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         ख्य कायाालय 

क्र.वैद्य/        /कावव/       /२०१४ 

दि.        /०८/२०१४ 

प्रवि, 

श्री. ................................ 

..................................... 

..................................... 

 

  ववषय – वाहनचालक पि ेएकविि मानधनावर भरणबेाबि. 

  उमेिवाराांच्या व्यवसावयक / प्रात्यविक मुलाखिीबाबि. 

 

  २/- पपपरी पचचवड महानगरपावलकेच्या वैद्यकीय ववभागाांिगाि रुग्णवावहका 

ववभागासाठी वाहनचालक पि े एकविि मानधनावर ०६ मवहन े कालावधीसाठी भरणेबाबि. फेब्रुवारी 

२०१४ मध्ये जावहराि प्रवसध्ि करणेि आली होिी. सिर जावहरािीनुसार िुम्ही अजा सािर केलेला आह.े 

प्राप्त झालेले अजाांची छाननी केली असिा िुमचा अजा पाि झालेला आह.े 

  वाहन चालक पिासाठी मांगळवार दि. १९/०८/२०१४ रोजी सकाळी १०.०० वाजिा 

महापावलकेचे वाहन िरुुस्िी व कायाशाळा ववभाग, पपपरी पचचवड महानगरपावलका, नहेरुनगर यथे े

व्यवसावयक / शाररररक मुलाखिी आयोवजि करणेि आलेल्या आहिे. िरी सिर मुलाखिीसाठी िुम्ही 

वेळेवर उपवस्थि रहावे. वेळेवर उपवस्थि न रावहल्यास िुमची स्विांि मुलाखि घेिली जाणार नाही. 

मुलाखिीसाठी येिाना कोणिाही प्रवास भत्ता महापावलकेमाफा ि दिला जाणार नाही, याची नोंि घ्यावी. 

  मुलाखिीसाठी येिाना शैिवणक अहािेचे मुळ कागिपिे, अनुभवाचे कागिपिे िसेच 

नव्याने काढलेला पासपोर्ा साईजचा १ फोर्ो सोबि आणणे आवश्यक आह.े 

  मुलाखिीच्या वेळी बाह्य िबाव आणल्यास आपली मुलाखि घेिली जाणार नाही व 

आपली वनवड कोणत्याही स्िरावर रद्द करणेि येईल, याची नोंि घ्यावी.  

 

 

आरोग्य वदै्यकीय अवधकारी 

पपपरी पचचवड महानगरपावलका 

पपपरी १८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अ. . नाव प ता मोबाईल . धम /जात वग शै णक 

अहता

ज मतार ख वाहन 

परवाना 

आहे/नाह

अनुभव 

आहे/नाह

1 ी. पेश यशवंत नाणेकर शहा पे ोल पंपाशेजार , सूया हॉि पटल समोर, 

नाणेकरवाडी, चाकण ता.खेड िज. पुणे

9922142977 हंदू मराठा खुला 10 वी 01-05-1986 आहे आहे

2 ी. स चन यशवंत सुतार व नपूत  नवास , मंगलनगर, वाकड रोड, 

थेरगाव, पुणे 33

9604660674 हंद-ूसुतार ई.मा.व. 10 वी 07-06-1984 आहे आहे

3 ी. आनंदा यशवंत नाणेकर शहा पे ोल पंपाशेजार , सूया हॉि पटल समोर, 

नाणेकरवाडी, चाकण ता.खेड िज. पुणे

9881543340 हंद-ूमराठा खुला 12 वी 30-07-1988 आहे आहे

4 ी. दपक देवग डा सदामते म.ुपो.देहु गाव, झडेमळा, ल मीनगर, देहु गाव पुणे 8308532166 हंद-ुमांग अनुसु चत 

जाती

10 वी 17-07-1979 आहे आहे

5 नेहल उफ दपक हरामण 

बागडे

म.ुपो. कु ळी ता.खेड िज.पुणे 9623751612 हंद-ुमाळी इ.मा.व. आठवी 03-10-1990 आहे आहे

6 मह  नवृ ती आरवडे साईनाथनगर, नगडी, लॉट . 94, डल स 

बेकर या पाठ मागे, आदश कॉलनी

7709576175 नवबौ द अनुसु चत 

जाती

12वी 05-06-1981 आहे  आहे

7 मोतेवाड दपक ह रभाऊ डी.वाय. ीरसागर चाळ, जुना टे को रोड, 

साईनाथ मंद राजवळ नेह नगर पंपर  18.

9923463127 हंद-ुमांग अनुसु चत 

जाती

आठवी 01-01-1982 आहे आहे

8 नलेश नंदकुमार नगडे म.ुपो. गुणंद ता. भोर िज. पुणे 9763358433 हंदू –मराठा खुला 12 वी 02-06-1983 आहे आहे

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  18.

वै यक य मु य कायालय

वाहनचालक पदे एक त मानधनावर भरणेकर ता पा  उमेदवारांची याद  



अ. . नाव प ता मोबाईल . धम /जात वग शै णक 

अहता

ज मतार ख वाहन 

परवाना 

आहे/नाह

अनुभव 

आहे/नाह

9 माळवे नवनाथ व म c/o व म गवादे, पा या या टाक चा रोड 

द ण ल मानगर, धनल मी दुकानाशेजार , 

मोशी पुणे

9767935170 हंद-ुवंजार भज-ड 12 वी 06-01-1989 आहे आहे

10 चतारे तानाजी का शनाथ दुधमल शेषेराव शंकरराव, दा कॉलनी, 

शतल ो ह जन, योतीबा नगर, काळेवाडी 

पंपर

9552954541 हंद-ुमहार अनुसु चत 

जाती

12 वी 01-01-1985 आहे आहे

11 तांबे संतोष शंकर स ह नं. 10/11 भोजल मी, सागर 

अपाटमट या मागे, सुखसागर नगर, का ज 

पुणे 46

8412972068 हंद-ूसाळी एस.बी.सी. 10 वी 18-06-1982 आहे आहे

12 वाघमारे गणेश अशोक आनंदनगर, चंचवड टेशन, पे ोल पंप समोर, 

पुणे

9762635261 हंद-ूमहार अनुसु चत 

जाती

10वी 

नापास

05-12-1990 आहे आहे

13 पठाण आजमखाँ म सूरखाँ घर नं. एफ – 62/1 लालटोपीनगर, मोरवाडी 9423210487 खुला खुला 8वी पास 07-05-1983 आहे आहे

14 तुषार कसन पगारे भमाई हौ.सोसा. ब.नं.पी म नं. 35 

म लंदनगर पंपर

9890914081 हंद-ुमहार अनुसु चत 

जाती

10वी पास 01-06-1989 आहे आहे

15 पाटोळे गणेश भमराव गवळी नगर, टे को रोड, भोसर  पुणे 26  

ीकृ ण मंद राजवळ

7304777551 हंद-ुमांग अनुसु चत 

जाती

8वी पास 15-05-1982 आहे आहे

16 पवार तानाजी हणमंतराव स.नं. 260, साई मेहर अपाटमट, म नं. 17 

जकात ना यामागे, कुलवड व ती, लोहगाव 

पुणे 32

9579894550 हंदू मराठा 

माजी 

सै नक

खुला 12वी पास 22-01-1976 आहे नाह



अ. . नाव प ता मोबाईल . धम /जात वग शै णक 

अहता

ज मतार ख वाहन 

परवाना 

आहे/नाह

अनुभव 

आहे/नाह

17 व यम डी. झे वयर ह.नं. 2/840 डे ह ड ह ला, वकास नगर, 

कवळे, देहु रोड, पुणे

7507603039 चन खुला 7वी पास 01-09-1957 आहे आहे

18 पाट ल दनेश हाद c/o ी थोरात ानदेव रंगनाथ ट /4/490 

वेणीनगर, ता. हवेल  िज. पुणे

8177873015 कुणबी इ.मा.व. 10वी 01-06-1986 आहे आहे

19 कांगणे गणेश सुदाम दगडू पाट ल नगर, ल मी नवास, व हनीसाहेब 

कॉलनी थेरगाव पुणे

8007984800 हंद-ूवंजार nt-d 8वी 11-09-1991 आहे आहे

20 जयंत व लराव वाळके स.नं. 78/3 संत गजानन महाराज नगर, 

महाल मी हौ.सोसा. दघी पुणे 15

8600888789 हंद-ुमाळी इ.मा.व. 8वी 06-10-1980 आहे आहे

21 क यारमल अशोक बबन म.ु ा हणवाडा. पो. मारसूळ ता. मालेगाव 

िज. वाशीम

9604334171 कलाल 

ओ.बी.सी.

इ.मा.व. 9वी 01-07-1970 आहे आहे

22 बनसोडे सु नल शरद द तमंद र रोड, मामासाहेब मोहोळ 

धमशाळे या मागे, आळंद  देवाची

9922777821 नवबौ द अनुसु चत 

जाती

7वी पास 19-01-1982 आहे आहे

23 धनगर बापू रमेश जागृती ए टर ायजेस, शॉप . 10 लॉट . 

18 से टर . 7/8, दुगामाता मं दराजवळ, 

नगडी पुणे 44

9975190279 

9975190279

धनगर nt-c 12वी 01-05-1987 आहे आहे

24 ीमंत भा कर दराडे शवम मेडीकल जवळ, तुकाराम नगर, 

वा हेकरवाडी, चंचवड पुणे 33

9850049193 हंद-ुवंजार nt-d 12वी 03-12-1985 आहे आहे

25 कदम महेश सोमनाथ ग.नं. 454, तापक रनगर, खा देशनगर, मोशी 

पुणे 05

9763990191 हंद-ुमराठा खुला 10वी 21-01-1990 आहे आहे

26 ानोबा द ता गु े म.ु मरगळवाडी, पो. ता.गंगाखेड िज. परभणी 9657943900 खुला खुला 12वी 20-06-1984 आहे आहे



अ. . नाव प ता मोबाईल . धम /जात वग शै णक 

अहता

ज मतार ख वाहन 

परवाना 

आहे/नाह

अनुभव 

आहे/नाह

27 मा ती गणपत जाधव म.फुलेनगर, माहे वर  सोसा. ब. नं. 15/6 से. 

18 चखल  रोड चंचवड 19

9503093322 मांग अनुसु चत 

जाती

10वी 02-05-1987 आहे आहे

28 आढाव संतोष व ल च-होल  ( ब)ु ता. हवेल  िज. पुणे 9850722584 हंद-ु हावी इ.मा.व. 10वी 12-06-1976 आहे आहे

29 योगेश ऱघुनाथ चौधर आनंदवन हौ.सोसा. लॅट .सी/1/18 काकडे 

कॉनर, जुना जकात नाका, चंचवड 33

7745817050 तेल इ.मा.व 12वी 15-01-1982 आहे आहे

30 वनायक शंकर पोलकम 190/829 संत तुकाराम नगर, पंपर  18 9890730994 शंपी इ.मा.व. 10वी 19-12-1983 आहे आहे

31 योगेस जोतीराम शंदे म.ु तेलदरा, पो. मलवडी ता. माठा िज. सातारा 9764562101 हंद-ुमाळी इ.मा.व. 12वी 09-03-1986 आहे आहे

32 दप व ल घोडेकर म.ुपो. घोडेगाव, (पळि टका) ता. आंबेगाव िज. 

पुणे

9405006565 हंद-ुमाळी इ.मा.व. 10वी 19-06-1988 आहे आहे

33 महेश मोहन कल कनेत संतोषनगर, कौस या नवास समोर, 

संतोषनगर, थेरगाव पुणे

7620564723 ओपन खुला 9वी 18-04-1985 आहे आहे

34 राजेश रो हदास राठोड माळीमळा सोन हरा ब डींग म.ुपो. लोणी 

काळभोर ता.हवेल  िज.पुणे

9637305182 हंदु लमाण Vjnt-a 12वी 17-12-1990 आहे आहे

35 अमोल संपत काळभोर म.ुपो. लोणी काळभोर ता.हवेल  िज.पुणे 9657456060 हंद-ुमराठा खुला 9वी 09-02-1989 आहे आहे

36 जाफर इ बाल शेख संत ाने वर नगर. ानद प कॉलनी थेरगाव 

पुणे 33

9960605687 मुि लम खुला 8वी 03-04-1986 आहे आहे


