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हिल्हा पहरषद, गडहचरोली अांतगषत कायष रत कमषचाऱयाांची सवषसाधारर् बदली 2018 करीता अांहतम वास्तव्य सेवा सुची.
सांवगष :- सहाय्यक प्रशासन अहधकारी
एकुण मंिूर पदे :-

20

एकुण कायजरत कमजिारी :-

18

10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमष चारी :-

अ.क्र.

1
1

2

3

4

कमषचा-याचे नाांव

2
श्री. व्यंकटे श विरे श्याम कंबगौणी

श्रीमती मगला सुरेश कस्तुरिार

श्री. मवहपाल पंढरी डोंगरे

श्री.िंद्रकांत यशिंत वशिणकर

सवषसाधारर्

2

िन्मतारीख

स्वगाांव/
तालुका

10/03/1961

अहे री

(कु.ढिळे )

हदनाांक

पदावर
हनयुक्ती

यापुवी कोिे कोिे काम केले

15/09/1983

23/04/1963

काटली

15/10/1974

पोल्ला ,
गडविरोली

कालावधी

मुख्यालयातील कायष रत

सध्याचे कायष रत हिकार्

हिकार् व हदनाांक

हदनाांक

हदनाांक

-

मुख्यालयातील एकू र्
सेवा कालावधी
कायालय

मुख्यालय

हवकल्पाचे
हिकार्

8
26/09/1983 ते 15/09/1987

9
10
वि.प.मुख्यालय 29/11/2007

11
कृवि विभाग

वसिाई वि.वि.प.गडविरोली

16/09/1987 ते 15/07/1990

वि.

ससिाई उपवि.गडविरोली

16/07/1990 ते 31/12/1991

प.गडविरोली

ससिाई वि.वि.प.गडविरोली

01/01/1992 ते 13/07/2000

ससिाई उपवि.कुरखेडा

14/07/2000 ते 28/11/2007

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

29/11/2007 ते 22/10/2012

कृवि विभाग,वि.प.गडवि.

23/10/2012 ते आितागायत

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

15/09/1983 ते 20/11/1987

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

21/11/1987 ते 06/12/1989

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

07/12/1989 ते 08/08/1991

पं.स.गडविरोली

08/08/1991 ते 09/07/1993

पं.स.अहे री

12/07/1993 ते 04/10/2005

पं.स.गडविरोली

05/10/2005 ते 16/02/2010

पं.स.दे साईगंि

17/02/2010 पं.स.दे साईगंि

12
23/10/2012

17/02/2010

वि.प.

08/12/2013 ग्रा.पा.पु.विभाग, 01/11/2017

21/04/1988 ते 01/07/1996

मुख्यालय

वि.प.

म.बा.क.वि.वि.प.गडविरोली

02/07/1996 ते 15/01/1997

सा.प्र.वि. वि.प.गडविरोली

16/01/1997 ते 30/06/2005

कृवि विभाग, वि.प. गड

01/07/2005 ते 22/09/2005
23/09/2005 ते 21/08/2006
22/08/2006 ते 07/12/2013

मवहला बाल कल्याण विभाग वि.प. गड

08/12/2013 ते 30/10/2017

16/11/1984 06/06/2009 भु.स.वि.यं.वि.प.गडविरोली

16/11/1984 ते 31/12/1984

7

10

14

शेरा

15
6

नूसार
क्रां.

16

17

2018

वयाची 53 वषष

18

8

3

8

3

2019

वयाची 53 वषष
पुर्ष

26/09/1983 ते 20/04/1988

उपविभाग,धानोरा

12

शा.हन.

पुर्ष

ए.बा.वि.से.यो.एटापल्ली

सा.प्र.वि. वि.प. गड

5

सेवा
हनवृत्तीचे
वषे

वषे महहने वषे महहने

01/07/1962 गडविरोली 26/09/1983 01/11/2017 वि.प.हॉ.कुरुड

ली

श्रीमती सुविता तुकाराम आस्कर

हनयुक्ती

सद्याचे कायालयातील व

सद्याचे

3
4
5
6
7
05/07/1960 गडविरोली 26/09/1983 31/03/2012 सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

/गडविरो

5

प्रथम

0

6

4

5

2020

वयाची 53 वषे
पुर्ष.

गडविरोली

पं.स.धानोरा

31/05/2014 पंिायत सवमती

01/06/2014

3

11

4

0

गडविरोली

2021

02/01/1985 ते 30/06/1986

भु.स.वि.यं.वि.प.गडविरोली

08/07/1986 ते 30/11/1987

विनंती अिज वद.

पं.स.अहे री

01/12/1987 ते 25/04/1994

01.03.2018

10

बांध.वि.वि.प.गडविरोली

28/04/1994 ते 12/01/2004

(पती पत्नी

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

24/02/2004 ते 01/07/2006

एकत्रीकरण

व

पं.स.धानोरा

01/07/2006 ते 05/06/2009

तसेि 53 ििज

वशक्षण विभाग, वि.प. गड.

06/06/2009 ते 31/05/2014

सबबीिर)

15/04/1999 08/04/2011 पं. स. कुरखेडा

15/04/1999 ते 28/09/2005

पं.स. एटापल्ली

29/09/2005 ते 30/05/2014

धानोरा

वयाची 53 वषष

पं.स.गडविरोली

वि.प.मुख्यालय 31/05/2014

पशुसंिधजन
विभाग, वि.प.
गडविरांली

पुर्ष.

01/06/2014

3

11

4

0

कुरखेडा

2032

11

विनंती अिज वद.
12.02.2018

11
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6

7

8

9

श्री.सं िय गुलाबराि िाघुले

श्री. नरें द्र शंकर बोकडे

श्रीमती गायत्री कावशनाथ सोनकुसरे

श्री दतुिी किडू नरड

02/05/1966 िळगांि

02/09/1996 09/08/2014 पंिायत सवमती वसरोंिा

02/09/1996 ते 15/06/2005

से लू

बालकल्याण वि.प गड

16/06/2005 ते 12/01/2009

पंिायत विभाग,विप. गड

13/01/2009 ते 31/05/2013

पंिायत सवमती कोरिी

01/06/2013 ते 08/08/2014

17/11/1963

20/09/1966

नागवभड

आरमोरी

06/09/1983 07/06/2009 आरोग्य विभाग

11 श्रीमती मवनिा एम. गेडाम

09/08/2014

3

9

3

9

भामरागड

पं.स. कोरिी

31/05/2016

पं.स. कोरिी

वि.प.

2024

मुख्यालय

01/06/2016

1

11

2

0

धानोरा ,

विनंती अिज वद.
05.02.2018

2021

वयाची 53 वषष

पंिायत सवमती, धानोरा

01/12/1987 ते 31/05/1996

गडविरोली,

पुर्ष विनंती अिज

सा.प्र.वि.गडविरोली

01/06/1996 ते 10/09/1997

िामोशी

वद. 23.01.2018

पं.स.भामरागड

11/09/1997 ते 29/05/2001

पं.स.अहे री

30/05/2001 ते 24/09/2002

बांध. विभाग, गडविरोली

25/09/2002 ते 06/06/2009

पं.स.आरमोरी

07/06/2009 ते 31/05/2015

मवहला ि बाल विभाग, वि.प.गड

01/06/2015 ते 31/05/2016

20/09/1983 16/02/2018 ए.बा.वि.से.यो.आरमोरी

10

21/09/1983 ते 06/10/1986

वि.प.

बांध.उपवि. धानोरा

07/10/1986 ते 22/09/1996

मुख्यालय

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

23/09/1996 ते 16/07/2004

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

17/07/2004 ते 08/07/2008

कृवि विभाग,वि,प.गड

09/07/2008 ते 16/06/2012

पंिायत सवमती, आरमोरी

01/07/2012 ते 31/05/2016

ससिाइ विभाग वि.प.गड

01/06/2016 ते 15/02/2018

27/02/1963 गडविरोली 27/11/1987 06/03/2017 वि.प.सस.उपवि.िामोशी

27/11/1987 ते 10/06/1996

बांध वि.वि.प.गडविरोली,

11/06/1996 ते 01/06/2007

पं.स.िामोशी

03/06/2007 ते 09/09/2007

ग्रा.पा.पु.वि.प.गडविरोली

10/09/2007 ते 30/06/2011

पं.स.अहे री

10 कु. अलका पैकुिी आसमिार

09/06/1983 ते 30/11/1987

पं.स.भामरागड 09/08/2014 पंिायत सवमती

25/10/2013 26/10/2013 ते

पंिायत सवमती, भामरागड

31/05/2015 01/06/2015 ते

साप्रवि वि.प. गड

09/06/2016 10/06/2016 ते
04/03/2017
25/01/1984 ते 24/05/1996

पं.स.गडविरोली

25/05/1996 ते 15/09/1997

वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

16/09/1997 ते 13/07/2000

पं.स.एटापल्ली

14/07/2000 ते 30/04/2002

वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

01/05/2002 ते 31/10/2003

पं.स.धानोरा

01/11/2003 ते 02/06/2007

बांध.वि.वि.प.गडविरोली

03/06/2007 ते 06/09/2010

पंिायत सवमती, गडविरोली

07/09/2010 ते 15/07/2016

12/12/1962 गडविरोली 27/01/1984 19/07/2016 प्रा.अ.के.गडविरोली

साप्रवि,

16/02/2018

0

3

2

0

2024

वि.प.गड.

हवधवा महीला
कमष चारी

वि.प.मुख्यालय 10/06/2016 वशक्षण वि.वि.प. 06/03/2017

1

2

1

11

2021

गडविरोली

वयाची 53 वषष
पुर्ष

01/07/2011 ते

बांधकाम विभाग वि.प.गडवि.

28/07/1961 गडविरोली 25/01/1984 22/07/2016 वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

31/05/2016

27/01/1984 ते 04/06/1985

प्रा.आ.कें.वसरोंिा

05/06/1985 ते 27/11/1987

प्रा.आ.कें.गडविरोली

01/12/1987 ते 31/05/1996

ससिाई वि.वि.प.गडविरोली

07/06/1996 ते 05/09/1997

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

06/09/1997 ते 31/07/2004

पं.स.आरमोरी

09/08/2004 ते 21/04/2011

वशक्षण विभाग, वि.प.गड

29/04/2011 ते 18/07/2016

पं.स.वसरोंिा

16/07/2016 पंिायत सवमती, 16/07/2016

1

10

1

10

वसरोंिा

गडविरोली

2019

-

वयाची 53 वषे
पुर्ष विनंती अिज
वद. 16.01.2018

10

पं.स. आरमोरी 19/07/2016

पं.स. आरमोरी

19/07/2016

1

10

1

10

2020

वयाची 53 वषष
पुर्ष
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12 श्री. विलास रामकृष्ण कागदे लिार

13 श्री.अरुण विश्िनाथ बािणे

14 सौ.प्रगती प्रदीप कुलकणी

15 श्री. वििेक वदगंबर बन्सोड

11/09/1960

िंद्रपूर

12/09/1983

-

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

22/09/1983 ते 11/08/1988

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

19/11/1988 ते 09/11/1996

पं.स.वसरोंिा

20/11/1996 ते 09/06/2000

वश.वि.गडविरोली

10/06/2000 ते 27/02/2004

पं.स.कुरखेडा

28/02/2004 ते 06/06/2007

वि.ग्रा.वि.यं.गडविरोली

07/06/2007 ते 10/02/2010

पंिायत सवमती, िामोशी

11/02/2010 ते 20/07/2016

01/05/1963 गडविरोली 29/09/1983 02/09/2008 पं.स.धानोरा

08/09/1962

12/06/1978

नागपूर

आणी

29/08/1983 ते 28/01/1988

पं.स. गडविरोली 21/07/2016 पं.स. गडविरोली 21/07/2016

1

10

1

10

2018

पुर्ष

पं.स.अहे री

23/07/2016

पं.स.अहे री

23/07/2016

1

10

1

10

िडसा,

प्रा.आ.कें.धानोरा

29/01/1988 ते 27/06/1990

कुरखेडा

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

28/06/1990 ते 22/07/1991

गडविरोली

पं.स.एटापल्ली

23/07/1991 ते 26/06/1996

पं.स.वसरोंिा

29/06/1996 ते 18/08/2002

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

19/08/2002 ते 10/12/2003

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

11/12/2003 ते 01/09/2007

पं.स.धानोरा

02/09/2007 ते 08/10/2007

पं.स.कोरिी

09/10/2007 ते 01/09/2008

पं.स.वसरोंिा

02/09/2008 ते 22/07/2016

30/01/1984 03/10/2016 पं.स.गडविरोली

30/01/1984 ते 26/09/1996

पं.स.िामोशी

27/09/1996 ते 22/09/1999

स.क.वि.वि.प.गडविरोली

23/09/1999 ते 07/02/2010

पं.स.धानोरा

08/02/2010 ते 14/04/2011

ससिाई विभाग, वि.प.गड.

15/04/2011 ते 31/05/2015

पंिायत सवमती, एटापल्ली

01/06/2015 ते 30/09/2016

06/10/2007 21/12/2016 पं.स.भामरागड

07/10/2007 ते 10/05/2011

वयाची 53 वषष

2021

विनंती अिज वद.
01.02.2018

वयाची 53
वषष पुर्ष

10

वि.प.मुख्यालय 01/10/2016

म. ि बाल

03/10/2016

1

7

1

7

2020

कल्याण विभाग

वयाची 53 वषष
पुर्ष

पं.स. एटापल्ली 31/05/2017 पं.स. एटापल्ली 01/06/2017

0

11

1

0

वसरोंिा

2036

विनंती अिज वद.

पं.स.कोरिी

11/05/2011 ते 08/11/2012

24.01.2018

पंिायत सवमती, ससरोिा

09/11/2012 ते 13/12/2016

(पत्नी हनयहमत

14/12/2016 ते 31/05/2017

सेवेत आहे त

पंिायत सवमती िामोशी

ककवा कसे
याबाबत अथज बोध
होत नाही.)
16 श्री. मोहन तुकाराम मत्ते

16/06/1963 भद्रािती

23/09/1983

पं.स.कुरखेडा

23/09/1983 ते 16/06/1987

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

17/06/1987 ते 01/12/1987

पं.स.आरमोरी

02/12/1987 ते 30/07/1994

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

01/08/1994 ते 12/09/2002

पं.स.भामरागड

13/09/2002 ते 04/02/2004

पं.स.वसरोंिा

05/02/2004 ते 09/05/2008

आरोग्य विभाग, वि.प. गड

10/05/2008 ते 06/07/2015

पंिायत सवमती एटापल्ली

14/07/2015 ते 03/06/2017

पं.स. मुलिेरा

04/06/2017 पंिायत सवमती
मुलिेरा

04/06/2017

0

11

0

11

वि.प.
मुख्यालय

2021

वयाची 53 वषष
पूर्ष
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संवगष :- सहाय्यक प्रशासन अहधकारी
एकुण कायधरत कमधिारी :10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमष चारी :-

अ.क्र.

1
1

2

3

4

कमषचा-याचे नांव

2
श्री. व्यंकटे श विरे श्याम कंबगौणी

श्रीमती मगला सुरेश कस्तुरिार

श्री. मवहपाल पंढरी डोंगरे

श्रीमती सुविता तुकाराम आस्कर

हिल्हा पहरषद, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली 2018 करीता अंहतम वास्तव्य सेवा सुची.

हबगर नक्षलग्रस्त क्षे त्र -7 तालुके

14

1

िन्मतारीख

स्वगांव/
तालुका

प्रथम
हनयुक्ती
हदनांक

सद्याचे कायालयातील व

सद्याचे
पदावर
हनयुक्ती

यापुवी कोिे कोिे काम केले

अहे री

15/09/1983

15/10/1974

पोल्ला ,
गडविरोली

हदनांक

-

मुख्यालयातील एकू र्
सेवा कालावधी
कायालय

मुख्यालय

हवकल्पाचे
हिकार्

8
26/09/1983 ते 15/09/1987

9
10
वि.प.मुख्यालय 29/11/2007

11
कृवि विभाग

वसिाई वि.वि.प.गडविरोली

16/09/1987 ते 15/07/1990

वि.

ससिाई उपवि.गडविरोली

16/07/1990 ते 31/12/1991

प.गडविरोली

ससिाई वि.वि.प.गडविरोली

01/01/1992 ते 13/07/2000

ससिाई उपवि.कुरखेडा

14/07/2000 ते 28/11/2007

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

29/11/2007 ते 22/10/2012

कृवि विभाग,वि.प.गडवि.

23/10/2012 ते आितागायत

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

15/09/1983 ते 20/11/1987

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

21/11/1987 ते 06/12/1989

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

07/12/1989 ते 08/08/1991

पं.स.गडविरोली

08/08/1991 ते 09/07/1993

पं.स.अहे री

12/07/1993 ते 04/10/2005

पं.स.गडविरोली

05/10/2005 ते 16/02/2010

पं.स.दे साईगंि

17/02/2010 पं.स.दे साईगंि

12
23/10/2012

17/02/2010

वि.प.

08/12/2013 ग्रा.पा.पु.विभाग, 01/11/2017

21/04/1988 ते 01/07/1996

मुख्यालय

वि.प.

म.बा.क.वि.वि.प.गडविरोली

02/07/1996 ते 15/01/1997

सा.प्र.वि. वि.प.गडविरोली

16/01/1997 ते 30/06/2005

कृवि विभाग, वि.प. गड

01/07/2005 ते 22/09/2005
23/09/2005 ते 21/08/2006
22/08/2006 ते 07/12/2013

मवहला बाल कल्याण विभाग वि.प. गड

08/12/2013 ते 30/10/2017

15/04/1999 08/04/2011 पं. स. कुरखेडा

15/04/1999 ते 28/09/2005

पं.स. एटापल्ली

29/09/2005 ते 30/05/2014

7

10

14

15
6

शेरा

8

3

8

3

16

17

2018

वयाची 53 वषष

2019

0

6

4

5

2020

वयाची 53 वषष

वयाची 53 वषे
पुर्ष.

गडविरोली

वि.प.मुख्यालय 31/05/2014

पशुसंिधधन

01/06/2014

3

11

4

0

2032

16/02/2018

0

3

2

0

2024

विभाग, वि.प.
गडविरांली

5

श्रीमती गायत्री कावशनाथ सोनकुसरे

20/09/1966

आरमोरी

20/09/1983 16/02/2018 ए.बा.वि.से.यो.आरमोरी

21/09/1983 ते 06/10/1986

वि.प.

बांध.उपवि. धानोरा

07/10/1986 ते 22/09/1996

मुख्यालय

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

23/09/1996 ते 16/07/2004

वशक्षण वि.वि.प.गडविरोली

17/07/2004 ते 08/07/2008

कृवि विभाग,वि,प.गड

09/07/2008 ते 16/06/2012

पंिायत सवमती, आरमोरी

01/07/2012 ते 31/05/2016

ससिाइ विभाग वि.प.गड

01/06/2016 ते 15/02/2018

31/05/2016

साप्रवि,
वि.प.गड.

नूसार
क्रं.

पुर्ष

26/09/1983 ते 20/04/1988

उपविभाग,धानोरा

12

शा.हन.

पुर्ष

ए.बा.वि.से.यो.एटापल्ली

सा.प्र.वि. वि.प. गड

5

सेवा
हनवृत्तीचे
वषे

वषे महहने वषे महहने

01/07/1962 गडविरोली 26/09/1983 01/11/2017 वि.प.हॉ.कुरुड

(कु.ढिळे )

कालावधी

हदनांक

3
4
5
6
7
05/07/1960 गडविरोली 26/09/1983 31/03/2012 सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

10/03/1961

सध्याचे कायष रत हिकार्

हवधवा महीला
कमष चारी

18
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6

श्री दतुिी किडू नरड

27/02/1963 गडविरोली 27/11/1987 06/03/2017 वि.प.सस.उपवि.िामोशी

11/06/1996 ते 01/06/2007

पं.स.िामोशी

03/06/2007 ते 09/09/2007

ग्रा.पा.पु.वि.प.गडविरोली

10/09/2007 ते 30/06/2011

पं.स.अहे री

7

8

9

कु. अलका पैकुिी आसमिार

श्रीमती मवनिा एम. गेडाम

श्री. विलास रामकृष्ण कागदे लिार

10 श्री.अरुण विश्िनाथ बािणे

11 सौ.प्रगती प्रदीप कुलकणी

25/10/2013 26/10/2013 ते

पंिायत सवमती, भामरागड

31/05/2015 01/06/2015 ते

साप्रवि वि.प. गड

09/06/2016 10/06/2016 ते

िंद्रपूर

12/09/1983

-

25/05/1996 ते 15/09/1997

वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

16/09/1997 ते 13/07/2000

पं.स.एटापल्ली

14/07/2000 ते 30/04/2002

वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

01/05/2002 ते 31/10/2003

पं.स.धानोरा

01/11/2003 ते 02/06/2007

बांध.वि.वि.प.गडविरोली

03/06/2007 ते 06/09/2010

पंिायत सवमती, गडविरोली

07/09/2010 ते 15/07/2016

नागपूर

27/01/1984 ते 04/06/1985

प्रा.आ.कें.वसरोंिा

05/06/1985 ते 27/11/1987

प्रा.आ.कें.गडविरोली

01/12/1987 ते 31/05/1996

ससिाई वि.वि.प.गडविरोली

07/06/1996 ते 05/09/1997

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

06/09/1997 ते 31/07/2004

पं.स.आरमोरी

09/08/2004 ते 21/04/2011

वशक्षण विभाग, वि.प.गड

29/04/2011 ते 18/07/2016

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

22/09/1983 ते 11/08/1988

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

19/11/1988 ते 09/11/1996

पं.स.वसरोंिा

20/11/1996 ते 09/06/2000

वश.वि.गडविरोली

10/06/2000 ते 27/02/2004

पं.स.कुरखेडा

28/02/2004 ते 06/06/2007

वि.ग्रा.वि.यं.गडविरोली

07/06/2007 ते 10/02/2010

पंिायत सवमती, िामोशी

11/02/2010 ते 20/07/2016

01/05/1963 गडविरोली 29/09/1983 02/09/2008 पं.स.धानोरा

08/09/1962

04/03/2017
25/01/1984 ते 24/05/1996

पं.स.गडविरोली

12/12/1962 गडविरोली 27/01/1984 19/07/2016 प्रा.अ.के.गडविरोली

29/08/1983 ते 28/01/1988

प्रा.आ.कें.धानोरा

29/01/1988 ते 27/06/1990

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

28/06/1990 ते 22/07/1991

पं.स.एटापल्ली

23/07/1991 ते 26/06/1996

पं.स.वसरोंिा

29/06/1996 ते 18/08/2002

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

19/08/2002 ते 10/12/2003

आरोग्य वि.वि.प.गडविरोली

11/12/2003 ते 01/09/2007

पं.स.धानोरा

02/09/2007 ते 08/10/2007

पं.स.कोरिी

09/10/2007 ते 01/09/2008

पं.स.वसरोंिा

02/09/2008 ते 22/07/2016

30/01/1984 03/10/2016 पं.स.गडविरोली

वि.प.मुख्यालय 10/06/2016 वशक्षण वि.वि.प. 06/03/2017

1

2

1

11

2021

गडविरोली

वयाची 53 वषष
पुर्ष

01/07/2011 ते

बांधकाम विभाग वि.प.गडवि.

28/07/1961 गडविरोली 25/01/1984 22/07/2016 वशक्षण विभाग वि.प.गडविरोली

11/09/1960

27/11/1987 ते 10/06/1996

बांध वि.वि.प.गडविरोली,

30/01/1984 ते 26/09/1996

पं.स.िामोशी

27/09/1996 ते 22/09/1999

स.क.वि.वि.प.गडविरोली

23/09/1999 ते 07/02/2010

पं.स.धानोरा

08/02/2010 ते 14/04/2011

ससिाई विभाग, वि.प.गड.

15/04/2011 ते 31/05/2015

पंिायत सवमती, एटापल्ली

01/06/2015 ते 30/09/2016

पं.स.वसरोंिा

16/07/2016 पंिायत सवमती, 16/07/2016

1

10

1

10

2019

वसरोंिा

पं.स. आरमोरी 19/07/2016

पं.स. आरमोरी

वयाची 53 वषे
पुर्ष

19/07/2016

1

10

1

10

2020

वयाची 53 वषष
पुर्ष

पं.स. गडविरोली 21/07/2016 पं.स. गडविरोली 21/07/2016

1

10

1

10

2018

वयाची 53 वषष
पुर्ष

पं.स.अहे री

23/07/2016

पं.स.अहे री

23/07/2016

1

10

1

10

2021

वयाची 53 वषष
पुर्ष

वि.प.मुख्यालय 01/10/2016

म. ि बाल
कल्याण विभाग

03/10/2016

1

7

1

7

2020

वयाची 53 वषष
पुर्ष
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12 श्री. मोहन तुकाराम मत्ते

13 श्री. सुभाि हवरदास विकाटे

14 श्री.खुशाल िरणदास शेडमे खे

16/06/1963 भद्रािती

01/07/1961

27/06/1964

नागपूर

आरमोरी

23/09/1983

पं.स.कुरखेडा

23/09/1983 ते 16/06/1987

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

17/06/1987 ते 01/12/1987

पं.स.आरमोरी

02/12/1987 ते 30/07/1994

सा.प्र.वि.वि.प.गडविरोली

01/08/1994 ते 12/09/2002

पं.स.भामरागड

13/09/2002 ते 04/02/2004

पं.स.वसरोंिा

05/02/2004 ते 09/05/2008

आरोग्य विभाग, वि.प. गड

10/05/2008 ते 06/07/2015

पंिायत सवमती एटापल्ली

14/07/2015 ते 03/06/2017

13/07/1990 28/06/2012 पं.स.िामोशी,

23/12/1985

17.10.17

13/07/1990 ते 30/04/1997

पंिायत विभाग वि.प.गड.

12/05/1997 ते 20/07/2001

पं.स.गडविरोली

24/07/2001 ते 30/09/2005

बाल वि.वि.प.गडविरोली

30/09/2005 ते 27/06/2012

पंिायत सवमती मुलिेरा

28/06/2012 ते 05/06/2017

कृवि वि.वि.प.गडविरोली

23/12/1985 ते 12/12/1988

पं.स.एटापल्ली

16/12/1988 ते 30/06/1999

प्रा.आ.कें.गडविरोली

02/07/1999 ते 25/07/2001

वि.ग्रा.वि.यं.वि.प.गडविरोली

27/07/2001 ते 17/06/2002

बांध.उपवि.कोरिी

25/06/2002 ते 05/06/2007

साप्रवि वि.प गड

06/06/2007 ते 22/10/2013

वशक्षण विभाग वि.प. गड

पं.स. मुलिेरा

04/06/2017 पंिायत सवमती

04/06/2017

0

11

0

11

मुलिेरा

वि.प.

2021

मुख्यालय

वि.प.मुख्यालय 06/06/2017 आरोग्य विभाग 06/06/2017

0

11

0

11

वयाची 53 वषष
पूर्ष

2019

वयाची 53 वषष
पूर्ष

पं.स. िामोशी

17/10/2017

पं.स. िामोशी

17/10/2017

0

7

0

7

2022

वयाची 53 वषष
पूर्ष

23/10/2013 ते 16/10/2017

उपमुख्य कायधकारी अवधकारी (साप्र.)

मुख्य कायष कारी अहधकारी

विल्हा पवरिद, गडविरोली.

हिल्हा पहरषद, गडहचरोली.
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हिल्हा पहरषद, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली 2018 करीता अंहतम वास्तव्य सेवा सुची.
संवगष :- सहाय्यक प्रशासन अहधकारी
एकुण क ययरत कमयच री :10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमष चारी :-

अ.क्र.

1
1

कमषचा-याचे नांव

2
श्री.चंद्रक ंत यशवंत शशवणकर

नक्षलग्रस्त क्षे त्र - 5 तालुके

4

1
िन्मतारीख

3
23/04/1963

स्वगांव/
तालुका

4
क टली
/गडशचरो
ली

2

श्री.सं िय गुल बर व व घुले

02/05/1966 वळग ंव
से लू

3

4

श्री. नरें द्र शंकर बोकडे

श्री. शववेक शिगंबर बन्सोड

17/11/1963

12/06/1978

न गशभड

आणी

प्रथम
हनयुक्ती
हदनांक

सद्याचे कायालयातील व

सद्याचे
पदावर
हनयुक्ती

यापुवी कोिे कोिे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायष रत

सध्याचे कायष रत हिकार्

हिकार् व हदनांक

हदनांक

हदनांक

मुख्यालयातील एकू र्
सेवा कालावधी
कायालय

मुख्यालय

हवकल्पाचे
हिकार्

8
16/11/1984 ते 31/12/1984

पं.स.गडशचरोली

02/01/1985 ते 30/06/1986

भु.स.शव.यं.शि.प.गडशचरोली

08/07/1986 ते 30/11/1987

पं.स.अहे री

01/12/1987 ते 25/04/1994

ब ंध.शव.शि.प.गडशचरोली

28/04/1994 ते 12/01/2004

आरोग्य शव.शि.प.गडशचरोली

24/02/2004 ते 01/07/2006

पं.स.ध नोर

01/07/2006 ते 05/06/2009

शशक्षण शवभ ग, शि.प. गड.

06/06/2009 ते 31/05/2014

02/09/1996 09/08/2014 पंच यत सशमती शसरोंच

02/09/1996 ते 15/06/2005

ब लकल्य ण शि.प गड

16/06/2005 ते 12/01/2009

पंच यत शवभ ग,शिप. गड

13/01/2009 ते 31/05/2013

पंच यत सशमती कोरची

01/06/2013 ते 08/08/2014

06/09/1983 07/06/2009 आरोग्य शवभ ग

09/06/1983 ते 30/11/1987

पंच यत सशमती, ध नोर

01/12/1987 ते 31/05/1996

स .प्र.शव.गडशचरोली

01/06/1996 ते 10/09/1997

पं.स.भ मर गड

11/09/1997 ते 29/05/2001

पं.स.अहे री

30/05/2001 ते 24/09/2002

ब ंध. शवभ ग, गडशचरोली

25/09/2002 ते 06/06/2009

पं.स.आरमोरी

07/06/2009 ते 31/05/2015

मशहल व ब ल शवभ ग, शि.प.गड

01/06/2015 ते 31/05/2016

06/10/2007 21/12/2016 पं.स.भ मर गड

07/10/2007 ते 10/05/2011

पं.स.कोरची

11/05/2011 ते 08/11/2012

पंच यत सशमती, ससरोच

09/11/2012 ते 13/12/2016

पंच यत सशमती च मोशी

9
पं.स.ध नोर

10
11
31/05/2014 पंच यत सशमती

12
01/06/2014

3

12

11

4

14

15

शेरा

0

17

2021

वयाची 53 वषष
पुर्ष.

09/08/2014

3

9

3

9

2024

01/06/2016

1

11

2

0

2021

भ मर गड

पं.स. कोरची

31/05/2016

पं.स. कोरची

वयाची 53 वषष
पुर्ष

पं.स. एट पल्ली 31/05/2017 पं.स. एट पल्ली 01/06/2017

0

11

1

0

14/12/2016 ते 31/05/2017

उपमुख्य क ययक री अशधक री (स प्र.)
शिल्ह पशरषि, गडशचरोली.

मुख्य कायष कारी अहधकारी
हिल्हा पहरषद, गडहचरोली.

2036

नूसार
क्रं.

16

ध नोर

पं.स.भ मर गड 09/08/2014 पंच यत सशमती

शा.हन.

वषे

वषे महहने वषे महहने

5
6
7
16/11/1984 06/06/2009 भु.स.शव.यं.शि.प.गडशचरोली

सेवा
हनवृत्तीचे

18
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हिल्हा पहरषद, गडहचरोली अांतगषत कायष रत कमषचाऱयाांची सवषसाधारर् बदली 2018 करीता अांहतम वास्तव्य सेवा सुची.
सांवगष :- सहाय्यक प्रशासन अहधकारी
एकुण क यजरत कमजच री :10 % प्रमार्े हवनांती पात्र कमष चारी :-

अ.क्र.

1
1

कमषचा-याचे नाांव

2
श्री.चंद्रक ंत यशवंत शशवणकर

हवनांती वरुन

18

2

िन्मतारीख

3
23/04/1963

स्वगाांव/
तालुका

4
क टली
/गडशचरो
ली

2

3

4

श्री. नरें द्र शंकर बोकडे

कु. अलक पैकुिी आसमव र

श्री.अरुण शवश्वन थ ब वणे

17/11/1963

न गशभड

प्रथम
हनयुक्ती
हदनाांक

सद्याचे कायालयातील व

सद्याचे
पदावर
हनयुक्ती

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायष रत

सध्याचे कायष रत हठकार्

हठकार् व हदनाांक

हदनाांक

हदनाांक

मुख्यालयातील एकू र्
सेवा कालावधी
कायालय

मुख्यालय

हवकल्पाचे
हठकार्

8
16/11/1984 ते 31/12/1984

9
पं.स.ध नोर

10
11
31/05/2014 पंच यत सशमती

12
01/06/2014

3

12

11

4

14

0

शा.हन.
शेरा

वषे

वषे महहने वषे महहने

5
6
7
16/11/1984 06/06/2009 भु.स.शव.यं.शि.प.गडशचरोली

सेवा
हनवृत्तीचे

क्रां.

15

16

17

गडशचरोली

2021

वयाची 53 वषष

18

पं.स.गडशचरोली

02/01/1985 ते 30/06/1986

भु.स.शव.यं.शि.प.गडशचरोली

08/07/1986 ते 30/11/1987

शवनंती अिज शद.

पं.स.अहे री

01/12/1987 ते 25/04/1994

01.03.2018

ब ंध.शव.शि.प.गडशचरोली

28/04/1994 ते 12/01/2004

(पती पत्नी

व

आरोग्य शव.शि.प.गडशचरोली

24/02/2004 ते 01/07/2006

एकत्रीकरण

पं.स.ध नोर

01/07/2006 ते 05/06/2009

तसेच 53 वषज

11

शशक्षण शवभ ग, शि.प. गड.

06/06/2009 ते 31/05/2014

सबबीवर)

06/09/1983 07/06/2009 आरोग्य शवभ ग

09/06/1983 ते 30/11/1987

ध नोर

नूसार

पं.स. कोरची

31/05/2016

पं.स. कोरची

पुर्ष.

01/06/2016

1

11

2

0

ध नोर ,

2021

वयाची 53 वषष

पंच यत सशमती, ध नोर

01/12/1987 ते 31/05/1996

गडशचरोली,

पुर्ष शवनंती अिज

स .प्र.शव.गडशचरोली

01/06/1996 ते 10/09/1997

च मोशी

शद. 23.01.2018

पं.स.भ मर गड

11/09/1997 ते 29/05/2001

पं.स.अहे री

30/05/2001 ते 24/09/2002

ब ंध. शवभ ग, गडशचरोली

25/09/2002 ते 06/06/2009

पं.स.आरमोरी

07/06/2009 ते 31/05/2015

मशहल व ब ल शवभ ग, शि.प.गड

01/06/2015 ते 31/05/2016

28/07/1961 गडशचरोली 25/01/1984 22/07/2016 शशक्षण शवभ ग शि.प.गडशचरोली

25/01/1984 ते 24/05/1996

पं.स.गडशचरोली

25/05/1996 ते 15/09/1997

शशक्षण शवभ ग शि.प.गडशचरोली

16/09/1997 ते 13/07/2000

पं.स.एट पल्ली

14/07/2000 ते 30/04/2002

शशक्षण शवभ ग शि.प.गडशचरोली

01/05/2002 ते 31/10/2003

पं.स.ध नोर

01/11/2003 ते 02/06/2007

ब ंध.शव.शि.प.गडशचरोली

03/06/2007 ते 06/09/2010

पंच यत सशमती, गडशचरोली

07/09/2010 ते 15/07/2016

01/05/1963 गडशचरोली 29/09/1983 02/09/2008 पं.स.ध नोर

29/08/1983 ते 28/01/1988

10

10

पं.स.शसरोंच

16/07/2016 पंच यत सशमती, 16/07/2016

1

10

1

10

शसरोंच

गडशचरोली

2019

-

वयाची 53 वषे
पुर्ष शवनंती अिज
शद. 16.01.2018

10

पं.स.अहे री

23/07/2016

पं.स.अहे री

23/07/2016

1

10

1

10

वडस ,

प्र .आ.कें.ध नोर

29/01/1988 ते 27/06/1990

कुरखेड

स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली

28/06/1990 ते 22/07/1991

गडशचरोली

पं.स.एट पल्ली

23/07/1991 ते 26/06/1996

पं.स.शसरोंच

29/06/1996 ते 18/08/2002

स .प्र.शव.शि.प.गडशचरोली

19/08/2002 ते 10/12/2003

आरोग्य शव.शि.प.गडशचरोली

11/12/2003 ते 01/09/2007

पं.स.ध नोर

02/09/2007 ते 08/10/2007

पं.स.कोरची

09/10/2007 ते 01/09/2008

पं.स.शसरोंच

02/09/2008 ते 22/07/2016

2021

शवनंती अिज शद.
01.02.2018

वयाची 53
वषष पुर्ष

10

