
अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. अ�न��द मोहनराव पवार खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

संवगा�चे नाव :- -दयरोगत/

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. मजहरखान द�तगीरखान म�ुला खुला

2 डॉ. अिजत माता�साद �म�ा खुला

3 डॉ. आद !य द!तकुमार पाट ल खुला

4 डॉ.�नलेश भा�कर मोरे खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- 7युरो सज�न
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. (वनोद रामराव पचाडे इतर मागास �वग+

2 डॉ.(वनायक नारायण सुतार खुला

3 डॉ.�नलेश सोपानराव पाट ल इतर मागास �वग+

4 डॉ.समीर सुधाकर अ.हरे अनुसू0चत जाती

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- 9ला'ट�क सज�न
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. सागर कारभार  केदारे अनसु0ूचत जाती

2 डॉ. सजुीत मनमथा श2ेी खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :-वै'कुलर सज�न
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. (वकास ब4चेलाल ग5ुता खुला

2 डॉ. डोना�ड जॉन बाब ूचाजूर खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :-ओंकोलॉिज'ट
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. ऋषभ �काश जैन खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :-गॅ'?ोए7?ॉलॉिज'ट
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. शैलेश �शवाजी बफ: अनुसू0चत जाती

2 डॉ. (वनोद आनंदा दांडगे अनुसू0चत जाती

3 डॉ. मयुर रामकृ=णराव हेडाऊ खुला

4 डॉ.समेुध �ीराम ?कद+क अनसु0ूचत जाती

5 डॉ. .दपक .दल प भंगाळे खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :-वै3यकशा'" त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. मनोज �भमराव पाटेकर खुला

2 डॉ.महेश रो.हदास साबळे अनुसू0चत जाती

3 डॉ.�स�दाथ+ गोरखनाथ सावड:कर अनुसू0चत जाती

4 डॉ.(वAांत नंद?कशोर वाघमारे अनुसू0चत जाती

5 डॉ. कुणाल �भमराव �शरसाट अनुसू0चत जाती

6 डॉ.भुमेश गो(वदं दराडे भटCया जमाती (ड)

7 डॉ.र(वDं नुतनचंD कुरळकर खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :-7याय वै3यकशा'" त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. आनदं गलुाबराव बोडाडे अनसु0ूचत जाती

2 डॉ. (�यकंा �शवराम कटके अनसु0ूचत जाती

3 डॉ.शुभांगी �भमराव मुनेEवर अनुसू0चत जाती

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- र�त सं�मण अ5धकार�
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. करेश साम ूकाFहात अनसु0ूचत जमाती

2 डॉ. क�पेश उ!तम चौधर अनसु0ूचत जमाती

3 डॉ. (ववेक अनतं पाट ल खुला

4 डॉ. सागर (वजयकुमार होटकर खुला

5 डॉ. सधुीर अनतं सतुार खुला

6 डॉ. �मल ंद (वEवास पाट ल अनसु0ूचत जाती

7 डॉ.सु�शल जा�लदंर देशमुख खुला

8 डॉ. मनोज �शवाजी खराडे भटCया जमाती-क

9 डॉ. (वशाल सि4चदानंद यादव खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- शAय 5चBक&सक
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. आ�शष (वIयाधर Eयामकुल अनसु0ूचत जाती

2 डॉ. चंFDजीत छगनलाल रावल खुला

3 डॉ. �मनाKी कमलाकर खुलात अनसु0ूचत जमाती

4 डॉ. अिEवनी सभुाष हटकर भटCया जमाती ब

5 डॉ. शलाका लLमण चौधर इतर मागास वग+

6 डॉ. .दपाल  मरुल धर पाट ल इतर मागास �गव+

7 डॉ. (वशाल रघनुाथ कराळे अनसु0ूचत जमाती

8 डॉ. भावना बाळकृ=ण सपकाळे अनुसू0चत जमाती

9 डॉ. अ�णा राजकुमार बेलुरे भटCया जमाती (क)

10 डॉ. रा.हला �शर न �नसार अहमद मोमीन इतर मागास �वग+

11 डॉ. सा.दया अ�सम इ�माईल पटेल �स.NकO खुला

12 डॉ. सुवणा+ बाळासाहेब माने भटCया जमाती (क)

13 डॉ.Eवेता कैलाश गज�भये अनुसू0चत जाती

14 डॉ. चंDशेखर धम+राज राऊत खुला

15 डॉ. भावना अ�ण पगारे अनुसू0चत जाती

16 डॉ. �श�पा �ीराम शुCल खुला

17 डॉ. (�ती मनमथा शे2ी खुला

18 डॉ.�ांजल संजय �नबंाळकर एसईबीसी

19 डॉ. धन�ी युवराज पाट ल इतर मागास �वग+

संवगा�चे नाव :- '"ी रोग त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

20 डॉ. शीतल श�शकांत �शदें अनुसू0चत जाती

21 डॉ.(वजया ईशान �सगं खुला

22 डॉ.मंदार (वलास गवते भटCया जमाती (क)

23 डॉ.अच+ना उ�दवराव Kीरसागर खुला

24 डॉ.(व�नता (व�ंयवासीनी लाल खुला

25 डॉ.म�नषा राम0गर  0गर भटCया जमाती (ब)

26 डॉ.सोनल Qखलचंद भंगाळे खुला

27 डॉ. �मनाKी �स�देEवर अंधाळकर खुला

28 डॉ. अिEवनी (वजय�सहं देशमुख खुला

29 डॉ. फौजीया बशीर अहमद वांगडे खुला

30 डॉ.�शखा महRD राणी खुला

31 डॉ. अिEवनी परशराम इंगळे इतर मागास वग+

32 �वाती मा�ती फडतरे इतर मागास वग+

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- '"ी रोग त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. �ी�नवास �शवशकंर पजुार खुला

2 डॉ. (वजयालLमी छगन चौधर इतर मागास वग+

3 डॉ. नेहा (वशाल शमा+ (पाठक) खुला

4 डॉ. वभैव काशीनाथ गोडे अनसु0ूचत जमाती

5 डॉ. अ�नताबाई बी. राजु बसडूे एसईबीसी

6 डॉ.रोहन र(वDं चTहाण खुला

7 डॉ.र(व मारोती सावरे अनसु0ूचत जाती

8 डॉ. सUयदा सह ना सUयद शमसोNीन हाEमी खुला

9 डॉ. अफताब अल  हसन अल  शखे खुला

10 डॉ.(वपीन (व=णु गोयन खुला

11 डॉ.राहुल ओंकार चौरागडे इतर मागास �वग+

12 डॉ. अशोक रामराव पाठक इतर मागास �वग+

13 डॉ.महेश सुरेश पाट ल इतर मागास �वग+

14 डॉ.असीम अनूप बरWवाल --

15 डॉ.?कशोर लLमण 0गर भटCया जमाती (ब)

16 डॉ.सचीन Xयंबकराव देशमुख खुला

17 डॉ.मोहन�सनोNीन निजरोNीन मु�ला खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- बाल रोग त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. सु(�या YZबंक बोबडे एसईबीसी

2 डॉ. प=ुपा राजRD बोराडे खुला

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- C-Bकरण त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. म�नष नामदेव पवार (वमCुत जाती अ

2 डॉ.ि�मता अशोक आगळे अनुसू0चत जाती

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- इंटेि7सिEह'ट
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. दया (वर�सगं पाडवी अनसु0ूचत जमाती

2 डॉ. म�नष नामदेव पवार (वमCुत जाती अ

3 डॉ. अनजुा Yबडकर खुला

4 डॉ.�नेहल मोहन केरकर (वशेष मागास �वग+

5 डॉ.?फरदोस शकOल 0गरकर खुला

6 डॉ.Eवेता राकेश मोहन खुला

7 डॉ. जय�ी अ[ण लाड भटCया जमाती (ब)

8 डॉ. सतंोष नामदेव पाट ल खुला

9 डॉ.अमतृा अजय .टलवे --

10 डॉ.�ाची गुलाब गावडे --

11 डॉ.सुहास भागवत कापसे इतर मागास �वग+

12 डॉ. स(वता रामचंD वायदंडे अनुसू0चत जाती

13 डॉ. �नतीश सुनील गोजमगंुडे खुला

14 डॉ. पराग रामदासराव साबळे इतर मागास �वग+

15 डॉ. �णीत शांताराम पाट ल इतर मागास �वग+

16 डॉ. सागर नाना मोरे --

17 डॉ. संद प पंजाबराव नगराळे अनुसू0चत जाती

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- ब5धर�करण त/
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

1 डॉ. सचेतन नानासाहेब घोडके --

2 डॉ. सौरभ राजRD बोरसे इतर मागास �वग+

3 डॉ. समाधान भरत पगारे अनसु0ूचत जाती

4 डॉ. मनोज रामराव बकाल इतर मागास �वग+

5 डॉ. अमोल चंDकांत देशमखू खुला

6 डॉ. यशो.दप अशोक ठाकरे खुला

7 डॉ. हेमलता लLमण कोलकर खुला

8 डॉ. �शांत इंDजीत राज अनसु0ूचत जाती

9 डॉ. चा�ल राजेश सखंे --

10 डॉ. जयद पकुमार गगंाधरराव कापसीकर अनसु0ूचत जाती

11 डॉ. लवेश रामदास अभंोरे अनसु0ूचत जाती

12 डॉ. रोशनी अ�ण चTहाण (वमCुत जाती अ

13 डॉ. र(वDं केशवराव पजई (वमCुत जाती अ

14 डॉ. पढंर  माधवराव कR Dे भटCया जमाती ड

15 डॉ. केदार द!ताZये कुलकण] खुला

16 डॉ. कांचन ह^रEचंD .दवे अनसु0ूचत जमाती

17 डॉ. सोनल आ5पाराव बोथीकर अनसु0ूचत जमाती

18 डॉ. कोमल देवराव मुळे खुला

19 डॉ. रा.हला �शर न �नसार अहमद मोमीन इतर मागास �वग+

20 डॉ. काजल ह^रहर दाश खुला

संवगा�चे नाव :- कFनGH वै3यक4य अ5धकार�
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

21 डॉ. साधना सहदेव तायडे अनुसू0चत जाती

22 डॉ. स?फया फातेमा मोह_मद शहाबुNीन �स.NकO (वमुCत जाती (अ)

23 डॉ. �ांजल  राजु Qखड:कर अनुसू0चत जाती

24 डॉ. सुशांत बबन बगाडे अनुसू0चत जाती

25 डॉ. अं?कता ता!याराव सोनवणे अनुसू0चत जाती

26 डॉ.(वनय (वजय महाले अनुसू0चत जाती

27 डॉ.सायल  सहदेव मानकर अनुसू0चत जमाती

28 डॉ.शुभांगी धवल थोरात अनुसू0चत जाती

29 डॉ.संकेत रामचंD इरनक अनुसू0चत जमाती

30 डॉ..हमांशु �ीराम रायचंदानी खुला

31 डॉ.सना साबीर फकO खुला

32 डॉ. गो(वदं आनंदराव पावडे एसईबीसी

33 डॉ. उषा सुभाष राठोड (वमुCत जाती (अ)

34 डॉ. रो.हत सुधीर गा�लदें अनुसू0चत जाती

35 डॉ. (वनोद बाबुलाल चTहाण (वमुCत जाती (अ)

36 डॉ. कुणाल उपRD भोईर इतर मागास �वग+

37 डॉ. सोनल सु�शलकुमार डुबल अनुसू0चत जाती

38 डॉ. .दपा (वनायक मराठे अनुसू0चत जाती

39 डॉ.(वजय अर(वदं तेल इतर मागास �वग+

40 डॉ.शैलेश शंकर पोळ अनुसू0चत जाती

संवगा�चे नाव :- कFनGH वै3यक4य अ5धकार�
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नवी मंुबई महानगरपा�लका

शासन  वभाग

कागदप"े तपासणी व पडताळणीअंती ता&पुर&या 'व(पात मुलाखतीसाठ+ पा" ठरणा,या उमेदवारांची याद�

आरो1य  वभाग वै3यक4य अ5धकार� व वै3यक4य त/ पदभरती 2019

अ. �. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा वग�

41 डॉ.हषा+ल  हनुमंत बेदंगुडे भटCया जमाती (क)

42 डॉ.^रनु बनवार लाल �मणा खुला

43 डॉ.संतोष मोहन कालेकर खुला

44 डॉ.अमन�काश ओम�काश पांडये खुला

45 डॉ.सुहास वसंतराव सोनवणे अनुसू0चत जाती

46 डॉ. पदमर  �स�देEवर आंधळकर खुला

47 डॉ. सं.दप भानुदास कसबे अनुसू0चत जाती

48 डॉ. सचीन Xयंबकराव देशमुख खुला

49 डॉ. �शखा महRD रानी खुला

50 डॉ. सुखदेव वसंत सुडके भटCया जमाती क

51 डॉ. नेहा मुकंूद भगत इतर मागास �वग+

52 डॉ. सु�नल आधार Yब`हाडे अनुसू0चत जाती

53 डॉ. शदरकुमार बाबुराव राऊत इतर मागास �वग+

54 डॉ. धनंजय दामोदर काळे अनुसू0चत जाती

55 डॉ. स0चन बाबूराव साळवे अनुसू0चत जाती

56 डॉ. चेतन लLमण�सगं राजपूत खुला

57 डॉ. सदफ अलताफ शेख खुला

58 डॉ. अच+ना अ�ण बांदकर (वशेष मागास �वग+

59 डॉ. आ�शष दे(वदास भगत (वशेष मागास �वग+

सह�/-

उपाय�ुत (शासन)

नवी मुबंई महानगरपा�लका

संवगा�चे नाव :- कFनGH वै3यक4य अ5धकार�
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