
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, 

यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रुग्णािय 

क्र.वायसीएमएिं/७/कालव/३३५९/२०१६ 

दि.२९/१२/२०१६. 

 

 

 

 

लवषय- यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रुग्णाियामधीि मानधन उमिेवारािंंी िंररक्षा  

           घणेेकामी मनिंाच्या वबेसाईवर लनविेन प्रलसद्ध करणबेाबत... 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या यशवंतराव िंव्हाण स्मृलत रुग्णाियामध्य े

हाऊसमन(ितंरोग) िंिावर ६ मलहने करीता एकलित मानधनावर भरणेकामी 

दि.१४/१०/२०१६ रोजी अजज लस्वकारणेत आिेिे आहते. त्यामधीि िंाि उमेिवाराचं्या 

िेखीिंररक्षा दि.०३/०१/२०१७ रोजी सकाळी.११.००वा. यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत 

रुग्णाियामध्य े िंाणक्य हॉि िंलहिा मजिा यथे े घणे्यात यणेार आहते. त्यासाठी सोबत 

जोडिेल्या यािया मनिंाच्या वबे साईटवर प्रलसद्ध करणेस लवनंती आह.े  

 

    सहा/- 

  वदै्यकीय  अलधक्षक 

यशवतंराव िंव्हाण स्मलृत रुग्णािय 

   पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

         पिंिंरी-४११ ०१८ 
 

 

 

 

 

 



अ. उमेदवाराच ेनाव वभाग मोबाईल नं ई-मेल आयडी

१ डॉ कसबे तृ ती दल प दंतरोग 7219311992 kasabekt@gmail.com

२ डॉ.हनवंत ेमधुजा म लंद दंतरोग 9168097684 mdhjjn459@gmail.com

३ डॉ.गुरव दपाल  उ य दंतरोग 7264004569 deepaligurav1402@gmail.com

४ डॉ.घुले अ भषेक संजय दंतरोग 9920223417 dr.abhishekghule@gmail.com

५ डॉ.राठोड वण शवदास दंतरोग 8055762708 Pravinsrathod007@gmail.com

६ डॉ.म तोड ेतुषार भागवत दंतरोग 8888828790 drtusharmantode@gmail.com

७ डॉ.कमत ेरोह त रावसाहेब दंतरोग 7768952895/9156495140 rohitkamate1991@gmail.com

८ डॉ.कोटे मधुरा अ वनाश दंतरोग 9923668533 katemadhura@yahoo.com

९ डॉ.गायकवाड काश भमराव दंतरोग 8806641040 gaikwadprakash037@gmail.com

१० डॉ. चलहटे तेजे वर  पांडुरंग दंतरोग 9766697344 tejuchilhate@gmail.com

११ डॉ.चोरमले संगीता बजरंग दंतरोग 950326631/9604170883 sangitachormale92@gmail.com

१२ डॉ.पवार ज ता संजय दंतरोग 9860659200 pawar.prajakta190893@gmail.com१२ डॉ पवार ज ता संजय दंतरोग

१३ डॉ.बडवणे शतल व ल दंतरोग 7720008527/7720009158 sbadwane24@gmail.com

१४ डॉ.कुल दपक ि मता गौतम दंतरोग 8237276446 smita1kuldipak@gmail.com, 
smita1kuldipak@gmail.com

१५ डॉ.पुर  ल मण भा कर दंतरोग 8087650206/9011970077 laxmanpuri143@gmail.com

१६ डॉ.मोरे-देशमुख रो हणी हषराज दंतरोग 9881087607

१७ डॉ.द हफळे दपाल  अशोक दंतरोग 9420488741/8879843358

१८ डॉ.गांगुड सुशांत ल मण दंतरोग 9822341134 sush4311@gmail.com

१९ डॉ. शरसाठ नशा काश दंतरोग 7030158671/9623688537 nisha.shirsath16@gmail.com

२० डॉ. बराजदार शतल संजय दंतरोग 7387855868 shitu1604@gmail.com

२१ डॉ.खताळ ा कृ णा दंतरोग 8600865225

२२ डॉ. मताल  शवराज हे े दंतरोग 9820565824 mitalimhetre@yahoo.com

२३ डॉ. तजोरे यंका संजय दंतरोग 9619743557 stijore@sulb.com.bh

२४ डॉ.अ वाल सपना घन याम दंतरोग 8149764646 sagrawal136@gmail.com

२५ डॉ.प हाकर रचना जीवन दंतरोग 9175597851 rachanajpanhalkar@gmail.com२५ डॉ.प हाकर रचना जीवन दंतरोग 9175597851 rachanajpanhalkar@gmail.com

२६ डॉ.नरवड े व नजा बळीराम दंतरोग 7030657730

२७ डॉ.लोहकरे वृषाल कशोर दंतरोग 7875022072 vklohakare@gmail.com

२८ डॉ.अि वनी नामदेव देवकर दंतरोग 9011683491/9011683491 ashwini.devkar@gmail.com

२९ डॉ. शंदे रेणुका व णु दंतरोग 8888949379


