
व म दद
1 श्रीमती सदमधा सतंोष 

नागवकेर
वस्त्रपाल 23.03.1992 कामा व आल्ब्लेस 

रुग्णालय, म ंबई
गो.ते.रुग्णालय, म ंबई 23.03.1992 31.05.2022 30 2 8 31.01.2029

2 सौ.सजंीवनी भगवान 
हजारे/वाघे

वस्त्रपाल 20.10.1994 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 
रु.नांदेड

डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 
रु.नांदेड

20.10.1994 31.05.2022 27 7 11 30.04.2033 पती व पत्नी 
एकत्रीकरण

३ श्री जयवतं शकंर पाटील
वस्त्रपाल

20.09.1995 छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्बहापरू

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्बहापरू

08.07.1996 31.05.2022 २५ ९ ४ 31.08.2027 ६-८-२०१९
पासनू दनलंदबत

4 श्रीमती.सीमा सजंय 
दशरसाट

वस्त्रपाल
15.01.1998 ससरु, प णे ससरु, प णे दद.15.01.1998 31.05.2022 24 4 16 दद.28.02.25

5 श्रीमती.प ष्पा व्यकंटेश  
लासरेकर वस्त्रपाल

16.01.1992 ससरु, प णे  (शशपी) ससरु, प णे दद.25.04.2000 31.05.2022 22 1 6 दद.30.06.22 ददनांक 
30.06.2022 रोजी 
सवेादनवतृ्त

६ श्री.दनलेश  बजरंग भोते वस्त्रपाल 03.10.2003 ससरु, प णे ससरु, प णे दद.03.10.2003 31.05.2022 18 7 28 दद.31.12.41 ददव्यांग 65 टक्के 
अस्थथव्यगं

7 श्री.शशदे रत्नाकर बलभीम
वस्त्रपाल

05.01.2004 श्रीछदशमसरु. सोलापरू श्रीछदशमसरु. 
सोलापरू

05.01.2004 31.05.2022 18 ४ १७ 30.04.2032 पती व पत्नी 
एकदत्रकरण

8 श्रीमती सदंचत सदचन परब
वस्त्रपाल

23.8.2004 गो.ते.रु,म ंबई कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालय, म ंबई.

  23.8.2004    31.05.2022 17 9 8 30.6.2039

९ श्री.शदशकांत लक्ष्मण 
चव्हाण

वस्त्रपाल 28.09.2006 सवोपचार रुग्णालय, 
लात र

दवलासराव देशम ख 
शासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व  
रुग्णालय लात र

28.09.2006 31.05.2022 15 6 3 30.09.2033

10 श्रीमती वदैही दवनय सावतं
वस्त्रपाल

18.02.2008 सेंट जॉजसे रुग्णालय, 
म ंबई

सर ज.जी. सम ह 
रुग्णालये, म ंबई

18.02.2008 31.05.2022 14 3 13 30.06.2037 पती व पत्नी 
एकदत्रकरण

11 श्री.अदमत स दधरचदं्र शटेे
वस्त्रपाल

22.02.2008 प.व.पा.शा.रु. सांगली प.व.पा.शा.रु. सांगली 22.02.2008 31.05.2022 14 3 9 30.06.2042

१२ श्री कबाडे गणेश ब ध्दप्पा
वस्त्रपाल

04.07.2009 श्रीछदशमसरु. सोलापरू श्रीछदशमसरु. 
सोलापरू

04.07.2009 31.05.2022 13 1 25 30.04.2041

वस्त्रपाल या पदावर काययरत 06 वषा वरील प्रशासकीय बदलीपात्र कमयचाऱ्यांची स धारीत यादी 2022
अ.क्र काययरत कमयचा-याच ेनाव पदनाम म ळ  दनय क्ती 

ददनांक
म ळ दनय क्ती सथंथा सद्यथथीतीत काययरत 

असलेल्बया सथंथेच े
नाव

सध्या धारण केलेल्बया पदावर एकाच 
दजल्बहयात काययरत असल्बयाचा 

ददनांक

सध्या धारण केलेल्बया 
पदावरील एकूण  
कालावधी ददनांक 

31/05/2022 पयतं

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय



व म दद

अ.क्र काययरत कमयचा-याच ेनाव पदनाम म ळ  दनय क्ती 
ददनांक

म ळ दनय क्ती सथंथा सद्यथथीतीत काययरत 
असलेल्बया सथंथेच े

नाव

सध्या धारण केलेल्बया पदावर एकाच 
दजल्बहयात काययरत असल्बयाचा 

ददनांक

सध्या धारण केलेल्बया 
पदावरील एकूण  
कालावधी ददनांक 

31/05/2022 पयतं

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

13 श्री. इम्यनॅ्य अल बजरन्ना 
पडेाम थती

वस्त्रपाल
22.02.2008 शावमै, नागपरू सर ज.जी. सम ह 

रुग्णालये, म ंबई
01.02.2009 31.05.2022 12 10 30 31.07.2033

14 क .नसरीन अ्द ल खय म
वस्त्रपाल

29.10.2010 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 
रु.नांदेड

डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 
रु.नांदेड

29.10.2010 31.05.2022 11 7 2 31.01.2047

१५  श्री.रशवद्र भालचदं्र दटकारे
वस्त्रपाल

15.03.2007 प.व.पा.शा.रु. सांगली प.व.पा.शा.रु. सांगली 01.11.2011 31.05.2022 10 6 30 31.12.2032

16 सौ.स मन सटवाजी ड ड ळे
वस्त्रपाल

07.12.1999 शा.व.ैम.व रु., 
औरंगाबाद

डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 
रु.नांदेड

27.10.2015 31.05.2022 6 7 4 30.06.2033

17 श्री स दनल ज्ञानेश्वराव 
दवघ्ने

वस्त्रपाल

06.01.2016 इंददरा गांधी शासकीय 
वदै्यकीय महादवद्यालय 
व रुग्णालय नागपरू

इंगांशावमैवरु नागपरू 06.01.2016 31.05.2022 6 4 25 31.08.2042


