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.

उमेदवाराचे नाव वग प र ा मांक ा  गुण शेरा

१ डॉ.कसबे तृ ी दिलप दंतरोग H--DENT--1 १४
२ डॉ.हनवंते मधुजा िम लद दंतरोग H--DENT--2 ३०
३ डॉ.गुरव दपाली उदय दंतरोग H--DENT--3 १६
४ डॉ.घुले अिभषेक संजय दंतरोग H--DENT--4 गैरहजर

५ डॉ.राठोड िवण िशवदास दंतरोग H--DENT--5 ३६

६ डॉ.म तोडे तुषार भागवत दंतरोग H--DENT--6 ३४

७ डॉ.कमते रोहीत रावसाहेब दंतरोग H--DENT--7 १८

८ डॉ.काटे मधुरा अिवनाश दंतरोग H--DENT--8 ५०

९ डॉ.गायकवाड काश 
िभमराव

दंतरोग H--DENT--9 ३४

१० डॉ.िचलहटे तेजे री पांडुरंग दंतरोग H--DENT--10 १६

११ डॉ.चोरमले संगीता बजरंग दंतरोग H--DENT--11 १८

१२ डॉ.पवार ाज ा संजय दंतरोग H--DENT--12 ८

१३ डॉ.बडवणे िशतल िव ल दंतरोग H--DENT--13 गैरहजर

१४ डॉ.कुलदीपक ि मता गौतम दंतरोग H--DENT--14 गैरहजर

१५ डॉ.पुरी ल मण भा कर दंतरोग H--DENT--15 गैरहजर

१६ डॉ.मोरे -देशमुख रोिहणी 
हषराज

दंतरोग H--DENT--16 १८

१७ डॉ.दिहफळे दपाली अशोक दंतरोग H--DENT--17 २०

१८ डॉ.गांगुड सुशांत ल मण दंतरोग H--DENT--18 ३२

१९ डॉ.िशरसाठ िनशा काश दंतरोग H--DENT--19 २४

२० डॉ.िबराजदार िशतल संजय दंतरोग H--DENT--20 गैरहजर

२१ डॉ.खताळ ा कृ णा दंतरोग H--DENT--21 २०

२२ डॉ.िमताली िशवराज हे े दंतरोग H--DENT--22 गैरहजर

२३ डॉ.ितजोरे ि यंका संजय दंतरोग H--DENT--23 गैरहजर

२४ डॉ.अ वाल सपना घन याम दंतरोग H--DENT--24 २४

पपरी चचवड महानगरपािलका, िपपंरी-१८
यशवंतराव च हाण मृित णालय

दंतरोग पदासाठी झाले या लेखी प र ेचा िनकाल
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२५ डॉ.प हाळकर रचना जीवन दंतरोग H--DENT--25 १२

२६ डॉ.नरवडे व जा बळीराम दंतरोग H--DENT--26 १८

२७ डॉ.लोहकरे वृषाली कशोर दंतरोग H--DENT--27 गैरहजर

२८ डॉ.अि नी नामदेव देवकर दंतरोग H--DENT--28 १८

२९ डॉ. शदे रेणुका िव णु दंतरोग H--DENT--29 २०

सही/-
वै कय अिध क

पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी-१८

यशवंतराव च हाण मृित णालय

       सदर उ रपि केम ये काही आ ेप कवा हरकत अस यास दनांक.११/०१/२० 
द.ु३.००पयत चाण य कायालय येथे ीम.तुमकर यांचेशी संपक साधावा.तसेच 

दनांक.११/०१/२०१७ नंतर येणा-या आ ेपांची दखल घेतली जाणार नाही.


