.08.2001

19.08.1998 

27.08.2001 

आजतागायत
नाही नाही नाही

कुंडलवाडी 

ता.िबलोली

4 4
कचकलवाड 

अशोक मारोती
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 6 1 1966 1 9 2001 19 8 30

जलधारा तांडा

कावलगडुा

आटाळा

बामणी

कुंठूर

िकनवट

भोकर

िबलोली

िबलोली

नायगाव

18.06.1986

09.07.1994

20.06.1995

06.07.2001

01.09.2001

08.07.1994

19.06.1995

05.07.2001

31.08.2001

आजतागायत

नाही नाही नाही
गोळगेाव ता.उमरी 

िज.नांदडे
53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

वासमवार पुGपा 
5 5

वासमवार पुGपा 

वैजनाथराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा. वाघी नांदडे 16 10 1963 1 11 2001 19 6 30 िज.प.हा.पानवडज औरंगाबाद मदुखडे 31.10.2001 नाही नाही नाही नांदडे 53+

6 6
डहाळ ेसधुीर 

बालाजी
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा. (मलुांच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 14 11 1975 3 7 2003 17 10 28 िज.प.हा.मालगेांव अधा�परू 17.12.1999 02.07.2003 - - - नांदडे ता.िज.नांदडे

7 7
ठमके   सरुखेा 

गणपतराव
मा. िश. िहदंी िज प हा तामसा हदगाव 8 8 1973 5 11 2003 17 6 26

िज प हा कामारी िज प हा 

तामसा
िह नगर  हदगाव

१६.०३.२००० 

०५.११.२००३

०४.११.२००३ 

आजतागायत
नाही आहे

सह िश aी संत 

रामबाप ूमटेकर 

वी लोहा

हदगाव

8 8
चOहाण िशवराम 

शंकर
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.माळकौठा मदुखडे 1 9 1963 1 12 2003 17 5 30

बEेलोरी(धा)  

3मेिसंगतांडा 

रोिहिपंपळगाव 

थारा     

िचकाळा  

रोिहिपंपळगाव 

माळकौठा

िकनवट  

िकनवट   

मुदखडे    

िकनवट  

मुदखडे  

मुदखडे  

मुदखडे

28.11.1985  

01.02.1992  

09.11.1995  

13.07.2001  

01.12.2003  

11.06.2004  

17.05.2018

31.01.1992  

08.11.1995  

12.07.2001  

30.11.2003  

10.06.2004  

16.05.2018  

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक
िचकाळातांडा मोठा 

ता.मदुखडे
53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

9 9
मुडंकर िवcनाथ 

गोिवंदराव
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.मांजरम नायगाव 8 7 1964 28 6 2004 16 11 3

शवेडी बा. 

तोरणा

नरसी

काला�

सांगवी

कंधार

िबलोली

नायगाव

िबलोली

नायगाव

05.03.1986

14.10.1987

14.11.1995

24.07.2001

13.10.1987

13.11.1995

23.07.2001

11.07.2003
नाही नाही नाही

मरवाळी 

ता.नायगाविज.नांदडे
53+

गोिवंदराव सांगवी

मांजरम
नायगाव

नायगाव

24.07.2001

12.07.2003

28.07.2004

11.07.2003

27.07.2004

आजतागायत

ता.नायगाविज.नांदडे

10 10
कछव ेबालासाहबे 

मारोतराव
मा. िश. िहदंी

िज.प.हा. (मलुांच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 31 7 1971 28 7 2004 16 10 3 िज.प.हा.यतेाळा धमा�बाद 08.01.1999 27.07.2004 - - - मानवत ता.मानवत िज.परभणी

11 11
वावधान ेअच�ना 

पंढरीनाथ
मा. िश. िहदंी िज.प.हा बाचोटी कंधार 28 11 1973 11 7 2005 15 10 20

कलंबर बु

बाचोटी

लोहा

कंधार

11.07.2005

10.०7.2005

9.07.2005

आजतागायत
नाही बहादरपरुा कंधार

12 12
कामजळग े 

सलुोचना रामराव
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 5 5 1964 13 7 2005 15 10 18

क6 .3ा.शा.सोनखडे

के.3ा.शा.िचखली

के.3ा.साखर कारखाना

क6 .3ा.शा.कासरखडे

3ा.शा.विजराबाद

िज.प.मालगेांव

कंधार

कंधार

कंधार

नांदडे

नांदडे

अधा�परू

21.03.1984

18.08.1984

19.11.1986

01.07.1994

05.11.1995

13.07.2005

15.08.1984

18.11.1986

30.06.1994

04.11.1995

12.07.2005

आजतागायत

- नाही 53+

13 13
पुfावार    मजंषुा 

प'ेटोजी
मा. िश. मराठी िज.प.हा.हनगेाव दगेलूर 18 1 1972 14 7 2005 15 10 17 िज.प.हा.करखलेी धमा�बाद 21.03.2000 13.07.2005 िनरंक नाही िनरंक दगेलरू
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

14 14 िशदं ेउKम हरी मा. िश. िहदंी
िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 16 6 1968 12 8 2005 15 9 19

संगम वाडी

माळाकोळी

कंधार

लोहा 
06.04.1992

12.08.2005

11.08.2005

आजतागायत
अि@थOयंग नाही

15 15
चOहाण हरी 

सोमिसगं
मा. िश. मराठी

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 2 6 1968 24 5 2006 15 0 7

कोसमटे

बाचोटी

9रसनगाव

िकनवट

कंधार

लोहा

हदगाव

लोहा

01.01.1988

15.11.2002

02.07.1994

15.11.2002 

आजतागायत
- नाही

16 16
जाधव उgवला 

कृGणाजीराव
मा. िश. मराठी ..िवGणूपुरी नांदडे 14 8 1975 6 6 2006 14 11 25

..लोहा 

िवGणपूरुी
लोहा  नांदडे

24.12.1999 

06.06.2006

05.06.2006  

आजपयiत
नाही होय

मा.िश. 

महा:मागांधीिवjा

लय 

मदुखडे,ता.मदुखडे

सनुगेावता.लोहािज.नां
दडे

17 17 डमर ेसजंय रावण मा. िश. मराठी िज प हा हदगाव हदगाव 1 6 1968 10 8 2006 14 9 21
िज.प.हा.मातुळ 

िज.प.हा.हदगाव

भोकर

हदगाव

१६.०१.१९९९ 

०९.०७.२००६

०८.०७.२००६ 

आजतागायत
नाही नाही बाशM

18 18
िशराळ ेदवेराव 

भुजगंराव
मा. िश. इYंजी 

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 7 4 1967 1 9 2006 14 8 30

िचखलभोसी

माळाकोळी

कंधार

लोहा 
01.08.1989

02.09.1994

01.09.1994

आजतागायत
- नाही 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

19 19
कांडल ेमारोती 

रामजी
मा. िश. मराठी ..करखलेी धमा�बाद 1 7 1970 19 9 2006 14 8 12

. कुंडलवाडी 

 लोहगाव  . 

करखलेी

िबलोली  िबलोली  

 धमा�बाद

14.01.1999 

07.01.2003 

19.09.2006

06.07.2003 

18.09.2006 

आजतागायत
नाही नाही नाही बटेक िबलोली

20 20
जाधव माधव 

बळीराम
मा. िश. सा.शा. ..मNुमाबाद मखुडे 11 12 1972 12 6 2007 13 11 19 पनेूर              मुNमाबाद लोहा      मुखडे

27.12.1999              

      12.6.2007

11.6.2007                   

      31.5.2020
िनरंक नाही िनरंक भासवाडी ता.मखुडे

21 21 िशदं ेबाब ूअमतृराव मा. िश. इYंजी ..धमा�बाद धमा�बाद 1 1 1973 8 5 2008 13 0 23
. नाईकतांड 

. धमा�बाद

हदगाव   

धमा�बाद

06.11.1995 

08.05.2008 

07.05.2008 

आजतागायत
नाही नाही नाही वसनु ता.मखुडे

22 22
मोतवेार    रमाकांत 

लLमणराव
मा. िश. सा.शाS

िज.प.हा. मलुांच े

दगेलूर
दगेलूर 5 7 1963 1 6 2008 12 11 30

िज.प.3ा.शा.मु@तापरु

िज.प.3ा.शा.दगुा�पठे

िज.प.3ा.शा.यवेती

िज.प.हा.राजरुाखु

िज.प.हाजाहnर

िबलोली

िकनवट

मुखडे

मुखडे

मुखडे

24.14.1984

29.06.1985

10.07.1985

01.01.1994

17.02.2006

30.14.1985

09.07.1987

08.01.1994

16.02.2006

31.05.2008

…. आहे

   

3ा.िश.िज.प.क6 .

3ा.शा. 

अटकाळी

 आंबलूगाता.मखुडे 53+

23 23
खानसोळ ेिवjा 

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

वै.अिधकारी 

Yामीण 

Rpणालय पसुद

हदगाव
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

24 24
अEलडवाड 

िहरामणी नरिसगं
मा. िश. इYंजी ..सावरगाव मखुडे 1 7 1983 3 12 2008 12 5 28 सावरगाव मुखडे 3.12.2008 आजतागायत िनरंक नाही िनरंक

नांदखडेा          

ता.परभणी

25 25
ध�ड े िजत'ेQ  

कारभारी
मा. िश. िवqान .. कामारी

िहमायतन

गर
2 8 1982 4 12 2008 12 5 27 . कामारी  िहमायातनगर 12.10.2008 आजतागायत .. नाही

26 26 काळ ेिवजय िवGणू मा. िश. गिणत िज.प.हा.मांजरम नायगाव 4 1 1983 8 12 2008 12 5 23 मांजरम नायगाव 08.12.2008 आजतागायत नाही आहे

सहाrयक 

अधीLक 

तालुका कृषी 

काया�लय 

माजलगाव 

िज.बीड

औरंगाबाद

27 27
केRर ेराज6' Q 

गोपीनाथ
मा. िश. गिणत िजपहा पठेवडज कंधार 5 6 1980 21 1 2009 12 4 10 पठेवडज कंधार २१.०१.२००९ आजतागायत

होय अपंग अEप 

stी
नाही वता�ळा मखुडे

28 28
धाेंगड ेिशवशकंर 

पांडुरंगराव
मा. िश. सा.शाS

िजपहा (अनु) 

िपंपळगाव म
अधा�पूर 5 7 1974 19 6 2009 11 11 12

िजपहाकामारी

िजपहािपंपळगावम

िह.नगर

अधा�परू

21.12.1999

19.06.2009

18.06.2009

आजतागायत
िनरंक नाही कामारी

Page 6 of 56 मा.�श.  ( Non Pesa )अं�तम सेवाजे�टता २५ जुलै २०२१



िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

29 29
िगK ेबालाजी 

pयानोबा
मा. िश. िहदंी .. वाघी नांदडे 2 2 1971 25 6 2009 11 11 6 आtा     पठेवाडज      वाघी

िकनवट  कंधार    

नांदडे

19/09/1990  

04.07.2004   

25.07.2009 

31/10/1995 

24.07.2009 
नाही नाही नाही नावंjाचीवाडी

pयानोबा 25.07.2009 
24.07.2009 

30 31
िदYसकर नागनाथ 

नरिसगंराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 10 5 1965 1 7 2009 11 10 30

िज.प.3ा.शा.चौकu 

के.3ा.शा.कौठा 

िज.प.हा.पठेवडजिज.प.हा.िव

Gणपूरुी

कंधार  कंधार 

कंधार नांदडे

04.01.1988 

23.06.2002  

07.06.2004 

01.07.2009 

22.06.200206.06.

200430.06.2009

आजपयiत
नाही नाही

िदYस(ब)ु 

ता.कंधारिज..नांदडे
53+

31 32
क-हाळ ेराजाराम 

उKमराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा. वाघी नांदडे 6 5 1967 1 7 2009 11 10 30

3ा.शा.कोकळगेांव  हदस्नी   

तमसा         वाघी

िबलोली   हादगाव 

  हदगाव    नांदडे

21/06/1986  

20/6/1990     

18.06.2004    

01.07.2009

20/06/1990  

24/8/2002       

30.06.2009 

आजतागायत

नाही नाही नाही भानगेांव ता.हदगांव 53+

32 30
िम@तरी िपतांबर 

aावण
मा. िश. इYंजी ..मलुांच ेमखुडे मखुडे 3 4 1970 1 7 2009 11 10 30

पठेवडज  

..मुलwच ेमुखडे 

..मुलांच ेमुखडे

कंधार      

मुखडे     

मुखडे

14.1.1999  

1.7.2009  

19.1.2011

30.6.2009  

18.1.2011  

आजतागायत
अEपstी नाही िनरंक मथेी  िज.धळुे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

33 33 राठोड िदलीप  बदु मा. िश. गिणत िज.प.हा.भोकर भोकर 1 7 1973 1 8 2009 11 9 30 िज.प.हा. जवळगाव िहमायतनगर
21.12.1999 , 

01.08.2009

31.07.2009 , 

आजतागायत
नाही नाही

वाइ तांडा ता. 

िहमायतनगर

34 34
तलेंग बालाजी  

मा. िश. गिणत िज.प.हा.मरखले दगेलूर 6 7 1972 3 9 2009 11 8 28
िज.प.हा.करड्खडे दगेलूर 03.03.2009 22.09.2014

िनरंक नाही िनरंक सोमठाना नायगाव34 34
तलेंग बालाजी  

मोहन
मा. िश. गिणत िज.प.हा.मरखले दगेलूर 6 7 1972 3 9 2009 11 8 28

िज.प.हा.करड्खडे दगेलूर 03.03.2009 22.09.2014

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक सोमठाना नायगाव

35 35
बोरगाव े रमाकांत 

गोिवंदराव
मा. िश. गिणत ..मलुांच ेमखुडे मखुडे 1 5 1982 18 11 2009 11 6 13 ..मुलांच ेमुखडे मुखडे 18.11.2009 आजतागायत िनरंक आहे

िवNuकर 

िनरीLक  

GST 

OFFICE 

नांदडे

फुलवळ  कंधार

36 36
आरकेर सरोजा 

अगंदराव
मा. िश. गिणत िज प हा आtी हदगाव 23 5 1984 24 11 2009 11 6 7 िज प हा आtी हदगाव २४.११.२००९ आजतागायत नाही होय

aी मकरंद मान े

सह िश शरद 

पवार हा 

उ@मानाबाद

लातूर

37 37
तलेंग िशवाजी 

qानोबा
मा. िश. सा.शाS िजपहा पठेवडज कंधार 17 6 1964 3 12 2009 11 5 28

सनेगाव

पठेवडज

िहंगोली

कंधार

११.११.२००२

०३.१२.२००९

०२.१२.२००९

आजतागायत
नाही गऊळ कंधार 53+

38 38
बावण ेबाबरुाव 

मोहनराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 7 5 1974 1 4 2010 11 1 30

वाई तांडा

घुंगराळा

अंजनी

कुंचलेी

कुंठूर

हदगाव

नायगाव

िबलोली

नायगाव

नायगाव

6.11.1995

01.07.1997

07.06.2006

01.04.2010

12.03.2013

31.8.1997

06.06.2006

31.03.2010

11.03.2013

आजतागायत

िदOयांग ५५ 

%
नाही नाही

भोपाळा ता.नायगाव 

िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

39 39
बर;उEला   

खाजा नाजीमो�ीन
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 17 5 1980 11 5 2010 11 0 20 नंदगाव तुळजापरू 23.06.2006

10.05.2010 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक दगेलरू

40 40 मळु ेराज6Q िशवा�पा मा. िश. सा.शाS
िजपहा (अनु) लोणी 

बु
अधा�पूर 15 10 1965 24 12 2010 10 5 7

िजपहा िलंबगाव

िजपहा लोणी बु

नांदडे 

अधा�परू

11.01.1999

24.12.2010

23.12.2010

आजतागायत
िनरंक नाही

िनंबोरा  ता क'नड िज 

औरंगाबाद

53+ 

िनलंबीत

41 41
सrयद   र�बानी 

युसफुसाब
मा. िश. िहदंी िज.प.हा. करडखडे दगेलूर 25 6 1973 30 12 2010 10 5 1

िज.प.हाबटेमोगरा

िज.प.हा.मुNामाबाद

मुखडे

मुखडे

28.12.1999

18.09.2002

17.09.2002

29.12.2010 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

मNुामाबाद ता.मखुडे 

िज.नांदडे

42 43
कांबळ ेकेशव 

यशवंतराव
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 2 6 1964 1 1 2011 10 4 30

3ाशा िचकाळा ता.

3ाशा शनेी

के3ाशा लोणी

3ाशा वाडी बु

िजपहा मुलांचे

िजपहा अधा�परू/अधा�परू

मुदखडे 

अधा�परू 

नांदडे 

नांदउे 

अधा�परू

01.01.1988 

21.06.1989 

01.07.1994 

01.07.1998 

07.06.2004 

01.01.2011 

20.06.1989

30.06.1994

30.06.1998

06.06.2004

31.12.2010

आजतागायत

कक� रोग 

आजार
नाही नांदडे 53+

43 42
झांबर े दीपक 

शकंरराव
मा. िश. गिणत .. जवळगाव

िहमायतन

गर
8 7 1979 1 1 2011 10 4 30 ..भोकर भोकर 08.12.2008

31.12.2010 

आजतागायत
.. नाही नाही

वडोद बाजार, ता.फुलं�ी, 

िज.औरंगाबाद
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

44 44
इदंरुकर    िदनशे  

िसQाम
मा. िश. सा.शाS िज प हा तामसा हदगाव 31 12 1971 4 1 2011 10 4 27

िज प हा मुगट  िज प हा 

तामसा
मुदखडे हदगाव

२१.१२.१९९९ 

०४.०१.२०११

०३.०१.२०११ 

०१.०५.२०१९आज

तागायत

नाही नाही कुंडलवाडी

45 45
जगंलकेर िशवाजी 

बाबाराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.धमा�बाद धमा�बाद 22 5 1971 7 1 2011 10 4 24

िजपहा कुंडलवाडी 

िजपहा धमा�बाद

िबलोली   

धमा�बाद

07.01.2009 

07.01.2011

06.01.2011 

आजतागायत
नाही नाही नाही करखलेी ता.धमा�बाद

46 46
पु�पलवाड  

रावसाहबे aीराम
मा. िश. मराठी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 12 1 1974 24 1 2011 10 4 7

क6 .3ा.शा.दहेली

िज.प.मरळक

िज.पिलंबगांव

िज.प.मालगेांव

िकनवट

नांदडे

नांदडे

अधा�परू

30.12.1993

06.06.2006

05.09.2007

24.01.2011

05.06.2006

02.09.2007

23.01.2011

आजतागायत

- आहे
3ा.शा.तळगेां
व ता.हदगांव

पाटोदा ता.नायगांव

47 47
रामोड   बाबरुाव  

ह'मा'तु
मा. िश. सा.शा. .. कुंडलवाडी िबलोली 21 5 1966 9 6 2011 9 11 22

दगुा�पते  

भोपाला 

रामपरू    

धमा�बाद 

िचकना   

 बाळापरु

िकनवट नायगाव 

धमा�बाद  धमा�बाद 

धमा�बाद धमा�बाद 

धमा�बाद  िबलोली

10.09.1987

16.06.1990

01.01.1994

08.12.1998

30.10.2001

07.07.2004

01.10.2006

09.06.2011

15.06.1990

31.12.1993

07.12.1998

29.10.2001

06.07.2004

30.09.2006

08.06.2011

आजतागायत

. नाही नाही 53+

48 48
ज�धळ े   सरुशे    

रामा
मा. िश. मराठी िज प हा तामसा हदगाव 4 5 1966 10 6 2011 9 11 21

3ा शा माल�गाव   3ा शा 

दधुड         3ा शाला  बोथी  

3ा शाळा भोसी  

3ा शाळा मातुळ िज प हा 

पाळज

 िज प हा तामसा

हदगाव 

िहनगर  

भोकर 

भोकर 

भोकर 

भोकर 

हदगाव

२८.११.१९८५ 

१६.११.१९८७ 

२९.११.१९९४ 

२९.०८.२००१ 

०६.०६.२००४ 

०९.०७.२००६ 

१०.०६.२०११

१६.११.१९८७ 

२८.११.१९९४ 

२८.०८.२००१ 

०५.०६.२००४ 

०८.०७.२००६ 

०९.०६.२०११ 

आजतागायत

नाही नाही तुराटी त उमरी @टशेन 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

49 51
डॉ.शखे महमद 

वखीओ�ीन शखे 

हमीदो�ीन

मा. िश. िवqान िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 10 4 1970 10 6 2011 9 11 21
िजEहा परभणी

िजपहा कलंबर

िजपहाअधा�परू

परभणी 

लोहा 

अधा�परू

02.09.1996

01.09.2006

10.06.2011

31.08.2006

09.06.2011

आजतागायत

अपंग ४३% 

अि@थOयंग
आहे

िशिLका िजपहा 

अधा�परू//अधा�परू
नांदडे

50 49
बो'लावार  

बालाजी गंगाराम
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.बारड मदुखडे 29 5 1971 10 6 2011 9 11 21

शहापरु       

बारड
दगेलुर  मुदखडे

19.01.1999 

10.06.2011 

09.06.2011  

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक दगेलरु

51 50
दरब@तवार अ�ण 

नागनाथराव
मा. िश. िवqान ..मलुwच ेमखुडे मखुडे 16 2 1973 10 6 2011 9 11 21

करडखडे  .

.मुलwच ेमुखडे
दगेलूर    मुखडे

20.12.1999     

10.6.2011

9.6.2011        

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

आलरू              

दगेलरू      नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

52 52
छपर ेमारोती  

राच�पा
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.मातुळ भोकर 4 3 1976 11 6 2011 9 11 20

3ा.शा.बलेQा ,

3ा.शा. अटाळा, 

िज.प.हा यतेाळा ,

ग.स.के.धमा�बाद 

िज.प.हा.धमा�बाद

िज.प.हा.मातुळ

उमरी, 

धमा�बाद, 

धमा�बाद,

धमा�बाद,

धमा�बाद,

भोकर

06.11.1995,

 05.07.96

, 05.08.98,

 01.7.05

 18.9.06, 

04.07.96, 

04.08.98, 

30.06.05, 

17.09.06, 

10.06.11,

नाही आहे िज.प.हा.भोकर बाळापरु ता: धमा�बाद

िज.प.हा.मातुळ भोकर
11.06.11 आजतागायत

53 53
गजलवार गोिवंद 

मोगलाजी
मा. िश. सा.शाS ..सावरगाव मखुडे 7 7 1968 13 6 2011 9 11 18 करडखडे         सावरगाव दगेलूर     मुखडे

28.12.1999      

13.6.2011

12.6.2011      

आजतागायत

अपंग 

पाEयाच े

पालक

नाही िनरंक वळग ता.दगेलरू

54 54
अ>कमवाड  

दिेवदास  क�डीबा
मा. िश. मराठी िज प हा तामसा हदगाव 14 6 1969 14 6 2011 9 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 

आजतागायत

नाही नाही मडेका मदुखडे

55 55
काळवेाड बालाजी 

Oयकंटराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.वडपेुरी लोहा 6 6 1974 14 6 2011 9 11 17

वाघी  

वडपेरुी

नांदडे 

लोहा

11.01.1999 

14.06.2011

13.06.2011 

आजतागायत
नाही नाही नाही वडपेरुी लोहा नांदडे

56 57
कदम भगवान 

महादजी
मा. िश. इYंजी . बाचोटी कंधार 1 4 1970 4 7 2011 9 10 27

दरेगाव

भायगेाव

चौफाळा

बाचोटी

हदगाव

नांदडे

नांदडे

कंधार

13.09.1990

08.11.1995

18.09.2006

04.07.2011

01.11.1995

17.06.2006

04.07.2011

आजतागायत

नाही त�ु पा  तानांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

57 56
पाटील िभमराव  

गोिवंदराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.िकनी भोकर 27 1 1973 4 7 2011 9 10 27

3ा.शा.दरसांगवी, 

उमरी बजार, 

3ा.श. िचंचखडे ,

िज.प.हा.बोधडी ,

िज.प.हा.िकनी

 िकनवट ,  

िकनवट ,  

िकनवट ,  

िकनवट , 

भोकर

19.06.95,

 14.07.99,

 20.06.06,

 30.10.06, 

04.07.11

13.7.99, 

19.06.06, 

29.10.06, 

03.07.11 , 

आजतागायत

नाही नाही वजरा(ब)ु िकनवट

04.07.11 आजतागायत

58 58
जाधव धनाजी 

सोपानराव
मा. िश. इYंजी िजपहा पठेवडज कंधार 5 2 1973 13 7 2011 9 10 18

बटेमोगरा

पठेवडज

मुखडे

कंधार

१६.०३.२०००

१३.०७.२०११

१२.०७.२०११

आजतागायत
नाही भाकसखडेा उदगीर

59 59
उषलवार  गंगाधर  

गंगाराम
मा. िश. गिणत िज.प.हा.मातुळ भोकर 3 6 1978 4 8 2011 9 9 27

िज.प.हा.बोधडी, 

िज.प.हा.मातुळ

िकनवट, 

भोकर

01.12.08,

 04.08.11

03.08.11, 

आजतागायत
नाही आहे

िज.प.3ा.शा.RQ

वाडी ता. 

कळमनरुी

धमा�बाद

60 60
जाधव परसराम 

बाबलूाल
मा. िश. इYंजी िज प हा आtी हदगाव 17 7 1967 5 8 2011 9 9 26

िज प हा मांडवी

िज प हा आtी

िकनवट

हदगाव

१४.०९.१९९०

०५.०८.२०११

०४.०८.२०११

आजतागायत
नाही होय

aीमती कमल पी 

राठोड  Yामसिेवका 

पंचायत सिमती  

िकनवट

कोठारी ता. िकनवट

53+ 

पेसा 
�वनंती 
�ा�या
�य

61 61
@वामी  महािलंग 

िस<दया�पा
मा. िश. सा.शाS ..बटेमोगरा मखुडे 10 3 1964 8 2 2012 9 3 23

आंदगेाव   

..मरखले  

दगेलूर   .

.बटेमोगरा

दगेलूर  दगेलूर  

दगेलूर 

  मुखडे

1.1.1988

10.7.1998 

3.4.2004

8.2.2012

9.7.1998

2.4.2004

7.2.2014

आजतागायत

53+ नाही िनरंक केदारकुंठा   दगेलरू 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

62 63
मजुावर    

विलयो�ीन 

अ�दलुवहाब

मा. िश. इYंजी
िज.प.हा. क'या 

दगेलूर
दगेलूर 15 10 1968 19 5 2012 9 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   

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

सावरगाव िप. 

ता.मखुडे
अ�दलुवहाब

दगेलूर 20.01.2011     
आजतागायत ता.मखुडे

63 62
मनुcेर  वैभव  

जनाध�न
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.पाळज भोकर 5 6 1975 19 5 2012 9 0 12

3ा.शा. िचंचखडे , 

3ा.शा. मारेगाव, 

िज.प.हा.कोसमटे, 

िज.प.हा.पाळज

िकनवट, 

िकनवट,

िकनवट,

 भोकर

30.10.1995,

22.07.2003,

31.08.2006,

19.05.2012

21.07.2003 ,

30.08.2006 ,

18.05.2012 ,

आजतागायत

नाही नाही ट6भी ता: िकनवट

64 64
िबराजदार   

िवजयaी Oयंकटराव
मा. िश. िवqान ..जाहnर मखुडे 19 6 1981 23 6 2012 8 11 8

..बाळापरू   

जाहnर
कळमनूरी मुखडे

16.6.2008

23.6.2012

22.6.2012

आजतागायत
िनरंक आहे

मा<य िशLक       

िवjा िवकास 

िवjालय 

बा�हाळी ता.मखुडे

बा�हाळी ता.मखुडे

65 65
राजपूत सजंय 

भावलालिसहं
मा. िश. िवqान िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 7 7 1970 26 6 2012 8 11 5

शहापरू

कुंठूर

दगेलूर

नायगाव

23.12.1996

26.06.2012

25.6.2012

आजतागायत
नाही नाही नाही

भागगाव 

ता.वैजापरूिज.औरंगा

बाद
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

66
मलुुकवार  सिवता  

िज.प.क'याभोकर

िज.प.3ा.शा.शहाजीनगर

िज.प.हा.मुलांच ेदगेलूर

भोकर

दगेलुर

दगेलुर

28.11.1985

09.07.1987

12.07.2000

08.07.1987

11.07.2000

11.07.2001

31.10.2001 कृष.अ.मदुखे
66 66

मलुुकवार  सिवता  

साय'ना
मा. िश. गिणत िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 24 5 1966 30 6 2012 8 11 1

िज.प.हा.मुलांच ेदगेलूर

िज.प.भा;ापरू

िज.प.हा.मुलwचदेगेलूर

िज.प.माळकोठा

िज.प.करड्खडे

दगेलुर

दगेलुर

दगेलुर

मुदखडे

दगेलुर

12.07.2000

12.07.2001

01.11.2001

22.06.2011

30.06.2012   

31.10.2001

21.06.2011

29.06.2012

21.09.2019 

आजतागायत

िनरंक आहे
कृष.अ.मदुखे

ड
नांदडे िज.नांदडे 53+

67 72
िनरडी हनमलंू   

गंगाराम
मा. िश. िहदंी ..घुगंराळा नायगाव 12 6 1964 1 7 2012 8 10 30

शलेगाव

..करखलेी

..घुंगराळा

गंगाखडे

धमा�बाद

नायगाव

05.01.1990

10.01.2002

01.07.2012

09.01.2002

30.06.2012

आजतागायत
नाही नाही नाही 53+

68 74 साखर ेशकंर मारोती मा. िश. िहदंी िज.प.हा.िलंबगांव नांदडे 15 10 1964 1 7 2012 8 10 30
कंधार     हदगाव    

   अधा�परू     नांदडे
आजतागायत नाही नाही नाही अधा�परू 53+

69 84
सुकंवाड चंQकला 

गंगाराम
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 1 1 1965 1 7 2012 8 10 30

िजपहा वाघी

िजपहा चौफाळा

िजपहा अधा�परू

नांदडे 

नांदडे 

अधा�परू

16.03.2000 

13.07.2005 

01.07.2012

12.07.2005

30.06.2012

आजतागायत
- नाही नांदडे 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

70 78
यनगंदवेार 

साई3साद राजाराम
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.करखलेी धमा�बाद 22 11 1965 1 7 2012 8 10 30

3ा.शा मनुर    3ा.शा.धानोरा 

ख.ु 3ा.शा.करखलेी तां. 

िजपहा करखलेी 

3ा.शा.शिनवारपठे िजपहा 

इ@ लापरु िजपहा करखलेी

भोकर     िबलोली  

   िबलोली    

धमा�बाद  िकनवट   

 िकनवट   धमा�बाद

18.06.1986 

03.06.1987 

21.06.1989 

23.06.1994 

01.07.2001 

01.07.2004 

02.06.1987 

20.06.1989 

23.06.1994 

30.06.2001 

30.06.2004 

30.06.2012 

नाही नाही नाही
निवपठे 

िज.िनजामाबाद
53+

01.07.2004 

01.07.2012

30.06.2012 

31.05.2019

71 75
कानोड ेह9र�Qं 

पुरभाजी
मा. िश. सा.शा@ �

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 5 1 1968 1 7 2012 8 10 30

िज.प.3ा.शा.बाबनवाडी        

िज.प.3ा.शा. पांगरी          

िज.प.हा.अधा�परू           

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा

भोकर   अधा�परू   

अधा�परू  नांदडे

31.07.1989 

05.07.2003 

09.06.2004 

01.07.2012  

04.07.2003 

98.06.2004 

30.06.2012 

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक अधा�परू 53+

72 70
गोरल ेिकशोर  

रामचंQ
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.भोकर भोकर 1 10 1970 1 7 2012 8 10 30

िज.प.हा.तामसा   िज.प.हा.  

भोकर
हदगाव         भोकर

18.12.1999 , 

01.07.2012

30.06.2012 , 

आजतागायत
नाही नाही म;ुाइ नगर िज. जळगाव

73 73
अधा�पुर ेसतीश 

बस�पा
मा. िश. गिणत .. इतवारा नांदडे 1 2 1971 1 7 2012 8 10 30

..पटेवडज 

जहnर 

मुखडे  

 इतवारा

कंधार          

मुखडे       मुखडे    

    नांदडे

01/04/1994

12.07.2005

23.08.2006

01.07.2012

11/07/2005  

22.08.2006 

30.06.2012 

आजतागायत

नाही नाही नाही मNुमाबाद

74 79
मान ेनानासाहबे 

िवठठलराव
मा. िश. िहदंी िजपहा पठेवडज कंधार 14 2 1971 1 7 2012 8 10 30

बटेमोगरा

पठेवडज

मुखडे

कंधार

१६.०३.२०००

०१.०७.२०११

३०.०६.२०१२ 

आजतागायत
नाही औसा लातरू
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

75 67
नरपडवार सजंय 

दवेराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 1 4 1971 1 7 2012 8 10 30

िज.प.हा.जाहnर

िज.प.हा.बारड

मुखडे

मुदखडे

29.12.1999

01.03.2000

29.02.2000

30.06.2012
नाही नाही नांदडे

76 83
कोE ह ेसजंय 

िशवाजीराव
मा. िश. सा.शाS िजपहा लहान अधा�पूर 15 6 1971 1 7 2012 8 10 30

. बारड 

. लहान

मुदखडे 

अधा�परू

14.01.1999

01.07.2012

30.06.2012

आजतागायत
िनरंक आहे

मा.िश. 

3ितभा 

िनकेतन 

aीनगर नांदडे

जांब ब ुता.मखुडे

77 68
तळणकर शभुांगी 

रमाकांतराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.बारड मदुखडे 6 7 1971 1 7 2012 8 10 30

िलंबगाव    

बारड

नांदडे    

मुदखडे

20.12.1999  

01.07.2012 

30.06.2012 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक िनवघा

78 76
शळेके िसधं ू

ल�डीबा
मा. िश. मराठी िज.प.हा.िलंबगांव नांदडे 21 5 1972 1 7 2012 8 10 30 िज.प.हा.अधा�परू अधा�परु 36406

30/06/12 

आजतागायत
नाही नाही नाही नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

79 69
जाधव िवcांभर 

सदुामराव
मा. िश. िहदंी

िज.प.हा.मलुwच े

मखुडे
मखुडे 9 5 1973 1 7 2012 8 10 30

पठेवडज  िज.प.हा.मुलwच े

मुखडे
कंधार    मुखडे

16.3.2000                     

           1.7.2012

30.6.2012             

   आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

भाकसखडेा   उदगीर  

 लातरू

80 71
पानपटकर पवनजय 

बाबरुाव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.भोकर भोकर 31 5 1973 1 7 2012 8 10 30 िहमायतनगर  िजप हा भोकर िहमायतनगर भोकर

21.12.1999 , 

01.07.2012

30.06.2012 , 

आजतागायत
नाही आहे

3ा.िश. 

िज.प.हा.बारड 

ता. मदुख्डे

नांदडे

81 77
दवेकK ेरावसाहबे 

बापूराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा. वाघी नांदडे 4 6 1973 1 7 2012 8 10 30 िज.प.हा.लहान अधा�परू 20/12/1999

30/6/2012 

आजतागायत
नाही आहे

शासकuय 

आय.टी.आय

.उमरी 

ता.उमरी

मंडलापरु ता.मखुडे

82 81
िसनगार ेकेशव  

नामदवेराव
मा. िश. इYंजी 

िज.प. (अनु) हा 

यळेगेाव
अधा�पूर 4 6 1974 1 7 2012 8 10 30

िज.प.हा.बारड 

िज.प.(अनु)हा यळेगेाव

मुदखडे 

अधा�परू

20.12.1999

06.07.2012

05.07.2012

आजतागायत
नाही नाही नाही अधा�परू ता.अधा�परू िज.नांदडे

83 80
पांचाळ गणशे 

िदगंबर
मा. िश. मराठी िजपहा पठेवडज कंधार 12 6 1974 1 7 2012 8 10 30

मुखडे

पठेवडज

मुखडे

कंधार

२२.१२.१९९९

०१.०७.२०१२

३०.०६.२०१२

आजतागायत
नाही रावी मखुडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

84 82
वागर ेजयaी 

चंQकांत
मा. िश. िवqान

िजपहा (अनु) लोणी 

बु
अधा�पूर 6 11 1974 1 7 2012 8 10 30

3ाशा पाडM वै

3ाशा सायाळ

िजपहा िलंबगाव

3ाशा आलगेांव 

3ाशा कोढा

नांदडे 

नांदडे

नांदडे

नांदडे

अधा�परू 

04.12.1996

25.08.1998

09.07.2003

14.01.2008

01.07.2012

24.07.1998

09.07.2003

12.01.2008

30.06.2012

07.03.2014

िनरंक आहे

रमशेराव 

धतुराज  Nषी 

िवभाग नांदडे

िलंबगाव ता िज नांदडे
3ाशा कोढा

िजपहा लोणी

अधा�परू 

अधा�परू
01.07.2012

13.03.2014

07.03.2014

आजतागायत

िवभाग नांदडे

85 86
जोशी aीधर 

िकशनराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा. वाघी नांदडे 17 2 1966 3 7 2012 8 10 28

िज.प.हा.कौसरी 

िज.प.हा.लोणी

िजंतुर िज.परभणी 

अधा�परू

29/10/1997 

12/12/2000

12/11/2000 

07/02/2012 

आजतागायत
नाही नाही नाही पठेवडज ता.कंधार 53+

86 85
मटेकर  सुिमता 

भजुंगराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.बारड मदुखडे 1 9 1973 3 7 2012 8 10 28

नायगाव     

बारड

नायगाव  

मुदखडे

18.12.1999 

03.07.2012 

02.07.2012 

आजतागायत
िनरंक होय

3ा<या. 

मरवाळी तांडा
अधा�परु

87 87
जाधव   अगंद 

िकशनराव
मा. िश. िवqान

िज.प.हा. क'या 

दगेलूर
दगेलूर 9 5 1974 4 7 2012 8 10 27 िज.प.हा.माळाकोळी लोहा 30.12.1999                 

03.07.2012 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक भाकसखडेाता.उदगीर

88 88
इलतपेोड अशोक  

भुमारडे्डी
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.भोकर भोकर 14 6 1971 6 7 2012 8 10 25

िज.प.हा. जरीकोट, िज.प.हा. 

यतेाळा िजप हा भोकर

धमा�बाद िबलोली  

भोकर

14.01.1999,

 25.09.2002 , 

06.07.2012

24.09.2002, 

05.07.2012, 

आजतागायत

नाही नाही यवेती. ता: धमा�बाद
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

चौधरी जयaी िज.प.हा.(अनु.)चौ 29.12.1999 06.07.2012  

लाल बहादरू 

शाSी 
89 89

चौधरी जयaी 

रामकृGणराव
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 19 7 1970 7 7 2012 8 10 24

िज.प.हा.मुगट 

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा
मुदखडे   नांदडे

29.12.1999 

07.07.2012

06.07.2012  

आजतागायत
िनरंक होय

शाSी 

महा.धमा�बाद 

यथे े3ा<यापक

नांदडे

90 90
मांजरमकर िदगंबर 

िवठलराव
मा. िश. इYंजी 

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 1 1 1971 8 7 2012 8 10 23

िज.प.3ा.शा.डोरली            

िज.प.3ा.शा.खजुडा           

िज.प.3ा.शा.िनळा           

िज.प.3ा.शा. लहान          

िज.प.हा.अधा�परू             

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा

भोकर   मुदखडे    

नांदडे   अधा�परू   

अधा�परू  नांदडे

15.09.1990  

6.11.1995 

1.1.1997 

23.08.2006 

23.12.2010 

8.7.2012

2.11.1995 

31.12.1996 

22.08.2006 

22.12.2010 

04.07.2012 

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक मांजरम ता.नायगाव

91 91
िखडं े   बालाजी 

ि�बंकराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.हनगेाव दगेलूर 30 5 1968 9 7 2012 8 10 22

िज.प.हा.पठेवडज

िज.प.हा.कंधार

िज.प.हा.हनगेाव

कंधार

कंधार

दगेलूर

28.12.1999

18.09.2002

01.01.2011

17.09.2002

31.12.2010

01.07.2012 

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक त�डार ता.ऊदगीर 53+

92 92
तुपसौदर  िजत6Q 

मािणकराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 5 11 1967 14 7 2012 8 10 17

िज.प.हा.िशवणी

िज.प.हा.मालगेांव
िकनवट

अधा�परू

30.10. 1999

14.07.2012

13.7.2012

आजतागायत
- नाही 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

िचटकुलवार महशे . वाघी नांदडे 27.12.1999 27.07.2004

93 93
िचटकुलवार महशे 

मािणकराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 2 10 1973 10 8 2012 8 9 21

. वाघी

. चौफाळा

. अधा�परू

नांदडे 

नांदडे 

अधा�परू

27.12.1999

28.07.2004

10.08.2012

27.07.2004

09.08.2012

आजतागायत
- नाही पठेवडज

94 94
साळुंके   अिनता 

आसाराम
मा. िश. इYंजी िज प हा खानापूर दगेलूर 3 9 1974 20 10 2012 8 7 11

िजपहािपंपळनरे

िजपहाशहापरू

बीड

दगेलूर

06.11.2004

20.10.2002

19.10.2012

19.09.2014 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक बीड िज बीड

95 96
जाधव 3काश 

aीपतराव
मा. िश. मराठी

िजपहा (अनु) 

िपंपळगाव म
अधा�पूर 7 9 1968 12 3 2013 8 2 19

3ाशा िबEलाळी

3ाशा सलगरा

3ाशा मोटरगा

3ाशा कणा�

3ाशा मुगाव 

3ाशा Rई ब ु

िजपहा िपंपळगाव

मुखडे

मुखडे

मुखडे

मुखडे 

नायगाव 

नायगाव 

अधा�परू

01.01.1988

08.01.1994

02.07.1999

02.07.2004

17.06.2006

03.07.2012

12.03.2013

07.01.1994

01.07.1999

01.07.2004

16.06.2006

02.07.2012

11.03.2013

आजतागायत

कण�बिधर 

62 ट>के
आहे

स.िश.3ाशा 

िदYस 

ता.अधा�परू

खरबखडंगाव

96 95
लोणीकर  मधमुती 

िनवKृीराव
मा. िश. मराठी

िज.प.हा.मलुwच े

मखुडे
मखुडे 5 1 1978 12 3 2013 8 2 19

अंबलुगा            करडखडे   

            बलूर                

िज.प.हा.मुलwच ेमुखडे

दगेलूर  दगेलूर  

दगेलूर   मुखडे

3.12.1999        

7.1.2000         

1.4.2010         

12.3.2013 

7.1.2000        

31.3.2010     

11.3.2013      

आजतागायत

अि@थOयंग  

57%
नाही िनरंक लोणी  दगेलरू
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

97 97
उKकर बालाजी 

मा. िश. िवqान
िज.प.हा. 

लोहा 18 9 1974 14 3 2013 8 2 17
वाळकu हदगाव 15.11.2002 13.03.2013

- नाही97 97
गोिवंदराव

मा. िश. िवqान
माळाकोळी

लोहा 18 9 1974 14 3 2013 8 2 17 माळाकोळी लोहा 14.03.2013 आजतागायत
- नाही

98 98
गंगासागर पंचफुला 

शकंरराव
मा. िश. मराठी िज प हा आtी हदगाव 24 12 1969 15 3 2013 8 2 16

दाभाड

बरडशवेाळा

कौठा

जवळगाव

आtी

नांदडे

हदगाव

हदगाव

िह,नगर

हदगाव

05.08.1989

14.06.1990

9.11.1995

10.05.2008

15.03.2013

13.06.1990

08.11.1995

09.05.2008

14.03.2013

आजतागायत

नाही होय

aी qानcेर 

परसराम 

गायकवाड 

क6 Q3मखु 

महागाव िज 

यवतमाळ

नांदडे

99 99
गडपवार  qानcेर 

ल#मण
मा. िश. मराठी िज.प.हा.जाहnर मखुडे 1 6 1972 15 3 2013 8 2 16

पुंजरवाडी                  

बळगेाव               राजरुा ब.ु 

            बटेमोगरा  जाहnर

दगेलूर   दगेलूर   

मुखडे    मुखडे 

मुखडे

8.7.1992           

27.7.2002         

1.4.2010         

15.3.2013             

26.7.2002      

31.3.2010      

14.3.2013      

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक दगेलरू

100 100
िलंबग ेजगन 

मािणकराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.िलंबगांव नांदडे 10 4 1967 14 5 2013 8 0 17

िशंदी               िपंपळगाव 

म     लोणी           िलंबगाव

भोकर     अधा�परू 

अधा�परू नांदडे       

  नांदडे

19.06.1995   

01.06.2000   

16.06.2006  

14.05.2013 

01.06.2000   

15.06.2006   

13.05.2013 
नाही होय

स.िशLक 

3ा.शाळा 

हदगांव तांडा 

ता.हदगांव

नांदडे 53+

Page 22 of 56 मा.�श.  ( Non Pesa )अं�तम सेवाजे�टता २५ जुलै २०२१



िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

101 101
ताट ेतानाजी  

भजुंगराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.बारड मदुखडे 3 6 1971 16 5 2013 8 0 15

उमरी          

यवेली     

अधा�परु  

िलंबगाव 

िवGणपुरुी    

हदगाव  

हदगाव  

अधा�परु    

नांदडे    

नांदडे   

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 Yा.महा मखुडे बारसगाव ता.अधा�परु

भजुंगराव
िवGणपुरुी    

बारड

नांदडे   

मुदखडे

27.07.2004 

04.06.2011 

16.05.2013

03.06.2011 

15.05.2013  

आजतागायत

102 102
फड चंQकांत 

qानोबा
मा. िश. सा.शाS

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 5 5 1986 17 5 2013 8 0 14 िजपहा िवचाळा भंडारा 12.06.2006

16.05.2013 

आजतागायत
- आहे

3ा.शा. 

महातपरुी 

गंगाखडे 

परभणी

103 103
दशेमखु @वाती 

िवजयकुमार
मा. िश. िवqान

िज.प.हा. क'या 

नायगांव
नायगाव 15 5 1983 18 5 2013 8 0 13

िज.प. हा क'या चाकूर

िज.प.हा  क'या नायगांव

चाकूर

नायगांव

31.08.2006

18.05.2013

17.05.2013

आजतागायत
नाही

नांदरु खदु� ता. 

अहमदपरु िज. लातरु

104 104
ईदलगाव ेचंQकला 

िवcनाथ
मा. िश. मराठी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 8 8 1971 19 5 2013 8 0 12

िज.प.3ा.शा.िशबदरा 

3ा.शा.ढोकu 

िज.प.3ा.मु.शा.विजराबाद 

के.3ा.शा.िनळा 

3ा.शा.दगेाव(ख)ु 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

हदगाव नांदडे 

नांदडे अधा�परू 

अधा�परू नांदडे

19.06.1995 

04.07.1996 

25.07.1998 

01.05.2004 

20.10.2005 

19.05.2013

03.07.1996 

24.07.1998 

30.04.200419.10.

2005 18.05.2013 

आजपयiत

नाही होय
जांब(ब)ुता.मखुडे 

िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

105 105
मंगनाळ े 

बाबाराव राजाराम
मा. िश. गिणत िज.प.हा.मगुट मदुखडे 1 5 1972 30 5 2013 8 0 1

क6 .3ा.शा.  नांदापरु  

त�डापरु  

बाळापरु  

आt�र     

मुगट

कळमनुरी 

कळमनुरी  

कळमनुरी  

लोहा   

मुदखडे

10.07.1992  

25.12.1999  

20.02.2004  

06.09.2007 

30.05.2013

24.12.1999  

20.02.2004  

05.09.2007  

29.05.2013 

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक
  पानशवेडी   ता. 

कंधार िज.नांदडे

30.05.2013 आजतागायत

106 106
जरुावाड बालाजी 

शकंरराव
मा. िश. िहदंी िजपहा लहान अधा�पूर 1 6 1975 30 5 2013 8 0 1

. मरखले

. लहान

दगेलुर

अधा�परु

16.03.2000

30.05.2013

29.05.2013

31.05.2020
िनरंक नाही हसनाळ ता. मखुडे

107 107
पंचगल ेउमाकांत 

माधवराव
मा. िश. सा.शाS

िज.प.हा. (मलुांच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 2 3 1968 31 5 2013 8 0 0 पठेवडज  मातुळ कंधार  भोकर

19.06.2004 

16.06.2011

15.06.2011  

30.05.2013
- - - िदYस ता.कंधार 53+

108 108
घगु ेOयंकटशे 

शंकरराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.बारड मदुखडे 7 5 1965 1 6 2013 7 11 30

म6ढका    

पाथरड   

यळेगेाव    

बारड

भोकर 

मुदखडे 

अधा�परु 

मुदखडे

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 नांदडे 53+

109 111 कांबळ ेमारोती रामा मा. िश. मराठी
िज.प.हा.मलुwच े

मखुडे
मखुडे 4 5 1966 1 6 2013 7 11 30

सावळी तांडा     करडखडे  

िज.प.हा.मुलwच ेमुखडे

मुखडे   दगेलूर  

मुखडे

11.1.1988         

13.7.2004       

1.6.2013

12.7.2004      

31.5.2013       

आजतागायत
53+ आहे

म.ुअ.िज.प.3ा

.शा.कौठा 

जनुा   नांदडे

दापका गुं.  मखुडे 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

वाघमारे आनंद 
मांजरम  नायगाव 

28.07.1989 

13.09.1995 

12.09.1995 

09.07.2004 

110 109
वाघमारे आनंद 

संभाजीराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.बारड मदुखडे 19 1 1967 1 6 2013 7 11 30

िकनवट    

बोधडी    

घुंगराळा     

बारड

िकनवट 

िकनवट 

नायगाव 

मुदखडे

13.09.1995 

10.07.2004 

01.06.2008 

01.06.2013 

09.07.2004 

31.05.2008 

31.05.2013 

आजतागायत

िनरंक होय
िश.िव.अ. 

पं.स.मदुखडे
मांजरम ता. नायगाव 53+

111 114
काकड ेमारोती 

सभंाजी
मा. िश. मराठी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 10 1 1969 1 6 2013 7 11 30

िज.3ा.शा.रामखडकिज.प.3ा.

शा.श6बोली िज.प.हा.रोही 

िपंपळगाव   

िज.प.हा.िवGणपूरुी

भोकर  

नांदडे 

मुदखडे

नांदडे

19.01.1988 

16.07.1998 

15.06.2004 

01.06.2013

15.07.1998

14.06.2004

31.05.2013

आजपयiत

नाही नाही
कांडली(ख)ुता.हदगाव

िज.नांदडे

112 112
राठोड  मोतीराम 

मिणराम
मा. िश. मराठी ..बटेमोगरा मखुडे 7 5 1969 1 6 2013 7 11 30

िहंगणी 

नयाकँप 

 शहापरू 

LीरसमुQ 

  मरखले

  बटेमोगरा

माहnर  िकनवट  

दगेलूर    दगेलूर     

दगेलूर    मुखडे

20.1.1988

1.1.1994         

9.6.1999

11.6.2011

11.3.2013

1.6.2013

31.12.1993

8.6.1999

10.6.2011

10.3.2013

31.5.2013

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक वझर  दगेलरू

113 117
मलदोड ेिशवाजी 

सभंाजीराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 14 6 1972 1 6 2013 7 11 30

3ाशा काळcेर

के.3ाशा यवेली

िजपहामांजरम

िजपहािवGणपुरुी

िजपहाअधा�परू

हदगाव 

हदगाव 

नायगाव 

नांदडे 

अधा�परू

25.04.1992

28.09.1993

29.12.1995

27.07.2004

01.06.2013

27.09.1993

28.12.1995

26.07.2004

31.05.2013

31.05.2019

- नाही मांजरम
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

115
सवेलीकर सजंय 

मा. िश. गिणत िजपहा लहान अधा�पूर 20 6 1972 1 6 2013 7 11 30

 बोरगाव

पाथरडिह@ सा

हदगाव

मुदखडे

24.04.1997

20.01.2001

19.01.2001

07.05.2008
114 115

सवेलीकर सजंय 

उ: तमराव
मा. िश. गिणत िजपहा लहान अधा�पूर 20 6 1972 1 6 2013 7 11 30

पाथरडिह@ सा

. बारड 

. लहान

मुदखडे

मुदखडे 

अधा�परू

20.01.2001

08.05.2008

01.06.2013

07.05.2008

31.05.2013

आजतागायत

िनरंक नाही नांदडे

115 116
मपुड े िमनाLी 

िकशनराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 2 2 1973 1 6 2013 7 11 30

.बारड

.बारड

.मुली नांदडे

.मालगेांव

मुदखडे

मुदखडे

नांदडे

अधा�परू

03.04.1992

01.09.2001

02.07.2003

01.06.2013

31.08.2001

30.06.2003

31.05.2013

आजतागायत

- आहे
मा.िश.अधा�पू
र

मदुखडे ता.मदुखडे 

िज.नांदडे

116 113
िशरमोड उKम  

ल#मण
मा. िश. मराठी िज.प.हा.िकनी भोकर 5 3 1974 1 6 2013 7 11 30

िज.प.हा.उमापरु, पारडी 

बोधडी, िज.प.हा.िकनी

गवेराइ(बीड), 

िकनवट , भोकर

21.06.99,

 12.12.02, 

01.06.2013

11.12.02, 

30.05.2013  

आजपय�त

नाही नाही जामदरी ता.भोकर

117 110
पापनवार 

बालाजी सुय�कांत
मा. िश. सा.शाS

िज.प.हा.रोिहिपंपळगा

व
मदुखडे 16 6 1974 1 6 2013 7 11 30

पनेुर       

आt�र 

िवGणपूरुी 

रोहीिपंपळगाव

लोहा        

लोहा       

नांदडे   

मुदखडे

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 नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

एम.ए.खिदर िज.प.हा.हदगाव 19.11.2001 
02.06.200603.06.

118 118
एम.ए.खिदर 

एम.ए.खलील
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 20 1 1975 4 6 2013 7 11 27

िज.प.हा.हदगाव 

िज.प.हा.अधा�परू 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

हदगाव अधा�परू  

नांदडे

19.11.2001 

03.06.2006 

04.06.2013

02.06.200603.06.

2013  आजपयiत
नाही होय

3ा.िश.िज.प.3ा.शा. 

रहाटी(ब)ुता.नांदडे
नांदडे

119 119
मदुदवेाड बळीराम 

रामराव
मा. िश. गिणत िजपहा काटकळंबा कंधार 1 5 1976 11 6 2013 7 11 20

कलंबर

बाचोटी

लोहा

कंधार

१७.१२.१९९९

०८.१०.२००५

०७.१०.२००५

आजतागायत
नाही मखुडे

120 120
रनेगुंटवार आनंद 

नागनाथराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 20 5 1968 12 6 2013 7 11 19

िज.प.हा.जाहnर, 

िज.प.हा.शहापरू 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

मुदखडे दगेलूर 

नांदडे

21.08.1997 

05.07.2003  

12.06.2013

05.07.200311.06.

2013 आजपयiत
नाही होय

मा.िश.     aी.राघव6Q 

@वामी िवjालय 

लालवंडी ता.नायगाव

दगेलरू ता.दगेलरू 

िज.नांदडे
53+

121 121
दाचावार सनुील 

सगंमनाथ
मा. िश. गिणत

िज.प.हा. (मलुांच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 25 10 1970 14 6 2013 7 11 17 िज.प.हा.मालगेांव अधा�परू 23.08.2006

14.06.2013 

आजतागायत
होय होय

स.िश., िजप3ाशा, 

नसरतपरू ,  िजEहा 

नांदडे
उ'Qी  (पद)े ता.मखुडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

122 123
िबगंवेार सदुश�न 

ली'गोजी
मा. िश. िवqान िज.प.हा. वाघी नांदडे 5 12 1967 15 6 2013 7 11 16

िज.प.हा.धमा�बादिज.प.हा.मुग

ट
धमा�बाद मुदखडे

17/12/1999 

15/06/2007

14/06/2007 

14/06/2013 

आजतागायत
नाही आहे

3ा.िशLका 

3ा.शा.बोरगांव 

ता.हदगांव

धानोरा खो 

ता.धमा�बाद
53+

123 124
पसरग ेवैजनाथ 

िवरभQअ�पा
मा. िश. गिणत

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 1 6 1973 15 6 2013 7 11 16

िज.प.हा.भोकर  

िज.प.हा.अधा�परू   

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा

भोकर  अधा�परू  

नांदडे

24.12.1999 

27.07.2004 

15.06.2013

26.07.2004 

14.06.2013 

आजतागायत
िनरंक होय

3ा.िशिLका  

िज.प.3ा.शा.सांगवी 

ब.ुक6 .वजीराबाद 

ता.नांदडे

मNुमाबाद  ता.मखुडे

124 122
घोरडवाड  शंकर 

नागोराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.मगुट मदुखडे 6 3 1974 15 6 2013 7 11 16

मातुळ     

वाघी      

मुगट

भोकर   

नांदडे   

मुदखडे

18.03.2000  

07.10.2003  

15.06.2013

06.10.2003  

14.06.2013 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक हरनाळा ता.िबलोली िज.नांदडे

125 125
अबंटवार दK3साद 

िव�लराव
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.धमा�बाद धमा�बाद 5 5 1965 16 6 2013 7 11 15

3ाशा मदनापरु  के3ाशा 

जारीकोट 3ाशा चोळाखा     

3ाशा िदYस      िजपहा 

जारीकोट िजपहा बोधडी   

िजपहा धमा�बाद

िकनवट  िबलोली  

िबलोली   िबलोली 

 िबलोली िकनवट   

धमा�बाद

23.09.1986 

09.07.1987 

01.07.1989 

09.04.1999 

23.08.2001 

10.06.2011 

16.06.2013

08.07.1987 

30.06.1989 

08.04.1999 

22.08.2001 

09.06.2011 

15.06.2013 

आजतागायत

नाही आहे
स.िश. िज.प. 

3ा.शा.धानोरा ख.ु 

ता.धमा�बाद

धानोरा ख.ु ता.धमा�बाद 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

126 126
सािबयाबानो 

खिुशद ेअहमद
मा. िश. गिणत िज.प.हा.बारड मदुखडे 6 7 1982 19 6 2013 7 11 12

परळी         

बारड

परळी   

मुदखडे

12.02.2007 

19.06.2013

18.06.2013 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक कंधार

127 127
खानापुरकर उषा 

वसतंराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.धमा�बाद धमा�बाद 13 6 1975 27 6 2013 7 11 4

िजपहा लोहगाव  िजपहा 

कुंडलवाडी िजपहा धमा�बाद

िबलोली     

िबलोली    धमा�बाद

16.04.2001 

09.072003 

27.06.2013

08.07.2003 

26.06.2013   

आजतागायत
नाही आहे

मा.िशLक, aी रा. 

@ वा.िव.लालवंडी
मु.पो.धमा�बाद िज.नांदडे

128 128
शखे खमरोि�न 

गुलामरसलू
मा. िश. गिणत

िज.प.हा. 

िहमायतनगर

िहमायतन

गर
2 12 1979 12 7 2013 7 10 19 िज.प.हा धावडा

भोकरदन 

िज.जालना
22.06.2006

11.07.2013 

आजतागायत
-- नाही

129 129
हगंरग ेवैजनाथ 

गंगाराम
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 3 1 1976 22 7 2013 7 10 9

3ाशा मालगेाव

3ाशा ताकबीड

3ाशा बळीरामपरू

िजपहा काटकळंब

िजपहाअधा�परू

हदगाव 

नायगाव 

नांदडे 

कंधार 

अधा�परू

10.12.1997

14.07.1999

22.07.2003

08.05.2008

22.07.2013

13.07.1999

21.07.2003

07.05.2008

21.07.2013

आजतागायत

- आहे

िशिLका 

म.फुल े3ाशा 

बाबानगर 

नांदडे

नायगाव

130 130
कांबळ ेअशोक 

तुळशीराम
मा. िश. मराठी िज.प.हा.यतेाळा धमा�बाद 1 7 1965 22 8 2013 7 9 9

3ाशा करकाळा 

3ा.शा.िचंचोली     क' या 

धमा�बाद   3ा.शा.दुं�ा       

िजपहा यतेाळा

उमरी      धमा�बाद  

   धमा�बाद   

िकनवट    धमा�बाद

20.06.1986 

24.10.2002 

03.07.2012 

15.06.2013 

22.08.2013

22.10.2002 

02.07.2012 

14.06.2013 

21.08.2013 

आजतागायत

नाही नाही नाही मरवाळी 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

131 131
धनशfेी गोपाळ 

उKमराव
मा. िश. गिणत ..मलुwच ेमखुडे मखुडे 1 7 1975 27 8 2013 7 9 4

हाडोळती  

..मुलwच ेमुखडे

अहमदपरू 

मुखडे

12.6.2003  

27.8.2013

26.8.2013  

आजतागायत
िनरंक आहे

3ा.िशिLका  

िज.प.3ा.शा.

दाभड  
मखुडे131 131

उKमराव
मा. िश. गिणत ..मलुwच ेमखुडे मखुडे 1 7 1975 27 8 2013 7 9 4 ..मुलwच ेमुखडे मुखडे 27.8.2013 आजतागायत

िनरंक आहे
दाभड  

अधा�परू

मखुडे

132 132
म@के संदीप 

सुभाषराव
मा. िश. सा.शाS ..बारड मदुखडे 22 8 1985 1 9 2013 7 8 30

भंडारा     

  बारड

भंडारा   

मुदखडे

12.06.2006  

01.09.2013

31.08.2013 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक केदारगडुा

133 134 डांग ेमघेा शिशकांत मा. िश. इYंजी िजपहा लहान अधा�पूर 15 5 1971 1 10 2013 7 7 30

िजपहा िचंचोळी

िजपहा चौफाळा

िजपहामलwच े

िजपहा लहान

क' नड

नांदडे

नांदडे

अधा�परू

23.08.1996

15.11.1998

03.01.2000

01.10.2013

14.11.1998

02.01.2000

30.09.2013

आजतागायत

िनरंक नाही
उमरखडे िज. यवत 

माळ

134 133
डोणगाव ेसतंोष 

दKा�य
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा. (मलwच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 10 6 1977 1 10 2013 7 7 30

िज.प.3ा.शा.मांडवा  

िज.प.3ा.शा.नाळcेर  

िज.प.हा.लहान   

िज.प.हा.मुलwच ेनांदडे

हदगांव  नांदडे  

अधा�परू  नांदडे

27.08.1997  

09.07.1999  

23.08.2006  

01.10.2013

08.07.1999  

22.08.2006 

30.09.2013  

आजतागायत

नाही नाही नाही
तामसा ता.हदगांव 

िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

135 135
दशेपांड ेअनुजा 

अRणराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 19 4 1980 14 1 2014 7 4 17

िज.प.तामसा

िज.प.मालगेांव

हदगांव

अधा�परू

01.12.2008

14.01.2014

13.01.2014

आजतागायत
- आहे

सगंणकचाल

क मनपा बसमत िज.िहगंोली135 135
अRणराव

मा. िश. िवqान िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 19 4 1980 14 1 2014 7 4 17 िज.प.मालगेांव अधा�परू 14.01.2014 आजतागायत
- आहे क मनपा 

नांदडे

बसमत िज.िहगंोली

136 136
गोणारकर रमा 

हबैतराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.बारड मदुखडे 7 12 1967 5 3 2014 7 2 26

नया कँ�प  

गोकुंदा    

िकनवट   

कामठा    

सगुाव   

मालगेाव    

बारड

िकनवट 

िकनवट 

िकनवट 

नांदडे   

नांदडे   

नांदडे  

मुदखडे

16.09.1987 

15.06.1990 

14.07.2000 

23.07.2004 

01.06.2012 

01.06.2013 

05.03.2014

14.06.1990 

13.07.2000 

22.07.2004 

31.05.2012 

31.05.2013 

04.03.2014 

आजतागायत

िनरंक होय
AGRI 

OFF नांदडे-
गोणार ता. कंधार 53+

137 137
इगंळ े  Oयंकट  

भगवानराव
मा. िश. गिणत िज प हा तामसा हदगाव 10 6 1977 1 5 2014 7 0 30

िज प हा सनेगाव  

िज प हा तामसा

सनेगाव 

हदगाव

१६.०६.२००८

०१.०५.२०१४

३०.०४.२०१४ 

आजतागायत
नाही नाही भगनरु मखुडे

138 138
स�ुाव े  योिगता 

पंढरीनाथ
मा. िश. िवqान िज प हा खानापूर दगेलूर 1 7 1974 1 6 2014 6 11 30

िजपहाअधा�परू

िजपहाखानापरू

िजपहाक'यामुखडे

अधा�परू

दगेलूर

मुखडे

17.12.1999

08.06.2003

01.06.2013

07.06.2003

31.05.2013

31.05.2014 

आजतागायत
िनरंक आहे

aी 

ल#मीकांत 

अबंकेर 

मा.िश. 

साधना 

हा.दगेलरू

धमा�बाद
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

139 139
िबगंवेार   

अिनलकुमार 

बालाजीराव

मा. िश. गिणत िज प हा तामसा हदगाव 17 7 1981 3 7 2014 6 10 28
िज प हा लोहारा 

िज प हा तामसा

उदगीर 

हदगाव

१३.०९.२००६ 

०३.०७.२०१४

०२.०७.२०१४ 

आजतागायत
नाही आहे

क स पाटबंधारे 

वी नांदडे
नांदडे

140 140
बोरगाव ेिवलास   

िवठठलराव
मा. िश. इYंजी ..घुगंराळा नायगाव 10 5 1974 27 8 2014 6 9 4

सरेगाव

सनेी 

िपंपळगाव

बारड

मालगेाव

घुंगराळा

नांदडे 

अधा�परू

अधा�परू

मुदखडे

अधा�परू

नायगाव

20.06.1995

26.03.1997

10.07.2003

11.06.2007

08.05.2008

27.08.2014

25.03.1997

09.07.2003

10.06.2007

07.05.2008

26.08.2014

आजतागायत

नाही आहे
होय, सौ.पाटील 

Oही.आर. स.िश. 

त�ुपा ता.नांदडे
फुलवळ

141 141
कारमोड राजcेर  

गंगाराम
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. कामारी

िहमायतन

गर
12 6 1976 11 9 2014 6 8 20

िज.प.हा कोसमटे      

िज.प.हा.लोहगाव      

िज.प.हा िबलोली     

िज.प.हा कामारी

िकनवट   

िबलोली 

िबलोली 

िहमायातनगर

16.03.2000

 05.07.2003 

13.07.2006 

11.09.2014

03.6.2003 

12.07.2006 

10.09.2014 

आजतागायत

.. नाही

142 142 भोकर ेरता दKा�य मा. िश. िवqान िज.प.हा.धमा�बाद धमा�बाद 6 12 1967 15 9 2014 6 8 16
िजपहा भोकर  क' याहा 

नांदडे  िजपहा धमा�बाद

भोकर    नांदडे    

धमा�बाद

18.12.1999 

01.07.2012 

15.09.2014

30.06.2012 

15.09.2014 

आजतागायत
नाही नाही नाही उमरखडे िज.यवतमाळ 53+

143 144
आघाव पांडुरंग 

जयराम
मा. िश. इYंजी िजपहा काटकळंबा कंधार 7 8 1970 16 9 2014 6 8 15

िकनी

िलंबगाव

काटकळंबा

भोकर

नांदडे

कंधार

१२.०१.१९९९

०९.०६.२०११

१६.०४.२०१४

०८.०६.२०११

१५.०४.२०१४

आजतागायत

नाही आगवेाडी ता.केज
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

144 143 पतंग ेशकंर सदुाम मा. िश. इYंजी
िज.प.हा. क'या 

नायगांव
नायगाव 28 8 1971 16 9 2014 6 8 15

3ा.शा. बारड

3ा.शा वानगेांव

3ा.शा. दळेूब ख.ु

3ा.शा. तरोडा ब.ु

िज.प.हा. िवGणपुरुी

िज.प.हा बारड

नांदडे

नांदडे

नांदडे

नांदडे

नांदडे

07.07.1992

14.01.1994

08.12.1994

07.11.1995

17.06.2002

13.01.1994

07.12.1994

06.11.1995

16.07.2002

22.08.2006
आहे

िज.प.हा 

हदगांव
बाबानगर, नांदडे

नायगांव
िज.प.हा बारड

िज.प.हा क'या नायगांव
नांदडे

नायगांव

17.06.2002

23.08.2006

16.09.2014 

22.08.2006

15.09.2014

आजतागायत

145 146
कारभारी परशरुाम 

गणपतराव
मा. िश. िवqान िजपहा पठेवडज कंधार 10 6 1974 17 9 2014 6 8 14

पठेवडज

वडपेरुी

पठेवडज

कंधार

लोहा

कंधार

२८.१२.१९९९

०१.०७.२०१२

१७.०९.२०१४

३०.०६.२०१२

१६.०९.२०१४

३१.०५.२०21

नाही पठेवडज कंधार

146 145 दळवी  िनतीन रमशे मा. िश. गिणत िज.प.हा.सावरगाव मखुडे 24 7 1982 17 9 2014 6 8 14
पठेवडज  

िज.प.हा.सावरगाव

कंधार      

मुखडे

5.12.2008  

17.9.2014

16.9.2014 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक नळदगू�  ता.तळुजापरू

147 147
रापतवार रंजना   

िकशनराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.भोकर भोकर 19 10 1976 18 9 2014 6 8 13

िज.प.हा. बारड ,िज.प.हा. 

मालगेाव िज.प.हा.भोकर

मुदखडे ,अधा�परु 

,भोकर

17.12.1999, 

28.06.2011 , 

18.09.2014

27.06.2011, 

17.09.2014 , 

आजतागायत

नाही आहे

महािवतरण 

उप.काय�कारी 

अिभयंता  वसमत िज 

िहंगोली

रामानंद नगर 

पावडवेाडी. नांदडे

148 148
गंगासागर े

कबीरदास  

िव�लराव

मा. िश. इYंजी ..करखलेी धमा�बाद 13 9 1975 20 9 2014 6 8 11

िचकाळा  

 तामसा  

 भोकर   

 करखलेी

हदगाव   

हदगाव   

भोकर    

धमा�बाद

03.08.1998 

18.09.2006 

11.06.2011 

20.09.2014

17.09.2006

10.06.2011 

19.09.2014 

31.05.2020

नाही नाही नाही भोकर

149 149
िचल े  िवcनाथ 

सगंा�पा
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.मरखले दगेलूर 4 3 1973 23 9 2014 6 8 8

िज.प.हा.करडखडे

िज.प.हा.बटेमोगरा

दगेलूर

मुखडे

09.01.1999

13.06.2011

12.06.2011

22.09.2014 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

दवेणी ता.दवेणी 

िज.लातरु
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

150 150
दशेमखु   मनोहर 

सभंाजीराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 25 2 1973 7 12 2014 6 5 24

दगेलूर

लोहगाव

दगेलूर

िबलोली

21.01.2000

03.07.2012

27.07.2012

06.12.2014 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक कावळगाव

151 151
िटकाण े 3Eहाद  

राजाराम
मा. िश. गिणत .. िबलोली िबलोली 2 7 1970 4 2 2015 6 3 27 ..जाहnर मुखडे

१७.०३.२०००

04.02.2005

03.02.2015

आजतागायत
अपंग ४५% नाही नाही151 151

राजाराम
मा. िश. गिणत .. िबलोली िबलोली 2 7 1970 4 2 2015 6 3 27 ..जाहnर मुखडे

04.02.2005 आजतागायत
अपंग ४५% नाही नाही

152 152
जाधव मजंळुा  

गोिवंदराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा लोहा लोहा 10 6 1974 26 2 2015 6 3 5

मुलwची दगेलूर

अधा�परू 

लोहा

दगेलूर 

अधा�परू 

लाहा

31.12.1999

10.05.2010

26.02.2015

09.05.2010

06.12.2014

आजतागायत
नाही

153 153
कोर ेगंगाधर 

िशविलंगअ�पा
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 1 6 1975 8 5 2015 6 0 23

3ा.शा.िश�र

3ा.शा. दापशडे

हा. यळेगेाव

रजाकाळ

भोकर

लोहा 

अधा�परू

06.11.1995

16.07.1999

21.11.2008

19.10.2014

15.07.1999

20.11.2008

18.10.2014

07.05.2015 

आजतागायत

नाही नाही िसडको नांदडे

154 154
गोडाजी  बालाजी  

शकंरराव
मा. िश. इYंजी .. जवळगाव

िहमायतन

गर
28 6 1974 1 7 2015 5 10 30

कलंबर

पठेवडज

आtnर

मुखडे

कंधार

लोहा

29.08.1997

 23.08.2006 

10.06.2011

01.07.2015

22.08.2006 

09.06.2011 

30.06.2015

आजतागायत

... नाही नाही मरुावी, ता.मखुडे, िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

155 155
बो'तापEल े

जयकुमार मा. िश. गिणत ..बटेमोगरा मखुडे 24 8 1977 1 7 2015 5 10 30
धानुरी    

बटेमोगरा

उमरगा    

मुखडे

12.9.2006  

1.7.2015

30.6.2015  

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक दगेलरू155 155 जयकुमार 

अतंcेरराव

मा. िश. गिणत ..बटेमोगरा मखुडे 24 8 1977 1 7 2015 5 10 30 बटेमोगरा मुखडे 1.7.2015 आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक दगेलरू

156 156
सोनकांबळ ेभुजगं 

दवेराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.मांजरम नायगाव 3 6 1966 5 7 2015 5 10 26

कुरळावाडी

चीकळा तांडा (ल)

बाबळुगाव

पोखणM

वाघी

मांजरम

कंधार

मुदखडे

नांदडे

नांदडे

नांदडे

नायगाव

19.01.1988

04.06.1996

23.07.1997

08.08.2003

25.06.2004

05.07.2015

03.06.1996

22.07.1997

07.08.2003

24.06.2004

04.07.2015

आजतागायत

अपंग आहे नाही नाही
कEहाळी ता.कंधार 

िज.नांदडे
53+

157 157
तावड े  गजानन   

3भाकरराव
मा. िश. िवqान िज प हा तामसा हदगाव 1 4 1981 5 1 2016 5 4 26 िज प हा मंठा िज.हा.तामसा मंठा हदगाव

०८.११.२००६ 

०५.०१.२०१६

०४.०१.२०१६ 

आजतागायत
अपंग नाही तळणी

158 159
पांचाळ गणशे 

शकंरराव
मा. िश. सा.शाS िज प हा आtी हदगाव 11 10 1974 16 3 2016 5 2 15

दगेलूर

हानगेाव

तामसा

करडखडे

हदगाव

आtी

दगेलूर

दगेलूर

हदगाव

दगेलूर 

हदगाव

हदगाव

२०.१२.१९९९

२८.१०.२०१०

०३.०७.२०१२

२१.०३.२०१४

१२.११.२०१४

१६.०३.२०१६

२७.१०.२०१०

०२.०७.२०१२

२०.०३.२०१४

११.११.२०१४

१५.०३.२०१६

आजतागायत

नाही होय

aीमती पांचाळ 

3भावती गणशे 

स.िश.

िज प 3ा शा 

ड�गरगाव ता 

हदगाव

दगेलूर
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

159 158
घोलप   रवwQ    

बळीराम
मा. िश. इYंजी िज प हा तामसा हदगाव 8 12 1976 16 3 2016 5 2 15

3ा शा बEलाळ     

3ाशासीतारामतांडा  

3ा शा लोणी ब ु 

िज.प.हा.तामसा 

िज.प. हा. कलंबर    

भोकर 

भोकर 

अधा�परू 

हदगाव 

लोहा 

२७.०८.१९९७ 

२२.०७.२००३ 

१९.०८.२००५ 

०५.०६.२००६ 

०७.०३.२०१४ 

२१.०७.२००३ 

१८.०८.२००५ 

०४.०६.२००६ 

०६.०३.२०१४ 

११.११.२०१४ 

नाही नाही नांदडे
बळीराम िज.प. हा. कलंबर    

ग िश हदगाव  

िज.प.हा.तामसा

लोहा 

हदगाव 

हदगाव

०७.०३.२०१४ 

१२.११.२०१४ 

१६.०३.२०१६

११.११.२०१४ 

१५.०३.२०१६ 

आजतागायत

160 160
गायकवाड   

नामदवे   दता�य
मा. िश. सा.शाS िज प हा तामसा हदगाव 12 2 1972 13 6 2016 4 11 18

िज प हा इटकुर     िज प हा 

तामसा
कळंब हदगाव

१८.०८.२००० 

०७.०५.२०१६

०६.०५.२०१६ 

आजतागायत
नाही नाही जांभळा

161 161
िशदं ेजयaी 

शकंरराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 29 8 1975 19 7 2016 4 10 12

िज.प.हा.भोकर 

िज.प.हा.िवGणपूरुी 

के.3ा.शा.चौफाळा 

िज.प.हा.िलंबगाव 

िज.प.हा.पनेूर 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

भोकर  नांदडे नांदडे 

  लोहा नांदडे

06.11.1995 

01.02.1997 

08.06.2006 

23.08.2006 

09.06.2011 

19.07.2016

31.01.1997 

07.06.2006 

22.08.2006 

08.06.2011 

18.07.2016

नाही होय

3ा<यापकaी

िशवाजीकॉले

जकंधार

नांदडे

162 162
उ'हाळ ेमधकूर 

पांडूरंगराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 2 10 1966 1 8 2016 4 9 30

3ाशा खंबाळा

िजपहा बारड

िजपहा इतवारा

िजपहा अधा�परू

िकनवट 

मुदखडे 

नांदडे 

अधा�परू

30.07.1990 

15.10.1992 

03.09.2004 

09.07.2016

14.10.1992

02.09.2004 

08.07.2016

आजतागायत

िदवयांग आहे

िशिLका 

िजपहा 

मालगेाव/अ

धा�परू

मदुखडे 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

सोन ेमारोती 
163 163

सोन ेमारोती 

रघनुाथराव
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा. पनेुर लोहा 22 5 1971 13 8 2016 4 9 18

िजपहा इटकुर
कळंब िज.उबाद 07.08.2000

06.05.2016 

आजतागायत
- नाही

164 164
ब�गान े परुभा 

िनवKृी
मा. िश. गिणत िज.प.हा.माळकौठा मदुखडे 13 3 1968 9 9 2016 4 8 22

िज. जालना  

माळकौठा

िज. जालना 

मुदखडे

10.09.1996 

09.09.2016

08.09.2016 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक

  उमरा   ता. औढंा(ना.) िज. 

िहंगोली 53+

165 165
सrयद     हबीब 

दलुसाब
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा. मलुांच े

दगेलूर
दगेलूर 20 7 1963 11 1 2017 4 4 20

िज.प.3ा.शा.पाथरी

िज.प.3ा.शा.कळगेाव

3ा.शा.आचगेाव

िज.प.हा.खानापरु

िज.प.हा.शहापरु

िज.प.हा.बटेमुगरा

ग.स.क6 .नायगव

िकनवट

दगेलूर

दगेलूर

दगेलूर

दगेलूर

मुखडे

नायगाव

11.09.1987

01.07.1994

02.12.2002

06.07.2003

23.02.2008

20.07.2011

23.09.2016     

30.06.1994

01.12.2002

05.07.2003

22.02.2008

19.07.2011

22.09.2016

10.01.2017 

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक नंदरू ता. दगेलरू 53+

166 166
क�डावार  िशवाजी 

 भूम'ना
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.लोहगाव िबलोली 10 6 1971 11 3 2017 4 2 20

3ाशा सायलवाडी 

िजपहा तामसा 

िजपहा (B) दगेलूर 

िजपहस लोहगाव

हदगाव 

हदगाव 

दगेलूर 

िबलोली

06.08.1996 

25.08.2006 

01.07.2009 

11.03.2017

24.08.2006 

30.06.2009 

10.03.2017 

आजतागायत

. नाही नाही
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

167 167
िशवाचाय�   

िशवानंद नागभुषण
मा. िश. गिणत िज.प.हा.हनगेाव दगेलूर 25 6 1966 19 6 2017 3 11 12

िज.प.हा.धामनगाव

िज.प.हा.माळकौठा

(मुलांच)े.दगेलुर

िज.प.हािकनी

िज.प.हाजाह�र

मुखडे

मुदखडे

दगेलुर

भोकर

मुखडे

06.07.1992

14.07.1998

19.07.2005

30.11.2016

15.03.2017

13.07.1998

18.07.2005

29.11.2016

14.03.2017

18.06.2017 
िनरंक आहे िनरंक खानापरु ता.दगेलरू 53+

िज.प.हाजाह�र मुखडे 15.03.2017
18.06.2017 

आजतागायत

168 168
वडजकर गौसीया 

नासरे
मा. िश. गिणत ..यतेाळा धमा�बाद 14 2 1967 27 7 2017 3 10 4

. परसाडा  

. िपंपळगाव 

. यतेाळा

वैजापरु   

अधा�परू     

धमा�बाद

14.12.1991 

25.051999 

27.07.2017

24.05.1999 

25.07.2017 

आजतागायत
प9र: य> ता नाही नाही नांदडे 53+

169 170
इगंोल े  सिंगता 

ध�िडबाराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 24 4 1971 16 3 2018 3 2 15

तामसा

धमा�बाद

चौफाळा

हदगाव

धमा�बाद

नांदडे

16.10.1996

16.06.2011

03.07.2012    

15.06.2011

02.07.2012

15.03.2018  

आजतागायत

आहे

बबनराव साधजूी 

घोडग े

िज.प.हा.माळकौठा(मु

.अ.)ता.मुदखडे

िशंदफेळ ता.सनेगाव िज.िहंगोली

170 171
िशदं े aीकांत  

Oयंकटराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 18 4 1975 8 4 2018 3 1 23

3ा.शा.खैरगांव

3ा.शा.खैरवाडी

3ा.शा.माळकोळी

िज.प.मालगेांव

हदगांव

अधा�परू

लोहा

अधा�परू

19.06.1995

11.06.2007

08.05.2008

08.04.2018

10.06.2007

07.05.2008

07.04.2018

आजतागायत

नाही माळकौठा

171 172
बजेगमवार सभुाष 

िकशनराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.बटेमोगरा मखुडे 15 7 1968 27 4 2018 3 1 4

हाणगेाव   बटेमोगरा           

शहापरू     हा.दगेलूर           

   शहापरू    बटेमोगरा

दगेलूर   मुखडे   

दगेलूर   दगेलूर     

दगेलूर   मुखडे

8.7.1992          

15.5.2002        

25.8.2006         

1.6.2013         

19.9.2013         

27.4.2018 

14.6.2002      

24.6. 2006          

.5.2013     

18.9.2014       

26.4.2018      

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक मखुडे

Page 38 of 56 मा.�श.  ( Non Pesa )अं�तम सेवाजे�टता २५ जुलै २०२१



िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

172 173
चOहाण  धनाजी 

बालाजी
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.मNुमाबाद मखुडे 1 8 1982 28 4 2018 3 1 3

धानोरी     

मुNमाबाद

लोहारा      

मुखडे

31.7.2006  

28.4.2018

27.4.2018  

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

हळदवाढवणा 

ता.जळकोट िज.लातरू

173 174
नरंगल े 3मेला  

नारायणराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा लोहा लोहा 5 3 1965 16 5 2018 3 0 15

पोखरभोसी 

कलंबर 

शलेगाव 

मुलwच ेकंधार 

िशराढोण 

मुलांच ेकंधार 

पनेूर 

मुलांच ेकंधार 

लोहा

कंधार 

कंधार 

कंधार

कंधार 

कंधार 

कंधार 

लोहा

कंधार 

लोहा

26.12.1983

15.08.1984

28.06.1985

12.08.1994

13.07.2000

03.07.2000

01.06.2008

01.07.2012

17.05.2018

14.08.1984

27.06.1985

11.08.1994

12.07.2000

02.07.2004

31.05.2008

30.06.2012

16.05.2018

आजतागायत

- नाही 53+

174 175
कवर  हमेतं 

िनळकंठराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा लोहा लोहा 6 4 1967 16 5 2018 3 0 15

पाळज 

माळकौठा

लोहा

भोकर 

मुदखडे 

लोहा

12.01.1999

06.06.2007

17.05.2018

05.06.2007

16.05.2018

आजतागायत
- होय

स.िश. 

िज.प.3ा.शा. 

पनुगेाव 

ता.िज. नांदडे

53+

175 176
कोकण ेिव�लराव 

नारायणराव
मा. िश. िहदंी� � िज.प.हा.मगुट मदुखडे 5 5 1968 16 5 2018 3 0 15

बाभळुगावतांडा 

भायगेाव    

वाघी   

िपंपळगाव म.  

मुगट

नांदडे  

नांदडे  

नांदडे 

अधा�परू 

मुदखडे

04.01.1988  

15.07.1999  

31.10.2001  

18.06.2009  

16.05.2018

14.07.1999  

30.10.2001  

17.06.2009  

15.05.2018 

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक
वझरगा ता.दगेलरु 

िज.नांदडे
53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

176 195 घाट ेगणपत केरबा मा. िश. सा.शाS
िज.प.हा. (मलwच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 12 7 1963 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.दहीफळ  

िज.प.हा.सावरगांव 

िज.प.हा.जाह�र  

िज.प.हा.पठेवडज 

िज.प.हा.मुलwच ेनांदडे

कळंब  मुखडे  

मुखडे  कंधार  

नांदडे

30.11.1991  

09.07.1997  

13.06.2006 

27.08.2009 

08.07.1997  

12.06.2006  

26.08.2009 

16.05.2018  
नाही होय

िज.प.3ा.शा.चां
डोळा ता.मखुडे 

िज.नांदडे

िबEलाळी ता.मखुडे 

िज.नांदडे
53+

िज.प.हा.मुलwच ेनांदडे
27.08.2009 

17.05.2018

16.05.2018  

आजतागायत

िज.नांदडे

177 179
वाठोर े  सभंाजी  

चोखाजी
मा. िश. िहदंी िज प हा तामसा हदगाव 26 7 1964 17 5 2018 3 0 14

िज प हा िबलोली िज प हा 

कोसमटे िज प हा तामसा

िबलोली िकनवट 

हदगाव

२८.११.१९८५ 

०१.०८.२००८ 

१७.०५.२०१८

३१.०७.२००८ 

१६.०५.२०१८ 

आजतागायत

नाही नाही सरसम बु 53+

178 212
सयु�वंशी  पंजाबराव 

मोतीराम
मा. िश. गिणत िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 24 6 1965 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा आ�ी

िज.प.तामसा

िज.प.वाघी

िज.प.मालगेांव

परतूर

हदगांव

नांदडे

अधा�परू

19.12.1991

01.06.2003

01.06.2008

17.05.2018

31.05.2003

31.05.2008

16.05.2008

आजतागायत
- नाही 53+

179 182
दासवेार रमशे 

वड'ेना
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. पनेुर लोहा 25 3 1966 17 5 2018 3 0 14

मातुळ

भोकर

तामसा

पनेुर

भोकर

भोकर

हदगाव

लोहा

08.07.1992

30.08.2006

11.06.2011

17.05.2018

29.08.2006

10.06.2011

16.05.2018

आजतागायत

- आहे

िज.प.3ा.शा 

पयुनी 

ता.नांदडे

नायगाव 53+

180 209
दाववेार Oयंकट 

साय'ना
मा. िश. िहदंी

िजपहा (अनु) 

िपंपळगाव म
अधा�पूर 25 3 1966 17 5 2018 3 0 14

िजपहा यतेाळा

िजपहा जारीकोट

िजपहा लोहगाव

िजपहा मुगट

िजपहा िपंपळगाव

िबलोली

िबलोली

िबलोली

मुदखडे

अधा�परू

07.07.2000

13.01.2001

26.09.2002

13.06.2006

17.05.2018

12.01.2001

25.09.2002

12.06.2006

16.05.2018

31.05.2019

िनरंक नाही
सालगेाव ध. 

ता.धमा�बाद िज. नांदडे
53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

181 185
हावरग ेहनमंत 

इर�पा
मा. िश. गिणत

िज.प.हा.रोिहिपंपळगा

व
मदुखडे 15 6 1966 17 5 2018 3 0 14

िकनवट    

बोधडी    

िचंचाळा   

तामसा 

िकनवट 

िकनवट 

भोकर 

हदगाव 

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.दगेलरु 53+

इर�पा व तामसा 

रोहीिपंपळगाव

हदगाव 

मुदखडे
01.06.2013 

17.05.2018

16.05.2018 

आजतागायत

182 202
वाखरड े    गोिवंद 

ह�लाजी
मा. िश. मराठी

िज.प.हा. क'या 

दगेलूर
दगेलूर 1 8 1967 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.हानगेाव

िज.प.हा.नायगाव

दगेलूर

नायगाव

27.08.2001

23.06.2003     

22.06.2003

16.05.2018 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक बा�ळ ता. कंधार 53+

183 196
काल� हमेतं 

मोगलाजी
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. वाघी नांदडे 14 7 1968 17 5 2018 3 0 14

प.्हरडप     3शा  

रोहीिपलगाव �मरळकं 

िपपरीमहीपाल  DPED 

नांदडे    जी प हा वाघी     

मालगेाव     िज.प.हा. वडपेरू 

 वाघी

हदगांव     मुदखडे  

  नांदडे   नादडे 

नांदडे नांदडे  

अधा�परू  लोहा    

नांदडे

15/09/1990     

9/3/1996    

7/7/1997       

1/9/1999      

10/1/2000     

1/4/2001     

20/6/2009     

1/8/2015        

19.04.2018 

08/03/1996  

5/7/1997   

31/8/1999   20/8/ 

2000  31/3/2001  

11/6/2009  

31/7/2015 

18/4/2018  

नाही आहे
3ा.िशिLका 

3ा.शा.कौठा 

ता.अधा�परू
केसराळी

184 213
कांबळ ेिशवाजी 

खडंु
मा. िश. मराठी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 6 1 1969 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हरसद

बी.आर.सी.

िज.प.बारड

िज.प.मालगेांव

बी.आर.सी.

िज.प.वाघी

िज.प.मालगेांव

लोहा

नांदडे

मुदखडे

अधा�परू

नांदडे

नांदडे

अधा�परू

04.01.1988

08.08.1997

08.08.2001

07.06.2004

01.07.2005

19.07.2008

17.05.2018

07.08.1997

07.08.2001

07.06.2004

30.01.2005

18.07.2008

16.05.2018

आजतागायत

नाही हळदा कंधार

185 186
रकसाळ ेदगडू 

शंकर
मा. िश. मराठी िज.प.हा.मगुट मदुखडे 14 3 1971 17 5 2018 3 0 14

माळाकोळी  

मुगट

लोहा   

मुदखडे

16.03.2000 

17.05.2018

16.05.2018 

आजतागायत
िनरंक िनरंक िनरंक

आिशव ता.औसा 

िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

186 178
िचतळ े सिुनता  

गोिवंदराव
मा. िश. िवqान िज प हा हदगाव हदगाव 20 3 1971 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.मु.माजलगाव 

िज.3ा.शा.वाघी 

िज.प.हा.हदगाव

माजलगाव 

नांदडे 

हदगाव

२८.०६.१९९९ 

०१.०६.२००८ 

१७.०५.२०१८

३१.०५.२००८ 

१६.०५.२०१८ 

आजतागायत

नाही आहे
3ा.साय'स 

कॉलजे नांदडे
नांदडे

187 184
ठाकुर बजरंग 

चाँदिसहं
मा. िश. िवqान िज.प.हा.माळकौठा मदुखडे 7 5 1971 17 5 2018 3 0 14

पाडM(बोधडी)       

काटकळंबा   माळकौठा

िकनवट   कंधार  

मुदखडे

29.12.1999 

18.08.2003 

17.05.2018

17.08.2003 

16.05.2018 

आजतागयत

िनरंक होय
घगुंराळा 

ता.नायगाव

बाRळ ता.कंधार 

िज.नांदडे

188 197
पवार िव�ल 

माRतीराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा. वाघी नांदडे 11 9 1971 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.धमा�बाद 

िज.प.क'या अधा�परु 

िज.प.हा.िलंबगांव 

िज.प.हा.मालगेांव

धमा�बाद अधा�परू 

नांदडे अधा�परू

01/01/1994 

17/10/1996 

27/4/2004 

05/08/2008

` नाही आहे
व9र� सहाrयक 

िज.प.नांदडे
शहापरू

189 180
पKवेार 3शांत 

िवलासराव
मा. िश. िवqान िज प हा तामसा हदगाव 1 10 1971 17 5 2018 3 0 14

िज प हा बाजारसावंगी 

िज.हा.िबलोली 

िज.हा.िपंपळगाव म 

िज.हा.तामसा

खलुताबाद 

िबलोली अधा�परू 

हदगाव

२३.०८.१९९६ 

२५.०९.१९९८ 

२०.०६.२००९ 

१७.०५.२०१८

२४.०९.१९९८ 

१९.०६.२००९ 

१६.०५.२०१८ 

आजतागायत

नाही आहे

aीमती 

िनलावार एम 

एम सह िश 

3ाथिमक िज प 

3ा शा दगेाव 

ब ुता अधा�परू

कसराळी ता िबलोली

190 207
वाढई  शशांक  

वामनराव
मा. िश. िवqान

िज.प. (अनु) हा 

यळेगेाव
अधा�पूर 29 6 1972 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा िकनवट 

िज.प.हा.चौफाळा 

िज.प.(अनु)हा यळेगेाव

िकनवट 

नांदडे 

अधा�परू

21.12.1999

11.10.2008

17.05.2018

10.10.2008

16.05.2018

आजतागायत
नाही नाही नाही घोटी ता.िकनवट िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

191 193
कोEह ेअिवनाश  

गणपत
मा. िश. मराठी

िज.प.हा. क'या 

नायगांव
नायगाव 10 4 1973 17 5 2018 3 0 14

3ा.शा. वळंकu

3ा.शा. सांगवी

के.3ा.शा. पठे अमरापरु

िज.प.हा. क'या दगेलुर

िज.प.हा. क'या नायगांव

मुखडे

मुखडे

दगेलुर

दगेलुर

नायगांव

06.04.1992

08.01.1994

01.06.2008

13.03.2013

07.01.1994

31.05.2008

13.03.2013

16.05.2018
नाही जांब ब.ु ता.मखुडे

िज.प.हा. क'या नायगांव नायगांव
17.05.2018 आजतागायत

192 187
होनराव रेखा 

शषेरेाव
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा.रोिहिपंपळगा

व
मदुखडे 24 6 1973 17 5 2018 3 0 14

गोरठा    गुंडगेाव    पांगरी   

नायगाव   मुखडे        कुंटुर 

रोहीिपंपळगाव

उमरी       नांदडे     

 नांदडे  नायगाव 

मुखडे नायगाव 

मुदखडे

08.11.1995 

01.07.1996 

15.06.2001 

12.06.2006 

24.08.2006 

20.09.2006 

17.05.2018

01.07.1996 

14.06.2001 

11.06.2006 

23.08.2006 

19.09.2006 

16.05.2018 

आजतागायत

िनरंक होय

अधीLक 

आaमशाळा 

कुंटूर तांडा 

ता.नायगाव

बोमनाळी ता.मखुडे

193 191
फावड ेqानोबा   

दौलतराव
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 11 10 1973 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.माळाकोळी

िज.प.हा.क'या दगेलुर

िज.प.हा.घुंगराळा

लोहा

दगेलुर

नायगाव

30.12.1999

04.07.2012

17.05.2018

03.07.2012

16.05.2018

आजतागायत
नाही नाही नाही भाकसखडेा

194 198
पांचाळ  रवी 

आ:माराम
मा. िश. िवqान

िज.प.हा.(अनु.)चौ

फाळा
नांदडे 26 4 1974 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.बाचोटी       

िज.प.हा.काटकळंबा  

िज.प.हा.(अनु.) यळेगेाव  

िज.प.हा.(अनु.)चौफाळा

कंधार     कंधार    

अधा�परू  नांदडे

21.12.1999 

19.10.2002 

05.06.2007 

17.05.2018

23.09.2002 

04.06.2007 

16.05.2018 

आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक दाताळा  ता.कंधार
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

195 204
ड�गर ेगंगaेी  

नागोराव
मा. िश. इYंजी

िज प हा मलुांच े

कंधार
कंधार 5 8 1974 17 5 2018 3 0 14

चुडावा

चोफाळा

अधा�परु

मुलांच ेकंधार

परभणी

नांदडे

अधा�परु

कंधार

३१.१२.१९९८

२७.१२.२०००

०४.०७.२०१२

१७.०५.२०१२

२६.१२.२०००

३.७.२०१२

१६.५.२०१२

आजतागायत

आहे
3ाशा खरुगाव क6 Q 

तरोडा िज नांदडे
नांदडे

196 181
सयू�वंशी  जयaी 

कुंडिलकराव
मा. िश. इYंजी िज प हा हदगाव हदगाव 27 1 1975 17 5 2018 3 0 14

काकांडी

तरोडा ब ु

नवीन कौठा 

बारड 

हदगाव

नांदडे

नांदडे 

नांदडे 

मुदखडे 

हदगाव

२०.०६.१९९५ 

२१.०९.१९९७ 

१७.०४.२००० 

२३.०८.२००६ 

१७.०५.२०१८

३१.०८.१९९७ 

०६.०४.२००० 

२२.०८.२००६ 

१६.०५.२०१८ 

आजतागायत

नाही आहे

मा<य िश 

िज.3ा.के.3ा.

शा.नायगाव

उंचगेाव हदगाव

197 205
आवर ेg योित�मयी 

बाजीराव
मा. िश. इYंजी

िज प हा मलुwच े

कंधार
कंधार 30 3 1975 17 5 2018 3 0 14

िलंबगाव

 मुगट

मुलwच ेकंधार

नांदडे

मुदखडे

कंधार

२३.०८.२००६

०८.०६.२०११

१७.०५.२०१८

०८.०६.२०११

१६.०५.२०१८

आजतागायत

आहे
उपकोषागार 

अिधकारी भोकर

198 194
नांगर े3काश 

ईcरराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. इतवारा नांदडे 1 4 1975 17 5 2018 3 0 14

िज.प.3ा.शाळा वाळकu  

ह�ंदगुंदा                           

ि�कुट                           

बोधडी                          

िपंपळगाव महादवे           

इतवारा

हदगांव       

िबलोली     मुखडे  

        नांदडे        

िकनवट      नांदडे

12/09/1996       

17.06.1999      

12.01.2006      

22.11.2008      

15.01.2011       

17.05.2018 

16/6/1999   

11.06.2003  

30.11.2006 

14.01.2011 

16.05.2018  

आजतागायत

नाही नाही नाही माचनरु ता.िबलोली

199 208
शखे  वजातनौसीन  

शखे हिमदोि�न
मा. िश. सा.शाS

िज.प. (अनु) हा 

यळेगेाव
अधा�पूर 8 5 1975 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.माळाकोळी 

िज.प.हा.िलंबगाव 

िज.प.(अनु)हा यळेगेाव

लोहा 

नांदडे 

अधा�परू

18.07.2000

19.09.2002

17.05.2018

18.09.2002

16.05.2018

आजतागायत
नाही नाही नाही नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

200 183
लोहार  सयु�कांत 

माधवराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.वडपेुरी लोहा 14 8 1975 17 5 2018 3 0 14

िकनी 

मुलwच ेनांदडे    

वडपेरुी

भोकर 

नांदडे 

लोहा

28.10.1999 

01.07.2009 

16.05.2018

30.06.2009 

17.05.2018 

आजतागायत
नाही नाही नाही लोणी ता. दगेलरू नांदडे

201 199
साताळ ेहावगीराव 

ध�डीबा
मा. िश. गिणत

िज.प.हा. (मलwच)े 

विजराबाद नांदडे
नांदडे 8 1 1976 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.वडपेरूी     

िज.प.हा.मुलwच ेनांदडे
लोहा  नांदडे

30.11.2008 

17.05.2018

16.05.2018  

आजतागायत
नाही नाही

कोषा<यL 

िशLक भारती 

(मा<य)

थोटवाडी ता.मखुडे 

िज.नांदडे

202 188
पांडागळ े

रिवQनाथ  दKा�य
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.माळकौठा मदुखडे 10 5 1976 17 5 2018 3 0 14 िनमगाव    लोहा   माळकौठा

हदगाव   लोहा   

मुदखडे

26.11.1997  

08.05.2008  

17.05.2018 

07.05.2008  

16.05.2018  

आजतागायत
िनरंक होय पांगरी नांदडे नांदडे

203 201
दोमाट े    उमशे 

मनोहरराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. करडखडे दगेलूर 10 8 1976 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हाकरड्खडे.

िज.प.हा.मरखले

िज.प.हा.िबलोली

दगेलुर

दगेलुर

िबलोली

18.12.1999

07.08.2003

25.05.2012

06.08.2003

24.05.2012

16.05.2018
िनरंक नाही िनरंक

हानगेाव ता.दगेलरू 

िज.नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

3ाशा बोरगाव 09.12.1996 24.07.1998
जी.Oही.वारण

204 210
अधा�पूरकर  आरती 

3फुEलचंQ
मा. िश. इYंजी

िजपहा (अनु) 

िपंपळगाव म
अधा�पूर 4 9 1976 17 5 2018 3 0 14

3ाशा बोरगाव

3ाशा लोणी बु

3ाशा लोणी खु

िजपहा इतवारा 

िजपहा िपंपळगाव

मुदखडे

अधा�परू 

अधा�परू 

नांदडे

नांदडे

अधा�परू

09.12.1996

25.07.1998

13.07.2005

08.05.2008

10.07.2008

17.05.2018

24.07.1998

12.07.2005

07.05.2008

10.07.2008

16.05.2018

आजतागायत

िनरंक आहे

जी.Oही.वारण

कर कु�रोग 

तं�q 

उपिजEहाR

pणालय 

वसमत

अधा�परू

205 177
मजुळगकेर  सितश 

यशवंतराव
मा. िश. इYंजी 

िज.प.हा. 

िहमायतनगर

िहमायतन

गर
10 5 1978 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा लोणी            

िज.प.हा तामसा

अधा�परू    

हदगाव

5.5.2005  

24.12.2010

23.12.2010    

16.5.2018 

आजतागायत

.. नाही

206 203
बसदु े  हा�स 

Oयंकटराव
मा. िश. गिणत  

िज.प.हा. मलुांच े

दगेलूर
दगेलूर 10 4 1979 17 5 2018 3 0 14 िज.प.हा.लोहा. लोहा 01.12.2008               

16.05.2018  

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

मानजेवळगा.ता.िनलं
गा िज. लातरू

207 206 जोशी िवजय मधकुर मा. िश. गिणत िजपहा बाचोटी कंधार 15 5 1979 17 5 2018 3 0 14
वाहगेाव

चौफाळा

बाचोटी

नांदडे

नांदडे

कंधार

११.०८.१९९५

१८.०९.२००६

०८.०९.२०११

१७.०९.२००६

०७.०९.२०११

आजतागायत

नाही औरंगाबाद

208 190
कमठाण े सदंीप   

िदलीपराव
मा. िश. िवqान .. कुंडलवाडी िबलोली 4 2 1983 17 5 2018 3 0 14 पाळाज भोकर

03.12.08

17.05.18

16.05.18

आजतागायत
. नाही नाही
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

209 192
अनकाड ेरामा   

अशोक
मा. िश. िवqान िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 1 7 1983 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.पाडM बोधडी 

िज.प.हा.घुंगराळा

िकनवट

नायगाव

05.12.2008

17.05.2018

16.05.2018

आजतागायत
नाही आहे

ज.ेएच.स.िश,3ा.

शा.भंडारवाडी
दठैणा209 192

अशोक
मा. िश. िवqान िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 1 7 1983 17 5 2018 3 0 14 िज.प.हा.घुंगराळा नायगाव 17.05.2018 आजतागायत

नाही आहे
शा.भंडारवाडी

दठैणा

210 211
पाटील नालंदा 

सोपानराव
मा. िश. गिणत 

िजपहा (अनु) लोणी 

बु
अधा�पूर 8 7 1983 17 5 2018 3 0 14

िजपहा जळकोट

िजपहा बारड 

िजपहा लोणी बु

उ@मानाबाद

मुदखडे

अधा�परू

14.02.2008

14.05.2013

17.05.2018

13.05.2013

16.05.2018

आजतागायत
िनरंक आहे

किन� 

सहायक 

माधवराव 

पाटील 

िवदयालय 

नांदडे

िकनवट

211 189
मोर े3मोद 

मािणकराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.जाहnर मखुडे 10 8 1983 17 5 2018 3 0 14

करडखडे  

िज.प.हा.जाहnर

दगेलूर   

मुखडे

5.12.2008  

17.5.2018

16.5.2018  

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

कसगी ता.उमरगा 

िज.उ@मानाबाद

212 200
यळेवतकर 

गोपीकृG ण अनंतराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.यतेाळा धमा�बाद 15 6 1984 17 5 2018 3 0 14

िजपहा पठेवडज

िजपहा यतेाळा

कंधार   

धमा�बाद

10.092009 

17.05.2018

16.05.2018 

आजतागायत
नाही नाही नाही बाळापरु ता.धमा�बाद
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

213 214
इगंळ ेशकंर  

वसतंराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 2 7 1977 24 5 2018 3 0 7

िज.प.हा.पाळज

िज.प.हा.िल�बगाव

िज.प.हा.िपंपळगाव

भोकर

नांदडे

अधा�परू

03.01.2000

29.07.2004

06.01.2011

29.07.2004

05.01.2011

23.05.2018
नाही नाही नाही िबEलाळी213 214

वसतंराव
मा. िश. गिणत िज.प.हा.घुगंराळा नायगाव 2 7 1977 24 5 2018 3 0 7 िज.प.हा.िपंपळगाव

िज.प.हा.घुंगराळा

अधा�परू

नायगाव
06.01.2011

24.05.2018

23.05.2018

आजतागायत

नाही नाही नाही िबEलाळी

214 215
बडुर ेिशEपा 

भा@करराव
मा. िश. गिणत 

िजपहा (अनु) 

िपंपळगाव म
अधा�पूर 11 5 1978 24 5 2018 3 0 7

िजपहा घगुराळा

िजपहािपंपळगावम

नायगाव 

अधा�परू

04.12.2008

24.05.2018

23.05.2018

आजतागायत
िनरंक नाही

गुंजोटी ता.उमरगा िज 

उ@मानाबाद

215 232
जमदाड ेिवनायक 

कचR
मा. िश. मराठी िज.प.हा.  मालगेांव अधा�पूर 1 6 1967 7 6 2019 1 11 24

िजप3ाशा आमठाना 

िजप3ाशा आमदरीतांडा 

िजप3ाशा बोरगाव िजपहा 

मातुळ िजपहा वाघी

भोकर भोकर भोकर 

भोकर  नांदडे

18.1.88. 4.7.89. 

27.7.99. 7.6.04. 

4.7.09

3.7.89. 26.7.99. 

6.6.04. 

3.7.09

आजतागायत

नाही नाही नाही उचगेाव ब ुहदगाव 53+

216 233
पांढर ेgयोती 

सधुाकर
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 12 10 1967 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.मालगेाव 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

िज.प.हा. अधा�परू

अधा�परू 

नांदडे

अधा�परू

17.12.1999 

09.07.2012

7.6.2019

08.07.2012  

6.6.2019

आजतागायत

नाही नाही नांदडे 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

लोलम O यंकट  
िजप3ा.गजूरी

िजप3ाशा ह�@ सा 

िबलोली

नायगाव 

14.08.1996

08.08.1998

07.08.1998

13.07.2005

217 228
लोलम O यंकट  

मािणकराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.जारीकोट धमा�बाद 4 5 1969 7 6 2019 1 11 24

िजप3ाशा ह�@ सा 

िजप3ाशा कोठाळा

िजपहा कुंडलवाडी

िजपहा जारीकोट

नायगाव 

नायगाव

िबलोली

धमा�बाद

08.08.1998

14.07.2005

19.12.2006

07.06.2019

13.07.2005

18.12.2006

06.06.2019

आजपय�त

नाही नाही नाही ड�गरगाव ता.नायगाव

218 221
शfेीवार द: ता�य 

िपराजी
मा. िश. इYंजी

िज.प.हा. 

कुंडलवाडी
िबलोली 1 6 1970 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.घुंगराळा  

िजपहा जारीकोट

नायगाव     

धमा�बाद

11.01.1999 

01.06.2008

31.05.2008 

आजतागायत
नाही नाही नाही अजा�परु ता.िबलोली

219 218
�Qकंठवार अजय 

बाबरूाव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.बारड मदुखडे 30 4 1971 7 6 2019 1 11 24

क' हरेगांव     

आखडाबाळापरू वाघी         

 बारड

परभणी िहंगोली     

नांदडे    मुदखडे

24.091996    

14.07.1999   

23.06.2012 

07.06.2019

13.07.1999   

22.06.2012 

06.06.2019 

आजतागायत

िनरंक होय

िजजामाता 

मा< यिमक 

आaमशाळा 

ह@ सापरू ता 

नांदडे

कलंबर ब ुता लोहा

220 229
पाटील शहाजी 

वामनराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा. करडखडे दगेलूर 24 3 1972 7 6 2019 1 11 24

मरखले                       

मुNमाबाद
दगेलूर          मुखडे

21.3.2000       

3.7.2012

2.7.2012   

06.06.2019 

आजतागायत
िनरंक नाही िनरंक

भतूनिह�परगा  

ता.दगेलरू

221 217
िवधात ेिकशोर 

शकंरराव
मा. िश. गिणत

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 25 4 1973 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.जारीकोट 

िज.प.हा.िवGणपूरुी

धमा�बाद 

नांदडे

21.12.1999 

06.07.2012

05.07.2012 

आजतागायत
नाही

दादगेावता.आtी,िज.

बीड
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

222 216
सवुण�कार     

चंQशखेर 

भगवानराव

मा. िश. गिणत  
िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 10 7 1973 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हासावरगाव

िज.प.हा.क'यामुखडे

िज.प.हा.मुNामाबाद

िज.प.हाकरड्खडे.

मुखडे

मुखडे

मुखडे

दगेलुर

28.12.1999

18.09.2002

01.11.2011

02.07.2012

17.09.2002

31.12.2010

01.07.2012

आजतागायत

िनरंक नाही िनरंक
रावणगाव ता.मखुडे 

िज.नांदडे
भगवानराव हाकरड्खडे दगेलुर 02.07.2012 आजतागायत

223 222
Lीरसागर बालाजी 

िवcनाथ
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. वाघी नांदडे 14 6 1974 7 6 2019 1 11 24 भोपळा         लोणी नायगांव   अधा�परू

10/01/1994   

11.09.2006 

07/06/1998  

06.06.2019 

आजतागायत
नाही नाही नाही बलेसर ता.अधा�परू

224 231
अधा�पूरकर  स<ं या  

3फुEलचंQ
मा. िश. इYंजी

िजपहा (अनु) लोणी 

बु
अधा�पूर 19 9 1974 7 6 2019 1 11 24

3ा शा धानोरा  

3ाशा िचखलवाडी 

के 3ा शा भोकर 

िजपहा अनु िकनवट  

िजपहा धमा�बाद 

िजपहा वाघी  

िजपहा अनु लोणी बु

भोकर  

भोकर   

भोकर  

िकनवट  

धमा�बाद 

नांदडे  

अधा�परू

06.11.1995 

25.11.2000 

05.07.2004 

08.05.2008 

01.07.2012 

03.02.2014 

07.06.2019

24.11.2000 

05.07.2004 

08.05.2008 

30.06.2012 

02.02.2014 

06.06.2019 

आजतागायत

िनरंक आहे

पती िड िड 

आर 

काया�लय 

िबलोली यथे े

काय�रत

अधा�परू  ता.अधा�परू 

िज. नांदडे

225 223
वडगावकर जयaी 

नामदवे
मा. िश. मराठी िज.प.हा. वाघी नांदडे 16 3 1975 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.घुंगराळा मालगेाव   

      वाघी

नायगांव  अधा�परू   

नांदडे

21/04/2005     

30.05.2013   

07.06.2019

29/05/2013   

06.06.2019
नाही नाही नाही नायगांव
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

226 224
नाईनवाड पंचफुला 

सिचदानंद
मा. िश. िहदंी िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 25 5 1975 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.वडपेरुी

िज.प.हा अधा�परू

 िज.प.हा.िवGणपूरुी

लोहा अधा�परू नांदडे

16.04.2001

01.07.2012

06.06.2019

30.06.2012 

27.01.2015

आजपयiत
नाही होय

म.ुअ.

aीिशवाजी 

मा.िवjालय 

हळदा ता.कंधार

मखुडे

हळदा ता.कंधार

227 219
भालके वैशाली 

धनराज
मा. िश. िवqान िज.प.हा.बारड मदुखडे 8 6 1975 7 6 2019 1 11 24

शहापरू   िकनाळा    थरेबन  

िवG णपूरुी

दगेलूर     भोकर     

भोकर     नांदडे

12.03.2004  

03.06.2008  

12.04.2010  

26.07.2013  

07.06.2019

02.06.2008 

11.04.2010   

25.07.201306.06.

2019 आजतागायत

िनरंक होय

Yामिवकास 

अिधकारी पं 

स भोकर

िनलंगा

228 225
वदेपाठक िशवाजी 

िवcनाथराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 30 3 1976 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.माळाकोळीिज.प.हा.

मालगेाव

िज.प.हा.बारड  

िज.प.हा.िवGणपूरुी

लोहा अधा�परू 

मुदखडे नांदडे

27.12.1999

12.07.2005

04.06.2013

07.06.2019

08.07.2005

03.06.2013

05.06.2019

आजपयiत

नाही होय नाही नांदडे

229 226
ढाके ऋषीकेश 

िदनानाथ
मा. िश. िवqान िज.प.हा. वाघी नांदडे 27 3 1979 7 6 2019 1 11 24  रामपरूी        वाघी परभणी    नांदडे

23/09/2006     

18.05.2013
17/05/2013 नाही नाही नाही कOहाना

230 230 िशराळ ेछाया सYंाम मा. िश. गिणत िज.प.हा. करडखडे दगेलूर 29 3 1979 7 6 2019 1 11 24 माळाकोळी लोहा 03.12.2008 06.06.2019 - नाही
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

231 227
िबरादार कृGणा 

मोतीराम
मा. िश. गिणत िज.प.हा.िवGणूपुरी नांदडे 1 7 1979 7 6 2019 1 11 24

3ा.शा.भाटगेाव 

िज.प.हा.माळाकोळी

िज.प.हा.िवGणपूरुी

हदगाव

लोहा

 नांदडे

19.11.2001

14.12.2009

07.06.2019

13.02.2009

06.06.2019

 आजपयiत
नाही नाही िलंगापरू ता.मखुडे

232 220
गाड े   शांतकुमार 

अशोक
मा. िश. िवqान िज.प.हा.मNुमाबाद मखुडे 24 12 1982 7 6 2019 1 11 24              मुNमाबाद

जालना

दगेलुर

22.06.2006

24.05.2011

23.05.2011

31.05.2020
िनरंक आहे

3ा.शा.प.स.

िकनवट
दगेलरू

233 234
लO हाळ ेमारोती 

गंगाराम
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा.मगुट मदुखडे 12 2 1968 11 6 2019 1 11 20

बामणी       बारड          

वाघी          मुगट

हदगांव  मुदखडे    

नांदडे    मुदखडे

15.01.1988 

10.07.1998  

01.07.2012  

11.06.2019

09.07.1998  

30.06.2012  

10.06.2019 

आजतागायत

िनरंक होय

सिश 

िजपक6 3ाशा 

िचकणा ता 

धमा�बाद

सालगेांव ता नायगांव 53+

234 236
िभंगोल ेगंगाधर 

माधवराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.िलंबगांव नांदडे 4 8 1968 11 6 2019 1 11 20

 लोणी                            

हानगेाव                          

मुगट                             

िलंबगाव

दगेलुर        दगेलूर 

      मुदखडे       

नांदडे

07/11/1999       

24.11.2006      

07.03.2012     

06.11.2019 

23/11/2006  

07.02.2012  

06.10.2019  
नाही नाही नाही गोरगेांव ता.मदुखडे

235 237
गोट ेराजकुमार 

शामसुदंर
मा. िश. सा.शाS िज.प.हा. वाघी नांदडे 31 5 1969 11 6 2019 1 11 20 िज.प.हा.कुंटुर िज.प.हा.मुगट नायगांव मुदखडे

21/12/1999 

20/10/2009

19/10/2009 

06/10/2019
नाही नाही नाही िशरड ता.कळमनरुी

Page 52 of 56 मा.�श.  ( Non Pesa )अं�तम सेवाजे�टता २५ जुलै २०२१



िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

मुंगरे  तुकाराम  24.12.1999  08.06.2011  

236 235
मुंगरे  तुकाराम  

मोहनराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.मगुट मदुखडे 1 7 1976 11 6 2019 1 11 20

भोकर     

िलंबगांव     

मुगट

भोकर     

नांदडे   

मुदखडे

24.12.1999  

09.06.2011  

11.06.2019

08.06.2011  

10.06.2019आजता

गायत
िनरंक िनरंक िनरंक ता लोहा

237 238
जाधव  शामराव  

रावजी
मा. िश. िवqान िजपहा लहान अधा�पूर 1 5 1969 12 6 2019 1 11 19

बोधडी

बारड

िकनवट

लहान

िकनवट

मुदखडे

िकनवट

अधा�परू

01.06.2000

18.07.2012

01.06.2013

१२.६.२०१९

17.07.2012

31.05.2013

11.6.2019 

आजतागायत

नाही नाही खरैगाव

238 239
टो�प े िशवाजी  

क�डीबा
मा. िश. इYंजी िज.प.हा. आt�र लोहा 1 10 1971 19 9 2019 1 8 12

घोडज

त�याची वाडी

बाचोटी

िशवणी

कंधार

कंधार

लोहा

िकनवट

3.04.1992

22.08.2002

25.08.2006

16.07.2011

21.08.2002

24.08.2006

15.07.2011

आजतागायत

नाही नाही कुRला

239 244
कोEह ेआशोक 

महाजन
मा. िश. सा.शाS िजपहा काटकळंबा कंधार 30 7 1964 22 9 2019 1 8 9 डोगरवाडा कळमनुरी कंधार

03.12.1996

22.09.2019

01.05.2013

आजतागायत
. नाही 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

240 242
दगु�म रवेती  

मा. िश. इYंजी िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 18 5 1968 22 9 2019 1 8 9
17.12.1999 13.06.2011

नाही नाही नाही नांदडे 53+240 242
दगु�म रवेती  

नारायणराव
मा. िश. इYंजी िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 18 5 1968 22 9 2019 1 8 9 िज.प.हा.वडपेरूी लोहा

17.12.1999

14.06.2011

13.06.2011

आजतागायत
नाही नाही नाही नांदडे 53+

241 240 वैदय सरूज aीकांत मा. िश. िवqान िज.प.हा. आt�र लोहा 31 10 1973 22 9 2019 1 8 9
िज.प.हा मांडकu

िज.प.हा आt�र

िज.प.हा क'या कंधार

िकनवट

लोहा

कंधार

31.12.1999

10.07.2003

01.06.2013

07.09.2003

29.05.2013

21.09.2019
- - - माळाकोळी ता लोहा

242 241
पवळ े भगवान 

िवcनाथ
मा. िश. िवqान िज.प.हा.िकनी भोकर 20 4 1974 22 9 2019 1 8 9

िज.प.पठेवडज

िज.प.िवGणपुरूी

िज.प.मालगेांव िज प हा 

िकनी 

कंधार

नांदडे

अधा�परू भोकर

16.03.2000

29.07.2004

29.05.2013 

,22.9.201 9

28.07.2004

28.05.2013

21.09.2019 

आजतागायत

- नाही कुरळा कधार

243 243
दडंार ेवसतं 

आनंदराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.मरखले दगेलूर 30 4 1975 22 9 2019 1 8 9

खांबाळा                

रोहीिपंपळगाव

िकनवट          

मुदखडे

01.09.2004       

13.03.2013    

12.03.2013    

21.09.2019        
िनरंक नाही िनरंक नागपरु

244 245
जावळ े@नहेल 

कृGणा
मा. िश. िवqान िज.प.हा. पनेुर लोहा 20 4 1976 24 9 2019 1 8 7

..मालगेांव

िलबगाव

अधा�परु

नांदडे

07.06.2011

23.09.2019

23.09.2019

7.6.2011
नाही आहे

3ाचाय� 

िशवाजी 

कमिव बारड 

मदुखडे

नांदडे
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

245 246
हदगावकर गणशे 

िवशनाथराव
मा. िश. िवqान िज.प.हा.पाळज भोकर 30 12 1971 29 11 2019 1 6 2

कुंटूर ,                              

कंधार ,                      

कंधार.,                        

बचोटी ,                        

लोहा ,                             

नायगाव ,       

कंधार ,          

कंधार ,           

लोहा,            

17.12.1999 , 

4.08.2004 , 

13.7.2006 

,1.7.2012 

3.8.2004 ,    

12.7.2006 ,   

30.6.2012   

,2.12.2014 
नाही होय

सह 

िश.मनोिवकास नांदडे245 246
िवशनाथराव

मा. िश. िवqान िज.प.हा.पाळज भोकर 30 12 1971 29 11 2019 1 6 2
लोहा ,                             

 इ@लापरू ,                        

 पाळज

लोहा,            

िकनवट,        

भोकर

,1.7.2012 

,3.12.2014 

,29.11.2019

,2.12.2014 

,28.11.2019  

आजतागायत

नाही होय िश.मनोिवकास

 3ाशा कंधार

नांदडे

246 247
भारती  धनंजय  

राम भारती
मा. िश. िहदंी

िज.प.हा. 

िहमायतनगर

िहमायतन

गर
2 6 1970 2 1 2020 1 4 29

कासारखडेा

हदगाव                कोसमटे

नांदडे

हदगाव 

िहमायातनगर

०१.०१.१९९४ 

०४.१०.१९९७

०३.१०.१९९७ 

आजतागायत
नाही नाही हदगाव

247 248
बरेळीकर राजकुमार 

पांडुरंगराव
मा. िश. मराठी िज.प.हा.पाळज भोकर 5 1 1971 21 1 2020 1 4 10

जाह�र

सावरगाव

कंधार

पाळज

मुखडे

कंधार

कंधार

भोकर

२२.१२.१९९९

१४.०६.२००६

१३.११.२००७

२१.१.२०२०

१३.०६.२००६

१२.११.२००७

२०.६.२०२० 

आजतागायत

नाही बरेळी ता मखुडे

248 249 जायभाय ेएम मा. िश. इYंजी
िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 15 3 1973 17 7 2020 0 10 14
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

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

िववरणिवषय

स<या=या तालु>यात 

उि@थती िदनांक

काय�रत 

तालु>यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

कुमारी , िवधवा , 

प9र: य> ता,

अपंग  मतीमंद 

पाE यांच ेपालक, 

घट@ फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलसेीस 

असE यास , अपंग 

@ पG ट उE लखे 

पती / प:नी 

सवेते आह े

काय

असEयास पद / 

काया�लय पKा 

तालु>य सह

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� अंितम वा�त�य सेवाजे ता यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े* िदनांक २५.०७.२०२१

मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

मा<यिमक 

िशLकाच ेपणू� 

नाव
पद

यापवुM केललेा सवेा तपशील 3थम नमेनुक िदनांका पासनु

शाळचे ेनाव तालकुा

ज'म िदनांक
अंतीम 

यादी 

Nम

3ाथिमक

 यादी 

Nम

मळुगाव / तालुका / िजEहा

249 250
सावळ े  गंगाधर  

चंपतराव
मा. िश. इYंजी िज प हािलंबगाव नांदडे 23 6 1970 23 9 2020 0 8 8

3ा शाला धावरी 

3ा शा रायवाडी 

िज प हा प6नुर 

िज प हा तामसा

लोहा          

लोहा          

लोहा

हदगाव

०१.०८.१९८९ 

०९.०७.२००३ 

२८.०८.२००६

०८.०७.२००३ 

२७.०८.२०००६ 

०८.०६.२०११
नाही आहे

aीमती कराळ ेएस य ु

सह िश िजपहा बारड
नांदडे

250 251
शळेग ेसजंय  

दKराम
मा. िश. गिणत वाघी नांदडे 4 2 1972 30 1 2021 0 4 1

.. बारड

.. वागी

 क'या नायगांव

नांदडे

नांदडे

नायगांव

27.12.1999

07.07.2003

11.07.2015

30.06.2003

10.07.2015

आजतागायत
नाही यनेकu ता. उदगीर
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