नािशक महानगरपािलका, नािशक
सावर्िनक कररोग िविाग

दुरधवनन ीमााक :- 0253-23317292 / 2222533
ई-मेल कगडन :- pub_health@nmc.gov.in
NMC/PUBHLTHMED/OWL/
िदनााक :-

29

/2021

/ 03/2021

काग�लग :- सावर्िनक कररोग िविाग, 3 रा म्ला,

रा्नव गााधन िवन, शरणपुर ररड, नािशक - 422002

्ा.ी./सा.क.िव./विश/डेसक-7/

/2021,

कदेश

िवषग:- िनयुक्त ीआदेशनुुशा रशारशाशाद ििरशा ्शातुाायश ्यातश् आदाददशद्…
सादिर:-01)ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 94, िआ.29/03/2021 ासाताश ीआदे.

02) ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 96, िआ.29/03/2021 ासाताश ीआदे.

03) ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 98, िआ.29/03/2021 ासाताश ीआदे.
04) ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 97, िआ.29/03/2021 ासाताश ीआदे.

05)ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 92, िआ.27/03/2021 ासाताश ीआदे.

06)ाश. ीयुक् ुस.यशंादरडतल ी.�. 87, िआ.24/03/2021 ासाताश ीआदे.

नशिेर

ाहशनगातशिलरश

ागाशलयद/आयशखशनद

िआ.29/03/2021तशुुन ्तन ािहनद रशलशयधतुशित िनयुक्त

यदथद

शलदलत

ीतलत

्शातुाायश

्यातश्

ुुन खशलतल िभषर,्टशफ नु,

ुतटत ्रॅन ्ं�ज्ञ य ए.एन.एा.यशंनत ायशंंयश नशयशुासा आेयलदवयश ििरशात ्शारशा ााु वहशयद य ााु
हयशल ्य्: ाुखयशलयश् तसहायशयश.

िनयुक् राणयश् ीलदवयश ियियध तआशाद उादआयशा यशंंयश नशयशतुढद आेयलदवयश ििरशात

ुंदंिध् उादआयशाशंाद ास.नं. आदणयश् ीलदलद ीहद्. ुंदंिध् उादआयशाशंनश यै�िरय
नसडल

िधरशात य यै�िरय

उादआयशाशंनश ीतवयश

खायशात्

िधरशात यशंनत ीतवयश ््ाशया �ायक आुाध्यनतयान ुंतर रान
ुलदवयश ागाशलयश्, िफया �कलिनर य ुत.ुत.ुत.ाध्यद ााु रान

घदणयशदशद् रशययशहत राशयत.रदलदवयश रशययशहताश

रायशयश.
अ.ी.

उमेदवारााचे नाव

1.
2.
3.

िधकर, ियभशगतय

हयशल ियभशगशनुुशा ईरडतल रशययलयशु

पदनाम

मर. ना.

कामका्ाचे िठकाण

रनुदशई तशाश यायत

्टशफ नु

9112679072

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

ितयंरश ाशाु यायत

्टशफ नु

9420068092

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

7796387476

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

9172942024

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

तुषतश तंढातनशथ
गशयरयशड

4.

कआश ताेुाशा

5.

शयद्श िदातशल दैआ

्टशफ नु

9420601169

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

6.

ादखश ुंाय घसडदाशय

्टशफ नु

9552811293

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

8308005403

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

9527088920

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

7378975286

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

9284495221

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

11. एशययय ाशाें इगशयलद

्टशफ नु

9146814645

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

12. िनरत्त ाशिंलआा तयशा

्टशफ नु

8329884429

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

13. ्ूप््त आशआशात ागाद

्टशफ नु

9764404007

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

14. ि्लस�ाश ियाय िनरुंभ

्टशफ नु

9820891119

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

15. ुसनशलत ुा�ाशय भआागद

्टशफ नु

7972601408

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

8007911934

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

्टशफ नु

8983974797

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

18. ादाुरश ियषाुआशु यशघ

्टशफ नु

8007305345

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

19. भशा्त नंआलशल लशखन

्टशफ नु

9834895704

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

7.
8.
9.

ेिेरशं् ाानतरशं्
ुशायत
िभषदर ेाुयदल डााद
तवलयत ुाशधशन ासाद

10. गौात

16.

िहाद

णाशुशहदद दसडरद

ुुाश्श रशिेनशथ
दशगुल

17. िआप््त

ाा लशागद

नरडल अिधकारन

डॉ. धनदशया ुा

ास.नं.9890058645

अ.ी.

पदनाम

मर. ना.

कामका्ाचे िठकाण

नरडल अिधकारन

20. िानशकत ाशाश यायत

्टशफ नु

9421895562

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

डॉ. धनदशया ुा

21. ददत्श नशनशात गशंगुड�

्टशफ नु

8788889399

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

22. िनलताश

्टशफ नु

8806169908

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

23. राल िहाशात ावहशा

्टशफ नु

8411992805

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

24. ासहतात उ�ा युशयद

्टशफ नु

7263825625

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

25. ि�्ाश

ाा यायत

्टशफ नु

9923652938

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

26. िा�श ाहशआु तशलयश

्टशफ नु

9325678478

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

27. ािनषश ाुालतधा ुशंगाद

्टशफ नु

8605408958

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

28. िनवयद्श ागन दशगुल

्टशफ नु

7218964630

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

29. तुषतशंालत यशान युशयद

्टशफ नु

9730164507

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

30. ुिय्श ाुरुंआ नंआन

्टशफ नु

8007051303

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

31. ि�यंरश ाशाें यायत

्टशफ नु

9623954547

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

32. तुाश ुंाय ाग्शत

्टशफ नु

8605508249

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

्टशफ नु

7083391904

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

्टशफ नु

9130183654

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

35. हदां्त रशिेनशथ डदरद

्टशफ नु

9511213088

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

36. िराा गसाख तशटतल

्टशफ नु

7297072948

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

37. �ज्ञश ियाय गशयरयशड

्टशफ नु

8600731596

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

38. ज्यस्त रृषाश ाशडदरा

्टशफ नु

8552096842

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

39. ांानश िआलतत तशयाश

्टशफ नु

7218701698

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

40. िनरत्श िआतर नदहद

्टशफ नु

9834100863

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

41. ि�यंरश ियलशु तिशाद

्टशफ नु

9175401748

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

42. ि�यंरश इुशाशा गशयत्

्टशफ नु

9324641989

ादात ुत.ुत.ुत.

43. ायुात ुुभशष ावहशा

्टशफ नु

8698154145

ादात ुत.ुत.ुत.

44. ्यश्त िआलतत गशडद

्टशफ नु

7887906508

ादात ुत.ुत.ुत.

45. िानश यशआय िशराद

्टशफ नु

9657897995

ादात ुत.ुत.ुत.

46. याुनश ियायिंुग यायत

्टशफ नु

8623803959

ादात ुत.ुत.ुत.

47. �्यटत ीनंआश रशाद

्टशफ नु

9284249766

ादात ुत.ुत.ुत.

48.

िन्श दप्तशुशहदद ढया

्टशफ नु

9552735277

्यशात ुाथ, ासायशडत

49. ांानश ुसानशथ आदेाुख

ए.एन.एा.

9921933264

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

50. गशयत् गंगश ाशाआशु

ए.एन.एा.

9168675115

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

51. िनरत्श ुंाय खैानशा

ए.एन.एा.

8856053195

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

52. ीा्त

ए.एन.एा.

7218975508

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

53. ॲनादात ीथा भशलदाशय

ए.एन.एा.

7391023593

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

54. ीा्त �वहशआ नशगाद

ए.एन.एा.

9579045801

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

55. यैेशलत धनदे आायत

ए.एन.एा.

8767518432

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

56.

ए.एन.एा.

9623145168

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

57. तशलयद ुालश भशउाशय

ए.एन.एा.

8856978468

ादात ुत.ुत.ुत.

58. िे्ल िंनदश गयात

ए.एन.एा.

9307838524

ादात ुत.ुत.ुत.

59. ियनश ुुिनल दनुसडद

ए.एन.एा.

9970038103

ादात ुत.ुत.ुत.

60. ्यश्त �भशरा िनरा

ए.एन.एा.

8007999486

ादात ुत.ुत.ुत.

61. ुुिन्श ांगदे खैानशा

ए.एन.एा.

9657467944

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

62. ाय त ियाय ावहशा

ए.एन.एा.

8379816956

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

63. ुुान ानसहा रशंदाद

ए.एन.एा.

7083384435

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

ए.एन.एा.

8263876306

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

33.

उमेदवारााचे नाव

ािालश ्ुाेताशा
ाहशलद

34. ज्यस्त

64.

ाा भसयद

ेसर एखंडद

ाुन लोंढद

�शयनत िनय�त ुआिगा

फेशदशई धसडताशा
तशाधत

ास.नं.9890058645

डॉ. ाशय्द ुा
ास.नं.9822753003

डॉ. गाड ुा
ास.नं.7875708929

डॉ. आदयरा ुा
ास.नं.9922020306

डॉ. धनदशया ुा
ास.नं.9890058645

डॉ. आदयरा ुा
ास.नं.9922020306

डॉ. गाड ुा
ास.नं.7875708929

अ.ी.

पदनाम

मर. ना.

कामका्ाचे िठकाण

65. ीेश गंगशधा िंेआद

ए.एन.एा.

7620335219

तंायटत ियभशग

66. दददत िगाधा िंेआद

ए.एन.एा.

8983040522

तंायटत ियभशग

67. यैेशलत आौल् ाग्शत

ए.एन.एा.

9657350599

तंायटत ियभशग

68. ीेश आौल् आदयाद

ए.एन.एा.

7798291178

तंायटत ियभशग

69. उनयाद ादखश आशआश

ए.एन.एा.

9322752152

तंायटत ियभशग

70.

ए.एन.एा.

9765705665

तंायटत ियभशग

71. ुसनशलत ुुादे िनरा

ए.एन.एा.

8087830967

तंायटत ियभशग

72. ज्यस्त युयाशा िंेआद

ए.एन.एा.

9604440471

तंायटत ियभशग

73. ांाुाश हिा भसयद

ए.एन.एा.

9422100019

नशिेर तुय ियभशग

74. गौ्ात िभलश रदआशाद

ए.एन.एा.

9545958463

नशिेर तुय ियभशग

75. ाय त ्ुाेताशा भोंडयद

ए.एन.एा.

9604297064

नशिेर तुय ियभशग

76. ािनषश ागन्नशथ गसुशयत

ए.एन.एा.

8459669181

नशिेर तुय ियभशग

77. ुिय्श ादियश तशयाश

ए.एन.एा.

8275211058

नशिेर तुय ियभशग

78. िन्श ाशयुशहदद खाश्

ए.एन.एा.

9689248154

नशिेर तुय ियभशग

79. ीा्त दशारृषा ुशायद

ए.एन.एा.

9325361545

नशिेर त�शाा ियभशग

ए.एन.एा.

9673615612

नशिेर त�शाा ियभशग

81. ल�ात दशयश यायत

ए.एन.एा.

9423383899

नशिेर त�शाा ियभशग

82. ासिनरश तशंडुांग यशडगद

ए.एन.एा.

9960875245

नशिेर त�शाा ियभशग

83. िनालश भशउाशय ाशधय

ए.एन.एा.

9881778974

नशिेर त�शाा ियभशग

84. िललश ाशाात गशयत्

ए.एन.एा.

8261783608

नशिेर त�शाा ियभशग

85.

ए.एन.एा.

7030024268

नशिेर त�शाा ियभशग

ेसर लोंढद

ए.एन.एा.

9921067564

नयतन नशिेर ियभशग

87. रसाल ुुभशष िंेआद

ए.एन.एा.

9172174603

नयतन नशिेर ियभशग

88. तज्ञशंरश ाहदे िनरा

ए.एन.एा.

8793865389

नयतन नशिेर ियभशग

89. ुसनशलत िराा यशाद

ए.एन.एा.

9890918994

नयतन नशिेर ियभशग

90. लिल्श तशंडु खसटाद

ए.एन.एा.

9834683125

नयतन नशिेर ियभशग

ए.एन.एा.

9511887644

नयतन नशिेर ियभशग

ए.एन.एा.

9359293042

नयतन नशिेर ियभशग

93. तुषतश ियशयनशथ भसयद

ए.एन.एा.

7507624069

नयतन नशिेर ियभशग

94. ताआदेत ज्यस्त भा्िंुग

ए.एन.एा.

9011549389

नशिेर ासड ियभशग

95. ािनषश रैलशु दशिहरा

ए.एन.एा.

7499804237

नशिेर ासड ियभशग

ए.एन.एा.

9763980414

नशिेर ासड ियभशग

97. तुना तशन्यश यायत

ए.एन.एा.

8805427371

नशिेर ासड ियभशग

98. ािनषश

ए.एन.एा.

8766951265

नशिेर ासड ियभशग

99. ुिय्श ्ुरशाशा डसाु

ए.एन.एा.

9373163767

नशिेर ासड ियभशग

100. यैेशलत तढातनशथ तयशा

ए.एन.एा.

7620000817

ुश्तुा ियभशग

101. यषय रशाुिंुग तशयाश

ए.एन.एा.

8010512683

ुश्तुा ियभशग

102. लिल्श नशनषयश तशयाश

ए.एन.एा.

9156680543

ुश्तुा ियभशग

103. ीा्त हािंुग खाश्

ए.एन.एा.

7028465718

ुश्तुा ियभशग

104. ानशदशई ाआन ाशिसड

ए.एन.एा.

9767038206

ुश्तुा ियभशग

105. तुाश ेंरा लसखंडद

ए.एन.एा.

7499283955

ुश्तुा ियभशग

106. ुुनंआश ाुरुंआाशय डहशाद

ए.एन.एा.

9860809887

ुाशा रवयशा ुत.ुत.ुत.

िभषर

9420831311

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

डॉ. धनदशया ुा

िभषर

8828184114

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

ास.नं.9890058645

80.

उमेदवारााचे नाव

लरश धनाशा गशयत्

भशगय त ास्ताशा
रशांडत

ंरत्श �भशरा युशयद

86. ्यश्त

91.
92.

96.

�शाक्श ियाय
रुलरा�

ुसनशलत रशं्तलशल
तशडयत

ियायशल�ात िभाशेंरा
्ुतआ
ंदशआशु खंदशई्

107. डॉ. ारांआ

िनल ाशाद

108. डॉ. ुशगा युनुु ्शंदसात

नरडल अिधकारन
डॉ. आदयरा ुा
ास.नं.9922020306

डॉ. तशय्रा ुा
ास.नं.8459624552

डॉ. ाग्शत ुा
ास.नं.9850808565

डॉ. छशयश ुशाूंखद
ाॅडा
ास.नं.9657679370

डॉ. धनदशया ुा
ास.नं.9890058645

डॉ. दशात ुा
ास.नं.9822025518

अ.ी.

उमेदवारााचे नाव

109.
110.

111.

112.

113.

डॉ. ाशहुल गुलशदाशय
तशटतल
डॉ. रुलआतत नशाशया
आदयाद
त. ुंआतत ेदयशाद

ता. ीा्त

तरशं्

यशंंद
ता. ाशा त ाशाें
गयशाद

पदनाम

मर. ना.

कामका्ाचे िठकाण

िभषर

9922420180

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

िभषर

9422914680

ुतटत ्रॅन
्ं�ज्ञ
एा.डत.

ाशय�सदशयसलॉ
ात

एा.डत.

ाशय�सदशयसलॉ
ात

9960033009

डॉ.

श. हु. ागाशलय, रथडश

डॉ. ाशय्द ुा ास.नं.
9822753003

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.
डॉ. धनदशया ुा ास.

9371101087

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

9922157567

नशिेर ासड ुत.ुत.ुत.

यातल नाुआ रााश-यशंनत रशारशाशदशद् ुुानश ियभशिगय नसडल यै�िरय
घयशवयश्. ुंदिध् यै�िरय

नरडल अिधकारन

िधकर (ागाशलय)

थयश यै�िरय
िधरशात

िधरशात यशंंयशरडुन

िधरशात यशंाद ाशगआेनशनुुशा

रशारशा राशयद. यातल नाुआ रशारशाशात ििरशाद हत ्शातुाायश ्यातश्
ीयशयर ायशितरशात ियभशगतय नसडल यै�िरय

नं. 9890058645

ुुन ीयशयर्दनुुशा

थयश िनिन ्यशकतआशा यशंंयश ुुानदनुुशा

रशारशा रााद दंधनरशार ाशहतल.
Sd/-

यै�िरय (ीासगय)

िधरशात

नशिेर ाहशनगातशिलरश, नशिेर

�त-

1. वै�िकय अिधकक, वॉ. झाकीर हुसैन �गाालय, कथवा

2. नकवल अिधकारी, निवन िबेकक �गाालय, नािशक रकव
3.नकवल अिधकारी, समाज कलयाा सी.सी.सी.,
4.नकवल अिधकारी, मेरी ककिवव केअर सेेर
5. संबंिधत वै�िकय अिधकारी

नािशकमहानगरपािलका, नािशक
सावर्जिनकआरोग्यिवभ

दु रध्वनी�मां:- 0253-23317292 / 2222533

ई-मे लआयडी :- pub_health@nmc.gov.in
NMC/PUBHLTHMED/OWL/

िदनांक :-

/

/2021

काय�लय :- सावर्जिनकआरोग्यिवभ, 3 रामजला,
राजीवगांधीभवन, शरणपु ररोड, नािशक - 422002

/2021जा.�./सा.आ.िव./विश/डे स्-7/

/2021,

आदे श

िवषय:- िनयुक्तीआद ेशानुसारकामकाजाचेिठकाणतात्पुरत्यास्व�पातदेणे…
संदभर:- मा. आयुक्तस. यांचेकडीलआ.�. 89 िद.27/03/2021 रोजीचाआदेश.
नािशक महानगरपािलका �ग्णालय /दवाखाने येथे आपली तात्पुरत्या स्व�पात

.27/03/2021

पासुन तीन मिहने कालावधी करीता बी.ए.एम.एस. वै�िकय अिधकारी या पदावर िनयुक्ती झालेली असुन
खालील बी.ए.एम.एस. वै�िकय अिधकारी यांनी त्यांच्या नावासमोरदशर्वलेल्या िठकाणी तात्काळ
व्हावे व �जु अहवाल स्: मुख्यालयात पोहचवाव.
अ.�.

नाव

कामाचे िठकाण

1

आफरीन अब्दुलगनी तडव

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

2

डॉ. योगेश िवजयकुमार
हरेश्व

नोडल वैदयिकय अिधकारी

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

3

डॉ. संबोधी कैलास पवार

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

4

डॉ. पायल पुरी

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

5

डॉ. पुनम पाटील

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

6

डॉ. �ाजल वासुदेव अ�े

डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

7

डॉ. तेज�स्वनीसुिनल कटार

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

8

डॉ. मेघना �काश सोनवणे

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

9

डॉ.राकेश रमेश पाटील

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

10

�ितभा राजेश्वर मोिहर

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

11.

नेहा नािजम तांबोळी

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

12.

मोिनका कमलेश पाटील

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

13

िपयंका कृष्णा खैरणा

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

14

श्वेता �ीपाद िगत

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

15

अक्षय कैलास मरा

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

16

िकरण सुधाकर दराडे

निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

17

नयना िदलीप महाजन

मेरी कोिवड केअर सेटर

18

िवण िवजय हु सळे

मेरी कोिवड केअर सेटर

19

अिभलाषा रामचं� पाटील

मेरी कोिवड केअर सेटर

20

�ितक शांताराम पाटील

मेरी कोिवड केअर सेटर

21

ऐश्वय� �ल्हाद पाट

मेरी कोिवड केअर सेटर

22

जागृती रामराव अिहरराव

मेरी कोिवड केअर सेटर

23

मंजुषा उल्हास व्यवहा

समाज कल्याण कोिवड सेट

24

डॉ. ल�मी िजभाउ वाघ

समाज कल्याण कोिवड सेट

25

यश�ी अण्णासाहेब िदघोळ

समाज कल्याण कोिवड सेट

26

�तुजा सुिनल बागुल

समाज कल्याण कोिवड सेट

27

�ितक्षा पदमाकर मोहर

समाज कल्याण कोिवड सेट

28

िदपीका शिशकांत बेंद

समाज कल्याण कोिवड सेट

29

�िचका राजे� पाटील

समाज कल्याण कोिवड सेट

30

िवशाल अ�ण बो�डे

समाज कल्याण कोिवड सेट

डॉ.िनतीन रावते, ९८२२७५३००३

डॉ.िजतें� धनेश्व- ९८९००५८६४५

डॉ.िवजय देवकर - ९९२२०२०३०६

डॉ. गणेश ग�ड - ७८७५७०८९२९

वरील नमुद कमर्च -यांनी कामकाजा बाबत सुचना िवभािगय नोडल वै�िकय अिधकारी यांच्या कडुन
घ्याव्य. संबिधत वै�िकय अिधक्

(�ग्णाल) अथवा वै�िकय अिधकारी यांचे मागर्दशर्नानुसा

कामकाज करावे . वरील नमुद कामकाजाची िठकाणे ही तात्पुरत्या स्व�पात असुन आवश्यकते नु
आवश्यकत्या ठीकाणी िवभागीय नोडल वै�िकय अिधकारी अथवा िनम्नस्वाक्षीदार यांच्या सुचने
कामकाज करणे बंधनकारक राहील.
Sd/-

वै�िकय (आरोग्) अिधकारी

नािशक महानगरपािलका, नािशक
�त-

1. वै�िकयअिधक्, डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

2. नोडल अिधकारी, निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड

3.नोडल अिधकारी, समाज कल्याण स.सी.सी.,
4.नोडल अिधकारी, मेरी कोिवड केअर सेंट

नािशकमहानगरपािलका, नािशक
सावर्जिनकआरोग्यिवभ

दु रध्वनी�मां:- 0253-23317292 / 2222533

ई-मे लआयडी :- pub_health@nmc.gov.in
NMC/PUBHLTHMED/OWL/

िदनांक :-

/ /2021

काय�लय :- सावर्जिनकआरोग्यिवभ, 3 रामजला,
राजीवगांधीभवन, शरणपु ररोड, नािशक - 422002

/2021जा.�./सा.आ.िव./विश/डे स्-7/

/2021,

आदे श

िवषय:- िनयुक्तीआद ेशानुसारकामकाजाचेिठकाणतात्पुरत्यास्व�पातदेणे…
संदभर:- मा. आयुक्तस. यांचेकडीलआ.�. 90, िद.27/03/2021 रोजीचाआदेश.
नािशक महानगरपािलका �ग्णालय

/दवाखाने येथे आपली तात्पुरत्या स्व�पात

.

26/03/2021 ते िद. 24/6/2021 पावेतो �योगशाळा तं�ज्ञ या पदाव िनयुक्ती झालेली असुन
खालील �योगशाळा तं�ज्यांनी त्यांच्या नावा समोर दशर्वलेल्या िठकाणी तात्काळ �जु व्ह

�जु अहवाल स्व: मुख्यालयात पोहचवाव.
अ.�.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

नाव
िधरज िवजय ब�ीसे
�िशक िवनायक बागुल
िनिखल भाऊसाहे ब गवळी
लखन सुरेश चौधरी
िनलेश राजें� कड
अिनता कागडीया वळवी
नैना भगवान पटाईत
िनिकता �ीराम गद�
पायल मोहन गोसावी
संपदा नामदे व मानकर
तेज�स्वनी शेळक
निलनी सुरेश सोनवणे
योगेश उमेश दे वरे
ज्योती धोंडीराम कातका
आरती बाळु सानप
ि�ती साहे बराव िंशद
तुषार उ�म पाटील
पुनम योगेश िदवटे
राकेश �ीकृ ष्ण पाचुरक
यश राजें� खांबेक
पंकज सुरज गायकवाड
पल्लवी िदलीप सोनवण
सपना संतोष जाधव
ज्योती उ�म आव्ह
मोनाली िकरण कुशारे
किवता साहे बराव पाटील
�णाली संजय िंशद
धमर्राज जयराम भोय
अमर अजय दे वरे
कृ तीका राजें� गांगुड

कामाचे िठकाण
समाज कल्याण कोिवड सेट
समाज कल्याण कोिवड सेट
समाज कल्याण कोिवड सेट
समाज कल्याण कोिवड सेट
समाज कल्याण कोिवड सेट
समाज कल्याण कोिवड सेट
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
मॉलीक्युलर लॅब नािशकरो
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
मेरी कोिवड केअर सेटर
मेरी कोिवड केअर सेटर
मेरी कोिवड केअर सेटर
मेरी कोिवड केअर सेटर
डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा
डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा
डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

वरील नमुद कमर्च -यांनी कामकाजा बाबत सुचना िवभािगय नोडल वै�िकय अिधकारी
यांच्या कडुन घ्याव् . संबिधत वै�िकय अिधक् (�ग्णाल) अथवा वै�िकय अिधकारी यांचे
मागर्दशर्ना नुसार कामकाज करा . वरील नमुद कामकाजाची िठकाणेही तात्पुरत्या स्व�प
असुन आवश्यकते नुसार आवश्यक त्याठीकाणी िवभागीय नोडल वै�िकय अिधकारी अथ
िनम्नस्वाक्षीदार यांच्या सुचने नुसार कामकाज करणे बंधनकारक .
Sd/वै�िकय (आरोग्) अिधकारी
नािशकमहानगरपािलका , नािशक
�त1. वै�िकयअिधक्, डॉ. झाकीर हु सैन �ग्णाल, कथडा

2. नोडल अिधकारी, निवन िबटको �ग्णाल, नािशक रोड
3.नोडल अिधकारी, समाज कल्याण स.सी.सी.,
4.नोडल अिधकारी, मेरी कोिवड केअर सेंट

