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

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

1 15 2
केदार गोिवंद 

यशवंतराव
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,थ.यंग 

94 %
नाही नाही नाही 2

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

यशवंतराव 94 %

2 39 7
ठमके   सरुेखा 

गणपतराव
ि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 Tी संत 

रामबाप ूमेटकर 

वी लोहा
नाही 11.6

3 41 11
वावधाने अच�ना 

पंढरीनाथ
ि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 नाही नाही नाही 13

4 65 15
च.हाण हरी 

सोमिसगं
मराठी

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 2 6 1968 24 5 2006 15 0 7

कोसमेट

बाचोटी

?रसनगाव

िकनवट

कंधार

लोहा

हदगाव

लोहा

01.01.1988

15.11.2002

02.07.1994

15.11.2002 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

5 3 16
जाधव उLवला 

कृFणाजीराव
मराठी ..िवFणूपुरी नांदडे 14 8 1975 6 6 2006 14 11 25

..लोहा 

िवFणपूरुी
लोहा  नांदेड

24.12.1999 

06.06.2006

05.06.2006  

आजपयWत
नाही होय

मा.िश. 

महा@मागांधीिवXा

लय 

मदुखेड,ता.मदुखेड

नाही 11.6

6 66 18
िशराळे दवेराव 

भुजगंराव
इ[ंजी 

ि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 नाही नाही नाही 10 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

7 7 19
कांडले मारोती 

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

. कुंडलवाडी 

 लोहगाव  . 

करखेली

िबलोली  

िबलोली   

धमा�बाद

14.01.1999 

07.01.2003 

19.09.2006

06.07.2003 

18.09.2006 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

8 11 20
जाधव माधव 

बळीराम
सा.शा. ..म0ुमाबाद मखुडे 11 12 1972 12 6 2007 13 11 19

पेनरू              

म0ुमाबाद

लोहा      

मखुेड

27.12.1999              

         

12.6.2007

11.6.2007                   

           

31.5.2020

नाही नाही नाही नाही 13

9 77 21 िशदं ेबाब ूअमतृराव इ[ंजी ..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 नाही 13

10 62 23
खानसोळे िवXा 

क^डीबाराव
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 

[ामीण 

abणालय पसुद
नाही 13

11 31 24
अAलडवाड 

िहरामणी नरिसगं
इ[ंजी ..सावरगाव मखुडे 1 7 1983 3 12 2008 12 5 28 सावरगाव मखुेड 3.12.2008 आजतागायत नाही नाही नाही नाही 13

12 20 25
ध^डे  िजते6c  

कारभारी
िवdान .. कामारी

िहमायतन

गर
2 8 1982 4 12 2008 12 5 27 . कामारी  िहमायातनगर 12.10.2008 आजतागायत नाही नाही नाही नाही 13

13 64 26 काळे िवजय िवFणू गिणत िज.प.हा.मांजरम नायगाव 4 1 1983 8 12 2008 12 5 23 मांजरम नायगाव 08.12.2008 आजतागायत नाही आहे
सहाeयक 

अधी2क 

तालुका कृषी 

नाही 13

14 58 27
केaरे राजf6 c 

गोपीनाथ
गिणत िजपहा पेठवडज कंधार 5 6 1980 21 1 2009 12 4 10 पेठवडज कंधार २१.०१.२००९ आजतागायत

होय अपंग अAप 

hiी
नाही नाही नाही 2
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

15 34 32
िम,तरी िपतांबर 

Tावण
इ[ंजी ..मलुांचे मखुडे मखुडे 3 4 1970 1 7 2009 11 10 30

पेठवडज  

..मलुjचे मखुेड 

..मलुांचे मखुेड

कंधार      

मखुेड     

मखुेड

14.1.1999  

1.7.2009  

19.1.2011

30.6.2009  

18.1.2011  

आजतागायत

अAपhiी नाही नाही नाही 2

16 63 33 राठोड िदलीप  बदु 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 नाही नाही 13

17 59 34
तेलंग बालाजी  

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

िज.प.हा.करड्खेड देगलूर 03.03.2009 22.09.2014

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

18 50 35
बोरगावे  रमाकांत 

गोिवंदराव
गिणत ..मलुांचे मखुडे मखुडे 1 5 1982 18 11 2009 11 6 13 ..मलुांचे मखुेड मखुेड 18.11.2009 आजतागायत नाही आहे

िव0lकर िनरी2क 

 GST OFFICE 

नांदडे
नाही 11.4

19 61 36
आरेकर सरोजा 

अगंदराव
गिणत िज प हा आiी हदगाव 23 5 1984 24 11 2009 11 6 7 िज प हा आiी हदगाव २४.११.२००९ आजतागायत नाही होय

Tी मकरंद माने 

सह िश शरद 

पवार हा 

उ,मानाबाद

नाही 13

20 16 38
बावणे बाबरुाव 

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

वाई तांडा

घुंगराळा

अंजनी

कुंचेली

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

िद.यांग ५५ 

%
नाही नाही

िद.यांग कम�चारी 

संघटना पदािधकारी 

िज.नांदेड
2

21 83 39
बरuउAला   

खाजा नाजीमोvीन
इ[ंजी िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 17 5 1980 11 5 2010 11 0 20 नंदगाव तुळजापरू 23.06.2006

10.05.2010 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

22 38 41
सeयद   रwबानी 

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

िज.प.हाबेटमोगरा

िज.प.हा.म0ुामा

बाद

मखुेड

मखुेड

28.12.1999

18.09.2002

17.09.2002

29.12.2010 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

23 56 43
झांबरे  दीपक 

शकंरराव
गिणत .. जवळगाव

िहमायतन

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

31.12.2010 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

शकंरराव गर आजतागायत

24 75 44
इदंरुकर    िदनेश  

िसcाम
सा.शाy िज प हा तामसा हदगाव 31 12 1971 4 1 2011 10 4 27

िज प हा मगुट  

िज प हा तामसा

मदुखेड 

हदगाव
२१.१२.१९९९ 

०४.०१.२०११

०३.०१.२०११ 

०१.०५.२०१९आ

जतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

25 4 47
रामोड   बाबरुाव  

ह6मा6तु
सा.शा. .. कुंडलवाडी िबलोली 21 5 1966 9 6 2011 9 11 22

दगुा�पेत  

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 नाही नाही 10 53+

26 69 50
बो6लावार  

बालाजी गंगाराम
सा.शाy िज.प.हा.बारड मदुखेड 29 5 1971 10 6 2011 9 11 21

शहापरु       

बारड

देगलुर  

मदुखेड

19.01.1999 

10.06.2011 

09.06.2011  

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

27 19 51
दरब,तवार अzण 

नागनाथराव
िवdान ..मलुjचे मखुडे मखुडे 16 2 1973 10 6 2011 9 11 21

करडखेड  .

.मलुjचे मखुेड

देगलूर    

मखुेड

20.12.1999     

10.6.2011

9.6.2011        

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

28 89 52
छपरे मारोती  

राचKपा
इ[ंजी िज.प.हा.मातुळ भोकर 4 3 1976 11 6 2011 9 11 20

<ा.शा.बेलcा ,

<ा.शा. अटाळा, 

िज.प.हा येताळा ,

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, 

11.06.11

04.07.96, 

04.08.98, 

30.06.05, 

17.09.06, 

10.06.11,

आजतागायत

नाही आहे िज.प.हा.भोकर
सरिचट्िनस 

िज.प.मा1यिमक 

िश2क सघं
11.1

िज.प.हा.मातुळ भोकर 11.06.11 आजतागायत

29 73 53
गजलवार गोिवंद 

मोगलाजी
सा.शाy ..सावरगाव मखुडे 7 7 1968 13 6 2011 9 11 18

करडखेड         

सावरगाव

देगलूर     

मखुेड

28.12.1999      

 13.6.2011

12.6.2011      

आजतागायत

अपंग 

पाAयाचे 

पालक

नाही नाही नाही 2

30 1 54
अ8कमवाड  

दिेवदास  क^डीबा
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 नाही नाही 13

31 31 56
कदम भगवान 

महादजी
इ[ंजी . बाचोटी कंधार 1 4 1970 4 7 2011 9 10 27

दरेगाव

भायेगाव

चौफाळा

बाचोटी

हदगाव

नांदेड

नांदेड

कंधार

13.09.1990

08.11.1995

18.09.2006

04.07.2011

01.11.1995

17.06.2006

04.07.2011

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

32 91 57
पाटील िभमराव  

गोिवंदराव
इ[ंजी िज.प.हा.िकनी भोकर 27 1 1973 4 7 2011 9 10 27

<ा.शा.दरसांगवी, 

उमरी बजार, 

<ा.श. िचंचखेड ,

ि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 नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

33 30 58
जाधव धनाजी 

सोपानराव
इ[ंजी िजपहा पेठवडज कंधार 5 2 1973 13 7 2011 9 10 18

बेटमोगरा

पेठवडज

मखुेड

कंधार

१६.०३.२०००

१३.०७.२०११

१२.०७.२०११

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

34 103 59
उषलवार  गंगाधर  

गंगाराम
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.<ा.शा.ac

वाडी ता. 

कळमनरुी

नाही 13

35 97 60
जाधव परसराम 

बाबलूाल
इ[ंजी िज प हा आiी हदगाव 17 7 1967 5 8 2011 9 9 26

िज प हा मांडवी

िज प हा आiी

िकनवट

हदगाव

१४.०९.१९९०

०५.०८.२०११

०४.०८.२०११

आजतागायत
नाही होय

Tीमती कमल पी 

राठोड  [ामसेिवका 

पंचायत सिमती  

िकनवट

नाही 11.1

53+ 

पेसा 

�वनंती 

�ाया

36 72 61
,वामी  महािलंग 

िस1दयाKपा
सा.शाy ..बटेमोगरा मखुडे 10 3 1964 8 2 2012 9 3 23

आंदेगाव   

..मरखेल  

देगलूर   .

.बेटमोगरा

देगलूर  

देगलूर  

देगलूर 

  मखुेड

1.1.1988

10.7.1998 

3.4.2004

8.2.2012

9.7.1998

2.4.2004

7.2.2014

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 10 53+

37 80 62

मजुावर    

विलयोvीन 

अwदलुवहाब

इ[ंजी
िज.प.हा. क6या 

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

नाही नाही नाही नाही 13

38 90 63
मनुे~र  वैभव  

जनाध�न
इ[ंजी िज.प.हा.पाळज भोकर 5 6 1975 19 5 2012 9 0 12

<ा.शा. िचंचखेड 

, 

<ा.शा. मारेगाव, 

िज.प.हा.कोसमेट, 

ि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 नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

39 60 66
मलुुकवार  सिवता  

गिणत िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 24 5 1966 30 6 2012 8 11 1

िज.प.क6याभोकर

िज.प.<ा.शा.शहाजी

नगर

िज.प.हा.मलुांच े

दगेलूर

भोकर

देगलुर

देगलुर

देगलुर

28.11.1985

09.07.1987

12.07.2000

12.07.2001

08.07.1987

11.07.2000

11.07.2001

31.10.2001
नाही आहे

कृष.अ.मदुखे
नाही 11.1 53+39 60 66

मलुुकवार  सिवता  

साय6ना
गिणत िज.प.हा. शहापूर दगेलूर 24 5 1966 30 6 2012 8 11 1

दगेलूर

िज.प.भाuापरू

िज.प.हा.मलुjचदेगे

लूर

िज.प.माळकोठा

िज.प.करड्खेड

देगलुर

देगलुर

मदुखेड

देगलुर

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

नाही आहे
कृष.अ.मदुखे

ड
नाही 11.1 53+

40 42 72
गोरले िकशोर  

रामचंc
ि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 नाही नाही 13

41 40 74
माने नानासाहबे 

िवठठलराव
िहदंी िजपहा पेठवडज कंधार 14 2 1971 1 7 2012 8 10 30

बेटमोगरा

पेठवडज

मखुेड

कंधार

१६.०३.२०००

०१.०७.२०११
३०.०६.२०१२ 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

42 71 76
कोA ह ेसजंय 

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

. बारड 

. लहान

मदुखेड 

अधा�परू

14.01.1999

01.07.2012

30.06.2012

आजतागायत
नाही आहे

मा.िश. 

<ितभा 

िनकेतन 

नाही 11.6

43 10 78
शळेके िसधं ू

ल^डीबा
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 नाही 13

44 44 79
जाधव िव~ांभर 

सदुामराव
िहदंी

िज.प.हा.मलुjचे 

मखुडे
मखुडे 9 5 1973 1 7 2012 8 10 30

पेठवडज  

िज.प.हा.मलुjचे 

मखुेड

कंधार    मखुेड
16.3.2000       

1.7.2012

30.6.2012  

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

45 88 80
पानपटकर पवनजय 

बाबरुाव
इ[ंजी ि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

<ा.िश. 

िज.प.हा.बारड 

ता. मदुख्ेड
नाही 11.1

46 2 83
पांचाळ गणेश 

मराठी िजपहा पेठवडज कंधार 12 6 1974 1 7 2012 8 10 30
मखुेड मखुेड २२.१२.१९९९ ३०.०६.२०१२

नाही नाही नाही नाही 1346 2 83
पांचाळ गणेश 

िदगंबर
मराठी िजपहा पेठवडज कंधार 12 6 1974 1 7 2012 8 10 30

मखुेड

पेठवडज

मखुेड

कंधार

२२.१२.१९९९

०१.०७.२०१२

३०.०६.२०१२

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

47 105 84
वागरे जयTी 

चंcकांत
िवdान

िजपहा (अनु) लोणी 

बु
अधा�पूर 6 11 1974 1 7 2012 8 10 30

<ाशा पाड; वै

<ाशा सायाळ

िजपहा िलंबगाव

<ाशा आलेगांव 

<ाशा कोढा

िजपहा लोणी

नांदेड 

नांदेड

नांदेड

नांदेड

अधा�परू 

अधा�परू

04.12.1996

25.08.1998

09.07.2003

14.01.2008

01.07.2012

13.03.2014

24.07.1998

09.07.2003

12.01.2008

30.06.2012

07.03.2014

आजतागायत

नाही आहे

रमेशराव 

धतुराज  0षी 

िवभाग नांदडे

नाही 11.2

48 95 86
मेटकर  सुिमता 

भजुंगराव
इ[ंजी िज.प.हा.बारड मदुखेड 1 9 1973 3 7 2012 8 10 28

नायगाव     

बारड

नायगाव  

मदुखेड

18.12.1999 

03.07.2012 

02.07.2012 

आजतागायत
नाही होय

<ा1या. 

मरवाळी तांडा
नाही 11.6

49 76 88
इलतेपोड अशोक  

भुमारेड्डी
सा.शाy िज.प.हा.भोकर भोकर 14 6 1971 6 7 2012 8 10 25

िज.प.हा. 

जरीकोट, 

िज.प.हा. येताळा 

ि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 नाही नाही 13

50 98 91
िखडंे    बालाजी 

ि�बंकराव
इ[ंजी िज.प.हा.हनेगाव दगेलूर 30 5 1968 9 7 2012 8 10 22

िज.प.हा.पेठवडज

िज.प.हा.कंधार

िज.प.हा.हनेगाव

कंधार

कंधार

देगलूर

28.12.1999

18.09.2002

01.01.2011

17.09.2002

31.12.2010

01.07.2012 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 10 53+

51 43 93
िचटकुलवार महशे 

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

. वाघी

. चौफाळा

. अधा�परू

नांदेड 

नांदेड 

अधा�परू

27.12.1999

28.07.2004

10.08.2012

27.07.2004

09.08.2012

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

52 81 94
साळुंके   अिनता 

आसाराम
इ[ंजी िज प हा खानापूर दगेलूर 3 9 1974 20 10 2012 8 7 11

िजपहािपंपळनेर

िजपहाशहापरू

बीड

देगलूर

06.11.2004

20.10.2002

19.10.2012

19.09.2014 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

53 5 96
लोणीकर  मधमुती 

मराठी
िज.प.हा.मलुjचे 

मखुडे 5 1 1978 12 3 2013 8 2 19

अंबलुगा            

करडखेड            देगलूर  

देगलूर  

3.12.1999        

7.1.2000         

7.1.2000        

31.3.2010     अि,थ.यंग  
नाही नाही नाही 253 5 96

लोणीकर  मधमुती 

िनवJृीराव
मराठी

िज.प.हा.मलुjचे 

मखुडे
मखुडे 5 1 1978 12 3 2013 8 2 19    बलूर              

  िज.प.हा.मलुjचे 

मखुेड

देगलूर  

देगलूर   मखुेड

7.1.2000         

1.4.2010         

12.3.2013 

31.3.2010     

11.3.2013      

आजतागायत

अि,थ.यंग  

57%
नाही नाही नाही 2

54 108 98
गंगासागर पंचफुला 

शकंरराव
मराठी िज प हा आiी हदगाव 24 12 1969 15 3 2013 8 2 16

दाभाड

बरडशेवाळा

कौठा

जवळगाव

आiी

नांदेड

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

Tी dाने~र परसराम 

गायकवाड कf c<मुख 

महागाव िज 

यवतमाळ

55 8 99
गडपवार  dाने~र 

ल�मण
मराठी िज.प.हा.जाह�र मखुडे 1 6 1972 15 3 2013 8 2 16

पुंजरवाडी                 

 बळेगाव               

राजरुा ब.ु             

बेटमोगरा  जाह�र

दगेलरू   दगेलरू   

मखुेड    मखुेड 

मखुेड

8.7.1992           

27.7.2002         

1.4.2010         

15.3.2013             

26.7.2002      

31.3.2010      

14.3.2013      

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

56 25 103
दशेमखु ,वाती 

िवजयकुमार
िवdान

िज.प.हा. क6या 

नायगांव
नायगाव 15 5 1983 18 5 2013 8 0 13

िज.प. हा क6या 

चाकूर

िज.प.हा  क6या 

नायगांव

चाकूर

नायगांव

31.08.2006

18.05.2013

17.05.2013

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

57 45 106
जरुावाड बालाजी 

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

. मरखेल

. लहान

देगलुर

अधा�परु

16.03.2000

30.05.2013

29.05.2013

31.05.2020
नाही नाही नाही नाही 13

58 9 109 कांबळे मारोती रामा मराठी
िज.प.हा.मलुjचे 

मखुडे
मखुडे 4 5 1966 1 6 2013 7 11 30

सावळी तांडा     

करडखेड  

िज.प.हा.मलुjच े

मखुेड

मखुेड   

देगलूर  मखुेड

11.1.1988         

13.7.2004       

1.6.2013

12.7.2004      

31.5.2013       

आजतागायत
नाही आहे

म.ुअ.िज.प.<ा

.शा.कौठा 

जनुा   नांदडे

नाही 10 53+
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

59 96 110
वाघमारे आनंद 

संभाजीराव
इ[ंजी िज.प.हा.बारड मदुखेड 19 1 1967 1 6 2013 7 11 30

मांजरम  

िकनवट    

बोधडी    

घुंगराळा     

नायगाव 

िकनवट 

िकनवट 

नायगाव 

28.07.1989 

13.09.1995 

10.07.2004 

01.06.2008 

12.09.1995 

09.07.2004 

31.05.2008 

31.05.2013 

नाही होय
िश.िव.अ. 

पं.स.मदुखडे
नाही 11.1 53+

संभाजीराव घुंगराळा     

बारड

नायगाव 

मदुखेड

01.06.2008 

01.06.2013 

31.05.2013 

आजतागायत

पं मदुखडे

60 12 112
राठोड  मोतीराम 

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

िहगंणी 

नयाकँप 

 शहापरू 

2ीरसमcु 

  मरखेल

  बेटमोगरा

माह�र  

िकनवट  

देगलूर    

देगलूर     

देगलूर    

मखुेड

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

नाही नाही नाही नाही 13

61 106 113
मलदोडे िशवाजी 

सभंाजीराव
इ[ंजी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 14 6 1972 1 6 2013 7 11 30

<ाशा काळे~र

के.<ाशा येवली

िजपहामांजरम

िजपहािवFणपुरुी

िजपहाअधा�परू

हदगाव 

हदगाव 

नायगाव 

नांदेड 

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 नाही नाही नाही 13

62 52 114
सवेलीकर सजंय 

उ@ तमराव
गिणत िजपहा लहान अधा�पूर 20 6 1972 1 6 2013 7 11 30

 बोरगाव

पाथरडिह, सा

. बारड 

. लहान

हदगाव

मदुखेड

मदुखेड 

अधा�परू

24.04.1997

20.01.2001

08.05.2008

01.06.2013

19.01.2001

07.05.2008

31.05.2013

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

63 14 116
िशरमोड उJम  

ल�मण
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

गेवराइ(बीड), 

िकनवट , 

भोकर

21.06.99,

 12.12.02, 

01.06.2013

11.12.02, 

30.05.2013  

आजपय�त

नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

64 70 117
पापनवार 

बालाजी सुय�कांत
सा.शाy

िज.प.हा.रोिहिपंपळगा

व
मदुखेड 16 6 1974 1 6 2013 7 11 30

पेनरु       

आi�र 

िवFणपूरुी 

रोहीिपंपळगाव

लोहा        

लोहा       

नांदेड   

मदुखेड

20.12.1999  

01.10.2002 

06.06.2006 

01.06.2013 

30.09.2002 

05.06.2006 

31.05.2013 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

रोहीिपंपळगाव मदुखेड 01.06.2013 आजतागायत

65 57 119
मदुदवेाड बळीराम 

रामराव
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 नाही नाही नाही 13

66 99 123
पसरगे वैजनाथ 

िवरभcअKपा
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.(अन.ु)चौ

फाळा

भोकर  

अधा�परू  नांदेड

24.12.1999 

27.07.2004 

15.06.2013

26.07.2004 

14.06.2013 

आजतागायत

नाही होय

<ा.िशि2का  

िज.प.<ा.शा.सांगवी 

ब.ुकf .वजीराबाद 

ता.नांदेड

नाही 11.1

67 104 124
घोरडवाड  शंकर 

नागोराव
िवdान िज.प.हा.मगुट मदुखेड 6 3 1974 15 6 2013 7 11 16

मातुळ     

वाघी      

मगुट

भोकर   

नांदेड   

मदुखेड

18.03.2000  

07.10.2003  

15.06.2013

06.10.2003  

14.06.2013 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

68 55 126
सािबयाबानो 

खिुशद ेअहमद
गिणत िज.प.हा.बारड मदुखेड 6 7 1982 19 6 2013 7 11 12

परळी         

बारड

परळी   

मदुखेड

12.02.2007 

19.06.2013

18.06.2013 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

69 51 128
शखे खमरोिvन 

गुलामरसलू
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 नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

हगंरगे वैजनाथ 

<ाशा मालेगाव

<ाशा ताकबीड

हदगाव 

नायगाव 

10.12.1997

14.07.1999

13.07.1999

21.07.2003
िशि2का 

म.फुले <ाशा 
70 32 129

हगंरगे वैजनाथ 

गंगाराम
इ[ंजी िज.प.हा.अधा�पूर अधा�पूर 3 1 1976 22 7 2013 7 10 9

<ाशा ताकबीड

<ाशा बळीरामपरू

िजपहा काटकळंब

िजपहाअधा�परू

नायगाव 

नांदेड 

कंधार 

अधा�परू

14.07.1999

22.07.2003

08.05.2008

22.07.2013

21.07.2003

07.05.2008

21.07.2013

आजतागायत

नाही आहे
म.फुले <ाशा 

बाबानगर 

नांदडे

नाही 11.6

71 49 131
धनश�ेी गोपाळ 

उJमराव
गिणत ..मलुjचे मखुडे मखुडे 1 7 1975 27 8 2013 7 9 4

हाडोळती  

..मलुjचे मखुेड

अहमदपरू 

मखुेड

12.6.2003  

27.8.2013

26.8.2013  

आजतागायत
नाही आहे

<ा.िशि2का  

िज.प.<ा.शा.

दाभड  

अधा�परू

नाही 11.1

72 68 132
म,के संदीप 

सुभाषराव
सा.शाy ..बारड मदुखेड 22 8 1985 1 9 2013 7 8 30

भंडारा     

  बारड

भंडारा   

मदुखेड

12.06.2006  

01.09.2013

31.08.2013 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

73 6 136
गोणारकर रमा 

हबैतराव
मराठी िज.प.हा.बारड मदुखेड 7 12 1967 5 3 2014 7 2 26

नया कँ�प  

गोकुंदा    

िकनवट   

कामठा    

सुगाव   

मालेगाव    

बारड

िकनवट 

िकनवट 

िकनवट 

नांदेड   

नांदेड   

नांदेड  

मदुखेड

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

नाही होय
AGRI 

OFF नांदडे-
नाही 11.2 53+

74 21 138
स�ुावे   योिगता 

पंढरीनाथ
िवdान िज प हा खानापूर दगेलूर 1 7 1974 1 6 2014 6 11 30

िजपहाअधा�परू

िजपहाखानापरू

िजपहाक6यामखुेड

अधा�परू

देगलूर

मखुेड

17.12.1999

08.06.2003

01.06.2013

07.06.2003

31.05.2013

31.05.2014 

आजतागायत

नाही आहे
Tी ल�मीकांत 

अंबेकर मा.िश. 

साधना हा.देगलूर
नाही 11.6
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

75 94 140
बोरगावे िवलास   

िवठठलराव
इ[ंजी ..घुगंराळा नायगाव 10 5 1974 27 8 2014 6 9 4

सरेगाव

सेनी 

िपंपळगाव

बारड

मालेगाव

नांदेड 

अधा�परू

अधा�परू

मदुखेड

अधा�परू

20.06.1995

26.03.1997

10.07.2003

11.06.2007

08.05.2008

25.03.1997

09.07.2003

10.06.2007

07.05.2008

26.08.2014

नाही आहे
होय, सौ.पाटील 

.ही.आर. स.िश. 

तKुपा ता.नांदडे

टाईडस ं

मा.िश.स.ं 

िजAहा1य2
11.1

घुंगराळा

अधा�परू

नायगाव 27.08.2014 आजतागायत

76 78 141
कारमोड राज~ेर  

गंगाराम
इ[ंजी ि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    

 

ि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 नाही नाही नाही 13

77 18 142 भोकरे रता दJा�य िवdान िज.प.हा.धमा�बाद धमा�बाद 6 12 1967 15 9 2014 6 8 16
िजपहा भोकर  

क6 याहा नांदेड  

िजपहा धमा�बाद

भोकर    

नांदेड    

धमा�बाद

18.12.1999 

01.07.2012 

15.09.2014

30.06.2012 

15.09.2014 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 10 53+

78 24 145
कारभारी परशरुाम 

गणपतराव
िवdान िजपहा पेठवडज कंधार 10 6 1974 17 9 2014 6 8 14

पेठवडज

वडेपरुी

पेठवडज

कंधार

लोहा

कंधार

२८.१२.१९९९

०१.०७.२०१२

१७.०९.२०१४

३०.०६.२०१२

१६.०९.२०१४

३१.०५.२०21

नाही नाही नाही नाही 13

79 26 147
रापतवार रंजना   

िकशनराव
िवdान िज.प.हा.भोकर भोकर 19 10 1976 18 9 2014 6 8 13

िज.प.हा. बारड 

,िज.प.हा. 

मालेगाव 

िज.प.हा.भोकर

मदुखेड 

,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

नाही 11.5

80 79 148

गंगासागरे 

कबीरदास  

िव�लराव

इ[ंजी ..करखलेी धमा�बाद 13 9 1975 20 9 2014 6 8 11

िचकाळा  

 तामसा  

 भोकर   

 करखेली

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 नाही 13

81 82 149
िचले   िव~नाथ 

सगंाKपा
इ[ंजी िज.प.हा.मरखले दगेलूर 4 3 1973 23 9 2014 6 8 8

िज.प.हा.करडखेड

िज.प.हा.बेटमोगरा

देगलूर

मखुेड

09.01.1999

13.06.2011

12.06.2011

22.09.2014 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त
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िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

82 47 151
िटकाणे  <Aहाद  

राजाराम
गिणत .. िबलोली िबलोली 2 7 1970 4 2 2015 6 3 27 ..जाह�र मखुेड

१७.०३.२०००

04.02.2005

03.02.2015

आजतागायत
अपंग ४५% नाही नाही नाही 2

मलुjची देगलूर देगलूर 31.12.1999 09.05.2010

83 28 152
जाधव मजंळुा  

गोिवंदराव
िवdान िज.प.हा लोहा लोहा 10 6 1974 26 2 2015 6 3 5

मलुjची देगलूर

अधा�परू 

लोहा

देगलूर 

अधा�परू 

लाहा

31.12.1999

10.05.2010

26.02.2015

09.05.2010

06.12.2014

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

84 35 154
गोडाजी  बालाजी  

शकंरराव
इ[ंजी .. जवळगाव

िहमायतन

गर
28 6 1974 1 7 2015 5 10 30

कलंबर

पेठवडज

आi�र

मखुेड

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 नाही नाही 13

85 48 155

बो6तापAले 

जयकुमार 

अतंे~रराव

गिणत ..बटेमोगरा मखुडे 24 8 1977 1 7 2015 5 10 30
धानरुी    

बेटमोगरा

उमरगा    

मखुेड

12.9.2006  

1.7.2015

30.6.2015  

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 13

86 93 156
सोनकांबळे भुजगं 

दवेराव
इ[ंजी िज.प.हा.मांजरम नायगाव 3 6 1966 5 7 2015 5 10 26

कुरळावाडी

चीकळा तांडा (ल)

बाबुळगाव

पोखण;

वाघी

मांजरम

कंधार

मदुखेड

नांदेड

नांदेड

नांदेड

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 नाही 2 53+

87 74 158
पांचाळ गणेश 

शकंरराव
सा.शाy िज प हा आiी हदगाव 11 10 1974 16 3 2016 5 2 15

देगलूर

हानेगाव

तामसा

करडखेड

हदगाव

आiी

देगलूर

देगलूर

हदगाव

देगलूर 

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

Tीमती पांचाळ 

<भावती गणशे 

स.िश.

िज प <ा शा 

ड^गरगाव ता 

हदगाव

नाही 11.1
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालुका पासनु पय�त

1 1 1 2 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली अज� यादी संदभ� िद. ३१/०५/२०२१     सव�साधारण �े) िदनांक २५.०७.२०२१

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

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

88 86 159
घोलप   रवjc    

बळीराम
इ[ंजी िज प हा तामसा हदगाव 8 12 1976 16 3 2016 5 2 15

<ा शा बAलाळ    

 

<ाशासीतारामतां

डा  

<ा शा लोणी ब ु 

भोकर 

भोकर 

अधा�परू 

हदगाव 

२७.०८.१९९७ 

२२.०७.२००३ 

१९.०८.२००५ 

०५.०६.२००६ 

२१.०७.२००३ 

१८.०८.२००५ 

०४.०६.२००६ 

०६.०३.२०१४ नाही नाही नाही नाही 1388 86 159
बळीराम

इ[ंजी िज प हा तामसा हदगाव 8 12 1976 16 3 2016 5 2 15
<ा शा लोणी ब ु 

िज.प.हा.तामसा 

िज.प. हा. कलंबर 

   

हदगाव 

लोहा 

हदगाव 

हदगाव

०५.०६.२००६ 

०७.०३.२०१४ 

१२.११.२०१४ 

१६.०३.२०१६

०६.०३.२०१४ 

११.११.२०१४ 

१५.०३.२०१६ 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 13

89 100 167
िशवाचाय�   

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

िज.प.हा.धामनगाव

िज.प.हा.माळकौठा

(मुलांचे).देगलुर

िज.प.हािकनी

िज.प.हाजाह�र

मुखेड

मुदखेड

देगलुर

भोकर

मुखेड

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 

आजतागायत

नाही नाही नाही नाही 9 53+

90 54 168
वडजकर गौसीया 

नासरे
गिणत ..येताळा धमा�बाद 14 2 1967 27 7 2017 3 10 4

. परसाडा  

. िपंपळगाव 

. येताळा

वैजापरु   

अधा�परू     

धमा�बाद

14.12.1991 

25.051999 

27.07.2017

24.05.1999 

25.07.2017 

आजतागायत

प?र@ य8 ता नाही नाही नाही 9 53+

91 17 169
इगंोले   सिंगता 

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

तामसा

धमा�बाद

चौफाळा

हदगाव

धमा�बाद

नांदेड

16.10.1996

16.06.2011

03.07.2012    

15.06.2011

02.07.2012

15.03.2018  

आजतागायत

नाही आहे

बबनराव साधजूी 

घोडगे 

िज.प.हा.माळकौठा(मु

.अ.)ता.मुदखेड

नाही 11.1

92 53 181
हावरगे हनमंत 

इरKपा
गिणत

िज.प.हा.रोिहिपंपळगा

व
मदुखेड 15 6 1966 17 5 2018 3 0 14

िकनवट    

बोधडी    

िचंचाळा   

तामसा 

रोहीिपंपळगाव

िकनवट 

िकनवट 

भोकर 

हदगाव 

मदुखेड

01.01.1994 

01.06.2008 

30.06.2011 

01.06.2013 

17.05.2018

31.05.2008 

29.06.2011 

31.05.2013 

16.05.2018 

आजतागायत

नाही नाही नाही

िश2क 

भारती 

सघंटना
10 53+
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मा�यम :- मराठी        संवग� - मा�यिमक िश�क

अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

93 22 186
िचतळे  सिुनता  

गोिवंदराव
िवdान िज प हा हदगाव हदगाव 20 3 1971 17 5 2018 3 0 14

िज.प.हा.म.ुमाजलगाव

 

िज.<ा.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
िवधवा नाही नाही नाही 7

94 107 189
पJेवार <शांत 

िवलासराव
िवdान ि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

Tीमती िनलावार एम 

एम सह िश <ाथिमक 

िज प <ा शा देगाव ब ु

ता अधा�परू

नाही 11.1

95 87 195
ड^गरे गंगेTी  

नागोराव
इ[ंजी

िज प हा मलुांचे 

कंधार
कंधार 5 8 1974 17 5 2018 3 0 14

चुडावा

चोफाळा

अधा�परु

मलुांचे कंधार

परभणी

नांदेड

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

नाही आहे
<ाशा खरुगाव कf c 

तरोडा िज नांदडे
नाही 11.1

96 85 196
सयू�वंशी  जयTी 

कुंडिलकराव
इ[ंजी िज प हा हदगाव हदगाव 27 1 1975 17 5 2018 3 0 14

काकांडी

तरोडा ब ु

नवीन कौठा 

बारड 

हदगाव

नांदेड

नांदेड 

नांदेड 

मदुखेड 

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

मा1य िश 

िज.<ा.के.<ा.

शा.नायगाव
नाही 11.1

97 84 197
आवरे L योित�मयी 

बाजीराव
इ[ंजी

िज प हा मलुjचे 

कंधार
कंधार 30 3 1975 17 5 2018 3 0 14

िलंबगाव

 मगुट

मलुjचे कंधार

नांदेड

मदुखेड

कंधार

२३.०८.२००६

०८.०६.२०११

१७.०५.२०१८

०८.०६.२०११

१६.०५.२०१८

आजतागायत

नाही आहे
उपकोषागार 

अिधकारी भोकर
नाही 11.2

98 36 205
मजुळगेकर  सितश 

यशवंतराव
इ[ंजी 

ि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 नाही नाही नाही 13

99 29 208
कमठाणे  सदंीप   

िदलीपराव
िवdान .. 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 नाही नाही 13
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अ. 

0.

िवनंती 

अज� 

0मांक

अंतीम 

यादी 0म

मा1यिमक 

िश2काचे पणू� 

नाव
िवषय शाळेचे नाव तालकुा

ज6म िदनांक
स1या7या तालु8यात 

उि,थती िदनांक

काय�रत 

तालु8यातील एकूण 

सवेा काळ 

31.05.2021 रोजी

यापवु; केलेला सवेा तपशील <थम नेमनुक िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य8 ता,

अपंग  मतीमंद 

पाA यांचे पालक, 

घट, फोिटत 

कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस 

असA यास , अपंग 

, पF ट उA लेख 

पती / प@नी 

सेवेत आह े

काय

असAयास पद / 

काया�लय पJा 

तालु8य सह

मा6 यता <ाK त 

संघटनेचा राL य / 

िजA हा अ1 य2 

सरिचटणीस, 

कोषा1 य2  व  

काया�1 य2

<ा1या6य

 0म
िववरण

100 92 240
दगु�म रेवती  

नारायणराव
इ[ंजी िज.प.हा.कुंटूर नायगाव 18 5 1968 22 9 2019 1 8 9 िज.प.हा.वडेपरूी लोहा

17.12.1999

14.06.2011

13.06.2011

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही 10 53+

101 67 221
िवधाते िकशोर 

गिणत
िज.प.हा. 

लोहा 25 4 1973 7 6 2019 1 11 24
िज.प.हा.जारीकोट धमा�बाद 21.12.1999 05.07.2012 

नाही नाही नाही नाही अपा� अपा�101 67 221
िवधाते िकशोर 

शकंरराव
गिणत

िज.प.हा. 

माळाकोळी
लोहा 25 4 1973 7 6 2019 1 11 24

िज.प.हा.जारीकोट 

िज.प.हा.िवFणपूरुी

धमा�बाद 

नांदेड

21.12.1999 

06.07.2012

05.07.2012 

आजतागायत
नाही नाही नाही नाही अपा� अपा�

102 27 244
जावळे ,नेहल 

कृFणा
िवdान िज.प.हा. पेनुर लोहा 20 4 1976 24 9 2019 1 8 7

..मालेगांव

िलबगाव

अधा�परु

नांदेड

07.06.2011

23.09.2019

23.09.2019

7.6.2011
नाही आहे

<ाचाय� िशवाजी 

कमिव बारड 

मदुखेड
नाही अपा� अपा�

103 13 247
बरेळीकर राजकुमार 

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

जाह�र

सावरगाव

कंधार

पाळज

मखुेड

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 नाही नाही नाही अपा� अपा�
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