
अ. �. उमेदवाराच ेनाव उमेदवाराचा वग�
मुलाखतीम�ये एकूण 

ा�त गुण 
(115 पैक� )

शरेा

1 डॉ. स�ुनल आधार ब�हाडे अनसु�ूचत जाती 71.00

2 डॉ. �वनोद बाबलुाल च�हाण �वम ुत जाती (अ) 68.36

नॉन !"मीलेअर 
#माणप% सादर 

केलेले नाह'

3 डॉ. सोनल स(ुशलकुमार डुबल अनसु�ूचत जाती 67.98

4 डॉ. #ांजल' राजु +खड-कर अनसु�ूचत जाती 65.68

5 डॉ. सशुांत बबन बगाडे अनसु�ूचत जाती 64.86

6 डॉ. (मणा /रन ूबनवार'लाल खुला 64.08

7 डॉ.शभुांगी धवल थोरात अनसु�ूचत जाती 62.50

8 डॉ. चेतन ल2मण(सगं राजपतू खुला 62.35

9 डॉ. धनजंय दामोदर काळे अनसु�ूचत जाती 61.95

10 डॉ. सौरभ राज67 बोरसे इतर मागास #वग9 61.77

नॉन !"मीलेअर 
#माणप% सादर 

केलेले नाह'

11 डॉ. रो:हत सधुीर गा(लदें अनसु�ूचत जाती 59.41

12 डॉ. स:ंदप भानदुास कसबे अनसु�ूचत जाती 57.81

13 डॉ. मनोज रामराव बकाल इतर मागास #वग9 56.37

                                        (कृ.मा.प.)

नवी मंुबई महानगरपा$लका

शासन &वभाग
आरो*य &वभागांतग�त वै+यक�य अ,धकार. संवगा�तील पदभरती 2019

संवगा�चे नाव :- क/न01 वै+यक�य अ,धकार.

2द.05/09/2019 रोजी आयोिजत कर5यात आले6या मुलाखतीम�ये $मळाले6या गुणांनुसार उमेदवारांची ा8प 
गुणव9ता याद.

पदसं:या :- 24             
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14 डॉ. पढंर' माधवराव क6 7े भट या जमाती-ड 55.22

15 डॉ. यशो:दप अशोक ठाकरे खुला 53.55

नॉन !"मीलेअर 
#माणप% सादर 

केलेले नाह'

16 डॉ. सकेंत रामचं7 इरनक अनसु�ूचत जमाती 52.82

17 डॉ. �वनय �वजय महाले अनसु�ूचत जाती 52.65

18 डॉ. स�चन बाबरूाव साळवे अनसु�ूचत जाती 51.45

19
डॉ. स!फया फातमेा मोह@मद 
शहाबAुीन (स:AकB

�वम ुत जाती (अ) 50.96

नॉन !"मीलेअर 
#माणप% सादर 

केलेले नाह'

20 डॉ. उषा सभुाष राठोड �वम ुत जाती (अ) 50.74

नॉन !"मीलेअर 
#माणप% सादर 

केलेले नाह'

21 डॉ. लवेश रामदास अभंोरे अनसु�ूचत जाती 49.96

22 डॉ. रोशनी अEण च�हाण �वम ुत जाती अ 49.83

23 डॉ. सना साबीर फकB खुला 48.41

24 डॉ.अमन#काश ओम#काश पांडये खुला 46.89
अ�धवास #माणप% 
सादर केलेले नाह'

25 डॉ. #शांत इं7जीत राज अनसु�ूचत जाती 46.51

26 डॉ.हषा9ल' हनमुतं बेदंगडुे भट या जमाती (क) 46.32

                                        (कृ.मा.प.)
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27 डॉ. कुणाल उप67 भोईर इतर मागास #वग9 43.34

28 डॉ. चाEल राजेश सखंे खुला 42.40

29 डॉ. हेमलता ल2मण कोलकर खुला 41.33
अ�धवास #माणप% 
सादर केलेले नाह'

30 डॉ. सचेतन नानासाहेब घोडके अनसु�ूचत जाती 41.19

31 डॉ. शलेैश शकंर पोळ अनसु�ूचत जाती 39.57

नवी मंुबई महानगरपा$लका

सह./-

उपायु;त (शासन)


