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सहयोगी ाध्यापक 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
याच्या अिधपत्याखालील सहयोगी ाध्यापक शालाक्यतंतर् सवंगार्त िदनाकं 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या अध्यापकाचंी 

तात्परुती अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक 
अहर्ता 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 6 वै  िनसारअली खान खुला १४-03-1964 07-02-2018 सरळसेवा  

( ितक्षा यादी 
उमेदवार) 

07-02-2018 31-03-2028 बीएएमएस 
एमडी 
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सहा यक ाध्यापक 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
याच्या अिधपत्याखालील सहा यक ाध्यापक रोगिनदान (िनदानपंचक) सवंगार्त िदनांक 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या 

अध्यापकाचंी तात्परुती अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक 
अहर्ता 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 8 वै  सं.ध.काळे भज (ब) 23-10-1983 03-11-2018 सरळसेवा  

(मलोआ गुणव ा 
कर्मांक 2) 

03-11-2018 31-10-2047 बीएएमएस 
एमडी 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
याच्या अिधपत्याखालील सहा यक ाध्यापक सुिततंतर् व ीरोग सवंगार्त िदनाकं 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयक्त झाले या 

अध्यापकाचंी तात्परुती अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक 
अहर्ता 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ५ (अ) वै  उ.कृ.अगावणे अजा 13-05-1974 13-11-2018 सरळसेवा  

(मलोआ गुणव ा 
कर्मांक १) 

18-03-2016 31-05-2038 बीएएमएस 
एमडी 

मलोआने 
िशफारस 
के या माणे वै  
अगावणे यांचा 
गुणव ा कर्मांक 
१ अस याने 
त्यांची 
सेवाज्ये ठता 
वै ा खंदाडे 
यांच्या अगोदर 
दशर्िवण्यात 
आलेली आहे. 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
याच्या अिधपत्याखालील सहा यक ाध्यापक कौमारभत्य सवंगार्त िदनाकं 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या अध्यापकाचंी 

तात्परुती अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक 
अहर्ता 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 6 वै ा अ.अ.पाटील खुला 19-06-1982 05-05-2018 सरळसेवा  

(मलोआ गुणव ा 
कर्मांक 1) 

05-05-2018 31-05-2046 बीएएमएस 
एमडी 

मिहला वगर्वारी 
किरता िनवड 
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िशक्षकेतर अिधकारी
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
यांच्या अिधपत्याखालील रसायन शा ज्ञ-िन-औषधी िनमार्ता सवंगार्त िदनाकं 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या अध्यापकांची 

तात्परुती अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक अहर्ता अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 1 ी.िद.िक.वानखेडे अजा 29-05-1983 31-12-2018 सरळसेवा 31-12-2018 31-05-2041 बी.फामर्सी 

एम.फामर्सी 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
याच्या अिधपत्याखालील बिधरीकरण शा ज्ञ संवगार्त िदनाकं 01-01-2018 ते 31-12-2018 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या अध्यापकाचंी तात्परुती 

अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक अहर्ता अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 1 डॉ.आ.ना.पवार िवजा (अ) 05-02-1989 15-11-2018 सरळसेवा 15-11-2018 28-02-2047 एम.बी.बी.एस. 

एमडी 
(बिधरीकरण 
शा ज्ञ) 
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आयषु सचंालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई 
यांच्या अिधपत्याखालील शासकीय अिधकारी संवगार्त िदनांक 01-01-2017 ते 31-12-2017 या कालावधीत िनयिमत िनयुक्त झाले या अध्यापकांची तात्परुती 

अितिरक्त (Provisional Additional) ज्ये ठतासचुी 
अ. 
कर्. 

ज्ये ठता 
कर्मांक  

अध्यापकाचे नांव वगर् 
(िनयक्ती 
नंतर वगर् 
बदलला 
अस यास 
त्याचा 
िदनांक 

जन्मतारीख िनयक्ती 
िदनांक 

कायर्रत पदावरील 
िनयक्तीचा मागर् 

(सरळसेवनेे/ 
मयार्िदत िवभागीय 
पिरक्षे ारे िनयक्त 
उमेदवारांचा 

गुणव ा कर्मांक व 
पिरक्षचेे वषर् 

कायर्रत 
पदावरील 
ज्ये ठता 
िदनांक / 
ज्ये ठतेचा 
मानीव िदनांक 

सेवािनवृ ीचा 
िदनांक  

शैक्षिणक 
अहर्ता 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 10 ी.सं.सु.कातवरे इमाव 27-07-1967 01-11-2018 सरळसेवा  

(मलोआ गुणव ा 
कर्मांक 3) 

01-11-2018 31-07-2025 बी.कॉम 
एमबीए 

खु या 
वगार्किरता 
िनवड 

  

 


