नािशक महानगरपािलका, नािशक
िदनदयाळ अं योदय योजना-रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान

मानधन त वावरील कं ाटी 'समुदाय संघटक' पदांसाठी पा
मुलाखत

(DAY-NULM)

उमेदवारांची

नािशक महानगरपािलकेमधील 'िदनदयाळ अं योदय योजना-रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान
(DAY-NULM) अिभयानाअंतगत समूहसंघटकांची िर त पदे ठोक मानधनावर ११ मिहने कालावधीसाठी
कं ाटी प तीने थे ट मुलाखत (Walk in Interview) ारे भर यासाठी अहता धारक उमेदवारांकडू न अज
मागिव यात आले होते.
जािहरातीत नमूद केले या अटी-शत

माणे खालील पा

उमेदवारांची मुलाखत िदनांक

२७/०१/२०२० रोजी (वार- सोमवार) दुपारी ३.०० वाजे पासून नािशक महानगरपािलका, राजीव गांधी भवन,
३ रा मजला, मिहला बाल क याण िवभागातील "िम टग हॉल" येथे घे यात येत आहे .
सोबत जोडले या पा उमेदवारांनीच जािहरातीत नमूद केले या मू ळ द तऐवज व झे रॉ सचे ३
सेट आणावे. तसेच मुलाखतीस वेळेवर हजर राहावे. मुलाखतीस हजर नसले या व उशीरा आले या
उमेदवारांचा नंतर िवचार केला जाणार नाही. यानंतर यांना कोणताही ह क सांगता येणार नाही.
भरती ि या दर यानची सूचना/ प ाबाबत कोणालाही वैय तक संपक केला जाणार नाही.
यासाठी नािशक महानगरपािलके या www.nmc.gov.in या संकेत थळावर वेळोवेळी भे ट दे यात यावी.
सोबत : पा उमेदवारांची यादी.
(सही xxx)
अित.आयु त (सेवा) तथा
िनवड सिमती अ य ,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

जािहराती या अटी-शत
अ. .

माणे पा

१

द दे िमल द िनवृ ी

२

वानखेडकर र ना तानाजी

३

काळे राधा रघुनाथ

४

पराडके छगन काळू सग

५

ठे पणे िरना शंकर

६

दामले महे श सुकदे व

७

सोनसळे सोनी गणेश

८

पाटील िवशाल कच

९

को हे वंदना अशोक

१०

पारोदे धरती मोरे वरराव

११

बोरसे तुषार छगन

१२

कळं बे िमना संजय

१३

आहे र उमे श िनवृती

१४

बागुल ललीत सोमनाथ

१५

खडके चैताली घनशाम

१६

शपी िशवम िदलीपराव

१७

खैरनार शांत चै ाम

१८

कळं बे संजय हरीभाऊ

१९

खरात काश भगवान

२०

कोठे कर संदीप नामदे व

२१

जाधव सतीश अशोक

२२

चौधरी िवजया रमे श

२३

धनगर युवराज भागवत

२४

ध डगे मं गल संजीव

२५

ठोके अ ण िशवाजी

२६

कराड नुतण िवण

२७

आ हाड मोनालीसा सुरेश

२८

भालेराव लता काश

२९

दुसाने ि यंका गणेश

३०

ढगे माधवी सुिशलकुमार

३१

पाटील िवनोद िनवृ ी

३२

घोलप अिनल मधुकर

उमेदवारांची मुलाखत घे वायाची यादी
उमेदवाराचे नांव

(सही XXX)
अित.आयु त (सेवा) तथा
िनवड सिमती अ य ,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

