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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/�.'.99/न�व-28, %द.30 ऑग>ट 2019 अ@वये सुच�वAयात आले3या Bबदंनूामावल" नसूार DरEत पदांचा सुधार"त तप�शल 

 

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

पदाचे नाव : बाल रोग तG, गट-अ  (वेतनIेणी : वेतन बँड 15600-39100 + Nेड वेतन 5400) 
 

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

DरEत पदसFंया 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 3 13 

��������� 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 9 

	
ह�� 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 


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

 

शासनाUया सामा@य �शासन �वभागाने �माVणत केले3या Bबदंनूामावल" नसूार DरEत पदांचा सुधार"त तप�शल 

 

पदाचे नाव :बाल रोग तG, गट-अ  (वेतनIेणी : वेतन बँड 15600-39100 + Nेड वेतन 5400) 
 

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

DरEत पदसFंया 1 2 0 0 0 0 1 2 2 1 4 13 

��������� 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 

	
ह�� 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 


����������� ������� 1 � –��������-OL ��������� ��#�� �ह�. 
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नवी मुंबई महानगरपा�लका 

�शासन �वभाग 

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

   

संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  खुला सव�साधारण (पदसंFया :- 3) 

     

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.असीम अनूप बर�वाल खुला 56.20 खुला सव�साधारण 
 

2 डॉ.�कशोर ल!मण "गर$ भट'या जमाती (ब) 48.42 खुला सव�साधारण   

+द-यांगसाठ0चे आर4णाचे एक पदाचा अनुशेष खुला सव�साधारण 7वगा�तून पुढे ओढ:यात येत आहे. 

      

संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम �WतZायाद" 

�वग� :-  खुला सव�साधारण 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.महेश सुरेश पाट$ल इतर मागास 7वग� 44.11 खुला सव�साधारण 
 

2 डॉ. =ी>नवास ?शवशंकर पुजार$ खुला 43.20 खुला सव�साधारण   

3 
डॉ. सAयदा सह$ना सAयद 

शमसोBीन हाCमी 
खुला 40.21 खुला सव�साधारण 
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संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  खुला म%हला (पदसंFया :- 1) 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ. Dवजयाल!मी छगन चौधर$ इतर मागास वग� 61.62 खुला म+हला   

      
संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम �WतZायाद" 

�वग� :-  खुला म%हला 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.महेश सुरेश पाट$ल इतर मागास 7वग� 44.11 खुला (म+हलाऐवजी) 
 

2 डॉ. =ी>नवास ?शवशंकर पुजार$ खुला 43.20 खुला (म+हलाऐवजी) 
 

   
 

  

संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  अनसुू चत जाती सव�साधारण (पदसंFया :- 1) 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 
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संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

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

 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

      

संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

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

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

      

संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  �वशेष मागास �वग� सव�साधारण (पदसंFया :- 1) 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 
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संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  इतर मागास �वग� सव�साधारण (पदसंFया :- 1) 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

1 डॉ.राहुल ओंकार चौरागडे इतर मागास 7वग� 45.71 इतर मागास 7वग� सव�साधारण   

      

संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम �WतZायाद" 

�वग� :-  इतर मागास �वग� सव�साधारण 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

      

संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  इतर मागास �वग� म%हला (पदसंFया :- 1) 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 
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संवगा�च ेनाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम �WतZायाद" 

�वग� :-  इतर मागास �वग� म%हला 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

            

संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  एसईबीसी सव�साधारण (पदसंFया :- 1) 

 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

      
संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  एसईबीसी म%हला (पदसंFया :- 1) 

 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 
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संवगा�चे नाव :-  बाल रोग तG  

अWंतम Wनवडयाद" 

�वग� :-  ईडSलुएस सव�साधारण (पदसंFया :- 1) 

 

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

(115 पैक� ) 
नेमणूक �वग� शेरा 

पाH उमेदवार उपलJध झाला नाह$. 

      

      

      

    
सह"/- 

    
उपायुEत (�शासन) 

    

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

      +दनांक 26/11/2019 

 


