
परिपत्रक    
 

           रिषय :- परिसेरिका (परिसेरिका, सािवजरिक आिोग्य परिसेरिका, बालरुग्ण परिसेरिका, मिोरुग्ण  
                      परिसेरिका ि रिभागीय परिसेरिका) पदाची रद 01-01-2020, रद 01-01-2021 ि  रद 01-01-2022   
                      िोजीची एकरत्रत अरंतम ज्येष्ठता यादी प्ररसध्द किणेबाबत... 

 

         

संचालिालय, िदै्यकीय रिक्षण आरण संिोधि, म ंबई यांचे अरधिस्त असलेल्या परिसेरिका 

(परिसेरिका, सािवजरिक आिोग्य परिसेरिका, बालरुग्ण परिसेरिका, मिोरुग्ण परिसेरिका ि रिभागीय 

परिसेरिका ) पदाची रद. 01-01-2020, रद. 01-01-2021 ि रद. 01-01-2022 िोजीची एकरत्रत तात्प िती 

ज्येष्ठता यादी रद. 15.05.2022 िोजी संचालिालयाच्या www.med-edu.in या संकेतस्थळािि प्ररसध्द 

किण्यात आलेली होती. सदि यादीबाबत काही हिकती / स चिा असल्यास सबंरंधत परिसेरिकांिी आपल्या 

संस्थेमार्व त सदि यादी प्ररसध्द केल्याच्या रदिांकापासूि 15 (पंधिा) रदिसांत योग्य प िाव्यासह या 

संचालिालयास सादि किण्याच्या स चिा संबंरधत संस्थाप्रम खांमार्व त देण्यात आलेल्या होत्या. त्याि साि 

सदि तात्प ित्या ज्येष् ठता यादीबाबत प्राप्त हिकती / स चिांचा रिचाि करुि आिश्यक त्या रठकाणी योग्यतो 

बदल करुि  परिसेरिका (परिसेरिका, सािवजरिक आिोग्य परिसेरिका, बालरुग्ण परिसेरिका, मिोरुग्ण 

परिसेरिका ि रिभागीय परिसेरिका) पदाची रद. 01-01-2020, रद. 01-01-2021 ि रद. 01-01-2022 

िोजीची एकरत्रत अंरतम ज्येष्ठता यादी संचालिायाच्या www.med-edu.in या संकेतस्थळािि प्ररसध्द 

किण्यात येत आहे. 

सिव संबंरधत संस्थाप्रम खांिा स रचत किण्यात येते की सदि यादी प्ररसध्द केल्याची स चिा आपल्या 

संस्थेच्या स चिा र्लकािि लािण्यात यािी. सदि यादी आपल्या संस्थेमधील परिसेरिकािंा दाखिूि त्यािि 

त्याचंी स्िाक्षिी घेऊि ती यादी आपल्या कायालयामध्ये जति करुि ठेिण्यात यािी.  

 
 
 
                        संचालक 
           िदै्यकीय रिक्षण ि संिोधि, म ंबई. 
    

प्ररत,  
संचालिालय अरधिस्त सिव संबंरधत  
अरधष्ठाता/ सह. प्राध्यापक/अरधक्षक/ अरधसेरिका.  
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1 श्रीर्ती पिांजकि शुभाांर्ी एस हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

25.06.1963 27.05.1985 12.10.2000 30.06.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

2 श्रीर्ती र्िेश सिेुखा चांद्रसने हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

18.10.1963 07.01.1985 10.04.2003 31.10.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

3 श्रीर्ती हपपळकि िेंर्लाता निेश हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 01.12.1966 26.12.1990 16.11.2004 31.12.2024 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

4 श्रीर्ती णननाव ेशाांता पांढिी हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 11.08.1967 13.03.1992 16.11.2004 31.08.2025 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

अणधसांख्य पिावि कायमित

5 श्रीर्ती काणर्लकि िजनी णिलीप हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.07.1969 13.03.1992 16.11.2004 30.06.2027 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

अणधसांख्य पिावि कायमित

6 श्रीर्ती र्ढावी शीला भाऊिाव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 08.07.1965 14.03.1992 14.12.2004 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

7 श्रीर्ती सुांच ेकणवता िार्िास हिंिू अ.ज.
पीएर्न+एर्ए
स्सी नणसिंर्

05.08.1975 23.07.1997 20.12.2004 31.08.2033 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

जात 
वधैता 
अप्राप्त

8 श्रीर्ती ढोिे र्ाया तेजािाव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 13.09.1966 16.03.1992 07.01.2005 30.09.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

9 श्रीर्ती र्िने भािती शांकि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.12.1961 23.03.1992 22.02.2006 31.12.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

10
श्रीर्ती वाडीवा भर्ीिथी नीलकां ठ 
(कोिच ेभर्ीिथी िार्िास)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 30.06.1969 27.03.1992 04.03.2006 30.06.2027
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें 

11 श्रीर्ती र्ाकम ड पषु्पा जर्न् नाथ हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 23.10.1966 07.10.1988 07.03.2006 31.10.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

सांचालनालय , वदै्यकीय णशक्षि आणि सांशोधन, रु्ांबई.

पणिसणेवका, सावमजणनक आिोग्य पणिसणेवका, बालरुग्ि पणिसणेवका, र्नोरुग्ि पणिसणेवका  व णवभार्ीय पणिसणेवका  या 
पिाची  णि.01.01.2020, णि.01.01.2021 व णि.01.01.2022 िोजीची एकणत्रत अांणतर् ज्येष्ठता यािी

1
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

12 श्रीर्ती शेख रै्रु्न र्ोिंम्र्ि कौसि रु्स्लीर् णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 04.02.1961 02.01.1991 18.03.2006 28.02.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

13
श्रीर्ती सोर्वांशी सलुभ सांजा 
(िंजािे एस जी)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 31.05.1966 03.09.1987 24.07.2006 31.05.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें

14 श्रीर्ती पाटील हसधुताई अशोक (डोईफोडे) हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 02.06.1976 18.01.2002 18.09.2006 30.06.2034 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

15 श्रीर्ती पाटील िाजर्ठ बालार्ोंडा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.12.1970 05.07.1996 24.10.2007 31.12.2028 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

16
श्रीर्ती िळवी आशाबाई सनुील
(धर्के आशा भानुिास)

हिंिू णव.र्ा.प्र.
जीएनएर् + 
पीएचएन

13.03.1962 06.07.1985 03.12.2007 31.03.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त

17 श्रीर्ती सोनोन अणनता पिुाजी हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
डीपीएन

20.01.1968 13.12.1994 28.02.2008 31.01.2026 शावरै्वरु,अकोला
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

18 श्री. वळवी जर्मनहसर् जीवा हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.06.1968 09.09.1992 21.05.2008 31.05.2026
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका    आिें रृ्त्यू णि.18.05.2021

19 श्रीर्ती कुडर्तकि कल्पना र्िपतिाव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 22.10.1970 21.08.1993 21.05.2008 31.10.2028
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

20 श्रीर्ती काळे वजैांती अशरुबा हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.06.1965 07.09.1993 25.05.2008 31.05.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

21 श्रीर्ती विेपाठक अांजली णवरुपाक्ष हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.05.1972 14.08.1993 28.05.2008 30.04.2030 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

22 श्रीर्ती भांडािे सनुीता ित्तात्रय हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 10.01.1968 21.08.1996 28.05.2008 31.01.2026 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
णवभार्ीय 
पणिसणेवका

आिें

23 श्रीर्ती बोिकि सलुभा णवजय हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.07.1966 23.08.1990 01.01.2009 30.06.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

24 श्रीर्ती णतवािी र्ांजूषा विेप्रकाश (णर्िी) हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

09.11.1972 16.08.1994 06.01.2009 30.11.2030
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

25 श्री. चव्िंाि नथुहसर् िेखाजी हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 10.06.1966 01.09.1993 21.01.2009 30.06.2024 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

26
श्रीर्ती सोर्कुवि णनर्मला अनुप 
(उईके णनर्मला पी)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 15.10.1966 08.09.1993 12.02.2009 31.10.2024 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

27 श्रीर्ती उईके आशा सयूमकाांत हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 17.06.1966 18.03.1992 12.02.2009 30.06.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

2
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक
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कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

28 श्रीर्ती उईके सरु्न चांद्रशेखि हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 14.11.1966 28.03.1992 12.02.2009 30.11.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका वदै्यकीय काििाने सवेाणनवृत्त

29 श्रीर्ती पिुकार् छाया णवनायक (विकडे) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 25.06.1963 31.03.1992 12.02.2009 30.06.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

30 श्रीर्ती रे्श्रार् शीला णकशोि (उईके) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 10.06.1968 09.09.1993 12.02.2009 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

31 श्रीर्ती पितेकी चांद्रकला बाबािाव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 12.05.1969 08.09.1993 13.02.2009 31.05.2027 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

32 श्रीर्ती कोव ेतािा िाजेंद्र हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 07.08.1968 17.09.1993 18.02.2009 31.08.2026 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

33
श्रीर्ती र्ाने सिेुखा िाजािार् 
(जाधव सिेुखा लालासािेंब)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 23.10.1968 02.09.1993 25.02.2009 31.10.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

34 श्रीर्ती भोकिे पावमती चांद्रकाांत हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

30.07.1963 05.07.1984 07.03.2009 31.07.2021
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त

35 श्रीर्ती चव्िंाि चांद्रकला र्ोिखनाथ हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 06.04.1970 02.09.1993 30.05.2009 30.04.2028 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

36 श्रीर्ती र्िसकोल्िें शाणलनी रु्कुां ि हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.12.1969 25.09.1993 17.06.2009 30.11.2027 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

37
श्रीर्ती उईके अलका णललाधि (र्सिार् 
अल्का िार्जी)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.06.1971 30.05.1994 17.06.2009 31.05.2029 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

38 श्रीर्ती सोनाविे आशा एकनाथ हिंिू भ.ज. (ड)
जीएनएर् + 
पीएचएन

 12.04.1995 26.11.2009 30.04.2028 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

39 श्रीर्ती पििेशी र्ांर्ल धनांजय हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

08.03.1963 25.11.1985 03.12.2009 31.03.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

40 श्रीर्ती चौिे अनुपर् णभर्िाव हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 03.03.1962 19.05.1983 01.06.2010 31.03.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

41 श्रीर्ती ढाकने लता भाऊसािेंब हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 13.09.1979 21.08.1993 01.06.2010 30.09.2037 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

42 श्रीर्ती उईके िेखा र्ोिंन हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 18.05.1970 09.09.1993 02.06.2010 31.05.2028 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें णवभार्ीय पणिसणेवका

43 श्रीर्ती भालेिाव काांचन प्रकाश हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 07.10.1970 20.09.1993 02.06.2010 31.10.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें
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44 श्रीर्ती र्िंाणडक करुिा णकसन हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 16.07.1962 05.01.1984 02.06.2010 31.07.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

45 श्रीर्ती तुर्िार् शीला णवकास हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.07.1969 18.05.1994 04.06.2010 30.06.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

46
श्रीर्ती उइके वांिना अरुि 
(सयार् वांिना)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 12.04.1973 22.03.1995 04.06.2010 30.04.2034
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

47 श्रीर्ती उइके सणवता सांतोष (पांििार्) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 10.01.1969 24.04.1995 04.06.2010 31.01.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

48 श्रीर्ती खोरे्ने लता हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 07.10.1970 20.09.1993 05.06.2010 31.10.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

49 श्रीर्ती रे्िेंि णनता सांजय हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 21.05.1972 01.09.1993 07.06.2010 31.05.2030
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

50 श्रीर्ती णचलर्ि सनांिा शांकि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 12.12.1966 05.05.1994 07.06.2010 31.12.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें णवभार्ीय पणिसणेवका

51 श्रीर्ती बनसोडे कोंडाबाई र्ोपाल हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 27.04.1970 09.05.1994 07.06.2010 30.04.2028
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

52
श्रीर्ती णडर्ोिे र्ाया िवींद्र 
(धििे र्ाया)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 04.04.1969 30.04.1994 09.06.2010 30.04.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

53 श्रीर्ती र्िसकोल्िें सणुशला सिाणशव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 05.06.1970 07.04.1995 09.06.2010 30.06.2028 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

54 श्रीर्ती कोष्टी िाजेश्विी अिाप्पा हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 01.09.1969 01.07.1997 09.06.2010 31.08.2027 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
णवभार्ीय 
पणिसणेवका

आिें

55 श्रीर्ती बावा सरु्न जयवांत हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 05.08.1961 23.09.1985 10.06.2010 31.08.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

णवभार्ीय 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त

56
श्रीर्ती उइके ज्योती िाजेश 
(रे्श्रार् ज्योती एर्)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 04.08.1969 15.04.1995 10.06.2010 31.08.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

57 श्रीर्ती वळवी अल्का अर्िहसर् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.03.1970 08.05.1995 10.06.2010 28.02.2028 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

58 श्रीर्ती खाांिाटे णत्रविेी तािाचांि हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.07.1968 31.08.1995 10.06.2010 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

59 श्रीर्ती िोकडे प्रणतभा णवष्िु हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 08.10.1971 21.07.1997 11.06.2010 31.10.2029 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
णवभार्ीय 
पणिसणेवका

आिें
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60
श्रीर्ती जाधव अरुिा र्ोिख 
(र्ायकवाड अरुिा अांबिासिाव)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 05.07.1969 09.05.1994 15.06.2010 31.07.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

61 श्रीर्ती बार्िे र्ीिा िंणििास हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 10.03.1962 14.03.1992 16.06.2010 31.03.2020
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

62 श्रीर्ती र्ाने आशा िार्िास हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 22.08.1970 20.04.1995 16.06.2010 31.08.2028
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

63 श्रीर्ती नकािे सरु्न अप्पािाव हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 07.05.1971 21.08.1993 27.08.2010 31.05.2029
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

64 श्रीर्ती पवाि िाणर्नी िेणविास हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 04.06.1972 11.04.1995 27.08.2010 30.06.2030
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

65 श्रीर्ती रु्िीिाज भार्ीिथी िार्िाव हिंिू अ.ज.
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

09.08.1971 04.05.1994 01.09.2010 31.08.2029
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें

66 श्रीर्ती जाधव अल्का नािायि हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 04.02.1971 16.05.1994 01.09.2010 28.02.2029
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें

67 श्रीर्ती र्ाडीकि छाया अशोक हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 15.03.1963 20.10.1984 03.09.2010 31.03.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

68 श्रीर्ती चौिे बालन जहलिि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.06.1970 01.12.1994 03.09.2010 31.05.2028
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

69 श्रीर्ती िेसाई िीपा िंणिष हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.09.1969 20.08.1993 04.09.2010 31.08.2027 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

70 श्रीर्ती कोकिडे ज्योती णवजय हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 29.08.1964 01.02.1996 26.11.2010 31.08.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

71 श्रीर्ती कोव ेणशला णिंविाज हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 06.03.1972 24.04.1995 27.11.2010 31.03.2030 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

72 श्रीर्ती कुलरे्थे कल्पना कुां िन हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.01.1974 02.12.1999 28.11.2010 31.12.2031 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

73 श्रीर्ती पिीि जयश्री प्रसाि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 02.05.1972 10.05.1994 31.01.2011 31.05.2030
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें 

74 श्रीर्ती नार्िर्ोजे सनुीता णिलीप हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 16.08.1967 03.09.1993 31.01.2011 31.08.2025 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

75 श्रीर्ती र्वािकि वांिना नांिणकशोि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 06.02.1970 31.05.1994 27.06.2011 28.02.2028
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें
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76 श्रीर्ती वरुडे नीता सांतोष हिंिू णव.र्ा.प्र.
जीएनएर् + 
पीएचएन

02.07.1981 03.01.2004 19.07.2011 31.07.2039 आिोग्य पथक, तासर्ाव
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

77 श्रीर्ती वाघर्ोडे आशा जयवांत हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.05.1967 11.12.1997 21.07.2011 30.04.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

78 श्रीर्ती पडळकि श्राविी णवलास (र्ावडे) हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

15.07.1971 01.02.1996 02.08.2011 31.07.2029 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

79 श्रीर्ती र्िने र्धुर्ालती (वाघर्ोडे) हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

10.04.1967 18.10.1993 06.08.2011 30.04.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

80
श्रीर्ती जोर्िांड पावमती धोंडीिार् (जर्तकि 
पावमती र्िपतिाव )

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 05.06.1962 18.05.1984 16.08.2011 30.06.2020
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

81 श्रीर्ती कोटकि र्ानसी भालचांद्र हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 10.03.1963 01.02.1986 20.08.2011 31.03.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

82 श्रीर्ती सार्ि प्रभावती सिेुश (अांबावडे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.10.1962 14.10.1985 02.09.2011 30.09.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

83 श्रीर्ती पाांडे पजूा हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 08.08.1974 01.08.1997 02.09.2011 31.08.2032
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

84 श्रीर्ती काांबळे नांिा णवनायक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1962 09.01.1984 09.09.2011 31.05.2020 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

85 श्रीर्ती कुिसांरे् णशतल धर्मिाज हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

16.07.1972 20.06.1996 22.12.2011 31.07.2030
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

86 श्रीर्ती डेथे लीला श्यार् णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.02.1963 23.07.1984 17.03.2012 31.01.2021
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

87 श्रीर्ती सयूमवांशी लीला िोणिंिास हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 12.06.1962 17.05.1983 29.03.2012 30.06.2020
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

88 श्रीर्ती खांिेभिाड काांता जर्नाथ हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.01.1964 06.02.1985 29.03.2012 31.01.2022
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका आिें 

सवेाणनवृत्त  -
र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अधणन िािूंन 
सिंाय्यक अणधसणेवका पिावि 
तात्पिुती पिोन्नती  णिली.

89 श्रीर्ती र्ाघाडे र्ाया सधुाकि णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

30.08.1964 30.11.1987 13.04.2012 31.08.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

90 श्रीर्ती कुलकिी अल्का आनांि हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

10.01.1965 28.10.1986 04.06.2012 31.01.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
सा.आ.प. 
पणिसणेवका
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शेिा

91 श्रीर्ती जाधव र्ीिा तुकािार् हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

01.04.1977 03.04.2000 31.08.2012 31.03.2035
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

92 श्रीर्ती शांभिकि सषुर्ा णर्हलि बौध्ि अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

12.10.1962 09.10.1987 03.09.2012 31.10.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

93 श्रीर्ती कडु िेखा णवठ्ठलिाव हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.07.1965 29.08.1991 03.09.2012 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

94 श्रीर्ती िाऊत वनर्ाला ज्ञानेश्वि हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.07.1966 14.09.1992 06.09.2012 30.06.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

95 श्रीर्ती सळेु उज्जला सिेुश (िेशरु्ख उज्जला) हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

17.05.1962 02.06.1984 08.09.2012 30.09.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

96 श्रीर्ती वाघ उर्मर्ला वसांतिाव (नेिंािकि) हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

06.01.1963 17.09.1984 10.09.2012 31.01.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

97 श्रीर्ती भवािी नुतन अशोक हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 12.08.1972 08.07.1996 11.09.2012 31.08.2030
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका आिें 

98 श्रीर्ती र्ािप ेवांिना सखािार् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.07.1971 18.07.1996 11.09.2012 30.06.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

99 श्रीर्ती वषै्िवी सिेुखा आि (िुबे) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 09.12.1962 14.08.1987 12.09.2012 31.12.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

100 श्रीर्ती उईके सीर्ा रे्िंताजी हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 27.09.1972 29.06.1996 12.09.2012 30.09.2030 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

101 श्रीर्ती किर् सनुीता इसाक (र्णलक) हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

15.01.1970 21.08.1996 12.09.2012 31.01.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

102
श्रीर्ती र्ावखिे सलुोचना पुांडणलकिाव 
(सटाई सलुोचना िेविाव)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 28.07.1972 12.05.1994 13.09.2012 31.07.2030
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें

103
श्रीर्ती णशके णनलीर्ा र्नीष 
(कडु णनणलर्ा डी)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 25.09.1970 30.05.1994 13.09.2012 30.09.2028
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें

104
श्रीर्ती ढवळे िजनी वार्न (भजुडे िजनी 
रु्लाबिाव)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 12.01.1973 31.05.1994 13.09.2012 31.01.2031
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

105
श्रीर्ती कटलार् शाांता चांपाताई सार्तलल 
(कोकाडे शाांता णभर्िाव)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 05.06.1965 01.08.1996 13.09.2012 30.06.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें 

106
श्रीर्ती नाईक यशोिा र्र्न (वालवी यशोिा 
बांची)

हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.05.1969 07.01.1997 13.09.2012 30.04.2027
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें 
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक
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धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

107 श्री. णकन्नके ज्ञानेश्वि णवठोबा हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 08.05.1965 21.07.1997 13.09.2012 31.05.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

108 श्रीर्ती पाडवी साधना िवींद्र (वासवे) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.05.1974 22.07.1997 13.09.2012 30.04.2032
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

 पणिसणेवका आिें 

109 श्री. िेशरु्ख सबीि अिंर्ि रु्स्लीर् खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

03.12.1967 23.08.1996 14.09.2012 31.12.2025 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

110 श्रीर्ती र्डावी वांिना पांजाबिाव (रे्डार् वांिना) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 15.11.1970 21.07.1997 14.09.2012 30.11.2028
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

111 श्रीर्ती पोटे शोभा अशोक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 30.08.1961 23.03.1983 15.09.2012 30.08.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

112 श्रीर्ती कुां भाि कल्पना बाबिुाव (र्िंाले) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1963 30.11.1983 15.09.2012 31.05.2021
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

113 श्रीर्ती अयिेकि सजुाता ित्तात्रय हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 14.01.1962 10.05.1985 15.09.2012 31.01.2020
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें रृ्त्यू णि. 08.01.2018

114 श्रीर्ती हपपिकि ज्योती णवनोि हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 30.11.1962 04.11.1985 15.09.2012 30.11.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

115 श्रीर्ती ठाकूि र्ीना िाजेंद्र (लाडस ेर्ीना) हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 20.06.1970 27.05.1994 15.09.2012 30.06.2028
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

116 श्रीर्ती र्तेकि इांिुर्ती र्ारुती हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961 10.01.1983 17.09.2012 31.05.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

117 श्रीर्ती हशिे सनुांिा अणनल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961 21.01.1983 17.09.2012 31.05.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

118 श्रीर्ती चोिरे् णशतल प्रताप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.03.1961 01.02.1983 17.09.2012 31.03.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

119 श्रीर्ती पाांडे पद्मजा शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.02.1962. 14.03.1983 17.09.2012 28.02.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

120 श्रीर्ती काळे सांर्ीता णिवाकि णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

30.09.1962 04.06.1985 17.09.2012 30.09.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

121 श्रीर्ती विाक सनुीता णवठ्ठल (कोल्पाटे) हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 22.03.1974 13.06.1996 17.09.2012 31.03.2032
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें 

122 श्रीर्ती बवाने सणवता धोंणडिार् हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 08.04.1975 18.10.1996 17.09.2012 30.04.2033 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका
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123 श्रीर्ती कुलकिी ित्ना शणशकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.05.1961 06.01.1982 18.09.2012 31.05.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

124 श्रीर्ती कािांडे सवुिा बाबासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.04.1961 22.07.1982 18.09.2012 30.04.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

125
श्रीर्ती भोसले शार्ला सनुील (वाघचौिे 
शार्ला शाांतािार्)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.06.1961 09.09.1982 18.09.2012 30.06.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

126 श्रीर्ती सिनाइक णवजया अर्ि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 11.06.1961 31.01.1983 18.09.2012 30.06.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

127 श्रीर्ती काांबळे र्यूि वसांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.02.1961 03.03.1983 18.09.2012 28.02.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

128 श्रीर्ती णशिीणशकि उषा शांकिािाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 19.06.1961 19.05.1983 18.09.2012 30.06.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

129 श्रीर्ती उबाळे णर्नाक्षी आनांििाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.04.1962 19.05.1983 18.09.2012 30.04.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

130 श्रीर्ती कुलकिी पणद्मनी पिार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.05.1962 19.05.1983 18.09.2012 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

131 श्रीर्ती व्यविंािे शोभा र्धुकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 19.05.1983 18.09.2012 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

132 श्रीर्ती पाटील केशि नानासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961 20.05.1983 18.09.2012 31.05.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

133 श्रीर्ती इांर्ळे स्स्र्ता प्रभाकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.04.1962 21.05.1983 18.09.2012 31.03.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

134 श्रीर्ती घोंर्डे स्स्र्ता िार्चांि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 27.09.1961 23.03.1992 18.09.2012 30.09.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

135
श्रीर्ती र्ायकवाड पावमती हलर्िाज (जाधव 
पावमती अप्पािाव )

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 01.05.1964 12.08.1993 18.09.2012 30.04.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

136 श्रीर्ती कें दे्र हसधू वजैनाथ हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 03.06.1970 09.05.1994 18.09.2012 30.06.2028
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 

137 श्रीर्ती घुले सनुीता प्रकािाव हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 11.01.1972 09.05.1994 18.09.2012 31.01.2030
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 

138 श्रीर्ती सांखे कृणतका कल्पशे हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 10.05.1969 04.04.1995 18.09.2012 31.05.2027
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका आिें 
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139 श्रीर्ती पाटील सायली शैलेंद्र हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 10.06.1974 09.05.1995 18.09.2012 30.06.2032
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका आिें 

140 श्रीर्ती र्ाडे रु्क्ता णवजयकुर्ाि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 11.09.1968 16.05.1995 18.09.2012 30.09.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

141 श्रीर्ती र्िंाणडक िीपा चांद्रकाांत हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1961 11.09.1987 21.09.2012 31.05.2019 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

142 श्रीर्ती जाधव णवर्ल पीटि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.06.1961 17.05.1983 24.09.2012 30.06.2019 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

143 श्रीर्ती णवसपतेु णवजया प्रकाश (र्ोिे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 30.07.1963 10.07.1984 25.09.2012 31.07.2021 शावरै्वरु, जळर्ाव  पणिसणेवका आिें

र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली- रृ्त्यू 
णि. 11.05.2021

144 श्रीर्ती बारू्ल सलुभा (िंजािे) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 31.05.1966 03.09.1987 25.09.2012 31.05.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

 पणिसणेवका आिें 

145 श्रीर्ती कानस्कि णप्रया भषूि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.04.1961 25.08.1982 26.09.2012 30.04.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

146
श्रीर्ती भाकिे इांिू र्िपतिाव (पनुस ेइांिू 
तुलणसिार्जी)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 02.01.1969 16.05.1995 26.09.2012 31.01.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

147 श्रीर्ती िाठोड हसधु सखािार् हिंिू णव.जा. (अ)
पीबीएसस्सी 
नणसिंर्

14.05.1977 21.01.1999 26.09.2012 31.05.2035
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

148 श्रीर्ती नाटेकि कुरु्िीनी एस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.01.1962 23.07.1984 27.09.2012 31.12.2020
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

149 श्रीर्ती इांर्ळे इांणििा आनांििाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 31.12.1984 27.09.2012 31.05.2021
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

150 श्रीर्ती िाभाडे सिोज बेंजाणर्न णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 18.02.1985 27.09.2012 31.05.2021 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

151 श्रीर्ती पवाि स्स्र्ता उल्िंास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.10.1962 29.07.1985 27.09.2012 31.10.2020 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

152 श्रीर्ती चौधिी जयश्री अणनलकुर्ाि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.12.1962 27.11.1985 27.09.2012 31.12.2020
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

153 श्रीर्ती कुलकिी िजनी शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961
15.06.1982 -
02.04.1986

27.09.2012 31.05.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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154 श्रीर्ती कलाने लीना िीलीप णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.08.1964 11.07.1986 27.09.2012 31.08.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 पणिसणेवका

र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 

सिंाय्यक अणधसणेवका पिावि 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

155 श्रीर्ती र्दे्र स्नेिंा चांद्रशेखि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.04.1963 15.07.1986 27.09.2012 30.04.2021 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि. 11.08.2020

156 श्रीर्ती पाांढिे सनुीता िार्भाऊ हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.10.1964 07.11.1986 27.09.2012 31.10.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

157 श्रीर्ती र्ोणिंते सांणजवनी चांद्रकाांत हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1965 17.03.1992 27.09.2012 31.05.2023 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका आिें

158 श्रीर्ती शेटे सांणजवनी अणजत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1962 23.05.1983 28.09.2012 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

159 श्रीर्ती काळे िंन्ना प्रकाश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.12.1961 25.02.1984 28.09.2012 31.12.2019 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

160 श्रीर्ती कुलकिी र्ाधुिी सिुेंद्रकुर्ाि हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 01.06.1971 28.04.1995 28.09.2012 31.05.2029 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका

161 श्रीर्ती काळे र्ांजुषा बालाजी हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 10.01.1970 16.01.1999 28.09.2012 31.01.2028
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें

162 श्रीर्ती भस पावमती बाली हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.01.1964 15.07.1986 29.09.2012 31.01.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

163 श्रीर्ती कटिे र्ोिावािी ित्तात्रय हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 09.06.1973 30.12.1994 29.09.2012 30.06.2031
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

164 श्रीर्ती रु्सळे िांजना र्िंािेव (कुकाि) हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 12.04.1972 31.12.1994 29.09.2012 30.04.2030
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

165 श्रीर्ती चव्िंाि छाया सीतािार् हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 05.02.1974 29.06.1996 29.09.2012 28.02.2032
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

166 श्रीर्ती लाकुडकि िेखा िरे्श हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 29.08.1961 01.03.1983 01.10.2012 31.08.2019
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

167 श्रीर्ती रु्ांडे र्ीिा असािार् हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 20.11.1971 23.12.1996 01.10.2012 30.11.2029 आिोग्य पथक, पठैि  पणिसणेवका

168 श्रीर्ती डेिे र्ांिा णवजय बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 07.08.1961 06.01.1984 03.10.2012 31.08.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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169 श्रीर्ती र्िाने कुसरु् काशीनाथ हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.06.1961 17.05.1984 03.10.2012 30.06.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

170 श्रीर्ती चाांििे वसुांधिा सभुक्तीिाज णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 18.02.1961 18.03.1983 08.10.2012 28.02.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

171 श्रीर्ती पाटील सषुर्ा णिलीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 19.05.1962 14.10.1983 08.10.2012 31.05.2020 आिोग्य पथक, तासर्ाव पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

172 श्रीर्ती लार्भाते णवजय जीजाभाऊ हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.06.1963 28.04.1992 09.10.2012 31.05.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

173 श्रीर्ती णजिापिेू णचत्रा उरे्श हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 05.06.1961 07.02.1984 10.10.2012 30.06.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

174 श्रीर्ती िंसिुकि नम्रता िीपक नव बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 26.01.1961 24.04.1983 25.10.2012 31.01.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

सवेाणनवृत्त

175 श्रीर्ती इांर्ळे शुभिा जयांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 31.05.1962 17.05.1983 25.10.2012 31.05.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

176 श्रीर्ती बडव ेपद्मजा परुुषोत्तर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 19.03.1962 20.05.1983 01.11..2012 31.03.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

177 श्रीर्ती काळे एणलझाबथे सरॅ्सन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.08.1962 04.02.1985 01.11.2012 31.07.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

178 श्रीर्ती ढोके लता र्ाणिबा हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.06.1962 10.01.1985 07.11.2012 30.06.2020
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

179 श्रीर्ती काांबळे र्ांर्ल सिेुश हिंिू अ.जा.
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

12.05.1962 21.06.1984 12.11.2012 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

180
श्रीर्ती रु्ल्ला णर्नाझ असलर् (धु्रव ेर्ीना 
रु्िलीधि)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 15.04.1970 18.08.1993 19.11.2012 30.04.2028 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका आिें 

181 श्रीर्ती र्ावडे वृशाली णवठ्ठल हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

27.02.1961 01.06.1984
13.12.2012-
30.06.2015

28.02.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

182 श्रीर्ती पाटील शोभािािी र्िंावीि हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

15.06.1963 11.03.1992 16.02.2013 30.06.2021 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

183 श्रीर्ती उिडे िोणिंिी एस (वडेलवाि) हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.09.1973 10.07.1996 01.03.2013 31.08.2031
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

184 श्रीर्ती चाांिेकि पाणवत्रा िीपक हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

12.04.1964 17.12.1990 19.03.2013 30.04.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त
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शेिा

185 श्रीर्ती सोलांके जयश्री भाित हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

03.05.1966
सां.व.ैणश.आ. सां. 

15.11.1995
02.04.2013 31.05.2024

स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आयुष णवभार्ातून शून्य 
जेष्ठतेने रुजू णि.15.11.1995

186 श्रीर्ती बोिडे पे्रर्लता णवनोि णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

04.08.1966 07.07.1995 08.04.2013 31.08.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

187 श्रीर्ती जाधव जया णवजय हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

17.03.1967 10.12.1999 08.04.2013 31.03.2025
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

188 श्रीर्ती जोशी अनघा श्रीपाि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.04.1961 11.12.1987 09.04.2013 30.04.2019 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

189 श्रीर्ती कापस ेणशला वसांत (पिघिे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 09.07.1961 09.04.1988 09.04.2013 31.07.2019
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

190 श्रीर्ती णर्साळ णर्ल्का सांपतिाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.05.1962 16.03.1992 09.04.2013 31.05.2020
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

191 श्रीर्ती भोसले सिेुखा सिाणशव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 24.02.1967 15.02.1994 09.04.2013 28.02.2025 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

192 श्रीर्ती कुिेशी नसीर् रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 07.10.1961 27.11.1982 10.04.2013 31.10.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

193 श्रीर्ती र्डकिी आशा चांद्रकाांत हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

03.10.1966 20.08.1990 10.04.2013 31.10.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

194 श्रीर्ती शेट्टी सनुांि करुिाकि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.07.1964 01.05.1991 10.04.2013 31.07.2022 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली  पणिसणेवका

195 श्रीर्ती कावळे सनुीता प्रकाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.05.1966 16.03.1992 10.04.2013 31.05.2024 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज  पणिसणेवका

196 श्रीर्ती र्ोणिंते णनर्मला ित्तात्रय हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.06.1968 01.02.1996 10.04.2013 31.05.2026 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

197 श्रीर्ती पाठक प्रणतभा वसांत हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

23.09.1964 08.04.1998 10.04.2013 30.09.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

198 श्रीर्ती बार्डे िुर्ा सनुील हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 20.07.1961 25.02.1983 15.04.2013 31.07.2019 शा. व.ै र्. व रु., अकोला  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

199 श्रीर्ती घार् अचमना निेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.08.1961 01.03.1983 15.04.2013 30.04.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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200 श्रीर्ती जोशी सजुाता प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.05.1961 01.03.1983 15.04.2013 31.03.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

201 श्रीर्ती पाटील िश्र्ी िोणिंिास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 05.12.1961 01.03.1983 15.04.2013 31.12.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

202 श्रीर्ती शेट्टी िेखा सभुाकि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.07.1961 19.03.1983 15.04.2013 31.07.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

203 श्रीर्ती जाधव स्नेिंालाता िैंबतिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.05.1961 30.07.1983 15.04.2013 31.05.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

204 श्रीर्ती श्रीखांडे वृषाली णवनय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.08.1962 05.09.1983 15.04.2013 31.07.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

205 श्रीर्ती खटाळ यास्र्ीन सलीर् रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 21.04.1984 15.04.2013 31.05.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

206 श्रीर्ती काांबळे रुिा अॅडर् णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.11.1962 23.04.1984 15.04.2013 30.11.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

207 श्रीर्ती सय्यि सिुय्या अ्िुल र्स्जीि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 12.02.1962 24.04.1984 15.04.2013 29.02.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

208 श्रीर्ती िळवी सांजीवनी फतेहसर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.01.1962 25.04.1984 15.04.2013 31.01.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

209 श्रीर्ती सयुमवांशी आिती अभयकुर्ाि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.02.1961 12.09.1984 15.04.2013 31.01.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

210 श्री. बनसोडे र्धुकि पाांडुिांर् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1961 01.12.1984 15.04.2013 31.05.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

211 श्रीर्ती. पाटील सवुिा शांकििाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.11.1962 04.03.1985 15.04.2013 30.11.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

212 श्रीर्ती पाटील ज्योत्सना प्रकाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.08.1963 07.08.1985 15.04.2013 31.08.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

213 श्रीर्ती रु्ळीक भाग्यश्री भालचांद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.05.1961 01.03.1983 16.04.2013 31.05.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 

णि.

214 श्रीर्ती कोळी अल्का केसिी हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.09.1961 21.03.1983 16.04.2013 30.09.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 

णि.

215 श्री. बार्डे छांिकुर्ाि डी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 20.11.1964 11.02.1986 16.04.2013 30.11.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका
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216 श्रीर्ती अांबािे नीणलर्ा चांद्रकाांत (णिकोलकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 17.03.1964 26.09.1986 16.04.2013 31.03.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

217 श्रीर्ती र्िंाजन लता सांपत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.05.1961 09.09.1987 16.04.2013 31.05.2019
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

218 श्रीर्ती ताडीर्ी सलुोचना िुंच्चशे्वि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.05.1962 24.10.1983 18.04.2013 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

219 श्रीर्ती णत्रविेी ित्नर्ला िाधाकृष्िा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.09.1962 24.10.1983 18.04.2013 30.09.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

220 श्रीर्ती उर्िजी नीता निहसिं हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.06.1962 18.06.1984 18.04.2013 30.06.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

221
श्रीर्ती िार्िासी सषुर्ा णवलास (कुलकिी 
सषुर्ा व्यांकटेश)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.01.1963 20.06.1984 18.04.2013 31.01.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

222 श्रीर्ती साखिे िेवती श्रीशैल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.10.1961 23.05.1983 22.04.2013 31.10.2019
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

223 श्रीर्ती खांिािे चांद्रजोत् स्ना कैलाश बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 04.09.1965 04.11.1988 22.04.2013 30.09.2023
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

224 श्रीर्ती सिायकि सनुीता आकािार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 18.04.1968 29.06.1990 22.04.2013 30.04.2026
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

225 श्रीर्ती खोब्रार्डे शाििा वार्निाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 22.05.1966 19.07.1990 22.04.2013 31.05.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

226 श्रीर्ती काांबळे िाणधका सोपान बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 06.12.1969 08.07.1993 22.04.2013 31.12.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

227 श्रीर्ती िेसाई शीतल शणशकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.04.1961 01.03.1983 23.04.2013 30.04.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

228 श्रीर्ती जर्िग्नी असाविी णवजय हिंिू खुला
एर्एस्सी 
नणसिंर्

01.06.1964 04.02.1987 30.04.2013 31.05.2022 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि. 06.01.2018

229 श्रीर्ती प्रभ ूजयश्री प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 30.06.1961 23.03.1983 14.05.2013 30.06.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

230 श्रीर्ती भसुािी णवनीता सार्ि (सिोिे) हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.05.1967 11.07.1996 06.06.2013 30.04.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

231
श्रीर्ती जर्ताप िाधा सांतोष 
(चव्िंाि णशला वसांत)

हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

15.06.1963 26.09.1987 09.07.2013 30.06.2021
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त
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232 श्रीर्ती र्ायकवाड उषा शाांतािार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.06.1962 20.05.1983 14.10.2013 30.06.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

233 श्रीर्ती रे्टकि अांजली िाजेंद्र (िंने) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.06.1965 30.04.1987 14.10.2013 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

234 श्रीर्ती लकडे जयश्री णवष्िपुांत हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 08.06.1969 10.07.1996 14.10.2013 30.06.2027 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें 

235 श्री. वासाव ेअणजत बावा हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 02.06.1976 03.12.1999 14.10.2013 30.06.2034
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें 

236 श्रीर्ती वासाव ेप्रणतर्ा णभर्हसर् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.07.1972 24.08.2001 14.10.2013 31.07.2030 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

237
श्रीर्ती कोकाटे सणिता णिलीप  (ऊईके 
सणिता जर्निाव)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.04.1976 31.08.2001 14.10.2013 31.03.2034 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

238 श्रीर्ती णसिार् र्ाला भाना हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.07.1977 05.03.2002 14.10.2013 31.07.2035
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

239 श्रीर्ती अत्रार् आिती निेंद्र हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 16.06.1978 05.03.2002 14.10.2013 30.06.2036 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

240
श्रीर्ती शेख शर्ा अल्ताफ 
(धोत्र ेसांर्ीता)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 22.07.1967 04.02.1992 17.10.2013 31.07.2025 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई  पणिसणेवका

241 श्रीर्ती नािोजी प्राची र्ोपाल हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.11.1961 12.04.1983 18.10.2013 30.11.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

242 श्रीर्ती पटेल सलर्ा णसकां िि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 15.01.1962 22.07.1983 18.10.2013 31.01.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

243 श्रीर्ती िळवी नाणलनी अिहवि (काांबळे) हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

23.03.1962 16.05.1983 19.10.2013 31.03.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त

244 श्रीर्ती णभडे श्रद्धा णवशे्वश्वि हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

23.11.1962 18.08.1986 19.10.2013 30.11.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

245 श्रीर्ती र्ाधाळे णनर्मला भपुत हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 24.05.1962 02.01.1987 20.10.2013 31.05.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

246 श्रीर्ती सय्यि रुकसाना खलील रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 16.02.1961 12.08.1982 21.10.2013 28.02.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

247 श्रीर्ती िायिीकि सायली शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961 16.08.1982 21.10.2013 31.05.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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248
श्रीर्ती पवाि आत्र्जा आत्र्ािार् 
(नाईक एस.डी.)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 31.01.1961 01.12.1982 21.10.2013 31.01.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

249 श्रीर्ती िुंलवळे स्स्र्ता श्रीिांर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.02.1962 14.12.1982 21.10.2013 29.02.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

250 श्रीर्ती पखाले र्ढावी णनलकां ठ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.01.1962 15.12.1982 21.10.2013 31.01.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

251 श्रीर्ती निे वषा णवलास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.04.1961 21.03.1983 21.10.2013 30.04.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि. 03.02.2018

252
श्रीर्ती जॉन णनलीर्ा अजय 
(वाघर्ािे णनलीर्ा)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 27.02.1961 01.05.1983 21.10.2013 28.02.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

253 श्रीर्ती र्पाट णवजया बाब्रवुान हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.10.1961 03.06.1983 21.10.2013 30.09.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

254 श्रीर्ती चकिे णनलीर्ा जीवन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.04.1961 01.10.1983 21.10.2013 30.04.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

255 श्रीर्ती वसाव ेप्रणतभा णभर्हसर् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 04.07.1972 23.08.2001 21.10.2013 31.07.2030 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

256 श्रीर्ती कुां भािे आिती णवकास हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 05.04.1976 27.08.2001 21.10.2013 30.04.2034 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका आिें 

257
श्रीर्ती काांबळे लतीका णवक्रर् 
(कोले लॅणतका यशवांत)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 25.06.1961 22.01.1987 22.10.2013 30.06.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

258 श्रीर्ती. काांबळे सिोजीनी णिनकि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 22.03.1962 19.06.1989 22.10.2013 31.03.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

259 श्रीर्ती पोवाि सरु्न र्ारुती हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1966 02.09.1991 22.10.2013 31.05.2024 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका आिें 

260
श्रीर्ती कलकुटीकी णवर्ल आण्िा (वडाि 
णवर्ल रु्ांडाप्पा)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 23.03.1975 18.10.1996 22.10.2013 31.03.2033 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका आिें 

261 श्रीर्ती र्ोळे र्ांर्ला प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.10.1961 09.11.1982 23.10.2013 31.10.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

262 श्रीर्ती. ििणभस ेप्रर्ती प्रफुल्ल बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 15.11.1962 20.01.1986 23.10.2013 30.11.2020
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

263 श्रीर्ती पवाि नयना तुलणसिार् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 15.05.1974 30.08.2001 23.10.2013 31.05.2032 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें

17

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

264 श्रीर्ती काांबळे र्ांर्ल र्िंािेव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 13.01.1964 26.07.1993 24.10.2013 31.01.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

265
श्रीर्ती पवाि साणवत्री र्ोपीनाथ (िाठोड 
साणवत्री णवष्िु)

हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.09.1976 24.07.1997 24.10.2013 31.08.2034 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

266 श्रीर्ती भािती सरु्न बाळू हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

07.07.1972 27.03.2000 24.10.2013 31.07.2030
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

267
श्रीर्ती काांबळे वांिना णननाि 
(र्ायकवाड उलेका र्ाणिबा)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 29.03.1969
18.10.1993 - 

02.04.2005
24.10.2013 31.03.2027

श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका आिें
पणिसणेवका पिावरुन पिावतन 

णि.09.05.2017

268 श्रीर्ती िार्टेके सांर्णर्त्रा निेंद्र हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.09.1961 15.08.1983 25.10.2013 30.09.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

269 श्रीर्ती भािद्वाज िेखा िीपक हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 23.10.1962 26.02.1985 25.10.2013 31.10.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

270 श्रीर्ती शांभिकि उर्ा अशोक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.05.1963 29.07.1987 25.10.2013 31.07.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

271 श्रीर्ती भावािे णवर्ल प्रकाश बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.12.1962 27.08.1990 25.10.2013 30.11.2020
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

272 श्रीर्ती कुां बिें र्ीना प्रकाश हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 23.11.1964 28.08.1990 25.10.2013 30.11.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

273 श्रीर्ती िार्टेके सनुीता णनिांजन हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 25.06.1963 12.09.1990 25.10.2013 30.06.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

274 श्रीर्ती र्जभी उषा णवनोि बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 10.03.1964 01.04.1991 25.10.2013 31.03.2022 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

275 श्रीर्ती फें हटर् जयश्री प्रशाांत (खाडे) हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 16.02.1971 03.11.1993 25.10.2013 28.02.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

276 श्रीर्ती पिुकार् सांर्ीता णवकास हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 11.07.1972 30.05.1994 25.10.2013 31.07.2030 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

277 श्रीर्ती उपास ेसीर्ा एर्. हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 22.03.1970 03.10.1995 25.10.2013 31.03.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

278 श्रीर्ती णचवने सीर्ा प्रभाकि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 22.03.1970 07.10.1995 25.10.2013 31.03.2028 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

279 श्रीर्ती रे्श्रार् र्ीता यशवांत हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 03.08.1974 19.07.1997 25.10.2013 31.08.2032 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका
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280 श्रीर्ती बसै सणिता सणचन हिंिू णव.जा. (अ)
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

29.09.1974 21.07.1997 25.10.2013 30.09.2032 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

281 श्रीर्ती णकिनाखे अचमना पी (रे्श्रार्) हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 14.04.1975 24.07.1997 25.10.2013 30.04.2033 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

282 श्रीर्ती र्सािार् र्ीता िंोणिलाल हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

20.08.1974 03.12.1999 25.10.2013 31.08.2032 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें

283 श्रीर्ती अत्रार् आिती एन. हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 16.06.1978 05.03.2002 25.10.2013 30.06.2036 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

284 श्रीर्ती सलेर्ोिंनकि िोणिंिी िार्ाकाांतिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.01.1962 23.05.1983 28.10.2013 31.01.2020
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

285 श्रीर्ती इांर्ोल िांजना नािायि बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1961 18.09.1985 28.10.2013 30.06.2019
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

286 श्रीर्ती काांबळे शाणलनी णवश्वनाथ हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.09.1963 16.12.1986 28.10.2013 30.09.2021
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

287 श्रीर्ती खताळे तािा जी (णपचके) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.11.1963 29.08.1991 28.10.2013 30.11.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

288 श्रीर्ती िार्टेके सांध्या र्ोिेश्वि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.02.1966 18.03.1992 28.10.2013 31.01.2024 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

289 श्रीर्ती र्ािबते र्ांर्ला यशवांत हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 02.01.1968 01.09.1993 28.10.2013 31.01.2026 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

290 श्रीर्ती णतडके र्िंानांिा धोंणडिार् हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 12.11.1970 11.04.1995 28.10.2013 30.11.2028
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें

291 श्रीर्ती उखाडे पषु्पा भानुिास हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 14.01.1971 11.04.1995 28.10.2013 31.01.2029
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 

292 श्रीर्ती सानप छाया िंणििार् हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 05.06.1971 11.04.1995 28.10.2013 30.06.2029
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 

293 श्रीर्ती उकेभोंदे्र णनशा िाजू हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 20.05.1972 17.04.1995 28.10.2013 31.05.2030 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 

294 श्रीर्ती िेशरु्ख शाििा चांिन (लडाके) हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.06.1972 08.09.1995 28.10.2013 31.05.2030 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

295 श्रीर्ती वळवी आशा किनहसर् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 22.02.1976 29.08.2001 28.10.2013 28.02.2034
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

 पणिसणेवका आिें 
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296 श्रीर्ती र्ाणवत िेर्ता थेंडग्या हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 01.06.1974 31.08.2001 28.10.2013 31.05.2032
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 

297 श्रीर्ती र्िसकोल्िें छाया सिाणशव हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 15.04.1977 04.09.2001 28.10.2013 30.04.2035 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें

298 श्रीर्ती जार्िाडे अनुिाधा पांणडत हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

07.05.1974 05.07.1996 29.10.2013 31.05.2032
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

299 श्रीर्ती िाठोड र्ीना र्ाणिक हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 29.05.1975 20.12.1996 29.10.2013 31.05.2033 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें 

300 श्रीर्ती णकिन्िंाके पषु्पा िेविावजी हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 11.10.1969 12.07.1999 29.10.2013 31.10.2027 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें

301 श्रीर्ती पाटील िजनी सतीश (कुलकिी) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.01.1962 10.01.1983 30.10.2013 31.01.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

302
श्रीर्ती उईके अणनता सखुिार् (प्रणिपल्ली 
अणनता निेंद्र)

हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 17.03.1970 02.11.1999 30.10.2013 31.03.2028 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 

303
श्रीर्ती अवाचिर्ल सांर्ीता सधुाकि (पटेकि 
सांर्ीता)

बौध्ि अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

05.01.1962
21.11.1983 - 
01.07.1986

31.10.2013 31.01.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

304 श्रीर्ती िेिंाडे िजनी अनांतिाव (अवाचिर्ल) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 13.06.1961
30.06.1984 - 
27.01.1987

31.10.2013 30.06.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

305 श्रीर्ती स्वार्ीिाज णनर्मला अरुिसार्ायार् णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

04.07.1969 01.07.1996 31.10.2013 31.07.2027 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

306 श्रीर्ती िाऊत आिती अभय बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 12.03.1962 12.05.1983 01.11.2013 31.03.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका स्वचे्छा सवेा णनवृत्त

307 श्रीर्ती पटेल शणिफा जैनुद्दीन रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 17.08.1961 20.05.1983 05.11.2013 31.08.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

308 श्रीर्ती फेर्डे िजनी अरुि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.05.1961 21.05.1983 05.11.2013 31.05.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

309 श्रीर्ती अढाव अल्का बलवांत हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1962 23.05.1983 05.11.2013 30.06.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

310 श्रीर्ती साळव ेशोभा िेविास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.06.1961 24.05.1983 05.11.2013 30.06.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

311 श्रीर्ती जाधव सरु्न ितनलाल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1961
05.05.1984 -
07.01.1986

05.11.2013 30.06.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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312
श्रीर्ती र्ायकवाड णिंिा िवींद्र 
(र्ोणटने)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 03.09.1961
23.07.1984 - 

11.07.2002
05.11.2013 30.09.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

313 श्रीर्ती चौंणडकि कुां िा सनुील णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 09.02.1962 10.03.1983 06.11.2013 29.02.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

314
श्रीर्ती कोसकेि शैलजा िार्भाऊ
(िार्टेके शाणलनी िार्जी)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.07.1965 27.08.1990 07.11.2013 31.07.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें 

315 श्रीर्ती आांबकेि भािती चतेन हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

15.09.1975 30.12.2003 10.12.2013 30.09.2033 आिोग्य पथक, पालघि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

316 श्रीर्ती उपाधे णनलीर्ा चांद्रसने णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 16.08.1961 06.04.1983 06.03.2014 31.08.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

317 श्रीर्ती विेपाठक णनर्मला र्ाधव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.05.1962 20.05.1983 06.03.2014 30.04.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

318 श्रीर्ती र्ोन्सास्ल्वस णर्शेल एस्ल्वस हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.08.1961 24.05.1983 06.03.2014 31.08.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

319 श्रीर्ती फाळके अणनता िेंर्ांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.06.1962 04.07.1983 06.03.2014 30.06.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

320
श्रीर्ती बनेेट रुथ डेलणवन 
(बार्डे रुथ णिर्ांबि)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 03.03.1961 06.09.1983 06.03.2014 31.03.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

321 श्रीर्ती र्ारु्लकि छाया िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 19.07.1961 20.09.1983 06.03.2014 31.07.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

322 श्रीर्ती कुलकिी उलका अभय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.10.1962 27.10.1983 06.03.2014 31.10.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

323 श्रीर्ती पोिंिकि सणुप्रया एस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.09.1961 03.11.1983 06.03.2014 31.08.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

324 श्रीर्ती खांडार्ळे स्नेिंलता अणनल णक्रश्चन खुला
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

18.09.1962 14.11.1983 06.03.2014 30.09.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

325 श्रीर्ती छापने नलु प्रिीप बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1962 25.07.1990 06.03.2014 30.06.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

326 श्रीर्ती िुधपाचािे र्ाया सी हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.06.1969 10.09.1993 06.03.2014 31.05.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें

327 श्रीर्ती र्ावडे िेंर्लता र्ारुती हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.03.1962 24.05.1983 07.03.2014 31.03.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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328 श्रीर्ती र्ोिे ज्योत्स्ना यशवांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.04.1961 01.08.1983 08.03.2014 30.04.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

329 श्रीर्ती र्ोिे करुिा लक्ष्र्ि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.09.1962 01.07.1984 08.03.2014 30.09.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

330 श्रीर्ती सार्से जयर्ाला भानुिास हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 04.01.1969 04.04.1995 08.03.2014 31.01.2027 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

331 श्रीर्ती ताम्रिर्न जुिंी जयवांत हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 07.11.1968 25.08.1996 08.03.2014 30.11.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

332
श्रीर्ती अििे अक्षता णर्िीश 
(आिेप ेअक्षता णर्णिश)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 12.10.1973 19.07.1997 08.03.2014 31.10.2031 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

333 श्रीर्ती पाकळे सपना णकिि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.07.1974 19.07.1997 08.03.2014 31.07.2032 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

334
श्रीर्ती णनलत्रवेाि प्रर्ती बालाजी 
(हचर्ालवाि प्रर्ती र्िंािेव)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 01.02.1973 30.08.2001 11.03.2014 28.02.2031
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें

335 श्रीर्ती भांडािी र्ांजुला बाबलुाल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.02.1962 16.03.1983 12.03.2014 29.02.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

336 श्रीर्ती वळवी कुसर् िघुनाथ हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 08.07.1966 01.09.2001 13.03.2014 31.07.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें

337 श्रीर्ती िुिकि हसधुर्ती नािायि हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 05.06.1969 31.12.1999 18.03.2014 30.06.2027
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

338 श्रीर्ती धर्ोिे सनुांिा सिेुश (उकिे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.09.1963 12.04.1984 20.03.2014 30.09.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला  पणिसणेवका
र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती  णिली

339 श्रीर्ती भातकि र्ांिा णिर्ांबि (थोिात) हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

24.04.1962 24.04.1984 20.03.2014 30.04.2020 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

340 श्रीर्ती िार्टेके उषा सधुीि (रे्श्रार्) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 23.10.1964 16.04.1989 20.03.2014 31.10.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

341
श्रीर्ती स्वार्ी शोभा वीिभद्रा
(जांर्र् शोभा स्वार्ीनाथ )

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.08.1962 08.11.1983 26.03.2014 31.08.2020
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

342 श्रीर्ती डोंर्िणिव ेशोभा सायर्न णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.01.1963 22.06.1984 26.03.2014 31.01.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

343 श्रीर्ती णर्िी णनर्मला हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 20.09.1966 01.09.1993 01.04.2014 30.09.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें
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344 श्रीर्ती र्नवीि र्ाया ओर्प्रकाश हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.06.1969 10.09.1993 06.04.2014 30.06.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

345
श्रीर्ती र्ालवाडे र्ाधुिी िाजेन्द्र (काांबळे 
र्ाधुिी िंणि)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.06.1962 24.10.1983 18.04.2014 30.06.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

346 श्रीर्ती रे्स्सी शोभाना िोनाल्ड हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

25.04.1962 01.08.1983 20.05.2014 30.04.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

347 श्रीर्ती शेलाि णवशाखा अिहवि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.08.1962 01.08.1983 20.05.2014 31.08.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

348 श्रीर्ती कानेिी वीिा केरू हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.01.1962 02.08.1983 20.05.2014 31.01.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

349 श्रीर्ती िािे उषा सभुाष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.03.1962 10.08.1983 20.05.2014 31.03.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

350 श्रीर्ती बतै सलुाक्षिा िाघोबा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.02.1961 11.08.1983 20.05.2014 28.02.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

351 श्रीर्ती शेट्टी आशा र्िंाबल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.12.1961 11.08.1983 20.05.2014 30.11.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

352 श्रीर्ती जाधव णप्रया केसिीनाथ हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.05.1962 13.08.1983 20.05.2014 30.04.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

353 श्रीर्ती णभवांडे अस्स्र्ता ित्तािार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 02.01.1961 25.08.1983 20.05.2014 31.01.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

354 श्रीर्ती चव्िंाि सनुांिा सभुाष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.05.1962 10.09.1983 20.05.2014 30.04.2020
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

355 श्रीर्ती सावांत शुभाांर्ी  अरुि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.07.1961 08.08.1984 20.05.2014 31.07.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

356 श्रीर्ती पडेनेकि णवणनता भास्कि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.01.1961 10.08.1983 21.05.2014 31.01.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

357 श्रीर्ती नेटके भािती प्रवीि हिंिू खुला
पीबीएसस्सी 

(इग्नू) + 
पीएसएन

07.04.1966 18.02.1994 08.08.2014 30.04.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

358 श्रीर्ती शेलोकि शोभा परुुषोत्तर् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 14.08.1962 14.07.1987 24.08.2014 31.08.2020 स्त्री रुग्िालय, यवतर्ाळ  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

359 श्रीर्ती र्ायकवाड सिेुखा डी (तेलोि) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.07.1961 01.09.1983   25.08.2014 31.07.2019 शा. व.ै र्. व रु., अकोला  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

23

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

360 श्रीर्ती ढाके लणलता िेवीिास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.08.1963 30.06.1984 25.08.2014 31.07.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

361
श्रीर्ती साळवी र्ीता णवलास 
(पटोले जी डी)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1961 10.01.1985 26.08.2014 31.05.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

362 श्रीर्ती काांबळे नणलनी हिंिुिाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 18.11.1963 01.11.1985 27.08.2014 30.11.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

363 श्रीर्ती भालकि िेखा शिि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.01.1964 07.01.1986 27.08.2014 31.01.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

364
श्रीर्ती पिब छाया र्नोिंि 
(पिब छाया सखािार्)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.08.1964 16.07.1986 27.08.2014 31.08.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका

365 श्रीर्ती सतुाि काांचन आनांििाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.02.1962 22.07.1986 27.08.2014 29.02.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

366 श्रीर्ती पाटील र्ांिाकीनी धोंणडिार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.06.1963 06.08.1986 27.08.2014 30.06.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

367 श्रीर्ती जोशी िोणिंिी अभय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.07.1965 07.08.1986 27.08.2014 31.07.2023 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका

368 श्रीर्ती िाऊत चारुणशला उरे्श णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.04.1962 24.12.1986 27.08.2014 30.04.2020 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

369 श्रीर्ती िािा तनुजा परुुषोत्तर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.08.1962 09.07.1984 28.08.2014 31.08.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

370 श्रीर्ती सावांत रुणचिा अणनल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.12.1962 10.07.1984 28.08.2014 31.12.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

371 श्रीर्ती णचपाडे सायिा िंनीफ रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 10.01.1961 01.08.1984 28.08.2014 31.10.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

372 श्रीर्ती सांत णर्नल र्ांरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.09.1963 08.08.1984 28.08.2014 31.08.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

373 श्रीर्ती सर्ानी सनुीता करुिाकि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.08.1962 09.08.1984 28.08.2014 31.08.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

374 श्रीर्ती काांबळे र्ांिाकीनी अणनल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 03.05.1963 17.08.1984 28.08.2014 31.05.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्ती 
णि.22.08.2020

375 श्रीर्ती णशिोडकि रे्धा आत् र्ािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.04.1962 05.07.1984 30.08.2014 30.04.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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376 श्रीर्ती जाधव तािा सािेंबिाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.02.1961 17.01.1985 30.08.2014 28.02.2019 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

377 श्रीर्ती बािर्स ेकल्पना वी (सातपतेू) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 02.07.1962 22.11.1985 30.08.2014 31.07.2020 आिोग्य पथक, सावनेि  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

378 श्रीर्ती कोिने्न सषुर्ा अर्ोल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.06.1962 24.12.1985 30.08.2014 30.06.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

379 श्रीर्ती वुड र्ांर्ल िॉबटम णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 23.11.1963 08.07.1986 30.08.2014 30.11.2021
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

380 श्रीर्ती ताडकिी र्िंानांिा उत्तिेश्वि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 03.08.1987 30.08.2014 31.05.2020
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

381
श्रीर्ती र्नवीि णवर्ल तुलसीिार् (तार्घडे 
णवर्ल सिेुश)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.03.1965 16.03.1992 30.08.2014 31.03.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 

382 श्रीर्ती भालेिाव णर्नाक्षी अशोकिाव (णचकटे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 21.10.1965 20.03.1992 30.08.2014 31.10.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें

383 श्रीर्ती वानखेडे यरु्ना कुां डणलक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.01.1966 06.02.1995 30.08.2014 31.01.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें 

384 श्रीर्ती डावकि सनुीता हलबाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 02.02.1969 06.02.1995 30.08.2014 28.02.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें 

385 श्रीर्ती बिसर्डे प्रज्ञा णिपकिाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 28.03.1964 06.04.1995 30.08.2014 31.03.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

386 श्रीर्ती धाबडे र्ाया र्ोवधमन हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.04.1967 13.04.1995 30.08.2014 30.04.2025 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

387 श्रीर्ती िांर्ािी सनुीता ज्ञानेश्वि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.08.1963 17.04.1995 30.08.2014 31.08.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

388 श्रीर्ती जाधव सीर्ा कर्लाकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.07.1962 04.07.1984 01.09.2014 31.07.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

389 श्रीर्ती डी सोझा शेला बनेेणडन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.12.1962 02.08.1984 01.09.2014 31.12.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

390 श्रीर्ती िेशरु्ख सांजीवनी नारे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.05.1962 18.08.1984 01.09.2014 31.05.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

391 श्रीर्ती त्रीभवुन ग्लेणडस िाजीव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.04.1961 03.09.1984 01.09.2014 30.04.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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392 श्रीर्ती कोकिडीकि र्ोणिंनी एर् (िेशपाांडे) हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

16.01.1962 09.02.1985 01.09.2014 30.06.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

393 श्रीर्ती डार्िे वांिना र्जानन (धिस्कि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.07.1964 01.06.1985 01.09.2014 31.07.2022 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन सिंा. 
अणधसणेवका पिावि तात्पिुती 

पिोन्नती णिली

394 श्रीर्ती धखोिे णर्नक्षी र्िेशिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1963 08.06.1985 01.09.2014 30.06.2021
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

395 श्रीर्ती अांबकेि रे्घा र्ातिंड हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.06.1963. 22.08.1985 01.09.2014 30.06.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

396 श्रीर्ती विकड नांिा िरे्शिाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.10.1961 01.09.1985 01.09.2014 31.10.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

397 श्रीर्ती काांडलकि अरुिा िरे्श (जुनघिे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 17.06.1963 12.12.1984 01.09.2014 30.06.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

398 श्रीर्ती भर्त िाजेश्विी शेषिाव (नायि) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.06.1961 17.10.1986 01.09.2014 30.06.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

399 श्रीर्ती चाांिुिकि सिला अनांतिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.06.1965 01.01.1987 01.09.2014 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

400
श्रीर्ती णर्साळ सणुर्त्रा र्ोिेश्वि (नखाते 
सणुर्त्रा भाऊिाव)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.08.1961 16.02.1987 01.09.2014 31.08.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

401
श्रीर्ती साळव ेसांध्या 
(वदै्य सांध्या प्रिीपिाव)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 08.09.1963 29.06.1990 01.09.2014 30.09.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

402 श्रीर्ती सातपतेू सणिता प्रकाश बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 03.01.1963 18.11.1990 01.09.2014 31.01.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

403 श्रीर्ती धुर्ोिे ित्नर्ाला अशोक बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 25.07.1963 13.03.1992 01.09.2014 31.07.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

404 श्रीर्ती अांबाडे शीला वसांतिाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 22.11.1963 13.03.1992 01.09.2014 30.11.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

405 श्रीर्ती र्केश्वि वांिना सिुेंद्र (िेशभ्राताि) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 05.06.1967 12.04.1995 01.09.2014 30.06.2025
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

 पणिसणेवका आिें

406
श्रीर्ती डबले शणशकला णकशोि (िुपटे 
शणशकला िार्ऋषी)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.08.1964 15.04.1995 01.09.2014 31.08.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें
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407
श्रीर्ती र्ोडघाटे सनुीता अरुि (साांर्ोले 
सनुीता नार्ो)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.11.1966 15.04.1995 01.09.2014 30.11.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें 

408 श्रीर्ती र्ायकवाड शोभा निेश हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1963 17.04.1995 01.09.2014 30.06.2021
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

409
श्रीर्ती कलार्कि र्नीषा भीर्िाव (पाटील 
र्त्स्यर्ांधा वस्ल्र्क)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 24.12.1966 17.04.1995 01.09.2014 31.12.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

410 श्रीर्ती अवधूत नांि सधुाकि हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 15.09.1974 05.03.2002 01.09.2014 30.09.2032 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

411 श्रीर्ती उईके सीर्ा भोजिाज हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 16.05.1974 02.01.2004 01.09.2014 31.05.2032 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

412 श्रीर्ती धुव लीना सशेिार् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 05.09.1976 02.01.2004 01.09.2014 30.09.2034 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

413 श्रीर्ती किर् वांिना णशवाजी हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.08.1963 27.07.1984 02.09.2014 31.08.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

414 श्रीर्ती वाघ िेखा अांबिास (वाघर्ािे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.10.1963 18.12.1984 02.09.2014 31.10.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

415 श्रीर्ती चव्िंाि सणुर्त्रा यशवांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.02.1964 31.12.1984 02.09.2014 28.02.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

416
श्रीर्ती रे्ड स्पु्रती अशोक 
(बटेु र्ीना आसािार्)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.06.1963 28.02.1985 02.09.2014 30.06.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

417 श्रीर्ती खानर् अणतया िणिंर्खान रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 10.10.1961 07.01.1986 02.09.2014 31.10.2019
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

418 श्रीर्ती काझी तस्लीर्बी इर्ार्ोणद्दन रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 10.06.1963 02.06.1986 02.09.2014 30.06.2021
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

419 श्रीर्ती र्ोिंोळकि स्वाती िाजीव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 31.05.1963 05.11.1986 02.09.2014 31.05.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

420 श्रीर्ती अकोटकि वांिना सधुीि (र्वळी) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 13.01.1963 05.12.1986 02.09.2014 31.01.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

421 श्रीर्ती काांच ेर्ांर्ल खाांडाप् पा हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.03.1962 16.02.1987 02.09.2014 31.03.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

422 श्रीर्ती सार्िी नसीर् फाय्याज रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 01.01.1963
20.02.1987 - 
18.01.1989

02.09.2014 31.12.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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423 श्रीर्ती सोनविे णर्ताली र्िंेंद्र हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

13.01.1962 10.11.1983 03.09.2014 31.01.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त

424 श्रीर्ती िेशपाांडे अणश्वनी अणवनाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.06.1963 04.11.1986 03.09.2014 30.06.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

425 श्रीर्ती आठवले सिोज शांकििाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.01.1964 04.03.1995 04.09.2014 31.03.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

426 श्रीर्ती टेंभरू्मिकि णनलीर्ा चांद्रकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.02.1962 10.07.1984 05.09.2014 28.02.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

427
श्रीर्ती कालकि प्रणर्ला सनुील (प्रवत्काि 
प्रणर्ला रु्लाबिाव)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.04.1965 06.04.1995 05.09.2014 30.04.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें 

428 श्रीर्ती भालेिाव वांिना णववके हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.02.1963 18.08.1984 06.09.2014 28.02.2021
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

429 श्रीर्ती खांडार्ळे सनुीता जॉन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.02.1961 22.10.1984 06.09.2014 28.02.2019
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

430
श्रीर्ती ित्नपािखी णतलोत्तर्ा सभुाष 
(अांजनकि)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 18.07.1964 10.10.1986 06.09.2014 31.07.2022 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

431
श्रीर्ती र्ाजभीये सनुांिा बी 
(बार्डे सनुांिा िाजू)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.08.1965 13.03.1992 08.09.2014 31.08.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

432 श्रीर्ती कोसािे छाया आनांि बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 31.03.1965 17.03.1992 08.09.2014 31.03.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

433 श्रीर्ती पर्ािे पषु्पा र्ोणतिार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 09.10.1971 06.02.1995 08.09.2014 31.10.2029
णव. िे. शा. वै. र्. व रु., 
लातूि

पणिसणेवका आिें 

434 श्रीर्ती र्ाजभीये णकिि एस (केवले) हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

03.07.1962 10.03.1995 08.09.2014 31.07.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

435 श्रीर्ती रू्न ित्नार्ाला डी (सांभािकि) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.10.1965 07.04.1995 08.09.2014 31.10.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

436 श्रीर्ती म्िैंसर्वळी सांयोणर्ता व्िंी. बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 18.08.1965 03.09.1990 09.09.2014 31.08.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

437 श्रीर्ती धवने र्ाया भानुिास बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 05.07.1961 13.03.1992 09.09.2014 31.07.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

438 श्रीर्ती जनबांधु यशोधिा अशोक बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.08.1963 13.03.1992 09.09.2014 31.07.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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439 श्रीर्ती बोिकि लणलता शैलेंद्र (खापडे) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 15.03.1964 13.03.1992 09.09.2014 31.03.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

440 श्रीर्ती वासणनक प्रणर्ला रु्लाबिाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 25.04.1964 14.03.1992 09.09.2014 30.04.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

441 श्रीर्ती वाघर्ािे शोभा सनुील (इांर्वले) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 28.10.1963 25.03.1992 10.09.2014 31.10.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

442 श्रीर्ती पाटकि सीर्ा शेखि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.06.1961 14.08.1984 11.09.2014 30.06.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

443 श्रीर्ती पन्िंाळकाि स्वप्ना िीपक णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.01.1963 30.08.1986 11.09.2014 31.01.2021 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि.02.09.2020

444 श्रीर्ती र्ोिी रु्र्ताज सािेंबलेाल (ताांबोळी) रु्स्लीर् खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

26.09.1984 01.12.2005 11.09.2014 31.08.2043 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

445 श्रीर्ती णशवकेि सीर्ा िघुनाथ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.03.1963 03.03.1984 12.09.2014 31.03.2021
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका स्वचे्छा सवेा णनवृत्त

446 श्रीर्ती िािे वशैाली णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.01.1964 09.07.1986 15.09.2014 31.01.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

447
श्रीर्ती चव्िंाि िेिकुा पांणडत 
(िाठोड िेिकुा वासिेुव)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 16.02.1975 30.08.2001 15.09.2014 28.02.2033 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका

448
श्रीर्ती शेख िाणजया णर्काईल (रु्जावि 
िाणजया खजोणद्दन)

रु्स्लीर् णव.जा. (अ)
पीबीएसस्सी 
नणसिंर्

28.08.1970 05.01.2004
15.09.2014-
01.06.2016

31.08.2028 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें 

449 श्रीर्ती खिात सवुिमलता िाजेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.11.1962 31.12.1984 16.09.2014 30.11.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

450 श्रीर्ती भजुबळ िचना सिुंास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.04.1963 03.01.1985 16.09.2014 30.04.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

451 श्रीर्ती णत्रभवुन सिेुखा णवजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 21.06.1962 08.01.1985 16.09.2014 30.06.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

452 श्रीर्ती णडसोझा िेंलन णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

10.05.1964 01.09.1985 16.09.2014 31.05.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

453 श्रीर्ती शेख रुक्साना र्ोिंम्र्ि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 20.04.1961 13.06.1986 16.09.2014 30.04.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

454 श्रीर्ती इांर्ळे णशला सरॅ्सन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.04.1963 08.06.1990 16.09.2014 30.04.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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455
श्रीर्ती बोबडे णचत्रा िवींद्र 
(सिाफळ णचत्रा णवठ्ठलिाव )

हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीएनई

01.09.1969 28.01.1997 16.09.2014 31.08.2027
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

456 श्रीर्ती काांबळे शीला उत्तर् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.11.1979 15.09.2001 16.09.2014 30.11.2037
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

457 श्रीर्ती हशिे वनर्ाला णिलीप हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1967
11.07.1997 -
19.06.1998

17.09.2014 31.05.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

458 श्रीर्ती सावळे र्िंेंद्र अशोक हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 17.01.1979 12.09.2006 19.09.2014 31.01.2037 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

459 श्रीर्ती हशिे अम्रपाली अशू्रबा बौध्ि अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

19.04.1985 19.10.2007 19.09.2014 30.04.2043 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

460
श्रीर्ती उणकिडे शार्ल प्रर्ोि 
(र्ावडे शार्ल शाांतािार्)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
डीपीएन

19.11.1984 05.08.2006 24.09.2014 30.11.2042
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

461 श्रीर्ती पाटील वशैाली जर्िीश हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
डीपीएन

27.05.1984 17.04.2009 24.09.2014 31.05.2042
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

462
श्रीर्ती िार्टेक्कि र्ानशी बकािार् 
(खोब्रार्डे णर्नाक्षी िाजेश)

हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

13.12.1976 13.01.1999 26.09.2014 31.12.2034 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

463 श्रीर्ती हशिे र्नाली र्ोिंन हिंिू खुला जी.एन.एर्. 19.07.1962 29.09.1984 01.10.2014 31.07.2020 नार्िी स्वास््य कें द्र, बाांद्रा पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

464 श्रीर्ती जांर्र् णवश्राांती वजैनाथ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.11.1962 31.12.1984 01.10.2014 31.10.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

465 श्रीर्ती काळे भावना र्धुकििाव हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

11.12.1968 10.08.1996 01.10.2014 31.12.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

466 श्रीर्ती खान आयेशा िंशिार् रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 14.08.1961 05.08.1986 07.10.2014 31.08.2019
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

467
श्रीर्ती कुलरे्थे कल्पना कुां िनिाव 
(र्िसकोल्िें कल् पना पिबतिाव.)

हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.01.1974 12.02.1999 09.10.2014 31.12.2031 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

468 श्रीर्ती बाांबिकि शर्मर्ला कृष्िा हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.01.1965 19.05.1986 10.11.2014 31.01.2023
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

469 श्रीर्ती र्नाचायम र्ाधुिी र्हिंद्रा हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1961 21.07.1986 10.11.2014 31.05.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

470 श्रीर्ती पाटील सषुर्ा भर्वान हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 23.02.1978 22.01.2000 20.11.2014 28.02.2036 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका
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471 श्रीर्ती र्स् के सनुीता भास्कि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.04.1971 11.12.1999 ? 30.04.2029
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

 पणिसणेवका आिें

472 श्रीर्ती र्ायकवाड ज्योती णकशनिाव हिंिू अ.जा.
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

05.05.1971 01.12.2005 12.06.2015 31.05.2029 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

473
श्रीर्ती तावडे नीता णिनेश 
(िळवी नीता ित्तािार्)

हिंिू खुला
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू) 
+ एर्एस्सी 

14.12.1977 01.12.2005 15.06.2015 31.12.2035
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

474 श्रीर्ती पाकम ि रुपाली िाजेश हिंिू खुला 
एर्एस्सी 
नणसिंर्

06.05.1979 10.08.2006 15.06.2015 31.05.2037 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

475 श्री. केणन अांणकता अचतु हिंिू इ.र्ा.व.
बीएसस्सी 
नणसिंर्

18.12.1974 10.08.2006 17.06.2015 31.12.2032 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

476 श्रीर्ती डोंर्िणिव ेणवजया प्रिीप (णनखाते) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 27.01.1961 22.05.1983 24.06.2015 31.01.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

477 श्रीर्ती पाटील सीर्ा भीर्िाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 12.09.1968 21.12.1996 04.08.2015 30.09.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

478 श्रीर्ती पिुाणिक आिती णवठ्ठल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.04.1961 15.11.1983 10.08.2015 30.04.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

479 श्रीर्ती साळकि अणनता अनांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1961 03.12.1983 10.08.2015 31.05.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

480 श्रीर्ती र्ािांर्ावकि रुतुजा सभुाष णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 23.06.1961 03.12.1983 10.08.2015 30.06.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

481 श्रीर्ती पठाि णबस्ल्कश एफ रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 08.02.1961 05.12.1983 10.08.2015 28.02.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

482 श्रीर्ती ठोकळ सनुीता िाजेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.06.1962 14.12.1983 10.08.2015 30.06.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

483 श्रीर्ती िसर् शृ्रती सयूमकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.08.1963 12.06.1984 10.08.2015 31.08.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका रृ्त्यू णि. 09.05.2018

484 श्रीर्ती णशिसकि वाणनता िणवकाांत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 18.06.1963 28.06.1984 10.08.2015 30.06.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्ती 
णि.08.11.2019

485 श्रीर्ती वालके रुपाली िरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.09.1962 01.10.1984 10.08.2015 30.09.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

486 श्रीर्ती हशिे भाग्याश्री णभकाजी हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 02.06.1963 09.02.1985 10.08.2015 30.06.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली
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487 श्रीर्ती शेख िईसा आि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 18.10.1963 14.02.1985 10.08.2015 31.10.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

488 श्रीर्ती रे्स्त्री शे्वता अणनल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.06.1962 15.02.1985 10.08.2015 30.06.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

489 श्रीर्ती िािे णप्रया अनांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.12.1962 07.05.1985 10.08.2015 31.12.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

490 श्रीर्ती डॅणनयल नुतान पी णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 27.05.1963 28.10.1985 10.08.2015 31.05.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

491 श्रीर्ती पवाि वषा णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.06.1963 28.11.1985 10.08.2015 30.06.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

492 श्रीर्ती सिंस्त्रबधु्ये जयश्री णवश्रार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 30.01.1962 06.05.1987 10.08.2015 31.01.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

493 श्रीर्ती वदै्य र्ानसी णर्हलि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.05.1966 29.08.1987 10.08.2015 31.05.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

494 श्रीर्ती हिडाल अणनता िाजेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.02.1967 06.01.1989 10.08.2015 28.02.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

495 श्रीर्ती बसाळे उज्ज्वला िाजू (पानवकि) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 16.02.1989 10.08.2015 31.05.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

496 श्रीर्ती आयिे वांिना णनतीन हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.06.1964 25.08.1990 10.08.2015 30.06.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका रृ्त्यू णि. 21.01.2019

497 श्रीर्ती र्िंाणडक पनुर् िार्चांद्र हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.12.1961 24.10.1983 12.08.2015 31.12.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

498 श्रीर्ती कडु शुभिा शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.06.1962 01.11.1983 12.08.2015 30.06.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

499 श्रीर्ती पावसकि िश्र्ी िार्िास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.04.1961 01.12.1983 12.08.2015 30.04.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि.31/01/2017

500 श्रीर्ती पिब नांिा णवनायक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.10.1961 12.12.1983 12.08.2015 31.10.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

501 श्रीर्ती बारु्ल णनर्मला अणनल हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.01.1961 18.06.1984 12.08.2015 31.01.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

502 श्रीर्ती कढव िेखा णवलास हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

02.07.1963 12.08.1985 13.08.2015 31.07.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

पिोन्नती - सवेाणनवृत्त
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503 श्रीर्ती खोलर्कि प्रर्ती णवजय (पििेशी) हिंिू भ.ज.(ब)
पीबीएसस्सी+ 
पडेी नणसिंर्

22.12.1975 19.07.1997 13.08.2015 31.12.2033 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

504 श्रीर्ती पाांचाळ सणुचता शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.07.1962 15.09.1983 14.08.2015 31.07.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

505
श्रीर्ती पिब सोनाली सनुील 
(पवाि छाया)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.10.2061 26.10.1983 14.08.2015 30.10.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

506 श्रीर्ती पताडे िीणपका ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.01.1963 26.10.1983 14.08.2015 31.01.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

507 श्रीर्ती नाईक अकाांक्षा अरुि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.04.1962 28.10.1983 14.08.2015 30.04.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

508 श्रीर्ती र्ावडे श्रद्धा यशवांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.11.1962 01.11.1983 14.08.2015 30.11.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

509 श्रीर्ती िाविािे स्स्र्ता श्रीिार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.11.1962 06.11.1983 14.08.2015 30.11.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

510 श्रीर्ती लापणलकि अनुश्री णर्िीष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.02.1963 09.11.1983 14.08.2015 28.02.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

511 श्रीर्ती नाईक नम्रता निेश णक्रश्चन इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1962 24.11.1983 14.08.2015 31.05.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

512 श्रीर्ती पिब सरु्ीधा श्यार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.03.1962 10.12.1983 14.08.2015 31.03.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

513 श्रीर्ती चव्िंाि िचना अशोक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.02.1962 05.04.1984 14.08.2015 28.02.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

514 श्रीर्ती भार्िे अल्का भर्वान हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 21.01.1961 18.06.1984 14.08.2015 31.01.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

515 श्रीर्ती फाल्को रे्िी र्ायकेल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.05.1963 19.11.1985 14.08.2015 31.05.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त - णिव्याांर्-54%

516 श्रीर्ती बोऱ्िंाडे िांजिा अशोक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 23.06.1962 09.07.1986 14.08.2015 30.06.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

517 श्रीर्ती िंळिीकि ज्योती िीपक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.10.1961 05.08.1986 14.08.015 31.10.2019 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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518 श्रीर्ती शेलाि प्राथमना सिेुश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.03.1963 03.06.1987 14.08.2015 31.03.2021 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

519 श्रीर्ती चांद्रात्र ेज्योती उरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.06.1961 22.07.1987 14.08.2015 30.06.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

520 श्रीर्ती पाटील सिोज सजेिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.07.1965 25.08.1987 14.08.2015 30.07.2023 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

521 श्रीर्ती शेळके िाजश्री शेखि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.10.1964 05.09.1988 14.08.2015 31.10.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

522 श्रीर्ती िेवकि अांजली णशविाज हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.03.1966 05.12.1988 14.08.2015 31.03.2024 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

523 श्रीर्ती बनॅजी चांिाना चांिन हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.10.1965 01.01.1989 14.08.2015 31.10.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

524 श्रीर्ती बािस ेनणर्ता प्रवीि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.06.1964 12.01.1989 14.08.2015 30.06.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

525 श्रीर्ती सोनूमले र्ालू सभुाष (िंोली) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.11.1967 25.08.1989 14.08.2015 30.11.2025 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

526
श्रीर्ती िेसाई र्ाया णवजय
(पाटील र्ाया र्ारुती)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.05.1967 29.12.1989 14.08.2015 31.05.2025 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

527 श्रीर्ती अस्वले सवुत्रा ित्तू हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.02.1965 01.02.1990 14.08.2015 28.02.2023 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका आिें

528 श्रीर्ती बडर्य्या िुर्ा णशवचांिनलाल हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 28.09.1963 14.03.1992      14.08.2015 30.09.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

529
श्रीर्ती डुबलेे पषु्पा रे्न्िलाल 
(धनर्ि पषु्पा प्रकाशचांद्र)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.08.1965 27.07.1992 14.08.2015 31.07.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

530 श्रीर्ती थुल नेत्रा ितन हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 08.09.1968 09.09.1993 14.08.2015 30.09.2026 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

531 श्रीर्ती िोकडे अनुिाधा र्नोज हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 04.06.1966 17.04.1995 14.08.2015 30.06.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

532
श्रीर्ती िाठोड सांर्ीता र्ोहवि (णिंिाकूि 
सांर्ीता कणिअप्पा)

हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

13.10.1970 06.05.1994 17.08.2015 31.10.2028 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

533
श्रीर्ती स्स्र्थ िेंर्ा णर्चले 
(सौंिाडे िेंर्ा जॉन)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.06.1966 11.04.1995 17.08.2015 30.06.2024 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें
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534 श्रीर्ती काांबळे र्ाया अणजत हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.01.1967 11.04.1995 17.08.2015 31.01.2025 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

535 श्रीर्ती पिब णप्रया अनांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.01.1962 15.11.1983 19.08.2015 31.01.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

536
श्रीर्ती पवाि कुसर् श्रीकाांत 
( ण भांर्ािणिव ेकुसरु् सयूमकाांत)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 27.10.1961 09.12.1983 19.08.2015 31.10.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

537 श्रीर्ती रे्र्ोन जुलेखा रु्सा रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 15.03.1961 07.03.1984 19.08.2015 31.03.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

538 श्रीर्ती वाधे णनर्मला िार्भाऊ हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 11.12.1962 06.03.1985 19.08.2015 31.12.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

539 श्रीर्ती शेख जाकीया आणिफ रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 09.05.1963 14.02.1985 19.08.2015 31.05.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

540 श्रीर्ती र्ायकवाड िांजना बाळकृष्ि बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 02.03.1962 05.12.1985 19.08.2015 31.03.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

541 श्रीर्ती कुलकिी शुभाांर्ी पी हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.12.1963 08.08.1986 19.08.2015 31.12.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

542 श्रीर्ती वर्मर्स र्णियम्र्ा णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.04.1962 07.04.1987 19.08.2015 30.04.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

543 श्रीर्ती पटवधमन प्रणतभा निेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.05.1961 14.07.1987 19.08.2015 31.05.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

544 श्रीर्ती र्स्के कुां िा नािि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.04.1961 11.01.1988 19.08.2015 30.04.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

545 श्रीर्ती रे्घालया र्नी पे्रर्ानांि णक्रश्चन खुला
एर्एस्सी 
नणसिंर्

17.03.1963 18.02.1989 19.08.2015 31.03.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

546 श्रीर्ती शेलाि सिेुखा सत्यवान हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1967 14.06.1989 19.08.2015 31.05.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

547 श्रीर्ती थोिात सरु्न णवजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 27.04.1966 29.05.1990 19.08.2015 30.04.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

548 श्रीर्ती ठुस ेछाया टी (भानखेडे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.06.1965 27.08.1990 19.08.2015 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

549 श्रीर्ती बोडखे शर्मर्ला प्रकाश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.10.1966 27.08.1990 19.08.2015 30.10.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें
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550
श्रीर्ती र्ाटे कुसरु् सांजय
(ठाकुि कुसर् एर्.)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.04.1964 01.09.1990 19.08.2015 31.03.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

551 श्रीर्ती काठवाटे हसधु कृष्ििाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.07.1965 01.09.1990 19.08.2015 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

552 श्रीर्ती जाधव छाया र्ोपालिाव (िाांजिकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.11.1965 26.12.1990 19.08.2015 31.12.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

553 श्रीर्ती बलेसिे अल्का िंनुर्ांत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 27.12.1963 01.01.1991 19.08.2015 31.12.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

554 श्रीर्ती सातपतेु सांध्या पांजाबिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.09.1965 13.04.1991 19.08.2015 30.09.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

555 श्रीर्ती अल्लािवाि प्रभा र्िपतिाव हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 08.01.1964 22.04.1991 19.08.2015 31.01.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

556 श्रीर्ती कुां भािे नणलनी सिुार् हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 02.10.1964 15.03.1992 19.08.2015 31.10.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

557 श्रीर्ती धाकटे आशा णकसान हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 27.10.1966 24.03.1992 19.08.2015 31.10.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

558 श्रीर्ती जवािे कल्पना पुांडणलक हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 31.01.1970 15.09.1993 19.08.2015 31.01.2028 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

559 श्रीर्ती ताकोड रु्िवांती सिेुश (र्ौडीया) हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

07.08.1971 16.05.1994 19.08.2015 31.08.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

560 श्रीर्ती णबनकि सांतोषकुर्ाि के हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

15.10.1969 04.09.1996 19.08.2015 31.10.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

561 श्रीर्ती बनसोड नीणलर्ा णिलीप (र्वळी) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.03.1961 04.01.1987 20.08.2015 31.03.2019 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

562
श्रीर्ती इांर्ळे सणवता सािेंबिाव (सोनटक् के 
सणवता बाबिुाव)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.03.1963 18.08.1987 20.08.2015 31.03.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

563 श्रीर्ती कालोिे र्ोिाविी प्रर्ोि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.02.1962 01.08.1988 20.08.2015 28.02.2020 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

564
श्रीर्ती बािेंकि शीला प्रकाश 
(र्ावांडे शीला तुलणसिार्)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.11.1963 01.08.1988 20.08.2015 31.07.2021 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

565 श्रीर्ती इांर्ळे शाणलनी प्रर्ोि (खाांडेकि) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.01.1965 01.08.1988 20.08.2015 31.12.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका
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566 श्रीर्ती खैिेकि र्ाया ििेश्वि (यवतकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.06.1964 09.09.1988 20.08.2015 30.06.2022 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

567 श्रीर्ती णिवकेि णनलीर्ा अणनलिाव (जोशी) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.01.1967 09.09.1988 20.08.2015 30.10.2025 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

568 श्रीर्ती ताले आशा हत्रबक हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.11.1962 17.09.1988 20.08.2015 30.11.2020 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

569
श्रीर्ती सावळे सनुीता िाजू 
(पठेकि सणुनता)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

04.07.1964 18.10.1988 20.08.2015 31.07.2022 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

570 श्रीर्ती अडबोल सयुमकाांता बी (िायबोले) हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 05.08.1965 19.10.1988 20.08.2015 31.08.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

571 श्रीर्ती शेख फाणतर्ा एन ईस्लार् खुला जी.एन.एर्. 30.05.1965 25.08.1990 20.08.2015 31.05.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

572 श्रीर्ती काांबळे र्ीता सांजय बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1965 27.08.1992 20.08.2015 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

573 श्रीर्ती ििणिव ेणनर्मला र्ािोतिाव हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 18.12.1971 15.09.1993 20.08.2015 31.12.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

574 श्रीर्ती पाटील िोिंोनी सोपान (र्ानके) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1963 17.04.1995 20.08.2015 31.07.2021
डॉ.बा.आां.स.ुइ.ॲ. णि.सें., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

575 श्रीर्ती साखिे नांिा एर् (किाडे) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 20.06.1964 18.04.1995 20.08.2015 30.06.2022
डॉ.बा.आां.स.ुइ.ॲ. णि.सें., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

576 श्रीर्ती जाम्बकुि चारुणशला शाांतािार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 20.10.1962 01.12.1983 20.08.2015 30.10.2020
डॉ.बा.आां.स.ुइ.ॲ. णि.सें., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

577 श्रीर्ती साबळे लणलता अणभर्न्यू हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.12.1962 15.10.1984 21.08.2015 31.12.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त - र्ा सवोच्च 
न्यायालयाच्या णनिमयाच्या 
अणधन िािूंन तात्पिुती 

पिोन्नती णिली णिव्याांर्-45% 
पिोन्नती

578
श्रीर्ती णर्िरे् सिेुखा णवनोि 
(कुल्थे सिेुखा तुकािार्)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1962 04.05.1987 21.08.2015 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

579 श्रीर्ती सय्यि जािंानािा र्ोिंम्र्ि सलीर् रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 11.02.1963 12.08.1987 21.08.2015 20.02.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

580 श्रीर्ती भालणतलक अर्िछाया ित्नाकििाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.01.1962 18.11.1987 21.08.2015 31.01.2020
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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581 श्रीर्ती पडसालर्ी िोणिंिी णसध्ििार् णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.10.1962 15.03.1988 21.08.2015 31.10.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

582 श्रीर्ती रु्ांर्रुळकि सधुा णवनायक हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1967 09.03.1989 21.08.2015 31.05.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

583 श्रीर्ती पणििंाि अनीता इश्विहसिं हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.01.1963 26.05.1990 21.08.2015 31.01.2021
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

584 श्रीर्ती ताकसाांडे सिेुखा उपासिाव बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 09.05.1964 28.03.1992 21.08.2015 31.05.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

585 श्रीर्ती यर्जाळे सलुोचना शांकि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 05.07.1967 12.08.1993 21.08.2015 31.07.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

586 श्री. वाघर्ोडे अणनल र्ोणतिार् हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 04.07.1968 12.08.1993 21.08.2015 31.07.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें 

587 श्रीर्ती घुरे् अनुसया िंणिभाऊ हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 08.05.1972 11.04.1995 21.08.2015 31.08.2030
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें 

588 श्रीर्ती बनर्ि णचत्रलेखा िाजकुर्ाि (णर्साळ) हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 08.02.1974 11.04.1995 21.08.2015 28.02.2032
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें णिव्याांर् 42%

589 श्रीर्ती पवाि पषु्पावती लालहसर् हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

09.02.1973 01.12.2005 23.08.2015 28.02.2031
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

590 श्रीर्ती तालेवाि र्िंानांिा प्रिीप (खडस)े बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 13.11.1963 28.08.1990 24.08.2015 30.11.2021
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

591 श्रीर्ती नार्पिेू शालू कावडोजी हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 11.06.1961 16.08.1993 24.08.2015 30.06.2019
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

592 श्रीर्ती घोडके िेखा णिनेश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 20.03.1965 30.08.1990 29.08.2015 31.03.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें 

593 श्रीर्ती पाटील पषु्पा अप्पा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.08.1967 16.02.1990 31.08.2015 31.08.2025 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

594
श्रीर्ती रु्लािी साणनया इब्राणिंर् (काांबळे 
कर्ल शार्िाव)

हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

06.04.1984 18.01.2005 31.08.2015 31.08.2042 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

595
श्रीर्ती िाळे िीपाली िीपक 
(िीपली रुके)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.06.1962 09.07.1986 01.09.2015 30.06.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

596 श्रीर्ती पटोले अचमना जिरे् णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.06.1964 09.03.1987 01.09.2015 30.06.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

597 श्रीर्ती नायि र्ांर्ला णकसनिाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.05.1964 06.05.1987 01.09.2015 31.05.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

598 श्रीर्ती जोशी अस्स्र्ता अशोक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.07.1965 24.07.1987 01.09.2015 31.07.2023
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

599 श्रीर्ती रु्ली िेंर्लता सिुंासिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.05.1966 03.03.1988 01.09.2015 30.04.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

600 श्रीर्ती रु्ांडे धनश्री केशव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.11.1965 02.06.1988 01.09.2015 30.11.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

601 श्रीर्ती अवासिर्ल र्ीनाक्षी िेवानांि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.10.1963 14.03.1989 01.09.2015 31.10.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

602
श्रीर्ती वािे अरुिा िाजेश्वि 
(पाांरु्ले अरुिा बालनाथ)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 03.06.1965 23.08.1989 01.09.2015 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें 

603 श्रीर्ती चौथर्ल शाििा णवलास (चव्िंाि) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.02.1966 24.08.1989 01.09.2015 28.02.2024 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

604 श्रीर्ती डोंर्िे छाया िाजेंद्र (भर्त) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 14.04.1966 07.09.1989 01.09.2015 30.04.2024 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें 

605 श्रीर्ती साबळे सशुीला पाांडुिांर् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 08.12.1964 30.04.1990 01.09.2015 31.12.2022 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि.01.08.2020

606 श्रीर्ती वाघचौिे िोणिंिी िीपक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.05.1965 12.06.1990 01.09.2015 31.05.2023
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

607
श्रीर्ती कोटणनस स्वाती सांजय (अिास 
याणर्नी णिनेश)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.07.1967 26.06.1990 01.09.2015 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

608 श्रीर्ती बोिडे उषा डॅणनयल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.12.1963 23.10.1990 01.09.2015 31.12.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका जात वधैता प्रर्ािपत्र अवधै

609 श्रीर्ती शेजुळे पांचफुला शािूं बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 02.07.1964 14.03.1992 01.09.2015 31.07.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

610
श्रीर्ती डिंाके र्ालती र्ोपालवार्ी (नाांदे्रकि 
र्ालती र्ोपालस्वार्ी )

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 06.08.1968 11.04.1995 01.09.2015 31.08.2026 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

611
श्रीर्ती कोचिेु कर्ल िेवीिास 
(णधवािे कर्ल िार्चांद्र)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 25.05.1966 15.04.1995 01.09.2015 31.05.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें

612
श्रीर्ती र्िंाकालकि ित्नर्ला कर्लाकि 
(कुिस्कि ित्नर्ला)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

18.12.1963 06.07.1996 02.09.2015 31.12.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें सवेाणनवृत्त
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शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक
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णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

613 श्रीर्ती नार्िाळे र्ौतर्ी (रे्डार्) हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.07.1966 16.07.1996 02.09.2015 30.06.2024 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

614
श्रीर्ती पानसिे नांिा णशवाजी 
(वाघ नांिा म्िंस्कू)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 18.10.1963 22.12.1990 05.09.2015 31.10.2021
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

615 श्रीर्ती िावडे लता भाऊसािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.06.1964 09.04.1991 05.09.2015 30.06.2022
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

616
श्रीर्ती अिसडु सांर्ीता शाद्रक 
(हशिे सांर्ीत समॅ्यूएल)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 24.11.1965 16.04.1991 05.09.2015 30.11.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

617
श्रीर्ती र्ायकवाड िोणिंिी िार्चांद्र (बािाथे 
िोणिंिी र्धुकि)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.04.1961 01.04.1992 05.09.2015 30.04.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

618 श्रीर्ती सयूमवांशी वांिना सभुाषिाव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.01.1965 02.08.1993 05.09.2015 31.01.2023
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें

619
श्रीर्ती साबळे अल्का सांजय 
(जोर्िांड चांद्रभार्ा शांकििाव)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.05.1965 23.02.1988 07.09.2015 31.05.2023
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका आिें

620 श्रीर्ती खिात ज्योत्स्ना समॅ्युएल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.04.1965 08.06.1988 07.09.2015 30.04.2023
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

621 श्रीर्ती लाांडरे् र्ांर्ला पिशुिार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 30.07.1963 22.08.1990 07.09.2015 31.07.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

622 श्रीर्ती इनार्िाि शािंाजिंान जुम्र्न रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 12.05.1966 23.08.1990 07.09.2015 31.05.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

623 श्रीर्ती िेक्सिाज िाजेश्विी णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.01.1963 27.08.1990 07.09.2015 31.01.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

624
श्रीर्ती पाटील नम्रता ज्ञानेश्वि 
(कुां िा नािायििाव र्िड)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.12.1962 28.08.1990    07.09.2015 31.12.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

625
श्रीर्ती हशिे प्रणर्ला णवजय 
(पी. एस. फासरे्)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.06.1965 28.08.1990   07.09.2015 30.06.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

626 श्रीर्ती र्ालणशिसकि सिोज नांिकुर्ाि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.04.1966 29.08.1990 07.09.2015 30.04.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

627 श्रीर्ती िाभोळे शाणलनी जनाधमन हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.05.1963 01.09.1990 07.09.2015 30.04.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

628 श्रीर्ती शेळके नांणिनी शैलेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.12.1964 04.09.1990 07.09.2015 31.12.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
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629 श्रीर्ती िंजािे प्रणतभा सणुनल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.06.1964 05.09.1990 20.11.2004 30.06.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

630 श्रीर्ती खिात सपु्रभा शिि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.11.1966 17.10.1990 07.09.2015 30.11.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका णिव्याांर्-40%

631 श्रीर्ती लायरू्डे सनुीता सभुाष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1966 24.10.1990 07.09.2015 31.05.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

632 श्रीर्ती धुर्ाळ णवर्ल णिंिार्न हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.04.1964 09.11.1990 07.09.2015 30.04.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

633 श्रीर्ती िाऊत बबेी चांद्रभान हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.06.1962 20.12.1990 07.09.2015 30.06.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

634 श्रीर्ती र्ायकवाड आशालता यािविाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 21.10.1966 20.12.1990 07.09.2015 31.10.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

635 श्रीर्ती पवाि प्रणतभा सधुाकि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 28.09.1962 21.08.1991 07.09.2015 30.09.2020
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

636
श्रीर्ती सायली वासांती आत्र्ािार् (आचािी 
र्ांर्ल वार्न)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 15.05.1965 06.02.1992 07.09.2015 31.05.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

637
श्रीर्ती हभर्ािणिव ेअरुिा णशिीष
(घुले अरुिा णवल्सन)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.07.1964 13.03.1992 07.09.2015 31.07.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें 

638 श्रीर्ती णपले्ल पषु्पा सभुाष हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 23.07.1966 16.03.1992 07.09.2015 31.07.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

639 श्रीर्ती काांबळे नांिा र्िंेंद्र (खाांडेकि) हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.01.1972 14.06.1995 07.09.2015 31.12.2029 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

640 श्रीर्ती अढाव लीला कर्लाकि णक्रश्चन खुला
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

31.08.1965 09.11.1995  07.09.2015 31.08.2023 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

641
श्रीर्ती कुलकिी आशा र्िेश 
(भालेिाव आशा िार्चांद्रािाव )

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.07.1966 29.07.1987 19.09.2015 31.07.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

642 श्रीर्ती रु्जुर्िाि णचत्रा रु्कुां ि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.05.1962 20.06.1984 01.10.2015 31.05.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई सवेाणनवृत्त

643 श्रीर्ती हशिे शार्ला िीपक णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.07.1962 23.02.1988 01.10.2015 30.07.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

644 श्रीर्ती सोनविे उषा िर्डुबा हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 16.12.1972 11.04.1995 01.10.2015 31.12.2030
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

 पणिसणेवका आिें 
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645 श्रीर्ती चव्िंान नम्रता र्नोज हिंिू खुला

जी.एन.एर् 
पीएचएन , 
पीबी . 

बीएसस्सी .

21.06.1971 01.10.1997 03.10.2015 30.06.2029 शा. वै. र्. व रु., नार्पिू
सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

646 श्रीर्ती हशिे स्वाती सतीश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.07.1963 15.10.1984 05.10.2015 31.07.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त - 
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

647 श्रीर्ती र्नाव ेर्ौिी र्ोपीचांि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.12.1963 17.11.1984 05.10.2015 31.12.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त - 
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

648 श्रीर्ती णवचािे शु्रती सांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.03.1963 11.02.1985 05.10.2015 31.03.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त - 
र्ा सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली

649 श्रीर्ती किर् स्नेिंा अिहवि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.12.1962 14.02.1985 05.10.2015 31.12.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका
सवेाणनवृत्त - र्ा सवोच्च 
न्यायालयाच्या णनिमयाच्या 

अणधन िािूंन तात्पिुती पिोन्नती

650 श्रीर्ती पखाले पषु्पा णवजय हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 21.07.1967 13.09.1993 05.10.2015 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

651 श्रीर्ती किकडा शोभा णनतीन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.03.1963 01.10.1985 07.10.2015 28.02.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

 पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

652 श्रीर्ती कोलेकि र्ांर्ला र्नोिंि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.03.1963 03.10.1985 07.10.2015 28.02.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

653 श्रीर्ती हशिे अणश्वनी अरुि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.11.1963 14.10.1985 07.10.2015 30.11.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

654 श्रीर्ती चव्िंाि प्राची प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.11.1962 04.11.1985 07.10.2015 30.11.2020 नार्िी स्वास््य कें द्र, बाांद्रा पणिसणेवका रृ्त्यू णि. 16.09.2019

655 श्रीर्ती किर् सीर्ा सिेुश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 31.01.1964 21.01.1986 07.10.2015 31.01.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

656 श्रीर्ती पटेल णक्रपा कणपल हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

27.05.1982 08.02.2006 30.10.2015 31.05.2040 आिोग्य पथक, पालघि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 
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657
श्रीर्ती कोस्टी प्रणविा ित्नाकि 
(धनवडे प्रवीिा सभुाष)

हिंिू णव.र्ा.प्र.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

17.11.1976 05.03.2002 18.11.2015 30.11.2034 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

658 श्रीर्ती सांख्ये नम्रता णवनोि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.03.1962 14.05.1985 23.11.2015 31.03.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

659 श्रीर्ती म्िंारु्िकि जयश्री जयवांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.02.1964 01.04.1985 24.11.2015 28.02.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
सवेाणनवृत्त - र्ा सवोच्च 
न्यायालयाच्या णनिमयाच्या 

अणधन िािूंन तात्पिुती पिोन्नती

660 श्रीर्ती णर्िी आिती चांद्रशेखि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 12.11.1963 08.03.1985 24.11.2015 30.11.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई  पणिसणेवका स्वचे्छा सवेा णनवृत्त

661 श्रीर्ती शांकिशेठ सजुाता अर्ोल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.12.1962 07.10.1985 26.11.2015 31.12.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि.17.10.2020

662 श्रीर्ती कथाि प्रणतभा एर् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 00.05.1962 07.08.1983 01.12.2015 31.05.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

663 श्रीर्ती णशवलकि िक्षता ित्ता हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.10.1962 05.04.1985 01.12.2015 31.10.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

664 श्रीर्ती रुबी णसर्ोन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 13.05.1964 20.08.1985 01.12.2015 31.05.2022
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

665 श्रीर्ती घोर्ले अणनता अणनल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.08.1962 14.10.1985 01.12.2015 31.08.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

666 श्रीर्ती पाटील योजना याज्ञशे्वि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.08.1963 05.02.1985 04.12.2015 31.08.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका पिोन्नती - सवेाणनवृत्त

667 श्रीर्ती िािे भािती सभुाष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 27.03.1986 31.05.2020
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

668 श्रीर्ती चौधिी णचत्रा आि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 29.07.1962 21.08.1983 31.07.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

669 श्रीर्ती र्ावडे वृषाली हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.02.1961 01.06.1984 28.02.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

670 श्री. शेख सबीि अिंर्ि (िेशरु्ख) रु्स्लीर् खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

03.12.1967 26.08.1986 31.12.2025 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

671 श्रीर्ती बारू्ल आशा पी हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1963 13.02.1984 31.05.2021
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

672 श्रीर्ती र्ोणिंते सांणजवनी जी. हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.06.1962 17.03.1992 31.05.2020 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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673 श्रीर्ती जोशी िाजेंद्र निेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 31.10.1963 14.10.1985 01.01.2016 31.10.2021
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

674 श्रीर्ती झाडे लता िार्जी हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 27.06.1964 01.06.1991 01.01.2016 30.06.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें 

675 श्रीर्ती जुर्िे उषा िाजू (काळे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.01.1962 26.08.1991 01.01.2016 31.07.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

676 श्रीर्ती जाधव उलका कर्लाकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.03.1963 21.08.1991 01.01.2016 31.03.2021
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

677 श्रीर्ती कडु उषा शार्िाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1965 28.08.1991 01.01.2016 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

678 श्रीर्ती जयकि प्राची रु्कुां ि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 27.02.1965 19.09.1991 01.01.2016 28.02.2023 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें
स्वचे्छा सवेा णनवृत्ती 
णि.04.09.2020

679 श्रीर्ती िाांडे णवना िर्ोिििाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.10.1966 27.01.1992 01.01.2016 31.10.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

680 श्रीर्ती डेथे सशुीला सतीश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1964 01.02.1992 01.01.2016 31.05.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

681 श्रीर्ती अर्िवाल स्स्र्ता सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.06.1962 09.03.1992 01.01.2016 30.06.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

682 श्रीर्ती लिंािे नणलनी अणवनाश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 11.05.1964 09.03.1992 01.01.2016 31.05.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

683 श्रीर्ती जाधव कणवता िघुनाथ हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 17.04.1965 09.03.1992 01.01.2016 30.04.2023
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

 पणिसणेवका

684 श्रीर्ती तिटे पजूा िणवकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.03.1966 09.03.1992 01.01.2016 31.03.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

685 श्रीर्ती कुलकिी अरुिा ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.07.1966 09.03.1992 01.01.2016 31.07.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

686 श्रीर्ती लाांबट इांणििा निेंद्र (डबिे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1962 12.03.1992 01.01.2016 30.06.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

687 श्रीर्ती रै्ि अरुिा िंणिभाऊ हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.11.1965 12.03.1992 01.01.2016 30.11.2019
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

688 श्रीर्ती र्िंांत सनुांिा िरे्श (पांचर्) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.07.1965 13.03.1992 01.01.2016 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 
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689
श्रीर्ती खोिर्ाडे तािा अरृ्तिाव (णतडके 
शाणलनी अशोक)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.08.1962 14.03.1992 01.01.2016 31.08.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

690
श्रीर्ती भाांरे् णवद्या िार्चांद्रािाव (िोिंिकि 
णवद्या)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.06.1964 14.03.1992 01.01.2016 30.06.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

691 श्रीर्ती खांते इांणििा नानाजी हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.06.1965 14.03.1992 01.01.2016 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

692
श्रीर्ती लार्व ेवांिना ड्ल्यू 
(सातपतेु वांिना बाबिुाव)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.07.1965 14.03.1992 01.01.2016 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

693 श्रीर्ती वांजािी बबेी पिशिार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1962 16.03.1992 01.01.2016 30.06.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

694
श्रीर्ती सिोिे लता एर् 
(र्ाांडुळे लता र्ोहवि)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.07.1962 16.03.1992 01.01.2016 31.07.2020 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

695 श्रीर्ती डॅणनयल णनर्मला सनुील णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 21.07.1963 16.03.1992 01.01.2016 31.07.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

696 श्रीर्ती डेथे सलुभा शाम्युएल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.09.1964 16.03.1992 01.01.2016 30.09.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

697 श्रीर्ती धायरु्डे प्रणतभा र्ाधव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.02.1965 16.03.1992 01.01.2016 28.02.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

 पणिसणेवका

698 श्रीर्ती कुऱ्िंाडे सलुभा ईश् वििाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 18.02.1966 16.03.1992 01.01.2016 28.02.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 

699 श्रीर्ती र्ायकवाड छाया ओर्प्रकाश हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 17.08.1966 16.03.1992 01.01.2016 31.08.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

700 श्रीर्ती घोंरे् िेखा सभुाष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1968 16.03.1992 01.01.2016 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 

701
श्रीर्ती र्ाििे सनुीता तुकािार्
(बिुस ेसनुीता कृष्िाजी)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.05.1961 17.03.1992 01.01.2016 31.05.2019 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

702 श्रीर्ती िाििे र्ांिा र्ोपाळिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 18.05.1964 17.03.1992 01.01.2016 31.05.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

703 श्रीर्ती सिंािे र्ांिा धर्मिक्षीत (तडस)े हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1964 17.03.1992 01.01.2016 30.06.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका

704 श्रीर्ती अडकि पषु्पा उरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.02.1965 17.03.1992 01.01.2016 28.02.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
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705 श्रीर्ती डखोले िेंर्लाता बाबिुाव (बिफे) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.07.1965 17.03.1992 01.01.2016 31.07.2023
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

706 श्रीर्ती शेख नरुणनसा र्ोिंनुद्दीन रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 26.01.1966 17.03.1992 01.01.2016 30.11.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

707
श्रीर्ती खिात कर्ल णर्िीश 
(म्िंस्के कर्ल अरुिकाांत)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 31.10.1966 17.03.1992 01.01.2016 31.10.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

708 श्रीर्ती र्ाताडे सजुाता िवींद्र हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 21.11.1966 17.03.1992 01.01.2016 30.11.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

709 श्रीर्ती प्राचांि नेिंा णनताांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.11.1964 21.03.1992 01.01.2016 30.11.2022 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

710
श्रीर्ती अणिंिे सनुीता र्धुकि
(वाघर्ािे सणुनता सधुाकि)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.05.1965 21.03.1992 01.01.2016 31.05.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

711 श्रीर्ती खांडार्ळे िीबकेा अँड्र्यूज णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 11.04.1965 23.03.1992 01.01.2016 30.04.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि  पणिसणेवका

712 श्रीर्ती हशर्ीड सांध्या िाजीव (नायडू) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.05.1965 23.03.1992 01.01.2016 31.05.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका णिव्याांर्- 50%

713 श्रीर्ती ठोंब ेर्ांिा अणनल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 23.03.1992 01.01.2016 31.05.2023
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

714 श्रीर्ती अष्टनकि िजनी कृष्िािाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.10.1961 30.04.1992 01.01.2016 31.10.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

715 श्रीर्ती घोडके अल्क भीर्िाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.01.1966 18.05.1992 01.01.2016 31.01.2024 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

716 श्रीर्ती णभवास ेस्वाती सयूमकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.12.1970
18.05.1992 - 
11.08.2016

01.01.2016 31.12.2028 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका

717 श्रीर्ती भोसले शाििा िवींद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.08.1969 19.05.1992 01.01.2016 31.08.2027 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली  पणिसणेवका

718 श्रीर्ती यािव र्णनषा वसांत णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.03.1969 22.05.1992 01.01.2016 31.03.2027 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू  पणिसणेवका

719 श्रीर्ती णशकलर्ाि सायिाबानू णसकां िि रु्स्लीर् भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 28.06.1964 20.08.1993 01.01.2016 30.06.2022 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें 

720 श्रीर्ती जोशी र्ांजुषा णर्िीष (णत्रकोलवाि) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 25.05.1971 20.08.1993 01.01.2016 31.05.2029 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू  पणिसणेवका आिें 
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721 श्रीर्ती णचवांडे अणनता जयिेव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.03.1966 18.04.1995 01.01.2016 31.03.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

722
श्रीर्ती काांबळे ित्नािीपा प्रकाश (िेशभ्रताि 
आि)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.03.1964 22.04.1995 01.01.2016 31.07.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

723 श्रीर्ती वाघर्ािे कुरु्नांिा सोनबाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 27.12.1966 26.04.1995 01.01.2016 31.12.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें 

724 श्रीर्ती झोडे णनर्मला णसद्धाथम (ब्राह्मिे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.09.1964 27.04.1995 01.01.2016 30.09.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

725
श्रीर्ती डोंर्िे र्ांजुषा वसांत 
(णर्साळ र्ांजुषा त्र्यांबकिाव)

हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 21.06.1972 01.02.1996 01.01.2016 30.06.2030 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

726
श्रीर्ती जेम्स अनीता जॉजम 
(बोपय्या)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.10.1965 23.03.1992 06.01.2016 31.10.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

727 श्रीर्ती सतुाि वांिना बाबिुाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 14.02.1964 17.01.1992 11.01.2016 28.02.2022 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

728 श्रीर्ती साळव ेउल्का णवजयानांि (डोंर्िणिवे) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.08.1967 04.01.1992 12.01.2016 31.08.2025
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

729 श्रीर्ती जोध सांर्ीता णवष्िपुांत (र्रुडकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 09.12.1969 24.06.1992 12.01.2016 31.12.2027 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

730 श्रीर्ती रु्रु्टे सांध्या श्रीपाि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.07.1963 14.05.1985 22.01.2016 31.07.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त - सा.आ.णव.तून 
र्धून रुजू णि.17.05.1984   
र्ा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
णनिमयाच्या अणधन िािूंन 
तात्पिुती पिोन्नती णिली.

731 श्रीर्ती हशिे णवजय शांकि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.09.1961 01.10.1985 22.01.2016 03.09.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

732 श्रीर्ती चौधिी िीणपका िेवेंद्र हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.03.1961 14.11.1985 01.02.2016 28.02.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

733 श्रीर्ती अर्िे उज्जला उरे्श हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.04.1962 02.01.1986 01.02.2016 30.04.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

734 श्रीर्ती भर्त णवर्ल र्ोहवि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1961 26.06.1986 03.02.2016 31.05.2019
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

735 श्रीर्ती सावांत िेखा िाजािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.10.1961 21.03.1986 08.02.2016 30.09.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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736
श्रीर्ती पांणडत र्ीना वसांत 
(र्िंरु्नी र्ीना बबन)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

14.07.1969 16.02.1999 29.02.2016 31.07.2027 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

737 श्रीर्ती काांबळी णवजयांता णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.01.1963 21.01.1986 01.03.2016 31.01.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

738 श्रीर्ती कापस ेर्ाया सांजय (ढाविे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 02.07.1965 18.04.1995 01.03.2016 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें 

739 श्रीर्ती नाईक भािती चांद्राक्स हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.05.1962 12.07.1986 08.03.2016 31.05.2020 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

740 श्रीर्ती जोशी िाजश्री िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.01.1963 03.02.1986 01.04.2016 31.01.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

741 श्रीर्ती जवळे णिटा प्रिीपकुर्ाि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.12.1962 01.12.1986 01.04.2016 31.12.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

742 श्रीर्ती पिर्ाि िाजश्री सरॅ्सन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 13.05.1964 18.12.1990 01.04.2016 31.05.2022 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

743 श्रीर्ती िािे सजुता सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.04.1966 20.12.1990 01.04.2016 30.04.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें 

744
श्रीर्ती वाघ णर्नल सनुील
(पर्ािे र्ीना जर्न् नाथ)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 05.02.1961 21.03.1992 01.04.2016 28.02.2019
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

 पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

745 श्रीर्ती ताांबोळी शिंनाज र्ासरु् रु्स्लीर् इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

18.06.1963 11.03.1992
10.04.2013-
25.05.2016

30.06.2021 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें पिोन्नती नाकािली

746 श्रीर्ती बरे् बबेी सिवाि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 14.05.1985 25.05.2016 31.05.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

747 श्रीर्ती िाताि िोणिंिी प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.06.1964 23.07.1985 25.05.2016 30.06.2027 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका
सिंाय्यक अणधसणेवका पिावि 

पिोन्नती

748 श्रीर्ती जाधव ज्योती अणनल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.03.1962 07.01.1986 25.05.2016 31.03.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

749
श्रीर्ती चव्िंाि सनुीता णनलकां ठ (येटाळकि 
सनुीता)

हिंिू णव.जा. (अ)
पीबीएसस्सी 
नणसिंर्

23.06.1979 05.01.2004 25.05.2016 30.06.2037 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

750 श्रीर्ती जाभाडे उर्मर्ला िोकडोबा हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

09.04.1973 04.07.1997 30.05.2016 30.04.2031
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

751 श्रीर्ती पाटील लक्ष्र्ी नार्िेव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.08.1961 21.11.1986 01.06.2016 31.08.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

48

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

752 श्रीर्ती र्ावळिकि णनशा णववके हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 05.08.1964 01.09.1986 02.05.2016 31.08.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

753 श्रीर्ती िेहशर्कि णत्रविेी णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.10.1965 01.05.1988 25.05.2016 31.10.2023 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

754 श्रीर्ती पाटील अरुिा िीपक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.06.1962 20.04.1995 25.05.2016 30.06.2020 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

755 श्रीर्ती केिािी णवद्यलुता फ्रास्न्सस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 23.08.1962 01.08.1986 27.05.2016 31.08.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

756 श्रीर्ती हभर्ािणिव ेणवद्या सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.01.1964 15.09.1986 27.05.2016 31.01.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

757 श्रीर्ती णड' णसल्वा कािरे्लीना र्ायकल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 13.11.1964 16.09.1986 27.05.2016 30.11.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

758 श्रीर्ती साठे िाणर्नी णिवाकि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 16.10.1964 29.06.1988 27.05.2016 31.10.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

759 श्री. शेंिािकि िार्कृष्ि ितनिाव हिंिू खुला 
जीएनएर् + 
डीपीएन

28.07.1981 09.08.2011 27.05.2016 31.07.2039 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

सा.आ.णव.तून-09/08/2007

760 श्री. िेसाई अर्ोल अशोक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.10.1984 08.08.2011 28.05.2016 31.10.2042 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

761 श्रीर्ती पवाि णिपाली णिणलप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.02.1964 12.09.1986 30.05.2016 28.02.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

762 श्रीर्ती अणिंि सुांनांिा  र्धुसिून णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.04.1964 06.10.1986 30.05.2016 30.04.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

763 श्रीर्ती र्ावकि िेखा णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.02.1961 03.07.1987 30.05.2016 31.01.2019 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

764 श्रीर्ती भाांड िेंर्लता णवलास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 07.02.1963 18.10.1987 30.05.2016 28.02.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

765 श्रीर्ती कनस ेअणश्वनी नार्िेव हिंिू खुला 
जीएनएर् + 
डीपीएन

05.04.1984 03.03.2009 30.05.2016 30.04.2042 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

766 श्रीर्ती घोिपडे इांिुर्ती शिंाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.08.1963 14.12.1984 01.06.2016 31.08.2021
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

767 श्रीर्ती वायकोडे अणर्ता सतीश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.07.1964 01.10.1986 01.06.2016 31.07.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
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768 श्रीर्ती काळे सधुा िीपक णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 19.01.1987 01.06.2016 31.05.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

769 श्रीर्ती वांिे र्ांजुश्री णवष्िु हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.01.1962 20.02.1987 01.06.2016 28.02.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

770 श्रीर्ती शेळके श्रध् िा र्िन हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.08.1962 28.04.1987 01.06.2016 31.08.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका स्वचे्छा सवेा णनवृत्त.

771 श्रीर्ती लुईसा नोबटेम णडकुन्िंा णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.04.1961 29.04.1987 01.06.2016 31.03.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

772 श्रीर्ती फनांडीस जुली झेणवयि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.01.1961 24.07.1987 01.06.2016 31.01.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

773 श्रीर्ती खानणवलकि णप्रती प्रकाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.06.1966 24.08.1987 01.06.2016 30.06.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

774 श्रीर्ती णडसोझा लेव्िंणियन फ्रास्न्सस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.03.1963 07.09.1987 01.06.2016 31.01.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

775 श्रीर्ती वदै्य र्ीना श्रीकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.01.1963 27.09.1987 01.06.2016 31.01.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

776 श्रीर्ती बोवलेकि श्रद्धा बाबू हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.08.1963 12.10.1987 01.06.2016 31.08.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

777
श्रीर्ती वाविे िुर्ा प्रसाि 
(बक्षी िुर्ा सांिीप)

हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
डीपीएन

12.03.1967 22.06.1996 01.06.2016 31.03.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

778 श्रीर्ती नािनविे िांजना पी हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.07.1967 15.10.1996 01.06.2016 30.06.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

779 श्रीर्ती शाांर्ािे ज्योती प्रकाश हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
डीपीएन

05.04.1965 22.11.1999 01.01.2016 30.04.2023 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

780 श्रीर्ती हशिे जया िीपक हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

13.01.1970 01.01.2000 01.06.2016 31.01.2028
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

781 श्री. शेख पिणवन अल्ताफ रु्स्लीर् इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

01.03.1970 20.02.1999 01.06.2016 31.03.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

782 श्रीर्ती विखेडकि शे्रया णशिीष हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 06.06.1982 28.11.2005 01.06.2016 30.06.2040 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

783 श्रीर्ती जाधव जयश्री णशवाजी हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

30.01.1983 14.08.2006 01.06.2016 31.01.2041 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें
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784 श्री. र्ायकवाड डेस्व्िंड णवल्सन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.12.1983 12.09.2008 01.06.2016 31.12.2041 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

785 श्री. र्ांर्ाविे णवशाल नोबले हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
डीपीएन

27.12.1982 29.09.2008 01.06.2016 31.12.2040 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

786 श्रीर्ती केळुसकि सनुांिा र्िेंश हिंिू अ.जा.
एर्एस्सी 

नणसिंर्+डीपीए
न

06.12.1973 17.02.2009 01.06.2016 31.12.2031
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

787 श्री. नांिुिकि िशमन अभय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.03.1987 01.10.2011 01.06.2016 31.03.2045 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

788 श्री. भवुड सशुाांत सिंिेव हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
डीपीएन

12.12.1986 14.11.2011 01.06.2016 31.12.2044 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

िाजीनार्ा

789 श्रीर्ती जाधव र्ांजुश्री अशोक हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

24.02.1984 22.09.2008 02.06.2016 28.02.2042
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

790 श्रीर्ती कोकाटे र्ोिाविी अशोक हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

10.01.1973 25.09.1996 06.06.2016 31.01.2031 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

791
श्रीर्ती सोनाले ज्ञानेश्विी िाजू 
(चव्िंाि ध्यानाबाई सोपनिाव)

बौध्ि अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

05.05.1975 20.11.2003 06.06.2016 31.05.2033
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

792 श्री. र्ायकवाड पे्रर्जीवन सनुील णक्रश्चन इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
डीपीएन

18.03.1978 30.09.2008 06.06.2016 31.03.2036
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

793 श्रीर्ती सोनेविे सनुील श्रीिार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.09.1977 07.01.2004 08.06.2016 30.09.2035 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

794 श्री. वाघ णवठ्ठल िावसािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.06.1980 01.12.2005 08.06.2016 30.06.2038
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

795 श्रीर्ती णथटे णनता िार्कृष्ि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1983 13.09.2008 08.06.2016 31.05.2041
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

796
श्रीर्ती उकिडे र्ांर्ल णवजय (णशपानकि 
र्ांर्ला)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 20.05.1979 07.03.2002 09.06.2016 31.05.2037
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

797 श्रीर्ती र्ांर्रुळकि िंषमलता र्ांर्ािार् हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

07.08.1964 06.07.1996 17.06.2016 31.08.2022
 सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

798 श्रीर्ती र्ायकवाड सनुीता णवल्सन हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.08.1966 01.06.1990 20.06.2016 31.08.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

799 श्रीर्ती पठाि आयशा िस्तर्ीि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 12.03.1966 29.08.1990 20.06.2016 31.03.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
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800 श्रीर्ती बकिी णवलाणसनी श्रीकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.03.1963 22.12.1990 20.06.2016 31.03.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

801 श्रीर्ती ओम्बाळे र्ाधुिी चांद्रकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.11.1966 20.08.1991 20.06.2016 30.11.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

802
श्रीर्ती र्ाणिया णवष्िचु ेिान्न्सर्. (पवाि र्िीया 
अशोक)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 21.08.1991 20.06.2016 31.05.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

803 श्री. जोिी णनवृती णवठोबा हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 09.10.1971 05.04.1995 20.06.2016 31.10.2029
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

804 श्रीर्ती रे्षिार् िेखा र्ारुती हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1966 26.04.1995 20.06.2016 30.06.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

805
श्रीर्ती जोिी सभुाांर्ी णनवृती (सावळकि 
शुभाांर्ी णशवाजी)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.09.1972 13.03.1996 20.06.2016 31.08.2030
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

806 श्री. कोकिे अणवनाश प्रल्िंाि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 22.07.1974 28.06.1996 20.06.2016 31.07.2032
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें णिव्याांर्-54%

807 श्रीर्ती सोनविे कल्पना निेश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 20.06.1963 29.05.1987 21.06.2016 30.06.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

808 श्रीर्ती भोपटे णवजया िीपक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 23.08.1991 21.06.2016 31.05.2023 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

809 श्रीर्ती िेसाई णप्रया णिलीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.03.1961 20.03.1986 23.06.2016 28.02.2019 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

810 श्रीर्ती लाड स्नेिंा चारुित्ता हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.12.1963 30.04.1989 23.06.2016 31.12.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

811 श्रीर्ती पाठािे अना जेम्स णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.04.1963 25.08.1990 23.06.2016 30.04.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

812 श्रीर्ती फडके सिेुखा र्िेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.02.1966 27.08.1990 23.06.2016 29.02.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

813 श्रीर्ती र्ाल्िंसिे जीता णवणलयर् णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.03.1964 03.09.1990 23.06.2016 31.03.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

814 श्रीर्ती चक्रानािायि सिुंास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.05.1965 12.03.1992 23.06.2016 31.05.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

815 श्रीर्ती र्ोिे लता िीपक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.10.1965 12.03.1992 23.06.2016 31.10.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
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816 श्रीर्ती िेंर्डे उज्ज्वला बापसुािेंब णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.11.1965 12.03.1992 23.06.2016 30.11.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

817 श्रीर्ती साांर्ळे साांणर्ता जर्न् नाथ हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 08.05.1970 07.04.1995 23.06.2016 31.05.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें 

818 श्रीर्ती पवाि प्रणतभा प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1962 07.08.1987 ? 30.06.2020
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

819 श्रीर्ती शेख रूबीना अ्िुल रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 23.08.1966 12.08.1987 ? 31.08.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

820 श्रीर्ती णर्ते शाििा णकसनिाव हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 05.01.1974 11.04.1995 ? 31.01.2032
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें 

821 श्रीर्ती अल्फाांसो कोससेो जोसफे णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.12.1966 15.10.1988 26.06.2016 31.12.2024 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

822 श्रीर्ती श्रीवास्तव णर्नोती िवींद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.11.1964 20.08.1990 27.06.2016 30.11.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

823 श्रीर्ती पजूािी णवद्यलुता िघुनाथ णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.04.1962 15.10.1985 28.06.2016 30.04.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

824
श्रीर्ती णर्श्रा ज्योती िाजेश 
(िुब ेज्योती ज्ञानप्रसाि)

हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

13.03.1968 05.07.1995 28.06.2016 31.03.2026 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू
 सा.आ.प. 
पणिसणेवका

825 श्रीर्ती ित्नापािखी अल्का र्धुकि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 20.01.1965 08.09.1990 05.07.2016 31.01.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

826 श्रीर्ती भालेिाव र्ाया सांजय (िाजवदै्य) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.07.1967 14.12.1990 05.07.2016 30.06.2025 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

827 श्रीर्ती वानखेडे उषा एस (खाांडेकि) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.11.1962 01.04.1991 05.07.2016 30.11.2020 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

828 श्रीर्ती रु्तािकि शे्वता सांजय हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 16.02.1966 17.09.1991 05.07.2016 29.02.2024 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

829 श्रीर्ती िेिंाके काांचनर्ाला शांकि हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 06.09.1969 08.09.1992 05.07.2016 30.09.2027 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

830 श्रीर्ती भिे सिला रु्कुां ििाव (लाखे) हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 16.12.1973 07.12.1995 05.07.2016 31.12.2031 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें 

831 श्रीर्ती भालशांकि आशा सिेुश हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.10.1965 12.03.1992 03.09.2015 31.10.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें
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832 श्रीर्ती र्ायकवाड र्ाया पटे्रास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.11.1962 01.11.1991 13.07.2016 30.09.2020
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

833 श्रीर्ती णसद्दीकी िेंना अझीझोणद्दन रु्स्लीर् णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 04.05.1965 13.03.1992 13.07.2016 31.05.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

834 श्रीर्ती वाळके वृषाली चांद्रशेखि हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 01.06.1964 22.04.1995 22.07.2016 31.05.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

835
श्रीर्ती उपाध्याय वांिना णववकेानांि (पाटील 
वांिना शांकि)

हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

14.09.1970 19.07.1997 02.07.2016 30.09.2028
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

836
श्रीर्ती जोर्िांडे अल्का नार्िेव (सोनटक्के 
अल्का भर्वानिाव )

हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

13.09.1974 27.08.2001 ? 30.09.2032
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें 

837 श्रीर्ती तिाटे र्ांर्ला सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 14.04.1964 20.08.1990 ? 30.04.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका रृ्त्यू णि.21/03/2017

838 श्रीर्ती िोिंिकि णवद्या आि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.06.1964 14.03.1992 ? 30.06.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

839 श्रीर्ती खाांिाटे र्ाया नार्िेव हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 24.07.1971 21.08.1993 ? 31.07.2029 आिोग्य पथक, सावनेि पणिसणेवका आिें

840 श्रीर्ती कोिडे अांजली लक्ष्र्ि हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.02.1984 29.07.2006 ? 31.01.2042
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

 सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

841 श्रीर्ती र्ोसावी सांध्या णकसन हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पीएचएन

03.11.1968 24.04.1995 19.12.2016 30.11.2026 बै.जी.शा.व.ैर्. व रु., पिेु.
 सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

842 श्रीर्ती िाऊळ णप्रया आनांि हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

28.06.1985 24.02.2009 13.06.2017 30.06.2043 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

843 श्री. वाघ योरे्श िावसािेंब हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

01.01.1976 07.01.2004 13.06.2017 31.12.2033
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

844 श्रीर्ती नार्िे साांणर्ता िखर्ा हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 03.10.1983 01.12.2005 15.06.2017 31.10.2041 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

845 श्रीर्ती डुबले उषा अत्र्ािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.08.1985 23.09.2008 17.06.2017 31.07.2043 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

846 श्रीर्ती र्ािे र्नीषा अशोक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.06.1984 05.10.2006 21.06.2017 30.06.2042 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

847
श्रीर्ती रे्र्ाने विेैिंी णवकास 
(णचकिे रुपा चांद्रकाांत)

हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

12.05.1984 25.09.2006 12.07.2017 31.05.2042 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका
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848 श्रीर्ती उईके र्र्ता रुधनहसर् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 25.11.1981 01.12.2005 03.06.2016 30.11.2039
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

 सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

849 श्रीर्ती शेलाि आशा बजिांर् हिंिू खुला
जीएनएर् + 
डीपीएन

07.03.1979 26.09.2008 12.07.2017 31.03.2037
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

 र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

850 श्रीर्ती णतिोडकि वृषाली सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.06.1966 04.03.1989 23.04.2018 30.06.2024
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

851 श्रीर्ती वाघापिुकि नांिा िोणिंिास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.12.1963 21.08.1990 23.04.2018 31.12.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

852 श्रीर्ती िेसाई नम्रता णनतीश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 30.10.1963 22.08.1990 23.04.2018 31.10.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

853 श्रीर्ती बायसकि शोभा िरे्श हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 11.10.1962 01.09.1990 23.04.2018 31.10.2020
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

854 श्रीर्ती कुिधुांडकि जयश्री िीपक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.07.1966 05.10.1990 23.04.2018 31.07.2024
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

855 श्रीर्ती कसब ेअल्का कालमस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.09.1963 03.12.1990 23.04.2018 30.09.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

856 श्रीर्ती णनर्वकेि णर्नील सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.05.1964 01.01.1991 23.04.2018 31.05.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

857 श्रीर्ती िािेंटे र्ाधुिी शैलेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.05.1964 21.08.1991 23.04.2018 31.05.2022
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

858 श्रीर्ती नाांिुिकि णवष्िकुाांता यशवांत हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 02.10.1961 12.03.1992 23.04.2018 31.10.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

859 श्रीर्ती सकपाळ सायली सशुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 09.06.1967 12.03.1992 23.04.2018 30.06.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

860 श्रीर्ती साळव ेसनुीता िंणििास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.11.1962 16.03.1992 23.04.2018 30.11.2020
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका रृ्त्यू णि. 23.11.2019

861 श्रीर्ती िोडे िोणिंिी णववके हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.09.1962 17.03.1992 23.04.2018 30.09.2020 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

862
श्रीर्ती णर्सल र्ीना बालकृष्ि (चौधिी र्ीना 
बणलिार्)

हिंिू
अ.जा./इ.र्ा

.व.
जी.एन.एर्. 24.07.1963 17.03.1992 23.04.2018 31.07.2021 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

863 श्रीर्ती चक्रनािायि सनुीता अणवनाश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.02.1964 01.04.1992 23.04.2018 28.02.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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864 श्रीर्ती डाके ज्योती िाजकुर्ाि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.09.1966 11.04.1992 23.04.2018 30.09.2024
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

865 श्रीर्ती पटेल कल्पना जयेशभाई हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.12.1961 27.04.1992 23.04.2018 31.12.2019
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

866
श्रीर्ती क्षीिसार्ि लता वी 
(जोशी लता)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.01.1962 27.07.1992 23.04.2018 31.01.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

867 श्रीर्ती डोंर्िणिव ेणकिन सांजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 21.09.1966 27.07.1992 23.04.2018 30.09.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

868
श्रीर्ती पोिे श्रध्िा िवीकाांत 
(खोले जयश्री र्धुकि)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.04.1961 30.07.1992 23.04.2018 30.04.2019
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

869 श्रीर्ती खिाडे अांजना अणवनाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 01.08.1992 23.04.2018 31.05.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
स्वचे्छा सवेा णनवृत्त 
णि.04.09.2020

870 श्रीर्ती ठोंबिे रु्रुणशला सतीश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.01.1967 04.08.1992 23.04.2018 31.01.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

871
श्रीर्ती ढाके िजनी अणनल 
(जाधव िजनी पोपटिाव )

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.05.1965 10.08.1992 23.04.2018 31.05.2023 आिोग्य पथक, पठैि पणिसणेवका

872 श्रीर्ती कानणपळे शे्वता णकशोि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 19.09.1965 17.08.1992 23.04.2018 31.07.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

873 श्रीर्ती पोटे िाजकन्या पाांडुिांर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.05.1966 18.08.1992 23.04.2018 31.05.2024 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

874 श्रीर्ती णर्िकि तेजश्री णवश्वनाथ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.01.1965 24.08.1992 23.04.2018 31.01.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

875 श्रीर्ती पसािे र्ाधुिी अिहवि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.11.1965 21.09.1992 23.04.2018 30.11.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

876 श्रीर्ती नविखेडे सनुांिा नािायििाव (कडोळे) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 16.03.1969 29.09.1993 23.04.2018 31.03.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

877 श्रीर्ती सोनाविे लता सधुाकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.09.1965 23.07.1993 23.04.2018 30.09.2023
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

878 श्रीर्ती जाधव शोभा िार्भाऊ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.06.1969 27.07.1993 23.04.2018 30.06.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

879 श्रीर्ती तोििेकि सधुा श्रीधि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.09.1970 27.07.1993 23.04.2018 30.09.2028
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका
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880 श्रीर्ती पाांचाळ वनर्ाला लक्ष्र्ि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.06.1969 31.07.1993 23.04.2018 30.06.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

881 श्रीर्ती णनकर् णकिि श्रीकृष्ि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.10.1968 06.08.1993 23.04.2018 31.10.2026
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

882 श्रीर्ती शर्ा बबेीनांिा णशवानांिा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.06.1961 17.08.1993 23.04.2018 30.06.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

883 श्रीर्ती हशिे उषाताई कृष्िा हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 31.07.1969 26.08.1993 23.04.2018 31.07.2027 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

884
श्रीर्ती जाांणर्तवाि र्ाधुिी सिेुशिाव 
(भाांडािवाि)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 14.06.1964 01.09.1993 23.04.2018 30.06.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

885
श्रीर्ती र्ािबते तािा िणवचांद्र 
(जतर्ाडे तािा)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 25.07.1967 01.09.1993 23.04.2018 31.07.2025 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

886 श्रीर्ती अवधुतकि सोनाली सिुेंद्र (चौबे) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 08.08.1969 02.09.1993 23.04.2018 31.08.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

887 श्रीर्ती रु्सळे णर्नक्षी पद्माकि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 24.07.1964 07.09.1993 23.04.2018 31.07.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

888
श्रीर्ती शािूं र्ांर्ला िंणिनािायि (बाघेले 
र्ांर्ला शांकिािाव)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.11.1964 08.09.1993 23.04.2018 30.11.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

889 श्रीर्ती पिुी सांध्या आि. (णर्िी) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 11.01.1969 09.09.1993 23.04.2018 31.01.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

890 श्रीर्ती नािरु्ल्ला णवजयलक्ष्र्ी रु्ांड्या हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 17.03.1966 11.09.1993 23.04.2018 31.03.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

891 श्रीर्ती सोनुकुसिे णवजया सिेुश हिंिू
णव.र्ा.प्र.
(अ.ज.)

जी.एन.एर्. 04.05.1969 14.09.1993 23.04.2018 31.05.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
आिें 

(koshti)

892
श्रीर्ती णनखािे पषु्पा प्रभाकि 
(बोकडे पषु्पा जयिेव)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 10.11.1970 14.09.1993 23.04.2018 30.11.2028 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

893 श्रीर्ती णर्िी लता णकशोि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 10.01.1966 15.09.1993 23.04.2018 31.01.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

894 श्रीर्ती िाऊत चारुलता णिलीप हिंिू
अ.ज. 

(णव.र्ा.प्र.)
जी.एन.एर्. 25.07.1970 15.09.1993 23.04.2018 03.07.2028 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

आिें 
(Halba)

895 श्रीर्ती किर् र्ांर्ल लक्ष्र्ि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.04.1966 01.11.1993 23.04.2018 30.04.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका
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896 श्रीर्ती सयूमवांशी शकुां तला िीपक (र्टणकने) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 22.11.1968 01.11.1993 23.04.2018 30.11.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

897 श्री. काजळे िेवीिास शांकि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 30.10.1963 09.11.1993 23.04.2018 31.10.2021
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

898 श्रीर्ती सजेव ेस्नेिंलता अर्ोस णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 09.06.1964 14.02.1994 23.04.2018 30.06.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

899 श्रीर्ती पवाि णनर्मला णर्हलि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.03.1966 14.02.1994 23.04.2018 31.03.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

900
श्रीर्ती िुलबी सजुान र्ोधमन
(बानावास सजुान जे)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.08.1966 15.02.1994 23.04.2018 31.08.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

901 श्रीर्ती बोजे साधना जर्िीश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.09.1966 15.02.1994 23.04.2018 30.09.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

902
श्रीर्ती रे्िंाता अरुि वसांत
(िासकि अरुिा िाजेंद्र)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.10.1967 15.02.1994 04.05.2018 31.10.2025 आिोग्य पथक, णशरुि पणिसणेवका

903 श्रीर्ती शेलाि सांजीवनी शांकि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 16.02.1994 23.04.2018 31.05.2023 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

904 श्रीर्ती िाजुिकि सलुभा तेजोिार् णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 18.06.1968 17.02.1994 23.04.2018 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

905 श्रीर्ती ताांबोळी वषा णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.04.1965 20.02.1994 23.04.2018 30.04.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका

906 श्रीर्ती रु्वस नणर्ता ज्ञानेश्वि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1964 01.03.1994 23.04.2018 31.05.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

907
श्रीर्ती पटेल अरुना
(चाांिेकि अरुिा)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 24.09.1965 01.03.1994 23.04.2018 30.09.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

908 श्रीर्ती उपासनी णनलीर्ा चांद्रकाांत (णनर्ोनकि) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.07.1967 02.03.1994 23.04.2018 31.07.2025
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

909 श्रीर्ती िॉय सिला र्ोतीलाल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.06.1965 05.03.1994 23.04.2018 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

910 श्रीर्ती लोखांडे सनुांिा तात्यासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 12.03.1994 23.04.2018 31.05.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

911 श्रीर्ती शेवाळे लता अशोक हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 11.08.1963 02.05.1994 23.04.2018 31.08.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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912 श्रीर्ती नानवटकि लता णवजयिाव (चाफेकि) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 04.05.1969 02.05.1994 23.04.2018 31.05.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

913 श्रीर्ती बरेु् उर्मर्ला भर्वान हिंिू
अ.ज. 

(णव.र्ा.प्र.)
जी.एन.एर्. 22.07.1972 02.05.1994 23.04.2018 31.07.2030 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

914 श्रीर्ती कालसप ेजयर्ला प्रभाकि हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 08.11.1967 05.05.1994 23.04.2018 30.11.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

915 श्रीर्ती सौंणधया अांजू कैलासचांद्र हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 10.06.1969 05.05.1994 23.04.2018 30.06.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

916 श्रीर्ती र्ोसावी प्रभावती उर्ाकाांत हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.06.1971 05.05.1994 23.04.2018 31.05.2029
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

917
श्रीर्ती चविे वणनता िरे्श 
(ॲलोन वणनता शांकििाव)

हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 13.07.1969 13.05.1994 23.04.2018 31.07.2027
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

918 श्रीर्ती सातघिे र्ीता चांद्रभान हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 27.10.1970 21.05.1994 23.04.2018 31.10.2028
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

919 श्रीर्ती र्ोिे र्ाया बािकुजी हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 22.03.1969 24.05.1994 23.04.2018 31.03.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

920 श्रीर्ती नान्िें णिंिा िार्चांद्र हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.08.1966 30.05.1994 23.04.2018 31.07.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

921 श्रीर्ती धाकटे र्ीता प्रकाशिाव (र्ोन्नाडे) हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 07.03.1972 01.06.1994 23.04.2018 31.03.2030 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

922
श्रीर्ती िाठोड शीला िरे्श 
(पिाते णशला िंणिचांद्र)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 18.11.1966 08.06.1994 23.04.2018 30.11.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

923 श्रीर्ती पटोले सनुीता अणनल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.03.1965 15.06.1994 23.04.2018 31.03.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

924
श्रीर्ती पिब सषुर्ा एन 
(तळवडकि सषुर्ा सांजय)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.10.1966 04.07.1994 23.04.2018 31.10.2024
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

925 श्रीर्ती भर्त सजुाता र्ाधव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.06.1961 06.07.1994 23.04.2018 30.06.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

926 श्रीर्ती र्ोसावी आशा हचतार्िी हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.05.1967 08.07.1994 23.04.2018 31.05.2025 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

927 श्रीर्ती जोसफे रे्तील्डा नार्िास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.05.1963 09.07.1994 23.04.2018 31.05.2021
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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928 श्रीर्ती कथोटे सवुिा अनांतिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.02.1967 10.07.1994 23.04.2018 28.02.2025 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

929 श्रीर्ती जाधव कॅथणिन िाजू णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 28.11.1965 11.07.1994 23.04.2018 30.11.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

930 श्रीर्ती जाधव सिुंाणसनी िीपक णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.12.1965 11.07.1994 23.04.2018 31.12.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

931 श्रीर्ती यािव णिबकेा िाजेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.12.1966 14.07.1994 23.04.2018 31.12.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

932 श्रीर्ती थोिात तेजस्स्वनी णशवाजी णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 15.07.1994 23.04.2018 31.05.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

933 श्रीर्ती काटे नांिन र्नोिंि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.11.1964 15.07.1994 23.04.2018 30.11.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

934 श्रीर्ती अर्ोणलक र्णनषा आनांि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.06.1967 15.07.1994 23.04.2018 30.06.2025 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

935 श्रीर्ती जाधव िांजना कैलाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1966 17.07.1994 23.04.2018 31.05.2024 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

936 श्रीर्ती हशिे सनुीता अजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 30.07.1966 19.07.1994 23.04.2018 31.07.2024 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

937 श्रीर्ती कानकोिकि र्ौिी उर्ाकां त हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.05.1965 23.07.1994 23.04.2018 31.05.2023 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

938 श्रीर्ती र्िड र्ाया िार्भाऊ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.04.1966 27.07.1994 23.04.2018 30.04.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

939 श्रीर्ती शेख नूिबानू र्ोिंम्र्ि इस्र्ाईल रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 01.03.1962 29.07.1994 23.04.2018 31.07.2020
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

940 श्री. पाऊलबधु्िे णशवानांि पांढिीनाथ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.08.1965 02.08.1994 23.04.2018 31.07.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

941 श्रीर्ती र्िेंशपाठक िीपाली िीपक हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.07.1966 04.08.1994 23.04.2018 31.07.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

942 श्रीर्ती पाखिे जेिस णवश्रार्जी णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 03.11.1966 05.08.1994 23.04.2018 30.11.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

943 श्रीर्ती हशिे आशा पटे्रास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 24.06.1967 09.08.1994 23.04.2018 30.06.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
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944 श्रीर्ती बालपाांडे प्रणतभा सांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.02.1967 10.08.1994 23.04.2018 28.02.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

945
श्रीर्ती कालो र्र्ता थूल
(लुणसया फनमणडस)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.03.1968 10.08.1994 23.04.2018 31.03.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

946 श्रीर्ती डेवीड पषु्पा िंाबले णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 11.11.1964 16.08.1994 23.04.2018 30.11.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

947 श्रीर्ती णनर्मल सणवता प्रभिुास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 17.03.1966 24.08.1994 23.04.2018 31.03.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

948 श्रीर्ती खत्र ेस्वारुपा जोसफे णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.04.1965 01.10.1994 23.04.2018 30.04.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

949 श्रीर्ती काांबळे कल्पना अजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.03.1967 01.10.1994 23.04.2018 31.03.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

950 श्रीर्ती भोसले उज्वला पद्मकाि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.03.1964 03.10.1994 23.04.2018 31.03.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

951 श्रीर्ती काळे सणुचता सणुर्त्रा णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.04.1965 03.10.1994 23.04.2018 30.04.2023 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

952 श्रीर्ती जोशी प्रज्ञा प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.09.1966 04.10.1994 23.04.2018 30.09.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

953 श्रीर्ती चांद्रशेखि सिेुखा कन्िैंया णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.02.1966 05.10.1994 23.04.2018 28.02.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

954 श्रीर्ती सौताडकि कल्पना णवश्वासिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.08.1967 08.10.1994 23.04.2018 31.08.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

955 श्रीर्ती र्ाांधी स्नेिंा सांतोष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.11.1967 10.10.1994 23.04.2018 30.11.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

956 श्रीर्ती णसद्दीकी नूिजिंान र्ाफाकु्रद्दीन रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 17.02.1964 11.10.1994 23.04.2018 28.02.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

957 श्रीर्ती चौपाने शीला सांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.05.1965 11.10.1994 23.04.2018 31.05.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

958 श्रीर्ती पडळकि िािी सािेंबिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.04.1966 12.10.1994 23.04.2018 30.04.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

959 श्रीर्ती रु्डेकि णनर्मला हचतार्ि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.05.1966 12.10.1994 23.04.2018 31.05.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

61

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

960 श्रीर्ती काांबळे जया सिुंास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.07.1964 22.10.1994 23.04.2018 31.07.2022 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

961 श्रीर्ती र्ोिे णप्रया िेवीिास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.10.1966 01.11.1994 23.04.2018 31.10.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

962 श्रीर्ती पाटील णर्नक्षी सखािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.03.1971 01.11.1994 23.04.2018 31.03.2029 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

963 श्रीर्ती पवाि जयश्री कैलाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.04.1966 09.11.1994 23.04.2018 31.03.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

964 श्रीर्ती हशिे णनर्मला शांकि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 15.02.1964 11.11.1994 23.04.2018 28.02.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

965
श्रीर्ती णनबांधे शुभाांर्ी श्रीधि (णबस्ल्डकि 
शुभाांर्ी भास्कि)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.12.1965 29.11.1994 23.04.2018 31.12.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

966 श्रीर्ती र्ाडेकि णनर्मला र्िपत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.01.1970 08.02.1995 23.04.2018 31.01.2028
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

967 श्रीर्ती र्ोटघ िे प्रणर्ला णवजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.09.1965 22.02.1995 23.04.2018 30.09.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

968 श्रीर्ती िुब ेर्ीना भर्वतीप्रसाि (पाांडे) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.05.1966 01.03.1995 23.04.2018 31.05.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

969 श्रीर्ती अखिे उषा सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.06.1964 22.03.1995 23.04.2018 30.06.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका

970 श्रीर्ती रुक्साना र्ोिंम् र्ि अयूब शेख रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 13.04.1965 24.03.1995 23.04.2018 30.04.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

971 श्रीर्ती बन भावना परुुषोत्तर् (पिुी) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 07.12.1971 25.03.1995 23.04.2018 31.12.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

972 श्रीर्ती चौधिी पषु्पपालाता सधुीि (पवनीकि) हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 31.05.1973 28.03.1995 23.04.2018 31.05.2031 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

973
श्रीर्ती सयूमवांशी णचत्रा
 (जूनघिे णचत्रा सांजय)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 26.02.1971 06.04.1995 23.04.2018 28.02.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

974 श्रीर्ती लाडे र्ीना नार्िेविाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 17.03.1964 07.04.1995 23.04.2018 31.03.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

975 श्रीर्ती चाळीसर्ावकि णकतीर्ाला िवींद्र हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.03.1967 07.04.1995 23.04.2018 31.03.2025
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें
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976 श्रीर्ती किर् प्रणर्ला णवलास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.09.1966 08.04.1995 23.04.2018 30.09.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

977 श्रीर्ती बोंदे्र अचमना जयप्रकाश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.07.1965 10.04.1995 23.04.2018 31.07.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

978 श्रीर्ती िंटवा णवर्ल सिेुश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.05.1966 10.04.1995 23.04.2018 31.05.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

979 श्रीर्ती बिुडे उषा वसांत (धाांडे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.11.1966 10.04.1995 23.04.2018 30.11.2024 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

980 श्रीर्ती र्ौंडेकि र्ाधुिी चांद्रकाांतिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.04.1963 12.04.1995 23.04.2018 30.04.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

981 श्रीर्ती शेंडे सणुर्त्रा श्यार् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.06.1966 17.04.1995 23.04.2018 30.06.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

982 श्रीर्ती शेंडे सशुीला अशोक (र्ोल्िंाि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 29.05.1965 18.04.1995 23.04.2018 31.05.2023
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

983 श्रीर्ती ताठे नांिा णशणिष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.10.1966 18.04.1995 23.04.2018 31.10.2024
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

984
श्रीर्ती लाडके शोभा िार्िास 
(भिे शोभा)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1965 20.04.1995 23.04.2018 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

985 श्रीर्ती र्ोिर्ािे तनुजा सयूाभान (वाटकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.06.1965 21.04.1995 23.04.2018 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

986 श्रीर्ती शेंडे सनुीता र्धुकि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 05.09.1972 21.04.1995 23.04.2018 30.09.2030 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

987 श्रीर्ती कडु िेखा सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.08.1964 29.04.1995 23.04.2018 31.08.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

988 श्रीर्ती पिुी आशा णिनेश हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.05.1969 03.05.1995 23.04.2018 30.04.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

989
श्रीर्ती िुर्ोिे सनुीता िहवद्र 
(िंाडके सणुर्त्रा भर्वानजी)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.11.1963 04.05.1995 23.04.2018 30.11.2021
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

990
श्रीर्ती काकडे छाया र्ोपीचांि
(बोंडे छाया)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 29.06.1966 04.05.1995 23.04.2018 30.06.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

991 श्रीर्ती टेंभिेू णजजा लालेन्द्र हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 12.05.1964 09.05.1995 23.04.2018 31.05.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें
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992 श्रीर्ती कुलकिी िेिकुा णवजयकुर्ाि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 26.07.1964 09.05.1995 23.04.2018 31.07.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

993 श्रीर्ती चक्रनािायि र्ीना र्ांर्ाधि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1966 09.05.1995 23.04.2018 31.05.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

994
श्रीर्ती हसणर्पार् िाजश्री नार्िाज (हशिे 
िाजश्री बणलिार्)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 19.10.1966 09.05.1995 23.04.2018 31.10.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

995 श्रीर्ती रू्न आशा चिििास हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 02.04.1964 10.05.1995 23.04.2018 30.04.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

996 श्रीर्ती णर्िी िेखा र्नोज (पिवट) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 15.04.1972 12.05.1995 23.04.2018 30.04.2030 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

997 श्रीर्ती णनकां ब ेसजुाता णसििार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.07.1961 16.05.1995 23.04.2018 31.07.2019
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

998 श्रीर्ती र्डकिी अरुिा सभुाष हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.05.1963 17.05.1995 23.04.2018 31.05.2021
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

999
श्रीर्ती भर्तकि णवणनया णिलीप (कापस े
णवनीत सोर्नाथ)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.09.1966 18.05.1995 23.04.2018 30.09.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

1000 श्रीर्ती िाते अणनता र्िपत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.06.1965 20.05.1995 23.04.2018 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1001 श्रीर्ती पसुिेकि छाया िाजू (खापकि) हिंिू
अ.ज. 

(णव.र्ा.प्र.)
जी.एन.एर्. 01.01.1970 20.05.1995 23.04.2018 31.12.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1002 श्रीर्ती रे्श्रार् कुां िा बणेबसाि (र्जभीये) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.08.1964 21.05.1995 23.04.2018 31.07.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1003 श्रीर्ती बार्डे छाय वसांत (र्जणभये) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 19.08.1963 23.05.1995 23.04.2018 31.08.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1004 श्रीर्ती रे्नॉन्र्ोट स्रृ्ती पे्रर्नाथ णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.09.1967 01.07.1995 23.04.2018 30.09.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1005 श्रीर्ती णशके र्ानसी णर्हलि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.09.1966 04.07.1995 23.04.2018 30.09.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1006 श्रीर्ती सोिटे अणलणशबा सरॅ्सन. णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.01.1965 07.07.1995 23.04.2018 31.01.2023 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1007 श्रीर्ती कलांत्र ेपद्मावती पाांडुिांर् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.08.1961 10.07.1995 23.04.2018 31.08.2019 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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1008 श्रीर्ती रे्डार् काल् पना िीपक हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 19.09.1965 15.07.1995 23.04.2018 30.09.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1009 श्रीर्ती बािस ेप्रणिता अभय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.07.1964 18.07.1995 23.04.2018 31.07.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका

1010 श्रीर्ती िेिंांकि पषु्कलता णवनायक (पठेे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.01.1961 16.08.1995 23.04.2018 31.08.2019 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1011 श्रीर्ती पवाि कलावती सांजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 31.08.1968 17.10.1995 23.04.2018 31.08.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1012 श्रीर्ती र्ास्ते शोभा सांजय हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1969 26.10.1995 23.04.2018 31.05.2027 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

1013 श्रीर्ती र्द्रासी जयश्री सतीश. हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.05.1964 01.11.1995 23.04.2018 31.05.2022 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1014
श्रीर्ती र्ोफिे नॅन्सी नेल्सन 
(सालव ेणनर्मला)

णक्रश्चन इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 16.05.1966 02.11.1995 23.04.2018 31.05.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

1015 श्रीर्ती हशिे सीर्ा अणनल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.07.1968 02.11.1995 23.04.2018 31.07.2026
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका रृ्त्यू णि.31.01.2022 

1016 श्रीर्ती वाघ आशा िरे्श हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.08.1965 04.11.1995 23.04.2018 31.08.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

1017 श्रीर्ती िार्र्ीिवाि िाजश्विी जयांत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 21.12.1965 04.11.1995 23.04.2018 31.12.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

1018 श्रीर्ती सवमर्ोड र्ीिाबाई णववके हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.04.1966 04.11.1995 23.04.2018 30.04.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1019 श्रीर्ती लोखांडे लक्ष्र्ी िािुंल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 03.05.1966 04.11.1995 23.04.2018 31.05.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

1020
श्रीर्ती सोनविे कल् पना अणनल (पाडळे 
कल् पना वसांत)

णक्रश्चन इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 27.06.1967 04.11.1995 23.04.2018 30.06.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

1021 श्रीर्ती िेवधि र्ीना शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.08.1968 04.11.1995 23.04.2018 31.08.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1022 श्रीर्ती र्कासिे प्रणर्ला छबिुाव णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.10.1968 06.11.1995 23.04.2018 31.10.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1023 श्रीर्ती पाांडव अल्का आनांि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 03.09.1962 20.07.1984 02.05.2018 30.09.2020
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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1024
श्रीर्ती र्ायतोंडे स्स्र्ता सनुील 
(कलांत्र ेिाजेश्विी नभीिाज)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.09.1964 04.09.1990 02.05.2018 30.09.2022
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1025 श्रीर्ती सातपतेु सशुील बाळासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.06.1965 10.08.1992 02.05.2018 30.06.2023
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1026 श्रीर्ती पिुी िेखा निेंद्र (णर्िी) हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 07.08.1969 14.09.1993 02.05.2018 31.01.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1027 श्रीर्ती अब्रािंर् अणर्ता बेंजाणर्न णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.08.1969 10.05.1994 02.05.2018 31.08.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1028 श्रीर्ती जाधव िेखा िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 20.06.1994 02.05.2018 31.05.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1029 श्रीर्ती पाटील र्ाया काशीनाथ हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.04.1964 07.05.1995 02.05.2018 31.03.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1030 श्रीर्ती र्िंाांकाळकि पांचफुला भरेु्श्वि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.06.1966 10.05.1995 02.05.2018 30.06.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

1031
श्रीर्ती ठाकूि बबेीनांिा सिुेंद्र 
(रे्श्रार् बबेीनांिा औणचत)

नव बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1965 19.06.1995 02.05.2018 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1032 श्रीर्ती केळकि स्नेिंा सांजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.10.1963 08.07.1995 02.05.2018 31.10.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1033 श्रीर्ती र्ोसावी अनीता प्रिीप हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 03.05.1973 18.08.1995 02.05.2018 31.05.2031 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका आिें
अनणधकृत रै्ििंजि 

06.06.2019

1034 श्रीर्ती बाांबोडकि सिेुखा अणनल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.04.1967 22.08.1995 02.05.2018 30.04.2025 शा. वै. र्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका आिें

1035 श्रीर्ती अढाव सषुर्ा सधुाकि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.07.1968 07.11.1995 02.05.2018 31.07.2026
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1036 श्रीर्ती हशिे पाथा र्णििंा कां किाज णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 16.03.1968 10.11.1995 02.05.2018 31.03.2026
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1037
श्रीर्ती नेर्ाडे णनर्मला नार्िविाव (बावािे 
णनर्मला सधुाकिाव)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 15.10.1965 21.05.1994 03.05.2018 31.10.2023
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1038 श्रीर्ती पििेशी णनर्मला िाजेंद्रहसर् हिंिू अ.ज. जी.एन.एर्. 28.10.1970 06.06.1994 03.05.2018 31.10.2028 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका
जात 
वधैता 
अप्राप्त

1039
श्रीर्ती शेख िोशन र्ोिंर्ि 
(सयि िोशन इर्ार्)

रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 06.05.1965 01.10.1994 03.05.2018 31.05.2023
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका
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1040 श्रीर्ती र्ोिे शैला कृष्िाजी हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.10.1963 08.10.1994 03.05.2018 31.10.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1041 श्रीर्ती भावने सिेुखा निेंद्र (हनबाळकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.07.1964 10.04.1995 03.05.2018 31.07.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1042
श्रीर्ती डखिे अल्का िार्कृष्ि 
(णनचत अल्का िार्चांद्र)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.02.1966 10.04.1995 03.05.2018 31.01.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1043 श्रीर्ती वाघये सांध्या सधुाकि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.12.1964 25.04.1995 03.05.2018 31.12.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें

1044 श्रीर्ती र्ौणििंाि छाया सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.11.1964 08.05.1995 03.05.2018 30.11.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1045 श्रीर्ती कालो रुथरे्िी णलनट णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.03.1966 02.09.1995 03.05.2018 31.03.2024 शा. वै. र्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1046
श्रीर्ती चने्न कल्पना चांद्रकाांत 
(र्ालेकि कल् पना)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.02.1965 19.12.1992 04.05.2018 31.01.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

1047 श्रीर्ती थोपटे सषुर्ा िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.11.1965 02.08.1994 04.05.2018 30.11.2023
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1048 श्रीर्ती हशिे र्ांिाकीनी चांद्रकाांत णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.01.1967 03.08.1994 04.05.2018 31.01.2025
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1049 श्रीर्ती पवाि शीतल िाजू हिंिू खुला जी.एन.एर्. 24.06.1966 14.01.1995 04.05.2018 30.06.2024
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1050 श्रीर्ती वाांरे् लणलता र्िेश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 21.10.1966 09.11.1995 04.05.2018 31.10.2024
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1051 श्रीर्ती बोिस ेलाजवांती णिनेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.06.1966 23.11.1994 05.05.2018 30.06.2024
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

1052 श्रीर्ती र्डावी र्ाया वासिेुव हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 17.02.1963 12.09.1995 05.05.2018 28.02.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1053 श्रीर्ती िूंिर्ाडे बया पिमयाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.06.1962 20.09.1995 05.05.2018 30.06.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1054 श्रीर्ती जर्ताप उज्जला तुकािार् हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 13.12.1971 25.09.1995 05.05.2018 31.12.2029
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका आिें

1055 श्रीर्ती चाांिेकि प्रफुल्लता डेव्िंीड णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.10.1962 07.07.1995 07.05.2018 31.10.2020
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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1056 श्रीर्ती पठािकि शर्मर्ला सांतोष (साळवी) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 12.07.1965 10.07.1995 07.05.2018 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

1057 श्रीर्ती पाडळे सणवता सांजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.06.1969 08.11.1995 07.05.2018 30.06.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1058 श्रीर्ती बोिकि सांघणर्त्रा णिलीप हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 08.01.1963 13.09.1995 08.05.2018 31.01.2021
डॉ.बा.आां.स.ुइ.ॲ. णि.सें., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1059 श्रीर्ती जाधव सवुिा कैलाश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.06.1963 05.07.1995 09.05.2018 30.06.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1060 श्रीर्ती र्र्िे णवजय अणनल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 19.09.1964 10.07.1995 09.05.2018 30.09.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1061 श्रीर्ती ढरे् सनुीता प्रवीि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.08.1967 10.07.1995 09.05.2018 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1062 श्रीर्ती किर् शाििा िाजेंद्र णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.06.1966 11.07.1995 09.05.2018 30.06.2024 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1063 श्रीर्ती थोिात आशा सांजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.12.1964 20.10.1995 09.05.2018 30.11.2022 शा. वै. र्. व रु., बािार्ती पणिसणेवका

णवनांती बिलीने शावरै्वरु, 
णर्िज येथून शावरै्वरु, 
बािार्ती येथे णि.25.09.2020 
(र्.पु.) िोजी रुजू

1064 श्रीर्ती पवाि शाणलनी यशवांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.11.1964 31.10.1995 09.05.2018 30.11.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1065 श्रीर्ती र्ोणिंते छाया तुकािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 14.11.1962 04.11.1995 09.05.2018 30.11.2020 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1066 श्रीर्ती र्िड सांध्या ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.11.1968 08.11.1995 09.05.2018 30.11.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1067 श्रीर्ती रु्ांर्ी सलुभा अणवनाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.12.1963 11.07.1995 10.05.2018 31.12.2021 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1068
श्रीर्ती अस्वले सिोणजनी समॅ्युअल 
(णनकाळजे सिोणजनी णिलीप)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.03.1961 13.07.1995 10.05.2018 31.03.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1069 श्रीर्ती खाटकि कर्ल र्ोवधमन हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.07.1965 14.07.1995 10.05.2018 31.07.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

1070 श्रीर्ती पटेल शेख र्नीषा अयूब रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 06.06.1966 23.08.1995 10.05.2018 30.06.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका
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1071 श्रीर्ती र्वळी सांजना िाांभाजी (घोडके) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 18.10.1995 10.05.2018 31.05.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1072 श्रीर्ती तेलोिे र्ांर्ला णशिीष णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 24.05.1967 18.10.1995 10.05.2018 31.05.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1073 श्रीर्ती र्ोखले नेिंा धनांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.11.1967 20.10.1995 10.05.2018 30.11.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1074
श्रीर्ती सावांत सणुप्रया सांिीप 
(साटर् शोभा जयहसर्)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.10.1968 01.11.1995 10.05.2018 31.10.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1075 श्रीर्ती पाचाळरे् प्रज्ञा र्नोज हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.05.1966 08.11.1995 10.05.2018 31.05.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1076 श्रीर्ती िंोले सनुीता ित्तात्रय हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.11.1968 08.11.1995 10.05.2018 30.11.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

1077 श्रीर्ती कोलेकि वणनता हचतार्ि हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 04.10.1966 08.12.1994 11.05.2018 31.10.2025
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1078 श्रीर्ती कोलोकोि वांिना श्रावि जैन खुला जी.एन.एर्. 20.05.1969 24.10.1995 11.05.2018 31.05.2027 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1079 श्रीर्ती जोशी वीिा बालकृष्ि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.07.1966 06.11.1995 11.05.2018 31.07.2024
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1080 श्रीर्ती खिात सनेुत्रा स्नेिंल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.02.1968 08.11.1995 11.05.2018 28.02.2026 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1081 श्रीर्ती िुंसळे शीला सभुाष णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.12.1965 10.07.1995 16.05.2018 30.11.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1082
श्रीर्ती र्ायकवाड अणनता सांजय (णिवाडे 
अणनता र्धुकि)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 17.05.1969 20.07.1995 16.05.2018 31.05.2027 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1083 श्रीर्ती िंार्विे सणिता अशोक हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.11.1966 07.08.1995 16.05.2018 30.11.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1084 श्रीर्ती पािले सांर्ीता णिचडम णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 29.04.1967 14.10.1994 17.05.2018 30.04.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1085 श्रीर्ती भालेकि उज्जला िवींद्र हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 30.08.1966 18.07.1995 17.05.2018 31.08.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1086 श्रीर्ती णतवािी सीर्ा अजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.07.1961 11.11.1995 17.05.2018 31.07.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त
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1087 श्रीर्ती कसोटे हसधु णवकास हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 19.07.1965 13.11.1995 17.05.2018 31.07.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1088 श्रीर्ती पळसकि णवद्या णिलीप णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.07.1966
13.11.1995 -
11.11.1995

17.05.2018 31.07.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1089 श्रीर्ती टेंभिेू वषा सिुेंद्र (ढर्र्ये) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.07.1967 13.11.1995 17.05.2018 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1090 श्रीर्ती ढरे् णनता निेंद्र (तल्िंाि हलटा) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 30.11.1967 13.11.1995 17.05.2018 30.11.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका आिें

1091 श्रीर्ती चव्िंाि आभा सधुीि णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.04.1962 08.11.1994 18.05.2018 31.03.2020 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1092 श्रीर्ती पांडार्ळे ज्योती परुुषोत्तर् हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 29.08.1967 26.07.1995 18.05.2018 31.08.2025 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका

1093 श्रीर्ती चिंाांिे णिंिकन्या सतीश (र्िवीि) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 21.03.1967 13.10.1995 18.05.2018 31.03.2025 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका आिें

1094
श्रीर्ती पवाि प्रणतभा सिुंास 
(णत्रभवुन प्रणतभा पाउलस)

हिंिू अ.जा.
जीएनएर्+ 
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू-

28.03.1964 12.03.1992 23.05.2018 31.03.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1095 श्रीर्ती भालेिाव सरु्ांधा समॅ्युएल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.05.1967 27.10.1995 24.05.2018 31.05.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1096 श्रीर्ती िाजपतू अणनता डेणवड णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.04.1964 04.11.1995 28.05.2018 30.04.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1097 श्रीर्ती हशिे इांिु र्ाणिकिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.08.1965 20.08.1993 01.06.2018 31.08.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1098 श्रीर्ती र्ोिे हसधू िर्ाकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.04.1967 12.02.1994 01.06.2018 30.04.2025
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1099 श्रीर्ती र्ोिे अल्का णसििार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 25.05.1965 06.07.1994 01.06.2018 31.05.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1100 श्रीर्ती र्िंाले्ल पषु्पा सांतोष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.10.1964 15.04.1995 01.06.2018 31.10.2022
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

1101 श्रीर्ती वाडार्ािे स्नेिंलता धर्ेंद्र बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 19.03.1968 05.11.1995 01.06.2018 31.03.2026 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1102 श्रीर्ती फुलझेले सनुांिा अरुि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.05.1963 22.08.1995 02.06.2018 31.05.2021 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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1103 श्रीर्ती र्ोसावी र्ीता सिुार् हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 30.03.1967 30.08.1993 20.08.2018 31.03.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

1104
श्रीर्ती र्णलक प्रणतर् लक्ष्र्ि 
(साखिे प्रणतर्ा िाणसिार्)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 13.05.1962 18.09.1995 17.10.2018 31.05.2020 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1105
श्रीर्ती पाटील छाया चांद्रभान
(घाटोळे)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

05.07.1967 16.04.1998 24.10.2018 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1106
श्रीर्ती णतवािी शोभा िाजनािायि
(खांिािे शोभा)

हिंिू अ.जा.
जीएनएर् + 
पीएचएन

10.02.1968 01.07.1996 24.10.2018 28.02.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

1107 श्रीर्ती णनकर् सिाला (र्ाने) हिंिू खुला 21.07.1968 27.08.1996 24.10.2018 31.07.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1108 श्रीर्ती ठाकिे पषु्पा ज्ञानेश्वि (चौधिी) हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

22.06.1961 18.06.1996 24.10.2018 31.06.2019 आिोग्य पथक, सावनेि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

सवेाणनवृत्त

1109 श्रीर्ती खांते सनुांिा हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.07.1969 13.02.1999 24.10.2018 30.06.2027
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1110 श्रीर्ती रु्िेकि र्ालती (सवु)े हिंिू खुला 26.04.1969 15.01.1999 24.10.2018 30.04.2027 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1111 श्रीर्ती र्ांची णकिि (यळर्ांधवाि) हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

08.10.1978 28.08.2001 24.10.2018 31.10.2036 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1112 श्रीर्ती पाटील सनुीता सांजय हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

20.05.1977 05.01.1998 24.10.2018 31.05.2035 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1113 श्रीर्ती णबिािि शाांता नािायि हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

04.04.1967 21.06.1997 24.10.2018 30.04.2025 शा. वै. र्. व रु., बािार्ती
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

णवनांती बिलीने स्वािाणतग्रारु, 
अांबाजोर्ाई येथून शावरै्वरु, 
बािार्ती येथे णि.02.10.2020 
(र्.पु.) िोजी रुजू

1114 श्रीर्ती ठाकुि िेंर्लता हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

19.02.1978 02.01.2004 24.10.2018 28.02.2036 शा. व.ै र्. व रु., अकोला
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1115 श्रीर्ती डाखुिे िेखा पांणडतिाव हिंिू अ.ज.
जीएनएर् + 
पीएचएन

05.05.1982 01.12.2005 24.10.2018 31.05.2040 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1116 श्रीर्ती चौधिी िाखी णवजय हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

22.04.1983 22.11.2005 24.10.2018 30.04.2041 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1117 श्रीर्ती र्ाांडवकिि स्वप्नाजा व्िंी. हिंिू णव.र्ा.प्र.
जीएनएर् + 
पीएचएन

06.04.1984 11.01.2005 24.10.2018 30.04.2042 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली
सा.आ.प. 
पणिसणेवका
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1118 श्रीर्ती रु्प्ता लीना एन हिंिू खुला
जीएनएर् + 
पीएचएन

26.06.1980 27.06.2007 24.10.2018 30.06.2038
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1119 श्रीर्ती िोकडे र्धुर्ती प्रर्ोि हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1984 17.02.2009 24.10.2018 31.05.1942
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1120 श्रीर्ती वावमटकि स्नेिंा हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

31.03.1981 10.10.2006 24.10.2018 31.03.2039
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1121 श्रीर्ती र्ाळी र्धुर्ती णवनायक (वडाि) हिंिू णव.जा. (अ)
जीएनएर् + 
पीएचएन

31.05.1983 12.01.2006 24.10.2018 31.05.2041
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1122
श्रीर्ती ताांिुळकि िोशनी शिि (र्ानकि 
िोशनी र्िंािेविाव)

हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

04.04.1985 02.03.2009 24.10.2018 30.04.2043
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

1123 श्रीर्ती सिूकि तेजस्वीनी बाबिुाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.06.1975 22.08.2009 30.06.2033 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1124
श्रीर्ती र्ाने िाजश्री उज्ज्वलकर्ाि (शेळके 
िाजश्री सखुिेव)

हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1977 16.12.2004 24.10.2018 31.05.2035
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1125 श्रीर्ती िंासकि सनुीता र्ािोतिाव हिंिू इ.र्ा.व.
जीएनएर् + 
पीएचएन

01.06.1978 20.11.2003 24.10.2018 31.05.2036
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें 

1126 श्रीर्ती नवघिे सनुीता िार्भाऊ हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

05.05.1982 01.12.2005 24.10.2018 31.05.2040 आिोग्य पथक, णशरुि
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

1127 श्रीर्ती धुलरु्डे स्वाती िािूंल (ठोंबिे ) हिंिू भ.ज.(क)
जीएनएर् + 
पीएचएन

17.12.1985 16.09.2008 24.10.2018 31.12.2043
सा.आ.प. 
पणिसणेवका

आिें

1128 श्रीर्ती नालावडे भािती प्रफुल हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.01.1968 13.11.1995 07.03.2019 31.01.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

1129 श्रीर्ती वदै्य कल्पना णवजय (िाजुिकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 09.11.1968 13.11.1995 07.03.2019 30.11.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें

1130 श्रीर्ती काांबळे सांणर्ता णशवाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.01.1963 14.11.1995 07.03.2019 31.12.2021 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1131 श्रीर्ती साने णवजया अणनल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.10.1964 14.11.1995 07.03.2019 31.10.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1132 श्रीर्ती कालबांडी रूथ र्ार्मटन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 14.04.1965 15.11.1995 07.03.2019 30.04.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1133 श्रीर्ती अस्वले सनुीता डॅणनयल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.06.1967 15.11.1995 07.03.2019 30.06.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका
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1134 श्रीर्ती धनवडे शैलजा अर्ििीप णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 19.12.1967 15.11.1995 07.03.2019 31.12.2025 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1135
श्रीर्ती कलकोटवाि अणश्वनी सिुेंद्र (जोर्ी 
अणश्वनी)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 06.06.1968 15.11.1995 07.03.2019 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1136 श्रीर्ती णर्सिा आशा िर्ाकाांत हिंिू खुला
पीबीएसस्सी 
नणसिंर् (इग्नू)

10.07.1965 16.11.1995 07.03.2019 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1137 श्रीर्ती कोच ेकरुिा णशविार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 29.07.1962 17.11.1995 07.03.2019 31.07.2020 स्त्री रुग्िालय, यवतर्ाळ पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1138 श्रीर्ती पाटील शालन िार्चांद्र. हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1967 17.11.1995 07.03.2019 31.05.2025 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1139 श्रीर्ती कुलकिी अलकनांिा श्रीणनवास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.10.1968 17.11.1995 07.03.2019 31.10.2026
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1140 श्रीर्ती भायकि सांजीवनी सयूमकाांत हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.07.1967 18.11.1995 07.03.2019 31.07.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1141
श्रीर्ती जाधव शीतल अशोक 
(बोधक सीता र्िपत)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 27.10.1966 21.11.1995 07.03.2019 31.10.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें

1142 श्रीर्ती बाििे उज्वला र्ांर्ािार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.02.1969 29.11.1995 07.03.2019 28.02.2027 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1143 श्रीर्ती णिंिे पांचशीला जनाधमन बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 14.06.1965 30.11.1995 07.03.2019 30.06.2023 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

1144 श्रीर्ती पचापतेु जयश्री शिि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 22.11.1963 02.12.1995 07.03.2019 31.11.2021
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1145 श्रीर्ती चव्िंाि आशा पिशुिार् हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.05.1965 02.12.1995 07.03.2019 31.05.2023 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1146 श्रीर्ती काकडे रूथ णवलास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.04.1967 04.12.1995 07.03.2019 30.04.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1147
श्रीर्ती णचलवांत उषा िाजेश 
(वाडेकि उषा)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 17.10.1970 04.12.1995 07.03.2019 31.10.2028 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका आिें

1148 श्रीर्ती जोशी र्ीिा िार्चांद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.05.1965 07.12.1995 07.03.2019 31.05.2023
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1149 श्रीर्ती बापट र्ाया अजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 11.03.1968 09.12.1995 07.03.2019 31.03.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
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1150 श्रीर्ती काांबळे नेिंा घनशार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.08.1970 08.01.1996 07.03.2019 31.08.2028
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1151 श्रीर्ती र्ोिंनकि सनुीता सोर्ाजी हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.02.1971 12.01.1996 07.03.2019 31.01.2029 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1152 श्रीर्ती कुबडे सनुांिा िाजािार् (अांबाटकि) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 16.07.1963 25.01.1996 07.03.2019 31.07.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1153 श्रीर्ती सांखे सवुिा निेंद्र हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 18.09.1972 25.01.1996 07.03.2019 30.09.2030 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका आिें

1154 श्रीर्ती कुलकिी प्रज्ञा प्रिीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.02.1964 26.01.1996 07.03.2019 28.02.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1155 श्रीर्ती चव्िंाि शीला अजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.12.1968 30.01.1996 07.03.2019 31.12.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1156 श्रीर्ती र्ायकवाड उर्ा उल्िंास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.07.1963 01.02.1996 07.03.2019 31.07.2021 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1157 श्रीर्ती र्ानर्ोडे शशी सांजय हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.08.1966 01.02.1996 07.03.2019 31.08.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1158 श्रीर्ती अवस्थी अणनता िाजेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.12.1966 01.02.1996 07.03.2019 31.12.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1159 श्रीर्ती कोटे तेिेसा र्ाणवन णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1966 02.02.1996 07.03.2019 31.05.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1160 श्रीर्ती अन्सािी िाणझया याकूब (वणकल) रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 01.07.1966 02.02.1996 07.03.2019 30.06.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1161 श्रीर्ती िाठोड अणनता णतपना हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.11.1969 02.02.1996 07.03.2019 30.11.2027
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें

1162
श्रीर्ती खिचवाल जयवांती िाजकुर्ाि 
(पठाणिया जयवांती पी)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.10.1961 03.02.1996 07.03.2019 31.10.2019 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1163 श्रीर्ती बोिकि कुां िा अणवनाश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.05.1966 03.02.1996 07.03.2019 31.05.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1164 श्रीर्ती सोनूने सांध्या णिलीप हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.11.1967 03.02.1996 07.03.2019 30.11.2025 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1165 श्रीर्ती क्षीिसार्ि अल्का जोसफे हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1962 05.02.1996 07.03.2019 31.05.2020 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त
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1166 श्रीर्ती भाांरे् नांिा वसांतिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.09.1964 05.02.1996 07.03.2019 31.08.2022 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1167
श्रीर्ती र्वळे फ्राांणसना सशुीलकुर्ाि
(अस्वले रुथफॅ्रस्न्सना पे्रर्िास)

णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.11.1966 05.02.1996 07.03.2019 30.11.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1168 श्रीर्ती काांबळे णशला र्ोिोबा हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.05.1961 07.02.1996 07.03.2019 31.05.2019
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1169 श्रीर्ती हशिे सिेुखा बळीिार् हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 20.05.1962 07.02.1996 07.03.2019 31.05.2020
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1170 श्रीर्ती िेवतकि णनर्मला ए हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.04.1965 07.02.1996 07.03.2019 30.04.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1171 श्रीर्ती भाईसिे चांद्रकला िायभान बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 21.07.1965 07.02.1996 07.03.2019 31.07.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1172 श्रीर्ती िजपतू एणलझाबथे णवजय णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 27.11.1966 07.02.1996 07.03.2019 30.11.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1173 श्रीर्ती बनसोडे िांजना िरे्श णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.08.1963 08.02.1996 07.03.2019 31.08.2021
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1174 श्रीर्ती क्षते्र ेसनुांिा जग्र्नाथ णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.11.1963 08.02.1996 07.03.2019 30.11.2021 शा.िांत र्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1175 श्रीर्ती हशिे जयश्री बाळासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1968 08.02.1996 07.03.2019 31.05.2026 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1176 श्रीर्ती पोळ आशा र्ोहवि हिंिू इ.र्ा.व.
पीबीएसस्सी 
+ डीएनए 

(इग्नू)
01.06.1966 09.02.1996 07.03.2019 31.05.2024

स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका आिें

1177 श्रीर्ती णिंवाळे शर्मर्ला अणवनाश णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.02.1967 09.02.1996 07.03.2019 28.02.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1178 श्रीर्ती जाधव उषा डेवीड णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1964 12.02.1996 07.03.2019 31.05.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1179 श्रीर्ती वाघ सवुिा ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.06.1967 12.02.1996 07.03.2019 30.06.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1180 श्रीर्ती सावांत िेश्र्ा िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.08.1967 12.02.1996 07.03.2019 31.08.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1181 श्रीर्ती वाघर्ािे र्ांर्ला सांजय (रे्डार्) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 04.07.1968 12.02.1996 07.03.2019 31.07.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

75

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1182 श्रीर्ती किर् सिेुखा प्रवीि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.06.1966 14.02.1996 07.03.2019 30.06.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1183 श्री. र्िनकि सिेुश र्ोहवििाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.12.1967 16.02.1996 07.03.2019 31.12.2025
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1184 श्रीर्ती इांर्ळे प्रज्ञा सांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.01.1969 16.02.1996 07.03.2019 31.01.2027 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1185 श्रीर्ती र्ेंिाडकि स्वाती शिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.10.1963 17.02.1996 07.03.2019 30.09.2021 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1186 श्रीर्ती र्ायकवाड शीला सनुील णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.10.1967 17.02.1996 07.03.2019 31.10.2025
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

1187 श्रीर्ती धािाडे कल्पना नीळकां ठ (चव्िंाि) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.01.1965 19.02.1996 07.03.2019 31.01.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1188 श्रीर्ती िेड्डी सांध्याकाळी सनुील णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.11.1966 26.02.1996 07.03.2019 30.11.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1189 श्रीर्ती िास श्राविी र्लाया हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.10.1970 28.02.1996 07.03.2019 31.10.2028
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1190 श्री. बाबि पाांडुिांर् सु् बिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1965 01.03.1996 07.03.2019 31.05.2023
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1191 श्रीर्ती र्ाळी पषु्पलता धनांजय हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1968 11.03.1996 07.03.2019 31.05.2026 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

1192 श्रीर्ती पटवधमन नेिंा सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.09.1967 18.03.1996 07.03.2019 30.09.2025
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

1193 श्रीर्ती ब्राम्िंिे सनुांिा णर्शेल णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.08.1968 22.03.1996 07.03.2019 31.08.2026
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

1194 श्रीर्ती पाटील सांध्या णवलास हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 23.01.1972 23.04.1996 07.03.2019 30.04.2030 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका आिें

1195 श्रीर्ती जाधव र्ीना िवींद्र हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 24.10.1970 13.06.1996 07.03.2019 31.10.2028
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1196
श्रीर्ती कोकिे भावाना अणवनाश 
(सांखे र्ीता जर्न्नाथ)

हिंिू भ.ज. (ड) जी.एन.एर्. 05.07.1973 13.06.1996 07.03.2019 31.07.2031
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका आिें

1197 श्रीर्ती चव्िंाि सजुाता णकशोि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.01.1964 15.06.1996 07.03.2019 31.12.2022
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका
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1198 श्रीर्ती ठाकिे ज्योती िार्चिि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.05.1963 16.06.1996 07.03.2019 31.05.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1199 श्रीर्ती वाघ भािती णवश्वास णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 19.08.1968 18.06.1996 07.03.2019 31.08.2026
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

1200 श्रीर्ती अडुसळे श्रध्िा एन हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.10.1968 18.06.1996 07.03.2019 31.10.2026 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

1201 श्रीर्ती िेशपाांडे णनशा सांजय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.07.1965 19.06.1996 07.03.2019 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1202 श्रीर्ती र्िंाजन आशा र्नीष हिंिू खुला जी.एन.एर्. 26.01.1969 19.06.1996 07.03.2019 31.01.2027
डॉ.बा.आां.स.ुइ.ॲ. णि.सें., 
नार्पिू

पणिसणेवका

1203 श्रीर्ती काटकि पद्मश्री िाजेंद्र हिंिू भ.ज.(ब)
जीएनएर् + 
पडेी. नणसिंर्

25.04.1972 19.06.1996 07.03.2019 30.04.2030
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1204 श्रीर्ती भोयि रृ्िाणलनी र्धुकि (िाऊत) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.01.1966 20.06.1996 07.03.2019 31.01.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1205 श्रीर्ती कार्टे भार्ीिथी लक्ष्र्ि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 20.09.1966 20.06.1996 07.03.2019 30.09.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1206
श्रीर्ती रू्न प्रणर्ला नथू 
(तेलांर् प्रणर्ला)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.06.1967 20.06.1996 07.03.2019 30.06.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका आिें

1207 श्रीर्ती पिुी अचमना णवनोि हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 02.09.1971 20.06.1996 07.03.2019 30.09.2029
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1208
श्रीर्ती अणिंिकि जयश्री परुुषोत्तर् 
(नार्पिुकि जयश्री परुुषोत्तर्)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 09.03.1964 21.06.1996 07.03.2019 31.03.2022
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1209
श्रीर्ती र्ाांडवकि र्ांर्ला परुुषोत्तर् (साखकि 
र्ांर्ला)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 26.06.1967 22.06.1996 07.03.2019 30.06.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1210 श्रीर्ती डुकिे रु्क्ता उत्तर्िाव (जांर्ले) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.10.1964 24.06.1996 07.03.2019 31.10.2022 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें

1211 श्रीर्ती कानडे िाजश्री नािायि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 22.08.1968 24.06.1996 07.03.2019 31.08.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1212
श्रीर्ती वदै्य लक्ष्र्ी णवजय
(अर्िवाल लक्ष्र्ी पी)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.09.1968 24.06.1996 07.03.2019 30.09.2026 शा.वै.र्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1213 श्रीर्ती रे्श्रार् िेखा जोशीिार् हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 12.09.1972 24.06.1996 07.03.2019 30.09.2030 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका
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1214
श्रीर्ती रु्िसाळे णकती कैलास 
(सनुीता धुर्ाळे)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 19.03.1974 25.06.1996 07.03.2019 31.03.2032
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका आिें

1215 श्रीर्ती णिस्तीनोफि रे्िी रु्नित्न णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 16.05.1963 26.06.1996 07.03.2019 31.05.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1216
श्रीर्ती र्ाांडवकि चांिा अरुििाव (अकोटकि 
चांिा ित्तोपांत)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.01.1966 26.06.1996 07.03.2019 31.12.2023 शा.वै.र्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका आिें

1217
श्रीर्ती णबसवास िीना सभुाष
(पाल िीना एच)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.06.1967 26.06.1996 07.03.2019 30.06.2025 शा.वै.र्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1218 श्रीर्ती पसिटे र्ीिा सखुलाल णक्रश्चन अ.जा. जी.एन.एर्. 05.04.1961 27.06.1996 07.03.2019 30.04.2019 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1219
श्रीर्ती ऊििकि कल्पना िघुनाथ (र्ाने 
कल् पना चांिि)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.01.1966 28.06.1996 07.03.2019 31.01.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

1220 श्रीर्ती काांबळे लीना बाबासो हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1966 28.06.1996 07.03.2019 31.05.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका आिें

1221 श्रीर्ती नष्टे शोभा अणवनाश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.02.1968 28.06.1996 07.03.2019 28.02.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1222 श्रीर्ती वृिंाले सजुाता िॉबटम (पन्िंाळकि) णक्रश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.06.1968 28.06.1996 07.03.2019 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1223 श्रीर्ती र्िनकि सिेुखा सिेुश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.04.1969 28.06.1996 07.03.2019 30.04.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका आिें

1224
श्रीर्ती भोिे सरु्न णवजय 
(िेवकूळे सरु्न णशवाजी)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1962 29.06.1996 07.03.2019 31.05.2020 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1225
श्रीर्ती िायपिुकि वांिना णवनायकिाव 
(णर्िडकि वांिना के)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.05.1964 21.06.1996 07.03.2019 31.05.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका आिें सवेाणनवृत्त

1226
श्रीर्ती बाांदे्र कल् पना वी 
(साठे कल् पना)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 21.03.1971 21.06.1996 07.03.2019 31.03.2029
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका

1227 श्रीर्ती पिब र्ानसी र्ांरे्श हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
04.07.1970 02.05.1998 26.03.2021 31.07.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1228 श्रीर्ती सतुाि रुपाली कृष्िा हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
24.08.1982 01.06.2004 26.03.2021 31.08.2040 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें
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1229 श्रीर्ती शेख िंर्ीिा आयुब हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
01.03.1983 09.10.2006 26.03.2021 28.02.2041 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1230 श्रीर्ती उर्ले सणुनता र्िंािेव हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
21.01.1977 07.11.1997 26.03.2021 31.01.2035 शा. वै. र्. व रु., अकोला

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1231 श्रीर्ती पाटील पल्लवी चिि हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
08.02.1982 21.03.2006 26.03.2021 28.02.2040 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1232 श्रीर्ती झाडे रुपाली र्िेंश हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
18.01.1977 28.11.2005 26.03.2021 31.01.2035

डॉ.शां.च.शा.वै.र्. व रु., 
नाांिेड

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1233 श्रीर्ती िंत्तलरे् अणनता प्रशाांत हिंिू भ. ज.(ब)
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
20.02.1982 10.08.2006 26.03.2021 28.02.2040 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1234 श्रीर्ती येडस्कि नीता िरे्श हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
05.05.1980 09.09.2008 26.03.2021 31.05.2038

श्री. भा. णिं. शा. वै. र्. व 
स. रु.,

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1235 श्रीर्ती र्ेंढे अांणजता र्िपत हिंिू खुला
जी.एन.एर्  
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
19.04.1985 11.11.2008 26.03.2021 30.04.2043 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1236 श्रीर्ती केसकि शृ्रती अनांत (चौधिी ) हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
05.06.1985 01.12.2005 26.03.2021 30.06.2043 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1237 श्रीर्ती खाांबलकि जया णिनेश (इांर्ळे) हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
17.02.1985 16.10.2007 26.03.2021 28.02.2043 शा. वै. र्. व रु., अकोला

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1238 श्रीर्ती र्ोिे श्रध्िा जयेश हिंिू णव.जा(अ)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
16.09.1981 01.12.2005 26.03.2021 30.09.2039 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें
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पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1239 श्रीर्ती व्यािंाडकि सिेुखा भय्याजी हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
04.11.1975 25.08.2004 26.03.2021 30.11.2033 शा. वै. र्. व रु., र्ोंिीया

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1240 श्रीर्ती रे्श्रार् सषुर्ा शा. (औतकि) हिंिू भ.ज.(ब)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
14.03.1980 01.12.2005 26.03.2021 31.03.2038

श्री. व. ना. शा. वै. र्. व 
रु., यवतर्ाळ

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1241 श्रीर्ती काटकि छायािेवी र्िेश हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1971 25.03.2003 26.03.2021 30.06.2029 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1242 श्रीर्ती काळे अचमना कैलास (हलरे्) हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
09.06.1983 01.12.2005 26.03.2021 30.06.2041

कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय , रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1243 श्रीर्ती र्ायकवाड स्स्र्ता िशिथ हिंिू अ.जा.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
16.05.1979 17.10.2008 26.03.2021 31.05.2037

श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1244 श्रीर्ती उतेकि ऑचल णिपक हिंिू भ.ज. (ब)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
12.10.1983 01.12.2005 26.03.2021 31.10.2041

कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय , रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1245 श्रीर्ती िेवकािे कणवता किबसप्पा (णसिर्न ) हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
31.07.1979 23.09.2008 26.03.2021 31.07.2037

श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1246 श्रीर्ती यािव णर्ता णवनोि हिंिू भ.ज. (क)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1976 28.08.2001 26.03.2021 31.05.2034 शा. वै. र्. व रु., र्ोंिीया

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1247 श्रीर्ती बनकि णिपाली बापू हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
13.12.1982 01.12.2005 26.03.2021 31.12.2040 आिोग्य पथक, णशरुि

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1248 श्रीर्ती पाथिे णवजया सणुनल हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
24.09.1984 10.09.2008 26.03.2021 30.09.2042

श्री. भा. णिं. शा. वै. र्. व 
स. रु.,

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1249 श्रीर्ती शेख िणसया कासर्भाई हिंिू णव.जा. (अ)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1975 13.09.2001 26.03.2021 31.05.2033

स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1250 श्रीर्ती घुले वांत्सला नांिकुर्ाि हिंिू भ. ज.(क)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1974 30.08.2001 26.03.2021 31.05.2032

र्ोकुळिास तेजपाल 
रुग्िा ., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

आिें

1251 श्रीर्ती लाांजेवाि सांणर्ता िशिथ बौध्ि अ.जा.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
05.03.1975 02.03.2009 26.03.2021 31.03.2033 आिोग्य पथक, सावनेि

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1252 श्रीर्ती शाळकि आशा सणुनल हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
07.04.1983 03.01.2006 26.03.2021 30.04.2041 नार्िी स्वास््य कें द्र, बाांद्रा

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1253 श्रीर्ती र्ांडोळे शैला ित्तात्रय हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
15.07.1982 01.12.2005 26.03.2021 31.07.2040

ससनू सवोपचाि रुग्िालय , 
पिेु

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1254 श्रीर्ती णशतोळे भािती सांजय (पायरु्डे ) हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
31.12.1980 20.10.2008 26.03.2021 31.12.2038 शा. वै. र्. व रु., बािार्ती

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1255 श्रीर्ती र्ोिे सपना सणचन हिंिू अ.जा.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
02.03.1981 18.02.2009 26.03.2021 30.03.2039 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1256 श्रीर्ती कोते ज्योती णवजय (ठाकिे ) हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
14.06.1980 01.01.2004 26.03.2021 30.06.2038 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1257 श्रीर्ती झर्िे वांिना िेवीिास हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
15.01.1976 01.12.2005 26.03.2021 31.01.2034 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1258 श्रीर्ती पिुिवाड साणिका बबनिाव हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
28.05.1982 01.12.2005 26.03.2021 31.05.2040

स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1259 श्रीर्ती िेिकेु शाणलनी णिनेश (धुर्ाळे ) हिंिू णव.जा.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
02.06.1982 19.11.2005 26.03.2021 30.06.2040

श्री.भा.णिं. शा.वै.र्. व रु., 
धुळे.

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1260 श्रीर्ती पांडार्ळे र्ांणजनी उरे्श हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
21.07.1985 04.03.2009 26.03.2021 31.07.2043 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1261 श्रीर्ती साांबिे सांणर्ता भार्ीिथ हिंिू अ.जा.

जीएनएर् 
+डी.पी.एन 
र्नोरुग्ि 
नणसिंर् 
पिणवका

22.05.1975 22.07.2010 26.03.2021 31.05.2033 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई
र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1262 श्रीर्ती काांबळे णकती बाळासािेंब (कां चे) हिंिू णव.र्ा.प्र.

जीएनएर् 
+डी.पी.एन 
र्नोरुग्ि 
नणसिंर् 
पिणवका

16.04.1984 19.09.2008 26.03.2021 30.04.2042
ससनू सवोपचाि रुग्िालय , 
पिेु

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1263 श्रीर्ती सावांत प्रणर्ला जर्न्नाथ हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
25.02.1978 22.06.2016 26.03.2021 28.02.2036 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1264 श्रीर्ती खांिािे अचमनाणप्रया कार्ाजी बौध्ि अ.जा.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
03.12.1982 13.09.2011 26.03.2021 31.12.2040

डॉ.शां.च. शा.वै.र्. व रु., 
नाांिेड

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1265 श्रीर्ती णनकुां भ णवद्या पषु्पेंद्र हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
08.07.1977 25.11.2005 26.03.2021 31.07.2035 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1266 श्रीर्ती किर् ज्योती नयन हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
13.01.1981 15.04.2006 26.03.2021 31.01.2039 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1267 श्रीर्ती र्ाळव ेिांजना र्धुकि हिंिू भ.ज. (ड)
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
22.03.1981 11.10.2006 26.03.2021 31.03.2039 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1268 श्री खाडे अर्ोल र्िंािेविाव हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
18.12.1978 01.12.2005 26.03.2021 31.12.2036 शा. वै. र्. व रु., यवतर्ाळ

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1269 श्री पाटील तुषाि अरुि हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
07.04.1985 04.01.2012 26.03.2021 30.04.2043 शा. वै. र्. व रु., अकोला

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1270 श्रीर्ती ठाकूि योजना धनांजय हिंिू णव.र्ा.प्र.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1977 06.11.2008 26.03.2021 31.05.2035 शा. वै. र्. व रु., नार्पिू

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1271 श्रीर्ती भोकिे सिेुखा िेविाव हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
31.12.1986 09.08.2011 26.03.2021 31.12.2044 शा. वै. र्. व रु., यवतर्ाळ

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

आिें

1272 श्रीर्ती शेख रुबीना एर् िणफक रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 30.07.1964 09.10.1985 31.03.2021 31.07.2022
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1273 श्रीर्ती. सोळांकी कौसल्या कानन हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 20.08.1965 01.11.1993 31.03.2021 31.08.2023 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1274 श्रीर्ती अपसांर्ी णवनया णवनय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.05.1966 14.07.1994 31.03.2021 31.05.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1275 श्रीर्ती. पग्र्ी शर्मर्ला णवजय (सांसािे) णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 26.12.1965 07.10.1994 31.03.2021 31.12.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1276 श्रीर्ती. लॉिेन्स णकििलता िाजेश हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1966 02.05.1995 31.03.2021 31.07.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1277 श्रीर्ती पन्िंाळकि णसिाज (शेख) रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 02.11.1965 18.07.1995 31.03.2021 30.11.2023
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1278 श्रीर्ती. िुंर्िे उषा चांद्रशेखि (ओर्ले) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 24.08.1966 29.09.1995 31.03.2021 31.08.2024 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1279 श्रीर्ती. आढाव ज्योत्स्ना सिेुश णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.09.1968 23.10.1995 31.03.2021 30.09.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1280 श्रीर्ती. नौकिकि रु्क्ता िेवजी हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 08.10.1968 20.06.1996 31.03.2021 31.10.2026
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

1281 श्रीर्ती. डुकिे रु्क्ता उत्तर्िाव (जांर्ले) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.10.1964 24.06.1996 31.03.2021 31.10.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
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1282 श्रीर्ती साविडेकि शैलजा सिुंास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 27.08.1965 29.06.1996 31.03.2021 31.08.2023 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1283 श्रीर्ती अिवट्टर्ी शर्मर्ला णकिि णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.10.1965 29.06.1996 31.03.2021 31.10.2023 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1284 श्रीर्ती. िार्टेके र्ोली डेवीड णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.11.1964 01.07.1996 31.03.2021 30.11.2022
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1285 श्रीर्ती. पनुय्या शणशकला ईश्वि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.09.1965 01.07.1996 31.03.2021 30.09.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1286
श्रीर्ती. भोसले अलका डी
(इांर्ळे अलका एस)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.11.1965 01.07.1996 31.03.2021 30.11.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1287 श्रीर्ती. णनकर् हसधू सखािार् णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.08.1966 01.07.1996 31.03.2021 31.08.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1288 श्रीर्ती. रु्िंा वीिा अरुि णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 12.02.1967 01.07.1996 31.03.2021 28.02.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1289
श्रीर्ती. किर् िश्र्ी िरे्श
(वर्ा तेजश्री िेंर्ांत)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.06.1967 01.07.1996 31.03.2021 30.06.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1290 श्रीर्ती. वसलेु कल्पना अनांतिाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.08.1967 01.07.1996 31.03.2021 31.08.2025 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1291 श्रीर्ती. र्ोणिंते छाया तुकािार् हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 06.06.1968 01.07.1996 31.03.2021 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1292
श्रीर्ती. हशिे प्रिाली प्रवीि
(पवाि सांर्ीता णवलास)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 01.06.1970 01.07.1996 31.03.2021 31.05.2028 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1293
श्रीर्ती. भोसले इांणििा र्िेश
(चौिणसया इांणििा)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.05.1964 02.07.1996 31.03.2021 31.05.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1294
श्रीर्ती िुंर्िे छाया लक्ष्र्ि
(धविे छाया िेवीिास)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 04.11.1964 02.07.1996 31.03.2021 30.11.2022 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1295 श्रीर्ती. शुक्ला िेंर्लता णनभमयनाथ हिंिू खुला जी.एन.एर्. 06.04.1966 02.07.1996 31.03.2021 30.04.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1296 श्रीर्ती. सिनोबत स्वाती शांकि हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 28.03.1967 02.07.1996 31.03.2021 31.03.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1297
श्रीर्ती. पािखी अणनता सतीश
(िेशरु्ख अणनता)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.04.1968 02.07.1996 31.03.2021 30.04.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका
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1298 श्रीर्ती. अर्ाटे पजूा प्रशाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1968 02.07.1996 31.03.2021 31.05.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1299 श्रीर्ती. पवाि कल्पना र्िंेंद्र हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.07.1968 02.07.1996 31.03.2021 31.07.2026
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
नार्पिू

पणिसणेवका

1300 श्रीर्ती. णिंविाळे सांर्ीता एस णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 20.03.1969 02.07.1996 31.03.2021 31.03.2027 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

1301 श्रीर्ती. भट आशा नािायि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 09.03.1968 04.07.1996 31.03.2021 31.03.2026 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1302
श्रीर्ती. काांबळे णवजया कर्लेश
(खांिािे णवजया)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 18.05.1965 05.07.1996 31.03.2021 31.05.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1303 श्रीर्ती. अिंी शणशकला सिेुश णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.03.1970 05.07.1996 31.03.2021 29.02.2028 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1304 श्रीर्ती. रु्ांडे आशा िरे्शिाव हिंिू भ.ज.(ड) जी.एन.एर्. 02.04.1972 05.07.1996 31.03.2021 30.04.2030 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1305
श्रीर्ती. पििेशी शाणलनी ििणजत  
(चव्िंाि शाणलनी)

हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 11.05.1972 05.07.1996 31.03.2021 31.05.2030
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1306 श्रीर्ती. पवाि लक्ष्र्ी सिेुश हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 13.03.1974 05.07.1996 31.03.2021 31.03.2032
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1307 श्रीर्ती. बांडर्ि णवर्ल िाजेश हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 01.06.1974 05.07.1996 31.03.2021 31.05.2032
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1308 श्रीर्ती. र्ोिे सांध्या िेविाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 17.04.1964 06.07.1996 31.03.2021 30.04.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1309 श्रीर्ती. धनणवजय िणवता(रे्श्रार्) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1965 07.07.1996 31.03.2021 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1310 श्रीर्ती. बोडखे लीला सिाणशव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.12.1966 08.07.1996 31.03.2021 31.12.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1311 श्रीर्ती. डोंर्िणिव ेअांजली अभय णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1967 08.07.1996 31.03.2021 31.05.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1312
श्रीर्ती. एस्ति झाकिीया किाटप्प ु(एस्टि 
र्ार्मटन सोलोर्न)

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.10.1963 09.07.1996 31.03.2021 31.10.2021 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1313 श्रीर्ती. सय्यि िफत्तनु्नीसा अल्ताफ िुंसने रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 11.03.1966 09.07.1996 31.03.2021 31.03.2024
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका
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1314 श्रीर्ती. अठवले शोभािािी ियानांि णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 25.06.1966 09.07.1996 31.03.2021 30.06.2024 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1315 श्रीर्ती. इांरु्लकि सजुाता सनुील हिंिू खुला जी.एन.एर्. 16.11.1966 09.07.1996 31.03.2021 30.11.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1316 श्रीर्ती. पवाि णवर्ल केरू हिंिू खुला जी.एन.एर्. 18.05.1975 09.07.1996 31.03.2021 31.05.2033
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1317
श्रीर्ती. ताांब ेशैला सिेुश
(खोब्रार्डे सायजाबाई)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 25.06.1965 11.07.1996 31.03.2021 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1318 श्रीर्ती. काळे वसधुा णर्िीष (भालेिाव) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.12.1965 11.07.1996 31.03.2021 31.12.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

1319 श्रीर्ती. ओिके िेखा िार्ोिि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 04.06.1966 11.07.1996 31.03.2021 30.06.2024
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1320 श्रीर्ती. र्ाघाडे िाजश्री सधुाकििाव णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.12.1966 11.07.1996 31.03.2021 30.11.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1321
श्रीर्ती. वांजािी सयूमकाांता र्ोपीचांि (ढोिे 
सयूमकाांता)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1965 12.07.1996 31.03.2021 31.05.2023 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1322 श्रीर्ती. सोनविे करुिा णवजय हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 06.03.1967 15.07.1996 31.03.2021 31.03.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1323
श्रीर्ती. वडनेिे पनूर् शिि
(बार्धिे इांणििा कृष्िा)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 09.02.1968 16.07.1996 31.03.2021 28.02.2026
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

1324 श्रीर्ती. िाऊत सणवता पवन  (िंोले) हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 17.12.1968 16.07.1996 31.03.2021 31.12.2026
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1325 श्रीर्ती. कुां भािे णचत्रा प्रर्ोि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 03.05.1963 18.07.1996 31.03.2021 31.05.2021 इां.र्ा.शा.व.ैर्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1326 श्रीर्ती. िक्षलकि णवद्यावती शििाप्पा हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.05.1967 20.07.1996 31.03.2021 31.05.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1327 श्रीर्ती. किी सनुांिा आि हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.07.1964 22.07.1996 31.03.2021 31.07.2022 टॅ्रार्ा केअि सेंटि, नार्पिू पणिसणेवका

1328 श्रीर्ती. कुां भलकि िेखा िार्िाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.10.1964 23.07.1996 31.03.2021 31.10.2022
डॉ.शां.च. शा.व.ैर्. व रु., 
नाांिेड

पणिसणेवका

1329 श्रीर्ती. र्ोडक आशा िािुंल (िार्टेके) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 26.03.1968 25.07.1996 31.03.2021 31.03.2026 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका
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1330
श्रीर्ती. भोसले वषा ित्तात्रय
(अटोळे लता कुां डलीक)

हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 05.05.1973 25.07.1996 31.03.2021 31.05.2031
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1331 श्रीर्ती. अांजीकि र्ाधुिी प्रिीप हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 24.06.1966 01.08.1996 31.03.2021 30.06.2024 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1332
श्रीर्ती. िुधे कणवता सांजय
(लेंडे कणवता र्िपतिाव)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.06.1967 01.08.1996 31.03.2021 30.06.2025 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1333 श्रीर्ती. चोपडे कणवता जोनाथन णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.08.1969 01.08.1996 31.03.2021 31.07.2027 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1334
श्रीर्ती. बालपाांडे नांिा िेविाव (बिुीले)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.04.1969 03.08.1996 31.03.2021 30.04.2027 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1335 श्रीर्ती. ढाकिे पौर्मिर्ा िाजपाल (ढाले) बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1969 07.08.1996 31.03.2021 30.06.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1336 श्रीर्ती. िाऊत र्ाया णिनेश हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.08.1967 09.08.1996 31.03.2021 31.08.2025
र्ोकुळिास तेजपाल रुग्िा., 
रु्ांबई

पणिसणेवका

1337 श्रीर्ती. खान िेिंाना शकील रु्स्लीर् खुला  जी.एन.एर्. 23.07.1966 14.08.1996 31.03.2021 31.07.2024 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1338 श्रीर्ती. कुां भाि सनुांिा अणनल हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 27.02.1970 14.08.1996 31.03.2021 28.02.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1339 श्रीर्ती सधुा अभ्यांकि (तेलर्ोिे) णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.06.1964 16.08.1996 31.03.2021 30.06.2022 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1340 श्रीर्ती. उपशार् णवर्ल णवलास हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.09.1967 19.08.1996 31.03.2021 30.09.2025 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

1341 श्रीर्ती. र्ोकाशी र्ीना र्ोिंन हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 28.08.1968 20.08.1996 31.03.2021 31.08.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1342
श्रीर्ती. खटावकि णचत्रा र्नोिंि
(वळवी णचत्रा)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.11.1968 20.08.1996 31.03.2021 31.10.2026
श्री.भा.णिं. शा.व.ैर्. व रु., 
धुळे.

पणिसणेवका

1343
श्रीर्ती. र्ायकवाड सलोर्ी सांजय
 (ग्रीन एणलझाबथे)

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 08.01.1969 20.08.1996 31.03.2021 31.01.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1344 श्रीर्ती. प्रभाकि वशैाली सांिीप हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 24.04.1970 20.08.1996 31.03.2021 30.04.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1345 श्री. सातपतेु र्िंािेव बाळकृष्ि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1966 21.08.1996 31.03.2021 31.05.2024 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका
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1346 श्रीर्ती. णर्साळ आशा चांद्रकाांत हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.12.1966 21.08.1996 31.03.2021 31.12.2024
णव. िे. शा. व.ै र्. व रु., 
लातूि

पणिसणेवका

1347 श्रीर्ती. र्ोणिंते र्ीना सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.02.1967 21.08.1996 31.03.2021 28.02.2025 शा.व.ैर्. व रु., औिांर्ाबाि पणिसणेवका

1348 श्रीर्ती. र्ायकवाड स्स्र्ता णिनेश णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 27.04.1968 21.08.1996 31.03.2021 30.04.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1349 श्रीर्ती. र्ोकाशी सांणर्ता ज्ञानोबा (वाघर्ािे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.08.1968 21.08.1996 31.03.2021 31.08.2026
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1350 श्रीर्ती. जाधव शाििा णनवृत्ती हिंिू खुला जी.एन.एर्. 15.11.1968 21.08.1996 31.03.2021 30.11.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1351 श्रीर्ती. घार् रुची णवश्वास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.01.1969 21.08.1996 31.03.2021 31.01.2027 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1352 श्रीर्ती. र्ावांडे नेिंा सांतोष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 03.11.1969 21.08.1996 31.03.2021 30.11.2027 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

1353 श्रीर्ती. वानखेडे िांजना िंांसिास हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.12.1969 21.08.1996 31.03.2021 31.12.2027 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1354 श्रीर्ती. िासकि उज्ज्वला सभुाष हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 25.01.1970 21.08.1996 31.03.2021 31.01.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1355 श्रीर्ती. शेख बानो इस्र्ाईल रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 16.03.1970 21.08.1996 31.03.2021 31.03.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1356 श्रीर्ती. किर् सनुीता र्िेश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 05.06.1970 21.08.1996 31.03.2021 30.06.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1357 श्रीर्ती. अिसळु ज्योती जेम्स णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 07.06.1970 21.08.1996 31.03.2021 30.06.2028 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1358 श्रीर्ती. िासाि सांर्ीता र्ारुती हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 05.07.1970 21.08.1996 31.03.2021 31.05.2028
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1359
श्रीर्ती. णिघाडे सधुा बस्न्सलाल
(खडस ेसधुा उत्तर्िाव)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 15.04.1968 22.08.1996 31.03.2021 30.04.2026
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1360 श्रीर्ती. पाांिट सधुा ित्तू हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 28.11.1963 23.08.1996 31.03.2021 30.11.2021
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1361 श्रीर्ती. णलचडे सलुोचना र्नोिंि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.07.1966 23.08.1996 31.03.2021 31.07.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका
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1362 श्रीर्ती. सिुोशे िांजना र्धुकििाव हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 20.09.1966 23.08.1996 31.03.2021 30.09.2024
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1363 श्रीर्ती. यािव कर्ल सतीश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1967 23.08.1996 31.03.2021 31.05.2025
कार्ा व आल््लेस 
रुग्िालय, रु्ांबई

पणिसणेवका

1364 श्रीर्ती. बेंदे्र सनुांिा ित्तात्रय हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 06.02.1968 23.08.1996 31.03.2021 28.02.2026 आिोग्य पथक, णशरुि पणिसणेवका

1365 श्रीर्ती. पाठािे सनुीत  अक्षयचांद्र (बोधक) णिश्चन खुला  जी.एन.एर्. 18.05.1968 23.08.1996 31.03.2021 31.05.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1366 श्रीर्ती. िेठेकि अलका अभय (अडकीने) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 22.07.1968 23.08.1996 31.03.2021 31.07.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1367 श्रीर्ती. वाघ आशा िरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.11.1968 23.08.1996 31.03.2021 30.11.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1368 श्रीर्ती. णिघे सनुीता सजेिाव हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 06.12.1968 23.08.1996 31.03.2021 31.12.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1369 श्रीर्ती. पाटील जयश्री शणशकाांत हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 22.12.1969 23.08.1996 31.03.2021 31.12.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1370 श्रीर्ती. क्षते्री सनुीता णकशोि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.06.1970 23.08.1996 31.03.2021 31.05.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1371 श्रीर्ती. येलरु्ले सशुीला श्रावि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 19.09.1967 24.08.1996 31.03.2021 30.09.2025 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1372
श्रीर्ती. िासाि लणलता र्ारुती
(कोयलुि लणलता िेवपतु्र)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 02.07.1968 24.08.1996 31.03.2021 31.07.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1373
श्रीर्ती. खोटले िर्यांती िरे्श
(तावडे िर्यांती र्जानन)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 23.10.1969 24.08.1996 31.03.2021 31.10.2027 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1374 श्रीर्ती. शांभिकि पषु्पा कर्लेश हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.02.1964 26.08.1996 31.03.2021 28.02.2022 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1375 श्रीर्ती चाांिोसकि वांिना र्िेंश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.07.1964 26.08.1996 31.03.2021 31.07.2022 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1376
श्रीर्ती. सायकि सनुीता ित्तात्रय 
(ििणिव ेसनुीता प्रसाि)

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 30.12.1966 26.08.1996 31.03.2021 31.12.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1377 श्रीर्ती णर्श्रा वीिा िाजेश हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 23.01.1967 26.08.1996 31.03.2021 31.01.2025 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

89

File No.DMER-17012/3/2022-EST5



अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1378 श्रीर्ती र्ोिे णवजया अांकुशिाव हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 15.04.1967 26.08.1996 31.03.2021 30.04.2025 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1379 श्रीर्ती हजिर् िेखा श्रीणनवास हिंिू खुला जी.एन.एर्. 13.05.1967 26.08.1996 31.03.2021 31.05.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1380 श्रीर्ती. फाळके णबनाका सांतोष (डोंर्िे) हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 01.06.1967 26.08.1996 31.03.2021 31.05.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1381 श्रीर्ती. िुब ेछाया िाजेश बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1967 26.08.1996 31.03.2021 30.06.2025 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1382 श्रीर्ती. हशिे छाया िाजेंद्र (म्िंाळसकि) हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 04.02.1968 26.08.1996 31.03.2021 28.02.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1383 श्रीर्ती. सयूमवांशी शर्ा शॅम्युएल णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 16.03.1968 26.08.1996 31.03.2021 31.03.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1384 श्रीर्ती. हशिे वषा सांभाजी हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 29.04.1968 26.08.1996 31.03.2021 30.04.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1385
श्रीर्ती. ििंाटे र्ाया णिलीप
(चिंाांिे र्ाया लक्ष्र्ि)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 20.07.1968 26.08.1996 31.03.2021 31.07.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1386
श्रीर्ती. र्ानतोडे िोणिंिी अल्बटम
(र्ायकवाड िोणिंिी नानासािेंब)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 21.07.1968 26.08.1996 31.03.2021 31.07.2026 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1387 श्रीर्ती. रुकडीकि अबीजेल णवश्वास णिश्चन खुला  जी.एन.एर्. 04.10.1968 26.08.1996 31.03.2021 31.10.2026 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1388 श्रीर्ती. ठोकळ र्ांिाणकनी सनुील णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.11.1968 26.08.1996 31.03.2021 30.11.2026
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका

1389 श्रीर्ती. कुसकेि कल्पना ित्तात्रय हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 01.12.1968 26.08.1996 31.03.2021 30.11.2026
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1390 श्रीर्ती. र्ोिे णवद्या ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.03.1969 26.08.1996 31.03.2021 31.03.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1391 श्रीर्ती. र्नूिे णबलणकस भानू रु्स्लीर् खुला  जी.एन.एर्. 01.06.1969 26.08.1996 31.03.2021 31.05.2027
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1392 श्रीर्ती. पडवळ णिंिा ित्तात्रय हिंिू खुला जी.एन.एर्. 07.07.1969 26.08.1996 31.03.2021 31.07.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1393 श्रीर्ती. श्रीवास्तव णवद्या शार्कुर्ाि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.08.1969 26.08.1996 31.03.2021 31.08.2027
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका
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1394
श्रीर्ती. पवाि िेखा र्नोज
(साळुांखे िेखा केशव)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 10.02.1970 26.08.1996 31.03.2021 29.02.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1395 श्रीर्ती. णटळेकि सांर्ीता णकिि हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 11.07.1970 26.08.1996 31.03.2021 31.07.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1396 श्रीर्ती जोशी अलका चांद्रशेखि (प्थे) हिंिू खुला जी.एन.एर्. 28.10.1964 27.08.1996 31.03.2021 31.10.2022 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1397
श्रीर्ती. बालपिेु र्र्ता शांकििाव
(अटाळकि र्र्ता)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.03.1965 27.08.1996 31.03.2021 31.03.2023 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1398 श्रीर्ती. पांणडत र्ार्ािेट सभुाष णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 10.07.1966 27.08.1996 31.03.2021 31.07.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1399 श्रीर्ती. र्वळी सिेुखा भार्वत णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.10.1966 27.08.1996 31.03.2021 31.10.2024
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1400 श्रीर्ती. तडाके सिला प्रभाकि णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.05.1967 27.08.1996 31.03.2021 30.04.2025 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1401 श्रीर्ती. रु्िव चारुणशला सनुील हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 02.05.1968 27.08.1996 31.03.2021 31.05.2026 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1402 श्रीर्ती.पावसकेि िेखा निेंद्र (जुर्ले) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.06.1968 27.08.1996 31.03.2021 30.06.2026
व.ना.शा.व.ैर्. व रु., 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1403
श्रीर्ती. डर्वाल सनुीता एर्
(िाऊत सनुीता)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 22.06.1968 27.08.1996 31.03.2021 30.06.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1404
श्रीर्ती. भतेु णवशाखा सांजय 
(व्यविंािे सषुर्ा)

हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 20.12.1968 27.08.1996 31.03.2021 31.12.2027 स्त्री रुग्िालय, यवतर्ाळ पणिसणेवका

1405
श्रीर्ती. र्िंारु्नी िीपाली िीपक
(सिेुखा जयकुर्ाि िीणक्षत)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.05.1969 27.08.1996 31.03.2021 31.05.2027
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1406
श्रीर्ती. सोनुले कुरु्ि र्िंािेविाव 
(इिखडे कुरु्ि डी)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 12.04.1965 28.08.1996 31.03.2021 30.04.2023 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1407
श्रीर्ती. साळव ेज्योती र्िंेंद्र
(र्ायकवाड ज्योती नार्ोिाव )

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 18.08.1969 28.08.1996 31.03.2021 31.08.2027
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका

1408 श्रीर्ती.   घोडर्ािे  णर्नाक्षी हचतार्ििाव हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 13.07.1966 29.08.1996 31.03.2021 31.07.2024 स्त्री रुग्िालय, यवतर्ाळ पणिसणेवका

1409
श्रीर्ती र्ोिे र्ीना शणशकाांत
(शेळके र्ीना जोसफे)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.09.1968 29.08.1996 31.03.2021 30.09.2026
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका
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1410 श्रीर्ती. लांकेश्वि िांजना णवल्यर् णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 06.11.1968 29.08.1996 31.03.2021 30.11.2026
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1411 श्रीर्ती. रू्न सांर्ीता व्िंी. (जीविे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 09.11.1968 29.08.1996 31.03.2021 30.11.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1412 श्रीर्ती. र्ोिले िजनी िाजेंद्र (वािी) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 17.10.1969 30.08.1996 31.03.2021 30.10.2027 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1413 श्रीर्ती. र्ायकवाड र्ीना चांद्रशेखि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 03.08.1965 31.08.1996 31.03.2021 31.08.2023 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1414 श्रीर्ती. डोके र्ांजुळा पोपट हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.09.1967 31.08.1996 31.03.2021 30.09.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1415 श्रीर्ती. िुरुर्कि प्रणिता अणवनाश (िंिाडे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 20.06.1968 31.08.1996 31.03.2021 31.06.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1416 श्रीर्ती. जनबांधु यशोिा णिलीप  (वांजािी) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 26.01.1968 01.09.1996 31.03.2021 31.01.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1417
श्रीर्ती. र्ाथने कल्पना णिवाकि
(बनालकोडे)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 10.08.1968 01.09.1996 31.03.2021 31.08.2026 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1418 श्रीर्ती. भोई सनुीता िवींद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 11.08.1967 02.09.1996 31.03.2021 31.08.2025
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1419 श्रीर्ती. णपर्ेंटो सरु्ांर्ल िेलास णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 22.09.1968 02.09.1996 31.03.2021 30.09.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1420 श्रीर्ती. किर् शुभाांर्ी बाळासािेंब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.05.1970 02.09.1996 31.03.2021 31.05.2028
ससनू सवोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1421 श्रीर्ती. बापट िीपाली िाजेंद्र हिंिू खुला जी.एन.एर्. 29.02.1968 04.09.1996 31.03.2021 28.02.2026 सेंट जॉजेस रुग्िालय, रु्ांबई पणिसणेवका

1422 श्रीर्ती. भोयि सनुीता णसतािार्जी (कोल्िें) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 28.05.1966 05.09.1996 31.03.2021 31.05.2024 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका

1423 श्री. काटे िार् णकसान हिंिू खुला जी.एन.एर्. 04.03.1968 05.09.1996 31.03.2021 31.03.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1424
श्रीर्ती. हनबाळकि सलुभा सलुतानिाव 
(र्ाने सलुभा)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.06.1968 05.09.1996 31.03.2021 30.06.2026
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1425 श्रीर्ती. र्ेंढे र्ीता िेवानांि हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 07.11.1969 05.09.1996 31.03.2021 30.11.2027 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका
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1426 श्रीर्ती. करुिासार्ि कुां िा र्िंेंद्र हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 05.06.1966 06.09.1996 31.03.2021 30.06.2024 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली पणिसणेवका

1427 श्रीर्ती. धडके सनुांिा िरे्श. हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.11.1966 06.09.1996 31.03.2021 31.10.2024 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1428 श्रीर्ती. सोनटक्के िांजना णववके हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 11.07.1968 06.09.1996 31.03.2021 31.07.2026 आिोग्य पथक, सावनेि पणिसणेवका

1429 श्रीर्ती. नाईक सनुीता रु्रुनाथिाव हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1968 09.09.1996 31.03.2021 31.05.2026
ककम िोर् रुग्िालय, 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका

1430 श्रीर्ती. तार्सटेवाि छाया शार्िाव (िाजभोज) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 15.09.1968 12.09.1996 31.03.2021 30.09.2026 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1431
श्रीर्ती. पाटील वनर्ाल सणतश
(र्जणभये वनर्ाला)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 31.12.1964 13.09.1996 31.03.2021 31.12.2022 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1432
श्रीर्ती. र्ायकवाड ज्योती िार्जी
(कोटाांर्ळे ज्योती)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 10.05.1969 17.09.1996 31.03.2021 31.05.2027 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1433 श्रीर्ती. कुर्कुर्वाि श्रीिेवी सिेुश हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 09.07.1967 18.09.1996 31.03.2021 31.07.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1434 श्रीर्ती. कल्पशे्विी छाया कृष्िा हिंिू खुला जी.एन.एर्. 02.02.1968 19.09.1996 31.03.2021 28.02.2026
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका

1435 श्रीर्ती. सांजीिा प्रणविाजीरे्खा पठाि रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 13.08.1967 20.09.1996 31.03.2021 31.08.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1436 श्रीर्ती  णक्षती सनुीता णवठ्ठल हिंिू खुला जी.एन.एर्. 10.07.1969 24.09.1996 31.03.2021 31.07.2027
स्वा.िा.णत.ग्रा.रु., 
अांबाजोर्ाई

पणिसणेवका

1437 श्रीर्ती. पािताविे पषु्पा रु्नेष हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 15.10.1967 01.10.1996 31.03.2021 31.10.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1438 श्रीर्ती. सतुाि सनुीता णवश्वास हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.06.1968 01.10.1996 31.03.2021 31.05.2026
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1439 श्रीर्ती. फाटक सणुनती िाजन हिंिू खुला जी.एन.एर्. 23.11.1968 03.10.1996 31.03.2021 30.11.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1440
श्रीर्ती. तुप्पट रु्क्ता णवजय
(उिकुडे रु्क्ता णवजय)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 21.07.1966 04.10.1996 31.03.2021 31.07.2024 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1441 श्रीर्ती. णचश्ती शाणिंन काजीर् रु्स्लीर् खुला जी.एन.एर्. 02.04.1969 07.10.1996 31.03.2021 30.04.2027
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका
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1442 श्री. पिाळे सिाणशव पाांडुिांर् हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 27.10.1968 09.10.1996 31.03.2021 31.10.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1443 श्रीर्ती. ओर्ले र्ीना णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.05.1965 15.10.1996 31.03.2021 31.05.2023 शा. व.ै र्. व रु., अकोला पणिसणेवका

1444 श्रीर्ती. किर् आशा िरे्श हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1966 16.10.1996 31.03.2021 31.05.2024 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1445 श्रीर्ती. िेिके र्नुजा शैलेंद्र हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 03.05.1976 16.10.1996 31.03.2021 31.05.2034 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1446 श्रीर्ती. रु्ळे र्ानसी र्िेंश हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 27.11.1975 17.10.1996 31.03.2021 30.11.2033 छ.प्र.िा.स.रु., कोल्िंापिू पणिसणेवका

1447
श्रीर्ती. अणतक उज्ज्वला नांिकुर्ाि 
(कुां जीि उज्ज्वला)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 01.06.1968 11.11.1996 31.03.2021 31.05.2026
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1448 श्रीर्ती. साठले काांचन रु्केश हिंिू खुला जी.एन.एर्. 03.01.1966 14.12.1996 31.03.2021 31.01.2024
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
अकोला

पणिसणेवका

1449 श्रीर्ती. पवाि योणर्ता योरे्श हिंिू भ.ज.(ब)
पीबीएसस्सी 
नणसिंर्

23.04.1971 14.12.1996 31.03.2021 30.04.2029
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
अकोला

पणिसणेवका

1450 श्रीर्ती. डी रे्लो वीिा डोर्णनक णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 18.07.1968 18.12.1996 31.03.2021 31.07.2026 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1451 श्रीर्ती. इांर्ळे रूथ णवश्वास णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 05.02.1970 18.12.1996 31.03.2021 29.02.2028 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई पणिसणेवका

1452
श्रीर्ती.णचकाटे आशा िेवानांि
(भाव ेआशा)

बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 14.06.1968 20.12.1996 31.03.2021 31.06.2026
अणत. णवशे. रुग्िालय, 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1453 श्रीर्ती. येटेकि पषु्पा िावसािेंब हिंिू णव.जा. (अ) जी.एन.एर्. 11.08.1974 20.12.1996 31.03.2021 31.08.2032
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1454 श्रीर्ती. उखाडे सिेुखा भानुिास हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 10.10.1974 20.12.1996 31.03.2021 31.10.2032
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1455
श्रीर्ती. काळसकेि िेवकी वासिेुव 
(कार्टेकि जयश्री)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 27.02.1969 21.12.1996 31.03.2021 28.02.2027
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
पिेु

पणिसणेवका

1456
श्रीर्ती णचर्ांतवाि णवजया प्रशाांत
(र्िपल्लीवि)

हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 04.05.1969 22.12.1996 31.03.2021 31.05.2027 आिोग्य पथक, सावनेि पणिसणेवका

1457
श्रीर्ती. िार्टेके इांिुबाला अशोक  
(णर्साळ)

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 02.01.1967 26.12.1996 31.03.2021 31.01.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका
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1458
श्रीर्ती. णडणसल्वा सांध्या णिस्ग्वजयहसर् 
(आर्लावे)

णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.09.1968 26.12.1996 31.03.2021 31.08.2026 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1459 श्रीर्ती. जॉन सिोज िॉणबन णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 04.03.1964 27.12.1996 31.03.2021 31.03.2022 शा.व.ैर्. व रु., र्ोंिीया पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1460 श्रीर्ती. भािती ज्योती िार्ित्त हिंिू भ.ज.(ब) जी.एन.एर्. 05.10.1969 27.12.1996 31.03.2021 31.10.2027
णव. िे. शा. व.ै र्. व रु., 
लातूि

पणिसणेवका

1461 श्रीर्ती. सोनटक्के छाया श्रीिांर् हिंिू भ.ज.(क) जी.एन.एर्. 02.03.1976 30.12.1996 31.03.2021 31.03.2034
अणतणवशेषोपचाि रुग्िालय, 
लातूि

पणिसणेवका

1462 श्रीर्ती. भाांरे् र्ांर्ला र्िंेंद्र(णभसािे) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.03.1965 12.03.1997 31.03.2021 31.03.2023 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1463 श्रीर्ती. र्ायकवाड जोसणपना वीिेंद्र णिश्चन खुला  जी.एन.एर्. 04.04.1966 17.03.1997 31.03.2021 30.04.2024
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1464 श्रीर्ती. वाघ सनुीता र्जानन हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 01.07.1967 19.03.1997 31.03.2021 30.06.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1465
श्रीर्ती. बोिकि सणवता णववके
(िोडरे् सणवता श्रीकृष्ि)

हिंिू णव.र्ा.प्र. जी.एन.एर्. 15.07.1968 21.03.1997 31.03.2021 31.07.2026 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1466 श्रीर्ती र्डकिी विेोणनका िाजेंद्र णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 01.06.1963 25.03.1997 31.03.2021 31.05.2021
अणतणवशेषोपचाि रुग्िा., 
औिांर्ाबाि

पणिसणेवका सवेाणनवृत्त

1467
श्रीर्ती. सोनाि सनुांिा र्जानन
(जोशी सनुांिा र्ाधव)

हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 24.09.1967 25.03.1997 31.03.2021 30.09.2025
श्री. छ. णश. र्. स. रु., 
सोलापिू

पणिसणेवका

1468 श्रीर्ती. पेंडस ेसजुाता सांजय हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 27.02.1968 25.03.1997 31.03.2021 28.02.2026 शा. व.ै र्. व रु., णर्िज पणिसणेवका

1469 श्रीर्ती. िािंिकि सषुर्ा आि हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 03.06.1968 25.03.1997 31.03.2021 30.06.2026 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1470 श्रीर्ती. केिे िेखा र्नोज हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 01.07.1965 26.03.1997 31.03.2021 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1471
श्रीर्ती.जनबांधु प्रणर्ला सिैुव
(ढवळे प्रणर्ला)

हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 01.07.1965 26.03.1997 31.03.2021 30.06.2023 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1472 श्रीर्ती. णतवािी णकती णकशोि हिंिू खुला  जी.एन.एर्. 13.07.1965 26.03.1997 31.03.2021 31.07.2023 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1473 श्रीर्ती. णभर्टे िेखा िाजकुर्ाि (रे्श्रार्) हिंिू अ.जा. जी.एन.एर्. 14.05.1966 26.03.1997 31.03.2021 31.05.2024 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका
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1474
श्रीर्ती. आस्र्ा र्ोिंम्र्ि इस्र्ाईल 
(भसैा शणशकला)

हिंिू खुला जी.एन.एर्. 08.05.1967 26.03.1997 31.03.2021 31.05.2025 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1475 श्रीर्ती. रु्जि ज्योती भालचांद्र (सजे) हिंिू इ.र्ा.व. जी.एन.एर्. 05.08.1968 26.03.1997 31.03.2021 31.08.2026 शा. व.ै र्. व रु., चांद्रपिू पणिसणेवका

1476 श्रीर्ती. बनकि वांिना िािुंल बौध्ि अ.जा. जी.एन.एर्. 13.11.1968 26.03.1997 31.03.2021 30.11.2026
अणत. णवशे. रुग्िालय, 
यवतर्ाळ

पणिसणेवका

1477 श्रीर्ती. णशविकि णचत्रा णिंिासाब हिंिू खुला जी.एन.एर्. 20.03.1969 26.03.1997 31.03.2021 31.03.2027 शा. व.ै र्. व रु., नार्पिू पणिसणेवका

1478 श्रीर्ती. बनसोडे णसलीन सांजय (जोसफे) णिश्चन खुला जी.एन.एर्. 15.07.1964 27.03.1997 31.03.2021 31.07.2022 नार्िी स्वास््य कें द्र, बाांद्रा पणिसणेवका

1479 श्रीर्ती हशर्ाडे सनुांिा ित्तात्रय (लोिंकिे ) हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1981 03.01.2004 06.10.2021 31.05.2039 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1480 श्रीर्ती र्ावडे रुपाली ज्ञानेश्वि (िुंले) हिंिू खुला 
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
03.11.1984 01.04.2006 06.10.2021 30.11.2042

सेंट जॉजेस रुग्िालय , 
रु्ांबई

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1481 श्रीर्ती ठोकळ शोभा िेविान हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
28.07.1980 11.09.2008 06.10.2021 31.07.2038

ससनू सवोपचाि रुग्िालय , 
पिेु

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1482 श्री साळुांखे णवकास आनांििाव हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
12.03.1984 16.09.2008 06.10.2021 31.03.2042

ससनू सवोपचाि रुग्िालय , 
पिेु

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1483 श्रीर्ती र्वस वशैाली िंणिशचांद्र हिंिू खुला 
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
18.06.1981 23.09.2008 06.10.2021 30.06.2039

श्री.भा.णिं. शा.वै.र्. व रु., 
धुळे.

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1484 श्रीर्ती जोशी सांपिा णकिि हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
09.07.1986 27.09.2008 06.10.2021 31.07.2044 स्त्री रुग्िालय , यवतर्ाळ

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1485 श्रीर्ती िाजे स्वाती निेंद्र (कुां भाि) हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
24.05.1980 07.04.2006 06.10.2021 31.05.2038

णव. िे. शा. वै. र्. व रु., 
लातूि

बालरुग्ि 
पणिसणेवका
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1486 श्रीर्ती कचिे सणुप्रया सांतोष (णटबे ) हिंिू भ. ज. (क)
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
28.12.1976 01.12.2005 06.10.2021 31.12.2034

णव. िे. शा. वै. र्. व रु., 
लातूि

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1487 श्रीर्ती नाईक सलुभा तुळशीिार् हिंिू अ.ज.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.06.1979 01.12.2005 06.10.2021 31.05.2037 शा. वै. र्. व रु., अकोला

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1488 श्रीर्ती णबडव ेसवुिा णनतीन हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
18.06.1980 01.12.2005 06.10.2021 30.06.2038 सि ज.जी.स.रु., रु्ांबई

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1489 श्रीर्ती केिाि वषा बाबासािेंब हिंिू भ.ज.(ड)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
25.12.1982 01.12.2005 06.10.2021 31.12.2040 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1490 श्रीर्ती अांकुशे लता सभुाष (बनकि ) हिंिू अ.जा.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
20.03.1977 07.04.2006 06.10.2021 31.03.2035 शा. वै. र्. व रु., औिांर्ाबाि

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1491 श्रीर्ती खताते र्ाधुिी णिनेश हिंिू भ. ज. (ब)
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
16.12.1981 11.08.2006 06.10.2021 31.12.2039 शा. वै. र्. व रु., अकोला

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1492 श्रीर्ती काकडे प्राजक्ता णवनोि हिंिू अ.जा.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
17.07.1981 14.08.2006 06.10.2021 31.07.2039 शा. वै. र्. व रु., णर्िज

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1493 श्रीर्ती ननाविे साणिका णिपक हिंिू णव.जा.(अ)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
02.10.1985 16.09.2008 06.10.2021 31.10.2043 शा. वै. र्. व रु., बािार्ती

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1494 श्रीर्ती ज्योतीकि पनुर् प्रकाश (पवाि ) हिंिू अ.जा.
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
02.06.1985 06.11.2008 06.10.2021 30.06.2043 शा.वै.र्. व रु., नार्पिू

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1495 श्रीर्ती ताकविे िेंर्लता अणनल (जर्ताप ) हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
04.02.1983 21.07.2009 06.10.2021 28.02.2041 नार्िी स्वास््य कें द्र, बाांद्रा

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका
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अ.क्र कर्मचाऱ्याच े नाव धर्म प्रवर्म
शैक्षणिक 
पात्रता

जन्र् णिनाांक णनयुक्ती णिनाांक
पणिसणेवका 
पिावि 

पिोन्नती णिनाांक

सवेा णनवृत्तीचा 
णिनाांक

कायमित सांस्थेच े  नाांव
धािि 
केलेल्या 
पिाच ेनाव

जात 
वधैता

शेिा

1496 श्रीर्ती र्णलये णर्नल िेणविास हिंिू भ.ज. (ब)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
01.07.1989 14.09.2011 06.10.2021 30.06.2047 शा. वै. र्. व रु., र्ोंिीया

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1497 श्रीर्ती आणिंििाव णिपर्ाला पांकज हिंिू इ.र्ा.व.
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
07.01.1984 06.03.2012 06.10.2021 31.01.2042

श्री.भा.णिं. शा.वै.र्. व रु., 
धुळे.

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1498 श्री कें दे्र र्ाधव िर्डोबा हिंिू भ. ज. (ड)
जी.एन.एर् 
र्नोरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
05.06.1999 21.02.2014 06.10.2021 30.06.2048 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली

र्नोरुग्ि 
पणिसणेवका

1499 श्रीर्ती तळर्ावकि वांिना अणर्त हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
बालरुग्ि 

नणसिंर् पिणवका
16.03.1986 02.06.2014 06.10.2021 31.03.2044

इां.र्ा.शा.वै.र्. व रु., 
नार्पिू

बालरुग्ि 
पणिसणेवका

1500 श्रीर्ती णवद्या िघुनाथन हिंिू खुला
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
24.05.1976 23.09.2008 06.10.2021 30.05.2034 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

1501 श्रीर्ती कोकिे सणवता र्ारुती (बावधने ) हिंिू भ.ज.(क)
जी.एन.एर् 
सा.आ.प. 

नणसिंर् पिणवका
26.04.1980 10.08.2011 06.10.2021 30.04.2038 प.व.पा.शा.रु., साांर्ली

सावमजणनक 
आिोग्य 
पणिसणेवका

सांचालक
                    वदै्यकीय णशक्षि आणि सांशोधन, रु्ांबई.
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