
िश ण िवभाग िज हा प रषद नां देड
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ि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

िजपहा नायगाव नायगांव 24.12.1996 25.09.2003 मपुो कंुडल 

मळुगाव / 
तालुका / 

िज हा
िववरण

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.

पती / 
प नी 
सेवेत 
आह े
काय

अस यास पद / 
कायालय प ा 

तालु य सह
शाळेचे नाव तालुका

ज म िदनांक

मा यिमक िश क संवग वा त य सेवाजे ता यादी िद िवनंती अज ा   यादी          िदनांक जुलै  सवसाधारण   े  ( Non Pesa )
मा यम :- मराठी        संवग - अराजपि त मु या यापक

अ.
.

मा यिमक िश काचे पणू 
नाव

पद मा यम िवषय

1 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
25.08.2013

25.09.2003
08.07.2013
24.08.2013
31.05.2019

िनरंक नाही

मपुो कंुडल 
वाडी ता 
िबलोली िज 
नां देड
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