
प्रशा- 5

वर्ष महिने वर्ष महिने

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक वर्ष महिने वर्ष महिने

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14
1 श्री डी.आर.मेश्राम 21/07/1972 गोंदीया 04-01-98 कसनसुर, 1.4.98 ते 5.7.01     वडसा    

6.7.01 ते 24.8.01 कसनसुर   16.8.02 
ते 3.6.07   कोरेगाव 4/6/2007 ते 
आजतागायत

वडसा 4.6.2007 कोरेगावां 
(वडसा)

4.6.2007 12 11 11 11 31.7.2030

2 श्री जे.आर. चांदेल 09-01-73 नाांदेळ 13/04/1998 कोरची 13/4/98 ते 7/6/2007अडपल्ली 
8/6/2007 ते आजतागायत

मुलचेरा 8.6.2007 अडपल्ली 8.6.2007 12 11 11 11 31.8.2031

3 श्री आर.एस. चल्लावार 13/03/1970 नाांदेड (नागहभड) 04-03-98 देलनवाडी (आरमोरी) 3/4/1998 
पोला 27/5/2011  ते आजतागायत

गडहचरोली 27.5.2011 पोला 27.5.2011 9 0 9 0 31.3.2028 बदलीतुन सुट 
हमळण्याबाबत

मुलगी अपांग असल्याने अपांगाचे प्रमाणपत्रा 
सादर

4 श्री एस.एम. जाांभळेु 04-05-77 नवगेाांव 
(कॉम्पलेक्स) 

गडहचरोली

04-09-99 कढोली (कुरखेडा) 09/04/1999        
अहमर्झा 27/5/2011 ते आजपयंत

गडहचरोली 27.5.2011 अहमर्झा 27.5.2011 9 0 9 0 30.4.2035 प्रा आ कें द्र राांगी 
बदलीतुन सुट 
हमळण्याबात

श्री पोरेटी याांचेसााें ेबत आपसी 
हवनांती अजष

पहती पत्नी एकत्राेीकरण अांतगषत

आऩसी विनंती

5 श्री एस.वाय.हननावे 09-07-74 मु.पेा.ता. 
आरमोरी 

हज.गडहचरोली

24/04/1999 देऊळगाांव (कुरखेडा) 24/04/99 ते 
24.6.2012
रेगडी 25/6/2012 ते आजतागायत

चामोर्शी 25.6.2012 रेगडी  
(चामोर्शर्श )

25.6.2012 7 11 7 11 30.9.2032 प्रा. आ के 
अडपल्ली, 

अहमर्झा, कारेगाव,

पती पत्नी एकत्राेीकरण अांतगषत 
पत्नी चमोर्शी येथे कायषरत असल्याने

6 श्री व्हि.एल.बोरकर 01-06-69 धमषपुर ता. 
लाखाांदुर हज. 

भांडारा

04-01-98 पेंढरी 13.4.1998 ते 14.7.2001
कोरेगाव 15.7.2001 ते 30.5.2007
लािेरी 01.06.2007 ते 5.6.2013
भाकरोंडी 06.06.2013 ते आजतागायत

आरमोरी 06.06.2013 भाकरोन्डी 06.06.2013 6 11 6 11 31.1.2027

7 श्री हब.एम. मडावी 01-06-69 7/01/1079 30/11/2013 सुदरनगर/मुलचेरा 30/11/2013 ते 
आजतागायत

मुलचेरा 30.11.2013 सुांदरनगर 30.11.2013 6 6 6 6 31.1.2037 स्थानांतर प्रा आ कें द्र गटटा येथे 
झाऱेऱेी आहे ऩरंतू

न्यायालयीन प्रकरणे

8 श्री एच.डब्ल.ू िलामी 09-10-80 खरकाळा 
हज.गडहचरोली

04-05-03 कमलापूर   05/04/2003 ते 8/6/14 
मन्नेराजाराम 9/6/14 ते  आजतागायत

भामरागड 6.9.2014 मन्नेराजाराम 6.9.2014 5 11 5 11 30.9.2038

9 श्री कैलास वासूदेव 
मरस्कोल्िे

04-08-74 गडहचरोली 15/04/1999 †Ó×••úकÃÖÖ 15.4.1999  ŸÖê 14.6.2007 

राांगी  15/6/2007 ते 30/6/14 वडधा  
01.07.2014 ते  आजतागायत

आरमोरी 01.07.2014 वडधा 
(आरमोरी)

01.07.2014 5 11 5 11 30.4.2032 बदलीतुन सुट 
हमळण्याबाबत

भाऊ मतीमांद असल्याने भावाचे अपांगाचे 
प्रमाणपत्रा सादर

10 श्री वाल्मीक रघुनाथ 
रामटेके

05-12-70 हवश्रामपूर 
गडहचरोली

04-03-98 गट्टा(एटापल्ली) 3.4.98 ते 14.7.03
मुरुमगाांव 16/7/2003 ते 30/6/14
वैरागड  01.07.14 ते  आजतागायत

आरमोरी 01.07.2014 वैरागड 
(आरमोरी )

01.07.2014 5 11 5 11 31.5.2028

11 श्री पी.बी. गोतमारे 26/03/1967 कोटोल (नागपूर) 04-07-98 हजमलगट्टा (अिेरी) 7/4/98ते 
5/7/2003  
वैरागड 6/7/2003 ते 30/6/14 
मन्नेराजाराम 1/7/14 ते  आजतागायत

धानोरा 01.07.2014 मुरुमगाांव 01.07.2014 5 11 5 11 31.3.2025 प्रा आ कें द्र 
अमिझाा बोधऱी

ियाच े53 िर्षे ऩुर्ा झाऱेऱी 
असल्याने

53 िर्षे ऩुर्ा

7 8 9 10

हवनांतीचे कारण रे्शरा
कायालय मुख्यालय

मुख्यालय तालुका

पसांतीचे हिकाण

यापुवी कोिे कोिे काम केले

तालुक्यातील कायषरत 
हिकाण व हदनाांक

सध्याचे कायषरत हिकाण व 
हदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील व सेवा हनवृत्तीचे 
वर्े

सर्वसाधारण बदल्या 2020 मधील कमवचाऱयाांची  तात्पुरती र्ास्तव्य ज्येष्ठता सुची
सांर्र्गाचे नार्-  प्रयोर्गशाळा तांत्रज्ञ  मांजुर पदे -. 58 भरलेली -51 ररक्त -07 बदली पात्र रर्नांती- 5 सर्वसाधारण यादी
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व तालुका प्रथम हनयुक्ती 
हदनांेाक
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वर्ष महिने वर्ष महिने

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक वर्ष महिने वर्ष महिने

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

हवनांतीचे कारण रे्शरा
कायालय मुख्यालय

मुख्यालय तालुका

पसांतीचे हिकाण

यापुवी कोिे कोिे काम केले

तालुक्यातील कायषरत 
हिकाण व हदनाांक

सध्याचे कायषरत हिकाण व 
हदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील व सेवा हनवृत्तीचे 
वर्े

अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व तालुका प्रथम हनयुक्ती 
हदनांेाक

12 श्री वसांतराव एन.पोरेटी 20/02/1973 दादापुर 
/रामगट/हज.गड

हचरोली

15/04/1999 लािेरी 15/4/99 ते 13/7/2004
वडधा(आरमोरी) 14/7/2004 ते 
30/6/2014 
राांगी 1.7.2014 ते आजतागायत

धानोरा 01.07.2014 राांगी 01.07.2014 5 11 5 11 28.2.2031 प्रा आ कें द्र अहमर्झा श्री जाांभळेु ियाांचेसोबत आपसी 
हवनांती बदली

अआऩसी विनंती अर्ा

13 श्री पी.के. घोरमाडे 27/10/1967 मु.धोटेले आउट 
नागपुर

04-07-98 कुरुड(वडसा) 7/4/98 ते 5/6/07, 
कुनघाडा 6/6/07 ते 21/5/2015 
कोटगुल  2.6.2015  ते आजतागायत

कोरची 2.6.2015 कौटगुल 
(कोरची )

2.6.2015 4 11 4 11 31.10.2025

14 श्री पी.के. रणहदवे 30/06/1980 गडहचरोली 06.08.2008 कोटगुल 6/8/2008 ते 31/5/2015 
कुनघाडा   2/6/2015 ते आजतागायत

चामोर्शी 2.6.2015 कुनघाडा 
(चामोर्शी)

2.6.2015 4 11 4 11 30.06.2038

15 श्री एस.आर. दाभाडे 28/03/1969 बुलढाणा 07-04-98 लािेरी(भामरागड) 07/4/98 ते 2/8/04  
गडहचरोली 31/7/04 ते 31/7/07, 
गोडलवािी 2/8/07 ते 21/5/2015 
बोदली  6.08.2015 ते आजतागायत

गडहचरोली 06.08.2015 बोदली 
(गडहचरोली 

)

06.08.2015 4 9 4 9 31.3.2027 बदलीतुन सुट 
हमळण्याबाबत

अपघातामधये पाय तुटल्याने व 
सघटनेचे सरहचटनीस असल्यामॅळे

16 श्री प्रहणत नारायणराव 
काळे

25/08/1981 पांेाढरकवडा 23/11/2005 गटा 23/11/2005 ते 21/5/2015 आमगाांव 
(म)  22/5/2015 ते आजतागायत

चामोर्शी 3.11.2015 आमगाांव 
(म)   

(चामोर्शी )

3.11.2015 4 6 4 6 31.8.2039

17 श्री एस.एस. सुरडकर 06-04-67 खामगाांव 
(बुलढाणा)

04-06-98 धानोरा 6.4.98 ते 5.7.04        आमगाांव 
(म) 5/7/2004 ते 15/11/2015 
हजमलगटा 16.11.2015 ते आजतागायत

अिेरी 16.11.2015 हजमलगटा 
(अिेरी )

16.11.2015 4 6 4 6 30.6.2025 53 िर्षे ऩुर्ा

18 श्री तानाजी पाांउूरांग 
पावसे

11-07-71 हज.नाहर्शक 18/09/2000 पोटेगाांव (गडहचरोली) 18/9/2000 ते 
7/6/2007 कसनसुर 
(एटापल्ली)11/6/2007 ते  31.05.2016 
कोनसरी 01.06.2016आजतागायत

चामोर्शी 01.06.2016 कोनसरी 
चामोर्शी

01.06.2016 4 0 4 0 30.11.2029

19 श्री एस.एस. नैताम 10-10-74 अमरावती 04-06-98 घोट,6/4/98 ते 9/6/2006 वडसा 
(सावांगी)10/6/2006 ते 31.05.2016 
कढोली 01.06.2016 ते आजतागायत

कूरखेडा 01.06.2016 कढोली 
कूरखेडा

01.06.2016 4 0 4 0 31.10.2032

20 श्री एस.एस.हगरी 15/08/1975 वडसा 28/05/2003 देचलीपेिा 28/5/2003 
कढोली 27/5/2011  ते 31.05.2016
सावांगी 01.06.2016 ते आजतागायत

वडसा 01.06.2016 सावांगी वडसा 01.06.2016 4 0 4 0 31.8.2033

21 श्री. हजवनदीप हवजय 
गोमासे

01.02.1995 गडहचरोली 20.12.2016 प्रा.आ.कें द्र बोटेकसा  23.12.2016 ते 
आजतागायत

कोरची 23.12.2016 कोरची 23.12.2016 3 5 3 5 31.01.2053

22 श्री. सूरज वासूदेव 
येगलोपवार

19.09.1994 20.12.2016 प्रा.आ.कें द्र तोडसा 23.12.2016 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 23.12.2016 एटापल्ली 23.12.2016 3 5 3 5 30.09.2052
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वर्ष महिने वर्ष महिने

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक वर्ष महिने वर्ष महिने

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

हवनांतीचे कारण रे्शरा
कायालय मुख्यालय

मुख्यालय तालुका

पसांतीचे हिकाण

यापुवी कोिे कोिे काम केले

तालुक्यातील कायषरत 
हिकाण व हदनाांक

सध्याचे कायषरत हिकाण व 
हदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील व सेवा हनवृत्तीचे 
वर्े

अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व तालुका प्रथम हनयुक्ती 
हदनांेाक

23 श्रीमती एल.एस. ढोंगे 30/11/1971 नागपुेूर 13/04/1998 पोटेगाांव 13.4.98 ते 4.7.2000  
भाकरोन्डी 5/7/2000 ते 28/5/2013  
लािेरी 29/5/2013 ते  5.5.2017
मिागाव 07.05.2017 ते आजतागायत

अिेरी 7.5.2017 मिागाव 7.5.2017 3 0 3 0 30.11.2029

24 श्री प्रहवण गांगाधर भोयर 22/06/1969 04-06-98 रेगडी   (चामोर्शी) 6.4.98  ते 25.8.04  
माकष डा (क) 26/8/2004 ते 17/6/2012 
कारवाफा 18/6/2012 ते 31.5.2017
आमगाव 1.6.2017ते आजतागायत

चामेार्शी 1.6.2017 आमगाांव 
(म)   

(चामोर्शी )

1.6.2017 3 0 3 0 30.6.2027

25 श्री जे . एस. टटगने 05.11.1969 तळेगाांव 
(अमरावती)

04-06-98 कुनघाडा (चामोर्शी)6.4.98ते 4.6.07  
प्रा.आ.केन्द्र पोटेगाव 5/6/2007 ते 
31.5.2017
लािेरी 01.6.2017 ते आजतागायत

भामरागड 01.6.2017 लािेरी 
/भामरागड

01.6.2017 3 0 3 0 31.5.2027 प्रा आ कें द्र 
कोरेगाव वडधा 

वैरागड

स्वताची प्रकृती बरोबर नसलयामूळे

26 श्री डी.एस.हनमजे 05-02-72 कुरुड 13/04/1999 आरेवाडा  13/04/99 ते17/6/2012 
माकष डा (क)  18/6/2012 31.5.2017
कुरुड (वडसा)1.6.17ते आजतागायत

वडसा 1.6.2017 कुरुड 1.6.2017 3 0 3 0 31.5.2030

27 श्री के.के. गायकवाड 06-12-62 मोिणा हजल्िा 
भांडारा

04-03-98 वडधा  3.4.98 ते 8.7.04 ,   
लािेरी 15.7.04 ते 4.7.07     मालेवाडा 
5/7/07 ते 31.05.2012 देवळूगाव 
01.06.12 ते 31.5.2017
वैरागड 7.6.2017 ते आजतागायत

आरमोरी 7.6.2017 वैरागड 
(आरमोरी )

7.6.2017 2 11 2 11 30.6.2020 53 वर्े

28 श्री राजेर्श केजू  परसे 30/11/1978 मु.तळोधी 
ता.धानोरा 

हज.गडहचरोली

28/07/2005 मोयाहबनपेिा (हसरोंचा)28/7/2005 ते 
31.5.2017
बोटेकसा 7.6.2017 ते आजतागायत

कोरची 7.06.2017 बोटेकसा 7.06.2017 2 11 2 11 30.11.2036

29 श्री आर.एस. र्झोडापे 04-04-67 नागपूर 04-07-98 अडपल्ली 7.4.98 ते 6.6.07      
बोटेकसा 7/6/2007 ते  31.5.2017
सावांगी 8.6.2017 ते आजतागायत

वडसा 8.6.2017 साांवगी 8.6.2017 2 11 2 11 30.4.2025 53 िर्षे ऩुर्ा

30 कु. प्रज्ञा. घनर्शाम  
बनपूरकर

04-10-79 नागपुर 01-10-06 कोटगुल  10.1.06 ते 4.7.07 
मिागाांव 6/7/2007 ते 20.6.2017
देऊळगाव 21.6.2017 ते आजतागायत

कुरखेडा 21.6.2017 देऊळगाव 21.6.2017 2 11 2 11 30.4.2037

31 कु. एस.एल. आलाम 23/08/1983 गडहचरोली 26/08/2009 अांहकसा 26/08/2009 ते 30.06.2017
देऊळगाव 7.07..2017 ते आजतागायत

कुरखेडा 7.7.2017 देऊळगाव 7.7.2017 2 11 2 11 31.8.2041
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वर्ष महिने वर्ष महिने

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक वर्ष महिने वर्ष महिने

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

हवनांतीचे कारण रे्शरा
कायालय मुख्यालय

मुख्यालय तालुका

पसांतीचे हिकाण

यापुवी कोिे कोिे काम केले

तालुक्यातील कायषरत 
हिकाण व हदनाांक

सध्याचे कायषरत हिकाण व 
हदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील व सेवा हनवृत्तीचे 
वर्े

अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व तालुका प्रथम हनयुक्ती 
हदनांेाक

32 श्री हट.एम.व-िाडेेे 27/11/1967 जळगाांव 04-01-98 मन्नेराजराम 1.4.98 ते 4.10.05 लगाम 
5/10/2005 ते 24.8.2017
घोट 25.8.2017 ते आजतागायत

चामोर्शी 25.8.2017 घोट 
(चामोर्शी)

25.8.2017 2 9 2 9 30.11.2025

33 श्री महनर् दवीेदास 
सिारे

09.1.1992 मु. कळमटोला  
पो अहमर्झा ता. 
हज गडहचरोली

26.03.2018 प्रा आ कें द्र बुगी 26.03.2018 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 26.03.2018 बुगी 26.03.2018 2 2 2 2 31.1.2050

34 कु. सीमा िरीदास 
सराटे

25.10.1993 तळेगाव 
ता. कुरखेडा

02.04.2018 प्रा आ कें द्र पेरहमली 02.04.2018 ते 
आजतागायत

अिेरी 02.04.2018 पेरहमली  
(अिेरी  )

02.04.2018 2 2 2 2 31.10.2051 कुरखेडा कोरची 
आरिोरी ताऱूका 

अतंगात

कुिारीका असल्याने

35 श्री सुरेर्श ए. चुक्कावार 16/08/1974 16/11/2005 मन्नेराजाराम 11/6/2005 ते 8/6/14 
पेरहमली 9/6/14 ते 18.01.2017
मिागाव 19.01.2017 ते 23.4.2018
 कारवाफा 24.04.2018  आजतागायत

धानोरा 24.4.2018 कारवाफा 
धानोरा

24.04.2018 2 1 2 1 31.8.2032

36 श्री ए.जी. खैरकर 25/06/1963 हिगांणघाट 04-06-98 अिेरी, 6/4/98 ते 7/7/2007            
टर्झगानुर 23/7/2007 ते 31.5.2018
माकष डा (क) 01.6.2018 आजतागायत

चामेार्शी 01.06.2018 माकष डा (क) 
चामेार्शी

01.06.2018 2 0 2 0 30.6.2021 53 वर्े

37 श्री एन.एस.रस्से 31/08/1983 मु . पेा. मानापुर 
ता.आरमोरी

30/07/2012 आरेवाडा  (भामरागड ) 30/7/2012 ते 
31.5.2018 
³Öë›üÖôûÖ 01.06.2018 ŸÖê आजतागायत

चामेार्शी 01.06.2018 भेंडाळा 
चामोर्शी

01.06.2018 2 0 2 0 30.9.2032

38 श्री जी.एन. देवकर 12-05-68 लोणार 
(बुलढाणा)

04-01-98 देचलीपेिा  1.4.98 ते 22.7.01 
मुलचेरा 23/7/2001 ते 28/5/2013  
देचलीपेिा 29/5/13 ते31.5.2018 लगात 
1.6.2018 आजतागायत

मुलचेरा 01.06.2018 लगगाम 
मुलचेरा

01.06.2018 2 0 2 0 31.12.2026

39 श्री आर.के. हिरसागर 20/10/1965 नरखेड (नागपूर) 04-07-98 पेरहमली (ता.अिेरी)7/4/1998 ते 
17/6/2012 देलनवाडी  18/6/2012 ते 
27.02.2019 प्रा आ कें द्र पेंढरी  
28.2.2019 ते आजतागायत

धानोरा 28.02.2019 पेंढरी / 
धानोरा

28.02.2019 1 3 1 3 31.10.2023

40 श्री व्हि.टी.पाटील 
(मापारी)

23/06/1969 मु.टचचपुर 
हज.बुलढाणा

04-02-98 तोडसा(एटापल्ली)2/4/1998            
पेढरी 27/5/2011  ते 28.02.2019 प्रा आ 
कें द्र पोटेगाव हद. 1.3.2019 ते 
आजतागायत

गडहचरोली 01.03.2019 पोटेगाव 
गडहचरोली

01.03.2019 1 3 1 3 30.6.2027

41 श्रीमती माधुरी बाळा 
गाढवे

04-05-83 मु.पेा.ता. 
आरमोरी 

हज.गडहचरोली

30/07/2012 मालेवाडा (कुरखेडा) 30/7/2012 ते 
16.6.2019
 प्रा आ कें द्र पोला 17.6.2019 
आजतागायत

गडहचरोली 17.6.2019 पोला 
गडहचरोली

17.6.2019 0 11 0 11 30.9.2032
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वर्ष महिने वर्ष महिने

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक वर्ष महिने वर्ष महिने

1 2 3 4 5 6 11 12 13 147 8 9 10

हवनांतीचे कारण रे्शरा
कायालय मुख्यालय

मुख्यालय तालुका

पसांतीचे हिकाण

यापुवी कोिे कोिे काम केले

तालुक्यातील कायषरत 
हिकाण व हदनाांक

सध्याचे कायषरत हिकाण व 
हदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील व सेवा हनवृत्तीचे 
वर्े

अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व तालुका प्रथम हनयुक्ती 
हदनांेाक

42 श्री मदन केवळराम 
मेश्राम

19/06/1969 गडहचरोली 27/03/1998 यवतामाळ हजल्िा  27/3/1998 ते 
9/4/05  
कोनसरी (चामोर्शी) 10/5/2005 ते 
06.06.2016 
कसनसूर 07.06.2016 ते 16.06.2019
प्रा आ कें द्र मालेवाडा 17.06.2019 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 17.06.2019 मालेवाडा 
कुरखेडा

17.6.2019 0 11 0 11 30.6.2027

43 श्री कुमार स्वामी 
हयकटय्या कोत्तागटू

09-06-84 देसाईगांज 26/12/2014 कमलापुर अिेरी 01.01.2015 ते 
08.07.2019 
प्रा आ कें द्र तोडसा 09.07.2019 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 09.07.2019 तोडसा 
एटापलली

09.07.2019 0 10 0 10 31.1.2027

44 श्री एम.बी.पदा 12-11-87 मु खुटगाांव पेा 
मेढाटोला 
ता.धानोरा

03.08.2012 तोडसा  (एटापल्ली  ) 03.08.2012 ते 
09.07.2019 
प्रा आ कें द्र देलनवाडी 10.07.2019  
आजतागायत

आरमोरी 10.7.2019 देलनवाडी 
आरमोरी

10.7.2019 0 10 0 10 30.9.2032

45 श्री सांजीत हबमल 
हसकदार

5.6.1984 कालीनगर 
मुलचेरा

19.07.2019 प्रा आ केद्र मिागाव 19.07.2019 ते 
आजतागायत

अिेरी 19.07.2019 मिागाव 
अिेरी

19.07.2019 0 10 0 10 30.6.2042

46 श्री एस.जे. कुां भलकर 20/10/1968 नागपुर 27/04/1998 वैरागड(आरमोरी)27.4.98 ते 6/7/03 
हजमलगटा 7/7/2003 तें 21/5/2015
गोडलवािी 22/5/2015 ते 12.09.2019
प्रा आ कें द्र पोला 13.09.2019 ते 
आजतागायत

गडहचरोली 13.09.2019 पोला 
गडहचरोली

13.09.2019 0 8 0 8 31.10.2026
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