पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी
परी ेतील उमेदवारांची यादी

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

१

डॉ.रजपुत सुिनया सुभाष

िवजा अ

8983459997

२

डॉ.भोसले ि यांका राज

अनु.जाती

9922841178

३

डॉ.उगले ि यांका हेमंत

खुला

9096572747

४

डॉ.कदम िवनया िवलास

खुला

7276218182

५

डॉ.खरपाडे मोिहनी मुरलीधर

खुला

६

डॉ.पाटील फु ल राज

इमाव

9960128138

७

डॉ.भारती संदेश उ म

भज ब

9860439246

८

डॉ.धसकट समी ा शांत

इमाव

9552506480

९

डॉ.पाटील तेजि वनी सिचन

खुला

9762223602

१०

डॉ.िनमट गाय ी अर वंद

खुला

9765714324

११

डॉ.िव ा िगरीधारी फड

भज ड

१२

डॉ.सुयवंशी अि नी नारायणराव

खुला

8080797752

१३

डॉ.मगर मोिहनी कशोर

खुला

9309778159

१४

डॉ.थोरात ि मता वसंत

खुला

१५

डॉ. शंदे पाली रामचं

खुला

१६

डॉ.बुवा दिपका कु णाल

भज ब

8793243086

१७

डॉ.गायकवाड संजय अंकुश

खुला

9527884590

१८

डॉ.ठाकरे

खुला

8329084527

१९

डॉ.वाळे कर वसुधा बाजीराव

अनु.जमाती

8830785052

२०

डॉ.अिहरे अनुजा भाऊराव

खुला

7517261906

२१

डॉ.गावडे सायली अिन द

भज क

9130356672

२२

डॉ.वानखडे ित ा पंडीत

अनु.जाती

9730111589

२३

डॉ.भालेराव दप ी दपक

अनु.जाती

8208968724

२४

डॉ.माहन सीमा स यपाल संग

खुला

9762929346

ेहल राधेशाम

8421374326 /
9309775103

9921854776 /
9325495525

8208313682 /
9096025574

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

२५

डॉ. ीनाथ सिवता सुपडाजी

भज ब

9403321790

२६

डॉ.मेडकर िव णू वसंतराव

इमाव

8888980304

२७

डॉ. हवान अ य सुर

अनु.जाती

8928140246

२८

डॉ. वाघमारे सृ ी रमेश

अनु.जाती

9370950710

२९

डॉ. सुयवंशी

खुला

9545112336

३०

डॉ. स यद नेहा गुलाब

इमाव

9518937793

३१

डॉ. नेटके श ु हनुमंतराव

खुला

9850223697

३२

डॉ. हेगडेकर सोनाली

भज क

7020303420

३३

डॉ. शडे गौरी बाळासाहेब

इमाव

8668530774

३४

डॉ. हे े अि नी उदधव

इमाव

9834157993

३५

डॉ. चौधरी हषदा िजवन

खुला

9404508292

३६

डॉ. चौधरी जीवन आबासाहेब

इमाव

9823440990

३७

डॉ. इ ािहम रना मुकया

इमाव

7447682338

३८

डॉ. पानसरे मोिनका मोहन

खुला

8551812344

३९

डॉ. हरगुडे अि नी महादेव

खुला

7558318395

४०

डॉ. वाघचौरे

अनु.जाती

8806786615

४१

डॉ. झाडे निवन नंद कशोर

इमाव

9822123581

४२

डॉ. साटोणे अं कता देिवदास

इमाव

7721081091

४३

डॉ. काळे िनतीन सुधाकर

इमाव

8788810217

४४

डॉ. कराड करण भानुदास

खुला

8830699936

४५

डॉ. मोटे शरयु िवजय

खुला

9322341614

४६

डॉ. कांबळे सायली राम

अनु.जाती

9822608099

४७

डॉ. पाटील मोिहनी जग ाथ

खुला

9960653557

४८

डॉ. बरकडे ाज ा अंकुश

भज क

7756006982

४९

डॉ. पवार िव णु मनोहर

खुला

9552549513

५०

डॉ. डोके मोिनका िभमराव

खुला

9011065889

५१

डॉ. वंडकर धन ी द ा य

खुला

7058552153

ेहा द ा य

ंकटराव

ेता भाऊसाहेब

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

५२

डॉ. ढाकणे वैभव दलीप

भज ड

7745819145

५३

डॉ. ोनवणे िनलम म छं

खुला

9420314506

५४

डॉ. मगदुम िशतल दादासो

खुला

9766811529

५५

डॉ. काळोखे िनलम िवेवेक

खुला

7709188444

५६

डॉ. कामठे नेहा मोद

अनु.जाती

7775964306

५७

डॉ. पवार वैशाली दलीप

खुला

8888787105

५८

डॉ. च हाण सुिनल सुरेश

भज ब

9096738614

५९

डॉ. कांबळे सं दप सुदाम

अनु.जाती

9960532043

६०

डॉ. काकड धनंजय संजय

खुला

9892496372

६१

डॉ. उपा याय अिभषेक उमेश

खुला

7021625651

६२

डॉ. पौनीकर संजना हरीष

खुला

9823302384

६३

डॉ. शंदे रे मा रामचं

खुला

9921699629

६४

डॉ. काकडे योती दादाराव

भज ड

9403664622

६५

डॉ. शेख रिमज अिनस

खुला

7588420689

६६

डॉ. ढाकणे महेश कै लास

भज ड

7083554252

६७

डॉ. सफराज बागवाण िनजामोदीन

इमाव

8805188441

६८

डॉ. पाटील शुभम करण

इमाव

9423567493

६९

डॉ. धोमडे चैताली पांडुरंग

अनु.जाती

9923431051

७०

डॉ. कळमकर काजल रमेश

इमाव

9923972773

७१

डॉ. बरकडे ाज ा अंकुश

खुला

7756006982

७२

डॉ. धारपवार तेज वीनी उदय

खुला

9112161774

७३

डॉ. काळे कांचन बाळासाहेब

खुला

9158051935

७४

डॉ. खरे

अनु.जाती

8355914432

७५

डॉ. खरे ि तीजा रा ल

अनु.जाती

7021744943

७६

डॉ. शेळके हषदा ल मण

इमाव

8855007002

७७

डॉ. पाटील सुलेखा सुिनल

खुला

9511828359

७८

डॉ. आघाव महेश बंकटराव

भज ड

8329142998

दा रा ल

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

७९

डॉ. ढावरे मीनल मदन

अनु.जाती

9529332633

८०

डॉ. पवार

खुला

9730716471

८१

डॉ. माने सरोज सतीश

अनु.जाती

8308075011

८२

डॉ.अ ु ळ

अनु.जाती

8624858105

८३

डॉ. कांदे िशतल बालाजी

भज ड

9665529241

८४

डॉ. िवटकर अं कता ीकांत

िवमा

8999034163

८५

डॉ. नागडा मोिहत िवनोद

खुला

8956644464

८६

डॉ. जाधव उदय िचरं गराव

िवजा अ

8668412116

८७

डॉ. महाते ललीत गणपत

अनु.जमाती

7304322111

८८

डॉ. पाटील

भज क

8380864742

८९

डॉ. शंदे ऐ या खंडु

अनु.जाती

8329278597

९०

डॉ. खाडे सुषमा चं कांत

भज ड

8329479312

९१

डॉ. नंदाणे नेहा िललाधर

इमाव

7262976664

९२

डॉ. राऊत सुशांत सुमंत

इमाव

9403608104

९३

डॉ. सानप योिगता बाबासाहेब

खुला

8080045063

९४

डॉ. गावडे देवयानी नेरेशराव

इमाव

9763180867

९५

डॉ. पठाण सनाखानय नसारखान

खुला

8668407387

९६

डॉ. शेटे सुि या सुभाष

इमाव

8390703702

९७

डॉ. मु ावार र मी राजे ा

ई.ड यु.एस

9403200815

९८

डॉ. पवार अमोल बाजीराव

िवजा अ

9545528918

९९

डॉ.गज पूनम अमोल

भज ड

9011928603

१००

डॉ.बाबर नेहा गोपाळ

एस ई बी सी

१०१

डॉ.च हाण उमेश रोिहदास

िवजा अ

9697535455

१०२

डॉ.बळी अि नी बाबुराव

इमाव

9307277446

१०३

डॉ.काजळे बालाजी भाऊराव

अनु.जाती

१०४

डॉ.उगले अिजत सोमनाथ

खुला

8605571429

१०५

डॉ.सावंत सुयोिगता कशोर

खुला

8767573193

ेता द ा य

ेहल दपक

ेहल अिनल

7499045594 /
9921361545

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

१०६

डॉ.थोरात ि मता दयानंद

अनु.जाती

7710953686

१०७

डॉ.परनाटे पूजा ह रष

इमाव

9579318539

१०८

डॉ.मोटेगावकर र मी र वं

खुला

8412082729

१०९

डॉ.नवथरे ऋतुजा कशोर

इमाव

7020477393

११०

डॉ.लुले ओवी अ दैत

खुला

9168354446

१११

डॉ.घ गडे पूजा ध ड पा

खुला

8983713234

११२

डॉ.महाजन ितक राज

इमाव

११३

डॉ.बोरगावकर सुरज िभमराव

खुला

9158209842

११४

डॉ.गायकवाड अंजली िभमराव

अनु.जाती

9096768122

११५

डॉ.पवार िवशाल ब सीलाल

िवजा अ

9766810225

११६

डॉ.बेलोटे सुिनता िव नाथ

खुला

9922248841

११७

डॉ.कु रणे न ता गो वंद

अनु.जाती

8888301467

११८

डॉ.गोवेकर योती रामचं

भज क

8625065885

११९

डॉ.पाटील िणत

इमाव

9403394695

१२०

डॉ.लवणे सिचन दयानंद

खुला

9552122000

१२१

डॉ.जाधव

िवजा अ

१२२

डॉ.अवचार अमोल काश

खुला

8275329516

१२३

डॉ.मोरे अपणा सिचन

खुला

8975562745

१२४

डॉ.घाटगे करणकु मार सुयकांत

खुला

9860814657

१२५

डॉ.जामनकर ऋचा दलीपराव

इमाव

7038303768

१२६

डॉ.चांदगुडे पूजा सतीश

खुला

9764250200

१२७

डॉ.चेमटे योती रावसाहेब

इमाव

9881300309

१२८

डॉ.सोसे रोिहणी अणेशअ पा

इमाव

9637065158

१२९

डॉ.काळे पूजा संभाजी

भज ड

7887722899

१३०

डॉ.कु रई िन कता मुरलीधर

िवजा अ

8329049840

१३१

डॉ.अवघडे

अनु.जाती

9130103964

१३२

डॉ.डांगरे अचना मयुर

इमाव

9420426999

दप

दा बापुराव

ेहा ानदेव

8668824948 /
7276668670

7249797927 /
8626073339

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

१३३

डॉ.धायकर उमेश माधवराव

खुला

9960759080

१३४

डॉ.सोनवणे मेघा िवजय

इमाव

9763850678

१३५

डॉ.राठोड मंगेश जान कराम

िवजा अ

9764898614

१३६

डॉ.पाटील वीण अिभमन

इमाव

9975953035

१३७

डॉ.सांगळे करण मधुकर

भज क

7738448373

१३८

डॉ.जंजीरे शुभदा अंकुश

खुला

9356866900

१३९

डॉ.रोहोकले द ी रावसाहेब

इमाव

9503353101

१४०

डॉ.पाटणी अ जं य आशोकु मार

खुला

9890818688

१४१

डॉ. शंदे धनंजय पु षो म

इमाव

8605072719

१४२

डॉ.सुयवंशी ि यांका काश

अनु.जाती

9960967220

१४३

डॉ.सुरपाटणे पवन शरद

इमाव

१४४

डॉ.फडतरे पूजा िवकास

खुला

१४५

डॉ.नेहरकर तेजि वनी शंकर

भज ड

8698246106

१४६

डॉ.ल ढे िश पा ल राव

अनु.जाती

8308937547

१४७

डॉ.ग हाणे करण बालाजीराव

खुला

9764660261

१४८

डॉ.कोकजे आ दती उ मेश

खुला

9764282522

१४९

डॉ.िब लेवार मीनल के शव

भज ब

8421922978

१५०

डॉ.मोरे पूनम अशोक

अनु.जाती

8483943602

१५१

डॉ.म के मयुर जांबुवंतराव

भज क

१५२

डॉ.माने ित ा सुरेश

खुला

9096421370

१५३

डॉ.महाकाळ रोिहणी द ा य

इमाव

7822829507

१५४

डॉ.डाबेराव नागेश राजेश

अनु.जमाती

7028289911

१५५

डॉ.ठाकरे रोशनी गंगाराम

अनु.जमाती

7038497695

१५६

डॉ.काळे मंगेश संतोष

इमाव

7350361037

१५७

डॉ.संचेती िनपुण नर

ई.ड यु.एस

9307722502

१५८

डॉ.राजगु मृणाल दलीप

इमाव

१५९

डॉ.तुपकरी आशुतोष द ा य

इमाव

8329020186 /
9623986876

7767959142 /
7620750534

7620594721 /
960491095
8380995400

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

१६०

डॉ.काडगे सौरभ सतीश

इमाव

9405926784

१६१

डॉ.जमाले मोिहनी हनुमत
ं

खुला

8856059854

१६२

डॉ.कोलट े शुभम बाळकृ ण

िवमा

8237939268

१६३

डॉ.खाडे यशपाल द राव

अनु.जाती

8390003393

१६४

डॉ. शंदे िव िजत िनवृ ी

अनु.जाती

१६५

डॉ.भडीकर संतोष रावसाहेब

अनु.जाती

9665414377

१६६

डॉ.मद अि नी अिवनाश

खुला

9762480810

१६७

डॉ.मोटे अमृता गौतम

अनु.जाती

9970604174

१६८

डॉ.भुकेले अंजना काकासाहेब

खुला

7756065354

१६९

डॉ.माने ऐ या मा ती

िवजा अ

9527607970

१७०

डॉ. पनर दपाली दलीप

भज क

7083934472

१७१

डॉ.िखरवडकर

खुला

9421518769

१७२

डॉ.मोराळे अिवनाश मधुकर

भज ड

9890981766

१७३

डॉ.ला ळकर अचना जगदेव

इमाव

9730049092

१७४

डॉ.िडघोळे यश ी अ णासाहेब

भज ड

9595551212

१७५

डॉ.बडे सीमा बाबासाहेब

भज ड

7020213021

१७६

डॉ.रणवीर पाली कसनराव

अनु.जाती

7719982187

१७७

डॉ.राठोड अि नी िभकाजी

िवजा अ

7558403574

१७८

डॉ.पवार िशतल तानाजी

िवजा अ

9021649402

१७९

डॉ.साखरे पाली िव णू

खुला

8317473831

१८०

डॉ.राठोड अिनल नारायणराव

िवजा अ

9172527729

१८१

डॉ.कदम वषा िशवम

अनु.जाती

१८२

डॉ.हरणे रे णुका गजानन

खुला

8766949772

१८३

डॉ.राऊत भरतकु मार शेषरावजी

इमाव

9307368655

१८४

डॉ.गंगावणे कु मार महादेव

भज ब

7020987355

१८५

डॉ.िगरीगोसावी क णा कृ णात

भज ब

7499761932

१८६

डॉ.भडीिगरी अि नी िभमसेन

खुला

9823737074

दा सुिनल

7620031981 /
7758922070

7038211783 /
7030622739

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

१८७

डॉ.भुजबळ धन ी दु यंत

इमाव

8149456783

१८८

डॉ.हंकारे

अनु.जाती

8830039945

१८९

डॉ. पनर रणिजत बाळासाहेब

भज क

8421738178

१९०

डॉ.कारं डे

अनु.जाती

9011796630

१९१

डॉ.पोटे अिभषेक िवनोद

इमाव

9922344055

१९२

डॉ.च हाण वाती नर संग

िवजा अ

9076220790

१९३

डॉ. ीरसागर िशतल उ मराव

इमाव

8010812511

१९४

डॉ.हांडे ल मण ीपती

भज क

9075650963

१९५

डॉ.ड गरे साद सखाराम

खुला

7977277796

१९६

डॉ.भाले आनंद रमेश

खुला

8208427524

१९७

डॉ.खैरमोडे अबोली आनंदराव

भज ब

7498540871

१९८

डॉ. शंदे सोनूताई माधवराव

खुला

8600434534

१९९

डॉ.तरं गे भा य ी िच ांगद

भज क

8668613520

२००

डॉ.धोदरे पाली िवकास

इमाव

9028230771

२०१

डॉ.सुयवंशी वीण युवराज

खुला

9767908985

२०२

डॉ.झांबरे दल िवजय

इमाव

8149871974

२०३

डॉ.हजारे मयूरी अिजनाथ

इमाव

8308144108

२०४

डॉ.पा ीकर सोनाली सुधाकर

ई.ड यु.एस

7248936013

२०५

डॉ.बु ड सुरेखा सोमनाथ

अनु.जमाती

9822730990

२०६

डॉ.गायकवाड ाज ा िवजय

अनु.जाती

8888641443

२०७

डॉ.मोघे ांजली िशवाजी

एस ई बी सी

8623048406

२०८

डॉ.इनामदार आसमा इसाक

खुला

9834852792

२०९

डॉ.रण संग

अनु.जाती

7517366741

२१०

डॉ.ठाकू र सायली पांडुरंग

खुला

7875382315

२११

डॉ.स यद सािनया नजीर

खुला

9921858079

२१२

डॉ.गुजराथी िश पा हेमंत

खुला

9881371018

२१३

डॉ.आळणे सं दप बाबू

इमाव

9403330934

दा दलीप

दा दनेश

ेता राजू

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

२१४

डॉ.नरवडे ाने र सुभाषराव

खुला

9403208557

२१५

डॉ.रांजणे सुशील रोिहदास

खुला

8380832884

२१६

डॉ.रे डेकर संपदा महादेव

खुला

9975995161

२१७

डॉ.पानमंद अिनके त अशोक

खुला

7738994418

२१८

डॉ.पाटील िवनायक तुकाराम

एस ई बी सी

२१९

डॉ.जानराव रिचता द ा ेय

अनु.जाती

9172343799

२२०

डॉ.च हाण अनुराधा कमलाकर

खुला

7757060550

२२१

डॉ.कांबळे गौरी रा ल

अनु.जाती

8983381716

२२२

डॉ.िबराजदार तेज ी चेतन

खुला

7774056226

२२३

डॉ.तायडे पूजा अशोकराव

इमाव

8263032054

२२४

डॉ.मेटकु टे उ मला राजकु मार

ई.ड यु.एस

9765959354

२२५

डॉ.कोडिगरे ि तम कशानराव

खुला

9028925779

२२६

डॉ.मुळे ित ा अजुन

खुला

7083859561

२२७

डॉ.भुजबळ ऋि वजा ीकांत

इमाव

9960207273

२२८

डॉ.शेख िहना शौकत

खुला

7709938509

२२९

डॉ.पवार ि यांका द ा

िवजा अ

9175439541

२३०

डॉ.कु दळे अनघा द ा य

इमाव

9527646497

२३१

डॉ.वळकुं डे पुजा धुळा

भज क

7447210068

२३२

डॉ.मुजावर श ु मुबीन

खुला

9890292187

२३३

डॉ. संह मिनषाकं वर महे

खुला

9158800605

२३४

डॉ.फडके णाली मधुकर

खुला

9561670858

२३५

डॉ.शेळके

इमाव

9420407284

२३६

डॉ.अंजली सा राजकु मार

खुला

7030125429

२३७

डॉ.भुजबळराव वैदेही िव ांत

अनु.जमाती

9823790785

२३८

डॉ.भडीकर संतोष रावसाहेब

अनु.जाती

9665414377

२३९

डॉ.पगारीया पराग काश

ई.ड यु.एस

7982789280

२४०

डॉ.भुजबळ अमृता भगवंता

इमाव

8805115873

ेहल ह रनारायण

9503535115 /
9970875635

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

२४१

डॉ.वाघमारे सई ओम काश

खुला

9890425234

२४२

डॉ.कावळे योती ानोबा

खुला

7769987755

२४३

डॉ.मते ाज

खुला

9657023003

२४४

डॉ.अडसुळ पवनकु मार पांडुरंग

इमाव

9762106030

२४५

डॉ. शंदे राज ी सिचन

अनु.जाती

9657312009

२४६

डॉ.भागवत संजीवनी गंगाधर

इमाव

9604897068

२४७

डॉ.पाथरकर

इमाव

8605076443

२४८

डॉ.गोसावी ि या गोरख

भज ब

9763137931

अनु.जाती

9970144555

२४९

बाळासाहेब

ेहल संजयराव

शंदे मनोहर द ा य

२५०

खांडेकर करण बलभीम

भज क

7972334057

२५१

मुंडे आनंद शामराव

खुला

9404618257

२५२

कांबळे सुिनल भानुदास

अनु.जाती

9665715851

२५३

पवार पुनम नवनाथ

भज क

9393301700

२५४

भोसले पो णमा ताप

खुला

9890370089

२५५

पुणे भावना बालाजी

खुला

9538273295

२५६

तांबे िशतल अिभजीत

खुला

9923413636

२५७

पवार भा य ी द ा

िवजा अ

9145724989

२५८

जाधव मोिनका गु नाथ

अनु.जाती

9226172924

२५९

कदम अ दा िव लराव

खुला

8329899809

२६०

क े ि यंका मा ती

भज ड

8485080250

२६१

लुगारे माया कं टीराम

खुला

8669545254

२६२

पवार किवता नानासाहेब

खुला

9975177402

२६३

खुडे अि मता अजय

अनु.जाती

9922916293

२६४

थोरात अंजली िशवाजी

अनु.जाती

8459973329

२६५

राऊत अं कता िवण

इमाव

9527976004

२६६

भौरले

अनु.जमाती

8329162037

२६७

काटेकर दपाली अशोक

इमाव

8308085629

ेहा ध डीराम

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

२६८

पांडागळे

२६९

दा संतुका

वग

संपक मांक

इमाव

9561692358

भालेराव हेमंत भारत

अनु.जाती

9890141583

२७०

देखणे तुषार तुळिशराम

इमाव

7057005104

२७१

गायकवाड अंजली संघर

अनु.जाती

8329054775

२७२

ीरसागर हेमलता दादासो

इमाव

7057519589

२७३

कोलते िगतांजली शहाजीराव

खुला

9405700325

२७४

शंदे धन ी सूधाकरराव

खुला

8208521326

२७५

सोनी िशवानी रामा य

खुला

8888651755

२७६

कदम

तूराज अिनल

अनु.जाती

9028536845

२७७

इं गळे

ेहल रा लकु मार

अनु.जाती

9730251294

२७८

ढगळे तेज ी क याण

खुला

9503648800

२७९

होगे दीपक भाकरराव

ई.ड यु.एस

9322920782

२८०

जगताप अ यु

खुला

8830291508

२८१

प वा ली ता दलीप

ई.ड यु.एस

9730255449

२८२

वाघमारे करण

अनु.जाती

7385929791

२८३

जेाशी सौरभ द ा य

खुला

9420438822

२८४

दहयाळकर वाती शंकर

खुला

7083345578

२८५

भामरे णाली मोद

खुला

7218241497

२८६

सासवडे कोमल दनकर

ई.ड यु.एस

8390801802

२८७

होरे आि नी बाबासाहेब

भज क

8999699116

२८८

कासवा वराजंली र वं

खुला

8446624361

२८९

देशपांडे ूती िवजय

खुला

9860272668

२९०

िब हाडे कोमल िवजय

इमाव

8975720965

२९१

गणगे किवता नामदेव

इमाव

7276230715

२९२

आवळे सुजीव सुिनल

अनु.जाती

9766246231

२९३

खांडेकर करण बलभीम

अनु.जाती

9766246231

२९४

खांडेकर तुजा अ युत

भज क

9921529311

िशवाजीराव

ंकरी

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

२९५

शेवाळे रिव दुवास

इमाव

8830042182

२९६

पािगरे व ील िबभीषण

इमाव

9890475825

२९७

पा टल योिगता अशोक

इमाव

8888924422

२९८

जायभाय गजाणण दादाराव

भज ड

9823736535

२९९

नाइकरे

खुला

7719888469

३००

पाटील सोनल महादेव

इमाव

8999284902

३०१

मुलानी रोजा िसरज

इमाव

8421265231

३०२

सलमडगे सागर िशवाजी

भज क

9503504305

३०३

मगडे सोनाली द ा य

इमाव

9766076823

३०४

पवळे िगता रामे र

खुला

8788723285

३०५

मासाळ अ य गजाणण

भज क

7719883303

३०६

मासाळ ऐ या गजाणण

खुला

9404049584

३०७

तावडे नुतन दौलतराव

खुला

8329557132

३०८

िबराजदार राज ी ीशैल

खुला

7709001102

३०९

बजगुजर हशाली रतेश

इमाव

8459906761

३१०

च हाण रे खा बाळासाहेब

िवजा अ

8806084827

३११

बायस अयो या सखाराम संग

खुला

8669184948

३१२

कािशद करण दपक

इमाव

7378427979

३१३

कु टे हरीराम बाबासाहेब

खुला

9823229192

३१४

मौय ि भुवननारायण राज

खुला

8657912350

३१५

पटेल िसरत र बाणी

खुला

8999284902

३१६

कारलेकर सुि या ानेश

अनु.जाती

8208945521

३१७

गोसावी िनलेश संजय

भज ब

9373183661

३१८

गावडे सुवणा लहाणु

इमाव

8788779940

३१९

साळुं खे हषद ल मण

एस ई बी सी

9146149809

३२०

दिहकर िमनल गजाननराव

इमाव

9860137664

३२१

खरे अिमत रामचं

अनु.जाती

8308965707

दा चं कांत

साद

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

३२२

यादव गाय ी िव नाथ

इमाव

8421832603

३२३

कणसे हषवधन काश

ई.ड यु.एस

8806738993

३२४

माटे क याणी काश

इमाव

8788257272

३२५

इं गोले ाने र भुजुंगराव

इमाव

9175769470

३२६

गावडे गौरी दपक

खुला

8485850360

३२७

लाड रा ल र वंकांत

इमाव

9637383899

३२८

पाटील भाय ी अिनल

इमाव

9890022543

३२९

भोडीवले तेज ी नामदेव

इमाव

9028298058

३३०

कावळे स रता मािनकराव

इमाव

9021639577

३३१

रोकडे जय ी ाने र

इमाव

7020322983

३३२

बनसोडे सायली द ा य

इमाव

9112015948

३३३

ठाकु र वृषाली कािशनाथ

इमाव

9768830831

३३४

वायाळ सायली गजाणण

इमाव

7385933761

३३५

िगते णती संिजव

इमाव

8796249242

३३६

िबराजदार िव ल वसंत

खुला

9970135051

३३७

झावरे व ाली सुिनल

खुला

8830941170

३३८

साठे शुभांगी गोिपनाथ

इमाव

9766226249

३३९

वालकोळी िनलम िसताराम

अनु.जमाती

8237376959

३४०

चौधरी दपक ल मण

इमाव

9975721407

३४१

पवार मोिनका कृ णा

खुला

9850519892

३४२

मुंडे छाया

खुला

7020825810

३४३

कु मार अिभषेक राजेश

इमाव

7900282822

ंबकराव

३४४

संह दीपक ल मण

खुला

8607203576

३४५

राजपूत िवधी िहत

भज ब

7083862768

३४६

ढगाले संजय दगंबर

इमाव

7875126020

३४७

सोमंवशी

अनु.जाती

9071658225

३४८

कुं भकरण पुजा अिनल

दा वैजनाथ

इमाव

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

३४९

जगताप तुषार गंगाधर

अनु.जाती

३५०

च हाण िश पा िवजास

िवजा अ

३५१

रे टवडे तृ ी बाळू साहेब

खुला

7350158943

३५२

जोधा ऐ या मनोज

इमाव

9356406363

३५३

घेाडके िववेक िव णू

एस ई बी सी

8087448688

३५४

गाढवे माधवी द ा य

खुला

8847766047

३५५

इं गळे रा ल दादाराव

अनु.जाती

7218703571

३५६

चे ी वषा सुनीत

खुला

9420221209

३५७

उदके गजानन शामराव

अनु.जमाती

9975727120

३५८

गायकवाड सृ ी बाळासाहेब

अनु.जाती

9623588219

३५९

शमा मोिनका िशवकु मार

खुला

8668766616

३६०

सोनवणे िशवानी िववेक

खुला

8605498049

३६१

मािनकर ि ती नामदेवराव

अनु.जाती

9561140708

३६२

पाटील गौरव दनकर

इमाव

9595377668

३६३

पवार वारस ब सीलाल

अनु.जमाती

8308308900

३६४

जय वाल कमया जीवनलाल

इमाव

8975428030

३६५

ताजने मृणाली अिनल

इमाव

9823169523

३६६

पवार अिभषेक बाळकृ ण

खुला

8055518898

३६७

वैदय अ या हनुमंत

खुला

9011930269

३६८

कु सळकर ि यंका जग ाथ

िवजा अ

7997084262

३६९

सावळे वैशाली राजू

अनु.जाती

8805976866

३७०

काजवे ि यंका उ म

िवमा

9119448680

३७१

माने प लवी नामदेव

खुला

9168009138

३७२

दवले आाि नी सुभाष

भज क

7020987204

३७३

मुडकर अ कता बालाजी

भज क

8329639473

३७४

तडू लकर िच मय भालचं

खुला

8600972601

३७५

नागंरे णव सुिनल

इमाव

9730409075

9422631137

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

३७६

सगर ि यंका द ा य

इमाव

9975177526

३७७

ल े मिनषा अमोल

भज क

7511865657

३७८

कु लकण ऐ या िवकास

ई.ड यु.एस

7219241172

३७९

खाकरे ल मीकांत महे रअ पा

इमाव

7588178481

३८०

िबबेकर आनंद बाबूरावआ पा

इमाव

7588589335

िवजाभज

8888166720

३८१

शंदे शुभम नारायण

३८२

बोचरे िनलम राजू

इमाव

7887607847

३८३

पऊळकर

इमाव

9986994141

३८४

दुबे अनुपमा

खुला

8411934202

३८५

बेलखुडे उवशी मारोतराव

िवजा अ

9665063626

३८६

ईनामदार

खुला

8668503937

३८७

घुगे अ य सुभाष

भज ड

9393644094

३८८

हलमरे सुिनल िवजय

इमाव

9595206001

३८९

देशमुख िवशाल अशोक

खुला

9294490715

३९०

वाघमारे शामल साहेबराव

अनु.जाती

9561538381

३९१

साळुं के धीरज बाळासाहेब

खुला

7558351663

३९२

शडगे शुभांगी शंकर

अनु.जाती

9096736873

३९३

िभसे अमृता अंकुश

खुला

9860685870

३९४

पाटणे सुिनल शंकर

इमाव

8285313631

३९५

कु लकण ऐ या िवकास

ई.ड यु.एस

7219241172

३९६

पाटील अ या

खुला

9890803966

३९७

बेलदार ि मता रावबा

भज क

9730737393

३९८

वेताळ मोद हरीदास

खुला

9604076913

३९९

राऊळ मिनषा रमेश

खुला

8208772850

४००

गायकवाड

अनु.जाती

8793271260

४०१

स यद राजीया अबीतअली

खुला

8446639123

४०२

आखरे अपुवा भरत

इमाव

7020576713

शांत रामदास

कार बाळकृ ण

ंकटराव

ेता दादू

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

४०३

टकले जोतीराम िव णू

खुला

7522999700

४०४

कदम िवशे री संभाजी

खुला

8796711349

४०५

ग हाणे ि यंका दनकर

इमाव

9405062369

४०६

राउत ि यंका पांडूरंग

इमाव

8261002152

४०७

राठोड सिवता भू

िवजा अ

9657544512

४०८

िगरिबडे आकाश भगवान

अनु.जाती

9309975825

४०९

के ारे महेश पंडीत

इमाव

9096902267

४१०

जगदाळे कत कृ णा

इमाव

7776041046

४११

भोसले अपे ा अ युतराव

खुला

7020431639

४१२

सेाळसकर कशोर सितश

खुला

8668444969

४१३

गवई नेहा शंकपाल

अनु.जाती

8446779579

४१४

स यासे ाने र रमेश

इमाव

7588816765

४१५

खांडवी सोमनाथ वामन

अनु.जमाती

9730332941

४१६

राऊत नेहा मधुकर

इमाव

8208560521

४१७

गो हार रे णूका भा कर

भज ड

7507488978

४१८

पाटोळे शांत बाळासाहेब

अनु.जाती

7276309196

४१९

ननावरे जय ी शामराव

अनु.जमाती

9130504939

४२०

जाधव भागय ी संतोष

इमाव

8698957625

४२१

पवार करण तानाजी

एस ई बी सी

8652216561

४२२

बदक सायली दीप

खुला

8855857912

४२३

काळे िवशाल पोपटराव

खुला

9403135691

४२४

मुलगीरे पुनम शंकरराव

भज क

7447490482

४२५

मूलगीरे करण देवीदास

भज क

8975892322

खुला

7020089077

४२६

साद अिनता जय कशोर

४२७

जवळे मेघना योगेश

खुला

9403137403

४२८

हडवळे िवनोद भारत

खुला

8237155572

खुला

9581513908

४२९

ईकर अनघा अशोकराव

पदनाम - वै
परी ा
मांक
४३०

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव
ा हणे सायली याकोबा

वग

संपक मांक

इमाव

8888317697

४३१

दांडगे कोमल राज

इमाव

8830888212

४३२

मुळे दीप िव णू

खुला

8888958586

४३३

रहाणे पुजा अजय

खुला

9021780174

४३४

कोळीकर िवशाल राम कशन

भज क

8669000080

४३५

इनामदार फरहीन खालीक

खुला

8484089970

४३६

महेशगौरी रोहीनी रं जीत

अनु.जाती

9850039598

४३७

पाटील अिभलाषा रामचं

इमाव

8007163213

४३८

बांदल िनक ता वाि मक

खुला

7972718218

४३९

हांडे उदयकु मार जग ाथ

खुला

9763242960

खुला

7588159080

४४०

शंदे पुजा पु षो म

४४१

भरकु उे सुिनल बबन

अनु.जमाती

8484013788

४४२

मंडले रचना नागनाथ

िवजा अ

9359348527

४४३

मुंडे वैभव दनकरराव

भज ड

7709623420

४४४

देसाई पवन पांउूरंग

खुला

7276490307

४४५

सुयवंशी करण दलीप

भज क

9404053770

४४६

यादव पुनम सुधाकर

खुला

9527206872

४४७

ि रसागर िशवाजी ीराम

खुला

8421874267

४४८

खैरे िशतल िभकाजी

अनु.जाती

7276143822

४४९

चैारे दशना बकाराम

अनु.जमाती

9168833371

४५०

बावणे प लवी अशोक

खुला

9545212178

४५१

कुं भार काश बबनराव

इमाव

9404380040

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव
िनवासी वै

वग

संपक मांक

कय अिधकारी

४७५

डॉ.जमदाडे वि ल आनंदा

खुला

7350383424

४७६

डॉ.मगर मोिहनी कशोर

एस.ई.बी. सी.

9309778159

४७७

डॉ.पाटील हरे शकु मार भा करराव

इमाव

8976410721

४७८

डॉ.तागड गणेश कािशनाथ

भज क

9284114738

४७९

डॉ.वानखडे ित ा पंडीत

अनु.जाती

9730111589

४८०

डॉ.भोसले वैभवी िवकास

अनु.जाती

7218872827

४८१

डॉ.तारळे कर धनंजय रामचं

िवमा

8975762577

४८२

डॉ.गाडेकर दशना गणेश

इमाव

9923334415

४८३

डॉ. पाटील भुषण सुभाष

इमाव

9403513756

४८४

डॉ. महाले ललीत गणपत

अनु जमाती

7304432211

४८५

डॉ. जाधव उदय चीरं गराव

िवजा अ

8668412116

४८६

डॉ. आघाव महेश बंकटराव

भज ड

8329142998

४८७

डॉ. वंडकर धन ी द ा य

खुला

7058552153

४८८

डॉ. कळमकर काजल रमेश

इमाव

9923972773

४८९

डॉ. पवार वैशाली दलीप

खुला

8888787105

४९०

डॉ. सोनवणे िनलम म छं

खुला

9420314506

४९१

डॉ. खरे

अनु जाती

8355914432

४९२

डॉ. खरे ि ितजा रा ल

अनु.जाती

7021749430

४९३

डॉ.शेळके हषदा ल मण

इमाव

8855007002

४९४

डॉ.अवचार अमोल काश

खुला

8275329516

४९५

डॉ.च हाण उमेश रोिहदास

िवजा अ

9697535455

४९६

डॉ.रोकडे दाजी ानदेव

अनु.जाती

9420091298

४९७

डॉ.भुजबळ योगेश अिनल

इमाव

7720076747

४९८

डॉ.बारभुवन िवशाल गौतम

अनु.जाती

9922383837

४९९

डॉ.पवार िवशाल ब सीलाल

िवजा अ

9766810225

५००

डॉ.बेलोटे सुिनता िव नाथ

खुला

9922248841

दा रा ल

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

५०१

डॉ.पाटणी अ जं य अशोककु मार

खुला

9890818688

५०२

डॉ. दवाणे सुक या िव ल

ई.ड यू.एस.

7038825195

५०३

डॉ.जैन ि यांका उदय

ई.ड यू.एस.

9403054678

५०४

डॉ.पोरवाल हषा उदयकु मार

ई.ड यू.एस.

9518311517

५०५

डॉ.पाटील वीण अिभमन

इमाव

9975953035

५०६

डॉ.धायबर उमेश माधवराव

खुला

9960759080

५०७

डॉ.सालपे भैरवी गो वंद

भज ब

7550598618

५०८

डॉ.खैरमोडे अबोली आनंदराव

भज ब

7498540871

५०९

डॉ.पाटे सोनल सुिजत

इमाव

8698792787

५१०

डॉ.आळणे सं दप बाबु

इमाव

9403330934

५११

डॉ.शेख नाजनीन अजमो ीन

खुला

7972405923

५१२

डॉ.पांचाळ मनोज नागनाथराव

इमाव

8857993833

५१३

डॉ.शेख सना ज बार

खुला

7972538549

५१४

डॉ.गाडे जानक हनुमंतराव

खुला

9561358555

५१५

डॉ.राऊत भरतकु मार शेषरावजी

इमाव

9307368655

५१६

डॉ.हंकारे

अनु.जाती

8830039945

५१७

डॉ. पनर रणिजत बाळासाहेब

भज क

8421738178

५१८

डॉ.सोनट े बाल व प अशोक

अनु.जाती

8087745663

५१९

डॉ.काकडे त वी जयवंत

इमाव

9730420634

५२०

डॉ.काळे रा ल रामे र

भज क

9765317384

५२१

डॉ.गायकवाड ाज ा िवजय

अनु.जाती

8888641443

५२२

डॉ.पवार अंकुश देवचंद

िवजा अ

9860227477

५२३

डॉ.खैरनार मोिहनी अशोकराव

इमाव

8888872265

५२४

डॉ.वाघ िवजया सुभाष

खुला

9146724810

५२५

डॉ.चामे ि मता सो याबापू

इमाव

9604344010

५२६

डॉ.अबुत हा मोह मद ई माईल

भज ब

8149401377

५२७

डॉ.अ वाल पि मना रा ल

खुला

9421690234

दा दलीप

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

५२८

डॉ.कोडिगरे ि तम कशनराव

खुला

५२९

डॉ.भागवत भ

िवमा

५३०

डॉ.भुजबळ अमृता भगवंता

इमाव

8805115873

५३१

डॉ.पवार पूनम नवनाथ

भज क

9373301700

५३२

डॉ. शंदे रोिहणी कमलाकर

खुला

7499687895

५३३

डॉ.तायडे पूजा अशोकराव

इमाव

8263032054

५३४

डॉ.बागवान परवेज फरोज

इमाव

9890404440

५३५

डॉ.च हाण अं कता िशवाजी

िवजा अ

8975821707

५३६

डॉ.पा े मोिहनी माधवराव

अनु.जाती

8010091625

५३७

डॉ.चौधरी हा फजूर रे हमान

खुला

8857086602

५३८

डॉ.लाड रा ल रिवकांत

इमाव

9637383899

५३९

डॉ.मोरे जय दप दनकर

खुला

9421956478

५४०

डॉ.पाटील ि या सुदनराव

भज ड

8668747301

५४१

डॉ.आवळे संजीव सुिनल

अनु.जाती

9766246231

५४२

डॉ.लाहोर ृितका अिवनाश

िवमा

7887743576

५४३

डॉ.कांबळे पूनम भारत

अनु.जाती

9561962507

५४४

डॉ.वावरकर ाज ा

इमाव

8149300525

५४५

डॉ. कतकार कशोर राज

अनु.जाती

9665078227

५४६

डॉ.राठोड टंकल राजकु मार

िवजा अ

9403827424

५४७

डॉ.जैन िविनत नर

खुला

8237343422

५४८

डॉ.िव कमा आनंदू अिनलकु मार

भज ब

8793515910

५४९

डॉ.इं गळे रा ल दादाराव

अनु.जाती

7218703571

५५०

डॉ.सुकते नेहा िवजय

भज ब

9404372878

५५१

डॉ.जाधव संजय मोहन

िवजा अ

9766252166

५५२

डॉ.वाघ रोिहणी राम

खुला

9765707900

५५३

डॉ.िम ा सोनम मदन

खुला

9545155373

५५४

डॉ.माने ऐ या मा ती

िवजा अ

9527607970

हेमंत

दप

9028925779
9881308495 /
9881408495

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव

वग

संपक मांक

५५५

डॉ.वाबळे तेजि वनी जनादन

इमाव

8530203267

५५६

डॉ.मुजावर श ु मुबीन

खुला

9890292187

५५७

डॉ.दणाणे महेश संपत

अनु.जाती

५५८

डॉ.देशमुख िवशाल अशोक

खुला

9284490715

५५९

डॉ.पोतदार पुजा िववेक

इमाव

9421942971

५६०

डॉ.वराळे ि यांका सखाराम

खुला

9518738689

५६१

डॉ. साद अिनता जय कशोर

खुला

7020089077

५६२

डॉ.वै

इमाव

9881267588

५६३

डॉ.इनामदार

खुला

8668503937

५६४

डॉ.मु गीर पूनम शंकरराव

भज क

५६५

डॉ.शडगे शुभांगी शंकर

अनु.जाती

५६६

डॉ.लांडगे ि तम राजेश

अनु.जाती

५६७

डॉ.पगा रया पराग काश

ई.ड यू.एस.

7982789280

५६८

डॉ.बावळे वैशाली रामे र

खुला

8329962822

५६९

डॉ.गायकवाड सोनाली रावसाहेब

खुला

9765317228

रे मा योगेश
कार बाळकृ ण

9881186732 /
8999016779

7447490482 /
8177890482
9096736873
7249433334 /
9011788222

पदनाम - वै
परी ा
मांक

कय अिधकारी (MBBS, BAMS) / िनवासी वै

कय अिधकारी

नाव
वै

वग

संपक मांक

कय अिधकारी (एम.बी.बी.एस.)

५७६

डॉ.उभे िगरीश भाऊ

अनु.जमाती

५७७

डॉ.कु लकण के दार द ा य

खुला

५७८

डॉ.ठाकरे मुकेश ानदेवराव

खुला

9422364324

५७९

डॉ.मुदाळे

अनु.जमाती

9422671460

५८०

डॉ.साबळे रे खा भाकर

भज ड

9096020179

५८१

डॉ.गोहोकार अनुराधा सुभाष

इमाव

9423216568

५८२

डॉ.वानखेडे ि यांका अिनल

अनु.जाती

8788599434

५८३

डॉ.दळवी पेश दनकर

एस.ई.बी.सी

8377891234

५८४

डॉ.भोसुरे चेतन अिनल

खुला

9145327134

५८५

डॉ.बो डे शांत सुरेश

एस.ई.बी.सी

8007772888

५८६

डॉ.पाळवदे सिचन संपतराव

भज ड

५८७

डॉ.सावळे अमर बबनराव

इमाव

8329765240

५८८

डॉ.संघवी ऋषभ संजय

खुला

9096065666

५८९

डॉ.काळे शुभांगी सुभाषराव

खुला

9579492355

५९०

डॉ.काळे साधना सुभाष

खुला

8308024061

५९१

डॉ.ि भुवन िभमराव कसन

अनु.जाती

9970071772

५९२

डॉ.वाघमारे अमोल बालाजी

अनु.जाती

8087699779

५९३

डॉ.कु लट िशवानी सुहासराव

इमाव

7020935298

५९४

डॉ.शेगोकार सं या गजानन

अनु.जाती

9834229060

५९५

डॉ.वा कर ि

खुला

9421283600

५९६

डॉ.देशमुख िनभय गजाननराव

एस.ई.बी.सी

9403058125

५९७

डॉ.सदाफु ले

अनु.जाती

8177903337

५९८

डॉ.गायकवाड ित ा वसंतराव

खुला

9423927347

५९९

डॉ.पाटील मयूर मोहन

खुला

7588816567

६००

डॉ.गुलाटी अं कत राजीन

खुला

8552997666

६०१

डॉ.कयापाक अवंितका कशनराव

अनु.जाती

9552582554

ृती मोहनराव

ा सिचन

ा ह रभाऊ

8149882629
8805124985 /
9403139413

8668324571 /
7261978241

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी
परी ेतील उमेदवारांची यादी

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१

डॉ. योती ानपर मोरे

अनु.जाती

२

डॉ.न ता गणेश सुराना

खुला

३

डॉ.खंदारे द ा िम लंद

अनु.जाती

8600567082

४

डॉ.शेख राहत फाितमा

खुला

9503240041

५

डॉ.आ ार रिमझ मुबारक

खुला

8766487976

६

डॉ.खानापूरे पूजा िशवकु मार

खुला

7028222138

७

डॉ.म तोडे तुषार भागवत

अनु.जाती

8888828790

८

डॉ.नवले अिवरत सुभाष

इमाव

9823813781

९

डॉ.जायभाये सुहास सुभाषराव

खुला

8329100902

१०

डॉ.िशवले आ दती बाजीराव

खुला

7709887766

११

डॉ.पोळ राजगौरी रामदास

खुला

9850280320

१२

डॉ.लकडे सिचन भा करराव

भज क

8552979467

१३

डॉ.गायकवाड करण शहादेव

भज क

8308689064

१४

डॉ.कोरटकर

खुला

7030360076

१५

डॉ.वराडे वृंदा सौरभ

खुला

8308311234

१६

डॉ.तायडे द ा दलीप

अनु.जाती

8378899757

१७

डॉ.मोटे दपाली सं दपान

एस.ई.बी.सी.

9834027886

१८

डॉ.तायडे पेश िभकाभाऊ

अनु.जाती

9730239524

१९

डॉ.गु ा मीनल दनेश

खुला

२०

डॉ.च हाण मीता ीराम

िवजा अ

8879070359

२१

डॉ.भागवत िन कता िव णु

िवमा

7972260359

२२

डॉ.सोमवंशी ित ा

खुला

7775905611

२३

डॉ.गायकवाड अिमत सुयकांत

अनु.जाती

9284167632

२४

डॉ.नागरगोजे त वी

खुला

ेता दलीप

दप

हाद

9403722063
9511674958 /
9922757522

877098610

8975751598 /
9960055664

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२५

डॉ.गोसावी तृ ी आनंदगीर

भज ब

9890738872

२६

डॉ.िप ले व णा राजा

खुला

9689926041

२७

डॉ.कोरे िव ा मुकुंद

इमाव

7709280989

२८

डॉ.माळी देवयानी पंडीत

इमाव

7507375735

२९

डॉ.आ हाट देवयानी काश

इमाव

३०

डॉ.कुं भार िचका िवजय

इमाव

३१

डॉ.सोनवणे समी ा महादेव

अनु.जाती

३२

डॉ.फड कृ णा िशवाजी

भज ड

9970787100

३३

डॉ.खसे एकता सुरेश

इमाव

9422016236

३४

डॉ.िसरसाठ रं िजत ानदेव

अनु.जाती

9767128267

३५

डॉ. दवाणे ि ती संतोष

खुला

8379968113

३६

डॉ.कजळे अतुल नानासाहेब

खुला

8390262250

३७

डॉ.जंगले िजजाबाई क याण

खुला

8169179421

३८

डॉ.राठोड करण िनळकं ठ

िवजा अ

9822363236

३९

डॉ.आडभाई मृणाल म छं

भज क

9689808878

४०

डॉ.खरमाळे िनलम द ा य

इमाव

8857904962

४१

डॉ.जायभाये अि नी िशवाजी

भज ड

9096036423

४२

डॉ.पाटील ऐ या वीण

इमाव

7972665460

४३

डॉ.नेवसे पुजा तुळशीराम

इमाव

8600064005

४४

डॉ.घुगे रा ल आसाराम

भज ड

9604371344

४५

डॉ.बुरकु ले अचना चं कांत

िवमा

9766781342

४६

डॉ.पवार अमोल चुडामण

िवजा अ

४७

डॉ.जाधव ऋतुजा सुनील

अनु.जाती

9881800575

४८

डॉ.गुंडावार अि नी गोपाळ

खुला

9860241571

४९

डॉ.दवणे िन कता

अनु.जाती

9405907345

५०

डॉ.जाधव हषदा ह र ं

खुला

8308076501

५१

डॉ.वडणे राजनं दनी रामदास

भज ड

8421050020

हाद

7972659960 /
7798977386
9922678297
9175789082 /
9270406167

9527471155 /
9004732836

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

५२

डॉ.पाटील सायली दादाजी

इमाव

8975832212

५३

डॉ.गोरे प लवी िशवाजीराव

इमाव

8308551297

५४

डॉ.भांड माधुरी गणपत

भज क

7798214876

५५

डॉ.पाटील पूजा ीराम

भज क

9922336519

५६

डॉ.कासवे दपा तानाजी

भज क

7020113612

५७

डॉ.ल ा संदेश पुरोष म

खुला

५८

डॉ.हांगे सृ ी बाबासाहेब

भज ड

8888045025

५९

डॉ.बडोदेकर दपाली राज कर

अनु.जाती

8208252281

६०

डॉ.रोकडे सोनम मारोती

अनु.जाती

६१

डॉ.नंदगावे सायली नर संग

भज क

9579937990

६२

डॉ. कारी ाज ा सोमा पा

खुला

9422997280

६३

डॉ.बांगर मोिनका अिनल

भज ड

9130611621

६४

डॉ.उधाणे िशवानी िशव साद

खुला

9834059563

६५

डॉ.कारं डे आि नी भायजी

इमाव

8830171341

६६

डॉ.जाधव आकां ा बाजीराव

खुला

9790736541

६७

डॉ.आंबवडे न ता हंसराज

अनु.जाती

9420751129

६८

डॉ.करांडे वैशाली गणपत

इमाव

7020478066

६९

डॉ.मु ताक रोमाना

खुला

9304479339

७०

डॉ.रासकर अचना द ा य

इमाव

7264870571

७१

डॉ.चौगुले सुरिभ सुिनल

भज क

9172505428

७२

डॉ.देशमुख तुिषता रं गराव

एस.ई.बी.सी.

8806847441

७३

डॉ.वृषाली वसंत भोईर

खुला

9860209200

७४

डॉ.बरवाड मंजूषा महादेव

इमाव

9021732163

७५

डॉ.सुरवसे मृणाली मुकूंद

एस.ई.बी.सी.

7972878587

७६

डॉ.नायर साजी संतोष

खुला

9307078779

७७

डॉ.तनपुरे सौरभ िभवा

खुला

७८

डॉ.खाडे रे मा चं कांत

भज क

9924258814 /
9822625786

8766455235 /
8766709769

9689695060 /
8087427455
8208778450

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

७९

डॉ.कु रे शी फौिजया शकु र

इमाव

7498804961

८०

डॉ.साळुं के ऐ या सुरेश

खुला

9960588518

८१

डॉ.जाधव तेजि वनी अशोक

इमाव

9404414162

८२

डॉ.मोटघरे संयु ा संजय

अनु.जाती

८३

डॉ.बोथीकर मोिहनी सुभाषराव

अनु. जमाती

८४

डॉ.कालेकर कांचन सुभाष

इमाव

८५

डॉ.ठु बे रोिहत सावळे राम

खुला

9960886684

८६

डॉ.दुधमल िवज भारतराव

अनु.जाती

7840985677

८७

डॉ. संग अनुराधा िबजय

खुला

7028682748

८८

डॉ.राठोड सुरज रावसाहेब

िवजा अ

7900072027

८९

डॉ.बोधे

इमाव

8830274394

९०

डॉ.गावंडे नेहा रमेशराव

एस.ई.बी.सी.

7588697121

९१

डॉ.ग ड शादुल सुमंत

भज ब

9284789498

९२

डॉ.राऊत

इमाव

8605187005

९३

डॉ.राठोड परमे र ल मण

िवजा अ

8177922585

९४

डॉ.काकडे अंकुश पांडुरंग

अनु.जाती

९५

डॉ.भोरे पूजा अशोकराव

खुला

9527467092

९६

डॉ. दंडिगरे सा रका ल मण

भज क

9096464702

९७

डॉ.सरगर चैताली द ा य

भज क

9890014118

९८

डॉ.कोलकर अंजली अिनल

इमाव

9130738722

९९

डॉ.गायधनी ऐ या िवजय

इमाव

8806004036

१००

डॉ.नाखले

ेहल उमेश

अनु.जाती

7709169627

१०१

डॉ.वानखेडे पराग उदय

अनु.जाती

9028500616

१०२

डॉ.खैरनार संयु ा सुिनल

अनु.जाती

8956510421

१०३

डॉ.िशरसाठ किवता काश

अनु.जाती

8605645960

१०४

डॉ.साळुं के िव ेश ाने र

इमाव

8275210943

१०५

डॉ. टळे कर काजल सं ाम

इमाव

9970014925

दा धिनके त

ेता वसंत

8888748457 /
9518983208
9324056180
8766577270 /
9422498929

8378934992 /
9096879757

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक
7083753197 /

१०६

डॉ.अडसरे िव ि या रमेश

खुला

१०७

डॉ.अंबादे िचती खुशाल

अनु.जाती

१०८

डॉ.घुले संकेता पोपटराव

खुला

9403494989

१०९

डॉ.साटेवाड अमोल बाबासाहेब

अनु. जमाती

9309823200

११०

डॉ.गाडेकर ृती स यवान

अनु.जाती

9130152814

१११

डॉ.कानडे वृषाली िव णू

इमाव

8421446687

११२

डॉ.सोसे िचता भाऊसाहेब

भज ड

9921955142

११३

डॉ.मासाळ मा ती ावण

भज क

9075117509

११४

डॉ.जाधव िश पा भागचंद

भज ड

9604544086

११५

डॉ.राऊत न ता मोहन

इमाव

7083695348

११६

डॉ.नंदकु ले ऋतुजा राजू

इमाव

7758085394

११७

डॉ.गायकवाड अनुजा आ णासाहेब

खुला

9403465374

११८

डॉ.गोनुगडे व प द ा य

ई.ड यु.एस.

9503766485

११९

डॉ.घावटे िनिखल द ा य

खुला

१२०

डॉ.इं गोले वाती िशवाजी

खुला

9623735624

१२१

डॉ.लोखंडे

भज क

9890967769

१२२

डॉ.राऊत अनुराधा अिनल

इमाव

8237485061

१२३

डॉ. ीकांत गौरी शरद

खुला

7387682665

१२४

डॉ.बापुरे िश पा ब वराज

िवमा

9011622036

१२५

डॉ.माने वैदेही राजभाऊ

खुला

9405915912

१२६

डॉ.माटोले वीण द ा य

िवमा

7028452551

१२७

डॉ.माटोले ितभा द ा य

िवमा

9284294791

१२८

डॉ.फापाळे रा ल िहरालाल

खुला

8237380950

१२९

डॉ.च हाण सुि या काश

अनु. जमाती

8459560810

१३०

डॉ.भंगाळे

इमाव

9970054296

१३१

डॉ.डाखुरे वाती उ मराव

अनु. जमाती

7387798177

१३२

डॉ.माने पूजा द ा य

िवजा अ

9325870798

ेता संजीव

ेहा अशोक

9145738810
8806827849 /
8830973982

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१३३

डॉ.शेलार ि मता राम लंग

इमाव

9545261920

१३४

डॉ.दोषी िन कता शांत

खुला

8177900664

१३५

डॉ.साळुं खे जय ी ीरं ग

इमाव

9922001999

१३६

डॉ.मोिहते िवजयाल मी राज

अनु.जाती

9022021793

१३७

डॉ. शंदे रतेश संभाजी

एस.ई.बी.सी.

9595116632

१३८

डॉ.मुळजे

इमाव

9421728596

१३९

डॉ.मुनोत रे मा िमलाप संग

खुला

8010923074

इमाव

9823340891

१४०

ेता शा राज

संहासने िवर धनंजय

१४१

वणवे शिशकांत के शव

भज ड

7057009509

१४२

पवार िनिखल िनवास

अनु.जाती

9049398989

१४३

रे कुळवाड िनितन अनंत

अनु. जमाती

8180055766

१४४

िस ीक मेहनाज िस ीक

खुला

8806064278

१४५

खुडे संतोष दलीप

अनु.जाती

7020415372

१४६

इं गळे िवनायक यंबक

खुला

9420925628

१४७

गु े वाती अिभजीत

अनु.जाती

9322084651

१४८

िपसाळ िवनायक आ णा

िवजा अ

9561381953

१४९

बरबते पुजा मुकेश

भज ब

8605664329

१५०

मोरे ृती अशोक

खुला

7218718698

१५१

पुयाड चेताली रामभाऊ

इमाव

9834913776

१५२

पा टल रोहन राज

इमाव

9860515597

१५३

साळुं के अिभजीत रमेश

खुला

9370689050

खुला

7588235514

िवजा अ

8830773883

खुला

7038220660

१५४
१५५
१५६

संग यामीनी िवर
च हाण रे णुका बाबुराव
ह के

दा संभाजी

१५७

देशमुख वैशाली अिवनाश

खुला

9595122777

१५८

उकांडे राशी भगवान

अनु.जाती

8177821277

१५९

काळे णाली काशराव

भज क

9689099391

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१६०

अ वाल ि मतल राजेश

खुला

8830553249

१६१

माळिशरसकर आकाश नंदकु मार

इमाव

9011454361

१६२

येवलकर ावणी दोधेश

इमाव

9423235101

१६३

टाकळकर ि तल राज

इमाव

9623967918

१६४

गायकवाड

अनु.जाती

9561565166

१६५

राठोड वंदना देिवदास

िवजा अ

8668819231

१६६

तांदळे ि यांका शंकरराव

भज ड

8329098219

१६७

ढगे ित ा द ा य

खुला

9689601540

१६८

कोठारी ेया संतोष

खुला

7972208536

१६९

अंबोरे अंजली िवजय

अनु.जाती

9860979119

१७०

कण वैभव मा ती

इमाव

9764713729

१७१

कर अं कता भुषण

िवमा

8080899401

१७२

सौदे लवराज यादवराज

अनु.जाती

7219195524

१७३

दगडे

इमाव

7387910337

१७४

दोशी द ानी रजनीश

खुला

9420412490

१७५

आगरकर चा सुनील

खुला

9028320413

१७६

कोलते वेदांगी बाळासाहेब

खुला

8975566339

१७७

फुं दे गणेश िभमराव

भज ड

7020483705

१७८

च हाण ितभा अंकुशराव

अनु.जाती

7709498678

१७९

आटोळे ि यांका मि छ

भज क

9552584211

१८०

क े पुजा बालाजी

िवजाभज

१८१

तांबट व ाली सुधीर

इमाव

9049645734

१८२

बु रे अिन

अनु.जाती

9711878713

१८३

तायडे िनवेदीता काशराव

अनु.जाती

992362286

१८४
१८५
१८६

ेहा आनंदराव

ेहा जय काश

काश

शंदे नेहा र वं
खान र वाना कम ल दा
शंदे पुनम करण

996889071

इमाव

7249872767

खुला

7506168095

खुला

7775071923

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१८७

मोमाया िनधी करीत

खुला

9545445337

१८८

िशकलगार िनसारअहमद इ ाहीम

भज ब

8806198887

१८९

जाधव वषा आनंद

अनु.जाती

8286888682

१९०

च हाण

िवजा अ

7972470335

१९१

पवार अिनता एकनाथ

खुला

9579181728

१९२

गायकावाड िणता िवदयासागर

अनु.जाती

9421704126

१९३

मडकर ृती रमाकांत

खुला

8983140083

१९४

राठोड अिनल बंडू

िवजा अ

ंकटेश सुभाष

१९५

संग मोिनशा बीनोद

खुला

9561972722

१९६

शंदे महेश बापुराव

अनु.जाती

8623829962

१९७

शहारे आदेश कै लास

अनु.जाती

9921974742

१९८

राजवाडे ाज ा िशवाजीराव

अनु. जमाती

7385943930

१९९

बािवसकर पु पराज रावसाहेब

इमाव

9284823615

२००

हरले क णा मािणकराव

अनु.जाती

9373216808

२०१

मैदाड ीिनवास दंगबंर

भज क

7745011446

२०२

वणकर अ जं य द ा

इमाव

8329961131

२०३

पवळे प लवी भानुदास

खुला

8788319688

२०४

नंदागवळी िनतेशकु मार पचंद

अनु.जाती

7447639065

२०५

नलावडे संपदा संजय

इमाव

7718849655

२०६

घाडगे सुिशला सुभाष

अनु.जाती

8208599960

२०७

परशरामी नकु न अिनल

खुला

8412988991

२०८

पोखरणीकर तुषार सुनील

अनु.जाती

9834648150

२०९

रॉय नमीता नीरज

इमाव

9373300369

२१०

कदम ि या गोपाळराव

खुला

8669091355

२११

िभसे ि या रामदास

खुला

7410175960

२१२

हालगे दनेश सुभाषअ पा

खुला

8149745706

२१३

वाघमारे सिमर भाऊसाहेब

अनु.जाती

9552950526

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२१४

कुं भार पुजा गो वंद

इमाव

8888924775

२१५

सोहनी अ यकु मार शिशकांत

अनु.जाती

9689592610

२१६

माईकरे समृ दी चं कात

खुला

9767588373

२१७

देवकते िमनल रामकृ ण

भज क

7378822858

२१८

राठोड िशवशंकर िव लराव

िवजा अ

7058028556

२१९

िशरसाठ ितभा ल मण

भज ड

9604399475

२२०

लोढा ममता दलीपचंद

खुला

8830662583

२२१

महाजन ित ा िवण

इमाव

8788825739

२२२

महाजन जय ी द ा य

इमाव

9822266483

२२३

पाल शुभम राजाराम

खुला

9029296450

२२४

हरणे वाती पु ष

अनु.जाती

9850680529

२२५

उमाप ल मी गोवधन

अनु.जाती

8766933505

२२६

ल हराळे भावना नागनाथ

खुला

7972346961

२२७

मु ला अ ोजअह मद इकबाल

इमाव

7020160565

२२८

पटेल फ मुराद

खुला

738749713

२२९

पाटील

अनु.जाती

9766285378

२३०

यादव िनलेश गंगाबहादुर

इमाव

9595953595

२३१

अकोलकर अि नी राज

इमाव

7588046862

२३२

घोडे तुषार िशवाजी

अनु. जमाती

8767762332

२३३

बागुल दपाली राजाराम

अनु. जमाती

8830069755

२३४

सरवदे िधरज दलीप

अनु.जाती

9561936739

२३५

सोनवणे िहना िवजय

अनु. जमाती

9890105629

२३६

िपचेवार व पा शेषेवार

खुला

9067324811

२३७

भगवान िन कता हेमंत

इमाव

9325549096

२३८

वा रवाघ अमोल िवलास

अनु.जाती

8669069185

२३९

साठये नीरजा जयंत

खुला

9975626567

२४०

चौरे अं कता िवलासराव

खुला

9028895990

म

ेहा राजु

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२४१

करांडे सिम ा हणमंत

खुला

8007531018

२४२

पाटील सु मीता सुधाकरराव

इमाव

9665852071

२४३

दाभादे सं दा काश

भज ब

7972060129

२४४

नेहत
े े िनता राज

इमाव

8956665893

२४५

अ वाल िनिखल रोशनलाल

खुला

750763631

२४६

खान अरश न रशीद पठाण

खुला

8788421997

२४७

पाटील ाची राज

खुला

7887402394

२४८

काळवाघे क याणी काश

इमाव

8806633588

२४९

लोखंडे ांजल संजय

इमाव

9604094978

अनु.जाती

9404661575

भज ब

7057160921

२५०

दवेकर रोिहणी िशरीष

२५१

त डे

ेहल बबनराव

२५२

मुलानी क र मा मंहमदहिनफ

इमाव

9975356797

२५३

ता

भज ब

8806261785

२५४

खंदारे ि मता महादेव

खुला

7666547327

२५५

बैनवाड धनंजय गो वंदराव

अनु. जमाती

9403138430

२५६

लोणे भानुि या आनंदराव

अनु.जाती

9307681726

२५७

गजिभये ओिशका सुरेश

अनु.जाती

9028480684

२५८

वाघ िवशाखा िनितन

अनु.जाती

9763101994

२५९

घाडगे लि ता िशवशंकर

िवजा अ

9096843452

२६०

येरमे नेहा नागेश

इमाव

8830715383

२६१

पाटील अ ुता ीरं ग

खुला

8600195222

२६२

आडे

िवजा अ

9284256206

२६३

गुरमे कांचन अ ण

इमाव

9284280124

२६४

वाघ िमना ी सुिनल

भज ब

9860899742

२६५

रं ढे ऋषाली गणेश

इमाव

9637147418

ेहल चं शेखर

ेहा साहेबराव

२६६

वराडे मनुषा िव नाथ

इमाव

7588804256

२६७

गायकवाड ऐ या ताप

अनु.जाती

8623987651

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२६८

अरखराव रोशनी महादेव

अनु.जाती

8010756663

२६९

घोडे तेज ी दगंबर

अनु. जमाती

8600214081

२७०

गायकवाड हेमांगी िव ल

अनु.जाती

8600612387

२७१

शंदे वै णवी वसंतराव

इमाव

9960117404

२७२

हे े गती तानाजी

भज क

8698189968

२७३

बनसोडे देवयानी ानदेव

अनु.जाती

9637185157

२७४

च हाण ितमा िवजय

िवजा अ

8767536232

२७५

जाधव शलाका सुहास

खुला

7350780960

२७६

आंधळे दपाली गणपत

भज ड

9766590730

२७७

सुयवंशी शुभम बाबासाहेब

अनु.जाती

9834621908

२७८

येळे दपीका नंदलाल

भज क

9970265438

२७९

िम ी िवभुती दलीप

इमाव

7028404682

२८०

शु दलवार फु ल िवनायकराव

भज ब

8055817801

२८१

जगताप

इमाव

9049410727

खुला

9822517528

२८२

ेता चं कांत

हंगे चं शेखर पांडूरंगराव

२८३

ितमाने मयुरी भाकर

इमाव

8087726495

२८४

नारखेडे िशतल सुभाषचं

खुला

9209649738

२८५

आगवाणे व ा बालाजी

अनु.जाती

9511668834

२८६

रणखांबे ेरणा सुरेशराव

अनु.जाती

8530475777

२८७

वा ळकर रािधका शािल ाम

इमाव

7387680232

२८८

कमठाने ि मता अशोक

खुला

9130081644

२८९

सवाई अनुराधा पांडुरंग

इमाव

9370631441

२९०

भोसले िनशा भाऊसाहेब

इमाव

8308132595

२९१

जायसवाल राजेश

खुला

7503130424

२९२

नागधरे करण हरी

भज ब

8180809357

२९३

बडगुजर मिनष भा कर

इमाव

8208478530

२९४

मोकाशी िवशाखा िव ास

खुला

8767426171

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२९५

गायकवाड र दी संजीवन

अनु.जाती

7738031543

२९६

तायडे सुि या िवनायकराव

अनु.जाती

9075730821

२९७

चंदनिशवे

अनु.जाती

7020977774

२९८

बोडखे शुभम भाऊसाहेब

खुला

9665655494

२९९

शहाणे मालती दगंबर

इमाव

7448018747

३००

अ रदे ि यंका बळीराम

इमाव

8433577308

३०१

मागु सुरभी संजय

खुला

9158871444

३०२

कारं डे रोिहत राज

इमाव

7038838795

३०३

िम तरी गाय ी दलीप

इमाव

9545435971

३०४

डोईफोडे मिनष नागेश

भज क

8767005800

३०५

िमसाळ िच सेन गोपाळराव

खुला

8208705801

३०६

बगाडे हषदा सुरेशराव

भज क

9503675233

३०७

ता

अनु.जाती

३०८

काळे तेज वीनी मािणकराव

अनु.जाती

9552989723

३०९

तडवी िपर्यंका सलीम

अनु. जमाती

8169849526

३१०

टपरे अ य दपकराव

इमाव

7028422058

ा नागसेन

ेहा रामदास

३११

चौगुले अिवनाश िव णुदास

भज ब

9503213344

३१२

शेळके क याणी तुकाराम

खुला

8208788863

३१३

चंचलवाड योगेश बालाजी

अनु. जमाती

9850810025

३१४

ढाले ाची आनंदराव

अनु.जाती

9359377630

३१५

देशमुख चेतन िवजय

इमाव

9665854346

३१६

नागरगोजे िवशाखा आसराजीराव

खुला

7387765014

३१७

भारसाकळे अि नी िवलास

अनु.जाती

7775880642

३१८

घुले मयुरी िवलास

इमाव

7499641032

३१९

घुगरे योगेश सखाराम

भज क

8308850926

३२०

इतराज वाती सुिनल

खुला

7083616882

३२१

फड रा ल अशोक

खुला

9588655277

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

३२२

दिहभाते रे णुका गो वंदराव

भज क

9637211937

३२३

पेरमप ली जैनब युनुस

खुला

9370541418

३२४

थुल दपाली पु षो म

अनु.जाती

9096065996

३२५

चाटे दशन अशोकराव

भज ड

9075299800

खुला

9822363700
9975948313

३२६

शंदे संजना सुिनल

३२७

दराडे अमोल भागवत

भज ड

३२८

अकलवाड मनीषा बालाजी

इमाव

३२९

सोनेकर ि यांका वसंतराव

इमाव

9960807508

३३०

तेलंगे अंजली सोपान

इमाव

7038392492

३३१

सुपे सोिनया यशवंतराव

अनु.जाती

9822468345

३३२

अनंतकर अनुजा िशवाजी

इमाव

7030890809

३३३

भुदे माधुरी िशवलाल

भज क

9665422215

३३४

गाडे धनंजय नर

भज क

8422038237

३३५

गु ा लिलता िवज

खुला

7710908883

३३६

जोशी ाज ा काश

खुला

8356990362

३३७

पाटील शशांक देवीदास

इमाव

8208144347

३३८

कांबळे कृ ितका अर वंद

अनु.जाती

8007747707

३३९

मोरे अ दैत हरी

अनु.जाती

9764555782

३४०

जैन िश पा भारत

खुला

9158363035

३४१

आ हाळ अनुजा िस दाथ

अनु.जाती

8208549848

३४२

घाटोळे सायली िह मतराव

इमाव

9420677682

३४३

दातीर त वी िवजय

भज क

8600132540

३४४

पालकर िन कता िवकासराव

खुला

9975256390

३४५

जाधव वैशाली रमेश

ई.ड यु.एस.

8329027843

३४६

सहाणे कांचन कै लास

इमाव

9404204436

३४७

च हाण कृ णा पांडुरंग

िवजा अ

7977244276

३४८

गायकवाड अ जं य संघर

अनु.जाती

77098837820

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

३४९

हरके िशवानी मह

िवमा

३५०

सोनट े णाली िवनोद

अनु.जाती

३५१

ने गावकर शलाका सुधनकु मार

अनु.जाती

8806806137

३५२

मु ला िम वाहफरहीन गुलाम द तगीर

खुला

9867707717

३५३

कु दळे ऐ या रामदास

इमाव

9763577551

३५४

गावंडे गणेश रामदास

खुला

9823056595

३५५

कारकर मोना मा ती

खुला

7410149239

३५६

सुयवंशी शुभम बाबासाहेब

अनु.जाती

9834621908

३५७

डांगे भा य ी सुरेश

खुला

9511845604

३५८

लामदाडे पुजा पंढरीराव

िवमा

9405810159

३५९

खरात द ा सुर नाथ

अनु.जाती

9769986517

३६०

गोरडे कृ णा दलीप

खुला

9762969930

३६१

दवेकर िस दाथ सुर

अनु.जाती

7057644834

9511209089

३६२

देशपांडे भा य ी शिशकांत

खुला

7020228483

३६३

मुठाळ मोहन मोतीराम

इमाव

8975172145

३६४

राऊत कोमल राज

इमाव

8830071160

३६५

जावळे सायली राज

अनु.जाती

8007009273

३६६

वाढोकर दपाली िवलास

इमाव

8329559667

३६७

मा डकर काजोल िललाधर

इमाव

7769828157

इमाव

8329636835

खुला

9822472970

३६८

पंगळे तेज ी राजश

३६९

वै

३७०

झगडे कि मरा गंगाधर

इमाव

7768088369

३७१

आहेर उ वला िह मतराव

खुला

9096504901

अनु.जाती

9890767840

३७२

णाली िवजय

देवेकर पुनम चं कांत

३७३

कांडगे रया सुरेश

इमाव

9172861522

३७४

खुदळ अं कता ीराम

इमाव

8669071827

३७५

काकडे िवशाखा नर

इमाव

9834984060

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

३७६

देवकर अि नी नामदेव

भज क

9011683491

३७७

कोतिमरे मयुरी अिनल

अनु.जाती

8888565770

३७८

काळे सोनल सदािशव

खुला

३७९

कावळे सुषमा शंकर

अनु.जाती

9960348939

३८०

देसाई ऋतीका िवजय

खुला

9916665801

३८१

सोनकांबळे िवदया वसंतराव

अनु.जाती

9172487927

३८२

पळसपगार किवता अशोक

अनु.जाती

9049333853

३८३

साळी भा य ी संजय

िवमा

9096170343

३८४

कांबळे ऋतुजा अशोक

अनु.जाती

8451993314

३८५

पा टल िपर्यंका अ ण

खुला

7709574464

३८६

च हाण राम

इमाव

9730427054

३८७

खंडागळे िन कता सुधाकर

खुला

7875516364

३८८

पूरी ि यंका पंिडत

भज ब

7719047947

३८९

मोरे िस दी शांताराम

इमाव

३९०

अघमे अंजली जीनवर

अनु.जाती

9307840480

३९१

जाधव ीराम भासू

िवजा अ

9321210632

३९२

मोहद.साइफु ल इ लाम मोहद. अिसफ

इमाव

9130109104

३९३

काळदाते अि नी दलीपराव

खुला

9665367336

३९४

तांबोळी िनलोफर पगंबर

इमाव

7972881103

३९५

राजभोज

अनु.जाती

9146819622

३९६

बेडगेकर वाती अ ृत

अनु.जाती

9535811905

३९७

सोनवणे द ा रिवकांत

अनु. जमाती

8999520372

३९८

धायगुडे मोिनका बाळु

भज क

8698756094

३९९

िनकम िनक ता धमशेखर

अनु.जाती

9922268178

४००

लांडगे योिगता उ म

इमाव

7038579850

४०१

लवटे नेहा भागवत

भज क

9405000549

४०२

कांबळे णाली उ मराव

अनु.जाती

8275442109

हाद

पाली सटवाजी

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४०३

कु लकण

ृती कशोर

खुला

8446793351

४०४

िभसे भ

चं कांत

भज ब

8087841812

४०५

पाटेकर ाची सितश

अनु.जाती

9284831073

४०६

फडतरे

ेता िव ल

खुला

9975658082

४०७

देिडया दशा भारत

खुला

8483806847

४०८

नवले उवशी अशोक

अनु.जाती

9604266843

४०९

कोकाटे सु ीया ब ीनारायण

इमाव

9075156535

४१०

ल बटे सुिनता बबनराव

खुला

8600496517

४११

झा दपक साईराघव

खुला

9158361816

४१२

खांडेवाल अंक ता राज

खुला

7718817941

४१३

आवळे राके श उ म

अनु.जाती

8975652330

४१४

पाच पे

अनु. जमाती

8665200311

४१५

इरवे का तक गणेशराव

अनु.जाती

7972742608

४१६

िनधी नुपूर मुकूल कु मार

खुला

8788564733

४१७

लहारे

ेया िव णु

खुला

9168486813

४१८

शेख झेबा ईकबालोददीन

खुला

9284931136

४१९

घाटगे दपक दादासो

अनु.जाती

8668301926

४२०

कांबळे ित ा महादेव

अनु.जाती

४२१

पाटील आकाश नेताजी

खुला

7666963678

४२२

जाधव िनखील सुहास

खुला

8956136894

अनु.जाती

9561563656

४२३

हाद सेामनाथ

शंदे रा ल रामेश

४२४

तांबट मुनाझा वसीमु-हेमान

इमाव

8087689383

४२५

बनसोडे ीयंका जग ाथ

अनु.जाती

9422406717

४२६

शंदे दपक मनोहरराव

इमाव

9767936777

खुला

7768000249

४२७

ी टीयन शेरल ज टीन

४२८

पाचपांडे िणता मंदार

खुला

9730508113

४२९

अ ु ळ वृषाली अ ण

अनु.जाती

8788330317

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४३०

िहवाळे दपक भरत

अनु.जाती

8888360699

४३१

नागरगोजे िवठठल बाबुराव

खुला

9270090398

४३२

गायकवाड िवण उ म

अनु.जाती

8390145353

४३३

िस हा रचना भावेश काश

खुला

8083913354

४३४

सोमवंशी आदेशभै या वैजनाथ

अनु.जाती

7760819332

४३५

मु तारी अनुजा शंकरराव

खुला

9008448184

४३६

शायलवार यश वीनी नरे श

अनु.जाती

7387069237

४३७

भटट वनी राजीव

खुला

9769049369

४३८

नायकु डे िहना सिलम

इमाव

8698675248

४३९

येळे अिवनाश नंदलाल

भज क

9172271368

४४०

रणखांबे ेरणा सुरेशराव

अनु.जाती

8530475777

४४१

जाधव वाती सुरेश

अनु.जाती

8329419520

४४२

सावेडकर ाज ा मुकुंद

ई.ड यु.एस.

9689987809

४४३

बसेने किन का फ ेचंद

इमाव

8999798667

४४४

गुजराठी ुव राजेश

खुला

7276676267

४४५

पटणी मानसी मंगलचंद

खुला

9421429494

४४६

पानझडे िश पा रामराव

अनु.जाती

9657740122

४४७

आर दीप

अनु.जाती

9923500558

४४८

मढे दपाली अ ण

अनु.जाती

8459678261

४४९

कांबळे िनता सुदामराव

अनु.जाती

7387300863

४५०

मेशराम कात क

इमाव

9421725671

४५१

अबुज जाई ीकांत

खुला

7987051295

४५२

िहरोळे मृती सुकदेव

अनु.जाती

9561865787

४५३

साबळे सोनाली दलीप

अनु.जाती

9040449451

४५४

गायकवाड महेश राधा कशन

खुला

7058271848

४५५

सुव िनलीमा उमाकांत

इमाव

7666057829

४५६

ताटे िज ेश सुरेश

अनु.जाती

8308669212

ाने र

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४५७

िमसाळ अनुजा िवठठल

भज ड

9075002496

४५८

वाघ

इमाव

9503208500

४५९

तोशनीवाल द ा गो वंद साद

खुला

9404070562

४६०

गोडसे देवयानी भरत

इमाव

8007661921

४६१

घेाडे चेतन िशवसागर

भज क

7038649369

४६२

मुथा पायल संजय

ई.ड यु.एस.

7397923195

४६३

तनपुरे प लवी जगन

इमाव

8830772082

४६४

राठोड ीयंका बापुराव

िवजा अ

8080308688

४६५

करवर रा ल द राव

भज क

8668346186

४६६

आकां ा ीवा तव

खुला

9987792265

४६७

ल ढे अिमत नारायण

अनु.जाती

9730432245

४६८

कठाणे ीयंका देवीदास

इमाव

7219749054

४६९

यमगर अ ीनी दशरथ

भज ड

8999404230

४७०

भ सले िनधी वैभव

खुला

9819840886

४७१

के ळकर िमना तुकाराम

अनु.जाती

8605576057

४७२

िनगडे अ जं य सुिनल

खुला

7588943489

४७३

छेबा वीची बलदेव

खुला

9325262105

४७४

साळुं खे ीयंका संजय

खुला

9561190149

४७५

वाघमारे

अनु.जाती

9960266952

४७६

भुरे रोहीतकु मार रामराव

खुला

9175408158

४७७

पुणेकर माधुरी नागसेन

अनु.जाती

9960503360

४७८

भागवत रोहीत िवलास

िवमा

9422313431

४७९

चांडे िपयुष िवनोद

अनु.जाती

8770553672

इमाव

9422002927

ेहल संजय

ा सुधाकर

४८०

हा े िशवानी करण

४८१

वानखेडे ांती काश

अनु.जाती

7218656989

४८२

शेख राबीया फरदोस महमदअजीम

खुला

9767412481

४८३

जयभावे संदीप उ म

भज ड

9021799915

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४८४

बडगुजर क र मा गुलाबराव

खुला

8983542633

४८५

जैन अंक ता रमेश

खुला

9975645840

४८६

गाडगे वीण भा कर

अनु.जाती

7020987321

४८७

पाखरे िवजय नवनाथ

भज ड

8329591054

४८८

बोईड अपुवा र वं

खुला

8605684251

४८९

भालेराव

खुला

9146852114

४९०

बडे ांजली सुर

अनु.जाती

9850997981

४९१

करवाडे सुरज तेजकु मार

अनु.जाती

9175498891

४९२

खचकड पो णमा राव संग

िवजा अ

7768842612

४९३

ढोणे ांजली माधवराव

अनु.जाती

9757442457

४९४

पारधे िवशाल अशोक

अनु. जमाती

8530940993

४९५

होळकर द ा िवठठल

खुला

7020692276

४९६

च हाण भा य ी वीण संग

िवजा अ

9119427406

४९७

गायकवाड वीटी राजाराम

अनु.जाती

9527220495

४९८

पाटील मृगनयनी िहरालाल

इमाव

7588733189

४९९

गोगटे सिचन माधवराव

इमाव

9970091273

५००

गलंकर कु णाल सुनील

इमाव

7020823058

५०१

मालशेटवार सुमध
े ा सुर नाथ

खुला

9284708744

५०२

माळी सोनल महादेव

इमाव

8208187233

५०३

गांधी आरती संजय

खुला

885689425

५०४

देशमुख वै णवी अिवनाश

खुला

9595122777

५०५

काळे गती गणेश

इमाव

8637732319

५०६

भोसले आरती हरी

इमाव

8956224825

५०७

शंखपाळ ुती सुरेश

इमाव

9420074636

५०८

पवार िशरीष मािणकराव

िवजा अ

9503144571

५०९

कजने सेानाली शशीकांत

भज क

7385984848

५१०

भ डवे ितक कांताराम

भज क

7057582758

दा रमेश

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

५११

जैन सायली सुरेश

खुला

9766042486

५१२

शेख रे मा मेाह मद

इमाव

8788563559

५१३

पाटील ुती मोहन

इमाव

7588816588

५१४

डॉ.हषदा भा कर भोईर

इमाव

8793925329

५१५

डॉ.वैभव संजय सोनावले

अनु.जाती

9096503813

५१६

डॉ.ि तीजा अिमत कसबेकर

खुला

9970860817

५१७

डॉ.माधुरी रमेश सोनावणे

अनु.जाती

8766899127

५१८

डॉ. योती चं दप ितरपुडे

अनु.जाती

8055057073

५१९

डॉ.िनशा मगनलाल दपवाल

भज ब

7738826406

५२०

डॉ.अ ता मुरलीधर लहाने

खुला

8369324674

५२१

डॉ.ल मी मुिनय पा

अनु.जाती

8151817368

५२२

डॉ.ऋतुजा संजय गोसावी

भज ब

9834380632

५२३

डॉ.वैभवकु मार गो वंदराव न े

भज क

8830007248

५२४

डॉ. ाज ा माधवराव जमदाडे

अनु.जाती

9112356316

५२५

डॉ.सायली दलीप अमृतकर

खुला

9890756837

५२६

डॉ.बालाजी सोपानराव कापसे

भज क

9420908613

५२७

डॉ.हषद रामचं अलाट

एस.ई.बी.सी.

8788286108

५२८

डॉ.नेहा भा करराव भोले

अनु.जाती

8483087290

५२९

डॉ. ेहल िव लराव क े

भज ड

8788237373

५३०

डॉ.जय ी उ म घुगे

भज ड

9665291306

५३१

डॉ.ममता सदानंद िशवशे े

खुला

५३२

डॉ.रोषन आनंदराव जाधव

इमाव

8830735720

५३३

डॉ.देवयानी राज पोटे

अनु.जाती

7448025689

५३४

डॉ.प

भज क

५३५

डॉ. दपाली धमपाल वासिनक

अनु.जाती

9545647197

५३६

डॉ.पुजा मोद वाघमारे

अनु.जाती

7767831146

५३७

डॉ.अिनके त मुकुंद जोशी

खुला

9028549719

ी

दप काळमेघ

8208092397
9049286960

9763303754
9763787437

पदनाम - दंतश य िच क सक
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

५३८

डॉ.सुि या पाटलोबा मुरकु टे

खुला

8329630344

५३९

डॉ. रया िशवा बबळकर

इमाव

9422179971

५४०

डॉ.ि या भागूजी बु ड

अनु. जमाती

7517796939

५४१

डॉ.अपुवा आ द य ठाकु र

खुला

8605684251

५४२

डॉ.रोिहत िजत जतकर

अनु.जाती

7420038528

५४३

डॉ. पा बनवारीलाल भ डेकर

अनु.जाती

9766308054

५४४

डॉ. योती िशवाजी चापेकर

भज ब

8600801860

५४५

डॉ.देजल

खुला

9822085780

५४६

डॉ.राजाराम कृ णा िखलारे

खुला

9096177022

५४७

डॉ. दपाली मयूर कुं भार

खुला

9881652091

५४८

डॉ.भा य ी शांताराम जरधने

अनु.जाती

५४९

डॉ.मोह मद अशफाक मोह मद इ ािहम खान

खुला

9220411786

५५०

डॉ. ांजल माधव भोर

इमाव

7022132056

५५१

डॉ.रं जीत गणपत नारायणकर

अनु.जाती

9579911847

५५२

डॉ. ुितका ीकांत ढोले

इमाव

9075805800

५५३

डॉ.ऐ या राजाराम पवार

िवजा अ

8208462711

५५४

डॉ. िणता िवलासराव साखरे

खुला

7507782992

५५५

भंडारी सरीता

खुला

7337832729

५५६

खो ागडे िणता अशोक

अनु.जाती

8983496411

५५७

ढाकणे िशतल जग ाथ

भज ड

8208660661

५५८

सातपुते

अनु.जाती

9665410512

५५९

का वे दीपा तानाजी

भज क

7020113612

५६०

मोहीते माधूरी िव णू

िवजा अ

9309894845

अनु.जाती

9834410377

५६१

पेशकु मार रामबु ी

ेहल िवदयाधर

पंपरखेडे मोिनका रमेश

8424926179
8850777856

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी परी ेतील
उमेदवारांची यादी

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक
9763818647 /

१

खंडारे सुषमा सुरेश

एस.सी

२

उ हाळे गणेश बबन

इ.मा.व

३

रणिपसे वै णवी मोहन

खुला

9518541339

४

वाघमारे कोमल अिनल

एस.सी

9370949907

५

चाटे वैशाली दनकर

खुला

8600600710

६

बैसाणे वषा गोरख

एस.सी

9175509941

७

गोसावी ुती राज

एन.टी(बी)

9665797151

८

मडीवाल वषा अजय

इ.मा.व

7038358208

९

कांबळे सुिम ा अिभम यु

एस.सी

7387396797

१०

राखपसरे ीती नवनाथ

एन.टी(बी)

9067007882

११

िगरी रे वती बाबासाहेब

एन.टी(बी)

8484806695

१२

तडवी शमीमबी िझप खान

एस.टी

9511937872

१३

िथटे आकाश पांडुरंग

खुला

7744064066

१४

कदम न ता अिनल

खुला

7350509291

१५

महाजन िवशाल रोहीदास

इ.मा.व

9325958755

१६

शेख महंमद बशीर

खुला

7083753201

१७

ननावरे तेज ी सुयकांत

इ.मा.व

7083689207

१८

सुपे आशा सुदाम

एस.टी

8237371249

१९

जाधव म हारी गौतम

एस.सी

8554868588

२०

शेख शाहीन उमर

खुला

9767454163

२१

दु शंग पुनम अजय

एस.सी

8698826739

२२

दलाल रोशनी अर वंदआ णा

इ.मा.व

9307828831

२३

जगताप माधवी सुिशल

एस.सी

9511812255

२४

जाधव भावना पे स

इ.मा.व

8625841529

9607700000
9823668693 /
7620311351

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

२५

खैरे अिभजीत ाने र

खुला

8308447838

२६

िनकाळजे गजानन अंकुशराव

एस.सी

9011584443

२७

खेडकर दपाली िमल द

इ.मा.व

8007988700

२८

शेख शारीक हनीफ

२९

आटपाडकर दपाली शांत

इ.मा.व

9764872175

३०

गाडेकर सायली हनुमत
ं

एस.सी

7820977234

३१

राठोड करण ब सीधर

३२

पोखरकर अंक ता द ा य

खुला

7558434266

३३

पाखरे तुकाराम बाळु

इ.मा.व

8378039938

३४

पाटेाळे पु षो म आनंदा

एस.सी

9765258950

३५

खंदारे हषदा सतीश

एस.सी

9657278725

३६

जाधव मृणाली भुषण

३७

ही.जे(ए)

ही.जे(ए)

7875109855

9657795756

ही.जे(ए)

9545816302

देमगुंड अिनल नारायण

एन.टी(सी)

8329705820

३८

जाधव गाय ी योग

इ.मा.व

8888416482

३९

सुयवंशी िस दे र दलीप

एस.सी

8208552072

४०

आडसुळे ल मी नंदकु मार

एस.सी

8180993079

४१

भुजबळ वाती द ा य

इ.मा.व

7058030079

४२

कदम ीती िव ास

एन. टी (बी)

8378985007

४३

तांबे मेघना दलीप

खुला

9172387189

४४

पुंडे ीया यामसुंदर

खुला

8975367724

४५

पवार शरद सुदाम

४६

ही.जे(ए)

8208578883

साबळे भा य ी जाल दर

एसईबीसी

7350875193

४७

गावडे अंजली गणेश

खुला

8668364306

४८

जाधव माधुरी सेापान

एस.सी

9011151043

४९

इं दरु कर संगीता बालाजीराव

इ.मा.व

7276134519

५०

जाधव उ मला संजीवन

खुला

8805182516

५१

आंबेकर ि मता सिचन

खुला

9325410963

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

५२

पवार धन ी गोव द

इ.मा.व

8975409235

५३

कुं भार शुभांगी िवठठल

इ.मा.व

9075739894

५४

वाघोले सा ी सिचन

खुला

7038318948

५५

खान नुरअ शा अ दुलमु लीब

खुला

7030718250

५६

चैाहान नेहा राजेश

खुला

9579257870

५७

पवार विनता अंकुशराव

खुला

7447284972

५८

साळवे ि मता र वं

एस.सी

9689645071

५९

िशदुरे माधुरी शंकर

खुला

8766716848

६०

स ते न ता पेापट

खुला

9172426407

६१

आंभेारे िनशा हेमंत

खुला

9011756771

६२

सावंत दािमनी अशोक

इ.मा.व

7218948483

६३

जाधव र वं मु ाराम

६४

इं टकल येाती ल मण

एस.सी

7058311552

६५

शंगाडे िश पा सुरेश

एस.टी

8446189074

खुला

8857971479

ही.जे(ए)

8007363362

६६

पाटील िनक ता मनोहर

६७

शंगाडे सुजाता सुरेश

एस.टी

8796447793

६८

सुयवंशी िपयुषा कै लास

एस.सी

9922454422

६९

चांदमारे पो णमा अिनल

एस.सी

9957822851

७०

वालकोळी सिचन बबन

एस.टी

9503796803

७१

भुजबळ माया संतोष

इ.मा.व

7058793619

७२

लखन काजल अिनल

एस.सी

8888843128

७३

पवार सागर िव णुदास

खुला

8888443149

७४

शंदे नाजुका शांताराम

एस.सी

9011193354

७५

उमाटे नंदीनी ल मणराव

इ.मा.व

7385275852

७६

लखन काजल अिनल

एस.सी

8888843128

७७

धामणे वषा शामकांत

इ.मा.व

7756996818

७८

भालेराव तेज ी तुषार

खुला

8378970003

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

७९

गावंडे सायली लिलत

८०

पंगळे सौरभ बबन

८१

वग

संपक मांक

एस.सी

9309861513

खुला

7767906330

लहाने वैभव दुय धन

एस.सी

7507224551

८२

जाधव न ता अंकुश

इ.मा.व

7218748867

८३

िमरपगारे गती सतीश

एस.सी

7721097261

८४

मोरे ाज ा उ हास

एस.सी

7038057876

८५

सुयवंशी मोिनका िनतीन

एस.सी

8459949691

८६

गायकवाड िनक ता रा ल

एस.सी

7051600453

८७

दौठो

खुला

7350846525

८८

वळवी राम संग नरशा

एस. टी

9322176834

८९

राठोड न ता गजाननराव

इ.मा.व

9657074910

९०

जेटीथेार आकां ा नागनाथ

एस.सी

8766882184

९१

बवलेकर द ता अशोक

एस.बी.सी

8407903279

९२

िम ा िपयाली नारायण

खुला

९३

आघाव राज मुरलीधर

खुला

9689962410

९४

सुयकार मारोती कशन

एस.सी

7264807251

९५

धडे हषा सुरेश

एस.सी

9766989132

एस.सी

7756084556

ेहल सागर

९६

शंदे अि नी द ा य

९७

तारडे संदीप क याण

खुला

7620796085

९८

सोनवणे येाती बळीराम

एस.सी

9529314818

खुला

9421322890

९९

शंदे साद िनवृ ी

१००

च हाण व ील भरत

इ.मा.व

9834012192

१०१

करपे रोहन र वं

खुला

8623864727

१०२

आ ार यासमीन द तगीर

खुला

7028602109

१०३

पुजारी योगेश रावसाहेब

खुला

8446408205

१०४

गायकवाड

एस.सी

9137606654

१०५

माकणीकर जय ी हणमंतराव

एस.सी

7507503043

ेता गोपाळराव

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

१०६

रानभरे िनक ता चं कांत

१०७

गायकवाड मोिनका मनोज

१०८

गायकवाड चेतना अमोल

खुला

9922531340

१०९

मे ाम रता मोदकु मार

एस.सी

9021294861

११०

गावीत अतुल बाबु

एस.टी

8208229835

१११

वाघ गणेश रघुनाथ

खुला

8605935354

११२

नाईकवाडे

एस.सी

9822584094

११३

मालसुरे

इ.मा.व

8912883364

११४

सावंत ीतम काश

एस.सी

7666070833

११५

गवते िवकास वसंता

इ.मा.व

9767623204

११६

देशमुख

एस.सी

7666428663

११७

गरडे िनक ता ीराम

एन टी(डी)

9960947124

११८

गो ाडे ीतीका लोके शकु मार

खुला

9309924024

११९

धाईजे सपना राज

एस.सी

8830421235

१२०

सोनवणे हषदा र वं

एस.सी

7030085651

१२१

गदादे अतुल शांतीलाल

इ.मा.व

8806398996

१२२

गगजे ांजली अशोक

एस टी

8796287215

१२३

घाडगे ित ा काश

खुला

9561526443

१२४

फाजगे ि तीजा अमोल

खुला

8264989273

१२५

भारमल अमोल बाजीराव

१२६

थोरात योगीता अजय

इ.मा.व

7066847514

१२७

घेाबाळे प लवी लंबाजीराव

एस.सी

8975662810

१२८

कठळे वै णवी सुनील

एन टी(बी)

8830909935

१२९

गलांडे दपाली अनील

एस.बी.सी

9607338964

१३०

च हाण संदीप सुकदेव

ही.जे(ए)

9518399291

१३१

शेख सादीक श बीर

खुला

8600837863

१३२

सुतकर िनहार स न

एस.सी

9763609701

दा अशोक
ेहा मधुसुदन

ेता जीवन

इ.मा.व

संपक मांक

ही.जे(ए)

7499925073
9665321423

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

१३३

तांबे अ जं य ल मण

खुला

9011918207

१३४

खेाकर करण आनंद

खुला

7448059365

१३५

सोनट े योती रं गनाथ

एस.सी

8208865797

१३६

घेाटकु ले णाली रमेश

खुला

7887959759

१३७

गडकरी अमृत मधुकर

खुला

9552814183

१३८

कदम ीया दादासो

खुला

8530586253

१३९

वसावे राके श चुिनलाल

एस.टी

9420227030

१४०

गायकवाड दािमनी सागर

खुला

9322537617

१४१

साके सायली अशेाक

खुला

9021315588

१४२

जाधव पाली नवनाथ

खुला

8975468028

१४३

खान नवाज झाफ ला

खुला

9970900958

१४४

शेख आरीफ मोह मदइ के

खुला

8623062280

१४५

कांबळे मोनीका िव भर

एस.सी

8007803268

१४६

भांडवलकर पुजा िव म

खुला

7378939015

१४७

पाटील मनोज गोकु ळ

इ.मा.व

9637393022

१४८

पोढन काजल हरीदास

एस.सी

7447250668

१४९

वानखडे कोमल गजानन

इ.मा.व

8999323284

१५०

दौड कृ णा जनादन

ईड युएस

8308170402

१५१

िभसे िसमा गणपत

एस.टी

9762856709

१५२

कारभारी अनंत सुिनल

ईड युएस

8830320447

१५३

कुं भार पाली िवठठल

इ.मा.व

9890474654

१५४

बोड चंदन सुखदेव

एस.सी

8007805681

१५५

शेख आिसफ जमीर

खुला

8484042757

१५६

ताकवले रोहन िशवाजी

खुला

8975857522

१५७

गायकवाड कोमल दादासो

खुला

9325565867

१५८

तडवी हरीष बीजलाल

एस.टी

9422340177

१५९

पाटील ाज ा सुभाष

इ.मा.व

8830125521

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

१६०

गायकवाड िनलम मािनक

एस.सी

7057661238

१६१

पाटील गजानन ल मणराव

इ.मा.व

7058714587

१६२

जाधव अ ीनी अशोक

खुला

9123520376

१६३

लेले ेया संजय

खुला

9545455459

१६४

ठाकरे वाती गजाननराव

इ.मा.व

8975891017

१६५

भोयटे गणेश भुजंगराव

खुला

8805434288

१६६

जमधडे द ा मोहन

एस.सी

9370007460

१६७

शेळके ि या रामचं

एस टी

7030406342

१६८

भोसले ऋुतीका राज

एस.सी

8263869199

१६९

उजागरे अि नी रामचं

एस.सी

9146285262

१७०

भोलाणे मिनषा द ा य

इ.मा.व

१७१

सावंत ीयंका भै

इ.मा.व

8308034380

१७२

शेख बीना नजमोददीन

खुला

7038125743

१७३

गाडेकर शामल

एन.टी(सी)

7057655012

१७४

जाधव महेश येातीबा

खुला

9096743242

१७५

सांवत िवशाल मधुकर

ईड युएस

9665419599

१७६

बढे अमोल अ युतराव

खुला

9766204465

१७७

पाटील माधुरी आनंदराव

खुला

9867390241

१७८

काळे रोहीणी भुजंग

एन.टी (सी)

9834431767

१७९

सातपुते भारती नागनाथ

एस.सी

7559131645

१८०

चांगीरे वषा द ा य

एन.टी (सी)

9604660128

१८१

खारपुडे पुनम मा ती

इ.मा.व

9665243256

१८२

सावंत अिनल दलीप

एस.सी

7030702576

१८३

जोशी व ील कसन

खुला

8888843735

१८४

वळवी जगदीश शेगजी

एस.टी

8975858958

१८५

गायकवाड ीकांत पंढरीनाथ

एस.सी

8421430074

१८६

तांदळे शुभम अशोक

एन.टी(डी)

8551071626

हाद

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक
१८७

कु लकण

१८८

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव
वीण भाकरराव

वग

संपक मांक

ईड युएस

8857024639

खुटेकर ती ा जाल दर

एस.सी

9666847175

१८९

मालवे सागर अजीनाथ

एन.टी(सी)

8600668885

१९०

आंबेगावे िशतल ग डीबा

एस.सी

9822963191

१९१

वाघमारे अंक ता कै लास

एस.सी

9527216142

१९२

पवार

खुला

7083428568

१९३

हागे अि नी महादेव

इ.मा.व

7264059549

१९४

िनकम रोहन रमन

इ.मा.व

8237371002

१९५

पवार शामल दलीप

खुला

9623255480

१९६

काळे सतीश भाऊसाहेब

एन.टी (सी)

7666584309

१९७

काटकडे रामदास िव ाधर

खुला

8408942102

१९८

गवारी रामदास राजाराम

एस.टी

8390153020

१९९

गायकवाड अंक ता रमेश

इ.मा.व

9146272878

२००

जाधव हषदा अशोक

२०१

ढमढेरे

२०२

ेहल सुरेश

ेहल संतोष

ही.जे(ए)

9307586835

खुला

9860133955

साळुं खे वषा ल

एस.टी

9579216467

२०३

भदोरीया चांदणी सुदेश संग

खुला

7276304931

२०४

जंगले ल मी नर संग

खुला

7058382089

२०५

जाधव मेानाली काश

इ.मा.व

9653156565

२०६

िनगडे पुजा जाल दर

खुला

7744839743

२०७

कु सळे वाती अशोक

ही.जे(ए)

8422715536

२०८

खांडेकर मयुर नरहरी

एन.टी (सी)

9307708718

२०९

सोनवणे भुवने री सुिनल

इ.मा.व

7385400781

२१०

वाकळे गौरी नंदु

खुला

9049209592

२११

तलमले ीया काश

इ.मा.व

8999810795

२१२

इं गळे सागर कच बा

एन.टी(बी)

9881674178

२१३

ड गरे सृ ी मह

एस.सी

7276413332

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

२१४

तुपे ीयंका गोरख

एस.सी

7558569096

२१५

पाटील गती युवराज

इ.मा.व

9359878067

२१६

मेहरे णाली सतीशकु मार

खुला

9359491063

२१७

देशमुख शुभदा अिन द

खुला

7038767735

२१८

चैारे िशतल भागवत

एन.टी (डी)

8459615294

२१९

देशमुख पुजा बंकटलाल

एन.टी(बी)

7030298519

२२०

साळुं खे रोशनी आनंदा

खुला

9970942728

२२१

चोपडे रा ल मुकुंदराव

एस.सी

7888243065

२२२

गुरव प लवी अजुन

इ.मा.व

8080536764

२२३

िशक सुरज संजय

खुला

7776077128

२२४

अजुन रोहीणी संभाजी

एन.टी (सी)

9970156938

२२५

हेाले िनक ता द ा य

इ.मा.व

9359973515

२२६

कवडे उमा सिचन

ईड युएस

9623048902

२२७

शेख नेहा ज र

खुला

9657870194

२२८

पाट ल सु ीया संकेत

खुला

9970849006

२२९

धांडोरे चैत य बाळु

एस.सी

9146440174

२३०

राऊत सोनाली भारत

इ.मा.व

9503729018

२३१

शंदे ती ा गोव द

एस.सी

8452854203

२३२

पठाण सना कौशल इसुफ

खुला

7276363232

२३३

ल ढे कोमल शंकर

इ.मा.व

9763265420

खुला

8208960500

२३४

शंदे ीिनवास जग ाथ

२३५

जमादार शाम सु ीव

एन.टी(बी)

7744000378

२३६

िवधाते दपक बाबासाहेब

इ.मा.व

8766834545

२३७

सुयवंशी ीया बाळासाहेब

एस.सी

7249449877

२३८

इनामदार तनवीरा मुसा

खुला

9119467698

२३९

आयनले गोव द यशवंत

इ.मा.व

9545367127

२४०

काळे

खुला

7057014502

ेहा हेमंत

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक
२४१

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

कु ळे सुरज चं कांत

वग

संपक मांक

इ.मा.व

9370748655

२४२

शंदे सतीश नवनाथ

एस.सी

9922643453

२४३

जगताप ि मता दपक

एस.सी

9028542053

२४४

मा लकर रे ाहन बाळकृ ण

खुला

9922565072

२४५

राठोड िनतीन नारायण

२४६

आंभोरे िव ा मधुकर

एस.सी

9112826855

२४७

मालकर ऋषीके श मछ

इ.मा.व

8554043063

२४८

जागृती लोहार काश

एन.टी (सी)

9850568627

२४९

शमा मधु ी ब ी साद

खुला

9922452883

२५०

परळकर सुक या काश

एन.टी(बी)

8421700170

२५१

शंदे सुखदेव बळीराम

एसईबीसी

9881449855

एस.सी

7276713395

एस.सी

8237776155

खुला

8308334428

खुला

7083659942

२५२
२५३
२५४
२५५

खराठमल योती गंगाराम
शंदे ीतीजा रोहीदास
डे हीड मोसेस िवजयकु मार
शंदे मंदा कनी अिनल

ही.जे(ए)

7391011010

२५६

वाघमारे पंचिशला अजुन

एस.सी

9359249161

२५७

राऊत संदीप साहेबराव

एस.सी

7447839490

२५८

नाईक रता िव नाथ

खुला

77350316613

२५९

बग िनक ता संतोष

खुला

8237332991

२६०

डे हीड ती ा मोसेस

खुला

8483929714

खुला

8080070233

२६१

शंदे चंदा अिनल

२६२

आवाड द ा धमराज

खुला

7972790770

२६३

बग अंक ता संतोष

खुला

9657634580

२६४

अंभोरे पवन परमे र

खुला

9921117941

२६५

इं गळे सुक या दयानंद

एस.सी

9975472429

२६६

नवरं गे शांत ाने र

खुला

9970182634

२६७

मगर हषदा सुरेश

खुला

9545362200

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

२६८

बगाडे स हेमचं

खुला

9503832930

२६९

मुंढे

एस.टी

9834316328

२७०

कांबळे सुशांती सुकूमार

एस.सी

8600495861

२७१

पाटील ीयंका कृ णात

खुला

9921663515

२७२

कोळी शांत कै लास

एसबीसी

9767439694

२७३

राठोड येातीराम बाबुराव

२७४

उमाटे पुजा भरत

खुला

7744973739

२७५

लांडगे वैशाली िवजय

खुला

8180841373

२७६

गरड उषा ीकांत

खुला

7821942642

२७७

गायकवाड प लवी बालासाहेब

खुला

7057090132

२७८

जायभाये जय ी द ाराव

एन.टी(डी)

२७९

िलपने िनतीन रामे र

खुला

9850479335

२८०

बो-हाडे राज ी सिचन

इ.मा.व

7798438665

२८१

देशमुख अपे ा सुरेश

खुला

8669274267

२८२

गावंडे मिनषा भाकर

खुला

7498168832

२८३

वावरे हषा चैत य

इ.मा.व

9503451338

२८४

आदक सारीका संतोष

खुला

7040422445

२८५

पाचंगे ित ा दलीप

एन.टी(बी)

8767494861

२८६

कारं डे मोहीत माधव

एन.टी (सी)

7350734373

२८७

काकडे करण अंजन

एस.सी

9730967569

२८८

के दार गणेश दलीप

एन.टी (डी)

9372837248

२८९

गायकवाड दपाली वामन

खुला

7507425427

२९०

कुं िजर सु ीया अ ण

खुला

7387136949

२९१

घेाडे िनलम चेतन

एस.टी

9890558241

२९२

शेख अझीम अलीम

२९३

वायळ सोनाली सुभाष

खुला

7972242039

२९४

मोरे द ा अमृतराव

खुला

9637449895

ेहल सदु

ही.जे(ए)

ही.जे(ए)

9421633808

9284395055

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

२९५

सुयवंशी िमनल िवजय

एन.टी(बी)

8605518562

२९६

पाटील अंकुश िशवाजी

इ.मा.व

9284645490

२९७

िव कमा हेमा रमेश

खुला

9607841426

२९८

मुठे िवलास बबन

एस.टी

9067970418

२९९

बांगर सुषमा िनवृ ी

एन.टी(डी)

9822625488

३००

िशक रचना अिनल

एस.सी

8208144301

३०१

येवले र ा ीकृ णा

इ.मा.व

8605053906

३०२

शेख फरोज ई ाहीम

खुला

9764958468

३०३

खंदारे समाधान तातेराव

SC

8600716072

३०४

राठोड मंगल िव ल

OBC

9011864069

३०५

चौधरी भरत िडगंबर

OBC

9923433504

३०६

सानप देवानंद एकनाथ

VJ A

9011883420

३०७

मोरनाडे संजीवनी कािशराम

OBC

7447588321

३०८

वाघ ममता राजू

OPEN

8623837320

३०९

राठोड सिचन मेहरबान

VJ A

8087917196

३१०

च हाण अिनल मोहनराव

SC

9552491787

३११

पावरा रोहीदास वसंता

ST

9307500719

३१२

शेरव इरफान हाशम

OPEN

7522911309

३१३

चारो कर कजा आबाजी

ST

8411090450

पदनाम - लॅब टे
परी ा
मांक
ए स रे टे
३२६

िशयन / ए स रे टे

िशयन

नाव

वग

संपक मांक

िशयन
णवाल अंजली िवजय

खुला

9130555906

३२७

पवार गणेश संतोष

खुला

9702419851

३२८

आंबेकर िसमा सदािशव

एन. टी(डी)

9067280660

३२९

पंडीत वै णवी हेमंत

इ.मा.व

8668652911

३३०

पावरा छोटु सेव या

एस.टी

7588127370

३३१

पवार सुनील आ णा पा

इ.मा.व

8151934115

३३२

गावीत क रण वसंत

एस.टी

8600065316

३३३

काळे काकु राम द ा य

खुला

9021785870

३३४

हंगे शामल रामदास

खुला

7745076924

३३५

तुपे मनोज संजय

खुला

9762976111

३३६

लोणीकर अ य अभय

खुला

9623070444

३३७

काटकर सु ीया सुधाकर

इ.मा.व

8788760016

३३८

आपुणे अजय यशवंत

इ.मा.व

9156447288

३३९

देमगुंडे अिनल नारायण

एन. टी(सी)

8329705820

३४०

शेख जहीर नझीर

ई.ड यु.एस

9763243934

३४१

काळे

खुला

7057014502

३४२

शेलार मंगश
े सोपान

खुला

9923649316

३४३

च हाण पुनम बाळासाहेब

ेहा हेमंत

ही.जे (ए)

8600128780

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी
परी ेतील उमेदवारांची यादी

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१

ीम.अंजली सुनील गायकवाड

एस.सी

9011871223

२

ीम. ि ती मोद त मेवार

खुला

7719916648

३

ीम.ि ती चंतामण पवार

एस.सी

9175523909

४

ी. िवण शहादेव देवडे

एस.सी

9403597444

५

ीम.

खुला

9518390845

६

ी. रामे र परमे र वाघमारे

ओ.बी.सी

7030386751

७

ी ई र आ णासाहेब वाघमारे

खुला

9975295446

८

ी. सं दपान तुकाराम खेडकर

भज - ड (
एनटीबी)

8605055136

९

ीम.चै ाली सं ाम शेलार

खुला

9112297353

१०

ीम.मोिनका द ा य भापकर

खुला

7218626898

११

ी. रा ल यादवराव दोडतुले

खुला

9075010103

दा मधुकर जाधव

१२

ि यंका ढवळु मुंढे

एस.टी
(अनु.जमाती)

9028792122

१३

सिचन सुधाकर पंडीत

ओ.बी.सी

9096989404

१४

संदेश सुरेश शंदे

खुला

9137451721

१५

सुरज िवजय कुं जीर

खुला

9623972455

अनु. जाती

8888219421

१६

शांतकु मार सं दपान च हाण

१७

नरे श तुळशीराम कांबळे

एस.सी

9604059010

१८

िव ास िवकास मोटे

खुला

8329450395

१९

रमा भागवत आ हाड

एस.सी

9623974507

२०

भागवत ठकाजी सातपुते

एन.टी.(सी)

7798597464

२१

अिभजीत बाळासाहेब बोरकर

एन.टी.(सी)

9921777978

२२

अिभलाष अिनल तायडे

खुला

9767228464

२३

योती राके श पारखे

एस.बी.सी

9372660749

२४

ित ा सुिनल पवार

खुला

7666434137

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२५

अितफ सिलम तांबोळी

खुला

२६

िश पा िवकास गायकवाड

ओ.बी.सी

9822452080

एन.टी.(डी)

7350058463

नाही

२७

िवण ाने र खाडे

२८

अि नी संजय राऊत

ओ.बी.सी

7841902074

२९

वषा वैभव लंबाते

एन.टी(सी)

8625922802

३०

अिभलाष अिजत भोसले

एस.सी

8308356623

३१

सोनाली उमानाथ धराडे

एस.टी

7769873330

३२

अंकुश सुभाष राठोड

िव.जा अ

9561895008

३३

मंदा कनी कसन देडे

खुला

8104792626

३४

कौ तुभ शंकर वाधमारे

एस.सी

9970307076

३५

आकाश बालाजी बालगुडे

खुला

8983618896

३६

कोमल अशोक वणवे

एन.टी ( डी )

7387570351

ओ.बी.सी

7028090307

३७

ेहल जग दश भैरवकर

३८

सोनाली बबन िगरे

खुला

9049652256

३९

मंजु ी ीहरी दराडे

एन.टी (डी)

9890951610

खुला

9960823797

४०

मीन दगंबर कदम

४१

जग ाथ आनंदराव पावडे

एस.ई.बी.सी

9158468432

४२

पांडुरंग राम ढाकणे

एन.टी ( डी )

8888594063

४३

आशा बालाजी िबरादार

ओ.बी.सी

४४

ित ा सुिनल पवार

-

खुला

9158468432

४५

जग ाथ आनंदराव पावडे

खुला

9158468432

४६

बटे संग के ला वळवी

एस.टी

7218972375

४७

िनतीन िशवाजी पडवी

एस.टी

9404170733

४८

कार भाकर देवरे

ओ.बी.सी

8551876021

४९

भुपे रितलाल माळी

ओ.बी.सी

8888297176

५०

षीके श महे रनधीर

एस.सी

9834197329

५१

अि नी िनतीन साळुं के

ही.जे ( ए)

7385560311

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग
ही.जे ( ए)

संपक मांक

५२

अनुप संह जािलम संह गौड

५३

िवशाल िव णु पाटील

खुला

9403672363

५४

लिलती सुरेश वा हे

ओ.बी.सी

9049772545

५५

मृणाल कसन शंदे

खुला

9359643805

एन.टी(सी)

7776832695

7350494833

५६

द ा बाजीराव शेजल

५७

िसतारा दलीप राऊत

ओ.बी.सी

7756010296

५८

संतोष गणपत कांबळे

एस.सी

9623230651

५९

ि यंका काश गायकवाड

एन.टी(बी)

7040618804

एस.सी

8484914349

६०

ाज ा अशोक माने

६१

अंजली गणेश गावडे

खुला

8668364306

६२

भारत महे चौथवे

एन.टी.(डी)

9637942360

६३

संकेत सितशराव गोरे

ई.ड यु एस

956743333

६४

सिचन संजय लोखंडे

एस.सी

9764451165

६५

मयुरी एकनाथ जाधव

खुला

8669559423

६६

अपुव िनतीन गायकवाड

एस.सी

7387061173

६७

कमल नंदकु मार लोढे

एस.सी

8788328476

६८

िम लंद राजे जेऊरे

खुला

9130987083

६९

मंदार िशवाजी कटकोळ

एस.सी

8975795772

७०

अबोली करण जाधव

ओ.बी.सी

8605380825

७१

रमा अंबादास दरवेशकर

एस.सी

9665979746

७२

शांत राधाकृ ण होन

खुला

9975750461

७३

नागेश िव ास कुं भार

ओ.बी.सी

9172754330

७४

ि ती कशोर उजागरे

अनु.जाती

9579127261

खुला

9588648414

अनु.जाती

8149671673

खुला

9420454747

ई.ड यु एस

7709216059

७५

व ा रामदास तळे कर

७६

तेज ी कशोर उजागरे

७७
७८

दप बाळासाहेब कोकाटे
मोद भाकर तांबे

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

७९

सोनल सुदाम इं गळे

ओ.बी.सी

9822318615

८०

वषाराणी सजराव माळी

ओ.बी.सी

7385202595

८१

सोनाली सदानंद पेटकर

ओ.बी.सी

9373348744

८२

गिहनीनाथ गोरख काळे

एन.टी(सी)

9960801652

८३

व ाली हणुमत
ं अ दािगरे

खुला

7219568104

८४

ित ा ीकांत िवटकर

एस.बी.सी

7350519559

८५

किपल शेषराव बे कर

ओ.बी.सी

8421986655

८६

भुवन भै यालाल मारकम

एस.टी

8999338998

८७

शनी िशवाजी माने

एस.सी

8390941066

८८

मिनषा ानदेव जाधव

खुला

87886775445

८९

आिशष काश डु ंबरे

खुला

7522932425

खुला

7499722423

एन.टी (बी)

7387074441

खुला

7588032902

९०
९१
९२

दपाली आनंद जगताप
रचना दपक वारे
ाची संपत देशमुख

९३

वैभव धोडीराम भारती

एन.टी(बी)

9373837893

९४

असाराम नामदेव शेकाडे

एन.टी(िड)

7498181035

९५

ि या राम सागावे

खुला

7499570464

९६

िनलम नामदेव दवणे

खुला

9763874422

९७

योिगता िव णु धामणे

एसटी

8459466423

९८

भुषन िसताराम शेळके

खुला

9970424973

९९

ाने री रमेश बावणे

एन.टी(बी)

7620440065

१००

पाली कै लास पाटील

ओ.बी.सी

9156050445

१०१

तनुजा नागनाथ झ बाडे

एस.सी

9096538528

१०२

अिवनाथ शेषराव कळसे

खुला

8149965102

१०३

रा ल रामचं गाढवे

एन.टी.सी)

8446244224

खुला

8624003892

एस.सी

9834230046

१०४
१०५

िवण भाकर िपसाळ
ि ती देवीदास सुतारे

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१०६

अंगत गोरख उगले

खुला

8975901306

१०७

संगमे र गणेश हसनाबादे

ई.ड यु एस

9823927878

१०८

सं या संिजव जाधव

ही.जे ( ए)

8007078394

१०९

सुषमा साहेबराव मोिहते

एस.सी

7798461654

११०

िवनोद राजे गायकवाड

एस.सी

7030211282

१११

अिजत कुं डलीक दाते

खुला

9881611230

११२

तुजा ह रष भंडारे

एन.टी बी

9270836999

११३

शंकर बाळु िपरकर

एने.टी.सी

8380894302

११४

पृ वीराज िवकास जगदाळे

खुला

77776931030

११५

ेहल फु ल भापकर

खुला

9730354749

११६

ेहल अशोक गायकवाड

एस.सी

9561233482

११७

सुदम दलीप काळोखे

खुला

9922508383

११८

संिचत काश फापाळे

ई.ड यु एस

9145426872

११९

चैत य उदय लंगडे

ओ.बी.सी

7083470924

१२०

िमना ी अ ण पातमास

एन.टी बी

8605044562

१२१

शोयेब महमद महमद हातगी

ओ.बी.सी

9158323452

१२२

सुवणा द ु गज

एन.टीडी

8459738052

१२३

ि तम सोमनाथ जगताप

खुला

8459318797

१२४

िवकास रामजी च हाण

१२५

दपक छगन राठोड

ही.जे एन.टी ए

8381019678

ही.जे ए

8551916745

१२६

अ दा ीकांत टळे कर

ओ.बी.सी

9021253982

१२७

अनुसुया िव णु साठे

एस.सी

9673579393

१२८

िगलर संग िनहार संग ब रला

एस.टी

9762568510

१२९

रिवना मसाराम पावरा

एस.टी

7447203301

१३०

अमर संग रतन पावरा

एस.टी

8308244569

१३१

समंदर म सुर बोजगर

खुला

7875070145

१३२

आिबद अ बास तांबोळी

ओ.बी.सी

7378486948

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक
१३३

अिशफ युसुफ खान

१३४

ाची दपक अ ु ळ

नाव

वग

संपक मांक

खुला

9604116361

एस.सी

8421650923

१३५

अलोक सुयोग ताकवले

खुला

9766862766

१३६

सुिजत सुभाष जोगदंड

खुला

9527850501

१३७

सुिनल सोमनाथ मोराळे

एन.टी.डी

8856994080

१३८

सुभाष भरत पावरा

अनु.जमाती

9420386750

१३९

िवण बंडु माळोदे

ओ.बी.सी

8180077283

१४०

ि यंका रामदास भवर

एन.टी,सी

7887983584

१४१

अिनल िव म कदम

खुला

9420921377

१४२

स यराज दादासो

एन.टीडी

7499466055

१४३

महेश राजे र पवार

ई.ड यु एस

8698536298

१४४

ि ती बिळराम पाटील

खुला

7397884259

१४५

सितष राजे र कांबळे

एस.सी

8975787149

१४६

िवजय बाबासाहेब नागपुरे

ओ.बी.सी

9975006643

१४७

अनधा बाजीराव पाटील

खुला

7263954030

१४८

दप साहेबराव राठोड

ही.जे ए

8482902032

१४९

आरती नंदकु मार डाल बकर

ओ.बी.सी

8329229554

१५०

दपाली भगवानराव गुंडकर

खुला

7840918755

बासे

१५१

काजल गौतम झोडगे

एस.सी

9503684299

१५२

णोती िजवन मे ाम

एस.सी

8805595639

१५३

कसन राजेश पांडे

खुला

9702854489

१५४

काळु दास ह रषदास वै णव

खुला

8097870091

१५५

संजय गुलाब पावरा

अनु.जमाती

9403116648

१५६

ि या िनलेश कदम

खुला

8483988806

१५७

अ य अ ण खांडरे

खुला

8483988806

१५८

ा सुिधर वाकोडे

अनु. जाती

9579521745

ओ.बी.सी

9922697505

१५९

मोद िववेक खोटे

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१६०

कोमल अिनल सावते

एस.सी

7030779532

१६१

िवजयता धमा ठाकरे

अऩु.जामाती

9890686991

१६२

लिलता नानासाहेब जाधव

खुला

7507636676

१६३

चेतन शातीलाल पावरा

एस.टी

9168238416

१६४

िशवमी ीिनवास िब

एस.बी.सी

8379829410

१६५

अ य भाऊसाहेब भंडारे

एस.सी

7507307119

१६६

देवेश दलीप चौधरी

ओ.बी.सी

9607816809

१६७

सािनया सिलम िशकलगार

एन.टी बी

9172252094

१६८

िवशाल िवजयकु मार िस े र

ई.ड यु एस

7773968542

१६९

मिनषा िजवण गवई

एस.सी

9604518958

१७०

गणेश संिजवण लाड

एन.टी डी

8669178773

१७१

िस ी मुरलीधर िहरवे

ओ.बी.सी

8806586470

१७२

दपक शंकर जगताप

खुला

9921157143

१७३

किवता भारत पुजारी

एन.टी सी

7620128184

१७४

अ य़ ीराम िशकारे

एस.बी.सी

9284189099

१७५

ेमनाथ नागनाथ गोरे

एस.सी

7507176877

१७६

धनाजी रामदास सुयवंशी

एस.टी

9359088622

१७७

इ सार राजु मुलानी

ओ.बी.सी

9762585818

१७८

इरफान युनुस खाटीक

ओ.बी.सी

9527322920

ओ.बी.सी

7030100008

१७९

कार रावसाहेब गवळी

१८०

न ता मनोहर सुतार

ओ.बी.सी

9860809393

१८१

िशतल िनतीनकु मार छाजेड

खुला

8888642958

१८२

राके श भगवान िच े

खुला

9860424600

१८३

योतीराव छगनराव टरपले

एन.टी.सी)

8830632830

१८४

िवण िशवाजी मुंढे

एन.टी.डी

9545748050

१८५

दपाली लालासाहेब घुले

एन.टी.सी)

9130540246

एन.टी(डी)

9763659544

१८६

िवशाल बंडु दराडे

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

१८७

पुनम सं दप सावळे

खुला

9689497915

१८८

शामल जा लंदर गायकवाड

एस सी

9067693882

१८९

रे मा र वं करपे

खुला

8788418442

१९०

रिवराज जा लंदर गायकवाड

एस सी

9657226395

१९१

सोनाली रं गनाथ कुं भार

ओबीसी

9158952443

१९२

साथक ीकांत रोकडे

ओबीसी

7020373759

१९३

नागेश जग ाथ सानप

१९४

सायली ह रभाऊ ओहोळ

एस सी

7620975056

१९५

आकाश भारत भाबड

एन टी डी

8888044107

१९६

वृषाली ीकांत गुंड

खुला

7798082584

१९७

किपल दलीप जाधव

१९८

रोिहणी अमोल ढगे

१९९

ती ा ल मीकांत घोडके

२००

अं कता तुषा देशमुख

२०१

व ील रमेश बोरसे

9922823795

ही.जे. ए

8329876991

खुला
खुला

7066833961

खुला

8652094619

ओबीसी

8806841389

२०२

सुरज रमेश बोखरे

खुला

8975645964

२०३

पूजा सुनील िपसाळ

एस बी सी

9119443542

२०४

ि यांका सुदेश झडे

खुला

9075878742

२०५

ेहल सुधीर फाळके

खुला

२०६

िवनीत जगदीश मराठे

ओबीसी

9011619432

२०७

अनंत आबाराव घोळवे

खुला

8975778795

२०८

सुधीर सोम ा आरके री

ओबीसी

9657422280

२०९

ितभा मधुकर काळे

खुला

9623870064

२१०

िन कता ीराम गद

एन टी सी

9960947124

२११

गोपाळकृ ण अशोक पंचग े

ओबीसी

8459299210

२१२

काजल वामन बोराटे

ओबीसी

9067275510

२१३

कोमल रमेश सातव

खुला

8600042881

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२१४

सुिमत काश च हाण

एस सी

8862040943

२१५

मोह मद नवाज अ दुल सलीम शेख

ओबीसी

7744879710

ओबीसी

9665515023

२१६

ाने र ल माळी

२१७

अिनल कांितलाल नाईक

एस टी

8411833074

२१८

िमथुन संभाजीराव घाटे

एस सी

8080480363

२१९

भािवका िजजाबराव जाधव

ओबीसी

9689304746

२२०

ेता दलीपराव नागपुरे

ओबीसी

२२१

सुि या मनोज आहेर

२२२

आकाश बबन पवार

२२३

करण दौलत शेलार

ओबीसी
ही जे एनटी

9022188645
8308560865

ओबीसी

7397804689

२२४

िगरीधर बळीराम रे णके

एस ईबी सी

9739576821

२२५

धीरज कमलाकर जगताप

ओबीसी

8698846979

२२६

िगतांजली रमेश बागुल

एस बी सी

9834134781

२२७

मोिनका भगवान कांबळे

एस सी

9021099833

२२८

कृ णाजी नानासाहेब मगडे

खुला

9767562056

२२९

िनशा राज घाटकर

ओबीसी

7350297789

२३०

कृ णाबाई दामोदर शबडे

एस सी

7821815357

२३१

ा पंटू मासळकर

खुला

8329130159

२३२

िवशाल ाने र खोपडे

खुला

9834737791

२३३

सिचन जा लंदर कु टे

खुला

9370929249

२३४

सुवणा बापू पदमर

एन टी सी

9325850533

२३५

िनताली रा ल ीरसागर

एस सी

7620801110

खुला

7038179319

एन टी सी

9373756463

एस सी

9922680833

२३६

ुितका िभमराव गायकवाड

२३७

सुिनता आनंदराव वलेकर

२३८

वाती मािणक चांदेकर

२३९

िशवदास रं गराव राठोड

२४०

भागवत युवराज बाबर

ही जे ए
खुला

9130968487
9561900230

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२४१

शीतल काश शेरे

ओबीसी

7721890564

२४२

खुशबू म सूर मु ला

ओबीसी

9665347066

२४३

ाची वीण गायकवाड

एस सी

9421359893

२४४

सिचन भाईदास पावरा

एस टी

8698646454

२४५

अि नी सुभाष वाबळे

खुला

7499600972

२४६

कशोर सुरेश मोिहते

ओबीसी

9579481515

२४७

आरती द ा य खोडके

ईड लू एस

9096095077

२४८

पूजा ल मण खळगे

एस सी

9028929396

२४९

सिचन पंिडत पाटील

खुला

7741011004

२५०

कै लास जंग ाथ बांदल

खुला

9029522657

२५१

पृ वीराज संभाजी सावंत

खुला

8551858507

२५२

अ य बाळू कचरे

एस टी

9595351582

२५३

िम लंद गंगाराम िबचकर

एस बी सी

8149033267

२५४

खवार आलीम शेख

खुला

7887693097

२५५

ीम. चंदनिशवे णोती अशोक

एस. सी

9158700469

२५६

ी.जगदाळे

खुला

9579729414

२५७

ीम. दपीका संतोषकु मार चोरिडया

खुला

8010529510

ीकांत आ ुबा

२५८

म. गौड धन ी शामसुंदर

ओ बी सी

9021558864

२५९

. जैन याम दनेश

खुला

8855088501

२६०

ीम. पवार पुनम नारायण

ओ बी सी

7972617304

२६१

ीम. शेख रजवाना नईम

खुला

9890074994

२६२

ी. सावंत तुशार तुकाराम

खुला

9307165332

२६३

ीम. काशीकर अं कता सौरभ

ओ बी सी

8888166634

२६४

ीम. गोफणे काजल अ य

खुला

7507008882

२६५

ी. मोह मद मोहसीन मोह मद नजीर

खुला

9423715484

२६६

ीम. धपाटे मोहीणी सुरेश

खुला

7038289242

२६७

ी. लघुळकर अ णकु मार िव लराव

एस. सी

8793565738

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२६८

ी. ितकोने कत पु पक

एन टी (बी)

7218634634

२६९

ी. जोशी तेज ी िशवराम

एस.टी

8408809639

२७०

ी. जाधव सुिनल िभ ल

२७१

ी. कातकडे

२७२

ही जे (अ)

9096477391

एन टी (डी)

9881386729

ीम. खारे अि नी सोपान

ओ बी सी

9850004417

२७३

ीम. सोनवले वाती पांडुरंग

एस सी

9011115386

२७४

ीम. कांबळे ाज ा नं दप

एस सी

7558693663

२७५

ीम. शेटे वैभवी अशोक

खुला

9921437679

२७६

ीम. कांबळे रे खा ल मण

एस सी

9284197180

२७७

ीम. ब-हाटे योिगनी बाळकृ ण

ओ बी सी

२७८

ी. वानखेडे अमर मुरलीधर

एस सी

9067756803

२७९

ी. हरले अंगद मधुकर

खुला

8975424239

२८०

ी.लहाणे ओम वनकाती

एन टी(डी)

8080445504

२८१

ी. कुं जीर शांत ह रभाऊ

खुला

8237407063

२८२

ी. मनवर वैभव िशवाजी

एस सी

9359345172

२८३

ी. िखलारे कै लास ानोबा

एस सी

7058436414

२८४

ी. वानोले िपरजी शंकर

एन टी (सी)

9834001501

२८५

ी. दराडे सिचन बाळु

एन टी (डी)

9975201944

२८६

ीम. शंदे ेरणा ओमकार

खुला

9890381520

२८७

ी. घोडके मयुर नागनाथ

खुला

8888098308

२८८

ी. पठाण अकबरखान अजीजखान

ई. ड लु. एस

9561145280

२८९

ी. सोनकांबळे करनकु मार गोपाळराव

एस सी

7020671575

२९०

ी. गटकल अिशष अंकुश

खुला

8788074090

२९१

ीम. शंदे गंगािमया उ दव

एस सी

9359517936

२९२

ीम. कचरे

खुला

8828019995

२९३

ी. गायकवाड करन िनवृ ी

खुला

9762362002

२९४

ीम. फरांदे पुजा द ा य

ओ बी सी

7620099381

राज देिवदास

ंयाका िधरज

9860746899

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

२९५

ी. साळोखे शुभम सुिनल

खुला

9503825630

२९६

ीम. शंदे ि ती वि ल

खुला

8308282879

२९७

ी. रायनाडे अ य जयपाल

खुला

7204740250

२९८

ी.घरत पाथ रमेश

ओ बी सी

२९९

ीम. कारं डे किवता द ा य

एस सी

9561793129

३००

ी. िह परगी तुषार िस ाम

एस सी

9657707580

३०१

ी. जगताप सुरज िवजय

खुला

9561098601

३०२

ीम. जमाले िशतल सितश

खुला

7058772806

३०३

ी. च हाण सुदशन तानाजी

खुला

9834031319

३०४

ीम. पाटील पुजा िवजय

ओ बी सी

7057151012

३०५

ीम.परदेशी

एन टी (ब)

7821029209

३०६

ी.खैरे सं दप द ा य

खुला

9028023161

३०७

ी.जाधव ितक कृ णा

एस सी

9987773649

३०८

ीम. शंदे मयुरी बालाजी

ओबीसी

7769805157

३०९

ी.साळवे रा ल रामदास

एस सी

7028327217

३१०

ीम.इं गळे नीशीगंधा ह रदास

एस सी

8983585441

३११

ीम.कु साळे िमला िशवाजी

३१२

ीम.माळी मीता काश

ओबीसी

9890393436

३१३

ीम. शंदे

खुला

7219023219

३१४

ी.कोरे शुभम िव ल

ओबीसी

8208304932

३१५

ी.भोसले राजाभाऊ गोपीनाथ

खुला

9158475101

३१६

ीम.घोलप प लवी िभमाजी

खुला

9767454913

३१७

ीम.हाके ि यंका गुलाब

खुला

9763976060

३१८

ीम.आडे सुवणा ध डीराम

३१९

ी.िहरे मठ अिनल िशवमू त

खुला

9850150688

३२०

ी.गावीत अशोक कांतीलाल

एस टी

8605297930

३२१

ीम.कांबळे गौरी नाथा

एस सी

9158690564

ा उमेश

ेहल कुं डिलक

ही जे (अ)

ही जे (अ)

9607038237

7517032852

9503045496

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

३२२

ी. हंदारणे ाने र गो वंदराव

ओबीसी

9834617268

३२३

ी.गोसावी सौरभ भाऊसाहेब

एन टी (ब)

8208895505

३२४

ीम.बोराखडे भावना राजे र

ओबीसी

9356292127

३२५

ीम.मालगावे अचना िशवपु

खुला

9225632852

३२६

ी.पावरा िभम संग के स-या

एस सी

9561173275

३२७

ीम.पोटे पुजा भा करराव

खुला

8422929484

३२८

ी.धा जे करण िभमराव

एस सी

8788233198

३२९

ी.कदम सुिनल सोमनाथ

ओबीसी

8698535418

३३०

ी.ढोबळे अ य लंबराज

एस सी

8070358358

३३१

ी.मोरे ऋिषके श दपक

खुला

7028078487

३३२

ीम.गाडेकर अिनता िवजयकु मार

एन टी (सी)

9284761923

३३३

ीम.वडचकर योती संभाजी

ओबीसी

9130020208

३३४

ी.कांबळे द ा शहादेव

एस सी

9822414251

३३५

ीम.रानवडे(टेकाळे ) अचना भालचं

खुला

8766942494

३३६

ी. शंदे सं दप आजीनाथ

एस सी

8805110808

३३७

ी.मंगनाळे सुिधर िव ांभर

खुला

9764893268

३३८

ी.कोथुळे भागवत पंजाजी

एस टी

8767097151

३३९

ीम.पवार उ कषा नामदेव

एन टी (सी)

9834698857

३४०

ी.आवळे सं दप तानाजी

एस सी

9112135871

३४१

ी.गोडसे िवशाल िशवाजी

खुला

9623170720

३४२

ी.बोबडे रामे र तुकाराम

खुला

9307470654

३४३

ी.दाते अिजत कुं डिलक

खुला

9881612130

३४४

ी.दहीया कमलेश सुकनराज

खुला

9881639075

३४५

ी.काळे रोहीत रमेश

एस सी

8975927927

३४६

ीम.लामतुरे अि नी भा कर

एस सी

8007283132

३४७

ी.वाघमारे संदीप सयाजीराव

एस सी

8237248984

३४८

ीम.अंगरख जय ी ब सी

एस सी

9623642527

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

३४९

ीम.मोहीते रोहीणी

३५०

ंकटराव

वग

संपक मांक

खुला

7219720756

ीम.काळे रागीणी रमेश

एस सी

8507393999

३५१

ी.लामतुरे फु ल बाबुराव

एस सी

9763121316

३५२

ी.तांदळे काश िनवृ ी

एन टी (डी)

9132328532

३५३

ीमती.मंडिलक ि ती ल मीकांत

एन टी (सी)

9527705695

३५४

ीम. शहाणे रणुका ीकांत

ओबीसी

9970661610

३५५

ि यांका राम कसन राऊत

ओबीसी

9096034328

३५६

अंजुम र ाकभाई तांबोळी

ओबीसी

9545050390

३५७

गौरी ीकांत न े

ओबीसी

7040266842

३५८

अं कता जा लदर खुरपे

ओबीसी

8999268513

३५९

ाने र जग ाथ गाढे

एन टी सी

8855038498

३६०

अ य सूयभान वाघ

एन टी सी

8857973790

३६१

रा ल राजे र िवभूते

ओबीसी

9689535287

ओबीसी

8010426767

३६२

द ा संजयलाल जय वाल

३६३

नरे श लि मराजन मांचे

खुला

9967623959

३६४

मयुरी सतीश शदे

खुला

9322778909

ओबीसी

9730182737

३६५

व ील हनुमंत रासकर

३६६

ि यांका जंग ाथ िबराजदार

-

8983648006

३६७

सुनील नागोराव खैरव

एस सी

9404401625

३६८

अिनल सोपानराव घोनरोटवाड

एस सी

9307123038

एस सी

8149008177

३६९

दि वजय कृ णा अ हाट

३७०

सुनील सुधाकर मोरे

एस ई बी सी

9373167060

३७१

किवता िमनकर पावरा

एस टी

9307961101

३७२

ि यांका संतोष ीरसागर

ओबीसी

8975105867

एन टी सी

9322558358

३७३

ाज ा महादेव काळे

३७४

िशवानंद रं गराव बुरकु ले

एस टी

8600115723

३७५

बालाजी

ओबीसी

9370489589

ंकट टाक

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

३७६

हेमंत मोहन वाघमारे

एस सी

8888379555

३७७

राज ी अिवनाश काळे

ओबीसी

8600307522

३७८

अि नी िनतीन मुसळे

ओबीसी

7888030485

३७९

ल मी सं ाम काकडे

खुला

7709600194

३८०

मोनाली मािणक ढवळे

ओबीसी

8766868469

३८१

िवशाल दलवीर सग वळवी

एस टी

7507995264

३८२

मयुरी दादासो सोनावणे

एस सी

7820983626

३८३

वाती चं कांत शेडगे

खुला

9922880446

३८४

कोमल राणा ताप वायदंडे

एस सी

8554878081

३८५

दी ा धनाजी सूयवंशी

एस सी

9762987063

३८६

काश बाबु च हाण

३८७

हीजे ए

9325605516

योिगता सुधीर खाडे

एन टी डी

9423026403

३८८

पूजा योग सोनावणे

ओबीसी

9850231783

३८९

द ा कुं डिलक हंगरगे

एन टी सी

9764976402

३९०

कत

एस टी

9922502405

३९१

रोिहणी िनतीन सोनवणे

खुला

9545045045

३९२

मृणाली समीर गाडेकर

ओबीसी

7972777654

खुला

9689042582

खुला

7030265188

३९३
३९४

ीकांत कोळप

ाने र गोरखनाथ पैठणे
ा राजू ठाकर

३९५

सुदशन बळीराम क के

एन टी बी

8779386556

३९६

ाने र ता याबा गज

एन टी डी

9370293030

ई ड लू एस

9834598624

३९७

मोहसीन आयुब शेख

३९८

सुनील बाबु राठोड

३९९

िवजयकु मार ह रभाऊ जाधव

खुला

7709709955

४००

नागेश ल मणराव कदम

खुला

7972583865

ओबीसी

9921622745

ओबीसी

8007167416

४०१
४०२

व ाली पोपट वाणी
आकाश बजरं ग शंदे

हीजे ए

8483957998

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४०३

मोह मद सालेम अ दुल खालेख मोमीन

ओबीसी

9960638376

४०४

िवनय छगन हातोळे

ओबीसी

8329185322

४०५

संदीप ध डीराम पवार

हीजे ए

7744805807

४०६

ेहा उमेश घनवट

ओबीसी

9307596595

४०७

कृ णा पांडुरंग लोखंडे

एस सी

7030292710

४०८

शािलनी चं कांत सरोदे

एन टी सी

9860217164

४०९

र व रघुनाथ कुं भार

ओबीसी

9096924231

४१०

अ य भूपाल दोडल

ईड लूएस

9049333067

४११

अंजली काश कोकणे

एस सी

8552883446

४१२

मोद ताप िबरसोने

एस सी

8857948457

४१३

रमेश मािणकराव राठोड

४१४

मनोज कािशनाथ चौधरी

एस टी

7020842425

४१५

सो याबापू अ पासाहेब भुजबळ

ओबीसी

8600801349

४१६

मनीषा रावसाहेब जावळे

खुला

9921844836

४१७

योिगता रमेश पाटील

खुला

9552529144

४१८

दनेश रमेश पवार

हीजे ए

8668373562

हीजे ए

9730434990

४१९

समाधान िवजयकु मार गाडेकर

एन टी सी

8999846321

४२०

िस श
े श ु कोठावळे

खुला

9657962999

४२१

गणेश अ के श भोकरे

एन टी बी

9370885188

४२२

मोिनका सतीश येवनकर

ओबीसी

9561314266

४२३

अ ाउ लाद अ दुल स ार मु ला

खुला

8698619462

४२४

सुनील रग या बारे ला

एस टी

8421649484

४२५

ऐ या नारायण शदे

एन टी बी

8483952217

४२६

ह षता भागवत वाळुं जकर

ओबीसी

9028126331

४२७

अिनल िशवराम िमटकरी

ओबीसी

7775853839

४२८

गीता यशवंत थोरात

एन टी सी

7719025932

४२९

मोिहनी अंकुश लाटे

खुला

7744973779

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४३०

गो वद बबन लोखंडे

ओबीसी

9607628778

४३१

गो वद बाबुराव सारं ग

ओबीसी

7057656645

४३२

समरे श गोपाळ अिधकारी

खुला

9420186101

एन टी बी

8788992677

४३३

वीण काश डबर

४३४

कार राजेश सुतार

ओबीसी

9763455966

४३५

धन ी एकनाथ शदे

ओबीसी

9764966875

४३६

राज ी सुदाम भागीत

एस टी

9604194951

४३७

पूजा सुनील लोखंडे

ओबीसी

7972269019

४३८

थमेश राज चांडवले

ओबीसी

8793667087

४३९

वीण गजानन इं गळे

ओबीसी

7768941606

४४०

दपाली मुरलीधर देशमुख

ओबीसी

8788124466

४४१

रा ल लीलाधर महाजन

ओबीसी

8600684836

४४२

यािचका गौरव लोहार

ओबीसी

7096094322

४४३

िनतीन भारत वाघमारे

एस सी

9834513382

ओबीसी

9921112352

४४४

ती ा बाळासाहेब दघे

४४५

िववेक सुभाष अिहरे

ओबीसी

7588285791

४४६

रिवना दादासाहेब काळजे

खुला

7719926848

४४७

क र मा रावसाहेब तेकुडे

खुला

9623759040

४४८

जय ी मंगेश भोसले

खुला

7083219326

४४९

सं ाम सह क याणराव अनपट भोसले

खुला

8087617533

४५०

अं कता भगवान चौधरी

ओबीसी

9730652702

खुला

9665111159

खुला

7083179833

४५१
४५२

ेहा िवकास माने
सु

ा भाकर तानवडे

४५३

दीप संदीपान मुंडे

एन टी डी

9657479948

४५४

द ा य सोनबा टेके

एन टी सी

7887914790

४५५

तुकाराम भा कर मुरकु टे

खुला

8208572815

४५६

शरद सुदाम शदे

ओबीसी

8698576042

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४५७

महादेव नामदेव बरसोले

ओबीसी

9637554525

४५८

अमृता िव म च हाण

खुला

9561275134

४५९

ि मता योगेश वैदय

ओबीसी

9370546450

४६०

धनराज िवठोबा च हाण

एस सी

7020643416

४६१

शािलनी अशोक ग ड

एस सी

7378996998

४६२

हषदा दगंबर शदे

ओबीसी

7276779242

४६३

खुशाल तानाजी सुले

एन टी सी

9370793825

४६४

दपाली बंडू राऊत

ओबीसी

8605233428

४६५

महेश महादेव आंधळे

एन टी डी

7887478216

४६६

िवशाल िवकास राठोड

ही.जे ए

8888943385

४६७

नािजम म वर पजारी

ओबीसी

8605276660

४६८

सोमीनाथ बाबासाहेब मरकड

खुला

8421418049

४६९

अिजत संभाजी वाघमारे

एस ई बी सी

9858859898

४७०

आ द य अशोक शडगे

एस सी

7709459874

४७१

अमोल अशोक बो डे

एस सी

9970533669

४७२

रिवना द ा य पानतावणे

खुला

9145147070

४७३

शगु ता ज बार शेख

खुला

7020132324

४७४

ि यांका अशोक ड गरे

ओबीसी

9850512714

४७५

उ वला िनतीन द ीत

ओबीसी

9325294040

४७६

चै ाली िवजय मोरे

एन टी बी

7057587905

४७७

राज ी देिवदास िनमळ

एन टी सी

7875397579

४७८

अ य

खुला

9075867268

एन टी बी

7038758612

खुला

8459729298

४७९
४८०
४८१

बक शदे

ीराम कािनफनाथ थोरात
शामल द ा य को हे
ती ा बाळासाहेब िशतोळे

ही जे ए

7350575758

४८२

राज ी गोर गायकवाड

खुला

9096632352

४८३

सिचन सूयकांत अ वले

एस सी

9545088925

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

४८४

रे मा ानेश कु लकण

खुला

8087957015

४८५

योिगता योगेश अवळकर

एस सी

9370563905

४८६

मानसी महादेव जाधव

४८७

ही जे ए

9881817159

गजानन मोहन िगरी

एन टी बी

9420066678

४८८

अनुराधा राज काळे

खुला

9067585842

४८९

मयुरी रामचं थोपटे

खुला

7620593954

४९०

फयाज इ ािहम शेख

खुला

8983501503

४९१

व ाली संदीप ढोरे

खुला

9158387424

४९२

औदुंबर िविभषण सांगोळे

ओबीसी

9096695730

४९३

गणेश

एन टी डी

9075444747

४९४

अपणा उ म सोनावणे

एस सी

7744084236

४९५

ेता राजीव कु मावत

एन टी बी

7039507667

खुला

9892657763

४९६

ंकट मुंडे

सिचन सुभाष यादव

४९७

करण गोवधन नाईक

एस सी

7774958130

४९८

पाली दनेश जामखेडे र

ओबीसी

9822423590

४९९

ेता यामसुंदर दु े

ओबीसी

8421030596

५००

िन कता ीकांत सूयवंशी

खुला

9067356371

५०१

ऐ या अिनल गायकवाड

ओबीसी

7768937792

५०२

भा य ी बबन हे े

ओबीसी

9372129210

५०३

चं कांत शिशकांत शडकर

खुला

9175520143

५०४

शुभांगी रोिहदास खेडकर

एन टी डी

8605480864

५०५

ीम. गती राजे र राठोड

खुला

9623566446

५०६

ीम. िणता भानुदास गायकवाड

ओबीसी

7083573602

५०७

ीम.पुजा नवनाथ गोरे

ओबीसी

7083930026

५०८

ीम.के तक शंकर आद लंग

ओबीसी

8482935197

५०९

ीम.अं कता सुभाष लांडगे

खुला

7040037005

५१०

ीम.गौरव राजू वडू रकर

ओबीसी

8600270415

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

५११

ीम.अचना भालचं रानवडे

खुला

8766942494

५१२

ीम.िस दे र धार पा सरोदे

ओबीसी

9588484207

५१३

ीम.िच ा रोिहत टेकवडे

खुला

9623168459

५१४

ी. ाने र महादेव पवार

खुला

9284545698

५१५

ीम.धन ी सुखदेव खकाळे

ओबीसी

9307393964

५१६

ीम.आरती बंकटलाल देशमुख

एनटी(बी)

8208414031

५१७

ीम. ेहा द ा य बनसोडे

ओबीसी

9325301914

५१८

ीम. िवणा कािशनाथ चौधरी

एसटी

7278501054

५१९

ीम.कोमल अंकुश हाके

एनटी(सी)

9307405304

५२०

ीम.रे णुका हनुमेत इं दारी

ओबीसी

8087549655

५२१

ीम.अंजली चेतन लोणी

खुला

8600381136

५२२

ीम.अमोल काश िनमळ

एनटी(सी)

9370669869

५२३

ी.िनलेश भागवत भंगाळे

ओबीसी

9960811587

५२४

ीम.ि यांका राम चौधरी

ओबीसी

8668335743

५२५

ीम.ि तीबेन कृ णदास चौधरी

ओबीसी

8208807246

५२६

ीम.िवशाखा साईनाथ जवंजाळ

ओबीसी

8888305765

५२७

ी.के तन कृ णाजी भामरे

ओबीसी

9561917411

५२८

ी.गणेश ी कसन चांदणे

एनटी(बी)

7620669579

५२९

ी.सुहास पांडुरंग कोठावळे

खुला

8007227367

५३०

ी.अ यकु मार बालाजीराव िडगोळे

एनटी(डी)

8788051022

५३१

ीम.शुभांगी शरद पवार

खुला

9604725355

५३२

ी.पवन गणेशराव आवचार

खुला

792299851

५३३

ी.ल मण रामनाथँ चोरमले

एनटी(सी)

7447648443

५३४

ी.शैलेश काश चौधरी

ओबीसी

9604441486

५३५

ी.आबासाहेब बाबासाहेब कांबळे

एससी

9604674289

५३६

ी.सितश गजाजन ल ढे

ओबीसी

9096991417

५३७

ी.अिमत ह र ं करवंदे

एनटी(बी)

8308341861

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

५३८

ी.रिवकु मार िवनायक कोकणे

५३९

वग

संपक मांक

एनटी(सी)

9561405787

ीम.अचना िवजय लोहकरे

एसटी

9657828334

५४०

ीम.जय ी अमोल शंगाडे

एनटी(सी)

9823360900

५४१

ी.सिचन नामदेव जाधव

हीजे(ए)

7507374058

५४२

ीम.पुनम पंढरी वाघमारे

एसटी

7840917958

५४३

ीम.आरती उ मराव गज

एनटी(डी)

8575111212

५४४

ीम.हषदा सतीश गायकवाड

खुला

8956221437

५४५

ीम. व ाली अ ण वेखंडे

ओबीसी

9168485668

५४६

ीम.वषा नामदेव क ढवळे

एसटी

8380822456

५४७

ीम.र ंदा

एससी

8668508530

५४८

ी.कृ णा िव ल ट पे

एससी

7030217097

५४९

ीम.राज ी सुभाष पाटील

ओबीसी

9403569886

५५०

ीम. वाती अंकुश ल कर

एनटी(सी)

9922723141

५५१

ी.िनखीलकु मार द ा य सोमवंशी

एससी

9960620527

५५२

ीम.िमना ी दारा संग पावरा

एसटी

8007226547

५५३

ीम.ऋतुजा रामदार दवटे

खुला

9689393929

५५४

ी.िवनोद साहेबराव आडे

हीजे(ए)

५५५

ीम.वै णवी काशराव शंदे

खुला

7261994557

५५६

ीम.आऊ राम जाधव

खुला

7709752813

५५७

ीम.ि यांका संताजी कदम

खुला

8605949041

५५८

ी.भागवत ाने र धंदर

ओबीसी

8830881949

५५९

ी.शरद अशोक दबडे

एससी

9527102585

५६०

ी.िवजय काश जाधव

एसबीसी

9096387552

५६१

ीम.अिनता द राव फड

एनटी(डी)

9975680642

५६२

ीम.ि या कृ णाजी येलुरे

ओबीसी

9763637892

५६३

ीम. ित ा द ा य जगताप

खुला

9623878055

५६४

ीम.क याणी संजय हेलसकर

खुला

8275346778

हाद महापुरे

9921913297
7218002575

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

वग

संपक मांक

५६५

ीम. ुती संजय िजवनवाल

एनटी(बी)

8378977770

५६६

ीम.संपतराव यशवंत पाटील

एसईबीसी

9011774132

५६७

ीम.मृणािलनी जयवंत माळी

ओबीसी

8308282221

५६८

ीम.अि नी राज झोडगे

खुला

8432898383

५६९

ीम.िव ा गणेश कुं डलकर

एनटी(सी)

8928183672

५७०

ी. योतीराम छगनराव ढरपले

एनटी(सी)

8830632830

५७१

ी. कशोर बाळासाहेब जाधव

एससी

५७२

ीम.वषा लौक क मोिहते

खुला

9763597980

५७३

ी.गौरव म छं जाधव

हीजे(ए)

9970926002

५७४

ी. भु लंग िशवानंद आहेरवाडी

खुला

8806734368

५७५

ीम.सना अफजल तांबोळी

ओबीसी

9421275297

५७६

ी. शांत िस दे र ड बो

खुला

95955761614

7685851515
8668439097

५७७

िवशाल माधव येमले

ओबीसी

7758805280

५७८

उषाताई ानदेव भुजबळ

ओबीसी

8888322403

५७९

दीप नंदकु मार शदे

ओबीसी

8698913436

५८०

पूनम सोपानराव सुडे

ओबीसी

9834675828

५८१

अिमत दशरथ गेडाम

एस टी

8180018192

एन टी सी

9657323131

एस टी

9881901603

खुला

8007578786

५८२

मो दनी दशरथ कु चेकर

५८३

समी ा भगवान गगजे

५८४

जुनेद जलील शेख

५८५

दा बाळासाहेब काळजे

खुला

9511761574

५८६

सं या सुखदेव िगरीगोसावी

एन टी बी

7620211918

५८७

वै णवी उदयकु मार च हाण

खुला

9172809218

खुला

7013157487

एन टी डी

8411891869

५८८

दपक नारायण जाधव

५८९

वाती िवकास गीते

५९०

धीरज क हेयालाल भुिजया

ओबीसी

9604018485

५९१

िन कता राज भारसाकळे

ओबीसी

8999306194

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक
५९२

िनशा बळी जाडकर

५९३
५९४
५९५

नाव

वग

संपक मांक

एस टी

9607646462

वृषाली िव लराव वरपे

खुला

9922948532

ऋतुजा राज मािहमकर

ओबीसी

9130620320

ओबीसी

9970436165

ाज ा बाळासाहेब दोडिमसे

५९६

योिगता गणेश पानसरे

एन टी डी

7058057980

५९७

अ ज य िवलास माने

खुला

9860387030

५९८

गौरी रमेश भोसले

एन तो बी

9511841967

५९९

िशवराज नामदेव नरोळे

खुला

६००

वैभव िवलास साबळे

खुला

7038386695

६०१

अ दुल जमादार शेख

ही जे ए

9158747286

६०२

ीपाद चं कांत सुतार

ओबीसी

9766654148

६०३

शांत गंगाधर सानप

खुला

9823479550

एस सी

7030600702

६०४

रा ल अशोक सौदंडे

६०५

व ाली महावीर देशमाने

ओबीसी

8149010142

६०६

ऋिषके श परशुराम जाधव

ही जे ए

9561013855

६०७

सुशील दनेश पवार

एस सी

7517646419

६०८

सौरभ भगवान बांगर

एन टी डी

8830214093

खुला

7218897847

ही जे ए

8600561800

खुला

9764530138

६०९

व ील कसन नरसाळे

६१०

तौिसफ िनजामु ीन चौगुले

६११

माधव

६१२

माधवी संदीप पाटील

ओबीसी

7083337085

६१३

अ य र व बोरनारे

ओबीसी

8888860667

६१४

नेहा जयनाथ पवार

खुला

8828475938

६१५

ेहा सुरेश मगर

खुला

8530616809

६१६

सुिजत सुरेश तांदळे

एन टी डी

8208592136

६१७

िशवम िवलासराव काळे

खुला

9561496311

६१८

मोह मद आमीर साबीर

EWS

9730424858

ंकटराव जानतीने

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

६१९

सावणे किपल बाजीराव

६२०

वग

संपक मांक

SC

9975760841

जाधव ममता िव ल

OPEN

9552829817

६२१

चहांदे आका ा राजू

SC

8983789382

६२२

गाडेकर ई र गजानन

OBC

7066313257

६२३

पवार ाने र महादेव

EWS

8698536298

६२४

तांबे करण अशोक

OBC

9860175071

६२५

पवार अ यकु मार बाबूराव

SEBC

9096090656

६२६

जाधव

SEBC

7588340434

६२७

पाटोळे िवण देिवदास

SC

8983431139

६२८

िबहाडे मनाली अशोक

OBC

9518944620

६२९

जाधव सुि या िशवाजी

OPEN

7709309151

६३०

वाघ चा द शाली ाम

OBC

9554936164

६३१

जाधव व ण राम सग

VJ A

9028032923

६३२

गवळी सुदशन ीमंत

SC

9503273739

६३३

पाटील ओकांर जोितराम

OPEN

9637836179

६३४

वळवी मनशी पु या

ST

8329642946

६३५

कांबळे अमर िव णू

SC

9326136982

६३६

अिधकारी समरे श गोपाल

OPEN

9420186101

६३७

दुधे िस दांत मनोज

OBC

8669091282

ेता सुरेशराव

६३८

पजारी मेनका मधूकर

NT C

7083978320

६३९

पावरा सुिनल रोिहदास

ST

9403814253

६४०

भगत िवजय अनंता

OBS

7709600579

६४१

पोटे रामभाऊ बबन

ST

8459319686

६४२

आंबुलगे जनाबाई चं कांत

OPEN

9823646587

६४३

राठोड िवजय उ-तम

VJ A

9765427498

६४४

देउरे पंडीत राजवाल

ST

9766696625

६४५

पावरा र व िशवाजी

ST

9405507120

पदनाम - फामािस ट
परी ा
मांक

नाव

६४६

िभल मु ाबाई बापू

६४७

डांगे दपक िव लराव

६४८

नखाते अशोक आनंदराव

६४९

पवार महेश राजे र

वग

संपक मांक

ST

9623497220

OPEN

9970420841

ST

8806098103

ई.ड यु एस

8698536298

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

पदनाम परी ा
मांक

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी
परी ेतील उमेदवारांची यादी

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

१

ीम. णाली र वं इं गळे

एस.सी

8767116077

२

ीम. अचना ीपती डोईफोडे

एन.टी.(डी)

9764942994

एस.टी

9834076954

एस.टी

7038530475

३
४

किवता खानबाराव िसदाम
ी.जयमाला पु षो म आगाम

५

रे खा जोगदंड वानखेडे

एस.सी

9172386079

६

अि नी ल मण गवते

खुला

8605211021

७

आकाश नरहरी धडे

एस.सी

7083654003

८

मु ा रामकृ णराव पाट ड

एन.टी.(सी)

9561216212

९

िव ा ानोबा लांडगे

एस.सी

9922666084

१०

आरती रामराव कु रवडे

एन.टी (सी)

9665599562

११

वृशाली देवीदास हेमाने

ओ.बी.सी

8007724657

१२

प लवी रमेश बनसोडे

एस.सी

8975085614

१३

सु मा िशवाजी बिलवंत

एस.सी

9922031987

१४

कोपी समा तडवी

एस.टी

9404242309

१५

िनशा ई र देवकर

खुला

9623476192

१६

सुवणा बाळु गाडे

खुला

9921285219

१७

आकाश सुिनल मगर

एस.सी

8999007135

१८

सायली सुिनल के दारी

खुला

9766377836

१९

िशतल युवराज दराडे

एन.टी(डी)

8379069170

२०

ेहल बापुराव आवारे

खुला

9860862344

२१

राणी एकनाथ उणवणे

एस.सी

7887912612

२२

प लवी बंडुराव हरणे

ओ.बी.सी

9145685559

२३

रामनाथ क डीबा भवारी

एस.टी

8805453781

२४

िमना ी मोहन तायडे

एस.सी

7218846823

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

२५

धन ी िसमोन पंडीत

ओ.बी.सी

9970589987

२६

िव म सखाराम त डे

एन.टी(डी)

9325736500

२७

सीमा

एस.सी

8007088372

२८

जवंजाळ पुजा पंजाबराव

एस.सी

7517028165

२९

ि यदशनी अिनल कांबळे

एस.सी

9623100387

३०

ाने री गोपीनाथ ह के

एन.टी(सी)

9322818501

ंकट पोडाला ( मोटे िसमा)

३१

जय ी महादेव चवरे

खुला

9146849190

३२

आयुषा आयुब शेख

खुला

7350988737

एस.सी

8605464327

३३

वाती पौलस पारखे

३४

काजल सायमन ा हणे

एस.सी

9284088359

३५

सा रका सुभाष करे

एन.टी ( सी )

9834158717

३६

मिनषा नवनाथ ससाणे

एस.सी

9049593469

३७

जय ी िशवल ग िपसुरे

ओ.बी.सी

8999761814

३८

पाली महा मा सोळु के

खुला

8263979619

३९

जय ी सदािशव सोळुं के

खुला

7499288721

४०

सुवणा संजय आढारी

एसटी

8080185062

४१

प लवी महादेव सोनट े

एन.टी(सी)

9763374994

४२

अलका शंकर मुरकु टे

एन.डी (डी)

7083502743

४३

तेजि वनी भा कर जोगदंड

एस.सी

7743915273

४४

सोनाली यादव उगले

एस.बी.सी

8855938647

४५

ए या ानोबा सांवत

एस.सी

9168389092

४६

वैशाली राजकु मार सुयवंशी

एस.सी

9545780144

४७

जनाबाई पंढरीनाथ सुकाटे

एस.टी

9139847756

४८

आशा च कांत का े

एन.टी(सी)

9561617159

४९

क पना भगवान पाटील

खुला

9834184055

५०

तृ ी दनकर सावंत

एस.सी

9130006810

५१

सोनाली संदीपान मोटे

एस.ई.बी.सी.

8329851933

पदनाम परी ा
मांक
५२

टाफनस
नाव
अजय गु देव मोरळे

५३

योती अिभम यु कादे

५४

द ा वामन राठोड

५५

आशाबी फत

स यद

५६

पूजा रावसाहेब शदे

५७

सीमा काश पवार

वग

संपक मांक

खुला

7741938010

खुला

7499153014

हीजे(ए)

9890111971

खुला

9689617656

एस.सी

9049250281

हीजे(ए)

7775051997

५८

ताप सुनील जाधव

खुला

7498590461

५९

करण ीमंत होळकर

एन.टी(सी)

7057784927

६०

सुिनता पुंडिलक वाघमारे

एस.सी

8692016234

६१

सं या पांडूरंग रावूत

एस.सी

7448070847

६२

जि मन जहांगीर अ ार

ओ.बी.सी

7841829832

६३

रोशनी िवजय वानखेडे

एस.सी

9960487413

६४

ीम.सुवणमाला नागनाथ मुरकु टे

एनटी

8793069513

६५

ीम.रणिजत शरदराव एडके

एससी

9370373308

६६

ीम.वषा अशोक पाईकडे

एससी

8805637392

६७

ीम.ि या मा ती देवकर

६८

ीम.वैशाली आ माराम शंदे

ओबीसी

9022060253

६९

ीम.ति मया सा दक शेख

खुला

9579300153

७०

ीम. पाली रमेश खंडागळे

एससी

9970576097

७१

ीम.सना हा न सै यद

खुला

7756917284

७२

ीम.िनशा लाल संग पावरा

एसटी

7588127370

७३

ीम.गौरी अिनल दहीहांडे

एनटी(बी)

9922241486

७४

ी.पृ वीराज अिनल सुरवसे

एससी

9405413860

७५

ीम.सुशांत रमेश जाधव

एससी

7058114208

७६

ीम.अि नी सुिनल च हाण

एससी

8459264516

७७

ीम. वाती ल मण टेकाळे

खुला

9049880668

७८

ीम.प हाळे पुजा सुरेश

ओबीसी

9850487742

हीजे(ए)

9657937784

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

७९

ीम.का होपा ा ीराम काळम

एसईबीसी

9370164685

८०

ीम. ितभा गजानन सरकटे

एससी

9822622889

८१

ीम.पावती नागनाथ कदम

खुला

9168312121

८२

ीम.चैताली रामभाऊ बुढे

एनटी(सी)

8308999284

८३

ीम.िमना गुलाब आडे

एनटी(डी)

9657361942

८४

ीम.सुवणा ीरं ग गुंड

खुला

8805465467

८५

ीम.मु ा लालचंद ड गर

खुला

9689108925

८६

ीम.अि नी मातड जगताप

खुला

9146014413

८७

ीम.वंदना कािशनाथ सोनकांबळे

एससी

8999595164

८८

ीम.िश पा शामराव काळे

ओबीसी

८९

ीम.पुनम महादेव बनसोडे

ओबीसी

9673740280

९०

ीम.उ वला वसंत पंडीत

ओबीसी

9172045524

९१

ीम.अंजली ह रबा जाधव

एससी

7028642564

९२

ी.सुरेश अर वंद गावीत

एसटी

7264021751

९३

ी.रोिहत रं गनाथ ओहोळ

एससी

9623108845

९४

ीम.किवता गंगाराम साळवे

खुला

9657464668

९५

ीम.पिव ा पंढरी पाटील

एसबीसी

9763591287

९६

ीम. पाली वसंत पवार

एससी

9359299793

९७

ीम.ि यांका राज जगताप

खुला

9767462549

९८

ीम.वैशाली िशवाजी गायकवाड

हीजे(ए)

7741993640

९९

ीम.अंजु रामराव च हाण

हीजे(ए)

7397801347

9604767848
8329059493

१००

ीम.आकां ा संजय अमोिलक

खुला

8485079291

१०१

ीम.आशा मिनक भवर

खुला

-

१०२

ीम.रागीनी िव ल वाघमारे

एससी

9158120606

१०३

ीम.

ओबीसी

9370722435

१०४

ीम.सिचन बाळू खाडे

एनटी(डी)

9637284314

१०५

ीम.शुभांगी वसंत बनसोडे

एससी

9790892548

ा सुिनल कोक ळ

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

१०६

ीम. ितमा बबन म के

एससी

7028282249

१०७

ीम.न ता रामदास पुरी

एनटी(बी)

7887324777

१०८

ीम.निलनी बाबुराव घटकार

ओबीसी

9763874542

१०९

ीम.राणी युवराज पावरा

एसटी

११०

ीम. िशतल दलीप टाक

ओबीसी

7796726105

१११

ीम. मीरा सुयकांत जाधव

एसइबीसी

7743924846

११२

ीम.िवशाखा देवराम ग दके

एसटी

9082611744

११३

ी. योती संपत जायभाये

एनटी

9579449967

११४

ीम. वाती सखाराम सोरो े

एसटी

8378072800

११५

ीम. गती नारायण वावरे

एसटी

8830776415

११६

ी. ाने र गो वंदराव बगाडे

एसइबीसी

9922120647

११७

ीम.सुकेशनी बापुराव गवळी

एससी

7028333116

११८

ीम.सुि या भाकर अिहरे

एससी

9607130093

११९

ीम.जय ी राम नंग पाटील

एनटी

7977133769

१२०

ीम.सोनुताई भुदास गरीबे

एससी

9767718838

१२१

ीम. वाती दलीप साबणे

एससी

9307732187

१२२

ीम.क पना सुभाष आघाव

एनटी

9767585539

१२३

ीम.गंगा गोपाल परनाटे

ओबीसी

9767522110

१२४

ी.तुषार बाळासाहेब होन

खुला

9579229371

१२५

ीम.राधा नामदेव काळे

एससी

7218507046

१२६

ीम. ाज ा िवण क णक

खुला

8796051621

१२७

ीम.रचना नागेश मे ाम

एससी

9370395448

१२८

ीम.सा रका छगन शंदे

खुला

8308231215

१२९

ी.नाथ उ व जाधव

खुला

9145091433

१३०

ीम.िगतांजली शंकर िशवले

खुला

7887835383

१३१

ीम.मोटघरे रजनी देवराम

ओबीसी

9096240331

१३२

ीम.सोनम फु लचंद सुयवंशी

एससी

7385616574

7429482098
9529482098

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

१३३

ी.चं कला सुदाम वळवी

एसटी

१३४

ीम.शबरी तानाजी नाईक

एसटी

१३५

ीम.स रता गुलमा कोळी

एसटी

9284823764

१३६

ीम.किवता तुळिशराम वळिव

एसटी

9403851585

१३७

ीम.सोनल येडबा वैरागे

एससी

8329439233

१३८

ीम.प ावती शंकर क े

एनटी

8007878261

१३९

ी. शांत िभम पाचारणे

एससी

8668604553

१४०

ीम.फसाबाई चंधू खोकले

एसटी

8698396806

१४१

ीम.भा य ी िवलास माळवे

ओबीसी

१४२

ीम.सायली करण ब प

मु ेरवार लु

9011536272

१४३

ीम.कांबळे उषा

एससी

7507811575

१४४

ीम.उमा बाळासाहेब िधवर

खुला

9373521579

१४५

ीम.िमना ी गंगाराम सुपे

एसटी

7517334168

१४६

ीम.पुनम पंढरी वाघमारे

एससी

93250588062

१४७

ीम.जाधव ि यंका ल मण

१४८

ीम.अपुणा अजय वडमारे

एससी

9511843114

१४९

ीम. वाती पुंडलीक शंदे

एनटी

8605570712

ंकट

हीजे(ए)

9579299027
9146436038
9673567704

-

9529090093

१५०

पुजा अशोक सावरकर

ओबीसी

7840984144

१५१

चैताली चं कांत शगवी

खुला

8329828451

१५२

सौरभ भा कर शदे

एस सी

9156032403

१५३

ित ा आ दनाथ सुतार

ओबीसी

9850530768

१५४

अ ता ाने र ग धळी

एनटीबी

9623241553

१५५

सुि या िवठल जाधव

एस सी

9665426053

१५६

िशतल भाकर थोरात

एस सी

9689109231

१५७

आयो या ितर्ंबक आवाड

एनटीसी

9511921965

१५८

ित ा अ ण जाधव

खुला

9527509628

१५९

सना मोहमद मुजावर

खुला

9561296202

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

१६०

सा रका हनुमंत टळे कर

एन टी बी

9175008588

१६१

मु ा अशोक सावरकर

ओबीसी

8605612013

ओबीसी

9767691243

१६२

ेहल सुिजत डोके

१६३

श मला बदन सग च हाण

१६४

सुधा हरी ं डोके

ओबीसी

8007141555

१६५

िलनता मु ालाल शरणागत

ओबीसी

7030998018

१६६

ितभा मारोती जलसे

ही.जे ए

ही जे ए

8605739654

7776084476

१६७

पूजा संभाजी लोखंडे

एस टी

9309511654

१६८

दी ा युवराज कांबळे

एस सी

8390503592

१६९

गीता िशवपु नाईक

एन टी

7385890737

१७०

वैशाली भा कर मोरे

एस सी

9322413686

१७१

मयुरी ाने र शेटे

एस बी सी

8080048147

१७२

काजल अंकुश रोिहले

एन.टी.सी

9604279484

१७३

के शर वीण घोडे

एन.टी.सी

9767958475

एन.टी.सी

7798222396

१७४

ाज ा कु मार लांबते

१७५

माधुरी भीमा च हाण

एस सी

8080187840

१७६

धीरज कशनराव घोडके

खुला

7219283076

१७७

िशवराज नारायण गायकवाड

ओबीसी

8805710960

१७८

पांडूरंग िवजयकु मार जाधवर

एनटीडी

7263928161

१७९

सुरज कृ णा खडके

ओबीसी

7038479364

१८०

सुिजत सुिनल ठ बरे

ओबीसी

7972239652

१८१

िव ल गोपाळराव गायकवाड

एस सी

9970333941

ओबीसी

9623171658

१८२

व ील शरदराव भडकर

१८३

सुमीत दनकर सपाटे

खुला

8830301601

१८४

सागर धनंजय पाटील

ओबीसी

8788559573

१८५

बापु भागाजी नवले

ओबीसी

7709997700

१८६

गणेश गो वद िसरसाठ

एन टी डी

9049831603

पदनाम परी ा
मांक
१८७

टाफनस
नाव
िह मत दपक वासिनक

वग

संपक मांक

एस सी

7820861156

१८८

ी.कै लास राज मोरतळे

खुला

8390531072

१८९

ी. संदेश िपटर जगताप

खुला

9881758817

१९०

ी.िसयोना िपटर जगताप

खुला

7350550380

१९१

ी. जय ी साहेबराव डपडवाड

खुला

8208482394

१९२

ीम. वै णवी सं ाम जांते

एन टी- सी

१९३

ी. महादेव मारोती कारभारी

एन टी- सी

7798370732

१९४

ी. आकाश सुंदर गुजर

एस.सी

8788514080

१९५

ीम. पायल िव ल नलावडे

खुला

8208794185

१९६

ीम. राजनं दनी एकनाथ अवचार

एस.सी

9359818671

१९७

ीम. ेहल संजय गावडे

खुला

8600596169

१९८

ी. मोद दादाराव वाढवे

एस.सी

8806102569

१९९

ीम. उषा नानासाहेब िह परकर

खुला

8788197854

२००

ी. रमा सुर कांबळे

एस.सी

9960205687

२०१

ीम. अजना अशोक आ मवाड

एस.टी

२०२

ीम. धन ी बबनराव पवार

खुला

9960377525

२०३

ीम.

एस.सी

8421934175

२०४

ीम. अलफ या च दखान पठाण

खुला

9373800310

२०५

ीम.संिजवनी सितष ल ढे

एस. सी

7057027940

२०६

ी. अि मता देवानंद सदािशव

एस .सी

9579460954

२०७

ीम. अि नी रामदास भोसले

एस.सी

7447287724

२०८

ीम.सुिम ा ज गु गािवत

एस.टी

7798516546

२०९

ीम. सफु रा अिजम सुतार

खुला

8698349093

२१०

ीम. वाती दंगबर मंडलापुरकर

एस. सी

9922683163

२११

ीम. ि यांका दपक जगतकर

एस.सी

9890991202

२१२

ी. सिचन गजानन ढोणे

ओ बी.सी

9075502721

२१३

ीम.अं कं ता दनकर ढ बे

एस. सी

9922684256

ा अिन

बाघमारे

8600537578
7776902572

8600670032
9604715151

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

२१४

ीम. अि नी संदेश िनगडे

एस.सी

7387832294

२१५

ीम. मादेवी जग ाथ गुजर

ओ बी.सी

8378037300

२१६

ीम.यमुनाबाई ल मण कोकणे

एस.टी

9021535160

२१७

ीम. जनाबाई सुयभान ल ढे

एस.सी

9322716635

२१८

ीम. सुवणा रामनाथ काकडे

ओ बी.सी

8669379925

२१९

ीम. रोहीणी गोकु ळ गायकवाड

एस.सी

8329681407

२२०

ीम.भा य ी कसन सुरडकर

खुला

8208932875

२२१

ीम. दपीका रमेश वालवणे

एस.टी

7756873290

२२२

ीम. िमरा दगडु जकाले

एन टी (बी)

9834897376

२२३

ी. शा राजकु मार िशरभाते

ओ बी.सी

7498060220

२२४

ीम. दपा िवजय परदेशी

खुला

8788715169

२२५

ीम.वैशाली िवशाल जाधव

२२६

ीम. पुजा िवलास भुतकर

एस.सी

7040693631

२२७

ीम. रमादेवी हणमंतराव घुमलवाड

ओ बी.सी

7066582098

२२८

ी. अिनल कािशनाथ राठोड

२२९

ही जे (ए)

9373782634

ही जे (ए)

8888767263

ीम. सिवता उ व के दार

एन.टी (डी)

7499403625

२३०

ीम. दशा नारायण ितटकारे

एस.टी

9529139603

२३१

ीम. सिवता मािनकराव बोडके

एस.सी

9075388653

२३२

ी. धन ी रामदास सोळं क

खुला

9922355626

२३३

ीम.पुना नामदेव लसुरे

एससी

9049919780

२३४

भा य ी हाणमंतराव माकणीकर

एससी

7058020951

२३५

जय ी हाणमंतराव माकणीकर

एससी

7507503043

२३६

ीम. ेता भा कर गायकवाड

एससी

9145497763

२३७

ीम.शुभांगी जावजी शेळके

एसटी

9168789257

२३८

ी.दशन राज कु लकण

खुला

8485096017

२३९

ीम.क पना बाबासाहेब नलावडे

खुला

9158138996

२४०

ीम. किवता संतोष जगदाळे

ओबीसी

9922486574

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

२४१

ीम.माधवी शेषराव वानखडे

एससी

8600180673

२४२

ीम.आहना िवजयानंद िख लारे

खुला

899715475

२४३

ी.सुिनल तुळशीराम राठोड

२४४

ीम.वानखडे मता िम लंद

एससी

7741862337

२४५

ीम. ेहा चं कांत कांबळे

एससी

9309802220

२४६

ीम.गोकणा रावण म के

एससी

9518941420

२४७

ीम.अंजील दामोदर िनवडंगे

एससी

२४८

ीम. रना बाबू के काण

ओबीसी

२४९

ीम.अिनता िशवाजी गा डे

एनटी(बी)

२५०

ीम.साधना राजू वाघमारे

एससी

7796139692

२५१

ीम.मंडाबाई नवनाध चौरे

एनटी(डी)

9422957499

२५२

ीम.रे मा मा ती िनळे

एनटी(सी)

8605940693

२५३

ीम.अ णा गुलजार कांबळे

एससी

२५४

ीम.जयमाला म छं

टळक

एससी

7218377513

२५५

ीम.सुि या आ ुबा भालेराव

एससी

7768936387

२५६

ी.सागर सुिनल बनसोडे

एससी

9137428540

२५७

ीम.र मी राज घंटे

एसबीसी

7499234012

२५८

ीम.ि यंका दलीप कोळगे

एससी

8999389125

२५९

ीम.ि या नाना गवई

एससी

9322234689

२६०

ीम.

एससी

9325584650

२६१

ीम.किवता साहेब लंबे

खुला

7744063297

२६२

ीम.भा य ी सुधीर यादव

खुला

२६३

ीम. दपाली दुंडाराम कगले

एसटी

7350430880

२६४

ी.कशोर गोरख कदम

एससी

8390870282

२६५

ी.गजानन सजंय लुंगारे

खुला

8600881690

२६६

ीम.अिनता ल मण मदने

एनटी(सी)

7507435924

२६७

ीम.मिनषा िगरधर पावरा

एसटी

ा संजयराव च हाण

हीजे(ए)

8408057233

9325153584
9881199358
7400104597
9921571912
8390537009

7775866562
8669303859

9172201072
9689154434

-

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

२६८

ीम.रे खा शाम खरात

एनटी(सी)

8380082585

२६९

ीम.मोिनका दलीप ह के

एससी

7040633403

२७०

ीम. अ का गंगाधर इघारे

एन टी (डी)

9373236653

२७१

ीम. अिनता काश गािवत

एस.टी

7875894157

२७२

ीम. पो णमा कांताराम चातुर

ओ.बी. सी

9657873550

२७३

ीम. मिनषा जयंतीलाल गािवत

एस.टी

9049255247

२७४

ीम. करण मािनक गवई

एस.सी

7448255743

२७५

ी. रा ल ह रदास बोरकर

एस.सी

8625082162

२७६

ीम. कोमल िव णु राऊत

ओ.बी. सी

9730753680

२७७

ीम. अचना संभाजी धसाडे

एस.सी

766650958

२७८

म. योती दलीप खवळे

एस.सी

9146595634

२७९

ीम. योती पोपट सातपुते

एस.सी

7972669098

२८०

ी. अंकुश िभमराव खडके

ओ.बी. सी

7320051155

२८१

ी. सागर तेजराव मोकासे

ओ.बी. सी

9766974847

२८२

ी. करण पंडीत सपकाळ

ओ.बी. सी

8806858106

२८३

ीम. विनता म हारी गायकवाड

एस.सी

9146861620

२८४

ीम. पुजा ध िडराम कांबळे

एस.सी

8010608150

२८५

ीम. अि नी नामदेव गवई

एस.सी

9503328729

२८६

ीम. चा ता सुखदेव कुं जीर

खुला

7249161097

२८७

ीम. अपे ा भगवानराव कांबळे

एस.सी

7709212388

२८८

ीम.धन ी अजुन सुलताने

एन टी (सी)

9764732832

२८९

ीम.अिनता शंकर गािवत

एस.टी

8275901868

२९०

ी. रोिहत कमलाकर सांगळे

एन टी (सी)

8668465681

२९१

ी. िशवकांता द ा वानोळे

एन टी (सी)

8888549952

२९२

ीम. ल मी तुमला पटेल

एस.टी

8554904916

२९३

ी. अमोल द ा वानोळे

एन टी (सी)

9673896504

२९४

ी. सुिनल बाबुराव जाधव

ही जे (अ)

9096570321

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

२९५

ीम. िमरा वसंता सपकाळ

२९६

ीम.पुनम काश बाचे

२९७

ीम. िव ा पांडुरंग लोहकरे

२९८

वग

संपक मांक

एस सी

7420965493

एन टी (सी)

8767892386

एस.टी

9011757917

ी. रं णिजत रामभाऊ जाधवर

एन टी (डी)

7774981429

२९९

ीम. सिवता सुभाष गायकवाड

एस सी

9860262080

३००

ी.िगरीश रामभाऊ िगते

एन टी (डी)

9834368526

३०१

ीम. मीरइ ान अलीिहमायत अलीस यद

खुला

7020388641

३०२

ी. सागर िशवाजी मोकाशी

ओ.बी. सी

7757865720

३०३

ीम. उ वला वसंत पंडीत

ओ.बी. सी

9172045524

३०४

ीम.ि तम खेवजी खामकर

एस.टी

8796419968

३०५

ीम. िलला देवराम कोकणे

एस.टी

9657198942

३०६

ीम. ित ा रावसाहेब ससाणे

एस.सी

9527045817

३०७

ीम. सेिवका िगरीधारी पटेल

ओ.बी. सी

8458806876

३०८

ीम. व ाली नागेश िवटकर

ही जे (अ)

9657245489

३०९

ीम. राज ी दनेश इं गळे

ओ.बी. सी

8421014145

३१०

ी. गौरव िनतीन िनमल

खुला

8329984116

३११

ीम. सं दपा पंतु गािवत

एस.टी

8669495486

३१२

ीम.िवजया रामदास बिसरे

एस. सी

9067454515

३१३

ी. संतोष नवनाथ गायकवाड

एस सी

8788992324

३१४

ीम. राज ी ल मणराव ि रसाठ

एस सी

8459844557

३१५

ीम. णाली सं दपान गायकवाड

एस सी

9350380980

३१६

ीम. ल मी ावण िख लारे

एस सी

9981885898

३१७

ीम. जय ी जऴबा वादे

ओ.बी. सी

8766577895

३१८

ीम. ि मन नवनाथ लाळगे

भ.ज. क

9130239905

३१९

ीम. िसमा मोतीराम शंदे

एन टी (ब)

95792338393

३२०

ीम. िनता काश घुबडे

एस सी

7028800558

३२१

ीम. माधुरी इ र खैरे

खुला

9767131465

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

३२२

ी. शुभम राजेश तेजणे

३२३

ी. पुजा बाबासाहेब भालेराव

३२४

ीम. मंजु वाि मक कोळी

३२५

वग

संपक मांक

ओ.बी. सी

8975070859

एस सी

8975615028

एस बी सी

9325959725

ी. शिशकांत सखाराम शंदे

खुला

8484897414

३२६

ी. दनेश जतन संग वळवी

एस. टी

8888533552

३२७

ी. रामे र चतुभुज मोरे

खुला

9767133905

३२८

ी. अजीत िबबीशेण ढोणे

खुला

7875093618

३२९

ी.अ य सतीश दळवी

ओ.बी.सी

8975365859

३३०

ीम. अिणता रामराव राठोड

ि ह.जे (अ)

7058829556

३३१

ीम. रनाकु मारी राज खैरनाक

ओ.बी.सी

9356288506

३३२

ी. कशोर भववान करणकाळे

एस.सी

9529418716

३३३

ीम. अि मता मदन गावीत

खुला

9765326659

३३४

ी. शहाबाज शेखलाल तांबोळी

ओ.बी.सी

9665662889

३३५

ीम. िशतल सुखराम यादव

खुला

9762177526

३३६

ीम. क यानी रामलाल राठोड

ि ह.जे (अ)

9595611969

३३७

ी. आ पासाहेब राज घोरपडे

खुला

8888711327

३३८

ीम. अचना दपक सोनगरे

एस सी

8828673002

३३९

ीम.किवता घन याम भांडे

एस बी सी

8605662712

३४०

ीम. सपना बलभीम घुंमरे

एस सी

9765833014

३४१

ीम. िन कता सं दप जामदार

खुला

9881078590

३४२

ीम. दपाली पोपट सावंत

एस सी

7040864385

३४३

ी.िशवदास जग ाथ भताने

एन टी (डी)

9673855668

३४४

ीम. िशतल रं गनाथ च हाण

ि ह.जे (अ)

8766477123

३४५

ीम. रमाताई बाबुराव सोनवणे

एस सी

7719911596

३४६

ी. वैभव कांतीलाल िनकम

खुला

7743830744

३४७

ीम.िशतल िव णु राठोड

ि ह.जे (अ)

8208377238

३४८

ीम. िसमा धनराज भोयर

ओ.बी.सी

8551029610

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

३४९

ीम. धन ी सुभाष च हाण

३५०

वग

संपक मांक

खुला

8806635110

ीम. शुभम िवजयराव पुजारी

ओ.बी.सी

9270929522

३५१

ीम. ि ती राजाभाऊ वैरागी

एस सी

7972479497

३५२

ीम. सुिचता गो वंद गोचडे

एन टी(सी)

9172590279

३५३

ीम. ावणी महादेव लालसर

एस. सी

9284271342

३५४

ीम.

एन टी (डी)

8433825987

३५५

ीम. अमृ ा भारत शंदे

खुला

9284744758

३५६

ीम. काजल गोकु ळराव आढे

एस बी सी

9322105329

३५७

ीम. धन ी काश बाळसराफ

एस सी

9373055692

३५८

ीम. अि नी कै लास िजनेवाड

एस बी सी

9673252805

३५९

ीम. दपाली रावन कांबळे

एस सी

8291147243

३६०

ीम.धैयिशल अिनल सुरवसे

एस सी

9011197778

३६१

ीम. अिणता रमेश तोडमल

खुला

9923151558

३६२

ीम. प लवी रावन कांबळे

एस सी

82911472431

३६३

ी िव ा यंबक बनसोडे

एस सी

8007692820

३६४

ी. शेख सुभान िनजाम

खुला

9146542258

३६५

ीम. मयुरी मनोहर मादवी

एस टी

9421856997

३६६

ीम.गाजरे शुभांगी बाळासाहेब

खुला

8975167728

३६७

ीम.टाकणखार पंचिशला भा कर

एस सी

9834074772

३६८

ीम.काबंळे मयुरी रिव

एस सी

7397830260

३६९

ीम.उकांडे मेघमाला माधव

ओ बी सी

7219410677

३७०

ी.साखरे शांत चं कांत

ओबीसी

9890912444

३७१

ीम.जाधवर ितभा ीकांत

एन टी-(डी)

9075237147

३७२

ीम.मे ाम सीमा िव नाथ

एस सी

8999807653

३७३

ीम.भगत

पाली ल मणराव

एस सी

7387599663

३७४

ीम.िहना पगरवार राधे याम

ओबीसी

9146034661

३७५

ी.झडे एकनाथ बाबुराव

ओबीसी

8108129200

ेहल चं कांत खाडे

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

३७६

ीम.द डकर व ाली नाना

ही जे(अ)

8999898462

३७७

ीम.सोनवणे शामा बालाजी

एस सी

9324333174

३७८

ीम.गोपकर

एस सी

9168307049

३७९

ीम.िमसळे ाज ा सुरेश

एस सी

9130448814

३८०

ीम.कलाने प लवी हरीभाऊ

खुला

8010086819

३८१

ीम.उबाळे पुजा दनकर

खुला

9067982923

३८२

ीम.बुढे चं भागा कै लास

एस टी

8454814609

३८३

ीम. शंदे काजल दादासाहेब

खुला

9359382644

३८४

ीम.खेडकर कौसरबी ई माइल

ई. ड लुय एस

7559117021

३८५

ीम.पवार सुिनता हेमंत

एस सी

9922322018

३८६

ीम.कांबळे तेजि वनी भारत

एस सी

9860349484

३८७

ी.देवकाते रा ल गजानन

एन टी (सी)

7507290546

३८८

ी.पवार गोपाल बाल कशन

ओ.बी सी.

9284865779

३८९

ीम.राऊत सुिम ा तेजला

एस टी

9421611176

३९०

ीम.सोनोने सपना मोद

एस सी

7506117960

३९१

ीम.पोर राणी अजुन

खुला

7768978733

ओ.बी सी.

9834949648

एन टी (सी)

7875614571

ेहलता रमेश

३९२
३९३

ी.पाटील भाकर इरावंतराव

३९४

ी. मोरे तानाजी मा ती

खुला

8698634737

३९५

ीम.पुजा सुिनल खंदारे

एससी

8010275715

३९६

ीम.भा य ी गणपतराव धानेकर

एनटी(सी)

7558383227

३९७

ीम.इं गळे व पा बालाजी

खुला

8999125094

३९८

ीम.ि वेणी रै जू मडावी

एसटी

9324420494

३९९

ी.मके श बटे संग पावरा

एसटी

9420706857

४००

ीम.मायदेवी

एससी

7378327979

४०१

ीम.रं जना मोतीलाल जोहरे

एससी

8806547918

४०२

ीम.विनता म हारी गायकवाड

एससी

9146861620

ि मणी जानवळकर

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

४०३

ी.पावरा छोटु लाल माक या

४०४

ीम.उमा भुजंगराव डु करे

४०५

ीम.भारती ाने री कै लास

४०६

वग

संपक मांक

एसटी

9404168196

ओबीसी

9168167225

एनटी(बी)

9021572953

ीम.ि या धनपाल धांडे

ओबीसी

8378026951

४०७

ीम. दपीका जयराम ढगारे

एसबीसी

9552489436

४०८

ीम.मिनषा िव म घुटे

एससी

8668529359

४०९

ीम.गौरी गजमल अिहरे

एससी

9762405421

४१०

ीम.मेघा तानाजी पाटील

खुला

9860102479

४११

ीम. ित ा

एससी

937335035

४१२

ीम.आ पता अितष वाडकर

ओबीसी

४१३

ीम.अिनता आबाराव घोळवे

एनटी(डी)

9359410694

४१४

ी.चेतनी काश कु मावत

ओबीसी

9602224714

४१५

ी.सागर िशवाजी शंदे

खुला

9359956564

४१६

ीम. दपाली नवनाथ ि रसागर

एससी

842109439

४१७

ी.सदािशव अवधुत कासार

ओबीसी

7972528117

४१८

ीम.मिनषा सदािशवराव खवळे

एसबीसी

9146898197

४१९

ीम.

खुला

9096688033

४२०

ीम.गाय ी रावसाहेब ह के

एससी

8390033096

४२१

ीम.ि यांका पौलस वायदंडे

एससी

7507322002

४२२

ीम.अचना िवनोद तायडे

खुला

8087492236

४२३

ीम.

एससी

7798248080

४२४

ीम.जया िव ल गावंडे

एनटी(सी)

8208840404

४२५

ीम.हौशाबाई िस ाम शंदे

एससी

7262857038

४२६

ीम.िनलम हनुमत
ं जगताप

ओबीसी

9146131538

४२७

ीम.रे मा महादेव पाटील

खुला

9404133345

४२८

ीम.सायली सतीश ीसुंदर

खुला

9673235677

४२९

ीम.उ वला वाि मक तुटमे

एनटीसी

ंकट शंदे

ा शंकर घोरपडे

ा गौतम जाधव

9834589041
8007017549

9096756288
8788258443

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

४३०

ीम.उषा ल मण सोनावणे

एससी

8484006987

४३१

ीम.राज ी बलभीम आंधळे

एनटी(डी)

7498412127

४३२

ी.वैभव ीमंत घुगे

एनटी(डी)

9764180674

४३३

ीम. पाली कृ णराव धामोशे

एसबीसी

7020474277

४३४

ीम.िवमल सोपानराव औटे

एससी

9284333909

४३५

ीम.अनुजा सुधीर इं गळे

खुला

9139086557

४३६

ीम.िशतल िवलास साबळे

एससी

7218358671

४३७

ीम.राणी लंबाजी बनसोडे

एससी

9764679346

४३८

ीम.सं याराणी अिनल बनसोडे

एससी

9307542746

४३९

ीम. डंपल भारत ग हाणे

खुला

9167829682

४४०

ी.अ य आबासाहेब गोपाळघरे

एनटी(डी)

8605411845

४४१

ी.रघुनाथ

खुला

8788358423

४४२

ीम.क णा संभाजी कांबळे

एससी

8208188931

४४३

ीम. गती सावळाराम पायाळ

एससी

8805646121

४४४

ी.अबुजर मी नादीर खान पठाण

खुला

7721857131

४४५

ीम. ेहल भाकर पंडीत

खुला

9763966897

४४६

ीम.पुजा पंजाबराव शेळके

ओबीसी

7757870448

४४७

ीम.ल मी ितप ा क मनी

एससी

8830992138

४४८

ीम.ि यांका कािनफनाथ थोरात

४४९

ी.मनोज अ णासाहेब अनाप

४५०

ीम.वैजयंता नर संग कदम

४५१

हाद पाटील

एनटी(बी)

7757824341
930778551

ओबीसी

9373360629

खुला

9503727630

ीम.रे मा सुरेश राठोड

हीजे(ए)

7410792269

४५२

ी. रोहन गणेश धाकतोडे

एससी

9145203542

४५३

ीम.पुनम नामदेव दातिखळे

खुला

7304323138

४५४

ीम.वै णवी ल मण काटकर

ओबीसी

7276313140

४५५

ी.आकाश िवजयकु मार करवंजे

एससी

9545221455

४५६

ीम.सोनाली रमेश काळे

एनटी(बी)

7719846402

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

४५७

ीम.सुि या मारोती मे ाम

एसटी

7218476879

४५८

ीम.मेघना गुलाबराव घोलप

खुला

9763807918

४५९

ीम. गती अशोक शडगे

एससी

7709459874

४६०

ीम. वाती मािणकराव बोदडे

एससी

9028168063

४६१

ीम.कु सुम वैिजनाथ देवकर

खुला

8605867513

४६२

ीम.सायली जयवंत पालांडे

खुला

8237362942

४६३

ीम.अिलिशबा इसाक मकासरे

ओबीसी

7887384671

४६४

ीम.पुजा देिवलाल यारे

एससी

7057260081

४६५

ी. दलीप िभमराव तांदळे

एनटी(डी)

7776954440

४६६

ी.तुषार बाळासाहेब िनळे

एससी

7350112560

४६७

ीम.भा य ी बापुराव माळिशकारे

एनटी(सी)

9834684271

४६८

ीम.सरला इझाक मकासरे

ओबीसी

7028271736

४६९

ी.अिभम यु कािशनाथ िसरसाठ

एनटी(डी)

9657189877

४७०

ीम. ांजली उ म कवडे

एससी

7840959417

४७१

ीम.िश पा साहेबा णा बनसोडे

एससी

9970254315

४७२

ीम.नंदाबाई द ा य करवंदे

एसटी

9527900712

४७३

ीम. ेहा मनोहर गावंडे

एससी

7741858712

४७४

ीम.िसताबाई बबन वाळके

एसटी

9923903087

४७५

ीम.ि ती सुरेश भवरे

एससी

9527276310

४७६

ीम.औसरमल अिनता दलीप

एससी

8390913047

४७७

ीम.संघिम ा उ म पंिडत

एससी

४७८

ीम.सोनाली नामदेव जायभाये

एनटी(डी)

४७९

ीम.वै णवी गणपतराव सांगळे

खुला

४८०

ीम.मिनषा कािशनाथ कदम

खुला

9067349275

४८१

ीम. ाज ा

एससी

8180822348

४८२

ीम.संजना नंद कशोर नामदेववार

ओबीसी

8796559286

४८३

ीम.क णा मोहन भ

ओबीसी

7507938834

दप जोगधन

8625831891
9850215780
8805190499
7020353933
7057562102
8805970438

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

४८४

ीम.क याणी रमेश गवई

एससी

9890375212

४८५

ीम.सुजाता जयदेव तेलगोटे

एससी

9673515108

४८६

ीम.सुिनता रामचं वाघमारे

ओबीसी

7385499403

४८७

ीम.ऋतुजा मारोती जाधव

४८८

ीम.वृषाली शांताराम ि रसागर

४८९

ी.इरफान अमनु ला पठाण

४९०

ीम.भारती अिनल इघे

४९१

खुला

संपक मांक

7744855582
7058150581

ओबीसी

8605312098

खुला

7020132324

एनटी(बी)

9130417113

ीम.मिनषा अनुरथ वाघमारे

एससी

9021390257

४९२

ीम. ित ा म छं सोनवणे

खुला

9325212109

४९३

ीम.रं जना गणेश एक रे

एसबीसी

8381087415

४९४

ीम.म जना एजाज शेख

खुला

8329696041

४९५

ीम.सुिनता अिजत पवार

खुला

४९६

ीम.वषा चं कांत को हे

एससी

7057648936

४९७

ीम.सोनाली िव म सोनवणे

एससी

7219723937

४९८

ीम.अि नी

एससी

9921845269

४९९

ीम.पुजा मनोहर कोवे

एसटी

9763759326

५००

ीम.शुभांगी तुकाराम नवले

एनटी(सी)

8888446180

५०१

ीम. वाती बापुराव मोरे

एसबीसी

8329271952

५०२

ीम.रोिहणी द ा य वाघमारे

एससी

9370578444

५०३

ीम.िनलम नारायण नलावडे

खुला

9970188248

५०४

ीम.सपना सजराव नविगरे

खुला

-

५०५

ीम. वाती अ ण शंदे

खुला

-

हाद ल ढे

9822313736
9970948012

५०६

शामल ानदेव धान

एस.सी

9860440905

५०७

जय ी सुरेश थेटे

ओबीसी

9970412643

एन टी डी

7057344873

खुला

9579815048

५०८
५०९
५१०

व ाली मधुकर नागरगोजे
कािमना बालाजी क े
ा काश जोगदंड

एस सी

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

५११

दी ा दलीप जढर

५१२

वग

संपक मांक

एस टी

8080272362

था मोद पाटकर

ओबीसी

9112681878

५१३

िव ा अशोक काटे

ओबीसी

9604584163

५१४

तृ ी वसंत पाटील

9130923897

५१५

ेता चेतन पाच पडे

एस सी

7769075975

५१६

शुभम िवजयराव पुजारी

ओबीसी

9270929522

५१७

वंदना बनकत भोसले

५१८

आरती याकोब घाडगे

खुला

7038031458

५१९

नीिलमा रघुनाथ च े

एस सी

9765591707

५२०

रे मा अशोक भालेराव

एस सी

9765588234

५२१

मोिहनी रमेश शदे

एस सी

9359960160

५२२

ध म ी नागोराव गायकवाड

एस सी

7620206505

५२३

हरी ं नानासाहेब िह परकर

खुला

7972890770

9637607120

५२४

ती ा बाळासाहेब डोके

ओबीसी

7776073903

५२५

िशवक या देिवदास रावते

ओबीसी

8895955734

ओबीसी

7066411968

एस सी

9359732677

एन टी सी

8180015581

एस सी

7709250131

५२६

ेहल सुधीर शदे

५२७

वाती बालाजी घोबले

५२८

माधुरी रामराव गायके

५२९

शांत चं कांत बेळबकर

५३०

ऋतुजा िवकास ताकवले

खुला

8459227357

५३१

माधुरी देिवदास मा ेवड

ओबीसी

8530710802

५३२

योिगता राज गावीत

एस टी

8668533410

५३३

पूनम िहरा गावीत

एस टी

7709362720

५३४

क र मा अयुब तांबोळी

ओबीसी

7718026147

५३५

िनकाहत मेहमूदआली स यद

खुला

9765434636

५३६

योती िभमराव गायकवाड

एस सी

9307736469

खुला

9960075901

५३७

नीलम िनलेश इथापे

पदनाम परी ा
मांक
५३८

टाफनस
नाव
विनता अिभिजत गोतारणे

वग

संपक मांक

एस सी

9604299209

५३९

णव गजानन उडा े

ओबीसी

9545413279

५४०

वाती भाऊसाहेब लबडे

एन टी सी

9881990702

५४१

अमृता िव लराव नागोसे

एस टी

7796373026

५४२

वैभव मोद पवार

खुला

9168382684

एस सी

9172653635

५४३

ा अिनल भोरे

५४४

मु ाबाई द ा य घोडके

एन टी सी

9881635025

५४५

वै णवी िवनायक ढेरे

एस सी

9763381168

५४६

भा य ी भाकर मोिहते

ओबीसी

9607361749

५४७

सिवता पांडुरंग क े

एन टी सी

9970924572

५४८

गीतांजली

एस बी सी

9890798394

५४९

ओम काश देवे

एस टी

6351002600

५५०

िजते बाबासाहेब ठ बरे

एन टी डी

9890839237

५५१

रोशनकु मार सुकदेव कोळी

एस बी सी

9404080208

५५२

सुजाता फु लकु मार वाघ

एस सी

9529418716

५५३

सुदशन राजू चौधरी

खुला

9011257862

५५४

कुं दन दयाराम माळी

ओबीसी

7030812600

५५५

शैला रामचं भोसले

एस सी

9168740491

५५६

कृ णा लबाराज ढाकणे

एन टी डी

8669820708

५५७

मनोरमा पवनकु मार पनर

एन टी सी

9763847197

५५८

रमाताई बाबूराव सोनवणे

५५९

पूजा िहत शहारे

एस सी

8180023097

५६०

सा रका गौतम गायकवाड

एस सी

9604870194

५६१

अचना मा ती सरवदे

एस सी

8380948427

५६२

करण मािणक गवई

एस सी

7448255743

एस सी

9172196756

खुला

9146034661

५६३
५६४

हाद पातळे
वसावे

वषा पवन शेळके
योती बळीरामिसह राठोड

7719911596

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

५६५

मुंडे वषा परमे र

NT

8975063840

५६६

ढेकणे ित ा रामचं

NT

8668222763

५६७

गायकवाड रोिहणी नामदेव

SC

9518545607

५६८

काटकर िशवानी दुवास

SC

8080771427

५६९

रणिवर संगीता रं गाराव

SC

9881091046

५७०

च े ितक द ा य

OBC

9881546865

५७१

कांबळे िशला भासकर

SC

9373034358

५७२

साबळे

नवबौ द

8669143387

५७३

गवळी मिणषा गणेश

SC

8329436645

५७४

कु वर मा रया राजेश

ST

9420440876

५७५

अंबुडकर सारीका मह

खुला

8767512436

OBC

8698719342

५७६

ेहल रा ल

ढलपे िसमा संजय

५७७

जंजाळ करण रामराव

महार

8788161557

५७८

नांदगांवकर योिगता काश

SC

8446776238

५७९

भ डगे गणेश अशोक

SC

7058447464

५८०

िनतनवरे राणी सुधाकर

SC

7058245830

५८१

िगरबीडे

SC

7666700737

५८२

जॉन ममता डेिनयल

खुला

8830795512

५८३

लोखंडे मोिहनी काश

SC

988119297

५८४

माछरे सुधा बबन

VJ (A)

9922895469

५८५

भैलुमे अिनता सं ाम

SC

9890297396

५८६

वाघमोडे ित ा मािणक

SC

9637736355

५८७

सुयवंशी अि नी जग ाथ

SC

५८८

खळदकर तनुजा बंडु

खुला

7083785349

याशील अ न

५८९

शगाडै पुजा द ा य

ST

7020346940

५९०

कसाळे यशोदा बबन

ST

9146883946

५९१

वै

EWS

9503945444

ि यंका सुिनल

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

५९२

जाधव गंगाधर आनंदराव

खुला

9284379316

५९३

बो हाडे ऐ रया सुरेश

खुला

756067055

५९४

वसावे ममता अशोक

ST

9156278471

५९५

गायकवाड काजुल राम भु

OBC

9823917408

५९६

कदम शैलेजा सुभाश

खुला

9022889428

५९७

कवर वंदना काळु

ST

9403357806

५९८

ि मता पोपट थोरात

NT

9637849111

५९९

शहापुरकर वषारानी साईनाथराव

SC

9763360573

६००

तडवी िगतांजली िभम सग

ST

9421141974

६०१

सोरटे अपुव अिवनाश

SC

8668776162

६०२

जाधव वाती रमेश

SC

9579828090

६०३

वसावे िशतल मिह

ST

8459778501

६०४

भालेराव पूजा अिनल

इ.मा.व

9325712852

६०५

फड भ राम उ म

एन.टी(डी)

7507615529

६०६

मुंडे संिगता संभाजी

एन.टी(डी)

9890760486

६०७

नेटके िमना ी बाबु

इ.मा.व

8983553983

६०८

ओहळ

ेता सुवणकांत

एस.सी

9823078582

६०९

तांदळे

ाने र िशवाजी

एन.टी(डी)

7798377978

६१०

धुळेकर सेानल िपटर

खुला

9011540088

६११

चौरे सोिनका इं भान

खुला

8010691247

६१२

बोदडे मोनाली मनेाहर

एस.सी

9175248417

६१३

घनवट काश नामदेव

इ.मा.व

7350697285

६१४

नडु के संगीता मोतीराम

एस.टी

7498220544

६१५

राजळे वीण भाऊसाहेब

इ.मा.व

9309134081

६१६

च हाण पायल

६१७

गायकवाड चं कला पवन

एस.सी

8805120201

६१८

दहीफळे अचना साहेबराव

एन.टी(डी)

9763656046

हाद

ही.जे(ए)

8261825674

पदनाम परी ा
मांक

टाफनस
नाव

वग

संपक मांक

६१९

मुलानी आलमस ज बार

इ.मा.व

9657384089

६२०

बोईलवाड िसदे णा संभाजी

एस.टी

7744035644

६२१

कांबळे अचना बाबुराव

एस.सी

8010148077

६२२

मंगल सावळे राम भांगरे

एस.टी

7038343875

६२३

वाघमारे शुभम गणेश

६२४

बोपचे तेजि वनी दवांजी

६२५

SC

8408872365

OBC

9767292984

मे ाम सोनाली जपादन

ST

9834213622

६२६

गेडाम क याणी राजेश

SC

६२७

लाटेलवार मिनष िवनोद

SC

8329138449

६२८

िशवनकर हषा सेवकरामजी

OBC

9822207571

६२९

उबाळे िनलम अशोक

open

9765963399

६३०

गहाने

open

7030538330

६३१

तायडे वृषाली आ माराम

SC

9325988034

६३२

आ पाली रामुजी गायकवाड

SC

9518508137

६३३

गावीत िमना बचू

ST

7499682575

६३४

झंझाड सा ी उमेश

OBC

9834809722

६३५

सोनट े पूनम शामराव

SC

8390185684

६३६

िचमुटे कांचन रामेशजी

OBC

9834869604

६३७

तायडे

OBC

9359208532

६३८

पदमार िवनोद नाना

NT C

9511261814

६३९

कानोर अमोल देवीदास

NT C

9834542607

६४०

हालोर िनतीन

NT C

9373644196

६४१

मोरे िमना क डीबा

SC

8830185734

६४२

मोरे सुिनता क डीबा

Sc

8624996860

६४३

मकासरे िनलावती बाबासाहेब

sc

7499731079

६४४

वळवी गाय ी धरम संग

st

7498080556

६४५

वसवे संगीता दागला

st

9405166588

पाली गंगाधरी

दा िवजय

हाद

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
वै
वै

कय िवभागांतगत

कय मु य कायालय

णालय / दवाखा यांकरीता मानधन व पात पदे भरणेबाबत लेखी
परी ेतील उमेदवारांची यादी

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

१

ेहा सिचन जगताप

9028342727

२

ीम.मोिहते मंगल संतोष

9145362791

३

ीम.के दारी तनुजा अंकुश

9130089003

४

ीम.कदम िन कता दपक

9767566670

५

ीम.यंकुळे शुभांगी सोमीनाथ

7378319316

६

ीम.पाडेकर क पना सुिनल

9623582398

७

ीम.देविगरीकर साधना

शांत

8956729825

८

ीम.नागरगोजे अिनता महादेव

9730027845

९

धुमाळ जागृती ीिनवास

9284713817

१०

कांबळे शंकुतला दगंबर

११

राउुत िसमा अिवनाश

9689117258

१२

आहेर मोहीनी भाउसाहेब

9657717139

१३

कु दळे ि यंका िवकास

१४

गायकवाड रे णुका शिशकांत

8698314139

१५

सुरकु ले िमला िव ाधर

9921656255

१६

वासाळे रे णुक सुिनल

9766390590

१७

डामसे मीना अंकुश

9579612278

१८

राऊत जोशी संतोष

7888019420

१९

क ढवळे जय ी योगेश

8983233291

२०

धुमाळ उमा रमेश

7249307722

२१

भोसले छाया भाकर

9607785386

२२

गवारी अिनता धमा

9527938122

२३

कोरडे वषा ल

7620252838

२४

कोकणे िमला गणेश

8390272283

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

२५

वाघमारे प लवी िवनोद

8149986674

२६

डाके रे णुका परमे र

9823912226

२७

कुं भार उ मला ानदेव

9604252250

२८

खोमणे वैशाली सिचन

9373212712

२९

ि भुवन रे खा के रबा

9405808365

३०

तुपे किवता बाबासाहेब

7666899072

३१

गायकवाड लता राजु

9689473620

३२

को हापुरे पुजा संतोष

9673883419

३३

शदे िवमल अंकुश
ूती सुरेश

9890241638

३४

काळे

३५

पाल रं जना राजमनी

7821083485

३६

गगजे शैला कसन

7888295504

३७

गगजे माधूरी कसन

9075589528

३८

कदम सपना ल मण

7040404747

३९

िनगळे शंकुंतला चं करं त

9607742299

४०

ितवारी सोनू मदनलाल

8459514470

४१

जाधव सुि या संतोष

9604001182

४२

चंदनिशवे माधूरी रा ल

9689825519

४३

कांबळे

8530566678

४४

गायकवाड िनक ता सागर

8208782575

४५

िम तरी देवका िजत

8766773935

४६

भोईर सुनंदा काशीनाथ

9096290147

४७

नाडेकर अचना लुमा

9623663601

४८

घलोत अिवता परे श

7798450546

४९

पुरबे मयुरी सुधीर

9067906346

५०

कानडे दपाली धम

9657869603

५१

गगजे अलका कसन

7057979491

ेहल सुभाष

9139102253

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

५२

वाणी किवता परे श

8411928537

५३

वाघमारे अंजली सुभाष

9922700637

५४

िभलारे वषा हनुमंत

8482911676

५५

गाडे के तक के शव

8975790481

५६

जमदाडे संगीता िवलास

9325600381

५७

राठे ाउ विनता लालस ग

9373466580

५८

तेलंग सुजाता िशवशंकर

7276415839

५९

वाघमारे

8182832127

६०

बचुटे अनुराधा ानोबा

7350468335

६१

गवारी मीना काळु

8308693401

६२

मांडवे सुरे ा कसन

7774929804

६३

को ी कांचन संदीप

9767796096

६४

काबंळे अनुराधा िव ास

7350468335

६५

खेडकर अलकनंदा अकुं शराव

9767355968

६६

देवकर रे खा ल मण

9356831619

६७

देवकर जय ी ल मण

9356831619

६८

सकपाळ सारीका गणेश

9324254062

६९

सोनवणे मनीषा चं कात

9028456475

७०

काळे मोदीनी रगंनाथ

9730272830

७१

कु टे तीभा बाळासाहेब

9921127359

७२

ि रसागर संजना संजय

8483974263

७३

तावरे सुनीता यात

9096176574

७४

सोनवणे अंजली नामदेव

9356558197

७५

ीरसागर वाती महा

8379929729

७६

िशतोळे िशतल युवराज

9881316264

७७

राजपुत अि नी गणेश

955298200

७८

िगरी भा य ी िशवाजी

9552212764

ेहा सुभाष

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

७९

साळवे अि नी पेश

9146508238

८०

लांडे योती सावळे राम

8788654188

८१

ससाणे अि वनी सुधाकर

8390779345

८२

पवार पाली पेश

7517069395

८३

सानप सुिशला दपक

9588611084

८४

सोनवणे उ वला युवराज

8830370819

८५

तडसरे सुनीता चरण

7745884012

८६

दानवे योती भरत

9175032495

८७

शेख सायरा जाक र

8767940588

८८

ओटले िशला संजय

7350048486

८९

िपवाल कवीता घीरज

9284216015

९०

ससाणे पुनम बालाजी

7507722312

९१

ताडगे िनमला देवीदास

9604633050

९२

वाघ शारदा संदीप

9767110194

९३

कु सळकर जय ी महे

9404477665

९४

साळुं के कशोरी अिनल

९५

ढेगळ
ं े सुनीता युवराज

9673862880

९६

जाधव ि या सोपान

7020565255

९७

मेारे क पना गणेश

9975879583

९८

कदम वषा दता य

9922855193

९९

दळवी उषा नाना

7507282799

१००

जाधव मिनषा संपत

9850162085

१०१

सुयवंशी वाती रवी

7038258240

१०२

सरोदे रजनीगंधा साहेबराव

7083766997

१०३

गवई शामल साखरचंद

9604477130

१०४

जाधव सपना अ ण

9561369660

१०५

सुयवंशी रे णुका भुदास

9619197070

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

१०६

होनमाने संगीता सतीश

7385187636

१०७

जेधे दपाली दलीप

9112326556

१०८

काबंळे वंदना काका

9665420863

१०९

आवाड आ पाली िवशाल

9623728026

११०

काबंळे

7558571581

१११

मांडवे िसता िवठठल

9527683565

११२

गायकवाड सुषमा िवजयकु मार

7887388478

११३

टाचतोडे भारती अजुन

7722007618

११४

शेडंगे मिनषा मयुर

8317260129

११५

सातपुते जय ी िवजय

9730106461

११६

काबंळे उषा मािणक

9356477918

११७

िनकम गती सुरेश

7378950137

११८

पवार करण राजेश

9623545106

११९

शेळके योगीता सखाराम

7499720208

१२०

पवार आरती राके श

8805673112

१२१

काबंळे वषाराणी नागनाथ

8600549264

१२२

कोरडे आशा सुरेश

9172313697

१२३

ओ हाळ सं या चं कांत

7058243270

१२४

खराते पौण मा िभकन

8408047940

१२५

पठाण आफरीन इजाज

8625078623

१२६

पाठक शुभांगी मुकुंद

8530166872

१२७

कांबळे वाती मुकेश

8380024485

१२८

सुरवसे रे मा िवजयकु मार

9970117857

१२९

च हाण कवीता अशोक

7843010029

१३०

वाघमारे सारीका िवजयानंद

9579293602

१३१

ससाणे िपर्यंका अिनल

9022668050

१३२

शेजाळ मिनषा अभीमान

9623991837

ा बाबासाहेब

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

१३३

वाघमारे वंदना गौतम

9922743718

१३४

ननवरे रे मा अमोल

9527547986

१३५

माशाळ सपना राजु

9970929883

१३६

वाघमारे माया ताप

9881388198

१३७

गांगड नयना राके श

9579968445

१३८

ससाणे अि नी वसंत

9765988870

१३९

शंदे िमना िस दाथ

9518311460

१४०

शेगावकर िनशा नरे श

9067533572

१४१

अवघडे योती संजय

8087681419

१४२

साळवे किवता िव नाथ

9689194703

१४३

जाधव विनता लालु

9021955030

१४४

भारमळ जयवंताबाई तुकाराम

9637444738

१४५

पावरा इं दीरा िपकला

7083873692

१४६

वाघमारे रमा संतोष

8975641504

१४७

भालेराव आ पाली िगरीष

7040285042

१४८

पावरा अिनता आप संग

9420386750

१४९

ितटकारे विनता ावण

9112054092

१५०

ब लाळ जय ी कच बा

9970033057

१५१

जेटीथेार आकां ा नागनाथ

8766882184

१५२

िम ा िपयाली नारायण

8669096732

१५३

पावरा ताप जाहांग-या

9402038675

१५४

करटु ले शेला िवठठल

नाही

१५५

करटु ले काळाबाई िवठठल

नाही

१५६

कराळे िहराबाई ीराम

नाही

१५७

गवाणकर पाली रामचं

8007580346

१५८

गोडे छाया मनोहर

9420143614

१५९

जाधव चै ाली र वं

8796178837

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

१६०

खंडारे सुजाता मधुकर

7741837315

१६१

जेडगुले सोनल शरद

8459468248

१६२

साळवे जय ी अंकुश

7020313666

१६३

जानराव संगीता राजु

8308354021

१६४

दुटे मंदा बळवंता

7038343875

१६५

खुडे संगीता दलीप

9119452314

१६६

िहले िशतल ितजय

70383438875

१६७

इं गळे सारीका जयंवत

9881332711

१६८

मोरे विनता संतोष

9763851572

१६९

माळी कुं दन दयाराम

7030812600

१७०

जाधव अि नी हनुमंत

7744088162

१७१

पखाले अि नी गणेश

7066708376

१७२

जगदाळे पुजा आमुबा

957929414

१७३

गगजे अचना रोहीदास

9096760370

१७४

वाघमारे कांचन रवी

9067650963

१७५

वाघमारे वाती सुरेश

9767312104

१७६

गायवाड सुजाता बाळासाहेब

9763114449

१७७

माने िनलीमा सारं ग

7517386011

१७८

तडसरे सुवणा िवण

9763787478

१७९

काबंळे िशतल बाबासाहेब

7841024358

१८०

गगजे मिनषा ठकसेन

7559155356

१८१

शेलार पदमा बाळु

9158412034

१८२

गायकवाड वैशाली नागोराव

9881070361

१८३

तपासे पाली अनंतराव

9011501516

१८४

िनटरे आशा संजय

7448130837

१८५

काठे रे खा िवनायक

9325291551

१८६

फोलाने देवक या युवराज

9922504366

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

१८७

सगट रे मा िवजय

9763781444

१८८

सावंत वंदना रा ल

9860460675

१८९

इं गळे मोनीका मनेाहराव

9860965519

१९०

रणवीर संगीता रं गराव

9881091046

१९१

च हाण

१९२

काबंळे ललीता िशवराम

9960267575

१९३

डु करे शोभा साद

7972166662

१९४

सोनपाखरे सारीका िवजय

7720836508

१९५

चकाले जय ी ल मी

9890488212

१९६

गवळी योगीता शंकर

नाही

१९७

िसरसाठे सीमा िशवाजी

860063342

१९८

शेख सादीया मेहबुब

8999341487

१९९

गेाडसे सुमीला िनलेश

२००

आढाव अचना यशवंत

7620340074

२०१

शदे माधुरी जग ाथ

7057879775

ेहा सचीन

२०२

पठारे ुती संजय

8623987330

२०३

िम ा छाया संजय

२०४

वाजे सुिनता सतीश

8669745919

२०५

चौधरी संगीता करण

9370007895

२०६

चौधरी कवीता नरे

7058708173

२०७

तायडे वषा गोपाळ

9766434409

२०८

खरात मंगल नारायण

9890454540

२०९

आढाळे अचना मोहन

8432938383

२१०

देाडमणी महानंदा िशवमुत

9112039461

२११

गुढेकर शकुं तला गणेश

9765557176

२१२

िम ा माधुरी बजरं ग

9970321019

२१३

मुंगेकर वंदना धनराज

9766386188

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

२१४

शेळके लता कै लास

8830800052

२१५

जेाशी पाली हरीश

8788179791

२१६

लोहार संगीता शर णापा

8766817160

२१७

एस सह रं जु देवी

9175932961

२१८

सगट िशतल भा कर

7972709669

२१९

काबंळे िशतल कु मार

7030278061

२२०

मागाडे छाया अजय

8308723606

२२१

काबंळे िपर्यंका मोहन

9011808119

२२२

ि रसागर पुजा रा ल

9970471129

२२३

यबंके अि नी िवजय

8149398132

२२४

माने छाया सतीश

7666045055

२२५

भटकर भारती अंबादास

8446252197

२२६

जाधव क याणी पेश

8421058144

२२७

गावीत पाली भाकर

9021874652

२२८

शेख परवीन समीर

7066753114

२२९

कु भांर िपर्यांका अकुं श

9529336569

२३०

काबंळे पुनम द ा य

२३१

वंजारे िशतल संतोष

7720007428

२३२

पाटील क पना बापु

7776941553

२३३

ठु बल अ णा कै लास

9653262922

२३४

काकडे पाली मोहन

7057305151

२३५

पाटील लिलता मधुकर

7038458320

२३६

वनवे ताई बारीकराव

२३७

लोखंडे भा य ी सुधाकर

8788513635

२३८

ितवारी सािव ा ई र

9763882573

२३९

होके रमा राजु

9730288728

२४०

सपकाळ िवदया सुशांत

9960844272

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

२४१

मिनकडी िसमा धमा ा

7888291263

२४२

शेख जुबेदा गफु र

9325519421

२४३

ठोसे िशतल मा ती

7039205496

२४४

आहीरे पाली दीलीप

7796534092

२४५

दळवी संगीता एकनाथ

२४६

जाधव

२४७

सपना मंडलीक नवनाथ

9763447751

२४८

वाघमारे नेहा रोहीत

8407977838

२४९

जगताप कोमल शैल

9923385704

२५०

कोढांळकर ि यंका िवठठल

9021222708

२५१

चैाधरी सुवणा रा ल

8421987953

२५२

गारे योती अनंता

9921072452

२५३

बावुर सुिच ा दपक

7057242485

२५४

खैरे न ता राजेश

8482830321

२५५

पाडवी िनमला अमर सग

7967725260

२५६

काबंळे दैवता मह

8308193122

२५७

धुमाळ वैशाली िभमराव

9284269591

२५८

पवार शुभांगी िवण

9527144971

२५९

जय ी सिचन ह के

8623946641

२६०

सोनगरे अचना दपक

8828673002

२६१

ा भु

शदे िशतल सुरेश

9657945700

9322309841

२६२

टाक पुजा योगेश

8010498578

२६३

ओ हळ तीता भा कर

7020877856

२६४

शेख नगीना वशीम

9022711923

२६५

सुपे नयना बाळु

9860159715

२६६

भेासले मोिनका आकाश

8208970818

२६७

गवई अिनता मनोहर

9552619010

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

२६८

ढगे मयुरी राज

२६९

इं गळे सुयमाला िवजय

7887380877

२७०

इनवाते वंदना अशोक

8108347551

२७१

मडांवी अ का रे जू

9324420494

२७२

दराडे सुलोचना तानाजी

9049205280

२७३

बनसोडे सोिनया मंगेश

9067951391

२७४

टेकाळे िशला तानाजी

8308402845

२७५

कसबे ांती द ा

9527676197

२७६

सावंत आ ता काश

8788987597

२७७

बंदपटटे सोनाली राज

२७८

झुंजुरके कोमल सुिनल

9527162309

२७९

गायकवाड सिवता भाउसाहेब

9922119120

२८०

वाळुं जकर िनलम िवशाल

9552203422

२८१

वाळु जकर कामीनी ग िवद

9527548385

२८२

काबंळे िनक ता सिचन

7796525069

२८३

इरळकर प लवी बालाजी

9075549419

२८४

राउत सिवता दीनेश

8888943497

२८५

वाघमारे मिनषा िजत

8888163834

२८६

गायकवाड किवता नरे श

9881587543

२८७

पंडीत अिनता संजय

9527283537

२८८

काबंळे सिवता बालाजी

9921401245

२८९

सुपे पाली द ा

9146488681

२९०

उघडे दपीका रमेश

9370526846

२९१

भोसले

9527946002

२९२

इं गवले द ा पेश

8767085315

२९३

पांचाळ आिमषा इरा पा

7620406282

२९४

कोमल सुभाष जाधव

ा चेतन

7796807008

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

२९५

शंदे पंचिशला संतोष

9762306609

२९६

बाबंळे सुवणा मधुकर

9158922908

२९७

वाघमारे सुशीला अिनल

9881539724

२९८

भालेराव रे मा वामी

7447309887

२९९

गुंजाळ

8805173890

३००

कोपरे योती उ म

३०१

धो े जानक मयुर

9130833228

३०२

जाधव सोनाली ीराम

9422525296

३०३

भांगरे ितका िवठठल

9623663601

३०४

मोरे अनीता आ ृ

9552619010

३०५

शेळके राजे ी रामा

7775859311

३०६

च हाण भावना शैलेश

8793939368

३०७

जफरे मंगल सुभाष

8275340409

३०८

राठे ाड आशा िशवाजी

8459073330

३०९

काळे ललीता सिचन

9766744539

३१०

राठे ाड अ णा ब सी

8698388627

३११

शेख आरीफा लालअहमद

9158569760

३१२

काबंळे हेमा बाळु

9860519329

३१३

इरणक क याणी खेमा

9075011303

३१४

इरणक योगीता मा ती

३१५

काबंळे गती सुर

9922504796

३१६

जठर योती होनाजी

8766508919

३१७

गायकवाड संगीता मनसुक

9881947288

३१८

जाधव

8805902283

३१९

तुपे वपनाली दलीप

8956866236

३२०

कं जीकर सुजाता िवजयकु मार

9096254129

३२१

शेळके लता दादा

8623952020

मीणी सुनील

ेहल राजु

9373369074

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

३२२

िशवशरण िशतल सुशीलकु मार

9922460724

३२३

च हाण सुिपर्या म मत

8888300891

३२४

पवार सोनम रामदास

98811148838

३२५

पवार मनीषा रमेश

9822511990

३२६

यादव संगीता िवनोद

9822553445

३२७

मसुरे सुवणा सतीश

7498821300

३२८

वडाळ िवदया कसनराव

9767397950

३२९

च हाण अबोली कै लास

8317215561

३३०

सारके चांदणी दपक

7743850756

३३१

शडगे िवदया संदीप

9356920286

३३२

च हाण िनशा कै लास

9763460241

३३३

परीट योती संतोष

8806069874

३३४

घेाडके

8007417781

३३५

कोळी सुनंदा रमेश

797939776

३३६

उबंरे रोहीणी र व

9370030115

३३७

वाघमारे छाया राजु

7218949080

३३८

डामसे जय ी संतोष

9860683523

३३९

साबळे िवदया शहादेव

9511663875

३४०

टगरे राज ी काश

8177824090

ेजल राम

३४१

घोडके मंगला राम

8007417781

३४२

डीसोजा िखर् टीना मनवेल

9890770205

३४३

भांगे अलका शरद

9822509087

३४४

ध वे िशतल िनतीन

9970724377

३४५

कु दळे ाज ा काळु राम

7448156740

३४६

जाधव वषा तुकाराम

9657454568

३४७

राठोड वैशाली तुकाराम

9657454568

३४८

डेारे जय ी पंढरी

9370814291

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

३४९

वैरागर किवता बाळु

7218638307

३५०

इं गवले द ा पेश

8767085375

३५१

चटोले अि नी

8625823021

३५२

इथापे िनलम िनलेश

9960075901

३५३

शेख िसमरन आलम

7929490620

३५४

तबांके मेना संजय

8180951823

३५५

काटे माधुरी सुरेश

7499078183

३५६

धो े पाली काश

9822567272

३५७

काबळे िपर्यांका ानदेव

7083254362

३५८

गायकवाड सोनाली काश

8669767493

३५९

पगळे माया गणेश

9356435004

३६०

मद संगीता शांत

9881947288

३६१

काबंळे गोदावरी महादेव

866985272

३६२

पाटील शीतल मुकेश

9665262920

३६३

मुठे हाळसा गणेश

9011209914

३६४

सोनवणे सुवणा सागर

9881523885

३६५

गायकवाड अि नी अजुन

7276233228

३६६

इं गोले िशतल काश

7057196435

३६७

शेख जा मीन सादीक

7972233722

३६८

सरवदे सधु राज

9970515144

३६९

धराडे वाती संतोष

8308455711

३७०

ह के भा य ी अनंता

9922902007

३७१

काळे ि यांका सुनील

9619500261

३७२

शदे वाती कै लास

9970181149

३७३

रणदीवे सारीका अशेाक

9673983741

३७४

पाथ ट अंक ता भीमराव

7448090344

३७५

जाधव अि नी ीरं ग

9545869592

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

३७६

आखाळे संगीता अशोक

9067182954

३७७

म के सिवता राज

7058411769

३७८

फु के सारीका सतीश

7387422482

३७९

नवगीरे आशा चं कांत क

8805677988

३८०

साळवे रमा िवनोद

901941056

३८१

गायकवाड मनीषा सचीन

7038538936

३८२

गायकवाड सुनीता राजु

7350232829

३८३

जाधव सुधा भा कर

9067119088

३८४

जोगदंड सारीका राजु

9921950744

३८५

कानडे वसुंधरा ल मण

9552645430

३८६

पाखरे कोमल अशोक

9130201019

३८७

अंगरखे िनता याकोब

7498568619

३८८

जोगदंड माया काशीनाथ

9325527829

३८९

अडागळे सीमा क याण

9511808610

३९०

पावरा कुं दा नटवर सग

9657727623

३९१

सोनपारखे सिवता जा लदर

9545125772

३९२

शदे सोना दता य

9882743759

३९३

साळवे वाती िनलेश

9637311941

३९४

िमसाळ िनमला दपक

9689798242

३९५

तडसरे कोमल रव

7057553182

३९६

चौधरी योती काश

9604137430

३९७

िनगळे रे मा देवराम क

9623463487

३९८

भालेराव सोनाली मनोहर

9130924063

३९९

दळवी सिवता भाउसाहेब

8888580447

४००

पाट अि नी अनंत ि◌

8668370049

४०१

चोपडे ललीता अतुल

9689696825

४०२

नागंरे दीपाली अनी दध

9356867454

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

४०३

जया संजय शेळके

8805426373

४०४

काबंळे छाया जाल दर

9067415381

४०५

सुनंदा चं कांत लांबी

8010112494

४०६

माने खुशी सुधीर

7350724669

४०७

राजगु िनलम भानुदास

8805988750

४०८

शेख तब सुम आसीफ

9890502723

४०९

शेलार संगीता बाळासो

9637125596

४१०

वाघमारे सिवता संजय

8308302536

४११

अदमाने अि नी अमर

9890770205

४१२

कु साळकर कामीनी अिनल

9359055765

४१३

पाडळे संतोषी दीप

7066822023

४१४

ल मी साळवे आसाराम

9850584395

४१५

बनसोडे मनीषा शेकजा

9156241108

४१६

देशमाने िश पा अतुल

8956866393

४१७

दासरे चउ ाबाई बालाजी

8459988238

४१८

आ ु प पु पा सुयकांत

9324138287

४१९

भुरे भा य ी गोपाळ

9970140500

४२०

दासरे सुनीता परमे र

9529947765

४२१

िबरादार अि नी गो वदराव

9766591635

४२२

धेडे उ वला संतोष

9325321393

४२३

कदम वृशाली वसंत

नाही

४२४

भुरे लताबाई सुनील

8261885408

४२५

राजपग वाती ानबा

9960187930

४२६

गांधी आशा वैभव

8530554464

४२७

स यद िशरीन फा ख

नाही

४२८

ब लाळ शशीकला ापती

7887596388

४२९

माळी मिनषा महादेव

7218276183

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

४३०

पाटील नेहा पेश

9822343552

४३१

जाधव सुरेश सुनील

8623067332

४३२

जनाबाई लुचारे तुकाराम

7821006273

४३३

सदाफु ले सुरेखा राज

8805638843

४३४

रणदीवे आरती नानासाहेब

8390957091

४३५

माने अिनता गौतम

8888342361

४३६

सावंत िवजय मंजुाषा

9307392610

४३७

गायकवाड काजल रमेश

8080680266

४३८

साळवे यो ा शंकर

7498763414

४३९

ग ड शुभांगी रा ल

8975651430

४४०

स यद समीना िजलानी

9146822286

४४१

अ णा बनगे पांडुरंग

8888581333

४४२

गुटटे भा य ी ग वीद

9834388546

४४३

इं गळे माधुरी भागवत

7058311575

४४४

असादकर गाय ी संदीप

9921917936

४४५

इचके सुनीता िव णु

9763330253

४४६

जाधव अचना अजय

9834370729

४४७

गायकवाड ल मी संजय

8624056033

४४८

च हाण पुनम बाळासाहेब

8600128780

४४९

सिवता गायकवाड िव नाथ

9370434517

४५०

कवडे ितभा शांत

9767142020

४५१

ठोबंरे सुनीता लाला

9623922122

४५२

बोरतावार करण सुधाकर

9595670299

४५३

ड गरे िवदया मािणक

9370631819

४५४

पोळके दीपाली शेल

7888103515

४५५

गायकवाड क त अशोक

9579745157

४५६

रसाळ मंगल कमलाकर

9518905055

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

४५७

आ हाड िगता आणा

9923416953

४५८

देवकु ळे सोनाली राजु

9307135191

४५९

उगले संपदा सतीश

9527138709

४६०

घाडगे उषा वामनराव

8830904313

४६१

दुबळे वषा लीबाजी

8828192345

४६२

खेडेकर ल मी भीमसेन

9049814892

४६३

पोळके वनीता अरव द

9890098912

४६४

पोळके सुनीता महे

9673584289

४६५

गवळी वषा िवजु

8605862071

४६६

दगडे प लवी उ म

7350918069

४६७

काबंळे अजंली बाबुराव

9130655658

४६८

बो डे क पना सुरेश

9922441570

४६९

पोळके सारीका योग

9552235481

४७०

सकटे सुजाता सजराव

9175537889

४७१

पोळके सीमा सुनील

9766976512

४७२

भागंरे िलला बाळु

7249815921

४७३

ससाणे ि यंका अनील

9022668050

४७४

कावले िपर्या रमेश

9764348216

४७५

रे णुका परशुराम जाधव

9922140586

४७६

कोकरे शुभांगी कसन

8956219971

४७७

धो े पुनम अभीजीत

8070753203

४७८

कसबे पाली राजाराम

7038844331

४७९

वाघमारे राज ी सुभाष

9822201610

४८०

ीमंगले ेमला बालाजी

8600482655

४८१

सोनपारखे योती गणेश

9552733971

४८२

कदम अि नी तानीजी

9607226753

४८३

गायकवाड िनमला ाने र

8600809917

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

४८४

मंगे इं वेणी अमरनाथ

9604702961

४८५

पांचाळ सीमा ल मण

9921434503

४८६

कसबे काल दा संभाजी

8379946969

४८७

काबंळे सपना सतोष

9637582586

४८८

जाधव िपर्या अनील

9922848135

४८९

सुपे न ता िनतीन

8459418445

४९०

गणवीर राखी राजु

7741950897

४९१

क ाके नुतन ीधर

9075146935

४९२

रागीट करण कवडु

7083954439

४९३

कं काळ राज ी शांताराम

9130333495

४९४

ध मदीप फु लाजी िखलारे

8421309263

४९५

पवार संगीता दौलत

8999856332

४९६

काबंळे सिवता बुदधा

7038509371

४९७

घेाटकु ले सुनीता रमेश

8380825619

४९८

कु दळे ि यांका काळु राम

7448156740

४९९

कराड सुषमा ानोबा

8888932155

५००

गोरग ले कवीता शंकर

8605750774

५०१

मणेर हसीना र ाक

9764629090

५०२

लोहार सरीता िभकन

9834554265

५०३

गायकवाड शीला दगडु

8605371410

५०४

गभाले बबीता रामदास

7057518689

५०५

वैशाली रमेश ग दील

7385861739

५०६

जोगदंड चांदणी अमोल

8087161522

५०७

पालकर रे वती मुकंद

7666724068

५०८

काबंळे िशतल िव म

7038692973

५०९

चोरे अलका रा ल

7387866580

५१०

पंचाळ नागीण िवठठल

9322219861

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

५११

पठारे राधा कसन

8308154190

५१२

पाखरे वैशाली अ ण

7083062455

५१३

जोशी मीला भगवान

9552737604

५१४

सुनीता िभवा आवचार

7263939607

५१५

काबंळे सोनाली साईनाथ

8888973074

५१६

साळुं के संगीता अभीजीत

8087004188

५१७

जावळे दुगा िनतीन

7261974307

५१८

बनसोडे वैशाली धनजंय

8097870809

५१९

पाच पंड ि शाला प पु

9970309475

५२०

पवार आ पाली द ा

9881070361

५२१

कु रे शी समीना वसीम

7822984641

५२२

नागरगोजे कोमल सुयकांत

7775960726

५२३

काबंळे ि मता अजुन

9604702201

५२४

भालेराव अचना गणेश

8999088409

५२५

खंडागळे संगीता िशवाजी

7447652176

५२६

सिलमा रिशद पठाण

8605801988

५२७

गवते अंजली

7709617955

५२८

पुजा सिचन बनसोडे

9619992290

५२९

तामचीकर सा रका िजते

7758996798

५३०

कु सराम िनखीता काश

9637731129

५३१

राणी भाउसाहेब मदने

7718964033

५३२

वाती सोपान सुयवंशी

8329545290

५३३

धे

पाली अमर सग

9767743033

५३४

भंडारी वैशाली राजेश

7028000639

५३५

कांबळे गौरवी धनाजी

8698956772

५३६

उके

8010021176

५३७

िनकुं भ ि यांका गोकु ळ

दप

ूती रवी

9822413550

पदनाम - सफाई सेवक (मिहला)
परी ा मांक

नाव

संपक मांक

५३८

पाडवी किवता बाम या

8329642946

५३९

राठोड दनेश परसराम

9637616352

५४०

फू के

५४१

नवकोडे काश माधवराव

9145760037

५४२

ऊबाळे शांत अशोक

9922300558

पेश बालाजी

