
सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

सट जॉजस 

णालये, मुंबई

१३

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई १५

सर ज.जी.स. ,मुंबई 6

शा.दं.म व , मुंबई ९ मिहने

५

संचालनालय, व.ैिश ५

ै.शा.व.ैम, मुंबई ७

आरो य पथक, 

पालघर

४

सं.व.ैिश.व सं.मुंबई 5

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई 7

पदनाम - िन न ेणी लघुलेखक

१

ीमती अनघा अर वद 

कोलते, िन म ेणी 

लघुलेखक, 

ॅ.शा.व.ैम, मुंबई

३१.०८.२०१९ ३७ ७

६

3

ी.िशवाजी गंगाराम 

सुराडकर, िन म ेणी 

लघुलेखक, ॅ.शा.व.ैम, मुंबई

३१.०५.०३३ १६ ११ ११

२

ीमती रोिहणी योगेश 

कोकाटे, िन म ेणी 

लघुलेखक, ॅ.शा.व.ैम, मुंबई

३१.०५.२०३१ २३ १०

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

ॅ.शा.वै.म,मुंबई

सेवािनवृ२



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

ीभािहशावमै धुळे १५

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई ४

िवधानमंडळ २

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई ७

गोते , मुंबई 7

वरावमै, अंबेजोगाई
5

ज.जी. . मुंबई 8

मं ालय 3

ज.जी. . मुंबई 4

भािहशाम, धुळे ६

ज.जी. . मुंबई ८

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई ३७

३१.०५.२०२४ १३ ६ ०

४

ी.सुिनल पांडुरंग सं यासी, 

िन म ेणी लघुलेखक, 

ॅ.शा.व.ैम,मुंबई

ी. िशिरष सदािशव पजणे,

िन न ेणी लघुलेखक

ी. र व  िहरामण ढाके,

िन न ेणी लघुलेखक

31/03/2030

१

30.११.२०२४ १५ ० ०

७ ८ ०
२

सर ज.जी. स. . मुंबई

३८ ५ ०

शा.दं.म व , मुंबई

ीमती गीता सुधाकर पंडीत, ३१.०१.२०२०



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

शा.दं.म व , मुंबई ११ िन म ेणी लघुलेखक, 

शा.दं.म व , मुंबई



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

१

ीमती हसीना मुबीन अहमद 

अ सारी, िन म ेणी 

लघुलेखक,बै.जी.शा.व.ैम, 

पुणे

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे १८ ३१.०१.२०२१ १८ ११ २९

२

ी.शंकर नागनाथ सुरवसे, 

िन म ेणी लघुलेखक, 

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे ६ ३१.०७.२०२३ ६ ११ १७

३

ी.मिनषा चं शेखर 

अ पे,िन म ेणी लघुलेखक, 

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे २० ३१.०५.२०२८ २० १० २८

४

ी.िकरण अ ण िवसपुते, 

िन म ेणी लघुलेखक, 

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे ६ ३१.०५.२०२४ ६ ५ २१

बै.जी.शा.वै.म, पुणे
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वष मिहना िदवस
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अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

५

ी.र व  माधवराव आटोळे, 

िन म ेणी लघुलेखक, 

बै.जी.शा.व.ैम,पुणे

बै.जी.शा.व.ैम, पुणे ८ २८.०२.२०२३ ८ ११ २०



सं थेच नाव कालावधी 
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वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

इंगाशावमै,नागपूर २६

इंगांशावमै व , 

नागपूर ५

शावमै,नागपूर ४

शादंत,म,नागपूर १४

शावमै,नागपूर
१४

अिव ,नागपूर १०

अिव ,नागपूर ८

शादंमव ,नागपूर ६ मिहने

शावमै,नागपूर ४

शादंत,म,नागपूर ६

शावमै,नागपूर ८

ीवनाशावमैय 

यवतमाळ 14

शावमै अकोला ५

ी.अजय कठाळे, िन न ेणी 

लघुलेखक, शावमै व , 

नागपूर१

३०.०६.२०२२ ६ २ २८

८ १०

३०.०९.२०२७

३०.०४.२०२१ ३५

शावैम व , नागपूर

३१.०३.२०२९ १४ ३ १४ पती-प नी 

एकि करण

ी.िमल द मुलमुले, 

िन म ेणी लघुलेखक

4
ी.आिशष वासिनक, 

िन म ेणी लघुलेखक

२
ीमती सरीता गणोरकर, 

िन म ेणी लघुलेखक

३

ीमती नेसी 

ॉ सीस,िन म ेणी 

लघुलेखक

२८ ७ ०
पती-प नी 

एकि करण

३१.०५.२०२९ २२ १ २३

१

शा.वै.म.नागपूर



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

शावमै व , नागपूर ६ वष

1
अिव ,नागपूर 10

इंगाशावमै,नागपूर 11

31.08.2029 21 9 15
ीमती मंजुषा पोटे, 

िन न ेणी लघुलेखक

इं.गा.शा.वै.म.नागपूर



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

1
ी.िदनकर शडेकर, 

िन.लघुलेखक

ीवनाशावमै 

यवतमाळ २८
३०.०१.२०२२ 28 7 0

२

ी.उमेश रामदास 

सोनारखन, िन.लघुलेखक 

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा, 

यवतमाळ

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा,य

वतमाळ

२४ वष १० 

मिहने

३०.११.२०२३ २५ ० ०

३

ी.िवजय सदािशवराव 

हजारे,िन.लघुलेखक 

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा, 

यवतमाळ

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा,य

वतमाळ

24 वष ३०.०६.२०१९ २४ ११ २५

4
ी.गणेश तुळशीराम 

बोरकर,िन. े.लघुलेखक

ीवनाशावमै 

यवतमाळ 21
30.06.2026 21 5 0

ीवनाशावमै 

यवतमाळ 2

इंगावमै 2

ीवनाशावमै 

यवतमाळ 21

28.02.2029 20 10 18ीमती हषला वनकर, 

िन.लघु. ीवनाशावमै        

यवतमाळ5

ी.व.ना.शा.वै.महा ,यवतमाळ



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

६

ी.मह  सोमाजी टेकाम, 

िन.लघुलेखक, 

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा, 

यवतमाळ

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा,य

वतमाळ

२० वष ७ 

मिहने

३१.०३.२०२३ २० ७ २८

७

ी.अिनल ल मण कापुरे, 

िन.लघु, ी.व.ंना.शा.व.ैमहा, 

यवतमाळ

ी.व.ंना.शा.व.ैमहा,य

वतमाळ

१४ ३०.०४.२०२६ १४ ८ २१

१

ीम.अनुराधा चं कांत 

कुलकण , िन म ेणी 

लधुलेखक, 

डॉ.शं.च.शा.व.ैम,नांदेड

डॉ.शं.च.शा.व.ैम, 

नांदेड

24 ३०.०४.२०२५ २४ ० १९

२

ी.भगवान शंकरराव वजंे, 

िन म ेणी लघुलेखक, 

डॉ.शं.च.शा.व.ैम,नांदेड

डॉ.शं.च.शा.व.ैम, 

नांदेड

23 ३०.११.२०२४ २३ ७ १२

डॉ.शं.च.शा.वै.म,नांदेड



सं थेच नाव कालावधी 

वष

वष मिहना िदवस

अिभ ाय

अ. .

कमचा याचे नाव व पदनाम यापुव  कोणकोण या सं थेम ये 

कायरत होते व याचा कालावधी

सेवािनवृ ीचा 

िदनांक

िज हयातील एकूण कालावधी

३

ीमती संगीता चं कांतरराव 

फुटाणे, िन म ेणी 

लघुलेखक, 

डॉ.शं.च.शा.व.ैम,नांदेड

डॉ.शं.च.शा.व.ैम, 

नांदेड

23 २८.०२.२०२९ २३ ४ ७

४

ीमती पो णमा द ोपंत 

पुरंदरे, िन म ेणी 

लघुलेखक, 

डॉ.शं.च.शा.व.ैम,नांदेड

डॉ.शं.च.शा.व.ैम, 

नांदेड

23 ३१.१०.२०२३ २३ ३ २२


