
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११ ०१८. 
वै कय मु य कायालय 

द. 30/06/2014 रोजी झाले या ‘फामािस ट’ पदांसाठ  घेणेत आलेले लेखी प र ेमधुन गुणानु मे 
(मानधनासाठ ) पा  ठरले या उमेदवारांची िनवड / ित ा याद  

खुला वग िनवड याद  

अ.  उमेदवाराचे नाव वग ा  गुण 
(50 पैक ) 

प र ा 
 

शै  णक 

अहता 
1 ी. कदम सौरभ शरदराव खुला 50 64 D Pharm 

2 ीम. माळी ेहांक ता बापुसो  खुला 48 78 D Pharm 

3 कु. खुळे वषा भा कर खुला (ओबीसी) 46 22 D Pharm 

4 ीम. िनकोले कुमु दनी गजानन  खुला (ओबीसी) 36 68 M Pharm 

5 ीम. शदे प लवी पांडुरंग खुला (ओबीसी) 36 51 B Pharm 

6 कु. पठान शगु ता ईरफान खुला 34 95 B Pharm 

खुला वग ित ा याद  

1 ी. टगरे पवन िव ल खुला 34 63 D Pharm 

2 कु. गांधी वाती अशोकलाल  खुला 32 17 B Pharm 

3 कु. िमरगणे सोनाली रमेश  खुला 32 16 D Pharm 

अनु. जाती वग िनवड याद  

1 ी. गायकवाड अिनल 
शंकरराव  अनु. जाती 32 36 D Pharm 

2 कु. म तोडे अि  नी भागवत  अनु. जाती 30 118 M Pharm 

अनु. जाती वग ित ा याद  

1 ी. आठवले शैलेश रामचं   अनु. जाती 30 105 B Pharm 

2 ी. कांबळे राकेश रा ल  अनु. जाती 30 75 D Pharm 

अनु. जमाती वग िनवड याद  

1 ी. ओवाळ िनलेश राण ु अनु. जाती 30 90 B Pharm 

व.जा.भ.ज. वग िनवड याद  

1 कु. भासे ऋतुजा िनतीन  भ.ज. (ड) 30 85 D Pharm 

व.जा.भ.ज. वग ित ा याद  

1 ीम. पवार हेमलता देवचंद  िव.जा (अ) 28 29 B Pharm 

इ.मा.व. वग िनवड याद  

1 ी. जगताप तेजस िवलास  इ.मा.व. 32 26 D Pharm 

2 सौ. कानडे सािव ी अमोल  इ.मा.व. 30 50 M Pharm 

3 कु. जाधव ाची बाळकृ ण इ.मा.व. 30 35 B Pharm 

इ.मा.व. वग ित ा याद  

1 सौ. दळवी िलना राजेश  इ.मा.व. 30 8 D Pharm 

2 सौ. सपकाळ अमृता रामदास इ.मा.व. 28 30 D Pharm 

 
 
         सह /- 

आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 




