
 
 

आयषु संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई 
समुपदेशना ारे बदलीस पा  ठरणा-या गट ब (राजपि त) संवग तील सव िश केतर अिधका-यांची यादी    

(सवसाधारण बद या 2022) 
 
 

1) पदनाम  :- शासकीय अिधकारी                                                                                 मंजूर पदे : 15    कायरत पदे :  11,     िर त पदे :   04 
 
अ. . अिधका-यांचे नावं स या कायरत असलले ेिठकाण स या या पद थापने या िठकाणी केले या सेवचेा कायकाळ 

1 ी. .द.सोमवशंी सहा यक सचंालक आयुष, पुणे िद.15.06.2013 पासनू 
8 वष 11 मिहने 

2 ी.स.ंस.ुकातवरे आयुष संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई िद.26.11.2015 पासून 
6 वष 6 मिहने 

3 ी.म.ल. शदे सहा यक संचालक आयुष,मुंबई, 
 कोकण भवन,  बेलापूर, नवी मुंबई 

िद.26.11.2015 पासनू 
6 वष 6 मिहने 

 
2) पदनाम  :- अपघात वै कीय अिधकारी                                                              मंजूर पदे : 05,       कायरत पदे :  03,     िर त पदे :   02 
 
अ. . अिधका-यांचे नांव स या कायरत असलले ेिठकाण स या या पद थापने या िठकाणी केले या सेवचेा कायकाळ 

1 वै ा िनलावती िब.बळुग  म.आ.पोदार णालय, मुंबई िद.09.04.1992 पासनू 
30 वष 1 मिहने 

 
 
 



 
3)  पदनाम  :- पंचकम वै                                                                                           मंजूर पदे : 14,       कायरत पदे :  08,     िर त पदे :   06 
 
अ. . अिधका-यांचे नांव स या कायरत असलेले िठकाण स या या पद थापने या िठकाणी केले या सेवचेा कायकाळ 

1 वै  िनकेतन आ माराम 
झोडप,े 

म.आ.पोदार णालय, मंुबई 
 

िद.26.06.2009 पासनू 
12 वष 11 मिहने 

2 वै  सुहास सुरेश 
कोळेकर 

म.आ.पोदार णालय, मंुबई 
 

िद.25.01.2014 पासनू 
08 वष 04 मिहने 

 
 
4) पदनाम  :- आयवुद िव तार अिधकारी                                                                 मंजूर पदे : 21,       कायरत पदे :  13,     िर त पदे :   08 
 
अ. . अिधका-यांचे नांव स या कायरत असलले ेिठकाण स या या पद थापने या िठकाणी केले या सेवचेा कायकाळ 

1 वै  संदीप रामभाऊ 
नखाते,  

िज हा पिरषद  वध  
 

14 वष  

2 वै  िव.िव.सरवदे िज हा पिरषद  
सोलापूर 

िद.04.07.2008  पासून 
13 वष 10 मिहने 

3 वै  साईनाथ भोवरे िज हा पिरषद 
बुलढाणा 

िद. 07.10.2014 पासून 
07 वष 07 मिहने 

4 वै  बाळाजी तुकाराम 
गावडे 

िज हा पिरषद , 
पुणे 

िद.01.06.2016 पासून 
05 वष 11 मिहने 

 
 

 


