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प्रति,
अतिष्ठािा,
सर्व शासकीय दंि/र्ैद्यकीय महातर्द्यालये र्
संलग्निि रुनणालये (दं िशास्त्र तर्भाग),
तर्षय:- समुपदे शिाद्वारे गट-ब संर्गािील बदलीपात्र अध्यापकांच्या याद्या प्रतसध्द करणेबाबि.
संदभव:- शासि तिणवय क्रमांक एसआरव्ही-2017/प्र.क्र.415/कायासि 12 तदिांक 09 एतप्रल 2018
उपरोक्ि तर्षयाच्या अिुषंगािे आपणांस कळतर्ण्याि येिे की, संदभातिि शासि तिणवयांन्र्ये शासिािे गट ब
मिील अतिकारी िसेच गट क र् गट ड मिील कमवचारी यांिा समुपदे शिाद्वारे बदलीचे तर्तर्ि िोरण लागू केलेले आहे .
सदर शासि तिणवयािील िमूद मागवदशवक ित्र्ािुसार “गट ब” (राजपतत्रि) संर्गािील तरक्ि पदांची यादी र् या
संर्गािील बदलीस पात्र

असलेल्या अतिकारी/अध्यापकांच्या यादया www.med-edu.in या र्ेबसाईटर्र

खालीलप्रमाणे प्रतसध्द करण्यांि आल्या आहेि.
1

तरक्ि पदांची यादी

2

30% मयादे ि समुपदे शिाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या “गट ब”
(राजपतत्रि) संर्गािील सहाय्यक प्राध्यापक अतिका-यांची यादी

सदर यादीि िांर् िमूद असलेल्या आपले आस्थापिेर्रील बदलीस पात्र अतिकारी/अध्यापकांिा (सहाय्यक
प्राध्यापक) संदभातिि शासि तिणवया सोबिच्या पतरतशष्ट 1 सोबिचे-1 र् 2 आपले स्िरार्रुि उपलब्ि करुि दे ण्याि
येर्ूि, त्याबाबिची पोच उलटटपाली ईमेलद्वारे या कायालयास सादर करार्ी. िसेच तर्र्रणपत्र-1 मिील रकान्याि
संबंतिि अतिकारी/अध्यापकांकडू ि अचूक मातहिी भरुि त्यार्र त्यांची स्र्ाक्षरी घेर्ूि, सदरचे तर्र्रणपत्र
तद.15.05.2022 पयंि ई-मेलद्वारे या कायालयास सादर करार्े.
(तर्र्रणपत्र 1 र् तर्र्रणपत्र 2 च्या प्रिी संबंतिि अध्यापकांिा उपलब्ि करुि देण्यासाठी सोबि जोडल्या
आहे ि. तर्र्रणपत्र 1 मिील अ.क्र.10 च्या पसंिीक्रम रकान्याि सध्याचे कायवरि तठकाण िमूद करिा येणार िाही.)

संचालक
र्ैद्यकीय तशक्षण आतण संशोिि

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
1) पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, कृशत्रमदंतिास्त्र (Prosthetic Dentistry)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजर
ू पदे :- 19,

कायवरत पदे :-05,

शरक्त पदे :-14

सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.सिांत पाटील (समायोजन)

िा.दं .म.र् रु., नागपूर

नागपूर शद.21.01.2009 ते आजपयंत
(13 र्र्षे 02 मशहने)

2

डॉ.योगेि सा. इंगोले (मलोआ)

िा.दं .म.र् रु., नागपूर

नागपूर शद.02.09.2014 ते आजपयंत
(07 र्र्षे 07 मशहने)

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, दं तिल्यिास्त्र (Conservative Dentistry)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजर
ू पदे :- 16,

कायवरत पदे :-05,

शरक्त पदे :-11

सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ. संशगता अंभोरे (समायोजन)

2

डॉ.ज्योती लकडे (र्ानखेडे)

िा.दं .म.र् रु., मंबई

मंबई शद.17.02.2003 ते आजपयंत

िा.दं .म.र् रु., नागपूर

नागपूर शद.21.02.2014 ते आजपयंत

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, मखिल्यशचशकत्सािास्त्र (Oral & Maxillofacial Surgery)

अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजूर पदे :- 10,

कायवरत पदे :-06,

शरक्त पदे :-04

सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.र्ंदना गडर्े (पातोड)

िा.दं .म.र् रु., नागपूर

(समायोजन)
2

डॉ.अचवना दे िपांडे
(समायोजन)

नागपूर शद.15.06.2001 ते आजपयंत
(20 र्र्षे 10 मशहने)

िा.दं .म.र् रु., नागपूर

नागपूर शद.22.01.2009 ते आजपयंत
(13 र्र्षे 02 मशहने)

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, मखरोगशनदान र् क्ष-शकरणिास्त्र (Oral Medicine & Radiology)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजर
ू पदे :- 08, कायवरत पदे :-05, शरक्त पदे :-03
सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.िैलजा एम.गोंडीर्कर (मलोआ)

2

डॉ.अशमत डी.रामचंदानी

िा.दं .म.र् रु.,नागपूर

नागपूर शद.23.03.2016 ते आजपयंत (06 र्र्षे)

िा.दं .म.र् रु.,मंबई

मंबई शद.31.03.2016 ते आजपयंत (06 र्र्षे)

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, दं तपशरर्ेष्टनिास्त्र (Periodontics)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजूर पदे :- 13, कायवरत पदे :-07, शरक्त पदे :-06
सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.शचत्रा पाटील (थोरार्डे )

िा.दं .म.र् रु.,मंबई

मंबई शद.16.02.2009 ते आजपयंत
(13 र्र्षे 2 मशहने)

2

डॉ.गलणार डी.िेठना

िा.दं .म.र् रु.,मंबई

मंबई शद.21.02.2014 ते आजपयंत
(8 र्र्षे 2 मशहना)

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, बालदं तरोगिास्त्र (Pedodontia)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

सध्या कायारत असलेले शठकाण

मंजूर पदे :- 08, कायवरत पदे :-04, शरक्त पदे :-04
सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.सरेंद्रकमार का.बहे टर्ार
(मलोआ)

िा.दं .म.र् रु.,नागपूर

नागपूर शद.01.09.2015 ते आजपयंत
(6 र्र्षे 7 मशहने)

(सर्वसाधारण बदल्या 2022)
संचालनालय, र्ैद्यकीय शिक्षण र् संिोधन, मंबई
समपदे िनाद्वारे बदलीस पात्र ठरणा-या गट ब (राजपशत्रत) संर्गातील सहाय्यक प्राध्यापकांची यादी
पदनाम :- सहाय्यक प्राध्यापक, दं तिास्त्र (Dentistry)
अ.क्र.

अध्यापकाचे नांर्

मंजर
ू पदे :- 28, कायवरत पदे :-15, शरक्त पदे :-13
सध्या कायारत असलेले शठकाण

सध्याच्या पदस्थापनेच्या शठकाणी केलेल्या सेर्च
े ा
कायवकाळ

1

डॉ.सनंदा शधर्रे

ग्रँ.िा.र्ै.म.,मंबई

(मलोआ)
2

डॉ.िभदा पर्ार (डक)

(31 र्र्षे 7 मशहने)
िा.र्ै.म.,औरंगाबाद

(मलोआ)
3

डॉ.शप्रयेि पाटील
डॉ.लशलता बेलक
े र

िा.र्ै.म., कोल्हापूर

डॉ.प्रणाली शर्नोद शनमोनकर
(मलोआ)

कोल्हापूर शद.15.06.2007 ते आजपयंत
(14 र्र्षे 10 मशहने)

इं.गां.िा.र्ै.म.,नागपूर

(मलोआ)
5

औरंगाबाद शद.19.04.1995 ते आजपयंत
(27 र्र्षे )

(सेर्ाशनयशमत)
4

मंबई शद.29.08.1990 ते आजपर्यंत

नागपूर शद.24.01.2011 ते आजपयंत
(11 र्र्षे 02 मशहने)

ट्रामा केअर सेंटर, नागपूर

नागपूर शद.09.12.2016 ते आजपयंत
(05 र्र्षे 04 मशहने)

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)
विषयाचे नांि : "कृविमदं तशास्त्र" (मंजूर पदे -१9, भरलेली पदे -05, वरक्त पदे -14)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

08

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

01

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

05

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "दं तशल्यशास्त्र" (मंजूर पदे -१6, भरलेली पदे -05, वरक्त पदे -11)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

06

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

01

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

04

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "मखशल्यवचवकत्साशास्त्र" (मंजूर पदे -10, भरलेली पदे -06, वरक्त पदे -04)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

02

2

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

02

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "मखरोर्गवनदान ि क्ष-वकरणशास्त्र" (मंजूर पदे -08, भरलेली पदे -05, वरक्त पदे -03)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

01

2

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

02

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "दं तपवरिेष्टनशास्त्र" (मंजूर पदे -१३, भरलेली पदे -07, वरक्त पदे -06)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

02

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

01

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

03

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "दं तव्यंर्गोपचारशास्त्र" (मंजूर पदे -07, भरलेली पदे -01, वरक्त पदे -06)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

03

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

02

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

01

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "दं तविकृती ि अणजीिशास्त्र" (मंजूर पदे -09, भरलेली पदे -03, वरक्त पदे -06)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

02

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

03

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

01

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "बालदं तरोर्गशास्त्र" (मंजूर पदे -08, भरलेली पदे -04, वरक्त पदे -04)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

01

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

02

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

01

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दंत विषय)

विषयाचे नांि : "सामावजक दं तशास्त्र" (मंजूर पदे -07, भरलेली पदे -02, वरक्त पदे -05)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

शा.दं .म.ि रु.,मंबई

01

2

शा.दं .म.ि रु.,नार्गपूर

02

3

शा.दं .म.ि रु., औरंर्गाबाद

02

शासकीय दं त महाविद्यालय ि रुग्णालयातील "सहाय्यक प्राध्यापक" संिर्गाच्या सिवसाधारण बदल्या सन-2022 (दं त विषय)

विषयाचे नांि : "दं तशास्त्र" (मंजूर पदे -28, भरलेली पदे -15, वरक्त पदे -13)
अ.क्र.

संस्थेचे नांि

वरक्त पदांची संख्या

1

बै.जी.शा.िै.म.,पणे

01

2

शा.िै.म., अंबाजोर्गाई

01

3

शा.िै.म., धळे

01

4

शा.िै.म., यितमाळ

01

5

शा.िै.म., र्गोंवदया

01

6

शा.िै.म., चंद्रपूर

01

7

शा.िै.म., जळर्गांि

01

8

शा.िै.म., बारामती

01

9

शा.िै.म., नंदूरबार

01

10

शा.िै.म., अवलबार्ग

01

11

शा.िै.म.ससधदर्गव

01

12

शा.िै.म.,सातारा

01

13

शा.िै.म.,उस्मानाबाद

01

सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदांची टक्केवािी

अ.क्र.
1

रवषयाचे नांव
कृरिमदं तशास्त्र

टक्केवािी
74

(Proshetic Dentistry)
2

दं तशल्यशास्त्र

69

(Conservative Dentistry)
3

मुखशल्यरचरकत्साशास्त्र

40

(Oral & Maxillofacial Surgery)
4

मुखिोर्गरनदान व क्ष-रकिणशास्त्र

38

(Oral Medicine & Radioligy)
5

दं तपरिवेष्टनशास्त्र

46

(Periodontia)
6

दं तव्यंर्गोपचािशास्त्र

86

(Orthodontia)
7

दं तरवकृती व अणुजीवशास्त्र

67

(Dental Patholigy & Microbiology
8

बालदं तिोर्गशास्त्र

50

(Pedodontia)
9

सामारजक दं तशास्त्र

71

(CommunityDentistry)
10

दं तशास्त्र

50

(Dentistry)

1) समुपदे शनाद्वािे बदलीकरिता शा.रन.साप्ररव रद.09.04.2018 च्या परिरशष्ट, 1 सोबतच्या रवविणपि-2
मधील प्राधान्यक्रम व ज्येष्ठता याबाबी रवचािात घेण्यात येतील.
2) समूपदे शनाद्वािे बदली किीता संबरं धत सध्या रिक्त असलेल्या पदांची एकूण टक्केवािी दशशरवण्यात
आलेली आहे . पिं तु कायालयाची रनकड, रवद्यार्थी रहत व रुग्णरहत रवचािात घेऊन दशशरवलेल्या
टक्केवािीचे प्रमाण कमी/जास्त होण्याची शक्यता आहे .

