
व म दद
१ श्री. भरत अनंत वालावलकर शिंपी 11.02.1989 सर ज.जी. समहु 

रुग्णालये, मुंबई
सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुंबई

01.09.1995 31.05.2022 26 8 30 30.07.2025

२ श्री. प्रमोद राधाकृष्ण गवडें शिंपी 18.09.1995 सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुंबई

18.09.1995 31.05.2022 26 8 13 31.03.2025

३ श्री.बालाजी कृष्णाहारी चव्हाण शिंपी 11.07.1996 ग्रामीण रुग्णालय, 
घोडेगांव

दवलासराव देिंमखु 
िंासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

11.07.1996 31.05.2022 25 10 20 30.09.2027

४ िंखे गलुाम अहमद जमील िंखे शिंपी 06.02.1998 सवो. रुग्णालय, धुळे सवो. रुग्णालय, धुळे 06.02.1998 31.05.2022 २४ ११ २९ ३०.०६.२०२५

५ श्रीमती प्रदमला ददलीप परदेिंी शिंपी ३०.१२.१९९९ सवो. रुग्णालय, धुळे सवो. रुग्णालय, धुळे ३०.१२.१९९९ 31.05.2022 २३ ५ १ ३०.०९.२०३५

६ श्रीमती साक्षी  सहुास     कंुभार शिंपी 14.01.2002 कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालय,मुंबई

गोकुळदास तेजपाल 
रुग्णालय, मुंबई.

14.01.2002 31.05.2022 20 4 17 31.12.2036

७ श्रीमती कदवता दवजय दलटे शिंपी 01.08.2003 सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुंबई

सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुंबई

01.08.2003 31.05.2022 18 9 30 28.02.2037

८ श्री. मस्के ददपक राजाराम शिंपी 19.09.2003 स्वा.रा.ती.ग्रा.िंा. व.ैम. 
व रु. अंबाजोगाई

स्वा.रा.ती.ग्रा.िंा. व.ैम. व रु. 
अंबाजोगाई

19.09.2003 31.05.2022 18 5 27 31.03.2024

९ मदनषा सजंय  पकुाळे शिंपी 03.04.2003 िंासकीय वदैयकीय  
महा दवदयालय व 
रुग्णालय, दमरज

िंासकीय वदैयकीय  महा 
दवदयालय व रुग्णालय, 
दमरज

03.04.2003 31.05.2022 18 2 27 31.07.2032

१० श्रीमती कवीता धम्मददप 
घनबहादुर

शिंपी 16.12.2007 िंासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व 
सवोपचार रुग्णालय, 
अकोला.

िंासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व सवोपचार 
रुग्णालय, अकोला.

16.12.2007 31.05.2022 १४ ५ १५ 31.8.2036

११ श्री श्रीदनवास सीलम शिंपी 26.03.2008 िंा.व.ैम.रु. नागपरू िंा.व.ैम.रु. नागपरू 26.03.2008 31.05.2022 14 2 5 30.11.2032
१२ श्री. अमोल जानराव िंगेोकार शिंपी 28.03.2008 िंा.व.ैम.रु.औरंगाबाद िंा.व.ैम.रु.औरंगाबाद 28.03.2008 31.05.2022 14 2 4 31.03.2038

 शिंपी या पदावर काययरत 06 वषा वरील प्रिंासकीय बदलीपात्र कमयचाऱ्यांची सधुारीत यादी 2022
अ.क्र काययरत कमयचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती ससं्था सद्यस्थीतीत काययरत 

असलेल्बया ससं्थेच ेनाव
सध्या धारण केलेल्बया पदावर एकाच 

दजल्बहयात काययरत असल्बयाचा 
ददनांक

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

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय



अ.क्र काययरत कमयचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती ससं्था सद्यस्थीतीत काययरत 
असलेल्बया ससं्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्बया पदावर एकाच 
दजल्बहयात काययरत असल्बयाचा 

ददनांक

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

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदभप्राय

१३ श्री.महेंद्र सदंीप मोहनराव शिंपी 31.07.2008 सवोपचार रुग्णालय, 
लातरु

दवलासराव देिंमखु 
िंासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

31.07.2008 31.05.2022 13 10 0 30.09.2042

१४ श्री अंजली सिुंांत जाधव शिंपी 1.8.2003 जजीरुमुं कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालय, मुंबई.

 1.8.2003 31.05.2022 11 0 12 30.4.2030

१५ श्री बालनरेिं बाळाराम 
कुडीकयाळ

शिंपी 16.06.2004 पदरचारीका दवभाग, सर 
ज.जी.समहु रुग्णालये, 
मुंबई

पदरचारीका दवभाग, सर 
ज.जी.समहु रुग्णालये, मुंबई

02.01.2012 31.05.2022 10 4 30 30.09.2038

१६ श्रीमती कांबळे स्स्मता नामदेव शिंपी 21.05.2013 श्रीछदिंमसरु. सोलापरू श्रीछदिंमसरु. सोलापरू 21.05.2013 31.05.2022 9 0 11 30.09.2038

१७ श्रीमती सषुमा सालुरकर शिंपी 6.6.2013 ज.जी.रु.मुंबई िंा.व.ैम.रु. नागपरू 17.08.2015 31.05.2022 6 9 14 31.08.2035
१८ श्री. गसैअली मस्तान सय्यद शिंपी 29.12.2015 सर ज.जी. समहु 

रुग्णालये, मुंबई
सर ज.जी. समहु रुग्णालये, 
मुंबई

29.12.2015 31.05.2022 6 5 2 30.06.2040

१९ श्रीमती ज्योती दकिंोर खैरनार शिंपी 26.03.2008 िंा.व.ैम.रु.नागपरू िंा.व.ैम.रु.औरंगाबाद 01.01.2016 31.05.2022 6 5 0 30.06.2041


