
िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० अंितम यादी   िदनांक २० जुलै २०२०                               सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - िच कला िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

1
चांडोळकर शामसुं दर 
गणपतराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा. (मलुांच)े 
विजराबाद नां दडे

नां दडे 30 7 1965 14 12 1988 5 7 2005 5 7 2005 14 10 26
िज.प.हा.लहान       
िज.प.हा.मलुांचे 

अधापरू             
नां देड

14.12.1988   
  04.07.2005 अपंग प नी आहे

स.िश., 
िज.प.क. ा.िपं पळगांव 

चांडोळा 
ता.मखुेड 53+

शाळेचे नाव

मा यम :- मराठी        संवग - िच कला िश क

अतंीम 
यादी 

म

मा यिमक िश काचे पणू 
नाव

पद मा यम िवषय

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

गणपतराव
िच कला िश क Marathi

िश क विजराबाद नां दडे
नां दडे िज.प.हा.मलुांचे 

नां देड
नां देड   

05.07.2005

04.07.2005 अपंग प नी िज.प.क. ा.िपं पळगांव 
(को) नां देड

ता.मखुेड 
िज.नां देड

2
िनलेवाड लोकेश  
मा तीराव  

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा. लहान अधापरू 9 8 1962 27 3 1984 16 7 2005 16 7 2005 14 10 15

माळाकोली
िज..प.म.प.हा. 
Nanded

लोहा
नां देड
अधापरू

27.03.1984
30.06.1994
16.07.2005

29.06.1994
15.07.2005
31.05.2019

नाही नाही नाही
माहगेाव ता. 
नायगाव िज. 
नां देड

53+

3 जगताप सभुाष ीराम िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.बारड मदुखेड 1 9 1966 15 7 1993 1 6 2008 1 6 2008 11 11 30 हदगाव      बारड हदगाव मदुखेड 15.07.1993 

01.06.2008
31.05.2008 
आजतागायत िनरंक िनरंक िनरंक

भां डेगाव 
िहगंोली

53+

4 जगताप अशोक िव लराव िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.कलंबर(ब)ु लोहा 2 1 1970 15 7 1993 1 6 2008 1 6 2008 11 11 30 हा कामारी िहमायतनगर 15.07.1993 31.05.2008 नाही नाही

भां डेगाव ता 
िज िहगंोली

5 जंगाप ले बालाजी मसाजी िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िजपहा आ र लोहा 18 4 1968 10 8 1993 19 6 2009 19 6 2009 10 11 12

िजपहा सावरगाव 
(िप)

मखुेड 10.08.1993 18.06.2009 - आहे
लहबंदे टी.आर ा.प. 
क. ा.शा माळेगाव या ा 

काजळ 
िह परगा ता. जंगाप ले बालाजी मसाजी िच कला िश क Marathi

िश क
िजपहा आ र लोहा

(िप)
मखुेड 10.08.1993 18.06.2009 क. ा.शा माळेगाव या ा 

ता. लोहा
िह परगा ता. 
अहमदपरु 

6
बाऊ कर संजयकुमार 
पं िडतराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.मगुट मदुखेड 30 8 1969 14 12 1988 9 6 2011 9 6 2011 8 11 22

माळकौठा  अधापरू 
 येळेगाव      मगुट

मदुखेड  अधापरू  
अधापरू मदुखेड

14.12.1988  
30.06.1994  
21.09.2005  
09.06.2011

29.06.1994  
20.09.2005  
08.06.2011 
आजतागायत

िनरंक िनरंक िनरंक नां देड

7 ीरसागर पां डुरंग यामराव िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िजपहा पेनरु लोहा 4 3 1965 12 1 1993 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21

तळणी
िकनी
पेनरु

मंठा
भोकर
लोहा

12.01.1993
12.11.2003
10.06.2011

06.11.2003
09.10.2011
31.05.2019

- नाही 53+

8 ढवळे जी बी िच कला िश क Marathi िच कला िश क िज.प.हा. बाचोटी कंधार 19 12 1971 11 9 1994 10 6 2011 10 6 2011 8 11 21
बीड
पेनूर 11.9.1994

4.10.1995
3.10.1995

9
कोमवाड सनुील 
गंगाधरराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.घुगंराळा

नायगा
व

11 5 1970 29 1 1993 14 11 2011 14 11 2011 8 6 17
िज.प.हा.ग दी
िज.प.हा.मातुळ

अंबड
भोकर

29.01.1993
18.11.1998

17.11.1998
13.06.2011 नाही नाही देगलरू9

गंगाधरराव
िच कला िश क Marathi

िश क
िज.प.हा.घुगंराळा

व
11 5 1970 29 1 1993 14 11 2011 14 11 2011 8 6 17 िज.प.हा.मातुळ

िज.प.हा.घुं गराळा
भोकर
नायगाव

18.11.1998
14.06.2011

13.06.2011
31.05.2019

देगलरू

10 च हाण सिुनल ीराम िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.बेटमोगरा मखुेड 24 7 1976 29 12 1999 1 7 2012 1 7 2012 7 10 30

मांजरम       
बेटमोगरा

नायगाव  मखुेड
29.12.1999
1.7.2012

30.6.2012
31.5.2020

िनरंक नाही िनरंक
कोळनरू  
ता.मखुेड

11 बरुसे शैलजा अनंतराव िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.िव णपूरुी नां दडे 26 5 1969 19 7 1993 2 7 2012 2 7 2012 7 10 29

िज.प.हा.मलु चे 
मखुेड 
िज.प.हा.िव णपूरुी

मखुेड              
नां देड

19.07.1993 
02.07.2012

01.07.2012    नाही नाही
मखुेडिज.नां दे
ड

12 कु हाडे सरेुष दिेवदासराव िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा.िलंबगांव नां दडे 15 8 1967 28 12 1999 15 5 2013 15 5 2013 7 0 16

िज.प.हा.वडेपरुी/इ
लापरु

लोहा / िकनवट
28.12.99 . 
4.07.12

25.06.12.14.
5.13

नाही नाही नाही
गोपाळ 
चावडी 
ता.नां देड
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िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड
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मा यम :- मराठी        संवग - िच कला िश क

िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष िद. म. वष वष म. िद. शाळा तालुका पासनु पयत

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

शाळेचे नाव
अतंीम 
यादी 

म

मा यिमक िश काचे पणू 
नाव

पद मा यम िवषय

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

तालुका

ज म िदनांक
थम नेमणकू 

िदनांक

स या या 
शाळेतील 

उपि थती िदनांक

स या या तालु यात 
उि थती िदनांक

कायरत तालु यातील 
एकूण सेवा काळ 

31.05.2020 रोजी
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कुमारी , िवधवा , 
प र  य  ता,

अपंग  मतीमदं 
पा  यांचे पालक, 

घट  फोिटत ककरोग, 
अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास 
, अपंग  प  ट उ  लेख 

करावा.

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

13
झोळगे  िवलास 
नारायणराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.हा. वाघी नां दडे 1 2 1967 15 7 1993 1 1 2014 1 1 2014 6 4 30

िजपहा कुटुर/ 
िजपहा िव णपुरूी / 
िजपहा कंुटुर

िबलोली नां देड 
नायगाव

15.7.93. 
8.7.98. 

8.7.98. 
9..12. नाही नाही नाही नां देड 53+

नारायणराव िश क
िजपहा कंुटुर

नायगाव 8.7.98. 
9.7.12

9..12. 
31.12.13

14
सरुकुटवार  गजानन 
यंकटराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज प हा तामसा हदगाव 11 10 1982 29 9 2006 13 6 2014 13 6 2014 5 11 18

िज प हा चौसाळा 
ता.िज.बीड 
िज.प.हा.तामसा

बीड हदगाव
२९.०९.२००६ 
13.०६.२०१४

१२.०६.२०१४ 
३१.०५.२०१९

नाही नाही नाही बीड हदगाव

15
सावंत  िवजयकुमार 
बंकटराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
ा.शा. सायाळ नांदडे 4 12 1971 27 12 1999 28 5 2018 28 5 2018 2 0 3

खानापरू                
      मालेगाव         
         सायाळ

देगलरू           
अधापरू            
नां देड

27.12.1999  
 
01.07.2012   

30.06.2012     
   
27.05.2018

आहे नाही नाही
खानापरू 
ता.देगलरू

16
गु जरवार   अशोक 
नरिसंगराव

िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज प हा खानापरू दगेलूर 6 12 1962 23 3 1984 29 5 2018 29 5 2018 2 0 2

िज प हा पेठवडज    
               िज प हा 
मलुांचे देगलरू         

कंधार                
   देगलरू            
     िकनवट

22.3.1984      
   
04.07.2003    

3.7.2003            
      
20.06.2013         

िनरंक नाही िनरंक
करडखेड 
ता.देगलरू

53+

17 जगताप  गणशे  िव ् लराव िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज.प.के. ा.शा. भोसी भोकर 20 5 1968 20 7 1993 29 5 2018 29 5 2018 2 0 2

िज.प.हा.िकनवटहा.
पाड  बोधडी 
िज.प.हा.करखेली

िकनवट 
िकनवट 
धमाबाद  

20.07.1993 
19.06.2002 
14.06.2011

18.06.2002 
13.06.2011
28.05.2018  

नाही नाही
भां डेगाव 
ता.िज.िहगंो
ली

िश क
िज.प.हा.करखेली धमाबाद  14.06.2011 28.05.2018  ली

18 िगरी दीपा यंकट िगर िच कला िश क Marathi
िच कला 

िश क
िज प हा वडेपरुी लोहा 15 9 1979 27 8 2004 19 9 2019 19 9 2019 0 8 12

िज.प.हा.खंडाळा 
िज.प.हा.हदगाव

वैजापरू 
हदगाव

२७.०८.२००४
17.06.2019

०७.०७.२००८ 
३१.०५.२०१९

नाही आहे
ा ज.किन  महा िवधा 

िनवघा बा हदगाव
उदगीर लातूर
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