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१ ३ ी.एस.पी. मरजकर 28-11-1967 54 6 3 30-11-2025 18-06-1993 पं. स. धमाबाद धमाबाद 24-07-2014 24-07-2014 7 10 7
पं.स.नांदेड
पं.स.मदुखेड
पं.स.धमाबाद

मालेगाव 
ता.अधापुर

53 वष पुण 
कक रोग /अपंग

पंचायत वभाग, 
िज.प.नांदेड

२ पं. स. नायगव नायगाव पं स नायगव मगंलसांगवी ता. 53 वष पुण नांदेड, मदुखेड,

साव ीक बद  या २०२२

व  तार अ धकार  (पं) वनंती अजाची याद  

वनतंी अजा 

नसुार पसतंी म

बदल  पा  

नस  यास कारण 

नमदु कर  यात यावे

थम नेमणकू 

दनांक

कायरत  ठकाण
कायरत  

तालु  यातील 

उपि थती 

दनांक

तालु  यातील दनांक 

31.05.2022  रोजी झालेल  

सेवा कालावधीअ.

ाम पंचायत वभाग, िज  हा प रषद नांदेड 

याद तील

 अ. .
कमचा-याचे नांव  ज  म दनांक शेरा

 सेवा काळात काम 

केलेले तालकेु

द 31-05-2022  रोजीचे 

वय सेवा नवृ ी 

दनांक

मळु राह  याचे 

ठकाण

२ १९ ी. कांबळे एस. आर. 11-06-1967 54 11 20 30-06-2025 05-06-1997 पं. स. नायगव नायगाव 25-09-2018 25-09-2018 3 8 6 पं. स. नायगव मगंलसांगवी ता. 
कंधार

53 वष पुण
कॅ  सर  त

नांदेड, मदुखेड,
भोकर, देगलरु

३ २२ श.ेलतीफ श.ेमहमद नवाज 10-06-1966 55 11 21 30-06-2024 20-11-1986 पं. स.नायगाव नायगाव 03-06-2019 03-06-2019 2 11 28

पं.स. बलोल
पं.स.कंधार
पं.स. कनवट
प.स.नायगाव

पेठवडज ता.कंधार 53 वष पुण
मदुखेड, अधापुर, 
भोकर

४ २६ मोटरवार सु नल राम कशन 11-06-1968 53 11 20 30-06-2026 21-11-1986 पं.स. उमर  उमर 18-05-2021 18-05-2021 1 0 13 पं.स. उमर  अधापुर 53 वष पुण
अधापुर हदगाव, 

मदुखेड

५ ३६ डी.आय.गायकवाड 14-06-1967 54 11 17 30-06-2025 23-09-1994 पं. स. लोहा लोहा 01-08-2021 01-08-2021 0 9 30

स. व.िज.प.नांदेड
पं.स.नांदेड
पं.स.लोहा
पं. स. हमायतनगर 
पं. स. लोहा

लबाळा ता. नलगंा 53 वष पुण
नांदेड,
हदगाव, 
उमर

६ १० ी. बंगाळे एन. सी. 26-09-1979 42 8 5 30-09-2037 07-04-2005 पं. स. मदुखेड मदुखडे 01-06-2016 01-06-2016 5 11 30

पं.स. कनवट
िज.प.नांदेड
पं.स. कनवट
पं.स.मदुखेड

हडको नांदेड अधापुर , नांदेड

७ १३ ी. मकुनर एन. एम 05-05-1989 33 0 26 31-05-2047 19-11-2012 पं. स. उमर  उमर 03-04-2018 03-04-2018 4 1 28 पं. स. उमर  कारताळा ता. 
कंधार

कंधार, मदुखेड, 
भोकर, नांदेड

८ २० ी. मुडंकर ि ह. एम. 05-01-1978 44 4 26 31-01-2036 19-06-1999 पं. स. अधापूर अधापुर 26-09-2018 26-09-2018 3 8 5 पं. स. अधापूर चुडाजीचीवाडी 
ता. कंधार कंधार, लोहा 

४ ी. टारपे मोद जळबाजी 01-02-1974 48 3 30 31-01-2032 24-10-2005 पं. स. हदगावं हदगाव 19-05-2015 19-05-2015 7 0 12
पं.स.हदगावं
पं.स. कनवट
पं.स.हदगावं

महादापुर 
ता. हमायतनगर कनवट ह.नगर
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१ ६ ी.के. ह .रेणेवाड 10-05-1982 40 0 21 31-05-2040 26-08-2008 पं. स. कनवट कनवट 24-06-2015 24-06-2015 6 11 7
पं.स.हदगावं
पं.स. कनवट उमर  ता.उमर

उमर  ,
पंचायत वभाग, 

िज.प. नांदेड
कंधार

२ १४ ी. शदें एस. आर. 10-06-1983 38 11 21 30-06-2041 19-11-2012 पं. स. कनवट कनवट 13-05-2018 13-05-2018 4 0 18
पं. स. मखेुड
पं.स. कनवट

घारापूर 
हमायतनगर

हमायतनगर, 
हदगाव, नांदेड

शेरा
वनतंी अजा 

नसुार पसतंी म

कायरत  ठकाण कायरत  

तालु  यातील 

उपि थती 

तालु  यातील दनांक 
 सेवा काळात काम 

केलेले तालकेु

मळु राह  याचे 

ठकाण

बदल  पा  

नस  यास कारण 

नमदु कर  यात यावे

ाम पंचायत वभाग, िज  हा प रषद नांदेड 

साव ीक बद  या २०२२

कनवट माहुर तालु  यातुन इतर तालु  यात व  तार अ धकार  (पं) यांचे वनंती अजाची याद  

अ.
याद तील

 अ. .
कमचा-याचे नांव  ज  म दनांक

द 31-05-2022  रोजीचे 
सेवा नवृ ी 

दनांक

थम नेमणकू 

दनांक


