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हर्ल्हा पहरषद, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली -2018 बाबतची अंहतम सेवा वास्तव्य र्ेष्ठता यादी.
संवगष :- वहरष्ठ सहाय्यक
एकुर् मं र्रू पदे :-

एकुर् कायष रत कमषचारी :10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमष चारी :-

118
98

सवषसाधारर्

10

र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
1.

2.

कमज चा-याचे नांव

2
श्रीमती लता र्हहरदार्स बोरकर

श्री नारायण हकष्टा चालुरकर

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
15/01/1962 गडहचरोली

01/04/1961 व्यंकटराव

5
20/10/1984

02/03/1981

पेठा

3.

4.

5.

6.

7.

श्री. हगरीधर यादव रायपुरे

श्री. नरे र्श पांडूरंग कोडापे

श्री.बबन आबािी भोयर

श्री. ललेर्श रामलाल रामटे के

श्री.हर्सतकुरा नारायण पाल

01/07/1961 गडहचरोली

16/09/1961 गडहचरोली

18/03/1964 आरमोरी

01/11/1963 आरमोरी

01/06/1960 वाकडी

08/10/1996

25/01/1984

01/12/1987

19/12/1985

05/07/1989

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

6
23/11/2009 आरोग्य हव.हि.प. गडहचरोली

20/10/1984 ते 16/07/1999

पं.र्स.चामोर्शी

17/07/1999 ते 15/07/2001

कृहर्ष.हव.हि.प.गडहचरोली

16/07/2001 ते 08/07/2008

सर्सचाई हव.हि.प.गडहचरोली

09/07/2008 ते 22/11/2009

06/04/2011 पं.र्स.अर्हे री

02/03/1981 ते 06/09/1984

पं.र्स.चामोर्शी

06/09/1984 ते 25/11/1987

र्स.क.हव.हि.प. गडहचरोली,

01/12/1987 ते 26/08/2002

पं.र्स. भामरागड

02/09/2002 ते 26/06/2006

ग्रा.पा.पु.हि.प.गडहचरोली

27/06/2006 ते 08/04/2011

बांधकाम हवभाग, हि.प.गड

09/04/2011 ते 12/09/2016

22/08/2011 पंचायत र्सहमती, कुरखे डा

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
हि.प.मुख्यालय

8
16/07/2001

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
पं.र्स.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

27/06/2006

कृर्षी हवभाग

पं.र्स.

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

27/06/2000 ते 29/06/2004

(बांधकाम

पं.र्स., अर्हे री

28/07/2004 ते 28/06/2006

हवभाग)

पं.र्स.गडहचरोली

30/06/2006 ते 20/08/2011

20/05/2008 पं.र्स.गडहचरोली

25/01/1984 ते 27/05/1996
23/06/2007 ते 16/02/2009
17/02/2009 ते 31/01/2015

09/08/2016 एबाहवर्से यो काया. अर्हे री

03/12/1987 ते 13/08/1994

हि.प.र्हाय. धानोरा

14/08/1994 ते 04/11/2007

प्रा.आ.के. अहमर्झा, गड

05/11/2007 ते 02/01/2017

30/11/2007 कृहर्ष हव.हि.प.गडहचरोली

19/12/1985 ते 07/07/1999

प्रा.आ.के. भामरागड

08/07/1999 ते 09/06/2000

प्रा.आ.कें.आरमोरी

10/06/2000 ते 08/09/2000

हवत्त हवभाग हि.प.गडहचरोली

09/09/2000 ते 29/11/2007

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

30/11/2007 ते 29/02/2008

20/11/2013 र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

05/07/1989 ते 15/06/2006

बांध उपहव. वडर्सा

16/06/2006 ते 09/06/2008

र्सा.प्र.हव. हि.प.गडहचरोली

10/06/2008 ते 01/02/2015

हि.प. मुख्यालय

30/06/2006

र्सा.प्र.हव.

13

14
2020

15

वयाची 53 वषष पुर्ष

13/09/2016

1

8

11

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

22/08/2011

6

9

11

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/02/2015

3

3

10

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

03/01/2017

1

4

10

6

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष.

हि.प.गडहचरोली

23/06/2007

हर्शक्षण हवभाग
हि.प. गड,

हि.प. मुख्यालय

05/11/2007

हर्शक्षण हवभाग

आरमेारी, वडर्सा

हि.प. गडहचरोली

हवनंती अिज हद.
15.01.2018

पं.र्स. कोरची

29/02/2008

हि.प.बांध.उपहव

01/03/2008

10

2

10

3

2021

वयाची 53 वषष पुर्ष

02/02/2015

3

3

9

11

2018

वयाची 53 वषष पुर्ष

कोरची

हि.प.मुख्यालय

10/06/2008

ग्रापापु, हवभाग
हि.प. गड

.
नुसार
क्रम

हि.प.गडहचरोली

गडहचरोली

बांधकाम हवभाग हि.प.गड.

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
16
10

शा.हन

र्शेरा

अर्ष हद. 2.3.18

12/06/1999 ते 25/06/2000

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
8
6

हवकल्पाचे हठकाण

बदली सुट

08/10/1986 ते 10/06/1999

04/06/1996 ते 22/06/2007

10
23/11/2009

सेवा कालावधी (वषे )

हमळण्याबाबत हवनंती

प्रा.आ.कें.लार्हे री

प.र्स.कुरखे डा

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्

16
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
8.

कमज चा-याचे नांव

2
श्रीमती र्शर्शीकला रायसर्सग राठोड

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
28/05/1979 गडहचरोली

5
14/05/2004

यापुवी कोठे कोठे काम केले

10.

श्री. हविय मारोती कोतकोंडावार

श्री.लचलु चंदु .मडावी

10/09/1961 आरमोरी

01/07/1969 अर्हे री

19/08/1981

12/04/1999

हदनांक

6
12/11/2013 र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली
ग्रा.पा.पू.हवभाग हि.प.गड.

9.

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व

18/06/2009 पं.र्स.ब्रम्र्हपुरी

-

7
14/05/2004 ते 18/06/2008 वगज- हि.प.मुख्यालय

8
19/06/2008

4 19/06/2008 ते 03/02/2015

19/08/1981 ते 31/08/1982

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

01/09/1982 ते 10/02/1985

पं.र्स.गडहचरोली

11/02/1985 ते 03/06/1996

पं.र्स.कुरखे डा

04/06/1996 ते 29/05/2008

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

30/06/2008 ते 17/06/2009

महर्हला व बा हव. हि.प.गड

18/06/2009 ते 03/03/2016

पं.र्स.कोरची

12/04/1999 ते 30/11/2008

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
हर्शक्षण हवभाग

10
04/02/2015

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
3
3

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
9
11

30/06/2008

र्सा.प्र.हव.

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

13

बदलीतून सुट

14

15
हवनंती अिज हद.
27.04.2018

04/03/2016

2

2

9

11

2019

01/12/2008

9

5

9

5

2027

01/03/2016

2

2

8

11
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हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.गडहचरोली

01/12/2008

बांध
उपहव.गडहचरोली

11.

12.

13.

श्रीमती नंहदनी महर्हपाल डोंगरे

श्री. पांडुरंग हचधुंिी पराते

श्री. दे हवदार्स वामन कापकर

04/10/1962 गडहचरोली

08/06/1963 हर्सर्सर्स

01/06/1962 आरमोरी

05/03/1986

20/12/1985

01/07/1985

15/06/2009 प्रा.आ.के .अहमर्झा

04/07/1987 ते 02/05/1988

पं.र्स.एटापल्ली

03/05/1988 ते 28/06/1996

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

29/06/1996 ते 14/07/2008

बांध.उपहव.धानोरा

15/07/2008 ते 12/06/2009

र्सामान्य प्रर्शार्सन हवभाग

13/06/2009 ते 29/02/2016

हि.प.गड
24/06/2009 पं.र्स.एटापल्ली

24/03/2018

10/06/1996 ते 18/07/2007

पं.र्स.भामरागड.

19/07/2007 ते 23/06/2009

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

24/06/2009 ते 12/04/2016

हि.ग्रा.हव.यं.गडहचरोली

01/07/1985 ते 04/08/2003

पं.र्स.धानोरा

04/08/2003 ते 30/06/2009

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

15.

श्री. अरुण परर्सराम वानखेडे

श्री रं िन हिवन रामटे के

15/06/1964 गडहचरोली

10/07/1975 आरमोरी

23/12/1985

10/02/2006

20/12/1985 ते 31/05/1996

कृहर्ष.हव.हि.प.गडहचरोली

र्साप्रहव हि.प. गड
14.

05/03/1986 ते 03/07/1987

पं.र्स.आरमोरी

13/06/2009

श्री.रमेर्श माधवराव नवघरे

06/03/1965 नवेगांव

08/10/1986

बदली न करण्याबाबत

2020 वयाची 53 वषष पुर्ष
हवनंती अर्ष हद.

गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

24/06/2009

आरोग्य हवभाग

11.4.18

13/04/2016

2

1

8

11

2021
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24/03/2018

0

2

8

10

GAD
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पं.र्स.आरमोरी

14/04/2011

7

1

7

1

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष

र्साप्रहव

01/08/2015

2

9

6

11

हि.प.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

01/07/2009

ग्रापापू हवभाग
हि. प.गङ

03/02/2016 ते 23/03/2018
23/12/1985 ते 17/06/1989

पं.र्स. हर्सरोंचा

18/06/1989 ते 10/01/1992

एबाहवर्से यो काया. धानोरा

11/01/1992 ते 14/06/1999

पं.र्स. गडहचरोली

16/06/1999 ते 14/05/2001

हि.प. बांध उप धानोरा

15/05/2001 ते 15/06/2005

सर्सचाई हवभाग, हि.प.गड

16/05/2005 ते 03/11/2009

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

14/11/2009 ते 13/04/2011
10/02/2006 ते 24/06/2011

पं.र्स.आरमोरी

14/04/2011

हि.प.मुख्यालय

27/06/2011

बांधकाम उपहवभाग, गडहचरोली 25/06/2011 ते 31/07/2015
16.

पर्शु.र्सं.हव.हि.प.

01/07/2009 ते 02/02/2016

14/04/2011 हि.प. सर्सचाई उप गडहचरोली

01/08/2015 पं.र्स.आरमोरी

हि.प. मुख्यालय

02/12/2013 पं.र्स.कुरखे डा,

08/10/1986 ते 10/06/1999

प्राआके अर्हे री

11/06/1999 ते 04/07/2011

बांध.हवभाग हि.प.गडहरोली

05/07/2011 ते 30/11/2013

हि.प.गडहचरोली
हि.प.मुख्यालय

05/07/2011

पं.र्स.गडहचरोली

धानोरा कुरखेडा

2033

कोरची
02/12/2013

4

5

6

10

.
नुसार
क्रम

हमळण्याबाबत

हि.प. गड
हि.प. मुख्यालय

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्

हवनंती अिज हद.
19.4.18

2023
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
17.

कमज चा-याचे नांव

2
श्रीमती माधुरी नामदे व खोब्रागडे

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
10/05/1963 तळोधी

5
19/11/1987

श्री.. उमेर्शकुमार गोवधजन लोर्हकरे

21/09/1978 गडहचरोली

08/08/2005

कालावधी

6
20/11/2013 पं.र्स.गडहचरोली

19/11/1987 ते 09/06/2000

प्रा.आ.के. कुरुड

17/06/2000 ते 15/07/2001

पंचायत र्सहमती, वडर्सा

16/07/2001 ते 25/06/2012

(बाळापूर)

18.

यापुवी कोठे कोठे काम केले

12/08/2005 पं.र्स.भामरागड

12/08/2005 ते 25/06/2012

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
हि.प.मुख्यालय

8
26/06/2012

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
बांधकाम हवभाग,

10
26/06/2012

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
5
11

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
5
11

हवकल्पाचे हठकाण

र्शेरा

13

14
2021

वयाची 53 वषष पुर्ष.

श्री लक्ष्मण मारोती मोर्हुले

01/07/1961 घोडे वार्ही/

26/02/1986

29/07/2004 पं.र्स.चामोर्शी

र्सावली

20.

21.

22.

23.

कु .ज्योती हर्शवािीराव ढोके

श्री र्सुरेर्श उध्दवराव ताकर्सांडे

श्री डब्लल्यू.एम.तुनकलवार

श्री. रािेंद्र रुहर्षिी र्शेरकुरे

09/05/1967 नागपूर

20/08/1964 गडहचरोली

15/06/1960 हगलगांव

20/08/1978 गडहचरोली

03/05/1997

19/12/1985

23/04/1986

30/10/1996

03/05/1997

27/02/1986 ते 30/06/1999

15

धानोरा

2036

हवनंती अिज हद.

हि.प.गडहचरोली

हि.प.मुख्यालय

26/06/2012

हि.ग्रा.हव.यं.

26/06/2012

5

11

5

11

पं.र्स. चामोर्शी

01/08/2012

बांधकाम

2.2.18
01/08/2012

5

9

5

9

गडहचरोली

2019
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पं.र्स.गडहचरोली

01/07/1999 ते 28/07/2004

उपहवभाग

हवनंती अिज हद.

बांधकाम हव.हि.प.गड

29/07/2004 ते 31/07/2012

चामोर्शी

15.01.2018

र्साप्रहव हि.प. गडहचरोली

03/05/1997 ते 25/01/2002

पंचायत र्सहमती, चामोर्शी

26/01/2002 ते 22/04/2010

पं.र्स. मुलचेरा

23/04/2010 ते 05/11/2012

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

06/11/2012 ते 13/02/2017

बांध.उपहव.चमोर्शी,

19/12/1985 ते 28/06/1995

प्रा.आ.कें. अंहकर्सा

29/06/1995 ते 09/06/2000

ए.बा.हव.र्से.यो.गडहचरोली

10/06/2000 ते 02/11/2006

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

03/11/2006 ते 31/05/2013

प्रा.आ.के. हर्सरोंचा,

23/04/1986 ते 01/08/1991

हि.प. सर्सचाइ उप चामोर्शी

02/08/1991 ते 31/07/2004

प्रा.आ.के.मुरुमगांव

09/08/2004 ते 31/05/2013

01/06/2005 प्रा.आ.कें.धानोरा

30/10/1996 ते 11/07/2001

बांध.हव.हि.प.गडहचरोली

12/07/2001 ते 20/04/2002

पर्शुर्सं.हव.हि.प.गडहचरोल

21/04/2002 ते 31/05/2005

बांध.हवभाग हि.प.गडहचरोली

01/06/2005 ते 31/05/2013

हि.प. मुख्यालय

06/11/2012

हर्शक्षण हवभाग

06/11/2012

5

6

5

6

चामोर्शी

GAD

हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.दे र्साईगंि

01/06/2013

पं.र्स.गडहचरोली

01/06/2013

पं.र्स.दे र्साईगंि

हर्शक्षण हवभाग

हवनंती अिज हद.
15.2.18

01/06/2013

4

11

4

11

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष

31/05/2018

0

0

4

11

DHA

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/06/2013

4

11

4

11

2036

हि.प. गड

पं.र्स.एटापल्ली

01/06/2013

पं.र्स.एटापल्ली

(हर्.प.गडहचरोली
ये थे हद.
30.08.2013 पार्सून
मा. उपाध्यक्ष यांचे
स्वीय र्सर्हाय्यक म्र्हणून

24.

श्री.गणेर्श रामचंद्र र्सुंकरवार

25/07/1986 अर्हे री

13/02/2006

24/07/2015 प्रा.आ.के.गट्टा
र्सा.प्र.हव., हि.प.गड

25.

26.

27.

श्री प्रदीप तारकराम उराडे

श्री दौलत र्सखाराम पोवरे

श्री. रािाराम एल.उईनवार

20/10/1966 चामोर्शी

25/03/1961 धानोरा

30/05/1965 इंदाळा

23/12/1985

30/10/1984

21/07/1995

01/03/2008 पं.र्स.अर्हे री,

13/02/2006 ते 04/06/2013

हि.प. मुख्यालय

05/06/2013

05/06/2013 ते 20/09/2015

23/12/1985 ते 09/06/2000

हर्शक्षण हवभाग

पं.र्स.एटापल्ली

01/07/2013

बांधकाम

10/06/2000 ते 28/02/2008

उपहवभाग

बांधकाम हवभाग हि.प.गड.

01/03/2008 ते 30/06/2013

एटापल्ली

30/10/1984 ते 30/11/1984

सर्सचाई उपहव.गड.

01/12/1984 ते 05/07/1995

प्राआके टे कडाताला

06/07/1995 ते 11/08/2003

पं.र्स.धानोरा

12/08/2003 ते 11/11/2013

17/11/2013 प्रा आके कर्सनर्सूर

24/06/2009 ते 16/11/2013

2

8

4

11

2044

हि.प.गड.

सर्सचाई हव.हि.प.गडहचरोली

30/11/2013 बांध.उपहव.गडहचरोली

21/09/2015

हि.प. मुख्यालय

12/11/2013

र्साप्रहव

17/11/2013

पं.र्स.आरमोरी

आितागायत कायजरत)
हवनंती अिज हद.
10.01.2018

01/07/2013

4

10

4

10

2024

07/12/2013

4

5

4

6

2019

17/11/2013

4

6

4

6

2023

हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.आरमोरी

.
नुसार
क्रम

गडहचरोली
19.

शा.हन

वयाची 53 वषष पुर्ष
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

कमज चा-याचे नांव

2
श्री. अर्शोक पांडूरंग कायरकर

श्री. अंबादार्स धमािी दडमल

श्री हलयाकत र्हुर्सेन अब्लदूल गफार

श्रीमती र्शंकुतला दे वािी अलोणे (तुरे)

श्री. र्शालीक पंिाबराव चंगोले

श्री.र्संदीप हबर्सराम आष्ष्टकर

श्री अरुण र्शामराव वैद्य

श्री.अमोल भाष्कर रािुरकर

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
10/12/1967 नागहभड

27/07/1962 चामोर्शी

21/12/1963 हर्सरोंचा

04/12/1962 अर्हे री

16/10/1964 नागपूर

11/09/1969 गोंहदया

31/07/1960 गडहचरोली

27/03/1987 गडहचरोली

16/11/1987

01/12/1987

05/05/1997

15/04/1994

19/12/1985

17/01/2014

कालावधी

6

5
04/11/1986

23/04/1986

यापुवी कोठे कोठे काम केले

प्रा.आ.कें.कुनघाडा

04/11/1986 ते 04/06/1992

कृहर्ष हव.हि.प.गडहचरोली

05/06/1992 ते 13/03/1997

पं.र्स.वडर्सा

14/03/1997 ते 31/07/2009

पं.र्स.कुरखे डा

01/08/2009 ते 22/11/2013

01/12/2013 सर्सचाई उपहव. चामोर्शी

22/06/2006 ते 21/07/2007

बांध.उपहवभाग चामोर्शी

03/08/2007 ते 30/11/2013

09/12/2013 पं.र्स.चामोर्शी

16/11/1987 ते 12/01/1990

प्रा.आ.कें.मोयाबीनपेटा,

13/01/1990 ते 22/07/1994

प्रा.आ.कें.अंहकर्सा,

23/07/1994 ते 25/07/1995

ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

26/07/1995 ते 01/08/1996

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

02/08/1996 ते 08/06/2011

पं.र्स.धानोरा

09/06/2011 ते 30/11/2013

01/12/2013 प्रा.आ.कें.हर्सरोंचा

-

23/04/1986 ते 21/06/2006

पं.र्स.भामरागड

01/12/1987 ते 15/06/1990

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
पं.र्स.दे र्साईगंि

8
23/11/2013

हि.प. मुख्यालय

01/12/2013

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
4
6

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
4
6

9
पं.र्स.दे र्साईगंि

10
23/11/2013

बांधकाम हवभाग

01/12/2013

4

5

4

5

हवकल्पाचे हठकाण

र्शेरा

13

14
2025

श्रीमती नयना रमेर्श कुमरे

06/04/1981 गडहचरोली

20/01/2014

15
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हि.प. गडहचरोली

पं.र्स.हर्सरोंचा

01/12/2013

पं.र्स.हर्सरोंचा

01/12/2013

4

5

4

5

पं.र्स.अर्हे री

01/12/2013

पं.र्स.अर्हे री

01/12/2013

4

5

4

5

2021

कोरची

2020

वयाची 53 वषष पुर्ष

वयाची 53 वषष

बांधकाम उपहव.अर्हे री

16/06/1990 ते 30/06/2000

पुर्ष. हवनंती अिज हद.

पं.र्स.अर्हे री

01/07/2000 ते 30/06/2012

31.1.18

पं.र्स.एटापल्ली

01/07/2012 ते 30/11/2013

हर्शक्षण हवभाग हिप.गड.

05/05/1997 ते 03/07/2009

बांधकाम उपहवभाग, धानोरा

04/07/2009 ते 30/11/2013

प्रा.आ.केेेें.मालेवाडा

15/04/1994 ते 17/11/1994

पं.र्स.आरमोरी

18/11/1994 ते 31/07/1997

उपहवभाेाग

पं.र्स.दे र्साईगंि

01/08/1997 ते 24/06/2008

दे र्साईगंि

हि.प.र्हायस्कूल बेळगांव

25/06/2008 ते 24/12/2013

10/01/2014 हि.प.र्हॉ.कोनर्सरी

19/12/1985 ते 08/06/1989

हि.प.बांध.उपहव. गडहचरोली

09/06/1989 ते 01/08/2002

पं.र्स.आरमोरी

02/08/2002 ते 11/11/2013

प्रा.आ.के. रांगी, धानेारा

07/06/2013 ते 04/01/2014

20/01/2014 --

--

हि.प. मुख्यालय

03/12/2013

हर्शक्षण हवभाग

03/12/2013

4

5

4

5

2022

25/12/2013

4

5

4

5

2027

05/01/2014

4

4

4

4

2018

20/01/2014

4

4

4

4

20/01/2014 --

--

वयाची 53 वषष पुर्ष

हि.प.गडहचरोली
पं.र्स. दे र्साइगंि

हि.प.मुख्यालय

25/12/2013

05/01/2014

सर्सचाई

र्साप्रहव
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हि.प.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

20/01/2014

हर्शक्षण हवभाग

हि.प.मुख्यालय

20/01/2014

ग्रापापू

कुरखेडा, धानोरा

2045

हवनंती अिज हद.
15.01.2018

20/01/2014

4

4

4

4

2039

23/01/2014

4

4

4

4

2033

02/05/2014

4

0

4

0

हि.प.गडहचरोली
37.

श्रीमती उमाराणी अिय चेलमेलवार

01/07/1975 बल्लारपूर

20/01/2014

23/01/2014 --

--

पं. र्स. धानोरा

23/01/2014

हि.प.र्हायस्कूल,
धानोरा

38.

श्री. हफरोि श्रीर्हरी लांिेवार

24/07/1983 गडहचरोली

12/08/2005

पं.र्स. कोरची

12/08/2005 ते 16/09/2009

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

17/09/2009 ते 30/04/2014

पं.र्स.दे र्साईगंि

02/05/2014

पं.र्स.दे र्साईगंि

.
नुसार
क्रम

हि.प.गडहचरोली
36.

शा.हन

कुरखेडा

2041

हवनंती अिज हद.
11.1.18
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र

कमज चा-याचे नांव

.

1
39.

2
श्रीमती िांर्सुदा र्हं र्सराि बडोले (कु.

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
06/08/1971 पोला

5
26/09/1995

यापुवी कोठे कोठे काम केले

6
27/05/2014 प्रा.आ.केंद्र कोरची

भानारकर)

हवत्त हवभाग हि.प.गड.
प.र्स. आरमोरी

40.

श्री. श्रीरं ग पाडू रंग पुर्सदकर

02/11/1963 अमरावती

05/05/1997

21/05/2014 पं.र्स.एटापल्ली
हि.प. बांध उप. अर्हे री

41.

श्री. भोलानाथ मुखरुिी दोनाडकर

15/08/1970 वघाडा /

12/04/1999

कालावधी

20/05/2014 पं.र्स.दे र्साईगंि

26/09/1995 ते 08/09/1996

43.

44.

45.

46.

श्री. हविय मंर्साराम हभवगडे

श्रीमती ललीता र्सोमेश्वर हनमिे

कु. नयना गुणवंत हचटटवार

श्री. अिय नामदे व लाकुडवार्हे

श्री. कमलेर्श भाउुराव मेश्राम

01/11/1970 भंडारा

22/08/1963 गडहचरोली

29/03/1974 सर्हगनघाट

26/04/1976 गडहचरोली

10/10/1977 गडहचरोली

हदनांक

7
पं.र्स. कुरखे डा

8
20/05/2014

21/12/1985

10/02/2006

13/02/2006

11/04/2008

-

30/06/2014

18/12/2016

-

9
ग्रा.पा.पु

10
27/05/2014

कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
4
0

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
4
0

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

13
आरमोरी वडर्सा, गड

14
2029

15
सवनती अिज हद.
01.02.2018 (पती

कुरखेडा

पत्नी एकत्रीकरण)

05/05/1997 ते 15/02/2014

पं.र्स. कोरची

20/05/2014

पं.र्स.

20/05/2014

पं.र्स. कोरची

21/05/2014

4

0

4

0

2021

हि.प.र्हॉय

20/05/2014

4

0

4

0

2028

वयाची 53 वषष पुर्ष

16/02/2014 ते 20/05/2014
12/04/1999 ते 19/05/2014

05/05/1997 ते 06/07/2012

ग्रापापु, उपहवभाग हि.प. गड.

07/07/2012 ते 11/06/2014

सर्सचाई उपहवभाग गडहचरोली

21/12/1985 ते 18/12/1989

एबाहवर्से यो काया. आरमोरी

19/12/1989 ते 01/08/2002

हि.प. र्हाय गडहचरोली

02/08/2002 ते 31/05/2013

प.र्स. अर्हे री

01/06/2013 ते 21/06/2014

पं.र्स.धानोरा

10/02/2006 ते 30/06/2014

हि.प.बांध उप.गडहचरोली

01/07/2014 ते 17/12/2016

पं.र्स.हर्सरोंचा

13/02/2006 ते 04/01/2008

हवत्त हवभाग,हि.प.गड.

05/01/2008 ते 30/10/2008

प्रा.आ.कें.पेंढरी

01/11/2008 ते 30/06/2014

पं.र्स. गडहचरोली

01/07/2014 ते 31/03/2018
11/04/2008 ते 30/06/2014

गडहचरोली

अपंग कमषचारी.
प्रमाणपत्र क्र. 64645 हद.
20.03.2014

पं.र्स. भामरागड

12/06/2014

पं.र्स. भामरागड

12/06/2014

3

11

3

11

वडर्सा धानोरा गड

पं.र्स. कुरखे डा

22/06/2014

पं.र्स. कुरखेडा

22/06/2014

3

11

3

11

अआरमोरी,

2028 हवनंती अिज हद. हनरं क

2021
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हवनंती अिज हद.
30.01.2018

हि.प.मुख्यालय

01/07/2014

आरोग्य हवभाग,

18/12/2016

1

5

3

10

01/04/2018

0

1

3

10

2032

हि.प. गडहचरोली

हि.प.मुख्यालय

01/07/2014

हर्शक्षण हवभाग
हि.प. गड

पं.र्स.धानोरा

01/07/2014

पं.र्स.धानोरा

धानोरा आरमोरी

2033

वडर्सा

01/07/2014

3

10

3

10

चामोर्शी, आरमोरी

हवनंती अिर् हद
4.4.18

2035 हवनंती अिज हद 17.4.18

गडहचरोली
47.

48.

श्री. िगदीर्श बाबुराव र्सामृतवार

श्री.अर्शोक पांडूरंग वनकर

08/02/1965 आरमोरी

01/07/1967 गडहचरोली

09/04/1999

06/11/1986

07/01/2014 पं.र्स.कोरची

09/04/1999 ते 07/08/2009

पं.र्स.वडर्सा

08/08/2009 ते 30/06/2014

14/11/2013 हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.
पं.र्स.मुलचेरा

49.

श्री.लक्ष्मीकांत आनंदराव मे ढे

25/09/1983 इल्लुर

20/09/2014

24/09/2014 --

22/01/2004 ते 30/06/2014

पं.र्स. मुलचेरा

07/07/2014

07/07/2014

3

10

3

10

आरमोरी वडर्सा,

2023

हि.प. मुख्यालय

09/09/2014

पंचायत हवभाग

09/09/2014

3

8

3

8

2025

24/09/2014

3

8

3

8

2041

हि.प. गड

हि.प.मुख्यालय

24/09/2014

र्सा.प्र.हव.
हि.प.गडहचरोली

53 वषष पर्ष हवनंती
अर्ष हद. 30.01.2018

कुरखेडा

08/07/2014 ते 08/09/2014

--

पं.र्स. मुलचेरा

.
नुसार
क्रम

उपहवभाग

बांध हवभा्ग हि.प. गड.

11/04/2008 पं.र्स.कुरखे डा

वर्षज

10/06/2008 ते 19/05/2014

गडहचरोली
05/05/1997

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )

09/09/1996 ते 09/06/2008

आरमोरी
42.

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व

व मुख्यालयातील एकू र्

16
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
50.

कमज चा-याचे नांव

2
श्रीमती हनता प्रभाकर िंबोिवार

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
5
06/12/1970 गणेर्शहपपरी 20/09/2014

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

6
30/09/2014 --

--

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
हि.प. मुख्यालय

8
30/09/2014

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
हर्शक्षण हवभाग

10
30/09/2014

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
3
8

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
13
14
3
8 बदली न करण्याबाबत 2028

क्रम

15

हवधवा महहला
कमषचारी हवनंती अिज

हि.प. गडहचरोली

हद. 2.2.18
51.

श्री अहखल प्रमोदराव श्रीरामवार

12/08/1984 मुडर्झा

03/08/2004

01/12/2014 प्राथहमक आ.के. रे गडी
र्सा.प्र.हव, हि.प.गडहचरोली

52.

श्री आनंन रामचंद्र तेटू

04/08/1981 अमरावती

16/08/2005

16/08/2005 सर्सचाई उपहवभाग अर्हे री
पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

53.

54.

श्री. हगतेश्वर दे वराव नैताम

श्री.र्सुहनल हर्सताराम कुनघाडकर

01/11/1961 चामोर्शी

15/11/1968 धानोरा

28/09/1981

08/06/1987

22/02/2010 प्रा. आ. केद्र चामोर्शी

श्री हगरीधर एन.र्शेडमाके

20/08/1966 पुलखल/

13/04/1994

गडहचरोली

56.

57.

श्री. प्रहवणकुमार मदनय्या तोटावार

श्री. नरे र्श मोर्हनलाल कनोहिया

13/06/1973 हर्सरोंचा

16/10/1973 दे र्साईगंि

12/04/1994

12/12/1995

16/08/2005 ते 31/05/2015

28/09/1981 ते 30/09/1984

हि.प.बांध. (उप) अर्हे री

26/08/2003 ते 11/06/2007

हि.प.बांध. (उप) चामोर्शी

12/06/2007 ते 22/02/2010

पं.र्स.धानोरा

21/02/2010 ते 01/05/2015

पं.र्स.चामोर्शी

01/06/2015 ते आितागायत

हवत्त हव.हि.प.गडहचरोली

08/06/1987 ते 30/05/1992

हि.प.र्हॉ.मोर्हली

31/05/1992 ते 08/07/2003

हि.ग्रा.हव.य.गडहचरोली

09/07/2003 ते 07/02/2010

13/04/1994 प्रा.आ.कें.कारवाफा,

01/12/2014

3

5

3

5

2042

पं.र्स. एटापल्ली

31/05/2015

पंचायत र्सहमती,

31/05/2015

3

0

3

0

2039

01/06/2015

2

11

2

11

एटापल्ली

पं.र्स. चामोर्शी

01/06/2015

पं.र्स. चामोर्शी

अर्हे री सर्सरोचा

2019 वयाची 53 वषष पूर्ष
हवनंती अिज हद.
20.1.18

हि.प.मुख्यालय

01/06/2015

म. व बाल

31/05/2018

0

0

2

11

कल्याण हवभाग

01/06/2015 ते 30/05/2018
13/04/1994 ते 10/06/2005
11/06/2005 ते 29/07/2006

आरोग्य हवभाग हि.प.गड.

29/07/2006 ते 31/01/2015

र्साप्रहव हि.प.गड

01/02/2015 ते31/05/2015
12/04/1994 ते 24/10/2002

पं.र्स.हर्सरोंचा

25/10/2002 ते 29/07/2004

सर्सचाइ उपहवभाग चामोर्शी

30/07/2004 ते 24/06/2008

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

25/06/2008 ते 08/06/2015

पंचायत र्सहमती, सर्सरोचा

09/06/2015 ते आितागायत

29/07/2004 पं.र्स.अर्हे री

पं.र्स.आरमोरी

08/02/2010 ते 31/05/2015

पर्शुर्सं.हव.हि.गडहचरोली

06/08/2004 प्रा.आ.केद्र, कमलापुर

01/12/2014

01/06/2015 ते आितागायत

01/10/1984 ते 25/08/2003

पंचायत र्सहमती गडहचरोली

पं.र्स.आरमोरी

06/06/2008 ते 30/11/2014

हि.प.बांध.(उप) चामोर्शी

पं .र्स. धानोरा

55.

03/08/2004 ते 05/06/2008

12/12/1995 ते 09/07/2001

प्रा.आ.कें.कुरुड

10/07/2001 ते 28/07/2004

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचराली

30/07/2004 ते 28/05/2007

बांधकाम उपहवभाग, वडर्सा

28/05/2007 ते 09/06/2015

पं. र्स. धानोरा

01/06/2015

पं. र्स. धानोरा

01/06/2015

2

11

2

11

2024

पं.र्स.हर्सरोंचा

09/06/2015

पंचायत र्सहमती,

09/06/2015

2

11

2

11

2031

10/06/2015

2

11

2

11

2031

सर्सरोचा

पं.र्स. कोरची

09/06/2015

पंचायत र्सहमती,
कोरची

.
नुसार

16
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
58.

कमज चा-याचे नांव

2
श्री. हनहर्शकांत हबर्हारी भोवते

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
02/04/1983 अिुजनी

5
14/08/2008

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

6
18/08/2008 पंचायत र्सहमती,एटापल्ली

18/08/2008 ते 08/06/2015

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
हि.प.मुख्यालय

8
09/06/2015

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
र्साप्रहव

10
15/06/2015

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
2
11

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
2
11

हवकल्पाचे हठकाण

र्शेरा

60.

श्री. हदलीप िानुिी कांबळे

श्री.र्सत्यनारायण लक्ष्मण कोडापे

01/07/1976 आरमोरी

28/06/1980 ताटीगुडम

12/04/1999

25/08/2008

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

12/04/1999 ते 31/08/2009

पंचायत र्सहमती, कोरची

01/09/2009 ते 09/06/2015

25/08/2008 पंचायत र्सहमती, सर्सरोचा

25/08/2008 ते 31/01/2016

पं.र्स.दे र्साइगंि

10/06/2015

हि.प.बांध. उपहव

13
कुरखेडा, कोरची

14
2041

15
हवनंती अिज हद.
3.2.18

10/06/2015

2

11

2

11

2034

01/02/2016

2

3

2

3

2038

वडर्सा
पं.र्स. अर्हे री

01/02/2016

हि.प.सर्सचाइ उप
अर्हे री

61.

कु.माया हवठोबा भोयर

17/07/1974 दे र्साइगंि

31/03/1999

16/06/2014 पं.र्स. मुलचेरा

(र्सौ.कल्याणी अर्शोक हदघोरे )

62.

63.

64.

श्रीमती रिनी रामु र्झं र्झाळ

श्री.हवश्वनाथ हवठठलरावं .दुधबळे

कु. र्सुनंदा पुडंहलक दर्हीकर

07/10/1965 चंद्रपूर

08/03/1968 कुनघाडा

23/07/1984 आरमोरी

26/12/1985

23/09/1986

17/02/2006

-

श्रीमती योगीता खुर्शाल दोनाडकर

28/09/1984 कुरुड

20/01/2014

पं.र्स. कोरची

31/05/2016

पं.र्स. कोरची

01/06/2016

1

11

2

0

2032

26/12/1985 ते 09/06/2000

पं.र्स.

01/06/2016

हि.प.सर्सचाई उप

01/06/2016

1

11

1

11

2023

10/06/2000 ते 07/07/2001

गडहचरोली

01/06/2016

1

11

1

11

14/07/2001 ते 31/05/2003

आरोग्य हवभाग हि.प. गड

01/06/2003 ते 05/06/2014

पं.र्स. चामोर्शी

16/06/2014 ते 31/05/2016

कृहर्ष हव.हि.गडहचरोली,
पं.र्स.कोरची
सर्सचाई उप हव.गडहचरोली

08/07/2001 ते 12/04/2011

पं.र्स.गडहचरोली

13/04/2011 ते 31/05/2013

पंचायत र्सहमती धानोरा

01/06/2013 ते 31/05/2016

18/11/2013 पं.र्स.चामोर्शी

23/09/1986 ते 06/01/1990

हर्शक्षण हव.हि.प.गडहचरोली

07/01/1990 ते 14/07/2003

पं.र्स.भामरागड

15/07/2003 ते 04/06/2007

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

05/06/2007 ते 31/01/2015

पंचायत हवभाग, हि.प.गड

01/02/2015 ते 31/05/2016

17/06/2006 हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

17/02/2006 ते 31/01/2014

बांध.हवभाग, हि.प.गड
65.

12/04/1999 ते 13/07/2001

प्रा.आ.केंद्र आरमोरी

22/01/2014 पं.र्स कोरची

पं.र्स. मुलचेरा

गडहचरोली

01/06/2016

गडहचरोली

हवनंती अिज हद.
30.01.2018

पं.र्स. एटापल्ली

01/06/2016

01/02/2014 ते 31/05/2016
22/01/2014 ते 31/05/2016

पं.र्स. मुलचेरा

हि.प.र्हाय,

01/06/2016

1

11

1

11

2042

01/06/2016

1

11

1

11

2042 हवधवा महहला कमषचारी

एटापल्ली
हि.प. मुख्यालय

01/06/2016

कृहर्ष हवभाग,
हि.प. गड

66.

67.

68.

श्री. र्शंकर भुमय्या बच्चलवार

श्री. रमे र्श रामप्रर्साद गुप्ता

श्री. र्सोनल प्रभुदार्स र्शेंडे

19/06/1966 हर्सरोंचा

11/12/1962 अर्हे री

21/03/1985 घाटी

20/12/1985

05/11/1984

31/10/2005

15/10/2005 ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

20/12/1985 ते 10/01/1990

पं.र्स.हर्सरोंचा

11/01/1990 ते 31/03/2004

लेखा हव.हि.प.गडहचरोली

01/04/2004 ते 31/08/2007

पं.र्स.चामोर्शी

01/09/2007 ते 18/09/2007

पं.र्स.हर्सरोंचा

19/09/2007 ते 30/04/2008

पं.र्स.गडहचरोली

01/05/2008 ते 01/06/2016

06/04/2013 पं.र्स. हर्सरोंचा

05/11/1984 ते 05/04/1987

पं.र्स. अर्हे री

06/04/1987 ते 20/10/2007

प्रा.आ.केंद्र. लगाम

21/10/2007 ते 05/04/2013

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

06/04/2013 ते 30/06/2016

31/10/2005 पंचायत र्सहमती, अर्हे री
हि.प. बांध उप. हर्सरोंचा

31/10/2005 ते 08/06/2015
09/06/2015 ते 31/07/2016

पं.र्स. आरमोरी

02/06/2016

पं.र्स. आरमोरी

02/06/2016

1

11

1

11

2024

पं.र्स. अर्हे री

01/07/2016

पं.र्स. अर्हे री

01/07/2016

1

10

1

10

2020

पं.र्स. एटापल्ली

01/08/2016

पंचायत र्सहमती

01/08/2016

1

9

1

9

2043

एटापल्ली

.
नुसार
क्रम

हि.प.गडहचरोली
59.

शा.हन

वयाची 53 वषष पूर्ष
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
69.

70.

71.

72.

कमज चा-याचे नांव

2
श्री बंडु नागय्या लोडे लीवार

श्री.प्रमोद पांडुरंग धाईत

श्री. रहवद्र धमा अंबादे

श्री र्सं िय गंगाधर िोर्शी

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
23/11/1962 गडहचरोली

01/11/1961 गडहचरोली

20/12/1960 आरमोरी

03/05/1964 कुनघाडा

5
29/10/1984

23/09/1981

29/10/1984

09/09/1985

यापुवी कोठे कोठे काम केले

6
26/08/2016

पं.र्स.एटापल्ली

29/10/1984 ते 31/03/1988

प्रा.आ.के.भामरागड,

06/04/1988 ते 31/08/1996

प्रा.आ.कें.रे गडी

02/09/1996 ते 31/07/2004

र्सा.प्र.हव. हि.प.गड.

01/08/2004 ते 31/01/2015

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

01/02/2015 ते 31/05/2015

पं.र्स. कुरखे डा

08/06/2015 ते 20/08/2016

22/09/2016 पं.र्स.गडहचरोली

74.

श्री. हवनोद एन अल्लेवार

श्री. हरतेर्श ओिेश्वर वनमाळी

17/01/1982 अर्हे री

पंचायत र्सहमती
हर्सरोचा

कृहर्ष हव.हि.प.गडहचरोली

25/04/1986 ते 27/05/1996

सर्सचाई उपहव.वडर्सा

03/06/1996 ते 31/07/2008

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

07/08/2008 ते 31/01/2015

हि.ग्रा.हव.य. गडहचरोली

01/02/2015 ते 23/08/2016
29/10/1984 ते 19/07/1993
20/07/1993 ते 07/06/2006

प्रा.आ.के. भाकरोंडी

08/06/2006 ते 31/12/2013

यांहत्रकी उपहवभाग, हि.प.गड

01/01/2014 ते 31/08/2016

बांध हवभाग हि.प.गड.

26/12/1989 ते 09/06/2000

पंचायत र्सहमती, भामरागड

17/08/2000 ते 16/07/2001

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

17/07/2001 ते 31/05/2013

20/10/1976 आरमोरी

31/10/1996

13/02/2006 ते 31/01/2015

र्साप्रहव, हि.प. गड

01/02/2015 ते 31/05/2015

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

01/06/2015 ते 19/10/2016

26/06/2008 ते 02/02/2015

र्सामान्य प्रर्शा.हवभाग हि.प.गड

02/02/2015 ते 31/05/2016

हि.प.बांध उप काया, दे र्साइगंि

01/06/2016 ते 20/12/2016

श्री. हदलीप श्रीधर र्सोनटक्के

16/10/1989 र्सुकाळा

20/12/2016

23/12/2016

76.

श्री.चहरत्र एकनाथ उईके

09/05/1975 गडहचरोली

23/10/2003

31/12/2016 ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

77.

श्री. रािेर्श मधूकर नगरारे

24/12/1971 नागपूर

16/08/1997

08/02/2017

31/10/1996 ते 25/06/2008

आरोग्य हवभाग, हि.प.गड

75.

वर्षज

9
र्साप्रहव

10
26/08/2016

कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
1
9

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
1
9

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

24/08/2016

पंचायत र्सहमती

24/08/2016

1

9

1

9

13

14
2020

वयाची 53 वषष पूर्ष

15

गडहचरोली

2019

वयाची 53 वषे पूर्ष

हवनंती अिज हद.

हर्सरोचा

15.01.2018

पं.र्स. कुरखे डा

01/09/2016

पं.र्स. कुरखेडा

01/09/2016

1

8

1

8

2018

वयाची 53 वषे पुर्ष

हि.प. मुख्यालय

01/10/2016

मग्रारोर्हयो काया.

01/10/2016

1

7

1

7

2022

वयाची 53 वषे पुर्ष

20/10/2016

1

7

1

7

2040

हनलंहबत कमष चारी

28/12/2016

1

5

1

5

2034

गडहचरोली

29/10/2003 ते 31/08/2007

र्सा.प्र.हव. हि.प.गड

01/09/2007 ते 31/01/2015

कृहर्ष हवभाग हि.प. गड

02/02/2015 ते 31/05/2016

पंचायत र्सहमती एटापल्ली

01/06/2016 ते 30/12/2016

पं.र्स.कोरची

16/08/1997 ते 18/06/2008

ग्रा.पा.पु.हि.प. गडहचरोली

19/06/2008 ते 31/01/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गङ

01/02/2016 ते 31/01/2017

पं.र्स. हर्सरोंचा

21/10/2016

पंचायत र्सहमती,
सर्सरोचा

हि.प. मुख्यालय

21/12/2016

र्साप्रहव
हि.प.गडहचरोली

पं.र्स. एटापल्ली

23/12/2016

पं.र्स. एटापल्ली

23/12/2016

1

5

1

5

हि.प. मुख्यालय

31/12/2016

सर्सचाई हवभाग

31/12/2016

1

5

1

5

2033

01/02/2017

1

3

1

3

2029

हि.प. गड

पं.र्स. अर्हे री

01/02/2017

पं.र्स. अर्हे री

.
नुसार
क्रम

01/06/2013 ते 30/09/2016

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

21/12/2016 हि.प.र्हॉय बेळगाव

8
21/08/2016

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )

हि.प.गडहचरोली

06/02/1985 ते 24/04/1986

सर्सचाई उपहवभाग, वडर्सा

13/02/2006

7
हि.प.मुख्यालय

23/09/1981 ते 05/02/1985

01/09/2016 ए.बा.हव.र्से.यो. एटापल्ली,

10/10/2016

हदनांक

ए.बा.हव.र्से.यो.गडहचरोली

बांध उप कोरची
73.

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व

व मुख्यालयातील एकू र्
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
78.

कमज चा-याचे नांव

2
श्री. र्सुरेर्श फकीरा नैताम

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
13/02/1962 अर्हे री

यापुवी कोठे कोठे काम केले

6

5
20/12/1985

पं.र्स.एटापल्ली

20/12/1985 ते 12/07/1999

ए.बा.हव.र्से.यो गडहचरोली

13/07/1999 ते 31/07/2001

बाल.हव.हि.प.गड

01/08/2001 ते 28/01/2005

ग्रा.पा.पु हि.प.गड

29/01/2005 ते 20/05/2014

पं. र्स. अर्हे री
79.

श्री र्सुनील पंढरी वाळके

24/04/1964 चंद्रपूर

27/09/1983

20/11/2013 हर्शक्षण हवभाग,

27/09/1983 ते 06/03/1987
प्रा. आ. के.

प्रा. आ. के. 23/10/1989 ते 02/08/1991

दे लनवाडी

प्रा. आ. के.
आरोग्य

हवभाग हि. प. गङ

ग्रापापू

हवभाग हि. प. गङ

81.

82.

83.

84.

श्री. मारोती डोनुिी धकाते

श्रीमती र्शहर्शकला प्रभाकर हनमिे

श्री.बापुिी िैरामिी घोडमारे

श्रीमती र्सतीया वार्हीद बेग

कु. हगता र्सोमािी कवार्स

27/02/1964 आरमोरी

27/07/1964 आरमोरी

01/07/1966 भंडारा

01/07/1978 गडहचरोली

26/01/1982 िांभळी

19/12/1985

19/12/1985

16/04/1994

22/08/2005

20/08/2008

7
पं. र्स. धानोरा

8
10/02/2017

वर्षज

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
पं. र्स. धानोरा

10
10/02/2017

कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
1
3

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
1
3

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

13
गडहचरोली

14

15

वयाची 53 वषे पुर्ष
17.4.18

हर्शक्षण

01/06/2017

0

11

1

0

वयाची 53 वषष पूर्ष

01/06/2017

0

11

1

0

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/06/2017

0

11

1

0

20/03/2003 ते 15/10/2003
16/10/2003 ते 19/11/2013

प्रर्शा.हवभाग हि.प.गड

08/07/2014 ते 30/05/2017

पं.र्स.धानोरा
01/07/2006 बांध.उपहव.गडहचरोली

19/12/1985 ते 31/12/1993

बांध.उपहव.कोरची

01/01/1994 ते 05/08/1996

बांध.हव.हि.प.गडहचरोली

06/08/1996 ते 30/06/2006

पं.र्स.गडहचरोली

01/07/2006 ते 20/08/2008

हि.प.र्हाय घोट

21/08/2008 ते 31/05/2017

23/02/2010 प्रा.आ.के.कोरे गाव

19/12/1985 ते 29/04/1988

ए.बा.हव.र्से.यो.चामोर्शी

30/04/1988 ते 13/06/1990

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

14/06/1990 ते 15/06/2006

पं.र्स.आरमोरी

16/06/2006 ते 22/02/2010

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड.

23/02/2010 ते 03/03/2016

महर्हला व बाल कल्याण

04/03/2016 ते 31/05/2017
16/04/1994 ते 05/07/2008

र्सा.प्र.हव. हि.प.गडहचरोली

06/07/2008 ते 01/02/2015

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

02/02/2015 ते 31/05/2017
22/08/2005 ते 19/12/2009

आरोग्य हवभाग हि.प. गड

20/12/2009 ते 13/04/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प. गड

14/04/2016 ते 31/05/2017

20/08/2008 पं.र्स. गडहचरोली

बाधकाम हवभाग
हि. प. गडहचरोली

30/01/1992 ते 19/03/2003

20/11/2013 ते 07/07/2014

22/08/2005 पं.र्स.हर्सरोंचा

31/05/2017

10/08/1991 ते 29/01/1992

हवभाग हि. प. गङ र्सामान्य

हि.प.गड
13/01/2009 पं.र्स.अर्हे री

हि.प.मुख्यालय

20/08/2008 ते 31/05/2017

हि.प.मुख्यालय

31/05/2017

बांधकाम हवभाग
हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.कुरखे डा

31/05/2017

पं.र्स.कुरखेडा

गडहचरोली

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष
हवनंती अर्ष हद.
9.1.18

पं.र्स. एटापल्ली

31/05/2017

पं.र्स.एटापल्ली

01/06/2017

0

11

1

0

2038

पं.र्स. हर्सरोंचा

31/05/2017

हि.प.बांध उप

01/06/2017

0

11

1

0

2036

01/06/2017

0

11

1

0

हर्सरोचा

पं.र्स.कुरखे डा

31/05/2017

पं.र्स.कुरखेडा

गडहचरोली

2040

हवनंती अिज हद.
1.2.18

85.

कु. र्सुहनता र्सुधाकर दाऊवार

09/04/1977 गडहचरोली

09/04/1999

30/11/2017

बांधकाम उपहवभाग गडहचरोली

09/04/1999 ते 27/06/2011

पं.र्स.आरमोरी

28/06/2011 ते 31/05/2017

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

01/06/2017 ते 30/11/2017

हि.प.मुख्यालय

01/06/2017

पंचायत हवभाग
हि.प. गड

30/11/2017

0

6

0

11

.
नुसार
क्रम

हवनंती अर्ष हद.

07/03/1987 ते 16/10/1989

गडहचरोली
हर्सरोंचा

हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )

21/05/2014 ते 09/02/2017

हि.प.गडहचरोली

80.

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व

व मुख्यालयातील एकू र्

ARM
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

1
86.

कमज चा-याचे नांव

2
श्री. योगेंद्र र्शांताराम वैद्य

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

4
3
31/12/1979 घोट

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

6

5
16/10/2005

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

7
पं.र्स. भामरागड

8
01/06/2017

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

9
पं.र्स. भामरागड

10
01/06/2017

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महर्ह
वर्षे
ने
11
0
11

मुख्यालय
महह
वषे
ने
12
0
11

हवकल्पाचे हठकाण

शा.हन

र्शेरा

क्रम

13

14
15
2037 मा.उपाध्यक्ष हि.प.गड

पं.र्स.कुरखे डा

26/10/2005 ते 18/07/2008

सर्सचाई हव.हि.प.गडहचरोली

19/07/2008 ते 09/02/2015

यांचेकडे हद. 23.6.17

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

10/02/2015 ते 31/05/2017

पार्सून प्रहतहनयुक्तीने
कायजरत

87.

88.

श्री. रमे र्श हव'श्वनाथ ठाकरे

श्री. प्रभू महनराम रायहर्सडाम

05/05/1961 गडहचरोली

09/04/1977 धानोरा

19/12/1985

05/06/2017

10/02/2010 हर्सचाई उपहव.गडहचरोली

19/12/1985 ते 07/07/1993

सर्सचाई हव.हि.प.गडहचरोली

08/07/1993 ते 09/06/2000

पं.र्स.धानोरा

10/06/2000 ते 20/10/2004

पं.र्स.गडहचरोली

21/10/2004 ते 25/02/2010

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

25/02/2010 ते 30/01/2016

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

01/02/2016 ते 04/06/2017

08/06/2017 -

-

पं.र्स. धानोरा

05/06/2017

हि.प.बांध.उपहव

05/06/2017

0

11

0

11

2019

08/06/2017

0

11

0

11

09/06/2017

0

11

0

11

2029

10/06/2017

0

11

0

11

2021

पं.र्स. गडहचरोली

10/06/2017

0

11

0

11

2034

हि.प.ग्रापापु

01/07/2017

0

10

0

10

2023

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/12/2017

0

5

0

5

GAD

हवनंती अज्र हद.

वयाची 53 वषष पुर्ष

धानोरा

हि.प. मुख्यालय

08/06/2017

हर्शक्षण हवभाग
हि.प गडहचरोली.

89.

90.

91.

श्री. ज्ञानेश्वर र्हरीभाऊ वाडीभस्मे

श्रीमती कंु दा दादािी पोरे ड्डीवार

श्री नरे र्श मारोतराव गुमडे लवार

09/02/1971 मोर्हाडी

21/11/1963 गडहचरोली

24/11/1976 आरमोरी

21/07/1997

19/12/1985

14/05/1997

-

03/09/2016

पं.र्स.दे र्साईगंि

21/07/1997 ते 10/06/2008

पं.र्स.

कृहर्ष हवभाग, हि.प.गड.

11/06/2008 ते 25/06/2013

गडहचरोली

पंचायत र्सहमती, भामरागड

26/06/2013 ते 08/06/2017

आरोग्य हव.हि.प.गड.

19/12/1985 ते 09/06/1993

बांध.हव.हि.प.गडहचरोली

10/06/1993 ते 30/08/1997

हर्सचाई उपहव.कुरखे डा

31/08/1997 ते 05/07/2004

सर्सचाई हव.हि.प.गड.

06/07/2004 ते 13/11/2009

र्सा.प्रर्शा.हवभाग, हि.प.गड

14/11/2009 ते 29/02/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

01/03/2016 ते 26/08/2016

हि.प.बांध उप अर्हे री

27/08/2016 ते 09/06/2017

श्री. हवकार्स नामदे वराव उईके

06/12/1962 चंद्रपूर

23/12/1985

14/05/1997 ते 16/07/1999

पं.र्स.

पं.र्स.दे र्साईगंि

17/07/1999 ते 08/06/2011

गडहचरोली

र्साप्रहव हि.प.गडहचरोली

09/06/2011 ते 09/12/2013

06/10/2012 पं.र्स. एटापल्ली

93.

श्री.गणेर्श नामदे वराव मुलकलवार

04/09/1979 मुल

18/06/1998

01/12/2017

प्रा आकेंद्र, माकंडा

09/08/2002 ते 26/08/2011

श्री. हवनोद पंढरीनाथ लक्षणे

25/06/1983 आरमोरी

13/02/2006

18/06/1998 ते 07/09/2008

ग्रा.पा.पू.हवभाग हि.प.गड.

08/09/2008 ते 27/02/2015

04/12/2017 हवत्त हव.हि.प.गडहचरोली

10/06/2017

ग्रापापु हवभाग

वयाची 53 वषष पूर्ष

10/06/2017

पं.र्स.अर्हे री

01/07/2017

उपहवभाग अर्हे री

27/08/2011 ते 30/06/2017

पं.र्स.चामोर्शी

प्राआके कोटगूल
94.

23/12/1985 ते 25/06/1995
26/06/1995 ते 08/08/2002

मग्रारोर्हयो हवभाग हि.प.गड

गडहचरोली

0/12/2013 ते 09.06.2017

प्रा आकेंद्र कोनर्सरी
पं.र्स. मुलचेरा

ग्रापापु उपहवभाग

हि.प.गडहचरोली

13/12/2013 प्राआके लार्हे री

पं.र्स. कुरखे डा
92.

हि.प.मुख्यालय

09/06/2017

हि.प.मुख्यालय

01/12/2017

आरोग्य हवभाग,
हि.प. गडहचरोली

भामरागड अर्हे री
एटापल्ली

20.3.18

28/02/2015 ते 31/12/2016
01/01/2017 ते 30/11/2017
13/02/2006 ते 31/01/2009

पं.र्स.कोरची

09/02/2009 ते 30/06/2014

पं.र्स. दे र्साईगंि

01/07/2014 ते 30/11/2017

पं.र्स.चामोर्शी.

01/12/2017

पं.र्स.चामोर्शी.

04/12/2017

0

5

0

5

.
नुसार

हर्सरे ाचा कोरची
कुरखेडा

2033

हवनंती अिज हद.
12.01.2018
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हर्ल्हा पहरषद, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली -2018 बाबतची अंहतम सेवा वास्तव्य र्ेष्ठता यादी.
संवगष :- वहरष्ठ सहाय्यक
एकुर् कायष रत कमषचारी :10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमष चारी :-

73

हबगर नक्षलग्रस्त क्षे त्र -7 तालुके

7

र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
1.

2.

2
श्रीमती लता र्हहरदार्स बोरकर

श्री नारायण हकष्टा चालुरकर

4
3
15/01/1962 गडहचरोली

01/04/1961 व्यंकटराव

5
20/10/1984

02/03/1981

पेठा

3.

4.

5.

6.

श्री. हगरीधर यादव रायपुरे

श्री. नरे र्श पांडूरंग कोडापे

श्री.बबन आबािी भोयर

श्री.हर्सतकुरा नारायण पाल

01/07/1961 गडहचरोली

16/09/1961 गडहचरोली

18/03/1964 आरमोरी

01/06/1960 वाकडी

08/10/1996

25/01/1984

01/12/1987

05/07/1989

6
23/11/2009 आरोग्य हव.हि.प. गडहचरोली

7
20/10/1984 ते 16/07/1999

पं.र्स.चामोर्शी

17/07/1999 ते 15/07/2001

कृहर्ष.हव.हि.प.गडहचरोली

16/07/2001 ते 08/07/2008

सर्सचाई हव.हि.प.गडहचरोली

09/07/2008 ते 22/11/2009

06/04/2011 पं.र्स.अर्हे री

02/03/1981 ते 06/09/1984

पं.र्स.चामोर्शी

06/09/1984 ते 25/11/1987

र्स.क.हव.हि.प. गडहचरोली,

01/12/1987 ते 26/08/2002

पं.र्स. भामरागड

02/09/2002 ते 26/06/2006

ग्रा.पा.पु.हि.प.गडहचरोली

27/06/2006 ते 08/04/2011

बांधकाम हवभाग, हि.प.गड

09/04/2011 ते 12/09/2016

22/08/2011 पंचायत र्सहमती, कुरखे डा

8
हि.प.मुख्यालय

9
16/07/2001

10
पं.र्स.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

27/06/2006

कृर्षी हवभाग

पं.र्स.

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

27/06/2000 ते 29/06/2004

(बांधकाम

पं.र्स., अर्हे री

28/07/2004 ते 28/06/2006

हवभाग)

पं.र्स.गडहचरोली

30/06/2006 ते 20/08/2011

20/05/2008 पं.र्स.गडहचरोली

25/01/1984 ते 27/05/1996
23/06/2007 ते 16/02/2009
17/02/2009 ते 31/01/2015

09/08/2016 एबाहवर्से यो काया. अर्हे री

03/12/1987 ते 13/08/1994

हि.प.र्हाय. धानोरा

14/08/1994 ते 04/11/2007

प्रा.आ.के. अहमर्झा, गड

05/11/2007 ते 02/01/2017

20/11/2013 र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

05/07/1989 ते 15/06/2006

बांध उपहव. वडर्सा

16/06/2006 ते 09/06/2008

र्सा.प्र.हव. हि.प.गडहचरोली

10/06/2008 ते 01/02/2015

6

वषे
16

हि.प. मुख्यालय

30/06/2006

र्सा.प्र.हव.

ने
13

10

14

15
2020

16

वयाची 53 वषष पुर्ष

13/09/2016

1

8

11

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

22/08/2011

6

9

11

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/02/2015

3

3

10

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

03/01/2017

1

4

10

6

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष.

हि.प.गडहचरोली

23/06/2007

हर्शक्षण हवभाग
हि.प. गड,

हि.प. मुख्यालय

05/11/2007

हर्शक्षण हवभाग

आरमेारी, वडर्सा

हि.प. गडहचरोली

हवनंती अिज हद.
15.01.2018

हि.प.मुख्यालय

10/06/2008

ग्रापापु, हवभाग
हि.प. गड

02/02/2015

3

3

9

.
नुसार
क्रम

महह

हि.प.गडहचरोली

गडहचरोली

बांधकाम हवभाग हि.प.गड.

12

र्शेरा

अर्ष हद. 2.3.18

12/06/1999 ते 25/06/2000

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

8

ने

हवकल्पाचे हठकाण

बदली सुट

08/10/1986 ते 10/06/1999

04/06/1996 ते 22/06/2007

11
23/11/2009

महर्ह

मुख्यालय

हमळण्याबाबत हवनंती

प्रा.आ.कें.लार्हे री

प.र्स.कुरखे डा

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

11

2018

वयाची 53 वषष पुर्ष
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
7.

2
श्रीमती र्शर्शीकला रायसर्सग राठोड

4
3
28/05/1979 गडहचरोली

5
14/05/2004

6
12/11/2013 र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली
ग्रा.पा.पू.हवभाग हि.प.गड.

8.

9.

श्री. हविय मारोती कोतकोंडावार

श्री.लचलु चंदु .मडावी

10/09/1961 आरमोरी

01/07/1969 अर्हे री

19/08/1981

12/04/1999

18/06/2009 पं.र्स.ब्रम्र्हपुरी

-

7

8
14/05/2004 ते 18/06/2008 वगज- हि.प.मुख्यालय

9
19/06/2008

4 19/06/2008 ते 03/02/2015

19/08/1981 ते 31/08/1982

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

01/09/1982 ते 10/02/1985

पं.र्स.गडहचरोली

11/02/1985 ते 03/06/1996

पं.र्स.कुरखे डा

04/06/1996 ते 29/05/2008

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

30/06/2008 ते 17/06/2009

महर्हला व बा हव. हि.प.गड

18/06/2009 ते 03/03/2016

पं.र्स.कोरची

12/04/1999 ते 30/11/2008

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

10
हर्शक्षण हवभाग

11
04/02/2015

3

04/03/2016

महर्ह
ने
12

मुख्यालय

हवकल्पाचे हठकाण

र्शेरा

क्रम

महह

वषे

ने
15

16

11

2019

वयाची 53 वषष पुर्ष

9

5

2027

8

11

3

9

2

2

9

01/12/2008

9

5

01/03/2016

2

2

13

11

14

हि.प. गड
हि.प. मुख्यालय

30/06/2008

र्सा.प्र.हव.
हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.गडहचरोली

01/12/2008

बांध
उपहव.गडहचरोली

10.

11.

12.

श्रीमती नंहदनी महर्हपाल डोंगरे

श्री. पांडुरंग हचधुंिी पराते

श्री. दे हवदार्स वामन कापकर

04/10/1962 गडहचरोली

08/06/1963 हर्सर्सर्स

01/06/1962 आरमोरी

05/03/1986

20/12/1985

01/07/1985

15/06/2009 प्रा.आ.के .अहमर्झा

04/07/1987 ते 02/05/1988

पं.र्स.एटापल्ली

03/05/1988 ते 28/06/1996

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

29/06/1996 ते 14/07/2008

बांध.उपहव.धानोरा

15/07/2008 ते 12/06/2009

र्सामान्य प्रर्शार्सन हवभाग

13/06/2009 ते 29/02/2016

हि.प.गड
24/06/2009 पं.र्स.एटापल्ली

24/03/2018

10/06/1996 ते 18/07/2007

पं.र्स.भामरागड.

19/07/2007 ते 23/06/2009

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

24/06/2009 ते 12/04/2016

हि.ग्रा.हव.यं.गडहचरोली

01/07/1985 ते 04/08/2003

पं.र्स.धानोरा

04/08/2003 ते 30/06/2009

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

14.

श्री. अरुण परर्सराम वानखेडे

श्री रं िन हिवन रामटे के

15/06/1964 गडहचरोली

10/07/1975 आरमोरी

23/12/1985

10/02/2006

20/12/1985 ते 31/05/1996

कृहर्ष.हव.हि.प.गडहचरोली

र्साप्रहव हि.प. गड
13.

05/03/1986 ते 03/07/1987

पं.र्स.आरमोरी

13/06/2009

श्री.रमेर्श माधवराव नवघरे

06/03/1965 नवेगांव

08/10/1986

बदली न करण्याबाबत 2020 वयाची 53 वषष पुर्ष
हवनंती अर्ष हद.

गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

24/06/2009

आरोग्य हवभाग

11.4.18

13/04/2016

2

1

8

11

2021

वयाची 53 वषष पुर्ष

24/03/2018

0

2

8

10

GAD

वयाची 53 वषष पूर्ष

पं.र्स.आरमोरी

14/04/2011

7

1

7

1

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष

र्साप्रहव

01/08/2015

2

9

6

11

हि.प.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

01/07/2009

ग्रापापू हवभाग
हि. प.गङ

03/02/2016 ते 23/03/2018
23/12/1985 ते 17/06/1989

पं.र्स. हर्सरोंचा

18/06/1989 ते 10/01/1992

एबाहवर्से यो काया. धानोरा

11/01/1992 ते 14/06/1999

पं.र्स. गडहचरोली

16/06/1999 ते 14/05/2001

हि.प. बांध उप धानोरा

15/05/2001 ते 15/06/2005

सर्सचाई हवभाग, हि.प.गड

16/05/2005 ते 03/11/2009

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

14/11/2009 ते 13/04/2011
10/02/2006 ते 24/06/2011

पं.र्स.आरमोरी

14/04/2011

हि.प.मुख्यालय

27/06/2011

बांधकाम उपहवभाग, गडहचरोली 25/06/2011 ते 31/07/2015
15.

पर्शु.र्सं.हव.हि.प.

01/07/2009 ते 02/02/2016

14/04/2011 हि.प. सर्सचाई उप गडहचरोली

01/08/2015 पं.र्स.आरमोरी

हि.प. मुख्यालय

02/12/2013 पं.र्स.कुरखे डा,

08/10/1986 ते 10/06/1999

प्राआके अर्हे री

11/06/1999 ते 04/07/2011

बांध.हवभाग हि.प.गडहरोली

05/07/2011 ते 30/11/2013

हि.प.गडहचरोली
हि.प.मुख्यालय

05/07/2011

पं.र्स.गडहचरोली

धानोरा कुरखेडा

2033

कोरची
02/12/2013

4

5

6

.
नुसार

10

हवनंती अिज हद.
19.4.18

2023

वयाची 53 वषष पुर्ष
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
16.

2
श्रीमती माधुरी नामदे व खोब्रागडे

4
3
10/05/1963 तळोधी

5
19/11/1987

6
20/11/2013 पं.र्स.गडहचरोली

(बाळापूर)

17.

श्री.. उमेर्शकुमार गोवधजन लोर्हकरे

21/09/1978 गडहचरोली

08/08/2005

7
19/11/1987 ते 09/06/2000

प्रा.आ.के. कुरुड

17/06/2000 ते 15/07/2001

पंचायत र्सहमती, वडर्सा

16/07/2001 ते 25/06/2012

12/08/2005 पं.र्स.भामरागड

12/08/2005 ते 25/06/2012

8
हि.प.मुख्यालय

9
26/06/2012

10
बांधकाम हवभाग,

11
26/06/2012

5

26/06/2012

5

महर्ह
ने
12

मुख्यालय

5

11

5

र्शेरा

ने
13

11

14

15
2021

वयाची 53 वषष पुर्ष.

श्री लक्ष्मण मारोती मोर्हुले

01/07/1961 घोडे वार्ही/

26/02/1986

29/07/2004 पं.र्स.चामोर्शी

र्सावली

19.

20.

21.

22.

कु .ज्योती हर्शवािीराव ढोके

श्री र्सुरेर्श उध्दवराव ताकर्सांडे

श्री डब्लल्यू.एम.तुनकलवार

श्री.गणेर्श रामचंद्र र्सुंकरवार

09/05/1967 नागपूर

20/08/1964 गडहचरोली

15/06/1960 हगलगांव

25/07/1986 अर्हे री

03/05/1997

19/12/1985

23/04/1986

13/02/2006

03/05/1997

26/06/2012

हि.ग्रा.हव.यं.

11

धानोरा

2036

हवनंती अिज हद.

श्री दौलत र्सखाराम पोवरे

25/03/1961 धानोरा

30/10/1984

पं.र्स. चामोर्शी

01/08/2012

बांधकाम

2.2.18
01/08/2012

5

9

5

9

गडहचरोली

2019

01/07/1999 ते 28/07/2004

उपहवभाग

हवनंती अिज हद.

बांधकाम हव.हि.प.गड

29/07/2004 ते 31/07/2012

चामोर्शी

15.01.2018

र्साप्रहव हि.प. गडहचरोली

03/05/1997 ते 25/01/2002

पंचायत र्सहमती, चामोर्शी

26/01/2002 ते 22/04/2010

पं.र्स. मुलचेरा

23/04/2010 ते 05/11/2012

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

06/11/2012 ते 13/02/2017

बांध.उपहव.चमोर्शी,

19/12/1985 ते 28/06/1995

प्रा.आ.कें. अंहकर्सा

29/06/1995 ते 09/06/2000

ए.बा.हव.र्से.यो.गडहचरोली

10/06/2000 ते 02/11/2006

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

03/11/2006 ते 31/05/2013

प्रा.आ.के. हर्सरोंचा,

23/04/1986 ते 01/08/1991

हि.प. सर्सचाइ उप चामोर्शी

02/08/1991 ते 31/07/2004

प्रा.आ.के.मुरुमगांव

09/08/2004 ते 31/05/2013

24/07/2015 प्रा.आ.के.गट्टा

30/11/2013 बांध.उपहव.गडहचरोली

13/02/2006 ते 04/06/2013

हि.प. मुख्यालय

06/11/2012

30/10/1984 ते 30/11/1984
01/12/1984 ते 05/07/1995

प्राआके टे कडाताला

06/07/1995 ते 11/08/2003

पं.र्स.धानोरा

12/08/2003 ते 11/11/2013

06/11/2012

5

6

5

6

चामोर्शी

GAD

हि.प.गडहचरोली

पं.र्स.दे र्साईगंि

01/06/2013

पं.र्स.गडहचरोली

01/06/2013

पं.र्स.दे र्साईगंि

हर्शक्षण हवभाग

15.2.18

01/06/2013

4

11

4

11

2022

वयाची 53 वषष पुर्ष

31/05/2018

0

0

4

11

DHA

वयाची 53 वषष पुर्ष

हि.प. मुख्यालय

05/06/2013

हर्शक्षण हवभाग

21/09/2015

2

8

4

11

2044

हवनंती अिज हद.

हि.प.गड.

हि.प. मुख्यालय

12/11/2013

र्साप्रहव

चामोर्शी धानोरा
आरमोरी

10.01.2018

07/12/2013

4

5

4

6

2019

30/05/1965 इंदाळा

21/07/1995

17/11/2013 प्रा आके कर्सनर्सूर

24/06/2009 ते 16/11/2013

पं.र्स.आरमोरी

17/11/2013

पं.र्स.आरमोरी

17/11/2013

4

6

4

6

2023

25.

श्री. अर्शोक पांडूरंग कायरकर

10/12/1967 नागहभड

04/11/1986

प्रा.आ.कें.कुनघाडा

04/11/1986 ते 04/06/1992

पं.र्स.दे र्साईगंि

23/11/2013

पं.र्स.दे र्साईगंि

23/11/2013

4

6

4

6

2025

कृहर्ष हव.हि.प.गडहचरोली

05/06/1992 ते 13/03/1997

पं.र्स.वडर्सा

14/03/1997 ते 31/07/2009

पं.र्स.कुरखे डा

01/08/2009 ते 22/11/2013
हि.प. मुख्यालय

01/12/2013

बांधकाम हवभाग

01/12/2013

4

5

4

5

27/07/1962 चामोर्शी

23/04/1986

01/12/2013 सर्सचाई उपहव. चामोर्शी

23/04/1986 ते 21/06/2006

पं.र्स.भामरागड

22/06/2006 ते 21/07/2007

बांध.उपहवभाग चामोर्शी

03/08/2007 ते 30/11/2013

वयाची 53 वषष पुर्ष

हि.प.गडहचरोली

श्री. रािाराम एल.उईनवार

श्री. अंबादार्स धमािी दडमल

हवनंती अिज हद.

हि.प. गड

05/06/2013 ते 20/09/2015

सर्सचाई उपहव.गड.

हर्शक्षण हवभाग

24.

26.

वयाची 53 वषष पुर्ष

पं.र्स.गडहचरोली

र्सा.प्र.हव., हि.प.गड

23.

27/02/1986 ते 30/06/1999

16

हि.प.गडहचरोली

हि.प.मुख्यालय

हि.प. गडहचरोली

.
नुसार
क्रम

महह

वषे

11

हवकल्पाचे हठकाण

गडहचरोली
18.

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

वयाची 53 वषष पुर्ष.
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

2
श्री हलयाकत र्हुर्सेन अब्लदूल गफार

श्रीमती र्शंकुतला दे वािी अलोणे (तुरे)

श्री. र्शालीक पंिाबराव चंगोले

श्री.र्संदीप हबर्सराम आष्ष्टकर

श्री अरुण र्शामराव वैद्य

श्री.अमोल भाष्कर रािुरकर

4
3
21/12/1963 हर्सरोंचा

04/12/1962 अर्हे री

16/10/1964 नागपूर

11/09/1969 गोंहदया

31/07/1960 गडहचरोली

27/03/1987 गडहचरोली

5
16/11/1987

01/12/1987

05/05/1997

6
09/12/2013 पं.र्स.चामोर्शी

15/04/1994

19/12/1985

17/01/2014

16/11/1987 ते 12/01/1990

प्रा.आ.कें.मोयाबीनपेटा,

13/01/1990 ते 22/07/1994

प्रा.आ.कें.अंहकर्सा,

23/07/1994 ते 25/07/1995

ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

26/07/1995 ते 01/08/1996

आरोग्य हव.हि.प.गडहचरोली

02/08/1996 ते 08/06/2011

पं.र्स.धानोरा

09/06/2011 ते 30/11/2013

01/12/2013 प्रा.आ.कें.हर्सरोंचा

-

7

01/12/1987 ते 15/06/1990

8
पं.र्स.हर्सरोंचा

9
01/12/2013

10
पं.र्स.हर्सरोंचा

11
01/12/2013

4

पं.र्स.अर्हे री

01/12/2013

पं.र्स.अर्हे री

01/12/2013

4

महर्ह
ने
12

मुख्यालय

4

5

4

र्शेरा

ने
13

5

5

14

15
2021

कोरची

2020

श्रीमती नयना रमेर्श कुमरे

06/04/1981 गडहचरोली

20/01/2014

16

वयाची 53 वषष पुर्ष

वयाची 53 वषष

बांधकाम उपहव.अर्हे री

16/06/1990 ते 30/06/2000

पुर्ष. हवनंती अिज हद.

पं.र्स.अर्हे री

01/07/2000 ते 30/06/2012

31.1.18

पं.र्स.एटापल्ली

01/07/2012 ते 30/11/2013

हर्शक्षण हवभाग हिप.गड.

05/05/1997 ते 03/07/2009

बांधकाम उपहवभाग, धानोरा

04/07/2009 ते 30/11/2013

प्रा.आ.केेेें.मालेवाडा

15/04/1994 ते 17/11/1994

पं.र्स.आरमोरी

18/11/1994 ते 31/07/1997

उपहवभाेाग

पं.र्स.दे र्साईगंि

01/08/1997 ते 24/06/2008

दे र्साईगंि

हि.प.र्हायस्कूल बेळगांव

25/06/2008 ते 24/12/2013

10/01/2014 हि.प.र्हॉ.कोनर्सरी

19/12/1985 ते 08/06/1989

हि.प.बांध.उपहव. गडहचरोली

09/06/1989 ते 01/08/2002

पं.र्स.आरमोरी

02/08/2002 ते 11/11/2013

प्रा.आ.के. रांगी, धानेारा

07/06/2013 ते 04/01/2014

20/01/2014 --

--

हि.प. मुख्यालय

03/12/2013

हर्शक्षण हवभाग

03/12/2013

4

5

4

5

2022

25/12/2013

4

5

4

5

2027

05/01/2014

4

4

4

4

2018

20/01/2014

4

4

4

4

20/01/2014 --

--

वयाची 53 वषष पुर्ष

हि.प.गडहचरोली
पं.र्स. दे र्साइगंि

हि.प.मुख्यालय

25/12/2013

05/01/2014

सर्सचाई

र्साप्रहव

वयाची 53 वषष पुर्ष

हि.प.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

20/01/2014

हर्शक्षण हवभाग

हि.प.मुख्यालय

20/01/2014

ग्रापापू

कुरखेडा, धानोरा

2045

हवनंती अिज हद.
15.01.2018

20/01/2014

4

4

4

4

02/05/2014

4

0

4

0

2039

हि.प.गडहचरोली
34.

35.

श्री. हफरोि श्रीर्हरी लांिेवार

श्री. भोलानाथ मुखरुिी दोनाडकर

24/07/1983 गडहचरोली

15/08/1970 वघाडा /

12/08/2005

12/04/1999

पं.र्स. कोरची

12/08/2005 ते 16/09/2009

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

17/09/2009 ते 30/04/2014

20/05/2014 पं.र्स.दे र्साईगंि

12/04/1999 ते 19/05/2014

आरमोरी
36.

कु. नयना गुणवंत हचटटवार

29/03/1974 सर्हगनघाट

पं.र्स.दे र्साईगंि

02/05/2014

18/12/2016

पं.र्स.धानोरा

10/02/2006 ते 30/06/2014

हि.प.बांध उप.गडहचरोली

01/07/2014 ते 17/12/2016

कुरखेडा

2041

हवनंती अिज हद.
11.1.18

पं.र्स.

20/05/2014

गडहचरोली
10/02/2006

पं.र्स.दे र्साईगंि

हि.प.मुख्यालय

हि.प.र्हॉय

20/05/2014

4

0

4

0

2028

गडहचरोली
01/07/2014

आरोग्य हवभाग,
हि.प. गडहचरोली

अपंग कमषचारी.
प्रमाणपत्र क्र. 64645 हद.
20.03.2014

18/12/2016

1

5

3

.
नुसार
क्रम

महह

वषे

5

हवकल्पाचे हठकाण

हि.प.गडहचरोली
33.

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

10

2032
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
37.

38.

39.

2
श्री. अिय नामदे व लाकुडवार्हे

श्री. िगदीर्श बाबुराव र्सामृतवार

श्री.अर्शोक पांडूरंग वनकर

4
3
26/04/1976 गडहचरोली

08/02/1965 आरमोरी

01/07/1967 गडहचरोली

5
13/02/2006

09/04/1999

06/11/1986

6
-

7
पं.र्स.हर्सरोंचा
हवत्त हवभाग,हि.प.गड.

05/01/2008 ते 30/10/2008

प्रा.आ.कें.पेंढरी

01/11/2008 ते 30/06/2014

पं.र्स. गडहचरोली

01/07/2014 ते 31/03/2018

07/01/2014 पं.र्स.कोरची

09/04/1999 ते 07/08/2009

पं.र्स.वडर्सा

08/08/2009 ते 30/06/2014

14/11/2013 हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.
पं.र्स.मुलचेरा

40.

श्री.लक्ष्मीकांत आनंदराव मे ढे

25/09/1983 इल्लुर

20/09/2014

13/02/2006 ते 04/01/2008

24/09/2014 --

22/01/2004 ते 30/06/2014

8
हि.प.मुख्यालय

9
01/07/2014

07/07/2014

11
01/04/2018

0

ने
12

1

मुख्यालय

पं.र्स. मुलचेरा

र्शेरा

ने
13

10

14
धानोरा आरमोरी

15
2033

वडर्सा

07/07/2014

3

10

3

हि.प. मुख्यालय

09/09/2014

पंचायत हवभाग

10

आरमोरी वडर्सा,

16
हवनंती अिर् हद
4.4.18

2023

53 वषष पर्ष हवनंती
अर्ष हद. 30.01.2018

09/09/2014

3

8

3

8

2025

24/09/2014

3

8

3

8

2041

30/09/2014

3

8

3

8

हि.प. गड

हि.प.मुख्यालय

24/09/2014

र्सा.प्र.हव.
हि.प.गडहचरोली

41.

श्रीमती हनता प्रभाकर िंबोिवार

06/12/1970 गणेर्शहपपरी 20/09/2014

30/09/2014 --

--

हि.प. मुख्यालय

30/09/2014

हर्शक्षण हवभाग

बदली न करण्याबाबत

2028 हवनंती अिज हद. 2.2.18

हि.प. गडहचरोली

42.

श्री अहखल प्रमोदराव श्रीरामवार

12/08/1984 मुडर्झा

03/08/2004

01/12/2014 प्राथहमक आ.के. रे गडी
र्सा.प्र.हव, हि.प.गडहचरोली

43.

44.

श्री. हगतेश्वर दे वराव नैताम

श्री.र्सुहनल हर्सताराम कुनघाडकर

01/11/1961 चामोर्शी

15/11/1968 धानोरा

28/09/1981

08/06/1987

22/02/2010 प्रा. आ. केद्र चामोर्शी

श्री. प्रहवणकुमार मदनय्या तोटावार

13/06/1973 हर्सरोंचा

12/04/1994

28/09/1981 ते 30/09/1984
01/10/1984 ते 25/08/2003

हि.प.बांध. (उप) अर्हे री

26/08/2003 ते 11/06/2007

हि.प.बांध. (उप) चामोर्शी

12/06/2007 ते 22/02/2010

पं.र्स.धानोरा

21/02/2010 ते 01/05/2015

पं.र्स.चामोर्शी

01/06/2015 ते आितागायत

हवत्त हव.हि.प.गडहचरोली

08/06/1987 ते 30/05/1992

हि.प.र्हॉ.मोर्हली

31/05/1992 ते 08/07/2003

हि.ग्रा.हव.य.गडहचरोली

09/07/2003 ते 07/02/2010

पंचायत र्सहमती गडहचरोली
06/08/2004 प्रा.आ.केद्र, कमलापुर

पं.र्स.आरमोरी

01/12/2014

पं.र्स.आरमोरी

01/12/2014

3

5

3

5

पं.र्स. चामोर्शी

01/06/2015

पं.र्स. चामोर्शी

01/06/2015

2

11

2

11

2042

06/06/2008 ते 30/11/2014

हि.प.बांध.(उप) चामोर्शी

पं .र्स. धानोरा

45.

03/08/2004 ते 05/06/2008

अर्हे री सर्सरोचा

2019 वयाची 53 वषष पूर्ष
हवनंती अिज हद.
20.1.18

हि.प.मुख्यालय

01/06/2015

म. व बाल

31/05/2018

0

0

2

11

09/06/2015

2

11

2

11

कल्याण हवभाग

08/02/2010 ते 31/05/2015
01/06/2015 ते 30/05/2018
12/04/1994 ते 24/10/2002

पं.र्स.हर्सरोंचा

25/10/2002 ते 29/07/2004

सर्सचाइ उपहवभाग चामोर्शी

30/07/2004 ते 24/06/2008

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

25/06/2008 ते 08/06/2015

पंचायत र्सहमती, सर्सरोचा

09/06/2015 ते आितागायत

पं.र्स.हर्सरोंचा

09/06/2015

पंचायत र्सहमती,
सर्सरोचा

.
नुसार
क्रम

महह

वषे
3

हवकल्पाचे हठकाण

कुरखेडा

08/07/2014 ते 08/09/2014

--

10
हर्शक्षण हवभाग

महर्ह

हि.प. गड

पं.र्स. मुलचेरा

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
46.

2
श्री. हनहर्शकांत हबर्हारी भोवते

4
3
02/04/1983 अिुजनी

5
14/08/2008

6
18/08/2008 पंचायत र्सहमती,एटापल्ली

7
18/08/2008 ते 08/06/2015

8
हि.प.मुख्यालय

9
09/06/2015

10
र्साप्रहव

11
15/06/2015

2

महर्ह
ने
12

11

मुख्यालय

र्शेरा

48.

श्री. हदलीप िानुिी कांबळे

श्री.र्सत्यनारायण लक्ष्मण कोडापे

01/07/1976 आरमोरी

28/06/1980 ताटीगुडम

12/04/1999

25/08/2008

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

12/04/1999 ते 31/08/2009

पंचायत र्सहमती, कोरची

01/09/2009 ते 09/06/2015

25/08/2008 पंचायत र्सहमती, सर्सरोचा

25/08/2008 ते 31/01/2016

पं.र्स.दे र्साइगंि

10/06/2015

हि.प.बांध. उपहव

ने
13

11

14
कुरखेडा, कोरची

15
2041

16
हवनंती अिज हद.
3.2.18

10/06/2015

2

11

2

11

2034

01/02/2016

2

3

2

3

2038

01/06/2016

1

11

1

11

2023

01/06/2016

1

11

1

11

वडर्सा
पं.र्स. अर्हे री

01/02/2016

हि.प.सर्सचाइ उप
अर्हे री

49.

50.

51.

श्रीमती रिनी रामु र्झं र्झाळ

श्री.हवश्वनाथ हवठठलरावं .दुधबळे

श्रीमती योगीता खुर्शाल दोनाडकर

07/10/1965 चंद्रपूर

08/03/1968 कुनघाडा

28/09/1984 कुरुड

26/12/1985

23/09/1986

20/01/2014

-

कृहर्ष हव.हि.गडहचरोली,

26/12/1985 ते 09/06/2000

पं.र्स.

पं.र्स.कोरची

10/06/2000 ते 07/07/2001

गडहचरोली

सर्सचाई उप हव.गडहचरोली

08/07/2001 ते 12/04/2011

पं.र्स.गडहचरोली

13/04/2011 ते 31/05/2013

पंचायत र्सहमती धानोरा

01/06/2013 ते 31/05/2016

18/11/2013 पं.र्स.चामोर्शी

23/09/1986 ते 06/01/1990

हर्शक्षण हव.हि.प.गडहचरोली

07/01/1990 ते 14/07/2003

पं.र्स.भामरागड

15/07/2003 ते 04/06/2007

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

05/06/2007 ते 31/01/2015

पंचायत हवभाग, हि.प.गड

01/02/2015 ते 31/05/2016

22/01/2014 पं.र्स कोरची

22/01/2014 ते 31/05/2016

पं.र्स. मुलचेरा

01/06/2016

हि.प.सर्सचाई उप
गडहचरोली

01/06/2016

पं.र्स. मुलचेरा

गडहचरोली

हवनंती अिज हद.
30.01.2018

हि.प. मुख्यालय

01/06/2016

कृहर्ष हवभाग,

01/06/2016

1

11

1

11

2042 हवधवा महहला कमषचारी

हि.प. गड
52.

53.

54.

श्री. र्शंकर भुमय्या बच्चलवार

श्री. रमे र्श रामप्रर्साद गुप्ता

श्री बंडु नागय्या लोडे लीवार

19/06/1966 हर्सरोंचा

11/12/1962 अर्हे री

23/11/1962 गडहचरोली

20/12/1985

05/11/1984

29/10/1984

15/10/2005 ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

11/01/1990 ते 31/03/2004

लेखा हव.हि.प.गडहचरोली

01/04/2004 ते 31/08/2007

पं.र्स.चामोर्शी

01/09/2007 ते 18/09/2007

पं.र्स.हर्सरोंचा

19/09/2007 ते 30/04/2008

पं.र्स.गडहचरोली

01/05/2008 ते 01/06/2016

06/04/2013 पं.र्स. हर्सरोंचा

26/08/2016

20/12/1985 ते 10/01/1990

पं.र्स.हर्सरोंचा

05/11/1984 ते 05/04/1987

पं.र्स. अर्हे री

06/04/1987 ते 20/10/2007

प्रा.आ.केंद्र. लगाम

21/10/2007 ते 05/04/2013

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

06/04/2013 ते 30/06/2016

पं.र्स.एटापल्ली

29/10/1984 ते 31/03/1988

प्रा.आ.के.भामरागड,

06/04/1988 ते 31/08/1996

प्रा.आ.कें.रे गडी

02/09/1996 ते 31/07/2004

र्सा.प्र.हव. हि.प.गड.

01/08/2004 ते 31/01/2015

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

01/02/2015 ते 31/05/2015

पं.र्स. कुरखे डा

08/06/2015 ते 20/08/2016

पं.र्स. आरमोरी

02/06/2016

पं.र्स. आरमोरी

02/06/2016

1

11

1

11

2024

पं.र्स. अर्हे री

01/07/2016

पं.र्स. अर्हे री

01/07/2016

1

10

1

10

2020

वयाची 53 वषष पूर्ष

हि.प.मुख्यालय

21/08/2016

र्साप्रहव

26/08/2016

1

9

1

9

2020

वयाची 53 वषष पूर्ष

हि.प.गडहचरोली

.
नुसार
क्रम

महह

वषे
2

हवकल्पाचे हठकाण

हि.प.गडहचरोली
47.

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
55.

56.

2
श्री.प्रमोद पांडुरंग धाईत

श्री र्सं िय गंगाधर िोर्शी

4
3
01/11/1961 गडहचरोली

03/05/1964 कुनघाडा

5
23/09/1981

09/09/1985

7

6
22/09/2016 पं.र्स.गडहचरोली

10/10/2016

23/09/1981 ते 05/02/1985

8
पंचायत र्सहमती

ए.बा.हव.र्से.यो.गडहचरोली

06/02/1985 ते 24/04/1986

हर्सरोचा

कृहर्ष हव.हि.प.गडहचरोली

25/04/1986 ते 27/05/1996

सर्सचाई उपहव.वडर्सा

03/06/1996 ते 31/07/2008

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

07/08/2008 ते 31/01/2015

हि.ग्रा.हव.य. गडहचरोली

01/02/2015 ते 23/08/2016

बांध हवभाग हि.प.गड.

26/12/1989 ते 09/06/2000

पंचायत र्सहमती, भामरागड

17/08/2000 ते 16/07/2001

र्सा.प्र.हव.हि.प.गडहचरोली

17/07/2001 ते 31/05/2013

बांध उप कोरची
57.

58.

59.

60.

61.

श्री. हवनोद एन अल्लेवार

श्री. हरतेर्श ओिेश्वर वनमाळी

श्री.चहरत्र एकनाथ उईके

श्री. रािेर्श मधूकर नगरारे

श्री र्सुनील पंढरी वाळके

17/01/1982 अर्हे री

20/10/1976 आरमोरी

09/05/1975 गडहचरोली

24/12/1971 नागपूर

24/04/1964 चंद्रपूर

13/02/2006

31/10/1996

23/10/2003

16/08/1997

27/09/1983

हर्शक्षण हवभाग हि.प.गड.

13/02/2006 ते 31/01/2015

र्साप्रहव, हि.प. गड

01/02/2015 ते 31/05/2015

पंचायत र्सहमती, एटापल्ली

01/06/2015 ते 19/10/2016
31/10/1996 ते 25/06/2008

आरोग्य हवभाग, हि.प.गड

26/06/2008 ते 02/02/2015

र्सामान्य प्रर्शा.हवभाग हि.प.गड

02/02/2015 ते 31/05/2016

हि.प.बांध उप काया, दे र्साइगंि

01/06/2016 ते 20/12/2016

31/12/2016 ए.बा.हव.र्से.यो.हर्सरोंचा

01/09/2007 ते 31/01/2015

कृहर्ष हवभाग हि.प. गड

02/02/2015 ते 31/05/2016

पंचायत र्सहमती एटापल्ली

01/06/2016 ते 30/12/2016

पं.र्स.कोरची

16/08/1997 ते 18/06/2008

ग्रा.पा.पु.हि.प. गडहचरोली

19/06/2008 ते 31/01/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गङ

01/02/2016 ते 31/01/2017

20/11/2013 हर्शक्षण हवभाग,

27/09/1983 ते 06/03/1987
प्रा. आ. के.

प्रा. आ. के. 23/10/1989 ते 02/08/1991

दे लनवाडी

प्रा. आ. के.
आरोग्य

हवभाग हि. प. गङ
हवभाग हि. प. गङ

श्री. मारोती डोनुिी धकाते

27/02/1964 आरमोरी

19/12/1985

1

12

9

वषे
1

ने
13

9

14
गडहचरोली

15
2019

16
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हवनंती अिज हद.
15.01.2018

हि.प. मुख्यालय

01/10/2016

मग्रारोर्हयो काया.

01/10/2016

1

7

1

7

2022

वयाची 53 वषे पुर्ष

20/10/2016

1

7

1

7

2040

हनलंहबत कमष चारी

28/12/2016

1

5

1

5

2034

31/12/2016

1

5

1

5

2033

पं.र्स. अर्हे री

01/02/2017

1

3

1

3

2029

बाधकाम हवभाग

01/06/2017

0

11

1

0

वयाची 53 वषष पूर्ष

01/06/2017

0

11

1

0

वयाची 53 वषष पुर्ष

गडहचरोली

ग्रापापू
हर्शक्षण

पं.र्स. हर्सरोंचा

21/10/2016

पंचायत र्सहमती,
सर्सरोचा

हि.प. मुख्यालय

21/12/2016

र्साप्रहव
हि.प.गडहचरोली

हि.प. मुख्यालय

31/12/2016

सर्सचाई हवभाग
हि.प. गड

पं.र्स. अर्हे री

01/02/2017

हि.प.मुख्यालय

31/05/2017

हि. प. गडहचरोली

30/01/1992 ते 19/03/2003
20/03/2003 ते 15/10/2003
16/10/2003 ते 19/11/2013
20/11/2013 ते 07/07/2014

प्रर्शा.हवभाग हि.प.गड

08/07/2014 ते 30/05/2017

पं.र्स.धानोरा
01/07/2006 बांध.उपहव.गडहचरोली

19/12/1985 ते 31/12/1993

बांध.उपहव.कोरची

01/01/1994 ते 05/08/1996

बांध.हव.हि.प.गडहचरोली

06/08/1996 ते 30/06/2006

पं.र्स.गडहचरोली

01/07/2006 ते 20/08/2008
21/08/2008 ते 31/05/2017

हि.प.मुख्यालय

31/05/2017

बांधकाम हवभाग
हि.प.गडहचरोली

.
नुसार
क्रम

महह

10/08/1991 ते 29/01/1992

हवभाग हि. प. गङ र्सामान्य

हि.प.र्हाय घोट

11
24/08/2016

ने

मुख्यालय

र्शेरा

हर्सरोचा

07/03/1987 ते 16/10/1989

गडहचरोली
हर्सरोंचा

62.

29/10/2003 ते 31/08/2007

र्सा.प्र.हव. हि.प.गड

हि.प.गडहचरोली

10
पंचायत र्सहमती

महर्ह

हवकल्पाचे हठकाण

01/06/2013 ते 30/09/2016

21/12/2016 हि.प.र्हॉय बेळगाव

08/02/2017

9
24/08/2016

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
63.

64.

65.

2
श्रीमती र्सतीया वार्हीद बेग

कु. र्सुहनता र्सुधाकर दाऊवार

श्री. प्रभू महनराम रायहर्सडाम

4
3
01/07/1978 गडहचरोली

09/04/1977 गडहचरोली

09/04/1977 धानोरा

5
22/08/2005

09/04/1999

05/06/2017

6
22/08/2005 पं.र्स.हर्सरोंचा

30/11/2017

7
22/08/2005 ते 19/12/2009

आरोग्य हवभाग हि.प. गड

20/12/2009 ते 13/04/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प. गड

14/04/2016 ते 31/05/2017

बांधकाम उपहवभाग गडहचरोली

09/04/1999 ते 27/06/2011

पं.र्स.आरमोरी

28/06/2011 ते 31/05/2017

हर्शक्षण हवभाग हि.प. गड

01/06/2017 ते 30/11/2017

08/06/2017 -

-

8
पं.र्स. हर्सरोंचा

9
31/05/2017

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

10
हि.प.बांध उप

11
01/06/2017

0

30/11/2017

महर्ह
ने
12

मुख्यालय

हवकल्पाचे हठकाण

र्शेरा

क्रम

महह

वषे

ने
13

0

14

15
2036

16

11

1

0

6

0

11

08/06/2017

0

11

0

11

09/06/2017

0

11

0

11

2029

10/06/2017

0

11

0

11

2021

पं.र्स. गडहचरोली

10/06/2017

0

11

0

11

2034

हि.प.ग्रापापु

01/07/2017

0

10

0

10

2023
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01/12/2017

0

5

0

5

GAD

हवनंती अज्र हद.

हर्सरोचा

हि.प.मुख्यालय

01/06/2017

पंचायत हवभाग

ARM

हि.प. गड

हि.प. मुख्यालय

08/06/2017

हर्शक्षण हवभाग
हि.प गडहचरोली.

66.

67.

68.

श्री. ज्ञानेश्वर र्हरीभाऊ वाडीभस्मे

श्रीमती कंु दा दादािी पोरे ड्डीवार

श्री नरे र्श मारोतराव गुमडे लवार

09/02/1971 मोर्हाडी

21/11/1963 गडहचरोली

24/11/1976 आरमोरी

21/07/1997

19/12/1985

14/05/1997

-

03/09/2016

पं.र्स.दे र्साईगंि

21/07/1997 ते 10/06/2008

पं.र्स.

कृहर्ष हवभाग, हि.प.गड.

11/06/2008 ते 25/06/2013

गडहचरोली

पंचायत र्सहमती, भामरागड

26/06/2013 ते 08/06/2017

आरोग्य हव.हि.प.गड.

19/12/1985 ते 09/06/1993

बांध.हव.हि.प.गडहचरोली

10/06/1993 ते 30/08/1997

हर्सचाई उपहव.कुरखे डा

31/08/1997 ते 05/07/2004

सर्सचाई हव.हि.प.गड.

06/07/2004 ते 13/11/2009

र्सा.प्रर्शा.हवभाग, हि.प.गड

14/11/2009 ते 29/02/2016

हर्शक्षण हवभाग, हि.प.गड

01/03/2016 ते 26/08/2016

हि.प.बांध उप अर्हे री

27/08/2016 ते 09/06/2017

श्री. हवकार्स नामदे वराव उईके

06/12/1962 चंद्रपूर

23/12/1985

14/05/1997 ते 16/07/1999

पं.र्स.

पं.र्स.दे र्साईगंि

17/07/1999 ते 08/06/2011

गडहचरोली

र्साप्रहव हि.प.गडहचरोली

09/06/2011 ते 09/12/2013

06/10/2012 पं.र्स. एटापल्ली

70.

श्री.गणेर्श नामदे वराव मुलकलवार

04/09/1979 मुल

18/06/1998

01/12/2017

प्रा आकेंद्र, माकंडा

09/08/2002 ते 26/08/2011

श्री. हवनोद पंढरीनाथ लक्षणे

25/06/1983 आरमोरी

13/02/2006

18/06/1998 ते 07/09/2008

ग्रा.पा.पू.हवभाग हि.प.गड.

08/09/2008 ते 27/02/2015

04/12/2017 हवत्त हव.हि.प.गडहचरोली

10/06/2017

ग्रापापु हवभाग

वयाची 53 वषष पूर्ष

10/06/2017

पं.र्स.अर्हे री

01/07/2017

उपहवभाग अर्हे री

27/08/2011 ते 30/06/2017

पं.र्स.चामोर्शी

प्राआके कोटगूल
71.

23/12/1985 ते 25/06/1995
26/06/1995 ते 08/08/2002

मग्रारोर्हयो हवभाग हि.प.गड

गडहचरोली

0/12/2013 ते 09.06.2017

प्रा आकेंद्र कोनर्सरी
पं.र्स. मुलचेरा

ग्रापापु उपहवभाग

हि.प.गडहचरोली

13/12/2013 प्राआके लार्हे री

पं.र्स. कुरखे डा
69.

हि.प.मुख्यालय

09/06/2017

हि.प.मुख्यालय

01/12/2017

आरोग्य हवभाग,
हि.प. गडहचरोली

भामरागड अर्हे री
एटापल्ली

20.3.18

28/02/2015 ते 31/12/2016
01/01/2017 ते 30/11/2017
13/02/2006 ते 31/01/2009

पं.र्स.कोरची

09/02/2009 ते 30/06/2014

पं.र्स. दे र्साईगंि

01/07/2014 ते 30/11/2017

पं.र्स.चामोर्शी.

01/12/2017

पं.र्स.चामोर्शी.

04/12/2017

0

5

0

.
नुसार

5

हर्सरे ाचा कोरची
कुरखेडा

2033

हवनंती अिज हद.
12.01.2018
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र्से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज चा-याचे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

र्सद्याचे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

र्सध्याचे कायजरत हठकाण हदनांक

कायालय
वर्षे

1
72.

2
श्री हदनकर नामदे वराव नक्षणे

4
3
02/12/1964 नवरगांव

5
04/11/1986

यवतमाळ

73.

श्री हरयार्सत मेराि पठाण

06/08/1976 हर्सरांचा

22/11/1994

6
01/03/2018

7

8
पं.र्स. चामोर्शी

9
01/03/2018

शा.हन

सेवा कालावधी (वषे )

10
हि.प.र्हॉय घोट

11
01/03/2018

ने
12

वषे

ने
13

15
2033

16

12/4/1990 ते 28/02/1994

हवनंती अिज हद.

पं.र्स.धानोरा

01/03/1994 ते 31/12/2002

06.03.2018

कृ.हव. हि.प.गडहचरोली

01/01/2003 ते 25/06/2012

पं.र्स.धानोरा

26/06/2012 ते 28/02/2018

पं.र्स.हर्सरोंचा

22/11/1994 ते 15/06/2005

प्रा.आ.के.सर्झगानुर

16/06/2005 ते 31/05/2013

पं.र्स.भामरागड

06/06/2013 ते 03/02/2014

प्रा.आ.के. लगाम

04/02/2014 ते 28/02/2018

01/03/2018

0

2

0

2

14
गडहचरोली

पर्शुर्सं.हव.हि.प.गड.

पं.र्स. चामोर्शी

0

.
नुसार
क्रम

महह

04/11/1986 ते 11/4/1990

01/03/2018

2

मुख्यालय

र्शेरा

प्रा.आ.कें.कोटगूल,

पं.र्स. चामोर्शी

0

महर्ह

हवकल्पाचे हठकाण

2

2033

वयाची 53 वषष पुर्ष

पदोन्नत पदावर रुिु
र्झालेले नार्ही.

उप मुख्य कायजकारी अहधकारी (र्साप्र) मुख्य कायष कारी अहधकारी
हिल्र्हा पहरर्षद, गडहचरोली
हर्ल्हा पहरषद, गडहचरोली
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हिल्हा पहरषद, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बदली -2018 बाबतची अंहतम सेवा वास्तव्य िेष्ठता यादी.
संवगष :- वहरष्ठ सहाय्यक
एकुर् कायष रत कमष चारी :10 % प्रमार्े बदलीपात्र कमषचारी :-

अ.क्र

कमयिा-यािे नांव

.

नक्षलग्रस्त क्षे त्र - 5 तालुके

25

3
िन्मतारीख

स्वगांव /

प्रथम हनयुक्ती

सद्यािे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील काययरत हठकाण व
हदनांक

सध्यािे काययरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महह

वषे
1
1.

2.

2
श्री. ललेश रामलाल रामटे के

श्री. रािेंद्र रुहषिी शेरकुरे

से .हन.

सद्याचे कायालयातील

4
3
01/11/1963 आरमोरी

20/08/1978 गडहिरोली

5
19/12/1985

30/10/1996

6
30/11/2007 कृहष हव.हि.प.गडहिरोली

7
19/12/1985 ते 07/07/1999

प्रा.आ.के. भामरागड

08/07/1999 ते 09/06/2000

प्रा.आ.कें.आरमोरी

10/06/2000 ते 08/09/2000

हवत्त हवभाग हि.प.गडहिरोली

09/09/2000 ते 29/11/2007

सा.प्र.हव.हि.प.गडहिरोली

30/11/2007 ते 29/02/2008

01/06/2005 प्रा.आ.कें.धानोरा

30/10/1996 ते 11/07/2001

बांध.हव.हि.प.गडहिरोली

12/07/2001 ते 20/04/2002

पशुसं.हव.हि.प.गडहिरोल

21/04/2002 ते 31/05/2005

बांध.हवभाग हि.प.गडहिरोली

01/06/2005 ते 31/05/2013

8
पं.स. कोरिी

9
29/02/2008

वषय

व मुख्यालयातील एकू र्

10
हि.प.बांध.उपहव

11
01/03/2008

10

01/06/2013

4

12

ने

हवकल्पािे हठकाण

शा.हन

शेरा

मुख्यालय
महह

वषे

2

10

11

4

13

ने
3

क्रम

14

15
2021

16
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कोरिी

पं.स.एटापल्ली

01/06/2013

पं.स.एटापल्ली

11

2036

(हि.प.गडहचरोली
ये थे हद.
30.08.2013 पासून
मा. उपाध्यक्ष यांिे
स्वीय सहाय्यक म्हणून

3.

4.

श्री प्रदीप तारकराम उराडे

श्रीमती उमाराणी अिय िेलमेलवार

20/10/1966 िामोशी

01/07/1975 बल्लारपूर

23/12/1985

20/01/2014

01/03/2008 पं.स.अहे री,

23/12/1985 ते 09/06/2000

पं.स.एटापल्ली

01/07/2013

बांधकाम

ससिाई हव.हि.प.गडहिरोली

10/06/2000 ते 28/02/2008

उपहवभाग

बांधकाम हवभाग हि.प.गड.

01/03/2008 ते 30/06/2013

एटापल्ली

23/01/2014 --

--

पं. स. धानोरा

23/01/2014

हि.प.हायस्कूल,

01/07/2013

4

10

4

10

2024

23/01/2014

4

4

4

4

2033

27/05/2014

4

0

4

0

2029

2021

आितागायत काययरत)

धानोरा
5.

श्रीमती िांसुदा हं सराि बडोले (कु.

06/08/1971 पोला

26/09/1995

27/05/2014 प्रा.आ.केंद्र कोरिी

भानारकर)

6.

7.

8.

श्री. श्रीरं ग पाडू रंग पुसदकर

श्री. हविय मंसाराम हभवगडे

श्रीमती ललीता सोमेश्वर हनमिे

02/11/1963 अमरावती

01/11/1970 भंडारा

22/08/1963 गडहिरोली

05/05/1997

05/05/1997

21/12/1985

30/06/2014

पं.स. कुरखे डा

20/05/2014

ग्रा.पा.पु

09/09/1996 ते 09/06/2008

उपहवभाग

प.स. आरमोरी

10/06/2008 ते 19/05/2014

कुरखे डा

21/05/2014 पं.स.एटापल्ली

-

26/09/1995 ते 08/09/1996

हवत्त हवभाग हि.प.गड.

05/05/1997 ते 15/02/2014

हि.प. बांध उप. अहे री

16/02/2014 ते 20/05/2014

बांध हवभा्ग हि.प. गड.

05/05/1997 ते 06/07/2012

ग्रापापु, उपहवभाग हि.प. गड.

07/07/2012 ते 11/06/2014

ससिाई उपहवभाग गडहिरोली

21/12/1985 ते 18/12/1989

एबाहवसे यो काया. आरमोरी

19/12/1989 ते 01/08/2002

हि.प. हाय गडहिरोली

02/08/2002 ते 31/05/2013

प.स. अहे री

01/06/2013 ते 21/06/2014

पं.स. कोरिी

20/05/2014

पं.स. कोरिी

21/05/2014

4

0

4

0

पं.स. भामरागड

12/06/2014

पं.स. भामरागड

12/06/2014

3

11

3

11

पं.स. कुरखे डा

22/06/2014

पं.स. कुरखे डा

22/06/2014

3

11

3

11

.
नुसार

वडसा धानोरा गड

वयाची 53 वषष पुर्ष

2028 हवनंती अिय हद. हनरं क

2021

वयाची 53 वषष पुर्ष
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से .हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

कमयिा-यािे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव /

प्रथम हनयुक्ती

सद्यािे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील काययरत हठकाण व
हदनांक

सध्यािे काययरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महह

वषे
1
9.

2
श्री. कमलेश भाउुराव मेश्राम

4
3
10/10/1977 गडहिरोली

5
11/04/2008

6
11/04/2008 पं.स.कुरखे डा

7
11/04/2008 ते 30/06/2014

8
पं.स.धानोरा

9
01/07/2014

वषय

व मुख्यालयातील एकू र्

10
पं.स.धानोरा

11
01/07/2014

3

12

ने
10

हवकल्पािे हठकाण

शा.हन

शेरा

मुख्यालय
महह

वषे
3

13

ने
10

क्रम

14
िामोशी, आरमोरी

15
16
17
2035 हवनंती अिय हद 17.4.18

गडहिरोली
10.

श्री आनंन रामिंद्र तेटू

04/08/1981 अमरावती

16/08/2005

16/08/2005 ससिाई उपहवभाग अहे री
पंिायत सहमती, एटापल्ली

11.

श्री हगरीधर एन.शेडमाके

20/08/1966 पुलखल/

13/04/1994

13/04/1994 प्रा.आ.कें.कारवाफा,

गडहिरोली

12.

13.

श्री. नरे श मोहनलाल कनोहिया

कु.माया हवठोबा भोयर

16/10/1973 दे साईगंि

17/07/1974 दे साइगंि

12/12/1995

31/03/1999

14.

15.

16.

कु. सुनंदा पुडंहलक दहीकर

श्री. सोनल प्रभुदास शेंडे

श्री. रहवद्र धमा अंबादे

23/07/1984 आरमोरी

21/03/1985 घाटी

20/12/1960 आरमोरी

17/02/2006

31/10/2005

29/10/1984

17.

श्री. हदलीप श्रीधर सोनटक्के

16/10/1989 सुकाळा

20/12/2016

18.

श्री. सुरेश फकीरा नैताम

13/02/1962 अहे री

20/12/1985

13/04/1994 ते 10/06/2005
11/06/2005 ते 29/07/2006

आरोग्य हवभाग हि.प.गड.

29/07/2006 ते 31/01/2015

साप्रहव हि.प.गड

01/02/2015 ते31/05/2015
12/12/1995 ते 09/07/2001

प्रा.आ.कें.कुरुड

10/07/2001 ते 28/07/2004

सा.प्र.हव.हि.प.गडहिराली

30/07/2004 ते 28/05/2007

बांधकाम उपहवभाग, वडसा

28/05/2007 ते 09/06/2015

16/06/2014 पं.स. मुलिेरा

12/04/1999 ते 13/07/2001

प्रा.आ.केंद्र आरमोरी

14/07/2001 ते 31/05/2003

आरोग्य हवभाग हि.प. गड

01/06/2003 ते 05/06/2014

पं.स. िामोशी

16/06/2014 ते 31/05/2016

17/06/2006 हशक्षण हवभाग हि.प.गड.

पं.स. एटापल्ली

31/05/2015

01/06/2015 ते आितागायत

पशुसं.हव.हि.गडहिरोली

29/07/2004 पं.स.अहे री

(सौ.कल्याणी अशोक हदघोरे )

16/08/2005 ते 31/05/2015

17/02/2006 ते 31/01/2014

बांध.हवभाग, हि.प.गड

01/02/2014 ते 31/05/2016

31/10/2005 पंिायत सहमती, अहे री

31/10/2005 ते 08/06/2015

हि.प. बांध उप. हसरोंिा

09/06/2015 ते 31/07/2016

01/09/2016 ए.बा.हव.से .यो. एटापल्ली,

29/10/1984 ते 19/07/1993

ससिाई उपहवभाग, वडसा

20/07/1993 ते 07/06/2006

प्रा.आ.के. भाकरोंडी

08/06/2006 ते 31/12/2013

यांहिकी उपहवभाग, हि.प.गड

01/01/2014 ते 31/08/2016

23/12/2016

पं.स.एटापल्ली

20/12/1985 ते 12/07/1999

ए.बा.हव.से .यो गडहिरोली

13/07/1999 ते 31/07/2001

बाल.हव.हि.प.गड

01/08/2001 ते 28/01/2005

ग्रा.पा.पु हि.प.गड

29/01/2005 ते 20/05/2014

पं. स. अहे री

21/05/2014 ते 09/02/2017

पंिायत सहमती,

31/05/2015

3

0

3

0

2039

एटापल्ली

पं. स. धानोरा

01/06/2015

पं. स. धानोरा

01/06/2015

2

11

2

11

2024

पं.स. कोरिी

09/06/2015

पंिायत सहमती,

10/06/2015

2

11

2

11

2031

कोरिी

पं.स. कोरिी

31/05/2016

पं.स. कोरिी

01/06/2016

1

11

2

0

2032

पं.स. एटापल्ली

01/06/2016

हि.प.हाय,

01/06/2016

1

11

1

11

2042

01/08/2016

1

9

1

9

2043

2018

एटापल्ली

पं.स. एटापल्ली

01/08/2016

पंिायत सहमती
एटापल्ली

पं.स. कुरखे डा

01/09/2016

पं.स. कुरखे डा

01/09/2016

1

8

1

8

पं.स. एटापल्ली

23/12/2016

पं.स. एटापल्ली

23/12/2016

1

5

1

5

पं. स. धानोरा

10/02/2017

पं. स. धानोरा

10/02/2017

1

3

1

3

.
नुसार

गडहिरोली

वयाची 53 वषे पुर्ष

वयाची 53 वषे पुर्ष
हवनंती अिष हद.
17.4.18
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से .हन.

सद्याचे कायालयातील
अ.क्र
.

कमयिा-यािे नांव

िन्मतारीख

स्वगांव /

प्रथम हनयुक्ती

सद्यािे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील काययरत हठकाण व
हदनांक

सध्यािे काययरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
महह

वषे
1
19.

20.

21.

2
श्रीमती शहशकला प्रभाकर हनमिे

श्री.बापुिी िैरामिी घोडमारे

कु. हगता सोमािी कवास

4
3
27/07/1964 आरमोरी

01/07/1966 भंडारा

26/01/1982 िांभळी

5
19/12/1985

16/04/1994

20/08/2008

6
23/02/2010 प्रा.आ.के.कोरे गाव

7
19/12/1985 ते 29/04/1988

ए.बा.हव.से .यो.िामोशी

30/04/1988 ते 13/06/1990

सा.प्र.हव.हि.प.गडहिरोली

14/06/1990 ते 15/06/2006

पं.स.आरमोरी

16/06/2006 ते 22/02/2010

हशक्षण हवभाग, हि.प.गड.

23/02/2010 ते 03/03/2016

महहला व बाल कल्याण

04/03/2016 ते 31/05/2017

हि.प.गड
13/01/2009 पं.स.अहे री

16/04/1994 ते 05/07/2008

सा.प्र.हव. हि.प.गडहिरोली

06/07/2008 ते 01/02/2015

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

02/02/2015 ते 31/05/2017

20/08/2008 पं.स. गडहिरोली

20/08/2008 ते 31/05/2017

8
पं.स.कुरखे डा

9
31/05/2017

वषय

व मुख्यालयातील एकू र्

10
पं.स.कुरखे डा

11
01/06/2017

0

12

ने
11

हवकल्पािे हठकाण

शा.हन

शेरा

मुख्यालय
महह

वषे
1

13

ने
0

क्रम

14
गडहिरोली

15
2022

16

वयाची 53 वषष पुर्ष
हवनंती अिष हद.
9.1.18

पं.स. एटापल्ली

31/05/2017

पं.स.एटापल्ली

01/06/2017

0

11

1

0

पं.स.कुरखे डा

31/05/2017

पं.स.कुरखे डा

01/06/2017

0

11

1

0

2038

गडहिरोली

2040

हवनंती अिय हद.
1.2.18

22.

श्री. योगेंद्र शांताराम वैद्य

31/12/1979 घोट

16/10/2005

पं.स. भामरागड

01/06/2017

पं.स. भामरागड

01/06/2017

0

11

0

पं.स.कुरखे डा

26/10/2005 ते 18/07/2008

ससिाई हव.हि.प.गडहिरोली

19/07/2008 ते 09/02/2015

11

2037 मा.उपाध्यक्ष हि.प.गड
यांिेकडे हद. 23.6.17

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

10/02/2015 ते 31/05/2017

पासून प्रहतहनयुक्तीने
काययरत

23.

24.

25.

श्री. रमेश हव'श्वनाथ ठाकरे

कु.माया प्रभाकर बाळरािे

कु. वषा खुशाल ढवळे

05/05/1961 गडहिरोली

28/03/1969 िामोशी

15/11/1981 धानोरा

19/12/1985

17/03/2008

21/11/2005

10/02/2010 हसिाई उपहव.गडहिरोली

19/12/1985 ते 07/07/1993

ससिाई हव.हि.प.गडहिरोली

08/07/1993 ते 09/06/2000

पं.स.धानोरा

10/06/2000 ते 20/10/2004

पं.स.गडहिरोली

21/10/2004 ते 25/02/2010

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

25/02/2010 ते 30/01/2016

हशक्षण हवभाग हि.प. गड

01/02/2016 ते 04/06/2017

17/03/2008 सा.प्र.हव. हि.प.गडहिरोली

17/03/2008 ते 31/01/2015

आरोग्य हवभाग हि.प. गड

01/02/2015 ते 10/12/2017

पं.स.अहे री

21/11/2005 ते 21/06/2011

बांधकाम हवभाग हि.प. गड

22/06/2011 ते 14/12/2017

-

पं.स. धानोरा

05/06/2017

हि.प.बांध.उपहव

05/06/2017

0

11

0

11

2019

2027

धानोरा

पं.स. धानोरा

11/12/2017

पं.स. धानोरा

11/12/2017

0

5

0

5

पं.स.भामरागड

15/12/2017

पं.स.भामरागड

15/12/2017

0

5

0

5

उप मुख्य काययकारी अहधकारी (साप्र)
हिल्हा पहरषद, गडहिरोली

.
नुसार

मुख्य कायष कारी अहधकारी
हिल्हा पहरषद, गडहचरोली

वयाची 53 वषष पुर्ष
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हर्ल्हा पहरषि, गडहचरोली अंतगषत कायष रत कमषचाऱयांची सवषसाधारर् बिली -2018 बाबतची अंहतम सेवा वास्तव्य र्ेष्ठता यािी.
संवगष :- वहरष्ठ सहाय्यक
एकुर् प्राप्त अर्ष :-

एकुर् कायष रत कमषचारी :10 % प्रमार्े बिलीपात्र कमष चारी :-

24+1
98

हवनंतीनुसार

10

से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र
.

कमज िा-यािे नांव

जन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

सद्यािे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

सध्यािे कायजरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
वर्षे

1
1.

2.

3.

2
श्री. अजय नामदे व लाकुडवािे

श्री.बबन आबाजी भोयर

श्री लक्ष्मण मारोती मोिु ले

4
3
26/04/1976 गडहिरोली

18/03/1964 आरमोरी

01/07/1961 घोडे वािी/

5
13/02/2006

01/12/1987

26/02/1986

6
-

5.

6.

7.

8.

श्रीमती िंकुतला दे वाजी अलोणे (तुरे)

श्रीमती ललीता सोमेश्वर हनमजे

श्री. जगदीि बाबुराव सामृतवार

श्री.प्रमोद पांडुरंग धाईत

श्री. सुरेि फकीरा नैताम

04/12/1962 अिे री

22/08/1963 गडहिरोली

08/02/1965 आरमोरी

01/11/1961 गडहिरोली

13/02/1962 अिे री

01/12/1987

21/12/1985

09/04/1999

23/09/1981

20/12/1985

05/01/2008 ते 30/10/2008

प्रा.आ.कें.पेंढरी

01/11/2008 ते 30/06/2014

पं.स. गडहिरोली

01/07/2014 ते 31/03/2018
03/12/1987 ते 13/08/1994

हज.प.िाय. धानोरा

14/08/1994 ते 04/11/2007

प्रा.आ.के. अहमर्झा, गड

05/11/2007 ते 02/01/2017

29/07/2004 पं.स.िामोिी

27/02/1986 ते 30/06/1999

8
01/07/2014

9
हिक्षण हवभाग

10
01/04/2018

0

ने
11

1

ने
12

10

हज.प. गड

हज.प. मुख्यालय

05/11/2007

हिक्षण हवभाग

13
धानोरा आरमोरी

14
2033

वडसा

03/01/2017

1

4

10

6

आरमेारी, वडसा

15
हवनंती अजर हद
4.4.18

2022

हज.प. गडहिरोली

01/08/2012

बांधकाम

हवनंती अजज हद.

01/08/2012

5

9

5

9

गडहिरोली

2019

उपहवभाग

हवनंती अजज हद.

बांधकाम हव.हज.प.गड

29/07/2004 ते 31/07/2012

िामोिी

15.01.2018

पं.स.अिे री

01/12/2013

पं.स.अिे री

01/12/2013

4

5

4

5

बांध. उपहवभाग, अिे री 2020

16/06/1990 ते 30/06/2000

पुर्ष. हवनंती अजज हद.

पं.स.अिे री

01/07/2000 ते 30/06/2012

31.1.18

पं.स.एटापल्ली

01/07/2012 ते 30/11/2013

ससिाई उपहवभाग गडहिरोली

21/12/1985 ते 18/12/1989

एबाहवसे यो काया. आरमोरी

19/12/1989 ते 01/08/2002

हज.प. िाय गडहिरोली

02/08/2002 ते 31/05/2013

प.स. अिे री

01/06/2013 ते 21/06/2014

07/01/2014 पं.स.कोरिी

09/04/1999 ते 07/08/2009

पं.स.वडसा

08/08/2009 ते 30/06/2014

22/09/2016 पं.स.गडहिरोली

22/06/2014

3

11

3

11

अआरमोरी,

2021

10

वयाची 53 वषष पुर्ष
30.01.2018

पं.स. मुलिेरा

07/07/2014

पं.स. मुलिेरा

07/07/2014

3

10

3

10

आरमोरी वडसा,

2023

पंिायत सहमती

06/02/1985 ते 24/04/1986

हसरोिा

कृहर्ष हव.हज.प.गडहिरोली

25/04/1986 ते 27/05/1996

ससिाई उपहव.वडसा

03/06/1996 ते 31/07/2008

हिक्षण हवभाग हज.प.गड.

07/08/2008 ते 31/01/2015

हज.ग्रा.हव.य. गडहिरोली

01/02/2015 ते 23/08/2016

पं.स.एटापल्ली

20/12/1985 ते 12/07/1999

ए.बा.हव.से.यो गडहिरोली

13/07/1999 ते 31/07/2001

बाल.हव.हज.प.गड

01/08/2001 ते 28/01/2005

ग्रा.पा.पु हज.प.गड

29/01/2005 ते 20/05/2014

24/08/2016

पंिायत सहमती

24/08/2016

1

9

1

9

गडहिरोली

53 वषष पर्ष हवनंती
अर्ष हद. 30.01.2018

कुरखेडा

23/09/1981 ते 05/02/1985

21/05/2014 ते 09/02/2017

पं.स. कुरखेडा

10

हवनंती अजज हद.

ए.बा.हव.से.यो.गडहिरोली

पं. स. अिे री

22/06/2014

10

वयाची 53 वषष

बांधकाम उपहव.अिे री

पं.स. कुरखे डा

2

वयाची 53 वषष पुर्ष

01/07/1999 ते 28/07/2004

01/12/1987 ते 15/06/1990

16

वयाची 53 वषष पुर्ष.

15.01.2018
पं.स. िामोिी

.
नुसार
क्रम

महह

वषे
3

शा.हन

िेरा

पं.स.गडहिरोली

01/12/2013 प्रा.आ.कें.हसरोंिा

30/06/2014

13/02/2006 ते 04/01/2008

हवत्त हवभाग,हज.प.गड.

09/08/2016 एबाहवसे यो काया. अिे री

सावली

4.

पं.स.हसरोंिा

7
हज.प.मुख्यालय

महि

मुख्यालय

हवकल्पािे हठकाण

2019

वयाची 53 वषे पूर्ष

हवनंती अजज हद.

हसरोिा

15.01.2018

पं. स. धानोरा

10/02/2017

पं. स. धानोरा

10

10/02/2017

1

3

1

3

गडहिरोली

10

वयाची 53 वषे पुर्ष
हवनंती अर्ष हि.
17.4.18
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से.हन.

सद्याचे कायालयातील

वर्षज

व मुख्यालयातील एकू र्
अ.क्र

कमज िा-यािे नांव

.

जन्मतारीख

स्वगांव/

प्रथम हनयुक्ती

सद्यािे पदावर

तालुका

हदनांक

हनयुक्ती हदनांक

यापुवी कोठे कोठे काम केले

कालावधी

मुख्यालयातील कायजरत हठकाण व
हदनांक

सध्यािे कायजरत हठकाण हदनांक

सेवा कालावधी (वषे )
कायालय
वर्षे

1
9.

10.

2
श्रीमती िहिकला प्रभाकर हनमजे

श्रीमती जांसुदा िं सराज बडोले (कु.

4
3
27/07/1964 आरमोरी

06/08/1971 पोला

5
19/12/1985

26/09/1995

6
23/02/2010 प्रा.आ.के.कोरे गाव
ए.बा.हव.से.यो.िामोिी

30/04/1988 ते 13/06/1990

सा.प्र.हव.हज.प.गडहिरोली

14/06/1990 ते 15/06/2006

पं.स.आरमोरी

16/06/2006 ते 22/02/2010

हिक्षण हवभाग, हज.प.गड.

23/02/2010 ते 03/03/2016

महिला व बाल कल्याण

04/03/2016 ते 31/05/2017

हज.प.गड
27/05/2014 प्रा.आ.केंद्र कोरिी

भानारकर)

हवत्त हवभाग हज.प.गड.
प.स. आरमोरी

11.

कु. हगता सोमाजी कवास

26/01/1982 जांभळी

20/08/2008

19/12/1985 ते 29/04/1988

20/08/2008 पं.स. गडहिरोली

26/09/1995 ते 08/09/1996

7
पं.स.कुरखे डा

8
31/05/2017

9
पं.स.कुरखेडा

10
01/06/2017

0

महि
ने
11

11

मुख्यालय

शा.हन

िेरा

ने
12

0

13
गडहिरोली

14
2022

15

वयाची 53 वषष पुर्ष
9.1.18

पं.स. कुरखे डा

20/05/2014

ग्रा.पा.पु

27/05/2014

4

0

4

0

आरमोरी वडसा, गड

2029

01.02.2018 (पती

10/06/2008 ते 19/05/2014

कुरखेडा

पत्नी एकत्रीकरण)

पं.स.कुरखे डा

31/05/2017

पं.स.कुरखेडा

01/06/2017

0

11

1

0

गडहिरोली

2040

10/07/1975 आरमोरी

10/02/2006

01/08/2015 पं.स.आरमोरी

10/02/2006 ते 24/06/2011

हज.प.मुख्यालय

27/06/2011

बांधकाम उपहवभाग, गडहिरोली 25/06/2011 ते 31/07/2015
13.

श्री.. उमेिकुमार गोवधजन लोिकरे

21/09/1978 गडहिरोली

08/08/2005

12/08/2005 पं.स.भामरागड

12/08/2005 ते 25/06/2012

साप्रहव

01/08/2015

2

9

6

11

हज.प.गडहिरोली
हज.प.मुख्यालय

26/06/2012

हज.ग्रा.हव.यं.

धानोरा कुरखेडा

2033

कोरिी
26/06/2012

5

11

5

11

धानोरा

14.

15.

कु .ज्योती हिवाजीराव ढोके

श्री.गणेि रामिंद्र सुंकरवार

09/05/1967 नागपूर

25/07/1986 अिे री

03/05/1997

13/02/2006

03/05/1997

साप्रहव हज.प. गडहिरोली

03/05/1997 ते 25/01/2002

पंिायत सहमती, िामोिी

26/01/2002 ते 22/04/2010

पं.स. मुलिेरा

23/04/2010 ते 05/11/2012

हिक्षण हवभाग हज.प. गड

06/11/2012 ते 13/02/2017

24/07/2015 प्रा.आ.के.गट्टा
सा.प्र.हव., हज.प.गड

16.

श्री.अमोल भाष्कर राजुरकर

27/03/1987 गडहिरोली

17/01/2014

20/01/2014 --

13/02/2006 ते 04/06/2013

हज.प. मुख्यालय

06/11/2012

2036

06/11/2012

5

6

5

6

िामोिी

GAD

हज.प.गडहिरोली

हज.प. मुख्यालय

05/06/2013

05/06/2013 ते 20/09/2015
--

हिक्षण हवभाग

हिक्षण हवभाग

20/01/2014

हिक्षण हवभाग

21/09/2015

2

8

4

11

िामोिी धानोरा

2044

आरमोरी

18.

19.

श्री. हफरोज श्रीिरी लांजेवार

श्री. हवजय मंसाराम हभवगडे

श्री. कमलेि भाउुराव मेश्राम

24/07/1983 गडहिरोली

01/11/1970 भंडारा

10/10/1977 गडहिरोली

12/08/2005

05/05/1997

11/04/2008

-

पं.स. कोरिी

12/08/2005 ते 16/09/2009

सा.प्र.हव.हज.प.गडहिरोली

17/09/2009 ते 30/04/2014

बांध हवभाग हज.प. गड.

05/05/1997 ते 06/07/2012

ग्रापापु, उपहवभाग हज.प. गड.

07/07/2012 ते 11/06/2014

11/04/2008 पं.स.कुरखे डा

11/04/2008 ते 30/06/2014

पं.स.दे साईगंज

02/05/2014

पं.स.दे साईगंज

-

हवनंती अजज हद.

-

20/01/2014

4

4

4

4

कुरखेडा, धानोरा

हवनंती अजज हद.

2045

हवनंती अजज हद.
15.01.2018

02/05/2014

4

0

4

0

कुरखेडा

2041

श्री.लक्ष्मीकांत आनंदराव मे ढे

25/09/1983 इल्लुर

20/09/2014

24/09/2014 --

--

-

हवनंती अजज हद.
11.1.18

पं.स. भामरागड

12/06/2014

पं.स. भामरागड

12/06/2014

3

11

3

11

वडसा धानोरा गड

2028 हवनंती अजज हद. हनरं क

पं.स.धानोरा

01/07/2014

पं.स.धानोरा

01/07/2014

3

10

3

10

िामोिी, आरमोरी

2035 हवनंती अजज हद 17.4.18

गडहिरोली
20.

-

2.2.18

10.01.2018

हज.प.गडहिरोली
17.

हवनंती अजज हद.

11

15.2.18

हज.प.गड.
हज.प. मुख्यालय

हवनंती अजज हद.
19.4.18

गडहिरोली

11

हवनंती अजज हद.
एकत्रीकरण)

श्री रं जन हजवन रामटे के

10

सवनती अजज हद.

उपहवभाग

1.2.18 (पती पत्नी

12.

16

हवनंती अर्ष हि.

09/09/1996 ते 09/06/2008

20/08/2008 ते 31/05/2017

.
नुसार
क्रम

महह

वषे
1

हवकल्पािे हठकाण

हज.प.मुख्यालय

24/09/2014

सा.प्र.हव.
हज.प.गडहिरोली

24/09/2014

3

8

3

8

धानोरा

2041

-

हवनंती अजज हद.
27.04.2018

-

