
तालुका ददनाांक मुख्यालय ददनाांक वर्ष मदिने वर्ष मदिने

1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15
1 श्री ए.एस.रणददवे 23.09.1973 धांुुडेदिवणी 

,गडदिरोली
06-04-97 प्रा.आ.केन्द्र कसनसुर   4.6.98 ते 11.7.03 

भाकरोन्द्डी  12.7.03ते 30.5.2013
बोटेकसा  31.5.13 ते 27.12.13  
प.स.कोरिी 28.12.2013 ते  3105.2016  
पां.स.कूरखेडा 01.06.2016 ते  आजतागायत

कूरखेडा 01.06.2016 कूरखेडा 01.06.2016 4 0 4 0 30.9.31

2 कु.िारदा दिष्णमुती 
अय्यर

21.7.1964 मु.पा.ता.भरा
वती दज. 

िांरपुर

24/10/1989 कुरखेडा 24/10/1989 ते 31/7/99
धानोरा 2/8/96ते 31/12/2008 
पोटेगाांव  1/1/2009 ते 01/01/2014
आरोग्य दव. दज.प.02/01/2014 ते 19/08/2014
कोरिी 20/08/14 ते  04/06/2015
आरोग्य दवभाग  दज.प.  5/6/2015 ते 31.05.2016 
पांुां.स. धानोरा 01.06.2016 ते आजतागायत

धानोरा 01.06.2016 धानोरा 01.06.2016 4 0 4 0 30.6.22 53 पुणष,

3 श्री पी .डब्लु गेडाम 4.10.1972 मु.पो.मुडझा 
ता.गडदिरो

ली

31.5.97 वउसाखुदष कसनसुर 4.6.97 ते 12.7.00 
वायगाांव/कोनसरी 13/07/2000ते  30/5/2013 आरोग्य 
दवभाग दज.प.गडदिरोली 31/5/2013 ते 8/1/2014 
प्रा.आ.केन्द्र सुदरनगर  9/1/2014 ते 30.6.2016 
†Ö¸üÖê•µÖ ÃÖÆüÖµµÖ•ú µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ ü आरोग्य दवभाग  
दज.प.गडदिरोली 01.07.2016 ते 31.7.2018 आरोग्य 
पयषवके्षक या पदावर आरोग्य दवभाग दज प गडदिरोली 
ददनाांक 1.8.2018 ते आजतागायत

गडदिरो
ली

01.07.2016 आरोग्य 
दवभाग 

गडदिरोली

01.07.2016 3 10 3 10 31.10.2030 प.ं स. गडचिरोऱी, अपांग कमषिारी 
असल्याने येणे 

जाण्यास अडिन िोत 
असल्याने

अपांग 
कमषिारी 
पदावनत 
आदेिा 
दवरुध्द 

न्द्यायालयी
न प्रकरण

4 श्री. पी.आर.पायाळ 29.06.1962 गडदिरोली 24.07.1986 पोटेगाांव (गड) 27.6.86 ते 18.6.92
पावीमुरांुाडा (िामोिी) 24.6.92 ते 14.6.93
जेप्रा (गड) 15.6.93 ते 15.7.97
मोयादबनपेठर (दसरेंिा) 21.10.97 ते 15.6.99
आरोग्य दवभाग दज.प.गड. 16.6.99 ते 25.6.2012 
कढोली 26.6.2012 ते 27.7.16
आरोग्य  दवभाग दज.प.गड 28.7.16 ते आजतागायत

गडदिरो
ली

28.7.16 गडदिरोली 28.7.16 3 10 3 10 30.6. 2020 53 वर्े

5 श्री. एस.एन. 
दबटपल्लीवार

10.10.1965 गडदिरोली 24.07.1986 एटापल्ली 31/7/86 ते 26/6/95
लािेरी 1/8/95 ते /6/2000 
कुरखेडा  9.7.2000 ते 9.7.2003
पेंढरी  9.6.2003 ते 27.7.16
पांस.भामरागड 09.08.16 ते आजतागायत

भामरगड 9.8.2016 भामरगड 9.08.2016 3 10 3 10 31.10. 2023 प ंस गडचिरोऱी आई वडडऱ म्हातारे 
असल्याने आई वडडनऱांि े

देखभाऱ करीता
53 वर्े

सर्वसाधारण बदल्या 2020 मधील कमवचाऱयाांची तात्पुरती  र्ास्तव्य ज्येष्ठता सुची

सांर्र्गाचे नार् -  आरोग्य पयवर्ेक्षक - मांजूर पदे:- 27 भरलेले पदे :- 16 ररक्त पदे:- 11 बदली पात्र          रर्नांती- 2  प्रशा- 2 सर्वसाधारण यादी
अ. 
ि.

कमषिाऱयाांिे नाांव जन्द्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम दनयुक्ती 
ददनांुाक

यापुवी कोठे कोठे काम केले िेरा

मुख्यालय तालुका

7 10 11

मुख्यालया तील कायषरत 
दठकाण व ददनाांक

सध्यािे कायषरत दठकाण व 
ददनाांक

सध्यािे मुख्यालयातील व तालुक्यातील 
एकूण सेवा कालावधी

सेवा 
दनवृत्तीिे वर्े

पसांतीिे दठकाण दवनांतीिे कारण
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तालुका ददनाांक मुख्यालय ददनाांक वर्ष मदिने वर्ष मदिने

1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15

अ. 
ि.

कमषिाऱयाांिे नाांव जन्द्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम दनयुक्ती 
ददनांुाक

यापुवी कोठे कोठे काम केले िेरा

मुख्यालय तालुका

7 10 11

मुख्यालया तील कायषरत 
दठकाण व ददनाांक

सध्यािे कायषरत दठकाण व 
ददनाांक

सध्यािे मुख्यालयातील व तालुक्यातील 
एकूण सेवा कालावधी

सेवा 
दनवृत्तीिे वर्े

पसांतीिे दठकाण दवनांतीिे कारण

6 श्री. पी.बी. म्ििाखेत्री 04.05.1965 egkokMk ua2 
rk-/kkuksjk

29.05.1989 मुलिेरा 3.6.89 ते 12.9.94
 कोरेगाांव 13.9.94 ते 31.7.96
कोरिी 6.8.96 ते 18.7.01
कढोली 19.7.01 ते 29.6.07
कसनसुर 4.7.07 ते 7.11.07
रेगडी 7.11.07 ते 8.6.14
आरोग्य दवभाग 9.6.14 ते 27.7.16
पां.स.भामरागड 11.08.16 ते आजतागायत

भामरगड 11.08.2016 भामरगड 11.08.2016 3 10 3 10 31.5.2023 53 पुणष

7 श्री आर.झेड.उांददरवाडे 15.09.1962 आष्टी 29.05.1989 देलनवाडी 6.6.89 ते 14.6.95
पळसगड(कुरखेडा ) 15.6.95 ते 30.12.02
कुरखेडा 1.12.02 ते 8.6.07
कोपेला 9.6.07 ते 21.7.08
गट्टा 22.7.08 ते 13.4.2008
गट्टा 22.7.08 ते 13.4.16 
ताआअ अिेरी 14.4.16 ते 31.8.16
पां.स. कुरखेडा 1.9.16 ते  आजतागायत

कुरखेडा 1.9.16 कुरखेडा 1.9.16 3 9 3 9 30.9.2020 53 वर्े

8 श्री एि.एस.मेश्राम 09.04.1965 कुरुड 03.06.1989 कसनसुर 3.6.89 ते 8.6.90
एटापल्ली 9.6.90 ते 23.6.99
आरमोरी 30.6.99 ते 7.6.07
कोरिी 14.6.07 ते 15.1.10
ताआअ भामरागड 16.1.2010 ते 18.12.16
िामोिी 16.01.2017 ते आजतागायत

िामोिी 16.01.2017 िामोिी 16.01.2017 3 5 3 5 30.4.2023 पां स गडदिरोली 
आरमारेी

वयािे 55 वर् ेपुणष 
झालयाने

53 पुण्णष

9 श्रीमती टकी श्रावण 
बावने

10.04.1965 मुुृ पोुृ 
झडदि 

दजल्िा वधा

10.06.1985 दसरोंिा  26.6.85 ते 3.7.95
मुलिेरा 4.7.95 ते 31.10.95
दसरोंिा 2.11.95 ते 11.4.96
टेकडाताला 18.4.96 ते 25.7.01
पथक पेंटीपाका 26.7.01 ते 4.7.08
दसरोंिा 5.8.08 ते 13.8.12
बोदली 14.8.12 ते 27.7.16 
आरोग्य दवभाग 28.7.16 ते 30.11.2017
पांिायत सदमती कोरिी 01.12.2017 ते आजतागायत

कोरिी 1.12.2017 कोरिी 01.12.2017 3 6 3 6 30.4.2023 प स गडदिरोली 
अिेरी दसरोंिा

वयािे 5 3  वर् ेपुणष 
झालयाने

53 पुण्णष

स्थानाांतर पां स गडदिरोली येथे झालेली 
आिे  परांतु भारमुक्त नािी.
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तालुका ददनाांक मुख्यालय ददनाांक वर्ष मदिने वर्ष मदिने

1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15

अ. 
ि.

कमषिाऱयाांिे नाांव जन्द्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम दनयुक्ती 
ददनांुाक
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मुख्यालय तालुका

7 10 11

मुख्यालया तील कायषरत 
दठकाण व ददनाांक

सध्यािे कायषरत दठकाण व 
ददनाांक

सध्यािे मुख्यालयातील व तालुक्यातील 
एकूण सेवा कालावधी

सेवा 
दनवृत्तीिे वर्े

पसांतीिे दठकाण दवनांतीिे कारण

10 श्रीमती सत्यभामा 
दौलतराव थोरात 
(सुयषवांिी )

09.04.1963 लोिगाांव 
नादांगाव

12.08.1984 िातगाांव (धानोरा ) 22.8.84 ते 4.1.85
मुरुमगाांव 4.11.85 ते 22.6.95 
कमलापूर 28.6.95 ते 13.4.96
कसनसुर 15.4.96 ते 12.6.2000
कारवाफा   30.5.2000 ते 31.5.2013
आमगाांव 31.5.13 ते 27.7.16 
पां.स.अिेरी 28.7.16 ते दद. 13.6.2018
पां स िामोिी्र 14.6.2018 ते आाजतागायत

िामोिी 14.6.2018 िामोिी 14.6.2018 1 11 1 11 30.4.2021 53 वर्े

11 श्रीमती मुक्ता मुरारी 
आतला

25.04.1963 धानोरा 04.03.1986 धानोरा 11.3.86 ते 15.6.89 
कसनसुर 20.6.89 ते 24.6.99
कढोली 1.7.99 ते 31.8.2000
पेंढरी 5.9.2000 ते 10.6.15
अदमझा 11.6.15 ते 27.7.16
पां.स. दसरोंिा 28.7.16 ते 30.6.2018 
प सां धानोरा  1.7.2018  ते आजतागायत

धानोरा 1.7.2018 धानोरा 1.7.2018 1 11 1 11 30.4.2021 53 वर्े

12 श्री एस.एन. श्रीकोंडावार 06-01-62 लगाम 
/मुलिेरा

15/03/1982 प्रा.आ.केन्द्र दसरोंिा 15.3.82 ते20.6.90
पेरदमली 21.6.90 ते 6.7.92
अककसा  (दसरोंिा  )10.7.92 ते  15.10.96
वैरागड 16.10.96 ते 31.5.07
मोयादबनपेठा 11.06.2007 ते   27.12.13
प.स.आरमोरी 28.12.2013 ते 8.6.2014
प.स. भामरागड 9.06.2014  ते 22.05.2016
 पां.स.देसाईगांज 23.05.2016 ते 30.6..2018
प स आरमोरी  1.7.2018 ते आजतागायत

आरमोरी 1.7.2018 आरमोरी 1.7.2018 1 11 1 11 31.5.2020 53 वर्ष पुणष
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तालुका ददनाांक मुख्यालय ददनाांक वर्ष मदिने वर्ष मदिने

1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15

अ. 
ि.

कमषिाऱयाांिे नाांव जन्द्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम दनयुक्ती 
ददनांुाक

यापुवी कोठे कोठे काम केले िेरा

मुख्यालय तालुका

7 10 11

मुख्यालया तील कायषरत 
दठकाण व ददनाांक

सध्यािे कायषरत दठकाण व 
ददनाांक

सध्यािे मुख्यालयातील व तालुक्यातील 
एकूण सेवा कालावधी

सेवा 
दनवृत्तीिे वर्े

पसांतीिे दठकाण दवनांतीिे कारण

13 श्री दड. एम. बनकर 01.05.1962 कोढाळा 
वडसा

26.8.1992 देलनवाडी 26.8.1992 ते 30.6.1999              कुरुड  
1.7.99ते 12.1.2002 
आरमोरी ,13.1.2002 ते 16.7.2008  मन्द्नेराजाराम 
17/7/2008 ते  25/6/2012 
 कुरखेडा 26/6/2012 ते 02.10.2018
पां स देसाईगांज 03.10.2018 आजतागायत

देसाईगांज 3.10.2018 देसाईगांज 3.10.2018 1 8 1 8 30.4.2020 53 वर् ेपुणष

14 श्री दब.आर.गेडाम 1.7.1965 मु. व्यािाळ 
दज. िांरपुर

02-06-89 प्रा.आ.केन्द्र रेगडी  2.6.89 ते 2.6.90
कारेिी 3.6.90ते 17.6.96
धानोरा 18.6.96 ते 5.7.04
येवली (पोटेगाांव )5.7.04 ते 20.6.08 
देिलीपेठा  24.6.08 ते 27.12.2013
प.स.मुलिेरा  28.12.2013 ते 31.7.2015
प.स. कोरिी 1.8.2015 ते 5.07.2019 
प.स. देसाईगांज 06.07..2019  ते आजतागायत

देसाईगांज 06.07.2019 देसाईगांज 06.07.2019 1 0 1 0 30.6.23 53 पुणष
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