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परिपत्रक    
 
          

अरिसेरिका िर्ग २ (श्रणेी II) पदाची रद.01.01.2023 िोजीची तात्पिुती 
 जषे्ठता सूची प्ररसध्द किणेबाबत... 

 
 

 संचालनालय, िदै्यकीय रिक्षण ि संिोिन, मंुबई यांचे अरिनस्त असलेल्या संस््ांमध्ये कायगित  

अरिसेरिका, िर्ग २ (श्रेणी II) या पदाची रद.01.01.2023 िोजीची तात्पुिती सेिाजेष्ठता सूची संचालनालयाच्या 

www.med-edu.in या सकेंतस््ळािि प्ररसध्द किण्यात आलेली आहे. सदि यादीबाबत काही हिकती / 

सुचना असल्यास संबंरित कमगचाऱयांनी सदि यादी प्ररसध्द केल्याच्या रदनांकापासून 15 (पंििा) रदिसांत योग्य 

पुिाव्यासह आपल्या संस््ेमध्ये सादि किाियाचे आहे. संस््ेने त्यांच्याकडे प्राप्त हिकती सुचना एकरत्रतपणे 

संचालनालयास व्यक्तीि: /टपालाने/ईमेल द्वािे (dmerebranch@gmail.com) सदि यादी प्ररसध्द केल्याच्या 

रदनांकापासून 15 (पंििा) रदिसांत सादि किाव्यात. कमगचाऱयांकडून ्ेट अ्िा योग्य पुिाव्यारििाय तसेच 

उपिोक्त कालाििीनंति प्राप्त झालेल्या आलेल्या हिकती / सुचनांची दखल घतेली जाणाि नाही याची नोंद 

घ्यािी.  

सिग संस््ाप्रमुखांना सुरचत किण्यात येते की सदि यादी प्ररसध्द केल्याची सचुना आपल्या संस््ेच्या 

सुचना फलकािि लािण्यात यािी. सदि यादी आपल्या संस््ेमिील सिग संबंरित कमगचाऱयाचं्या रनदिगनास 

आणनू द्यािी ि सदि यादीिि संबंरित कमगचाऱयाची  स्िाक्षिी घेऊन ती यादी आपल्या कायालयामध्ये जतन 

करुन ठेिण्यात यािी. 

 
                 
                         आयुक्त 
                 िदै्यकीय रिक्षण ि संिोिन, (महािाष्र िाज्य) 
  

प्ररत, 
संचालनालय अरिनस्त सिग संबंरित 
अरिष्ठाता/ सह. प्राध्यापक/अरिक्षक/ अरिसेरिका. 
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अ.
क्र

अधिसधेिकेच े न ांि
क र्यरत सांस्थेच े

न ांि
प्रिर्य जन्म धिन ांक

धनरु्क्तीच  
धिन ांक / 

पिोन्नतीच  
धिन ांक

धनरु्क्तीच  
म र्य (सरळ 

सिेनेे / 
पिोन्नतीने )

जेष्ठत  धिन ांक/
जेष्ठतेच  म नीि 

धिन ांक/ रुजू 
धिन ांक

सिे  
धनिृत्तीच   

धिन ांक
शैक्षधिक अर्यत शेर 

1 श्रीमती अचयन  बढे (निरे) र्ो.ते. रुग्ि लर्, मुांबई भ.ज.(ब) 02-12-1975 25-08-1997 सरळसिे 02-07-2008 31-12-2033 एम.एसस्सी नधसिंर्
म.लो.आ. च ेपत्र धि.25.01. 2008 

नुस र रु्िित्त  क्र. 15

2 श्रीमती र जश्री ि.िळिी (कोरके)
श्री. छ. धशि जी मर् र ज 
सिो. रुग्ि ., सोल परू

खुल 10-04-1971 21-06-1997 सरळसिे 02-01-2013 30-04-2029
जनरल नधसिंर् ि 

धमडि र्फरी 
एम.एसस्सी.नधसिंर्

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 1

3 श्रीमती धिमल धि. केि र
श .ि.ैम. ि रु., 
औरांर् ब ि

खुल 14-11-1976 03-01-2004 सरळसिे 30-09-2013 30-11-2034
जनरल नधसिंर् ि 

धमडि र्फरी 
एम.एसस्सी.नधसिंर्

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 2

4 श्रीमती रेिकु  धच. ि नखेडे र्ो. ते. रुग्ि लर्,मुांबई इम ि 11-10-1977 16-04-2001 सरळसिे 02-01-2013 31-10-2035
जनरल नधसिंर् ि 

धमडि र्फरी बी.एसस्सी. 
नधसिंर्

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 4

5 श्रीमती िांिन  श्री. आमले (शर् िे) श . ि.ै म. ि रु., धमरज धिम प्र 25-12-1970 04-07-1996 सरळसिे 22-01-2013 31-12-2028

जनरल नधसिंर् ि 
धमडि र्फरी, धडप्लोम  इन 

पधेडर् ट्रीक + 
पी.बी.एस.स्सी. (नधसिंर् )

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 5

6 श्रीमती िशै ली ि र् डरे् (त र्डे) श . ि.ै म. ि रु., न र्परू अज 30-07-1974 17-06-1997 सरळसिे 02-01-2013 31-07-2032
एम. एसस्सी. नधसिंर्, 

एम.बी.ए. (र्ॉ.ए.)

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 6

7
श्रीमती म लती धकशोर डोंर्रे 
(र् र्र्ोले)

श सकीर् िदै्यकीर् 
मर् धिद्य लर् ि 
रुग्ि लर्, र्ोंिीर् 

अज 16-04-1968 07-08-1997 सरळसिे 22-01-2013 30-04-2026
जनरल नधसिंर् ि धमडि र्फरी 

एम.एसस्सी नधसिंर्, 
एल.एल.बी., एम.बी.ए. (र्ॉ.ए.)

श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 
म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 

नुस र रु्िित्त  क्र. 7

8 श्रीमती अमृत  ज. पोर्रे श . ि.ै म. ि रु., ल तूर खुल 29-11-1978 28-02-2002 सरळसिे 
02-01-2013
18-02-2013

30-11-2036 एम.एसस्सी नधसिंर्
श .धन.धि.02.01.2013 अन्िरे् 

म.लो.आ. च ेपत्र धि.14.08.2012 
नुस र रु्िित्त  क्र. 8

सांच लन लर् , िदै्यकीर् धशक्षि आधि सांशोिन, मुांबई.

अधिसधेिक   िर्य २ (शे्रिी II) पि ची धि.01.01.2023 रोजीची त त्परुती ज्रे्ष्ठत  र् िी
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अ.
क्र

अधिसधेिकेच े न ांि
क र्यरत सांस्थेच े

न ांि
प्रिर्य जन्म धिन ांक

धनरु्क्तीच  
धिन ांक / 

पिोन्नतीच  
धिन ांक

धनरु्क्तीच  
म र्य (सरळ 

सिेनेे / 
पिोन्नतीने )

जेष्ठत  धिन ांक/
जेष्ठतेच  म नीि 

धिन ांक/ रुजू 
धिन ांक

सिे  
धनिृत्तीच   

धिन ांक
शैक्षधिक अर्यत शेर 

9
श्रीमती गे्रसी डॅधनर्ल ऑर्स्टीन 
(मधरर् न )

श . ि.ै म. ि रु., अकोल खुल 25-06-1981 17-01-2004 सरळसिे 24-02-2016 30-06-2039
जनरल नधसिंर् ि 

धमडि र्फरी एम.एसस्सी 
नधसिंर्

श .धन.धि.17.07. 2015 अन्िरे् 
म.लो.आ.  च ेपत्र धि.03.12.2013 

नुस र रु्िित्त  क्र. 1

10 श्रीमती सीम  धििके म ने (चव्र् ि )
प.ि.प .श .स.रु., 
स ांर्ली

खुल 29-06-1983 11-07-2015 सरळसिे 28-09-2015 30-06-1941 एम.एसस्सी नधसिंर्
श .धन.धि.17.07. 2015 अन्िरे् 

म.लो.आ.  च ेपत्र धि.03.12.2013 
नुस र रु्िित्त  क्र. 2

11 श्रीमती अरुि  प िर  (भर डे) सिोपच र रुग्ि लर्, िुळे अज 15-08-1971 17-07-2015 सरळसिे 21-07-2015 31-08-2029
जनरल नधसिंर् ि 

धमडि र्फरी, बी.एसस्सी. 
नधसिंर् (IGNU)

श .धन.धि.17.07.2015 अन्िरे् 
म.लो.आ.  च ेपत्र धि.03.12.2013 

नुस र रु्िित्त  क्र. 3

आरु्क्त
िदै्यकीर् धशक्षि ि सांशोिन, (मर् र ष्ट्र र ज्र्)
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