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नवी मुंबई महानगरपा�लका 

�शासन �वभाग 

आरो�य �वभागांतग�त वै�यक�य अ धकार" संवगा�तील पदभरती 2019 

   

 
जा%हरात 'मांक :02/2019 %द.07/06/2019 रोजी ��स1द के3या नतंर महारा45 शासन, नगर �वकास �वभाग, न�व-28 यांचेकडील प; 'मांक : नमुंम -

1217/2012/पर्.'.99/न�व-28, %द.30 ऑग?ट 2019 अAवये सुच�वBयात आले3या Cबदंनूामावल" नसूार EरFत पदांचा सुधार"त तप�शल 

 

जा%हरात 'मांक :02/2019 %द.07/06/2019 नसूार पदसंGया 
 

पदाचे नाव : कHन4ठ वै�यक�य अ धकार", गट-अ   (वेतनKेणी : वेतन बँड 9300-34800 + Pेड वेतन 4600) 
 

जात �वग� अ.जा. अ.ज. �व.जा.(अ) भ.ज.(ब) भ.ज.(क) भ.ज.(ड) �व.मा.�. इ.मा.व. एसईबीसी ईडTलुएस खुला एकूण पदे 

EरFत पदसGंया 3 2 1 1 1 0 0 4 4 2 6 24 

��������� 2 1 1 1 1 0 0 3 3 1 4 17 

	
ह�� 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 

������������������ 1 � –��������-OL ��������� ��#�� �ह�. 

 

 

शासनाVया सामाAय �शासन �वभागाने �माWणत केले3या Cबदंनूामावल" नसूार EरFत पदांचा सुधार"त तप�शल 

पदाचे नाव : कHन4ठ वै�यक�य अ धकार", गट-अ   (वेतनKेणी : वेतन बँड 9300-34800 + Pेड वेतन 4600) 
 

जात �वग� अ.जा. अ.ज. �व.जा.(अ) भ.ज.(ब) भ.ज.(क) भ.ज.(ड) �व.मा.�. इ.मा.व. एसईबीसी ईडTलुएस खुला एकूण पदे 

EरFत पदसGंया 3 2 1 1 1 0 0 4 3 2 7 24 

��������� 2 1 1 1 1 0 0 3 2 1 5 17 

	
ह�� 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 

������������������ 1 � –��������-OL ��������� ��#�� �ह�. 

 

 

 



2 

 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

�शासन �वभाग 

आरो�य �वभागांतग�त वै�यक�य अ धकार" संवगा�तील पदभरती 2019 

   

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :-  खुला सव�साधारण (पदसंGया :- 5) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. सुनल आधार �ब�हाड े अनुसू�चत जाती 71.00 खुला सव"साधारण   

2 डॉ. $वनोद बाबुलाल च'हाण $वमु)त जाती (अ) 68.36 खुला सव"साधारण   

3 डॉ. सुशांत बबन बगाडे अनुसू�चत जाती 64.86 खुला सव"साधारण   

4 डॉ. -मणा .रनू बनवार/लाल खुला 64.08 खुला सव"साधारण   

0द'यांगसाठ3चे आर4णाचे एक पदाचा अनुशेष खुला सव"साधारण 9वगा"तून पुढे ओढ<यात येत आहे. 

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :-  खुला सव�साधारण 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. चेतन ल=मण-सगं राजपूत खुला 62.35 खुला सव"साधारण   

2 डॉ. सौरभ राज@A बोरसे इतर मागास 9वग" 61.77 खुला सव"साधारण आर4णाचा दावा केलेला नाह/. 

3 डॉ. सं0दप भानुदास कसबे अनुसू�चत जाती 57.81 खुला सव"साधारण   

4 डॉ. यशो0दप अशोक ठाकरे खुला 53.55 खुला सव"साधारण   

5 डॉ. $वनय $वजय महाले अनुसू�चत जाती 52.65 खुला सव"साधारण   
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :-  खुला म%हला (पदसंGया :- 2) 

 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. सोनल सु-शलकुमार डुबल अनुसू�चत जाती 67.98  खुला म0हला   

2 डॉ. 9ांजल/ राजु CखडDकर अनुसू�चत जाती 65.68  खुला म0हला   

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :-  खुला म%हला 
 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. रोशनी अEण च'हाण $वमु)त जाती अ 49.83 खुला म0हला   

2 डॉ. चेतन ल=मण-सगं राजपूत खुला 62.35 खुला (म0हलाऐवजी)   

3 डॉ. सौरभ राज@A बोरसे इतर मागास 9वग" 61.77 खुला (म0हलाऐवजी) आर4णाचा दावा केलेला नाह/. 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- अनसुू चत जाती सव�साधारण (पदसंGया :- 2) 

 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. धनंजय दामोदर काळे अनुसू�चत जाती 61.95 
अनुसू�चत जाती 

सव"साधारण 
  

2 डॉ. रो0हत सुधीर गा-लदंे अनुसू�चत जाती 59.41 
अनुसू�चत जाती 

सव"साधारण 
  

            

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- अनुसू चत जाती सव�साधारण 
 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. सं0दप भानुदास कसबे अनुसू�चत जाती 57.81 
अनुसू�चत जाती 

सव"साधारण 
  

2 डॉ. $वनय $वजय महाले अनुसू�चत जाती 52.65 
अनुसू�चत जाती 

सव"साधारण 
  

3 डॉ. स�चन बाबूराव साळवे अनुसू�चत जाती 51.45 
अनुसू�चत जाती 

सव"साधारण 
  

   
  

  
 

 

 

 



5 

 

 

 

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- अनसुू चत जाती म%हला (पदसंGया :- 1) 

 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.शुभांगी धवल थोरात अनुसू�चत जाती 62.50 अनुसू�चत जाती म0हला   

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- अनसुू चत जाती म%हला 
 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. सं0दप भानुदास कसबे अनुसू�चत जाती 57.81 
अनुसू�चत जाती 

(म0हलाऐवजी) 
  

2 डॉ. $वनय $वजय महाले अनुसू�चत जाती 52.65 
अनुसू�चत जाती 

(म0हलाऐवजी) 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- अनसुू चत जमाती सव�साधारण (पदसंGया :- 1) 

 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. संकेत रामचंA इरनक अनुसू�चत जमाती 52.82 
अनुसू�चत जमाती 

सव"साधारण 
  

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- अनसुू चत जमाती सव�साधारण 
 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- अनसुू चत जमाती म%हला (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- �वमुFत जाती-अ सव�साधारण (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 
डॉ. सMफया फातेमा मोहOमद 

शहाबुPीन -स0PकQ 
$वमु)त जाती (अ) 50.96 

 $वमु)त जाती-अ 

सव"साधारण 
  

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- �वमुFत जाती-अ सव�साधारण 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. रोशनी अEण च'हाण $वमु)त जाती अ 49.83 
 $वमु)त जाती-अ 

सव"साधारण 
  

2 पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- भटFया जमाती-ब सव�साधारण (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ापत् गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. पंढर/ माधवराव क@ Aे भट)या जमाती-ड 55.22 

भट)या जमाती-ड  

(अंतग"त प.रवत"नीय 

भट)या जमाती-ब ऐवजी) 

  

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- भटFया जमाती-ब सव�साधारण 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. रोशनी अEण च'हाण $वमु)त जाती अ 49.83 

$वमु)त जाती-अ 

(अंतग"त प.रवत"नीय 

भट)या जमाती-ब ऐवजी) 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- भटFया जमाती-क सव�साधारण (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.हषा"ल/ हनुमंत बेदंगुडे भट)या जमाती (क) 46.32 
 भट)या जमाती-क 

सव"साधारण 
  

   
  

  

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- भटFया जमाती-क सव�साधारण 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. रोशनी अEण च'हाण $वमु)त जाती अ 49.83 

$वमु)त जाती-अ 

(अंतग"त प.रवत"नीय 

भट)या जमाती-क ऐवजी) 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- इतर मागास वग� सव�साधारण (पदसंGया :- 3) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. मनोज रामराव बकाल इतर मागास 9वग" 56.37 
इतर मागास वग" 

सव"साधारण 
  

2 डॉ. कुणाल उप@A भोईर इतर मागास 9वग" 43.34 
इतर मागास वग" 

सव"साधारण 
  

3 पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

   
  

  
संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम �Hत[ायाद" 

�वग� :- इतर मागास वग� सव�साधारण 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

      
संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- एसईबीसी सव�साधारण (पदसंGया :- 2) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 
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संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- एसईबीसी म%हला (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

      

संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- ईडTलुएस सव�साधारण (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

      
संवगा�चे नाव :- कHन4X वै�यक�य अ धकार" 

अHंतम Hनवडयाद" 

�वग� :- ईडTलुएस म%हला (पदसंGया :- 1) 

अ. '. उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा �वग�  
मुलाखतीम1ये एकूण �ाZत गुण  

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाI उमेदवार उपलKध झाला नाह/. 

      

    
सह"/- 

    
उपायFुत (�शासन) 

 
   

नवी मुंबई महानगरपा�लका 


