
पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका,पप िंपरी-१८ 

पी.जी.आय.यशविंतराव चव्हाण स्मतृत रूग्णािय 

                              जाहहरात क्र.३४५/२०२२,हि.३०/११/२०२३ अन्वये प्रलिध्िीपत्रक 

  

           पी.जी.आय.यशविंतराव चव्हाण स्मतृत रूग्णािया कररता आवश्यक  कतनष्ठ तनवािी -ििंतरोग  

पिािाठी प्राप्त झािेिे अजज पढुीिप्रमाणे आहेत. ििर उमेिवारािंनी िेखी पररक्षेकररता हि.०३/०२/२०२३ रोजी 
ि.ु२.०० त े ४.०० यावेळेत चाणक्य हॉि,पहहिा मजिा, यशविंतराव चव्हाण स्मतृत रूग्णािय,ििंत 

तकुारामनगर,पप िंपरी पणेु-४११०१८, येथे उपस्स्थत रहाव.े पररक्षेचे स्वरुप - Multiple Choice Question 

Exam,(MCQs), 2 Marks each,Time 3-4 (1 hour). 

         िोबत पढुीिप्रमाणे कागिपत्र ेआवश्यक आहेत. 

१.शािककय आय.डी.प्रफु(वाहनपरवाना,आधारकाडज,पॅनकाडज,तनवडणूक ओळखपत्र यापकैी एक) 

२.अिंततम वर्ाजची माकज लिस्ट,रस्जस्रेशन िटीकफकेट व जातीचा िाखिा. ििर  कागिपत्रािंची एक छायािंककत प्रत 

जमा करुन घेण्यात येईि. 

 

अ.क्र. उमेदवाराच ेनाांव 
अर्ज.क्र.(Appl.No.) बैठक क्र.(Seat 

No.) 

१ 
डॉ. डडमप्ल नारायण पाटील ११६६ १ 

२ 
डॉ. शालमली संजय जाधव ११६७ २ 

३ 
डॉ. पूजा सुभाष डोळे ११६८ ३ 

४ 
डॉ. अरच्ना अजंानेयलुू येनन्म ११६९ ४ 

५ 
डॉ. मधशु्री जगदीश पाटील ११७० ५ 

६ 
डॉ. पूजा गजानन गराड े ११७२ ६ 

७ 
डॉ. स्नेहा ससद्धेशव्र उकडे ११७५ ७ 

८ 
डॉ. अमतृा नरेंद्र मोतरवार ११७७ ८ 

९ 
डॉ. ररया सुरेश कांडगे ११७८ ९ 

१० 
डॉ. प्रियांका शंकरराव तांदळे ११७९ १० 

११ 
डॉ. ऐशव्याा अननल थोरात ११८० ११ 



१२ 
डॉ. सायली प्रवनायक कांबळे ११८१ १२ 

१३ 
डॉ. ददपाली राजाराम बागुल ११८३ १३ 

१४ 
डॉ. श्रनुतका श्रीकांत ढोले ११८४ १४ 

१५ 
डॉ. जुई सुभाष सरफरे ११८६ १५ 

१६ 
डॉ. कल्याणी रघुनाथ तोडकर ११८९ १६ 

१७ 
डॉ. कल्याणी मोहन भारसाकळे ११९० १७ 

१८ 
डॉ.प्रियांका वसंतराव सोनेकर ११९१ १८ 

१९ 
डॉ. पुष्पाताई शंकरराव राठोड ११९३ १९ 

२० 
डॉ. सईश्री राजेंद्र कांबळे ११९४ २० 

२१ 
डॉ. पर्थमेश भरत परमेकर ११९७ २१ 

२२ 
डॉ. श्रतुी प्रवठ्ठल कदम १२०० २२ 

२३ 
डॉ. जजग्नेश सुरेश ताटे १२०१ २३ 

२४ 
डॉ. प्रवक्ांत प्रवठ्ठलराव कोव े १२०२ २४ 

२५ 
डॉ. प्रियांका अरुण पाटील १२०४ २५ 

२६ 
डॉ. श्रतुी संजय मुथा १२०७ २६ 

२७ 
डॉ. सायली पुरुषोतत्म कुड े १२०८ २७ 

२८ 
डॉ. युगुंधर यशवंतराव खडसे १२११ २८ 

२९ 
डॉ. अददती राजेंद्र सशदें १२१२ २९ 

३० 
डॉ. तेजजस्वनी बाळासो घाडगे १२१३ ३० 

३१ 
डॉ. सुप्रिया पर्काश चव्हाण १२१५ ३१ 



३२ 
डॉ. सशरीन हुसेन हणेकर १२१६ ३२ 

३३ 
डॉ. पर्ज्ञा प्रवजयकुमार सशदें १२१९ ३३ 

३४ 
डॉ. उजव्ल प्रवष्णूगोपाल शाहू १२२२ ३४ 

३५ 
डॉ. सई मधसुूदन पोलेकर १२२३ ३५ 

३६ 
डॉ. अननशा प्रवक्रम पानसरे १२२५ ३६ 

३७ 
डॉ. ददपाली प्रवलास वाधोकर १२२६ ३७ 

३८ 
डॉ. पूजा संजय काशीद १२२८ ३८ 

३९ 
डॉ. ओंकार प्रवलास चव्हाण १२३० ३९ 

४० 
डॉ. अपणाा आंबटकर १२३२ ४० 

४१ 
डॉ. शंकर लक्ष्मण गायकवाड १२३४ ४१ 

४२ 
डॉ. चचनम्यी ददलीप वाहूरवाघ १२३५ ४२ 

४३ 
डॉ. नामदेव प्रवष्णू कें दळे १२३६ ४३ 

४४ 
डॉ. नौफेल अरा बेगम १२३७ ४४ 

४५ 
डॉ. अतुल भगीनाथ बागंर १२३८ ४५ 

४६ 
डॉ. स्नेहल ददलीप देवकर १२३९ ४६ 

४७ 
डॉ. परेश मधकुर पवार १२४० ४७ 

४८ 
डॉ. रोदहतकुमार रामराव भुरे १२४२ ४८ 

४९ 
डॉ. कमलाक्षी मारुती काकड े १२४३ ४९ 

५० 
डॉ. सुप्रिया गंगाराम सागंाड े १२४४ ५० 

५१ 
डॉ. सायली दादाजी पाटील १२४५ ५१ 



५२ 
डॉ. राम पर्ल्हाद चव्हाण १२४६ ५२ 

५३ 
डॉ. सोनाली ईशव्र चौधरी १२४७ ५३ 

५४ 
डॉ. तुषार सशवाजी घोड े १२४८ ५४ 

५५ 
डॉ. आरती संजय बोबड े १२५१ ५५ 

५६ 
डॉ. जानह्वी रामचदं्र परब १२५३ ५६ 

५७ 
डॉ. स्नेहल संजय कुलकणी १२५५ ५७ 

५८ 
डॉ. िीतल राजेंद्र टाकळकर १२६२ ५८ 

५९ 
डॉ. प्रियांका दत्तातर्य पाटील १२७२ ५९ 

६० 
डॉ. ननखखला सौरभ ककनारीवाला १२७४ ६० 

६१ 
डॉ. हृता संभाजी आव्हाड १२८० ६१ 

६२ 
डॉ. सशतल जगन्नाथ ढाकणे १२८१ ६२ 

६३ 
डॉ. पलल्वी सशवाजी गोरे १२८३ ६३ 

६४ 
डॉ. मधशु्री सुननल दढले १२८६ ६४ 

६५ 
डॉ. सव्प्नाली सुदाम मुळीक १२८९ ६५ 

६६ 
डॉ. मोनल गोरक्षनाथ फापाळे १२९० ६६ 

६७ 
डॉ. पलल्वी पर्काश पाटील १२९१ ६७ 

६८ 
डॉ. पूजा मुकंुद जावकर १२९२ ६८ 

६९ 
डॉ. श्रतुी वसंत पाटील १२९६ ६९ 

७० 
डॉ. जयश्री रंगनाथ कोल्हे १२९९ ७० 

७१ 
डॉ. अजय गोपीनाथ दराड े १३०१ ७१ 



७२ 
डॉ. रत्ना नामदेव मोरे १३०५ ७२ 

७३ 
डॉ. अजंली बबभीषण सतव्धार १३०६ ७३ 

७४ 
डॉ. पूजा गोप्रवदं कंुभार १३०७ ७४ 

७५ 
डॉ. सायली संजय कंुभार १३०८ ७५ 

७६ 
डॉ. मोननका जगदीश झारगड १३०९ ७६ 

७७ 
डॉ. पर्ज्ञा ददलीप पाठक १३१० ७७ 

७८ 
डॉ. सुप्रिया सुननल सोनी १३११ ७८ 

७९ 
डॉ. पौखणामा राजेंद्र गावरगुर १३१२ ७९ 

८० 
डॉ. कप्रपल समसलदं नालडकर १३१३ ८० 

८१ 
डॉ. कल्याणी रघुनाथ तोडकर १३१४ ८१ 

८२ 
डॉ. श्रीशैलय् बसवराज नीला १३१५ ८२ 

८३ 
डॉ. पर्णव ददनेश गाप्रवत १३२० ८३ 

८४ 
डॉ. स्नेहल बबन जाधव १३२९ ८४ 

८५ 
डॉ. श्रावस्ती पंकज चावरे १३३१ ८५ 

८६ 
डॉ. मोननका पाडुंरंग नरवड े १३३२ ८६ 

८७ 
डॉ. प्रियांका गोरक्षनाथ बनसोड े १३३३ ८७ 

८८ 
डॉ. गीतांजली बाबासाहेब सानप १३३४ ८८ 

८९ 
डॉ. मयुरी सोपान मुंढे १३३५ ८९ 

९० 
डॉ. जयेश अननल गुरनानी १३३७ ९० 

९१ 
डॉ. धमेश पंडडतराव साळंुके १३३८ ९१ 



९२ 
डॉ. प्रवभावरी बाबासाहेब थोरात १३३९ ९२ 

९३ 
डॉ. साननका शंकर नतडके १३४० ९३ 

९४ 
डॉ. कृष्णा प्रवशवांतराव पाटील १३४१ ९४ 

९५ 
डॉ. ददशा भरत देचधया  १३४४ ९५ 

९६ 
डॉ. असभलाष समसलदं थलुकर १३४६ ९६ 

९७ 
डॉ. ससमरन प्रवनोद जेठवाणी १३४७ ९७ 

९८ 
डॉ. शवेतांग संजय होडगर १३४८ ९८ 

९९ 
डॉ. चदं्रशखेर पाडुंरंगराव दहगें १३५१ ९९ 

१०० 
डॉ. सायली सुरेश घोरपड े १३५३ १०० 

१०१ 
डॉ. ननसशगंधा दयाराम मेश्राम १३५४ १०१ 

१०२ 
डॉ. अजजत प्रवशवास काळे १३६० १०२ 

१०३ 
डॉ. ऐशव्याा पर्शांत सोमवशंी १३६२ १०३ 

१०४ 
डॉ. तनय पर्काश खरैनार १३६३ १०४ 

१०५ 
डॉ. स्नेहा आप्पाराव सोनकत े १३६८ १०५ 

१०६ 
डॉ. स्नेहा गुणवंत देवतरे १३६९ १०६ 

१०७ 
डॉ. कल्याणी नानासाहेब गायकवाड १३७० १०७ 

१०८ 
डॉ. ज्ञानशेव्र सावता गायकवाड १३७२ १०८ 

१०९ 
डॉ. स्नेहा पाडुंरंग टकले १३७४ १०९ 

११० 
डॉ. भागय्श्री रामदास लांडगे १३७५ ११० 

१११ 
डॉ. सशतल पर्णव शटे्टी १३७८ १११ 



११२ 
डॉ. ददशाकंी दौलतराव कस्तुरे १३७९ ११२ 

११३ 
डॉ. सोनाली तात्याराव कदम १३८१ ११३ 

११४ 
डॉ. नुपूर पवनकुमार बडजाते १३८५ ११४ 

११५ 
डॉ. सशल्पा रामदास मुंढे १३८७ ११५ 

११६ 
डॉ. रोदहणी नामदेव चडु्वेकर १३८८ ११६ 

११७ 
डॉ. उजजाता पर्मोदराव वावधने १३९२ ११७ 

११८ 
डॉ. श्रनुतका दत्तातर्य ताठे १३९३ ११८ 

११९ 
डॉ. प्रियांका बळीराम अत्ताड े १३९६ ११९ 

१२० 
डॉ. ररमा मनोज शहा १३९९ १२० 

१२१ 
डॉ. पूनम छगन कंकाळ १४०० १२१ 

१२२ 
डॉ. श्रीकांत राम भोसले १४०१ १२२ 

१२३ 
डॉ. वषृाली जाधव १४०३ १२३ 

१२४ 
डॉ. मणृासलनी महेश राच्चा  १४०४ १२४ 

१२५ 
डॉ. गजानन राजेंद्र भोसले १४०५ १२५ 

१२६ 
डॉ. मयूरधव्जा माधवराव कदम १४०९ १२६ 

१२७ 
डॉ. पलल्वी रप्रवदं्र अमतृकर १४१२ १२७ 

१२८ 
डॉ. चतैाली राजेंद्र येरूडकर १४१३ १२८ 

१२९ 
डॉ. नंददनी गणेश फड १४१४ १२९ 

१३० 
डॉ. जस्मता श्रीराम चव्हाण १४१६ १३० 

१३१ 
डॉ. सशवकुमार सुरेश चोपणे १४१८ १३१ 



१३२ 
डॉ. मीनाक्षी सुननल वाघ १४१९ १३२ 

१३३ 
डॉ. ददपाली गणेश बोबडे १४२० १३३ 

१३४ 
डॉ. सुमती वीरभद्र बसापरेु १४२२ १३४ 

१३५ 
डॉ. श्रनुतका नंदककशोर तुळसकर १४२३ १३५ 

१३६ 
डॉ. कोमल अशोक ननावरे १४२४ १३६ 

१३७ 
डॉ. आकांक्षा संपतराव वाघमोड े १४२५ १३७ 

१३८ 
डॉ. शुभागंी मारोतराव सूरय्वंशी १४२८ १३८ 

१३९ 
डॉ. नेहा ननवतृ्ती खलाड े १४३० १३९ 

१४० 
डॉ. रुपाली रंगनाथराव वैद्य १४३२ १४० 

१४१ 
डॉ. ददपाली दत्तातर्य दळवी १४३३ १४१ 

१४२ 
डॉ. माया उद्धवराव सशदें १४३६ १४२ 

१४३ 
डॉ. सलप्रपका अननल पर्थ्यानी १४४४ १४३ 
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