
 

आयुष संचालनालय, महारा  रा य, मंुबई 
पिरिश ट 1 

स या या पद थापने या िठकाणी केले या सेवे या कालावधी या ये ठतेनुसार बदलीस पा  ठरणा या कमचा यांची ये ठता यादी. 
 

अिध क 
अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 

अस याचा िद. वष 
स या या पद थापने या िठकाणी व 
स या या पदावरील केले या सेवचेा 

कालावधी   

शेरा 

1 ी. िगरीश प.ं 
हरहरे 

आयुष संचालनालय 05/02/2019 
03 वष 03 मिहने 

20/05/2008 
14 वष 

 

2 ी. अिनल ग. 
चोथे 

आयुष संचालनालय 16/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

06/01/2009 
13 वष 04 मिहने 

 

3 ी. राजू 
दौ.पौळकर 

शास.आयु. णालय, 
उ मानाबाद 

29/06/2021 
 11 मिहने 

27/04/2012 
10  वष 01 मिहना 

शासकीय आयुवद णालय, बारामती येथे सेवावग 

4 ी.रा. ा.सोनवणे आयुष संचालनालय 19/03/2013 
09 वष 02 मिहने 

19/03/2013  
09 वष 02 मिहने 

 

5 ी. संतोष गु ते सहा यक संचालक 
आयुष, मंुबई 

29/06/2021 
11 मिहने 

03/01/2015 
07 वष 04 मिहने 

 

6 ी.रा. ला. 
राठोड 

आयुष संचालनालय 17/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

17/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

 

 
िटप  
20 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 6 येते. अ. .1 ते 6 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात.  

  



 
मुख िलपीक 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या या पद थापने या िठकाणी व 
स या या पदावरील केले या सेवचेा 

कालावधी   

शेरा 

1 ीम.उषा रा.खुळप े सहा.संचा.आयुष, पुणे 02/02/2008=  
14  वष 03 मिहने 

01/01/1996= 
26  वष 04 मिहने 

 

2 ीम. ने. सु. साळंुके आयुष संचालनालय  01/01/2015 
07 वष 03 मिहने 

18/02/2008 
14  वष 03 मिहने 

 

3 ी. इ.म.शेख शास.आयु.महा.उ मानाबाद  23/07/2021 
10 मिहने 

03/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

4 ी. िज. िव. पाटील  
(अपंग) 

सहा यक संचालक आयुष, मंुबई 22/02/2019 
03 वष 03 मिहने 

23/08/2012 
09 वष 09 मिहने 

 

5 ी. सुिनल द. वारीक सहा.संचा.आयुष, पुणे 01/01/2015 
07 वष 04 मिहने 

01/01/2015 
07 वष 04 मिहने 

मं ालय (व.ैिश.औ. .िव.) येथे सेवावग 

6 ी. ही. एन. जोशी शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 23/07/2021 
10 मिहने 

31/05/2015 
07 वष 

 

7 ी. िदनेश पवार शास.आयु. णालय, नागपूर 08/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

08/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

सेवािनवृ ी िद.31/07/2022 

8 ीम. सं. िब. गायकवाड 
 

शास.आयु.महा.उ मानाबाद 18/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

18/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

 

9 ीम. ि . . सावतं म.आ.पोदार णालय, मंुबई 19/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

19/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

 

10 ी. िदपक िव. 
ताकसांडे 

सहा.संचा.आयुष, नागपूर 30/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

30/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

 

11 ी.शी.र. र नपारखे शास.आयु.महा.उ मानाबाद 01/04/2016 
06 वष 02 मिहने 

01/04/2016 
06 वष 02 मिहने 

 

12 ी. रा. ी. ीवा तव शास.आयु.महा.नांदेड 24/07/2021 
10 मिहने 

13/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 

13 ी. रणजीत भा. ढेरे सहा.संचा.आयुष, पुणे 26/07/2021 
10 मिहने 

16/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 



 

 

िटप 
 36 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 11 येते. अ. .1 ते 11 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 
 

 
विर ठ िलपीक 

 

िटप  
32 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 10 येते. अ. .1 ते 7 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

  

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या या पद थापने या िठकाणी व 
स या या पदावरील केले या सेवचेा 

कालावधी   

शेरा 

14 ी .ज.शे डे शास.आयु.महा.नागपूर 21/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

21/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 

15 ी. िवपलु मो. कुवर सहा.संचा.आयुष, नागपूर 16/05/2016 
06 वष 

16/05/2016 
06 वष 

 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ीम. यो. के. पािटल आयुष संचालनालय 22/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

05/06/2006 
15 वष 11 मिहने 

 

2 ी आर.के.शामा शास.आयु. णालय, नांदेड 07/05/2015 
07 वष 

22/02/2008 
14 वष 03 मिहने 

 

3 ी. सं.  बा. मोरे आयुष संचालनालय 21/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

02/06/2008 
13 वष 11 मिहने 

 

4 ी.एस.ए.परदेशी शास.आयु. व युनानी 
रसशाळा, नांदेड 

12/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

07/02/2009 
13 वष 03 मिहने 

 

5 ी.एस.डी.राठोड शास.आयु. णालय, 
उ मानाबाद 

04/08/2021 
09 मिहने 

03/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

6 ी.बा.द.कापकर शास.आयु. णालय, नांदेड 03/06/2011   
10 वष 11 मिहने 

03/06/2011  
10 वष 11 मिहने 

 

7 ी. रोिहत रा. यादव आयुष संचालनालय 27/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

27/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 



 

वसतीगृह अिध क 
 

 

िटप  
3 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 1 येते. अ. .1 चे कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 
िलपीक  टंकलखेक 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ीम. उपासना 
मर को हे 

शास.आयु.महा.नांदेड  05/02/2014 
08 वष 03 मिहने 

05/02/2014 
08 वष 03 मिहने 

 

2 ी. िव म क-हाळे रा.आ.पोदार व.ैमहा., मंुबई 08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ीम पाली न.गोरे 
(अ थ यंग) 

शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 03/06/2011 
10 वष 11 मिहने 

03/06/2011 
10 वष 11 मिहने 

 

2 ी.कैलास का.च हाण 
(मुकबधीर) 

शास.आयु. णालय, नांदेड 04/06/2011 
10 वष 11 मिहने 

04/06/2011 
10 वष 11 मिहने 

 

3 ीम. नेहा िद.थाटे सहा.संचा.आयुष, पुणे  03/08/2021  
 09 मिहने 

13/06/2011  
10 वष 11 मिहने 

 

4 ी.िशवाजी दे.सानप आयुष संचालनालय, मंुबई  22/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

22/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

 

5 ी.इं िजत दे.जारवाल शास.आयु. णालय, नांदेड  25/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

25/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

 

6 ी. पेश काश मसराम सहा.संचा.आयुष, नागपूर 28/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

28/06/2012 
09 वष 11 मिहने 

 

7 ीम.ममता उ.पवार म.आ.पोदार णालय, मंुबई  01/09/2012  
09 वष 08 मिहने 

01/09/2012  
09 वष 08 मिहने 

 

8 ी.मंगेश ध डू जाधव सहा यक संचालक आयुष, मंुबई 01/09/2012 
09 वष 08 मिहने 

06/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

वग 4 मधून पदो ती 



 

 

िटप  
77 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 23 येते. अ. .1 ते 21 चे कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

9 ीमती वष  कदम रा.आ.पोदार व.ैमहा., मंुबई 12/04/2013 
09 वष 01 मिहना 

12/04/2013 
09 वष 01 मिहना 

 

10 ी. शैल  बनकर शास.आयु. णालय, नागपूर 15/06/2013 
08 वष 11 मिहने 

15/06/2013 
08 वष 11 मिहने 

 

11 ी. पं.रा.नरांज े शास.आयु.महा.नागपूर  16/01/2014 
08 वष 04 मिहने 

16/01/2014 
08 वष 04 मिहने  

 

12 ी. सा. म. बनकर 20 श या आयु. क , पुणे 28/01/2014 
08 वष 04 मिहने 

28/01/2014 
08 वष 04 मिहने 

 

13 ी.िवजय बािव कर रा.आ.पोदार व.ैमहा., मंुबई 16/06/2014 
07 वष 11 मिहने 

16/06/2014 
07 वष 11 मिहने 

 

14 ी.अिभषेक कदम रा.आ.पोदार व.ैमहा., मंुबई 16/06/2014 
07 वष 11 मिहने  

16/06/2014 
07 वष 11 मिहने 

 

15 ी. कै. दौ. खेरगामकर म.आ.पोदार णालय, मंुबई 01/07/2014 
07 वष 10 मिहने 

01/07/2014 
07 वष 10 मिहने 

 

16 ी. शु. र. बाईंग आयुष संचालनालय, मंुबई 15/04/2015 
07 वष 01 मिहना 

15/04/2015 
07 वष 01 मिहना 

 

17 ी. ल मीकातं डांगे शास.आयु. णालय, नागपूर 24/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

24/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

 

18 ी. िभ. सा. चोगल े आयुष संचालनालय, मंुबई 19/08/2015 
06 वष 09 मिहने 

19/08/2015 
06 वष 09 मिहने 

 

19 ी. श. िक. आ हाड आयुष संचालनालय, मंुबई 24/08/2015 
06 वष 09 मिहने 

24/08/2015 
06 वष 09 मिहने 

 

20 ी. रो. सु. ितवरेकर म.आ.पोदार णालय, मंुबई 08/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

08/03/2016 
06 वष 02 मिहने 

आयुष संचालनालय येथे सेवावग 

21 ी. सं. सो. पोटकुळे आयुष संचालनालय, मंुबई 27/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

27/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 



 

िलपीक  टंकलखेक (वग-4 मधून पदो ती) 
 

 
वाहनचालक 

 

िटप 
 5 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 2 येते. अ. .1 ते 2 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ीम. के. जी. जद शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 04/11/2016 
05 वष 06 मिहने 

11/08/1988 
33 वष 09 मिहने 

 

2 ी. िकरण अ. पवार शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 15/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

16/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

3 ी. रोकडे जी. शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 15/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

16/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

4 ी. शिशकातं चं. 
लगिदव े

शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 15/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

16/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

5 ीम. आशा सु. वाघमारे शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 01/09/2021 
8 मिहने 

16/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

6 ी.संिदप गुरव रा.आ.पोदार व.ैमहा., मंुबई 09/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

01/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

आयुष संचालनालय येथे सेवावग 

7 ी.मंगेश ध डू जाधव सहा यक संचालक आयुष, मंुबई 01/09/2012 
09 वष 08 मिहने 

06/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

8 ी. भ. पुं. वाघेला आयुष संचालनालय, मंुबई 15/02/2022 
3 मिहने 

11/05/2011 
11 वष 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर  कायरत  
अस याचा िद.  

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी िवण उ. ितरपुडे सहा.संचा.आयुष, नागपूर 07/06/2014 
17  वष 11 मिहने 

07/06/2014 
17  वष 11 मिहने 

 

2 ी.बंडू ल.नागभीडकर शास.आयु. णालय, नागपूर 10/08/2008 
13  वष 09 मिहने 

10/08/2008 
13  वष 09 मिहने 

सेवािनवृ ी िद.30/04/2022 

3 ी.न.ध .िकर म.आ.पोदार णालय, वरळी 13/05/2013 
9 वष  

13/05/2013 
09 वष  

 



 
योगशाळा तं  

 

 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी. शात द.बोडके शास.आयु.महा.नांदेड 17/10/2000  
21  वष 07 मिहने 

17/10/2000 
21  वष 07 मिहने 

 

2 ी. िन. म. देशमुख शास.आयु.महा.नागपूर 20/03/2001 
21 वष 02 मिहने 

20/03/2001 
21 वष 02 मिहने 

 

3 ी.एस.आर.िचटमलवार शास.आयु.महा.नांदेड  29/11/2001 
20 वष 06 मिहने 

29/11/2001 
20 वष 06 मिहने 

 

4 ी. राहुल जाधव रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 19/12/2014 
07 वष 05 मिहने 

02/06/2004 
17 वष 11 मिहने 

 

5 ीम.सुजाता सं. 
हामुणकर (कोर) 

रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 02/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

02/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

 

6 ीम.सािरका िद.दाभेकर 
(पाटील) 

रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 05/03/2009  
13 वष 02 मिहने 

05/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

 

7 ीम.मिनषा गो.गेडाम 
(सयाम) 

शास.आयु.महा.नागपूर 05/03/2009  
13 वष 02 मिहने 

05/03/2009 
13  वष 02 मिहने 

 

8 ी.ल मीकांत रा.मडावी शास.आयु.महा.नागपूर 06/03/2009  
13  वष 02 मिहने 

06/03/2009 
13  वष 02 मिहने 

 

9 ीम.अ मा मु.अहमद रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 15/06/2009  
12 वष 11 मिहने 

15/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

10 ी.अमोल मो.िफरके शास.आयु.महा.नागपूर 16/06/2009  
12 वष 11 मिहने 

16/06/2009 
12  वष 11 मिहने 

 

11 ीम. पाली रा.पराळे शास.आयु.महा.नागपूर  16/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

16/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

12 ीम.त बसुम तौ.मौलवी रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी  01/07/2009 
12  वष 11 मिहने 

01/07/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

13 ी.मह  म या 
िच ीवरेी (अपंग) 

रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 15/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

03/07/2010 
11 वष 10 मिहने 

 



 

 
िटप 
 47 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 14 येते. अ. .1 ते 14 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 
  

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

14 ी.राज  दा.िनकम रा.आ.पोदार व.ैमहा.वरळी 14/03/2011 
11 वष 02 मिहने 

14/03/2011 
11 वष 02 मिहने 

 

15 ीम.रोिहणी के.देगावकर 
(देडगे) 

शास.आयु.महा.नांदेड  03/06/2011  
10  वष 11 मिहने 

03/06/2011 
10  वष 11 मिहने 

 

16 ी.अिवनाश गो.जाधव शास.आयु.महा.नांदेड 24/04/2021 
01 वष 01 मिहना 

10/07/2012 
09  वष 10 मिहने 

 

17 ी.िदलीप ब.दळव े शास.आयु.महा.नांदेड  27/07/2012 
09 वष 10 मिहने 

27/07/2012 
09  वष 10 मिहने 

 

18 ीम. माया नं. ल ा शास.आयु.महा.नांदेड 08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

 

19 ी.दे.िद. अदवतं शास.आयु.महा.उ मानाबाद 29/12/2014 
07 वष 05 मिहने 

29/12/2014 
07 वष 05 मिहने 

 



 
सं हपाल 

 

 
िटप  
20 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 6 येते. अ. .1 ते 6 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 
 

  

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी. िन. नं. शम   शास.आयु.महा.नागपूर 21/02/2008 
14 वष 03 मिहने 

30/11/1987 
34 वष 06 मिहने 

वग 4 मधून पदो ती 

2 ीम. एम. एल. िगरी शास.आयु.महा.उ मानाबाद 12/06/2019 
02 वष 11 मिहने 

16/07/1988 
33 वष 10 मिहने 

वग 4 मधून पदो ती 

3 ी.ओम काश म.बोहत शास.आयु.महा.नागपूर 21/02/2008         
14 वष 03 मिहने 

14/07/1995 
26 वष 10 मिहने 

वग 4 मधून पदो ती 

4 ी.गणेश .ताठे  शास.आयु.महा.नागपूर 21/02/2008       
 14 वष 03 मिहने 

15/05/1999 
23 वष  

वग 4 मधून पदो ती 

5 ीम.ललीता  िद.जाधव शास.आयु.महा.नागपूर 21/02/2008       
14 वष 03 मिहने 

03/03/2003 
19 वष 02 मिहने 

वग 4 मधून पदो ती 
 से.िन. िद.31/05/2022 

6 ी.रिव सं.गवारे शास.आयु.महा.नांदेड 22/02/2008       
14 वष 03 मिहने 

22/02/2008 
14 वष 03 मिहने 

 

7 ी.अर वद बाबूराव धुळेकर शास.आयु.महा.नांदेड 22/02/2008        
 14 वष 03 मिहने 

22/02/2008 
14 वष 03 मिहने 

 

8 ी.ज.न.सयद  शास.आयु.महा.उ मानाबाद 06/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

06/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

से.िन. िद.31/05/2022 

9 सौ.क.र.करोिसया शास.आयु.महा.नागपूर 28/01/2016 
06 वष 04 मिहने 

28/01/2016 
06 वष 04 मिहने 

 



 
पिरसेिवका 

 

िटप  
32 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 10 येते. अ. .1 ते 7 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 

  

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ीमती िव ा डॅिनयल राजपुत शास.होिम. णालय, िवलेपाल 20/06/2006 
15 वष 11 मिहने 

20/06/2006 
15 वष 11 मिहने 

 

2 ीम. संिगता गजब े
 

शास.आयु. णालय, नागपूर 01/08/2013 
08 वष 09 मिहने 

01/08/2013 
08 वष 09 मिहने 

 

3 ीम. ज. र. जाधव म.आ.पोदार णालय, मंुबई 26/12/2014 
07 वष 05 मिहने 

26/12/2014 
07 वष 05 मिहने 

 

4 ीम. मी. िद. वाघमारे म.आ.पोदार णालय, मंुबई 03/01/2015 
07 वष 04 मिहने 

03/01/2015 
07 वष 04 मिहने 

 

5 ीम आर.एस. कादरी शास.आयु. णालय, नांदेड 06/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

06/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

 

6 ीम. सु. शॅ. पटेकर म.आ.पोदार णालय, मंुबई 07/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

07/04/2016 
06 वष 01 मिहना 

से.िन. िद.31/05/2022 

7 ीमती.ए.ए.देशमुख शास.आयु. णालय, 
उ मानाबाद 

21/05/2016 
06 वष 

21/05/2016 
06 वष 

 



 

अिधपिरचारीका 
अ.

. 
कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 

अस याचा िद. वष 
स या कायरत असले या िठकाणी  

स या या पदावरील सेवा   
शेरा 

1 ीम.िदपाली आ.जवाजी (क कवार) शास.आयु. णालय, नागपरू 01/07/2003  
18  वष 10 मिहने 

01/07/2003 
18  वष 10 मिहने 

 

2 ीम.योिगता ह. राऊत  शास.होिम. णालय, िवलेपाल 02/06/2004        
 17 वष 11 मिहने 

02/06/2004 
17 वष 11 मिहने 

 

3 ीम.िरता अ.वानखेडे  शास.आयु. णालय, नागपूर 12/09/2005       
  16 वष 08 मिहने 

12/09/2005 
16 वष  08 मिहने 

 

4 ीम.शबाना इ.रोशनअली म.आ.पोदार णालय, मंुबई 02/07/2007 
 14 वष 10 मिहने 

02/07/2007 
14 वष 10 मिहने 

 

5 ीम.ग.का.लहाडे (आलुरे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 15/05/2008  
14  वष  

15/05/2008 
14  वष  

 

6 ीम.अ.िन.प ळेकर (अवसरे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 19/09/2008         
  13 वष 08 मिहने  

19/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

 

7 ीम.म.म.उंडे ( कजळकर)  म.आ.पोदार णालय, मंुबई 29/09/2008         
13 वष 08 मिहने 

29/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

 

8 ीम.िव ांती िव.िशरसे शास.आयु. णालय, नांदेड 29/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

29/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

 

9 ीम.अ.रा.मसके (बारसे)  म.आ.पोदार णालय, मंुबई 30/09/2008   
   13 वष 08 मिहने   

30/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

 

10 ीम. योती िव.खोडे (कळंब)े शास.आयु. णालय, नागपूर 30/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

30/09/2008 
13 वष 08 मिहने 

 

11 ीम. ाज ता जे स पॉल (फोले) शास.आयु. णालय, नागपूर 01/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

01/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

12 ीम.िव ाती र रामटेके (भांगे) शास.आयु. णालय, नागपूर 01/10/2008 
 13 वष 07 मिहने 

01/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

13 ीम. ुती अ.गजिभये (भगत) शास.आयु. णालय, नागपूर 01/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

01/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

14 ीम.ि ती न.चौ हाण (गुजर) शास.आयु. णालय, नागपूर 03/10/2008          
13 वष 07 मिहने 

03/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 



 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

15 ीम.क पना अ.पाटील (लांजेवर) शास.आयु. णालय, नागपूर 03/10/2008         
 13 वष 07 मिहने 

03/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

16 ीम.िकरण म.िक.सोलंकी (गु ता) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 04/10/2008  
  13 वष 07 मिहने 

04/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

17 ीम.वदंना अ.कांबळे (बागडे) शास.आयु. णालय, नागपूर 04/10/2008     
13 वष 07 मिहने 

04/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

18 ीम.सोनू क.पिख े (सोनट के) शास.आयु. णालय, नागपूर 07/10/2008 
 13 वष 07 मिहने 

07/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

19 ीम.शारदा रा.िटकम (मु कारे) शास.आयु. णालय, नागपूर 08/10/2008          
13 वष 07 मिहने 

08/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

20 ीम.अ.ह.माहूलकर (दोरकुळकर) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 08/10/2008  
13  वष 07 मिहने 

08/10/2008 
13  वष 07 मिहने 

 

21 ीम.प वी अ.सूयवशंी ( शदे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 13/10/2008    
  13 वष 07 मिहने 

13/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

22 ीम.ि .बा.परब (सावतं) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 15/10/2008     
 13 वष 07 मिहने 

15/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

23 ीम.संगीता घ.महादुल े(हारोडे) शास.आयु. णालय, नागपूर 18/10/2008      
  13 वष 07 मिहने 

15/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

24 ीम.सुवण  तु.राऊत (ठाकरे) शास.आयु. णालय, नागपूर 16/10/2008     
  13 वष 07 मिहने 

16/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

25 ीम.न.सू.मेजारी (तामणेकर) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 17/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

17/10/2008 
13 वष 07 मिहने 

 

26 ीम.संगीता सं.अडसूळ म.आ.पोदार णालय, मंुबई 20/02/2009      
  13 वष 03 मिहने 

20/02/2009 
13 वष  03 मिहने 

 

27 ीम.सु.िक.मांजरेकर (हळदणकर) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 20/02/2009 
13 वष 03 मिहने 

20/02/2009 
13 वष 03 मिहने 

 

28 ीम.उ का बा.हेगडे म.आ.पोदार णालय, मंुबई 24/02/2009  
13 वष 03 मिहने 

24/02/2009 
13 वष 03 मिहने 

 



 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

29 ीम. वाती सं.सावतं (परब)  म.आ.पोदार णालय, मंुबई 26/02/2009  
13  वष 03 मिहने 

26/02/2009 
13  वष 03 मिहने 

 

30 ीम. वरा द.परब (दळवी) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 09/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

09/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

 

31 ीम.आरती िन.सावतं (राणे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 14/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

14/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

 

32 ीम. नेहा सं.मोरे  म.आ.पोदार णालय, मंुबई 16/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

16/03/2009 
13 वष 02 मिहने 

 

33 ीम.वशैाली सो.गायकवाड  शास.आयु. णालय, नांदेड 04/06/2009  
12 वष 11 मिहने 

04/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

34 ीम.मीरादेवी िबपीन परदेशी 
(यादव) 

शास.आयु. णालय, नागपूर 04/06/2009  
12 वष 11 मिहने 

04/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

35 ीम.िरत ूराजेश िशक (पाटणे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 08/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

08/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

36 ीम.सिरता रा.वाईकर   म.आ.पोदार णालय, मंुबई 12/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

12/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

37 ीम.चा िशला सं.सोहोनी म.आ.पोदार णालय, मंुबई 25/06/2009  
12 वष 11 मिहने 

25/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

38 ीम.िवजया िव. शदे (पाटील) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 03/06/2011 
10  वष 11 मिहने 

03/06/2011 
10  वष  11 मिहने 

 

39 ीम.िशतल सुिनल सािरपु  
(रंगारी) 

शास.आयु. णालय, नागपूर 03/06/2011 
10  वष 11 मिहने 

03/06/2011 
10  वष 11 मिहने 

 

40 ीम.जय ी ध.खंडकर म.आ.पोदार णालय, मंुबई 12/08/2011 
10 वष 09 मिहने 

12/08/2011 
10  वष 09 मिहने 

 

41 ीम.वशैाली सूिजत मुन (पाटील) शास.आयु. णालय, नागपूर 03/10/2008 
13  वष 07 मिहने 

22/11/2011 
13  वष 07 मिहने 

 

42 ीम.वशैाली अ ण झलके (जुनघरे) शास.आयु. णालय, नागपूर 22/11/2011 
10  वष 06 मिहने 

22/11/2011 
10  वष 06 मिहने 

 



 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

43 ीम.िनता रा.सावतं ( शदे) म.आ.पोदार णालय, मंुबई  22/11/2011 
10  वष 06 मिहने 

22/11/2011 
10  वष 06 मिहने 

 

44 ीम.िशला उके (मथई) शास.आयु. णालय, नागपूर 08/05/2012 
10  वष 

08/05/2012 
10 वष  

 

45 ीमती भा य ी जनादन वाघमारे शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 27/08/2012 
09 वष 09 मिहने 

27/08/2012 
09 वष 09 मिहने 

 

46 ी.मह  द ा य लामगे  शासकीय आयु. णालय, नांदेड 16/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

16/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

 

47 ी.पांडुरंग सं ाम उिगल े शासकीय आयु. णालय, नांदेड 17/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

17/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

 

48 ीम.िशवनंदा अंकुश क े शासकीय आयु. णालय, नांदेड 18/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

18/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

 

49 ी.देव  तुलसीदास िचवतकर शास.आयु. णालय, नागपूर 22/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

22/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

 

50 ीमती ीया ी. पपळे (मे ी) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 25/04/2013 
09 वष 01 मिहना 

25/04/2013 
09 वष 01  मिहना 

 

51 ीमती वणमाला वा.खेडेकर 
(दंदाले)  

शासकीय आयु. णालय, नांदेड 10/05/2013 
09 वष 

10/05/2013 
09 वष  

 

52 ीम. अिमता सुरज पािटल (भोईर) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 14/10/2013 
08 वष 07 मिहने 

14/10/2013 
08 वष 07 मिहने 

 

53 ीम. ेरणा कु. पपळे शास.होिम. णालय, िवलेपाल 04/11/2013 
08 वष 06 मिहने 

04/11/2013 
08 वष 06 मिहने 

 

54 ीम.नंिदनी गजानन मोहतुरे 
(टांगल)े 

शास.आयु. णालय, नागपूर 01/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

01/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

55 ीम. आरती सुरज जाधव (बागव)े म.आ.पोदार णालय, मंुबई 13/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

13/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

56 ीम. एम. डी. पालवी शासकीय आयु. णालय, नांदेड 19/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

19/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 



 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

57 ीम ज.ेबी.महाल े शासकीय आयु. णालय, नांदेड 24/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

24/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

58 ीमती रे वीटा िडिस हा शास.होिम. णालय, िवलेपाल 25/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

25/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

59 ीम. एस. डी. शेळके शासकीय आयु. णालय, नांदेड 25/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

25/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

60 ी. रोना ड सु. वरठे म.आ.पोदार णालय, मंुबई 29/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

29/03/2014 
08 वष 02 मिहने 

 

61 ीमती. यो सना खंडाळकर शास.आयु. णालय, नागपूर 02/06/2014 
07 वष 11 मिहने 

02/06/2014 
07 वष 11 मिहने 

 

62 ीमती. माधुरी माळोदे शास.आयु. णालय, नागपूर 08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

 

63 ीमती. सािरका वाघमारे शास.आयु. णालय, नागपूर 08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

08/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

 

64 ी. क. सु. कदम  शास.होिम. णालय, िवलेपाल 21/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

21/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

 

65 ी. िमझ  रिमझ हमजा बेग शास.आयु. णालय, नागपूर 27/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

27/07/2015 
06 वष 10 मिहने 

 

66 ीम. एन. जी. पवार शासकीय आयु. णालय, नांदेड 10/09/2015 
09 वष 08 मिहने 

10/09/2015 
09 वष 08 मिहने 

 

67 ीम. समृ दी सु. खवणे (राय) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 15/09/2015 
06 वष 08 मिहने 

15/09/2015 
06 वष 08 मिहने 

 

68 ीम. योिगता िन. राणे (सावतं) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 03/10/2015 
06 वष 07 मिहने 

03/10/2015 
06 वष 07 मिहने 

 

69 ीमती. योिगता होल े शास.आयु. णालय, नागपूर 05/10/2015 
06 वष 07 मिहने 

05/10/2015 
06 वष 07 मिहने 

 

70 ीम. अिनता खु. कंुभार ( जापती) म.आ.पोदार णालय, मंुबई 23/05/2016 
06 वष  

23/05/2016 
06 वष  

 



 

 

िटप 
 108 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 32 येते. अ. .1 ते 32 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 
 

-िकरण तं  

 

िटप  
3 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 1 येते. अ. .1 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात.  

 
  

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

71 ीमती.स.ल.मदाड शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 23/05/2016 
06 वष 

23/05/2016 
06 वष 

 

72 ीम. आर. ज.े हरगुडे  शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 30/05/2016 
06 वष 

30/05/2016 
06 वष 

 

73 ीम. िट. ए. कांदे शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 30/05/2016 
06 वष 

30/05/2016 
06 वष 

 

74 ीम. पी. के. साठे शासकीय आयु. णालय, नांदेड 30/05/2016 
06 वष 

30/05/2016 
06 वष 

 

75 ी. आर. पी. वाघेरे शासकीय आयु. णालय, नांदेड 31/05/2016 
06 वष 

31/05/2016 
06 वष 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी. काश बा.गमरे म.आ.पोदार णालय, मंुबई 12/06/2008           
13 वष 11 मिहने 

01/12/2000 
21 वष 05 मिहने 

 

2 ी.देवाजी ध.तलांडे शास.आयु. णालय, नांदेड 31/03/2008        
  14 वष 02 मिहने 

31/03/2008 
14 वष 03 मिहने 

 

3 ीम.रेखा शै.तरफदार शास.आयु. णालय, नागपूर 01/11/2008     
13 वष 06 मिहने 

01/11/2008 
13 वष 06 मिहने 

 



 
िम क 

 

िटप  
17 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना  5 येते. अ. .1 ते 5 कमचारी 30% या मय देत बदलीस पा  ठरतात. 

 
-िकरण सहा यक 

 
िटप 1 कायरत पदां या 30% ची पिरगणना 0.3 येते.  

 

अ.
. 

कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी.मधुसुदन उ.पारसेवार शास.आयु. णालय, नागपूर 26/08/2004 
17 वष 09 मिहने 

26/08/2004 
17 वष 09 मिहने 

 

2 ीम. शारदा अफुवाल े 20 श या आयु. क , पुणे 23/08/2013 
08 वष 09 मिहने 

01/10/2007 
14 वष 07 मिहने 

से.िन. िद.31/07/2022 

3 ीम.कुसुम द.घोडके शास.आयु. णालय, उ मानाबाद 10/04/2008 
14 वष 01 मिहना 

10/04/2008 
14 वष 01 मिहना 

 

4 ी.हेमंत ता.घाग म.आ.पोदार णालय, मंुबई 29/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

29/06/2009 
12 वष 11 मिहने 

 

5 ी. ल मीकातं द.अप तंभ शास.आयु. व युनानी रसशाळा, नांदेड 27/07/2012 
09 वष 10 मिहने 

27/07/2012 
09 वष 10 मिहने 

 

6 ी.राज  मु.चोपडे शास.आयु. णालय, नागपूर 01/09/2012 
09 वष 08 मिहने 

01/09/2012 
09 वष 08 मिहने 

 

7 ी. सं. द. हरयाण म.आ.पोदार णालय, मंुबई 06/02/2016 
08 वष 03 मिहने 

06/02/2016 
08 वष 03 मिहने 

 

8 ी ए.  ही. शदे  शास.आयु. णालय, नांदेड 09/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

09/08/2014 
07 वष 09 मिहने 

 

अ. . कमचा यांचे नांव काय लय  स या या पदावर कायरत 
अस याचा िद. वष 

स या कायरत असले या िठकाणी  
स या या पदावरील सेवा   

शेरा 

1 ी.शंकर रा.येवतीकर शास.आयु. णालय, नांदेड 09/07/2008 
13 वष 10 मिहने 

09/07/2008 
13 वष 10 मिहने 

 


