
व म दद
१ श्री.बबन दिवदास नगराळे  वाहन चालक ०९/१०/१९९३ श्री.भा.दह.िा.व.ैम.धुळे सवो. रुग्णालय,धुळे 10.09.1993 31.05.2022 २९ ७ २२ २८.०२.२०२९
२ श्री. दहदायत खान  वाहन चालक 19.05.1993 सें. जॉ. रु. मुुंबई सें. जॉ. रु. मुुंबई 19.05.1993 31.05.2022 29 0 12 31.07.2022 सवेादनवतृ्तीस 02 मदहने 

बाकी
३ श्री. अिोक रतन गोसावी  वाहन चालक ०१/०३/१९८३ आरोग्य पथक दिरूर 

दज. पणुे
आरोग्य पथक दिरूर दज. 

पणुे
२६.०५.१९९३ 31.05.2022 २९ ० ५ ३१.०३.२०२३

४ श्री.नाना बाळू थोरात  वाहन चालक 12.08.1993 ससरु, पणुे ससरु, पणुे 12.08.1993 31.05.2022 28 ९ 19 दद.30.06.25
५ सुंजय खोत  वाहन चालक ०१/०६/१९९३  आरोग्य पथक 

पालघर,दजल्हा ठाणे.
नागरी स्वास्थ केद्र 

वांदे्र (पवूव) मुुंबई
02.10.2015 31.05.2022 28 8 27 31.08.2028

६ श्री. ददनेि राजाराम पडेामकर  वाहन चालक 2/11/1989 सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुुंबई

02.11.1994 31.05.2022 27 6 29 31.05.2025

७ श्री. महेि दयािुंकर दमश्रा,  वाहन चालक 20/03/1995 श्री.व.ना.व.ैमा. व रु. 
यवतमाळ

श्री.व.ना.व.ैमा. व रु. 
यवतमाळ

20.03.1995 31.05.2022 27 2 11 30.09.2026

८ श्री.सुंजय ददनकरराव नेमाडे  वाहन चालक 10/6/1995 श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

06.10.1995 31.05.2022 26 7 25 30.12.2024

९ श्री.गजानन नामदेव बावणे  वाहन चालक 10/10/1995 श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

10.10.1995 31.05.2022 26 7 21 31.05.2024

१० श्री िालीकराम मारोतराव दगऱ्हे  वाहन चालक 16/11/1983 कुटीर रुग्णालय, 
मलकापरु

िासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व सवोपचार 

रुग्णालय, अकोला.

08.03.1995 31.05.2022 २६ ३ २८ ३१.8.2022 सवेादनवतृ्तीस 03 मदहने 
बाकी

११ श्री ददयोग मोतेस दडसोझा  वाहन चालक १७/०८/९५ छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

02.09.1996 31.05.2022 २५ ७ २८ 31.05.2030

१२ सदुनल भोईर  वाहन चालक 05-07-19966सामान्य रुग्णालय,अदलबाग-रायगड नागरी स्वास्थ केद्र 
वांदे्र (पवूव) मुुंबई

05.07.1996 31.05.2022 25 7 23 31.10.2025

१३ श्री अल्फेड फ्रान्सीस  वाहन चालक १९/०७/१९९७ इुंगांिावमैनागपरू इुंगांिावमैनागपरू १९.०७.१९९७ 31.05.2022 २४ १० १२ ३१.०१.२०२७
१४ श्री. िांताराम आत्मारा पाटील  वाहन चालक 06.06.1998 श्री. भाऊसाहेब दहरे 

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व 
रुग्णालय, धुळे

श्री. भाऊसाहेब दहरे 
िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

06.06.1998 31.05.2022 23 11 25 31.05.2029

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

वाहन चालक या पदावर कायवरत 06 वर्षा वरील प्रिासकीय बदलीपात्र कमवचाऱ्यांची सधुारीत यादी 2022
अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 

असलेल्या सुंस्थेच ेनाव
सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 

दजल्हयात कायवरत असल्याचा 
ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

१५ श्री सय्यद नदबलाल िखे  वाहन चालक 9/1/1998 सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

01.09.1998 31.05.2022 23 8 30 30.09.2030

१६ श्री.सरेुि बालाजी सरुुिे  वाहन चालक 9/14/1998 श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

14.09.1998 31.05.2022 23 8 17 31.05.2023 सवेादनवतृ्तीस 01 वर्षव 
बाकी

१७ श्री.कैलास काळूराम म्हस्के  वाहन चालक 9/17/1998 श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

17.09.1998 31.05.2022 23 8 14 31.07.2028

१८ श्री.सुंभाजी दादू सरगर  वाहन चालक 2/25/1999 िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय , दमरज

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय , दमरज

25.02.1999 31.05.2022 23 3 6 31.05.2027

१९ श्री.परळकर रामेश्वर नरहरी  वाहन चालक 16.03.1999 स्वामी रामानुंद तीथव व ै
म.अुंबाजोगाई

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

12.08.2013 31.05.2022 23 2 16 30.06.2030

२० श्री.ददनेि डी.दहीकर, 
वाहनचालक

 वाहन चालक 26.06.1998 िावमैअदवरुना िावमैव
अदवरु नागपरू.

26.06.1998 31.05.2022 22 11 5 30.06.2028

२१ श्री.अिोक पी.पुंचभाई, 
वाहनचालक

 वाहन चालक 09.07.1998 िावमैअदवरुना िावमैव
अदवरु नागपरू.

09.07.1998 31.05.2022 22 10 22 31.10.2022 सवेादनवतृ्तीस 05 मदहने 
बाकी

२२ श्री.उदाराम बा.लोही, 
वाहनचालक

 वाहन चालक 26.10.1998 िावमैअदवरुना िावमैव
अदवरु नागपरू.

26.10.1998 31.05.2022 22 7 5 30.06.2022 सवेादनवतृ्तीस 01 मदहना 
बाकी

२३ श्री सदुनल दनळकुं ठराव सोळुंके  वाहन चालक 11/11/1999 स्वारातीग्रािावमै, 
अुंबाजोगाई

स्वारातीग्रािावमै, 
अुंबाजोगाई

11.11.1999 31.05.2022 22 6 20 31.07.2029

२४ श्री.बाळू रामचुंद्र सांगळे  वाहन चालक 16.11.1999 ससरु, पणुे ससरु, पणुे दद.16.11.1999 31.05.2022 22 6 15 दद.30.04.30
२५ श्री इिरत अली मेहबबू अली 

सय्यद
 वाहन चालक 12/1/1999 स्वारातीग्रािावमै, 

अुंबाजोगाई
स्वारातीग्रािावमै, 

अुंबाजोगाई
01.12.1999 31.05.2022 22 5 30 28.02.2025

२६ श्री. अदनल बबन कदम  वाहन चालक 1/6/2000 पदरचया दिक्षण सुंस्था, 
मुुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुुंबई

06.01.2000 31.05.2022 22 4 6 31.07.2035

२७ श्री.िब्बीर अबखुान पठाण  वाहन चालक 1/31/2000 प.व.पा.िा.रु.  सांगली प.व.पा.िा.रु.  सांगली 31.01.2000 31.05.2022 22 4 3 31.01.2031



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

२८ श्री  उत्तम सखुदेवराव गवई,  वाहन चालक 6/4/2000 ग्रामीण रुग्णालय, पसुद िासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व सवोपचार 

रुग्णालय, अकोला.

 24.3.2014 31.05.2022 22 1 26 31.7.2036

२९ श्री.दवजयकुमार बहादुर छत्री  वाहन चालक 07.04.2000 िा.व.ैम.नागपरू िावमै.नागपरू 07.04.2000 31.05.2022 22 1 25 30.11.2028
३० श्री.दवकास तोळीराम जाधव  वाहन चालक 9/11/1998 श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 

रुग्णालय, यवतमाळ
श्री.व.ना.िा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

11.09.1998 31.05.2022 21 8 20 28.02.2027

३१ श्री दवजय सुंजू बागडेकर  वाहन चालक २९/०९/९४ छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

01.01.2001 31.05.2022 २१ ४ ३० 31.10.2024

३२ योगिे िमा  वाहन चालक 11/4/2000श्री.भाउ साहेब दहरे िा.म.दव. धुळे नागरी स्वास्थ केद्र 
वांदे्र (पवूव) मुुंबई

04.11.2000 31.05.2022 21 3 24 31.08.2025

३३ श्री मारोती सरुोिे  वाहन चालक 1.02.2000 ग्र.ॅव.ैम.मुुंबई िा.व.ैम.रु. नागपरू 02.06.2001 31.05.2022 20 11 29 30.06.2030
३४ श्री.राजेंद्र िुंकरराव दतजारे  वाहन चालक 10/19/2000 ग्रामीण रुग्णालय, 

मुंगरुळपीर, दज.वादिम
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, अकोला
28.06.2001 आजता गायत 20 11 ३ 30.11.2026

३५ श्री लक्ष्मण धुला टकले  वाहन चालक 23.07.2003 सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

23.07.2003 31.05.2022 19 10 8 31.07.2034

३६ श्री.िुंकर पडेामकर  वाहन चालक 19.12.1990 सें. जॉ. रु. मुुं. सें. जॉ. रु. मुुं. 30.04.2004 31.05.2022 18 1 1 28.02.2025
३७ श्री. श्रावण गणपत गुंगावणे  वाहन चालक 26.10.2004 श्री. भाऊसाहेब दहरे 

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

श्री. भाऊसाहेब दहरे 
िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

26.10.2004 31.05.2022 17 7 5 28.02.2030 आई मनोरुग्ण 
आजाराने दपडीत 

आहे.
३८ श्री.सदुनल दसताराम भगत  वाहन चालक 11.01.2005 ग्रनॅ्ट िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, मुुंबई
ग्रनॅ्ट िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, मुुंबई
11.01.2005 31.05.2022 17 4 21 ३१.१२.२०२८

३९ श्री प्रकाि लक्ष्मण वाघमारे  वाहन चालक 30.6.2003 कावआरुमुुं कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालय, मुुंबई.

30.6.2003 31.05.2022 17 0 0 30.9.2030

४० श्री राजेंद्र िलेोकर  वाहन चालक 10.10.2005 िा.व.ैम.रु. नागपरू िा.व.ैम.रु. नागपरू 10.10.2005 31.05.2022 16 7 21 31.07.2023 सवेादनवतृ्तीस 01 वर्षव 02 
मदहने बाकी

४१ श्री.मुंजुर अहमद िखे  वाहन चालक 01.03.1995 िा.व.ैम.नागपरू िावमै.नागपरू 27.10.2005 31.05.2022 16 7 5 31.03.2023 सवेादनवतृ्तीस 10 मदहने 
बाकी



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

४२ श्री राजिे समदेु्र  वाहन चालक 1.1.1991 िा.व.ैम.रु. नागपरू िा.व.ैम.रु. नागपरू 28.10.2005 31.05.2022 16 7 3 31.12.2023 सवेादनवतृ्तीस 07 मदहने 
बाकी

४३ श्री सदुनल दवठोबा गोळे  वाहन चालक  22-09-2005 सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

सुंचालनालय वदै्यकीय 
दिक्षण व सुंिोधन, मुुंबई

 22-09-2005 31.05.2022 16 6 8 30.09.2026

४४ श्री.वाघमारे रुंधवा वजैनाथ  वाहन चालक 21.03.1995 सामान्य रुग्णालय , 
लातरु

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

19.06.2006 31.05.2022 15 11 13 31.07.2029

४५ श्री.वाघमारे ममलीद आप्पाराव  वाहन चालक 25.11.1994 ग्रामीण रुग्णालय, औसा 
जील्हा लातरु

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

06.01.2009 31.05.2022 15 11 9 31.10.2032

४६ श्री. श्रीमुंगले नरमसग िुंकरराव  वाहन चालक 21.03.1995 सामान्य रुग्णालय , 
लातरु

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

31.08.2006 31.05.2022 15 11 3 30.04.2033

४७ दवजयकुमार भगवान इनामदार  वाहन चालक 1/2/2004 श्रीछदिमसरु सोलापरू डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू 26.05.2009 31.05.2022 13 00 05 30.04.2035

४८ श्री बाळासाहेब दसताराम यादव  वाहन चालक 4/2/2002 सर जजीसमहू रु.मुुंबई स्वारातीग्रािावमै, 
अुंबाजोगाई

29.06.2009 31.05.2022 12 11 2 30.06.2031

४९ दवलास पुंडीतराव गरड  वाहन चालक 22/1/1997 िावमै औरुंगाबाद बजैीिावमै पणुे 22.6.2010 31.05.2022 11 11 10 28.2.2027
५० राजिे बनारसी बागडे  वाहन चालक 9/11/1997 बजैीिावमै पणुे बजैीिावमै पणुे 23.6.2010 31.05.2022 11 11 9 31.5.2034
५१ प्रभाकर सुंभाजी हाडे  वाहन चालक 7/2/1997 िा.व.ैम. व रु औरुंगाबाद डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.नांदेड 03.06.2011 31.05.2022 10 11 28 31.07.2027

५२ श्री.ददपक माधवराव वानखेडे  वाहन चालक 9/2/1998 डॉ.िुं.च.िा.व.ैम. नांदेड डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.व रु.नांदेड 01.08.2011 31.05.2022 10 9 30 31.12.2031

५३ श्री.पोपट दिवाजी यादव  वाहन चालक 4/15/1993 िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व 

रुग्णालय , दमरज

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय , दमरज

04.01.2012 31.05.2022 10 4 27 30.11.2024



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

५४ दसध्दू  दभमराव अुंभगे  वाहन चालक 4/7/1993 िासकीय वदैयकीय  
महा दवदयालय व 
रुग्णालय, दमरज

िासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 

दमरज

04.01.2012 31.05.2022 10 4 27 30.06.2026

५५ श्री. चांगदेव रामराव गायकवाड  वाहन चालक 11/19/2001 िा.व.ैम.रु.औरुंगाबाद िा.व.ैम.रु.औरुंगाबाद 13.03.2012 31.05.2022 10 2 18 31.07.2033

५६ श्री. मजहर िखे हकीम  वाहन चालक 18.07.1995 स्वा.रा.ती.िा.व.ैम व रु, 
अुंबाजोगाई,बीड

िा.व.ैम.औरुंगाबाद 14.03.2012 31.05.2022 10 2 17 30.09.2029

५७ श्री.बाळकृष्ण व.नडगे  वाहन चालक 13.3.2012 िादुंमवरुमुुंबई िादुंमवरुमुुंबई दद.13.3.2012 31.05.2022 10 2 17 दद.30.6.2030
५८ श्री अिोक दभका चौहान  वाहन चालक 9/1/1996 सेंट जॉजसे 

रुग्णालय,मुुंबई
गोकुळदास तेजपाल 

रुग्णालय, मुुंबई.
01.10.2012 31.05.2022 9 8 0 30.04.2034

५९ श्री अनील सुंपत खुंडारे,  वाहन चालक 8/7/2013 गनॅ्ट िासकीय  वदै्यकीय 
महादवद्यालय, मु्ुंबई

िासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व सवोपचार 

रुग्णालय, अकोला.

07.07.2007 31.05.2022 ८ ११ २३ ३०.6.2039

६० िलेैि राजाराम सवु,े  वाहन चालक 24/6/2013 प्राआकें  दिरुर बजैीिावमै पणुे 07.01.2016 31.05.2022 8 11 8 31.7.2049
६१ अमर राजाराम लालदबगे  वाहन चालक 27/6/2013 प्रआदिरुर बजैीिावमै पणुे 07.01.2016 31.05.2022 8 11 5 28.2.2035
६२ तरु्षार देवराम मुुंढे  वाहन चालक 29/6/2013 बजैीिावमै पणुे बजैीिावमै पणुे 29.6.2013 31.05.2022 8 11 3 28.2.2042
६३ पुंकज धोंडीराम चौगलेु  वाहन चालक 1/7/2013 बजैीिावमै पणुे बजैीिावमै पणुे 07.01.2013 31.05.2022 8 11 0 30.6.2039
६४ सोमनाथ अप्पाराव यवेले  वाहन चालक 7/1/2013 डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू 01.07.2013 31.05.2022 08 10 30 30.09.2037

६५ धनुंजय दासराव पाठक  वाहन चालक 12/24/2003 डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.नांदेड डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.नांदेड 06.07.2013 31.05.2022 8 10 25 31.12.2026

६६ श्री.वाकळे बालाजी महादेव  वाहन चालक 08.07.2013 ब.ैजी.िा.व.ैम. पणुे दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

01.08.2015 31.05.2022 8 10 24 30.06.2034

६७ श्री गणेि रामेश्वर इुंगळे  वाहन चालक 8/8/2013 िासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व 

रुग्णालय, नागपरु

िासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व रुग्णालय, 

अकोला

09.02.2015 31.05.2022 8 10 7 31.10.2044

६८ श्री.दनतीन मनबा लोहार  वाहन चालक २६/०६/२०१३ िा.व.ैम.औरुंगाबाद सवो. रुग्णालय,धुळे २१.०९.२०१४ 31.05.2022 ८ ९ २२ ३०.०४.२०२६



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

६९ रदवद्र  धोडीराम  कदम  वाहन चालक 10/12/2013 िासकीय वदैयकीय  
महा दवदयालय व 
रुग्णालय, दमरज

िासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 

दमरज

10.12.2013 31.05.2022 8 7 19 30.06.2047

७० श्री. गणेि प्रकाि धाकड  वाहन चालक 06.12.2013 श्री. भाऊसाहेब दहरे 
िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

श्री. भाऊसाहेब दहरे 
िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

06.12.2013 31.05.2022 8 5 25 30.09.2037

७१ श्री.िलेैि दगरीधर टेकाम  वाहन चालक 07.12.2013 िा.व.ैम.नागपरू िावमै.नागपरू 07.12.2013 31.05.2022 8 5 25 31.05.2040
७२ श्री. अिोक मनबा पारधी  वाहन चालक 11.12.2013 श्री. भाऊसाहेब दहरे 

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

श्री. भाऊसाहेब दहरे 
िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

11.12.2013 31.05.2022 8 5 20 30.04.2039

७३ श्री.सदुिवन मोरे  वाहन चालक 11.12.2013 सें. जॉ. रु. मुुं. सें. जॉ. रु. मुुं. 11.12.2013 31.05.2022 8 5 20 30.11.2047
७४ श्री.बालाजी दवठठल राऊत  वाहन चालक 12.12.2013 स्वामी रामानुंद तीथव व ै

म.अुंबाजोगाई
दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

14.08.2020 31.05.2022 8 3 7 28.02.2039

७५ श्री.सुंभाजी दगडू अव्हाड  वाहन चालक 06.10.2003 ग्रनॅ्ट िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, मुुंबई

ग्रनॅ्ट िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, मुुंबई

27.07.2014 31.05.2022 7 10 5 30.06.2030

७६ श्री. उल्लास चेंदवणकर  वाहन चालक 6/1/1994 सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुुंबई

27.08.2014 31.05.2022 7 9 4 31.05.2022 ददनांक 31.05.2022 
रोजी सवेादनवतृ्त

७७ श्री.सदुनल दगे  वाहन चालक 01.02.1994 गो.ते.रुग्णालय,मुुंबई सें. जॉ. रु. मुुं. 01.09.2014 31.05.2022 7 8 30 31.05.2028
७८ श्री. देवानुंद भारव्दाज गजदभये  वाहन चालक 01.07.2013 िा.व.ैम.दमरज िावमै.नागपरू 10.09.2014 31.05.2022 7 8 21 30.06.2032

७९ श्री. सुंदीप रामराव जमधडे  वाहन चालक 7/2/2013 इ.गां.िा.व.ैम.नागपरू िा.व.ैम.रु.औरुंगाबाद 20.11.2014 31.05.2022 7 6 12 30.04.2041
८० श्री दवक्की ठाकरे  वाहन चालक 09.07.2013 ना.स्वा.कें द्र.वांदे्र.मुुंबई िा.व.ैम.रु. नागपरू 19.09.2014 31.05.2022 7 6 12 30.09.2044
८१ श्री माधव बालाजी पाकलवाड  वाहन चालक 12.12.2013 कामा व आल्ब्लेस 

रुग्णालय, मुुंबई.
कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालय, मुुंबई.

12.12.2013 31.05.2022 7 ५ 19 30.6.2038

८२ श्री खेमराज चनकापरेु  वाहन चालक 02.07.2013 ना.स्वा.कें द्र.वांदे्र.मुुंबई िा.व.ैम.रु. नागपरू 06.05.2015 31.05.2022 7 0 25 31.03.2036
८३ श्री.ददपक सधुाकर कासार  वाहन चालक १६/१२/२०१३ वुं.ना.िा.व.ैम. यवतमाळ सवो. रुग्णालय,धुळे 07.02.2016 31.05.2022 ६ १० २९ ३१.१०.२०३७



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

८४  श्री.सुंतोर्ष िुंकर जाधव  वाहन चालक 1-Jul-2013 डॉ.विैुंपायन स्मतृी 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय, सोलापरू

रा.छ.िा.म. िासकीय 
वदै्यकीय महादवद्यालय, 

कोल्हापरू

17.07.2015 31.05.2022 6 10 14 31.12.2044

८५ श्री. हनुमुंत जानराव  वाहन चालक 12.01.1998 नागरी स्वास्थ कें द्र वांदे्र, 
मुुंबई

सेंट जॉजसे रुग्णालय, मुुंबई 01.08.2015 31.05.2022 6 9 30 31.05.2023 सवेादनवतृ्तीस 01 वर्षव 
बाकी

८६ श्री.गौसपाक अब्दुल मलुाणी  वाहन चालक 6/28/2013 ब.ैजी.िासकीय वदै्य 
महा, पणुे

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय , दमरज

03.08.2015 31.05.2022 6 9 28 31.05.2045

८७ श्री अरमवद नाना पाटील  वाहन चालक ०१/०१/१४ सर ज जी समहु 
रुग्णालय ेमुुंबई

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

23.07.2015 31.05.2022 ६ ८ २० 31.10.2045

८८ श्री राजिे भरतमसह ठाकूर  वाहन चालक 12.02.1999 नागरी स्वास्थ कें द्र वांदे्र, 
मुुंबई

पदरचया िक्षण सुंस्था, मुुंबई 07.08.2015 31.05.2022 6 8 12 31.10.2030

८९ दजतेंद्र रामचुंद्र वाडेकर  वाहन चालक 10/12/2015 डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू 12.10.2015 31.05.2022 06 07 19 31.10.2042

९० श्री. दविाल त्र्युंबक बढे,  वाहन चालक 15/10/015 श्री.व.ना.व.ैमा. व रु. 
यवतमाळ

श्री.व.ना.व.ैमा. व रु. 
यवतमाळ

15.10.015 31.05.2022 6 7 16 31.07.2049

९१ श्री सदति कृष्णा मचतल  वाहन चालक 27.06.2013 श्री. छत्रपती दिवाजी 
महाराज सवौपचार 
रुग्णालय, सोलापरु

डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.नांदेड 07.12.2015 31.05.2022 6 5 24 30.04.2037

९२ श्री कचरु दभमराव कांबळे  वाहन चालक 12/19/2015 स्वारातीग्रािावमै, 
अुंबाजोगाई

स्वारातीग्रािावमै, 
अुंबाजोगाई

19.12.2015 31.05.2022 6 5 12 31.01.2034

९३ पुंकज भगवान चव्हाण  वाहन चालक 12/22/2015 डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू 22.12.2015 31.05.2022 06 05 09 31.03.2039

९४ श्री.दधरज रुंगराव दानव  वाहन चालक 12/7/2015 िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय चुंद्रपरू

िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय चुंद्रपरू

28.12.2015 31.05.2022 6 5 3 31.03.2036

९५ अिोक दबरप्पा पजुारी  वाहन चालक 6/1/2003 श्रीछदिमसरु सोलापरू डॉवसै्मिृावमै,सोलापरू 01.01.2016 31.05.2022 06 05 00 31.10.2039
९६ श्री सदति राठोड  वाहन चालक 1.01.2016 िा.व.ैम.रु. नागपरू िा.व.ैम.रु. नागपरू 1.01.2016 31.05.2022 6 4 30 31.01.2041
९७ श्री.परमेश्वर दिवाजी राठोड  वाहन चालक 7/5/2013 िा.व.ैम.व स.रु.लातरु डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.व रु.नांदेड 01.02.2016 31.05.2022 6 3 30 31.07.2039



व म दद

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

अ.क्र कायवरत कमवचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती सुंस्था सद्यस्थीतीत कायवरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायवरत असल्याचा 

ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

९८ श्री.राजु बापरुाव दहीफळे,  वाहन चालक 16.02.2016 डॉ.िुं.च.िा.व.ैम. नांदेड डॉ.िुं.च.िा.व.ैम.नांदेड 16.02.2016 31.05.2022 6 3 15 30.06.2045

९९ श्री.जाधव राजुमसग दसताराम  वाहन चालक 28.12.2015 सवोपचार रुग्णालय, 
लातरु

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

28.12.2015 31.05.2022 6 3 4 31.06.2042

१०० श्री.दटप्परस ेपांडुरुंग कोंदडबा  वाहन चालक 31.12.2015 सवोपचार रुग्णालय, 
लातरु

दवलासराव देिमखु 
िासकीय वदै्य महा व  रुग्णा 

लातरु

31.12.2015 31.05.2022 6 3 1 30.09.2040

१०१ श्री.सधुीर कादिनाथ मेने  वाहन चालक 20.04.2016 िासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, औरुंगाबाद

िा.व.ैम.औरुंगाबाद 20.04.2016 31.05.2022 6 1 18 31.05.2035 ददनांक 
22/07/2021 रोजी 
अदधसुंख्य पदावर 

वगव


