
कायरत तालु  यातील 
उप. िदनांक

िश ण िवभाग ,िज  हा प रषद , नां दडे

क मखु संवंगाची वा त य सेवाजे  ठता यादी संदभ िदनांक- 31.05.2020 िवनंती अज ा  यादी िदनांक २० जलैु २०२०

अिंतम 
सेवा िनवृ  ती 

िवनंती 
कुमारी,िवधवा,प र  य  ता,

अपंग मतीमदं पा  यांचे 
पती . अस यास पद 

सेवा 
कालावधीत  

मा  यता ा  त 
संघटनेचा 

रा  य/िज  हा ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक

कायरत 
तालु  यातील 

सेवाकाळ 
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

िद म वष िद म वष िद म वष वष म िद कायालय तालुका पासनु पयत

2 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 8 होळकर काश गंगाराम मोहपरू िकनवट 13 4 1965 20 6 1986 26 5 2016 4 0 5

केसराळी
देगाव (ब.ु)
केसराळी
कावळगाव

िबलोली
देगलूर

िबलोली
देगलूर

20.06.1986
27.08.2002 
08.05.2008
06.09.2011

26.08.2002
07.05.2008
05.09.2011
25.05.2016

नाही नाही नाही 30.04.2023 ५३+

क तालुका उप. िदनांक
अिंतम 
जे ता 

म
क मखुांचे नांव िववरण

सेवा िनवृ  ती 
िदनांक

िवनंती 
अज 
मांक

अपंग मतीमदं पा  यांचे 

पालक,घट  फोिटत,ककरोग,

अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास  प  ट 

उ  लेख करावा.

प नी 
सेवेत 

आह ेकाय

अस यास पद 
. कायालय 

प ा

कालावधीत  
काम केले  या 

तालुका

रा  य/िज  हा 
अ  य  

सरिचटणीस,को
षा  य  व 
काया  य

ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक
सेवाकाळ 

31.05.2020

यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

कावळगाव
मोहपरू

देगलूर
िकनवट

06.09.2011
26.05.2016

25.05.2016
३१.०५.२०२०

2 9
येवतीकर िशवाजी 
गणपतराव

ग डवडसा माहर 15 7 1967 9 9 1987 31 5 2016 4 0 0

सकनरु तांडा
मांजरी
पाटोदा ब.ु
हगंरगा
ग डवडसा

मखुेड
मखुेड
िकनवट
मखुेड
माहर

०९.०९.१९८७
१९.१९.१९९७
१६.०६.२०११
०२.०४.२०१३
३१.०५.२०१६

१८.०९.१९९७
१५.०६.२०११
०१.०४.२०१३
३०.०५.२०१६
३१.०५.२०२०

नाही नाही
िकनवट 

माहर
नाही 31.07.2025 53+

खपुसरवाडी
पारडी

नांदेड
लोहा

28.11.1985 
18.11.1986 

17.11.1986
21.07.1998

3 10 दगेावे चौतरा गणपतराव बे लोरी (धा.) िकनवट 25 6 1963 28 11 1985 1 6 2016 3 11 30

पारडी
ॅच लोहा

पानभोसी
 गऊळ
बा ळ
सु नेगाव

लोहा
लोहा
कंधार
कंधार
कंधार
लोहा

18.11.1986 
22.07.1998 
17.10.2006
16.10.2007 
15.06.2009
16.06.2011 

21.07.1998
16.10.2006
15.10.2007
14.06.2009
15.06.2011
31.05.2016

नाही नाही नाही 30.06.2021 ५३+

4 12 करपे बळीराम संभाजी वानोळा माहर 4 7 1965 24 9 1986 1 6 2016 3 11 30

देगाव
सालेगाव ध
ई रनगर
मोघाळी
िबतनाळ
पोमनाळा
वानोळा

िबलोली
िबलोली
भोकर
भोकर
उमरी
भोकर
माहर

२४.०९.१९८९
१३.०७.१९९०
२३.०७.१९९८
२७०८.२००२
११.११.२००३
०१.०७.२०१२
०१.०६.२०१६

१२.०७.१९९०
२२.०७.१९९८
२६.०८.२००२
१०.११.२००३
३०.०६.२०१२
२५.०५.२०१६
३१.०५.२०२०

नाही नाही
िबल  याळ
पोमनाळा

नाही 31.07.2023 ५३+

वानोळा माहर ०१.०६.२०१६ ३१.०५.२०२०
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कायरत तालु  यातील 
उप. िदनांक

िश ण िवभाग ,िज  हा प रषद , नां दडे

क मखु संवंगाची वा त य सेवाजे  ठता यादी संदभ िदनांक- 31.05.2020 िवनंती अज ा  यादी िदनांक २० जलैु २०२०

अिंतम 
सेवा िनवृ  ती 

िवनंती 
कुमारी,िवधवा,प र  य  ता,

अपंग मतीमदं पा  यांचे 
पती . अस यास पद 

सेवा 
कालावधीत  

मा  यता ा  त 
संघटनेचा 

रा  य/िज  हा ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक

कायरत 
तालु  यातील 

सेवाकाळ 
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

िद म वष िद म वष िद म वष वष म िद कायालय तालुका पासनु पयत

2 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

क तालुका उप. िदनांक
अिंतम 
जे ता 

म
क मखुांचे नांव िववरण

सेवा िनवृ  ती 
िदनांक

िवनंती 
अज 
मांक

अपंग मतीमदं पा  यांचे 

पालक,घट  फोिटत,ककरोग,

अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास  प  ट 

उ  लेख करावा.

प नी 
सेवेत 

आह ेकाय

अस यास पद 
. कायालय 

प ा

कालावधीत  
काम केले  या 

तालुका

रा  य/िज  हा 
अ  य  

सरिचटणीस,को
षा  य  व 
काया  य

ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक
सेवाकाळ 

31.05.2020

यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

5 13 आचने िव ल केरबाजी वाई बा माहर 1 7 1970 31 7 1989 1 6 2016 3 11 30 नाही नाही नाही 30.06.2028

6 14
पु पलवाड अशोक 
आनंदराव

िसंदखेड माहर 6 3 1972 17 6 1992 2 6 2016 3 11 29 नाही नाही नाही 31.03.2030

7 15 माने अलका यादवराव Anjankhedमाहर 25 6 1963 30 12 1983 30 9 2016 3 8 1
खातगाव
वानोळा
नरंगल

िबलोली
िकनवट
देगलरू

३०.१२.१९८३
१७.०८.१९८४
२८.०६.१९८५

१६.०८.१९८४
२७.०६.१९८५
०१.०८.२०००

नाही होय
मा.िश. िजपहा.

हणगेांव
नाही 30.06.2021 ५३+

लांडगेवाडी
िह परगा

कंधार
मखेुड

08.01.1986 
01.11.1995 

31.10.1995
01.05.2004

8 16 ढुमण ेबालाजी भाऊराव आ पारावपेठ िकनवट 1 6 1966 8 1 1986 21 5 2017 3 0 10

िह परगा
लादगा
तळणी
मु माबाद
आ पारावपेठ

मखेुड
मखेुड
हदगाव
मखेुड

िकनवट

01.11.1995 
02.05.2004
08.05.2008 
14.05.2013 
21.05.2017 

01.05.2004
07.05.2008
13.05.2013
 20.05.2017
31.05.2020

हदय श ि या नाही नाही 31.05.2024 ५३+

9 18 कदम बाळासाहबे शेषराव थारा िकनवट 25 4 1967 18 6 1986 21 5 2017 3 0 10

येवली
कदमवाडी
मानसपरुी
कंधार
.माळेगाव
मखेुड

हदगाव
कंधार
कंधार
कंधार
लोहा
मखेुड

18.06.1986 
14.06.1990 
17.08.1994
14.06.1995
18.07.2005
14.06.2013 

13.06.1990
16.08.1994
13.06.1995
17.07.2005
13.06.2013
20.05.2017

नाही होय

स.िश. 
के. ा.शा. 
पानभोसी 
ता.कंधार

िज हासर
िचटणीस

30.04.2025
53+ 
यायालयीन 
करण

मखेुड
थारा

मखेुड
िकनवट

14.06.2013 
21.05.2017 

20.05.2017
31.05.2020

ता.कंधार
करण
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कायरत तालु  यातील 
उप. िदनांक

िश ण िवभाग ,िज  हा प रषद , नां दडे

क मखु संवंगाची वा त य सेवाजे  ठता यादी संदभ िदनांक- 31.05.2020 िवनंती अज ा  यादी िदनांक २० जलैु २०२०

अिंतम 
सेवा िनवृ  ती 

िवनंती 
कुमारी,िवधवा,प र  य  ता,

अपंग मतीमदं पा  यांचे 
पती . अस यास पद 

सेवा 
कालावधीत  

मा  यता ा  त 
संघटनेचा 

रा  य/िज  हा ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक

कायरत 
तालु  यातील 

सेवाकाळ 
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

िद म वष िद म वष िद म वष वष म िद कायालय तालुका पासनु पयत

2 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

क तालुका उप. िदनांक
अिंतम 
जे ता 

म
क मखुांचे नांव िववरण

सेवा िनवृ  ती 
िदनांक

िवनंती 
अज 
मांक

अपंग मतीमदं पा  यांचे 

पालक,घट  फोिटत,ककरोग,

अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास  प  ट 

उ  लेख करावा.

प नी 
सेवेत 

आह ेकाय

अस यास पद 
. कायालय 

प ा

कालावधीत  
काम केले  या 

तालुका

रा  य/िज  हा 
अ  य  

सरिचटणीस,को
षा  य  व 
काया  य

ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक
सेवाकाळ 

31.05.2020

यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

10 19 काळे वैजनाथ िभमराव िचखली (ब.ु) िकनवट 1 7 1968 31 7 1989 21 5 2017 3 0 10

देवठाणा
गोणेगाव
बरबडा
आलूर
कासराळी
िचखली (ब.ु)

भोकर
मखेुड

नायगाव
देगलूर

िबलोली
िकनवट

31.07.1989 
10.11.1995 
11.11.2003 
16.12.2003 
17.06.2013 
21.05.2017

09.11.1995
10.11.2003
15.12.2003
16.06.2013
20.05.2017
31.05.2020

नाही नाही नाही 30.06.2026 अपा

िचखली (ब.ु) िकनवट 21.05.2017 31.05.2020

11 20 घोडजकर मारोती खं डु हडसणी माहर 26 1 1970 1 8 1989 21 5 2017 3 0 10

बाभळूगाव
िबजेवाडी
हाडोली
बहा रपरुा
गोळेगाव
हडसणी

कंधार
कंधार
लोहा
कंधार\
लोहा
माहर

०१.०८.१९८९
२०.०१.२०००
२७.०७.२००४
१७.१२.२००७
०१.०६.२०१३
२१.०५.२०१७

१९.०१.२०००
२६.०७.२००४
१६.१२.२००७
३१.०५.२०१३
२०.०५.२०१७
३१.०५.२०२०

आहे नाही नाही 31.01.2028

सायाळ
धानोरा

भोकर
हदगाव

14.08.1984
01.07.1985

30.06.1985
27.08.1990

12 27 शेख अ.मु तार दादािमया मंग ळ िहमायतनगर 25 6 1964 24 8 1984 21 5 2017 3 0 10

धानोरा
चाभारा
तामासा
अधापरू
कामठा
परोटी तांडा
मदुखेड
मंग ळ

हदगाव
हदगाव
हदगाव
अधापरू
अधापरू
िकनवट
मदुखेड
िहमायतनगर

01.07.1985
28.08.1990
16.08.2001
06.06.2006
15.12.2009
15.06.2013
23.06.2015
21.05.2017

27.08.1990
15.08.2001
05.06.2006
14.12.2009
14.06.2013
22.06.2015
20.05.2017
31.05.2020

30.06.2022 ५३+

21
पेठकर सलुोचना 

1 8 1965 29 11 1985 25 5 2017 3 0 6

नायगाव
इतवारा
राहती
तु पा

नायगाव
नां देड
नां देड
नां देड

२९.११.१९८५
०८.०७.१९८७
०९.१२.१९८७
२०.०६.१९८९

०७.०७.१९८७
०८.१२.१९८७
१९०६..१९८९
०६.०७.१९९९13 21

पेठकर सलुोचना 
मािणकराव

माहर माहर 1 8 1965 29 11 1985 25 5 2017 3 0 6 तु पा
असजन
बाभळूगाव
ढाकणी
कंधार

नां देड
नां देड
नां देड
लोहा
कंधार

२०.०६.१९८९
०७.०७.१९९९
२३.०८.२००२
१२.०७.२००५
०८.०५.२००८

०६.०७.१९९९
२२.०८.२००२
११.०७.२००५
०७.०५.२००८
३१.०५.२०१३

नाही नाही नाही 31.07.2023 ५३+
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कायरत तालु  यातील 
उप. िदनांक

िश ण िवभाग ,िज  हा प रषद , नां दडे

क मखु संवंगाची वा त य सेवाजे  ठता यादी संदभ िदनांक- 31.05.2020 िवनंती अज ा  यादी िदनांक २० जलैु २०२०

अिंतम 
सेवा िनवृ  ती 

िवनंती 
कुमारी,िवधवा,प र  य  ता,

अपंग मतीमदं पा  यांचे 
पती . अस यास पद 

सेवा 
कालावधीत  

मा  यता ा  त 
संघटनेचा 

रा  य/िज  हा ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक

कायरत 
तालु  यातील 

सेवाकाळ 
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

िद म वष िद म वष िद म वष वष म िद कायालय तालुका पासनु पयत

2 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

क तालुका उप. िदनांक
अिंतम 
जे ता 

म
क मखुांचे नांव िववरण

सेवा िनवृ  ती 
िदनांक

िवनंती 
अज 
मांक

अपंग मतीमदं पा  यांचे 

पालक,घट  फोिटत,ककरोग,

अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास  प  ट 

उ  लेख करावा.

प नी 
सेवेत 

आह ेकाय

अस यास पद 
. कायालय 

प ा

कालावधीत  
काम केले  या 

तालुका

रा  य/िज  हा 
अ  य  

सरिचटणीस,को
षा  य  व 
काया  य

ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक
सेवाकाळ 

31.05.2020

यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

14 22 नायके मदन िव लराव कोसमेट िकनवट 25 6 1965 28 11 1985 28 5 2017 3 0 3

तोरणा
 शेवडी
बोरगाव
ई

बा हाळी
कोसमेट

िबलोली
लोहा
लोहा
कंधार
मखेुड

िकनवट

28.01.1985 
14.10.1987
01.09.2001 
01.11.2007
08.05.2008 
28.05.2017 

13.10.1987
31.08.2001
01.09.2006
07.05.2008
19.05.2017
 31.05.2020

-हदय श  ि या नाही नाही 30.06.2023 ५३+

कोसमेट िकनवट 28.05.2017  31.05.2020

15 32
क याणकर गलुाब 
बोधलराव

िहमायतनगर िहमायतनगर 19 4 1964 29 11 1985 16 5 2018 2 0 15

पदा
गोळेगाव
िनळा
सायाळ
िभशी
िचकाळा
क या िह'नगर

िकनवट
उमरी
नांदेड
नांदेड
िकनवट
मखेुड
िहमायतनगर

२९.११.१९८५
११.०७.१९८७
२७.०७.१९९८
०४०९.२००१
०८.०५.२००८
२६.०५.२०१६
१६.०५.२०१८

१०.०७.१९८७
२६.०७.१९९८
०३.०९.२००१
०७.०५.२००८
२५.०५.२०१६
१५.०५.२०१६
३१.०५.२०२०

मदुखेड 30.04.2022 ५३+

थडीसावरगाव देगलूर 28.11.1985 16.08.1997

17 24 कदम हाद नागोराव जलधरा िकनवट 25 6 1965 28 11 1985 1 6 2018 1 11 30

थडीसावरगाव
कंुटुर
दगुाव
तळेगाव
जलधरा

देगलूर
नायगाव
िबलोली

उमरी
िकनवट

28.11.1985 
17.08.1997
08.05.2008
17.06.2013
01.07.2018

16.08.1997
07.05.2008
16.06.2013
31.06.2018
 31.05.2020

नाही होय
स.िश. 

िज.प.हा .कंुटूर
नाही 30.06.2023 ५३+

18 26 मोरे सभुाष िकशनराव
पाटोदा 
(ब.ु.)

िकनवट 10 6 1966 20 6 1986 7 6 2019 0 11 24

सवना  
कोळगाव 
िकनी .
घोगरी 
िदवशी 

हदगाव 
भोकर 
भोकर 
हदगाव 
भोकर 

20.06.1986 
01.11.1995 
28.08.2002 
28.11.2008 
01.08.2015 

31.10.1995 
27.08.2002 
27.11.2008 
31.07.2015 
06.06.2019 

नाही नाही - भोकर नाही 30.06.2024 53+

Page 4 of 5 के. . सेवाजे टता वनतंी अज याद   २० जुल ै२०२०



कायरत तालु  यातील 
उप. िदनांक

िश ण िवभाग ,िज  हा प रषद , नां दडे

क मखु संवंगाची वा त य सेवाजे  ठता यादी संदभ िदनांक- 31.05.2020 िवनंती अज ा  यादी िदनांक २० जलैु २०२०

अिंतम 
सेवा िनवृ  ती 

िवनंती 
कुमारी,िवधवा,प र  य  ता,

अपंग मतीमदं पा  यांचे 
पती . अस यास पद 

सेवा 
कालावधीत  

मा  यता ा  त 
संघटनेचा 

रा  य/िज  हा ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक

कायरत 
तालु  यातील 

सेवाकाळ 
यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

िद म वष िद म वष िद म वष वष म िद कायालय तालुका पासनु पयत

2 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

क तालुका उप. िदनांक
अिंतम 
जे ता 

म
क मखुांचे नांव िववरण

सेवा िनवृ  ती 
िदनांक

िवनंती 
अज 
मांक

अपंग मतीमदं पा  यांचे 

पालक,घट  फोिटत,ककरोग,

अधागवाय,ू

डायलेसीस अस  यास  प  ट 

उ  लेख करावा.

प नी 
सेवेत 

आह ेकाय

अस यास पद 
. कायालय 

प ा

कालावधीत  
काम केले  या 

तालुका

रा  य/िज  हा 
अ  य  

सरिचटणीस,को
षा  य  व 
काया  य

ज  मिदनांक थम नेमणकु िदनांक
सेवाकाळ 

31.05.2020

यापवु  केलेला सेवा तपशील थम नेमनकु िदनांका पासनु

20 38
पडलवार बालाजी 
गंगाधरराव

नतून भोकर 7 2 1966 20 6 1986 7 6 2019 0 11 24

िज.प. ा.शा. करंजी
िज.प. ा.शा. सांगवी

िज.प. ा.शा. 
जामखेड

िज.प. ा.शा. 
धामणगाव

िकनवट
मखेुड
मखेुड
मखेुड
देगलूर

20.06.1986
15.10.1987 
27.06.1989 
02.09.2002 
28.07.2004

14.10.1987
26.06.1989
01.09.2002
27.07.2004
17.12.2009 28.02.2024 ५३+20 38

गंगाधरराव
नतून भोकर 7 2 1966 20 6 1986 7 6 2019 0 11 24 धामणगाव

िज.प. ा.शा. मंडणी
िज.प. ा.शा. तमलूर

िज.प.क. ा.शा. 
चैनपरू

िज.प.क. ा.शा. 

देगलूर
देगलूर
देगलूर

िकनवट     भोकर

28.07.2004
18.12.2009
17.07.2013

30.05.2016     
7.6.2019

17.12.2009
16.07.2013

29.05.2016    
06.06.2019 
31/05/2020

28.02.2024 ५३+

21 40 दासरे िवनायक मारोतराव येवली हदगाव 6 6 1966 7 1 1986 27 6 2019 0 11 4

परभणी
िनळा
अनंतवाडी
येवली

परभणी
नांदेड
माहर
हदगाव

07.01.1986
20.05.2013
27.05.2016
13.06.2019

18.05.2013
26.05.2016
12.06.2019
31.05.2020

माहर  नां देड 30.06.2024 ५३+

16 23 हामद ेअशोक सभुाषराव पळशी िकनवट 5 2 1980 5 7 2004 16 5 2018 2 0 15

आंबडगाव 2
आयी
पोटा (ब.ु)
पळशी

दोडामाग
दोडामाग

िहमायत नगर
िकनवट

05.07.2004
07.07.2011 
15.11.2013 
16.05.2018 

06.07.2011
 14.11.2013
16.05.2018
 31.05.2020

नाही नाही - िहमायतनगर नाही 28.02.2038 अपा

19 28 कानोडे पोलाजी भाऊराव आ ा माहर 1 7 1969 4 8 1989 7 6 2019 0 11 24

भोगाव
पांगरी
लोणी बु
बेलसर
थारा
िनमगाव

नां देड
नां देड
नां देड
अधापरू
िकनवट
हदगाव

०४.०८.१९८९
०१.०१.१९९४
१३.०१.१९९४
०८.०७.१९९४
१५.०४.२००५
०१.०७.२००९

३१.१२.१९९३
१२.०१.१९९४
०७०७.२००३
१४.०४.२००५
३०.०६२००९
०६.०६.२०१९

नाही नाही नाही 30.06.2027 अपा

िनमगाव
आ ा

हदगाव
माहर

०१.०७.२००९
०७.०६.२०१९

०६.०६.२०१९
३१.०५.२०२०
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