
िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालकुा पासुन पय�त
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1 5 1

शेख  मोिहयो#ीन  

मनैो#ीन मोिहयो#ीन 

मनैो#ीन

मा. िश.
उदु� 

भाषा

िज.प.हा. 

क)या 

दगेलरू

दगेलरू 11 5 1981 5 12 2008 12 5 26 नाही नाही नाही नाही 13

2 3 2
जबीन बगेम शेख 

कासीम
मा. िश. गिणत

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

नगर
12 12 1982 10 12 2008 12 5 21 -- -- -- -- नाही होय

 िज.प.0ा.शा. 

िहगंणी, िज. बीड
नाही 11.1

िववरणकुमारी , िवधवा , 

प5र6 य7 ता,

अपंग  मतीमंद 

पा9 यांचे पालक, 

घट= फोिटत कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस अस9 यास 

पती / प6नी 

सवेेत आह े

काय

अस9यास पद / 

काया�लय पAा 

ताल7ुय सह

मा) यता 0ाB त 

संघटनेचा राC य 

/ िज9 हा 

अD यE 

सरिचटणीस, 

कोषाD यE  व  

काया�D यE

0ाDया)य Fम

यापवुG केललेा सेवा तपशील 0थम नमेनकु िदनांका 

पासुन
शाळेच े

नाव

तालकुा ज)म िदनांक सDयाIया ताल7ुयात 

उि=थती िदनांक

काय�रत ताल7ुयातील 

एकूण सवेा काळ 

31.05.2020 रोजी

िवषय

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� िवनंती बदली  यादी िद. ३१/०५/२०२१   िदनांक २५ जुलै २०२१                                     सव�साधारण �े* ( Non Pesa )

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

अ. 

F.

िवनंती 

अज� 

Fमांक

अंतीम 

यादी Fम

माDयिमक 

िशEकाच ेपणू� नाव

पद

कासीम
र

नगर िहगंणी, िज. बीड

3 4 6
शेख  इरफान अ मो 

अशरफ
मा. िश. इLंजी

िज प हा 

हदगाव
हदगाव 9 6 1982 11 10 2012 8 7 20

माDय.िहवरखेड

िज.प.हा.हदगाव

तेलारा 

हदगाव

०७.०४.२००५ 

११.१०.२०१२

१०.१०.२०१२ 

३१.०५.२०१९
पा9य अपंग नाही नाही नाही 13

4 1 9 असद बगे वाहदे बगे मा. िश.
सा.शा

=ञ

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

नगर
15 6 1970 27 7 2013 7 10 4

िज.प.0ा.शा.बाभळी, 

िज.प.0ा.शा.अटाळी, 

िज.प.हा.कूंडलवाडी, 

िज.प.0ा.शा.मंढई, 

िज.प.0ा.शा.अधा�पूर

िबलोली, 

िबलोली, 

िबलोली,   

नांदडे,    

अधा�पूर

17/09/1990 

01/03/1992 

1/11/1995 

1/1/2000 

1/11/2009

28/02/1992 

31/10/1995 

31/12/1999 

31/10/2009 

26/07/2013

नाही होय
 सना ऊदु� 0ा.शा. 

नांदडे.
नाही 11.6

5 2 10 सिलम खान शेर खान मा. िश. इLंजी

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

नगर
15 4 1976 1 8 2013 7 9 30

िज.प.0ा.शा. नई 

आबादी, 

िज.प.हा.िहमायतनगर, 

िज.प.0ा.शा गाडीपूरा

िहमायतनगर, 

िहमायतनगर, 

नांदडे

03/08/1998 

11/07/2008 

03/03/2010 

16/01/2008 

02/03/2010 

31/07/2013

मलूगा मितमदं 

(85%)

शबाना स9ूताना, 

0ा.िशिEका, 

िज.प.0ा.शा. 

रहेमतनगर, नांदेड

0ा.शा. रहमेतनगर, 

नांदडे
नाही 2
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