


अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 81 2602 श्री. जजतेंद्र दादाजी मेश्राम जिषय जिक्ष क चोप (मुले)/देसाइगंज माझ्या नािासमोरील जात-माळी जातीचा प्रिगग-आ.मा.ि. या ऐिजी जात- 

महार जातीचा प्रिगग-एस.सी.ऄसे नमुद करािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य2 1534 श्री. लोमेि गोविदराि दरिडे प्राथ.जिक्षक िंकरपुर/देसाइंगंज माझ्या नािासमोरील प्रथम जु जद.03.06.1997 चुकीने झालेली अहे त्या 

जिकाणी जद.03.07.1997 दु स्ती करण्यात यािी. तात्पुरते यादीमध्ये पुिीच प्रथम जु जदनांक 03.07.1997 नमुद 
अहे. ऄमान्य3 3574 श्री.भुषण जकरण भोयर प्राथ.जिक्षक िंकरपुर/देसाइंगंज माझ्या नािासमोरील िैक्षजणक ऄहगता HSC DED अहे. त्यामध्ये बदल 

क न माझी िैक्षजणक ऄहता BA,BED, BSC, HSC, DED दु स्ती 
करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 

अहे. मान्य

4 1143 श्री.रमेि श्रीराम िझाडे प्राथ.जिक्षक िंकरपुर/देसाइंगंज माझ्या नािासमोर जात महार संिगग ऄनु.जाती झालेला अहे. त्याऐिजी 
जात कुणबी संवगग इतर मागास वगग (OBC) ऄसा पाजहजे . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 

अहे. मान्य

5 1976 श्री.फते्तसाय बुधराम धुिे प्राथ.जिक्षक िंकरपुर/देसाइंगंज िैक्षजणक पात्रता मध्ये एचएससी. जडएड.बीएससी.एमए.(जडएड. चा ईल्लेख 
नाही )  जात संिगग मध्ये महार ऐिजी गोंड  (ऄनु.जमाती ) पाजहजे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य6 2943 कु. मेघा जिश्िनाथ जगरडकर प्राथ.जिक्षक कसारी तु. /देसाइगंज िैक्षजणक ऄहगता एच.एस.सी. डी.एड.बी.ए.ऄिी ऄसुन त्याऐिजी  िैक्षजणक 

ऄहगता एच.एस.सी.,डीएड एम.ए. बीएड ऄिी दिगजिण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य7 350 श्री.जिजय ऄंताराम परिुरामकर पद.प्राथ.जि. एकलपुर/देसाइगंज सेिा ज्येष्िता सुजचमध्ये जदवयांग सदरात माझे नाि समाजिष्ि करण्यात यािे. 

ऄपंग प्रमाणपत्र 77 % जदवयांग
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य8 56 श्री.रमेि रेिनाथ पुस्तोडे प्राथ.जिक्षक तुळिी /देसाइगंज एस.एस.सी. डी.एड. ची नोंद अहे. जब.ए. ची नोंद पाजहजे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य9 398 सौ. कल्पना घनश्याम जपलारे प्राथ.जिजक्षका तुळिी /देसाइगंज फक्त एस.एस.सी.नोंद अहे.त्यात डी.एड.अजण जब.ए.ची नोंद ऄसायला 

पाजहजे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य10 0 श्री. िासुदेि िंगणुजी डोंगरिार प्राथ.जिक्षक कोरेगाि/देसाइगंज सेिाजेष्िता यादी-2022 मध्ये माझे नाि समाजिष्ि नाही माझे नाि यादीमध्ये 

समाजिष्ि करण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ज्येष्िता सुजचत नाि समाजिष्ि  
करण्यात अलेले अहे. मान्य11 1203 सौ.स्िाती जिजय परिुरामकर प्राथ.जिजक्षका जिहीरगाि/देसाइगंज जातीच्या रकान्यात कुणबी जलहलेले अहे. ते बदलुन माझी जात  कोहळी  

जह समाजिष्ि करण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य12 69 श्री.संजय सटबाजी कसबे कें द्रप्रमुख  पोटगाि/देसाइगंज 1. प्रथम जनयुक्ती जद.14.10.1986 ऐिजी  जद.20.06.1986 करण्यात यािी. 2.प्रथम जु जद.22.06.1986 ऐिजी 25.06.1986 करण्यात यािी. 3.जदवयांग   ऄसल्याची नोंद 42% घेण्यात यािी ि जदवयांग ज्येष्िता यादीत 

समािेि करण्यात यािा. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

तात्परुत्या ज्येष्ठता यादीवर प्राप्त झालेल्या आके्षपाचे शववरण पत्र:-अ
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 813 3232 कु.माधुरी श्रीरंग रामगंुडे प्राथ.जिजक्षका कोंढाळा/देसाइगंज िैक्षजणक ऄहता MA, BED, BSC, BA, HSC, DED करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य14 1214 कु. जहरकण दागोजी कापगते प्राथ.जिजक्षका कोकडी /देसाइगंज जातीच्या रकान्यात गोंड जात ST अहे माझी जात कोहळी ही समाशवष्ठ 
करण्यात यािे. तसेच िैक्षजणक ऄहता एस.एस.सी. डी एड करण्यात 
यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

15 1544 श्री.सुरेि नामदेि अदे प्राथ.जिक्षक कोंढाळा/देसाइगंज िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता जब.ए., डी.एड. ऄिी करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य16 2283 श्री. संतोष माकंड टेंभुणे जिषय जिक्ष क कोंढाळा/ देसाइगंज 1. प्रथम जनयुक्ती अदेि क्रमांक/76/ 2000 ऐिजी  32/2000 ऄसे नमुद 

करािे. 2. प्रथम जु जद. 19.01.2000 ऐिजी 09.01.2000  ऄसे नमुद 
करािे. 3. िैक्षजणक/वयािसाइक पात्रता जबए.जबएससी. एमए.जडएड जबएङ 
जडएसएम. जसइजसजसएड ऄसे नमुद करािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

17 1455 कु.जभमाबाइ हजरचंद्र ििरे प्राथ.जिजक्षका कोंढाळा/देसाइगंज िैक्षजणक पात्रता जब.ए., डी.एड.ऄिी नमुद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य18 440 सौ. िर्णणका देिराि  हजारे प्राथ.जिक्षक कु ड/देसाइगंज िैक्षजणक पात्रतामध्ये  जब.ए.,ची नोंद नमुद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य19 2559 श्री. सुरेंद्र केिोराि दमाहे प्रा.जि. चरजिदंड/कोरची स्थायी ि जनयजमत ऄिी नोंद करािी संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य20 1018 श्री. रविद्र गोविदा नगरकर प्रा.जि. कैमुल /कोरची जनयजमत ि िै.ऄहगता जब.ए. ईत्तीणग नोंद करािी संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य21 1864 कु. छाया रामचंद्र सोनकुसरे प्रा.जि. नांगपुर/कोरची 1. स्थायी ि जनयजमतची नोंद.2.जात- कोष्टी जातीचा प्रिगग - जि.मा.प्र.3. 

जनयुक्क्तचा प्रिगग - खुला 4. िै. पात्रता.डी.एड.एम.ए. जब.एड
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य22 1616 श्री. जकिोर जिश्िनाथ बािणे प्रा.जि. लेकुरबोडी/कोरची जब.ए.ईत्तीणग नोंद करण्यात यािी संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य23 280 कु. पोर्णणमा मारोती ईराडे पद. प्रा. जि. कोटगुल/कोरची एस. एस.सी. डी.एड ि एम.ए करािे. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य24 1862 श्री. जपतांबर नानाजी प्रधान प्रा.जि.  निेझरी/ कोरची 1.रकाना क्र.5 मध्ये जनयजमत ि स्थायी. 2. रकाना क्र  9 मध्ये जब.ए.डी.एड. 

एम.ए. जब.एड 3. यादीतील ऄ.क्र 1800 पेक्षा माझी जू तारीख 15.01.2000 अहे त्याच्या अधी नाि ऄसािे

सेिाजेष्िता ही प्रथम जनयुक्ती जदनांकापासुन जनक्श्चत केलेली 
अहे. ऄ.क्र.1,2 नूसार दू स्ती केली अहे. ऄंित: मान्य

25 1649 श्री. प्रमोद रामचंद्र जक्कनिार जि.जि. कोटगुल/कोरची 1. जनयुक्ती अदेि जद.15.03.1999 करािे. 2. िै. ऄहगता जब. एस. सी. 
जब.एड करािी

संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 

Page 2 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 
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शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 826 2851 श्री. देिेन्द्रकुमार मधुकर पारधी जि.जि.  बोटेकसा/कोरची िै. ऄहगता मध्ये जब. एस.सी. पदिी ची नोंद घेणेबाबत संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे.  मान्य 27 2558 श्री. जिकास िसंतराि नाकाडे प्रा.जि.  चरजिदंड/कोरची 1. स्थायी ि जनयजमतची नोंद. 2. िै. ऄहगता  एच. एस. सी. डी. एड ि जब.ए 
नोंद करािी

संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 28 3308 श्री. तुलजसदास भरतलाल सहारे प्रा.जि. लेकुरबोडी/कोरची जनयजमत झाल्याची नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 29 581 सौ. ज्योती यििंत काटरपिार प्रा.जि.  िाको /कोरची 1. जनयजमत झाल्याची नोंद करणेबाबत 2. िै. ऄहगता  जब.ए. जब. एड ऄिी 

नोंद करािी
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 30 630 श्री. ओमप्रकाि िासुदेि जसडाम पद. प्रा. जि.  िाको /कोरची 1. जनयजमत झाल्याची नोंद करणेबाबत. 2. िै. ऄहगता  जब.ए. जब. एड ऄिी 

नोंद करािी
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 31 2557 श्री. जगरीधर मोरेश्िर करिाडे जि.जि. कोटरा/कोरची 1. स्थायी ि जनयजमतची नोंद  िै. ऄहगता एम.ए. जब.एस.सी. डी.एड  ऄिी 

नोंद करािी ,जनयुक्क्तचा प्रिगग - खुला
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 32 267 श्रीमती ऄ णा नारायण 

मोजहनकर
प्रा.जि.  मुरकुटी /कोरची 1. िै. ऄहगता  जब.ए. ईत्तीणग  नोंद करािी                             2.  

जनयजमतऄसल्याची  नोंद करण्याबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 33 2554 कु. पोर्णणमा घनश्याम क-हाडे प्रा.जि.  बोटेकसा/ कोरची 1. िै. ऄहगता एम.ए. ईत्तीणग  नोंद करािी. 2.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद 

करण्याबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 34 2556 श्री. गु देि भगिानजी निघडे जि.जि.  िाको /कोरची 1. प्रथम सेिा जु जद. 26.06.2006 अहे. परंतु सदर सेिाजेष्टता यादीमध्ये 

नंतर जु झालेल्या जिक्षकांना सेिाजेष्ट दाखजिण्यात अलेले 
अहे.2.जनयजमतऄसल्याची  नोंद. 3. िै. ऄहगता  एम.ए. जब. एस.सी. जब.एड  
ईत्तीणग  नोंद करािी

सेिाजेष्िता ही प्रथम जनयुक्ती जदनांकापासुन जनक्श्चत केलेली अहे. ऄमान्य

35 3488 कु. िेिंता िालीकराम  हलामी प्रा.जि. काळे/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद घेण्यात यािी संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 36 1020 कु. ईिगसा जदगांबर गजजभये प्रा.जि.  तेलकादंड/ कोरची िै.ऄहगता  जब.ए. ईत्तीणग  नोंद करािी. 2.जनयजमतऄसल्याची  नोंद संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 37 322 कु. पे्रजमला रघुनाथ बुध्दे प्रा.जि. जाभळी /कोरची 1. िै.ऄहगता एसएससी. डीएड. जबए. जबएड नोंद करािी.     2.  जनयजमत ि 

स्थायी ऄसल्याची  नोंद
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 38 61 सौ. ईषा जक्रष्णकुमार बोरकर पद. प्रा. जि. जभमपुर/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 839 1474 श्री. राजेि जिनायक पोफळी प्रा.जि. हुळुकदमुा/ कोरची 1. रकाना क्र.5 मध्ये जनयजमत ि स्थायी नोंद करािी.2. रकाना क्र  9 मध्ये  

एम.ए. जब.एड नोंद करािी.3. रकाना क्र. 11 मध्ये जबगर मागास ऄिी नोंद 
करािी

जनयुक्तीचा प्रिगग खुला ऄसुन याचाच ऄथग जबगरमागास होतो.  मान्य 40 1419 सौ. प्रमोजदनी रामसुराय काटेंगे प्रा.जि.  कोरची /कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 41 167 श्रीमती हेमलता मनोहर जततीरमारे पद. प्रा. जि.  कोरची /कोरची 1. िै. ऄहगता एम.ए. ईत्तीणग  नोंद करािी. 2. जनयजमतऄसल्याची  नोंद 

करणेबाबत. प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र. 2273/1988 ऄसे दु स्त करािे
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 42 3374 कु. सुजिला असाराम नु टी प्रा.जि. सोहलेटोला/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 43 874 श्री. साइनाथ जिििल ऄलोने प्रा.जि.  बेलगाि घाट/कोरची 1. जन्मतारीख जद.12.09.1969 ऄिी दु स्त करणे. 2. िै. ऄहगता एम.ए. (आंग्रजी), एम.एड, जब.एड. जड.एड करणे
संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे.  मान्य 44 2667 श्री. महेंद्रकुमार सुदाम ऄंबादे प्रा.जि. जभमपुर/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता जबए. एमए.  नोंद 

करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 45 2043 सौ. कांता प्यारेलाल साखरे         (कु. कांता का जी ऄंबादे ) प्रा.जि.  कोरची /कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत. 2. िै. ऄहगता जब.ए  , डी. एड, 

एम.ए. जब.एड  नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 46 2670 श्री. मारोती सुदाम ऄंबादे प्रा.जि.  कोरची /कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता जब.ए. ईत्तीणग नोंद  

करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 47 2787 श्री. ताराचंद जनकलाल बल्हारे प्रा.जि. बोदलदंड/ कोरची 1. श्री. ताराचंद जनकलाल बल्हारे ऄिी नािाची नोंद करािी2. जन्मतारीख : 01.03.1986 ऄिी दु स्ती करािी.3. िै. ऄहगता जब.ए  , जब.एस.सी , 

डी.एड  नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 

48 2561 श्री. जजतेंद्र भारत साहाळा प्रा.जि.  मयालघाट/कोरची 1. जन्मतारीख : 01.08.1985 ऄिी दु स्ती करािी.2. िै. ऄहगता -एम.ए. 
जब.एड, डी. एड, सेट नोंद करणेबाबत.3. स्थायी ि जनयजमतची नोंद 
करणेबाबत.4. जनिडीचा प्रिगग : खुला दिगजिण्यात यािा.5. सेिाजेष्टता 
यादीत 26.06.2006 नंतर जु झालेल्या जिक्षकांचे नािे ऄगोदर ऄसुन जु 
जदनांकानुसार योग्य क्रम लािण्यात यािे

संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. सेिा ज्येष्िता यादी ही प्रथम जनयुक्ती जदनांकानुसार  
तयार करण्यात अलेली ऄसल्याने प्रिगग/जदनांक कायालयान 
दस्तऐिजानुसार नमुद योग्य ऄसुन ऄ.क्र.04 ि 05  ऄमान्य

 ऄंित: मान्य 

49 2811 श्री. ऄजयकुमार भोलाजी 
खांडेकर

प्रा.जि. बेलारगोंदी/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता -एम.ए. , डी. एड,  
नोंद करणेबाबत.3. जनिडीचा प्रिगग : खुला  दिगजिण्यात यािा. 4. िेरा 
कॉलम मध्ये (वहदी माध्यम) अहे तो रदद करण्यात यािे. संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे.  मान्य 

50 3049 कु. रोिनी राजाभाईु दाते प्रा.जि. जभमपुर/कोरची 1. जन्मतारीख : 19.05.1987  ऄिी दु स्ती करािी.2. प्रथम जु जदनांक 08.09.2009 ऄिी दु स्ती करािी.3. िै. ऄहगता -एम.ए. , डी. एड,  नोंद 
करणेबाबत. 4. स्थायी ि जनयजमतची नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे.  मान्य 
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 851 1021 श्री. प्रकाि महादेि जचलबुले प्रा.जि. कोजचनारा/कोरची 1. पदनाम प्राथ जिक्षक ऐिजी पदजिधर प्राथजमक जिक्षक नोंद करणे. 2. िै. 

ऄहगता -एस.एस.सी डी.एड, जब. ए. जब.एड  नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 52 2671 कु. िंदना दिरथ सोरते प्रा.जि.  बेलारगोंदी /कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत. 2. िै. ऄहगता - जब.ए , डी. एड,  

नोंद करणेबाबत. संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे.  मान्य 53 407 कु. मंदा महादेि अिारी प्रा.जि. कोजचनारा/कोरची 1. िै. ऄहगता - एस.एस.सी. डी.एड, जब.ए. जब. एड नोंद  करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 54 2810 श्री. नरेि जसध्दाथग रामटेके जि.जि.  नांदळी /कोरची 1. िै. ऄहगता - एस.एस.सी. जब.एस.सी, एम.ए, जब.ए. जब. एड नोंद  

करणेबाबत. 2. जनिडीचा प्रिगग खुला दिगजिणे
संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे.  मान्य 55 3166 श्री. भुषणकुमार बालकदास 

मेश्राम
प्रा.जि.  जबजेपार/कोरची 1. माझे नािासमोर प्रिगग ऄनु.जाती, जनिडीचा प्रिगग - सिगसाधारण दु स्त 

करण्यात यािे.2. िै. ऄहगता - एम.ए. डी.एड,  जब. एड नोंद  करणेबाबत. जनयुक्तीचा प्रिगग खुला ऄसुन याचाच ऄथग सिगसाधारण होतो. मान्य 56 1401 श्री. संतोष नामदेि जटकले प्रा.जि. भु-यालदंड/कोरची 1. िै. ऄहगता - एम.ए. एच.एस.सी,  डी.एड  नोंद  करणेबाबत. संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य 57 3050 कु. िैिाली ईध्दिराि िानखेडे प्रा.जि. साल्हे क्र.1/कोरची 1.िडीलाचे नाि ईध्दि ऐिजी ईध्ििराि जलहािे.2. िै. ऄहगता - एम.ए. 
नमुद करािे

संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य 58 234 सौ. रेश्मा पोपटराि जततीरमारे प्रा.जि. निेझरी /कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता - जब.ए  नोंद 

करणेबाबत. संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य 59 409 सौ. िाजलनी सुरेि खेडीकर पद. प्रा. जि.  बोदालदंड/कोरची 1. स्थायी ि जनयजमतची नोंद करणेबाबत. 2. िै. ऄहगता - एच.एस.सी,  
डी.एड, जब.ए. जब.एड  नोंद  करणेबाबत. संबंजधताचे विनती अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य 60 535 श्री. रामेश्िर खुिाल जचमनकर प्रा.जि. जभमपुर/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता - जब.एड  नोंद 
करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य 61 1756 कु. एल. एन. गडपल्लीिार प्रा.जि. छोटीमादे/कोरची 1.  जनयजमतऄसल्याची  नोंद करणेबाबत.2. िै. ऄहगता - जब.ए, एम.ए, 
जब.एड  नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य 62 2400 कु. चंदा झनकलाल जहिारे प्रा.जि. सोनपुर/कोरची 1. जातीचा ईल्लेख नागराची ऐिजी नगारची दु स् त करािे2. िै. ऄहगता - 
जब.ए, एम.ए, जब.एड  नोंद करणेबाबत. संबंजधताने सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य 63 1632 कु.िैलजा मलुजी गौरकार जिषय जिक्षक बोरी/ऄहेरी 1.िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :-बी.एस.सी .बी.एड.2.जात-महार3.जातीचा संिगग:- ऄनु.जाती4.जनिडीचा संिगग :- ऄनु.जाती

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

64 2332 श्रीमती ित्सला जलमिहाअत्राम प्राथ. जिक्षक जतमरम/ऄहेरी जन्म तारीख :- 09-07-1973
प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र./3750/92 जद.29-12-1992
सेिेत प्रथम जू जद.30-12-1992
िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :- एस.एस.सी.डी.एङ

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 865 1395 श्री जिलास रमनय्या ओलेजटिार प्राथ. जिक्षक कोडसेलगुडम/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता:-ए.एम.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य66 1945 कु.पदमा लच मय्या रागुलिार जिषय जिक्षक खमनचे /ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :- बी.एस.सी.एम.ए.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य67 203 कु.लक्ष्मी पापय्या कुसराम पदजिधर प्रा.जि. बोरी/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :-बी.ए.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य68 170 सौ.  जनिा छत्रपती चांदेकर प्राथ. जिक्षक महागांि (बु)/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :-बी.ए.डी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य69 314 ऄब्दलुखान जबक्स्मल्लाखान 

पिाण
प्राथ. जिक्षक ऄहेरी/ऄहेरी माझ्यानांि ि िडीलाचे नाि दु स्ती :-ऄब्दलुखान जबक्स्मल्लाखान पिाण गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य70 1190 श्री.  तोराम होमाजी फुलझेले प्राथ. जिक्षक कोत्तागुडम/ऄहेरी 1.जात :- बौध्द 2.जातीचा संिगग:- ऄनु.जाती 3.जनिडीचा संगिग :- 
ऄनु.जाती

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य71 1191 श्री. ऄनंता तुकाराम ि-हाटे प्राथ. जिक्षक िट्रा (बु)/ऄहेरी 1.जात :- कुणबी जातीचा संिगग:- ओ.बी.सी. जनिडीचा संगिग :- ओ.बी.सी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य72 239 श्री. तुळजिराम बुचय्या नैनलिार प्राथ. जिक्षक रेपनपल्ली/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता:-बी.ए.बी.एङ

जू जदनांक 8-12-1989 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य73 2223 कु. ज्योती ऄ ण अत्राम प्राथ. जिक्षक कोकापरी/ऄहेरी जन्म तारीख :- 01-01-1980

सेिेत प्रथम जू जद.11-08-2006
िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :- बी.ए.डी.एङ

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य74 3030 श्री.  जिजय नानाजी मंथनिार प्राथ. जिक्षक तोडका/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :-एम.ए.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य75 1345 श्री.  सुरेि सांबय्या गंुडािार प्राथ. जिक्षक जतमरम/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता :-एम.ए.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य76 2741 श्री.  प्रजिण जभमराि मेश्राम प्राथ. जिक्षक कु मपल्ली/ऄहेरी जन्म तारीख :- 15-05-1983 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार िअिश्यक दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य77 352 कु. सजरता पुथलकुमार विदे प्राथ. जिक्षक नागेपल्ली/ऄहेरी जात:- जिश्चन

जनिडीचा संगिग:- ओपन
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य78 1149 श्री. ऄजनि मधुकर बंडािार प्राथ. जिक्षक येन्कांबडाटोला/ ऄहेरी जात:- कोमटी

जनिडीचा संगिग:- ओपन
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य79 902 श्री. ऄजय बाबुराि पस्पुनुरिार ई.श्र.ेऄ. राजाराम/ऄहेरी जन्म तारीख :- 24-05-1969

िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता:-बी.ए.डी.एङ
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्यPage 6 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 880 647 श्री.  जिस्तारी रामय्या तंलाडी प्राथ. जिक्षक जझमेला/ऄहेरी िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता:-एम.ए.बी.एङ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य81 1194 श्री.सुजनला बाबुराि जिादे प्राथ. जिक्षक सकजनगटटा/ऄहेरी जात:- कुणबी
प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र./238194 जद.04-07-1994 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य82 3568 श्री. संजय िंकर रािोड प्राथ. जिक्षक तलिाडा/ऄहेरी प्रथम जनयुक्ती जद.31-03-2012
ज् जदनांक 2-04-2012 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 

अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य83 3023 श्री.ईध्दि भगिान गोल्हार प्राथ. जिक्षक ताटीगुडम/ऄहेरी जु जदनांक 12-08-2009 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सादर केलेल्या दस्तऐिजाच्या 
अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य84 0 श्री.सुजनल मधुकर अइचिार पद. प्रा.जि. राजाराम/ऄहेरी जन्म तारीख :- 08-07-1969,प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र.25/12/89 जदनांक 16-10-1989 स्थायी नोंद,

िैक्षणीक ि वयािसायीक पात्रता:-बी.ए.बी.एङ
जात:- कोमटी जनिडीचा संिगग :- खुला

तात्पुरत्या सेिा ज्येष्टता यादीत ऄ.क्र. 224 िर नाि समाजिष्ि अहे ऄमान्य

85 3576 श्री इश्िर रेिनाथ बोरकर प्राथ. जिक्षक सोनपुर/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 21.03.2016 ऐिजी 01.04.2016 पाजहजे. ि अदेि 
क्र 876/332  पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य86 3276 श्री पांडुरंग जििाजीराि तांदळे प्राथ. जिक्षक कातलडोह/कुरखेडा जनयुक्तीचा प्रिगग खुला पाजहजे. रोष्टर नुसार दु स्ती केली अहे. मान्य87 1235 श्री जदलीप सखाराम पदा प्राथ. जिक्षक खरमतटोला/कुरखेडा जात गोंड पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य88 761 श्री नारायण डोकुजी कोसरे प्राथ. जिक्षक देउळगाि/कुरखेडा नाि ऄ.क्र.761 ि 1114 िर डबल नाि अहे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ऄ.क्र.1114 िरील नाि कमी 
करण्यात अले. मान्य89 3570 श्री   जधरजकुमार ई ि िहारे प्राथ. जिक्षक जांभुळखेडा/कुरखेडा 1. प्रथम जनयुक्ती जदनांक 04.12.2015 ऐिजी 11.02.2016 पाजहजे.2. 

जनयुक्तीचा प्रिगग खुला पाजहजे. कायालयीन दस्तऐिजानुसार दु स्ती करण्यात अली मान्य90 2641 श्री संजदप देजिदास नगराळे जिषय जिक्षक ऄंतरगाि/कुरखेडा जात महार पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य91 421 श्री माडकु धमा नागोसे प्राथ. जिक्षक ऄंतरगाि/कुरखेडा जात कोहळी पाजहजे. ि िैक्षजणक ऄहगता जब.ए.,जड.एड.,जब.एड. पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य92 2258 श्री मुरलीधर नथ्थुजी सयाम जिषय जिक्षक कन्हारटोला/कुरखेडा ऄपंग नसल्यामुळे िगळण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सबंजधताचे जिनंती ऄजाचे  अधारे 
ऄपंग ज्येष्िता यादीतुन नाि कमी करण्यात  अले. मान्य93 93 श्री सुजनल नामदेि सोनकुसरे ई.श्र.ेमु.ऄ. मालेिाडा/कुरखेडा जात कोष्टी (एस.बी.सी.) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्यPage 7 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 894 754 श्री प्रभाकर बालाजी िलाल प्राथ. जिक्षक धनेगाि/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 24.12.1992 ऐिजी 23.12.1992 पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य95 1136 श्री हेमंतकुमार जभकारीजी 
जपलािन

पद. प्रा. जिक्षक कातलिाडा/कुरखेडा जात महार (एस.सी.) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
अिश्यक  दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य96 1653 श्री नरेि बाबुराि चौधरी जिषय जिक्षक कातलिाडा/कुरखेडा पदनाम जिषय जिक्षक करण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
अिश्यक  दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य97 2150 कु. बेबीनंदा मधुकर चोपडे प्राथ. जिक्षक कसारी/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 18.01.200 ऐिजी 17.01.2000 पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य98 1225 श्री ऄभय िसंतराि साखरिाडे प्राथ. जिक्षक जचचटोला/कुरखेडा 1. प्रथम जनयुक्ती जदनांक 27.06.1995 ऐिजी 26.06.1995 पाजहजे. 2. 

जात तेली (आ. मा. ि) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
अिश्यक  दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य99 3265 कु. कजिता केिळराम टेंभुणे प्राथ. जिक्षक लेंढारी/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 19.12.2011 ऐिजी 02.12.2005 पाजहजे. कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनश्चीत केलेला 
अहे.पूरािादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य100 756 श्री जयदेि रामदास बन्सोड प्राथ. जिक्षक कंुभीटोला/कुरखेडा नाि ऄ.क्र.756 ि 1110 िर डबल नाि अहे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि सबंजधताचे जिनंती ऄजानुसार 
ऄ.क्र.1110 िरील नाि कमी करण्यात अले. मान्य101 3597 श्री जदपक मुलीधर क्षीरसागर प्राथ. जिक्षक जचपरी/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 01.08.2006 जज.प.गडजचरोली जु जदनांक 19.06.2017 पाजहजे. (आ.ंशि.ब) गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य102 3146 श्री  संजु महादेि राउत प्राथ. जिक्षक जचपरी/कुरखेडा प्रथम जनयुक्ती जदनांक 04.08.2006 जज.प.गडजचरोली जु जदनांक 08.06.2012 पाजहजे. (आ.ंशि.ब) गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य103 1178 सौ स्नेहा श्रीकांत कुथे प्राथ. जिक्षक जचरचाडी/कुरखेडा जात कुणबी (आ. मा. ि.) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य104 3324 श्री जिठ्ठल सुखदेि नन्नािरे प्राथ. जिक्षक जचरचाडी/कुरखेडा जनयुक्तीचा प्रिगग जििेष मागास प्रिगग पाजहजे. गजिऄ यांनी ऄजभप्राय जदलेला नसून संबंजधताने अके्षपाबाबत 
पुरािा जोडलेला नाही. ऄमान्य105 1382 कु. जजजाबाइ देिाजी लाडे प्राथ. जिक्षक पुराडा/कुरखेडा िैक्षजणक ऄहगता एम.ए.,जब.एड. पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य106 1816 श्री नकुल मुरलीधर लांजेिार जिषय जिक्षक सोनेरांगी/कुरखेडा िैक्षजणक ऄहगता जब.एड. नेट (मरािी) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य107 2611 श्री मुलचंद जदिाकर जििनकर जिषय जिक्षक चारभट्टी/कुरखेडा 1. जनयुक्तीचा प्रिगग खुला पाजहजे.2. जनयुक्ती जदनांक 23.06.2006 पाहीजे.3. कजनष्ि कमगचारी यांना िर दिगजिलेले अहे. ऄ.क्र 1ि 2 दु स्स्ती केलली अहे. ऄंित: मान्य108 336 श्री भोलेनाथ मोतीराम िास्त्रकार पद. प्रा. जिक्षक खेडेगाि(गे)/कुरखेडा यादीत ऄपंग दिगजिण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
ऄपंग ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि करण्यात अले. मान्य109 3076 श्री संतोष  जैराम सुरजागडे जिषय जिक्षक ऄंगारा/कुरखेडा कजनष्ि कमगचारी यांना िर दिगजिलेले अहे. सेिाजेष्िता ही प्रथम जनयुक्ती जदनांकापासुन जनक्श्चत केलेली अहे. ऄमान्यPage 8 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8110 1171 श्री धुळराज जबसन िेंगरी प्राथ. जिक्षक निेझरी/कुरखेडा जात कुणबी (आ. मा. ि.) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य111 1948 श्री जगजरधर पंुडलीक विगाडे प्राथ. जिक्षक दादापुर/कुरखेडा कजनष्ि कमगचारी यांना िर दिगजिलेले अहे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि प्रथम जनयुक्ती अदेिाच्या अधारे 
संबंजधताचे नाि योग्य जिकाणी समाजिष्ि  करण्यात अलेले अहे. मान्य112 1393 श्री. पृथ्िीराज नामदेि बोरकर पद. प्रा. जि. कढोली(मुले)/कुरखेडा पदनाम पद. प्राथजमक जिक्षक करण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य113 1133 श्री रामदास मळुजी मसराम जिषय जिक्षक कढोली(मुले)/कुरखेडा जात गोंड ि जातीचा ि जनिडीचा प्रिगग (ऄनु.जमाती) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि अिश्यक  दस्तऐिजाचे अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य114 1147 श्री कैलास देिाजी िेंडे पद. प्रा. जिक्षक िाढोणा/कुरखेडा जात महार ि जातीचा ि जनिडीचा प्रिगग (ऄनु.जाती) पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि अिश्यक  दस्तऐिजाचे अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य115 284 श्री िामराि नागोजी प्रधान जिषय जिक्षक सािलखेडा/कुरखेडा िैक्षजणक ऄहगता जब.एस.सी,जब.ए.,जड.एड. पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य116 3200 श्री जरतेिकुमार सुधाकर हाडगे प्राथ. जिक्षक कढोली/कुरखेडा कजनष्ि कमगचारी यांना िर दिगजिलेले अहे. कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनश्चीत केलेला 
अहे.पूरािादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य117 3203 श्री ऄतुल जयकुमार डोंगरे प्राथ. जिक्षक कढोली/कुरखेडा कजनष्ि कमगचारी यांना िर दिगजिलेले अहे. कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनश्चीत केलेला 
अहे.पूरािादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य118 287 श्री मनोहर तुकाराम राउत पद. प्रा. जिक्षक भगिानपुर/कुरखेडा पदनाम पद. प्राथजमक जिक्षक करण्यात यािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य119 3028 श्री  प्रजिण श्रीराम कुळमेथे जिषय जिक्षक कराडी/कुरखेडा िैक्षजणक ऄहगता जब.एस.सी,जब.ए.,जड.एड. पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य120 0 श्री. संजय बाबुराि मंुगेलिार प्राथ. जिक्षक जबजेपार/कोरची ज्येष्िता यादीत नािाचा समािेि करािे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
योग्य जिकाणी नािाचा समािेि करण्यात अलेला अहे. मान्य

121 0 कु. नंदेश्िरी रमेिराि मरकाम प्राथ. जिक्षक गजेिार/कोरची ज्येष्िता यादीत नािाचा समािेि करािे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
योग्य जिकाणी नािाचा समािेि करण्यात अलेला अहे. मान्य122 436 श्री. राजेि सुधाकर बाळराजे प्राथ. जिक्षक रािणपल्ली/चामोिी ज्येष्िता यादीत  ऄसलेल्या तु्रजटची दु स्ती करािे. संबंजधताचे अके्षपानुसार ि योग्य दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य123 3214 श्री. ऄिोक ईत्तमराि तागडे प्राथ. जि. नरोटीमाल/अरमोरी १. जनिड सुजचतील ऄग्रक्रमाच्या अधारे सेिाज्येष्िता क्रम जनधारीत 

करण्यात यािा.२. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता या रकान्यात 
एच.एस.सी.जड.एड्., एम. ए.जब.एड्. ऄिी नोंद करािी.3. जनिडीचा प्रिगग या 
रकान्यात खुला (सिगसाधारण) ऄिी सुधारण करण्यात यािी. कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेला 

अहे.अके्षपासोबत पूरािादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही
ऄंित: मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8124 2970 ऄजमत राजेश्िर मेश्राम प्राथ. जि. जससी/अरमोरी १. कें द्रीय भरती पुिग पजरक्षा 2008 मधील प्राथजमक जिाक्षण सेिक जनिड 

सुजचतील ऄग्रक्रमांकाच्या अधारे सेिा जेष्िता क्रम जनधारीत करािा.२. 
िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता या रकान्यात एच.एस.सी.जड.टी.एड्., बी.. 
ए.जब.एड्.,जडएसएम ऄिी नोंद करािी.3. जनिडीचा प्रिगग या रकान्यात 
खुला (सिगसाधारण) ऄिी सुधारण करण्यात यािी.

कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेला 
अहे.अके्षपासोबत पूरािादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य

125 3136 थलाि अनंदराि धाकडे प्राथ. जि. िानरचुिा/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 11/2/10 नोंदजिली ऄसुन त्या ऐिजी 1/6/10 
नोंदिािी.२. सेिेत जू जदनांक 8/3/10 नोंदजिली ऄसुन 1/7/10 
नोंदिािी.3. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता एच.एस.सी.जड.एड्., बी.. ए., 
एम.ए.,  नोंदजिली ऄसुन बी.कॉम., जब.एड्. ऄिी नोंदिािी.४. िेरा 
कॉलममध्ये अंतरजजल्हा बदली ऄसा ईल्लेख करािा.

कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेला अहे. 

मान्य

126 1182 कु. भारती नृपनाथ तागडे पद. प्राथ.जि.  जपसेिडधा/अरमोरी १. जात महार ऄसुन तेली झालेली अहे.
२. संिगग एस.सी. ऄसुन ओ.बी.सी. झालेली अहे.3. जात महार ि संिगग ऄनुसुजचत जाती ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. 

मान्य127 400 श्रीमती गायत्री सखाराम िालदे जिषय जि. अष्टा/अरमोरी १. जन्म तारीख 21/5/1970 ऄिी पाजहजे

२. प्रथम जू जदनांक  10/12/1990 ऄिी पाजहजे3. िैक्षजणक एमए जबएड ऄिी पाजहजे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. 


मान्य128 3590 श्री. जििेष रामकृष्ण चौबे प्राथ. जि. मेन्ढा (िडेगांि)  /अरमोरी
१.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 9/5/2017 ऄिी नोंदिािी.
२. िैक्षजणक पात्रता एचएससी.जडएड बीए जबएड ऄिी नोंदिािी      3. 
जनिडीचा प्रिगग या रकान्यात खुला (सिगसाधारण) ऄिी सुधारण करण्यात 
यािी.
४. िेरा कॉलममध्ये अंतरजजल्हा बदली ऄसा ईल्लेख करािा.

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे.       मान्य

129 1961 कु. जितल खेमराज दामले जिषय जिक्षक मोहझरी/अरमोरी १. सेिते जू जदनांक 8/1/2000 ऐिजी 17/1/2000 ऄिी पाजहजे२. 
िैक्षजणक पात्रता एस.एस.सी.जड.एड्., बी.. एस.सी., ऐिजी 
एच.एस.सी.जड.एड्., बी.. एस.सी.,एम.ए. ऄिी नोंद करण्यात यािी

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे.       मान्य130 3325 श्री. राधेश्याम दादाजी देिकर प्राथ. जि.  जिहीरगांि/अरमोरी १.जनिडीचा प्रिगग आतर मागासिगग ऄिी सुधारण करण्यात यािी.2.िेरा कॉलममध्ये अंतरजजल्हा बदली ऄसा ईल्लेख करािा. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य131 817 श्री. िोभराय बुक्सु कोडाप प्राथ. जि.  भाकरोंडी/अरमोरी १. यादीमध्ये ऄ क्र 817 िर नांि ऄसुन त्यामध्ये िैक्षजणक पात्रता 

एस.एस.सी.जड.एड्. ऐिजी बी. कॉम. जड.एड्. करण्यात यािे.2. यादीमध्ये ऄ 
क्र 1081 िर पुन्हा माझे नांि ऄसुन त्यामध्ये जात महार ि प्रिगग ऄ.जा. 
केलेला अहे. त्याऐिजी जात गोंड ि प्रिगग ऄनु. जमाती करण्यात यािा. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  

दु स्ती करण्यात अलेली ऄसुन ऄक्र.1081 िरील नाि कमी 
करण्यात अले. 


मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8132 1797 श्री. देजिदास बाजीराि गािडे प्राथ. जि.  भाकरोंडी/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 1/1/2000 ऐिजी 9/1/2000 ऄिी नोंदिािी२. 

िैक्षजणक पात्रता एच.एस.सी.जड.एड्., बी.. ए., जब.एड्. ऄिी नोंदिािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. 


मान्य133 1617 श्री. जकिोर रमेिराि वपपळकर जिषय जिक्षक कोरेगांि (रांगी)/अरमोरी
१. िैक्षजणक पात्रता एस.एस.सी., एच.एस.सी., नोंदजिली अहे. एम.ए., 
बी.एस.सी, जड.एड्., ऄिी नोंदिािी
२. जातीचा प्रिगग ि जनिडीचा प्रिगग मध्ये भ.ज.ब. नोंदजिला ऄसुन 
त्याऐिजी आ.मा.ि. करण्यात यािा. कायालयीन दस्तऐिजानूसारऄ.क्र.1 दु स्ती केली अहे. 

पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही
ऄिंत:मान्य

134 80 श्री. जजिन िासुदेि जििनकर पद. प्राथ. जि.  भाकरोंडी/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 15/10/1986 ऐिजी 20/10/1986 ऄिी नोंदिािी 
२. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एस.एस.सी.जड.एड्., बी.. ए., जब.एड्. 
ऐिजी  एस.एस.सी. जडएड बीए  जबएड एमए ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. 

मान्य135 1223 श्री. मधुकर नारायण मेश्राम जिषय जिक्षक कुलकुली/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 28/6/95 ऐिजी 29/6/95 ऄिी नोंदिािी ि जात 

जढिर ऐिजी महार ऄिी नोंदिािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य136 774 श्री. प्रभाकर लक्षमण गडपायले पद. प्राथ. जि. अष्टा/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 28/12/92 ऐिजी 23/12/92 ऄिी नोंदिािी२. 

िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता बीए जडएड एमए जबएड ऄिी नोंद करण्यात 
यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य137 2522 श्री. पेि माजनकलाल 
मरसकोल्हे

प्राथ. जि. अरमोरी/अरमोरी १. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एचएससी बीए  जडएड ऄिी नोंद 
करण्यात यािी.
२. ऄपंग 45% ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ऄपंग कमगचाऱयांचे ज्येष्टता यादीत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेली अहे. मान्य138 2753 कु. िजनता तुळजिराम कंगालऺे प्राथ. जि. अरमोरी/अरमोरी १. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एचएससी बीए जडएडऄिी नोंद करण्यात 
यािी.
२. ऄपंग 64% ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार तसेच संबंजधताचे पुरावयाचे अधारे 

अिश्यक दु स्ती क न ऄपंग ज्येष्टता यादीत नाि समाजिष्ि 
करण्यात अलेली अहे. मान्य139 2462 श्री. प्रकाि ऄंताराम हलामी प्राथ. जि. पालोरा/अरमोरी १. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एमए जडएड ऄिी नोंद करण्यात यािी.२. 

ऄपंग 99% ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ऄपंग कमगचाऱयांचे ज्येष्टता यादीत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेली अहे. मान्य140 2658 श्री. प्रजिण प्रकाि देिमुख प्राथ. जि. िघाळा बडी/अरमोरी १. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एम ए जड.एड ऄिी नोंद करण्यात 

यािी.२. ऄपंग 71% ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांनी स्पष्ट ऄजभप्राय जदलेला नाही तसेच संबंजधताने पुरािा 
सादर केलेला नसल्याने अके्षप ऄमान्य करण्यात येत अहे. 


ऄमान्य141 364 श्री. अनंदराि बाबुराि िाकरे प्राथ. जि.  बोरी/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 13/12/1990 ऄिी नोंदिािी
२. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता  बी.. ए., जब.एड्., ऄिी नोंद करण्यात 
यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे दस्तऐिजाच्या अधारे 

अिश्यक  दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य142 3071 श्री. गु देि िामन जकरणापुरे प्राथ. जि. डाली/अरमोरी १.कें द्रीय भरतीपुिग परीक्षा 2008 मधील प्राथजमक जिक्षणसेिक जनिड 
सुजचतील ऄग्रक्रमाच्या अधारे सेिाज्येष्िताक्रम जनधारीत करािा ही 
जिनंती.२. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एचएससी जडएड बीए जबएड 
जडएसएम.ऄिी नोंद पाजहजे. कायालयीन दस्तदेिजानुसार ऄ.क्र.2 दु स्त करण्यात अलेले 

अहे. पूरावयादाखल दस्तईेिज संलग्न केलेले नाही
ऄंित:मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8143 2859 श्री. पंुडलीक यििंत देिमुख प्राथ. जि.  सुिणगनगर/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 1/3/2014 ऄिी नोंदिािी.

२. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एमए जडएडऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य144 1965 श्री. डंबाजी डोनूजी पेंदाम प्राथ. जि.  दिंडी/अरमोरी १.मुळ अदेिाच्या जनिड यादीनुसार सेिाज्येष्िता नाही.

२. िैक्षजणक ऄहगता ि स्थायी ची नोंद नाही. एमए जडएड जबएड ऄिी नोंद 
करण्यात यािी. कायालयीन दस्तदेिजानुसार ऄ.क्र.2 दु स्त करण्यात अलेले 

अहे. पूरावयादाखल दस्तईेिज संलग्न केलेले नाही
ऄंित:मान्य145 2877 श्री. परिुराम रािजी चोपडे प्राथ. जि.  थोटेबोडी/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 9/1/2009 ऐिजी 9/1/2000 ऄिी नोंदिािी.२ 

जातीचा प्रिगग प्रिगग मध्ये आ.मा.ि. नोंदजिला ऄसुन त्याऐिजी  भ.ज.ब. 
करण्यात यािा.3. ऄपंग (40% ऄल्पदृष्टी) ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे 

दु स्ती करण्यात अलेली  ऄसुन ऄपंग ज्येष्टता यादीत नाि 
समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य

146 2507 कु. कमल सोपान काळे प्राथ. जि.  िेगांि/अरमोरी १.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एमए. जडएडऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य147 1627 श्री. प्रकाि श्रािण सातपुते प्राथ. जि.  तुकुम/अरमोरी िेरा मधील ऄपंग 47% चुकीची अहे. मी ऄपंग नाही/कोणतेही प्रमाणपत्रा 

सादर केलेले नाही
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे विनंती ऄजानुसार 
ऄपंग ज्येष्टता यादीतुन नाि कमी करण्यात अलेले ऄसुन अके्षप 
मान्य करण्यात अलेला अहे. मान्य148 165 श्रीमती गीता अत्माराम बरडे प्राथ. जि. िाणेगांि 

जुना/अरमोरी
ऄपंग 42%  ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि ऄपंग प्रमाणपत्राच्या अधारे  

ऄपंग ज्येष्िता यादीत नािाचा  समािेि करण्यात अलेला अहे. मान्य149 380 श्री. गजेद्र काजिराम सोनटक्के प्राथ. जि. चिेला/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 16/10/1990 ऐिजी 10/12/1990 ऄिी नोंदिािी गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि  योग्य पुरावयाच्या अधारे 
अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेली अहे. मान्य150 1554 श्री. नामदेि केजुजी िट्टी प्राथ. जि.  खडकीअरमोरी १. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एस.एस.सी. ऐिजी  एच.एस.सी.जड.एड 

ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य151 2729 श्री.  रोहीदास केजू कोिे प्राथ. जि. जपसेिडधाअरमोरी १. िैक्षजणक पात्रता एम.ए. मरािी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य152 3280 श्री. घनिाम जिश्िनाथ हटेिार प्राथ. जि.  भान्सीअरमोरी १.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एम. ए., जड.एड्., ऄिी नोंद करण्यात 

यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य153 3261 श्री. दोषर गजानन सहारे प्राथ. जि. जांभळीअरमोरी १.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता बी.ए., बी.एससी., एम.. ए., जड.एड्., ऄिी 

नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य154 1966 श्री. गुलाब किळुजी मने प्राथ. जि. कारेगांि (रांगी)अरमोरी

१.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एम.ए., जब.एड्., ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य155 275 श्री.संजय राघेबाजी जबडिाइकर पद. प्राथ. जि. कारेगांि (रांगी)अरमोरी

१.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एम.ए., जब.एड्., ऄिी नोंद करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8156 793 श्री. जगलेि राजीमिहा हलामी जिषय जिक्षक कुलकुलीअरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 11/07/2017 ऐिजी 28/12/1992 ऄिी नोंदिािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक  दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. मान्य157 3141 श्री. संतोष गोपीचंद मने जिषय जिक्षक देलनिाडीअरमोरी १. जन्मतारीख 1-6-1998 ऐिजी 1-6-1978 ऄिी नोंदजिण्यात यािी गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य158 147 श्री. प्रकाि िुनाजी ऄिसरे ईश्रेमुऄ जििणी बु.अरमोरी १.पदजिधर प्राथ. जिक्षक ऐिजी ईश्रेमुऄ ऄसे नोंदिािे

२. िजडलांचे नांि िुन्नाजी ऐिजी िुनाजी ऄसे नोंदिािे
३.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 13/10/1988 ऐिजी 11/10/1988 ऄिी 
नोंदिािे4.िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता एम.ए., जब.एड्., ऄिी नोंद 
करण्यात यािी.

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. परंतु एमए ची नोंद करण्यात 
अलेली नाही. मान्य

159 1619 सुधाकर ऄष्ििक्र जिलार प्राथ. जि. कनेरी/अरमोरी 1. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता या रकान्यात एच.एस.सी. जडएड बीए. 
एम.ए. ऄिी नोंद करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  

दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य160 89 श्री. राजेंद्र ओंकार जटचकुले प्राथ. जि.  कुलकुली/अरमोरी १. प्रथम जनयुक्ती जदनांक 01/07/1987 ऄिी पाजहजे.2. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता  जबए जडएड एमए जबएड ऄिी नोंद 
करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  

दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य161 3307 श्री. पांडुरंग सुकाजी कांबळे प्राथ. जि.  देउळगांि/अरमोरी माझी प्रथम जनयुक्ती जदनांक 10/12/2001 अहे. ि अंतरजजल्हा बदली जद. 15/6/2012 अहे. परंतु संबंजधत सेिा जेष्िता यादीमध्ये अंतरजजल्हा बदली 
ने अलेल्या काही जिक्षकांचे यादीतील ऄनुक्रमांक (2874/2296) प्रथम 
जनयुक्ती जदनांक या जजल्हयात येण्यापुिी ते ज्या जजल्हयात कायारत होते त्या 
जजल्हयातील जदसत अहे. त्यामुळे माझी प्रथम जनयुक्ती जदनांक 10/12/2001 करािी वकिा त्यांच्या जनयुक्ती जदनांकात बदल करािा.

कायालयीन दस्तऐिजानूसार दु स्ती क न योग्य जिकाणी नाि 
समाजिष्ट करण्यात अलेले अहे. मान्य

162 3120 कु. जप्रती रमेि रामटेके जिषय जिक्षक पळसगांि/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 31./01/2009 ि जु जदनांक 11.02.2009 ऄिी 
दु स्ती करण्यात यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  

दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य163 727 श्री. यििंत काजिराम जांभुळकर पद. प्राथ. जि. पळसगांि/अरमोरी १. िजडलांच्या नािात काजिनाथ ऐिजी काजिराम करण्यात यािे.2.प्रथम 
जनयुक्ती जदनांक 12/01/1999 ऐिजी 28/12/1992 ऄिी नोंदिािी.3. 
िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता  एच.एस.सी.,.जड.एड्., जब.एड्. ऐिजी 
एम.ए., जब.एड्., ऄिी नोंद करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

164 3585 श्री. ऄभय श्रीरंग खोब्रागडे प्राथ. जि. जिहीरगांि/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 2/1/2017 पाजहजे ऄिी नोंदिािी.2. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता  एम.ए., जब.एड्., ऄिी नोंद करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे   
दु स्ती करण्यात अलेली ऄसुन प्रथम जनयुक्ती अदेि 
जद.26/12/2016 हा योग्य दिगजिण्यात अलेला अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8165 328 श्री बाळकृष्ण जििोबाजी ढोरे प्राथ. जि. जिहीरगांि/अरमोरी १. िैक्षजणक ि वयािसायीक पात्रता  एचएससी जडएड बीए बीकॉम ऄिी 

नोंद घेण्यात अली अहे. त्या ऐिजी एसएससी  जडएड  एमए  जबएड  ऄिी 
नोंद करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  

दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

166 308 श्रीमती ऄल्का मारोतराि 
ऄंडलकर

जिषय जिक्षक जििनी (बु.)/अरमोरी १.प्रथम जनयुक्ती जदनांक 8/11/2007 ऐिजी 20/3/1990 ऄिी नोंदिािी गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य167 1087 श्री. सदाराम जचनुजी हलामी प्राथ. जि. दिंडी/अरमोरी १. एस.एस.सी.,.जड.एड्., जब.ए., ऄिी नोंद करािी.2. जात गोंड (ऄनु. जमाती) गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  अिश्यक दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य168 2963 श्री. जनकेि योगीराज बन्सोड जिषय जिक्षक पाथरगोटा/अरमोरी १..प्रथम जनयुक्ती जदनांक 16/01/2009 ऐिजी 23/01/2009 ऄिी 

नोंदिािे.२. िैक्षजणक /वयािसायीक पात्रता जब.एससी., जबएडऄिी नोंद 
करण्यात यािी.3. राजेि भोजराज चचाने यांची सेिेत प्रथम जदनांक 27/1/2009 ऄसुन त्यांचे नांि माझ्या अधी अलेले अहे. कायालयीन दस्तऐिजानूसारऄ.क्र.1 ि 2 दु स्त  केली अहे. 

पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही
ऄंित: मान्य

169 1115 श्री संजय अनंदराि ईराडे पद.प्रा. जि. आल्लूर/चामोिी सेिाजेष्िता यादीमध्ये माझे नांि ऄ.क्र. 1115 िर ऄसून जात प्रधान ि 
प्रिगग ऄनु.जमाती ऄिी अहे .
दरुुस्ती जात -  बौध्द प्रिगग -ऄनु.जाती  ऄसे करािे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. इल्लुर 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य170 437 श्री तुळिीराम िानोसा अत्राम प्राथ.जि. आल्लूर/ चामोिी सेिाजेष्िता यादीमध्ये माझे नांि ऄ.क्र. 437 िर माझे नांि ऄसून प्रथम जू 

तारीख 13/12/1990 ि जनिडीचा प्रिगग खुला ऄिी दु स्ती करण्यात यािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. इल्लुर 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य171 1139 श्री प्रभाकर सुदाम मंुजमकर प्राथ.जि. आल्लूर/चामोिी सेिाजेष्िता यादीमध्ये माझे नांि ऄ.क्र. 437 िर माझे नांि ऄसून जात -

कुणबी प्रिगग ओबीसी ऄिी अहे. दरुुस्ती जात -महार प्रिगग ऄनु.जाती ऄसे करािे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. इल्लुर 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य172 1878 कु. तृप्ती सुधाकर फुलझले प्राथ.जि. आल्लूर/चामोिी सेिाजेष्िता यादीमध्ये माझे नांि ऄ.क्र. 1878 िर माझे नांि ऄसून जात - 

महार अहे.दरुुस्ती जात - बौध्द करण्यात यािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. इल्लुर 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य173 2932 श्री सजचनकुमार नत्थूजी गायधने प्राथ.जि. रामनगट्टा/चामोिी  जनयुक्ती अदेि क्र.143/2009 

जनयुक्ती अदेि जद.31/01/2009 अहे 
प्रथम जू जदनांक 09/02/2009 अहे 
 िैक्षजणक /वयािसाजयक पात्रता एमए,डीएड,,बीएड अहे
 जनिडीचा प्रिगग खुला अहे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. अष्टी 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य

174 3331 श्री किेि पुलय्या दंडीकिार प्राथ.जि. अष्टी/चामोिी जनयुक्ती अदेि क्र.315/2007जनयुक्ती अ. जद.02/11/2007 अहे प्रथम 
जू जदनांक 19/11/2007 अहे (गडजचरोली जजल्यात 30/04/2013) 

िैक्षजणक /वयािसाजयक पात्रता एमए,डीएड, अहे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. अष्टी 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8175 3607 कु. सुिणा प्रकाि देितळे प्राथ.जि. अष्टी/चामोिी जात महार ऐिजी बौध्द करणे, सेिेत जू जद. 07/08/2018 करणे, सेिा 

जनयाजमताची नोंद घेणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. अष्टी 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य

176 888 श्री सुरेि पोच्याळू कल्याणम ई.श्र.ेमु.ऄ. अष्टी/चामोिी जात महार ऐिजी न्हािी करणे, संिगग आतर मागास करणे 
जिक्षण -एच.एस.जस./डीएड करणे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि ई.श्र.ेमु.ऄ. जज.प.ई.प्रा.िा. अष्टी 
यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य177 137 श्री वयंकटेि नानाजी समुद्रालिार प्राथ.जि. चौडमपल्ली/चामोिी जन्म तारीख 10/06/1967 ऄसे बदल करणे, प्रथम जनयुक्ती 

ता.25/01/1998 करणे
गजिऄ यांनी जदलेल्या अके्षपानुसार दु स्ती करण्यांतअलेली अहे. मान्य178 2344 श्री ऄिोक ईषालु ऄकािार प्राथ.जि. चौडमपल्ली/चामोिी प्रथम जनयुक्ती ता.25/01/1998 करणे जात -माने्निार करणे

जिक्षण -एच.एस.जस./डीएड करणे. कायालयीन दस्तदेिजानुसार क्रमिारी योग्य अहे. पूरावयादाखल 
दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य179 1330 कु.ईत्तमा िंकरराि कोिे प्राथ.जि. तळोधी/चामोिी सेिा जनयाजमताची नोंद घेणे िैक्षजणक पात्रतेची नोंद घेणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे  
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य180 1032 श्री. मोहन िामनराि पडीिाला प्राथ.जि. लक्ष्मनपूर/चामोिी जात-कोमटी करणे प्रिगग -खुला ऄिी नोंद करािी 1992ची जनयुक्ती अदेि 

मध्ये माझ्या पेक्षा ज्युजनऄर ची नािे समोर अहे दु स्िी क न 963 िर नोंद 
घ्यािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि प्रथम जनयुक्ती अदेिाच्या अधारे 

योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य181 2993 श्री. जजतेंद्र जजिन मंडल जि. जि. जिकासपल्ली/चामोिी जनयुक्ती अदेि क्र.188/2009, जनयुक्ती अ.जद.15/01/2009अहे प्रथम 
जू जदनांक 19/01/2009अहे ऄसा दु स्ती करण्याची कृपा करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि प्रथम जनयुक्ती अदेिाच्या अधारे 

योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य

182 1213 श्री. जिनोद श्रीराम खोब्रागडे पद. प्रा.जि. ककापल्ली/चामोिी जन्म तारीख 10/04/1970 ि जात तेली जह सुधारणा करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य183 2801 कु. बैिाखी जबनयभूषण हालदार प्राथ.जि. गौरीपूर/चामोिी तात्पुरता यादीमध्ये  2801 ऐिजी 2787 च्या पुढे ऄिी दु स्ती करािी कायालयीन दस्तऐिजानूसार क्रम योग्य अहे. अके्षपासोबत पूरािा 
सादर केलेला नाही. ऄंित:मान्य184 379 श्री ऄजनल जधरेन बारइ पद. प्रा. जि.  गौरीपूर/चामोिी 1)जन्म तारीख 10/03/1966 ऐिजी 03/10/1966 ऄिी दु स्ती करािी  2) 

 जनयजमत ची नोंद करािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्तीकरण्यात अलेली अहे. मान्य185 926 श्री हरी ईरकुडा गेडाम प्राथ.जि. जनमडरटोला/चामोिी 1)जन्म तारीख 01/02/1972 ऐिजी 02/01/1972 ऄिी दु स्ती करािी 2) 

जनयजमत ची नोंद करािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्तीकरण्यात अलेली अहे. मान्य186 2793 श्री. महादेि ऄतुल डे जि. जि. गौरीपूर/चामोिी सेिेत प्रथम जू जदनांक 13/07/2007 अहे.

सेिेत प्रथम जू जदनांक 11/07/2007  पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्तीकरण्यात अलेली अहे. मान्य187 1399 श्री. तुषार गंगाधरराि चांदेकर प्राथ.जि. कें द्र िाळा चामोिी सिेत प्रथम जू जदनांक 17/09/1996 अहे.जात - बारइ गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य188 2920 श्री. जजिनदास किळू जसडाम प्राथ. जिक्षक राजूर बूज /चामोिी ऄपंग 60% ऄसून ऄपंग सेिा ज्येष्िता यादीत नाि सामाजिष्ि करण्यात 

यािे तसेच जनयजमतची नोंद करण्यात यािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
ऄपंग जेष्टता यादीत नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्यPage 15 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
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अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8189 3457 देिराि नारायण िधालिार प्राथ.जि. मुधली चक1/चामोिी जनयजमत ि स्थायीची नोंद करण्यात यािी

जात गिळी ऐिजी गोल्ला करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य190 2927 श्री. नरेि िामराि ईंजदरिाडे प्राथ.जि. िाकडी जुनी /चामोिी जनयजमत बी.एड. नोंद करण्यात यािी

जनयुक्ती संिगग खुला करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य191 1176 श्री. मनोज कुमुद जबस्िास पद. जिक्षक रामसागर /चामोिी 1) जनयुक्ती अदेि क्र.3402/1992 2) प्रथम जनयुक्ती जद.19/11/1992अहे 3) जात - नामोिुद्र 4) जातीचा संिगग - खुला  5) जनिडीचा प्रकार - खुला
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य192 2302 कु. प्रजतभा प्रभाकर बारापाते्र जि. जिक्षक रामसागर/चामोिी 1) जनयुक्ती अदेि क्र.4301/2003. 2) प्रथम जनयुक्ती जद.25/07/2003 

अहे. 3) प्रथम जू  जद.25/07/20034) िैक्षजणक/वयािसाजयक पात्रत बीए.एमए.बीएस्सी.डीएड.बीएड. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य193 1634 श्री. जदजलप देिाजी देितळे जि. जिक्षक िाकडी जुनी /चामोिी 1) िैक्षजणक/वयािसाजयक पात्रता .बी.एस्सी.डी.एड.2) जात - तेली 3) जातीचा संिगग OBC, 3) जनिडीचा प्रकार - OBC कायालयीन दस्तदेिजानुसार  ऄ.क्र1 ि 2 दु स्ती करण्यात 
अली.  अके्षपायोग्य दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित: मान्य194 3056 श्री.  सतीि गोविदराि कोयले प्रा. जिक्षक गोहूबोडी/चामोिी 1) स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे.2) जात - कुणबी-मरािा करणे 3) जातीचा संिगग - OBC करणे 

कायालयीन दस्तदेिजानुसार  ऄ. क्र1 ि 2 दु स्ती करण्यात 
अली.  अके्षपायोग्य दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित: मान्य195 0 श्री. राजेंद्र देजिदास भजभुजे प्रा. जिक्षक राजूर खुदग /चामोिी 1) ज्येष्िता यादी मध्ये नाि सामाजिस्ट करणे .2) प्रथम जनयुक्ती 517/95 जदनांक 25/07/953) प्रथम जू जदनांक 31/07/95 4) जात - तेली 5) जातीचा संिगग - OBC करणे 

कायालयीन दस्तदेिजानुसार  ऄ. क्र 1,2,3,4,ि 5 दु स्ती 
करण्यात अली. मान्य

196 1449 श्री.रघुनाथ मसाजी भांडेकर जि.  जिक्षक मुरखळा /चामोिी 1) िैक्षजणक/वयािसाजयक पात्रता  समाजिस्ट करणे .2) बी.एस.सी,एम.ए, डी.एड,बी.एड. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार सेिा ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि 
क न योग्य जिकाणी नाि नोंद करण्यात अली अहे. मान्य197 3299 श्री.संजदप गणेि िेळके प्रा. जिक्षक अमगाि (म) /चामोिी

1) जनयमीत ि स्थायीची नोंद करणे. 2) जातीचा प्रिगग खुला नोंद करणे.   कायालयीन दस्तदेिजानुसार  ऄ. क्र1 ि 2 दु स्ती करण्यात 
अली. मान्य198 2643 श्री. माजणक भगिान िरपडे  पद. जिक्षक जिक्रमपूर /चामोिी 1) पद. प्रा. जिक्षक 2) एम.एस.जस. math नोंद करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य199 2992 श्री. जयंत केिि समा ार प्राथ. जि. जिकासपल्ली /चामोिी 1) जनयजमत अदेि जोडणे 2) प्रथम जनयुक्ती अदेि  188/2009  3) प्रथम जनयुक्ती जदनांक 15/1/2009  4) जात - नमःिुद्र 

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

200 1138 श्री. गोपाल समय्या वसगरेड्डीिार  पद. जिक्षक पाजिमुरांडा /चामोिी 1) जात - गांडली 2) जातीचा संिगग - ऄनुसुचीत जमाती  करणे 
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य201 3408 श्री. संतोष दामाजी मेंदाळे प्राथ. जि. कान्होली हेटी  /चामोिी

1) जनयजमत ि स्थायी करणे .2) िैक्षजणक पात्रता - एम.ए./डी.एड.3) जात -
कुणबी 4)जातीचा संिगग ओ.बी.जस. 5) जनिडीचा प्रिगग खुला

कायालयीन दस्तदेिजानुसार  ऄ. क्र 1 ते 5  दु स्ती करण्यात 
अली. मान्यPage 16 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8202 0 श्री. हेमंत मनोहर दगेु प्राथ. जि. हळदिाही टोला 1) ज्येष्िता यादी मध्ये नाि समाजिस्ट करणे .2) प्रथम जनयुक्ती 1/3/2014  3) अदेि क्र.3945/2014  3) प्रथम जू जदनांक 1/3/2014. 4) िैक्षजणक पात्रता - बी.ए   5) वयिसाजयक पात्रता - डी.टी.एड. 6) जात - महार7) जातीचा  प्रिगग - ऄ. जा.8) जनिडीचा प्रिगग - खुला9) जनयजमत ि स्थायी 

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
ज्येष्िता यादीत नाि समािेि करण्यात अलेले अहे. कायालयीन 
दस्तदेिजानुसार जनिडीचा प्रिगग दिगजिण्यात अलेला अहे. ऄंित:मान्य

203 119 श्री सुकलाल मेसोजी गोटामी ईच्च श्र.े मु.ऄ. कुनघडा /चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता - बी.ए ऐिजी एस.एस.जस. डीएड गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य204 1814 कु.िषा सुधाकर गौरकर जिषय  जिक्षक कुनघाडा(रे) /चामोिी 1) 31/2000 या प्रथम जनयुक्ती अदेि क्रमाकातील यादीत माझे नांि 

दसुऱया क्रमांकािर अहे त्या नुसार या सेिाजेष्िाता यादीत 1794 क्रमांक 
ऄसायला पाजहजे. 2) सेिेत प्रथम जू जद.07/01/2000 ऐिजी 15/01/2000 पाजहजे 3) िैक्षजणक पात्रता - बी.ए  सी. नोंद करािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार तसेच मुख्याध्यापक जज.प.ई.प्रा.िाळा 

कुनघाडा रै  ि संबंजधताचे  अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 
ज्येष्िता यादी मध्ये योग्य  जिकाणी नाि समाजिस्ट करण्यात 
अलेले अहे. मान्य

205 2919 जप्रती प्रल्हाद निघडे प्राथ. जि. कुनघाडा(रे) /चामोिी 1) माझी प्रथम जनयुक्ती जदनांक 15/01/2009 अहे तसेच ज्या जिक्षकाची 
जनयुक्ती जदनांक 15/01/2009 अहे त्या जिक्षकांची ज्येष्िता सूची बनिीत 
ऄसताना अदेि क्र./जजपग/जििी/स्था-01 /205/2009 ,जदनांक 15/01/2009 या अदेिातील ऄनुक्रमाकानुसार ज्येष्िता यादी बनजिण्यात 
यािी जदनांक 15/01/2009 च्या अदेिानुसार माझे नांि क्र.6 िर अहे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार तसेच  संबंजधताचे  अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या  अधारे ज्येष्िता यादी मध्ये योग्य  जिकाणी नाि 
समाजिस्ट करण्यात अलेले अहे. मान्य

206 2928 श्री अजिष ऄिोक येल्लेिार जि. जि. निेगाि रै/चामोिी 1) माझी प्रथम जनयुक्ती जदनांक 15/01/2009 अहे. तसेच ज्या जिक्षकाची 
जनयुक्ती जदनांक 15/01/2009 अहे त्या जिक्षकांची ज्येष्िता सूची बनिीत 
ऄसताना अदेि क्रमांक/जजपग/जिजि/स्था-01/205 /2009 ,कायालय 
जजल्हा पजरषद गडजचरोली जिक्षण जिभाग (प्राथजमक)जदनांक 15/01/2009 
या अदेिातील ऄनुक्रमाकानुसार ज्येष्िता यादी बनजिण्यात यािी. जदनांक 15/01/2009 च्या अदेिानुसार माझे नांि क्र.3 िर अहे. 2) जनिडीचा प्रिगग - खुला

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक  दु स्ती करण्यात 
अलेली अहे. मान्य

207 779 श्री. ओमप्रकाि गजानन बमनिर पद. प्राथ. 
जिक्षक

जगलगाि (जजम) जदनांक 01/01/2022 रोजीची ऄपंग कमगचाऱयांची तात्पुरती सेिाजेष््ता 
सूची मध्ये नाि समाजिष्ि करने

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार तसेच  संबंजधताचे  अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या  अधारे ऄपंग ज्येष्िता यादी मध्ये योग्य  जिकाणी 
नाि समाजिस्ट करण्यात अलेले अहे. मान्य208 321 श्री. जनलकंि येमाजी भांडेकर प्राथ. जि. जगलगाि /चामोिी 1) सेिाजेष््ता यादीत जनयजमतची नोंद घेण्यात यािी. 2) िै. पात्रता - एस.एस.सी,डी.एड. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य209 1404 श्री. सुनील बाळकृष्ण धात्रक प्राथ. जि. जगलगाि(जजम) /चामोिी

1) स्थायी व शनयशमत गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्यPage 17 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8210 3108 श्री. हेमंत िालीकराम खेिले प्राथ. जि.  जगलगाि  /चामोिी 1) स्थायी ि जनयजमत करणे 2) सेिाजेष्िता यादीमध्ये कजनष्ि झाल्याबाबत. सदर सेिाजेष््ता यादीत 28/06/2010 ला जू झाल्याची नोंद ऄ.क्र. 3147िर अहे.ि माझी प्रथम 

जू जदनांक 25/06/2010अहे. परंतु माझा क्र. 3180 झालेला अहे. ऄ.क्र 1 दु स्त  केलला अहे. अके्षपाबाबत पूरािादाखल 
दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य

211 502 सौ.जनिा जनलकंि कुमरे प्राथ. जि. जगलगाि (जजम) /चामोिी
1) जनयाजमतची नोंद घ्यािी. जात - परधान
सेिाजेष्िता यादीत माझ्या क्रमांक नंतरचे जिक्षक प्रथम अलेले अहेत. ती 
माजहती ऄचूक करािी

ऄ.क्र 1 ि 2 दु स्त  केलला अहे. अके्षपाबाबत पूरािादाखल 
दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य

212 2254 श्री. टारझन बळिंत सुरजागडे जि.जि. निरगाि /चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता - एच.एस. सी, बी.ए,  बी.एस.सी.2) वयसाजयक पात्रता - डी.एड, बी.एड. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य213 631 सौ.नूतन धमानंद मेश्राम प्राथ. जि. निरगाि /चामोिी 1) जनयुक्ती जदनांक - 06/10/1993 गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य214 703 श्री सुरेि मतिर नाइक प्राथ. जि. निरगाि /चामोिी 1) शनयशमतची नोंद करणे  जात - हलबा गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य215 2404 श्री. जनाधगन गणपती गेडाम प्राथ. जि. कुथेगाि /चामोिी 1) जात - परधान गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य216 2925 श्री ऄन्कोि दिरथ मेश्राम प्राथ. जि. कुथेगाि /चामोिी 1) जात - परधान  संिगग - ऄनु. जमाती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य217 ११३२ श्री.राजू सत्यनारायण गुब्बािार प्राथ. जि. मालेर चक /चामोिी 1) जात - कापेिार रकाना 11 मध्ये जातीचा प्रिगग ऄनु.जाती ऐिजी खलुा 

ऄसे नोंद करािे जनिडीचा प्रिगग - खुला
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य218 3007 कु. िैिाली नामदेि मेश्राम प्राथ. जि. मालेर चक /चामोिी श्रीमती ऐिजी कुमारी करािे. प्रथम जू जदनांक 11/02/2009

प्रिगग इ. मा. ऐिजी खलुा करािे. कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य219 2936 श्री.  प्रफुल िामराि जसडाम प्राथ. जि. ईमरेड टोला /चामोिी 1) जन्म ता. - 31/10/1986, स्थायी ि जनयजमत  प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र.- 205/2009, प्रथम जनयुक्ती जद. - 15/01/2009 

सेिेत प्रथम जू जदनांक - 04/02/2009,िैक्षजणक ि वयिसाजयक अहगता 
एमए. डीएड. बीएड.एमएड. नेट सेट ि जात - गोंड प्रिगग - ऄनु.जमाती 
जनिडीचा संिगग - ऄनु. जमाती  ऄिी  नोंद करण्यात यािी.   

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत योग्य जिकाणी नाि समािक्ष्ि  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य

220 1044 पंुडजलक गांडोजी गािळे प्राथ. जि. थाटरी /चामोिी 1) जात - माडीया 2) िैक्षजणक पात्रता - एस.एस.जस. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य221 144 तानाजी जानकीराम भांडेकर प्राथ. जि. जचते्तकनार /चामोिी 1) जात - साितेली गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य222 1322 पेि डोमाजी खेिले प्राथ. जि. मुरखळा चेक/चामोिी 1) िैक्षजणक/वयािसाजयक पात्रता रकाना क्रमाक 1मध्ये एम.ए.डीएड ऄिी 

नोंद करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8223 1426 कु.सजिता तारकराम ईराडे प्राथ. जि. चामोिी /चामोिी 1) सेिेत प्रथम जू जदनांक 25/07/2011ऄसून त्याऐिजी 

जद.17/09/1996ऄिी नोंद करािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य224 3293 श्री. सुरेि गोविद चवहाण प्राथ. जि. मुरमुरी/ चामोिी 1) सेिाजेष्िाता यादी मध्ये सेिा जनयजमत झाल्याची नोंद करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य225 1420 नरेि मुलीधर जांपलिार पद.प्राथ.जि. मुरमुरी/ चामोिी सेिा जेष्िता यादीतील स्थानांत बदल करण्यात यािा .संदभासािी जनयुक्ती 

अदेि जोडले अहे
कायालयीन दस्तऐिजानुसार  योग्य क्रम लािण्यात अलेला अहे. ऄंित: मान्य226 2117 कु.िारदा भाना दगेु प्राथ. जि. अमगाि(म.) /चामोिी

1) जन्म तारीख चुकीची ऄसून त्यामध्ये 01/06/1972 ऄिी नोंद करणे. 
स्थायी / जनयजमत ची नोंद करणे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य227 1854 कु. छाया कृष्णराि िेंगळे जि.जिजक्षका तळोधी /चामोिी 1) प्रथम जू जदनांक 18/01/2000 ऄिी नोंद करणे .2) जनिडीचा प्रिगग -खुला
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य228 736 श्री िसंत रामजी सहारे पद.प्राथ.जि. तळोधी /चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता-एम.ए वयािसाजयक पात्रता -एम.एड 2) जनिडीचा प्रिगग -खुला ऄिी नोंद करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य229 2985 श्री नारायण देिेंद्र मजलक प्राथ. जि. कृष्णनगर/ चामोिी 1) माझी जनयुक्ती 15/01/2009 ला ऄसून ऄ.क्र.2985िर अहे ती दु स्ती 

क न ऄंदाजे 2866 ि यांचे ऄगोदर ऄसायला पाजहजे
कायालयीन दस्तऐिजानुसार  क्रम जनक्श्चत केलेला ऄसुन योग्य 
अहे. ऄंित:मान्य230 231 श्री ऄिीमाकुमार ऄजनल जबश्िास प्राथ. जि. जिक्रमपूर/ चामोिी जनयुक्ती जद. 16/10/1996 पाजहजे.प्रथम जू जदनांक 28/10/1996 3अदेि क्र.903/96 पाजहजे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य231 2982 श्री सुजजत िंकर दास प्राथ. जि. कृष्णनगर/ चामोिी माझी जनयुक्ती 15/01/2009 ला ऄसून ऄ.क्र.2982 िर अहे ती दु स्ती 

क न ऄंदाजे 2865  या नंबर िर  ऄसायला पाजहजे
कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेला ऄसुन योग्य 
अहे. अके्षपाबाबत दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंिम:मान्य232 2640 राजकुमार सुभाषराि नुदनुरे प्राथ. जि. जकष्टापूर / चामोिी 1) रकाना क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य233 3057 श्री जगदीि गु दास कलाम प्राथ. जि. मुरखळा माल / 

चामोिी
1) प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र.जजपग/जििी/स्था-1503(10)-2524 जद.17 
ऑगस्ट 2009 िैक्षजणक पात्रता-एमए बीएडऄिी नोंदकरणे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य234 2788 श्री जबजय जनमगल मक्ल्लक जि.जिक्षक िसंतपूर/ चामोिी 1) सेिेत प्रथम जू जदनांक 12/07/2007 ऐिजी 11/07/2007 ऄिी नोंद 

करणे . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य235 3188 श्री राजकुमार गौतम कुळसंगे प्राथ. जि. मुरखळा माल/चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता-एम.ए ,डीएड ,बीएड  ऄिी नोंद करणे 2)रकाना क्र.5 मध्ये  स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य236 2771 श्री जििराज श्रीराम नाइकिाडे जि.जिक्षक जकष्टापूर / चामोिी र.क्र.3 मध्ये पदनाम चुकीचे जिषय जिक्षक करािे. क्र.5 मध्ये स्थायी ि 

जनयजमत नोंद करणे. सेिेतप्रथम जनयुक्ती चुकीची ऄसुन ती 76/2007 
करािे.िै. पात्रता-बीए.बीएससी डीएड नोंद करणे

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य

237 2732 सौ.जगता खुिाल कापगते प्राथ. जि. मच्छलीटोला / 
चामोिी

1) सेिेत प्रथम जू जदनांक 18/09/2006 ऐिजी 26/09/2006 ऄिी नोंद 
करणे. 2) प्रथम जनयुक्ती अदेि क्र.488/2001ऐिजी 1265/2006. 3)िैक्षजणक पात्रता-एमए बीए

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्यPage 19 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8238 2825 श्री सुनील सुधाकर खोब्रागडे प्राथ. जि. मक्केपल्ली / चामोिी प्रथम जनयुक्ती अदेि 5046/2005 प्रथम 1) जू जदनांक 04/01/2006 

जनयुक्ती 2) मध्यम -वहदी 3) िैक्षजणक पात्रता-एम.ए आजतहास IGNU B,ed गजिऄ यांनी ऄजभप्राय जदलेला नसुन संबंजधताचे  अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या  अधारे  ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य239 2795 श्री सुभाष जखतीि रॉय जिषय जि श्रीजनिासपूर / चामोिी 1) र.क्र.3 मध्ये पदनाम चुकीचे जिषय जिक्षक करािे 2) सेिेत प्रथम जू जदनांक 18/09/2006 ऐिजी 26/09/2006 ऄिी नोंद 

िैक्षजणक पात्रता-बी.ए,एम.ए.ऐिजी B.SC,M,sc(maths)D.ed,B,edB.A.(ARTS)M.A.(Hindi)B.A.(Bangali) Litreture karane माध्यम -वहदी

गजिऄ यांनी ऄजभप्राय जदलेला नसुन संबंजधताचे  अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या  अधारे  ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य

240 2516 श्री कुणाल मारोती कोिे पद.प्राथ. जि. रविद्रपूर / चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता  एम.एस्सी,एम.ए,एम.एड नेट नोंद करािी गजिऄ यांनी ऄजभप्राय जदलेला नसुन संबंजधताचे  जिनंती ऄजाचे 
अधारे  ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य241 2392 श्री सुनील मधुकर ईंजदरिाडे पद.प्राथ. जि. िाकुरनगर / चामोिी 1) जनिडीचा प्रिगग -खुला, िै ि वयासाजयक  पात्रता-बी.एड करािी गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसारअिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य242 2278 श्री िंकर ऄमुल्य मंडल पद.प्राथ. जि. रामकृष्णपूर / चामोिी 1)  क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे 2) सेिेत प्रथम जू जदनांक 11/07/2007 ऐिजी10/07/2007 ऄिी नोंद 3) 

िैक्षजणक वयासाजयक पात्रता-बीएड ऐिजी एमए डीएड  करािी

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य243 2988 श्री जिश्िजीत राजेश्िर मंडल जिषय जिक्षक रामकृष्णपूर / चामोिी सेिेत प्रथम जू जदनांक 22/09/2009 ऐिजी 19/01/2009 ऄिी नोंद गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. ऄमान्य244 2624 श्री जनलेि मनोहर जिश्रोजिार जिषय जिक्षक पाजिमुरंडा / चामोिी 1)प्रथम जनयुक्ती अदेि 964/2005 ऄिी नोंद करािी 2) प्रथम जनयुक्ती अदेि जदनांक 18/07/2005 ऄिी नोंद करािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य245 2007 श्री संतोष मादगु पोटािी प्राथ. जि. पाजिमुरंडा / चामोिी 1)  क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे 2) जात -गोंड ऐिजी माडीया करािी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य246 2910 श्री सुधाकर बंडूजी गायकिाड प्राथ. जि. िालसरा / चामोिी 1)  क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे 2) िै. ि वया. पात्रता-

एचएचसी.डीएड,बीए, बीएड डीएसएमकरािी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य247 2774 श्री जििाजी अश्रुबा गजे प्राथ. जि. पेि  / चामोिी प्रथम जनयुक्ती  जदनांक 03/03/2007 ऄिी नोंद करािी गजिऄ यांनी ऄजभप्राय जदलेला नाही  परंतु संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या  अधारे  ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य248 2118 श्री जिनोद पापय्या गंपािार जिषय जिक्षक भाडजभडी मो./चामोिी 1) सेिा जेष्िता सूची प्रथम जनयुक्तीच्या सेिा ज्येष्ितेच्या ऄनुक्रमांक जनहाय 

तयार केलेले नाही.सेिा कजनष्ि जिक्षकांची नािे सेिा ज्येष्ि जिक्षकांच्या 
पूिी नोंदजिण्यात अले अहे (दु स्ती अिश्यक) कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेलाअहे. 

पूरावयदाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य

249 3090 श्री ऄवनदसंुदर ऄमलकृष्ण हलदर प्राथ. जि. रामकृष्णपूर / चामोिी 1)  क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे 2) िैक्षजणक वयासाजयक  
पात्रता-एचएचसी.डीएड बी. ए.  करािी

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य250 250 श्री एकनाथ देिाजी नरोटे प्राथ. जि. जनमडरटोला/चामोिी  क्र.5 मध्ये स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे. जात -गोंड ऐिजी माडीया करािी. 

 बीए .डीएड ऐिजी एसएससी.डीएड
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्यPage 20 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8251 2476 श्री. ज्ञानोबा रंभाजी िैद्य प्राथ. जि. जभक्षी चक/चामोिी 1) स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे.िैक्षजणक ि वयािसाजयक पात्रता बीए. 

डीएड. ि बीएड करणे 
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य252 3117 श्री. हरीि ऄिोक नंदनिार प्राथ. जि. िालसरा / चामोिी 1)कें द्रीय भरतीपूिग परीक्षा 2008 मधील जनिड सूचीतील ऄनुक्रमाचा 

अधारे सेिा ज्येष्िता क्रम जनधाजरत करािे. 2.िै.ि वया. पात्रता एचएसजस 
डीएड. ि बीए.बीएड.नोंद करणे 3. स्थायी ि जनयजमत नोंद करणे. ऄ.क्र.2 ि 3 ची दु स्ती केलेली अहे. अके्षपाबाबत पूरावयादाखल 

दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य

253 415 कु. सुिीला नीलकंि िाकरे प्राथ. जि. ऄनखोडा/चामोिी 1) जात - कुणबी ऐिजी माळी करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य254 3026 कु. मंजुषा रिवसग धोती प्राथ. जि. निेगाि (मा.)/चामोिी 1) िैक्षजणक ि वयािसाजयक पात्रता एमए. बीएड करणे 2) प्रथम जनयुक्ती जदनांक 27/07/2009 ि स्थायी /जनयजमत करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य255 506 श्री. बंडू श्रािण सेडमाके पद.प्राथ. जि. कु ड/चामोिी  प्रथम जनयुक्ती जदनांक 30/04/1991 ऐिजी 11/04/1991 करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य256 2108 कु.मंगला जभिाजी िेन्डे प्राथ. जि. कें द्रिाळा घोट 1) िैक्षजणक ि वयािसाजयक पात्रता डी.एड., बी.ए., एम.ए. बी.एड.करणे  2)जन्म तारीख 22/04/1977. करणे 
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य257 128 सौ. िीला वयंकटेि सोमनकर पद. प्राथ. जि. माडेअमगाि/चामोिी 1) रकाना क्र.2 कु. ऐिजी सौ.करणे 2) रकाना क्र.12 खुला ऐिजी आमाि करणे  
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि मुख्याध्यापक जज.प.ई.प्राथ. िाळा 
माडेअमगाि यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती  
करण्यात अलेले अहे. मान्य258 1207 श्री रमेि किडूजी जकरजमरे पद. प्रा. जिक्षक माडेअमगाि/चामोिी 1) रकाना क्र.10 बु ड ऐिजी कुणबी करणे. 2 रकाना क्र.11 ऄनु.जाती  

ऐिजी आमाि करणे. 3) रकाना क्र.12 ऄनु.जाती  ऐिजी आमाि करणे  
कायालयीन दस्तऐिजानुसार ऄ.क्र.1ि 2 दु स्ती केलेली 
अहे.अके्षपाबाबत पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य259 1381 श्री बंडू दादाजी मोहुले प्राथ. जि. माडेअमगाि/चामोिी रकाना क्र.8  28/12/1995  ऐिजी 06/01/1996 करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि मुख्याध्यापक जज.प.ई.प्राथ. िाळा 
माडेअमगाि यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती  
करण्यात अलेले अहे. मान्य260 873 श्री दलुसा जदि  जतम्मा प्राथ. जि. माडेअमगाि/चामोिी 1) रकाना क्र.5 जनयजमत ि स्थायी  करणे  2) रकाना क्र.9 बीए डीएड  

ऐिजी एसएसजस डीएड करणे 3) रकाना क्र.10 गोंड   ऐिजी माजडया  करणे  गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि मुख्याध्यापक जज.प.ई.प्राथ. िाळा 
माडेअमगाि यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती  
करण्यात अलेले अहे. मान्य261 2375 श्री अजिषकुमार राजेंद्रप्रिाद 

जायस्िाल
प्राथ. जि. माडेअमगाि/चामोिी 1) रकाना क्र.2 मध्ये श्री अजिषकुमार राजेंद्रप्रिाद जायस्िाल करािे. 2)रकाना क्र.5 स्थायी ऐिजी जनयजमत ि स्थायी करणे  

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि मुख्याध्यापक जज.प.ई.प्राथ. िाळा 
माडेअमगाि यांचे जििरण पत्र ऄ नुसार अिश्यक दु स्ती  
करण्यात अलेले अहे. मान्य262 2515 श्री राकेि प्रभाकर िनकर जि. जिक्षक मुधोली चक2/चामोिी सेिेत प्रथम जू जदनांक 30/07/2005 करािे. जनिडींचा प्रिगग खुला 

करणे.वयािसाजयक पात्रता डीएड.ि बीएड करणे 
कायालयीन दस्तऐिजानुसार दु स्ती करण्यात अली. मान्य263 2330 श्री ऄक्षय दलसू पदा प्रा. जिक्षक ककापल्ली/चामोिी जात गोंड ऐिजी माजडया करणे. िैक्षजणक ि  वयािसाजयक पात्रता 

बीए.डीएड ऐिजी एचएचजस.डीएड.करणे 
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य264 2626 श्री एस. जज. जुमनाके प्रा. जिक्षक सोनापूर/चामोिी 1) सेिेत प्रथम जू जद.20/06/2006 ऐिजी 03/07/2006 करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्यPage 21 of 34
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अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8265 27 श्री तपन पंचानन सरकार पद. प्राथ.जि. सुभाषग्राम/चामोिी 1) िैक्षजणक पात्रता जब.ए.जब.एड.ऄसे बदल करणे. जद09/02/2021चा 

ऄंजतम यादी तसा प्रकाजित झाला होता ऄ.क्र.31िर
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  
ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य266 2625 श्री जदिाकर ईरकुडा पेंदोर प्रा. जिक्षक सोनापूर/चामोिी 1) सेिेत प्रतम जू जदनांक 20/06/2006 ऐिजी 04/07/2006 करणे .2) 

जात -गोंड ऐिजी परधान करणे . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य267 २७२० श्री एस.के. हेडो प्रा. जिक्षक सोनापूर/चामोिी सेिेत प्रथम जू जदनांक 28/08/2006 ऐिजी 01/09/2006 करणे . गजिऄ  यांनी जऄजभप्राय जदलेला नाही परंतु संबंजधताचे जिनंती 
ऄजानुसार  दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य268 71 श्री चंद्रय्या मलय्या गोटीपतीिर कें द्रप्रमुख कोनसरी/चामोिी  1) रकाना क्र.8 प्रथम जनयुक्ती जद.14/10/1986 ऐिजी 20/06/1986 करणे 2) रकाना क्र.9 मध्ये जद. 22/06/1986 ऐिजी 30/06/1986 करणे  3) 

रकाना क्र.15म ध्ये 46%  ऐिजी 67% करणे 4) सिग साधारण ज्येष्िता 
यादी मध्ये  क्र.71 ऐिजी 29 करणे  

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य

269 70 श्री वहमतराि जिश्िनाथ अभारे कें द्रप्रमुख चामोिी /चामोिी प्रथम जनयुक्ती जद.20/06/1986ऄसून सेिेत प्रथम जू जदनांक 26/06/1986अहे सेिा ज्येष्िता यादी मध्ये िरील अदेि क्र.दाखजिला 
ऄसल्याने सेिेत जद.29/08/1986मजधल जिक्षक माझ्या पेक्षा सेिा ज्येष्िता 
दाखजिण्यात अले अहे ते दरुस्त करण्यात यािे . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  

ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य

270 1433 कु. सुिाता दयाराम लोणारे पद.प्रा.जि. गणपुररै/चामोिी जदवयांग ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि करािे. संबंजधताचे  िअिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे ऄपंग  ज्येष्िता 
यादीत नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य271 1097 श्री. जनमय्या गैरय्या अत्राम प्रा. जि. तंमदाला/जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये जात ही महार व जातीचा प्रवगग 

अन:ुजाती असे नमदु केले आहे. त्याऐवजी जात   गोडां व जातीचा प्रवगग 
अन:ुजमाती अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक 

दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य272 1992 श्री. भगिान जचत्रय्या कोडापे प्रा. जि. कारसपल्ली/जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये जन्म तारीख ०१/०७/१९७६ आशण 
स्थायी व  ज ुददनाक १८/०१/२००० अिी  दु स्ती करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि दस्तऐिजाच्या अधारे अिश्यक 

दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य273 3320 श्री. चद्रिेखर चुन्नीलाल पटले प्रा. जि. असरऄल्ली मुली /जसरोंचा
सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये शनयशमत नेाांद करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 

अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य274 2127 िंकर बक्कय्या बेज्जनीिार प्रा. जि. कारसपल्ली /जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये सेवेत ज ुशद. १८/०१/२००० गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य275 978 श्री. श्रीनीिास मदनय्या चुक्कािार प्रा. जि. जसरोंचा मुले/जसरोंचा जन्म तारीख ०१/०७/१९७४  व स्थायी नोंद करावी अिी करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य276 2595 रमेि बाजीराि मडािी प्रा. जि. कंबालपेटा( 

टेकडाताल्ला)/जसरोंचा
सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये पणुग नाव उमेि बाजीराव मडावी  
त्याऐवजी पणुग नाव रमेि बाजीराव मडावी अिी दु स्त करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 

अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य277 3605 जकिोर यििंत तंुकलिार प्रा. जि. मरीगुडम /जसरोंचा शनवडीचा प्रवगग खलुा व आांतरशजल्हा बदली अिी दु स्ती  करावी कायालयीन दस्तऐिजानुसार दु स्ती करण्यात अलेली  अहे. 
पुरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित: मान्यPage 22 of 34
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सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8278 603 सौ. बेबीताइ  रघुनाथ नैताम प्रा. जि. जसरोंचा मुली /जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये प्रथम शनयकु्ती शद.२०/६/९२  

त्याऐवजी प्रथम शनयकु्ती शद. २०/०७/१९९२ अिी दु स्ती करावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य279 1099 श्री. श्रीनीिास दत्तात्रय पुल्लुरिार जि. जि. मंदीकुटा /जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये जात महार व जातीचा प्रवगग 

अनजुती त्याऐवजी  जात  कोमटी व जातीचा प्रवगग खलु्ला  अिी दु स्ती 
करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे 

ऄपंग ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि  करण्यात अलेले अहे. मान्य

280 १२११ श्री. िंकर सम्मुलु कल्लुरी प्रा. जि. मंडलापुर/जसरोंचा िै/व्या पात्रता एसएससी शङएड व जात बु ड व जातीचा सवांगग एससी तसेच 
शनवडीचा प्रवगग खलुा अिी दु स्ती करण्यात यावी

कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केलेली अहे. मान्य281 २९३९ कु. ऄश्िीनी जिजय गोगंले प्रा. जि. तंमदाला / जसरोंचा सदर शिक्षकाांचे प्रथम ज ु०६/०१/२००९ हे चकुीचे असनु त्याऐवजी प्रथम 
ज ुशद. ०६/०२/२००९  पाशहजे व शनवडीचा प्रवगग अन ु:जाती नसनू 

शनवडीचा प्रवगग  खलुा  अिी दु स्ती करावी . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केलेली अहे. मान्य282 १०९६ श्रीमती रोजारमणी िेनुगोपालराि 
जनगाम

प्रा. जि. मेडाराम /जसरोंचा जात वेलमा व जातीचा सांवगग खलुा व शनवडीचा प्रवगग खलुा अिी दु स्ती 
करण्यात यावी . कायालयीन दस्तऐिजानूसार अिश्यक दु स्ती केलेली 

अहे.अके्षपाबाबत पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित: मान्य283 ११८५ श्री. ऄंनता रामकृष्ण  खरिडे प्रा. जि. राजीिनगर /जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता मध्ये एच.एस.सी. /बी.ए./शड .एड अिी नोंद करावी आशण 
जात-धोबी ऐवजी  सोनार अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या  अधारे  

ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य284 १७४२ कु. जमना जनमय्या अत्राम प्रा. जि. जसरोंचा जन्म ता. ०३/०५/१९७२ अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य285 १४७५ श्री. प्रदीप जिजयराि जचमरालिार प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता बी.ए. / शङ एड . अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य286 २७५४ कु. सुनंदा नामदेि कुमरे प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता एम. ए. / शङ एड ./बी.एड . अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य287 १९९५ श्री. राजा सांबय्या कडालािार प्रा. जि. जसरोंचा अांपग असल्यामळेु अपांग  कमगचा-यारी असल्यामळेु  सेवा ज्येष्ठता यादी 

प्रपत्र -अ मध्ये नाव नोंद समाशवष्ठ करण्यात यावी  करावी .अपांग 43 टक्के 
अिी नोंद करावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 

ऄपंग ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि   करण्यात अलेले अहे. मान्य

288 १२८० श्री.साइनाथ सोमाजी सोनटक्के प्रा. जि. जसरोंचा जात -सावतेली व जातीचा प्रवगग -इमाव व शनवडीचा प्रकार खलुा कायालयीन दस्तऐिजानुसार दु स्ती केलेली अहे. मान्य289 ३२२८ श्री. संदीप श्रीहरी ििकर प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक -व्यवसाशयक पात्रता-बी. ए. व बी. एस. सी. /शड . एड . व बी. एड . अिी दु स्ती करावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य290 १२८१ श्री. ईत्तम ग्यानबाजी म्हिाखेत्री प्रा. जि. जसरोंचा श्री. उत्तम ग्यानबाजी म्हिाखेत्री व व्यवसाशयक पात्रता एमए बीएड अिी 

दु स्ती करावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य291 ३१४३ श्री. मनोजकुमार मल्लय्या मंथेना प्रा. जि. जसरोंचा जन्म तारीख :- ०८/०७/१९८६ अिी दु स्ती करावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य292 ० श्री. ईत्तम भास्कर चौधरी प्रा. जि. अरडा/जसरोंचा सेवा ज्येष्ठता यादीत नाव समाशवष्ट करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसारि सबंजधताचे जिनंती ऄजानुसार 
सेिाज्येष्िता यादीत नाि  समाजिष्ि करण्यात अलेला अहे. मान्यPage 23 of 34
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पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8293 ८८२ श्री. सुरेि रामचंद्र चुधरी प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक व व्यवसाशयक पात्रता एम. ए./शड .एड . /बी. एड . अिी दु स्ती 

करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. प्रस्ताि जोडण्यात अलेला नाही. मान्य294 २९७३ कु. जनलकमल युिराज ईके प्रा. जि. जसरोंचा जन्म शदनाांक०१/०४/१९८८  व शनवडीचा प्रवगग -खलुा अिी दु स्ती 

करण्यात यावी. कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य295 १३५९ श्री. मधुकर जचन्ना बटटीिार प्रा. जि. जसरोंचा जात कुणबी  सवांगग भजब अिी दु स्ती करण्यात यावी . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. अके्षपाबाबत पुरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेल नाही. ऄंित:मान्य296 ११८६ सौ. िषा प्रभाकर मानापुरे  प्रा. जि. राघिरािनगर/जसरोंचा जात -तेली  OBC  खलुा प्रवगग  असे  दु स्ती करण्यात यावी . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती करण्यात अलेली 
अहे. मान्य 297 ३०७७ श्री. भरत तुकारम मंुडे प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता एमए शङएड वशनवडीचा प्रवगग खलुा अिी दु स्ती 

करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 298 १२८३ श्री. श्रीजनिास जकसनराि तन्नीर प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता बीए शङएडअिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 299 २९७२ कु. अरती मजणकराि कोडापे प्रा. जि. जसरोंचा पांचायत सशमती शसरोंचा अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 300 १९८८ श्री. बापु रामय्या कोंडागोला प्रा. जि. जसरोंचा जन्म तारीख -०३/०४/१९७७ व अपांग टक्के ४० अिी दु स्ती करण्यात 

यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 301 ३५३१ श्री. जत पती िंकर मुडुमजडगेला प्रा. जि. जसरोंचा िैक्षशणक पात्रता एम. ए. अिी दु स्ती करावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 302 3611 कु. स्नेहल मोतीराम मुन प्रा. जि. जसरोंचा जन्म तारीख ०९/०१/१९८९ व स्थायी व प्रथम शनयकु्ती आदेि 

क्र३९६२/२0११ व प्रथम शनयकु्ती शदनाांक १८/०६/२०११ व सेवेत ज ुशद. 
२७/०६/२०११  व िै. पा. बीए एमए शडएड बीएडअिी दु स्ती करण्यात 
यावी. अके्षपाबाबत काहीही पुरािा सादर केलेला नाही ऄमान्य 

303 २३७६ कु. सपना राजन्ना अकुलिार प्रा. जि. जसरोंचा शनवडीचा प्रवगग खलुा अिी दु स्ती  करावी कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य 304 १२८५ श्री. गजेन्द्र केििराि लाकडे प्रा. जि. ऄवकसा /जसरोंचा व्यावसाशयक पात्रता एम.ए. /बी. एङ अिी दु स्ती करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे.  पुरािा जोडण्यात अलेला नाही. मान्य 305 ३३२८ श्री. रमेि िामनराि पािडे प्रा. जि. जसरोंचा स्थायी शनयशमत अिी दु स्ती करण्यात यावी गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे.  पुरािा जोडण्यात अलेला नाही. मान्य 306 २३५४ कु. के. एम. गेडाम प्रा. जि.  (अरडा)/जसरोंचा िैक्षशणक व्यवसाशयक पात्रता एम.ए/शङ एड . अिी दु स्ती करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात अलेले 
अहे.  पुरािा जोडण्यात अलेला नाही. मान्य 307 ३८७ श्री. रमेि मल्लय्या रच्चािार प. प्रा. जि. नगरम /जसरोंचा जन्म तारीख ०७/०१/१९७० त्याऐवजी  ०१/०७/१९७० अिी दु स्ती 

करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 
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शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8308 ३५८६ श्री. जहमािुं ऄरविद गेडाम प्रा. जि. लक्ष्मीदेिी पेिा 

रै./जसरोंचा
शनयकु्ती प्रवगग -खलुा असा आहे. व यादीमध्ये अनजुाती असे चकुीचे 
शलहीले आहे. त्याऐवजी आशजब शलहावे अिी दु स्ती करण्यात यावी . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य 

309 २४८३ कु. रजिता िासुदेि िेडमाके प्रा. जि. लक्ष्मीदेिी पेिा 
रै./जसरोंचा

प्रथम शनयकु्ती शद. २३/०७/२००४ असनु त्याऐवजी २२/०७/२००४ आशण 
प्रथम शनयकु्ती आदेि क्रमाांक ७८२/२००४ त्याऐवजी प्रथम शनयकु्ती आदेि 
क्र. १३४७ (२) ०४ अिी दु स्ती करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे 

दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 310 श्री. लीलाधर लक्ष्मण िासेकर प्रा. जि. गोल्लागुडमचेक/ 
जसरोंचा

सदर शिक्षकाांचे नाव समाशवष्ठ करण्यात यावी .माशहतीचे शववरण पत्र 
जोडले आहे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि  संबंजधताचे  माजहती जििरण्रा 

पत्राच्या  अधारे ज्येष्िता सुजचत नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले 
अहे. मान्य 311 १८२१ श्री. नरेंद्र गोपाल गेडाम प्रा. जि. अइपेिा/जसरोंचा िैक्षशणक/व्यवसायीक पात्रता शङएड एमए बीएससी तसेच शनवडीचा प्रवगग 

खलुा  व पांचायत सशमती शसरोंचा अिी दु स्ती करण्यात यावी . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य 312 ३६०२ श्री. जयपाल बालकदास वलगायत प्रा. जि. नजिरखापल्ली /जसरोंचा
प्रथम शनयकु्ती शद. २५/०७/२०१७ असनु त्याऐवजी २७/०७/२०१७  अिी 
दु स्ती करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 313 १३४६ कु.रजफयाबानो ऄहमदहुसेन िेख प्रा. जि. कोत्तागुडम/जसरोंचा जन्म तारीख ०७/०९/१९७३ व िैक्षशणक अहगता बी. ए. व शड . एड . अिी 
दु स्ती करण्यात यावे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 314 १०९५ श्री. लक्ष्मीनारायण मलय्या सददी प्रा. जि.  रगय्यापल्ली/ जसरोंचा जात या मध्ये माशडया चकुीचा शलशहलेला आहे.  कापेवार शलहावे . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली अहे. 

अके्षपाबाबत पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंिता मान्य 315 ० श्री. सुरेि सम्मुलु मल्लेमपल्ली प्रा. जि. मजददकंुिा/जसरोंचा सेवा ज्येष्ठता यादीत नाव समाशवष्ट करण्यात यावी . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे 
ऄपंग सेिाज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि  करण्यात अलेले अहे. मान्य 316 3275 श्री. गणेि लक्ष्मण पिार प्रा. जि. जगंलपल्ली/जसरोंचा जात -मराठा आशण जातीचा  प्रवगग -खलुा  असे दु स्ती करावे . कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य 317 1701 श्री. जिजयकुमार हनुमय्या 

बुध्दािार
जि. जि.  लंबडपल्ली/ जसरोंचा सेवा ज्येष्ठता यादीत नाव शवजय ऐवजी  शवजयकुमार असे दु स्ती कराव.े गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक  दस्तऐिजाच्या अधारे 

सेिाज्येष्िता यादीत दु स्ती करण्यात अलेले अहे. मान्य 318 1099 श्री. श्रीजनिास दत्तात्रय पुल्लुरिार जि. जि. मंजददकंुिा/जसरोंचा जात -महार ऐवजी कोमटी करण्यात यावी. आशण जात प्रवगग-अनजुाती 
ऐवजी खलुा करावी. आशण शनवडीचा प्रवगग -अन.ुजाती ऐवजी -खलुा असे 
दु स्ती करण्यात यावी. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 319 1157 Ûãú. ¾Ö×®ÖŸÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö Ûú®®ÖÖÛêú ¯Ö¤ü.¯ÖÏÖ£Ö.×¿Ö. ²ÖãÝÖá /‹™üÖ¯Ö»»Öß „ÖÖŸÖß“µÖÖ ¸üÛúÖ®µÖÖ´Ö¬µÖê „ÖÖŸÖ õÖ¡ÖßµÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß †ÃÖã®Ö ŸÖß ¯Ö¸ü¬ÖÖ®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 
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मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8320 1279 ÁÖß. †Öế Ö¯ÖÏÛúÖ¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÝÖÝÖỐ Ö ×¾ÖÂÖµÖ ×¿ÖõÖÛú ÛúÖÓ¤üÖêôûß/ ‹™üÖ¯Ö»»Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú.9 ´Ö¬µÖê ‹´Ö.‹/×²Ö.‹ÃÖ.ÃÖß/×’û‹›ü/×²Ö.‹›ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ 10 

´Ö¬µÖê „ÖÖŸÖ ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ‹ê¾Ö„Öß ´ÖÆüÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 11 ´Ö¬µÖê „ÖÖŸÖß“ÖÖ 
¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ ³Ö.„Ö.²Ö.‹ê¾Ö„Öß †®Öã.„ÖÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 12 ´Ö¬µÖê ×®Ö¾Ö›üß“ÖÖ 
¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ ³Ö.„Ö.²Ö. ‹ê¾Ö„Öß †®Öã.„ÖÖŸÖß. Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली मान्य 

321 2006 ÁÖß. ŸÖãôû×¿Ö¸üÖ´Ö ¬Ö´ÖÖÔ„Öß “Ö»ÖÖÜÖ ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ÛúÖ¸ü´Ö¯Ö»»Öß ™üÖê»ÖÖ 
/‹™üÖ¯Ö»»Öß 

„Ö®´Ö ŸÖÖ.17.01.1971 ‹ê¾Ö„Öß 27.12.1971Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 
दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 322 2086 ÃÖÖî.´ÖÓ¤üÖ ˆ´ÖÖ¿ÖÓÛú¸ü ¯ÖãÓ„Öê ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ÛúÖêšüß /‹™üÖ¯Ö»»Öß ×®Ö¾Ö›üß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ †Öê.²Öß.ÃÖß.‹ê¾Ö„Öß ÜÖã»ÖÖ ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ कायालयीन दस्तऐिजानुसार अिश्यक दु स्ती केली मान्य 323 898 Ûãú.”ûÖµÖÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ›üÖÓÝÖê ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ¯ÖêšüÖ /‹™üÖ¯Ö»»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß †Ö¤êü¿Ö ÛÎÓú. 3750/1991 ×¤ü.01.12.1992 ×®ÖµÖãŒŸÖß 

×¤ü.28.12.1992 ‹ê¾Ö„Öß †Ö¤êü¿Ö ÛÎÓú. 3632/1998 ×¤ü.03.09.1998 ×®ÖµÖãŒŸÖß 
×¤ü 03.09.1998 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 

324 1613 ÁÖß. ¾ÖÖ»´ÖßÛú ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß ¾Ö®®Öê¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ÛúÃÖã̧ ü¾ÖÖÆüß/‹™üÖ¯Ö»»Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 8 ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý„Öã ×¤ü. 08.12.1998 ‹ê¾Ö„Öß 12.08.1998 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य 325 3633 ÁÖß. ´ÖÆêü¿Ö ³Ö„Ö®Ö „ÖÖÓ³ÖãôûÛú¸ü ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú µÖȩ̂ ü¤üôû´Öß/ ‹™üÖ¯Ö»»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß ×¤ü.29.06.2010 ¾Ö ÃÖê¾ÖŸÖ ¹ý„Öã ×¤ü. 10.07.2010 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê †ÖÓŸÖ¸ü×„Ö»ÆüÖ ²Ö¤ü»Öß®Öê ×¤ü.14.06.2019 »ÖÖ ÛúÖµÖỐ ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖã®Ö 
×¤ü.17.06.2019 »ÖÖ ¹ý„Öã —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.

कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे दू स्ती केली ऄसुन 
अके्षपाबाबत योग्य पुरािा संलग्न केला नाही

ऄंित: मान्य 

326 3634 ÁÖß. ¯ÖÓÛú„Ö ÃÖã¬ÖÖÛú¸ü ¾ÖÖÛãú›üÛú¸ü ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ¤êü¾Ö¯ÖÖ›üß/ ‹™üÖ¯Ö»»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß ×¤ü. 31.052011 ¾Ö ÃÖê¾ÖŸÖ ¹ý„Öã ×¤ü. 13.06.2011 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê †ÖÓŸÖ¸ü×„Ö»ÆüÖ ²Ö¤ü»Öß®Öê ×¤ü.15.06.2019 »ÖÖ ÛúÖµÖỐ ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖã®Ö 
×¤ü.17.06.2019 »ÖÖ ¹ý„Öã —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.

कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे दू स्ती केली ऄसुन 
अके्षपाबाबत योग्य पुरािा संलग्न केला नाही. ऄंित: मान्य 

327 3632 ÁÖß. ×¾Ö®ÖÖë¤ü ÝÖã¹ý¤üÖÃÖ —ÖÖ›êü ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ¾Ö™êü»Öß /‹™üÖ¯Ö»»Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ×®ÖµÖãŒŸÖß ×¤ü.25.04.2011 ¾Ö ÃÖê¾ÖŸÖ ¹ý„Öã ×¤ü. 28.04.2011 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê †ÖÓŸÖ¸ü×„Ö»ÆüÖ ²Ö¤ü»Öß®Öê ×¤ü.15.06.2019 »ÖÖ ÛúÖµÖỐ ÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖã®Ö 
×¤ü.17.06.2019 »ÖÖ ¹ý„Öã —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.

कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे दू स्ती केली ऄसुन 
अके्षपाबाबत योग्य पुरािा संलग्न केला नाही. ऄंित: मान्य 

328 1369 श्री. नरेि लक्ष्मण जचमूरकर ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ÛúÖêë¤üÖ¾ÖÖÆüß/ ‹™üÖ¯Ö»»Öß „ÖÖŸÖ ÛúÖêÂ™üß †ÃÖã®Ö „ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ ‹ÃÖ.²Öß.ÃÖß ¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 
12 ¾Ö¸ü ×®Ö¾Ö›üß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ ÜÖã»ÖÖ ¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ 

कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे दू स्ती केली अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8329 3135 Ø¤üÝÖÖ²Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ„Öß¸üÖ¾Ö ÃÖÖê»ÖÓÛú¸ü ¯ÖÏÖ£Ö.×¿ÖõÖÛú ÛãÓú„ÖêÛú´ÖÖÔ  / ‹™üÖ¯Ö»»Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ „Ö®´Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ  11.01.1984 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. ¸üÛúÖ®ÖÖ 6´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö 

×®ÖµÖãŒŸÖß †Ö¤êü¿Ö ÛÎÓú. 988/2006 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 7 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö 
×®ÖµÖãŒŸÖß ×¤ü. 27.09.2006 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 8 ´Ö¬µÖê ÃÖê¾ÖêŸÖ ¹ý„Öã ×¤ü. 
04.10.2006 Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê ¸üÛúÖ®ÖÖ ÛÎÓú. 9 ´Ö¬µÖê ‹´Ö.‹. ×²Ö.‹›ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार ि अिश्यक दस्तऐिजाच्या अधारे 

दु स्ती  करण्यात अलेले अहे. मान्य

330 0 श्री. गजानन तुकाराम सोनुले पद  प्रा. जि. कारिाफा/धानोरा  प्रा. जि.संिगाची   जद.1.1.22 रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता सुजचत नांि 
नाही. यादीमध्ये नांि समाजिष् ि करण्यात यािे

कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 
पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य331 0 श्री तुकाराम मानुजी ईसेंडी जि.जि. मांळदा/ धानोरा जा.क्र /जजपग /जििी/स्था-1ऄ/3683/22जद.17.10.22  ऄन्िये 

जद1.1.22रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता सुजचत नांि समाजिय्ि 
करण्याबाबत. कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 

पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य332 0 श्री. कालीदास  दौलत पदा प्रा.जि. मांळदा/ धानोरा जा.क्र /जजपग /जििी/स्था-1/31/2000जनयुक्तीचा प्रिगग ऄपंग ऄसुन ऄन्िये 

जद1.1.22रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता यादीत ईल्लेख नाही.ऄपंगत्ि प्रथम 68/. जनयजमतचा ईल्लेख नाही.जन्म ता.12.1.1977 कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 
पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य

333 742 श्री तुळजिराम िासुदेि कोलते पद प्रा. जि. हेटी /धानोरा जन्म तारीख.16.7.1971 स्थायी अ.क्र.2456/92जद.1.12.92जद. जू 
जद.23.12.92बी.ए. जबएङ डीएङजात तेली /ओ.बी.सी. कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य334 1997 श्री. जदलीप  मोतीराम पदा जि.जि  हेटी/धानोरा सेिाज्येष्िता सूची रकाना 4  27.11.1971 जनयजमत /31/ 2000 
जद.15.1.2000 जबएससी डीएङ गोंड ऄनु ज. 12 खुला हेटी /धानोरा

कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य335 672 श्री. बंडूनाथ ग्यानबाजी काटेंगे प्रा.जि.  हेटी/धानोरा जन्म तारीख 20.2.1970 बी.ए. डी.एङ गोंड कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक दु स्ती केली अहे. मान्य336 0 श्री. महेंद्र जसताराम भैसारे जि.जि. तुकूम /धानोरा जा.क्र /जजपग /जििी/स्था-1ऄ./3683/22जद.1.1.2022 ऄसुन ऄन्िये 
जद1.1.22रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता नांि समाजिष्ि करण्याबाबत . कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 

पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य

337 1625 श्री.जिनोद गणपतराि चांदेकर प्रा.जि. जभमपूर /धानोरा माझी सेिेत जू जद.12.8.1998ऄसून  सेिाज्येष्टता 
यादीत.1625ऄनुक्रमाक नांि अहे. पंरतू ज्यांची सेिेत जू जद.12.8.1998 
नंतरची अहे. त्यांची नांिे माझ्या अधी अलेली अहेत.वयािसायीक 
पात्रतामध्ये बी.एङची नोंद नाही. कायालयीन दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक दु स्ती करण्यात 

अलेली अहे. अके्षपाबाबत योग्य पूरािा संलग्न  केलेला नाही. ऄंित: मान्य

338 0 श्री. जिलास क्वह. म्हस्के पद.प्रा.जि. जचगंली/धानोरा जा.क्र /जजपग /जििी/स्था-1ऄ/3683/22जद.17.10.22ऄन्िये 
जद1.1.22रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता सुजचत नांि समाजिष्ट 
करण्याबाबत. कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 

पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8339 0 श्री.जसध्दाथग जिििलराि 

भानारकर
जि. जि. जचचोली /धानोरा जा.क्र /जजपग /जििी/स्था-1ऄ/3683/22जद.17.10.22ऄन्िये 

जद1.1.22रोजीची तात्पुरती सेिाज्येष्टता सुजचत नांि समाजिय्ि 
करण्याबाबत. कायालयीन दस्तऐिजाचे ि संबंजधताचे अके्षपाबाबत 

पुरावयादाखल दस्तऐिजाचे अधारे योग्य जिकाणी नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले. मान्य

340 3507 श्री. रजिद्र मळूजी घोंगळे प्रा.जि घोटेजिहीर /धानोरा प्रथम जनयुक्ती अदेि जद.1.12.92 िैक्षणीक ऄहगता बीए.डीएङ बीएङसेिा 
जनयजमत ि स्थायी  अहे सेिा जेक्षष्िता ऄनु क्र. बदल

कायालयीलन दस्तऐिजाचे अधारे अिश्यक दु स्ती केली. मान्य341 1261 कु.ऄजनता मारोतराि साळिे प्रा.जि. सािगाबुज /धानोरा माझी जात (िंजारी ) अहे.रकान्यात मात्र कलार ही जात झाली अहे तरी 
दु तस्ती  करण्यात यािी माझी िैक्षणीक पात्रता एम.ए. बी.एङ करण्यात 
यािी

संबंजधताचे अके्षपानुसार दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य

342 1260 श्री.राजु नारायण पोरेडीिार प्रा.जि. खरकाडी /धानोरा जात बदलेली अहे (कुनबी) ऐिजी माझी जात गांडली अहे. गांडली जात करण्यात अलेली अहे. मान्य343 2275 श्री.ऄण्णा मुख  बािनथडे प्रा.जि. मंुगनेर /धानोरा नांिामधे बदल करणे अडनांि बािनथडे पाजहजे जनयजमत अहे. संबंजधताचे अके्षपानुसार दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य344 2365 श्री. गणेि िंकरराि मडािी प्रा.जि. कुथेगांि /धानोरा प्रथम जनयुक्ती अदेि जद.15.1.2009 िैक्षणीक ऄहगता 
बी.ए.डी.एङबी.एङसेिा जनयजमत ि स्थायी अहे. संबंजधताचे अके्षपानुसार दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य345 1001 श्री दामाजी गोविदा ईसेंडी प्रा.जि. धानोरा/धानोरा श्री.दादाजी ऐिजी दामाजी पाजहजे. संबंजधताचे अके्षपानुसार दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य346 0 श्री. ऊषी जनलकंट डोंगरे पद प्रा. जि. दगुांपुर/धानोरा सेिा ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ट करण्यात यािी . संबंजधताचे अके्षपानुसार ज्येष्िता सुजचत नाि समाजिष्ि करण्यात 

अले.347 ३०८७ श्री दीपक कालीपद मंडल प्रा .जि. ईदयनगर/मुलचेरा सेिाज्येष्िता सुची मध्ये िाळेचे नांि चुकीचे अहे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती कारण्यात अलेली अहे. मान्य348 २८०६ श्री गणेि हजरदास देबनाथ प्रा .जि. त णनगर/मुलचेरा श्री शदपांकर कालीपद साना ज्येष्ठता सचुीतील अ.क्र.२८०२ आहे .व सेवेत 
ज ूशद.१६/०७/२००७ असनु माझ्या पेक्षा सेवाकशनष्ठ असनु सेवाज्येष्ठता 

यादी मध्ये माझा समोर त्याांचे नाव दाखशवण्यात आले . कायालयीन दस्तऐवजानसुार  क्रम शनश्चचत केलेला असनु योग्य 
आहे. परूाव्यादाखल दस्तऐवज सांलग्न केलेले नाही

ऄंित: मान्य349 २१६४ कु .बनानी ऄबलेंद्र मजुमदार प्रा .जि. देिबंधूग्राम/मुलचेरा िैक्षजणक पात्रता एस.एस.डी.एड.बी.ए. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य350 २४५७ श्री जत्रपती जनिéत्ती मंुडे प्रा .जि. मुलचेरा/मुलचेरा िडीलांचे नांि,प्रथम जनयुक्ती जदनांक मध्ये बदल िैक्षजणक करण्यात यािे . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य351 ३३२२ कु.सीमाबाइ राजेंद्रवसह रािोड प्रा .जि. बंदकूपल्ली/मुलचेरा नांिात ि जातीच्या नांिात बदल जसमाबाइ राजेंद्र रािोड  २.जात-बंजारा 

ऐिजी राजपूत भामटा
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य352 २१५६ कु.संध्याराणी बाबुराम बैद्य प्रा .जि. हरीनगर/मुलचेरा नािात दु स्ती करण्याबाबत गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य353 २८४४ कु.बुलू गोपाल हलदार प्रा .जि. खुदीरामपल्ली/मुलचेरा िडीलाच्या नाि तथा माध्यम  दु स्ती करण्याबाबत गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य354 २९५६ श्री-नरेि नारायण देबनाथ प्रा .जि. श्रीरामपूर/मुलचेरा नािात दु स्ती करण्याबाबत

 श्री-नरेया नरेि सरकार ऐिजी
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे दु स्ती करण्यात अलेली अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8355 863 श्री-सक्न्मलन ऄजनल सरकार प्रा .जि. श्रीरामपूर/मुलचेरा माझ्यापेक्षा सेिा कजनष्ि जिक्षकांना  माझ्यापेक्षा सेिाज्येष्ि दाखजिण्यात 

अलेले अहे . कायालयीन दस्तऐिजानुसार क्रम जनक्श्चत केलेला ऄसुन योग्य 
अहे. अके्षपाबाबत दस्तऐिज संलग्न केलेले नाही. ऄंित:मान्य356 २८५४ श्री-जदपुल जनमाइचंद्र जिल जिषय.जि. संुदरनगर/मुलचेरा िैक्षजणक पात्रता ,एस.एस.जस.िजडलांचे नांि,माध्यम मध्ये तथा ऄपंग 

कमगचारी  यादीत नाि समाजिष्ि करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ऄपंग ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि 
करण्यात अले.  मान्य357 ३०८८ श्री-देबाजिष कालीपद मंडल प्रा .जि. श्रीरामपूर/मुलचेरा िाळेच्या नाि श्रीनगर अहे बदल करण्यात  यािे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती करण्यात अलेली अहे.  मान्य358 २८६१ श्री-सजमर सुभाष ऄजधकारी जिषय.जि. श्रीरामपूर/मुलचेरा प्रथम जनयुक्ती अदेि क्रमांक ,प्रथम जनयुक्ती जदनांक ,तथा माध्यम मध्ये 

दु स्ती
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले.  मान्य359 १६८० श्री-बापू नानाजी कुद्रपिार प्रा .जि. कोळीगांि/मुलचेरा  जात ि िैक्षजणक पात्रता मध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती कारण्यात अलेली अहे. मान्य360 १६९९ कु.छाया नानाजी कुळसंगे प्रा .जि. कोळीगांि/मुलचेरा जन्मतारीख व िैक्षशणक पात्रता मध्ये  दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार दु स्ती कारण्यात अलेली अहे. मान्य361 १७०४ श्री-जदिाकर लक्ष्मण मादेिी जिषय जिक्षक अंबटपल्ली/मुलचेरा िैक्षजणक पात्रतेमध्ये दु स्ती करणे गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य362 1329 श्री-जजिन दधुराम संग्रामे प्रा .जि. मुखडी/मुलचेरा प्रथम जनयुक्ती अदेि क्रमांक मध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य363 ८५६ श्री मोरेश्िर जगरमाजी तंुकलिार प्रा .जि. अंबटपल्ली/मुलचेरा जन्मतारीख ि जात मध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य364 २१५४ श्री-सत्यनारायण बोंदय्या 

चालुरकर
पद.प्राथ.जि. कांचनपूर/मुलचेरा तात्पुरत्या ज्येष्िता सुचीत मुळ जनयुक्ती अदेिा प्रमाणे तयार करण्यात यािे .िैक्षजणक पात्रता मध्ये दु स्ती करण्यात यािे. कायालयीलन दस्तऐिजाचे अधारे क्रम जनक्श्चत केलेला ऄसुन 

योग्य अहे. अके्षपाबाबत पूरावयादाखल दस्तऐिज संलग्न केलेले 
नाही. ऄंित: मान्य

365 १२०४ श्री महेि लक्ष्मण मडािी प्रा .जि. मरपल्ली/मुलचेरा िैक्षजणक पात्रतेमध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य366 १६८८ श्री जत पती िेंकन्ना अरे जिषय जिक्षक येल्ला/मुलचेरा िैक्षजणक पात्रता ि जातीचा संिगगमध्ये दु स्ती करािे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य367 २१७० श्री वयंकटेि अिन्नाजी 

 नागपुरिार
प्रा .जि. लगाम/मुलचेरा अडनाि ि िैक्षजणक ि वयाि.पात्रतेमध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 

दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8368 ११९७ सौ.सुजनता संतोषराि ईत्तरिार प्रा .जि. लगाम/मुलचेरा पतीचे नािात,सेिेत जू जदनांक,िैक्ष.पात्रता,

 ि जात मध्ये दु स्ती करणे
गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य369 २१६१ श्री जानकीराम गोविदराि 

पुलगमकर
पद.प्राथ.जि. जगताली/मुलचेरा पद,िैक्ष .पात्रता,ि सेिाज्येष्ितेमध्ये दु स्ती गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 

दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत  योग्य जिकाणी नाि 
समाजिष्ि करण्यात  अले. मान्य370 1787 श्री यिवांत सद ूराऊत प्रा .जि. ऄडंगेपल्ली/मुलचेरा सेिाज्येष्िता यादीत िैक्षजणक पात्रतात दु स्ती करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य371 846 श्री.अनाशदचांद्र अशनल शबचवास प्रा .जि. गांधीनगर/मुलचेरा सेिाज्येष्िता यादीत  नािात तथा िैक्षजणक पात्रतात दु स्ती करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य372 2871 कु.सशुचत्रा मनोरांजन शमस्त्री पद.प्राथ.शि. गांधीनगर/मुलचेरा सेिाज्येष्िता यादीत  जन्मताजरख ,प्रथम जनसुक्ती अदेि ,प्रथम जनयुक्ती 

जदनांक तथा ऄपंग नसल्या बाबत . गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य373 2268 श्री सधुाकर बाबरुाव पेंदाम

प्रा .जि. सुरगाि/मुलचेरा सेवाज्येष्ठता यादीत  वशडलाचे नावात दु स्ती करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य374 839 श्री रेवतीनाथ मकु्तेचवर कावळे

प्रा .जि. िेंगणुर/मुलचेरा सेवाज्येष्ठता यादीत  आडनावात तथा िैक्षश्ण्क पात्रतात दु स्ती करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य375 2768 श्री रदवद्र पत्रजुी  मरस्कोल्हे प्रा .जि. गरंजी/मुलचेरा सेवाज्येष्ठता यादीत िैक्षश्ण्क पात्रता तथा शनवडीचे प्रकार दु स्ती करणे. गजिऄ यांचे ऄजभप्रायानुसार  ि संबंजधताचे अिश्यक 
दस्तऐिजाच्या अधारे ज्येष्िता यादीत दु स्ती  करण्यात अले. मान्य376 1268 कु. िारदा मकुुां दराव तवले प्रा .जि. सोनपूर/कोरची जातीचा  उल्लेख जात- साळी व जातीचा प्रवगग एसबीसी व शनवडीचा प्रवगग 

एसबीसी करण्यात यावे. तात्पुरत्या सेिाज्येष्टता यादीत जात जातीचा प्रिगग ि जनिडीचा 
प्रिगग  योग्य दिगजिण्यात अलेला अहे. ऄमान्य377 1134 श्री.शवलास नकटुजी  भाांडेकर प्रा .जि. गडदापल्ली/एटापल्ली सेवाज्येष्ठता यादीत िैक्षश्ण्क पात्रता व  जातीत दु स्ती करणे. संबंजधताचे अके्षपानुसार  ि योग्य दस्तऐिजाच्या अधारे 
अिश्यक दु स्ती करण्यात अली. मान्य378 1175 श्री. जयदेव पांढरी सोरते पद.प्रा.जि. दोलंदा /एटापल्ली सेवाज्येष्ठता यादीत िैक्षश्ण्क पात्रता व  शनवडीचा प्रवगग दु स्ती करणे. संबंजधताचे अके्षपानुसार  ि योग्य दस्तऐिजाच्या अधारे 
अिश्यक दु स्ती करण्यात अली. मान्य379 3507 श्री. रदवद्र मळुजी घोंगडे प्रा.जि. घोटेजिहीर /धानोरा सेवाज्येष्ठता यादीत िैक्षश्ण्क पात्रता  दु स्ती करणे. संबंजधताचे अके्षपानुसार  ि योग्य दस्तऐिजाच्या अधारे  
अिश्यक दु स्ती करण्यात अली. मान्य380 0 श्री. देवेद्र केिव डोहणे जि.जि. जांभळी/धानोरा सेवाज्येष्ठता यादीत  नाव समाशवष्ठ करणे.  संबंजधताचे अके्षपाबाबत योग्य दस्तऐिजाच्या ऄनुषंगाने  नाि 
समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य381 0 श्री.जिनायक जिस्तारी कोडापे जिषय जिक्षक मारकबोडी /गडजचरोली

जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 
ऄहगता बीए बीएस सी बीएड करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग एसटी करण्यात 
यािे. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्यPage 30 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8382 0 श्री-मोरेश्िर कटुजी गेडाम जिषय जिक्षक मुरमाडी /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य383 0 श्री. ऄ ण ईरकुडाजी दधुबािरे जिषय जिक्षक पारडी /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य384 0 श्री.देजिदास डोमाजी खोब्रागडे जिषय जिक्षक येिली /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य385 0 सौ.प्रज्ञा प्रभाकर साखरे जिषय जिक्षक जहरापुर/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य386 0 श्री.धनेि गणपतराि कुकडे जिषय जिक्षक बोदली/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य387 0 श्री-सुरेि लक्ष्मण िासलिार जिषय जिक्षक खुसा /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य388 0 श्री. युिराज िासुदेि मांदाडे जिषय जिक्षक कनेरी /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य389 0 श्री. संजय रामचंद्र मडािी जिषय जिक्षक चांदाळा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 

ऄहगता डीएड बीएस सी बीएड करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग ओपन 
करण्यात यािा

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य390 0 कु.जमनाक्षी बापुजी गेडाम जिषय जिक्षक गुरिळा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य391 0 श्री.राजु थलाराम ईजदरिाडे जिषय जिक्षक सािेला /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य392 0 कु.सुषमा माधि मडािी जिषय जिक्षक नगरी /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे ि िैक्षजणक 

ऄहगता  बी एस.सी डी.एड बी.एड करण्यात यािे
कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य393 0 श्री-संजय िसंतराि येल्लेिार जिषय जिक्षक जगलगांि /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य394 0 सौ. जिदया संतोष संगणिार जिषय जिक्षक साखरा /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य395 0 श्री.ऄजिनाि िंकर जक्षरसागर जिषय जिक्षक पोटेगाि /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य396 0 श्री.जब्रजभुषण भरतकुमार 

जक्षरसागर
जिषय जिक्षक पोटेगाि /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य
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अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8397 0 श्री-दगुाप्रसाद रामप्रसाद श्रीरामे जिषय जिक्षक चांभाडा /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे. िैक्षजणक 

ऄहगता बीएसएी बीएड करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग ओपन करण्यात यािा
कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य398 0 श्री- राजेंन्द्र जनलकि भुरसे जिषय जिक्षक मौिीखांब /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे. िैक्षजणक 

ऄहगता एमए बीएसएी बीएड डीएड करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग खुला 
करण्यात यािा

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य

399 0 कु-राजेश्री सुभाषराि रामजगरिार जिषय जिक्षक धुडेजििणी/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य400 0 श्री-नुरखॉ महेमुदखॉ पिाण जिषय जिक्षक अंबेटोला/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य401 0 श्रीमती सजरता जचतामन देजिकर जिषय जिक्षक काटली/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य402 0 श्री. रमेि रामयया ऄग्गुिार जिषय जिक्षक मारोडा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य403 0 कु.कल्पना नामदेि लाडे जिषय जिक्षक मेंढा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य404 0 श्री-श्यामराि तुळिीराम रामटेके जिषय जिक्षक जदभना/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य405 0 कु- िैिाली जचतामण टेकाम जिषय जिक्षक मरेगांि/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य406 0 सौ-सध्या जदलीप मारबते जिषय जिक्षक बेलगांि/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िेक्षजणक 

ऄहगता बीए जबएससी डीएड जनिडीचा प्रिगग खुला करण्यात यािा. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य

407 0 कु. िषा दादाजी चुधरी जिषय जिक्षक निेगाि/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 
ऄहगता बीएससी बीएड एमए जनिडीचा प्रिगग ओपन करण्यात यािा

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य

408 0 कु. माया कृष्णाजी ढेंगळे जिषय जिक्षक चुरचुरा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे  िैक्षजणक 
ऄहगता बीए एमए बीएससी ि जनिडीचा प्रिगग ओपन करण्यात यािे. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य409 0 कु. क्स्मता भास्करराि जांभुळकर जिषय जिक्षक मुडझा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 
ऄहगता बीए,एमए,बीएससी,डीएड, बीएड जनिडीचा प्रिगग एस.सी करण्यात 
यािा. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य410 0 श्री-अिीष ईमाजी बांबोळे जिषय जिक्षक जेप्रा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्यPage 32 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8411 0 श्री. प्रजिण नानाजी घरत जिषय जिक्षक पुलखल/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे  िैक्षजणक 

ऄहगता डीएड बीएससी ि जनिडीचा प्रिगग एस.टी.करण्यात यािे
कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य412 0 कु.िनश्री ऄंबादास जाधि जिषय जिक्षक गोगाि/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य413 0 श्री. प्रजदप मनोहर पाटील जिषय जिक्षक मुरखळा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य414 0 श्री-सजचन रजतराम मेश्राम जिषय जिक्षक बाम्हणी/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य415 0 कु. पे्रजमला मारोती  कुमरे जिषय जिक्षक जििनी/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य416 0 श्री. कुलभुषन भाउराि हेमके जिषय जिक्षक जिजहरगाि/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य417 0 श्री-राहुल मारोती खोब्रागडे जिषय जिक्षक ऄजमझा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य418 0 श्री-सागर अनंदराि अत्राम जिषय जिक्षक अंबेजििणी/गडजचरोलीजद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य419 0 श्री. सजति िासुदेिराि पाकडे जिषय जिक्षक कोटगल /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य420 0 श्री. दिरथ नामदेि चलाख जिषय जिक्षक आंदाळा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 

ऄहगता एमए डीएड बीएस सी बीएड करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग ओपन 
करण्यात यािा. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य421 0 श्री- देिराि मोतीराम दहीकर जिषय जिक्षक टेंभा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 
ऄहगता  डीएड बीएस सी  करण्यात यािे जनिडीचा प्रिगग खुला करण्यात 
यािा. कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य422 0 श्री-जनिास बालाजी कोडाप जिषय जिक्षक सािरगांि/  
गडजचरोली

जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे िैक्षजणक 
ऄहगता एचएसस डीएड.बीएससी .बीए एमए.जडएसएम

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य423 0 श्री.जसदधाथग लालाजी भैसारे जिषय जिक्षक िाकडी /गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य424 0 सौ.संजगता जििचरण येिले जिषय जिक्षक चांदाळा/गडजचरोली जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य425 0 कु.माधुरी जागेश्िर कोंडकािार जिषय जिक्षक मेंढा/गडजचरोली  जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्यPage 33 of 34



अ.क्र. तात्परुत्या
 ज्येष्ठता 
सचुीतील 

अ.क्र.
आके्षप सादर करणा-या 

शिक्षकाचे नाव
पदनाम. िाळा/पं. स. चे नाव. संशक्षप्त तपिील आके्षप संबंधाने अशिप्राय आके्षप 

मान्य/अमान्य (अमान्य 
असल्यास 
कारण)1 2 3 4 5 6 7 8426 0 श्रीमती ऄनुसया जकिन नंदेश्िर जिषय जिक्षक मारकबोडी/ 

गडजचरोली
जद.1-1-2022 रोजीची ज्येष्िता सुची मध्ये नाि सुटलेले अहे कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 

नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य427 3578 श्री. बबन मोहन जनमसरकार प्राथ.जिक्षक कृपाळा/गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 3578 िर अहे माझे नाि ऄपंग यादीमध्ये नाि 
समाजिष्ि करण्यात यािे

कायालयीन दस्तऐिजाच्या अधारेऄंजतम सेिा ज्येष्िता सुजचत 
नाि समाजिष्ि करण्यात अलेले अहे. मान्य428 15 श्री राजेंद्र जििोबाजी गंडाटे प्राथ.जिक्षक मुडझा/गडजचरोली िासण जनणगय क्र जदवयांग 2015/प्र.क्र.171/16-ऄ जद.5/7/2021 नुसार 

प्रजस  केलेल्या सेिा ज्येष्िता यादीत बदल करण्यात यािे
अके्षप नुसार दु स्ती करण्यात  अलेली अहे. मान्य429 1804 कु. रजनी भाइचंद कुमरे प्राथ.जिक्षक पारडी/गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 1804 िर अहे माझे नाि सौ. ऐिजी कुमारी करण्यात 

यािे तसेच िैक्षजणक ऄहगता बीए एम ए बी.एड करण्यात यािे
गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य430 149 श्री ऄजिनाि माधिराि 

येनपे्रड्डीिार
प्राथ.जिक्षक खुसा /गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 149 िर अहे माझी प्रथम जनयुक्ती जदनांक 11/10/1998 करण्यात यािे

गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य431 1163 कु.जकरण जदगांबराि म ािार प्राथ.जिक्षक केळीगट्टा/  गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 1163 िर अहे माझी जात कोहळी केलेली अहे 

त्याऐिजी  गांडली करण्यात यािी. गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य432 138 कु. ललीता जंगलुजी अिमांडे प्राथ.जिक्षक गोगाि/गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 138 िर अहे माझे नाि कु लजलता जंगलुजी अिमांडे 

 ि रकाना क्र 5 मध्ये जनयमीत /स्थायी रकाना क्र 4 मध्ये िेरा मध्ये जद. 31/10/2024 से.जन जलहण्यात यािे. गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य

433 1247 श्री पचंद सदाजिि अकरे प्राथ.जिक्षक मौजिचक/ गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 1247 िर अहे यादीमध्ये रकाना 10 मध्ये तेली रकाना 11 मध्ये आतरमागासिगीय रकाना 12 मध्ये खुला करण्यात यािा
गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य434 1366 श्री महेन्द्र गोविदा कोडापे प्राथ.जिक्षक रानभुमी/गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 1366 िर अहे यादीमध्ये प्रथम जनयुक्ती जदनांक 13/10/1995 ऐिजी 9/10/1995 करण्यात यािी
गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य435 0 श्री जिलास श्रािण पोटािी प्राथ.जिक्षक चांभाडा/गडजचरोली सेिा ज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ट करण्यात यािे. गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार नाि समाजिष्ि  करण्यात अलेले 
अहे. मान्य436 94 सौ जनमगला सत्यिान दधेु पद.प्राथ.जि. बेलगांि/गडजचरोली सेिाजेष्िता यादी क्र 94 िर अहे यादीमध्ये प्रथम जनयुक्ती जदनांक 09/10/1987 ऐिजी 9/06/1987 करण्यात यािी
गजिऄ  यांचे  ऄजभप्राय नुसार अिश्यक दु स्ती  करण्यात 
अलेली अहे. मान्य437 0 कु ित्सला बाजीराि हलामी प्राथ.जिक्षक कुरखेडा/गडजचरोली सेिाज्येष्िता यादीत नाि समाजिष्ि करण्यात यािे  ऄजग सोबत जोडण्यात 

अलेले अहे
अके्षप नुसार दु स्ती करण्यात अली. मान्य

                   जिक्षणाजधकारी (प्राथजमक)
                   जजल्हा पजरषद, गडजचरोली
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