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वषे महहने वषे महहने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
1 श्री.चंद्रक ंत यशवंत शशवणकर 23.04.1963 क टली 

/गडशचरो
ली

16-11-84 06-06-09 पंच यत सशमती गडशचरोली    
पंच यत सशमती अहेरी          
ब ंधक म शवभ ग शि.प. गडशचरोली
आरोग्य शवभ ग शि.प. गडशचरोली   
पंच यत सशमती  ध नोर                 
शशक्षण शवभ ग, शि.प.गडशचरोली    
            रि क ल वधी

16/11/1984 ते 30/06/1986
01/07/1986 ते 25/04/1994
26/04/1994 ते 12/01/2004
24/02/2004 ते 30/06/2006
01/07/2006 ते 05/06/2009 
06/06/2009 ते 20/08/2014  
21/08/2014 ते 01/02/2015

पं.स.ध नोर 02-02-15 पंच यत सशमती 
ध नोर 

02-02-15 5 3 5 3 2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष.

2 श्री दतर ि कवडू नरड 27.02.1963 गडशचरोली 27-11-87 06-03-17 शि.प.सस.उपशव.च मोशी
ब ंध शव.शि.प.गडशचरोली, 
पं.स.च मोशी
ग्र .प .पु.शि.प.गडशचरोली             
पं.स.अहेरी                              
ब ंधक म शवभ ग शि.प.गडशच.      
पंच यत सशमती, भ मर गड           
स प्रशव शि.प. गड

27/11/1987 ते 10/06/1996
11/06/1996 ते 01/06/2007
02/06/2007 ते 09/09/2007
10/09/2007 ते 30/06/2011  
01/07/2011 ते 25/10/2013  
26/10/2013 ते  31/05/2015 
 01/06/2015  ते 09/06/2016 
 10/06/2016 ते 05/03/2017

शि.प.मुख्य लय 10-06-16 शशक्षण शव.शि.प.
गडशचरोली

06-03-17 3 2 3 11 2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष

3 श्रीमती मशनष  एम. गेड म 12.12.1962 गडशचरोली 27-01-84 19-07-16 प्र . आ.के.गडशचरोली
प्र .आ.कें .शसरोंच 
प्र .आ.कें .गडशचरोली
ससच ई शव.शि.प.गडशचरोली
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.आरमोरी                            
 शशक्षण शवभ ग, शि.प.गड

27/01/1984 ते 31/05/1985
01/06/1985 ते 27/11/1987
28/11/1987 ते 31/05/1996
01/06/1996 ते 05/09/1997
06/09/1997 ते 31/07/2004
01/08/2004 ते 21/04/2011 
22/04/2011 ते 18/07/2016

पं.स. आरमोरी 19-07-16 पं.स. आरमोरी 19-07-16 3 10 3 10 2020 वयाची 53 वषष 
        परु्ष        

     शवधव  
कममच री    
(पुर व  न ही)

4 श्री.अरुण शवश्वन थ ब वणे 01.05.1963 गडशचरोली 29-08-83 02-09-08 पं.स.ध नोर 
प्र .आ.कें .ध नोर 
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.एट पल्ली
पं.स.शसरोंच 
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
आरोग्य शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.ध नोर 
पं.स.कोरची                              
पं.स.शसरोंच 

29/08/1983 ते 28/01/1988
29/01/1988 ते 27/06/1990
28/06/1990 ते 22/07/1991
23/07/1991 ते 28/06/1996
29/06/1996 ते 18/08/2002
19/08/2002 ते 10/12/2003
11/12/2003 ते 31/08/2007 
02/09/2007 ते 08/10/2007
09/10/2007 ते 01/09/2008
02/09/2008 ते 22/07/2016

पं.स.अहेरी 23-07-16 पं.स.अहेरी 23-07-16 3 10 3 10 वडस , 
कुरखेड   

ध नोर 

2021   वयाची 53 
वषष परु्ष

हिल्हा पहरषद,  गडहचरोली अंतगषत कायषरत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली 2020 रोिीची तात्परुती वास्तव्य सेवा सचुी.

संवगष :- सहाय्यक प्रशासन अहधकारी
एकुण मंिूर पदे :- सवषसाधारर् एकुण क यमरत कममच री :-
10 % प्रमारे् प्रशासकीय बदली :-

अ.क्र. कमषचा-याचे नांव िन्मतारीख
स्वगांव/ 
तालकुा

सद्याचे 
पदावर 
हनयकु्ती 
हदनांक

सध्याचे कायषरत हिकार् 
हदनांक

मखु्यालयातील कायषरत 
हिकार् व हदनांक

यापवुी कोिे कोिे काम केले कालावधी
प्रथम 

हनयकु्ती 
हदनांक

शा.हन.
 

नसूार 
कं्र.

कायालय मखु्यालय

13 14

सद्याचे कायालयातील व 
मखु्यालयातील एकूर् 

सेवा कालावधी
हवकल्पाचे 
हिकार्

सेवा 
हनवतृ्तीचे

 
वषे

शेरा
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5 श्री. मशहप ल पंढरी डोंगरे 01.07.1962 गडशचरोली 26-09-83 01-11-17 शि.प.हॉ.कुरुड
ए.ब .शव.से.यो.एट पल्ली
म.ब .क.शव.शि.प.गडशचरोली
स .प्र.शव. शि.प.गडशचरोली            
 कृशष शवभ ग, शि.प. गड              
स .प्र.शव. शि.प. गड  
ब ंध उपशवभ ग,ध नोर                  
मशह. ब ल कल्य .शवभ ग शि.प. 
गड     

26/09/1983 ते 20/04/1988
21/04/1988 ते 01/07/1996
02/07/1996 ते 15/01/1997
16/01/1997 ते 30/06/2005  
01/07/2005 ते 22/09/2005  
 23/09/2005 ते  31/05/2007 
01/06/2007  ते 07/12/2013 
   08/12/2013 ते 31/10/2017

मशहल  
ब लकल्य ण 

शवभ ग

08-12-13 ग्र .प .पु.शवभ ग, 
शि.प. 

गडशचरोली

01-11-17 2 6 6 5 2020 वयाची 53 वषे 
परु्ष.

6 कु. ग यत्री क शशन थ सोनकुसरे 20.09.1966 गडशचरोली 20-09-83 16-02-18 ए.ब .शव.से.यो.आरमोरी
ब ंध.उपशव. ध नोर 
आरोग्य शव.शि.प.गडशचरोली
शशक्षण शव.शि.प.गडशचरोली
कृशष शवभ ग,शि,प.गड               
पंच यत सशमती, आरमोरी            
ससच इ शवभ ग शि.प.गड

21/09/1983 ते 06/10/1986
07/10/1986 ते 22/09/1996 
23/09/1996 ते 16/07/2004
17/07/2004 ते 08/07/2008
09/07/2008 ते 30/06/2012  
 01/07/2012 ते 31/05/2016 
01/06/2016 ते 15/02/2018

शि.प. 
मुख्य लय

01-06-16 स प्रशव, 
शि.प.गड.

16-02-18 2 3 3 11 2024 वयाची 53 वषष 
परु्ष, हवधवा 

कमषचारी

7 श्री. शववेक शदगंबर बन्सोड 12.06.1978 अंिनखेड  
यवतम ळ

06-10-07 21-12-16 पं.स.भ मर गड
पं.स.कोरची                               
पंच यत सशमती, ससरोच                
 पंच यत सशमती च मोशी

06/10/2007 ते 10/05/2011
11/05/2011 ते 08/11/2012  
09/11/2012 ते 13/12/2016  
14/12/2016 ते 31/05/2017

पं.स. एट पल्ली 01-06-17 पं.स. एट पल्ली 01-06-17 2 11 2 11 आपसी 
शवनंती अिम 

शदन ंक 
03.03.2020 
श्री सुध कर 
शनमसरक र, 
स.प्र.अ., पं. 
स. शसरोंच 

2036

8 श्री. मोहन तुक र म मते्त 16.06.1963 कोंड  / 
भद्र वती

23-09-83 17-11-07 पं.स.कुरखेड 
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.आरमोरी
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.भ मर गड
पं.स.शसरोंच                               
आरोग्य शवभ ग, शि.प. गड           
 पंच यत सशमती एट पल्ली

23/09/1983 ते 16/06/1987
17/06/1987 ते 01/12/1987 
02/12/1987 ते 30/07/1994
31/07/1994 ते 12/09/2002
13/09/2002 ते 04/02/2004
05/02/2004 ते 09/05/2008  
10/05/2008 ते 07/07/2015  
08/07/2015 ते 03/06/2017

पं.स. मुलचेर 04-06-17 पंच यत सशमती 
मुलचेर 

04-06-17 2 11 2 11  2021 वयाची 53 वषष 
परू्ष

9 श्री.खुश ल चरणद स शेडमेखे 27.06.1964 आरमोरी 23-12-85 17-10-17 कृशष शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.एट पल्ली
प्र .आ.कें .गडशचरोली
शि.ग्र .शव.यं.शि.प.गडशचरोली
ब ंध.उपशव.कोरची                       
 स प्रशव शि.प गड                        
 शशक्षण शवभ ग शि.प. गड

23/12/1985 ते 12/12/1988
13/12/1988 ते 30/06/1999
02/07/1999 ते 25/07/2001
27/07/2001 ते 17/06/2002
25/06/2002 ते 04/06/2007  
 05/06/2007 ते 22/10/2013 
   23/10/2013 ते 16/10/2017

पं.स. च मोशी 17-10-17 पं.स. च मोशी 17-10-17 2 7 2 7 प. स. 
गडशचरोली, 

आरमोरी

2022 वयाची 53 वषष 
परू्ष  हवनंती 
अिष हद. 

14.02.2020

10 श्रीमती अपमण  प्रश ंत 
प तकमव र (कु.ल टकर)

05.07.1982 गडशचरोली 25-11-08 01-01-19 स .प्र. शवभ ग शि .प. गडशचरोली    
 पशुसंवधमन शवभ ग, शि.प. 
गडशचरोली

25/11/2008 ते 30/12//2013 
 31/12/2013 ते 31/12/2018

स .प्र.शव. शि. 
प. गडशचरोली

25-11-08 पं.स. गडशचरोली 01-01-19 1 4 11 6 बदलीतुन सुट 
शमळण्य स 

शवनंती  अिम 
शद. 

12.03.2020

2040 अपंग  कमषचारी 
बदलीतनु सटु
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11 श्री.संिय गुल बर व व घुले 02.05.1966 वळग ंव   
सेलू

02-09-96 15-09-14 पंच यत सशमती शसरोंच           
ब लकल्य ण शि.प  गड                
पंच यत शवभ ग,शिप. गड             
पंच यत सशमती कोरची            
पंच यत सशमती भ मर गड

02/09/1996 ते 15/06/2005   
 16/06/2005 ते 12/01/2009  
 13/01/2009 ते 31/05/2013  
 01/06/2013 ते 08/08/2014 
 09/08/2014 ते 31/05/2018

पं.स. कुरखेड 01-06-18 पं.स. कुरखेड 01-06-18 1 11 1 11 2024 वयाची 53 वषष 
परु्ष

12 श्री. नरेंद्र शंकर बोकडे 17-11-63 न गशभड 25-11-87 30-05-09  पंच यत सशमती, ध नोर 
स .प्र.शव.गडशचरोली
पं.स.भ मर गड
पं.स.अहेरी
ब ंध. शवभ ग, गडशचरोली        
पं.स.आरमोरी                            
  मशहल  व ब ल शवभ ग, शि.प.गड 
पं. स. कोरची

02/12/1987 ते 31/05/1996
01/06/1996 ते 10/09/1997
11/09/1997 ते 30/05/2001
01/06/2001 ते 24/09/2002
25/09/2002 ते 06/06/2009 
07/06/2009 ते 31/05/2015 
01/06/2015 ते  31/05/2016 
01/06/2016 ते 29/06/2019

कृषी शवभ ग 
शि. प. 

गडशचरोली

30-06-19 कृषी शवभ ग 
शि. प. 

गडशचरोली

30-06-19 0 11 0 11  2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष

13 श्री. सुदंत परम नंद डफ डे 07.10.1963 देस इगंि 22-09-83 18-02-18 स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
पं.स.कुरखेड 
ब ंध.उपशव.अहेरी
पं.स.एट पल्ली
कृशष.शव.शि.प.गडशचरोली
स प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
ब ंध.उपशव.गडशचरोली
स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली
ससच ई उपशव.कुरखेड     
ब ंध शव.शि.प. गडशचरोली 
शशक्षण शवभ ग शि.प. गड
मशहल  व ब ल. शव. शि.प.गङ

22/09/1983 ते 25/09/1985
26/09/1985 ते 04/06/1996
05/06/1996 ते 18/09/1996
19/09/1996 ते 12/07/1999
13/07/1999 ते 09/03/2001
10/03/2001 ते 04/08/2001
05/08/2001 ते 30/11/2005
01/12/2005 ते 19/10/2007
20/10/2007 ते 16/04/2008 
17/04/2008 ते 31/01/2015 
01/02/2015 ते 16/02/2018
17/02/2018 ते 31/07/2019

ब ंधक म 
शवभ ग शि. प. 

गङ

17-04-08 पशुसंवधमन 
शवभ ग शि. प. 

गङ

01-08-19 0 9 12 1 2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष.

14 श्री. दधुर म न न िी रोहणकर 19.10.1964 देलोड 06-10-86 17-09-19 स प्रशव शि.प.गडशचरोली
पं.स.ध नोर     
स प्रशव शि.प.गडशचरोली 
पंच यत सशमती कुरखेड 

06/10/1986 ते 31/07/2000  
01/08/2000 ते 02/06/2007  
03/06/2007 ते  03/07/2014
04/07/2014 ते 24/10/2019

शशक्षण शवभ ग 
शि. प. 

गडशचरोली

25-10-19 शशक्षण शवभ ग 
शि. प. 

गडशचरोली

25-10-19 0 7 0 7 2022 वयाची 53 वषष 
परु्ष

 

15 श्री. सुध कर िगन्न थ शनमसरक र21.11.1963 सोमनप
ल्ली 

/गडशचरो
ली

24-02-86 17-09-19 पं.स.गडशचरोली                   
पं.स.देस ईगंि    
कृषी शवभ ग शि.प.गड. 
पं.स.च मोशी                    
पं.स.ध नोर                    
पं.स.गडशचरोली            
पंच यत सशमती कोरची

03/03/1986 ते 08/09/1997 
09/09/1997 ते 31/12/2001 
01/01/2002 ते 31/05/2013 
01/06/2013 ते 31/05/2014  
 09/06/2014 ते 31/05/2017 
 01/06/2017 ते 18/07/2017 
19/07/2017 ते  03/08/2018

पं.स. शसरोंच 04-08-18 पं.स. शसरोंच 17-09-19 0 8 1 9 आपसी 
शवनंती अिम 
शदन ंक 
03.03.2020 
श्री शववेक 
बन्सोड 
स.प्र.अ., पं. 
स. एट पल्ली

2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष

16 श्री श मर व देव िी गेड म 01.07.1963 इंद ळ 25-04-86 24-12-19 प्र .आ.कें द्र, लग म           
कृशष शवभ ग, शि.प.गड       
पंच यत सशमती, ध नोर       
पंच यत सशमती भ मर गड   
पंच यत सशमती आरमोरी   
पंच यत सशमती कोरची
शशक्षण शवभ ग शि. प. गड.

25/04/1986 ते  17/06/1999 
 18/06/1999 ते 30/06/2012  
 01/07/2012 ते 18/06/2013 
 19/06/2013 ते 13/02/2014 
 14/02/2014 ते 31/07/2014  
 01/08/2014 ते 07/06/2018
08/06/2018 ते 24/12/2019

शि.प.मुख्य लय 24-12-19 मशहल  व 
ब लकल्य ण 

शवभ ग शि.प.गड

24-12-19 0 5 0 5 2021 वयाची 53 वषष 
परु्ष
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