
अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
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दद.31.05.2022 
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सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

बैिीशावरै्. पुणे 12 वर्म 8 र्दहने कदनष्ठ दलदपक 24/6/1993 ते 
16/3/2006

ससरु पुणे 5 वर्म 8 र्दहने वदरष्ठ दलदपक 17/3/2006 ते 
6/12/2011

ससरु पुणे 2 वर्म 9 र्दहने  वदरष्ठ सहाय्यक 07/12/2011 ते 
6/9/2014

बैिीशावरै्. पुणे दद.०७.०९.२०१४ ते दद.३१.०५.२०२२
श्री.व.ना.शा.व.ैर्.व रु. 

यवतर्ाळ
कदनष्ठ दलपीक 6/4/1994 ते 09/06/2008 (14 

वर्म 02 र्दहने 03 ददवस )
श्री.व.ना.शा.व.ैर्. 

यवतर्ाळ
वरीष्ठ दलपीक 14/08/2008 ते 16/12/2020 

(12 वर्म 04 र्दहने 02 ददवस)
श्री.व.ना.शा.व.ैर्. 

यवतर्ाळ
वदरष्ठ सहायक 16/12/2020 ते आिपयंत (01 

वर्म 05 र्हने 15ददवस)
ििीरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक

22/06/1994 ते 21/06/2012
ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक

22/06/2012 ते 06/04/2021
ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक

07/04/2021 पासून अद्यापपयंत

शावरै्, नागपूर.              
       
    

२०.१२.१९९४ ते ०३.०७.०४ पयंत क.दलपीक

इंगाशावरै्, नागपूर. ०४.०७.२००४ ते ३०.११.१० पयंत क.दलपीक
शावरै्, नागपूर. ०१.१२.२०१० ते ११.०२.१८ पयंत व.दलपीक
शावरै्वअदवरु नागपूर. १२.०२.२०१८ ते आिपयंत व.सहा.

ििीरु, रंु्बई कदनष्ठ  दलदपक
16/01/1995 ते 30/06/2004

ििीरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/07/2004 ते 17/12/2010

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
18/12/2010 ते 31/05/2017

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाय्यक
01/06/2017 ते अद्यापपयंत

28/2/202424/06/1993

2 श्री. संिय सुधाकर यंबरवार,
वदरष्ठ सहायक

16/12/2020 06/04/1994 01 वर्म 05 र्हने 
15ददवस

28 years 1 
months 25 

days

31/05/2022 30/06/2027

1 श्रीर्ती दवद्या रोहीदास रौंदळे, 
वदरष्ठ सहाय्यक

09/09/2014 28 years 11 
months 7 days

31/05/2022

6 वर्ांपेक्षा िास्त कालावधी झालेल्या कर्मचा-याचंी यादी-2022  पदनार् - वदरष्ठ सहाय्यक

4 श्रीर्ती.रेखर्ाला सुदनल 
खंडाळकर,   वरीष्ठ सहाय्यक.

20/12/199418.02.2018 वरीष्ठ सहाय्यक 
पदावरील 

कालावधी         
04 वर्म ०1 र्दहने

27 years 5 
months 11 

days

31/05/2022 31.12.2029

अस्स्थव्यंग अपंग

3 श्री. संददप सुदार् राऊत, वदरष्ठ 
सहाय्यक

दद. 07/04/2021 22/06/1994 1 वरे् 27 years 11 
months 9 days

31/05/2022 दद. 
30/09/2024

ददव्यागं

5 श्रीर्ती स्स्र्ता ददपक नाईक, 
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 01/06/2014 16/01/1995 4 वरे् 11 र्दहने 27 years 4 
months 15 

days

31/05/2022 दद. 
31/08/2031

.---



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
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कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
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सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी
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ददनाकं

अदिप्राय

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

01/02/1995 ते 01/07/2000 कदनष्ठ दलपीक

गो.ते.रु, रंु्बई 02/07/2000 ते 21/01/2001 कदनष्ठ दलपीक
संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

22/01/2001 ते 25/01/2001 कदनष्ठ दलपीक

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

26/01/2001 ते 01/07/2004 कदनष्ठ दलपीक

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई 01/0/2006 ते 07/06/2014 वदरष्ठ दलपीक
संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

09/06/2014 ते 18/02/2018 वदरष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

26/02/2018 ते आितागायत

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

 कदनष्ठ दलदपक
दद.06.03.1995 ते 30.06.2004

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.01.07.2004 ते 04.06.2009

संचालनालय, वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

वदरष्ठ दलदपक
दद.06.06.2009 ते 31.12.2010

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

वदरष्ठ सहाय्यक
 दद.01.01.2011 ते अद्यापपयंत

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय नागपुर

क.लीपीक 27-03-1995  ते2/2/2006

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय नागपुर

व.लीपीक 03-02-2006 ते08/09/2014

शासकीय वदै्यकीय 
अदतदवरे्शोपचार 

रुग्णालय   नागपुर

व.सहा. 09-09-2014 ते 16/08/2021

शा. दं.र् व रु. नागपुर व.सहा 17/08/2021 ते आितागायत

30/06/20306

7 श्री. सुहास गिानन काते, 
वदरष्ठ सहाय्यक

01.01.2011 06/03/1995 11 वरे् 03 र्दहने 27 years 2 
months 25 

days

31/05/2022 31.05.2027

श्री दवनय सावतं 26/02/2018 01/02/1995 27 years 3 
months 30 

days

31/05/2022

31/05/20228 श्रीर्ती अदनता िाडंारवार 17/08/2021 27/03/1995 27 years 2 
months 4 days



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
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अदिप्राय

इंगाशावरै्वरु नागपूर कदनष्ठ दलपीक      दद 24/04/1995 ते 
07/06/2007

12 वर्म

इंगाशावरै् नागपूर कदनष्ठ दलपीक      दद 07/06/2007 ते 
24/11/2010

4 वर्म

शावरै्व रु नागपूर वदरष्ठ दलपीक    दद. 25/11/2010 ते 
14/01/2019

8 वर्म

इंगाशंावरै्वरुनागपूर वदरष्ठ सहाय्यक दद.15.01.2019 ते आिपयंत 3 वर्म 4 र्दहने

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

26/07/1995 ते 30/06/2001 कदनष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

01/07/2001 ते 04/06/2008 कदनष्ठ दलपीक

सेंट िॉ. रु, रंु्बई 05/06/2008 ते 11/07/2011 कदनष्ठ दलपीक
सेंट िॉ. रु, रंु्बई 12/07/2011 ते 31/05/2018 वदरष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

01/06/2018 ते 07/01/2019  वदरष्ठ दलपीक 
08/01/2019 ते आितागायत

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय 
अंबािोगाई

कदनष्ठ दलदपक 06.09.1995 ते 06.08.2009

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय अंबािोगाई

वदरष्ठ दलदपक 06.08.2009 ते 12/06/2015

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय अंबािोगाई

वदरष्ठ सहाय्यक दद. १३/१०/२०१५ ते 
आितागायत

९ सौ.रे्धा व्हा परािंप,े          वदरष्ठ 
सहाय्यक

15/01/2019 24/04/1995 31/05/202227 years 1 
months 7 days

31/07/2024

श्रीर्ती सुवणा हाडें10 08/01/2019 26/07/1995 26 years 10 
months 5 days

31/05/2022 31/07/2031

31/05/2022 30.06.202311 श्री. व्ही.िी. वनव,े वदरष्ठ 
सहाय्यक

13/10/2015 06/09/1995 वदरष्ठ 
सहसय्यक दद. 
१३.१०.२०१५ ते 

आितागायत

26 years 8 
months 25 

days
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असल्याचा ददनाकं
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कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
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अदिप्राय

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

04/10/1995 ते 31/05/2003 कदनष्ठ दलपीक

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई 01/06/2003 ते 01/12/2006 कदनष्ठ दलपीक
व.ै दशक्षण दविाग 

रं्त्रालय, रंु्बई
01/01/2007 ते 31/12/2010 कदनष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

01/01/2011  ते 09/11/2015 वदरष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

10/11/2015 ते आिपयंत वदरष्ठ सहाय्यक

ससरु, पुणे (क.दल.) दद.09.10.95 ते दद.09.06.08
बैिीशावरै्, पुणे  (क.दल.) दद.09.06.08 ते दद.12.07.11

बैिीशावरै्, पुणे  (व.दल.) दद.12.07.11 ते दद.09.01.19

ससरु, पुणे (व.सहा.) दद.10.01.19 ते दद.31.03.2२
शावरै् नागपूर 26.12.1995 ते 04.06.2007 क.दल
 शावरै् व अदवरु नागपूर   05.06.2007 ते  02.02.2009 क.दल
 शा. दंत र्. नागपूर    03.02.2009 ते 13.08.2013 व.दल.
 शा. दंत र्. नागपूर  14.08.2013 ते 17.08.2021 व.स
शावरै् व अदवरु नागपूर  18.08.2021 ते आिपयंत व.स

ििीरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/02/1996 ते 21/07/1999

.---

संवदैशवसं, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
22/07/1999 ते 16/01/2002

गोतेरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
17/01/2002 ते 30/06/2004

गॅ्रशावरै्, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/07/2004 ते 07/06/2006

संवदैशवसं, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
07/06/2006 ते 01/08/2009

पदरचयम दशक्षण, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/08/2009 ते 14/06/2011

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
15/06/2011 ते 12/06/2017

संवदैशवसं, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
16/06/2017 ते 10/01/2019

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
11/01/2019 पासून अद्यापपयंत

12 श्री दविय कोळी 10/11/2015 04/10/1995 26 years 7 
months 27 

days

31/05/2022 31/03/2027

दद.31.12.33

14 श्री. िवाहरलाल राणे   व.सहा.  18.08.2021 26/12/1995 26 years 5 
months 5 days

वरीष्ठ सहाय्यक 
पदावरील 

कालावधी         
09 र्दहने

31/05/2022 31.05.2024

१३ श्रीर्ती.शुिागंी चोपडे, वदरष्ठ 
सहायक

दद.10.01.19 09/10/1995 26 years 7 
months 22 

days

31/05/2022

31/05/2022 दद. 
30/06/2032

15 श्री. रॅ्न्युअल डॅदनअल पाटोळे,
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 11/01/2019 01/02/1996  3 वरे् 4 र्दहने 26 years 3 
months 30 

days



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

01/02/1996 ते 30/06/2004 कदनष्ठ  दलपीक

शा.दं.र् व रु, रंु्बई 01/07/2004 ते 08/01/2019 कदनष्ठ दलपीक/ 
वदरष्ठ दलपीक

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

09/01/2019 ते आिपयंत वदरष्ठ सहाय्यक

ग्र.ट.व.ैर्.रंु्बई क.दल.०७.०७.१९९५ ते १५.०७.१९९६
अ.दव.रु.नागपूर क.दल.१७.७.१९९६ ते ४.६.२००७
शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. ५.६.२००७ ते १४.६.२००९
शा.व.ैर्.नागपूर व.दल. १५.६.२००९ ते ९.१.२०१९
शा.व.ैर्.व रु.नागपूर व.सहा. १०.१.२०१९ ते आिपयंत
सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

 कदनष्ठ दलदपक
दद.01.01.1997 ते 30.06.2004

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.01.07.2004 ते 14.06.2005

संचालनालय, वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.15.06.2005 ते 30.06.2005

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

 कदनष्ठ दलदपक
दद.01.07.2005 ते 18.07.2011

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

 वदरष्ठ दलदपक
दद.19.07.2011 ते 31.05.2018

संचालनालय, वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

 वदरष्ठ दलदपक
दद.05.06.2018 ते 10.01.2019

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

वदरष्ठ सहाय्यक
 दद.11.01.2019 ते अद्यापपयंत

अदतदवशेर्ोपचार 
रुग्णालय नागपूर

कदनष्ठ दलदपक 01.04.1997  ते 04.6.2006

शा.व.ैर्,नागपूर कदनष्ठ दलदपक 05.06.2006  ते 18.12.2010
शा.व.ैर्,नागपूर वरीष्ठ दलदपक  30.12.2010 ते 31.08.2019
इ.ंगा.शा.व.ैर्,नागपूर वदरष्ठ सहाय्यक 31.08.2019 ते ३१.०५.२०२२

16 श्रीर्ती नेहा बागवे 09/01/2019 01/02/1996 26 years 3 
months 30 

days

31/05/2022

31/05/2022 ३१.५.२०२९१७ श्री संिय र्हािन २०.४.२०२२ 17/07/1996 ३ वर्म ३ र्दहने 25 years 10 
months 14 

days

२ वर्म ९ र्दहने 25 years 1 
months 30 

days

श्री.शैलेश बाळकृष्ण धुरी,              
  वदरष्ठ सहाय्यक

11.01.2019 01/01/199718 03 वरे् 03  
र्दहने

25 years 4 
months 30 

days

31/05/2022 31.03.2031

31/05/2022 31.01.203419 श्रीर्ती स्नेहा पुिारी, वदरष्ठ 
सहाय्यक

8.8.2019 01/04/1997



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

इ.ंगा.शा.व.ैर्,नागपूर कदनष्ठ दलदपक 09.04.1997  ते 13.7.2009
इ.ंगा.शा.व.ैर्,नागपूर वरीष्ठ दलदपक  09.06.2011 ते 26.08.2019
इ.ंगा.शा.व.ैर्,नागपूर वदरष्ठ सहाय्यक 19.08.2019 ते ३१.०५.२०२२

इंगाशावरै्वरु नागपूर कदनष्ठ दलपीक      दद 09/04/1997 ते 
09/06/2010

13 वर्म

शावरै्व रु नागपूर कदनष्ठ दलपीक  दद.09/04/1997 ते 
16/06/2011

14 वर्म

इंगाशावरै्वरु नागपूर वदरष्ठ दलपीक    दद. 20/06/2011 ते   
09/08/2019

8 वर्म

इंगाशावरै्वरु नागपूर वदरष्ठ सहाय्यक दद. 9/8/2019  ते आिपयंत 2 वर्म 9 र्दहने
गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई 22/04/1997 ते 31/05/2004 कदनष्ठ दलपीक
सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

01/06/2004 ते ऑगष्ट 2009 वदरष्ठ दलपीक

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई सप्टेंबर 2009  वदरष्ठ दलपीक
संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

01/06/2018 ते आिपयंत वदरष्ठ सहाययक

गॅ्र व ैर् रंु्बई 13.06.1997 ते ३०.०६.२००४
सर िेिी सरु्ह रु. रंु्बई 01.07.2004 ते ३०.०९.२०१४

संवदैश रंु्बई 01.10.2014 ते ३०.०५.२०१६
शादंर्रु रंु्बई 01.06.2016 ते आिपयंत

१. सेंट िॉिम रु. रंु्बई 1. कदनष्ठ दलपीक दद.१.7.1997 ते 31.05.2004 6 वरे् 10 र्दहणे

2.सर ि.िी.सरू्ह 
रुग्णालये दद.

2. कदनष्ठ दलपीक दद.01.06.2004 ते 
दद.03.07.2009

5 वरे् 1 र्दहणे 
03 ददवस

३.संचालनालय,व.ैदश.व 
सं रंु्बई

3. वदरष्ठ दलपीक, दद.04.07.2009 ते 18.06.15 5 वरे् 11 र्दहणे 
16 ददवस

३.संचालनालय,व.ैदश.व 
सं रंु्बई

4. वदरष्ठ सहाय्यक दद.19.06.2015 ते 
02.07.2019

4 वरे्  13 ददवस

4 कावआरुरंु्बई 5. वदरष्ठ सहाय्यक दद.03.07.2019 ते 
आितागयात

2 वरे् 10 र्दहणे

बैिीशावरै्. पुणे 11 वर्म 6 र्दहने कदनष्ठ दलदपक 8/8/1997 ते 
4/2/2009

बैिीशावरै्. पुणे 4 वर्म 6 र्दहने वदरष्ठ दलदपक 5/2/2009 ते 
29/7/2013

बैिीशावरै्. पुणे दद.३०.०७.२०१३ ते दद.३१.०५.२०२२

21 श्री.दर्लींद ढोर्णे,                 
वदरष्ठ सहाय्यक

08/09/2019 09/04/1997 25 years 1 
months 22 

days

31/05/2022 30/06/2028

20 श्री िॉन ए.अनिोरे, वदरष्ठ 
सहाय्यक

19.08.2019 09/04/1997 २ वर्म ९ र्दहने 25 years 1 
months 22 

days

31/05/2022 31.12.2032

28/02/2030 कौटंुदबक अडचणी 
व रु्लाचं्या 
शैक्षदणक / 

पालनपोर्णाची 
िबाबदारी

२३ श्री. नारायण सखारार् गावडे, 
वदरष्ठ सहायक

13/06/1997 24 years 11 
months 18 

days

31/05/2022 31.12.2029

श्री चंद्रशेखर खैरर्ोडे22 01/06/2018 22/04/1997 25 years 1 
months 9 days

31/05/2022

31.01.2027

२५ प्रदवन िगवान दगरर्कर 30/7/2013 08/08/1997 24 years 9 
months 23 

days

31/05/2022 31/1/2032 ददव्यागं

24 श्री ददपक पंिाबराव र्ाहूलकर, 
वदरष्ठ सहाय्यक

4.7.2019 01/07/1997 24 years 10 
months 30 

days

31/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

12/08/1997 ते 30/06/2004 कदनश्ठ दलपीक

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई 01/07/2004 ते 13/08/2019 वदरष्ठ दलपीक
सं.व.ैदश.व.सं रंु्बई 14/08/2019 ते आिपयंत वदरष्ठ सहाय्यक

पदरचया दशक्षण संस्था 14/08/1997 ते 18/08/2005 कदनष्ठ दलपीक
सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

19/05/2005 ते 22/08/2018 वदरश्ठ दलपीक

सं.व.ैदश.व.सं रंु्बई 23/08/2018 ते आितागायत वदरश्ठ सहाय्यक

इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. ३०.८.१९९७ ते ३.३.२००९
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर व.दल.४.३.२००९ ते ३०.९.२०१४
शा.व.ैर्.नागपूर व.सहा. १.१०.२०१४ ६.१.२०१७
इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर का.अ. ७.१.२१७ ते २८.१२.२०१७ अकरा र्दहने 

तात्पुरती पदोन्नती
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. २९.१२.२०१७ ते आिपयंत
सर.ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालय,रंु्बई

10-10-1997, कदनष्ठ दलदपक,              06 वर्म, 
05 र्दहने

संवदैशवसं, रंु्बई 06-03-2004, कदनष्ठ दलदपक,             07 वर्म, 
06 र्दहने

संवदैशवसं, रंु्बई 01-09-2011, वदरष्ठ दलदपक,              7 वर्म, 
04 र्दहने

गॅन्ट शासकीय 
वैै्दयकीय 

02-08-2019,वदरष्ठ दलदपक,              07 वर्म, 
11 र्दहने

गोकुळदास तेिपाल 
रुग्णालय, रंु्बई

19-08-2019, वदरष्ठ सहाय्यक             1 व 09 
र्दहने 1३ दद

शाववरै् , सोलापूर कदनष्ठ दलदपक 
08/07/1998 ते 04/11/2011

13 वर्म 4 र्.

शाववरै् , सोलापूर वदरष्ठ दलदपक                                 
05/11/2011 ते 06/04/2021

10 वर्म 7 र्.

स.रू.सोलापूर वदरष्ठ सहाय्यक
07/04/2021 ते आितागायत

0 वर्म 4 र्.

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि दलपीक टंकलेखक          ददनाकं 01/02/1999  
ते 07/07/2007

प.व.पा.शासकीय 
रुग्णालय,सागंली

वरीष्ठ दलपीक                   ददनाकं 08/07/2007 
ते 15/02/2017

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि वरीष्ठ सहाय्यक               ददनाकं 16-02-2017 
ते  आिअखेर

24 years 9 
months 19 

days

31/05/2022

30/08/1997 ४ वर्म ३ र्दहने

 2वरे् ९ र् 13 दद

२८ श्रीर्ती र्ाधुरी िुर्नाके २०.४.२०२२ 24 years 9 
months 1 days

31/05/2022 ३०.९.२०२७

31/10/2024

27 श्री संतोर् धात्रक 23/08/2018 14/08/1997 24 years 9 
months 17 

days

31/05/2022 31/05/2029

26 श्री. सुिात ददघे 14/08/2019 12/08/1997

24 years 7 
months 21 

days

31/05/2022 31/05/2028

30 श्री. सन्र्दतकुर्ार र्हादवर नरखडे
वदरष्ठ सहाय्यक

०४/०७/२०२१ ०८/०७/१९९८ 23 years 10 
months 23 

days

31/05/2022

29 श्री अदवनाश दसतारार्   िाधव ,     
               वदरष्ठ सहाय्यक

19/08/2019 10/10/1997

30/11/2026

31     श्री.  शरद सिेराव 
खरात,वरीष्ठ सहाय्यक

16/02/2017 01/02/1999 5 वरे् 05 र्हीने 23 years 3 
months 30 

days

31/05/2022 30/06/2037 दद.16-12-2021 
पासून वदै्यकीय 

रिेवर



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

शादंर्रु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/02/1999 ते 02/07/2004

गोतेरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
03/07/2004 ते 31/08/2011

गोतेरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
01/09/2011 ते 12/08/2019

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
13/08/2019 पासून अद्यापपयंत

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई कदनष्ठ दलपीक 01/02/2099 ते  रे् 2005
वदरष्ठ दलपीक 23.08.2019 ते 07.08.2019

संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

वदरष्ठ सहाय्यक 08/08/2019 ते आिपयंत

गॅ्र.शा.व.ैर्, रंु्बई कदनष्ठ दलपीक 01.02.1999 ते रे् 2005
संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

कदनष्ठ दलपीक िुन 2005 ते 22.08.2011 
 वदरष्ठ दलपीक  23.08.2019 ते 07.08.2019
वदरष्ठ सहाय्यक 08.08.2019 ते आितागायत

गॅन्ट शासकीय 
वैै्दयकीय 
र्हादवदयालय, रंु्बई

01-02-1999, कदनष्ठ दलदपक,              3 वर्म, 
05 र्दहने

नागरी स्वास्थ कें द्र, वादें्र 10-07-2002, कदनष्ठ दलदपक,              12 वर्म, 
04 र्दहने

कार्ा व आल्बेस 
रुग्णालय,रंु्बई

01-07-2010, कदनष्ठ दलदपक,              08 वर्म

गोकुळदास तेिपाल 
रुग्णालय,रंु्बई

01-02-2014, वदरष्ठ दलदपक,               03 वर्म, 
7 र्दहने.

गोकुळदास तेिपाल 
रुग्णालय,रंु्बई

03-09-2019, वदरष्ठ सहाय्यक,             5 र्दहने.

36 श्री तुर्ार यशवतं शशदे 08.08.2019 09/02/1999 संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

कदनष्ठ दलपीक 09.02.1999 ते 04.11.2011 
(११ वर्म ७ र्दहने ) 
वदरष्ठ दलपीक  05.11.2011 ते 07.08.2019 (7 
वर्म ९ र्दहने 
वदरष्ठ सहाय्यक 08.08.2019 ते आितागायत

2 वर्म ७ र्दहने 23 years 3 
months 22 

days

31/05/2022 31.08.2034

शा.व.ैर्.दर्रि दलपीक टंकलेखक 
  ददनाकं 26-02-1999 ते 15-11-2010

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि वरीष्ठ दलपीक   
ददनाकं 16-11-2010 ते 31-08-2014

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि वरीष्ठ सहाय्यक                
ददनाकं 01-09-2014 ते आिअखेर

32 श्री. ददपक पुना बादवस्कर,
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 13/08/2019 01/02/1999 2 वरे् 9 र्दहने 23 years 3 
months 30 

days

31/05/2022 दद. 
31/10/2029

.---

31/05/2022 30/06/2031

34 श्रीर्ती प्रदणता हेदगष्टे 08.08.2019 01/02/1999 2 वर्म ७ र्दहने 23 years 3 
months 30 

days

31/05/2022

33 श्रीर्ती दत्रवणेी दर्राशी 08.08.2019 01/02/1999 2 वर्म ७ र्दहने 23 years 3 
months 30 

days

28.02.2034

35 श्रीर्ती स्वाती संिय खोत , वदरष्ठ 
सहाय्यक

03/09/2019 01/02/1999  2वरे् ८ र् 28 दद 23 years 3 
months 30 

days

31/05/2022 30/04/2034

37 अनील  श्रीरं्त  र्ोटे, वरीष्ठ 
सहाय्यक

01/09/2014 26/02/1999 7 वरे् 9 र्दहने 23 years 3 
months 5 days

31/05/2022 शा.व.ैर्.सातारा/बा
रार्ती येथे दवनंती



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

इ.गा.शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. २३.६.१९९९ ते ५.११.२००७
शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. ६.११.२००७ ते ३०.११.२०१०
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.दल. १.१२.२०१० ते ८.८.२०१९
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. ९.८.२०१९ ते आि पयंत

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे दल -दन-टंकलेखक दद.25/06/1999 ते 
01/11/2013

14 वरे् 4 र्दहने 
8 ददवस

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे वरीष्ठ दलपीक दद.02/11/2013 ते आितागायत 7 वरे्  5 र्दहने 
22 ददवस

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे वरीष्ठ सहायक 06/04/2021  ते आितागायत ११ र्दहने
शाववरै् , सोलापूर कदनष्ठ दलदपक                            26/07/1999 

ते 10/06/2011
11 वरे्  

10 र्दहने
शाववरै् , सोलापूर वदरष्ठ दलदपक                                 

11/06/2011 ते 07/08/2019
08 वरे्  1 र्दहने

श्रीछदशर्.स.रू. 
सोलापूर

 वदरष्ठ सहाय्यक                              
08/08/2019 ते 31/05/2021

1 वर्म 9 र्.

पदरचारीका दविाग, सर 
ि.िी.सरु्ह रुग्णालये, 

रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.1८.0८.199९ ते ३१.०८.२००७

संचालनालय, वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.०१.0९.२००७ ते  ०३.११.२०११                     
वदरष्ठ दलदपक           दद.०४.११.२०११ ते 
३१.०५.२०१७

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

                वदरष्ठ दलदपक               
दद.०१.०६.२०१७ ते १३.०८.२०१९

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

                  वदरष्ठ सहाय्यक                    दद. 
१४.०८.२०१९ ते अद्यापपयंत

आरोग्य पथक पालघर कदनष्ठ दलपीक 01.11.1999 ते 31.12.2000 
(१ वर्म १ र्दहना)

सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

कदनष्ठ दलपीक 01.01.1999 ते 01.07.2008 
7 वर्म 7 र्दहने

शा.दं.र् व रु, रंु्बई कदनष्ठ दलपीक  02.07.2008ते 31.05.2018
9 वर्म ११ र्दहने

सं.व.ैदश.व.सं रंु्बई वदरष्ठ दलपीक  01.06.2018 ते 15.12.2020
सं.व.ैदश.व.सं रंु्बई वदरष्ठ सहाय्यक  16.12.2020 ते आितागायत

20/06/1999 22 years 11 
months 11 

days

31/05/2022 31/05/2032

३८ श्री दवनोद ओ. राठोड  ९.८.२०१९ 23/06/1999 २ वर्म ७ र्दहने 22 years 11 
months 8 days

41 श्री दविय संिािी अंधारे,             
वदरष्ठ सहाय्यक

१४.०८.२०१९ 18/08/1999 ०3वरे् 07 र्दहने 22 years 9 
months 13 

days

31/05/2022

40 श्री. देशरु्ख नारायण तुकारार् ०८/०८/२०१९ २६/०७/१९९९ 22 years 10 
months 5 days

31/05/2022 31/05/2029

31/05/2022 २८.२.२०३६

३९ श्री..सदतर् नारायण पवार             
वरीष्ठ सहाय्यक

04/06/2021

31/05/2022 30.04.202342 श्रीर्ती गायत्री उतेकर 01.06.2018 01/11/1999 3 वर्म ११ र्दहने 22 years 6 
months 30 

days



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

शावरै् नागपूर क दल 04/12/1999 ते 08/06/2010
शावरै्वरु नागपूर क दल 09/06/2010 ते 30/11/2011
शावरै्वरु नागपूर व दल  01/12/2011 ते 23/12/2020
शावरै् नागपूर व सहाय्यक  23/12/2020 ते आिपयंत
शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय रुग्णालय, 
औरंगाबाद

      04/01/2000 ते 02/06/2011                      
          क.दलपीक

शासकीय  वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय , 
औरंगाबाद

   02/06/2011 ते 02/12/2011          
क.दलपीक

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय रुग्णालय, 
औरंगाबाद

              02/12/2011 ते 29/04/2021          
व.दलपीक

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, 
औरंगाबाद

                  30/04/2021 ते 14/6/2021       
व.सहाय्यक

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय रुग्णालय, 
औरंगाबाद

15/06/2021 ते आितागायत

1)शा.व.ैर्. व रु., 
औरंगाबाद

1) 05-01-2000 ते  05-06-2008 (कदनष्ठ 
दलपीक)

2) शा.व.ै र्हादवद्यालय, 
औरंगाबाद

2) 06-06-2008 ते  31-07-2008 (कदनष्ठ 
दलपीक)

3)शा.व.ैर्. व रु., 
औरंगाबाद

3) 01-08-2008 ते  08-06-2012 (कदनष्ठ 
दलपीक)

4)शा.दंत र्. व 
रुग्णालय, औरंगाबाद

4) 12-06-2012 ते  29-08-2013 (कदनष्ठ 
दलपीक)

5) शा.व.ैर्. व रु., 
औरंगाबाद

5) 29-08-2013 ते 30-06-2021 (वदरष्ठ दलपीक)

6)शासकीय ककम रोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद

6) 01-07-2021 ते आितागायत (वदरष्ठ 
सहाय्यक)

44 श्री.ददपक शंकरलाल दाडंगे 
वदरष्ठ सहाय्यक

15/06/2021 04/01/2000             11 
र्दहने            

17 ददवस

22 years 4 
months 27 

days

31/05/2022 31/03/2034

वरीष्ठ सहाय्यक 
23/12/2020 ते 

आिपयंत

श्री.दवनय फुलझेले , वरीष्ठ 
सहाय्यक

43 04/12/1999 ०१ वर्म, 05 
र्दहने

22 years 5 
months 27 

days

31/05/2022 30/09/2023

31/05/2022 28-02-203545 श्री.ररे्श सखारार् ताठे  (वदरष्ठ 
सहाय्यक)

01-07-2021 05/01/2000 01-07-2021 ते 
आितागायत 

(वदरष्ठ 
सहाय्यक)

22 years 4 
months 26 

days



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय 
अंबािोगाई

कदनष्ठ दलदपक01.02.2000 ते 30.06.2010

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय अंबािोगाई

कदनष्ठ दलदपक01.07.2010 ते 30.11.2011

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय अंबािोगाई

वदरष्ठ दलदपक 01.12.2011 ते 05/04/2021

स्वार्ी रार्ानंद तीथम 
ग्रार्ीण शासकीय 

वदै्यकीय र्हादवद्यालय व 

वदरष्ठ सहाय्यक 06/04/2021 ते आिपयंत

शावरै् नागपूर क दल 02/03/2000 ते 13/06/2008 ०१ वर्म, 1 र्दहना 22 years 2 
months 29 

days

31/05/2022 31/05/2034

शादंवरुनागपूर क दल 16/06/2008 ते 31/07/2011
शावरै्वरु नागपूर व दल  01/08/2011 ते 15/04/2021
शावरै् नागपूर व.सहाय्यक. दद.16/०4/२०१1 ते आिपयंत
शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. १८.३.२००० ते ८.६.२०१०
शा.व.ैर्.रु.नागपूर क.दल.९.६.२०१० ते ३१.८.२०१३
शा.व.ैर्.नागपूर व.दल. ३१.८.२०१३ ते २०.४.२०२१
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. २०.४.२०२१ ते आिपयंत

गोतेरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक 
01/07/2000 ते 18/06/2007

शादंर्रु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
19/06/2007 ते 14/06/2011

कावआरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
15/06/2011 ते 06/06/2017

संवदैशवसं, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
07/06/2017 ते 18/04/2021

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
19/04/2021 पासून अद्यापपयंत

303.203346 श्री. डी.एस. िोसले, वदरष्ठ 
सहाय्यक

06/04/2021 01/02/2000 वदरष्ठ 
सहसय्यक दद. 
६/४/२०२१ ते 
आितागायत

22 years 3 
months 30 

days

31/05/2022

22 years 2 
months 13 

days

31/05/2022 ३१.५.२०३८

47 श्री.दवनोद दहरा राठोड, वरीष्ठ 
सहाय्यक

वरीष्ठ सहाय्यक 
16/04/2021 ते 

आिपयंत

02/03/2000

४८ श्री रं्िील िािंळुकर 20.4.2021 18/03/2000 १ वर्म

दद. 
31/08/2039

र्ा.रं्त्री.वदै्यकीय 
दशक्षण व सासं्कृती 
कायालय रं्त्रालय 

येथे उसनवारी 
तत्वावर कायमरत

49 श्री. प्रशातं र्ारुती चव्हाण, वदरष्ठ 
सहाय्यक

दद. 19/04/2021 01/07/2000 1 वरे् 21 years 10 
months 30 

days

31/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

शा.व.ैर्.नागपूर क.दल. १०.७.२००० ते ७.६.२०००
शा.दंत र्.नागपूर क.दल. ८.६.२००० ते २०.१०.२०२१
शा.दंत र्.नागपूर व.दल. २१.१०.२०२१ ते १८.४.२०२१
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. १९.४.२०२१ ते आिपयंत
संवदैशवस रंु्बई कदनष्ठ दलदपक-12.07.2000 ते 20.06.2009
गँ्र.शा.व.ैरं्.रंु्बई कदनष्ठ दलदपक-21.06.2009 ते 30.06.2011
गँ्र.शा.व.ैरं्.रंु्बई वदरष्ठ दलदपक (तदथम)-1.7.2011 ते 1.1.2012
गँ्र.शा.व.ैरं्.रंु्बई वदरष्ठ दलदपक- 2.2.2012 ते 19.11.2019
संवदैशवसं रंु्बई वदरष्ठ दलदपक-20.11.2019 ते 18.04.2021
 सें.िॉ.रु.रंु्बई वदरष्ठ सहाय्यक-19.04.2021 ते अद्यापयंत

शा. दंत र्.रु., 
औरंगाबाद

25/08/2000 ते 06/06/2011
क.दलपीक

शा.व.ैर्.व रु. औरंगाबाद 07/06/2011 ते  19/07/2011
क.दलपीक

शा.व.ैर्.व रु. औरंगाबाद 20/07/2011 ते  05/04/2021 
व.दलपीक

शा.व.ैर्.व रु. औरंगाबाद 6/4/2021 ते आितागायत

सें.िॉ.रु.रंु् कदनष्ठ दलदपक -1.8.2000 ते 5.6.2008
सं.व.ैदश.व.सं रंु्बई  कदनष्ठ दलदपक -6.6.2008 ते 2.9.2011
गॅ्र.शा.व.ैर्.रंु्बई  वदरष्ठ दलदपक- 3.9.2011 ते 7.4.2021
सें.िॉ.रु.रंु्बई   वदरष्ठ सहाय्यक -8.4.2021 ते अद्यापयंत
सर ि.िी.सरु्ह 
रुग्णालये, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.10.10.2000 ते 01.12.2012

संचालनालय, वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

वदरष्ठ दलदपक
दद.02.12.2012 ते दद.18.04.2021

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

वदरष्ठ सहाय्यक
दद.19.04.2021 ते अद्यापपयंत

संवदैशवसं, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/12/2000 ते 01/01/2012

संवदैशवसं, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
02/01/2012 ते 01/08/2017

गॅ्रशावरै्, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
01/08/2017 ते 06/04/2021

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
07/04/2021 पासून अद्यापपयंत

५० श्रीर्ती श्रेया दक्षरसागर १९.४.२०२१ 10/07/2000 १ वर्म 21 years 10 
months 21 

days

31/05/2022 ३१.१.२०३८

51 श्री.दनलेश परर्ार वदरष्ठ सहाय्यक 19.04.2021 12/07/2000 वर्म 0        र्दहने 
11 ददवस 5

21 years 10 
months 19 

days

31/05/2022 30.09.2034

31/05/2022 30/06/2029

53 श्री.उर्ािी र्दने वदरष्ठ सहाय्यक 08.04.2021 01/08/2000 वर्म 0      र्दहने 
11 ददवस 16

21 years 9 
months 30 

days

31/05/2022

52 श्री.एन.डी. ताकवाले
वदरष्ठ सहाय्यक

04/06/2021 25/08/2000 01 वर्म
01 र्दहना
26 ददवस

21 years 9 
months 6 days

31.05.2024

54 श्री.युवराि शार्राव र्ाने,              
  वदरष्ठ सहाय्यक

19.04.2021 10/10/2000 11 र्दहने 21 years 7 
months 21 

days

31/05/2022 22.06.2031

55 श्री. अदनल दत्तारार् दळवी,
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 07/04/2021 01/12/2000 1 वरे् 21 years 5 
months 30 

days

31/05/2022 दद. 
30/09/2036

.---



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

संवदैश रंु्बई 01.12.2000 ते १६.०४.२०२१
शादंर्रु रंु्बई 19.04.2021 ते आिपयमत
1) शा.व.ै र्हादवद्यालय, 
औरंगाबाद

1)09-01-2001 ते 05-06-2008 (कदनष्ठ 
दलपीक)

2) शा.व.ैर्. व रु., 
औरंगाबाद

2) 06-06-2008 ते 16-11-2011  (कदनष्ठ 
दलपीक)

3) शा.व.ै र्, औरंगाबाद 3)17-11-2011 ते 09-04-2021 (वदरष्ठ दलपीक

4) शासकीय ककम रोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद

4) 09-04-2021 ते आितागायत (वदरष्ठ 
सहाय्यक)

आरोग्य पथक, पालघर कदनष्ठ दलदपक
दद.21.10.1999 ते 31.01.2001

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.01.02.2001 ते 31.07.2007

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय, रंु्बई

कदनष्ठ दलदपक
दद.01.08.2007 ते 30.04.2011

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

वदरष्ठ दलदपक
दद.02.05.2011 ते दद.16.12.2020

गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, रंु्बई

वदरष्ठ सहाय्यक
दद.17.12.2020 ते अद्यापपयंत

1.ससून रुग्णालय पुणे 1. कदनष्ठ दलपीक दद.02.11.1999 ते 
31.01.2001

1 वरे् 2 र्दहने 
28 ददवस

2. गो.ते. रुग्णालय रंु्बई 2. कदनष्ठ दलपीक दद.01.02.2001 ते 
दद.04.08.2008

7 वरे् 5 र्दहने 3 
ददवस

3.संचालनालय व.ैदश. व 
.सं. रंु्बई

3. कदनष्ठ दलपीक दद.05.06.2008 ते 
04.11.2011

3 वरे् 4 र्दहणे 
29 ददवस

4. संचालनालय 
व.ैदश.व.सं.रंु्बई

4. वदरष्ठ दलपीक दद.04.11.2011 ते 
01.06.2017

5वरे् 6  र्दहणे 
27 ददवस

5. गो.. ते. रुग्णालये 
रंु्बई

5. वदरष्ठ दलपीक दद.22.06.2017 ते 
22.12.2020

3 वरे् 6 र्दहणे

6. का.व. आ.रु. रंु्बई 6. वदरष्ठ सहाय्यक दद.22.12.2020 ते 
आितगायत

1 वरे् 5र्दहने 
08 ददवस

31.05.2039

57 श्री.रािेंद्र गंुडािी र्ोरे   (वदरष्ठ 
सहाय्यक)

09-04-2021 09/01/2001  09-04-2021 
ते आितागायत 

(वदरष्ठ 
सहाय्यक)

21 years 4 
months 22 

days

31/05/2022 30-06-2032

५६ श्री. स्वस्प्नल देसाई, वदरष्ठा 
सहायक

01/12/2000 21 years 5 
months 30 

31/05/2022

58 श्रीर्ती सुर्र्ा श्यार्सुंदर गवडें, 
वदरष्ठ सहाय्यक

17.12.2020 01/02/2001 01 वरे् 04 र्दहने 21 years 3 
months 30 

days

31/05/2022 30.09.2022 से.दन. 
30.09.2022

30.09.202659 श्रीर्ती िारती अंगीरवाल, वदरष्ठ 
सहाय्यक

22.12.2020 01/02/2001 21 years 3 
months 30 

days

31/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 

रुग्णालय, औरंगाबाद

कदनष्ठ दलदपक दद.08/02/2001 ते 
02/06/2011

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 

रुग्णालय, औरंगाबाद

कदनष्ठ दलदपक दद.08/02/2001 ते 
02/06/2011

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 

रुग्णालय, औरंगाबाद

कदनष्ठ दलदपक दद.08/02/2001 ते 
02/06/2011

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय व 

रुग्णालय, औरंगाबाद

कदनष्ठ दलदपक दद.03/06/2011 ते 
30/11/2011

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय व 

रुग्णालय, औरंगाबाद

वदरष्ठ दलदपक दद.01/12/2011 ते 30/06/2021

शासकीय दंत 
र्हादवद्यालय व 
रुग्णालय, औरंगाबाद

वदरष्ठ सहाय्यक दद.01/07/2021 आिपयंत

सर ि.िी.स. रुग्णालय कदनष्ठ दलदपक-21.3.2001 ते 31.5.2011 वर्म 0        र्दहने 
11 ददवस 15

पदरचया दश.संस्था,रंु् वदरष् ठ दलदपक-1.6.2011 ते 8.4.2021
सें.िॉ.रु.रंु्बई  वदरष्ठ सहाय्यक- 9.4.2021 ते अद्यापयंत

शाववरै् , सोलापूर कदनष्ठ दलदपक 
19/06/2001 ते 31/10/2013

१२ वर्म 4 र्.

शाववरै् , सोलापूर वदरष्ठ दलदपक                                 
01/11/2013 ते 07/04/2021

७ वर्म ५ र्.

स.रू.सोलापूर वदरष्ठ सहाय्यक
07/04/2021 ते 31/05/2021

0 वर्म 1 र्.

शावरै्वरु नागपूर क.दल. 24/01/2002 ते 08/06/2010 ०१ वर्म, 1 र्दहना

शावरै् नागपूर क.दल. 09/06/2010 ते 20/11/2013
शावरै् नागपूर व.दलपीक दद.21/11/2013 ते 07/04/2021
शावरै् नागपूर व.सहाय्यक. दद.07/०4/२०21 ते आिपयंत

60 श्री. बबन रंगनाथ कुर्ावत, वदरष्ठ 
सहाय्यक

दद.01/07/2021 2/8/2001 21 years 3 
months 23 

days

31/05/2022 दद.31/05/20258 र्दहने, 28 
ददवस

61 श्री.बबन घोडेकर वदरष्ठ सहाय्यक 09.04.2021 21/03/2001 21 years 2 
months 10 

days

31/05/2022 31.05.2023

30/04/2028

63 श्री. शादलक पडोळे , वरीष्ठ 
सहाय्यक

वरीष्ठ सहाय्यक 
दद.07/04/2021 ते 

आिपयंत

24/01/2002 20 years 4 
months 7 days

31/05/2022 30/06/2033

62 श्री. बसवराि संगप्पा औरसंग 
वदरष्ठ सहाय्यक

०४/०७/२०२१ १९/०६/२००१ 20 years 11 
months 12 

days

31/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

प.व.पा.शासकीय 
रुग्णालय,सागंली

 दलपीक टंकलेखक
दद.16/05/2002 ते
दद.01/09/2011

प.व.पा.शासकीय 
रुग्णालय,सागंली

वदरष्ठ दलपीक 
दद.02/09/2011 ते
दद.07/04/2021

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय,दर्रि

वदरष्ठ सहाय्यक  
दद.08/04/2021 ते

आिअखेर
ससरु, पुणे (कक्षसेवक) दद.20.09.93 ते दद.30.06.03
बैिीशावरै्, पुणे  (क .दल.) दद.01.07.03 ते दद.30.06.10

ससरु, पुणे (क.दल.) दद.01.07.10 ते दद.09.11.11
बैिीशावरै्, पुणे  (व .दल.) दद.09.11.11 ते दद.17.10.15

ससरु, पुणे (व.सहा.) दद.17.10.15 ते दद.31.03.2२
आरोग्य पथक, सावनेर 01-11-1990 ते 22-09-2003 दशपाई 5 वर्म
शा. वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, नागपुर

23-09-2003 ते 07-06-2010 कदनष्ठ दलदपक

आरोग्य पथक, सावनेर 08-06-2010 ते 12-08-2012 कदनष्ठ दलदपक
शा. वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय, नागपुर

13/08/2012 ते 29-06-2016 वदरष्ठ दलदपक

अदतदवशेर्ोपचार 
रुग्णालय, नागपुर

30-06-2016 ते 30-06-2018  वदरष्ठ सहाय्यक

आरोग्य पथक, सावनेर 01-07-2017 ते आिपावतेो  वदरष्ठ सहाय्यक
ब.ैिी.शा.व.ैर्.पुणे. कदनष्ठ दलपीक दद.27-01-2004 ते 31-05-

2011 (   7 वरे्, 4 र्दहने, 4ददवस )
८ र्दहने,8 

ददवस
स.स.रु,पुणे. कदनष्ठ दलपीक दद. 01-06-2011 ते 25-08-

2013 ( 2 वरे्, 2 र्दहने, 24 ददवस)
स.स.रु,पुणे. वदरष्ठ दलपीक दद. 26-08-2013 ते 05-07-

2021 ( 7 वरे्, 10 र्दहने,10 ददवस  )
शा.व.ैर्,बारार्ती वदरष्ठ सहाय्यक दद. 12-07-2021 ते 

आितागायत

सेवादनवृत्त 
दडसेंबर, २०२२

66 श्री दवलास र्हादेव डाहाके, वदरष्ठ 
सहाय्यक

01/07/2017 23/09/2003 18 years 8 
months 8 days

31/05/2022

31/05/2022 30/06/2033  ''''''''

६५ श्री. रािेंद्र दवश्वनाथ दबव्व,े 
वदरष्ठ सहायक

दद.17.10.2015 01/07/2003 18 years 10 
months 30 

days

31/05/2022 दद.31.12.2022

64 श्री.प्रकाश ियवतं िाधव
वदरष्ठ सहाय्यक

08/04/2021 16/05/2002 01 वरे् ,01 
र्दहने

20 years 15 
days

30/06/2022

67 श्री. अशोक रार् गायकवाड, 
वदरष्ठ सहाय्यक

12/07/2021 27/01/2004 18 years 4 
months 4 days

31/05/2022 29/02/2040



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

ििीरु, रंु्बई कदनष्ठ दलदपक
01/01/2004 ते 10/02/2014

1 वरे्

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
11/02/2014 ते 30/06/2021

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
01/07/2021 पासून अद्यापपयंत

69 श्री िगन्नाथ सावतं,वदरष्ठ 
सहाय्यक

01.07.2021 01/01/2004 1. कावआरु रंु्बई  1. वदरष्ठ सहाय्यक दद.01.07.2021 ते 
आितगायत

11 र्दहणे 18 years 4 
months 30 
days

31/05/2022 30.04.2022 दनयत 
वयोर्ानुसार 
दद.30.04.2022 
रोिी सेवादनवृत्त

आयुवदे संचालनालय
रंु्बई

 दलपीक टंकलेखक
दद.14/10/1997 ते
दद.03/03/2004

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय,दर्रि

 दलपीक टंकलेखक
दद.04/03/2004 ते
दद.31/05/2011

प.व.पा.शासकीय 
रुग्णालय,सागंली

 दलपीक टंकलेखक
दद.01/06/2011 ते
दद.11/03/2014

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय,दर्रि

 वदरष्ठ दलपीक 
दद.12/03/2014 ते
दद.29/06/2021

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय,दर्रि

 वदरष्ठ सहाय्यक
दद.30/06/2021 ते

आिअखेर

00 वरे् ,11 
र्दहने

01/07/2006 कुटीर रुग्णालय कराड, 
दि.सातारा

कदनष्ठ दलपीक ८.२.१९८८ ते २३.७.१९९१ ३वर्म २१ ददवस

ग्रार्ीण रुग्णालय 
पारगावं, दि.कोल्हापूर

कदनष्ठ दलपीक २४.७.१९९१ ते १२.६.१९९५

उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, कोल्हापूर 
रं्डळ,कोल्हापूर

कदनष्ठ दलपीक १३.६.१९९५ ते ३०.६.२००६

छ.प्र.रािे सवोपचार 
रुग्णालय कोल्हापूर

कदनष्ठ दलपीक १.७.२००६ ते १५.११.२००७           
       वदरष्ठ दलपीक १६.११.२००७ ते ८.१.२०१९

छ.प्र.रािे सवोपचार 
रुग्णालय कोल्हापूर

वदरष्ठ सहाय्यक ९.१.२०१९ ते आिअखेर

दद. 
31/05/2030

.---

70 श्री.गणेश र्धुकर फडणीस,
वदरष्ठ दलपीक

30/06/2021 04/03/2004 18 years 2 
months 27 

days

31/05/2022 28/02/2031 शुन्य िेष्ठतेवर
दद.04/03/2004 

रोिी रुिू

68 श्री. रािेंद्र कडू नर्ायते,
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 01/07/2021 01/01/2004 18 years 4 
months 30 

days

31/05/2022

७१ श्री अदनल चंद्रकातं खटावकर
वदरष्ठ सहाय्यक

०९/०१/१९ 15 years 10 
months 30 

days

31/05/2022 ३१/०८/२३



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

01/10/2007 1.ससून रुग्णालय पुणे 1. कदनष्ठ दलपीक दद.31.01.2004 ते 
29.09.2007

3 वरे् 7 र्दहणे 
29 ददवस

2.संचालनालय व.ैदश. व 
.सं. रंु्बई

2. कदनष्ठ दलपीक दद.01.10.2007 ते 
31.10.2013

6 वरे् 29 ददवस

3.संचालनालय व.ैदश. व 
.सं. रंु्बई

3.वदरष्ठ दलपीक दद..01.11.2013 ते 
01.06.2017

3 वरे् 7 र्दहणे

4. कावआरु रंु्बई 4. वदरष्ठ दलपीक दद.02.07.2017 ते30.06.2021 4 वरे्

5. कावआरु रंु्बई 5. वदरष्ठ सहाय्यक दद.01.07.2021 ते 
आितागयात

11 र्दहणे

26/07/2008 ससरु पुणे 2 वर्म 10 र्दहने कदनष्ठ दलदपक 26/7/2008 ते 
12/6/2011

ससरु पुणे 8 वर्म 2 र्दहने वदरष्ठ दलदपक 13/6/2011 ते 
7/8/2019

बैिीशावरै्. पुणे दद.०८.०८.२०१९ ते दद.३१.०५.२०२२
शा.व.ैर्.दर्रि दलपीक टंकलेखक    

ददनाकं 25/02/1999 ते 18/04/2006
6  वरे् 2 र्हीने

छ.शा.र्.शा.व.ैर्.कोल्हा
पूर

दलपीक टंकलेखक    
28-01-2002 ते 30-6-2009

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि वरीष्ठ दलपीक       
ददनाकं 10-08-2009 ते 02-10-2013

शा.व.ैर्.व रु.दर्रि वरीष्ठ सहाय्यक          
ददनाकं 23-03-2016 ते  आिअखेर

र्दहशावरै्, धुळे कदनष्ठ दलदपक
09/10/1995 ते 07/10/2007

3 वरे् 4 र्दहने

र्दहशावरै्, धुळे वदरष्ठ दलदपक
08/10/2007 ते 31/08/2009

संवदैशवसं, रंु्बई वदरष्ठ दलदपक
01/09/2009 ते 31/08/2017

पदरचारीका, ििीरु वदरष्ठ दलदपक
01/09/2017 ते 08/01/2019

ििीरु, रंु्बई वदरष्ठ सहाययक
09/01/2019 पासून अद्यापपयंत

72 श्रीर्ती पावमती नारायणकर वदरष्ठ 
सहाय्यक

1.7.2017 28.2.203531/05/202214 years 7 
months 30 

days

ददव्यागं

74 श्री.  र्नोि  गंगारार् दािाडे, 
वरीष्ठ सहाय्यक

23/03/2016 10/08/2009 12 years 9 
months 21 

days

31/05/2022 31/05/2031

७३ दविय खरात, वदरष्ठ सहाय्यक 08/08/2019 13 years 10 
months 5 days

31/05/2022 31/12/2023

दद. 
31/03/2024

.---75 श्री. पुनर्चंद बारका बागुल,
वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 09/01/2019 01/09/2009 12 years 8 
months 30 

days

31/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

स्वा.रा.ती.ग्रा.व.ैर्.व रु, 
अंबािोगाई

कदनष्ठ दलदपक  19/02/1992  ते  26/02/2008

डॉ.शं.च.शा.व.ैर्, नादेंड वदरष्ठ  दलदपक 28/02/2008 ते  02/07/2009

04/07/2009 दव दे शा व ैर् व रु लातुर वदरष्ठ दलदपक  04/07/2009  ते  09/04/2021 12 years 10 
months 27 

days

31/05/2022

दव दे शा व ैर् व रु लातुर वदरष्ठ सहाय्यक 10/04/2021 ते आिपयमत

स्वा.रा.ती.ग्रार्ीण 
शा.व.ैर् व रुग्णालय, 

अंबेिोगाई

कदनष्ठ दलदपक  05.03.1999 ते 24.11.2010

26/11/2010 दव दे शा व ैर् व रु लातुर वदरष्ठ  दलदपक  26.11.2010 ते 12.03.2017 11 years 6 
months 5 days

31/05/2022

दव दे शा व ैर् व रु लातुर वदरष्ठ सहाय्यक 13/03/2017 ते आिपयंत

01/02/1992 स्वा.रा.ती.ग्रार्ीण 
शा.व.ैर् व रुग्णालय, 
अंबेिोगाई

कदनष्ठ दलदपक 08.05.1990 ते 31.01.1992 30 years 3 
months 30 
days

31/05/2022

शा.व.ैर्, नादेंड कदनष्ठ दलदपक 01.02.1992 ते 24.06.2008
शा.व.ैर् व रुग्णालय, 
नादेंड

वदरष्ठ  दलदपक  25.06.2008 ते 30.06.2011

01/11/2010 1.सवोपचार रुग्णालये 
धुळे

1. कदनष्ठ दलपीक 13.01.1995 ते 30.11.2010 14 वरे् 11 र्दहणे 11 years 6 
months 30 
days

2.संचालनालय व.ैदश. व 
.सं. रंु्बई

2. वदरष्ठ दलपीक - दद. 1.11.2010 ते 
.05.06.2015

4 वरे्  6 र्दहणे 
5 ददवस

3.संचालनालय व.ैदश. व 
.सं. रंु्बई

3. वदरष्ठ सहाय्यक दद.06.06.2015 ते 
31.07.2017

2 वरे् 1 र्दहणे 
24 ददवस

4. का. व आ. रु. रंु्बई 4. वदरष्ठ सहाय्यक दद.01.08.2017 ते 
आितगायात

4 वरे् 9 र्दहणे

िाऊसाहेब दहरे शा.व.ैर्. 
धुळे

09-10-1995, कदनष्ठ दलदपक,               12 वर्म, 
04 र्दहने

6 वर्म, 9 ददवस 11 years 11 
months 20 

days
गोकुळदास तेिपाल 
रुग्णालय,रंु्बई

11-06-2010, वदरष्ठ दलदपक                   04 
वर्म,  6 र्दहने,

गोकुळदास तेिपाल 
रुग्णालय,रंु्बई

22-06-2016, वदरष्ठ दलदपक                   03 
वर्म,  8 र्दहने,

76 श्री.दवठठल तुकारार् येनपतले 10/04/2021

77 श्री.रािा व्यंकटराव लक्कर्वाड 13.03.2017 31.01.2033

78 श्री.सुरेश र्स्नािीराव हाक्के 04.07.2011 ददनाकं.20.06.20
19 पासुन  

आितागायत 
दनलंदबत

29.02.2024

80 श्रीर्ती कल्पना अदित दशरसाठ, 
वदरष्ठ सहाय्यक

22/06/2016 11/06/2010 30/06/202431/05/2022

79 श्री रािेश रार्राव पाटील, वदरष्ठ 
सहाय्यक

13.01.1995 30.11.202431/05/2022



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

बैिीशावरै्. पुणे 6 वर्म 11 र्दहने कदनष्ठ दलदपक 1/7/2003 ते 
7/6/2010

10 years 11 
months 22 

days
शावरै्, दर्रि 1 वर्म कदनष्ठ दलदपक 8/6/2010 ते 8/6/2011
ससरु पुणे 5 र्दहने क.दल 9/6/2011 ते 8/11/2011

बैिीशावरै्. पुणे 10 वर्म 1 र्.वदल 9/11/2011 ते 29/12/21
बैिीशावरै्. पुणे दद.३०.१२.२०२१  ते दद.३१.०५.२०२२
स्वा.रा.ती.ग्रार्ीण 
शा.व.ैर् व रुग्णालय, 
अंबेिोगाई

कदनष्ठ दलदपक 08.05.1990 ते 31.01.1992 10 years 10 
months 27 

days
शा.व.ैर्, नादेंड कदनष्ठ दलदपक 01.02.1992 ते 24.06.2008
शा.व.ैर् व रुग्णालय, 
नादेंड

वदरष्ठ  दलदपक  25.06.2008 ते 30.06.2011

04/07/2011 दव दे शा व ैर् व रु लातुर वदरष्ठ सहाय्यक  04.07.2011

सवोपचार रुग्णालय, 
धुळे

कदनष्ठ दलपीक 02.01.1995 ते 30.11.2011
(11 वर्म 11 र्दहने) 

10 वर्म 5 र्दहने 10 years 5 
months 30 

days

31/05/2022

01/12/2011 संचालनालय वदै्यकीय 
दशक्षण व संशोधन, रंु्बई

वदरष्ठ दलपीक 01.12.2011 ते 15.12.2020 
 वदरष्ठ सहाय्यक  16.12.2020 ते आितागायत

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे दल -दन-टंकलेखक दद.04/06/1997 ते 
31/10/2011

14 वरे् 4 र्दहने 
28ददवस

9 years 6 
months 30 

days

31/05/2022

िे.िे.सरु्ह रुग्णा. रंु्बई व.दल. 01/11/2011 ते 31/10/2012 १ वर्म

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे दल-दन-टंकलेखक दद. 01/11/2012 ते 
31/10/2013

१ वर्म

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे वरीष्ठ दलपीक  दद.02/11/2013 ते 
दद.05/04/2021

 6 वरे् 4 र्दहने 
16 ददवस

श्री.िा.दह.शा.व.ैर्.धुळे वरीष्ठ सहायक 06/04/2021  ते आितागायत ११ र्दहने

82 श्री.सुरेश र्स्नािीराव हाक्के 04.07.2011 ददनाकं.20.06.20
19 पासुन  

आितागायत 
दनलंदबत

29.02.202431/05/2022

८१ र्नोि दनकाळिे, वदरष्ठ सहाय्यक 30/12/2021 09/06/2011 सेवादनचतृ्तीसाठी १ 
 वरे् १ र्दहना

30/6/202331/05/2022

83 श्री संिय दवसपुते 16.12.2020 31.01.2027

८४ श्री.केशवराव बािीराव ठाकरे,     
वरीष्ठ सहाय्यक

04/06/2021 01/11/2012 31/12/2025



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

30-06-2021 29/11/2012 1)ससुन सवोपचार 
रुग्णालय, पुणे

1)27-01-2004 ते  30-06-2010 (कदनष्ठ 
दलपीक)

5)30-06-2021
ते आितागायत
(वदरष्ठ सहाय्यक

9 years 6 
months 2 days

31/05/2022

2) ब.ैिी.शा.व.ैर्., पुणे, 2) 01-07-2010 ते 24-11-2012 (कदनष्ठ 
दलपीक)

3) शासकीय ककम रोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद

3) 29-11-2012 ते 27-11-2013 (कदनष्ठ 
दलपीक)

4) शा. व.ै र्., औरंगाबाद 4) 27-11-2013 ते 30-06-2021 (वदरष्ठ दलपीक)

5) शासकीय ककम रोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद

5)30-06-2021 ते आितागायत (वदरष्ठ सहाय्यक

दद. 12/07/2021 04/06/2012 स्वा.रा.ती.ग्रा.व.ैर्.व.रु, 
अंबािोगाई

कदनष्ठ दलपीक                         1) 
दद.05/07/2004 ते दद.18/08/2010

       8 र्दहने, 
19 ददवस.

9 years 11 
months 27 
days

31/05/2022

स्वा.रा.ती.ग्रा.व.ैर्., 
अंबािोगाई

कदनष्ठ दलपीक                         1) 
दद.18/08/2010 ते दद.02/06/2012

ससून सवोपचार 
रुग्णालय, पुणे

कदनष्ठ दलपीक                         1) 
दद.04/06/2012 ते दद.05/11/2013

ससून सवोपचार 
रुग्णालय, पुणे

वदरष्ठ दलपीक                           1) 
दद.06/11/2013 ते दद.05/07/2021

शासकीय वदै्यकीय 
र्हादवद्यालय व 

सवोपचार रुग्णालय, 
बारार्ती

वदरष्ठ सहाय्यक                      दद. 12/07/2021 
ते आितगायत

ससरु, पुणे (क.दल.) दद.01.01.97 ते दद.14.7.09 8 years 9 
months 30 

days

31/05/2022

बैिीशावरै्, पुणे  (क .दल.) दद.14.07.09 ते दद.06.08.09

वदैशवसं, रंु्बई (व .दल.) दद.17.08.09 ते दद.31.03.17
ससरु, पुणे (व.दल.) दद.01.08.13 ते दद.08.08.19
ससरु, पुणे (व.सहा.) दद.07.11.01 ते दद.31.03.2२

26/11/2013 शा.व.ैर्.अकोला क.दल.२३.४.२००३ ते २५.११.२०१३ ९ र्दहने 8 years 6 
months 5 days

31/05/2022

शा.व.ैर्.नागपूर व.दल. २६.११.२०१३ ते ५.७.२०२१
शा.व.ैर्.रु.नागपूर व.सहा. ६.७.२०२१ आिपयंत

८७ श्रीर्ती.वशैाली धनंिय रे्श्रार् 
,वदरष्ठ सहाय्यक

दद.09.08.2019 01/08/2013 दद.30.09.2023

85 श्री.सर्ीर िास्करराव काळुशे  
(वदरष्ठ सहाय्यक)

31-10-2034

86 श्री. सोर्नाथ अंकुश कैवाडे, 
वदरष्ठ सहाय्यक

दद.31/03/203
8

८८ श्री संिय रै्दानकर ६.७.२०२१ ३१.८.२०२८



अ.क्र कर्मचा-याचे नाव व पदनार् सध्या धारण 
केलेल्या  पदावर 
संस्थेत  कायमरत 

असल्याचा ददनाकं

सध्याच्या 
दिल्हयात 
केव्हापासून 

कायमरत 
असल्याचा ददनाकं

यापूवी  कोणकोणत्या  
सस्थेर्ध्ये कायमरत होते 
व त्याचा कालावधीत 

ददनाकंासह संस्थेचे नावं

कालावधी  पदनार्  व ददनाकासहीत सध्या  धारण  
केलेल्या  

पदावरील  
कालावधी

सध्याच्या 
दिल्हयातील 

कालावधी

दद.31.05.2022 
पयंत कालावधी

सेवादनवृत्तीचा 
ददनाकं

अदिप्राय

29/12/2013 बैिीशावरै्, पुणे  (क .दल.) दद.29.12.93 ते दद.15.06.07 8 years 5 
months 2 days

31/05/2022

ससरु, पुणे (व.दल.) दद.16.06.07 ते दद.21.03.16
ससरु, पुणे (व.सहा.) दद.22.03.16 ते दद.31.03.2२

17/03/2014 प्रिारी आ.प, दशरुर 
(क.दल)

दद.17.03.94 ते दद.25.08.08 8 years 2 
months 14 

days

31/05/2022

प्रिारी आ.प, दशरुर 
(व.दल)

दद.26.08.08 ते दद.31.03.16

ससरु, पुणे (व.सहा.) दद.01.04.16 ते दद.31.03.2२
01/10/2014 ग्रार्ीण रग्णालय 

आटपाडी, दि.सागंली
कदनष्ठ दलपीक ८.७.१९९६ ते १४.३.९७ ३वर्म ३र्दहने २३ 

ददवस
7 years 7 
months 30 
days

31/05/2022

छप्ररािे सवोपचार 
रुग्णालय कोल्हापूर

कदनष्ठ दलपीक       १५.३.९७ ते ८.६.२०११

राछशार्शावरै्वरुग्णाल
य, कोल्हापूर

वदरष्ठ दलपीक ९.६.२०११ते ३०.११.२०११

छप्ररािे सवोपचार 
रुग्णालय कोल्हापूर

वदरष्ठ दलपीक १.१२.२०११ते 6-7-2013

शावरै्वरुग्णालय,दर्रि वदरष्ठ दलपीक ७.७.२०१३ ते ३०.९.२०१४

छ.प्र.रािे सवोपचार 
रुग्णालय कोल्हापूर

वदरष्ठ दलपीक १-१०-2014 ते आिअखेर

०१/०१/२०१५ सवोपचार रुग्णालय,धुळे दद.०९/0६/19९८ ते  29/02/20१२     क.दलपीक 
     (13व.८र्.2०दद..),

2वर्म 06 र् 20 
दद

7 years 4 
months 30 

days

31/05/2022

संचालक व.ैदश.व 
सं.रंु्बई

दद.१२.0३.20१२  ते  ३०/09/20१५     व.दलपीक   
  ( 3व.06र्.१८दद..),

सवोपचार रुग्णालय,धुळे दद.०१/0१/20१५ ते  ०३/0९/20१९     व.दलपीक   
   (04 व 08 र् 29 दद),

सवोपचार रुग्णालय,धुळे दद.०४/0९/20१९  ते   आितागायत     
व.सहाय्यक  (02 व 06 र् 20 दद)

एकूण 58 कर्मचारी ३०% च्या 
र्यादेत येत आहेत.

दद.31.12.2023

९२ श्री.सी.एस.िदाणे, वदरष्ठ 
सहाय्यक

०४/०९/२०१९ 31/05/2025

९० श्री.दविय नारायण पाटील ,
 वदरष्ठ सहायक

दद.01.04.2016 दद.31.05.2026

९१ श्री अनुश दवलासराव लोखंडे 
वदरष्ठ सहाय्यक

०८/०२/१९ ३१/०८/३१

८९ श्री. दकरण चंद्रकातं  
िालेकर,वदरष्ठ सहायक

दद.22.03.2016


