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गट-क (तांि क) संवग ची िदनांक 01/01/2019 रोजीची अंितम जे ठता सूची 
योगशाळा तं  

अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

1 वाती राजीव 
सा ीकर 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

खुला 26-11-1984 18-08-1963 31-08-2021   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

2 ी. राजपतू के.आर िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

खुला 24-06-1985 06-01-1962 31-01-2020   लाग ूनाही B.Sc. DMLT   

३ ी. सुरेश ल मण 
कारंडे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 11-10-1985 01-06-1962 31-05-2020   आहे M.Sc.   

4 अशोक राजाराम 
तटकरे 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

भज ब 01-01-1986 26-06-1962 30-06-2020   आहे BSc 
Chemistry 

  

5 ीमती अलका  
भाकर मोरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 07-02-1986 10-05-1964 31-05-2022   लाग ुनाही B.Sc.   

६ ीमती मृणाल िवजय 
सोहनी 

सर ज.जी. समुह 
णालये मुंबइ 

खुला 03-03-86 26-02-1962 28-02-2020 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

7 ी राजेश पांडूरंग 
बागूल 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

इमाव 17-07-1986 26-09-1963 30-09-2021   आहे B.Sc.   

8 ी.जाफरखान 
घुडूसाब 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नांदेड 

खुला 24-07-1986 01-06-1964 31-05-2022   लाग ुनाही M.Sc DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

९ ी.शांताराम 
आकाराम परब 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

खुला 01-12-1987 01-06-1962 30-05-2020   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

10 ीमती सधुा जनादन 
भ ू

सर ज.जी. समुह 
णालये मुंबइ 

खुला 10-12-87 24-03-1963 31-03-2020 सरळसेवा लाग ुनाही M.Sc. 
Chemistry 

  

11 ीम उषा सुभाष माने छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

अजा 01-02-1988 08-01-1966 31-01-2024 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

१२ ी राज  िवठठल 
मोहोळकर 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

इमाव 04-02-1988 26-12-1963 31-12-2021 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

13 ी. हनुमान 
सभुाषराव पपळे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 28-08-1989 03-02-1964 28-02-2022   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

14 ी.मोतीलाल 
तुकाराम  चौधरी 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

इमाव 16-12-1989 26-01-1965 31-01-2023   आहे BSC Mirco 
DMLT 

  

१५ ीम रंजना चावरे 
(पाटील) 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

खुला 18-01-1990 07-05-1963 31-05-2021 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

16 ी सुवण सग 
बाळासाहेब च हाण 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

अजा 18-01-1990 09-02-1966 28-02-2024 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

17 ी. मुरलीधर मुंदे ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 12-04-1990 31-07-1963 31-07-2021   होय B.Sc. DMLT   

१८ ीमती िमना िमल द 
गु हाणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 16-04-1990 07-05-1966 31-07-2024 सरळ सेवा आहे M.Sc.   

19 ी. गुलाब अंबादास 
गणेशपूरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 20-04-1990 03-12-1963 31-12-2021 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. अपंग 57% 

20 ी. सुिनल मा ती 
लोखंडे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 02-05-1990 01-06-1965 31-05-2023   आहे B.Sc.   

२१ ी. वासुदेव ट गसे शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

इमाव 25-09-1990 30-12-1963 31-12-2021     B.Sc. DMLT   

22 ी. संजय 
ंयबकराव साळंुखे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज 01-10-1990 01-08-1963 31-07-2021   - B.Sc.   

23 ीमती अचना िकत  
बोदेले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 24-12-1990 16-06-1965 30-06-2023 सरळ सेवा आहे B.Sc. DMLT   

२४ ी. सुिनलकुमार 
सभुाष मोरे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 14-01-1991 16-01-1964 31-01-2022   लाग ुनाही HSC, DMLT   

25 ी. नरेश िवठोबाजी 
रामटेके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-04-1991 12-08-1964 31-12-2022 सरळ सेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

26 ी. महाजन सजंय 
चं कांत 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

इमाव 12-07-1991 20-02-1966 29-02-2024   आहे B.Sc. DMLT   

२७ ीमती मंगला 
अशोकराव जोगदंड 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 17-09-1991 14-10-1964 31-10-2022   आहे B.Sc. DMLT   

28 ी-सितष रमन 
पाटील 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

खुला 20-09-1991 07-08-1962 31-08-2020   लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

29 ी. अ दूल रिशद 
गनी शेख  

ी छ पती िशवाजी 
महाराज सव पचार 

णालय, सोलापूर 

खुला 10-10-1991 04-07-1962 30-04-2020 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

३० ाने र खंडेराव तांबे कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

खुला 16-04-1992 08-12-1966 31-12-2024   लाग ुनाही बीएससी(िफजी
स.केमी टी) 

  

31 सुयकातं यशवतं 
कुलथे 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

इमाव 16-04-1992 11-11-1967 30-11-2025   आहे BSc 
Chemistry 

  

32 सुयकातं राजाराम 
दारवटकर 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 28-04-1992 18-08-1968 31-08-2026   लाग ुनाही HSC   

३३ राज  खशाबा 
खंडागळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 06-07-1992 15-10-1964 31-10-2022   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

34 ी. ाने र पुजंाजी 
नवले 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

इमाव 08-10-1992 05-05-1972 31-10-2030   आहे HSC, DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

35 ीमती मिनषा अिनल 
सरदेशमुख 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 01-04-1993 29-10-1966 31-10-2024 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. (Micro), 
DMLT 

  

३६ ीमती िनता 
कोटप ीवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 20-08-1993 05-05-1968 31-05-2026 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

37 ीमती नंदा हेमंत 
यावलीकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 20-08-1993 02-08-1968 28-02-2026 सरळ सेवा आहे M.Sc.   

38 ी. मोहन िव ल  
कोटगुले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 24-08-1993 29-01-1968 31-01-2026 सरळ सेवा आहे M.Sc.   

३९ ीमती श मला शंकर 
कोलते 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 25-08-1993 30-03-1965 31-03-2023 सरळ सेवा आहे B.Sc. DMLT   

40 ी. नरेश पढंरी 
साठवणे 

डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर णालय व 
अनुसंधान क , नागपूर 

इमाव 25-08-1993 26-10-1969 31-10-2027   आहे B.Sc.   

41 ीमती रेखा िदलीप 
सोनारे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 26-08-1993 20-07-1965 31-07-2023 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

४२ ी. देव  ल मणराव 
मानकर 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 04-12-1993 12-10-1962 31-10-2020   होय B.Sc.   

43 ी. गजानन 
ल मणराव शहाणे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 06-12-1993 25-12-1965 31-12-2023   होय B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

44 ी. बाबुराव 
केशवराव घुगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, अकोला 

इमाव 09-12-1993 28-07-1967 31-07-2021   आहे B.Sc.   

४५ ी. िवजय न थुजी 
िफरके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 20-12-1993 09-11-1968 30-11-2026 सरळसेवा आहे M.Sc. 
(Chemistry), 
B.Ed 

  

46 ी.िजत  रामदास 
येवले 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

खुला 24-12-1993 07-05-1970 31-05-2028   लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

47 ी. शांत 
बळीरामजी इंगळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 27-12-1993 22-06-1964 30-06-2022 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

४८ ी. अशोक हरीभाऊ 
मोरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, अकोला 

इमाव 28-12-1993 10-08-1967 31-08-2025   आहे B.Sc.   

49 ीमतीद तब सूम ई 
सावतं 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 30-12-1993 28-12-1966 31-12-2024   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

50 ी. का तक 
तुळशीराम जानकर 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज ड 01-01-1994 05-12-1965 31-12-2023 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 

  

५१ ीमती.रशीदा 
हुसनेअली, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 01-01-1994 11-03-1967 31-03-2025   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

52 ी. रामचंद पांडुरंग 
तांब े 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 01-01-1994 28-02-1969 28-02-2027   आहे B.Sc. DMLT   



Page 8 of 72 
 

अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

53 ीमती सखुदा 
िद.नारकर 

नागरी वा थ क , 
वां े, मुंबंई 

इमाव 01-01-1994 12-12-1969 31-12-2027   आहे B.Sc. DMLT   

५४ ीमती  अ मता 
ीकातं मोकल 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 01-01-1994 22-07-1971 31-07-2029   आहे B.Sc.   

55 ीमती  मीरा बळीराम 
खेडवन 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज ब 04-01-1994 30-12-1969 31-12-2027     B.Sc.   

56 ी.रावसाहेब 
पुंडिलक साळव े

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 10-01-1994 15-08-1967 31-08-2025 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

५७ ी. गणेश मंगेश िच े शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

िवमा  10-01-1994 21-09-1971 30-09-2029   होय B.Sc.   

58 ी. सं ाम गो वदराव 
बसवतें 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 27-01-1994 07-01-1968 31-01-2026   आहे B.Sc.   

59 ीमती अचना अशोक 
सखुदेव े

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज  16-04-1994 27-07-1968 31-07-2026 सरळ सेवा आहे M.Sc.   

६० ी. र व  गणपतराव 
वाघमारे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 22-04-1994 15-01-1964 31-01-2022   आहे B.Sc. DMLT - 

61 योती िवजय साळंुखे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

िवजाभज 22-04-1994 10-06-1968 30-06-2026   एम.ए.जी.एस 
आर.729 
28.07.1983 

B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

62 ी. तानाजी भाऊराव 
सुरवसे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अजा 26-04-1994 05-07-1967 31-07-2025 सरळसेवा आहे B.Sc.   

६३ ी. ल मण िदगंबर 
जामकर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 03-05-1994 16-09-1971 30-09-2029   लाग ुनाही B.Sc.   

64 ीमती िच ा 
तुळशीराम िचमणे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 05-05-1994 13-01-1969 31-01-2027   आहे B.Sc.   

65 ीमती.भ ती राज  
घोलप, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

िवजा 01-06-1994 13-12-1966 31-12-2024   आहे B.Sc. DMLT   

६६ ीमती. मता िदलीप 
शेवकर , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

इमाव 01-06-1994 25-09-1968 30-09-2026   आहे B.Sc. DMLT   

67 ी. िवण शंकर 
रामटेके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-07-1994 07-09-1966 31-07-2024 सरळ सेवा आहे B.Sc. DMLT   

68 ी. राम देिवदासराव 
पांचाळ 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

इमाव 16-09-1994 02-05-1969 31-05-2027   आहे B.Sc.   

६९ ी. ई र हुलाजी 
सुरनर 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज क 03-10-1994 07-05-1969 31-05-2027 सरळसेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

70 ी. इंगोले  बाबुराव 
िदगंबर 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

अजा 20-10-1994 10-08-1968 31-08-2026   आहे M.Sc.   

71 ीमती सिंगता 
खुशालराव बधुवतं 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

भज ड 27-10-1994 08-04-1967 30-04-2025   आहे BSC MSC 
PHD Clinical 
Chemistry 

  

७२ ी. अशोक चं कांत 
बदोडेकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-11-1994 01-07-1962 30-06-2020 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

73 ी. मृणाल म ह  
जाधव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 01-11-1994 15-01-1966 31-01-2024 सरळ सेवा आहे B.Sc. वे छा 
सेवािनवृ  
20/05/2020 

74 ीमती िहरकणी 
मनोज मानकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-11-1994 06-05-1969 30-06-2027 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   

७५ ीमती. सुिनता 
िमल द सोनोने 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 02-11-1994 01-06-1964 30-06-2022 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   

76 ीमती िनलम 
गबराणी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 02-11-1994 04-01-1970 31-01-2028 सरळ सेवा लाग ुनाही M.Sc DMLT   

77 ीमती मोिदनी 
देवतळे  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 02-11-1994 25-02-1970 29-02-2028 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   

७८ ी. रामचं  सदबा 
नागरगोजे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज ड 21-11-1994 05-02-1972 28-02-2030   आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

79 ी. शंकर तुळशीराम 
शेटवाड 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अज 30-11-1994 07-01-1967 31-01-2025   सिमतीकडे 
लंबीत  

M.Sc. - 

80 ी. सुशांत मानकर शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

इमाव 10-12-1994 03-06-1968 30-06-2026     B.Sc.   

८१ ी. गुंगेवाड जयराम 
गो वद 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

अज 13-02-1995 15-09-1971 30-09-2029   आहे B.Sc.   

82 ी संभाजी रामचं  
ड गरे 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

खुला 29-03-1995 12-10-1971 31-10-2029 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

83 अलका मंगल सग 
राजपतू 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

खुला 16-10-1995 16-12-1966 31-12-2024   लाग ुनाही SSC   

८४ िशतल सजंय गोसावी बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज ब 12-01-1996 05-08-1968 31-05-2026   91.90 
26.06.1990 

B.Sc. DMLT   

85 अिनता िवजय चौधरी बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अज 12-01-1996 14-02-1971 28-02-2029   MAG.SR.10
2.1996        
25.01.96 
सुरगाणा 

B.Sc.   

86 ी. अर वद रघोजी 
गेडाम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 02-02-1996 05-07-1962 31-07-2020 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

८७ ी.अिवनाश नारायण 
सयवशंी 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

खुला 02-02-1996 31-08-1966 31-08-2024   लाग ुनाही MSc 
Chemistry 

  

88 ी. यशवतं भगवान 
च हाण 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

अज 02-02-1996 04-03-1970 28-02-2028   आहे BSc 
Chemistry 

  

89 ी. गोपाल ल मण 
चौरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
ककरोग णालय, 
औरंगाबाद 

अज 02-02-1996 10-09-1970 31-10-2028 सरळसेवा आहे. बी.ए सी.( ाणी
शा  
वन पतीशा , 
भगुोल) 

  

९० ी.संजय दौलत सग 
परदेशी 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

िवजा अ 02-02-1996 22-07-1972 31-07-2030   आहे BSc 
Chemistry 

  

91 ी शरद कािशनाथ 
सोनार 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 02-02-1996 02-06-1973 30-06-2031   Caste.SR.1
773.1989 
29.08.1989 
सटाणा 

B.Sc.   

92 ी.आर ही घरिणकर शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 08-03-1996 25-05-1969 31-05-2027   लाग ुनाही बी एस सी र तपेढी तं  
या िर त 
असले या 
पदावर जु  

९३ ी. शातं पाडुरंग 
पाटील 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

इमाव 19-03-1996 09-06-1967 30-06-2025   आहे BSC Mirco 
DMLT 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

94 ी.संजय रमाकांत 
चौधरी 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

इमाव 12-04-1996 03-06-1969 30-06-2027   आहे BSc 
Chemistry 

  

95 ी. बबन ना लगरे प भषूण वसतंदादा 
पाटील शासकीय 

णालय, सांगली 

भज क 05-08-1996 01-06-1969 31-05-2027   आहे B.Sc. DMLT   

९६ ी भु  गायकवाड बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 12-08-1996 10-07-1970 31-07-2028     B.Sc. DMLT   

97 ीमती िवजया 
तुकाराम जाधव 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

िवजा अ 02-09-1996 05-01-1967 31-01-2025 सरळसेवा  होय B.Sc., B.Ed. 
MSc Chem 

  

98 ीमती माधुरी िदिलप 
जैन 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

खुला 02-09-1996 16-11-1967 30-11-2025   लाग ुनाही B.Sc.   

९९ ी. मोद 
भाकरराव मांडेकर 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 02-09-1996 20-11-1968 30-11-2026   होय B.Sc. DMLT   

100 ीमती सरला िवण 
बोरा 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

खुला 02-09-1996 02-06-1970 30-06-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

101 ी राज  नानाजी 
जाठे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 07-09-1996 19-06-1964 30-06-2022 सरळसेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१०२ ी. नंदिकशोर 
डोमाजी नगराळे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 07-09-1996 13-04-1970 30-04-2028   होय B.Sc.   

103 ी. जे. एन. रामदासी वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 27-11-1996 04-05-1969 31-05-2027   लाग ुनाही B.Sc.   

104 ी अशोक बापू माने छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

अजा 17-01-1997 06-01-1964 31-01-2022 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

१०५ ी. बालाजी 
मुरलीधरराव डोळे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नांदेड 

भज ड 09-04-1997 25-06-1971 30-06-2029   आहे B.Sc.   

106 ी. िशवाजी एकनाथ 
पांढरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज क 11-06-1997 01-06-1970 31-05-2028   आहे B.Sc.   

107 ीमती भारती 
द ाराम कोरगावंकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 13-06-1997 11-10-1969 31-10-2027   आहे B.Sc. DMLT   

१०८ ीमती सं या शाम 
गायकवाड 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 20-06-1997 05-05-1973 31-05-2031 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

109 िशवाजी भै  नवाळे कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

अज 23-06-1997 04-06-1972 30-06-2030   आहे बीएस सी 
(भौितकशा ा) 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

110 ी. अिनल जाना 
हरपाले, 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अज 23-06-1997 26-06-1973 30-06-2031 सरळ सेवा आहे BSc 
Chemistry 

  

१११ ी. अिनल जाना 
हरपाले, 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अज 23-06-1997 26-06-1973 30-06-2031 सरळ सेवा आहे BSc 
Chemistry 

  

112 ीम.िव ा मधूकर 
कदम 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

अजा 23-06-1997 01-06-1974 31-05-2032   आहे B.Sc. DMLT   

113 ी. नवनाथ वसंतराव 
बंडगर 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज क 24-06-1997 02-07-1970 31-07-2028 सरळसेवा आहे B.Sc. (Chem) 

  

११४ ी. िवजय उ म 
िशक 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज क 24-06-1997 22-01-1973 31-01-2031     B.Sc.   

115 ी. िदनकर गो वद 
कांबळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 26-06-1997 26-07-1964 31-07-2022 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

116 ीमती. ानदेव 
शंकर माने 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 27-06-1997 01-06-1968 31-05-2026 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

११७ ी. परेश महादेव 
पोयरेकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 01-07-1997 19-01-1971 31-01-2029 सरळसेवा आहे M.Sc.   

118 ी.सुिनल िनवृ ी 
शदे, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

िवजाड 03-07-1997 17-05-1968 31-05-2026   आहे M.Sc.   

119 ी. संजय बाळू 
चौगूले 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 15-07-1997 01-06-1969 31-05-2027 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१२० ी.सुरेश नारायण 
सरनोबत 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 16-07-1997 03-05-1971 31-07-2029   लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

121 ी. मह  गुलाबराव 
कोकाटे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 17-07-1997 23-08-1970 31-08-2028 सरळसेवा आहे B.Sc.   

122 ी. गजानन येवले शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 26-07-1997 07-01-1971 31-01-2029 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

१२३ ी. काझी 
नजमूि दन 
िह सामोि न 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 28-07-1997 13-06-1969 30-06-2027   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

124 ी. िनतीन बालकृ ण 
आयिचत 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 01-08-1997 20-12-1970 31-12-2028 सरळ सेवा लाग ुनाही B.Sc.   

125 ी. संजय िव लराव 
िपचकेवार 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवमा  12-08-1997 15-10-1969 31-10-2027   आहे B.Sc. DMLT   

१२६ ी. िगरीष मारोतराव 
पुरािणक 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 12-08-1997 16-06-1973 30-06-2031   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

127 ी. उ म सुखदेव 
नंदघडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 17-08-1997 04-07-1967 31-08-2025 सरळ सेवा लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

128 ीमती वदंना रामचं  
वद 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

भज ब 18-08-1997 07-07-1966 31-07-2024 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

१२९ ीमती वाती ीकातं 
जोशी 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 19-08-1997 19-07-1973 31-07-2031   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

130 ी. एम. एम. देशपांडे वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 21-08-1997 29-09-1966 30-09-2024   लाग ुनाही B.Sc.   

131 ीमती सोनाल आर. 
ग ेवार 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

भज ब 21-08-1997 15-06-1973 30-06-2031   आहे B.Sc. DMLT   

१३२ ीमती लता रिव 
उदिगरकर 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अजा 02-09-1997 16-08-1972 31-08-2030 सरळसेवा आहे B.Sc.   

133 ी. तानाजी 
तुळशीराम पोतदार 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

इमाव 06-10-1997 05-07-1970 31-07-2028 सरळसेवा आहे B.Sc.   

134 ीम मता िदपक 
देसाई 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

खुला 20-12-1997 31-08-1968 31-08-2026 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१३५ ीमती ि या राजू 
िच  े(बनसोडे) 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 29-12-1997 04-11-1973 30-11-2031 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

136 ी.अिदप भौ  
गायकवाड, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

अजा 30-12-1997 05-11-1973 30-11-2031   आहे B.Sc. DMLT   

137 ी. िदिलप आर. उगे अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

भज क 01-01-1998 11-08-1966 31-08-2024   आहे BSC B Ed   

१३८ ीमती अनुया अ चत 
दुव 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 01-01-1998 04-07-1974 31-07-2032 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

139 ीमती सपना एस. 
हलदार 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

खुला 02-01-1998 19-04-1968 30-04-2026   लाग ुनाही B.Sc.   

140 ीमती जय ी एस. 
कावलकर 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 02-01-1998 19-10-1969 31-10-2027   आहे B.Sc. DMLT   

१४१ ीमती सनंुदा बी. 
लाकुडवार 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 02-01-1998 26-12-1969 31-12-2027   िनयु ती 
खु या 

वग तून 

B.Sc. DMLT   

142 ीमती यो ना ए. 
गजिभये 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

अजा 02-01-1998 31-05-1970 31-05-2028   आहे B.Sc. DMLT   

143 ीमती अचना ड गरे शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

अजा 02-01-1998 24-08-1972 31-08-2030   आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१४४ ीमती कांचन पी. 
उपासणी 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

खुला 02-01-1998 01-05-1973 30-04-2031   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

145 ीमती चेतना पी. 
जीवतोडे 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 03-01-1998 26-09-1972 30-09-2030   आहे B.Sc. DMLT   

146 ीमती अचना आर. 
सातपतेु 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 03-01-1998 02-06-1974 30-06-2032     B. Sc-
PGDCA  

  

१४७ ी. अिनल जी. 
कुलकण  

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

खुला 05-01-1998 02-07-1969 31-07-2027   लाग ुनाही B Sc, MIRPM   

148 ी. सुरेश एम. जाधव अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

िवजा अ 06-01-1998 15-09-1973 30-09-2031   आहे B.Sc. 
Diploma 
Ophthal 

  

149 ीमती िविनता एन 
िनतनवरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 09-01-1998 27-01-1972 31-01-2030 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   

१५० ीमती मिनषा सी. 
मोहाडीकर 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

िवजा अ 12-01-1998 19-05-1975 31-05-2033   आहे B.Sc. DMLT   

151 ीमती वदंना रामाजी 
लाजेंवार (ग डाणे ) 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 21-01-1998 27-06-1970 30-06-2028 सरळसेवा आहे B.Sc.(Micro) 

 (िनलंिबत) 

152 ी. िशवशंकर 
माधवराव क डरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 29-01-1998 13-05-1973 31-05-2031 सरळ सेवा . B.Sc.   

१५३ ीमती अंजली आर. 
अरोरा 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

खुला 02-02-1998 03-04-1969 30-04-2027   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

154 ीमती ि ती अ ण 
गजिभये ( मंडपे) 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अजा 17-03-1998 12-10-1967 31-10-2025   आहे M.Sc.   

155 ीमती िशतल सजंय 
डाखोळे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 13-04-1998 22-03-1973 31-03-2031   आहे B.Sc.   

१५६ ी. रोिहदास रामजी 
पवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

िवजा अ 14-04-1998 30-06-1967 30-06-2025 िनवड मंडळ आहे B.Sc.   

157 ी. मोद िभमराव 
राठोड 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

िवजा 24-04-1998 16-07-1973 31-07-2031 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

158 ी. रघुनाथ देवराम 
महाजन 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

इमाव 02-05-1998 01-02-1971 31-01-2029   होय B.Sc.   

१५९ ीमती वाती गो. 
अ वाल 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

खुला 08-05-1998 28-04-1972 30-04-2030   लाग ुनाही B.Sc. M.Sc. 
PhD 

  

160 ीमती अचना ए. 
धवड 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

इमाव 13-05-1998 01-07-1972 30-06-2030   आहे M.Sc. 
M.Ed.D.Phar
m 

  

161 ी. राजेश ही. 
पाटील 

अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

अजा 15-05-1998 08-12-1966 31-12-2024   आहे B.Sc. DMLT   

१६२ ी. िगता याम शडे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 19-05-1998 13-12-1972 31-12-2030 सरळ सेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

163 ीमती सिुनता 
भगवंतराव कांबळे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 02-07-1998 10-06-1967 30-06-2025 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Zoology, 
Chemisry, 
Botony), 
DMLT 

  

164 ी. रामे र द ा य 
लांडगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

इमाव 18-07-1998 09-06-1976 30-06-2034 क प त आहे B.Sc.   

१६५ ी. कीशन 
मािणकराव िगते 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवजा 24-07-1998 15-07-1976 31-07-2034   आहे B.Sc.   

166 ी. घन याम नरहरी 
कुलकण  

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 22-09-1998 10-03-1970 31-03-2028 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

167 ी. िवजयकुमार 
देसाईराव देशमुख 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नांदेड 

खुला 15-10-1998 01-01-1968 31-12-2025   लाग ुनाही B.Sc.   

१६८ ी. उ दव िदगंबर 
के े  

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नांदेड 

िवजा अ 29-10-1998 26-01-1973 31-01-2031    आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

169 ीमती िवभा एम 
िटकले 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अजा 08-11-1998 07-07-1969 31-07-2027   आहे B.Sc. DMLT   

170 अपण  िहरालाल 
रघतवान 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अज 24-02-1999 14-07-1976 31-07-2034   Caste.SR.1
846.90 
15.05.1990 

B.Sc.   

१७१ ीमती आसीया न. हु. 
जमादार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 25-02-1999 10-08-1972 31-08-2030 सरळसेवा  आहे B.Sc. DMLT   

172 ीमती सधुा 
अिमतकुमार पाडंव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 25-02-1999 22-01-1976 31-01-2034   आहे B.Sc. DMLT   

173 ीमती मिनषा मयुरेश 
मांडलेकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 08-03-1999 30-06-1972 30-06-2030 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

१७४ िमल द रमाकांत पोशे कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

इमाव 26-03-1999 23-12-1975 31-12-2023   आहे BSc 
Chemistry 

  

175 शोभा िव ण ूसाबळे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अज 31-03-1999 04-11-1977 30-04-2035   Caste.SR.1
785.92  
29.06.92 

B.Sc. DMLT   

176 ी. सुरेश मोहनराव 
सकीनवार 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज ब 10-06-1999 28-06-1974 30-06-2032   आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१७७ ी. रंिजत भगवान 
मराप े

डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर णालय व 
अनुसंधान क , नागपूर 

अज 19-07-1999 25-01-1975 31-01-2033   आहे B.Sc.   

178 ीमती गगणदीप 
कौर जसपाल सग 
बॉ स 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 03-08-1999 01-06-1971 31-05-2029 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

179 ी. आरीफ ऐनुसाब 
पटेल 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 01-10-1999 14-05-1976 31-05-2034   लाग ुनाही बी.एससी.िव ा
न 

  

१८० ी. सतंोषकुमार 
यशवतंराव थोरात 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 02-11-1999 05-07-1974 31-07-2032   होय B.Sc.   

181 ी. बडे ि पती 
तुकाराम 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

भज ड 22-11-1999 02-06-1972 30-06-2030 क प त आहे B.Sc.   

182 ी. मोह मद रिशद 
मो. अ दुल खदीर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 25-11-1999 25-01-1969 30-06-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

१८३ उमेश पांडुरंग जाधव बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 30-11-1999 20-07-1972 31-07-2030   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

184 ी. िदलीप दादाराव 
पाटील 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 27-12-1999 14-09-1970 30-09-2028   होय B.Sc.   

185 ी. अंनत ानोबा 
मुंडे  

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

भज ड 08-01-2000 12-12-1968 31-12-2026     B.Sc. DMLT   

१८६ ी. क े बाळासाहेब 
रावसाहेब 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

भज ड 10-01-2000 12-08-1972 31-08-2030 क प त आहे B.Sc. DMLT   

187 ी. सुंकलोड मािणक 
ल मण 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

कुलेकडगी 29-01-2000 01-02-1964 31-01-2022 क प त आहे B.Sc. DMLT   

188 ी. िनतीन हंसराज 
खडस े

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 31-01-2000 30-06-1971 30-06-2029   होय B.Sc.   

१८९ ीमती सिुचता 
िवनोद लोखंडे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 07-02-2000 26-06-1973 30-06-2031   होय M.Sc.   

190 ी. के. एस. फावडे वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 15-03-2000 15-11-1972 30-11-2030   लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

191 ी. जावदे अहमद 
अ दुल कादर शेख 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 14-06-2000 24-04-1972 30-04-2030   लाग ुनाही एम.एससी 
रसायनशा , 
िब.एड 

… 

१९२ ी. ताळे गो वद 
मािणकराव 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

भज ब 17-06-2000 08-09-1974 30-09-2032 भकंुप त आहे B.Sc.   

193 ी.सुयवंशी सुयकातं 
रंगराव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 01-08-2000 30-06-71 30-06-2029   लाग ुनाही बी एस सी   

194 ी. बालाजी गणेश 
शेकापूरकर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 01-08-2000 07-02-1978 29-02-2036   आहे B.Sc.   

१९५ ी. परशुराम गोफा 
राठोड 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवजा अ 11-09-2000 10-05-1966 31-05-2034   आहे SSC   

196 ी.िदपक गंगाराम 
अिहरराव, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 03-10-2000 29-09-1973 30-09-2031   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

197 ी. सूयकातं ध िडबा 
नागरगोजे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज ड 03-10-2000 05-04-1975 30-04-2033   आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

१९८ ी. सोहन भीमराव 
भालेराव 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 04-10-2000 14-06-1978 30-06-2032   होय B.Sc.   

199 ाने र अ ा खोमणे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 09-10-2000 06-01-1973 31-05-2031   लाग ुनाही M.Sc.   

200 ीमती सिुनता सुिजत 
पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 17-10-2000 19-06-1974 30-06-2032   लाग ुनाही बी.ए सी 
डीएमएलटी  
एम ए सी 
मेडीकल 
बायोकेमे ी 

  

२०१ ी.रॉबीन िडसोजा सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

खुला 16-11-2000 24-08-1975 31-08-2033   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

202 ी. जाधव केशव 
रंगनाथराव 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

खुला 30-11-2000 07-07-1975 30-11-2033 क प त लाग ुनाही B.Sc.   

203 डे हीड रमेश साबळे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 22-12-2000 25-05-1973 31-12-2031   लाग ुनाही B.Sc.   

२०४ ी. िवजयकुमार 
हादराव नागरगोजे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज ड 22-12-2000 15-08-1974 31-08-2032   आहे B.Sc.   

205 ी.यशवतं अ. तोरंबे,  शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

खुला 29-12-2000 01-05-1977 30-04-2035 सरळ सेवा लाग ुनाही BSc 
Chemistry 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

206 ी.यशवतं अ. तोरंबे,  शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

खुला 29-12-2000 01-05-1977 30-04-2035 सरळ सेवा लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

२०७ ी ेमचंद रामचं  
कमलाकर 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

अजा 01-01-2001 29-06-1976 30-06-2034 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

208 ी. गो वद देवनाथ 
दिहफळे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 01-01-2001 20-05-1978 31-05-2036 सरळसेवा आहे B.Sc.   

209 ी. भोजने पांडुरंग 
वसतंराव 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

इमाव 24-01-2001 15-08-1974 31-08-2032 भकंुप त आहे B.Sc.   

२१० ी. शांत 
िवठठलराव बनसोडे 

ी छ पती िशवाजी 
महाराज सव पचार 

णालय, सोलापूर 

अजा 19-03-2001 17-06-1975 30-06-2033 पदो ती आहे BSc   

211 ी.सुरनर रामे र 
मोतीराम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

हाटकर 05-05-2001 15-06-74 30-06-2032   आहे बी एस सी   

212 ी. काश पंढरीनाथ 
खेडकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

भज ड 20-06-2001 04-03-1970 04-03-2028 क प त आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

२१३ ी. बी. आर. नाकाडे वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 17-07-2001 12-05-1972 31-05-2030   आहे B.Sc.   

214 ी. संपत िशवाजी 
मुसळे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 17-07-2001 03-04-1974 30-04-2032 सरळसेवा आहे B.Sc.   

215 ी. माधव बालाजी 
क े 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

भज ड 19-07-2001 15-07-1976 31-07-2034   आहे B.Sc.   

२१६ ी. रघूनाथ गंगाराम 
यारमवाड 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज ड 27-08-2001 19-01-1970 31-01-2028   आहे B.Sc.   

217 ीमती िव ा ीमंत 
रेडेकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 27-08-2001 21-03-1978 31-03-2036   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

218 ी. रामराव सखाराम 
जाधव 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवजा 05-09-2001 03-07-1974 31-07-2032   आहे B.Sc.   

२१९ ी. पुडंिलक सांवत सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

खुला 01-10-2001 03-11-1964 30-11-2022   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

220 ी. राजेश 
जनाधनराव झड 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 29-10-2001 10-10-1973 31-10-2031 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. (Chem) 
Botony,Biolo
gy, MA 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

221 ीमती ा 
सतंोषराव 
धम िधकारी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 22-12-2001 19-05-1973 31-05-2031 क प त लाग ुनाही B.Sc.   

२२२ ी.बालाजी कोडजी 
दंडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 24-12-2001 05-08-1971 31-08-2029 क प त लाग ुनाही M.Sc. अपंग 

223 ी. अ णा आ माराम 
पाटील 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 21-01-2002 01-06-1975 31-05-2033 सरळसेवा लाग ुनाही बी.एस.सी-
बी.एड 

  

224 ी शातं यादव इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 24-01-2002 02-12-1973 31-12-2031   आहे M.Sc.   

२२५ ी.स यद तारेक 
अहमद स यद अमद 
अली 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 24-01-2002 27-06-1975 30-06-2033 क प त लाग ुनाही B.Sc.   

226 ी. माधव ीरंग बडे वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 16-02-2002 05-02-1973 28-02-2031 सरळसेवा आहे B.Sc.   

227 ी. िव णु सुदाम 
नागरगोजे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 05-03-2002 20-04-1977 03-04-2035 सरळसेवा आहे B.Sc.   

२२८ ी. बंडु एस. भेल े अितिवशेषोपचार 
णालय, नागपूर 

अजा 14-03-2002 31-01-1965 31-01-2023   आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

229 अिवनाश कािशनाथ 
काळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

एन टी  30-05-2002 12-03-1975 31-03-2033   746 
29.06.1992 

B.Sc.   

230 ी. सुरेश कािशनाथ 
थोरात 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 02-06-2002 26-01-1977 31-01-2035   लाग ुनाही B.Sc.   

२३१ ी. शैलेष मू सह 
गौर 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवजा 26-06-2002 17-07-1972 31-07-2030   आहे B.Sc.   

232 ी. िहरा सग खुबा 
पवार 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

िवजा 07-08-2002 13-05-1967 31-05-2025 सरळसेवा आहे M.Sc. 
Chemistry 

  

233 ी. दीप 
िनळकंठराव देशमखु 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 01-09-2002 18-06-1963 30-06-2021 पदो ती लाग ुनाही B.Sc.   

२३४ ी. िवलास िभमराव 
मुगल 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 07-09-2002 29-04-1967 30-04-2025 पदो ती आहे B.Sc.   

235 ी. संजय केशवराव 
सालफळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 14-09-2002 27-04-1963 30-04-2021 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

236 ी. िवनोद द ाराम 
भ ग 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 26-11-2002 01-06-1977 30-06-2025   लाग ुनाही B.Sc.   

२३७ ी.महेश गहीनीनाथ 
जोमदे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 28-11-2002 02-04-74 31-04-2032   लाग ुनाही बी एस सी   



Page 31 of 72 
 

अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

238 ी. बाबुराव िशवाजी 
गवडंी 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज ब 01-04-2003 03-01-1977 31-01-2035 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 

  

239 ीम ती. संघिम ा 
िव  वासराव बागल 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 17-06-2003 18-08-1975 31-08-2033 िनवड मंडळ आहे M.Sc.   

२४० शिशकातं दगडू 
च हाण 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 24-06-2003 07-01-1969 31-07-2027   465 
17.08.1992 

B.Sc. DMLT   

241 ी. बाब ूिदगंबर हांडे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

भज क 01-07-2003 06-06-1968 30-06-2026   आहे B.Sc. DMLT   

242 ी. पांडूरंग अिभमान 
वाधमारे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 14-07-2003 10-04-1979 30-04-2037   आहे बी.ए सी 
डीएमएलटी  
एम ए सी 
मेडीकल 
बायोकेमे ी 

  

२४३ ीमती नेहा स ं
पालकर 

प भषूण वसतंदादा 
पाटील शासकीय 

णालय, सांगली 

इमाव 14-07-2003 16-12-1994 31-12-2032   आहे B.Sc. DMLT   

244 ी. शेख शकील ीन 
नाजीमो ीन 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 15-07-2003 22-05-1977 31-05-2035 क प त लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

245 शैलजा आनंद ड गरे 
(कालेकर) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 08-08-2003 24-09-1978 30-09-2036   MAG.CAST
E.2208.99 
03.07.1999 
सोलापूर 

B.Sc. DMLT   

२४६ ी.भाऊलाल पुरामण 
जाधव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

िवजा 29-09-2003 28-05-1971 31-05-2029 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

247 ी. अशोक गंगाधर 
वाघमारे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 25-11-2003 02-06-1966 30-06-2024 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

248 ी. राजेश िव ण ू
िबडव े

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

इमाव 27-11-2003 30-07-1975 31-07-2033 िनवड 
सिमती 

आहे B.Sc. अपंग 

२४९ ी. केशव अजुन 
सोलंकी 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 01-12-2003 18-07-1962 31-07-2020   आहे HSC   

250 ी. काश अजुनराव 
भोकरे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

अजा 31-12-2003 06-05-1963 30-05-2021   अ ा त SSC   

251 ीमती भा य ी भ.ु 
कुलकण , 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

खुला 11-05-2004 03-04-1968 30-04-2026 पदो ती लाग ुनाही बी.एस.सी,केिम
टी,डीएमएल

टी 

िद.11.5.2004 
पासून पदो 

२५२ ीमती भा य ी भ.ु 
कुलकण ,शादंमव मु 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

खुला 11-05-2004 03-04-1968 30-04-2026 पदो ती लाग ुनाही बी.एस.सी,केिम
टी,डीएमएल

टी 

िद.11.5.2004 
पासून पदो 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

253 ी. शरण पा ितप णा 
तोळणूरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 01-06-2004 22-06-1966 30-06-2024 पदो ती आहे SSLC(कन टक
), DMLT 

  

254 ी. राम कामाजी 
भोसले 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 07-06-2004 14-06-1970 30-06-2028   लाग ुनाही B.Sc.   

२५५ ी.अजय य वतंराव 
देशमुख 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
ककरोग णालय, 
औरंगाबाद 

खुला 13-07-2004 23-11-1975 30-11-2033 सरळसेवा लाग ुनाही बी.ए सी.(भौित
कशा , 
रसायनशा ,  
ईले ॉिन स ) 

योगशाळा 
तं  कोस 
पास 

  

256 ीमती रेणकूा दगबर 
कुडतरकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 23-07-2004 11-01-1980 31-01-2038   आहे M.Sc.   

257 ी.जाधव मधुकर 
ल मण 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

लमाण 05-08-2004 01-10-74 31-10-2032   आहे बी एस सी   

२५८ ी. भाऊसाहेब 
ल मण नागरगोजे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

हदु 
वजंारी 

05-08-2004 01-07-1978 31-07-2036     BSc 
Chemistry 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

259 ेमनाथ िवठठल 
राठोड 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज 11-08-2004 10-05-1979 31-05-2037   1999.Misc.
Sr.720 .195 
08.07.1999 

B.Sc. DMLT   

260 ीमती वष  मधुकर 
मुन 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 23-08-2004 23-05-1971 31-05-2029 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

२६१ द ा य िसताराम 
आटोळे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज क 25-10-2004 01-06-1962 31-05-2020   26      
15.01.04 

    

262 अ दूल जहीद अ दुल 
अरकटी 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 25-10-2004 03-04-1965 31-03-2023   लाग ुनाही SSC   

263 वष  गणेश गोरे 
(पडसे) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 25-10-2004 03-06-1965 31-03-2023   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

२६४ ी. काश प. 
आिडवरेकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 25-01-2005 28-12-1962 31-12-2020   आहे SSC   

265 र वद तुकाराम 
गायकवाड 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

हीजेएनटी 31-01-2005 01-05-1963 30-04-2021   एस आर. 
1002.89 
25.09.1989 

SSC   

266 ीमती रंजना याम 
साव े

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 21-02-2005 10-01-1964 31-01-2022   - SSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

२६७ ी.अर वद एन 
गडडम 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

बेलदार 17-05-2005 01-04-1964 30-03-2022   आहे SSC   

268 ी. संजय परशुराम 
वाघमारे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अजा 27-05-2005 17-06-1963 30-06-2021 सरळसेवा आहे M.Sc. शु य जे ठतेने 
जू 

269 ीमती.अलका 
िवदयाधर पाटसकर , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

इमाव 16-06-2005 12-06-1969 30-06-2027   आहे B.Sc. DMLT   

२७० ी. ीमंत ल मण 
खडतरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 01-09-2005 01-10-1971 30-09-2029 अनुकंपा आहे B.Sc. 
(Zoology), 
DMLT 

  

271 ी. राजू िमठाजी 
राठोड 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

िवजा 02-09-2005 02-06-1971 30-06-2029   आहे B.Sc.   

272 ी. िव ल यादवराव 
बु च े

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

भज क 10-10-2005 19-10-1962 31-10-2020   होय B.Sc.   

२७३ ी. संजय दादाराव 
सकंोचवार 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

भज ब 10-10-2005 23-02-1968 28-02-2026   होय B.Sc.   

274 ी. सुिनल िव णु 
मालके 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अज  10-10-2005 24-05-1970 31-05-2028   होय B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

275 ी गजानन क ाके ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, यवतमाळ 

अज 10-10-2005 14-04-1973 30-04-2031   आहे B.Sc.   

२७६ ी. राजेश यशवतं 
कदम 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 27-10-2005 25-09-1968 30-09-2026 पदो ती लाग ुनाही SSC   

277 ीमती काजल राऊत शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 12-01-2006 09-12-1978 31-12-2036 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   

278 ी. राज  चं कातं 
िमशाळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 01-05-2006 09-05-1963 31-05-2021 पदो ती आहे SSC   

२७९ ी. बाळकृ ण ल मण 
जाधव 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 01-05-2006 18-05-1963 31-05-2021 पदो ती आहे SSC   

280 ी. चं कांत िशवराम 
नाईक 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 01-05-2006 29-11-1966 31-11-2024 पदो ती लाग ुनाही SSC   

281 ी. राजेश गणपत 
घोसाळकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 01-05-2006 01-06-1971 31-05-2029 पदो ती लाग ुनाही SSC   

२८२ ी. बाब ुरामा कदम सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 03-05-2006 01-07-1964 30-06-2022 पदो ती आहे SSC   

283 ी. इं नाथ तुळाराम 
गणिवर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-10-2006 25-12-1961 31-12-2019 पदो ती आहे SSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

284 ी. भाऊसाहेब 
एकनाथ मंुढे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज ड 01-11-2006 01-06-1973 31-05-2031 कोट केस आहे B.Sc. (Chem) 

  

२८५ ी. ीराम भागवत 
सानप 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

भज ड 01-11-2006 07-05-1977 31-05-2035 क प त आहे B.Sc.   

286 ी. गोपाल के डहाके शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 12-11-2006 03-04-1962 30-04-2020 पदो ती आहे SSC   

287 ी. िववके वसंतराव 
खेडकर 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

खुला 15-01-2007 18-07-1967 31-07-2025   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

२८८ ीमती अंजली 
ाने र माईणकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 15-01-2007 21-05-1977 31-05-2035   आहे B.Sc. DMLT   

289 ी. उ म सखाराम 
राठोड 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अज  05-04-2007 01-07-1962 31-06-2020   होय SSC   

290 ी. िनलेश रघुनाथ 
शदे 

आरोगय िश ण पथक, 
तासगांव, िज. सांगली 

खुला 30-04-2007 18-04-1984 30-04-2042   लाग ुनाही B.Sc. DMLT अपंग 
(अ थ यंग) 

२९१ ीमती सं या 
िकसनराव भोले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 28-07-2007 13-02-1964 28-02-2022 पदो ती . HSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

292 ीमती क पना 
अिनकेत लोिहया 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-08-2007 04-04-1967 30-04-2025 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. DMLT शु य जे ठतेने 
जू 

293 ी. पु षो म अनंत 
घोडमारे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 01-12-2007 23-02-1972 28-02-2030 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

२९४ ी िव जीत संदीपान 
काटकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 16-01-2008 01-06-1976 31-05-2034 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. अ प टी 
(अपगं)  

295 ी.िवनेाद काशीनाथ 
राउत 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अजा 03-03-2008 19-05-1962 31-05-2020   आहे SSC   

296 ी. नवनाथ बाळाराम 
गावडं 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 01-06-2008 01-05-1964 30-04-2022 पदो ती आहे SSC   

२९७ ी. जॉन शिशकातं 
मोिहते 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 01-06-2008 18-10-1964 31-10-2022 पदो ती लाग ुनाही SSC   

298 ी. द ा य ल मण 
साळुके 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 01-06-2008 01-06-1966 31-05-2024 पदो ती लाग ुनाही SSC   

299 ी नंदिकशोर 
नामदेव मे ाम 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

भज ब 19-06-2008 11-09-1977 30-09-2035   आहे बीएससी, 
एमएससी, 
िडएमएलटी 

  

३०० ीम.िव ावती 
यशवतं वाघ 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

अजा 30-06-2008 26-04-1982 30-04-2040   आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

301 ीमती रेखा आनंद 
लोखंडे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

भज क 02-07-2008 04-01-1980 31-01-2038   आहे BSc 
Chemistry 

  

302 ीमती ेता मुंजेवार 
(मढे) 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

अजा 09-07-2008 25-01-1983 31-01-2041   आहे B.Sc. PG 
DMLT 

  

३०३ ी. िदप सुतार सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

इमाव 10-07-2008 17-12-1977 31-12-2035   आहे B.Sc.   

304 ीम िवजया गणपत 
कंुभार 

छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

इमाव 15-07-2008 12-10-1978 31-10-2036 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

305  ीमती.सुनंदा 
प सग गािवत, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

अज  29-07-2008 02-01-1977 31-01-2035   आहे B.Sc. DMLT   

३०६ ीमती  दशना 
राउत(क ढे) 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 16-09-2008 23-01-1980 30-09-2038   आहे B.Sc. DMLT   

307 ी.शेख नदीम शमीम 
अहेमद 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 30-09-2008 06-06-1984 30-06-2042 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. . 

308 ीमती भारती राजेश 
वै  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 01-10-2008 04-01-1976 30-04-2034 सरळ सेवा आहे M.Sc DMLT   



Page 40 of 72 
 

अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

३०९ ी. िस दाथ खेमाजी 
जाधव 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 01-11-2008 04-10-1963 31-10-2021 पदो ती आहे SSC   

310 ी. िगरी क याण 
आसाराम 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

भज ब 05-11-2008 05-06-1971 30-06-2029 पदो ती आहे HSC, DMLT   

311 ी. अनंत बाबजी 
गोळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 10-11-2008 23-12-1965 31-12-2023 पदो ती लाग ुनाही SSC   

३१२ ाने री महादेव 
काकडे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 17-02-2009 24-04-1981 30-04-2038   . B.Sc. DMLT   

313 ीमती गौरी देवद  
खंबाइत 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

अजा 17-02-2009 15-02-1984 29-02-2042   आहे बीएसएसी 
पीजी 
डीएमएलटी 

  

314 िसमा कोकरे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज 26-02-2009 01-11-1981 31-12-2039     B.Sc. DMLT   

३१५ ीमती रंजना संतोष 
रेवाळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02-03-2009 27-07-1969 31-07-2027 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

316 मिनषा बापूराव 
सोनवणे 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

अजा 02-03-2009 18-12-1982 31-12-2040   आहे B.Sc. DMLT   

317 ीमती गौरी िकशोर 
िनबांळकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 07-03-2009 27-05-1981 31-05-2039 सरळ सेवा आहे एमएससी पीजी 
िडएमएलटी 

  

३१८ ी.चं काश 
शांताराम इंगळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 07-03-2009 07-06-1982 30-06-2040 सरळसेवा आहे B.Sc. . 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

319 ी. शामकांत 
िमताराम घोरमोरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अज 09-03-2009 22-04-1975 30-04-2033 सरळसेवा आहे B.Sc.   

320 ी. अशोक नामदेव 
कदम 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 13-03-2009 29-05-1967 31-05-2025 पदो ती आहे SSC   

३२१ ीमती पनूम अशोक 
मोरे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 13-03-2009 12-10-1981 31-10-2039 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. (Chem) 
DMLT 

  

322 ी. पेष भीमराव 
भालेराव 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 30-03-2009 27-04-1976 30-04-2034   आहे B.Sc. DMLT आतंरिवभागीय 
बदलीने िद. 
16.3.2019 
रोजी जू 

323 ीमती.सुशमा 
ि जगोपाल नोगजा 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 31-03-2009 08-07-76 31-07-2034   लाग ुनाही बी एस सी /एम 
एल टी 

र तपेढी तं न 
या िर त 
असले या 
पदावर जु  

३२४ ी. नरेश बाबुभाई 
सोलंकी 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अजा 14-05-2009 23-11-1965 30-11-2023 पदो ती नाही SSC   

325 िवण राम प रीळ बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 06-06-2009 29-12-1971 31-12-2029   565.86  
01.06.1988 

SSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

326 ी. सुिनल अ पाजी 
मोहन 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 12-06-2009 01-06-1970 31-05-2028   आहे B.A. DMLT   

३२७ ी. एकनाथ रामधन 
राठोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

िवजा अ 15-06-2009 07-08-1983 31-08-2041 सरळसेवा आहे B.Sc.   

328 ी. अशोक सोमा 
गोिहल 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 18-06-2009 10-03-1967 31-03-2025   आहे SSC   

329 ी. शिशकातं 
रामचं  माळी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 19-06-2009 13-11-1972 30-11-2030   आहे B.Sc. DMLT   

३३० ीमती भा य ी 
नंदिकशोर किणरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 19-06-2009 22-05-1977 31-05-2035   आहे HSC, DMLT   

331 ीमती जय ी 
िव ास बंगेरा 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 19-06-2009 12-04-1978 30-04-2036   आहे बी.ए सी 
डीएमएलटी  
एम ए सी 
मेडीकल 
बायोकेमे ी 

  

332 ी. रघुनाथ महादेव 
पा टुरे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 20-06-2009 01-05-1967 30-04-2025   आहे HSC   

३३३ ी. मुतूजाखान 
हुसनेखान  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 16-07-2009 02-06-1965 30-06-2023 पदो ती लाग ुनाही SSC   

334 ी. िदिलप 
हादराव मोरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अजा 16-07-2009 04-12-1972 31-12-2030 पदो ती आहे H S C. CMLT   



Page 43 of 72 
 

अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

335 ी. संजय बबनराव 
गवारे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

खुला 31-08-2009 18-11-1964 30-11-2022   लाग ुनाही B.Sc.   

३३६ ी. अिनल माोतीराम 
वरघट 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अज  31-08-2009 25-08-1969 31-08-2027   होय B.Sc. Part I   

337 सुषमा संपत गुंजाळ बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

िवजा अ 03-12-2009 11-03-1980 30-11-2038   95.96 
25.09.1996 

B.Sc. DMLT   

338 वभैवी िव जीत प ै बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 11-01-2010 26-06-1968 30-06-2026   लाग ुनाही B.Sc.   

३३९ ाने र भटू जाधव बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 11-01-2010 03-09-1970 31-03-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

340 नागसेन रमेश भामरे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 11-01-2010 20-07-1972 31-07-2030    162 
13.4.1998 

HSC, DMLT   

341 मिनषा सजंय अंबेकर 
(गवारी) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अज 11-01-2010 27-11-1981 30-11-2039   Caste.SR.2
991.2000 
27.11.2000 

HSC   

३४२ ी. िमझ  उबेद जुनेद वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 04-03-2010 11-11-1983 30-11-2041   लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

343 ीमती लितका 
िव ांत खाबडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

इमाव 18-03-2010 17-12-1971 31-12-2029 सरळसेवा  आहे B.Sc. DMLT   

344 ीमती सिवता 
सोपानराव मारकड 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अजा 01-04-2010 10-05-1982 31-05-2040 पदो ती आहे HSC   

३४५ ीम. ितभा 
पुरोषो म चौधरी 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

अज 01-04-2010 05-04-1985 30-04-2043   आहे B.Sc. DMLT   

346 ीमती मीना िशवाजी 
पवार 

ी छ पती िशवाजी 
महाराज सव पचार 

णालय, सोलापूर 

िवजा अ 16-04-2010 24-05-1977 31-05-2035 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

347 ी गणेश दारकू 
बगाड 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

अज 19-04-2010 31-07-1983 31-07-2041   आहे B.Sc.   

३४८ ी. उमाकांत िव ण ु
अगवण 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 21-06-2010 04-05-1965 31-05-2023   होय HSC   

349 ी.शरद ल मण 
नलावडे  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 01-07-2010 01-06-1962 31-05-2020   लाग ुनाही SSC   

350 ी. मोद तुकाराम 
पाताडे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 01-07-2010 04-10-1963 31-10-2021   लाग ुनाही HSC   

३५१ ी. शेख अनसोिद न 
शेख,  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 01-07-2010 01-11-1974 31-10-2032   लाग ुनाही SSC, DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

352 ी. सतंोष िशवलाल 
खैरािलया 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

अजा 19-07-2010 07-03-1968 31-03-2026     SSC   

353 ीमती.वृषाली 
सुिनल अंबवणेकर , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

इमाव 01-11-2010 29-07-1965 31-07-2023   आहे B.Sc. DMLT   

३५४ सलीम बाबू शेख बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 01-11-2010 03-04-1966 31-03-2024   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

355 ी.अशोक गणपत 
दारकंुडे, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 01-11-2010 01-06-1967 31-05-2034   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

356 ीमती.वष राणी 
िकशोर ग डारकर , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 01-11-2010 10-12-1970 31-12-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

३५७ भारती भा कर 
िदि त 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 01-11-2010 14-06-1972 30-06-2030   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

358 ी. गंगाधर चं शेखर 
लकडे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 01-12-2010 10-12-1967 31-12-2025 पदो ती लाग ुनाही SSC 

  

359 ीमती मता िवनोद 
घाडगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 01-12-2010 27-05-1971 31-05-2029   आहे B.Sc. DMLT   

३६० ीमती मिनषा सुिनल 
दलाल 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 01-12-2010 01-06-1976 31-05-2034   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

361 ी. गणेश यशवतं 
बाणे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 07-02-2011 21-06-1981 30-06-2039   आहे HSC, DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

362 ी. महेश गो वद 
रावराणे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 08-02-2011 19-01-1969 31-01-2027 पदो ती लाग ुनाही HSC, DMLT   

३६३ मुकेश वणुे वाघेला कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

अजा 08-02-2011 22-08-1970 31-08-2028   आहे SSC   

364 ी.रमाकांत ग िवद 
कोठावळे 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

खुला 08-02-2011 03-10-1970 31-10-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

365 ीमती आिदती 
अिभजीत कुलकण  

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 09-02-2011 12-06-1973 30-06-2031 सरळसेवा लाग ुनाही एम.एस.सी. 
बायोकेमे ी 

  

३६६ ी. हरी भागाजी 
नवले 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

इमाव 09-02-2011 24-06-1975 30-06-2033   नाही SSC   

367 ी िवण तुकाराम 
मोरे 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

खुला 10-02-2011 02-07-1968 31-07-2046   लाग ुनाही SSC   

368 ीमती िव ा 
भगत सग राणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

अज 05-03-2011 13-11-1978 30-11-2036 पदो ती आहे HSC, B.A.   

३६९ ीमती आशा नवनाथ 
लाड 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 19-04-2011 22-03-1969 31-03-2027 पदो ती आहे SSC   

370 ीमती बीना 
माजीद खान 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अज 20-05-2011 12-07-1983 31-07-2041 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

371 ी. िवलास दगडू 
साठे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 31-05-2011 04-10-1973 31-10-2031   आहे B,Com. 
DMLT 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

३७२ ी. राजाभाऊ 
कारभारी मोरे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-07-2011 06-12-1967 31-12-2025 पदो ती लाग ुनाही HSC   

373 ी. उ दव िकसनराव 
देशमुख 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-07-2011 05-08-1969 31-08-2027 पदो ती लाग ुनाही HSC   

374 ी. भारत भगवानराव 
काबंळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 06-07-2011 13-09-1972 30-09-2030 पदो ती आहे B.Sc.   

३७५ ीमती िच ा 
अ यतुराव बेहरे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-12-2011 28-08-1964 31-08-2022 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

376 ी. रमेश िव णु उगडे वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-12-2011 05-06-1969 30-06-2027 पदो ती लाग ुनाही HSC   

377 ी. अशोक तुकाराम 
घुगे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 01-12-2011 17-11-1976 30-11-2034 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

३७८ ीमती अचना सु ीव 
राजपांगे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 23-01-2012 15-02-1975 28-02-2033 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT शु य ये ठता 
08-08-1998 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

379 ी. स यकुमार य.ु 
जालनेकर 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अज  15-03-2012 16-01-1965 31-01-2023 पदो ती नाही B.Sc. DMLT   

380 राजाराम िपरन इंदव े बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 04-04-2012 25-02-1969 28-02-2027   5287 
7.6.1986 

HSC   

३८१ अनुराधा तुषार पालके 
(गायकवाड) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

अजा 04-04-2012 18-08-1976 31-08-2034   MAC.SR.12
30  
12.08.1992 

B.Sc. DMLT   

382 ीमती.िनलीमा शरद 
गायकवाड, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 09-04-2012 05-06-1969 30-06-2027   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

383 ीमती.सनुंदा 
वसतंराव बनसोडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

भज क 20-04-2012 12-07-1967 31-07-2025 भकंूप त आहे HSC   

३८४ ी. संजय सदुामराव 
कािशदे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 20-04-2012 07-07-1972 31-07-2030 क प थ आहे B.Sc.   

385 ी. राजू िनरंजन 
गंगावणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 20-04-2012 13-03-1977 31-03-2035 क प त आहे HSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

386 ीमती अनघा राम 
बोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
ककरोग णालय, 
औरंगाबाद 

खुला 05-05-2012 09-12-1966 30-09-2024 पदो ती लाग ुनाही बी.ए सी. 
(रसायनशा , 
वन पतीशा , 
सु मजीवशा ) 
डी एम एल टी 

  

३८७ ीमती सं या 
सजंयराव शेवतकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
ककरोग णालय, 
औरंगाबाद 

इमाव 05-05-2012 20-01-1968 31-01-2026 पदो ती आहे. बी.ए सी.(रसा
यनशा , 
वन पतीशा , 

ाणीशा  ) डी 
एम एल टी 

  

388 ी.उदय शंकर 
पारधी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

िवजा अ 05-05-2012 08-05-1970 31-05-2028 पदो ती आहे B.Sc. थम िनयु ती 
िद.05.07.1999 
( योगशाळा 
सहायक) 

389 ी.महंमद र बानी 
गुलाम िस ीकी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 14-06-2012 28-01-1969 31-01-2027 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. . 

३९० ी. िव णु जो. राठोड शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

िवजा अ 21-08-2012 24-09-1985 30-09-2024   होय B.Sc.   

391 ी. एकनाथ 
तुळिशराम ताकमोगे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 27-12-2012 27-07-1984 31-07-2042   लाग ुनाही बी.ए सी 
(िफिज स) 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

392 ी.मेघराज उ म 
साबळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 28-12-2012 27-11-1983 30-10-2041 सरळसेवा लाग ुनाही B.Sc. अ प टी 
(अपगं)  

३९३ ी. िवण येवले शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

इमाव 28-12-2012 22-02-1984 28-02-2042 सरळसेवा आहे B.Sc. अपंग 

394 ी. लहाने माधव 
जनादन 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

भज ड 28-12-2012 09-12-1986 31-12-2044   आहे B.Sc. अपंगकोटा 

395 अ ण हगणे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 31-12-2012 01-01-1978 31-12-2036     B.Sc.   

३९६ ी.संजयकुमार 
मोहनलाल जैन 

सव पचवार णालय, 
धुळे 

खुला 01-01-2013 10-06-1970 30-06-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

397 ीमती जय ी ठाकरे इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 01-01-2013 18-07-1984 31-07-2042     HSC, DMLT अपंग 
आर णातगत 
िनयु ती 

398 ी अिनल गंगाधर 
भोरकर 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय 
व णालय,नागपूर 

इमाव 02-01-2013 30-07-1974 31-07-2032 सरळसेवा  आहे HSC   

३९९ ी अिमत एच मुन  इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अजा 10-01-2013 22-12-1984 31-12-2031   आहे एमएससी,पीजी 
िडएमएलटी,ए
मएससीआयटी 

अपंग 
आर णातगत 
िनयु ती 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

400 ी शेख मंसुरी मो 
फैजान 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

खुला 10-01-2013 04-06-1988 30-06-2046   लाग ुनाही B.Sc. अपंग 
आर णातगत 
िनयु ती 

401 ी.उ म तातोबा 
कमलाकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 16-01-2013 01-06-1969 31-05-2028   आहे B.Sc. DMLT   

४०२ ी सुयकांत िनव ी 
मगरे 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

अजा 18-01-2013 20-06-1969 30-06-2027   आहे B.Sc.   

403 ी. िवजय मोटघरे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 21-01-2013 11-08-1963 31-08-2021 पदो ती आहे SSC   

404 ीमती िनता 
अिवनाश वखंेडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 31-01-2013 16-12-1967 31-12-2025 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

४०५ ीमती इंिदरा 
ई रकुमार रंगारी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 01-02-2013 03-02-1962 31-03-2020 पदो ती आहे SSC   

406 ीमती अचना 
ीिनवास कंचरला 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 07-02-2013 19-03-1973 31-03-2031 पदो ती लाग ुनाही HSC, DMLT   

407 ी. युवराज रामराव 
राख 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 07-02-2013 07-06-1978 30-06-2036 पदो ती आहे HSC   

४०८ ी. मु ताक सलीम 
स यद 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 07-02-2013 27-03-1979 31-03-2037 पदो ती लाग ुनाही HSC, DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

409 ीमती किवता 
बडवाईक 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 10-02-2013 07-10-1969 31-01-2027 पदो ती आहे B.Sc.   

410 सुरेखा कंुडिलक 
घोडेकर (िवजयमाला 
शडे) 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 14-02-2013 11-05-1980 31-11-2038   Caste.SR.1
186.1997   
12.08.1997 
कजत 

B.Sc. DMLT   

४११ ी. ी.िदपक 
बाबुलाल गंगो ी 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

एन टी  16-02-2013 05-05-1962 31-05-2020   आहे SSC   

412 ीमती शुभागंी र व  
िबसने 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 16-02-2013 21-12-1966 31-12-2024 पदो ती आहे M.Sc DMLT   

413 ीमती िसमा छोटु 
ताजणे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 16-02-2013 08-10-1974 31-10-2032 पदो ती . HSC, DMLT   

४१४ ी. एस. डी. 
सोनावणे 

वामी रामानंद तीथ 
ािमण शासकीय 

वै कीय महािव ालय 
व णालय, 
अंबाजोगाई 

भज ड 12-03-2013 01-07-1969 31-07-2027   आहे SSC   

415 ी. राजेश बालकृ ण 
पारधी 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 22-03-2013 15-11-1972 30-11-2030 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

416 ी.भरत वणेनुाथ 
शेळके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

यलम 28-03-2013 20-04-1979 30-04-2036   आहे बी एस सी 
डॉ.बी एम 
य/ुएम एल टी 

र तपेढी तं  
या िर त 
असले या 
पदावर जु  

४१७ भवरे िस दे र 
काशीनाथ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
सव पचार णालय 
लातूर 

खुला 10-04-2013 28-06-85 30-06-2043   लाग ुनाही बी एस सी /एम 
एल टी 

  

418 ी अमोल मारोतराव 
टाकरखेडे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 20-05-2013 24-09-1981 30-09-2039   आहे बीएससी, 
िडएमएलिट,  
एमएससी 
आयटी 

  

419 ी. कांबळे  िव म 
गोरोबा 

िवलासराव देशमखु 
शासकीय वै कीय 
िव ान सं था, लातूर 

अजा 03-06-2013 05-01-1987 31-01-2045   आहे B.Sc. DMLT   

४२० ीमती गजगौरी 
महेश गुडड़ ़

ी छ पती िशवाजी 
महाराज सव पचार 

णालय, सोलापूर 

भज ब 03-09-2013 12-01-1983 31-01-2041 सरळसेवा आहे BSc 
Chemistry 

  

421 ी. िजत सग 
स जन सग रजपतू 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

िवजा अ 23-09-2013 22-07-1979 31-07-2037   आहे HSC, DMLT   

422 ी.युवराज रामटेके शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

अजा 30-11-2013 21-01-1974 31-01-2032   आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४२३ ी. शंत 
प ाकरराव जोशी 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 30-11-2013 20-09-1980 30-09-2038   लाग ुनाही B.Sc.   

424 ीमती िद ती िवजय 
बेले 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अजा 30-11-2013 28-05-1981 31-05-2039   आहे बीएससी, 
िडएमएलिट,  
एमएससी 
आयटी 

  

425 ीमती अचना कुनगर इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय 
व णालय,नागपूर 

भज क 30-11-2013 01-12-1983 30-11-2041 सरळसेवा  आहे BSc   

४२६ ी. िनतीन सुहास 
धामणे 

राज ष छ पती शाहू 
महाराज शासकीय 
वै कीय  महािव ालय, 
को हापूर 

खुला 09-12-2013 10-05-1987 31-05-2045   लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

427 ी. राधे याम भगवान 
सोिन या 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

खुला 13-12-2013 01-01-1984 31-12-2041   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

428 ी.िगरीश द ा य 
जोशी  

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

खुला 19-12-2013 18-05-1982 31-05-2040   लाग ुनाही BSc Mphil   

४२९ ीमती मृणाल पंकज 
यावलकर 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 23-12-2013 07-09-1983 30-09-2041 पदो ती आहे एम.एस.सी. 
माय ोबायोलॉ
जी 

  

430 केतकी शरद वा ेरे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 23-12-2013 23-11-1988 30-11-2046   लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

431 ी. ीधर पांडूरंग 
हंगे, 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

िवजाड 27-12-2013 02-01-1981 31-01-2039   आहे B.Sc. DMLT   

४३२ ी. िवकास बापूराव 
वाघमारे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 01-03-2014 17-09-1981 30-09-2039   आहे HSC   

433 ी. संिदप मधुकर 
कवडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

िवमा  16-05-2014 22-02-1982 28-02-2040   आहे B.Sc. DMLT   

434 ीमती शैलजा 
सभंाजीराव पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

खुला 08-07-2014 05-04-1981 30-04-2039 सरळसेवा  लाग ुनाही B.Sc. DMLT  
MSc 
Biochemistry  

  

४३५ ी. राजेश तुकाराम 
लांडगे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 02-08-2014 25-01-1969 31-01-2027 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

436 ीमती क पना 
िहतेश कंुबळे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02-08-2014 21-08-1977 31-08-2035 पदो ती आहे बी.एस.सी. 
लाईफ साय स 
डीएमएलटी 

  

437 ी. दादासाहेब खं. 
जगधने, 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अजा 02-08-2014 05-07-1978 31-05-2036 पदो ती आहे बी.एस.सी,केिम
टी,डीएमएल

टी 

  

४३८ ी. दादासाहेब खं. 
जगधने, 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अजा 02-08-2014 05-07-1978 31-05-2036 पदो ती आहे बी.एस.सी,केिम
टी,डीएमएल

टी 

  

439 ी. संजय शंकर 
ितटकारे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

अज 02-08-2014 03-02-1979 28-02-2037 पदो ती आहे B.A. DMLT   

440 ीमती शारदा राजू 
वदूै 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

भज ब 02-08-2014 02-10-1979 31-10-2037 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४४१ ीमती मौसमी पवन 
ितवारी 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 02-08-2014 07-01-1980 31-01-2038   लाग ुनाही M.Sc.   

442 ीमती राकेश मुंकंुद 
पाटील 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

िवमा  02-08-2014 20-05-1980 31-05-2038 पदो ती आहे HSC, DMLT   

443 ी. सुिनल रामकृ ण 
गावडं 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

इमाव 02-08-2014 04-04-1982 30-04-2040 पदो ती आहे HSC, DMLT   

४४४ ीमती सरीता राहूल 
शदे 

सर ज. जी. समूह 
णालये, मुंबई 

खुला 02-08-2014 21-04-1986 30-04-2044 पदो ती लाग ुनाही बी.एस.सी. 
केमे ी 
डीएमएलटी 

  

445 ी. िवजय नामदेव 
पवार 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

िवजा अ 04-08-2014 20-10-1970 31-10-2028   आहे     

446 ी. अर वद कृ णा 
गोसावी 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

भज ब 04-08-2014 10-03-1973 31-03-2031   आहे HSC, DMLT   

४४७ ीमती शैलेजा 
नामदेव सुव 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 04-08-2014 09-05-1975 31-05-2033   आहे BSc DMLT   

448 ी. राज   िवठठल 
मणचेकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 04-08-2014 20-07-1978 31-07-2036   आहे B.Sc. DMLT   

449 ी. द ाराम िनवृ ी 
सापनर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 04-08-2014 03-01-1979 31-01-2037   लाग ुनाही HSC, DMLT   

४५० ीमती विनता  अजुन 
च हान 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 04-08-2014 15-01-1982 31-05-2040   आहे HSC, CMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

451 ीमती सोनल 
वसतंराव जगताप  

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 04-08-2014 19-04-1986 03-04-2044   लाग ुनाही HSC, DMLT   

452 ीमती िदपाली 
िवनोद कदम 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 05-08-2014 01-04-1978 31-03-2036   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

४५३ बालाजी नारायण 
देवतुळे 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

अज 05-08-2014 18-04-1982 30-04-2040   आहे B.Sc. DMLT   

454 ीमती तृ ती शशाकं  
िचले 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

खुला 05-08-2014 31-05-1983 31-05-2048   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

455 ी भालचं   पांडुरंग 
बदंाकर 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 07-08-2014 28-02-1973 28-02-2031   - B.Sc. DMLT   

४५६ ी. अजय बालाजी 
नाकाडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 06-09-2014 26-01-1971 31-10-2029 पदो ती . HSC, DMLT   

457 ी. शोभा चं सग 
वसाव े

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अज  12-09-2014 24-06-1982 30-06-2040   होय B.Sc. DMLT   

458 ी.सुधीर तूकाराम 
तांबे 

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

अजा 30-09-2014 04-07-1965 31-07-2023     SSC   

४५९ गु नाथ शांताराम 
नेवाळकर 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

इमाव 01-10-2014 15-03-1964 31-03-2022   आहे SSC   

460 मोनाली जनादन 
ढवळे 

कामा व आ लेस 
णालय,  मुंबई  

खुला 27-10-2014 14-04-1981 30-04-2049   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

461 ी. अशोक दे. 
कांबळे, 
शादंमव मुंबई 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अजा 01-11-2014 01-07-1962 30-06-2020 पदो ती आहे SSC   

४६२ ी. अशोक दे. 
कांबळे,  

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, मुंबई 

अजा 01-11-2014 01-07-1962 30-06-2020 पदो ती आहे SSC 30.6.2020 
सेवािनवृ  

463 ीमती र नमाला 
सुरडकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 21-04-2015 16-06-1981 16-06-2039 सरळसेवा आहे M.Sc. शु य जे ठतेवर 

464 ीमती  उ वला 
मधुकर इघे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 30-07-2015 13-02-1984 28-02-2042     M.Sc.   

४६५ ी. िदगंबर मारोती 
मुटकुळे 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नांदेड 

खुला 30-07-2015 17-06-1991 30-06-2049   लाग ुनाही BSc 
Chemistry 

  

466 ीमती पदमा दगबर 
अ यगुटला 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िवमा  04-08-2015 04-06-1980 30-06-2038 सरळसेवा आहे B.Sc. (Chem) 
DMLT 

  

467 ी. सतंोष उ मराव 
जाधव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 04-08-2015 10-03-1988 31-03-2046 सरळसेवा आहे बी.एस.सी. 
रसायनशास , 
एम.बी.ए 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४६८ ी. सुभाष हादराव 
िसरसाठ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

अजा 05-08-2015 12-10-1963 31-10-2021 पदो ती आहे HSC   

469 ीमती. ि ती शडे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 05-08-2015 05-06-1981 30-06-2039 सरळ सेवा आहे B.Sc.   

470 ी. पकंज गौरीशंकर 
खंडारे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अजा 10-10-2015 07-02-1980 28-02-2038   होय B.Sc. DMLT   

४७१ ी. मह  आनंदराव 
ढोले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 16-11-2015 28-03-1978 31-03-2036 पदो ती आहे B.Sc.   

472 ी. आर. आर. 
च हाण  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

िवजा अ 30-11-2015 06-05-1974 31-05-2032 पदो ती आहे HSC, DMLT   

473 ी. महेश कमलाकर 
िचतळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 30-11-2015 09-12-1974 31-12-2022 पदो ती लाग ुनाही HSC, DMLT   

४७४ ी. डी टी वडमे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अज 14-12-2015 20-01-1972 31-01-2030 पदो ती आहे SSC DMLT   

475 ीमती चा िशला  
गावडें 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 14-12-2015 17-10-1973 31-10-2031 पदो ती आहे HSC, DMLT   

476 ी. शांत िदनकर 
च धलकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

खुला 17-12-2015 09-04-1982 30-04-2040   लाग ुनाही B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४७७ ी अमरिदप कोळी छ पित िमलाराजे 
सव पचार णालय, 
को हापूर 

िवमा  29-12-2015 10-08-1986 31-08-2044 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

478 ी. मु दीक अहमद 
खितब स यद 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

खुला 07-01-2016 21-07-1970 31-07-2028 पदो ती लाग ुनाही SSC,DMLT 
  

479 ी. िव नाथ नारायण 
भोसले 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

भज ब 07-01-2016 05-05-1981 31-05-2039 पदो ती आहे HSC(Scince) 
DMLT अपंग(कणबिधर)  

४८० ीमती आरती 
रामभाऊ मंगाम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 21-01-2016 26-04-1984 30-04-2042   आहे B.Sc. DMLT   

481 ी.शंकर तुकाराम 
जोगदंड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 11-03-2016 23-11-1987 30-11-2045 सरळसेवा आहे B.Sc. . 

482 ीमती.िशतल 
भाकर गुंड , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

खुला 14-03-2016 26-02-1983 28-02-2041   लाग ुनाही M.Sc.   

४८३ ीमती सजंीवनी 
रघुनाथ शेडवाळकर 

आरो य पथक, पालघर खुला 14-03-2016 09-07-1989 30-07-2047   लाग ुनाही MSc 
Microbiology 

  

484 ी.हरी नारायण 
जोशी  

सट जॉजस णालय, 
मुंबई 

खुला 29-03-2016 31-05-1987 31-05-2045   लाग ुनाही M.Sc.   

485 वाती मह  िदि त बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 01-04-2016 20-07-1980 31-07-2038     B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४८६ ी.संतोष कंुदनलाल  
जै वाल 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 22-04-2016 30-12-1969 31-12-2027 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

487 ी.महेश एकनाथराव 
कुलकण  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 22-04-2016 05-10-1970 31-10-2028 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT थम िनयु ती 
िद.05.07.1999 
( योगशाळा 
सहायक) 

488 ीमती ए. आर. 
कुलकण  

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 22-04-2016 18-12-1971 31-12-2029 पदो ती लाग ुनाही B.Sc.   

४८९ ी.राघोबा ध िडराम 
भगोले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

भज क 22-04-2016 20-05-1975 31-05-2033 पदो ती आहे B.Sc. DMLT थम िनयु ती 
िद.09.03.1999 
( योगशाळा 
सहायक) 

490 ी. सुजय परशुराम 
शदे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 22-04-2016 01-12-1978 30-11-2036 पदो ती लाग ुनाही HSC   

491 ी. अमजद खान 
गुल मोह मद खान 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 22-04-2016 16-03-1980 31-03-2038 पदो ती लाग ुनाही HSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

४९२ ी.रा पाल 
सोपानराव धायजे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 22-04-2016 01-06-1982 30-06-2040 पदो ती आहे B.Sc. DMLT थम िनयु ती 
िद.08.09.2005 
( योगशाळा 
सहायक) 

493 ी. ाने र िवठठल 
खडके 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

खुला 25-04-2016 14-03-1979 31-03-2037 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT थम िनयु ती 
िद.22.03.2002 
( योगशाळा 
सहायक) 

494 ीमती शैलेजा मुसळे इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

भज ब 11-05-2016 10-09-1982 31-10-2040     B.Sc. DMLT   

४९५ ी. शांत ग ड इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

अज 11-05-2016 26-02-1986 28-02-2044   आहे B.Sc.   

496 ीमती वशैाली 
कृ णाजी वासेकर 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय 
व णालय,नागपूर 

अजा 15-07-2016 01-05-1984 30-05-2042 सरळसेवा  आहे BSc DMLT   

497 ी. मधुकर 
िव लराव मडावी 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

अज  30-08-2016 05-05-1964 31-05-2022   होय SSC   

४९८ ी. िवलास महादेव 
बजूल 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 09-11-2016 08-06-1978 30-06-2036 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 
M.Sc. 
(Environment) 

  

499 ी रेाशन बापूराव 
मे ाम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 09-11-2016 10-03-1984 31-03-2042 सरळसेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

500 ी. सधुीर हाद 
राठोड 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

िवजा अ 09-11-2016 22-01-1988 31-01-2046 सरळसेवा आहे B.Sc.   

५०१ आकाश गोरे बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

इमाव 09-11-2016 27-11-1989 30-11-2049     B.Sc. DMLT   

502 ी सिचन िदलीप 
नाडकण  

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

खुला 10-11-2016 19-02-1982 29-02-2040   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

503 ीमती सजुाता 
माकडेय बोनाकृती 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िवमा  10-11-2016 09-04-1983 30-04-2041 सरळसेवा आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 

  

५०४ ी िवण वसंतराव 
ड गरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 10-11-2016 28-08-1986 31-08-2044 सरळसेवा आहे B.Sc. DMLT   

505 ी. सतंोष कुमार 
ओलेकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

भज क 11-11-2016 29-08-1987 31-08-2045 सरळसेवा  आहे M.Sc.   

506 ी सारंग िहरामण 
इजमुलवार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

िवमा  11-11-2016 24-06-1988 30-06-2046 सरळसेवा आहे B.Sc.   

५०७ ी ीमती 
िवजयमाला राघोबा 
भगोले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 
ककरोग णालय, 
औरंगाबाद 

भज क 15-11-2016 08-06-1980 31-08-2038 सरळसेवा आहे. बी.ए सी.(रसा
यनशा , 
भौितकशा , 
संगणकशा  )  
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

508 ी अंकुश पुनाजी 
राठोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

िवजा अ 15-11-2016 12-06-1980 30-06-2038 सरळसेवा आहे M.Sc.   

509 ी. सितश 
अजायब सग 
अडबलवार 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

िवमा  16-11-2016 20-05-1983 31-05-2041   आहे B.Sc. - 

५१० ीमती सुषमा गुंडूराव 
माले 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

अजा 16-11-2016 29-05-1985 31-05-2043 सरळसेवा  आहे B.Sc. DMLT   

511 ीमती िनलम िनवृ ी 
सोनावणे 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

अजा 16-11-2016 27-12-1986 31-12-2044   आहे M.Sc DMLT खुला वग तून 
िनयु ती 

512 ी. िवण पाडस 
दापकेकर 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

अजा 17-11-2016 26-01-1987 31-01-2045 सरळसेवा आहे B.Sc.   

५१३ ीमती नेहा होनाजी 
आसाई 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

िवमा  21-11-2016 07-10-1986 30-10-2044   - PG. DMLT   

514 ी िवकास चनुीलाल 
गांगड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अज 21-11-2016 07-04-1990 30-04-2048 सरळसेवा आहे B.Sc.   

515 ी आिशष न थुजी 
मे ाम 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 22-11-2016 21-07-1985 31-07-2043 सरळसेवा आहे M.Sc.   

५१६ ीमती राणी पांडुरंग 
िवरणक (बु ड) 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, िमरज 

अज 22-11-2016 30-09-1991 30-09-2049 सरळसेवा आहे M.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

517 िवण मड बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

एन टी  23-11-2016 24-06-1985 30-06-2043     B.Sc.   

518 ी. शंकर गंगाधर 
घोगरे 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

भज ब 01-12-2016 06-08-1981 31-08-2039 सरळसेवा आहे M.Sc.   

५१९ सोनाली पकंज 
बु कावार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 01-12-2016 22-02-1984 28-02-2042 सरळसेवा लाग ुनाही बीएससी पीजी 
िडएमएलटी 

  

520 ी णय काशीनाथ 
मे ाम 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय 
व णालय,नागपूर 

अजा 01-12-2016 31-03-1985 31-03-2043 सरळसेवा  आहे HSC   

521 ी. सोमनाथ 
बबनराव भारती 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

भज ब 01-12-2016 12-07-1986 31-07-2044   आहे एम.ए सी  
(िफिज स) 

  

५२२ ी ि यंका िव लराव 
राठोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

िवजा अ 02-12-2016 18-09-1991 30-09-2049 सरळसेवा आहे B.Sc.   

523 ी संतोष कंच  
आढाव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

अजा 08-12-2016 18-09-1987 30-09-2045 सरळसेवा आहे M.Sc. DMLT 
NETSET 

  

524 ी मकेुश बालाजी 
सुरनर 

गोकुळदास तेजपाल 
णालय, मुंबई 

भज क 26-12-2016 15-06-1985 30-06-2043   आहे B.Sc. Adv 
DMLT 

  

५२५ ी.रमेश फसले शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 07-01-2017 12-07-1968 31-07-2026 पदो ती लाग ुनाही HSC   

526 ी अतुल िव णू वराडे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

भज ब 13-01-2017 09-06-1983 31-01-2041 सरळ सेवा आहे B.Sc.   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

527 ी. कैलास दशरथ 
जायभाये 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

भज ड 07-02-2017 22-04-1983 30-04-2041 सरळसेवा आहे B.Sc.   

५२८ ी. अ दुल मूजीब 
एम. याकूब 

डॉ. शंकरराव च हाण 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नांदेड 

खुला 23-02-2017 04-06-1963 30-06-2021   लाग ुनाही SSC   

529 ी. शांतवन देवदान 
पांढरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

अजा 19-06-2017 15-08-1973 31-08-2031   होय B.Sc.   

530 ीमती िसमा 
शिशकातं भजनावळे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

अजा 20-06-2017 01-11-1974 30-11-2032   आहे HSC   

५३१ ी. मह  द ा य 
गोळे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 01-07-2017 17-08-1964 31-08-2022 पदो ती होय HSC   

532 ी. मनोज हरीदास 
गावडें 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 01-07-2017 01-07-1976 30-06-2034   होय B.Com. 
DMLT 

  

533 ी. सुदशन गंगाराम  
िवभतेु 

ँट शासकीय वै कीय 
महािव ालय, मुंबई 

इमाव 23-08-2017 31-08-1969 31-08-2027   - SSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

५३४ ीमती अचना 
मु मकर 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 17-10-2017 02-06-1979 28-02-2037     BA िद.०१.११.२०१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 

535 ी िवनोद मोहण 
जाधव 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 17-10-2017 05-07-1979 31-07-2037 पदो ती आहे HSC, DMLT   

536 ी महेश मिण साद 
शु ला 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, यवतमाळ 

खुला 22-10-2017 30-01-1964 31-01-2022   लाग ुनाही SSC   

५३७ ी.सुरं  बहातकर शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 30-10-2017 05-04-1967 31-07-2025 पदो ती लाग ुनाही HSC, DMLT   

538 ीमती कृितका 
सुिशल कुकरेजा 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

खुला 30-10-2017 01-04-1974 31-03-2032   लाग ुनाही M.Sc DMLT िद.०८.११.१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 

539 ी ओकार डी टापरे इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 30-10-2017 09-07-1981 31-07-2039   आहे HSC, DMLT िद.०८.११.१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

५४० ीमती चैा री 
भोजरात इखार 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 30-10-2017 14-10-1981 31-10-2039   आहे HSC, DMLT िद.०८.११.१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 

541 ीमती सिंगता 
तुकाराम वटारी 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

भज ब 30-10-2017 01-12-1981 30-11-2039   आहे HSC, DMLT िद.०८.११.१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 

542 ीमती चैताली 
अमोल खोलापुरे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 30-10-2017 30-04-1984 30-04-2042     B.Sc. DMLT िद.०१.१०.१४ 
रोजी पदो तीने 

जू 

५४३ री. नर  कळसाईत शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

भज ब 01-11-2017 01-08-1963 31-07-2021   आहे SSC   

544 ी. माधव य.ु 
गायकवाड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

अजा 01-11-2017 05-02-1967 28-02-2025   आहे SSC   

545 ी. उमेश सुधाकर 
पाटील 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

खुला 06-11-2017 26-07-1971 30-07-2029   लाग ुनाही B.Sc.   

५४६ ी. भाऊराव ीराम 
देशमुख 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, अकोला 

खुला 07-11-2017 10-10-1963 30-10-2021 पदो ती लाग ुनाही     
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

547 ी.सदानंद 
अंबाडकर 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 07-11-2017 02-10-1973 31-10-2031 पदो ती आहे BA िनयु ती खु या 
वग तुन 

548 ीमती िवजय ी 
िवजय खवासे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय 
महािव ालय,नागपूर 

इमाव 23-11-2017 26-11-1978 30-11-2036   आहे B.Sc. DMLT िद.०५.१२.१७ 
रोजी पदो तीने 

जू 

५४९ ी. िदगंबर 
बालकदास िभवगडे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, अकोला 

अजा 08-12-2017 14-10-1971 31-10-2029   आहे B.Sc. DMLT   

550 ी मनोहर सधुाकर 
वाघमारे 

इंिदरा गांधी शासकीय 
वै कीय महािव ालय 
व णालय,नागपूर 

इमाव 14-12-2017 18-03-1983 31-03-2041 सरळसेवा  आहे HSC DMLT   

551 ी.गजानन 
पुंडिलकराव गेडाम 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, यवतमाळ 

अज 30-12-2017 28-11-1983 30-11-2041   आहे HSC, DMLT   

५५२ ीमती.रीता देशमुख शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 24-01-2018 19-07-1977 31-07-2035 पदो ती लाग ुनाही B.A. DMLT   

553 ी. रामकृ ण भोसे शासकीय वै कीय 
महािव ालय व 

णालय, नागपूर 

अज  31-01-2018 14-07-1963 31-07-2021   आहे HSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

554 ी. अजय अवधूत 
गोहणे 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 16-02-2018 10-10-1984 31-10-2042   होय B.Sc. DMLT   

५५५ ी. रणजीत भगवान 
चौधरी 

ी वसंतराव नाईक 
शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
यवतमाळ 

इमाव 17-02-2018 15-07-1977 31-07-2035   होय HSC, DMLT   

556 ीमती.उ वला ढगे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 21-02-2018 13-01-1976 31-01-2034 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

557 ी. डी. ई. ठाकुर शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 26-02-2018 09-12-1971 31-12-2029 पदो ती लाग ुनाही HSC   

५५८ ी. अर वद छगनराव 
पगारे 

शासकीय दंत 
महािव ालय व 

णालय, औरंगाबाद 

अजा 01-03-2018 09-06-1975 30-06-2033   आहे M.Sc.   

559 ी.सचीन सातपतेु शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 01-03-2018 16-11-1980 31-11-2038 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

560 ीमती.सुजाता रानडे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 05-03-2018 12-12-1983 31-12-2041 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT िनयु ती खु या 
वग तुन 

५६१ ीमती.क पना नेवारे शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

िवमा  19-03-2018 02-09-1975 28-02-2033 पदो ती . B.Sc. DMLT   

562 ी.िवनोद चाकोतकर शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

इमाव 24-03-2018 16-12-1983 31-12-2041 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

563 ी िवलास तु. डहारे शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 28-03-2018 09-06-1982 30-06-2040 पदो ती आहे HSC, DMLT   

५६४ ी. पम सुरेश 
परमार 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, नागपूर 

खुला 04-04-2018 17-09-1985 30-09-2043 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

565 ी यशवंत हनवते शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

अजा 05-04-2018 29-07-1974 31-07-2032 पदो ती आहे M.Sc DMLT   

566 ी धनराज िदवाकर 
हष 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

इमाव 05-04-2018 12-03-1977 31-03-2035 पदो ती आहे B.Sc. DMLT   

५६७ ी.बाळू बाबुराव सोने शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 05-04-2018 06-01-1980 31-01-2038 पदो ती लाग ुनाही HSC   

568 ी. राहूल 
र नाकरराव िलपने 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, 
औरंगाबाद 

खुला 06-04-2018 28-11-1981 30-11-2039 पदो ती लाग ुनाही HSC   

569 ीमती राखी 
मदन सग राठोड 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय ग दीया 

िवजा अ 07-04-2018 31-07-1979 31-07-2037 पदो ती आहे बी.एस.सी 
पीजीडीएमएल
टी 

  

५७० ीमती. योती शदे, ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

इमाव 19-05-2018 05-01-1980 31-01-2038   आहे B.Sc. DMLT   

571 ी.िवठठल वाघमारे, ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

अजा 20-05-2018 09-02-1972 28-02-2030   आहे HSC   

572 ी.िकशोर भाऊराव 
कुलकण , 

ससनू सव पचार 
णालय, पणेु 

अजा 20-05-2018 06-06-1977 30-06-2035   आहे SSC   
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अ. . कमचा याचे नांव कायरत सं था 
जातीचा 

वग 
िनयु ती 
िदनाकं 

ज म िदनांक 
सेवािनवृ ी 

िदनाकं 
िनयु तीचे 

मा यम 
जात 

माणप   
शै िणक अहता शेरा 

५७३ काझीम अली सै यद बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 21-05-2018 06-03-1970 30-06-2028   लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

574 गजानान िभमराव 
चौगुले 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

खुला 21-05-2018 15-06-1972 30-06-2030   लाग ुनाही SSC DMLT   

575 यामसुंदर रघुनाथ 
चाटे 

बै. जी. शासकीय 
वै कीय महािव ालय, 
पुणे 

भज ड 21-05-2018 10-02-1977 31-10-2035   372  
08.05.1994 

B.Sc. DMLT   

५७६ ी. िवजय ल मीकांत 
जोशी 

वामी रामानंद तीथ 
ामीण शासकीय 

वै कीय महािव ालय, 
अंबाजोगाई 

खुला 01-08-2018 24-06-1974 30-06-2032 पदो ती लाग ुनाही B.Sc. DMLT   

577 ीमती सिुनता 
िनतीनकुमार मुदीराज 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, जळगांव 

खुला 21-08-2018 21-06-1985 30-06-2043   लाग ुनाही B.Sc. PG 
DMLT 

  

578 ीमती सुरेखा 
ाने र जठाडे 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

अजा 01-09-2018 05-12-1964 31-12-2022 पदो ती लंिबत आहे SSC 

  

५७९ ी. वनुेगोपल 
नागनाथ देवसानी 

डॅा. वशैपायन मृित 
शासिकय वै िकय 
महािव ालय, सोलापूर 

िवमा  01-09-2018 19-04-1979 30-04-2037 पदो ती आहे B.Sc. 
(Chem), 
DMLT 

  

580 ी. हािशमपीर 
लाडजी नदाफ 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 01-10-2018 18-05-1964 31-05-2022   आहे SSC िनयु ती 
खु यातून 

581 ी. शुभलीअहमद 
खलील भोकरे 

शासकीय वै कीय 
महािव ालय, िमरज 

इमाव 01-10-2018 12-11-1969 30-11-2027   इमाव (खु या 
वग तून  

िनयु ती 

B.Sc. DMLT िनयु ती 
खु यातून 

 


