
व म दद
१ श्री.पांडुरंग दत्तात्रय कळपे सतुार 01.04.1993 सें. जॉ. रु. मुंबई सें. जॉ. रु. मुंबई 01.04.1993 31.05.2022 28 10 17 30.06.2023 सवेादनवतृ्तीस 01 

वषष 1 मदहना बाकी
२ श्री.अदवनाश चदं्रकांत रणधीर सतुार 05.04.1999 ससरु, पणुे ससरु, पणुे 05.04.1999 31.05.2022 24 1 26 28.02.27

३ श्री. दाराससग दजवराम वळवी सतुार 20.04.1998 श्री. भाऊसाहेब दहरे 
शासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

श्री. भाऊसाहेब दहरे 
शासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय, धुळे

20.04.1998 31.05.2022 24 1 11 31.05.2024

४ श्री.हरीश नामदेवराव सपपळकर सतुार 30.04.1998 सवोपचार रुग्णालय, 
लातरु

दवलासराव देशमखु 
शासकीय वदै्यकीय 
महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

30.04.1998 31.05.2022 24 1 1 31.10.2032

५ श्री. राजु हदरदास राठोड
सतुार

23.02.1999
श्री.व.ना.शा.व.ैम. 
यवतमाळ

श्री.व.ना.शा.व.ैम. यवतमाळ 23.02.1999
31.05.2022

23 3 8 31.07.2033

६ श्री ददपक आत्माराम थोरात सतुार 22.10.1999 छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

22.10.1999 31.05.2022 २२ ५ २१ 30.11.2030

7 श्री.दवजय मनोहर सतुार सतुार 31.01.2000 प.व.पा.शा.रु. सांगली प.व.पा.शा.रु. सांगली 31.01.2000 31.05.2022 22 1 1 31.07.2032

8 श्री शकंर प्रल्हादराव वानखडे सतुार 02.03.2000 गोकुळदास तेजपाल 
रुग्णालय,मुं

गोकुळदास तेजपाल 
रुग्णालय, मुंबई.

02.03.2000 31.05.2022 21 2 29 30.04.2029

9 श्री. ददलीपससग महाजन सलुाने सतुार 13.04.2005 शा.व.ैम.रु.औरंगाबाद शा.व.ैम.रु.औरंगाबाद 13.04.2005 31.05.2022 17 1 19 31.05.2036

10 श्री.दववके शरदचदं्र काकडे सतुार 30.01.2008 ससरु, पणुे ससरु, पणुे दद.30.01.2008 31.05.2022 15 4 1 दद.31.01.34
११ श्री अदवनाश लक्ष्मणराव गव्हाळे सतुार  7.12.2007 शासकीय वदै्यदकय 

महादवद्यालय व 
सवोपचार रुग्णालय, 
अकोला.

शासकीय वदै्यदकय 
महादवद्यालय व सवोपचार 
रुग्णालय, अकोला.

 7.12.2007 31.05.2022 १४ ५ २४ 31.05.2039

12 श्री. सशुीलकुमार सांडूजी 
बनकर

सतुार 24.06.2004 शासकीय दंत 
महादवद्यालय व 
रुग्णालय, मुंबई

शासकीय दंत महादवद्यालय 
व रुग्णालय, औरंगाबाद

13.06.2011 31.05.2022 10 11 19 31.12.2036

13 श्री. सदुनल गगंाधर सोनवणे सतुार 16.11.1993 शा.दंत.म.रु.औरंगाबाद शा.व.ैम.रु.औरंगाबाद 04.06.2013 31.05.2022 9 1 28 31.08.2029

सतुार या पदावर कायषरत 06 वषा वरील प्रशासकीय बदलीपात्र कमषचाऱ्यांची सधुारीत यादी 2022
अ.क्र कायषरत कमषचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती ससं्था सद्यस्थीतीत कायषरत 

असलेल्या ससं्थेच ेनाव
सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 

दजल्हयात कायषरत असल्याचा ददनांक
सध्या धारण केलेल्या पदावरील 

एकूण  कालावधी ददनांक 
31/05/2022 पयतं

सवेादनवतृ्ती ददनांक अदभप्राय



अ.क्र कायषरत कमषचा-याच ेनाव पदनाम मळु  दनयकु्ती 
ददनांक

मळु दनयकु्ती ससं्था सद्यस्थीतीत कायषरत 
असलेल्या ससं्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या पदावर एकाच 
दजल्हयात कायषरत असल्याचा ददनांक

सध्या धारण केलेल्या पदावरील 
एकूण  कालावधी ददनांक 

31/05/2022 पयतं

सवेादनवतृ्ती ददनांक अदभप्राय

१४ श्री दगरीश अतकरी सतुार 23.01.2008 ज.जी.रु.मुंबई शा.व.ैम.रु. नागपरू 09.06.2014 31.05.2022 7 11 22 30.09.2040
15 श्री.ददपक दयारामजी शभंरकर सतुार 22.12.2009 डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व 

रु.नांदेड
डॉ.श.ंच.शा.व.ैम.व रु.नांदेड 06.07.2015 31.05.2022 6 10 25 30.11.2031


