अ. नं.

"आपले आरो य आप या हाती''
द. 15/4/2016 ते द. 19/4/2016 या कालावधीतील उप ःथत ूिश णाथ पऽक
नांव

हु ा

1

ौी. यु. एम. भुजबळ

2

ौी. ू हाद जयिसंग पाट

पद. िश क

ज.प. शाळा पेश ,ता.सातारा

3

ौी. उ दव कसन भःमे

पद. िश क

ज.प. शाळा वबांतनगर ता.सातारा

4

सौ. हे मांगी उ दव भःमे

पद. िश क

ज.प.शाळा सोनगांव ता.सातारा

5

सौ. िलना मा ती पोटे

उपिश

का

ज.प.शाळा नुने गावठाण ता.सातारा

6

सौ. िनमला रामचंि जगदाळे

उपिश

का

ज.प.शाळा कृ ंणानगर ता.सातारा

7

ौी. सिचन पुरा णक

योगिश क

ववेकानंद कि नागरःथान,सातारा

8

ौी. ूकाश वंणू बडदरे

पद. िश क

ज.प.शाळा सं.माहुली,ता.सातारा

9

ौी. उमेश जाधव

उपिश क

ज.प.शाळा राजपूर ,ता.म. र

10

डॉ. सं जवनी िशंदे

ज हा आयुष अिधका आयुष वभाग,िस ह ल हॉःपीटल

11

ौी. कुमार व ठल िशंदे

वषयत

पं.स. सातारा

12

ौी. उमेश गजानन येवले

वषयत

पं.स. सातारा

13

ौीम. दपाली राज ि फडतरे

आशा गट ूवतक

िचंचणेर वंदन, ता.सातारा

14

ौीम. रे खा सिचन

आशा गट ूवतक

क हे र, ता. सातारा

15

ौीम. िचऽा अ जत झरपे

आशा गट ूवतक

क हे र, ता. सातारा

16

ौीम. विनता हषताज कदम

आशा गट ूवतक

िलंब, ता. सातारा

17

ौीम. छाया द ाऽय पवार

आशा गट ूवतक

कुमठे , ता. सातारा

18

ौीम. क वता वजय कत कर

आशा गट ूवतक

ठोसेघर, ता. सातारा

19

ौीम. सुिनता राजि परामणे

आशा गट ूवतक

कुडाळ , ता. जावली

20

ौीम. िगता सागर गुरव

आशा गट ूवतक

कुडाळ , ता. जावली

21

ौीम. अचना गोरखनाथ द ीत

आशा गट ूवतक

केळघर, ता. जावली

22

ौीम. सा रका ूशांत गुजर

आशा गट ूवतक

सायगांव, ता. जावली

23

ौीम. वैशाली हर भाऊ गाढवे

आशा गट ूवतक

बावधन, ता. वाई

24

ौीम. सोनाली ूमोद भोसले

आशा गट ूवतक

भु ज, ता. वाई

25

ौीम. पाली दयानंद पवार

आशा गट ूवतक

भु ज, ता. वाई

26

ौीम. छाया शांताराम गोळे

आशा गट ूवतक

मालतपूर, ता. वाई

27

ौीम. उ वला िनतीन जाधव

आशा गट ूवतक

मालतपूर, ता. वाई

28

ौीम. सुलाबाई सु जत कुंभार

आशा गट ूवतक

29

ौी. भा यौी म लीकाजुन सुडके

आशा गट ूवतक

पुसेसावळ , ता. खटाव

30

ौीम. योती जग दश धमािधकार

आशा गट ूवतक

िनमसोड, ता.खटाव

31

ौीम. रो हणी रामदास सावंत

आशा गट ूवतक

खटाव, ता. खटाव

32

ौीम. व ा नानासो थोरात

आशा गट ूवतक

म हारपेठ, ता. पाटण

33

ौीम. मंगेशा अशोक च हाण

आशा गट ूवतक

तारळे , ता. पाटण

34

डॉ. दपक वसंतराव साळुं खे

तालुका आरो य अिधकपाटण

35

स विशला हणमंत पवार

उपिश

का

सायगांव, ता. जावली

उपिश

का

बामणोली कसबे

36

व ा रामचंि माने

व.अ. आरो य

कायालय

रसागर

पं.स. जावली (मेढा)

डःकळ, ता. खटाव

37

ौ दा रमेश जाधव

उपिश

का

ओझरे , ता. जावली

38

उ वला वनायक पवार

उपिश

का

रानगेघर, ता. जावली

39

राजौी अशोक माने

उपिश

का

बामणवाड , ता. जावली

40

सुिमता मनोहर कदम

उपिश

का

अंधार , ता. जावली

41

वैशाली हे मंत िशंदे

उपिश

का

शेते, ता. जावली

42

मिनषा मा ती वाडकर

उपिश

का

केडं बे, ता. जावली

43

अनुराधा दादा अडसुळे

उपिश

का

रगड वाड , ता. जावली

44

सुरेखा िमलींद जगताप

उपिश

का

मोरघर, ता. जावली

45

िशतल सोमनाथ टकले

उपिश

का

मेढा, ता. जावली

उपिश

का

ूभूचीवाड , ता. जावली

46

दपाली सं दप कव

47

उषा िशवाजी िशवणकर

उपिश

का

आड, ता. जावली

48

अंजना लआमण कदम

उपिश

का

नरफदे व, ता. जावली.

49

ौीम. एस. बी. बारट के

आ.सहा. म हला

ूा.आ.कि िनमसोड,खटाव

50

डॉ. वनोद पतंगे

ूा यापक

आया ल महा व ालय

51

डॉ. सुिनता पतंगे

डॉ टर ूॅ ट स

खाजगी

52

डॉ. वजया कदम

होमीओपॅथ, योगा िश खाजगी

53

ौी. ौीकांत ताडे

व र सहा यक

आयट सेल ज.प.सातारा

54

सौ. सं या ताडे

उपिश

ूतापिसंह हायःकूल,सातारा

55

ौीम. कोळ

िशपाई

56

ौी. दघे आ णासो लआमण

उपिश क

57

ौीम.आर.जी.कदम

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि केळघर

58

ौी. ह .ए.डे रे

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि डःकळ

59

सौ.सीमा जयंत दाते

िन.िश. व.अ. तिनंका पं.स.सातारा तिनंका दौलतनगर

60

ौीम.वंदना करणिसंग वळवी

गटिश णािधकार

महाबळे र

61

सौ.अिनता िशवदास मुसळे

िश ीका

कोपड ता.खंडाळा

62

सौ.िसंधू बापूराव बरकडे

व र मु या या पका खेड बु ता.खंडाळा

63

सौ.शुभांगी मा. गायकवाड

उपिश क

64

सौ.सुजाता बाळासाहे ब ननावरे

आशा गट ूवतक

ूा.आ.कि बबी ता.फलटण

65

सौ.भारती चंिकांत जगताप

AOL Teacher

सातारा

66

कांबीरे बी.एस.

पयवे

ए.बा. व.से.यो.जावली

67

िशंदे सुरेखा वंणू

पदवीधर िश

68

ौी.भूरकूंडे सुरेश दे वराम

किूमुख

69

ौी. दलीप दगडू दध
ु ाणे

उपिश क

70

यादव एच.एन.

शा.पो.आ. अिध क

71

ौी.ूशांत िनवृ ी कदम

पदवीधर िश

क

ज.प.शाळा तापोळा ता.महाबळे र

72

ौी. वनायक दनकर पवार

पदवीधर िश

क

ज.प.शाळा दरे बु ll

73

ौी.अशोक धो डं बा पाट ल

उपिश क

ज.प.शाळा जवळवाड ता.जावली

74

ौी.जनादन झप िशंदे

उपिश क

ज.प.शाळा गणेशपेठ ता.जावली

75

ौी.सुिनल महादे व जांभळे

उपिश क

ज.प.शाळा मालच ड

का

बांधकाम (उ र)
ज.प.ूाथ.शाळा भामघर (जावली)

ज.प.शाळा फुलेनगर ता.खंडाळा

का ICDS
का

ज.प.ूाथ.शाळा वेले ता.सातारा
गट वकास कायालय सातारा
ज.प.ूाथ.शाळा मांढरे वाड ता.वाई
पं.स.खटाव

76

सौ.संगीता सुिनल माळवदे

उपिश क

ज.प.शाळा सनपाने

77

सौ.सुरेखा िशवाजीराव िनंबाळकर

उपिश क

ज.प.शाळा काठ टे क ता.पाटण

78

सौ.ःवाती महे श पालकर

उपिश क

ज.प.शाळा बामणोली (कु.)

79

ौी.महे श कसनराव पालकर

उपिश क

ज.प.शाळा आंबेघर

80

ौीम.दे शमुख एस.बी.

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि ता.खटाव

81

ौीम.सी.अे.माने

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि ता.खटाव

82

ौीम.िनकम आर.एम.

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि ता.खटाव

83

ौीम.िगर वाय.बी.

आरो य सहा.म हला ूा.आ.कि ता.खटाव

84

सौ.जाधव सुजाता ूकाश

उपिश क

85

ौी.पांडुरं ग वंणू जाधव

उपिश क

बुवासाहे बवःती खंडाळा

86

ौी. रवींि गुलाबराव ठ बरे

उपिश क

कवठे खंडाळा

87

ौी.खरमारे आकाराम मा ती

उपिश क

कवठ मल एनकूळ

88

ौीम.आवटे उ वला पुंडिलक

िश क

पं.स.वाई

89

ौीम.पवार रे ँमा रामचंि

गटूवतक

ूा.आ.कि नांदगाव

90

सौ.शुभांगी उमेश भुजबळ

गृ हणी

सातारा

91

ूताप हणमंत गोरे

ूक प सम वयक

माप रवतन ूबोिधनी कटगुण

92

सुिमऽा एस गोडसे

गटूवतक

ूा.कि खटाव

93

िचंचकर शोभा धनंजय

गटूवतक

कातरखटाव

94

भारती र वंि ठ बरे

95

सुयकांत साहे बराव च हाण

पद िश क

ज.प. शाळा मढ

96

परामणे िमना महादे व

उपिश ीका

ज.प. शाळा कुडाळ

97

ढाणे ूितभा हणमंत

उपिश ीका

ज.प.शाळा कुडाळ

98

संजय नारायण िनकम

पद. िश क

ज.प. शाळा जावली ता. म. र

99

सुिमऽा द. गोडसे

गटूवतक

ूा.आ.कि कातरखटाव

100

िचंचकर शोभा धनंजय

गटूवतक

ूा.आ.कि कातरखटाव

101

परामणे िमना महादे व

उपिश क

कुडाळ , ता. जावली

102

ढाणे ूितभा हणमंत

उपिश क

कुडाळ , ता. जावली

103

संजय नारायण िनकम

उपिश क

जावली महाबळे र

104

पवार एम के

पयवे

का ICDS

जावली

105

कठाळे पी ड .

पयवे

का ICDS

जावली

106

ननावरे एल एन

पयवे

का ICDS

जावली

मंथपाल

ज.प.ूा.शाळा पवारमळा ता.कराड

म. व. मोरवे

