
बदलीपात्र विनती - 7 प्रशा- 7 17

वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15
1 श्री आय.बी. 

मडावी
2-6-81 बेळगाांव 

(कोरची)
11-11-03 11.11.03 ते 11.8.09 गॅरापती (कोरची) 

कोरची, (बोटेकसा ) 12/8/2009 ते 
आजतागायत

कोरची 11-11-03 कोरची 12.8.2009 10 9 16 6 30.6.2039

2 श्री ए.बी.हेमके 17/12/1983 राांगी 28/08/2005 राांगी (धानोरा) 28/08/2005 ते 
आजतागायत

धानोरा 28.8.2005 राांगी (धानोरा) 28.8.2005 14 9 14 9 31.12.2041

3 श्री ए.यु.मुन 16.2.1985 चांद्रपूर 21-11-05 गटट्टा पेढरी 21/11/2005 ते आजतागायत धानोरा 21.11.2005 गटट्टा 21.11.2005 14 6 14 6 28.2.1943

4 श्री आर.आर. 
ठलाल

5-6-82 कुरखेडा 18/05/2005 वैरागड 18/08/2005 ते  1/6/2007,         
सोनसरी (कढोली)03/06/2007 ते 
आजपयंत

कुरखेडा 3.6.2007 सोनसरी 
(कुरखेडा)

3.6.2007 12 11 12 11 30.6.2040 न्यायालयीन 
प्रकरण

5 श्री एस.ए. 
मुत्यलवार

8-12-62 वणी 
(यवतमाळ)

15/02/1992 पेंढरी (धानोरा )5/2/92 ते 21/6/93, जेप्रा 
(गडहचरोली) 22/6/93 ते 14/7/2000    
येरकड (धानोरा), 15/7/2000 ते 9/1/06   
रेगांठा (हसरोचा)10/1/06 ते 4/6/07 
अहमर्झा 5/6/2007 ते आजतागायत

गडहचरो
ली

5.6.2007 अहमर्झा 
(गडहचरोली)

5.6.2007 12 11 12 11 31.12.2020 53 वषे

6 श्री ए.डी.शेठी 16/10/1981 गडहचरोली 28/05/2005 तोडसा (एटापल्ली) 28/5/05 ते 4/6/07    
गोडलवाही 5/6/2007 ते आजतागायत

धानोरा 5.6.2007 गोडलवाही 
(धानोरा)

5.06.2007 12 11 12 11 30.10.2039 गडहचरोली 
चामोशी 

आरामोरी 
तालकूा अांतगषत

नक्षलग्रस्त व आहदवासी 
क्ष्ज्ञेत्रााामघ्ये काम 

केलयामूळे

7 श्री आर.आर. 
वाळके

9-7-69 बल्लारपूर 
(चांद्रपूर)

26/04/1994 एटापल्ली26/4/94 ते 15/6/07,   लगाम 
18/6/2007 ते आजतागायत

मुलचेरा 18.6.2007 लगाम (मुलचेरा) 18.6.2007 12 11 12 11 31.7.2027 प्रा आ कें द्र 
साळंगी, 
देऊलगाळ 
आऱाऩल्लल्लभ् , 
ऩथक जेप्रा, 
ऩारडी, चांदाला, 
देळऱमारी

13 वष ेनक्षलग्रस्त व 
अहतदुगषम भागात काम 

केले असल्यामुळे

8 श्री पी.आर. दुधे 5-6-79 गडहचरोली 21/07/2003 झर्झगानुर   21/7/03 ते 6/7/07    मुरुमगाांव 
6/7/2007 ते आजतागायत

धानााोरा 6.7.2007 मुरुमगाांव 
(धानोरा)

6.7.2007 12 11 12 11 30.6.2037 देऊळगाव जेप्रा 
व पावीमुराांडा

नक्क्क्षलग्रस्त भागात सेवा 
केलेली असल्यामुळै

9 श्री एन.पी. 
बालमवार

7-20-77 आष्टी 15.4.99 कारवाफा (धानेारा) 15/4/99 ते 5/6/07 
मोयाहबनपेठा(हसरेाांचा)2/7/07 ते 19/6/08 
चाांदाळा (बोदली) 19/6/2008 ते 
आजतागायत

गडहचरो
ली

19.6.2008 मौफ. दवा. 
चाांदाळा 

(गडहचरोली)

19.6.2008 11 11 11 11 30.7.2035 - बदलीत सवलत 
हमळण्याबाबत.

अपांगाचे 
प्रमाणपत्र 

सादर 
हद.5.4.2019

10 श्री व्हह.जी.साखरे 1-8-64 तळेगाांव 
(कुरखेडा)

26/04/1994 हसरोचा 26/4/94 ते 10/7/2010               
(बााेदली) 12/7/2010 ते आजतागायत

गडहचरो
ली

12.7.2010 (बोदली) 12.7.2010 9 10 9 10 30.8.2022 53 वषे

11 श्री ए.एल. राऊत 27/05/1969 वाढोणा 
नागपुर

20.9.1995 येनापुर 20/9/95 ते 31/5/96 मन्नेराजाराम 
1/6/96 ते 26/5/11 भाकरोन्डी 27/5/2011  
ते आजतागायत

आरमोरी 27.5.2011 भाकरोंडी 
(आरमोरी)

27.5.2011 9 0 9 0 31.5.2027

स्थानाांतर प्रा आ कें द्र  झर्झगानुा  ता. हसरोंचा 
येथे र्झालेली आहे .  भारमूक्क्त नाही

7 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय

सिवसाधारण

तालुका

सिवसाधारण बदल्या 2018 मधील कमवचाऱयाांची  तात्पुरती िास्तव्य ज्येष्ठता सुची
सांिर्गाचे नाि-  औषधी वनमाण अवधकारी , मांजुर पदे  84 - भरलेली -67  वरक्त पदे -17
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे
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वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

12 श्री. एच.पी. 
पेशेटीवार

18/05/1975 राजुली 
(मुल)

28/07/2005 मोयाहबनपेठा (हसरोंचा)28/7/2005 ते 
18.6.2012,    जारावांडी 19.6.2012 ते  
आजतागायत

एटापल्ली 19.6.2012 पथक जारावांडी / 
कसनसुर 
/एटापल्ली

19.6.2012 7 11 7 11 31.5.2033

13 श्री. एम.यु.नैताम 3-3-84 मु.पो. येवली 
ता.हजल्हा 

हज.गडहचरो
ली

08-03-12 पथक देवलमारी / महागाांव /अहेरी 
03/08/2012 ते आजतागायत

अहेरी 3.8.2012 पथक देवलमारी 
/ महागाांव /अहेरी

3.8.2012 7 10 7 10 31.5.2033 न्यायालयीन 
प्रकरण

14 श्री. पी. हड. 
कोडाप

13/02/1987 मु.पो.  ता.  
हज.गडहचरो

ली

08-03-12 पथक गेदा  / तोडसा /एटापल्ली 
03/08/2012 ते आजतागायत

एटापल्ली 3.8.2012 पथक गेदा  / 
तोडसा 

/एटापल्ली

3.8.2012 7 10 7 10 31.5.2033

15 श्री जी.बी.हमराणी 28/01/1971 वाबगाांव 
(देवळी) वधा

05-02-94 मुरुमगाांव (अांगारा) 2/5/94 ते 10/6/99, 
गडहचरेाली, 11/6/99 ते 17/1/2000      
तोडसा(एटापल्ली) 24/1/2000 ते 
4/6/07आरोग्य हवभाग हज.प.गडहचरोली 
5/6/2007 ते 10.10.2012, कोपेला 
(झर्झगानुर ) 11.10.2012 ते आजतागायत

हसराांचा 11.10.2012 पथक कोपेला 
/झर्झगानुर ( 
हसराांाेचा )

11.10.2012 7 7 7 7 31.1.2029 हदनाांक 
03/03/2014 

ते 
04/04/2016 

पयंत व हदनाांक 
16/10/2017 
पासुन सेवा 

सांलग्न आरोग्य 
हवभाग, हज. 

प. गडहचरोली

16 श्री एस. बी. 
पोतदार

1-9-62 शाांतीग्राम ( 
गहडहचरोली 

)

25/02/1986 कोनसरी (चामोशी) 25/2/86 ते 15/6/90  
झर्झगानुर (हसरेाांचा21/6/90 ते 20/2/92( 
घोट(चामोशी) 22/2/92 ते 
28/7/05महागाांव अहेरी 1/9/2005 ते 
28/5/2013 सुदरनगर 29/05/2013 
आजतागायत

मुलचेरा 29.5.2013 सुदरनगर 
(मुलचेरा)

29.5.2013 7 0 7 0 30.9.2020 53 वषे

17 श्री व्हह. हही.मुन 11-12-81 गडहचरोली 25/07/2003 आरेवाडा 25/07/2003  ते 28/5/2013 
पारडी /पोला  29/5/2013 ते आजतागायत

गडहचरो
ली

29.5.2013 पारडी /पोला 
/गडहचरोली

29.5.2013 7 0 7 0 31.12.2039

18 श्री एस.एल. 
आत्राम

26/09/1982 आलापल्ली 08-01-06 गोडलवाही(धानोरा),1/8/06 ते 5/6/07 
बुरग्गी  6/6/2007 ते 28/5/2013    वलेगुर 
/महागाांव 29/5/2013 ते आजतागायत

अहेरी 29.5.2013 वलेगुर /महागाांव 
/अहेरी

29.5.2013 7 0 7 0 30.9.2040

19 श्री अहवनाश 
चरणदास र्झाडे

17/06/1980 चांद्रपूर 08-09-08 गटा 9/8/2008  ते 08.07.2013    माकंडा 
(कां ) (चामोशी 09.07.2013 आजतागायत

चामोशी 09.07.2013 माकंडा (कां ) 
(चामोशी

09.07.2013 6 10 6 10 30.6.2038

प्रा आ कें द्र कढोली अांतगषत पथक सोनसरी 
येथे स्थानाांतर र्झालेली आहे परांतू 

भारमुक्क्क्क्त नाही
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वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

20 श्री ए.डी. 
सालोटकर

12-4-64 अडपल्ली 07-04-85 धानोरा 4/7/85 ते 1995, सोनसरी 
(कढोली) 1995 ते 2007 वैरागड 2007 ते 
25.06.2008 हवठलरावपेठा 26/6/2008 ते 
10/02/2014 , गडहचरोली मुख्यालय 
हद.11/02/2014 ते आजतागायत

गडहचरो
ली

11.02.2014 गडहचरोली 
(मुख्या)

11.2.2014 6 3 6 3 30.4.2022 53 वषे

21 श्री तुळशीदास 
हवठठलराव 
हपट्टलवार

30/05/1969 चांद्रपूर 18/04/1994 देलनवाडी (आरमोरी) 18/4/94 ते 
31/5/06    पुराडा (देऊळगाांव ) 1/6/2006 
ते 8/6/14  घेोट 9/6/14 आजतागायत

चामोशी 9.6.2014 घोट (चामोर्शश 9.6.2014 5 11 5 11 31.5.2027 प्रा आ कें द्र 
भेंडाळा, प्रा आ 

पथक जेप्रा, 
येवली, 

देऊळगाव, 
पळसगाव,पावीमु

राांडा,येणापुर,

आई म्हातारी असुन 
हतच्या प्रकृतीकरीता व 

पत्नीला स्तनाचा 
ककष रोग असल्याने

22 श्री आर .बी. 
वजारी

2-1-69 वडसा 29/07/1998 भामरागड, 29.7.98 ते 5/7/03                
कोरची (मसेली) 7/7/2003 ते ते 8/6/14 
हवहीरगाांव /कोरेगाांव 9/6/14 आजतागायत

वडसा 9.6.2014 हवहीरगाांव 
/कोरेगाांव

9.6.2014 5 11 5 11 31.1.2027

23 श्री प्रशाांत अ. 
सावळे

30/06/1977 वघा 11-12-03 लाहेरी  12/11/2003 ते 8/6/14 कुरांडीमाल 
/भाकरोन्डी 9/6/14 आजतागायत

आरमोरी 9.6.2014 कुां रांडीमाल/भाक
रोन्डी

9.6.2014 5 11 5 11 30.6.35

24 श्री. जगहदश रुषी 
हसडाम

23/07/1980 गडहचरोली 08-08-08 पेरहमली 8/8/2008 ते 8/6/2014 पुराडा 
(देऊळगाांव )  9/6/14 आजतागायत

कुरखेडा 9.6.2014 पुराडा 
(देऊळगाांव)

9.6.2014 5 11 5 11 31.7.2038

25 श्री बी.एन. वाढई 20/04/1980 सावली 6.01.2006 मालेवाडा 06/01/2006 ते 30/6/14 
कोरेगाांव 01/07/14 आजतागायत

वडसा 1.7.2014 कोरेगाांव (वडसा) 01.07.2014 5 11 5 11 30.4.2038

26 कु व्हह.बी.बुरे 9-9-80 भेडाळा 28/07/2005 घोट 28/07/2005 ते 8/6/14,   मालेवाडा 
9/6/14 ते 28/12/2014 , येवली पोटेगाांव 
29/12/14 ते आजतागायत

गडहचरो
ली

29.12.2014 पोटेगाांव 
(गडहचरोली)

29.12.2014 5 5 5 5 30.9.2038 प्रा आ कें द्र राांगी 
गोडलवाही 
मुरुमगाव

पती मु. बोदधी ता. 
हचमुर येथे कायषरत 

असल्याने बदलीतून सुट 
देण्यात यावी झकवा  या 

तालकू्क्यात बदली 
करण्याबाबत.

ऩती ऩत्नी 
एकत्राीीकरण 
अतंगगत

27 श्री सरोज 
योगुझसग वरकडे

18/11/1985 हज.नागपुर 26/12/2014 पेरहमली हद.10.01.2015 ते आजतागायत अहेरी 10.01.2015 अहेरी( पेरहमली) 10.01.2015 5 5 5 5 30.4.2043

28 श्री गजेंद्र हकसन 
रांधये

27.02.1987 हज.चद्रपुर 16.01.2015 कमलापुर (अहेरी) 16.01.2015 ते 
आजतागायत

अहेरी 16.01.2015 अहेरी/ कमलापुर 16.01.2015 5 5 5 5 28.02.2045 चामोशी आरमारेी 
  गडहचरोली

आई वडील वयोवृध्द 
असल्यामूळै

29 श्री गणेश हहरचांद्र 
घुले

6-7-91 हज.हबड 18.02.2015 मालेवाडा  हद.18.02.2015  ते आजतागायत कुरखेडा 18.2..2015 कुरखेडा 
(मालेवाडा )

18.02.2015 5 3 5 3 30.4.2022 प्रा आ पथक जेप्रा 
व देऊळगाव

नक्षलग्रस्त भागात सेवा 
केलेली असल्यामूळे

अऩंगाच े
प्रमाणऩत्र 

सादर प्रमाणऩ. 

दद.13.02.2015

30 श्री एस.एल. 
मडावी

3-3-84 आलापल्ली 28/08/2009 असरअल्ली 28/8/2009 ते 27/4/2015 
,मेढाटोला (कारवाफा) 11/5/15 ते 
आजतागायत

धानोरा 11.5.2015 मेढाटोला 
(कारवाफा)

11.5.2015 5 0 5 0 31.3.2042

3 Pha Badali 2020.xlsx Antim 



वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

31 श्री आर.आर. 
गुज्जावार

13/05/1975 हसरोंचा 28/07/1998 हसरोचा (पेन्टीपाका 3/8/1998 ते 26/5/11  
   तोडसा 27/5/11  ते 21/5/2015  
असरअल्ली (अांहकसा) 
22/5/2015आजतागायत

हसराांचा 22.5.2015 असरअल्ली 
/अझकसा/ हसरोंचा

22.5.2015 5 0 5 0 31.5.2033

32 श्री पी.बी.होकम 16/06/1977 अहमर्झा 
(गडहचरोली

)

28/07/1998 लगाम (मुलचेरा) 5/8/98 ते 7/6/07    
वैरागड(पळसगाांव ) 8/6/07 ते 31/5/2015 
    देऊळगाांव  01/06/2015 आजतागायत

कुरखेडा 1.6.2015 देऊळगाांव 
(कुरखेडा)

1.6.2015 5 0 5 0 31.3.2035 पथक जेप्रा, , 
येवली, 

देऊळगाव

नक्षलग्रस्त के्षत्रात काम 
केल्यामूळे

33 श्री हनतीन एस. 
बुराांडे

30/07/1981 गडहचरोली 28/07/2005 पेंढरी (धानोरा ) 28/07/2005 ते 
21/5/2015  वैरागड(पळसगाांव ) 
22/5/2015 आजतागायत

आरमोरी 22.5.2015 वैरागड/ 
पळसगाांव 
आरमोरी

22.5.2015 5 0 5 0 31/07/2039

34 श्री. व्हह.डब्लु 
कन्नाके

7-6-81 मु.पो. ता. 
हज.गडहचरो

ली

08-03-12 पथक नरहसहापल्ली  / मोयाहबनपेठा 
/हसरोंचा 03/08/2012 ते31/5/2015  पेढरी 
01/6/2015 आजतागायत

धानोरा 1.6.2015 पेंढरी  (धानोरा) 1.6.2015 5 0 5 0 31.5.2033

35 कु. हनमषला 
दामोधर 
कन्नमवार

13/09/1983 चद्रपुर 29/07/2005 हजमलगट्टा (अहेरी) 29/7/2005 ते 
30.11.2015    बुगी(तोडसा)01.12.2015 
आजतागायत

एटापल्ली 01.12.2015 बुगी /तोडसा 
(एटापल्ली )

01.12.2015 4 6 4 6 30.9.2041

36 श्री एच.ए. पठाण 15/06/1980 अहेरी 08-02-05 कमलापुर (अहेरी) 2/8/2005 ते 30/6/14   
लाहेरी 01/7/14 ते -31.12/2015  
प्रा.आ.केन्द्र मोयाहबनपेठा /पथक 
हवठलरावपेठा  01.01.2016 -ते 
आजतागायत

हसराांचा 01.01.2016 मोयाहबनपेठा 
/हवठलरापेठा  

(हसरोंचा)

01.01.2016 4 5 4 5 30.6.2038 प्रा आ कें द्र 
आऱाऩल्लऱी

आईची प्रकृती दिक  
नसल्लयामूले

ळ जजळीतास धेाका 
असल्लयामूले

37 कु. अव्ववनी 
सुभाष दुशेटवार

5-2-86 मु.पो. 
ता.हदग्रस 
हज.यवतमाळ

14/03/2016 लाहेरी   / भामरागड  14/03/2016 ते   
आजतागायत

भामरागड 14.6.2016 लाहेरी 
(भामरागड)

14.3.2016 4 2 4 2 29.2.2044 गडहचरेाली येथुन 
30 हक मी 

अांतरागपयषत

पती हज प येथे कायषरत 
असल्याने पती पत्नी 
एकत्रीकरण अांतगषत् ाा

38 श्री तुषार गणेश 
ढेंगे

12-12-82 लाखणी 09-01-07 कसनसुर 1/7/2007 ते 31.5.16 आमगाांव 
1.6.16 ते आजतागायत

चामोशी 1.6.2017 आमगाांव 
(चामोशी)

1.6.2016 4 0 4 0 31.12.2040

39 श्री. पी. वाय. 
कोल्हे

2-9-87 मु.बेलगाांव 
पो.आांधळी  

ता.कुरखेडा  
हज.गडहचरो

ली

08-04-12 प्रा.आ.केन्द्र मन्नेराजाराम   /भामरागड 
04/08/2012 ते 31.5.16 अडपल्ली 6.6.16 
ते आजतागायत

मुलचेरा 6.6.2016 अडपल्ली 6.6.2016 3 11 3 11 31.5.2033

40 श्री हवलास 
रामाजी समथष

27/03/1971 पवनी 29/12/2007 आवलमारी (अहेरी ) 29/12/2007 ते 
6.6.16 आरेवाडा भामरागड 7.6.16 ते 
आजतागायत

भामरागड 7.6.2016 आरेवाडा 
/भामरागउ

7.6.2016 3 11 3 11 31.3.2029 पथक जेप्रा 
येवली, 
देऊळगाव, 
पावीमुराांडा

नक्षलग्रस्त भागात सेवा 
केलेली असल्यामूळे

41 कु.मांजुशा 
आर.नैताम

12-10-90 हपडकेपार 
ता.देवरी

19/08/2013 आरेवाडा  19/8/2013 ते  14.6.16 अांगारा 
(मालेवाडा) 15.6.16 ते आजतागायत

कुरखेडा 15.6.2016 पथक अांगारा/ 
मालेवाडा/ 

कुरखेडा

15.6.2016 3 11 3 11 31.10.48

4 Pha Badali 2020.xlsx Antim 



वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

42 श्री एन.एम. 
धकाते

25/05/1975 आलापल्ली 08-07-03 हजमलगट्टा (अहेरी) 7.8.03 ते 7.6.07 
वलेगुर 7/6/2007 ते 28/5/2013 अांगारा 
/मालेवाडा  29/5/2013 ते 17.6.16 
राजाराम (खाां) /कमलापूर 18.6.16 ते  
आजतागायत

अहेरी 18.6.2016 राजाराम (खाां) 
/कमलापूर /अहेरी

18.6.2016 3 11 3 11 31.5.2033

43 श्री ए.जे. देवस्कर 13/05/1982 वडसा 01-03-06 देचलीपेठा  3/1/2006 ते 17/6/12    पथक 
बेतकाठी  18/6/12 ते 21.5.2017 चारभटटी 
देऊळगाव 01/06/2017 ते आजतागयत

कुरखेडा 1.6.2017 चारभट्टी 
(देऊळगाव 
कुरखेडा)

1.6.2017 3 0 3 0 31.5.2040

44 श्री ए.हही.मसराम 2.4.1984 बल्लारशहा 
(चांद्रपूर)

14/10/2003 भामरागड,  18/10/03 ते 19/6/08   
वैरागड 19/6/08 ते 31/05/2017 कोटमी 
01/06/2017 ते आजतागायत

एटापल्ली 1.6.2017 केाटगी 
(एटापल्ली )

1.6.2017 3 0 3 0 31.8.2039

45 श्री एस.पी.गोंडे 28/02/1980 31/07/2005 मोयाहबनपेठा (हसरोंचा) 31/7/05 ते 
24/6/08    कोनसरी 25/6/2008 ते 
31.05.2017 बेतकाठी हद 01/06/2017 ते 
आजतागायत

केारची 1.6.2017 बेतकाठी (कोरची 
)

1.6.2017 3 0 3 0 29.2.2038

46 कु. अववीनी 
शशीकाांत वाकडे

31/08/1986 मु.पो.  ता.  
हज.नागपुर

30/07/2012 पथक बामनी  / टेकडाताला /हसराांचा 
30/07/2012 ते 31.05.2017    कोरसरी 
01/062017 ते आजतागायत

चामोशी 1.6.2017 कोनसरी  चामोशी 1.6.2017 3 0 3 0 31.5.2033 धानोरा , 
कुरखडा, कोरची 
 तालकूा अांतगषत

स्वताची प्रकृती बरोबर 
नसलयामूळे

47 श्री सांदीप जी.  
जाांभळेु

24/11/1986 गडहचरोली 02-02-10 गॅरापती 02/02/2010 ते 6.09.2017   
वैरागड हद.07.09.2017 ते आजतागायत

आरमोरी 7.9.2017 वैरागड आरमोरी 7.9.2017 2 8 2 8 30/11/2044 प्रा आ कें द्र 
भेंडाला

ऩत्नी साळगजनीक 
बांधका वळभाग चदं्रऩुर 
अतंगगत कायगरत 

असल्लयान ेऩती ऩत्नी 
एकत्राीीकरण अतंगगत

48 श्रीकाांत बबनराव 
इखार

28.02.84 चांद्रपूर 27.05.16 कसनसुर 27.5.16 ते 21.12.17    कारवाफा 
22.12.17 ते आजतागायत

धानोरा 22.12.2017 कारवाफा  धानोरा 22.12.2017 2 5 2 5 28/02/2042

49 श्रीमती के.जी. 
दाांगट

30/11/1979 आरमोरी 13/11/2003 गट्टा (एटापल्ली) 21/11/03 ते 2/6/07 
पोला 4/6/2007 ते 18.04.2018
आरेवाडा 19.04.2018  आजतागायत

भामरागड 19.04.2018 आरेवाडा 
/भामरागड

19.04.2018 2 1 2 1 30.11.2037 कुरखेडा कोरची 
धानोरा ताऱूका 

अतंगगत
पती पत्नी 

एकत्रााीकरण अांतगषत

50 श्री जी.हही. 
खोब्रागडे

1-1-79 गडहचरोली 08-07-03 कोटगुल 7/8/03 ते 5/6/07,                    
कुनघाडा 06/06/2007 ते 01.06.2018 
¯ÖÖê»ÖÖÔ 01.06.2018 ŸÖê  आजपयंत

गडहचरो
ली

01.06.2018 पोला  
(गडहचरोली)

01.06.2018 2 0 2 0 31.12.2037

51 श्री एस.वाय. 
गजहभये

25/05/1976 ब्रम्हपूरी 
(चांद्रपूर)

08-05-98 कोटगुल (कोरची) 5/8/98 ते 27/8/03      
देलनवाडी 28/8/2003 ते 28/5/2013 
प्रा.आ.केन्द्र  गटा 29/5/2013 ते 
30.6.2018 
†ò»ÖÖê ¤ü¾ÖÖ ×¯ÖÃÖê¾Ö›ü¬ÖÖ (भाकरोंडी) 01.07.2018 

ŸÖê आजतागायत

आरमोरी 01.07.2018 ॲलोपॅथीक 
दवाखाना 
हपसेवडधा 

भाकरोडी ता. 
आरमोरी

01.07.2018 1 11 1 11 31.5.2034
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वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

52 श्री जी.एच.ठाकरे 1-1-76 वउसा 08-03-98 पेढरी 3/8/98 ते 16/6/2000
कुरुड (वडसा), 23/6/2000 ते 26/6/2006
झर्झगानुर 30/6/2007 ते 26/5/11 
कढोली 27/5/2011 ते 7.6.2018        कु¹ý›ü 

10.8.2018 ŸÖê आजतागायत

वडसा 10.8.2018 कुरुड  वडसा 10.08.2018 1 9 1 9 30.12.2034

53 श्री ए.एन.तायडे 3-5-64 काटोल 
,नागपूर

28/05/1993 झर्झगानुर   28/5/93 ते 15/6/00    
अहमर्झा  17/6/00 ते 5/7/04
कोरेगाांव (वडसा) 12/7/2004 ते 8/6/014 
कोटगुल 9/6/14 TO 11.10.2018 कढोली 
12.10.2018 ŸÖê आजतागायत

करुखेडा 12.10.2018 कढोली कुरखेडा 12.10.2018 1 7 1 7 31.5.22 53 वषे

54 श्री कृष्णकुमार 
राजेंद्र वलेदांडी

15/06/1976 हसरोचा 13/04/1999 पुराडा (कुरखेडा)  13.4.99 ते 12.7.01  
टेकडाताला 13/7/2001 ते  17.6.2012 
येनापूर 18.6.12 ते 31.10.2018 ¯Ö£Ö•ú ²ÖÖ´Ö•Öß 
 टेकडाताऱा 01.11.2018 ŸÖê 
आजतागायत

हसरोंचा 01.11.2018 पथक बामणी 
टेकडाताला 

हसरोंचा

01.11.2018 1 7 1 7 30.6.2034

55 श्री. सुहनल 
शामरामराव 
हसडाम

28/08/1975 मु.पो. 
हज.झहगणघा

ट

29/07/2013 प्रा.आ.केन्द्र देचलीपेठा /अहेरी  
29/07/2013 ते 30.11.2018
कुनघाडा हद.. 1.12.2018 ते आजतागायत

चामोशी 1.12.2018 कुनघाडा रै 
चामोशी

1.12.2018 1 6 1 6 31.8.2035

56 श्री श्रीहनवास 
सुधाकर मानीक्क्यम

11-8-77 हसरोंचा 08-01-98 मोयाहबनपेठा 1.8.98 ते 16.6.05          
बामनी (टेकडाताला)17/6/2005 ते 
26/5/2011 
पाहवमुराांडा 27/5/2011 ते 28/5/2013 
टेकडाताला  29/05/2013 to 28.05.2019
•कÃÖÖÃÖã¸ü  29.05.2019 त ेआजतागायत

एटापल्ली 29.5.2019 कसनसुर 
एटापल्ली

29.05.2019 1 0 1 0 31.8.2031 रंगय्याऩल्लऱी, 
टेकडाताऱा, 
झ गंानुर 
जजमऱगटटा

ळडीऱाची प्रकृती बरोबर 
नसल्लयामुले

57 श्री प्रशाांत श्रीरांग 
उांहदरवाडे

4-9-80 गडहचरोली 17/12/2003 कोपेला/ झर्झगानूर (हसरोंचा) 17/12/2003 
ते 28/5/2013 पथक पाहवमुराांडा/ कुनघाडा 
/चामोर्शश 29/05/2013 ते 07.07.2019
प्रा आ कें द्र तोडसा 08.07.2019 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 08.07.2019 तोडसा 
(एटापल्ली )

08.07.2019 0 10 0 10 30.9.38

58 श्री प्रफुल्ल एम. 
अलमपटलावार

10-7-73 गडहचरोली 08-05-98 देलनवाडी (दांवांडी)5.8.98 ते 7.5.03  
वैरागड, ,8.5.03 ते  31.8.08   भाकरोन्डी 
1/9/2008 ते 8/6/14  मसेली /बोटैकसा 
9/6/14 ते 08.07.2019
गटटा पेंढरी धानोरा 09.07.2019 
आजतागायत

धानााोरा 09.07.2019 गटटा पेंढरी 
धानोरा

09.07.2019 0 10 0 10 31.7.31 हद. 04/07/2014 ते हद.04/04/2016 पयंत 
सेवा सांलग्न आरोग्य हवभाग, हज. प. 

गडहचरोली प्रत्यक्ष सेवा सेवा 2 वषष 1 महहना
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वषष महहने वषष महहने
1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 157 10 11

तालुका हदनाांक मुख्यालय हदनाांक
पसांतीचे हठकाण हवनांतीचे कारण शेरा

मुख्यालय तालुका
अ. 
क्र.

कमषचाऱयाांचे नाांव जन्म तारीख स्वगाांव व 
तालुका

प्रथम हनयुक्क्ती 
हदनाांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले तालुक्क्यातील कायषरत हठकाण सध्याचे कायषरत हठकाण व हदनाांक सध्याचे मुख्यालयातील  व सेवा हनवृत्तीचे 
वषे

59 श्री एम.एस. 
बुध्दावार

2-4-84 हसरोचा 28/07/2005 देलनवाडी 28/7/2005 ते 23/12/2005     
कमलापुर 24/12/2005 ते 9.6.2015    
तोडसा  10.6.2015 ते 14.07.2019
पेंटीपाका अांहकसा 15.07.2019 ते   
आजतागायत

हसराांचा 15.07.2019 पेंटीपाका अांहकसा 
हसरोंचा

15.07.2019 0 10 0 10 30.4.2042

60 कु. व्हह.यु.गेडाम 5-6-89 मु.पो.बोरगाां
व  ता.देवरी  
 हज.गोझदया

22/08/2012 पथक पेन्टीपाका / अझकसाचा 22/08/2012 
ते 31.5.2018 
कोटगुल कोरची हद. 22.07.2019 ŸÖê 

आजतागायत

कोरची 22.07.2019 कोटगूल           
(कोरची )

22.07.2019 0 10 0 10 31.5.2033

61 श्री हट.आर. 
चलाख

15/08/1973 कुनघाडा 
(चामोशी)

08-04-98 वलेगुर (अहेरी), 4.8.98 ते 6.7.04 जेप्रा 
अहमर्झा 7/7/2004 ते 21/11/2013 भेडाळा 
/आमगाांव (म) 22/11/2013 ते 10.09.2019 
प्रा आ कें द्र गटटा 11.09.2019 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 11.09.2019 गटटा एटापल्ली 11.09.2019 0 8 0 8 31.8.31

62 श्री एस. हही. 
गटला

8-8-72 हसरोंचा 08-01-98 अझकसा 1/8/98 ते 26/5/11 जारावांडी 
27/5/11  ते 18.6.2012 , मोयाहबनपेठा 
19.6.2012 ते 31.8.2019
प्रा आ केद्र लाहेरी 31.082019 ते 
30.11.20169 (हनलांबन मुख्यालय) 
प्रा आ कें द्र मन्नोराजाराम 01.12.2019  ते 
आजतागायत

भामरागड 01.12.2019 मन्नेराजाराम/ 
भामरागड

1.12.2019 0 5 0 5 31.8.2030 हनलांबीत

63 क.स्वाती 
वामनराव कुसराम

24/06/1990 मुल (चांद्रपुर) 08-02-13 देलनवाडी  2/8/2013 ते  30.11.2019
प्रा आ कें द्र ( मसेली) बोटेकसा 01.12.2019 
 आजतागायत

कोरची 1.12.2019 मसेली /बोटेकसा 
कोरची

1.12.2019 0 5 0 5 30.6.48

64 श्री ए.एच. 
गोधनकर

22/03/1983 गडहचरोली 28/07/2005 अनखोडा 28/7/05 ते 23/12/05  भेडाळा 
(आमगाांव )24/12/2005 ते 1/11/2013 
जेप्रा /अहमर्झा  22/11/2013 ते 25.12.2019
प्रा आ पथक दोलांदा 26.12.2019 ते 
आजतागायत

एटापल्ली 26.12.2019 दोलांदा कसनसुर 
एटापल्ली

26.12.2019 0 5 0 5 31.3.2041

65 श्री सुधीर केशव 
कन्नाके

4-6-66 मुल 12-12-96 मन्नेराजाराम 12/12/96 ते 10/8/1996  
,कढोली (कुरखेडा)11/8/96 ते 10/8/2001 
   कुरखेडा 14/9/2001 ते 2/8/2005  
गडहचरोली 5/8/05 ते 3/4/2006  दोलांदा 
(कसनसुर ) 4/4/2006 ते 29.12.2019  प्रा 
आ कें द्र अांहकसा 30.12.2019 ते  
आजतागायत

हसराांचा 30.12.2019 अांहकसा हसरोंचा 30.12.2019 0 5 0 5 30.6.2024 स्थानाांतर प्रा आ कें द्र  
अांहकसा ता. हसरोंचा येथे 
र्झालेली आहे .  भारमूक्क्त 

नाही

न्यायालयीन 
प्रकरण
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