
16 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या कर्मचा-याांची यादी-2022  पदनार्-कायालय अधधक्षक

सांस्थेचे नाांव कालावधी  पदनार्  व धदनाकासहीत

१ 04/11/1985 शादांर्रु, औरांगाबाद
9 व 6 र् 27 धद,कधनष्ठ धलपीक,  04/11/85 
ते 01/06/95

36 years 6 months 
27 days

शावरै्, औरांगाबाद

09 व 2 र् 30 धद,कधनष्ठ धलपीक, 
01/06/95 ते 31/08/2004
07 व 09 र् 5 धद,वधरष्ठ धलपीक, 01/09/04 
ते 06/06/12

शावरै्रु, औरांगाबाद
4 व 2 र् 02 धद, वधरष्ठ सहाय्यक, 
06/06/12 ते 08/08/16

शावरै्, औरांगाबाद
5 व 9 र् 23 धद, कायालयीन अधधक्षक, 
09/08/16 ते आजतागायत

01/02/1992 सर ज.जी.सरु्ह रु, रु्ांबई 01/02/1992  ते 30/06/2001 कधनष्ठ धलपीक
30 years 3 months 

30 days

कार्ा व आल्लबलेस रु, रु्ांबई 02/07/2001 ते 02/11/2016 वधरष्ठ धलपीक

सांचालनालय रु्ांबई 03/11/2016 पासुन आजतागायत

11/03/1992

शासकीय दांत र्हाधवद्यालय व 
रुग्णालय, रु्ांबई

कधनष्ठ धलधपक,
 धद.11.03.1992 ते 30.06.2001

03 वरे्ष 08 र्धहने
30 years 2 months 
20 days

31.08.2024 केलेल्या धवनांती अजानुसार 
बदलीसाठी धशफारस करण्यात 

येत आहे.
सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई कधनष्ठ धलधपक,

 धद.02.07.2001 ते 26.08.2004
गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हाधवद्यालय, रु्ांबई

वधरष्ठ धलधपक,
 धद.27.08.2004 ते 01.09.2004

सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई वधरष्ठ धलधपक,
 धद.02.09.2004 ते 16.06.2008

पधरचया धशक्षण सांस्था, सर 
ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई

वधरष्ठ धलधपक,
 धद.18.06.2008 ते 23.07.2012

सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई वधरष्ठ सहाय्यक,
 धद.24.07.2012 ते 31.01.2017

शासकीय दांत र्हाधवद्यालय व 
रुग्णालय, रु्ांबई

कायालयीन अधधक्षक,
 धद.01.02.2017 ते 15.06.2018

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हाधवद्यालय, रु्ांबई

कायालयीन अधधक्षक
धद.०5.०७.2018 ते अद्यापपयंत

05/06/1992 गॅ्र.शा.व.ैर् रु्ांबई 01/05/1992 ते 31/05/2004 कधनष्ठ धलपीक
29 years 11 months 

26 days
सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

01/06/2004 ते 31/05/2006 कधनष्ठ धलपीक

गॅ्र.शा.व.ैर् रु्ांबई 01/06/2006 ते 31/05/2008 कधनष्ठ धलपीक

सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

01/06/2005 ते 01/08/2014 वधरष्ठ धलपीक

सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

02/09/2014 ते 31/03/2017 वधरष्ठ सहाय्यक

सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

01/04/2017 ते आजपयंत कायालय अधधक्षक

3

श्रीर्ती सांधगता प्रकाश घोसाळकर, 
कायालयीन अधधक्षक

05.07.2018

4

अ.क्र कर्मचा-याांचे नाव व पदनार्
सध्या धारण 

केलेल्या  पदावर 
सांस्थेत  कायमरत 

सध्याच्या 
धजल्हयात 
केव्हापासून 

यापूवी  कोणकोणत्या  सस्थेर्ध्ये कायमरत होते व त्याचा कालावधीत सध्या  धारण  
केलेल्या  पदावरील  

कालावधी

सध्याच्या 
धजल्हयातील 

कालावधी

सेवाधनवृत्तीचा 
धदनाांक

अभीप्राय

श्रीर्ती धवद्या सधतर्ष सुदारे्
कायालयीन अधधक्षक

09/08/2016 5 व 9 र् 23 धद 31/07/2023

                         धवधवा,
कायालयीन अधधक्षक या 
पदावर रुजू करुन 
घेण्याबाबत रु्ळ अजम 93/22 
र्ा.उच्च न्यायालय, रु्ांबई 
खांडपीठ औरांगाबाद येथे 
दाखल केलेल्या आहेत. 
अांधतर् सुनावणी झालेली 
नाही.

श्री सांजयकुर्ार सावांत

31/03/2017 30/11/2025

2

श्री धवनायक हातखांबकर

03/11/2016 30/09/2029



230/09/1992 बैजीशावरै्. पुणे 14 वर्षम 10 र्धहने कधनष्ठ धलधपक 30/9/1992 ते 
16/7/2007

29 years 8 months 1 
days

ससरु पुणे 10 र्धहने कधनष्ठ धलधपक 17/7/2007 ते 
3/6/2008

बैजीशावरै्. पुणे 1 वर्षम वधरष्ठ धलधपक 4/6/2008 ते 2/7/2009

ससरु पुणे 5 वर्षम 11 र्धहने वधरष्ठ धलधपक 3/7/2009 ते 
21/6/2015

ससरु पुणे 4 वर्षम वधरष्ठ सहाय्यक 22/6/2015 ते 
15/7/2019

बैजीशावरै्. पुणे दि.१६.०७.२०१९ ते दि.३१.०५.२०२२
27/11/1992 कार्ा व आल्लबलेस रु, रु्ांबई 27-11-1992  कधनष्ठ  धलपीक

सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई 05/06/2006 वधरश्ठ धलपीक
गो.ते.रु, रु्ांबई  वधरश्ठ धलपीक
सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई वधरष्ठ धलपीक
गॅ्र.शा.व.ैर् रु्ांबई वधरष्ठ सहाय्यक
सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

17/11/2019 कायालय अधधक्षक आजपयमत

७ श्री धसदधाथम सोर्कुां वर २७.७.२०२१ 19/05/1993 शा.व.ैर्.रु.नागपूर वगम४ ०४.३.१९८५ ते १८.५.१९९३ ८ र्धहने 29 years 12 days ३१.१०.२०२४
कायालय अधधक्षक शा.व.ैर्.रु.नागपूर क.धल. १९.५.१९९३ ते ३.२.२००९

शा.व.ैर्.नागपूर व.धल. ४.२.२००९ ते ३०.६.२०१६
टॉर्ा के.स.ेनागपूर व.सहा. १.७.२०१६ ते २६.७.२०२१
शा.व.ैर्.रु.नागपूर का.अ. २७.७.२०२१ ते आजपयंत

04/08/1993 गॅ्र.शा.व.ैर्.रु्ांबई   
 

कधनष्ठ धलधपक-4.8.1993 ते 30.6.2004       
    

28 years 9 months 
27 days

सर ज.जी.स रुग्णालय कधनष्ठ धलधपक-1.7.2004 ते 6.6.2005
गो.ते. रुग्णालय, रु्ांबई वधरष्ठ धलधपक-7.6.2005 ते 8.11.2005
सांचालनालय, व.ैधश.व.सां.रु्ां वधरष्ठ धलधपक-8.11.2005 ते 31.5.2011
सर ज.जी स. रुग्णालय वधरष्ठ धलधपक-1.6.2011 ते 31.12.2012
पधरचया धश. सांस्था, रु्ां वधरष्ठ सहाय्यक- 1.1.2013 ते 3.3.2018
सर ज.जी.स. रुग्णालय काया.अधधक्षक-3.3.2018 ते 31.05.2018
सांचालनालय, व.ैधश.व.सां.रु्ां काया.अधधक्षक-1.6.2018 ते 13.6.2019
सेंट जॉजेस रुग्णालय. रु्ांबई काया.अधधक्षक-14.06.2019 ते अद्यापयंत

९
श्री प्रर्ोद आगलावे

२०.७.२०१९ 23/09/1993
शा.व.ैर्.नागपूर क.धल.२३.०९.१९९३ ते ३१.७.२००७ २ वर्षम ९ र्धहने 28 years 8 months 8 

days
३०.९.२०२८

कायालय अधधक्षक इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर क.धल. १.८.२००७ ते १८.८.२००८
शा.व.ैर्.नागपूर व.धल. २०.८.२००८ ते ११.६.२०१५ 
अ.धव.रु.नागपूर व.धल. ९.७.२०१५ ते २३.३.२०१६ 
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. २३.३.२०१६ ते १.६.२०१८
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर व.सहा.२.७.२०१८ ते २०.७.२०१९ 
शा.व.ैर्.रु.नागपूर का.अ.२०.७.२०१९ ते आजपयंत

१०
श्रीर्ती धनर्ा चौधरी

२३.७.२०१९ 07/10/1993
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर क.धल. ७.१०.१९९३ ते २.८.२००७ २ वर्षम ९ र्धहने 28 years 7 months 

24 days
२८.२.२०२९

कायालय अधधक्षक शा.व.ैर्.नागपूर क.धल.२.८.२००७ ते २०.८.२००८
इ.गा.शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.धल.२१.८.२००८ ते २२.३.२०१६
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर व.सहा.२३.३.२०१६ ते १५.६.२०१८
डॉ.आांबेडकर रु.नागपूर व.सहा.१८.६.२०१८ ते २२.७.२०१९
शा.व.ैर्.व रु.नागपूर का.अ.२३.७.२०१९ ते आजपयंत

५

8

श्री.कौशल ठाकुर कायालयीन 
अधधक्षक

14.06.2019  वर्षम 2               र्धहने 9  
 धदवस 10

30.11.2028

श्री.र्नोहर धवरचांद परर्ार, का. 
अधधक्षक

16/7/2019 31/7/2023

6

श्रीर्ती सधवता राणे

17/11/2019
29 years 6 months 4 

days
30/09/2029

सांचालनालयाचे धदनाांक 
९.८.२०२१  च्या आदेशातील 
श्री.आगलाव ेयाांच्या बदली 
आदेशास रॅ्टची अदयापही 

स् थधगती आहे.



318/01/1994 शा.दां र् व रु, रु्ांबई 18/01/1994 पासुन कधनष्ठ धलपीक
सर ज.जी.सरु्ह रुग्णालये, रु्ांबई कधनष्ठ धलपीक
सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

04/11/2008 पासुन  वधरष्ठ धलपीक

सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

06/06/2015 पासुन वधरष् ठ सहाय्यक

गॅ्र.शा.व.ैर् रु्ांबई वधरश्ठ सहाय्यक
सांचालनालय वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

05/08/2019 पासुन आजपयंत  कायालय 
अधधक्षक

20/01/1994
सांचालनालय, वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

कधनष्ठ धलधपक, 
धद.20.01.1994 ते 25.08.2004

04 वरे्ष 08 र्धहने 28 years 4 months 
11 days

30.04.2032

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, रु्ांबई वधरष्ठ धलधपक, 
धद.01.01.2005 ते 05.01.2009

कार्ा व कार्ा व आल््लेस रुग्ण, 
रु्ांबई

वधरष्ठ सहाय्यक 
धद.07.01.2009  ते  31.08.2011

सांचालनालय, वदै्यकीय धशक्षण व 
सांशोधन, रु्ांबई

कायालयीन अधधक्षक 
धद.02.09.2011  ते  01.07.2017

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हाधवद्यालय, रु्ांबई

कायालयीन अधधक्षक
धद.०३.०७.2017 ते अद्यापपयंत

12/07/1994 श्री.भा.धह.शा.व.ैर्.धुळे क.धल. धद. 12/07/1994 ते 16/06/2008 13 वरे्ष 11 र्धहने 5 
धदवस

27 years 10 months 
19 days

सवोपचार रुग्णालय,धुळे. व.धल.धद.17/6/2008 ते 30/6/2014 6 वरे्ष 14 धदवस
श्री.भा.धह.शा.व.ैर्.धुळे व.धल.1/7/2014 ते 16/11/2016 2 वरे्ष 4 र्धहने 16 धदवस

श्री.भा.धह.शा.व.ैर्.धुळे व.सहा.धद.17/11/2016 ते 04/11/2020 04 वर्षम
श्री.भा.धह.शा.व.ैर्.धुळे का. अधधक्षक धद.05/11/2020 ते आजतागायत 0१ वर्षम ०४ र्धहने

१४ श्री. शैलेंद्रससग धर्ठू्ठलाल जाधव 29-10-2016 11-01-1999 डॉ. व.ै स्रृ्. शा. व.ै र्., सोलापूर 11/01/1999 ते 01/07/2009- कधनष्ठ धलधपक 05 वरे्ष 7र्धहने
23 years 4 months 
20 days

31-08-2033
पधरधशष्ट 1 सोबतचे धववरणपत्र 

2 र्धील प्राध्यान्य क्र. 2 व 3

श्री.छ.धश.र्.स.रुग्णा., सोलापूर 31/03/2010 ते 30/07/2013- वधरष्ठ धलधपक

श्री.छ.धश.र्.स.रुग्णा., सोलापूर
30/07/2013 ते 28/10/2016- वधरष्ठ 

सहाय्यक

डॉ. व.ै स्रृ्. शा. व.ै र्., सोलापूर
29/10/2016 ते आजतागायत कायालयीन 

अधधक्षक
31/12/2011 क.धल धद.०७/०४/1994 ते १३/०9/२००७ 10 years 5 months 

व.धल १४/०9/२००७ ते 22/१२/२०११
वरीष्ठ सहाय्यक धद ३१/१२/२०११ ते 
२1/०८/२०१४
तदथम पदोन्नती - कायालय अधधक्षक 
धद.२२/०८/२०१४ ते 13/09/2015
धनयर्ीत पदोन्नती  - कायालय अधधक्षक 
14/09/2015 ते आजपयंत

12

श्रीर्ती सुधनता प्रकाश पोटींदे, 
कायालयीन अधधक्षक

03.07.2017

11

श्रीर्ती रृ्णाल घाडीगाांवकर

05/08/2019

१५

श्री.अरुण धुव,े कायालय अधधक्षक कायालय अधधक्षक     
धद.14/09/2015 ते 
आजपयंत

श्री.वनाशावरै्,यवतर्ाळ 06 वर्षम 08 र्धहने शासन आदेश धद.16/03/2021 
अन्वये श्री.धुव ेयाांना 

इांगाशावरै्वरु, नागपूर येथील 
प्र.अधधकारी पदाचा अधतरीक्त 
कायमभार सोपधवण्यात आला 

आहे.

शावरै् नागपूर

30/04/2024

१३

श्रीर्ती.सांध्या सांतोर्ष चौधरी,         
कायालयीन अधधक्षक, श्री.भा.धह. 
शासकीय वदै्यकीय र्हाधवद्यालय, 
धुळे

11/05/2020 30/06/2030 पती पत्नी एकत्रीकरण   (पती 
याच सांस्थेत रक्तपेढी तांत्रज्ञ 

पदावर कायमरत आहेत. व ते र्ाहे 
सप्टेंबर २०२२ र्ध्ये सेवाधनवृत्त्त 

होणार आहे.

28 years 4 months 
13 days

31/03/2025



4
१६

श्री देवराज चव्हाण
०१.१२.२०२० 18/09/2014 वां.ना.शा.व.ैर्.यवतर्ाळ वगम४ १६.२.१९९० ते १६.२.१९९४ १ वर्षम ४ र्धहने 

7 years 8 months 13 
days ३०.६.२०२३

कायालय अधधक्षक वां.ना.शा.व.ैर्.यवतर्ाळ क.धल. १७.२.१९९४ ते २०.२.२००८
वां.ना.शा.व.ैर्.रु.यवतर्ाळ व.धल. २०.२.२००८ ते १५.९.२०१४
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर व.सहा.१८.९.२०१४ ते १.१२.२०२०
शा.व.ैर्.रु.नागपूर का.अ. १.१२.२०२० ते आजपयंत

16-Jun-15
शासकीय वदै्यकीय र्हाधवद्यालय, 
यवतर्ाळ

टांकलेखक
05/04/1994 ते 19/02/2008 ( 13 वर्षम 10 

र्धहने )
6 years 11 months 
15 days

 शासकीय वदै्यकीय र्हाधवद्यालय, 
रुग्णालय यवतर्ाळ

वरीष्ठ धलपीक
20/02/2008 ते 15/06/2015 ( 13 वर्षम 10 

र्धहने )

शासकीय वदै्यकीय र्हाधवद्यालय,   
चांद्रपूर

वरीष्ठ सहायक
16/06/2015 ते 21/11/2020 ( 13 वर्षम 10 

र्धहने )

शासकीय वदै्यकीय र्हाधवद्यालय व 
रुग्णालय, चांद्रपूर

कायालयीन अधधक्षक
01/12/2020  ते अजतागायत (1 वर्षम 6 र्धहने) )

27/07/2015 श्री.व.ना.शा.व.ैर्. यवतर्ाळ
 कधनष्ठ धलपीक 07/02/1994 ते 20/02/2008 

(14 वर्षम 13 धदवस)
6 years 10 months 4 
days

श्री.व.ना.शा.व.ैर्.व रु. यवतर्ाळ
वरीष्ठ धलपीक 20/02/2008 ते 31/05/2014 

(06 वर्षम 03 र्धहने 11 धदवस)

श्री.व.ना.शा.व.ैर्. यवतर्ाळ
वरीष्ठ धलपीक 31/05/2014 ते 07/10/2014 

(04 र्धहने 07 धदवस)

शा.व.ैर्.नागपूर
 वरीष्ठ सहायक 8/10/2014 ते 27/07/2015 

(09 र्धहने 19 धदवस)

श्री.व.ना.शा.व.ैर्. यवतर्ाळ
वरीष्ठ सहायक 27/07/2015 ते 20/11/2020 

(05 वर्षम 03 र्धहने 24 धदवस)

श्री.व.ना.शा.व.ैर्. यवतर्ाळ
कायालयीन अधधक्षक 20/11/2020 ते 
आजपयंत (01 वर्षम 06 र्धहने 11 धदवस)

19 श्री.श्रीकाांत रार्चांद्र धदवाण,
कायालयीन अधधक्षक

11/11/2020 01/08/2015
शा.व.ैर्.धर्रज  धलपीक टांकलेखक

धद.18/02/1994 ते धद.07/06/2007
1 वर्षम 6 र्धहने 20 धद

6 years 9 months 30 
days 31/05/2025  ''''''''

प.व.पा.शासकीय 
रुग्णालय,साांगली

 धलपीक टांकलेखक
धद.08/06/2007 ते धद.18/08/2008

रा.छ.शा.र्.शा.व.ैर्.
कोल्हापूर

वधरष्ठ  धलपीक 
धद.19/08/2008 ते धद.31/07/2015

शा.व.ैर्.धर्रज वधरष्ठ  धलपीक 
धद.01/08/2015 ते धद.28/03/2016

शा.व.ैर्.धर्रज वधरष्ठ सहाय्यक
धद.28/03/2016 ते11/11/2020

शा.व.ैर्.व रु.धर्रज कायालयीन अधीक्षक धदनाांक  11/11/2020  ते 
आजअखेर

18

श्री प्रधवण गेर्चांद धलहीतकर,  
कायालयीन अधधक्षक

20/11/2020
01 वर्षम 06 र्धहने 11 

धदवस
31/10/2028

17
श्री. अशोक  र्धुकराव इांगोले 

कायालयीन अधधक्षक
1-Dec-20 1 वर्षम 6 र्धहने 31-Dec-24



531/03/2016 1. शा. व.ै र्. रु. नाांदेड 1. कधनष्ठ धलपीक - 05.05.1994 ते 
05.02.2009

१५ वर्षम 3 र्हीने 
6 years 2 months 

2. शा. व.ै र्. रु. नाांदेड 2. वधरष्ठ धलपीक - धद. 06.02.2009 ते 
30.03.2016

7 वर्षर 1र्हीने 24 धदवस

3. सेंट जॉजम रु. रु्ांबई 3. वधरष्ठ सहा. धद. 31.03.2016 ते 
08.11.2020

4वर्षम 8-र्धहने

4. का. व आ. रु. 4. कायालयीन अधधक्षक धद. 9.11.2020 ते 
आजतागयात

1 वर्षम ६ र्हीने 20 धदवस

13/04/2016
1.शा.व.ैर्.धर्रज

धद.26/07/1993 ते 01/07/1996, धलपीक 
टांकलेखक

6 years 1 months 18 
days

2.आ.धश.प.तासगाांव
धद.01/07/1996 ते 12/08/2008, धलपीक 
टांकलेखक

3.रा.छ.शा.र्.शा.व.ैर्.कोल्हापूर
धद.13/08/2008 ते 31/10/2013, वधरष्ठ 
धलपीक

4.शा.व.ैर्.धर्रज
धद.02/11/2013 ते 31/07/2015, वधरष्ठ 
धलपीक

5.रा.छ.शा.र्.शा.व.ैर्.कोल्हापूर .
धद.01/08/2015 ते 05/04/2016, वधरष्ठ 
धलपीक

6.प.व.पा.शा.रु.साांगली
धद.13/04/2016 ते धद.16/07/2019,  वधरष्ठ 
सहायक

7.प.व.पा.शा.रु.साांगली
धद.17/07/2019 ते आज अखेर कायालयीन 
अधधक्षक

एकूण २० कर्मचारी ३०% च्या र्यामिेत येत आहेत.

२१

श्री.चांद्रशेखर गौरीहर सशत्रे, 
कायालयीन अधधक्षक

17/07/2019 02 वर्षम 10 र्धहने 14 
धदवस

30/06/2024 --

२०

श्रीर्ती काांचन एर् उर्रजकर, 
कायालयीन अधधक्षक

10.11.2020 31.03.2031


