
संवर्गाचे नाव-  आरोग्य सेवक (पु) मंजूर 298 भरलेली 189 ररक्त 109 109

सध्याचे 
काययरत 

ठिकाण व 
ठदनाांक

वषय मठहने वषय मठहने

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15
1 श्री डी.एन. 

ठजवतोडे
एस.बी.सी 
(माना)

ठवमाप्र 11-06-69 अरसोडा 
(आरमोरी

)

07-11-03 मोडेभटी /राांगी 
11/11/2003 ते 
आजतागायत

धानोरा 11.11.200
3

मोडेभटी 
/राांगी

16 6 16 6 30-06-27 उऩकें द्र 
ऩाथयगोटा

अततदगुगभ 
ल भागाव 
षेत्रााात 
काभ 
केल्माभुऱै

2 श्री इक्राम शेख 
अल्ली

मुस्लीम खुला 
प्रवगय

10-05-72 ठसरेाांचा 18-11-01 कसनसुर 4.12.01 ते 
31.7.04  
मदीकुां िा/ठसरेाांचा 
01/08/2004 ते 
आजतागायत

ठसरोंचा 1.8.2004 मदीकुां िा/ठस
रेाांचा

15 10 15 10 31-05-30 न्मामारमीन
 प्रकयण

3 श्री एम.एन. भरुसे इमाव 
(तेली )

खुला  
प्रवगय

16-01-72 गडठचरोली 20-05-00 देवसरा / मालेवाडा  
20/05/2000 ते 
9/6/2005अठमझा/   
राजगाटाचेक  
10/06/2005 ते 
26/6/2014 मेढा /बोदली 
27/6/2014 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

10.6.2005 मेढा/बोदली 14 11 14 11 31-01-30 धानोया 
तारूका 
अतंगगत

वन 2005 

ऩावुन 
कामगयत 
अवल्माने

4 श्री एच.बी.सोरते अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

12-03-69 जोगीसाख
रा 

(आरमोरी 
)

22-05-00 मुलचेरा, 22.5.00 ते 
13.6.05 
मानापुर/देलनवाडी 
14/06/2005 ते 
आजतागायत

आरमोरी 14.6.2005 मानापुर/देल
नवाडी

14 11 14 11 31-03-27

स्थानांतय झारेरी आशे 
ऩयंत ूबायभूक्त नाशी.

सववसाधारण बदल्या 2020 मधील कमवचाऱयांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची
सववसाधारण यादी

अ. 
क्र.

कमयचाऱयाांचे नाांव जातीचा 
प्रवगय

तालुका

ठनयु
क्तीचा 
प्रवगय

जन्म 
तारीख

स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम 
ठनयुक्ती 
ठदनांााक

यापुवी कोिे कोिे काम 
केले

11

तालुक्यातील 
काययरत ठिकाण व 

ठदनाांक

सध्याचे मुख्यालयातील  व 
तालुक्यातील एकूण सेवा 

कालावधी

सेवा 
ठनवृत्तीचे 

वषे

ठवनांतीचे 
कारण

शेरा

तालुका ठदनाांक मुख्यालय मुख्यालय

ठवनांतीचे 
ठिकाण

9 10



5 श्री जी.व्ही.मेश्राम अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

06-07-67 पोटगाव 
(वडसा)

20-12-01 ठजमलगट्टा (अहेरी)  
20.12.01 ते 13.6.05 
नान्ही/देऊळगाांव 
(कुरखेडा) 14/06/2005 
ते आजतागायत

कुरखेडा 14.6.2005 नान्ही/देऊळ
गाांव 

(कुरखेडा)

14 11 14 11 31-07-29

6 श्री पी.एन. 
ठगरडकर

इमाव 
(तेली )

खुला 
प्रवगय

01-07-71 आरमोरी 04-12-01 कमलापूर (अहेरी)  
4.12.01 ते 13.6.05 
देऊळगाांव/वडधा  
14/06/2005 ते 
आजतागायत

आरमोरी 14.6.2005 देऊळगाांव/ 
वडधा 

(आरमोरी)

14 11 14 11 30-06-29 बदलीतुन 
सुट 

ठमळण्याबा
बत

मुलगी 
मेंदुच्या 

आजाराने 
ग्रस्त 

असल्याने

मुलीचे 
अपांगाचे 

प्रमाणपत्र 
सादर

7 श्री आर.डी.राऊत इमाव 
कुणबी  )

खुला 
प्रवगय

19-07-72 अरसोडा 
(आरमोरी

)

20-05-00 टेकडाताला/पुराडा 
(कुरखेडा) 20.5.00 ते 
16.6.05 िाणेगाांव/वडधा 
17/06/2005   ते 
आजतागायत

आरमोरी 17.6.2005 िाणेगाांव/वड
धा 

(आरमोरी)

14 11 14 11 31-07-30 प्रा आ 
कें द्र 
कढोरी

श्री 
सवध्दभभाल 
मांच ेवेाफत 
आऩवी 
वलनंती

आऩवी 
वलनंती

8 श्री जे.व्ही. 
अनलदेवार

एन .टी 
(गाडी 
लोहार  )

भ.ज.(
ब)

10-12-77 अहेरी 29-06-99 एटापल्ली 29/6/99 ते 
22/6/05, 
कोपरअल्ली/मुलचेरा 
23/06/2005  ते 
आजतागायत

मुलचेरा 23.6.200
5

कोपरअल्ली/
मुलचेरा

14 11 14 11 31-12-39 गडश्चयोरी
, धानायो, 
आयभोयी 
तारूका 
आतगगत

ऩती ऩत्नी 
एकत्रााीकयण
 अतंगगत

9 श्री एम.ए.शेख मुस्लीम ख ाुला 
प्रवगय

10-10-74 ठसरेाांचा 03-05-01 येचली(मन्नेराजाराम), 
3.5.01 ते 25.8.05 
ठसरेाांचा माल /अककसा 
26/08/2005 ते 
आजतागायत

ठसरेाांचा 26.8.200
5

ठसरेाांचा माल 
/अककसा

14 9 14 9 31-10-32



10 श्री ए.जे.सुरपाम अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु.ज
माती

10-06-83 मु. टैंभा 
पो. 

देलोडा 
ता. 

गडठचरोली

15-09-05 उपकेन्र पेढरी/पेढरी  
15/09/2005 ते 
आजतागायत

धानोरा 15.9.2005 उपकेन्र 
पेढरी/पेढरी

14 8 14 8 30-06-41 गडठचरो
ली 
आरमोरी 
वडसा 
तालकूा 
अांतगयत

लहान भाऊ 
हृदय रुग्न 
असल्यामूळै

11 श्री व्व्ह.एम. 
कोल्हटकर

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

22-11-63 मुस्का 
धानोरा

17-09-05 कटेझरी /मुरुमगाांव 
17/09/2005 ते 
आजतागायत

धानोरा 17.9.2005 कटेझरी 
/मुरुमगाांव

14 8 14 8 30-11-21 53 पुणय

12 श्री जी.बी.कोरे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

01-03-71 मु.मेढा 
ता.नागठभ

ड

21-09-05 पथक पुराडा (कुरखेडा) 
21/09/2005 ते 
31.5.2015
मालेवाडा कुरखेडा 
01.06.2015 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 21.9.2005 पथक पुराडा 
(कुरखेडा)

4 0 14 8 31-03-29

13 श्री जी. के. कोवे अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु. 
जमाती

06-01-76 देलोडा 
(आरमोरी

)

22-09-05 मकेकसा (कोरची) 
22/09/2005 ते 
आजतागायत

कोरची 22.9.200
5

मकेकसा 
(कोरची)

14 8 14 8 31-01-38

14 श्री आर.व्ही. 
सोनटक्के

इमाव 
(तेली  )

खुला 
प्रवगय

27-05-65 आरमोरी 23-09-05 ठजवनगटा/तोडसा 
(एटापल्ली) 
23/09/2005 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 23.9.200
5

ठजवनगटा/ 
तोडसा 

(एटापल्ली)

14 8 14 8 31-05-23 उऩकें द्र 
भानाऩूय 
कुरकुरी

लमाच े53 

लऴे ऩुणग 
झाल्माने

53 पुणय

15 श्री बी.व्ही. कोिारे इमाव 
(तेली  )

इमाव 14-01-77 आमगाांव/
चामोशी

02-05-01 कुनघाडा (चामोर् याी),  
29.6.01 ते 9.6.06 
गोिणगाांव/देऊळगाांव 
(कुरखेडा) 10/06/2006 
ते आजतागायत

कुरखेडा 10.6.2006 गोिणगाांव/दे
ऊळगाांव 

(कुरखेडा)

13 11 13 11 31-01-35



16 श्री जे.के. सोनुले इमाव       
माळी   )

इमाव 25-11-68 मुडझा 
(गडठचरो

ली)

09-05-01 पेंढरी (धानोरा) 9.5.01 ते 
21.6.06 बामणी/बोदली 
(गडठचरोली) 
22/06/2006 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

22.6.200
6

बामणी/बोद
ली 

(गडठचरोली)

13 11 13 11 30-11-26 फदरीतुन 
वुट 

सभऱण्मा
फाफत

लहशरांची 
प्रकृती 
फयोफय 

नवल्माभूऱे

17 श्री व्यांकटस्वामी 
लच्छू चेनेलीवार

अनु.जमा
ती 
(मन्नेवार )

अनु.ज
माती

01-07-72 छल्लेवाडा 
(अहेरी)

30-06-99 पुन्नूर (कसनसुर, 
30.6.99 ते 30.6.2006 
छल्ल ाेवाडा/कमलापूर 
01/07/2006 ते 
आजतागायत

अहेरी 1.7.2006 छल्ल ाेवाडा/
कमलापूर

13 11 13 11 30-06-30

18 श्री एस.टी. सहारे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

01-07-71 साखरा 
(गडठचरो

ली

20-05-00 मालेवाडा 20.5.00 ते 
7.2.01, पेंढरी 8.2.01 ते 
12.7.06 
अठमझा/ठगलगाांव 
13/07/2006 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

13.7.2006 अठमझा/ठगल
गाांव

13 10 13 10 30-06-29 प्रा आ 
कें द्र 

असभझाग 
अतंगगत20 

कक भी 
अतंयाऩमग

त

ऩती ऩत्नी 
एकत्रााीकयण
 अतंगगत

19 श्री यशवांत 
कठवश्वर ठतम्मा

अनु.जमा
ती माडीया

अनु. 
जमाती

27-10-83 बोलेपल्ली
/मुलचेरा

29-07-06 जाफराबाद/ टेकडाताला 
29/07/2006 ते 
आजतागायत

ठसरोंचा 29.7.200
6

जाफराबाद/ 
टेकडाताला

13 10 13 10 31-10-41

20 श्री व्व्ह.ए.फुलझेले अनु.जाती 
महार

खुला 
प्रवगय

30-12-68 मुल/चांरपू
र

11-12-01 कसनसुर एटापल्ली 
11.12.01 ते 5.9.06  
चामोर्शश/वडधा 
(आरमोरी) 06/09/2006 
ते आजतागायत

आरमोरी 6.9.2006 चामोर्शश/वड
धा 

(आरमोरी)

13 10 13 10 31-12-26



21 श्री सोमेश्वर 
.टी.मडावी

अनु.जमा
ती गोाेड

अनु.ज
माती

23-12-69 वनकी 
वासाडा 

(आरमोरी
)

25-06-99 लगाम 25.6.99 ते 
31.10.06 
ठशवणी/देऊळगाांव 
01/11/2006 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 1.11.2006 ठशवणी/देऊ
ळगाांव

13 6 13 6 31-12-27

22 श्री 
एस.एन.नागुला

इमाव 
(गाांडली)

खुला 
प्रवगय

10-11-65 22-12-06 मुरगाांव/पेढरी 
22/12/2006 ते 
आजतागायत

धानोरा 22.12.200
6

मुरगाांव/पेढरी 13 5 13 5 30-11-23 53 पुणय

23 श्री व्ही. एच. ढोंगे इमाव 
(कूणबी)

ख ाुला 
प्रवगय

13-04-64 कोंढाळा ( 
वडसा)

28-12-06 माकय डा देव /           
आमगाांव  म  28/12/2006 
ते आजतागायत

चामोशी 28.12.200
6

माकय डा देव / 
       आमगाांव 

 म

13 5 13 5 30-04-22 53 पुणय

24 श्री जी.डी .शेंडे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

23-06-70 वासाळा    
           

(आरमोरी 
)

04-12-01 लाहेरी (भामरागड) 
4.12.01 ते 6.6.07 
कुरुड/आमगाांव 
(चामोशी) 07/06/2007 
ते आजतागायत

चामोशी 7.6.2007 कुरुड/आमगाां
व (चामोशी)

12 11 12 11 30-06-28

25 श्री डी.एन. ढोरे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

01-01-72 ठकरठमटी 
मेंढा

30-10-00 देसाईगांज 31/10/2000 ते 
12/6/2007,  ाू
कातलवाडा/मालेवाडा 
13/06/2007 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 13.6.2007 कातलवाडा/ 
मालेवाडा

12 11 12 11 31-12-30

26 श्री 
बी.एन.कुलसांगे

अनु.जमा
ती (हलबी)

अनु.ज
माती

07-08-69 वडेगाव 
ता. 

आरमोरी

17-10-03 ठजमलगट्टा,  17.10.03 ते 
14.6.07 
अांगारा/मालेवाडा 
(कुरखेडा) 15/06/2007 
ते आजतागायत

कुरखेडा 15.6.2007 खडकी 
/मालेवाडा 
(कुरखेडा)

12 11 12 11 31-08-27



27 श्री डी.पी. डोंगरे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

01-05-66 गडठचरोली 31-10-00 पुराडा, 31.10.00 ते 
23.6.07 येवली/पोटेगाांव 
24/06/2007 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

24.6.200
7

येवली/पोटेगाां
व

12 11 12 11 30-04-24 53 पुणय

28 श्री 
व्व्ह.एम.गड्डमवार

इमाव 
(कलार )

खुला 
प्रवगय

13-05-65 घोटसुर 
(एटापल्ली

)

03-07-07 सुभाषग्राम/ अडपल्ली, 
03/07/2007 ते 
27/6/2014 पांचायत 
सठमती मुलचरेा 27/6/14 
ते आजतागायत

मुलचेरा 3.7.2007 पांचायत 
सठमती 
मुलचेरा

5 11 12 10 31-05-23 53 पुणय

29 श्री 
ठट.पी.ताटलवार

एन.टी. 
कुरमार

भ.ज.(
क)

20-06-73 कोटगल 
(गडठचरो

ली)

25-06-99 करुखेडा 25.6.99 ते 
7.6.2005
कुनघाडा , 8.6.2005 ते 
17.10.2007
भाकरोंडी 18.10.2007 ते 
31.8.2008. ठशवणी 
/वैरागड 01.09.2008 ते 
आजतागायत

आरमोरी 18.10.200
7

ठशवणी 
/वैरागड

11 9 12 7 30-06-39 उऩकें द्र 
वाखया 
लवा, 
नलेगाल

वन 2007 

ऩावुन 
कामगयत 
अवल्माने

30 श्री ठट.एम. पिाण मुस्लीम खुला 
प्रवगय

02-10-71 गडठचरोली 31-10-00 देलनवाडी(आरमोरी) 
31.10.00 ते 22.6.08 
उडेरा/तोडसा 
(एटापल्ली) 
23/06/2008 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 23.6.200
8

उडेरा/तोडसा
 (एटापल्ली)

11 11 11 11 31-10-29



31 श्री आर.एफ. 
रािोड

ठवजाभज 
(बांजारा)

भ.ज 
(अ)

10-12-68 चामोशी 22-06-99 गडठचरोली 22.6.99 ते 
4.5.05 , भाकरोंडी 
5.5.05 ते 2.6.08 
आरोग्य ठवभाग  3.6.08ते 
3/7/2008 
पां. स. गडठचरोली, 
4/7/08 ते आजतागायत

गडठचरो
ली

4.7.2008 पां. स. 
गडठचरोली

11 11 11 11 31-12-26 फदरीतुन 
वुट 

सभऱण्मा
फाफत

 अपांग 
असल्यामूळे

अपांगाचे 
प्रमाणपत्र 

सादर

32 श्री जी.एल. 
जवांजालकर

इमाव 
(तेली)

ख ाुला 
प्रवगय

09-05-65 आरमोरी 04-12-01 तोडसा (एटापल्ली 
4.12.01 ते 11.6.07 वडधा 
12.6.07 ते 1.9.08  
नरचुली/ भाकरोंडी 
02.09.2008 ते 
आजतागायत

आरमोरी 20.9.200
8

नरचुली/ 
भाकरोंडी

11 8 11 8 31-05-23 53 पुणय

33 श्री एस.डी.खॉन मुस्लीम खुला 
प्रवगय

20-11-72 आरमोरी 30-10-00 भामरागड 30.10.00 ते 
22.1.09,  चुरमुरा/वडधा 
(आरमोरी)23/01/2009 
ते  26/6/2014 माांगदा 
/देलनवाडी 27/6/2014 
आजतागायत

आरमोरी 23.1.2009 मागांदा/देलन
वाडी(आरमो

री)

5 11 11 4 30-11-30

34 श्री बी.पी.मेश्राम अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

01-06-81 ठभवापूर/ 
चामोशी

19-09-05 कोनसरी  19.9.05 ते 
18.6.09 कनेरी/पोला  
19/06/2009 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

19.6.2009 कनेरी/पोला 10 11 10 11 31-05-39



35 श्री एल.एस.वाढई इमाव 
(माळी )

खुला 
प्रवगय

05-11-72 वडसा 30-10-00 पां.स.वडसा 30.10.00 ते 
30.6.08, लाहेरी 7.7.08 
ते 22.7.09, 
पां.स.कुरखेडा 
23/07/2009 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 23.7.200
9

पां.स.कुरखेउा 10 10 10 10 30-11-30 अपांगाचे 
प्रमाणपत्र 
सादर.

36 श्री बी.डी.मांगरे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

12-10-69 वासाळा/ 
आरमोरी

28-11-09 काांदोली/तोडसा 
(एटापल्ली) 27/11/2009 
ते आजतागायत

एटापल्ली 27.11.200
9

काांदोली/तोड
सा 

(एटापल्ली)

10 6 10 6 31-10-27

37 श्री एस.टी.मडावी अनु.जमा
ती गाांाेड

अनु.ज
माती

15-10-67 लगाम/ 
मुलचेरा

21-06-99 वटराखुदय/ महागाांव 
27/11/2009 ते 
आजतागायत

अहेरी 27.11.200
9

वटराखुदय/ 
महागाांव

10 6 10 6 31-10-25

38 श्री आय.व्ही. 
मांदावार

एन.टी. 
बेलदार

खुला 
प्रवगय

19-11-64 चमोर्शश 27-11-09 राजनगट्टा (चामोशी) 
27/11/2009 ते 
आजतागायत

चामोशी 27.11.200
9

राजनगट्टा 
(चामोशी)

10 6 10 6 31/11/202
2

53 पुणय

39 श्री के.जे.कुकडे इमाव 
(तेली)

खुला 
प्रवगय

07-05-77 कुनघाडा 
(चामोशी)

22-02-12 टेका/कसनसुर 
24/02/2010 ते 
आजतागातय

एटापल्ली 24.2.2010 टेका/कसनसु
र

10 3 10 3 31-05-35 गडश्चयोरी
 चाभोळी 
आयभोयी 
अतंगगत््

नषरग्रस्त 
बागात 
काभ 
केरमाने

40 श्री ए.ए.भालाधरे अनु.जाती 
(महार)

ख ाुला 
प्रवगय

13.7.1973 सेसगाांव 
(ठतरोडा)

21-06-10 मुांगनेर/पेंढरी 
22/06/2010 ते 
आजतागातय

धानोरा 22.6.2010 मुांगनेर/पेंढरी 9 11 9 11 31.7.2031

41 श्री बी.ए.भतुाांगे अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

11.9.1970 नागपूर 30-08-10 सोनपुर/कोटगुल 
01/09/2010 ते 
आजतागायत

कोरची 1.9.2010 सोनपुर/कोट
गुल

9 9 9 9 30.9.2028

42 श्री पी.बी.दोडके इमाव 
(धोबी)

खुला 
प्रवगय

27-07-69 गडठचरोली 01-11-00 लाहेरी 1.11.1999 ते 
19.11.2010 
अांतरगाांव/देऊळगाांव  
20.11.2010  ते 
आजतागायत

कुरखेडा 20.11.201
0

अांतरगाांव/दे
ऊळगाांव

9 6 9 6 31-07-27



43 श्री 
एफ.आर.पिाण

मुस्लीम खुला 
प्रवगय

01-12-89 ठसरेाांचा 22-07-09 कोसमी -नां.-2 कोटगुल 
22.07.2009 ते 
04.02.2011 आरडा 
/अककसा 05.02.2011 ते 
आजतागायत

ठसरोंचा 05.02.201
1

आरडा ( 
ठसरेाांचा)

9 3 9 3 30-11-47 न्मामारमीन
 प्रकयण

44 श्री डी.एस.मडावी अनु.जमा
ती (गोड)

अनु. 
जमाती

20-05-75 वनकी 
(आरमोरी

)

23-01-04 आरडा ( ठसरेाांचा) 
23.01.2004 ते 5.2.2011 
कोटगुल /कोसमी नां.-2 
6.2.2001 ते आजतागायत

कोरची 6.2.2011 कोसमी नां.-
2/कोटगुल

9 3 9 3 31-05-33

45 श्री जी.वाय. 
वाडगुरे

इमाव 
(माळी )

इमाव 03-03-74 कोनसरी 
ता.चामो

शी

24-06-99 मुस्का/मुरुमगाांव 
24/6/99 ते 30/5/11 
कोनसरी 31.5.11 ते 
आजतागायत

चामोशी 31.5.2011 कोनसरी/को
नसरी/ 
चामोर्शश

9 0 9 0 31-03-32

46 श्री के.डब्लल्यु. 
धनबाते

अनु.जमा
ती (हलबी)

अनु.ज
माती

15-12-71 मु. 
डोंगरगाव 
ता. वडसा

26-06-99 मुरमुरी /कुनघाडा 
26/6/99 ते 26/5/11 
कोरेगाांव/भाकरोन्डी 
31/5/11 ते आजतागायत

आरमोरी 01.06.201
1

कोरेगाांव 
/भाकरोन्डी 
/आरमोरी

9 0 9 0 31-12-39 अपांग 
कमयचारी

47 श्री 
आर.एम.पाटेवार

एन.टी. 
कुरमार

भज 
(क)

30-06-71 नवगेाव 
चामोशी

25-06-99 सावलखेडा/कढोली 
25/6/99 ते 5.6.11 
पुसटोला/कारवाफा 
6.6.2011 ते आजतागायत

धानोरा 06.06.201
1

पुसटोला 
/कारवाफा/ 

धानोरा

8 11 8 11 30-06-39

48 श्री दादाजी 
रामजी नेवारे

एस.बी.सी 
(गोवारी )

खुला 
प्रवगय

29-10-69 वसा/गड
ठचरोली

04-12-01 मेंढरी 
(कसनसुर)4/12/01 त 
8/11/11 देलेडा /वडधा 
9/11/11 ते आजतागायत

आरमोरी 8.11.2011 देलोडा/वडधा
 /आरमोरी

8 6 8 6 31-10-23

स्थानांतय झारेरी आशे 
ऩयंत ूबायभूक्त नाशी.



49 श्री गजानन 
शेषराव तडसे

अनु. 
जमाती

अनु. 
जमाती

अमरावती 09-03-12 ejd.kkj$vkjsokMk$ ‡HkkejkxM 
9$3$12 rs vktrkxk;r 

HkkejkxM 9.3.2012 ejd.kkj$ 
vkjsokMk$  
HkkejkxM

8 2 8 2

50 श्री सांजय रामधन 
जाधव

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

01-01-68 कां रडी/धा
ड/बुलिा

णा

17.03.201
2

कुथेगाव कुनघाडा 
चामोशी 17.03.2012 ते 
आजतागायत

pkeks'khZ 17.03.201
2

dqFksxkao$dqu?kkMk$ 
pkeksf'kZ 

8 2 8 2 31-12-25

51 श्री ए.बी. 
भानारकर

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

01-05-66 01-08-06 कढोली (कुरखेडा) 
1/8/2006 ते  17/6/12 
वासाळा   /वडधा              
   (आरमोरी )       
18/06/2012 ते 
आजतागायत

आरमोरी 18.6.2012 वासाळा   
/वडधा          

       
(आरमोरी )

7 11 7 11 30-04-24 53 पुणय

52 श्री एस.व्ही. 
नावाडी

अनु.जमा
ती 
(माडीया)

अनु. 
जमाती

01-01-75 जाांठभया/ 
एटापल्ली

15-12-03 कोला/ कझगानुर 
(ठसरोंचा) 15/12/2003ते  
25/6/12 तलवाडा  
/पेरठमली (अहेरी) 
26/06/2012 ते 
आजतागायत

अहेरी 26.6.2012 तलवाडा  
/पेरठमली 
(अहेरी  )

7 11 7 11 31-12-33

53 श्री एस.डी. 
गजठभये

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

19-03-77 गडठचरोली 11-09-03 ताडपल्ली/ 
तोडसा(एटापल्ली)11/09/
2003 ते  27/6/12 
उपकेन्र कढोली  
/कढोली                 
(कुरखेडा ) 28/06/2012 
ते आजतागायत

कुरखेडा 28.6.2012 उपकेन्र 
कढोली  

/कढोली        
         

(कुरखेडा )

7 11 7 11 31-03-35 उपकें र 
वसा 

बाधली 
अठमझा

नक्षलग्रस्त 
भागात काम 

केलयाने



54 श्री सी.व्ही. 
खोब्रागडे

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

11-06-67 आरमोरी 20-10-03 ठवसामांडी /आरेवाडा 
20/10/2003ते  28/6/12 
जैयरामपुर /कोनसरी) 
(चामोर्शश  ) 29/06/2012 
ते आजतागायत

चामोशी 29.6.2012 जैयरामपुर 
/कोनसरी) 
(चामोर्शश  )

7 11 7 11 30-06-25

55 श्री पी.एम.वालदे अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

15-06-65 आमगाांव/ 
वडसा

03-07-06 पल्ली/मन्नेराजाराम 
3/7/2006 ते 28/6/12
 खेडेगाांव  /देऊळगाांव  
(कुरखेडा )  
29/06/2012 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 29.6.2012 खेडेगाांव  
/देऊळगाांव    

            
(कुरखेडा )

7 11 7 11 30-06-23 53 पुणय

56 श्री एन.टी. प्रधान अनु.जमा
ती (हलबी)

अनु.ज
माती

07-07-68 बेडगाांव     
    ( 

कोरची)

21-06-99 बोदलदांड/कोरची  
25.6.199ते 30.6.2012
पळसगाव कढोली 
कुरखेडा 01.07.2012 
आजतागायत

कुरखेडा 01.07.201
2

पळसगाांव/क
ढोली             
 (कुरखेडा )

7 11 7 11 31-07-25

57 श्री एस.ओ. गौतम परदेशी 
(भामटा)

ठवजा 
(अ )

01-05-73 चाांदागड 
(कुरखेडा

)

26-06-99 अांठकसा 26/06/1999 ते 
30/6/12 
आांधळी /देऊळगाांव 
(कुरखेडा ) 01.07.2012 
ते आजतागायत

कुरखेडा 01.07.201
2

आांधळी 
/देऊळगाांव    

            
(कुरखेडा )

7 11 7 11 30-06-31

58 श्री एस.ए.आत्राम अनु.जमा
ती (गोाेड 
)

अनु.ज
माती

19-01-75 मरेगाांव/ 
गडठचरोली

05-05-01 लाहेरी (मेडदापल ाी) 
05/05/2001 ते  30/6/12 
मुरमाडी अठमझा 
/गडठचरोली 1/07/2012 
ते आजतागायत

गडठचरो
ली

1.7.2012 मुरमाडी 
अठमझा 

/गडठचरोली

7 10 7 10 31-01-33



59 श्री व्व्ह.ए.ठमसार इमाव  
(कुणबी )

इमाव 08-12-68 ठवसोरा 
(वडसा)

26-06-99 कृष्णनगर /आमगाांव 
26/06/1999 ते 
01/07/2012 
उपकेन्र बामनपल्ली 
/मन्नेराजाराम 
/भामरागड ) 
02.07.2012 ते 
आजतागायत

भामरागड 2.07.2012 बामनपल्ली 
/मन्नेराजारा
म /भामरागड

7 11 7 11 31-12-25 प्रा आ 
कें द्र 

कोयगाल 
उऩकें द्र 
भााेशटोरा

53 लऴे ऩुणग 
झाल्माभूऱे

60 श्री डी. एस. 
ठसध्दमवार

एन.टी. 
कुरमार)

भ.ज(
क)

01-07-74 मु.आमगाांव
 ता.वडसा

29-06-99 राजोली 
(धानोरा)सालेभटी/    
गोडलवाही 
(धानोरा)26.6.99 तेाे 
4.7.2012
देऊळगाांव (चाांदागड) 
6.7.2012 ते आजतागायत

कुरखेडा 6.7.2012 चाांदागड/ 
देऊळगाांव 
(कुरखेडा)

7 11 7 11 30-06-32 प्रा आ 
कें द्र लडधा

री आय डड 
याऊत 
मांचवेोफत 
आऩवी

आऩवी 
वलनंती

61 श्री राजेन्र 
आसाराम चौधरी

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

23.5.1975 मु.पो.ता. 
देसाईगांज

30-07-12 येरकडी/दैऊळगाांव/ 
कुरखेडा 01/08/2012 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 1.8.2012 येरकडी 
/दैऊळगाांव/ 

कुरखेडा

7 10 7 10 31.5.2033

62 श्री ठहरालाल 
देवाजी दुफारे

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

01.06.197
4

मु.तुळसी 
पो.ठवसोरा 
ता.देसाई

गांज

30-07-12 पन्नेमारा/मरुमगाांव/ 
धानोरा 01/08/2012 ते 
आजतागायत

धानोरा 1.8.2012 पन्नेमारा/मरु
मगाांव/ 
धानोरा

7 10 7 10 31.05.203
2



63 श्री सठतश 
सुधाकरराव केकरे

इमाव 
(बारई)

खुला 
प्रवगय

6.9.1976 मु. 
पो.लोनवा

ही 
ता.कसदेवा
ही   ठज. 
चांरपुर

30-07-12 कोळसेपल्ली/ 
पेरठमली/अहेरी  
01/08/2012 ते 
आजतागायत

अहेरी 1.8.2012 कोळसेपल्ली/
 

पेरठमली/अहे
री

7 10 7 10 30.9.2034

64 श्री भाग्यवान 
मनोहर बाांडे

इमाव 
(कुणबी )

इमाव 01-07-77 मु. 
पो.ठशवनी 
ता.आरमोाे
री    ठज. 

गडठचरोली

30-07-12 ठबठहटेकला/बोटेकसा/     
कोाेरची  01/08/2012 ते 
आजतागायत

कोरची 1.8.2012 ठबठहटेकला 
/बोटेकसा 
/कोाेरची

7 10 7 10 30-06-35

65 श्री सांजय 
ठभकाजी गणबीर

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

31-01-80 मु.बाम्हणी 
 

पो.मोहाळी
 

ता.नागठभ
ड   ठज. 
चांरपुर

30-07-12 बोदलदांड/बोटेकसा 
कोरची 01/08/2012 ते 
आजतागायत

कोरची 1.8.2012 बोदलदांड 
/बोटेकसा 

कोरची

7 10 7 10 31-01-38

66 श्री नानाजी 
राजेश्वर गेडाम

अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु.ज
माती

01-07-74 मु. पो. 
ता.गोडठप
परी    ठज. 

चांरपुर

02.08.201
2

मेडदापल्ली/लाहेरी 
/भामरागड 02/08/2012 
ते आजतागायत

भामरागड 02.08.201
2

मेडदापल्ली/
लाहेरी 

/भामरागड

7 10 7 10 30-06-32 उपकें र 
चपराळा 
, 
चौडपल्ल
ाी

2.08.2012 
पासुन 
काययरत 
असल्यामूळे



67 श्री राजेश 
नारायणजी बडोले

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

26.7.1974 मु.पो.वडद
 

ता.साको
ली    ठज. 

भांडारा

03.08.201
2

उपकेन्र लगाम /लगाम 
/मुलचेरा 03/08/2012 ते 
आजतागायत

मुलचेरा 03-08-12 उपकेन्र 
लगाम 
/लगाम 
/मुलचेरा

7 10 7 10

68 श्री शांकर मासु 
ठतम्मा

अनु.जमा
ती 
(माडीया)

अनु.ज
माती

19.4.1985 मु.पो.ता.ए
टापल्ली 

ठज. 
गडठचरोली

30-07-12 पल्ली/मन्नेराजाराम 
/भामरागड 03/08/2012 
ते आजतागायत

भामरागड 3.8.2012 पल्ली/मन्नेरा
जाराम 

/भामरागड

7 10 7 10 30.4.2043 प्रा आ 
कें द्र 
तोडवा, 
कवनवुय 
फुगी

नक्ळरग्रस्त
 बागात 
वेला केरेरे 
अवल्माभूऱे

69 श्री पुरुषोत्तम 
बालाजी कुमरे

अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु. 
जमाती

29.9.1989 मु.दाटकु
ली 

पो.वाघोली
 

ता.चोमो
र्शश  ठज. 

गडठचरोली

30-07-12 ठवसामांडी 
/आरेवाडा/भामरागड 
02/08/2012 ते 
आजतागायत

भामरागड 3.8.2012 ठवसामांडी 
/आरेवाडा/भा

मरागड

7 10 7 10 30.9.2048

70 श्री 
ठट.व्ही.सलावार

अनु.जमा
ती 
(मन्नेवार )

अनु.ज
माती

09-08-74 आलाप
ल्ली 

(अहेरी)

30-06-99 वडधम (अांठकसा) 
30.6.1999 ते 2.6.2011 
प.ाांस.ठसरोचा 
तोडसा/ताांबडा  3.6.2011 
 ते 31.5.2013
ताबडा तोडसा 
01.06.2013 ते 
आजतागायत

‹™üÖ¯Ö»»Öß 01.06.201
3

तामडा 
/तोडसा

7 0 7 0 31-08-34



71 श्री मनोज मारोती 
शेंडे

इमाव 
(माळी )

इमाव 01-07-64 वलेगुर/ 
अहेरी

01-07-99 दामरांचा/ कमलापूर99 ते 
2013 पुल्लीगुडम 
/सुदरनगर 31/5/2013 ते 
आजतागायत

मुलचेरा 01.06.201
3

पुल्लीगुडम 
/सुदरनगर

7 0 7 0 30-06-24 53 पुणय

72 श्री एस.व्ही. 
बारसागडे

अनु.जाती 
(महार)

ख ाुाु
ला 
प्रवगय

03-10-71 मु.वैरागड 
(आरमोरी

)

30-01-00 पोला /कोटगल 
(गडठचरोली) 2000 ते 
30/5/2013 
कुनघाडा/माल्हेरमाल 
31/5/2013 ते 
आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

माल्हेरमाल/ 
कुनघाडा

7 0 7 0 31-10-29

73 श्री एम.के. 
जाांभळुकर

अनु.जाती 
(महार)

ख ाुाु
ला 
प्रवगय

22-02-70 आरमोरी 30-10-00 चाांदागड/ देऊळगाांव 
(कुरखेडा)30/10/2000ते 
30/5/2013 वैरागड 
31/5/2013 ते 
आजतागायत

आरमोरी 01.06.201
3

वैरागड/वैराग
ड       

(आरमोरी)

7 0 7 0 28-02-28

74 श्री एल. पी. धारणे एस.बी.सी.
(माना)

ख ाुाु
ला 
प्रवगय

01-09-71 अठमझा 
(गडठचरो

ली)

31-10-00 वैरागड/वैरागड 
(आरमोरी) 31/10/2000 
ते 30/5/2013 आमगाांव 
/नवगेाांव माल 31/5/2013 
ते आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

नवगेाांव 
(माल)/आम

गाांव (म)

7 0 7 0 31-08-29

75 श्री 
व्व्ह.व्व्ह.ठवश्वास

इतर 
नमोशुर

खुला 
प्रवगय

18-02-72 02-11-00 आष्टा/वैरागड 
(आरमोरी) 2/11/2000 ते 
30/5/2013 आमगाांव 
/मुरखळा चक 
31/5/2013 ते 
आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

मुरखळा चक 
/आमगाांव 

(म)

7 0 7 0 28-02-30



76 श्री ठज.आर.चापले इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

01-07-69 आष्टी/ 
चामोशी

04-12-01 ताांबडा/ 
तोडसा(एटापल्ली) 
4/12/2001 ते 30/5/2013 
कोनसरी /वायगाांव 
31/5/2013 ते 
आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

वायगाांव 
/कोनसरी

7 0 7 0 30-06-27

77 श्री दादाजी 
लहानूजी बाांबोळे

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

03-02-69 पोला  
( 

गडठचरोली
)

28-03-02 कोंदावाही/ कारवाफा 
28/3/2002 ते 
30/5/2013 कोनसरी 
/लक्षमणपुर  31/5/2013 
ते आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

लक्षमणपुर 
/कानसरी

7 0 7 0 28-02-27

78 श्री शांकर मल्लया 
ढोलगे

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

24-06-65 आलाप
ल्ली 

(अहेरी)

28-06-99 लाहेरी(भामरागड)  
28.6.99 ते 
23.7.03रोमपल्ली/टेकडा 
ताला 24/7/2003 ते 
31/5/2013 महागाांव 
/वलेगुर 01.06.2013 ते 
आजतागायत

अहेरी 01.06.201
3

वलेगुर/महा
गाांव

7 0 7 0 30-06-23 53 वर् याे 
पुणय

79 श्री एन.डी.बाांबोळे अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

27.10.196
9

वासाळा/ 
आरमोरी

16-09-03 सेवारी/कसनसुर 
(एटापल्ली)16/9/2003 
ते 31/5/2013 दवांडी 
/भाकरोन्डी  1/6/2013 ते 
आजतागायत

आरमोरी 01.06.201
3

दवांडी 
/भाकरोन्डी

7 0 7 0 30-06-25

80 श्री डी.के.वनकर अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

01-07-71 अडपल्ली 
(गडठचरो

ली)

27-02-04 अांठकसाचेक 
(अांठकसा)27/02/2004 
30/5/2013 कालीनगर 
/अडपल्ली  31/5/2013 ते 
आजतागायत

मुलचेरा 01.06.201
3

कालीनगर 
/अडपल्ली

7 0 7 0 30-06-29



81 श्री गोकवदा गोमा 
कोलवते

अनु.जमा
ती (गोाेड 
)

अनु.ज
माती

26-05-63 मु.कोढाळा
 ता.वडसा

18-05-04 लाहेरी (कुव्वाकोळी) 
18/05/2004 ते 
30/5/2013 
बोटैकसा/बोटेकसा  
31/5/2013 ते 
आजतागायत

कोरची 01.06.201
3

बोटेकसा 
/बोटेकसा

7 0 7 0 31-05-21 53 पुणय

82 श्री के.बी. धोटे इमाव 
(कुणबी )

इमाव 15-05-69 मु. 
कुरखेडा 
ता.कुरखे

डा

25-06-99 कारवाफा 25.6.99 ते 
09/7/01, पुराड ाा 
10/7/01 ते 3.1.05उमरी/ 
माकंडा 4/01/2005ते 
30/5/2013 गोगाव /पोला 
31/5/2013 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

01.06.201
3

गोगाव /पोला 7 0 7 0 31-05-27

83 श्री 
आर.एन.पठरहार

क्षठत्रय खुला 
प्रवगय

21-01-66 कुरखेडा 
(गडठचरो

ली)

01-06-07 कोत्तर/मोयाठबनपेिा 
(ठसरेाांचा) 1/06/2007 ते 
30/5/2013 उमरी 
/माकय डा (क) 31/5/2013 
ते आजतागायत

चामोशी 01.06.201
3

उमरी 
/माकय डा (क)

7 0 7 0 31-01-24 कुयखेडा 
तारूका 
अतंगगत

लमाच े54 

लऴे ऩुणग 
झाल्मने

53 पुणय

84 श्री 
आय.बी.रामटेके

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

27-07-70 वैरागड 
(आरमोरी 

)

31-10-00 पोटेगाांव/गोठबदपुर 
31/10/2000 ते 
31/5/2013 उमरी 
/माकय डा (क) 1/6/2013 
ते आजतागायत

धानोरा 1.6.2013 साखेरा/कार
वाफा

7 0 7 0 31-07-28 प्रा आ 
कें द्र 

असभझाग 
उऩकें द्र 
खवुाग

री डड एन 
बगत 

मांचवेोफत 
आऩवी 
फदरी

आऩवी 
वलनंती

85 श्री ठब.आर. 
सावसाकडे

एस.बी.सी.
(माना)

ठवमाप्र 21-10-71 वरोरा 16-09-03 जाांठभया/गटा 
16/09/2003 ते 
12/6/2013 कोदाांवाही 
/कारवाफा 13.06.2013 ते 
आजतागायत

धानोरा 13.06.201
3

कोदावाही 
/कारवाफा

6 11 6 11 31-10-29



86 श्री डी.एन. सहारे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

15-02-70 नैनपुर 
(वडसा)

20-05-00 ठबहीटेकला 
(कोरची)2000 ते 
30/5/2000 बोरी 
/बोटेकसा 22/6/2012 ते 
30/5/2013 आष्टा 
/वैरागड 16.6.2013 ते 
आजतागायत

आरमोरी 17.6.2013 आष्टा/वैराग
ड               
(आरमोरी)/

6 11 6 11 28-02-28

87 श्री ठहराजी 
धमाजी गेडाम

अनु.जाती 
(महार)

ख ाुाु
ला 
प्रवगय

29-12-66 नगरी 
(गडठचरो

ली

30-10-00 साखेरा/कारवाफा 
30/10/2000 ते 
30/6/2013 साखेरा, 
बोदली (गडठचरोली) नां.- 
1/7/13 ते 31/5/14
पोला/ वाकडी 1/6/14 ते 
आजतागायत

गडठचरो
ली

1.7.2013 पोला /वाकडी 6 0 6 11 31-12-24

88 श्री ठड.एन.भगत अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

09-01-75 गडठचरोली 20-05-00 माल्हेरमाल/ 
कूाुनघाडा,2000 ते 2011 
लक्षमणपुर कोनसरी  
2011 ते 2012  गटा 
/जाकभया 2012 ते  1/2013 
अठमझा /खुसा 20/9/13 
ते आजतागायत

गडठचरो
ली

20.9..201
3

खुसा /अठमझा 6 9 6 9 31-01-33 उऩकें द्र 
वाखया 
प्रा आ 
कें द्र 
कायलापा

री याभटेके 
मांचवेोफत 
आऩवी 
वलनंती अर्ग

आऩवी 
वलनंती

89 श्री टी.टी. 
नांदेश्वर

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

01-07-64 मु. 
वडेगाव 

ता. 
कुरखेडा

24-06-99 कुनघाडा 
(येडानुर)24/06/1999 ते 
03.07.2012
महागाव 4.7.2012 ते 
14.02.2014
उपकेन्र सावलखेडा 
/कढोली 15.02.2014 ते 
आजतागायत

कुरखेडा 15.02.201
4

उपकेन्र 
सावलखेडा 

/कढोली

6 3 6 3 30-06-22 53 पुणय



90 श्री 
आर.व्ही.जाधव

एन.टी. 
(कजगर)

खुला 
प्रवगय

16-07-67 गडठचरोली 04-12-01 एटापल्ली 4.12.01 ते 
9.7.03  बोडधा/ वडधा 
10/7/2003 ते 
28/2/2014 मुरखळा 
/पोला 29/2/2014 ते 
आजतागायत

मुरखळा/
पोला

29.2.2014 मुरखळा/पो
ला

6 3 6 3 31-07-25

91 श्री एच.के.गेडाम अनु.जाती 
(महार)

10-06-69 मु. अजयन 
मोरगावां 
ठज.गोकद

या

18-07-09 अडपल्ली  18.7.2009 ते 
28.2.2014 
कुकडेल बोटेकसा कोरची 
1.03.2014 ते 
आजतागायत

कोरची 01.03.201
4

कुकडेल / 
बोटेकसा

6 3 6 3 30-06-27

92 श्री पी.एस. वरांभे इमाव 
(वाढई)

इमाव 06-06-68 आरमोरी 29-06-99 ठनमगाांव (रांाागी) ता. 
धानोरा 29/06/1999 ते 
8/6/14 ठवहीरगाांव वडधा 
9/6/14 ते आजतागायत

आरमोरी 9.6.2014 ठवहीरगाांव/व
डधा 

(आरमोरी)

5 11 5 11 30-06-26

93 श्री एन.एन. शेंडे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

14-07-65 अरसोडा 
(आरमोरी

)

30-10-00 पां.स.कोरची 30/10/2000 
ते  8/6/2014 आरोग्य 
ठवभाग  ठज प 9/6/2014 
आजतागायत

मुख्यालय 9.6.2014 आरोग्य 
ठवभाग 

ठज.प.गड

5 11 5 11 31-07-23 पां.स. 
आरमोरी 

, 
देसाईगांज
, कुरखेडा

वडील 
म्हातारे 

असल्यामूळे

53 वष ेपुणय

94 श्री एस.एस. 
भाांडारकर

इमाव 
(कलार )

खुला 
प्रवगय

25-08-67 मु.पो. 
नवगेाांव 
ता.चामो

शीाा

31-10-00 पोटेगाांव/मारोडा 
31/10/2000ते 8/6/14 -
लेकुरबोडी /बौटेकसा  
9/6/14 ते आजतागायत

कुरखेडा 9.6.2014 लेकुरबोडी 
/बौटेकसा

5 11 5 11 31-08-25 अनाठधकृत 
गैरहजर



95 श्री चांरकाांत 
एच.लडके

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

15-10-79 वाकडी 
(गडठचरो

ली)

09-08-04 /मुडझा/पोला 9/8/04 ते 
6/6/13 गोकवदपुर 
/पोटेगाांव (गडठचरोली) 
7/6/2013 ते 8/6/14 
पांचायत सठमती चामोशी 
9/6/14 ते आजतागायत

चामोशी 9.6.2014 पांचायत 
सठमती 
चामोशी

5 11 5 11 31-10-37

96 श्री जे.ए.सयाम अनु.जमा
ती (गोड)

अनु.ज
माती

07-09-70 रानवाही 
(कुरखेडा

)

10-11-03 लेकुरबोडी(  
कोरची)10/11/2003ते 
8/6/14 ठससी /वडधा 
9/6/14 ते 13.07.2019
पळसगाव वैरागड 
14.07.2019 ते  
आजतागायत

आरमोरी 9.6.2014 ठससी /वडधा 0 11 4 11 30-09-28

97 श्री ठक्रष्णाराव 
साबांय्या रांगुवार

इमाव 
(कलार )

खुला 
प्रवगय

16-12-73 मु.आरडा 
(ठसरेाांचा)

25-10-00 अांठकसा, (ठसरेाांचा) 
31.10.00 ते 12.2.03 
,पांचायत सठमती अहेरी 
13/2/03   ते 8/6/14 
ठबडरी /तोडसा 9/6/14 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 9.6.2014 ठबडरी 
/तोडसा

5 11 5 11 31-12-31 उऩकें द्र 
व्मेंकटयाल
 ऩेठा, 
ऩुवुकऩर
री, ऩं व 
सवयांचा

आई लडडर 
म्शाताये 

अवल्माभुऱे

98 श्री डी.डी.मेश्राम एन.टी.ठढव
र

भ.ज.(
ब)

15-05-70 वनकी 
वासाडा 

(आरमोरी
)

27-12-96 टेकडाताला(ठसरोंचा) 
11.6.97 ते 30.6.000 
रामाळा /आमगाांव (म) 
1/7/2000 ते 30.6.14 
धोडराज /लाहेरी  1/7/14 
ते आजतागायत

भामरागड 01.07.201
4

धोडराज 
/लाहेरी

5 11 5 11 31-05-28



99 श्री राजेंर 
फुलकसग पटेल

अनु.जमा
ती (पवार)

खुला 
प्रवगय

29-03-68 देऊळगाांव 
(आरमोरी

)

01-11-00 फोकुडी/ आमगाांव 
(चामोशी) 1/11/2000 ते 
30/6/14 ठमचगाांव /राांगी  
1/7/14 ते आजतागायत

धानोरा 01.07.201
4

ठमचगाांव 
/राांगी

5 11 5 11 31-03-26

100 श्री एस.एन. 
राजगडे

इमाव 
(कलार )

खुला 
प्रवगय

10-07-71 ठनमगाांव 04-11-00 पेंढरी (धानोरा) 4.11.00 
ते 30.6.05 ठपसेवडधा/ 
भाकरोन्डी  01.07.2014 
ते आजतागायत

आरमोरी 01.07.201
4

ठपसेवडधा/भा
करोन्डी

5 11 5 11 31-07-29

101 श्री व्व्ह.पी.प्रधान इमाव 
(कुणबी )

इमाव 13-06-73 डोंगरगाांव/
आरमोरी

02-05-01 ठवहीरगाांव/वडधा 
(आरमोरी)2/5/2001 ते 
30/6/14 कचगली  /राांगी  
1/7/14 ते आजतागायत

धानोरा 01.07.201
4

कचगली /राांगी 5 11 5 11 30-06-31

102 श्री डी.एम. 
पोटफोडे

इमाव 
(कुणबी )

इमाव 01-06-71 अरसोडा 
(आरमोरी

)

02-05-01 वडधा 
(आरमोरी)/इांजवारी 
2/5/2001 ते 30/6/14 
चचोली /गोडलवाही  
1/7/14 ते आजतागायत

धानोरा 01.07.201
4

ठचचोली 
/गोडलवाही

5 11 5 11 31-05-31

103 श्री. अरकवद 
मन्साराम सराटे

अनु.जमा
ती (गोड)

अनु.ज
माती

23-05-78 ब्रम्हपुरी 02-05-01 कोरेगाव/पोटगाांव 
2/5/2001 ते 30/6/14 
बोरी /बोटेकसा 
01.07.2014 ते 
आजतागायत

कारेाची 01.07.201
4

बोरी 
/बौटेकसा

5 11 5 11 31-05-36



104 श्री. आर.एम. 
करांठगलवार

एन.टी. 
बेलदार

भ.ज 
(ब)

27-10-69 चामोशी 02-05-01 मुरखडाचक 
(चामोशी)2/05/2001 ते 
6/6/2008  पांचायत 
सठमती चामोशी 
07/06/2008ते 30/6/14 
पांचायत सठमती भामरागड 
 1/7/14 ते आजतागायत

भामरागड 1.7.2014 पांचायत 
सठमती 

भामरागड

5 11 5 11 31-10-27 प्रा आ 
कें र 

भेंडाळा 
आमागाव 
म. प स 
गडठचरेा

ली

नक्शलग्रस्त 
भागात सेवा 

केलेले 
असल्यामूळे

105 श्री नागेश 
नारायण बसवा

एन.टी. 
कापेरवार

ठवमाप्र 01-07-77 अांठकसा 04-05-01 नांदीगाांव/ ठसरांाोाांचा 
4/5/2001 ते 30/6/14 
राजोली /गोडलवाही  
1.7.14 ते आजतागायत

धानोरा 01.07.201
4

राजोली 
/गोडलवाही

5 11 5 11 30-06-35 ठसरोंचा 
तालुका 
अांतगयत 

नक्शलग्रस्त 
भागात सेवा 

केलेले 
असल्यामूळे

106 श्री ठतरुपती 
समय्या कोल्लुरी

एसबी.सी 
(कापेवार)

खुला 
प्रवगय

07-08-69 कोिामाल 
ठसरोंचा

05-06-00 चारभट्टी /पुराडा,   
5.6.00 ते  7.7.01 
जाफराबाद 8.7.01 ते 
14.7.06 मेडाराम/ 
ठसरोंचा 15/07/2006 ते  
30/6/14 मुस्का 
/मुरुमगाांव  1/7/14 ते 
आजतागायत

धानोरा 01.07.201
4

मुस्का 
/मुरुमगाांव

5 11 5 11 31-08-27 प्रा आ 
कें र 

टेकडाता
ला 

अांतगयत 
उपकें र 
नांठदगाव

नक्शलग्रस्त 
भागात सेवा 

केलेले 
असल्यामूळे

107 श्री ए.एन.जाधव ठवजाभज 
(बांजारा)

ठव.ज 
(अ)

06-07-79 कुनघाडा 
चामोशी

29-06-99 जमलगटा 29.6.99 ते 
9.7.01 गणपुर/कोनसरी 
10/07/2001ते 30/6/14 
सेवारी /कसनसुर  
01.07.2014 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 01.07.201
4

सेवारी 
/कसनसुर

5 11 5 11 31-07-37 प्रा आ 
कें द्र 

कुनघाडा 
अतंगगत 
उऩकें द्र 
बडडसबडी,
भुयभुयी, 
मेडानुय

स्लताच े
प्रकृतीलरुन



108 श्री शांकर 
ठवस्तारी बुरम

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

01-03-64 ठसरेाांचा 29-06-99 कुकडेल (कोरची) 
29.6.99 ते 17.7.01 
बामनी/ टेकडाताला 
18/07/2001  ते 30/6/14 
पांचायत सठमती कोरची 
01.07.2014 ते 
आजतागायत

कोरची 01.07.201
4

पांचायत 
सठमती 
कोरची

5 11 5 11 28-02-22 53 पुणय

109 श्री रधुनाथ 
नतथुजी चौधरी

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

04-04-71 मु. 
आलाप

ल्ली ता. 
अहेरी

04-12-01 ठचचोडा/  मन्नेराजाराम 
04/12/2001 ते 30/6/14 
पांचायत सठमती एटापल्ली 
01.07.2014 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 01.07.201
4

पचायत 
सठमती 

एटापल्ली

5 11 5 11 30-04-29

110 श्री.आशानांद 
प्रल्हाद सहारे

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

10-10-64 कोरेगाव 
(वडसा)

25-06-99 घोट  25.6.99 ते 2.8.02 
कोकडी (कुरुड) 
3/08/2002ते 30/6/14 
सोनसरी /कढोली 
01.07.14 ते आजतागायत

कुरखेडा 01.07.201
4

सोनसरी 
/कढोली

5 11 5 11 31-10-22 उपकें र 
ठकन्हाळा,

 बोडधा

वयाचे 55 
वष ेपुणय 
झाल्यने

53 पुणय

111 श्री 
एन.जी.सडमेक

अनु.जमा
ती (गोड)

अनु.ज
माती

15-08-73 व्येंकटराव
पेिा अहेरी

08-12-03 कल्लेड/ देचलीपेिा 
8/12/2003 ते 30/6/14 
जाांभीया/गटा 
01.07.2014 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 01.07.201
4

जाांभीया/गटा 5 11 5 11 31-08-31



112 श्री हठरदास 
मुखरु लोनबले

इमाव 
(माळी )

इमाव 28-07-65 कढोली 
(कुरखेडा

)

28-06-99 वैरागड, 28.6.99 ते 
7.7.04 नाांदली (कोरची 
8/07/2004 ते 30/6/14 
कोकडी/कुरुड 01.07.14 
ते आजतागायत

देसाईगांज 01.07.201
4

कोकडी/कुरु
ड

5 11 5 11 31-07-23 53 वष ेपुण्णय

113 श्री अठनल 
गजानन सांतोषवार

इमाव 
(गाांडली)

खुला 
प्रवगय

14-06-66 मु.तळोधी 
/कुनघाडा 
(चामोशी)

22-12-06 चारभट्टी/ पुराडा 
22/12/2006ते 30/6/14 
गोठवदपुर /पोटेगाांव 
1/7/14 ते आजतागायत

गडठचरो
ली

1.7.2014 गोठवदपुर 
/पोटेगाांव

5 11 5 11 30-06-24

114 श्री आनांदराव 
ताराचांद शेन्डे

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

27-10-73 वनकी 
आरमोरी

16-08-07 लाहेरी (मलमपडुर ) 
16/08/2007 ते 30/6/14 
मोहझरी /देलनवाडी  
01.07.14 ते आजतागायत

आरमोरी 01.07.201
4

मोहझरी 
/देलनवाडी 

आरमोरी

5 11 5 11 31-10-31

115 श्री सुठनलदत्त 
धमाजी अांबादे

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

19-12-66 वसा 
/गडठचरो

ली

04-12-01 कझगानुर (ठसरेाांचा 
4.12.01 ते 13.7.04 
उपकेन्र ,देऊळगाांव 
(कुरखेडा) 14/7/04  ते 
30.6.2014 
ठशवराजपुर /कुरुड 
01.07.2014 ते 
आजतागायत

देसाईगांज 01.07.201
4

ठशवराजपुर 
/कुरुड

5 11 5 11 31-12-26



116 श्री. एम. के. 
गग्गुरी

एन.टी. 
(भोई )

भ.ज.(
ब)

07-08-72 ठचत्तरवलेी 
(ठसरोंचा)

12-11-03 बोगटागुडम 
(मोयाठबनपेिा) वडधम 
/अककाांसा 17/6/2011ते 
3/7/14 
ठचचोडा /मन्नेराजाराम 
4/7/14 ते आजतागायत

भामरागड 4.7.2014 ठचचोडा 
/मन्नेराजारा

म

5 11 5 11 31-08-30 ठसरोंचा 
तालुका 
अांतगयत 

स्वताला 
अधांगवायुचा
 झटका 
आल्याने

117 श्री 
एम.व्ही.बानबले

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

26-10-78 गडठचरोली 02-05-01 उराडी/ कढोली 
(कुरखेडा) 2/5/2001 ते 
4.7.2014
मारोडा /पोटेगाांव  
5/7/14 ते आजतागायत

गडठचरो
ली

5.7.2014 मारोडा 
/पोटेगाांव

5 11 5 11 31-10-36

118 श्री मोहन सकलु 
मडावी

अनु. 
जमाती 
(गोड)

अनु. 
जमाती

01-10-70 ठचचटोला/
 कुरखेडा

26-05-04 लोहेरी (फोदेवाडा 
)26/05/2004 ते 
30/6/14 शांकरपुर 
/डोंगरगाव /कोरगाव 
6.07.2014 ते 
आजतागायत

देसाईगांज 6.7.2015 डोंगरगाव 
/कोरगाव

5 11 5 11 30-09-27

119 श्री डी.एम.उरकुडे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

25-03-73 नैनपुर 
(वडसा)

10-05-00 सोनसरी /कढोली 
(कुरखेडा)10/05/2000 
ते 6/7/14 पोटगावां 
/कोरेगाव 7.7.2014 ते 
आजतागायत

देसाईगांज 07.07.201
4

पोटगावां 
/कोरेगाव/ 
देसाईगांज

5 11 5 11 31-03-31

120 श्री दत्त ूदेवाजी 
मडावी

अनु. 
जमाती 
(गोड)

अनु. 
जमाती

30-11-78 आलाप
ल्ली 

(अहेरी)

15-12-03 बोरमपल्ली/ टेकडाताला 
15/12/2003 ते 3.8.2014 
पांचायत सठमती अहेरी  
4.8.2014 ते आजतागायत

अहेरी 4.8.2014 पांचायत 
सठमती अहेरी

5 10 5 10 30-11-36



121 श्री व्यांकट राजन्नू 
गोला

एन.टी. 
(बेलदार)

भ.ज 
(ब)

18-03-68 ठसरेाांचा 02-05-01 टेकडाताला 02/05/2001 
ते  6.10.2014 
देचलीपेिा /देचलीपेिा  
7.10.2014 ते 
आजतागायत

अहेरी 7.10.2014 देचलीपेिा 
/देचलीपेिा

5 7 5 7 31/3/2020
26

122 श्री ठवििल 
ठसताराम कणासे

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

05-04-71 नवगेाांव 
गडठचरोली

16-08-07 गदेवाडा/गटा  
16/08/2007 ते 
31.10.2014 रेखेगाांव 
/घोट  1.11.2014 ते 
आजतागायत

चामोशी 01.11.201
4

रेखेगाांव /घोट 5 6 5 6 30-04-29

123 श्री ठवश्वनाथ 
ठनलकां ि कोडापे

अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु.ज
माती

5.6.1983 भामरागड 10.01.201
5

ठबनागुडा /लाहेरी 
10.01.2015 ते 
आजतागायत

भामरागड 10.01.201
5

ठबनागुडा 
/लाहेरी

5 4 5 4 30.6.2041 प्रा आ 
कें र 
महागाव 
अांतगयत 
उपकेर 
इांदाराम 
पुसुकप
ल्ली 
व्येंकटराव
 पेिा

नक्शलग्रस्त 
भागात सेवा 
केलेले 
असल्यामूळे

124 श्री सठनल 
जानठकराम 
भाांडेकर

इमाव 
(तेली )

ख ाुला 
प्रवगय

20.7.1982 मु. 
पो.नवगेाांव

 
ता.चामो
र्शश  ठज. 

गडठचरोली

30-07-12 ताडपल्ली / 
तोडसा/एटापल्ली 
01/08/2012 ते 
30.11.2015 
कुनघाडा रै. चामोशी 
1.12.2015 ते 
आजतागायत

चामोशी 1.12.2015 कुनघाडा रै. 
चामोशी

4 6 4 6 31.7.2040



125 श्री सेजय 
आनांदराव आमले

अनु. 
जमाती  
(हलबी )

अनु. 
जमाती

24-10-82 मु. 
पो.बेडगाांव

 
ता.कोरची 

ठज. 
गडठचरोली

01.04.201
6

सुकां रअल्ली / 
अककसा/ठसरोंचा 
01.04.2016 ते 
आजतागायत

ठसराांाेचा 01.04.201
6

सुकां रअल्ली / 
अककसा/ठसरों

चा

4 2 4 2 31-10-40

126 श्री यादवराव 
सखाराम लाांजेवार

इमाव  
(तेली )

ख ाुला 
प्रवगय

19-03-69 ठनलज 
/साकोली

21-06-10 सुकरअल्ली/ अककसा 
22/06/2010 ते 
01.04.2016 गणपुर 
/कोनसरी 02.04.2016 ते 
आजतागातय

चामोशी 02.04.201
6

गणपुर 
/कोनसरी 
/चामोशी

4 2 4 2 31-03-27

127 श्री डी.बी.बागडे एन.टी. 
गाडीलोहार

ठवजा 
(अ )

01-07-67 गोिनगाांव
/ कुरखेडा

21-06-10 कोंदावाही/कसनसुर 
25/06/2010 ते 
21/5/2015 गदेवाडा 
/गट्ाा 22/5/2015 ते 
5/4/2016 फोकुडी / 
आमगाांव (म) 6/4/2016  
ते आजतागातय

चामोशी 6.4.2016 फोकुडी / 
आमगाांव 

(म)/ चामोशी

4 1 4 1 30-06-25

128 श्री सांतोष श्रावण 
गेडाम

अनु. 
जमाती  
(परधान )

अनु. 
जमाती

10.06.198
2

मु. पो. 
जारावांडी  
ता.एटाप

ल्ली

04.07.201
6

गदेवाडा /गट्टा 
/एटापल्ली 04.07.2016 
ते आजतागायत

एटापल्ली 04.07.201
6

गदेवाडा 
/गट्टा 

/एटापल्ली

3 11 3 11 31-10-40 उपकें र 
टेका 
ककाेवा 
पुनुर

वठहलाांची 
प्रकृती 
बरोबर 
नसल्यामूळे



129 श्री एस.व्ही.कुमरे अनु.जमा
ती गोाेड

अनु.ज
माती

09-04-75 नागुलवाही
 ता. 

मुलचेरा

29-07-06 ग्लॉसफोरपेिा/ 
टेकडाताला ठसरोंचा  
29/07/2006 ते 
21.11.2017
दामरांचा कमलापुर अहेरी 
22.11.2017 ते 
आजतागायत

अहेरी 22.11.201
7

दामरांचा 
कमलापूर 

अहेरी

2 6 2 6 30-04-33

130 श्री एस.एन.बांदेला अनु.जमा
ती 
(मन्नेवार )

अनु.ज
माती

08-05-74 आलाप
ल्ली 

(अहेरी)

29-06-99 गटेपायली/तोडसा 
(एटापल्ली) 29.6.99 ते 
31.5.2013
प.स.ठसरोंचा 01.06.2013 
ते 30.5.2015
टेकडाताला 1.6.2015 ते 
3.2.2017
तोडसा 4.2.2017ते 
23.7.2018
नरकसहपल्ली 
मोयाबीनपेिा24.7.2018 
ते आजतागायत

ठसरोंचा 24.7.2018 नरकसहपल्ली
/ 

मोयाबीनपेिा

1 10 1 10 31-05-32 ठनलांबीत

131 श्री  सांतोष मधुकर 
आत्राम

अनु.जमा
ती (गोड)

अनु.ज
माती

01-06-73 लगाम/ 
मुलचेरा

06-12-03 टेकडाताला 
(ठसरोंचा)06/12/2003ते 
8/6/14 वाांगांाेतुरी /गटा 
9/6/14 ते   16.02.2017 
तळेगाव देऊळगाव 
कुरखेडा 17.02.2017 ते 
06.08.2018 
रोमपल्ली/टेकडाताला/ठस
रोंचा 07.08.2018 ते 
आजतागायत

ठसरोंचा 7.8.2018 रोमपल्ली/ 
टेकडाताला/ 

 ठसरोंचा

1 10 1 10 31-05-31



132 श्री मुकेश रुषी 
कुसराम

अनु.जमा
ती परधान

अनु. 
जमाती

15-09-78 गोाेाांगवा
डा/ 

भामरागड

25-11-04 बेजुरपल्ली/टेकडाताला 
25/11/2004 ते 
12.02.2017 वैरागड 
13.02.2017 ते 
10.08.2018 रेपनपल्ली 
कमलापुर अहेरी 
11.08.2018 आजतागायत

अहेरी 11.08.201
8

रेपनपल्ली 
कमलापुर 

अहेरी

1 9 1 9 30-09-36

133 श्री आर.एल. 
रामटेके

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

09-05-67 ठवसोरा 
(वडसा)

21-06-99 रेगडी 21/6/99 ते 
6/6/09 चेाप/कोरेगाांव  
23/06/2009 ते 
12.06.2019
चारभटटी देऊळगाव 
13.06.2019   
आजातागायत

कुरखेडा 13.06.201
9

चारभटटी 
देऊळगाव 
कुरखेडास

0 11 0 11 31-05-25

134 श्री डब्लल.ू डी. 
देशमुख

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

04-09-70 कुरुड ता. 
वडसा

20-05-00 पेटतळा/ घोट(चामोशी), 
20/05/2000ते 
31.5.2012 बोडधा 
/कोरेगाव /                
(वडसा )  6/06/2012 ते 
17.06.2019  
खोंब्रामेंढा मालेवाडा 
18.06.2019 आजतागायत

कुरखेडा 18.06.201
9

खोब्रामेढा 
/मालेवाडा 

कुरखेडा

0 11 0 11 30-09-28



135 श्री अरुण 
कलगाजी मडावी

अनु.जमा
ती गोाेड

अनु.ज
माती

15-09-74 कन्हाळगाां
व/ 

चामोशी

14.5.2004 ठसरोंचा, 14.5.04 ते 
1.8.04   ठफरते पथक 
/कसनसुर (एटापल्ली) 
02/08/2004  ते 
17.06.2019
कुरांडीमाल भाकरोंडी 
18.06.2019 आजतागायत

आरमोरी 18.06.201
9

कुरांडीमाल 
भाकरोंडी 
आरमोरी

0 11 0 11 30-09-32

136 श्री राजू दुगा 
कोवासे

अनु.जमा
ती माडीया

अनु. 
जमाती

06-08-76 गदेवाडा 
/एटापल्ली

15-12-03 मानेवारा/कसनसुर 
(एटापल्ली) 15/12/2003 
ते 16.06.2019  
मक्केपल्ली रेगडी 
19.06.2019 ते 
आजतागायत

चामोशी 19.06.201
9

मक्केपल्ली 
/रेगडी  

(चामोर्शश  )

0 11 0 11 30-06-34

137 श्री पराग देवस्कर बाम्हण खुला  
प्रवगय

17.4.1977 वडसा 24.8.2004 आमगाांव /सावांगी 
24/08/2004 ते 
23.6.2019  उरोडी 
कढोली 24.6.2019
आजतागायत

कुरखेडा 24.6.2019 उराडी 
/कढोली 
कुरखेडा

0 11 0 11 30-04-35

138 श्री सुरेश वाय. 
परचाके

अनु.जमा
ती (गोड)

अनु.ज
माती

08-07-68 मुलचेरा 26-06-99 गुडीगुडम / 
कमलापूर/अहेरी 
26/06/1999 ते 30/6/12 
मक्केपल्ली /रेगडी 
(क)(चामोर्शश  ) 
01.07.2012 ते 
24.06.2019
नेलगुांडा लाहेरी 
25.06.2019 आजतागायत

भामरागड 25.06.201
9

नेलगुांडा 
लाहेरी 

भामरागड

0 11 0 11 31-07-26



139 श्री जालींर 
रघुनाथ रायपुरे

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

04-05-75 ठवसापूर 
(गडठचरो

ली)

12-09-03 पुसटोला/कारवाफा 
30/4/04 ते 26/5/11 
ठवसोरा /सावांगी 27/5/11 
ते 30/6/14 
उराडी /कढोली 
01.07.2014 ते 
26.07.2019 नगरी पोला 
27.06.2019 आजतागायत

गडठचरो
ली

27.06.201
9

नगरी पोला 
गडठचरोली

0 11 0 11 31-05-33

140 श्री ए.टी.मांगर इमाव 
(कुणबी )

खुला  
प्रवगय

21.2.1973 गोगाांव 
(गडठचरो

ली)

20-05-00 टेकडाताला (ठसरेाांचा)  
20.5.00 ते 12.8.04  
मेढा/बोदली  
18/08/2004  ते 26/6/14 
राजगटा /अठमझा 
27/6/2014 ते 
29.06.2019
ठगरोला गोडलवाही 
30.6.2019 आजतागायत

धानोरा 30.06.201
9

ठगरोला 
गोडलवाही 

धानोरा

0 11 0 11 28-02-31

141 श्री पाांडुरांग नथुजी 
बोबळे

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

06.08.197
5

बामण ाी/
ठचमुर/चांर

पुर

16.03.201
2

पुनन ाुर कसनसुर 
16.3.2012 ते 
वाघोली आमगाव 
30.6.2019 आजतागायत

चामोशी 01.07.201
9

वाघोली 
आमगाव 
चामोशी

0 11 0 11 31.8.2033



142 श्री डी.जी. चौधरी अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

05-08-69 कढोली 
(कुरखेडा

)

30-10-00 पां.स.मुलचेरा,  31.10.00 
ते 29.6.08 बोदली  
(गडठचरोली) न.1 
/पोााला 30/06/2008 ते 
5/7/2014 नवगेाांव /पोला 
6/7/2014 ते30.6.2019 
धानेारा गोडलवाही 
01.07.2019 ते 
आजातागायत

धानोरा 01.07.201
9

धानोरा 
गोडलवाही 

धानोरा

0 11 0 11 31-08-23

143 श्री  महेंर 
सखाराम हुलके

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

20-08-82 देलोडा 
(आरमोरी

)

12-08-04 पेरठमली (अहेरी),  
12.8.04 ते 23.6.08 
साखरा/पोला 
(गडठचरोली) 
24/06/2008 ते 
जपतलाई गोडलवाही 
30.06.2019 आजतागायत

धानोरा 01.07.201
9

जपतलाई 
गोडलवाही 

धानोरा

0 11 0 11 31-08-40

144 श्री दयाराम 
तुळठशराम 
ताडामी

अनु.जमा
ती गोाेड

अनु. 
जमाती

25-05-71 बेडगाांव     
                

       ( 
कोरची)

15.4.2004 फुलबोडी/ कारवाफा 
15/5/2004 ते 
01.07.2019
येडापुर देऊळगाव 
02.07.2019  
तेआजतागायत

कुरखेडा 02.07.201
9

येडापुर 
देऊळगाव 
कुरखेडा

0 10 0 10 31-05-29

145 श्री वाय.एस. 
बोरकर

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

21-01-68 आरमोरी 04-12-01 मोयाठबनपेिा (ठसरेाांचा),  
4.12.01 ते 15.6.06 
नगरी/पोला 
(गडठचरोली) 
16/06/2006 ते 
02.07.2019 कोसबी 
वडधा आरमोरी 

आरमोरी 03.07.201
9

कोसबी 
वडधा 

आरमोरी

0 11 0 11 31-01-26



146 श्री यु.एस.सातपुते इमाव 
(तेली

इमाव 12-12-75 भेंडाळा 
/चामोशी

07-08-10 येडापूर/देऊळगाांव 
10/08/2010 ते 
30.6.2019
प्रा आ कें र भेंडाळा 
5.07.2019 आजतागयत

चामोशी 05.07.201
9

येडापूर/ 
देऊळगाांव

0 11 0 11 31-12-33

147 श्री. नेताजी 
ठपसाराम 
भाांडारकर

इमाव 
(कलार )

इमाव 28-03-70 पोटगाव 
(वडसा)

28-06-99 कोनसरी 28/6/99 ते 
5/6/02 
कोरेगाांव 6/6/02 ते 
30/6/14 
खोब्रामेढा /मालेवाडा 
1/7/14 ते 04.07.2019
प्रा आ कें र पोला 
05.07.2019 आजतागायत

गडठचरो
ली

05.07.201
9

कोटगल 
पोला 

गडठचरोली

0 11 0 11 31-03-28

148 श्री एन.पी.मेश्राम अनु.जाती 
(महार)

ख ाुला 
प्रवगय

24.4.1967 मारकबोडी
 

(गडठचरो
ली)

25.5.2007 पोटेगाांव 25/05/2007 ते 
31/5/2015 प्रा आ कें र 
पेाला 1/6/2015 ते 
04.07.2019
वडसा खुदय कसनसुर 
05.07.2019 ते 
आजातागायत

एटापल्ली 05.07.201
9

वडसा खुदय 
एटापल्ली

4 0 12 0 30-04-25

149 श्री देवदास 
तुळशीदास आांबोने

इमाव 
(कुणबी )

खुला  
प्रवगय

14-10-71 मु.ठचखली 
ठरट 

ता.वडसा

25-05-00 धानोरा, 25.5.00 ते 
7.6.05 तळेगाांव/ 
देऊळगाांव  08/06/2005  
ते 04.07.2019
शांकरपुर कोरेगाव 
05.07.2019 ते 
आजतागायत

वडसा 05.07.201
9

शांकरपुर 
कोरेगाव 

वडसा

0 11 0 11 31-10-29



150 श्री ठज.बी.वासेकर इमाव 
(तेली )

खुला 
प्रवगय

20-10-69 20-05-00 अहेरी ,22.6.00 ते 
10.6.05 घोट 
/नेताजीनगर 
11/06/2005 ते ठचचोडा 
पेंढरी 05.07.2019 ते 
आजतागायत

धानोरा 05.07.201
9

ठचचोडा 
पेंढरी धानोरा

0 11 0 11 31-10-27

151 श्री एन.एन. 
कुसराम

अनु. 
जमाती 
(परधान)

अनु. 
जमाती

10-06-71 अठमझा 
(गडठचरो

ली)

04-12-03 जाांगदा/राांगी 
04/12/2003 ते 
05.07.2019
आांबेठशवणी अठमझा 
06.07.2019 आजतागायत

गडठचरो
ली

06.07.201
9

अााबेठशवणी 
अठमझा 

गडठचरोली

0 11 0 11 30-06-29

152 श्री पी.के.कलगायत अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

03-04-76 17-07-09 ठभवापुर (चामोशी) 
17/07/2009 ते 
09.07.2019
देवसरा मालेवाडा 
10.07.2019 आजतागायत

कुरखेडा 10.07.201
9

देवसरा 
मालेवाडा 
कुरखेडा

0 11 0 11 30-04-34

153 श्री व्व्ह.डी.दुग्गा अनु. 
जमाती 
माडीया

अनु. 
जमाती

16-06-75 मु. हेटी. 
धानेारा

05-12-03 ठचचो ळा/पेढरी 
05/12/2003 ते 
09.07.2019 
सुकाळा देलनवाडी 
10.07.2019 ते 
आजतागायत

अाारमेा
री

10.07.201
9

सुकाळा 
देलनवाडी 
आरमोंरी

0 11 0 11 30-06-33

154 श्री एच.आर.नराते अनु.जमा
ती गोाेाांड

अनु.ज
माती

11-07-72 11-08-09 लखमापुरबोरी 
/आमगाांव(चामोशी) 
11/08/2009 ते 
09.07.2019जयकसगटोला
 मालेवाडा 10.07.2019 
आजतागायत

कुरखेडा 10.07.201
9

जयकसगटोला
 मालेवाडा 
कुरखेडा

0 11 0 11 31-07-30



155 श्री एस.सी. 
उय्याला

अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

10-08-77 कोिापल्ली
 /ठसरेाांचा

07-08-10 कोडसेपल्ली/ पेरठमली 
7/8/10 ते 
26/6/12येडानुर 
/कुनघाडा 27/6/12 ते 
11.07.2019  मुेढरी 
कसनुसर 12.07.2019  ते 
आजतागायत

एटापल्ली 12.07.201
9

मेढरी 
कसनसुर 
एटापलली

0 11 0 11 31-08-35

156 श्री.ठड.जी.देव्हारे अनु.जाती 
(महार)

अनु.जा
ती

10-05-70 वायगाव 
(चामोशी)

26-06-99 बोडधा (कोरेगाव) 
26/06/1999 ते 23/6/12 
उपकेन्र कुनघाडा 
/कुनघाडा(चामोर्शश  
)24/06/2012 ते 
17.07.2019
बोटेझरी कोटगूल 
18.07.2019 आजतागायत

कोरची 18.07.201
9

बोटेझरी 
कोटगूल 
कोरची

0 11 0 11 31-05-28

157 श्री ठतरुपती 
नामदेव 
कलपल्लीवार

इमाव 
(पाांचाळ)

खुला 
प्रवगय

10.03.198
7

मु. 
पो.ता.मुल 

  ठज. 
चांरपुर

30-07-12 नवगेाांव/कुनघाडा/ 
चामोाेठश 01/08/2012 ते 
17.07.2019
फोदेवाडा लाहेरी 
18.07.2019 आजतागायत

भामरागड 18.07.201
9

फोदेवाडा 
लाहेरी 

भामरागड

0 11 0 11 31.3.2046 प्रा आ 
कें द्र 
बेंडाऱा 
अतंगगत 
उऩकें द्र 
घायगाल

जर्लीताव 
धोका 
अवल्माने

158 श्री बी.के. 
गौरकार

इमाव 
(कुणबी )

इमाव 22-10-66 जयरामपूर
 (चामोशी)

24-06-99 नवगेाांव/महागाांव 
24/6/99 ते 31/5/11 
मुरमुरी/कुनघाडा 
01/6/11 ते 18.07.2019
कनेली पेढरी 19.07.2019 
आजतागायत

धानोरा 19.07.201
9

कनेली पेढरी 
धानोरा

0 11 0 11 31-10-24



159 श्री पी.एल. 
अल्लीवार

एन.टी. 
कुरमार

--- 14-10-72 मु.कोटगल
 ता. 

गडठचरोली

27-06-99 वैरागड (आरमोरी 
28.6.99 ते 18.6.09
ठवष्णुपुर घोट चामोशी 
19.6.2009 ते
सालेभटटी गोडलवाही 
20.07.2019 ते 
आजतागायत

धानोरा 20.7.2019 सालेभटटी 
गोडलवाही 

धानोरा

0 10 0 10 31-10-30

160 श्री के.ई.तलाांडे अनु.जमा
ती गोाेड

अनु. 
जमाती

20-06-74 मु.राखी 
गुरवडा 

ता.गडठच
रोली

26-12-03 अांगारा /मालेवाडा  
(कुरखेडा) 26/12/2003 
ते 26/6/2014 
पलसगड /देऊळगाांव 
27/6/2014 ते 
20.07.2019
सायगाव वैरागड 
21.07.2019 आजतागायत

आरमोरी 21.07.201
9

सायगाांव/ 
वैरागड          

     
(आरमोरी)

0 11 0 11 30-06-33

161 श्री पी.आर. 
बगमारे

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

18.12.197
4

वडसा/ 
देसाईगांज

21-06-10 कनेली/पेंढरी 
22/06/2010 
ते21.7.2019 इांजेवारी 
वडधा  24.07.2019 
आजतागातय

आरमोरी 24.07.201
9

इांजेवारी 
/वडधा 
आरमोरी

0 11 0 11 31.12.203
2

162 श्री कैलाश 
हेमाजी सहारे

अनु.जाती 
(महार)

ख ाुला 
प्रवगय

12.8.1977 गोगाांव 
/गडठचरो

ली

22-06-10 बोटेझरी/कोटगुल 
22/06/2010 ते 
23.07.2019
देलोडा वडधा 
24.07.2019 आजतागातय

आरमोरी 24.07.201
9

देलोडा/वडधा
 /आरमोरी

8 11 8 11 31.8.2035



163 श्री ए.आर.पिाण मुस्लीम खुला 
प्रवगय

15-10-67 आरमोरी 30-10-00 टेंभा (अठमझा),30.10.00 
ते 30.6.2008 
सायगाांव/वैरागड 
(आरमोरी)  01.07.2008 
ते 26.07.2019 
ठनमगाव राांगी 27.7.2019 
आजतागायत

धानोरा 27.07.201
9

ठनमगाव राांगी 
धानोरा

0 11 0 11 31-10-25

164 श्री प्रभाकर 
पोचूजी ठसडाम

अनु.जमात 
(परधान)

अनु.ज
माती

20-08-71 लक्ष्मीपूर/ 
(चामोशीाा

)

26-06-99 कोरेपल्ली/कमलापूर 
26/06/1999 ते 30/6/12 
म्भाडठभडी  
/कुनघाडा(चामोर्शश  
)01.07.2012 ते 
29.07.2019
कुवाकोडी लाहेरी 
30.07.2019 ते 

भामरागड 30.07.201
9

कुवाकोडी 
लाहेरी 

भामरागड

0 10 0 10 31-08-29

165 श्री आर.जी. 
मडावी

अनु. 
जमाती 
(गोड)

अनु. 
जमाती

01-07-67 मु.पन्न ाे
मारा 

मुरुमगाांव 
ता. धानोरा

29-06-04 लोहेरी (ठबनागांडा) 
29/06/2004 ते 8/6/14 
इांजेवारी /वडधा 9/6/14 
ते 29.07.2019
मकेकसा बोटेकसा 
30.07.2019  
आजतागायत

कोरची 30.07.201
9

मकेकसा 
बोटेकसा 
(कोरची)

0 10 0 10 30/9/2020
25



166 श्री एन.व्ही. 
सांतोषवार

इमाव 
(गाांडली)

खुला 
प्रवगय

08-06-84 मु. 
तळोधााी 

ता. 
चामोााशी

09-08-04 कझगानुर, 9.8.04 ते 
6.6.07 हळदवाही/घोट 
(चामोशी /06/2007ते 
29.07.2019
तकुम गोडलवाही 
30.07.2019 आजतागायत

धानोरा 30.07.201
9

तुकुम 
गोडलवाही 

धानोरा

0 10 0 10 30-06-42

167 श्री एम.आर.कार इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

26.11.197
8

वडसा 
/देसाईगांज

24-06-10 देवसुर/मुरुमगाांव 
24/06/2010 ते 
31.07.2019
प्रा आ कें र वडधा 02.08 
2019  ते आजतागातय

आरमोरी 02.08.201
9

चुरमुरा वडधा 
आरमारेी

0 10 0 10 30.11.203
6

168 श्री केतन जानीक 
जुमनाके

अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु.ज
माती

27-07-89 गडठचरोली 14-07-09 गांाुडेरा/ठजमलगट्टा 
18/07/2009 ते 
06.08.2019
बोटेकसा कोरची 
07.08.2019  ते 
आजतागायत

कााेरची 07.08.201
9

बोटेकसा 
बोटेकसा 

कोरची

0 10 0 10 31-07-47

169 श्री अयुबखॉ बी. 
पिाण

मुस्लीम खुला 
प्रवगय

12-02-73 वडसा 28-03-02 अठमझा, 28.3.02 ते 
17.6.09  
पां.स. आरमोरी 
18/06/2009 ते 
07.08.2019 
तळेगाव देऊळगाव 
08.08.2019आजतागायत

कुरखेडा 08.08.201
9

तळेगाव 
देऊळगाव 
कुरखेडा

0 9 0 9 28-02-31



170 श्री बी.बी.मुनघाटे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

22-08-77 मु.ता. 
गडठचरोली

03-05-01 आरमोरी, 3.5.01 ते 
6.6.05  ठवसापूर/पोला 
07/06/2005  ते 
3/7/2014 
जमगाांव /पोटेगाांव 
4/7/2014 ते 05.09.2019
फलबोडी कारवाफा  
06.09.2019 आजतागायत

धानोरा 06.09.201
9

फुलबोडी 
कारवाफा 

धानोरा

0 9 0 9 31-08-35

171 श्री अजमल 
खॉ.पिाण

मुस्लीम खुला 
प्रवगय

26-03-82 अहेरी 7.8.2004 महागाांव/पुसुकपल्ली 
07/08/2004  ते 
08.09.2019  ठजवनगटटा 
तोडसा आजतागायत 
09.09.2019

एटापल्ली 09.09.201
9

ठजवनगटा/ 
तोडसा 

(एटापल्ली)

0 9 0 9 31-03-40

172 श्री एम.एम. 
चालरूकर

अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

01-07-66 आलपल्ली
/अहेरी

14-09-05 देवलमरी /महागाांव 
14/09/2005 ते 
08.09.2019
ताडपल्ली तोडसा 
09.09.2019 आजतागायत

एटापल्ली 09.09.201
9

ताडपल्ली 
तोडसा 

एटापल्ली

0 9 0 9 30-06-24

173 श्री नलींद महादेव 
मुनघाटे

इमाव 
(कुणबी )

ख ाुला 
प्रवगय

30.11.198
6

मु.पो.गोगा
व ता. ठज. 
गडठचरोली

30-07-12 सावांगा 
(बु)/पेढरी/धानोरा 
01/08/2012 ते 
09.09.2019
ठशशी वडसा 10.09.2019 
आजतागायत

आरमोरी 10.09.201
9

र्शशशी वडधा 
आरमोरी

0 8 0 8 30.11.204
4



174 श्री के. व्व्ह. झाडे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

10-11-69 गडीसुला 
(मुल)/ 
चांरपूर

30-10-00 ठभवापुर 
(चामोशी)1.10.00 ते 
2.7.09 धुडेठशवणी 
/अठमझा 03/07/2009 ते 
10.09.2019
जाांगदा राांगी11.09.2019 
ते  आजतागायत

धानोरा 11.09.201
9

जाांगदा राांगी 
धानोरा

0 6 0 6 30-11-29

175 श्री बी.बी.गेडाम अनु. 
जमाती 
गोाेड

अनु. 
जमाती

10-06-73 मु. कराडी 
ता. 

कुरखेडा

05-12-03 घाटी/ कढोली (कुरखेडा 
) 12.5.2003 ते 
10.09.2019
कुरुड कुरुड 11.09.2019 
ते आजतागायत

वडसा 11.09.201
9

कुरुड कुरुड 
वडसा

0 8 0 8 30-06-31

176 श्री ए.बी.कोडाप अनु.जमा
ती 
(परधान)

अनु.ज
माती

28-01-80 गडठचरोली 17-07-09 मौठशखाांब /अठमझा 
17/07/2009 ते 
08.10.2019
साांवगा पेंढरी 09.10.2019 
आजतागायत

धानोरा 09.10.201
9

सावांगा पेढरी 
धानोरा

0 7 0 7 31-01-38

177 श्री ए.पी.दुधबळे इमाव 
(तेली )

खुला 
प्रवगय

18-05-75 कुनघाडा 
(चामोशी)

17-07-09 काांचनपुर/लगाम 
17/07/2009 ते 
25.10.2019
अांगारा मालेवाडा 
26.10.2019 
आजतागायत

कुरखेडा 26.10.201
9

अांगाराम 
मालेवाडा 
कुरखेडा

0 7 0 7 31-05-33



178 श्री के.जी. 
म्हशाखेत्री

इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

30-04-73 मु.नगरी 
ता.गडठच

रोली

01-11-00 /लाहेरी 1.11.00 ते 
21.7.03,जपतलाई 
/गोडलवाही  22/7/03   
ते 8/6/14 आरोग्य ठवभाग 
ठज.प.गड  9/6/14 ते 
8.5.2017 फोदेवाडा 
/लाहेरी भामरागड     
(ठनलांबन मुख्यालय 
)9.5.2017 ते
25.10.2019 ते  देवलमरी 
महागाव 26.10.2019 
आजतागायत

अहेरी 26.10.201
9

देलवमरी 
महागाव 

अहेरी

0 7 0 7 30-04-31

179 श्री ए.बी.कुथे इमाव 
(कुणबी )

खुला 
प्रवगय

01-01-71 आरमोरी 20-05-00 घोट(चामोशी), 20.5.00 
ते 19.6.09 
पाथरगोटा/वैरागड(आर
मोरी) 20/06/2009 ते 
07.11.2019
घाटी कढोली 08.11.2019 
आजतागायत

कुरखेडा 08.11.201
9

घाटी कढोली 
कुरखेडा

0 6 0 6 31-12-28

180 श्री तीरुपती 
परदेशी सडमेक

अनु.जमा
ती गोाेड

अनु. 
जमाती

31-08-76 मोदुमतुरा 
(अहेरी)

25.2.2004 रेपनपल्ली /कमलापूर 
25/12/2004 ते 
30.6.2014 
कल्लेड/देचलीपेिा  
18.9.2014 ते  
10.11.2019 कृघ्याणर 
तोडसा 11.11.2019  
आजतागायत

एटापल्ली 11.11.201
9 

कृष्णार 
तोडसा 

एटापल्ली

0 6 0 6 31-08-34



181 श्री व्व्ह.पी.सहारे अनु.जाती 
(महार)

खुला 
प्रवगय

09-07-65 आांधळी 
/कुरखेडा

1.11.2010 गडठचरोली 1.11.2010 ते 
11.6.2005
वैरागड आरमोरी 
12.6.2005 ते 8.1.2008
मन्नेराजाराम भामरागड 
9.1.2008 ते 18.9.2010  
नडीगुडा/अांठकसा 
19/09/2010 ते 
20.11.2019
चोप कोरेगाव 21.11.2019 
ते आजतागायत

वडसा 21.11.201
9

चााेप 
कोरेगाव 

वडसा

0 6 0 6 31-07-25 53 पुण

182 श्री चांरशेखर 
एल.पुन्नावार

एस.बी.सी.
 
(पद्यमशा
ली)

ठवमाप्र 15-03-79 मायाठबनपे
िा/ठसराांाे

चा

09-03-12 प्रा आ कें र महागाव 
20.12.2019 ते 3.9.2019

मल्लमपोदुर लाहेरी 
4.09.2019 ते आजतागाय

भामरागड 4.09.2019 मल्लमपोदुर 
लाहेरी 

भामरागडा

0 8 0 8 31-03-37

183 श्री एस.व्ही. 
न्यालेवार

देवाांग खुला 
प्रवगय

01-07-72 गडठचरोली 09-08-04 देचलीपेिा  9/8/2004 ते  
17/6/12 पेटतळा /घोट  / 
   (चामोर्शश  )           
18/06/2012 ते 
15.12.2019
कोसमी नां. 1 मुरुमगाव 
16.12.2019 ते 
आजतागायत

धानोरा 16.12.201
9

कााोसमी 
नां.1 

मुरुमगाव 
धानोरा

0 5 0 5 30-06-30






