
व म दद

१ सजंय ददगबंर गोरे दुरध्वनी चालक 01.06.1992 डॉवसै्मशृावमै,सोलापरू डॉवसै्मशृावमै,सोलापरू 01.06.1992 31.05.2022 29 11 30 28.02.2025

२ श्रीमती सनुंदा खोरगडे दुरध्वनी चालक 02.11.1993
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व रुग्णालय 
इंगांशावमैवरु नागपरू 02.11.1993 31.05.2022 28 6 29 31.01.2026 ददव्यांग

३ श्रीमती सरेुखा मोखकर दुरध्वनी चालक  22.11.1993  
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व रुग्णालय 
इंगांशावमैवरु नागपरू 22.11.1993 31.05.2022 28 6 9 31.08.2022

दद.31.08.2022 
रोजी सवेादनवतृ्त

४ श्री दशशन चदं्रशखेर एस्के दुरध्वनी चालक 25.04.1994
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
25.04.1994 31.05.2022 28 1 6 30.11.2029

पती पत्नी 
एकत्रीकरण

५
श्री सदेंशकुमार आनंदराव 
चौधरकर

दुरध्वनी चालक 16.05.1994
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
16.05.1994 31.05.2022 28 0 15 30.04.2023

सवेादनवतृ्तीस 11 
मदहने बाकी

६ श्री दकरण रामचद्र मस्के दुरध्वनी चालक 17.10.1994
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
17.10.1994 31.05.2022 27 7 14 31.10.2030

७ कौसल्या रववद्र मोरे दुरध्वनी चालक 07.08.1996
शासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 

दमरज

शासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 

दमरज
07.08.1996 31.05.2022 25 9 23 30.09.2029

८ श्री.शधु्दोधन एन.धाबडे दुरध्वनी चालक 11.08.1997 शावमैअदवरुनागपरू
शावमैव

अदवरु नागपरू.
22.06.2017 31.05.2022 24 11 8 31.08.2023

सवेादनवतृ्तीस 01 
वषश 03 मदहने बाकी

९ श्री प्रशांत अशोक टोम्पे दुरध्वनी चालक 09.03.1997
सामान्य रुग्णालय, 

अकोला
शासकीय वदै्यदकय 

महादवद्यालय व सवोपचार 
 11.10.2007 31.05.2022 २४ ८ २८ 30.05.2030

१० सरेुखा ददगबंर खोडे दुरध्वनी चालक 13.1.1998 ससरु पणुे बजैीशावमै पणुे 16.6.2015 31.05.2022 24 4 19 31.8.2031

११ श्री.दकरण हे.चवरे दुरध्वनी चालक .21.4.1998
का.व आ.रुग्णालय,        

मुंबई
शादंमवरुमुंबई 21.4.1998 31.05.2022 24 1 10 30.4.2029 ददव्यांग

१२ श्री.दनलेश हरी पवार दुरध्वनी चालक 12.01.1999 सवो. रुग्णालय, धुळे सवोपचार रुग्णालय, धुळे 12.01.1999 31.05.2022 २३ ५ ३० ३१.०५.२०३०

१३ राजशे मारोती वपपळवा दुरध्वनी चालक 08.03.1999 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड 30.09.2000 31.05.2022 21 8 1 31.05.2027 ददव्यांग

१४ बालाजी दवश्वनाथ जाधव दुरध्वनी चालक 30.05.2001 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड 30.05.2001 31.05.2022 21 0 1 31.10.2025 ददव्यांग

सध्या धारण केलेल्या 
पदावरील एकूण  कालावधी 
ददनांक 31/05/2022 पयतं

दुरध्वनी चालक या पदावर कायशरत 06 वषा वरील प्रशासकीय बदलीपात्र कमशचाऱ्यांची सधुारीत यादी 2022

अ.क्र कायशरत कमशचा-याच ेनाव पदनाम
मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती ससं्था

सद्यस्थीतीत कायशरत 
असलेल्या ससं्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायशरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय



सध्या धारण केलेल्या 
पदावरील एकूण  कालावधी 
ददनांक 31/05/2022 पयतंअ.क्र कायशरत कमशचा-याच ेनाव पदनाम

मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती ससं्था
सद्यस्थीतीत कायशरत 
असलेल्या ससं्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायशरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

१५ श्रीमती तारा कैलास यादव दुरध्वनी चालक 16.7.2004 शादंमवरु मुंबई
कामा व आल््लेस 
रुग्णालय, मुंबई.

16.7.2004 31.05.2022 18 11 21 31.5.2035

१६ श्री. हेमंत वलबाजी कटारे दुरध्वनी चालक 24.01.2003
सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुंबई

24.01.2003 31.05.2022 18 10 24 31.05.2029

१७ श्री.जगदीश शकंर वाघ दुरध्वनी चालक 01.10.2003 ससरु, पणुे ससरु, पणुे 01.10.2003 31.05.2022 18 6 30 30.09.2038

१८ श्री व्यकंट ददगबंर सरुनर दुरध्वनी चालक 31.08.2002 इंगाशावमै नागपरू
स्वारातीग्राशावमै, 

अंबाजोगाई
08.03.2006 31.05.2022 16 2 23 30.04.2035

१९ श्री सतंोष प्रभाकरराव भालेराव दुरध्वनी चालक 28.04.1994
स्वा.रा.ती.शा.व.ैम व रु, 

अंबाजोगाई,बीड
शा.व.ैम.औरंगाबाद 08.03.2006 31.05.2022 16 2 23 31.05.2027

२० श्री.राजीव सभंाजी गाडे दुरध्वनी चालक 07.12.2006
सवोपचार रुग्णालय, 

लातरु

दवलासराव देशमखु 
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

07.12.2006 31.05.2022 15 3 24 30.09.2033 ददव्यांग

२१ श्री जदतन मेहता दुरध्वनी चालक 12.02.2007
नागरी स्वास्थ केद्र 

वांदे्र (पवूश) मुंबई
नागरी स्वास्थ केद्र 

वांदे्र (पवूश) मुंबई
12.02.2007 31.05.2022 15 0 16 30.04.2039

२२ श्री प्रदवण वसतं कांबळे दुरध्वनी चालक 03.02.2007
गोकुळदास तेजपाल 

रुग्णालय,मुंबई
गोकुळदास तेजपाल 

रुग्णालय, मुंबई.
03.02.2007 31.05.2022 14 15 26 31.01.2038

२३ श्री. रामकृष्ण गाववदराव लहाबर, दुरध्वनी चालक 08.10.2000 जी.जी.रु, मुंबई श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ 15.04.2008 31.05.2022 14 9 16 31.01.2023
सवेादनवतृ्तीस 08 

मदहने बाकी

२४ सदंगता गोववदराव परोडवाड दुरध्वनी चालक 28.02.2008 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड 28.02.2008 31.05.2022 14 3 3 31.07.2039

२५ रदव नारायण वाघ दुरध्वनी चालक 04.01.2008 शावमै सोलापरू बजैीशावमै पणुे 25.6.2009 31.05.2022 12 11 7 31.12.2031

२६ श्री. सदुनल रमेश बागलु दुरध्वनी चालक 14.07.2009 श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ 14.07.2009 31.05.2022 12 10 17 31.07.2035

२७ श्री.राजू श्रीधर चव्हाण दुरध्वनी चालक 03.08.2009 सें. जॉ. रु. मुं. सें. जॉ. रु. मुं. 03.08.2009 31.05.2022 12 9 28 30.11.2032

२८ श्रीम.ददपा मनोज जाधव दुरध्वनी चालक 13.08.2009 सें. जॉ. रु. मुं. सें. जॉ. रु. मुं. 13.08.2009 31.05.2022 12 9 18 31.10.2026

२९
कु. कल्पना रामदास 
परशरुामकर

दुरध्वनी चालक 12.11.2009 श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ 12.11.2009 31.05.2022 12 5 20 29.2.2036



सध्या धारण केलेल्या 
पदावरील एकूण  कालावधी 
ददनांक 31/05/2022 पयतंअ.क्र कायशरत कमशचा-याच ेनाव पदनाम

मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती ससं्था
सद्यस्थीतीत कायशरत 
असलेल्या ससं्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायशरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

३० श्री.छोटेलाल रामलाल गौर दुरध्वनी चालक 08.12.2009
सी.पी.आर.
कोल्हापरू

शावमैव
अदवरु नागपरू.

14.06.2010 31.05.2022 11 11 16 30.04.2029

३१ श्री. योगशे नामदेव दनकुरे, दुरध्वनी चालक 04.11.2008 जी.जी.रु, मुंबई श्री. व. ना.व.ै मा.यवतमाळ 19.07.2010 31.05.2022 11 10 12 28.02.2042

३२ श्रीमती शालु मडावी दुरध्वनी चालक  31.05.2013
डॉ वशैपायन स्मतृी 
शासकीय वदै्यकीय 

इंगांशावमैवरु नागपरू 10.06.2019 31.05.2022 9 0 0 30.09.2036 ददव्यांग

३३ श्री.अदनल सतंोष जाधव दुरध्वनी चालक 19.06.1992
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, औरंगाबाद.
शा.व.ैम.औरंगाबाद 07.06.2013 31.05.2022 8 11 24 31.10.2029 ददव्यांग

३४ श्री शलैेंद्र भानुदास मानकर दुरध्वनी चालक 10.6.2013 कावआरुमुं
कामा व आल््लेस 
रुग्णालय, मुंबई.

10.6.2013 31.05.2022 8 10 20 31.8.2039

३५ श्री सदंीप अशोक पेंढारकर दुरध्वनी चालक 14.11.2013
गोकुळदास तेजपाल 

रुग्णालय,मुंबई
गोकुळदास तेजपाल 

रुग्णालय, मुंबई.
14.11.2013 31.05.2022 8 6 13 31.05.2040

३६ महेश भगवान मंडले दुरध्वनी चालक 12.06.2013
सर ज.जी.समहु 
रुग्णालये, मुंबई

शासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 

01.10.2014 31.05.2022 7 8 0 30.06.2048

३७
श्रीमती. राजपाल दत्तात्रयराव 
नरवाडे

दुरध्वनी चालक 04.09.2014 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.नांदेड स.ंव.ैदश.व.स,ं मुंबई 04.09.2014 31.05.2022 7 7 25 31.10.2027

३८ श्री.दवलास नरहर सोनवणे दुरध्वनी चालक २३.११.१९९७ सवो. रुग्णालय, धुळे सवोपचार रुग्णालय, धुळे 07.03.2016 31.05.2022 ६ १० २८ ३१.०५.२०२८

३९ श्री.रुपशे कल्याण कांबळे दुरध्वनी चालक 21.11.2013 छदशमसरु, सोलापरू ससरु, पणुे 30.07.2015 31.05.2022 6 10 1 31.03.2047

४०
श्रीमती पनुम जी.देशपांडे, 
दूरध्वनी चालक

दुरध्वनी चालक 30.05.2013
छत्रपती दशवाजी महाराज 

सोलापरू
शावमैव

अदवरु नागपरू.
30.07.2015 31.05.2022 6 10 0 30.06.2037

४१
श्री.बाळकृष्् ा दवलासराव 
म्हैंदरकर

दुरध्वनी चालक 01.06.2013
ग्रटॅ,शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, मुंबई
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय , दमरज
09.11.2015 31.05.2022 6 6 22 30.04.2045

४२ श्री.प्रेमवसग रामदास सोनवणे दुरध्वनी चालक 12.06.2013
सर ज.ेज.े रुग्णालय, 

मुंबई
ससरु, पणुे 30.01.2016 31.05.2022 6 4 1 28.02.2039

४३ श्री प्रफुल बोदेले दुरध्वनी चालक 04.02.2016
राजषी छत्रपती शाहु 
महाराज शासकीय 

इंगांशावमैवरु नागपरू  22.06.2017 31.05.2022 6 3 27 31.01.2046

४४ श्री.दशवानंद सतंराम वन्नाळे दुरध्वनी चालक 23.12.2015
ज.े ज.े समहु रुग्णालय, 

मुंबई

दवलासराव देशमखु 
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
14.03.2018 31.05.2022 6 3 8 31.01.2050


