.संवैिशवसं/नीट-एमडीएस-२०२०/सेवांतगत/दं त/सिमती/पा ता/न. .३६९/२०२०/२-अ,

िद.- १०.०७.२०२०

ित,
आयु त,
रा य सामाईक वेश परी ा क ,
८वा मजला, यु ए सेलिसयर इमारत,
ए.के.नायक माग, फोट, मुंबई - ४००००१.

शै िणक वष 2020-21 किरता दं त पद यु र पदवी, पदिवका अ यास मा या वेशाकिरता भारतीय दं त
पिरषद यां या िदनांक 03.07.2020 रोजी या प ानुसार िनट एमडीएस 2020 या कट-ऑफ कोर पा ता कमी
के यामुळे रा य सामाईक वेश पिर ा क ामाफत ऑनलाईन प दतीने न दणी ि या िदनांक 07.07.2020 ते
09.07.2020 या काळात राबिव यात आली आहे . सदरील न दणीम ये संचालनालय अंतगत शासकीय दं त
महािवलय, नागपुर येिथल काश गजानंन बंदीवार या सेवातंगत उमेदवारानी न दणी के याबाबतची यादी रा य
सामाईक वेश पिर ा क ामाफत िदनांक 09.07.2020 रोजी या प ा ारे वै कीय संचालनालयास सादर कर यात
आली आहे . सदरील यादीतील उमेदवार भारतीय दं त पिरषदे या िनकषानुसार, नीट-एमडीएस-2020 मािहती
पु तकेतील िनयम व शासनाने सेवांतगत उमेदवारांचे पद यु र अ यास माकिरता वेळोवेळी िनगिमत केले या
शासन िनणया या अ यन त राहू न यां या सेवा ाहय असलेले अितिर त गुण (Additional Weightage) दे वून
यांची पा ता यादी रा य सामाईक वेश पिर ा क ाकडे सादर कर या या सूचना िद या हो या.
याअनुषंगाने सेवांतगत उमेदवारांची पा ता व अितिर त गुण देणेसंदभ तील कायवाही करणेकिरता
वै कीय िश ण व संशोधन संचालनालयाने िदनांक १४ माच, २०२० या काय लयीन आदेशा वये खालील माणे
सिमती गठीत कर यात आलेली आहे .

१.
२.
३.
४.
५.

डॉ.एस.पी.डांगे, सह संचालक (दं त), वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई
डॉ.िववेक पाखमोडे , अिध ठाता, शासकीय दं त महािव ालय व णालय, मुंबई
डॉ.बी.एन.िहवाळे , िवशेष काय अिधकारी, वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई
डॉ.सुिशल दुबे, िवशेष काय अिधकारी, वै कीय िश ण व संशोधन, मुंबई
डॉ.तिबता बजािमन, सहयोगी ा यापक, दं तिवकृती व अणुजीवशा िवभाग, शासकीय दं त
महािव ालय व णालय, मुंबई

..... अ य
..... सद य
..... सद य
..... सद य
..... सद य

वरील सिमतीची िदनांक १० जुलै, २०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक आयोिजत कर यात आली
होती. वै कीय िश ण संचालनालयाकडे

ा त झाले या ०१ सेवांतगत उमेदवारां या अज ची व

पडताळणी सिमतीमाफत कर यात आली आिण शासन िनणय

माणप ांची

मांक पीजीएम-१०१७/ . .३५/१७/िश ण-२,

िदनांक ०४ िडसबर, २०१७ म ये िदले या तरतूद या अनुषंगाने यांची पा ता ठरवून अितिर त गुण (Additional
Weightage) दे वून यांची गुणव ा यादी तयार कर यात आली. सिमतीकडू न तयार कर यात आलेली गुणव ा
यादी रा य सामाईक वेश परी ाकडे पुढील कायवाहीकिरता पाठिव यात येत आहे .
सही/-

त- मा.सिचव, वै कीय िश ण व औषधी ये िवभाग, मं ालय, गो.ते. णालय आवार मुंबई

Final BDS Attenpts

Internship Period

Date of Permanent Govt.
Service Appointment

Probation Completion

College of Establishment
Dental/Medical

8

9

10

11

12

13

1

Bandiwar Prakash
1955218053 18786
NT1 3/17/1980
Gajanan

39 years
7 Months
14 Days

Govt.
Dental
College
Nagpur

2

internship
completed on
(01/01/2004 to
31/12/2004)

10/21/2016

GDC
Yes
Mumb
(20.10.2018)
ai

Year
14

3

Month
15

0
Month
10 Days

Final In service Merit

Name of Institute Passing final
BDS

7

Remark

Age on last Date of Application
Submisssion 31/10/2019

6

Corrected NEET MDS marks

Date of Birth

5

Additional Weightage Marks

Category with Merit

4

NEET MDS 2020 Marks

Name of Candidate

3

Percentage of Additional
Weightage to be granted

NEET MDS Rank

2

Whether Eligible for Additional
Weightage Yes/No

Roll No.

1

Total Duration of Service
onlast Date of Application
Submisssion 31/10/2019

S.N

Government of Maharashtra
Medical Education And Drugs Department
Directorate Medical Education & Research, Mumbai
Final State Merit List after additional weightage forDental Inservice Candidates ofNEET -MDS 2020 declared on 10/07/2020
(As per Govt. Resolution No. PGM-1012/CR-1/12/Edu.-2, dated 30th January 2012)
(Tip:- Newly eligible Dental In service Candidate due to lowered cut-off of NEET MDS 2020 By DCR)

16

17

18

19

20

21

22

Yes

30%

213

63.9

276.9 Eligible

7

