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अ.क्र. सहाय्यक अधिसेधिकेचे  नाि िर्म प्रिर्म उपजात
शैक्षधिक 

पात्रता
जन्र् धिनाांक धनयुक्ती धिनाांक

पधिसेधिका 
पिािि पिोन्नती 

धिनाांक

सहाय्यक 
अधिसेधिका 

पिािि पिोन्नती 
धिनाांक

सेिा धनिृत्तीचा 
धिनाांक

कायमित सांस्थेचे  नाांि
जात 
ििैता

शेिा

1 श्रीर्ती. र्ाडेकि शाििा शांकि हहिू एनटी 2 िनर्ि जीएनएर् 01.06.1961 27.05.1983 27.03.1999 10-05-2013 30.06.2019 स.स.रु., पुिे आहे सेिा धनिृत्त

2
श्रीर्ती.र्िळे सांजीििी िेिधप्रया 
(र्ायकिाड सांधजििी अांबिास)

हहिू एस.सी. र्हाि
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

22.11.1968 28.07.1993 17.03.1999 29-05-2013 30.11.2026 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि आहे

3 श्रीर्ती. साळोखे चारुबाला प्रफुला हहिू खुला जैन
जीएनएर् + 

पीएचएन
08.12.1963 25.02.1985 18.12.1990 01-06-2013 31.12.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्हापूि सेिा धनिृत्त

4 श्रीर्ती. कापिे नेहा िजैानाथ हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 

पीएचएन
02.12.1964 10.10.1987 03.10.1991 01-06-2013 31.12.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्हापूि

5
श्रीर्ती. पिाते हीिा िसांत 
(अांभोिकि हीिा िीनानाथ)

हहिू
एस.टी./धि

र्ाप्र
हळबा / 
कोष्टी

जीएनएर् 30.06.1962 11.01.1984 03.11.1995 25-07-2013 30.06.2020 इांर्ाशािरै्िरु, नार्पूि अधिसांख्य सेिा धनिृत्त

6 श्रीर्ती. सािांत सायली श्रीिांर् हहिू एस.सी. र्हाि
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.06.1963 20.07.1984 02.05.2002 01-08-2013 30.06.2021 र्ो.ते.रु.,रु्ांबई आहे सेिा धनिृत्त

7
श्रीर्ती. पतोंड सुर्न साहेबिाि  
(कायांरे् सुर्न धकसनिाि)

हहिू एनटी 2 िनर्ि जीएनएर् 15.05.1962 18.12.1984 06.05.1999
16-09-2013 
03-01-2017

31.05.2020 शािरै्िरु, अकोला आहे सेिा धनिृत्त

8 श्रीर्ती. भलािी बयाबाई सोनबाजी हहिू एस.टी. र्ोंड जीएनएर् 01.07.1965 21.08.1990 01.04.1999 11-03-2014 30.06.2023 आिोग्य पथक, सािनेि आहे

9
श्रीर्ती. हचचोळकि प्रभािाती 
िार्निाि

हहिू एस.टी. प्रिान
पीबी. बी. 

एस.सी. नधसिंर्
12.04.1964 23.08.1990 17.11.2004 12-03-2014 30.04.2022 श्रीिनाशािरै्िरु, यितर्ाळ आहे

10 श्रीर्ती. खतर्ािकि सुनीता धििके हहिू एन.टी. ३ िांजािी
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.05.1968 02.12.1992 18.11.2006 13-03-2014 30.04.2026 स.स.रु., पुिे

स्िचे्छा सेिा धनिृत्त 
धि.27.03.2022

11 श्रीर्ती. येटे सुनीता तुलधसिार् हहिू एस.टी. र्ोंड
जीएनएर् + 

पेड एनएसजी
02.02.1972 10.05.1994 28.07.2004 21-03-2014 28.02.2030 आिोग्य पथक, सािनेि आहे

12
श्रीर्ती. जािि धप्रयांका जर्जीिन 
(आडे करुिा नार्िेि)

हहिू धि.जा. बांजािा
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

10.07.1971 13.12.1994 26.06.2006 21-03-2014 30.07.2029 शािरै्िरु, अकोला आहे

सांचालनालय, िदै्यकीय धशक्षि आधि सांशोिन, रु्ांबई.

सहाय्यक अधिसेधिका पिाची धि.01.01.2020, धि.01.01.2021 ि धि.01.01.2022 िोजीची 
एकधत्रत अांधतर् ज्येष्ठता यािी
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अ.क्र. सहाय्यक अधिसेधिकेचे  नाि िर्म प्रिर्म उपजात
शैक्षधिक 

पात्रता
जन्र् धिनाांक धनयुक्ती धिनाांक

पधिसेधिका 
पिािि पिोन्नती 

धिनाांक

सहाय्यक 
अधिसेधिका 

पिािि पिोन्नती 
धिनाांक

सेिा धनिृत्तीचा 
धिनाांक

कायमित सांस्थेचे  नाांि
जात 
ििैता

शेिा

13 श्रीर्ती. शेटे रुचा धकिि हहिू खुला िािी
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

24.06.1962 25.03.1983 22.07.1997 03-04-2014 30.06.2020 स.स.रु., पुिे सेिा धनिृत्त

14
श्रीर्ती. कोिािी शोभा िरे्श (जािि 
शोभताई िार्ोिि)

हहिू धि.जा. कैकाडी जीएनएर् 01.06.1962 15.06.1984 14.09.1998 21-04-2014 30.06.2020 शािरै्िरु, धर्िज आहे सेिा धनिृत्त

15 श्रीर्ती. धलखाि सुिेखा बाबुिाि हहिू धि.र्ा.प्र. कोष्टी जीएनएर् 01.10.1968 13.03.1992 01.04.1999 18.02.2015 31.10.2026 शािरै्िरु, नार्पूि आहे 

16 श्रीर्ती. हशिे सुशील ए. हहिू खुला धिश्चन
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.05.1961 30.08.1983 08.10.1998 10.08.2015 31.05.2019 शािरै्िरु, नार्पूि सेिा धनिृत्त

17 श्रीर्ती. बेलिाि योजना िारे्श्वि हहिू एन.टी. 1 बेलिाि
पेडी. नधसिंर् + 
पीबीबी एससी. 

नधसिंर्

19.10.1973 17.06.1996 07.04.2003 13.08.2015 31.10.2031 सि जजीसरु, रु्ांबई आहे 

18 श्रीर्ती. धबब्ि ेप्रभािती रु्कुां ि हहिू धि.र्ा.प्र. कोष्टी जीएनएर् 23.05.1963 06.01.1986 13.07.1999 20.08.2015 31.05.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई आहे सेिा धनिृत्त

19 श्रीर्ती. िळेेकि चारुलता रु्िेश्वि हहिू धि.र्ा.प्र. कोष्टी जीएनएर् 21.06.1966 18.02.1992 23.03.1999 20.08.2015 30.06.2024 शािरै्िरु, नार्पूि

20 श्रीर्ती. कोल्हे धिजया काशीनाथ हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.06.1962 20.05.1984 10.12.1995 01.09.2015 30.06.2020 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

21 श्रीर्ती. कोल्हटकि छबी बेनीिार् हहिू धि.र्ा.प्र. कोष्टी जीएनएर् 26.01.1964 13.03.1992 23.03.1999 15-09-2015 31.01.2022  शािरै्िरु, नार्पूि आहे सेिा धनिृत्त

22
श्रीर्ती. जाभळेु सधिता सुभाष 
(श्रीिारे् सधिता र्ोधतिार्)

हहिू एस.टी. र्ाना जीएनएर् 06.05.1968 14.03.1992 16.11.2004 18-09-2015 31.05.2026 शािरै्िरु, नार्पूि आहे 

23
श्रीर्ती. लोखांडे िांिना िाजकुर्ाि
(सतिेि िांिना ित्तात्रय)

हहिू एस.सी. र्हाि
पीबीबी एससी 

+ पीएचएन
17.09.1965 23.08.1990 09.01.2008 19.03.2016 30.09.2023 शािरै्िरु, नार्पूि आहे

24 श्रीर्ती. भतािे उषा श्रीिार् हहिू एन.टी. ३ िांजािी जीएनएर् 20.06.1965 07.06.1988 18.11.2004 20-05-2016 30.06.2023
स्िािाधतशािरै्िरु, 
अांबाजोर्ाई

आहे

25
श्रीर्ती. सर्थम र्र्ता शार्िाि
(ठििे र्र्ता सांजय)

हहिू
एस.टी./ 
इ.र्ा.ि.

हलाल /
कालाि

जीएनएर् 30.07.1968 14.03.1992 22-11-2004 27-05-2016 31.07.2026 इांर्ाशािरै्िरु, नार्पूि आहे 
अधिसांख्य पिािि 
कायमित

26 श्रीर्ती. सोनिलकि ित्नर्ला सुिेश हहिू एन.टी. 2 िनर्ि जीएनएर् 01.06.1974 20.12.1995 15.10.2003 01.06.2016 30.06.2032 स.स.रु., पुिे आहे 

27 श्रीर्ती. नाईक रुतुजा श्रीकाांत हहिू एन.टी. 1 र्ोसािी
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.06.1972 10.07.1996 21.12.2004 04.06.2016 30.06.2030 र्ो.ते.रु.,रु्ांबई आहे 
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अ.क्र. सहाय्यक अधिसेधिकेचे  नाि िर्म प्रिर्म उपजात
शैक्षधिक 

पात्रता
जन्र् धिनाांक धनयुक्ती धिनाांक

पधिसेधिका 
पिािि पिोन्नती 

धिनाांक

सहाय्यक 
अधिसेधिका 

पिािि पिोन्नती 
धिनाांक

सेिा धनिृत्तीचा 
धिनाांक

कायमित सांस्थेचे  नाांि
जात 
ििैता

शेिा

28 श्रीर्ती. पिाि र्ीना भानुिास हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 
पेडी नधसिंर्

05.06.1963 20.02.1987 12.03.2004 06.06.2016 30.06.2021 धििेशािधैिसां, लातूि सेिा धनिृत्त

29
श्रीर्ती. अधहि कधिता भास्कि 
(लता एस सोनििे)

हहिू इ.र्ा.ि. न्हािी
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.06.1964 08.06.1988 13.12.2004 13-09-2017 30.06.2022 श्रीभाधहशािरै्िरु, िुळे आहे

30 श्रीर्ती. र्ाने िशैाली िसांत हहिू धि.जा. कैकाडी
जीएनएर् + 

पीएचएन
04.06.1974 15.07.1996 21.12.2004 31-10-2017 30.06.2032 सि जजीसरु, रु्ांबई आहे 

31 श्रीर्ती. िाडकि कर्ल शेषिाि हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 05.02.1961 18.01.1983 16.07.2005 10.05.2018 28.02.2019 डॉशांचशािरै्िरु, नाांिेड सेिा धनिृत्त

32 श्रीर्ती. पोतिाि छाया चांद्रकाांत हहिू इ.र्ा.ि. सोनाि
जीएनएर् + 

डीपीएन
02-06-1961 24-07-1993 28-07-2005 10.05.2018 30.06.2019 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि आहे सेिा धनिृत्त

33 श्रीर्ती. जािि धिजयश्री हलर्िाज हहिू खुला हलर्ायत जीएनएर् 05-07-1961 05-11-1984 02-01-2006 10.05.2018 31.07.2019 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि सेिा धनिृत्त

34 श्रीर्ती. िाठोड िनीता िसांत हहिू धि.जा. बांजािा जीएनएर् 24.01.1962 01.12.1982 01.03.2006 10.05.2018 31.01.2020 सि जजीसरु, रु्ांबई आहे सेिा धनिृत्त

35
श्रीर्ती. नाईकिाडे सुलताना 
इकबाल

रु्सलर्ान खुला रु्स्लीर् जीएनएर् 07.05.1962 15.11.1983 04.04.2006 10.05.2018 31.05.2020
स्िािाधतशािरै्िरु, 
अांबाजोर्ाई

सेिा धनिृत्त

36 श्रीर्ती. धनकुां भ आशा प्रकाश (बारू्ल) हहिू इ.र्ा.ि. हशपी
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.06.1963 13.07.1984 10.01.2005 10.05.2018 30.06.2021 श्रीभाधहशािरै्िरु, िुळे आहे सेिा धनिृत्त

37 श्रीर्ती. हिांरु्ळे िाजश्री जनािमन हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 

डीपीएन
03-06-1966 24-07-1993 10-06-2005 10.05.2018 30.06.2024 धििेशािधैिसां, लातूि

38 श्रीर्ती. आपटे लक्ष्र्ी िानबा हहिू एस.टी.
र्हािेि 
कोळी

जीएनएर् 03.04.1970 30.11.1996 29.02.2000
03-08-2017 
28-06-2018

30.04.2028 डॉशांचशािरै्िरु, नाांिेड

39 श्रीर्ती. धटपकिी शैलजा रु्कुां ि हहिू खुला ब्राह्मि
जीएनएर् + 

पीएचएन
14.09.1961 05.03.1983 07.12.2007 10.05.2018 30.09.2019 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

40 श्रीर्ती. पाध्ये िीपा धिलीप हहिू खुला ब्राह्मि
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

04.07.1963 14.08.1985 01.08.2011 20.10.2018 31.07.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

41 श्रीर्ती. ढरे् कधिता कृष्िा हहिू इ.र्ा.ि. साळी जीएनएर् 17.02.1969
16-09-1994- 
02-09-1998

14.02.2009 20.10.2018 28.02.2027 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि आहे

42 श्रीर्ती. किांजकि िश्र्ी िाजन हहिू खुला तांबाट
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

01.03.1961 24.06.1994 14.07.2011 20.10.2018 31.03.2019 पिपाशारु, साांर्ली सेिा धनिृत्त

File No.DMER-17012/1/2022-EST5
I/13931/2022

16



अ.क्र. सहाय्यक अधिसेधिकेचे  नाि िर्म प्रिर्म उपजात
शैक्षधिक 

पात्रता
जन्र् धिनाांक धनयुक्ती धिनाांक

पधिसेधिका 
पिािि पिोन्नती 

धिनाांक

सहाय्यक 
अधिसेधिका 

पिािि पिोन्नती 
धिनाांक

सेिा धनिृत्तीचा 
धिनाांक

कायमित सांस्थेचे  नाांि
जात 
ििैता

शेिा

43 श्रीर्ती. डोंर्िे धनरुपर्ा व्ही धिश्चन खुला धिश्चन
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

10.05.1969 07.01.1998 22.08.2011 26.10.2018 31.05.2027 का ि आ रु, रु्ांबई

44 श्रीर्ती. अिसिे र्ाया अनांत धिश्चन खुला धिश्चन
जीएनएर् + 

पीएचएन
11.05.1961 14.06.1985 30.08.2011 20.10.2018 31.05.2019 श्रीिनाशािरै्िरु, यितर्ाळ सेिा धनिृत्त

45 श्रीर्ती. शेळके लता धिकास हहिू खुला र्िाठा
पेडी. नधसिंर् + 
पीबी बी एससी. 

नधसिंर्

07.02.1964 05.07.1986 08.11.2007
10-05-2018 
26-10-2018

28.02.2022 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

46
श्रीर्ती. पिाि अधनता सुिाकििाि 
(िाठोड अधनता र्ोहिििाि)

हहिू धि.जा. बांजािा जीएनएर् 06.12.1969 29.04.1992 10.10.2002
03-08-2017 
05-11-2018

31.12.2027 स.स.रु., पुिे आहे रृ्यू धिनाांक 24.04.2020

47 श्रीर्ती. पताडे िीधपका ित्तात्रय हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 07.01.1963 26.10.1983 14.08.2015 17.12.2020 31.01.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

48 श्रीर्ती. लापधलकि अनुश्री धर्धिष हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 27-02-1963 09.11.1983 14-08-2015 17.12.2020 28.02.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

49
श्रीर्ती. कुां भाि कल् पना बाबुिाि 
(र्हाले)

हहिू इ.र्ा.ि. न्हािी जीएनएर् 01.06.1963 30.11.1983 15.09.2012 17.12.2020 30.06.2021 श्रीभाधहशािरै्िरु, िुळे आहे सेिा धनिृत्त

50 श्रीर्ती. िर्ोिे सुनाांि सुिेश (ऊकिे) हहिू  इ.र्ा.ि. न्हािी जीएनएर् 25.09.1963 12.04.1984 20-03-2014 17.12.2020 30.09.2021 शािरै्िरु, अकोला सेिा धनिृत्त

51 श्रीर्ती. खताल यास्र्ीन सलीर् रु्सलर्ान खुला रु्स्लीर् जीएनएर् 01.06.1963 21.04.1984 15-04-2013 17.12.2020 31.05.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्हापूि सेिा धनिृत्त

52
श्रीर्ती. िार्िासी सुषर्ा धिलास 
(कुलकिी सुषर्ा व्यांकटेश)

हहिू खुला ब्राह्मि जीएनएर् 25.01.1963 20.06.1984 18.04.2013 17.12.2020 31.01.2021 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि सेिा धनिृत्त

53 श्रीर्ती. डोंर्िधिि ेशोभा सायर्न धिश्चन खुला धिश्चन जीएनएर् 25.01.1963 22.06.1984 26-03-2014 17.12.2020 31.01.2021 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

54 श्रीर्ती. भोकिे पािमती चांद्रकाांत हहिू एस.सी. र्हाि
जीएनएर् + 

पीएचएन
30.07.1963 05.07.1984 07.03.2009 17.12.2020 31.07.2021 डॉशांचशािरै्िरु, नाांिेड आहे सेिा धनिृत्त

55 श्रीर्ती. सािांत रुधचिा अधनल हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 20.12.1962 10.07.1984 28-08-2014 17.12.2020 31.12.2020 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

56 श्रीर्ती. धिसपुते धिजय प्रकाश (र्ोिे) हहिू इ.र्ा.ि. सोनाि जीएनएर् 30.07.1963 10.07.1984 25.09.2012 17.12.2020 31.07.2021 शािरै्िरु, जळर्ाि आहे
रृ्त् यू धिनाांक 
24.04.2020

57 श्रीर्ती. डेथे लीला श्यार् धिश्चन खुला धिश्चन
जीएनएर् + 

पीएचएन
01.02.1963 23.07.1984 17-03-2012 17.12.2020 31.01.2021

स्िािाधतशािरै्िरु, 
अांबाजोर्ाई

सेिा धनिृत्त
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जात 
ििैता

शेिा

58 श्रीर्ती. किर् िांिना धशिाजी हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 02.08.1963 27.07.1984 02-09-2014 17.12.2020 31.08.2021 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि सेिा धनिृत्त

59 श्रीर्ती. डी'सोझा शेला बेनेधडन धिश्चन खुला धिश्चन जीएनएर् 15.12.1962 02.08.1984 01-09-2014 17.12.2020 31.12.2020 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

60 श्रीर्ती. सांत धर्नल र्ांरे्श हहिू खुला जीएनएर् 01.09.1963 08.08.1984 28-08-2014 17.12.2020 31.08.2021 स.ेजॉ.रु., रु्ांबई सेिा धनिृत्त

61 श्रीर्ती. भालेिाि िांिना धििके हहिू खुला ब्राह्मि जीएनएर् 11.02.1963 18.08.1984 06-09-2014 17.12.2020 28.02.2021 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

62
श्रीर्ती. िाघ उर्मर्ला िसांतिाि 
(नेहािकि)

हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 

पीएचएन
06.01.1963 17.09.1984 10-09-2012 17.12.2020 31.01.2021 स.स.रु., पुिे सेिा धनिृत्त

63 श्रीर्ती. साबळे लधलता अधभर्न्यू हहिू इ.र्ा.ि. कुां भाि जीएनएर् 19.12.1962 15.10.1984 21.08.2015 17.12.2020 31.12.2020 स.स.रु., पुिे
PWD-45%
सेिा धनिृत्त

64 श्रीर्ती. हशिे स्िाती सतीश हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 24.07.1963 15.10.1984 05.10.2015 17.12.2020 31.07.2021 का ि आ रु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

65 श्रीर्ती. र्ाडीकि छाया अशोक हहिू एन.टी. 1 बहुबैिार्ी जीएनएर् 15.03.1963 20.10.1984 03.09.2010 17.12.2020 31.03.2021 इांर्ाशािरै्िरु, नार्पूि आहे सेिा धनिृत्त

66 श्रीर्ती. र्िि ेर्ौिी र्ोपीचांि हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 10.12.1963 17.11.1984 05.10.2015 17.12.2020 31.12.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

67
श्रीर्ती. काांडलकि अरुिा िरे्श 
(जुनघिे)

हहिू इ.र्ा.ि. र्ाळी जीएनएर् 17.06.1963 12.12.1984 01-09-2014 17.12.2020 30.06.2021 स्त्री रुग्िालय, यितर्ाळ सेिा धनिृत्त

68 श्रीर्ती. घोिपडे इांिुर्ती शहाजी हहिू एस.सी. र्हाि जीएनएर् 15.08.1963 14.12.1984 01-06-2016 17.12.2020 31.08.2021 शािरै्िरु, जळर्ाि आहे सेिा धनिृत्त

69 श्रीर्ती. िाघ िेखा अांबिास (िाघर्ािे) हहिू इ.र्ा.ि. रु्िि जीएनएर् 12.10.1963 18.12.1984 02-09-2014 17.12.2020 31.10.2021 अ.धि.रु., नार्पूि आहे सेिा धनिृत्त

70 श्रीर्ती. इांर्ळे इांधििा आनांििाि धिश्चन खुला धिश्चन जीएनएर् 01.06.1963 31.12.1984 27-09-2012 17.12.2020 31.05.2021 डॉशांचशािरै्िरु, नाांिेड सेिा धनिृत्त

71 श्रीर्ती. चव्हाि सुधर्त्रा यशिांत हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 14.02.1964 31.12.1984 02-09-2014 17.12.2020 28.02.2022 श्रीछधशर्सरु, सोलापूि सेिा धनिृत्त

72 श्रीर्ती. भजुबळ िचना सुहास धिश्चन खुला धिश्चन जीएनएर् 28.04.1963 03.01.1985 16-09-2014 10.02.2021 30.04.2021 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त
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अ.क्र. सहाय्यक अधिसेधिकेचे  नाि िर्म प्रिर्म उपजात
शैक्षधिक 

पात्रता
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पधिसेधिका 
पिािि पिोन्नती 
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कायमित सांस्थेचे  नाांि
जात 
ििैता

शेिा

73 श्रीर्ती. पाटील योजना यािनेश्वि हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 26.08.1963 05.02.1985 04-12-2015 10.02.2021 31.08.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

74 श्रीर्ती. खांिेभिाड काांता जर्नाथ हहिू एस.सी. र्हाि जीएनएर् 10-01-1964 06-02-1985 29-03-2012 10.02.2021 31.01.2022 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि आहे सेिा धनिृत्त

75 श्रीर्ती. हशिे भाग्यश्री धभशाजी हहिू इ.र्ा.ि. न्हािी जीएनएर् 02.06.1963 09.02.1985 10.08.2015 10.02.2021 30.06.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

76 श्रीर्ती. धिचािे श्रृती सांजय हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 21.03.1963 11.02.1985 05.10.2015 10.02.2021 31.03.2021 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

77 श्रीर्ती. शेख िाधजया आि. रु्सलर्ान खुला रु्स्लीर् जीएनएर् 18.10.1963 14.02.1985 10.08.2015 10.02.2021 31.10.2021 स.स.रु., पुिे सेिा धनिृत्त

78 श्रीर्ती. शेख जाकीया आधिफ रु्सलर्ान खुला रु्स्लीर् जीएनएर् 09.05.1963 14.02.1985 19-08-2015 10.02.2021 31.05.2021 स.स.रु., पुिे सेिा धनिृत्त

79 श्रीर्ती. िाभाडे सिोज बेंजाधर्न धिश्चन खुला धिश्चन जीएनएर् 01.06.1963 18.02.1985 27-09-2012 10.02.2021 31.05.2021 शािरै्िरु, धर्िज सेिा धनिृत्त

80
श्रीर्ती. रै्ड स्पुती अशोक
(बुटे्ट र्ीना सािार्)

हहिू इ.र्ा.ि. सोनाि जीएनएर् 10.06.1963 28.02.1985 02-09-2014 10.02.2021 30.06.2021 शािरै्िरु, नार्पूि आहे सेिा धनिृत्त

81 श्रीर्ती. म्हारू्नकि जयश्री जयिांत हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 05.02.1964 01.04.1985 24-11-2015 18.03.2021 28.02.2022 सि जजीसरु, रु्ांबई सेिा धनिृत्त

82 श्रीर्ती. सांध्या श्रीपि रु्रु्टे हहिू खुला ब्राह्मि जीएनएर् 29.07.1963 14.05.1985 22.01.2016 18.03.2021 31.07.2021 ककम िोर् रुग्िालय औिांर्ाबाि सेिा धनिृत्त

83
श्रीर्ती. डार्िे िांिना र्जानन 
(िािस्कि)

हहिू इ.र्ा.ि. भािसाि जीएनएर् 19.07.1964 01.06.1985 01-09-2014
18-03-2021 -

27.10.2021
31.07.2022 शािरै्िरु, अकोला

84 श्रीर्ती. िकोि धर्नाक्षी र्िेशिाि हहिू इ.र्ा.ि. र्ाळी जीएनएर् 01.07.1963 08.06.1985 01-09-2014 18.03.2021 30.06.2021 शािरै्िरु, चांद्रपूि सेिा धनिृत्त
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85 श्रीर्ती. िाताि िोधहिी प्रिीप हहिू खुला ब्राह्मि जीएनएर् 15.06.1964 23.07.1985 25-05-2016 18.03.2021 30.06.2022 शािरै्िरु, औिांर्ाबाि

86 श्रीर्ती. पाटील ज्योत्स्ना प्रकाश हहिू खुला र्िाठा जीएनएर् 04.08.1963 07.08.1985 15-04-2013 18.03.2021 31.08.2021 पिपाशारु, साांर्ली सेिा धनिृत्त

87 श्रीर्ती. कडि िेखा धिलास हहिू खुला र्िाठा
जीएनएर् + 
पेडी. नधसिंर्

02.07.1963 12.08.1985 13.08.2015 18.03.2021 31.07.2021 र्ो.ते.रु.,रु्ांबई सेिा धनिृत्त्त

       सांचालक
िदै्यकीय धशक्षि आधि सांशोिन, रु्ांबई
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