
व म दद

1 श्रीमती माधुरी मनोहर नाल्हे आहारतज्ञ 07.12.1993
सामान्य रुग्णालय, 

खामगाव
श्री.व.ना.शा.व.ैमहा.व 
रुग्णालय, यवतमाळ

21.11.1994 31.05.2022 28 5 24 30.04.2023
स.ेदन.साठी 11 

मदहने बाकी

२
श्रीमती मदनषा दवनायकराव 
दनममळ

आहारतज्ञ 06.07.2000
सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

06.07.2000 31.05.2022 21 10 25 31.01.2027

3
श्रीमती मुंजु मरुदलधरराव 
मुंठाळकर

आहारतज्ञ 15.04.2005
शा.व.ैम.रु.
औरुंगाबाद

शा.व.ैम.रु.
औरुंगाबाद

15.04.2005 31.05.2022 17 1 17 30.09.2037

4 श्रीमती.स्मीता आबासाहेब डख आहारतज्ञ 17.01.2006
सवोपचार रुग्णालय, 

लातरु

दवलासराव देशमखु 
शासकीय वदै्यकीय 

महादवद्यालय व  रुग्णालय 
लातरु

03.11.2009 31.05.2022 16 4 14 30.04.2036

5 श्रीम सारीका चतेन आवटी आहारतज्ञ 15.06.2006
छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

छ.प्र.राज ेसवोपचार 
रग्णालय कोल्हापरू

15.06.2006 31.05.2022 १५ १० १५ 29.05.2039

६
श्रीमती सपना दचदानुंद 
दोडमनी

आहारतज्ञ 16.2.2008 शावमै अुंबजेोगाई श्रीछदशमसरु. सोलापरू 07.05.2009 31.05.2022 १३ ० २५ 31.05.2032

नवऱ्याला 
ह्दयदवकार 
असलयाने 

मलुगा ५ वषाचा 
असल्याने सासलूा 

मेंदू दवकार

सध्या धारण केलेल्या 
पदावरील एकूण  
कालावधी ददनांक 

31/05/2022 पयतं

आहारतज्ञ या पदावर कायमरत 06 वषा वरील प्रशासकीय बदलीपात्र कममचाऱ्यांची सधुारीत यादी

अ.क्र कायमरत कममचा-याच ेनाव पदनाम
मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती सुंस्था

सद्यस्थीतीत कायमरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या 
पदावर एकाच दजल्हयात 

कायमरत असल्याचा ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदिप्राय



व म दद

सध्या धारण केलेल्या 
पदावरील एकूण  
कालावधी ददनांक 

31/05/2022 पयतंअ.क्र कायमरत कममचा-याच ेनाव पदनाम
मळु  दनयकु्ती 

ददनांक
मळु दनयकु्ती सुंस्था

सद्यस्थीतीत कायमरत 
असलेल्या सुंस्थेच ेनाव

सध्या धारण केलेल्या 
पदावर एकाच दजल्हयात 

कायमरत असल्याचा ददनांक

सवेादनवतृ्ती 
ददनांक

अदिप्राय

7 श्रीमती ददप्ती अदजत दुलुंगे आहारतज्ञ 27.08.2009
श्रीछदशमसरु. 

सोलापरू
श्रीछदशमसरु. सोलापरू 27.08.2009 31.05.2022 12 9 5 31.10.2041

पतीच े३ वषापवुी 
ओपन हाटम 

सर्जजरी झालेली 
आहे 

त्यांची व इतर 
सदस्याची 
माझ्यावर 

जाबाबदारी आहे

8
श्रीमती दमममला श्रीरामराव 
अन्नापरेु

आहारतज्ञ
05.01.2009 सर ज.जी. समहु 

रुग्णालये, मुुंबई
सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

05.01.2009 31.05.2022 12 4 26 31.07.2034

9 श्रीमती.स्वाती स्वप्नील बारेकर आहारतज्ञ 05.12.2008
सवापचार रुग्णालय, 

धुळे
ससरु, पणुे 14.8.2013 31.05.2022 8 9 17 31.08.40

१० श्रीमती कोमल रॉबीन जमे्स आहारतज्ञ 10.06.2013
सवोपचार रुग्णालय 

नागपरू
सर ज.जी. समहु 
रुग्णालये, मुुंबई

07.05.2015 31.05.2022 7 0 24 30.04.2045

11
श्रीमती जान्हवी सोमेश्वर होग े
आहारतज्ञ

आहारतज्ञ 14.12.2015 शावमैवअदवरु नागपरू
शावमैव

अदवरु नागपरू.
14.12.2015 31.05.2022 6 5 17 31.05.2048

शासकीय ककम  
रोग रुग्णालय 

औरुंगाबाद यथेे  
दवनुंती बदली 
दमळण्याबाबत 

अजम 
दद.14.02.202


