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

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

1 1

शेख  मोिहयो#ीन  

मनैो#ीन मोिहयो#ीन 

मनैो#ीन

मा. िश. Urdu
उदु� 

भाषा

िज.प.हा. 

क-या 

दगेलरू

दगेलरू 11 5 1981 5 12 2008 12 5 26 िनरंक नाही िनरंक
उदगीर िज 

लातुर

िज.प.हा. 

मळुगाव / 

तालकुा / 

िज3हा

िववरणस5या6या ताल7ुयात 

उि8थती िदनांक

काय�रत ताल7ुयातील 

एकूण सवेा काळ 

31.05.2020 रोजी

यापवु; केललेा सेवा तपशील <थम नमेनकु िदनांका 

पासुन

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य7 ता,

अपंग  मतीमंद 

पा3 यांचे पालक, 

घट8 फोिटत कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस अस3 यास 

, अपंग 8 पG ट उ3 लेख 

करावा.

पती / 

प@नी 

सवेेत 

आह े

काय

अस3यास पद / 

काया�लय पIा 

ताल7ुय सह

िवषय शाळेच े

नाव

तालकुा ज-म िदनांक

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� वा�त�य सेवाजे�ता यादी िद. ३१/०५/२०२१ अंितम यादी   िदनांक २५ जुलै २०२१                                     सव�साधारण �े- ( Non Pesa )

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

<ाथिमक 

यादी Jम

अंतीम 

यादी 

Jम

मा5यिमक 

िशKकाच ेपणू� नाव

पद मा5यम

2 2
जबीन बगेम शेख 

कासीम
मा. िश. Urdu गिणत

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

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

 िज.प.<ा.शा. िहगंणी, 

िज. बीड
बीड

3 3

फाNकO  

आखेलानदीम 

-यामतु3ला

मा. िश. Urdu इQंजी
िज.प.हा. 

अधा�परू
अधा�परू 18 1 1974 17 7 2009 11 10 14

िजपहा वसमत

िजपहा क-या नांदडे 

िजपहा अधा�पूर

वसमत

नांदडे

अधा�पूर

29.12.2003 

08.05.2008 

17.07.2009

07.05.2008 

16.07.2009

31.05.2019

अि8थRयंग आहे िशKक िजपहा अधा�परू नांदेड

4 4
 याि8मन बान ु िमझा� 

मलगं बगे
मा. िश. Urdu िवTान

िज.प.हा. 

इतवारा
नांदडे 5 9 1964 22 6 2011 9 11 9

दगेलूर मुलांचे

दगेलूर मुलUचे

ईतवारा

दगेलूर 

दगेलूर 

नांदडे

13.09.1997

08.07.2003

22.06.2011

07.07.2003

21.06.2011

31.05.2019

- नाही 53+

5 5
खान याि8मन गफार 

खान
मा. िश. Urdu गिणत

िज.प.हा. 

अधा�परू
अधा�परू 4 2 1976 22 6 2012 8 11 9

िजपहा बसमत

िजपहा अधा�पूर

वसमत

अधा�पूर

02.01.2004 

22.06.2012

21.06.2012

31.05.2019
- आहे <ाशा रेगाव पणूा�/िहंगोली नांदेड

6 6
शेख  इरफान अ मो 

अशरफ
मा. िश. Urdu इQंजी

िज प हा 

हदगाव
हदगाव 9 6 1982 11 10 2012 8 7 20

मा5य.िहवरखेड

िज.प.हा.हदगाव

तेलारा 

हदगाव

०७.०४.२००५ 

११.१०.२०१२

१०.१०.२०१२ 

३१.०५.२०१९
पा3य अपंग नाही

उदगीर िज 

लातूर

7 7
 एम.ए.गफफार  

एम.ए.रिशद
मा. िश. Urdu

उदु� 

भाषा

िज.प.हा. 

इतवारा
नांदडे 3 4 1965 12 3 2013 8 2 19

धमा�बाद 

िहरापुर

मरतोळी

रिववार पेठ

इतवारा

अधा�पूर 

धमा�बाद 

िकनवट 

दगेलूर

नांदडे

नांदडे

अधा�पूर 

17.01.1984

01.09.1988

29.07.1992

25.08.1995

29.02.2002

22.05.2010

31.08.1988

22.02.1992

24.08.1995

29.02.2002

22.05.2010

11.03.2013

- आहे

होय सिश 

मनपा 

नांदेड

नांदेड 53+

8 8
 अ` दलु गफफार  

फकOर मोहa मद
मा. िश. Urdu इQंजी

िज.प.हा. 

इतवारा
नांदडे 12 6 1974 16 5 2013 8 0 15

िहमायतनबर 

अधा�पूर 

नांदडे

िह'नगर 

अधा�पूर 

नांदडे

19.06.1995

03.03.2004

16.05.2013

02.03.2004

15.05.2013

31.05.2019 

- नाही
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िद. म. वष� िद. म. वष� वष� म. िद. शाळा तालकुा पासुन पय�त

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

मळुगाव / 

तालकुा / 

िज3हा

िववरणस5या6या ताल7ुयात 

उि8थती िदनांक

काय�रत ताल7ुयातील 

एकूण सवेा काळ 

31.05.2020 रोजी

यापवु; केललेा सेवा तपशील <थम नमेनकु िदनांका 

पासुन

कुमारी , िवधवा , 

प?र@ य7 ता,

अपंग  मतीमंद 

पा3 यांचे पालक, 

घट8 फोिटत कक� रोग, 

अधा�गवाय,ू

डायलेसीस अस3 यास 

, अपंग 8 पG ट उ3 लेख 

करावा.

पती / 

प@नी 

सवेेत 

आह े

काय

अस3यास पद / 

काया�लय पIा 

ताल7ुय सह

िवषय शाळेच े

नाव

तालकुा ज-म िदनांक

िश�ण िवभाग िज�हा प�रषद नांदेड

मा�यिमक िश�क संवग� वा�त�य सेवाजे�ता यादी िद. ३१/०५/२०२१ अंितम यादी   िदनांक २५ जुलै २०२१                                     सव�साधारण �े- ( Non Pesa )

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

<ाथिमक 

यादी Jम

अंतीम 

यादी 

Jम

मा5यिमक 

िशKकाच ेपणू� नाव

पद मा5यम

9 9 असद बगे वाहदे बगे मा. िश. Urdu
सा.शा

8ञ

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

नगर
15 6 1970 27 7 2013 7 10 4

िज.प.<ा.शा.बाभळी, 

िज.प.<ा.शा.अटाळी, 

िज.प.हा.कूंडलवाडी, 

िज.प.<ा.शा.मंढई, 

िज.प.<ा.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

-- होय
 सना ऊदु� <ा.शा. 

नांदडे.
िबलोली

िज.प.हा. 
िहमायत

िज.प.<ा.शा. नई 

आबादी, 
िहमायतनगर, 03/08/1998 16/01/2008 मलूगा मितमदं 

शबाना

 <ा.शा. रहमेतनगर, 
10 10 सिलम खान शेर खान मा. िश. Urdu इQंजी

िज.प.हा. 

िहमायतनग

र

िहमायत

नगर
15 4 1976 1 8 2013 7 9 30

आबादी, 

िज.प.हा.िहमायतनगर, 

िज.प.<ा.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%)
 

सू3ता

ना, 

<ा.शा. रहमेतनगर, 

नांदडे
नांदडे

11 11
मसदाु सुलताना 

महमद अ`दलु वाहदे
मा. िश. Urdu सा.शाi

िज.प.हा. 

अधा�परू
अधा�परू 1 10 1969 14 2 2014 7 3 17

<ाशा िह.नगर

<ाशा दळेूप

<ाशा मंढई

<ाशा गिनमपुरा

<ाशा स.नगर

िजपहाअधा�पूर

िह.नगर 

अधा�पूर 

नांदडे 

नांदडे 

अधा�पूर 

अधा�पूर

17.09.1990 

25.11.1995 

09.01.1997 

06.07.2004 

01.07.2012 

14.02.2014

24.01.1995 

08.01.1997 

05.07.2004 

30.06.2012 

13.02.2014 

31.05.2019

- आहे
िशKक मिदनातुलउल ू

नांदेड
नांदेड

12 12

महमद जमील 

अहमद महमद 

खलील अहमद

मा. िश. Urdu
उदु� 

भाषा

िज.प.हा. 

अधा�परू
अधा�परू 11 6 1965 17 2 2014 7 3 14

<ाशा िदडंNढ 

<ाशा घोटी

<ाशा क-या

के<ाशामुदखेड

<ाशा शjबोली

िजपहाअधा�पूर

बीड 

िकनवट 

कंधार 

मुदखेड 

मुदखेड 

अधा�पूर

10.07.1989 

18.09.1990 

02.11.1995 

27.07.2004 

01.03.2013 

17.02.2014

17.09.1990 

01.11.1995 

26.07.2004 

28.02.2013 

16.02.2014 

31.05.2019

- नाही नांदेड 53+

13 13
शेख  अितक उर 

रहमेान   शेख हबीब
मा. िश. Urdu इQंजी

िज प हा 

तामसा
हदगाव 21 1 1979 21 2 2014 7 3 10

िज प हा धारणी 

िज.प.क.अधा�पूर 

िज.प.हा.तामसा

धारणी 

अधा�पूर 

हदगाव

०३.१२.२००१ 

२२.०५.२०१० 

२१.०२.२०१४

२१.०५.२०१० 

२०.०२.२०१४ 

३१.०५.२०१९

नाही नाही नाही
अधा�परू 

नांदेड
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