पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,
यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रुग्णािय
क्र.वायसीएमएिं/िंीजी-१/कालव/९१/२०१६
दि.०१/०२/२०१६.
प्रलत,
संबधीत
१) कन्सिटंन्ट (अलस्िरोग तज्ञ )
२) रलजस्रार (गायनॅक, अलस्िरोग तज्ञ)
३) हाऊसमन (गायनॅक, नेत्ररोग, िंतरोग)
लवषय- यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रुग्णाियामधीि तात्िंुरत्या स्वरुिंावर एकत्रीत
मानधनावर सहा मलहनेकरीता नेमणेत येणा-या कन्सिंटन्ट/हाऊसमन
/रलजस्रार यांच्या िेखी िंररक्षाबाबत ...

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रुग्णाियामध्ये ६
मलहनेकरीता

एकलत्रत

मानधनावर

लवलवध

िंिे/रलजस्रार/हाऊसमन

भरणेकामी

दि.०८/०१/२०१६ , दि.०९/०१/२०१६ व दि.१५/०१/२०१६ रोजी अजज लस्वकारणेत आिेिे
होते.त्यािंैकी लवलवध िंि (कन्सिटंन्ट) १) अलस्िरोग तज्ञ, रलजस्रार िंिांमधीि १) गायनॅक,
२)अलस्िरोग तज्ञ, हाऊसमन िंिांमधीि १)गायनॅक, २)नेत्ररोग, ३) िंतरोग यामधीि िंात्र
उमेिवारांच्या िंररक्षा दि.०६/०२/२०१६ रोजी सकाळी १०.००वा. यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत
रुग्णाियामध्ये िंाणक्य हॉि, िंलहिा मजिा येिे घेण्यात येणार आहेत. तरी सोबत जोडिेल्या
यािीमधीि उमेिवारांनी वरीि तारखेस िंररक्षेसाठी उिंलस्ित राहावे.
सही/वैद्यकीय अलधक्षक
यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रुग्णािय
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका
पिंिंरी-४११ ०१८

D/Gaikwad Sir/मानधन/हाऊ.रजि/Letter

1

िपपंरी चचवड महानगरपािलका, िपपंरी-१८
यशवंतराव च हाण मृित

णालय

ता पुर या व पाची एकि त मानधनावर ६ मिहने कालावधीसाठी क सलंट ट/रिज ार/हाऊसमन या
पदाचे प र ेस पा असलेले उमेदवारांचे परी ा मांक

परी ा दनांक ६/२/२०१६

थळ - वायसीएमएच चाण य हॉल

पदनाम-िविवध पदे (अि थरोग त )
अ. .

उमेदवाराचे नाव

परी ा मांक

१
२

डॉ.नडंगे याम सोमनाथ
डॉ.ओसवाल चेतन काश

CU-ORTHO-1
CU-ORTHO-2

३

डॉ.सोनवणे चं शेखर साहेबराव

CU-ORTHO-3

४
५
६

डॉ.सुिमत दुसाद राज
डॉ.सोळुं के व प शहाजी
डॉ.लवी सघल राके शकु मार

CU-ORTHO-4
CU-ORTHO-5
CU-ORTHO-6

७

डॉ.िववेक िव नाथ पाटोळे

CU-ORTHO-7

पदनाम - हाऊसमन
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१
२
३
४
५
१
२
३
४
५

गायनॅक
डॉ.राऊत ीश िवजयकु मार
डॉ.बोरे कर ेता संतोष
डॉ.जाधव वृ ाली सुभाषराव
डॉ.गाडे अि मता दलीप
डॉ.सोनवणे दशना पंडरीनाथ
डॉ. दळवे यका िवलास
डॉ.शेख मुमताज युसूफसाब
डॉ.देशमुख शांत दगंबर
डॉ.वरपे वाती ल मण
डॉ.सुतार सिबना नूरमहंमद
डॉ.ग हाणे चा सुधाकर
डॉ. आगळे गौरी मह
डॉ.भुईटे चं कांत ल मण
ने रोग
डॉ.तलवार सोनम अिनल
डॉ.राडकर पवन मोद
डॉ.पवार सुरेखा ल मणराव
डॉ.पाटील सादकु मार नामदेव
डॉ.साळुं के िशतल नागनाथराव
दंतरोग
डॉ. िशरसाठ ितभा ल मण
डॉ.जय सघानी अिमत ताप
डॉ.एखंडे देव गुलाबराव
डॉ.पांडे अिवनाश राजाराम
डॉ.गांगुड सुशांत ल मण

H--OBGY-1
H--OBGY-2
H--OBGY-3
H--OBGY-4
H--OBGY-5
H--OBGY-6
H--OBGY-7
H--OBGY-8
H--OBGY-9
H--OBGY-10
H--OBGY-11
H--OBGY-12
H--OBGY-13
H--OPTH--1
H--OPTH--2
H--OPTH--3
H--OPTH--4
H--OPTH--5
H--DENT--1
H--DENT--2
H--DENT--3
H--DENT--4
H--DENT--5

शेरा

६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

डॉ. चधे अि नी बबनराव
डॉ.मैड सागर रमेश
डॉ.पाटील भा य ी मनोहर
डॉ.पवार साईराम सुभाष
डॉ.खताळ ा कृ णा
डॉ.पाटील जग दश उ म
डॉ.गायकवाड वि ल सतीश
डॉ.सुराळकर सितश कौितक
डॉ.खजूरे मंदार गोपाळ
डॉ. हा े ितभा शुभानंद
डॉ.आंबोकर अ या कृ णा
डॉ.मोरे रोिहणी अिवनाश
डॉ.पटेल पूजा अिनल
डॉ.माने आनंद सोमनाथराव
डॉ.पाटील गणंजय चुदामन
डॉ.गवसणे अग ती ता यासाहेब
डॉ.कौशल िन कता राके श
डॉ.वाघमारे वषा बाबासाहेब
डॉ.चौधरी इरशाद इरफान
डॉ.बुवा कत बाळकृ ण
डॉ.भांबेरे सायली दलीप
डॉ.िशरसाठ िनशा काश
डॉ.इं गळे ि वटी अिवनाश
डॉ.दांगट अ ता छगन
डॉ. दगाडे मिनष वामन
डॉ.मुथा कोमल संजय
डॉ.साळुं के कोमल नागनाथ

H--DENT--6
H--DENT--7
H--DENT--8
H--DENT--9
H--DENT--10
H--DENT--11
H--DENT--12
H--DENT--13
H--DENT--14
H--DENT--15
H--DENT--16
H--DENT--17
H--DENT--18
H--DENT--19
H--DENT--20
H--DENT--21
H--DENT--22
H--DENT--23
H--DENT--24
H--DENT--25
H--DENT--26
H--DENT--27
H--DENT--28
H--DENT--29
H--DENT--30
H--DENT--31
H--DENT--32

पदनाम - रिज ार
गायनॅक
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

डॉ.दळवे ि यंका िवलास
डॉ.सोनवणे दशना पंडरीनाथ
डॉ.आगळे गौरी मह
डॉ.सुतार सिबना नुरमुह मद
डॉ.ढाका सुषमा दिलप
डॉ.गुनगे चा सुधाकर
डॉ.वरपे वाती ल मण
डॉ.देशमुख शांत दगबर
डॉ.शेख मुमताज युसुफसाब
डॉ.जाधव वैशाली सुभाषराव
डॉ.बोरे कार ेता संतोष
डॉ.गाडे अि मता दलीप
डॉ.राऊत ीश िवजयकु मार

R--OBGY-1
R--OBGY-2
R--OBGY-3
R--OBGY-4
R--OBGY-5
R--OBGY-6
R--OBGY-7
R--OBGY-8
R--OBGY-9
R--OBGY-10
R--OBGY-11
R--OBGY-12
R--OBGY-13

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

आथ
डॉ. दुसाद सुिमत राज
डॉ.िचखले चैत य बबन
डॉ.बोबडे अिमत आबासाहेब
डॉ.सोनवणे चं शेखर साहेबराव

R--ORTHO--1
R--ORTHO--2
R--ORTHO--3
R--ORTHO--4

डॉ. शेख शोएब नािजम
डॉ.सोळुं के व प शहाजी
डॉ.चकोर रोहीत दनेश
डॉ.गायकवाड अषज शिशकांत
डॉ.सोनवणे सुिमत कौितक
डॉ.खैरणार तरं ग संजय
डॉ.पवार ऋषी करण रोहीदास
डॉ.अरोरा म रडु ल अशोक
डॉ.चौधरी संदीप सुिनल
डॉ.देशमुख हषराज काश

R--ORTHO--5
R--ORTHO--6
R--ORTHO--7
R--ORTHO--8
R--ORTHO--9
R--ORTHO--10
R--ORTHO--11
R--ORTHO--12
R--ORTHO--13
R--ORTHO--14

सही/-

वै कय अिध क
यशवंतराव च हाण मृित
पपरी-१८

णालय

