
कुमारी , िवधवा , 

िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - अराजपि त मु या यापक

ि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 बोरकर शंकर द  तराव अराप मअु Marathi िजपहा बाचोटी कंधार 7 9 1963 15 12 1988 23 3 2013 23 3 2013 7 2 8
पाळज
मालेगाव
वाईबा.

भोकर
अधापरु
माहर

15.12.1988
05.03.1992
01.07.1994

04.03.1992
30.06.1994
30.06.2008

नाही नाही 53+

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

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.

शाळेचे नाव
अ.

.
मा यिमक िश काचे पणू 
नाव

पद मा यम िवषय

वाईबा.
अधापरु

माहर
अधापरु

01.07.1994 30.06.2008

2 गोपवुार गणशे िशवाजी अराप मअु Marathi िजपहा लोणी बु अधापरू 18 12 1970 24 12 1996 25 8 2013 25 8 2013 6 9 6
िजपहा नायगाव 
िजपहा िबलोली
िजपहाबोधडी बु
िजपहा लोणी बु

नायगांव
िबलोली
िकनवट
अधापरू

24.12.1996
13.11.2003
09.07.2013

25.09.2003
08.07.2013
24.08.2013

िनरंक नाही

मपुो कंुडल 
वाडी ता 
िबलोली िज 
नां देड

3 पाटील गोपाळ माधवराव अराप मअु Marathi
िज.प.हा. क या 
नायगांव

नायगा
व

9 8 1962 9 3 1992 2 9 2013 2 9 2013 6 8 29
िज.प.हा मातूळ
िज.प.हा मलुाचे 
देगलरु
िज.प.हा मु ामाबाद

भोकर
देगलरु
मखुेड
देगलरु

09.03.1992
05.07.1998
13.11.2003

04.07.1998
12.11.2003
20.10.2010

- नाही 53+

4 भोसले  िवजय  िभमराव अराप मअु Marathi िज.प.हा.पाळज भोकर 2 10 1962 18 3 1992 16 9 2013 16 9 2013 6 8 15
िज.प.हा.लहान
िज.प.हा.बोधडी
िज.प.हा.पाळज

अधापरु
िकनवट
भोकर

18.03.1992
17.06.2013
16.09.2013

16.06.2013
15.09.2013
31.05.2020

नाही नाही देगलरु 53+

देगलरु देगलरु 03.09.1993 14.08.2002
5 ग  चे सिुनल िवठठलराव अराप मअु Marathi िजपहा काटकळंबा कंधार 28 11 1968 3 9 1993 9 9 2014 9 9 2014 5 8 22

देगलरु
मालेगाव
वडेपरुी
काटकंळबा

देगलरु
अधापरु
वडेपरुी
कंधार

03.09.1993
15.08.2002
01.01.2011

14.08.2002
31.12.2010
08.09.2014

नाही नाही सयाळ नां देड

6 गीते वामन रामराव अराप मअु Marathi कामारी िहनगर 15 1 1964 12 3 1992 11 11 2014 11 11 2014 5 6 20 नाही नाही 53+

7 दधुमल रमेश ध िडबाराव अराप मअु Marathi
िजपहा िपंपळगाव 
म

अधापरू 6 6 1964 14 12 1988 1 6 2015 1 6 2015 4 11 30
िजपहा तामसा
िजपहा बारड
िजपहा 
रोिहिपंपळगाव 

हदगाव 
मदुखेड
मदुखेड
अधापरू

14.12.1988
07.06.2006
01.09.2013

06.06.2006
31.08.2013
31.05.2015

िनरंक नाही धानोरा मो या 53+

8 जाधव ताप दोलतराव अराप मअु Marathi िज.प.हा.मातुळ भोकर 16 10 1962 18 10 1996 28 7 2015 28 7 2015 4 10 3
िज.प.हा.कोसमेट
िज.प.हा.बोधडी

िकनवट
िकनवट

18.10.1996 
31.12.2010

31.12.2010
03.07.2011 होय नाही

 रोहाडा ता: 
िचखली िज. 53+8 जाधव ताप दोलतराव अराप मअु Marathi िज.प.हा.मातुळ भोकर 16 10 1962 18 10 1996 28 7 2015 28 7 2015 4 10 3 िज.प.हा.बोधडी

िज.प.हा.तामसा
 िज.प.हा.मातुळ

िकनवट
 हदगाव
भोकर

31.12.2010
 04.07.2011
28.07.2015

03.07.2011
27.07.2015
31.05.2020

होय नाही िचखली िज. 
बुलढाणा

53+

9
शेख मजुीबो ीन 
अजीमोद् ीन

अराप मअु Marathi
िज.प.हा.(अन.ु)चौ
फाळा

नां दडे 31 12 1962 9 11 1989 17 3 2016 17 3 2016 4 2 14
िज.प.हा.अजापरू 
िज.प.हा.धमाबाद 
िज.प.हा.िबलोली 
िज.प.हा.लोहगाव 

िबलोली  धमाबाद 
िबलोली िबलोली 
धमाबाद   धमाबाद 
      नां देड

9.11.1989 
17.10.1996  
 

16.10.1996 
17.01.2001 
13.07.2006 

िनरंक

होय.  
सौ.नु
नीसा 

बेगम

ा.िश. 
िज.प.क. ा.शा.वाजेगाव  
ता.नां देड

िबलोली 53+
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स या या कायरत तालु यातील 
कुमारी , िवधवा , 

िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद. ३१/०५/२०२० ाथिमक यादी                                        सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - अराजपि त मु या यापक

ि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

िववरण
अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा

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.

शाळेचे नाव
अ.

.
मा यिमक िश काचे पणू 
नाव

पद मा यम िवषय

10 उमाटे कृ णा गंगाराम अराप मअु Marathi
िज.प. (अन)ु हा 
येळेगाव

अधापरू 23 12 1965 12 10 1996 1 6 2017 1 6 2017 2 11 30
िज.प.हा.कामारी 
िज.प.हा.लोहा  
िज.प.हा.नायगाव 
िज.प.हा.िशवणी

िह.नगर 
लोहा
नायगाव
िकनवट

12.10.1996
07.06.2006
25.09.2008

06.06.2006
24.09.2008
01.09.2013

नाही नाही नाही
हाळणी ता. 
अहमदपरू 
िज. लातूर

53+

पेठवडज कंधार 14.12.1988 28.09.2002
12 कांबळे अजनु जळबा अराप मअु Marathi िजपहा पेनरु लोहा 23 6 1964 14 12 1988 10 3 2018 10 3 2018 2 2 21

पेठवडज
येळेगाव
िकनवट
मालेग़ाव

कंधार
अधापरु
अधापरु
िकनवट

14.12.1988
29.09.2002
12.06.2007

28.09.2002
11.06.2007
10.12.2008

नाही नाही कंधार 53+

13 घोडग े बबन साधजुी अराप मअु Marathi िज.प.हा.माळकौठा मदुखेड 15 10 1966 6 8 1991 17 5 2018 17 5 2018 2 0 14
तामसा  इतवारा    
पाड    माळकौठा

हदगाव   नां देड    
िकनवट  मदुखेड

16.10.1996   
25.10.2011  
30.10.2011  
17.05.2018

24.10.2011  
30.10.2014  
16.05.2018  
आजतागायत

िनरंक होय शहापरु कुपटी 53+
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