
 बहृ� मुबंई महानगरपा�लका 

महानगरपा�लका व�ैयक�य �नवड स�मती
अ�त�वशेषकृत �वषयातील सहयोगी "ा# यापक पदांकर%ता सरळसेवा भरती

(जा*हरात +. लो*ट. / २१५३३ / अ4ध6 ठाता *दनांक – ३०.१०.२०१८)

(मुलाखत *दनांक -  मंगळवार, २२ जानेवार% २०१९)

�नकाल +. लो*ट. / ३०८६५ / �व" *दनांक ०१.०२.२०१९

उपरोB त जा*हरात व मुलाखतीC या अनुषंगाने महानगरपा�लका वै�यक�य �नवड स�मतीमाफE त अ�त�वशेषकृत

�वषयातील सहयोगी "ा# यापक पदावर%ल �नयुB तीकर%ता खाल%ल उमेदवारांची �शफारस करG यात येत आहे.

अ.+

.

उमेदवाराच ेनाव संकेतांक

+मांक

�वभाग �नयुB ती "कार �नयुB ती करG यात

आलेI या

महा�व�यालयाचे

(Institute) नाव

१ डॉ. 4गर%ष रामकृ6 ण सबनीस १८९००००७ ह�यरोग4चTकU साशाV W �नय�मत गोसुवैम

२ डॉ. अभय कृ6 णराव �तडके १८९०००२५ ह�यरोग4चTकU साशाV W �नय�मत लो*टवैम

३ डॉ. *XिZवजय *दल%पराव नलावडे १८९०००१३ ह�यरोग4चTकU साशाV W  �नय�मत टोरावैम

४ डॉ. बालाजी दU ताWय ऐरोनी १८९००००६ ह�यउरोशI य4चTकU साशाV W �नय�मत गोसुवैम

५ डॉ. सु]ुत सुहास पोटवार १८९०००१० ह�यउरोशI य4चTकU साशाV W �नय�मत लो*टवैम

६ डॉ. ^ वेता "I हाद श_डे १८९००००९ ह�यउरोशI य4चTकU साशाV W �नय�मत टोरावैम

७ डॉ. अ.नेश संतोषकुमार गु` ता १८९००००८ सुघटनशI य4चTकU साशाV W �नय�मत टोरावैम

८ डॉ. चंXशेखर सुभाष चलावडे १८९०००१८ सुघटनशI य4चTकU साशाV W �नय�मत गोसुवैम

९ डॉ. रामकृ6 ण यशवंत "भू १८९०००१४ जठरांcWकशI य4चTकU साशाV W तदथe गोसुवैम

१० डॉ. महेश नामदेव बेI हेकर १८९००००३ 4चTकU सालयीन 

औषध�नमाeणशाV W

तदथe लो*टवैम

११ डॉ. �वशेष भालभX *दghत १८९०००११ बालरोगशI य4चTकU साशाV W �नय�मत लो*टवैम

१२ डॉ. नेहा �शशोiडया शेणॉय १८९०००२२ बालरोगशI य4चTकU साशाV W �नय�मत टोरावैम

१३ डॉ. अ�मत .पकुमार शमाe १८९०००२४ मूWरोग4चTकU साशाV W �नय�मत गोसुवैम

१४ डॉ. त.णकुमार "काश जैन १८९०००२७ मूWरोग4चTकU साशाV W �नय�मत टोरावैम

१५ डॉ. *दj या बाजपेयी १८९०००१६ मूW�पडंोपचारशाV W �नय�मत गोसुवैम

१६ डॉ. .Xमणी V वामी १८९०००२३ मूW�पडंोपचारशाV W �नय�मत टोरावैम

१७ डॉ. अ�नता अनंथन १८९००००४ नवजातअभeकशाV W तदथe गोसुवैम

*टपः- 

१.   �शफारसपाW ठरलेI या उमेदवारांC या सवe "माणपWांबाबतची सU यासU यता तपासून नंतरच U यांC या सदर पदावर%ल

�नयुB तीबाबतचा �नणeय घेG याC या अ4धन राहून �शफारस करG यात येत आहे.

२.  �शफारसपाW उमेदवारांनी �शफारसपW "ा` त झाI यानंतर पुढ%ल कायeवाह%साठn संबं4धत महा�व�यालयाC या आV थापनेशी

संपकe  साधावा.

३.  �शफारसपाW उमेदवारांच े�शफारसपW U यांC या "ोफाईल (Profile) म# ये उपलt ध क.न देG यात येईल.

सह%/-

    अ4ध6 ठाWी

                 लोकमा� य *टळक महानगरपा�लका

    व�ैयक�य महा�व�यालय 


