अस्थायी वैद्यकीय अधधकारी गट-ब याांची समऩ
ठतायादी
ु दे शनासाठीची सेवा जेष्
अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
१
२
३
४
५
६

डॉ.स्वाती श्रीहरी सारोक्ते

12-01-2005

06-03-1977

पुणे

डॉ.धनता अशोक भोईटे

25-01-2005

02-01-1981

पुणे

डॉ. रचना तुलसीदास नागदे वे

11-02-2005

01-07-1980

नागपूर

डॉ.धदपक लक्ष्मणराव आनलदास

14/02/2005

08-11-1980

अकोला

डॉ. यमुना दे वराव माांडवधरे

01-03-2005

20-03-1968

नागपूर

डॉ.कोळी अरुण भानुदास

19-05-2005

03-04-1976

ठाणे

डॉ.कोळी हे १९.५.०५ रोजी सा.रु.ठाणे येथे हजर झाले
परां तु मा. सह.सांचालक ,आ.से.(धह व ह) पुणे याांनी
सदर पद हे तयाांच्या अधधनस्त असल्याने डॉ.केाळी
याांना सा.रु.ठाणे येथे हजर करुन घेऊ नये अशा तोंडी
सुचना प्राप्त झाल्याने डॉ.केाळी याांना प्रशासधकय
कारणास्तव पदस्थापनेधवना राहवे लागले तद्दनांतर
डॉ.कोळी याांना पुन्हा धद.१९.९.०५ रोजी सा.रु.ठाणे येथे
हजर करुन घेण्यात आले

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

डॉ.सांजीवनी पाांडुरांग गाडे कर

02-06-2005

20-04-1975

पुणे

डॉ. धवशाल दे वराव रुईकर

06-07-2005

06-06-1976

नागपूर

डॉ.हषा मधनराम बारापात्रे

01-08-2005

13-07-1980

नागपूर

डॉ.काळे धवष्णुदास दाजीबा

09-09-2005

07-12-1976

ठाणे

डॉ.पाटील धकरण धटला

14-09-2005

29/06/1982

ठाणे

डॉ.आधिन आनांद जनईकर

27-10-2005

02-08-1978

नागपूर

डॉ. महेद्र नाथाजी मेश्राम

26-05-2006

20-02-1970

अकोला

डॉ. सांजय दे वरावजी वाघ

26-05-2006

03-06-1970

अकोला

डॉ. बाबुराव शालीग्राम तेलांग

26-05-2006

05-02-1971

अकोला

डॉ. मेराज बेगम सै खैरात अली

26-05-2006

06-09-1972

अकोला

डॉ.रववद्र यादवराव शहारे

26-05-2006

20-10-1976

अकोला

डॉ. अधिनी अरुण पवार

26-05-2006

30-06-1978

अकोला

डॉ. धवकास बाबुराव ढोक

26-05-2006

03-02-1981

अकोला

डॉ. शुभाांगी पांजाबराव धदघाडे

26-05-2006

25-05-1982

अकोला

डॉ. मुकेश रामकृष्णराव पारडे

26-05-2006

21/06/1970

अकोला

डॉ.धनळकांठ शामराव नागोलकर

27-05-2006

08-12-1969

अकोला

डॉ. आधसफ फौजदार खान

27-05-2006

10-10-1970

अकोला

डॉ. प्रफुल्लचांद्र समाधान धशरसाट

27-05-2006

30-10-1972

अकोला

डॉ.अनुप महादे वराव पाटील

27-05-2006

13-12-1974

अकोला

डॉ.धनरज सुधाकर सवाई

27-05-2006

17-06-1976

अकोला

डॉ.धवजय दाजीबा बल्लाळ

29-05-2006

24-09-1980

अकोला

डॉ.प्रशाांत सी. तेलसे

01-06-2006

29/12/1977

अकोला

डॉ.अलका रामराव बाांगर

20-06-2006

23-03-1978

नाधशक

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१

डॉ.प्रसाद काशीनाथ साळु खे

21-06-2006

21-11-1973

नाधशक

डॉ धकशोर रामदास दे शमुख

21-06-2006

28-07-1977

नाधशक

डॉ.धजतेंद्र सुदाम पाटील

21-06-2006

07-02-1978

नाधशक

डॉ.राष्रपाल धुडकू अधहरे

21-06-2006

07-05-1978

नाधशक

डॉ सधचन भानूदास बैरागी

21-06-2006

16-07-1980

नाधशक

डॉ.पांकज सांतोषराव कदम

21-06-2006

29-07-1981

नाधशक

डॉ.धहतेद्र अरूण पाटील

21-06-2006

07-02-1982

नाधशक

डॉ.अमोल अरववद पाठक

21-06-2006

11-06-1982

नाधशक

डॉ.अरूण धदलीप लाांडगे

21-06-2006

29-10-1982

नाधशक

डॉ.प्रफुल्ल करमवसग वसावे

22-06-2006

19-01-1979

नाधशक

डॉ. रेवती रामचांद्र जोशी

22-06-2006

22-07-1979

नाधशक

डॉ श्रीमती. जयश्री ठाणवसग ठाकुर

22-06-2006

07-08-1979

नाधशक

धद.३०/०५/२०१९ रोजी लाचलुचपत
धवभागाकडु न सापळा रचुन पकडण्यात आले
असुन कारवाई सुरु आहे.

४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८

डॉ. वदां ना दे धवदास मावची

22-06-2006

05-07-1980

नाधशक

डॉ.प्रशाांत यांशवांत कुलकणी

22-06-2006

01-06-1981

नाधशक

डॉ. ज्योती दयानांद बोळशेट्टे

23-06-2006

17-06-1978

नाधशक

डॉ. अधभजीत शाांतराम पाटील

23-06-2006

23-08-1980

नाधशक

डॉ. धबपीन मधुकर सोनवणे

23-06-2006

01-06-1981

नाधशक

डॉ.क्रेधचका पुण्यकर गजधभये

23-06-2006

24-11-1981

नाधशक

डॉ.धवरेंद्र रमेश पाटील

24-06-2006

13-11-1981

नाधशक

डॉ. रववद्र अशोक खैरनार

24-06-2006

20-12-1981

नाधशक

डॉ. सोनाली उततमदास बैरागी

24-06-2006

07-07-1982

नाधशक

डॉ. उमाकाांत मारोतराव मेश्राम

30-06-2006

08-11-1976

नागपूर

डॉ.मधनलाल वदगबर शेल्टे

01-07-2006

23-12-1976

नाधशक

डॉ. लालवसग धचमा हु रेज

01-07-2006

01-06-1978

नाधशक

डॉ.धकरण शाांताराम कापडीया

01-07-2006

21-12-1981

नाधशक

डॉ. योधगराज धहरामण भोये

03-07-2006

09-09-1979

नाधशक

डॉ.कल्याण सांतोष दे वरे

04-07-2006

29-01-1980

नाधशक

डॉ .धनतीन जनादद न महाजन

04-07-2006

01-06-1980

नाधशक

डॉ.गुरुदे व पतीराम मस्के

07-07-2006

04-05-1975

नागपूर

कायालयीन आदेू श धद.१४/०८/०३ अन्वये पदस्थापना
दे ण्यात आलेली असुन शासन धनणदय धद.०८/१०/०४
अन्वये धद.०८/१०/०४ ते ०७/१०/०५ कधरता
पुनर्ननयुक्ती दे ण्यात आली..तयानांतर कायालयीन
आदे श धद.३०/०६/०६ अन्वये धनयुक्ती दे ण्यात आली
असुन तयानुसारधद.०७/०७/०६ रोजी रुजु झालेले
आहे त. तयामुळे सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय
धरण्यात आली आहे.

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा
जेष्ठतेसाठी

शेरा

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५

डॉ.धहमाांशु बाबुराव मते

10-07-2006

10-07-1975

नागपूर

डॉ.काांचन धवठठलराव म्हशाखेत्री

10-07-2006

05-04-1978

नागपूर

डॉ.प्रमोद अांताराम उां धदरवाडे

11-07-2006

01-10-1978

नागपूर

डॉ.धवशाल वसांतराव येरावार

11-07-2006

01-02-1980

नागपूर

डॉ.अजय सदानांद कासलावार

11-07-2006

12-08-1980

नागपूर

डॉ.अल्का धवठठलराव उईके

12-07-2006

20-03-1980

नागपूर

डॉ.गौतम गोकुळ राजगुरू

13-07-2006

05-07-1977

नाधशक

डॉ. कल्पना धभमरावजी हेंडवे

14-07-2006

29-11-1975

नागपूर

डॉ. मनोज महादे वराव नाकाडे

17-07-2006

12-10-1967

नागपूर

डॉ.पाांचाळ गणेश इरन्ना

27-07-2006

17/07/1978

ठाणे

डॉ. सांधदप नतथुजी आप्पा

01-08-2006

19-05-1979

नागपूर

डॉ.दे सले धकशोर रामदास

01-08-2006

16-06-1980

ठाणे

डॉ.महेश अशोकराव पाटील

01-08-2006

05-08-1980

नाधशक

डॉ.आधशष धदलीपराव सोनवणे

01-08-2006

16-01-1981

नाधशक

डॉ.धवजय सांभाजी पाटील

01-08-2006

04-11-1982

नाधशक

डॉ.अजय धवजय कापसे

01-08-2006

12-09-1983

नाधशक

डॉ.कुलकणी अनांत रामभाऊ

02-08-2006

30-10-1972

ठाणे

डॉ धदनेश पुडांधलक धनळे

02-08-2006

03-04-1973

नाधशक

डॉ. अधनलकुमार रमेश पाटील

02-08-2006

09-06-1974

नाधशक

डॉ. पुष्पा हधरश्चांद्र बनकर

02-08-2006

21-09-1974

नाधशक

डॉ.बापु धदगांबर धनकांु भ

02-08-2006

01-06-1975

नाधशक

डॉ. तुषार सुकदे व अधहरराव

02-08-2006

06-05-1979

नाधशक

डॉ.हे मांत बाबुराव फुलझेले

02-08-2006

25-07-1980

नागपूर

डॉ.महेंद्र चांद्रभान रामटे के

02-08-2006

15-08-1980

अकोला

डॉ.अधजत धवश्वासराव वाडे कर

02-08-2006

09-02-1982

नाधशक

डॉ.शरद शांकर चौधरी

02-08-2006

24-07-1982

नाधशक

डॉ.योगेश सुधाकर पाटील

02-08-2006

11-08-1982

नाधशक

डॉ.धकती घनशाम भामरे

02-08-2006

15-08-1982

नाधशक

डॉ.सागर जनादद न बसवनाथे

02-08-2006

20/05/1983

ठाणे

डॉ.शैलेश लक्ष्मण वाघ

03-08-2006

17-05-1976

नाधशक

डॉ. योगेश मुधकर पाटील

03-08-2006

04-08-1976

नाधशक

डॉ.मधहरराव वांदना त्र्यांबक

03-08-2006

05-08-1976

ठाणे

डॉ. चांद्रशेखर दततात्रय पाटील

03-08-2006

22-10-1980

नाधशक

डॉ. अरववद सुधाकर वानखेडे

03-08-2006

03-08-1982

नाधशक

डॉ.मनोज मधुकर पाटील

03-08-2006

09-04-1983

नाधशक

डॉ.हे मांत भालचांद्र कोठावदे

03-08-2006

15-06-1983

नाधशक

डॉ. गौतम धवश्वनाथ धखल्लारे

04-08-2006

16-06-1970

नाधशक
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शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
९६
९७
९८
९९
१००
१०१
१०२
१०३
१०४
१०५
१०६
१०७
१०८
१०९
११०
१११
११२
११३
११४
११५
११६
११७
११८
११९
१२०
१२१
१२२

डॉ. भरतवसग रतन पावरा

04-08-2006

05-05-1972

नाधशक

डॉ. अतुल राजेंद्र दे वरे

04-08-2006

08-10-1979

नाधशक

डॉ. रमाकाांत भास्कर सोनवणे

04-08-2006

02-01-1981

नाधशक

डॉ. सांजय पुरुषोततम रनाळकर

04-08-2006

05-01-1981

नाधशक

डॉ.राहु ल पापालाल पवार

04-08-2006

24-09-1981

नाधशक

डॉ.प्रशाांत शाांतवनराव शेलार

04-08-2006

10-12-1981

नाधशक

डॉ. सुवणा दे धवदास पाटील

04-08-2006

08-04-1982

नाधशक

डॉ. श्रीमती.धकरण वसांत पवार

05-08-2006

01-06-1982

नाधशक

डॉ. सांधगता धकशोर पवार

07-08-2006

22-05-1975

नाधशक

डॉ. सधचन सुदाम पाटील

07-08-2006

15-08-1981

नाधशक

डॉ. अतुल रमेश लाडवांजारी

07-08-2006

17-08-1981

नाधशक

डॉ.तुषार पुनाजी मोरे

10-08-2006

22-12-1981

नाधशक

डॉ. अधनल धोंडू पाांढरे

10-08-2006

12-05-1982

नाधशक

डॉ. मांदधकणी दामोदर दाणी

11-08-2006

14-07-1971

नाधशक

डॉ.पांकज धहरालाल वाडीले

11-08-2006

23-11-1981

नाधशक

डॉ. प्रशाांत दे वराम बागुल

11-08-2006

17-04-1982

नाधशक

डॉ.प्रशाांत एकनाथ खैरनार

11-08-2006

22-04-1982

नाधशक

डॉ. शरद श्रीरांग कातकाडे

11-08-2006

02-06-1982

नाधशक

डॉ. वसांतराव शांकर जाधव

12-08-2006

01-06-1977

नाधशक

डॉ. धदपक गोववद पाटील

21-08-2006

12-02-1978

नाधशक

डॉ. सांदीप चांद्रवसग धगरासे

23-08-2006

17-05-1982

नाधशक

डॉ.इांगळे धदलीप सुखदे व

01-09-2006

16-10-1970

ठाणे

डॉ.खडे प्रधदप गोरखनाथ

02-03-2007

01-06-1973

ठाणे

डॉ.टोपले धनधशगांध लक्ष्मण

03-03-2007

15-07-1970

ठाणे

डॉ.कोकरे रमेश दादासो.

03-03-2007

01-06-1978

ठाणे

डॉ.अधहरे उमेश बाबुराव

03-03-2007

03-04-1979

ठाणे

डॉ.धपळोदकर धदपश्री भरत

07-03-2007

10-07-1981

ठाणे

डॉ.धपळोदकर याांनी धद.०१.१२.२०१० ते
१३.०६.२०११ पयंत १७८ धदवस प्रसुती रजा
उपभोगली आहे .
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सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
१२३

डॉ.गुलाले धकशोर वनवसग

30-03-2007

धद.२५.०३.२०१६ पासुन पुढील पुनर्ननयुक्ती चा

01-06-1971

ठाणे

प्रस्ताव धज.प.पालघर याांच्या कडू न प्राप्त झाला
नसल्याने तयाांना पुनदधनयुक्ती दे ण्यात आली
नाही. परां तु धज.प.पालघर याांच्या स्तरावरुन
वरील कालावधीत पुनदधनयुक्ती आदे श नसताना
डॉ.गुलाले याांना वेतन व भतते अदा करण्यात
आले आहे. तथापी धदनाांक ०३.०४.२०१९
रोजीच्या पत्रान्वये पुढील पुनदधनयुक्ती प्रस्ताव
या कायालयास प्राप्त झालेले असुन,
डॉ.गुलाले याांना पुढील पुनदधनयुक्ती दयावी
वकवा कसे या बाबत मा.सांचालनालयाचे पुढील
आदे श होण्यास धवनांती करण्यात आली आहे .
तसेच डॉ.गुलाले याांना धद.२८.६.१९ रोजी
पुढील पदस्थापनेसाठी कायदमुक्त केले आहे .
अद्याप पुढील पदस्थापना व पुनदधनयुक्ती
आदे श दे ण्यात आलेले नाही.

१२४

डॉ.पटवारी जयराज दतताद्त्त्रयराव

08-05-2007

12-08-1976

लातुर

१२५

डॉ.झडते चांद्रमुणी लक्ष्मणराव

21-05-2007

26-06-1973

ठाणे

डॉ.वाघ शधशकाांत प्रकाश

01-06-2007

02-11-1977

ठाणे

डॉ.धजतेंद्र धवश्वासराव पवार

06-07-2007

16-01-1981

नाधशक

11-06-1980

नाधशक

28-02-1981

नाधशक

27-09-1974

नाधशक

15-11-1982

नाधशक

१२६
१२७

दोन धनयुक्ती आदे शातील कालावधीमध्ये ८
मधहने ०६ धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .

१२८

डॉ.चांदन वसांत पवार

07-07-2007

दोन धनयुक्ती आदे शातील कालावधीमध्ये ०७
मधहने ०८ धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .

१२९
१३०

डॉ. नरेंद्र धसताराम बागुल

10-07-2007

डॉ.प्रसाद फधकरा सोनजे

19-07-2007

धद.०२/०८/२००६ रोजी रुजु अहवाल आहे .
धद.१९/०७/२००७ पासुन पुढील धनयुक्ती
आदे श आहेत. तयामुळे ११ मधहने १६ धदवस
खांड धदसुन येतो तयामुळे सेवाखांडानांतरची
तारीख ग्राहय धरण्यात आली आहे .

१३१

डॉ. तुषार प्रल्हाद महाजन

19-07-2007

प्रथम धनयुक्तीचा ३ मधहन्याांचा कालावधी पुणद
नाही. तसेच धद.१८/०७/२००७ चे आदे शान्वये
धद.१९/०७/२००७ रोजी रुजु
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सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
१३२
१३३

डॉ.प्रशाांत मुरलीधर वाघ

21-07-2007

डॉ.स्वाती सुकदे व दे वरे

27-07-2007

धनयुक्ती आदे श आढळु न आलेला नसल्याने १०

29-01-1982

नाधशक

23-05-1981

नाधशक

मधहने ०४ धदवसाांचा खांड धदसून येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
१३४
१३५
१३६
१३७
१३८
१३९
१४०
१४१
१४२
१४३
१४४
१४५
१४६
१४७
१४८
१४९
१५०
१५१
१५२
१५३
१५४
१५५
१५६
१५७
१५८
१५९
१६०
१६१
१६२
१६३
१६४
१६५

डॉ.रामदास नरवसगराव बोंदरवाड

01-08-2007

20-03-1971

नाधशक

डॉ. प्रशाांत मधुकर नागपूरे

01-08-2007

21-04-1975

नागपूर

डॉ.बासु मालुजी नरोटे

01-08-2007

30-11-1979

नागपूर

डॉ.भारती वाल्मीक बहादु रे

01-08-2007

03-03-1980

नागपूर

डॉ. श्लेषा नामदे वराव धनखाडे

01-08-2007

15-06-1982

नागपूर

डॉ.नारायण धचन्हाजी करे वार

02-08-2007

09-11-1976

नागपूर

डॉ.शारदादे वी पाांडुरांग पाटील

02-08-2007

10-08-1977

नागपूर

डॉ.कांु दन धहरालाल कुलसुांगे

02-08-2007

28-05-1978

नागपूर

डॉ.स्नेहलता प्रभाकर बढे

02-08-2007

21-01-1979

नागपूर

डॉ.वपकु जधतन मांडल

02-08-2007

16-02-1979

नागपूर

डॉ. गजेद्र सुधाकर बावस्कर

02-08-2007

10-05-1979

अकोला

डॉ.राहु ल व्यांकटे श वासधनक

02-08-2007

31-07-1980

नागपूर

डॉ.आधशष गोपाळराव बैनलवार

02-08-2007

14-12-1983

नागपूर

डॉ. सुशीला महें द्र मोवाडे

03-08-2007

30-03-1969

अकोला

डॉ.प्रमोद गजानन गहाणे

03-08-2007

03-12-1980

नागपूर

डॉ.स्स्मता रमेश गोडघाटे

03-08-2007

07-02-1981

नागपूर

डॉ.प्रधदप सायसराव फड

03-08-2007

01-11-1981

लातुर

डॉ.स्वाती रामराव टे काडे

04-08-2007

30-06-1975

अकोला

डॉ.शारदा प्रकाश कुमरे

04-08-2007

02-09-1976

नागपूर

डॉ.सखाराम मुक्का धहचामी

04-08-2007

05-01-1977

नागपूर

डॉ.हधरषकुमार गणेशवसग टे काम

04-08-2007

09-04-1979

नागपूर

डॉ.धनांजय प्रल्हाद मडकवार

04-08-2007

23-12-1979

नागपूर

डॉ.धकशोर रावजी नैताम

06-08-2007

17-09-1976

नागपूर

डॉ.सांतोष जगन्नाथ गेडाम

06-08-2007

12-05-1979

नागपूर

डॉ.आम्रपाली तुळशीराम भोवते

06-08-2007

10-12-1979

नागपूर

डॉ.पवन एकनाथ राऊत

06-08-2007

06-07-1980

नागपूर

डॉ.राहु ल राजाराम बन्सोड

06-08-2007

17-10-1980

नागपूर

डॉ.तुळशी बळीराम भगत

06-08-2007

24-03-1981

नागपूर

डॉ.धनश्री ज्ञानेश्वरराव औगड

06-08-2007

21-10-1981

नागपूर

डॉ.सांध्या भानुप्रताप वसह

06-08-2007

07-08-1982

नागपूर

डॉ.दे वदास हे मराज चाांदेवार

07-08-2007

11-08-1979

नागपूर

डॉ.राजेश महादे वराव मानकर

07-08-2007

29-09-1979

नागपूर

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
१६६
१६७
१६८
१६९
१७०
१७१
१७२
१७३
१७४
१७५
१७६
१७७
१७८

डॉ.हषा अरुणराव धतडके

07-08-2007

06-06-1983

नागपूर

डॉ.सुषमा नारायण दे शमुख

08-08-2007

10-05-1972

नागपूर

डॉ.धदगांबर सदाधशव मेटाांगे

08-08-2007

15-06-1976

अकोला

डॉ.प्रधतभा नामदे व धकरसान

08-08-2007

03-06-1979

नागपूर

डॉ.अमर लखन खोब्रागडे

08-08-2007

22-08-1979

नागपूर

डॉ.प्रमोद नकटु जी मेश्राम

08-08-2007

17-04-1983

नागपूर

डॉ.रामक्रष्ण झामवसग येरणे

09-08-2007

26-08-1979

नागपूर

डॉ.धनतीन धशवचरण खाांडेकर

09-08-2007

28-08-1979

नागपूर

डॉ.धववेक वामनराव बन्सोड

09-08-2007

09-10-1979

नागपूर

डॉ.मोना पाांडुरांग गायकवाड

09-08-2007

25-05-1982

नागपूर

डॉ.शाधहन बशीर सय्यद

09-08-2007

07-10-1982

नागपूर

डॉ. अधनल बबन जाधव

10-08-2007

15-05-1978

नाधशक

डॉ.हे मलता आनांदराव धशतोळे

10-08-2007

05-12-1982

नाधशक

दोन धनयुक्ती आदे शातील कालावधीमध्ये ०९
मधहने ०८ धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .

१७९
१८०
१८१
१८२
१८३
१८४
१८५
१८६
१८७
१८८
१८९
१९०
१९१
१९२
१९३
१९४
१९५
१९६
१९७
१९८
१९९

डॉ.मोनाली भालचांद्र अणे

11-08-2007

04-10-1981

नागपूर

डॉ.राजेश धवश्वनाथ कानडे

13-08-2007

27-05-1975

अकोला

डॉ.प्रधवण सुधाकर दे शमुख

13-08-2007

03-07-1975

नाधशक

डॉ. सुधनल हधरभाऊ चहाकार

14/08/2007

29-05-1977

अकोला

डॉ. परमेश्वरधकसन चाटे

14/08/2007

08-02-1980

अकोला

डॉ. पांकज शांकरलाल शमा

14/08/2007

25-10-1981

अकोला

डॉ. मधुकर वाळु पवार

14-08-2007

25-04-1982

नाधशक

डॉ. धवशाल आनांदराव काळे

16-08-2007

10-10-1976

अकोला

डॉ.शरद भावराव जोगी

16-08-2007

04-11-1977

अकोला

डॉ. अमोल रामधकसन राठी

16/08/2007

16/05/1980

अकोला

डॉ. काांचन रामदास गाांवडे

16/08/2007

22/07/1981

अकोला

डॉ. धकशोर अजुदनराव धगते

17/08/2007

23-10-1976

अकोला

डॉ. मांगेश धवशाल रामटे के

17/08/2007

30-06-1979

अकोला

डॉ.साधरका सुधनल बोरकर

17/08/2007

06-05-1980

अकोला

डॉ.गणेश जयभारत लोखांडे

17-08-2007

21-05-1982

अकोला

डॉ.बाबुखान ननुखान

21-08-2007

01-07-1968

अकोला

डॉ.रधवशांकर धवठठलराव लोणारे

21-08-2007

03-01-1972

अकोला

डॉ.सुषमा शामराव डोंगरे

21-08-2007

25-03-1972

अकोला

डॉ.अचदना धवठठलराव दळवी

21-08-2007

23-11-1976

अकोला

डॉ.जयश्री पुरषोततम मुळे

21/08/2007

18-06-1979

अकोला

डॉ.अांजली रमेश दे ण्डवे

21-08-2007

18-04-1981

अकोला
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सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
२००

डॉ.सागर अधभमन्यु पाटील

21/08/2007

12-05-1981

अकोला

डॉ.रक्षा साांभा कोतकेलवार

21/08/2007

30-09-1981

अकोला

डॉ.पल्लवी अांबादास डोक

21-08-2007

16-04-1983

अकोला

डॉ.महेश लक्ष्मणराव आखाडे

21-08-2007

14/06/1977

अकोला

डॉ.सुहाधसनी लक्ष्मणराव धशराळकर

21/08/2007

14/06/1982

अकोला

२०५

डॉ.रववद्र रामवसह ठाकुर

22-08-2007

07-07-1969

अकोला

२०६

डॉ.रेवती पवन डवरे

22-08-2007

01-03-1975

अकोला

डॉ. रेणक
ू ा प्रल्हादराव चव्हाण

22/08/2007

03-04-1980

अकोला

डॉ.अनुपमा पी. खेडकर

22/08/2007

27-11-1981

अकोला

डॉ.अधनल लक्ष्मण मडावी

23-08-2007

28-10-1975

अकोला

डॉ.सोनलाल शालीकराम मरस्कोल्हे

23-08-2007

15-03-1976

अकोला

डॉ.हषाली दे धवदास ताडे

23-08-2007

23-09-1982

अकोला

डॉ.अधनता सुभाष भगत

23-08-2007

11-07-1983

अकोला

डॉ.अधनरुध्द श्रीपाद गोदकर

23-08-2007

13-03-1984

अकोला

डॉ.सधवता हरीभाऊ सरदार

24-08-2007

15-01-1972

अकोला

डॉ.महेश सदाशीव मनवर

24-08-2007

14-04-1976

अकोला

डॉ.धनखील मुतन्ना उप्पलवार

24-08-2007

26-05-1977

अकोला

डॉ.वैशाली चांद्रशेखर धनस्ताने

24-08-2007

10-07-1982

अकोला

डॉ.भास्कर पुांडधलकराव सेंबेकर

25-08-2007

25/04/1981

अकोला

डॉ. धशवानांद लक्ष्मण वशगाडे

28-08-2007

07-06-1978

अकोला

डॉ.मधनषा नारायण खचे

29-08-2007

11-07-1982

अकोला

डॉ. चारुशाांत कृष्णराव सारफळे

30-08-2007

27-10-1970

अकोला

डॉ.धकशोर सदाशीव पाटील

30-08-2007

09-10-1974

अकोला

डॉ सुषमा तुकाराम पाांडे

30-08-2007

19-11-1974

अकोला

डॉ.वृषाली वसांतराव दे शमुख

30-08-2007

27-07-1978

अकोला

डॉ.शुभाांगी जगन्नाथराव खैरकर

30-08-2007

13-07-1979

अकोला

डॉ.धदपक सुरेशराव पारवी

30-08-2007

19/07/1981

अकोला

डॉ.युवराज तुकाराम राठोड

31-08-2007

26-01-1974

अकोला

डॉ.धशतल जगन्नाथ ठक

31-08-2007

12-08-1981

अकोला

डॉ.नामदे व बळीराम राठोड

31-08-2007

18/06/1976

अकोला

डॉ सोनल उमेशचांद्र रुहाटीया

01-09-2007

15-05-1976

अकोला

डॉ. प्रधवण जमदनवसग पाडवी

01-09-2007

01-01-1977

नाधशक

डॉ.वांदना उां दरु पवार

01-09-2007

01-06-1982

अकोला

डॉ. सुरजकुमार बलराज मगर

03-09-2007

20-09-1978

नाधशक
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डॉ. पांडीत रावसाहेब राठोड

03-09-2007

01-06-1979

नाधशक

डॉ. धनलीमा रमेशकाांत दे शमुख

03-09-2007

12-06-1981

नाधशक

डॉ.जयश्री मधुकर कुमावत

03-09-2007

02-01-1983

पुणे

डॉ. धवलास एकनाथ कोळी

03-09-2007

01-03-1983

नाधशक

डॉ. धजनेंद्र अशोकराव पाटील

03-09-2007

20-03-1983

नाधशक

डॉ. सांदीप गोपाळ चौधरी

03-09-2007

29-05-1983

नाधशक

डॉ.पराग मनोहरराव घाटोडे

03-09-2007

19-05-1984

नागपूर

डॉ.वांदना बबनरावजी ठाकरे

04-09-2007

06-01-1971

अकोला

डॉ. सुांदर गुज-या वळवी

04-09-2007

01-06-1979

नाधशक

डॉ.पाांडुरांग हनुमांतराव तोटावार

05-09-2007

06-05-1975

अकोला

डॉ. नयना लक्ष्मण जायभाये

05-09-2007

29-12-1976

अकोला

डॉ.धवनोद रामचांद्र वायाळ

05-09-2007

27-12-1977

अकोला

डॉ.धकरण धनाजी जाधव

05-09-2007

14-12-1979

नाधशक

डॉ.स्वप्नाली भाऊराव भामरे

05-09-2007

25-04-1981

नाधशक

डॉ.प्रधवण रघुनाथ पाटील

06-09-2007

27-05-1980

नाधशक

डॉ.कधवता धहलाल धशरसाठ

06-09-2007

19-06-1983

नाधशक

डॉ.वासुदेव अरूण पाटील

06-09-2007

15-01-1984

नाधशक

डॉ. गजेश दादाराव दे शमूख

07-09-2007

01-09-1975

अकोला

डॉ.सांभाजी धशवाजी नागरे

07-09-2007

01-06-1976

नाधशक

डॉ.रश्मी रववद्र मयुर

07-09-2007

01-12-1978

नाधशक

डॉ.आनांदा पावबा माळी

07-09-2007

15-10-1979

नाधशक

डॉ. प्रशाांत वसांत पवार

07-09-2007

25-01-1981

नाधशक

डॉ.राजषी रां गनाथ धनकम

07-09-2007

22-03-1981

नाधशक

डॉ.मांगेश रामवसग धनकम

07-09-2007

02-10-1981

नाधशक

डॉ.स्वाती शाांताराम पाटील

07-09-2007

12-05-1982

नाधशक

डॉ.ज्ञानेश आसाराम धनगेपाटील

07-09-2007

01-06-1982

नाधशक

डॉ.सारीका दशरथ लाांडगे

07-09-2007

03-06-1982

नाधशक

डॉ.चेतन धदलीप भागवत

07-09-2007

05-07-1983

नाधशक

डॉ.गणेश हरीचांद्र मालखेडे

08-09-2007

08-09-1975

अकोला

डॉ. योगेंद्र आनांदराव पवार

08-09-2007

29-05-1981

नाधशक

डॉ.धवकास मारोतराव भगत

10-09-2007

20-07-1972

नाधशक

डॉ.प्रकाश बाजीराव पवार

10-09-2007

01-06-1978

नाधशक

डॉ.सधचन साहेबराव धपसे

10-09-2007

01-06-1980

नाधशक

डॉ.वैशाली नारायण पारगाांवकर

10-09-2007

01-04-1981

नाधशक
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२६८

डॉ. चैतन्य दे धवदास बैरागी

10-09-2007

दोन धनयुक्ती आदे शातील कालावधीमध्ये १०

19-05-1981

नाधशक

मधहने १२ धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
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डॉ.रोहीणी रमेश डोळस

10-09-2007

25-05-1982

लातुर

डॉ. आशा हु कुमचांद राजपुत

10-09-2007

01-06-1982

नाधशक

डॉ.प्रशाांत उमाकाांत जोशी

10-09-2007

27-07-1982

नाधशक

डॉ.सांधदप मच्च्िंद्र ससे

10-09-2007

25-08-1982

नाधशक

डॉ.सुभाष जगन्नाथ सुधशर

10-09-2007

09-01-1983

नाधशक

डॉ.अधनल लोटन पाटील

10-09-2007

21-03-1983

नाधशक

डॉ.प्रधवण अशोकराव बोठे

10-09-2007

14-07-1984

नाधशक

डॉ. दततात्रय बळवांत खालकर

11-09-2007

01-04-1978

नाधशक

डॉ .नारायण रावसाहेब वायभासे

11-09-2007

24-06-1980

नाधशक

डॉ.कैलास धहरामण वनबाळकर

11-09-2007

01-05-1981

नाधशक

डॉ.धशवराय अमृत पाटील

11-09-2007

05-05-1982

नाधशक

डॉ.प्रशाांत रमेश चव्हाण

11-09-2007

08-04-1983

नाधशक

डॉ.सधचन चांद्रकाांत वैद्य

11-09-2007

10-07-1983

नाधशक

डॉ. मोधहनी बाळासाहेब दे शमुख

11-09-2007

18-02-1984

नाधशक

डॉ.अशोक तुकाराम डगळे

12-09-2007

01-06-1973

नाधशक

डॉ. सुधा लक्ष्मण बोरोले

12-09-2007

02-03-1977

नाधशक

डॉ. सुधीरकुमार दे धवदास ठाकरे

12-09-2007

18-06-1979

नाधशक

डॉ.अजय धवजय साांगळे

12-09-2007

07-07-1979

नाधशक

डॉ. बळीराम इांद्रवसग चव्हाण

12-09-2007

03-06-1980

नाधशक

डॉ.सागर गांगाधरराव बोडखे

12-09-2007

07-07-1982

अकोला

डॉ. सांतोष नारायण साांगळे

13-09-2007

01-07-1978

नाधशक

डॉ.धनाजी धवठठल बनसोडे

13-09-2007

20-04-1979

नाधशक

डॉ. धभमराव उततम पाडवी

13-09-2007

02-06-1980

नाधशक

डॉ.अरुांधती अशोक धात्रक

13-09-2007

07-09-1981

पुणे

डॉ .सांतोष बाळशीराम थोरात

13-09-2007

03-10-1982

नाधशक

डॉ.राकेश झुांजार पावरा

14-09-2007

05-07-1976

नाधशक

डॉ.दे वद्र
ें बुधाजीराव चौरे

14-09-2007

23-07-1976

नाधशक

डॉ. धदनेश धशवाजी रावताळे

14-09-2007

10-10-1980

नाधशक

डॉ.सधमर नांदकुमार आढाव

14-09-2007

03-08-1981

नाधशक

डॉ.राजेंद्र सदानांद पवार

14-09-2007

09-09-1981

नाधशक

डॉ.धनश्री सुरेश दे वरे

14-09-2007

06-07-1982

नाधशक

डॉ.धनतीन नरपतवसग वळवी

14-09-2007

20-01-1984

नाधशक

डॉ.रश्मी पुरुषोततम चव्हाण

15-09-2007

27-10-1981

अकोला
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डॉ.मधनषा राजाराम मोधहते

17-09-2007

11-06-1974

नाधशक

डॉ. योगेश्वर राजाराम पाटील

17-09-2007

31-07-1980

नाधशक

डॉ. धवश्वास वसांत नाईक

18-09-2007

14-06-1973

नाधशक

डॉ.धवजयकुमार रामु साठे

18-09-2007

11-06-1980

नाधशक

डॉ.माधवी भास्कर भोले

18-09-2007

30-06-1982

नाधशक

डॉ.सांतोष धवजयवसग पावरा

19-09-2007

12-10-1980

नाधशक

डॉ.आनांदा दे वीदास पारसकर

20-09-2007

13-08-1973

अकोला

डॉ.प्रधदप प्रभाकर गोसावी

20-09-2007

03-09-1980

नाधशक

डॉ.सुजाता केशव सानप

20-09-2007

01-05-1983

नाधशक

डॉ. धशवाजी दे डवसग पवार

21-09-2007

15-08-1978

नाधशक

डॉ.शारदा धनलेश धभरडे

24-09-2007

16-05-1978

अकोला

डॉ.माधुरी हरीहर टोंगे

24-09-2007

23-08-1982

नागपूर

डॉ.धरतु धनराम गौपाले

25-09-2007

12-12-1981

नागपूर

डॉ. अधमत प्रभाकर बामरटकर

26-09-2007

02-12-1980

अकोला

डॉ.श्रीकाांत धभमराज उघडे

26-09-2007

10-03-1982

नाधशक

डॉ.धवजय दामोदर काळे

26-09-2007

03-03-1983

अकोला

डॉ.धववेक प्रल्हादराव दु धे

27-09-2007

29-12-1980

अकोला

डॉ.राहु ल धननाजी तायडे

28-09-2007

01-04-1984

अकोला

डॉ.सधचन उततमराव जाधव

29-09-2007

13-04-1983

अकोला

डॉ.धगता वचतामन दहीलेकर

01-10-2007

06-09-1981

अकोला

डॉ.साधरका धनांजय राऊत

01-10-2007

08-06-1983

नागपूर

डॉ.धशवकुमार िंोटे लाल हरीणखेडे

01-10-2007

05-02-1984

अकोला

डॉ.प्रकाश लुका पावरा

02-10-2007

02-12-1982

नाधशक

डॉ.धनलेश दे वीदास खोंडे

03-10-2007

18-06-1975

अकोला

डॉ.जयश्री पुनाजी पाटील

03-10-2007

13-04-1979

अकोला

डॉ.सांतोष दशरथ साबळे

03-10-2007

30-05-1982

अकोला

डॉ.सुजाता युवराज गवई

03-10-2007

14-01-1983

अकोला

डॉ.धप्रयेश मदनलाल शमा

03-10-2007

13-10-1983

अकोला

डॉ. सुरेखा जानु धहरोळे

04-10-2007

15-03-1982

नाधशक

पुनदधनयुक्ती आदे शानुसार रुजू अहवाल
जोडलेला नाही. तसेच दोन आदे शामध्ये १०
मधहने १७ धदवस खांड धदसतो. तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
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३३२
३३३

डॉ.सुधनल गोपाल काळे

04-10-2007

27-06-1982

अकोला

डॉ.धनलेश वासुदेवराव दे वर

05-10-2007

09-07-1980

अकोला

डॉ.आधशष दशरथराव बरगत

05-10-2007

19-12-1980

अकोला
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डॉ.रोधहत शामराव वालदे

05-10-2007

14-06-1981

नागपूर

डॉ.रतीलाल उग्रावण्या पावरा

05-10-2007

01-06-1982

नाधशक

डॉ.अमेय रमेश धनमकडे

06-10-2007

04-09-1983

अकोला

डॉ.गायकवाड प्रशाांत मोहन

08-10-2007

26-09-1976

ठाणे

डॉ. भास्कर मन्साराम गवळी

08-10-2007

26-07-1981

नाधशक

डॉ. चारुता चांद्रकाांत सुयदवश
ां ी

08-10-2007

16-11-1983

अकोला

डॉ. कुमुधदनी धवजयवसग वळवी

09-10-2007

19-07-1982

नाधशक

डॉ. जया सुरेशचांद्र पनपाधलया

10-10-2007

20-06-1982

अकोला

डॉ.महेश तातयाजी मांगर

11-10-2007

14/04/1981

अकोला

डॉ.राजेद्रकुमार श्रीराम सुरडकर

15-10-2007

07-06-1974

अकोला

डॉ धनजांय केशवराव साऊरकर

15-10-2007

14-06-1984

अकोला

डॉ.प्रकाश नारायणराव वानखेडे

16-10-2007

01-12-1967

ठाणे

डॉ.चन्ने धमलींद जीवा

16-10-2007

02-05-1974

ठाणे

डॉ.धबरारी सांतोष अशोक

16-10-2007

15-05-1978

ठाणे

डॉ.सोनावणे रे खा श्रावण

16-10-2007

03-07-1979

ठाणे

डॉ.धवलास चांदुलाल येडे

16/10/2007

06-11-1979

अकोला

डॉ. पांकज रां गराव नरवाडे

17-10-2007

01-05-1979

अकोला

डॉ.लक्ष्मण नारायण फड

18-10-2007

24-09-1981

अकोला

डॉ. अांजली धवश्वनाथ उजवणे

19-10-2007

17-07-1975

अकोला

डॉ. स्स्मता रमेश पेटकर

19-10-2007

27-02-1981

अकोला

डॉ.शुभागी दे धवदास राऊत

20/10/2007

10-11-1982

अकोला

डॉ.प्रल्हाद धवश्वनाथ जयभाये

23/10/2007

05-11-1982

अकोला

डॉ.प्रेमकुमार सुरजलाल बघेले

23-10-2007

13-08-1983

अकोला

डॉ. सांधगता पुजांरु जाधव

24-10-2007

29-05-1978

नाधशक

डॉ. सुजाता मधहपाल धभमकर

24-10-2007

30-07-1981

अकोला

डॉ.धवजय आतमाराम गोटे

24/10/2007

20/12/1981

अकोला

डॉ.वैशाली माधणकराव घाडगे

26-10-2007

01-06-1982

नाधशक

डॉ.धनलाांगीणी वासुदेवराव बारापात्रे

27/10/2007

10-02-1983

अकोला

डॉ.धवलास तुकाराम वरढे

30/10/2007

05-06-1977

अकोला

डॉ.अांबर श्रीराम मडावी

05-11-2007

04-08-1978

अकोला

डॉ.आधशष मुांकुदराव अकते

05-11-2007

30-06-1980

अकोला

डॉ.धशवदास धकसनराव कदम

05-11-2007

06-03-1982

अकोला

डॉ. अतुल बाळासाहेब शांकरवार

05-11-2007

01-02-1984

अकोला

डॉ.स्वाती सांजयराव खडसे

06-11-2007

01-04-1980

अकोला

डॉ.मांगेश शांकरराव राहाटे

07-11-2007

12-05-1980

अकोला

डॉ.रुपाली जगदे व पवार

07-11-2007

30-06-1980

अकोला
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डॉ.वृद
ां ा पाांडुरांग गणेश

07-11-2007

07-03-1982

अकोला

डॉ.सुभाष गोववदराव केंदे

07-11-2007

18-03-1983

अकोला

डॉ.सुरेद्र उततम सरदार

07-11-2007

20/10/1982

अकोला

डॉ.अांनतकुमार श्रीराम खाडे

14/11/2007

14-07-1980

अकोला

डॉ.धजवन लक्ष्मणराव भारती

14-11-2007

02-05-1981

अकोला

डॉ.सांतोष जयवसगराव साांगळे

14-11-2007

13/04/1981

अकोला

डॉ.प्रशाांत भास्करराव वाघमारे

15-11-2007

31-05-1979

अकोला

डॉ.वांदु शांकर खांडाळकर

15/11/2007

11-06-1983

अकोला

डॉ.ताम्रध्वज कुवरलाल नागपूरे

15/11/2007

05-07-1984

अकोला

डॉ.माया गांगाधर तायडे

16/11/2007

07-12-1978

अकोला

डॉ.अजय त्र्यांबकराव जोगदां ड

16-11-2007

05-09-1982

अकोला

डॉ.राठोड सुरेश नामदे व

17-11-2007

15-09-1970

ठाणे

डॉ.स्वप्नील सु. अजबे

17-11-2007

20-03-1975

ठाणे

डॉ.दे वद्र
े प्रभाकर कोल्हे

17/11/2007

09-01-1977

अकोला

डॉ.ढें गळे सुषमा सुधनल

17-11-2007

18-03-1978

ठाणे

डॉ.गोपाल धवजयराव क्षीरसागर

17/11/2007

02-01-1982

अकोला

डॉ.धनलेश धशवराम अांबरते

19-11-2007

20-06-1975

अकोला

डॉ. सधतशचांद्र लक्ष्मणराव नारखेडे

19-11-2007

02-09-1980

अकोला

डॉ. ज्ञानेश्वर साांडु तायडे

19-11-2007

15-07-1982

अकोला

डॉ.धदप्ती मुकांु द पुसदे कर

19-11-2007

12-04-1983

अकोला

डॉ. सुषमा जयवांतराव दे शमुख

20-11-2007

12-06-1977

अकोला

डॉ.धवनोद श्रीपाद दारोकार

26-11-2007

19-12-1978

अकोला

डॉ.ज्ञानेश्वरी पाांडुरांग मोहोकार

26-11-2007

21-12-1983

अकोला

डॉ.शैलेश हधरभाऊ खांडारे

29/11/2007

01-01-1976

अकोला

डॉ.नलीनी तोताराम तायडे

30-11-2007

09-03-1976

अकोला

डॉ. जावेदखान अयुब खान

30/11/2007

05-07-1978

अकोला

डॉ. धनलेश दामोदर पाटील

01-12-2007

24-04-1976

अकोला

डॉ.धगताांजली दततात्रय लखधदवे

03-12-2007

09-11-1974

अकोला

डॉ. मोबीन खान मनवर

03-12-2007

26-04-1976

अकोला

डॉ.प्रशाांत रामदास इांगळे

03-12-2007

22-07-1980

अकोला

डॉ.उमाकाांत नानासाहेब टाटर

05-12-2007

20-09-1972

अकोला

डॉ.धदपक श्रीधरराव दे शमुख

10-12-2007

16-10-1971

अकोला

डॉ.परमानांद नारायणराव धतमेवार

10-12-2007

06-07-1981

अकोला

डॉ.केशव उततमराव कांकाळ

11-12-2007

03-01-1969

अकोला

डॉ.भारती मोतीराम गुळवे

13-12-2007

16-12-1981

अकोला
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डॉ. प्रशाांतकुमार बारकु वाघ

15-12-2007

दोन धनयुक्ती आदे शातील कालावधीमध्ये १५

16-09-1973

नाधशक

मधहने ९९ धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
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डॉ. धनलकांठ रघुनाथ भामरे

17-12-2007

13-05-1977

नाधशक

डॉ. वहमतराव अजुदनवसग वळवी

18-12-2007

15-06-1976

नाधशक

डॉ. पांकज धवजयवसग जाधव

18-12-2007

24-04-1981

नाधशक

डॉ.अजय धसताराम तरवारे

19-12-2007

02-06-1979

नाधशक

डॉ. धप्रधत ओमप्रकाशजी वमा

19-12-2007

09-09-1981

नाधशक

डॉ.उमेश मधुकर धनमदे व

19-12-2007

24-07-1982

अकोला

डॉ. राजेश अधभमान सोनवणे

20/12/2007

31-07-1979

नाधशक

डॉ.सौ.धशतल श्रीकृष्ण चव्हाण

20/12/2007

30-10-1981

नाधशक

डॉ.सधचन फकीरा ठाकुर

20/12/2007

07-04-1983

नाधशक

डॉ. धववेक भास्कर बावस्कर

20/12/2007

02-09-1983

नाधशक

डॉ.सांतोष बाळासाहेब चोळके

20-12-2007

16-03-1984

नाधशक

डॉ.जयश्री जनादद न दे शमुख

24-12-2007

25-11-1979

अकोला

डॉ. सांधदप ज्ञानदे व बटु ळे

24-12-2007

24-04-1980

नाधशक

डॉ.कल्याण सुभाशचांद्र गोयल

24-12-2007

02-06-1980

नाधशक

डॉ. राजेश धहरामण चौधरी

24-12-2007

23-07-1980

नाधशक

डॉ.सुधनता श्रीकृष्ण धपवळतकर

24-12-2007

18-08-1982

अकोला

डॉ.प्रधवण कारभारी ढाकणे

24-12-2007

31-12-1982

नाधशक

डॉ.बाबासाहे ब तुकाराम सोनवणे

24-12-2007

07-05-1983

नाधशक

डॉ. चेतन सुधाकर पाटील

24-12-2007

30-04-1984

नाधशक

डॉ.धजतेंद्र साहेबराव पाटील

26-12-2007

02-07-1979

नाधशक

डॉ.वैशाली गोपाल परदे शी

26-12-2007

18-07-1980

नाधशक

डॉ.भागवत केशव येऊल

26-12-2007

11-01-1981

अकोला

डॉ. सुरेश िंगन दे साई

26-12-2007

31-07-1981

नाधशक

डॉ. अधभजीत धदवाकर सवदज्ञ

26-12-2007

04-08-1981

नाधशक

डॉ.प्रेमराज राजाराम चव्हाण

26-12-2007

04-08-1981

नाधशक

डॉ. योगेश गोववदराव पाटील

26-12-2007

15-07-1983

नाधशक

डॉ.धकशोर सुकलाल आगळे

26-12-2007

21-11-1983

नाधशक

डॉ. प्रशाांत सांतोष बडगुजर

27-12-2007

01-04-1982

नाधशक

डॉ. प्रधवण अनांत कोठावदे

27-12-2007

20-05-1983

नाधशक

डॉ.धदपक मनोहर सावळे

28-12-2007

05-10-1984

अकोला

डॉ. मनोज वसांत घडवजे

29-12-2007

10-02-1982

नाधशक

डॉ.अपेक्षा तुकाराम जाधव

29-12-2007

20-06-1982

नाधशक

डॉ.प्रधवणकुमार पांढरीनाथ धनकस

31-12-2007

15-10-1979

अकोला
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डॉ. वषा जगन्नाथ बावीस्कर

31-12-2007

19-10-1980

नाधशक

डॉ.पायल तरुणलाल ताते

01-01-2008

03-07-1979

अकोला

डॉ.आधिनी लक्ष्मण वाल्हे

01-01-2008

27-11-1980

नाधशक

डॉ.महेंद्र धकसनराव मोरे

02-01-2008

01-03-1981

अकोला

डॉ.धनलेश भास्करराव दहातोंडे

02-01-2008

05-07-1981

अकोला

डॉ.गवई सांधदप जगन्नाथ

03-01-2008

10-06-1983

ठाणे

डॉ.भारती गजानन अजुदनराव

04-01-2008

07-07-1972

ठाणे

डॉ.पांडीत धैयदधशल अरुणराव

04-01-2008

27-03-1975

ठाणे

डॉ.धकशोर भाऊराव मराठे

04-01-2008

08-06-1978

नाधशक

डॉ.स्नेहल धवकासराव ठाकरे

04-01-2008

24-10-1980

अकोला

डॉ. दधहवाल अनांत मुांजाजीराव

04-01-2008

21-06-1983

ठाणे

डॉ.पल्हाळ सुधनल कारभारी

04-01-2008

20-09-1983

ठाणे

डॉ.मुळीक सुषमा धशवाजी

04-01-2008

28-10-1983

ठाणे

डॉ.मुळीक याांनी धद.०१.०८.२०१६ ते
२७.०१.२०१७ पयंत एकुण - १८० धदवस प्रसुती
रजा उपभोगली आहे .

४५२
४५३
४५४
४५५
४५६

डॉ.धवजय बालाप्रसाद राखेवार

05-01-2008

12-06-1981

लातुर

डॉ.पाटील रोशन वत्रबक

05-01-2008

17-05-1982

ठाणे

डॉ.सुशाांत सुकुमार रे वडे कर

05-01-2008

23-05-1983

कोल्हापूर

डॉ.सोमनाथ तुकाराम अांकोलीकर

07-01-2008

13-03-1984

कोल्हापूर

डॉ.गवारी पुष्पा धनवृत्ती

08-01-2008

15-08-1982

ठाणे

डॉ.गवारी याांनी धद.०३.११.२०११ ते
३०.०४.२०१२ पयंत एकुण १७९ धदवस प्रसुती
रजा उपभोगली आहे .

४५७
४५८
४५९
४६०
४६१
४६२
४६३
४६४
४६५
४६६

डॉ.वधहदा बादशाहा मुजावर

08-01-2008

17-04-1983

कोल्हापूर

डॉ. धनांजय रामचांद्र दे वरे

09-01-2008

01-06-1982

नाधशक

डॉ. अधभधजत अरववद गोखले

09-01-2008

11-03-1983

नाधशक

डॉ.वशदे शलाका तानाजी

09-01-2008

06-09-1983

ठाणे

डॉ.मथुरे पुष्पा मेवालाल

09-01-2008

18/03/1984

ठाणे

डॉ.धजतेंद्र धदलीप मोरे

09-01-2008

22-03-1984

कोल्हापूर

डॉ. अरुण सुदाम टे काळे

10-01-2008

12-09-1971

कोल्हापूर

डॉ.प्रफुल मधुकरराव गोरडे

11-01-2008

24-07-1980

अकोला

डॉ.फांड सांधदप रावसाहे ब

11-01-2008

05-05-1981

ठाणे

डॉ.भोये अचदना दततात्र्यय

11-01-2008

02-08-1982

ठाणे

डॉ.भोये याांनी धद.२८.०५.२०१५ ते
धद.२३.०५.२०१५ पयंती एकुण १८० धदवस
प्रसुती रजा उपभोगली आहे.

४६७
४६८

डॉ.घोडके सुधधर खांडु

12-01-2008

05-06-1983

ठाणे

डॉ. सुरेश राजाराम काांबळे

15-01-2008

24-06-1981

नाधशक
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डॉ.प्रशाांत प्रकाशराव ताांगडे

15-01-2008

28-02-1984

अकोला

डॉ.पांकज आनांदराव मगर

16-01-2008

31-07-1977

अकोला

डॉ. सुरेखा मधसचरण लोहट

16-01-2008

27-08-1979

नाधशक

डॉ.दस्तधगर अब्दु ल रझाक

16-01-2008

01-01-1980

ठाणे

डॉ.पराग वसांत जोशी

16-01-2008

28-10-1983

नाधशक

डॉ. धदपक गोधपचांद वाघमारे

17-01-2008

23-10-1982

अकोला

डॉ.तुषार काांतीलाल चोरडीया

17-01-2008

03-12-1983

नाधशक

डॉ.धजवन धवश्वासराव चेर

21-01-2008

28-07-1980

अकोला

डॉ. रावसाहेब पाांडुरांग खोत

22-01-2008

02-01-1982

नाधशक

डॉ.शामराव मधुकर सोनोने

23-01-2008

01-07-1977

अकोला

डॉ.सधतश जयदे वराव वाकोडे

24-01-2008

20-12-1978

अकोला

डॉ. मालती पालुवसग ठाकरे

25-01-2008

28-04-1977

नाधशक

डॉ. धहमा लक्ष्मण वळवी

25-01-2008

01-06-1978

नाधशक

डॉ. रोधहणी मधुकर पटे ल

25-01-2008

23-08-1982

नाधशक

डॉ.श्रीकाांत लक्ष्मण दे शमुख

25-01-2008

22-06-1983

नाधशक

डॉ.सांधदप रमाकाांत चोपडे

29-01-2008

18-02-1983

नाधशक

डॉ. धशरीष कारभारी खैरनार

01-02-2008

10-04-1983

नाधशक

डॉ.धमताली अधनल मोडक

01-02-2008

30-10-1983

कोल्हापूर

डॉ. शधशकाांत जाधव चौधरी

04-02-2008

02-06-1977

नाधशक

डॉ.उमेश वसांतराव धनचत

05-02-2008

23-05-1976

अकोला

डॉ. शीतल माधणकराव चारथळ

08-02-2008

12-10-1980

अकोला

डॉ.रश्मी अरुण आडे

20-02-2008

23-02-1981

अकोला

डॉ.जयेशकुमार धभकनराव धबरारी

29-02-2008

20-02-1982

पुणे

डॉ.सधचन िंगन पवार

29-02-2008

21-09-1983

कोल्हापूर

डॉ.अमर सुभाष शेलार

01-03-2008

06-05-1982

पुणे

डॉ.धगताांजली धदनकर साळुां खे

01-03-2008

03-09-1982

पुणे

डॉ.लीना धललाधर बेंडाळे

01-03-2008

18-03-1983

पुणे

डॉ.शांकर लक्ष्मणराव इांदुरकर

01-03-2008

10-06-1983

लातुर

डॉ.सुजाता चांद्रकाांत माने

01-03-2008

04-08-1983

पुणे

डॉ. अचदना दततात्रय दरेकर

01-03-2008

31-10-1983

पुणे

डॉ.पाटील धवशाल धवनायक

01-03-2008

09-11-1983

ठाणे

डॉ.उमेश साांडु पाटील

04-03-2008

25-11-1982

ठाणे

डॉ.पाटील योगेश दे धवदास

05-03-2008

27-05-1982

ठाणे

डॉ.आहेर गणेश गांगाधर

05-03-2008

29-05-1982

ठाणे

डॉ.बाबासाहे ब लक्ष्मण गाढवे

05-03-2008

02-08-1982

पुणे

डॉ.अधनल शांकर गवारी

05-03-2008

31-10-1982

पुणे

जानअहमद
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डॉ.ज्ञानेिर नामदे व लाड

05-03-2008

09-12-1983

पुणे

डॉ.वांदना अरुण गजधने

05-03-2008

08-03-1984

पुणे

डॉ.धदपक नारायणराव जाधव

05-03-2008

26-09-1979

लातुर

डॉ.धवनय नाना मुसळे

07-03-2008

02-06-1982

पुणे

डॉ.तुषार रायचांद पवार

13-03-2008

14-11-1980

पुणे

डॉ.मेघना अशोक जाधव

13-03-2008

10-03-1981

पुणे

डॉ.दे वद्र
ें नामदे वराव वाळुां ज

13-03-2008

13-07-1982

पुणे

डॉ.अरववद आण्णापा शेनोळकर

13-03-2008

15-08-1983

पुणे

डॉ.स्वप्नाली उल्हास वशदे

13-03-2008

30-09-1983

पुणे

डॉ.धशवाांजली यशवांत कराांडे

14-03-2008

15-02-1982

पुणे

डॉ.रमाकाांत भगवान पाटील

14-03-2008

10-09-1983

पुणे

डॉ.नयना पाांडूरांग बोराटे

14-03-2008

04-01-1984

पुणे

डॉ.स्वाती मोतीराम येल्लेवाड

14-03-2008

24-08-1984

पुणे

डॉ. वसांत उत्तमराव धगते

15-03-2008

05-04-1976

औरां गाबाद

डॉ. सारीका चुडामन कापूरे

15-03-2008

07-12-1980

औरां गाबाद

डॉ.दततात्रय हधरदास धोत्रे

15-03-2008

20-10-1981

पुणे

डॉ.सारीका धकसन काांबळे

15-03-2008

31-10-1983

पुणे

डॉ.अमोल एकनाथ कोंगे

15-03-2008

09-06-1076

पुणे

डॉ. मीना रां गनाथ लटपटे

26-03-2008

10-12-1981

औरां गाबाद

डॉ. भुषणकुमार दादासो यमाटे

26-03-2008

05-11-1982

कोल्हापूर

डॉ.पाांढरपटटे धप्रयाांका मोहन

27-03-2008

01-04-1980

ठाणे

डॉ. सुधनता प्रभाकर जाधव

28-03-2008

07-06-1981

औरां गाबाद

डॉ.धबजमवार धवनोद धदनकर

28-03-2008

15-09-1982

लातुर

डॉ.ठाकरे अजय सुधनल

29-03-2008

08-09-1982

ठाणे

डॉ.अरुण प्रकाश गवळी

31-03-2008

28-09-1981

कोल्हापूर

डॉ.रधवद्र कचरु टोनपे

01-04-2008

03-01-1979

पुणे

डॉ.धनलेश बाबाजी ठाकरे

01-04-2008

30-05-1981

पुणे

डॉ.दे वद्र
ें िंबीलदास पाटील

01-04-2008

31-07-1983

पुणे

डॉ.जयश्री कचर पगारे

02-04-2008

02-05-1982

पुणे

डॉ. प्रधतभा वदगबरराव गायकवाड

02-04-2008

26-01-1983

औरां गाबाद

डॉ.अधनल नारयण कामते

02-04-2008

14-07-1982

कोल्हापूर

डॉ. राहु ल सुरेश गौर

08-04-2008

01-02-1984

कोल्हापूर

डॉ.धदलीप सखाराम मांडलवार

09-04-2008

01-07-1980

पुणे

डॉ. अचदना सुरेशराव ताथेड

16-04-2008

22-08-1980

औरां गाबाद

डॉ.वशदे मांगला मूांजाजी

17-04-2008

02-12-1981

ठाणे

डॉ.शेख अब्दु ल्ला शेख सुभान

19-04-2008

31-12-1972

अकोला

डॉ. धत्रश्मी सुरेश बुकाणे

09-05-2008

13-12-1980

नाधशक
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डॉ.महेंद्र उततमराव नवरे

12-06-2008

04-05-1972

नाधशक

डॉ.स्वप्नील सुरेश टें भे

18-06-2008

26-06-1983

नागपूर

डॉ.सायली सांजय डहारे

20-06-2008

09-03-1972

नागपूर

डॉ.धलखनलाल अनांतराम कांु भरे

20-06-2008

24-07-1973

नागपूर

डॉ.अजयकुमार शांकरराव बुजाडे

20-06-2008

11-12-1975

नागपूर

डॉ.रेणक
ु ा प्रल्हादराव पाठक

20-06-2008

13-10-1977

नागपूर

डॉ.सुजाता जगन्नाथ मरापे

20-06-2008

05-10-1980

नागपूर

डॉ.कधवता रामभाऊ भगत

20-06-2008

27-10-1980

नागपूर

डॉ.कधवता महे श शमा

20-06-2008

31-03-1982

नागपूर

डॉ.भुमेश्वर रांगलाल पटले

20-06-2008

06-05-1982

नागपूर

डॉ.धशलकुमार राजधर घडले

20-06-2008

30-09-1982

नागपूर

डॉ.वषा शामराव बोरकर

20-06-2008

03-05-1983

नागपूर

डॉ.अफसर अनवर अली

20-06-2008

05-07-1983

नागपूर

डॉ.कुलदीप कुवरलाल बघेले

20-06-2008

28-06-1984

नागपूर

डॉ.मनोहर गजाननराव ठाकरे

24-06-2008

25-08-1982

नागपूर

डॉ.प्रकाश धशवलाल जाधव

26-06-2008

09-01-1983

नागपूर

डॉ.भरत अांबादास काकडे

28-06-2008

29-05-1983

नागपूर

डॉ.धवनोद शाहु राव गायकवाड

07-07-2008

20-08-1982

नागपूर

डॉ.अधकल अहमद खलील कुरे शी

09-07-2008

01-03-1982

नागपूर

डॉ.शैलेंद्रधसग सांग्रामधसग चव्हाण

14-07-2008

21-09-1982

नाधशक

डॉ.प्रधमला ग्यानीराम चजे

15-07-2008

13-09-1980

नागपूर

डॉ.पांकजकुमार प्रभाकर वरन्ढे

15-07-2008

08-06-1983

कोल्हापूर

डॉ. योगेश मांगलदास पवार

15-07-2008

17-08-1983

नाधशक

डॉ.उज्वला अरववद ब्राम्हणे

16-07-2008

17-05-1981

नाधशक

डॉ.सांजय ताम्रध्वज बोंबडे

17-07-2008

25-12-1974

नागपूर

डॉ.वैशाली रामदास थेरकर

17-07-2008

17-04-1984

नागपूर

डॉ.धनतीन सांपत गोसावी

18-07-2008

02-06-1980

नाधशक

डॉ.धवनोद बाळासाहे ब स्वामी

18-07-2008

11-01-1984

पुणे

डॉ.धशवराज पाांडुरग सुयदवश
ां ी

19-07-2008

09-09-1981

पुणे

डॉ.धनतेश कातीलाल वसावे

22-07-2008

01-05-1977

पुणे

डॉ.लधलत धवठठलराव बागुल

23-07-2008

12-06-1977

नाधशक

डॉ.रुतुल नामदे व रासकर

23-07-2008

16-03-1984

पुणे

डॉ.धदपक धशवाजीराव राऊत

29-07-2008

21-06-1983

पुणे

डॉ. रुपाली श्रीधर वाघ

01-08-2008

14-04-1981

नाधशक

डॉ.अधमता धकशन नरडे ले

05-08-2008

12-12-1981

नागपूर

डॉ.अधमत प्रकाशराव खोडनकर

06-08-2008

09-09-1984

नागपूर

(जनईकर)
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६०६
६०७
६०८
६०९
६१०
६११
६१२
६१३

डॉ.धकशोर धजवन भटटाचायद

11-08-2008

14-07-1977

नागपूर

डॉ.सांधगता जगन्नथराव ढगे

14-08-2008

12-04-1979

नागपूर

डॉ.सांधदप धभमराज उघडे

16-08-2008

27-08-1980

नाधशक

डॉ.राहु ल सुभाष झरकर

16-08-2008

09-04-1982

नागपूर

डॉ. सौ. धकरण सुशाांत सुपे

18-08-2008

11-05-1977

नाधशक

डॉ. प्रमोद यशवांतराव सोनवणे

18-08-2008

20-07-1978

नाधशक

डॉ.चांदन नारायण वपपरकर

22-08-2008

04-03-1984

नागपूर

डॉ.वषा नानाजी भादीकर

23-08-2008

22-04-1977

नागपूर

डॉ.मधनषा सुधाकर लोंढे

24-08-2008

28-08-1983

नागपूर

डॉ.योधगता धवलास दे शभ्रतार

25-08-2008

11-02-1983

नागपूर

डॉ.धशतल प्रसाद शालीकराम

26-08-2008

27-06-1983

नागपूर

डॉ.शालीनी रुपचांद पटले

26-08-2008

15-11-1983

नागपूर

डॉ. वैशाली अधमत फेगडे

27-08-2008

04-02-1982

नाधशक

डॉ.सुधशल धललाधर तुरूकमाने

27-08-2008

01-04-1982

नाधशक

डॉ.उमेश धभमरावजी दे शमुख

28-08-2008

20-05-1977

नागपूर

डॉ.मधनषा उततमराव आांधळे

29-08-2008

30-03-1981

नागपूर

डॉ.स्स्मता रामदास बुध्दे

29-08-2008

06-09-1981

नागपूर

डॉ.धकरण हधरधकशन सोमानी

29-08-2008

08-08-1984

नागपूर

डॉ. मांदाधकनी धवनायक नागरगोजे

06-09-2008

21-09-1978

नाधशक

डॉ.माधुरी शरदराव चांदावार

18-09-2008

23-01-1985

नागपूर

डॉ.शालीनी रामचांद्र तरोणे

19-09-2008

26-06-1982

नागपूर

डॉ.ज्योती धवठठलराव मगर

19-09-2008

03-01-1983

नागपूर

डॉ.धप्रती प्रेमदास गेडाम

22-09-2008

24-12-1978

नागपूर

डॉ.भावना अशोकराव धलखीतकर

22-09-2008

06-10-1981

नागपूर

डॉ.पल्लवी धनांजय पाटील

24-09-2008

05-04-1983

नागपूर

डॉ.महेंद्र शाांताराम चाांदुरकर

26-09-2008

29-05-1982

नागपूर

डॉ.सोनाली सुरेश दु धाट

28-09-2008

25-07-1983

नागपूर

डॉ.रागेश्री प्रल्हादराव माहु लकर

03-10-2008

30-12-1982

नागपूर

डॉ.अांजली दादाराव केचे

17-10-2008

28-09-1980

नागपूर

डॉ.अचदना श्रीधरराव सोनटक्के

20-10-2008

31-05-1983

नागपूर

डॉ.सुषमा धवनोदराव इांगोले

01-11-2008

18-06-1970

नागपूर

डॉ.भागवतप्रसाद दे वराव बारई

10-11-2008

04-12-1981

नागपूर

डॉ.ओमप्रकाश गोववदराव थोटे

14-11-2008

06-07-1982

नागपूर

डॉ.प्रशाांत काशीनाथ वाडीभस्मे

15-11-2008

21-06-1984

नागपूर

डॉ.गजानन हधरश्चांद्र काळे

17-11-2008

25-03-1982

नागपूर

डॉ.पांकज प्रधदपराव हेमके

18-11-2008

02-09-1983

नागपूर

महे शकर

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
६१४
६१५
६१६
६१७
६१८
६१९
६२०
६२१
६२२
६२३
६२४
६२५
६२६
६२७
६२८
६२९
६३०
६३१
६३२
६३३
६३४
६३५
६३६
६३७
६३८
६३९
६४०
६४१

डॉ. स्स्मता सुरेशराव जयवसगकर

20-11-2008

23/11/1982

अकोला

डॉ.हे मलता एकनाथ सोनकुसरे

24-11-2008

22-12-1983

नागपूर

डॉ.प्रधवण धचरकुटराव पाटील

25-11-2008

26-08-1980

नागपूर

डॉ.जीवन बाबुवसग राठोड

01-12-2008

21-07-1982

अकोला

डॉ.सांधदप मारोती येडमे

01-12-2008

03-10-1984

नागपूर

डॉ.प्रधवण सांभाजी कोडग

04-12-2008

02-12-1979

कोल्हापूर

डॉ.सुधधर हधरश्चांद्र राऊत

04-12-2008

20-05-1982

नागपूर

डॉ.धगताांजली महादे व बाांगर

04-12-2008

05-06-1982

ठाणे

डॉ.नांदन सुरेश धवठठल

04-12-2008

15/06/1981

ठाणे

डॉ.बाळु भाऊजी मुांजनकर

05-12-2008

29-09-1981

नागपूर

डॉ.धदलीप चाांभा वळवी

06-12-2008

01-06-1979

पुणे

डॉ. अमोल रमेश पाटील

06-12-2008

31-08-1980

नाधशक

डॉ.शरद कारभारी कांु वर

06-12-2008

03-12-1981

पुणे

डॉ.मधनषा शांकरराव राऊत

06-12-2008

10-08-1982

अकोला

डॉ. महेश धशवदास बडगुजर

06-12-2008

27-06-1985

नाधशक

डॉ.अधनल नामदे व गायकवाड

10-12-2008

23-06-1977

कोल्हापूर

डॉ.नांदकुमार जावजी गवारी

10-12-2008

11-01-1979

पुणे

डॉ.बलधभम तुकाराम पवार

10-12-2008

07-07-1981

कोल्हापूर

डॉ.भागवत दे वीदास राऊत

10-12-2008

02-08-1983

नागपूर

डॉ.मांगल धवठठल पाटील

10-12-2008

17-10-1979

कोल्हापूर

डॉ.अजय रघुनाथ पायघन

11-12-2008

15-03-1977

पुणे

डॉ.खेडकर भगवान चांद्रवसग

11-12-2008

11-05-1989

ठाणे

डॉ.माधवी नामदे व वशदे

13-12-2008

15-10-1983

पुणे

डॉ.धदप्ती बाळनाथ फरगडे

15-12-2008

29-05-1982

पुणे

डॉ.श्रीधनवास दशरथ हु लसुरे

15-12-2008

08-06-1982

पुणे

डॉ.रजनीताई ईश्वर गजधभये

15-12-2008

10-07-1984

नागपूर

डॉ.रुपाली जगन्नाथ मोतीकर

16-12-2008

09-07-1983

पुणे

डॉ.पाटील प्राांजली अच्युत

18-12-2008

19/06/1983

ठाणे

डॉ.पाटील याांनी धद.१६.०४११ ते १७.०७.११
पयंत एकुण-९२ धदवस प्रसुती रजा
उपभोगलेली आहे .

६४२
६४३
६४४
६४५
६४६
६४७
६४८

डॉ.मधनष अशोक सागुळले

20-12-2008

22-05-1983

नागपूर

डॉ.आधिनी रामराव बेले

22-12-2008

05-12-1979

नागपूर

डॉ.गणेश कृष्णा पाडवी

24-12-2008

23-07-1978

कोल्हापूर

डॉ.मातंड दशरथ रामटे के

26-12-2008

19-11-1963

नागपूर

डॉ. रेवती सुरेश महाजन

26-12-2008

12-04-1977

औरां गाबाद

डॉ.सरोज कैलास आडे

26-12-2008

25-04-1984

लातुर

डॉ.पराग बांडुपांत जवळे

29-12-2008

28-07-1983

नागपूर

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
६४९
६५०
६५१
६५२
६५३
६५४
६५५
६५६
६५७

डॉ. श्याम कडु बा लाांडगे

05-01-2009

17-07-1981

औरां गाबाद

डॉ.गजेंद्र मांसाराम अधहरकर

10-01-2009

19-09-1983

नागपूर

डॉ.चौधरी प्रधदपकुमार बाजीराव

17-01-2009

09-05-1982

ठाणे

डॉ. धदपा धवनायक दे शपाांडे

17-01-2009

23-02-1979

कोल्हापूर

डॉ. रववद्र नेरब्या पावरा

30-01-2009

01-06-1981

नाधशक

डॉ.मधनषा मोहन गायकवाड

03-02-2009

20-07-1981

नागपूर

डॉ.सुरज मोहनवसग मोरे

05-02-2009

02-04-1984

नागपूर

डॉ.धशल्पा महे श राठी

05-03-2009

05-07-1974

नागपूर

डॉ.नुतन चांद्रभान बनसोडे

21-03-2009

01-01-1981

नाधशक

उपलब्ध माधहतीनुसार ७ मधहन्यापेक्षा जास्त
खांड धदसून येतो. तयामुळे सेवाखांडानांतरची
तारीख ग्राहय धरण्यात आली आहे .

६५८
६५९
६६०
६६१
६६२
६६३
६६४
६६५
६६६
६६७
६६८
६६९

६७०

डॉ.भाांजे धशवकुमार मारोतीराव

26-08-2009

10-07-1983

लातुर

डॉ.सुरेश बाळासाहेब कोरवी

27-08-2009

01-06-1982

कोल्हापूर

डॉ.राहू ल हां धबरराव जगदाळे

27-08-2009

04-12-1985

कोल्हापूर

डॉ.पराग रमेश खरबुडे

29-08-2009

15-04-1982

कोल्हापूर

डॉ.साधरका धशवाजी कांु भार

01-09-2009

01-01-1983

कोल्हापूर

डॉ.धमलींद धविनाथ पाटील

02-09-2009

06-12-1981

कोल्हापूर

डॉ.सुरेश धवठठलराव हांगरगे

02-09-2009

15-03-1982

कोल्हापूर

डॉ. धप्रया वासुदेव गुरव

02-09-2009

06-06-1985

कोल्हापूर

डॉ.श्रीमती शामल सुभाष नाईकरे

02-09-2009

31-07-1985

कोल्हापूर

डॉ.वैशाली अशुतोष पाटील

03-09-2009

06-11-1979

कोल्हापूर

डॉ.प्रयगांधा धवश्वनाथ खांबाळकर

03-09-2009

20-07-1984

कोल्हापूर

डॉ.धशतल लांके

04-09-2009

31/03/1983

ठाणे

डॉ.महेंद्र अशोक लवटे

05-09-2009

09-02-1982

कोल्हापूर

उपलब्ध कागदपत्रावरुन धदनाांक १६/७/२०१८
ते धदनाांक २८/२/२०१९या कालावधीत
धवनापरवानगी गैरहजर असल्याचे
उपसांचालक,कोल्हापूर याांनी कळधवले आहे .
तयामुळे धदनाांक ११/१/२०१९ रोजी कायदरत
धदसून येत नसल्याने नांतर धनणदय घेण्याांत
येईल.

६७१
६७२
६७३

डॉ. धनांजय बाबासाहेब दे शमुख

05-09-2009

15-02-1984

कोल्हापूर

डॉ.सरला प्रकाश खोत

07-09-2009

01-08-1983

कोल्हापूर

डॉ.अधनल अांकुश पवार

07-09-2009

06-03-1984

कोल्हापूर

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव
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शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
६७४

डॉ.बाबुराव वाज्या वळवी

11-09-2009

मा. महाराष्र प्रशासधकय न्यायाधधकरण मुांबई

01-06-1982

ठाणे

09-12-1983

कोल्हापूर

14-11-1979

नागपूर

23-03-1986

कोल्हापूर

31-08-1968

नागपूर

01-07-1981

नाधशक

याांच्या धदनाांक ११/३/२०१४च्या आदे शानुसार
६७५
६७६

डॉ.मधनषा मोतीराम पाटील

17-09-2009

डॉ.धवलास सुरेश मानकर

01-11-2009

डॉ.मानकर धज प गोंधदया अांतगदत कायदरत
असताांना धनयधमत वैअ रुजु झाल्यामुळे
धदनाांक३०-०३-०९ रोजी कायदमुक्त केल्यानांतर
कायालयीन आदे श धद.२७/१०/०९ अन्वये
धजपचांद्रपूर अांतगतद पदस्थापना धदल्यानांतर
धद.०१/११/२००९ रोजी रुजु झाले.

६७७
६७८

डॉ.बाबासाहे ब चांद्रकाांत लाांब

18-11-2009

डॉ.धमनाक्षी खुशालराव मेश्राम

04-01-2010

डॉ.मेश्राम धजप नागपूर अांतगदत कायदरत
असताांना धनयधमत वैअ रुजु झाल्यामुळे धदनाांक
२१-०२-०९ रोजी कायदमुक्त केल्यानांतर
कायालयीन आदे श धद.०२/०१/१० अन्वये धजप
चांद्रपूर अांतगतद पदस्थापना धदल्यानांतर
धद.०४/०१/१० रोजी रुजु झाले. तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .

६७९

डॉ.प्रशाांत नांदकुमार जुन्नरे

06-03-2010

डॉ.जुन्नरे याांची सेवा समाप्त करण्यात आली
होती. तयामुळे २७ मधहने १७ धदवस खांड धदसुन
येतो तयामुळे सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय
धरण्यात आली आहे .

६८०
६८१
६८२
६८३
६८४
६८५

डॉ.राहु ल सुकलाल वाघ

09-08-2010

01-07-1982

कोल्हापूर

डॉ.धपताांबर धगरीधर तलमले

05-10-2010

10-02-1976

नागपूर

डॉ.मेघना नेतराम माांढरे

08-10-2010

28-03-1982

नागपूर

डॉ.स्वाती िंगनराव महाजन

08-10-2010

19-09-1982

नागपूर

डॉ.चांद्रशेखर शामराव आखाडे

01-11-2010

14-02-1984

नागपूर

डॉ.सुरेंद्र दामोधरजी खोब्रागडे

25-01-2011

19-04-1975

नागपूर

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
६८६

डॉ.माने आरती उततम

01-02-2011

डॉ.माने याांची धद.०१.०८.१० ते २७.०१.११

03-08-1982

ठाणे

पयात १८० धदवस प्रसुतीरजेवर व सदर रजेला
जोडू न धद.२१.१.११ ते ३१.१.११ एकुण ४
धदवस अर्नजत रजा उपभोगलेली आहे. तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
६८७
६८८
६८९
६९०
६९१
६९२
६९३
६९४
६९५
६९६
६९७
६९८
६९९
७००
७०१
७०२
७०३
७०४
७०५

डॉ.धवकास वामनराव ववचुरकर

22-04-2011

14-08-1976

अकोला

डॉ. शेख जमीर शेख अहमद शेख

13-05-2011

13-06-1979

औरां गाबाद

डॉ. सांगीता गोंधवदराव भांगे

25-05-2011

18-07-1980

औरां गाबाद

डॉ.जुबेर अली गजनफर अली

20-07-2011

01-07-1976

अकोला

डॉ.सधचन उततम राठोड

20-07-2011

08-06-1986

अकोला

डॉ.स्नेहल सुधाकर धनवाणे

20-07-2011

15-09-1986

अकोला

डॉ.कधवश्वर धकरसान

21-07-2011

15-10-1981

अकोला

डॉ.धवरेंद्र दयाराम नारनवरे

20-09-2011

15-01-1984

अकोला

डॉ.सोनु गोपालवसग कुवारे

03-10-2011

04-08-1985

अकोला

डॉ.धप्रयदशदनी नागनाथ सोनवणे

11-10-2011

30-10-1985

लातुर

डॉ.धदपक शरद पांधडत

12-10-2011

07-07-1985

लातुर

डॉ.चव्हाण धनधखल शांकर

17-10-2011

28-11-1985

लातुर

डॉ.नरेश धसताराम धसरसुलवार

24-11-2011

17-08-1974

पुणे

डॉ.सुधप्रया बबनराव कानडे

24-11-2011

26-01-1975

पुणे

डॉ.धवद्यानांद नारायण खटके

26-11-2011

14-01-1981

पुणे

डॉ.ज्योती भगवान धनकम

29-11-2011

08-05-1980

पुणे

डॉ.मधनषा अधभनांदन मुके

01-12-2011

14-10-1983

कोल्हापूर

डॉ.श्रध्दा ज्ञानदे वराव यादगीरे

10-01-2012

02-07-1984

अकोला

डॉ.गवळी रमेश मोहन

09-03-2012

01-08-1972

ठाणे

09-10-1979

अकोला

दादन

डॉ.गवळी हे प्रथम धनयुक्तीने धद.०५.०१.२००८
रोजी हजर परां तु ते धद.४.११.१० ते २९.०२.१२
पयंत अनधधकृत गैरहजर हे ाते. (१ वषद ३ मधहने
व २६ धदवस) तयाांना पुन्हा पुनदधनयुक्ती दे ण्यात
आल्यानुसार ते धद.०९.०३.२०१२ पासुन सेवत
े
पुन्हा कायदरत तयामुळे सेवाखांडानांतरची तारीख
ग्राहय धरण्यात आली आहे .

७०६

डॉ.बरखा मनोज हरणे

13-03-2012

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
७०७

डॉ .धशतल त्र्यांबक खांडागळे

28-08-2012

दोन आदे शातील कालावधीमध्ये १८ मधहने ०१

06-08-1982

नाधशक

04-06-1978

नागपूर

10-03-1969

औरां गाबाद

12-07-1970

ठाणे

25-05-1973

लातुर

धदवस खांड धदसुन येतो तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .
७०८

डॉ.अश्वीनी पांजाबराव डां भारे

11-06-2013

तयाांचे कायदरतधठकाणी धनयधमत वैअ रुजु झाल्यामुळे
धद.०८/११/११ ला कायदमुक्त केल्यानांतर कायालयीन
आदे श धद.१३/०३/१२ वनांतर आदे श धद.११-०६-१३
अन्वये धजप नागपूर अांतगदत पदस्थापना धदल्यानांतर
धद.११-०६-१३ रोजी रुजु झालेल्या आहेत. तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली आहे.

७०९

डॉ. भानूदास काळू राम चाटसे

26-06-2013

धदनाांक २६/१०/२०१२ ते धदनाांक २४/६/२०१३
या कालावधीतील पुनदधनयुक्तीचे आदे श
नसल्याचे धज.प.परभणी याांनी कळधवल्यानुसार
सेवाखांडानांतरचा धदनाांक धरण्याांत आला आहे .

७१०

डॉ.खरात प्रशाांत अजुदन

27-06-2013

डॉ.खरात हे प्रथम धनयुक्तीने धदनाांक
०८.०३.०७ रोजी हजर झाले आहे त. पांरतु
डॉ.खरात हे सेवा समाप्ती मुळे धद.20.09.11 ते
19.06.13 या कालावधीत पदस्थापने धवना
होते. मा.सांचालक, आ.से.मुांबई याांचे पत्र क्र.31
धद.03.05.13 च्या कायोत्तर मांजुरी नांतर
धदनाांक २७.०६.२०१३ पासुन पुन्हा कायदरत.
तयामुळे सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय
धरण्यात आली आहे .

७११

डॉ. आनांद गोंधवदराव पाटील

24-02-2015

धदनाांक २२/९/२०१४ ते धदनाांक २३/९/२०१५
या अनधधकृत गैरहजेरी तयामुळे
सेवाखांडानांतरचा धदनाांक धरण्याांत आला आहे .

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
७१२

डॉ.धभसे दततात्रय धवठठलराव

27-07-2015

डॉ.धभसे हे प्रथम धनयुक्तीने धद.०२.१२.२००८

05-03-1981

ठाणे

04-02-1981

नागपूर

05-12-1972

ठाणे

रेाजी हजर झाले आहे परां तु तयाांची सेवा
समाप्ती मुळे धद.29.12.14 ते 23.07.15 या
कालावधीत पदस्थापने धवना होते.नांतर
मा.सांचालक, आ.से.मुांबई याांचे पत्र क्र.6590
धद.23.08.16 च्या कायोत्तर मांजुरी नुसार पुन्हा
धद.२७.०७.२०१५ पासुन पुन्हा कायदरत

७१३

डॉ.ज्योती दु ष्यांत डोंगरे

11-01-2016

डॉ.डोंगरे हया आयु. दवा मुरमाडी धज.गोंधदया येथ
कायदरत असताांना अधतधरक्त झाल्यामुळे धद.१८/०२/१४
रोजी कायदमुक्त केल्यानांतर आदे श धद.०९/०५/१४
अन्वये धजप नागपूर येथे पदस्थापना दे ण्यात आली
परां तु धजप नागपूर येथे पदधरक्त नसल्यामुळे आदे श
धद.०४/०८/१४ अन्वये धजप गडधचरोली अांतगदत
पदस्थापना दे ण्यात आलीपरां तु डॉ. डोंगरे हया रुजु
झाल्या नाहीत. सांचालनालयाचेपत्र
धद.०४/१२/१५अन्वये धनदे धशत केल्यानुसार
कायालयीन आदे श धद.०४/०१/१६ अन्वये धजप
गडधचरोली अांतगदत पदस्थापना दे ण्यात आली
तयानुसारतयाधदनाांक ११-०१-२०१६ रोजी रुजु

७१४

झााालेल्या आहे त. तयामुळे सेवाखांडानांतरची तारीख

डॉ.जाधव रमेश रुकमाजी

01-03-2016

ग्राहय
आली
डॉ.जाधव
हे सेधरण्
वा यात
प्रथम
धनयुक्तीने

धद.०१.०४.२००८रोजी हजर परां तु तयाांच्या सेवा
समाप्ती मुळे धद.07.0.12 ते 29.02.16 या
कालावधीत पदस्थापने धवना होते. नांतर
मा.सांचालक, आ.से.मुांबई याांच्या
कायोत्ामांजुरीच्या अधधन राहु न पुन्हा
धद.०१.०३.२०१६ पासुन कायदरत. तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली

अ.क्र. वैद्यकीयअधधका -याांचे नाांव

सेवा

शेरा

जेष्ठतेसाठी

जन्म

मांडळ

धदनाांक

ग्राहय नमुद
धदनाांक
७१५

डॉ.आबेद मेहमुद मोवाल

03-06-2016

लाचलुचपत पथकाने कारवाई केल्याने

13-01-1977

अकोला

21-08-1980

नाधशक

08-12-1977

ठाणे

01-01-1978

अकोला

पुनर्ननयुक्ती दे ण्यात आली नाही, मात्र्
आयुक्त,अमरावती याांनी धनदोष ठरवून
धनयुक्ती दे ण्या बाबत सुधचत केलयावरुन पुन्हा
रुजू करुन घेतले तयामुळे सेवाखांडानांतरची
तारीख ग्राहय धरण्यात आली
७१६

डॉ .सुवणा मधूकर बोरुडे

21-01-2017

७ मधहने १६ धदवस प्रसुती रजा तयामुळे
सेवाखांडानांतरची तारीख ग्राहय धरण्यात आली
आहे .

७१७

डॉ. रमाकाांत सुयददास आगळे

10-11-2017

डॉ.आगळे हे प्रथम धनयुक्तीने धद.१४.०३.०७
रोजी हजर झाले परांतु तयाांची सेवा समाप्ती मुळे
धद.24.08.17 ते 05.11.17 पयंत पदस्थापने
धवना होते . नांतर मा.सांचालक, आ.से.मुांबई
याांच्या कायोत्तर मांजुरीच्या अधधनराहु न पुन्हा
धद.१०.११.१७ पासुन सेवत
े कायदरत.

७१८

डॉ. िंाया माधणकराव गाडे कर

05-01-2019

३ वषद अनधधकृत गेरहजर असल्यामुळे
पुनदधनयुक्ती दे ण्यात आली नाही

