पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – 411018
नागरव ती िवकास योजना िवभाग,
समुह संघटक पदाक रता मानधन त वावर भरती – 2021

लेखी परी ेबाबत मािहती
-----------------------------------------------------------------------------------------------पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागाकडे मानधन
त ावर “ समुह संघटक “ या पदांसाठी अज के ले या पा
दनांक 07/02/2021 रोजी

पपरी

उमेदवारांची लेखी प र ा रिववार

चचवड महानगरपािलके या मौलाना अबुल कलाम

आझाद,उदू मा यिमक िव ालय, खंडोबा माळ आकु ड चौक, पुणे – 411035 येथे सकाळी 11.00
वा. घेणेत येणार आहे. तरी लेखी प र ेसाठी पा

ठरले या उमेदवारांनी ओळखप ासह

( Photo ID सह आधारकाड,पॅनकाड, पासपोट, इ. पैक एक पुरावा बरोबर घेऊन ) तसेच करोना
संसग टाळणेसाठी सॅनीटायझर, मा कसह सकाळी 9.00 वाजता परी ा थळी उपि थत रहावे.
प र ेसाठी उपि थत राहणा-या प र ाथ ना कोणताही वास खच देणेत येणार नाही याची कृ पया
न द यावी.
सही / (संभाजी ऐवले)
समाज िवकास अिधकारी गट-ब
नागरव ती िवकास योजना िवभाग
पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी – ४११०१८

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पंपरी - 411018

समुह संघटक या पदाचे लेखी प र ेसाठी पा ठरले या 330 अजदारांची यादी
प अ
अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

1

जाधव शिशकांत िभमराव

न
आय लँड जी 108, धम नगर आळं दी मोशी
रोड,मोशी 412105

9561546884

कै काडी

VJ(A)

2

होलबोले बळीराम बाबुराव

स.नं. 36 लॉट नं. 18 , mmit कॉलेज या मागे,
पसायदान बंगला, लोहगांव 411047

8668824609

होलार

SC

3

क े अिनल नरहरी

9404785505

वंजारी

NT(D)

8600507100

चांभार

SC

रघुनंदन लँट नं. 13 , पिहला माळा, दापोडी,आई
माता मं दराजवळ 411012
C/o सिचन भोसले, 561 नानापेठ चाचा हॉटे ल
जवळ, पुणे शहर, पुणे 411602

4

शंदे रे णुका य ला पा

5

शेळकं दे कशोर कै लास

मु. डोगरपाडा, पो ट-पाथरज,ता.कजत , िज.रायगड

8390758283
8087370480

महादेव कोळी

ST

6

घोडके पुजा संजय

20/2 राजमहलिनवास, साकु रा अपाटमट समोर,
के .पी. नगर,बालाजी नगर , धनकवडी -411043

9920617900

खाटीक

SC

7

बांगी रे हाना गाजीब

8275598017

मुि लम-(जुलाह)

OBC

8

सरकटे संतोष देवराव

7030979607

बौ द

SC

9

सरकटे मंगेश दिलत

9637152023

बौ द

SC

10

मोरे ि यंका तेजराव

9552275233
9665572520

बौ द

SC

11

कोकणे ाज ा राजू

उमांचल हॉ टे ल, लॉट नं. 2 से.28, सीएमएस कु ल
जवळ, िनगडी पुणे 44
लँट नं. 404, रजरं जीनी, नांदेडसीटी, संहगड रोड,
पुणे 411028

8830584724

महादेव कोळी

ST

12

लाटे सुभाष संपतराव

गुरजन सो शा ीनगर, कोथ ड, पुणे- 411038

8857015545

मराठा

OPEN
SCBC

13

रसाळ सािव ी सुभाष

भालेकर पाक, रामे र मं दराजवळ, पेनगर,तळवडे
िनगडी411044

8308384819
7972287206

मांग

SC

14

नाईकवाडी रोिहदास भाऊसाहेब

स.नं.57/444 व पुत मह षनगर,मह ष मेडीकल
जवळ, वारगेट,411037

8446793342
9579831522

मराठा कु णबी

OBC

15

दळवे िशवशंकर नारायण

म.पो. लोणी बु. ता. रसोड,िज.वािशम.

8554825696
9552083132

तेली

OBC

16

नरवाडे सितष मधुकरराव

ND42,J3, 25/3वैभव नगर,िसडको, निवन नांदेड

7709630947

महार

SC

17

पारवे सुिनल राणोजी

मु.पो.देवळा, ता. अंबाजोगाई, िज. बीड -431523

9765313484

मांग

SC

18

खंदारे क पना देिवदास

बी.पी.रोड, पाटील व ती, बालेवाडी पुणे

9309813351
9623008584

बौ द

SC

19

गायकवाड ऋतुजा सुिमत

4/2/2/82 संत तुकारामनगर, पंपरी , पुणे 18

8862005834
7410094412

नाथपंथी डवरी,
गोसावी

NT(B)

20

सोनावणे पो णमा जयराम

संत ाने र कॉलनी, शा ीनगर, कोथ ड, पुणे
411038

7040354317

महादेव कोळी

ST

21

सकुं डे अपणा अजुन

9284535921
7219892421

मराठा

OPEN

9158185494

रावळ

OPEN

22

शंदे तृ ी तुळशीदास

स.नं. 12, नवनाथ िम मंडळजवळ, ल मीनगर,
येरवडा, पुणे 411006
C/O भोकरे सुिनल नंद,ू लोणकर व ती, मुंडवा, पुणे
411036
C/Oभगवान कु दळे , कु दळे व ती, लवळे , लेम
यिनव सटीरोड. लवळे , िपरं गुट पुणे 412115

गोयल रे िसड सी, बी2/बी21, ितसरा मजला, नािशक
फाटा, कासारवाडी पुणे 34
ीकृ णनगरी, से.न. 3, लॉट नं 64 , इं ायणीनगर,
भोसरी पुणे 39

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

23

धावडे आकाश सुिनल

1374, सदािशवपेठ, िभकारदास मा ती रोड,
िचम या गणपती मंदीर जवळ, पुणे - 411030

7276275526
8446941949

मराठा

OPEN

24

टो पे मिनषा भागवत

सुिजत जगदाळे मोबाईल शॉप,अ य मेिडकल शेजारी,
चंबळीगाव, ता.खेड, िज.पुणे - 412105

7387829150
7720933040

चांभार

SC

25

गायकवाड ऋतुजा अमर

7248931310

मांग

SC

26

जावीर ितक अशोक

8208400454
9421119402

होलार

SC

27

िगते मोरे र दलीप

9881072333

वंजारी

OPEN

28

पंडीत कै लास रं गराव

8208644110

बौ द

OPEN

29

धाडवे शुभांगी नारायण

ाटर नं. 5/10/3 के .टी पीएस कोराडी ता.कामठी
कॉलनी, कोराडी , नागपूर 441111

9765408919

चांभार

SC

30

राठोड भा य ी ध डीराम

ओमशांती िनवास, वराज नगर, बीटी मोरे चौक,
अंबाजोगाई, बीड 431517

7887492974
8830308663

लमाण

VJ(A)

31

च हाण

सावरगाव, तेली पो . भुमराळा, ता लोणार बुलढाणा
443202

9420415898

बंजारा

VJ(A)

मु.पाभळ (पा) पो. सुकळी ता. आण , येवतमाळ,445103

8805598429
9158337293

आंध

ST

32

दप उ म

शंदे िशवानंद माधवराव

73/591 ल मीनगर , पवती, द वाडी पोलीस ठाणे
शेजारी,पुणे 411009
एस.टी.कॉलनी म नं. 31 िव कर भवन जवळ
सदर बझार रोड सातारा 415001
रे हे यु कॉलनी, ामीण णालय शेजारी, नेवासा
मु कं दनगर अहमदनगर - 414603
अिह याबाई होळकर नगर, कारे गाव रोड,
एमआयडीसी,परभणी 431401

33

जाधव िनतेश अशोक

उं बरदाचा वाडा पो. गारगाव, ता वाडा. िज पालघर,
421303

7262863393

कोकणा

ST

34

आवटे सुिनत सोपान

मु पेठवडगाव , पो. क लेवडगांव, ता. कळमनुरी,िज.
िहगोली 431701

8788598953

बौ द

SC

35

महामुने सितश तुळिशराम

चमकार ग ली, ल जी नगर, परभणी 431401

9552736269

ढोर

SC

36

गायकवाड ितका शिशकांत

वडगाव शेरी, नामदेव नगर, लेन नं. 2, िनरामय
हॉि पटल समोर, पुणे 411014

7517510731

कै काडी

VJ(A)

37

पाडवी िसमाबाई जयवंत

ग हाणीपाडा , पो. राजिविहर, ताळोदा, नंद ुरबार
425413

7798013673
9325596335

िभ ल

ST

38

पाडवी करण अमर संग

तारापुर, पो.वडफळी, ता. नवापुर,िज नंद बार,
425426

9657890021
9325534766

िभल

ST

39

िग हे जीवन ीरं ग

रा.माळे गांव िज.वािशम 444503 पो.अमाना ता.
मालेगाव

7875003159

आंध

ST

40

भोयर िवण िशवराम

मु. सरांडी पो. लाठी ता ग डा पंपरी िज. चं पुर

8668295273

ढवर

NT(B)

41

माने

354 हनुमान नगर, BSNL टे लीफोन टॉवर जवळ, यु
बुधवार पेठ सोलापुर 413002

9765990976
9172361523

महार

SC

42

िगरासे भगवान संग देवे संग

मु.पो. खद बु, ता. शंदखेडा, धुळे 425408

9604229252

राजपूत

OPEN

43

काळे सुशांत नंद ू

गु कृ पा इमारत, िवनर िजमजवळ, वालाजीनगर,
चाकण खेड पुणे 410501

9623241517

महार

SC

44

घोलप िशतल सुभाष

474, िवर अिभम यु पथ मेगा माट समोर पुणे
411017

9975381796

खाटीक

SC

ेहल अर वंद

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात
ि

वग

45

देवकु ळे जोएल मािणक

लॅट नं. िब/9, दुसरा मजला,िब वंग, राधाकृ ण
िवहार वडगांव बु. आनंदनगर, पुणे 411041

8793247794

46

शेवाने प लवी काश

मु.पो. परसापुर, ता.अचलपुर, िज. अमरावती 44808

7066189265

धोबी

OBC

47

हौसनूर िनखील रे वणिस द

9890818686

टकारी

VJ(A)

48

बंगेवार अचना शामराव

8623872388

प शाली

OBC
OPEN
OPEN

बी 18, सी िब ड ग,एस.टी. वकशॉप रोड काटे
रे सीड सी, दापोडी 411012
स.नं. 144/112, शुभमकरोती सोसा, लँट नं. बी601, आळं दी, पुणे - 412105

न

OPEN

49

ढोबळे सुजाता रामा

रो.हाउस नं. 20, िव हर को. हौ संग सोसा, से टर
नं. 4, संत नगर चौक, मोशी - ािधकरण

7208843895

मराठा

50

जाधव मीना िवण

बी.नं. 62, लँट नं. 11, मासूळकर कॉलनी, पंपरी ,
पुणे 411018

8308357677

ि

न

OBC

51

िम तरी मंिजरी संजय

मु.पो. भरवस,ता.अमळनेर िज. जळगांव 425401

7972595364

सुतार

OBC

52

कांबळे सुहास संजय

आ णाभाऊ साठे चौक, पंपरी , ता. िशरोळ, िज
को हापुर 416101

9860465771

मांग

SC

53

जगताप अचना राजाराम

मोरगांव, ता.कवठे महाकाळ, सांगली.

7410542892

मराठा

OPEN

54

राऊत मंजुषा शंकर

बावची , वाळवा िज.सांगवी

8625003217

मराठा

OPEN

55

च हाण परमे र

पीएमसी िब ड ग नंबर 47, नतावाडी, िशवाजीनगर
411005

9405010172

प रट

OBC

56

राजपूत रणिजत िभम संग

बी.3, नमदा िनवास, आिशवाद गँस एज सी मागे,
आ दनाथ नगर, भोसरी, 411039

7020419986

भामटा राजपूत

VJ(A)

57

वटाने आ पाली िव ंबर

साने कॉलनी मोरे व ती, गणपती मं दरजवळ,
िचखली (बु), चंचवड 412114

8669727852
9168309023

महार

SC

58

कु रणे सुल णा करण

बी.टी.कुं दा िनवास, सुदशननगर, र ता नं. 4, ल मी
सोसा. आकड ,िचखली रोड, िचखली, पुणे 62

7773924518

SC

SC

59

करं जकर सुि या िनलेश

से टर -18, लॉट नं. 169, िशवाजी पाक , महा मा
फु लेनगर, चंचवड

9923023506 देवांगको ी

60

पवळे जय ी र वं

मु.पो.पेठ, ता.आंबेगांव, महादेव िनवास,पुणे- 410512

9960696123
9325560166

मराठा

OPEN

61

हरके सा रका राज

9730284528

को ी

OBC

62

भवारी अशोक भा कर

8793728990

महादेव कोळी

ST

63

नरखेडे जय ी कै लासराव

लँ.नं.406, चौथा मजला, बी ब ग,ह रहरे र
अपाटमट, हवेली, मानाजी नगर रोड,न हे 411041

9420339462

वाणी

OPEN

64

महाजन शुभम लखीचंद

स.नं. 70/2, नलावडे व ती, िबजलीनगर, चंचवड
411033

9527196602
9834062403

रे वे गुजर

OBC

65

कठारे ब वराज उमाकांत

सी 801, वधमान ी स, स.न.226/227 , क पटे
व ती, अंबीए स हॉटे ल या मागे, वाकड 411057

8805733794
8857911357

को ी

OPEN

66

पंचमहाल मोतीराम नर संह

C/o सुभाष ता रोठोड, डी.एड.कॉलेज जवळ, 33/3,
नेह नगर, िवजापूर रोड, सोलापूर 413024

7350803917

बंजारा

VJ(A)

ीराम

साई कॉलनी गो वंदधाम सोसा, बी वंग, लँ नं. 5,
रहाटणी 411017
लॉट नं. 104, रं गोली तेजस पोरकल पाक,शांतीनगर
येरवडा -5

SBC

अ. .
67

उमेदवाराचे नाव
भ ग बाबासाहेब रामचं

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

मु.भ गवाडी कारखाना रोड,खंडोबा
मंदीराजवळ,िनमगाव के तक , ता. इं दापूर, पुणे -

9970169022
8329119921

माळी

OBC

413120

9960084469

68

गेडाम सुरज तुळिशराम

मु.िशवापूर ता.पो. द स, यवतमाळ 445203

8408864401

परधान

ST

69

गु ा सुरज नारायण

मु.पो. जयपूर, ता सेनगाव, िज हंगोली 431542

7745047119

बिनया

OPEN

70

राठोड एकनाथ शेषराव

9284219508

बंजारा

VJ(A)

71

अवसरमोल रा ल गणेश

9604460792

महार

SC

72

कांबळे दपाली अशोक

ई-65, डको सोसा.सुंदरम नगर, िवजापूर रोड,
सोलापुर 413004

7218474135

महार

SC

73

भुसारी रा ल भागवत

जीजाऊ नगर, चरखा ले आऊट िसि हल लाईन,
वािशम 444505

9860296482

कु णबी

OPEN

74

गायकवाड िवजय रमेश
पांगुळ करण सुरेश

1-12-860 , गोकु ळनगर, नांदेड 431602

8237273022

महार

SC

75

शंकरपुर, ता िचमूर , चं पूर - 442903

8055606987

धनगर

OPEN

76

मारणे सुिच ा सुयकांत

9975364883

मराठा

OPEN

77

भलावी अमृता राजकु मार

7620250185

गड

ST

78

कांबळे कत सुदामराव

िव लवाडी, मातृ सेवा मंडळाजवळ, िजजाऊ बीएड
कॉलेज मागे, यवतमाळ 445001

9404627407

महार

OPEN

79

खलाणे भा य ी रमेश

105, िवदयुत भा कॉलनी, पतवाडी िशवार , िज.
धुळे 424005

8010796557

फु लमाळी

OBC

80

िनवळ गणेश ानोबा
िख लारे वॆभव चांदबा

सोमठाणा मानवत, कोथाळा परभणी

9561376667

मराठा

SEBC

81

व ड, ता. सेनगाव, िज. हंगोली, 431542

9579672259

बौ द

SC

82

ढगे संतोष सयाजी

त याची वाडी. ता. हदगाव, िज. नांदेड 431712

8007713064

आंध

ST

83

इं गळे अमर दप सुरेश

कदमापूर, लोणी, खामगांव, बुलढाणा - 444303

8329675085

बौ द

SC

84

धाबे शांत बाबाराव

आनंदनगर,अकोला बाय पास, हंगोली 431513

बौ द

SC

85

आडे सिचन उ हास

बेलदरी , पो.ड गरगांव,ता.महागांव यवतमाळ445205

9822147302
9172934655
9158578182
9422333972

बंजारी

VJ(A)

86

घुल े अमोल तुळशीदास

मु.पो. सफापूर ता. चांद ूर बाजार, अमरावती

7020385703

कु णबी

OBC

यावल प ी तांडा- 1 , धनसांगवी,िज. जालना,
पो.िजरडगाव - 431207
िस दाथ नगर, वाड़ .21, ता.िचखली, िज. बुलडाणा
- 443201

स.नं. 14, गणेशनगर, लेन न. 48/3, वडगांव शेरी,
पुणे 411014
बोिथया पालोरा पो. पवनी ता.रामटे क नागपुर
441401

87

गवे साई भा ल मणराव

धनके र नगर,वािशम रोड, यवतमाळ 445215

7745063812

मराठा

OPEN

88

चंचणे उमेश द ा य

ता. मंढा िज जालना - 431504

9404243479

बो ळ

OBC

9518756437

महादेव कोळी

ST

89

तळपाडे मंदा नारायण

ीरामनगर, निवन तांबे हॉि पटल, संगमनेर,
अहमदनगर

90

राठोड अिनल राम भु

गोपळनगर,सागंवी, नांदेड

7385966607

बंजारी

VJ(A)

91

खैरनार ितक सुहास

9028904010
8689999380

शंपी

OBC

92

च हाण मिनषा दपक

बी 403
ा रे ज सी, मुरबाड रोड, शहाद,क याण
421103
लॅट नं. 8 निलनी पाक, गाडीतळ, णाम हॉटे ल
शेजारी,हडपसर - 411028

8308616969

मराठा

OPEN

93

मुजावर साबीरअहमद सैपो ीन

पाबमंगळू र,ता. अ लकोट , सोलापूर 413219

9561674332

मुजावर

OBC

94

िशवशरण वरांजली रमेश

मु.पो. वडकबाळ, िज.सोलापुर 413004

7057490839

महार

SC

95

लोहे किपल कािशनाथ

िहरापुर, पो साखरी ता.राजुरा, चं पुर 442905

8805716843

कु णबी

OBC

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

96

मुजावर च दबाशा सलीम

मु.पो.पान मंग ळ ता.अ लकोट, सोलापुर 413219

7875429098

मुजावर

OBC

97

कु हाडे पाली चं कांत

िव हता लाझा, टँ ट नं. 302 न हे हवेली , पुणे
411001

8308572906

बेलदार

NT(B)

98

बडे वैजनाथ बुवाजी

रा. कासारी, ता.धा र िज िबड, हंगणी 431128

8796680574

वंजारी

NT(D)

99

ड गरे िम लंद आणासाहेब

SC

302/3, जय हनुमान सोसा.

9422017493

महार

100 पोटे जावजी कसन

बोपखेल, सीमई, हवेली पुणे-433031

8788446185

महादेव कोळी

ST

101 सुयवंशी राके श रामचं

चैपडा, जळगांव 425107

7775003093

हावी

OBC

102 घाटोळे ि यांका नंद कशोर

िनवृ ी पाटे कर, राज सोसा., शा ी चौक,
भोसरी411039

9604860897

माळी

OBC

103 यादव दप योती काश

ल मीनगर, मा ती म दरापाठीमागे, िनवडी 411044

7887826319

मराठा

OPEN

104 काकडे तुकाराम

बनसारोळा ,ता के ज, िबड 431518

9405755701

मराठा

OPEN

105 सुवणकार बालासाहेब काश

बनसारोळा ,ता के ज, िबड 431518

9561155060

सोनार

OBC

106 काकडे शरद

बनसारोळा ,ता के ज, िबड 431518

9766975019

मराठा

OPEN

भोई

NT(B)

मराठा

OPEN

ानोबा

ानोबा

7218451905
9284102633
9545340169
9284486030

107 अग ान सा रका सुिजत

376 मंगळवार पेठ, िव

108 देठे छकु ताई िभमराव

फळवणी, ता .माळिसरस, सोलापूर- 413306

109 कांबळे रोिहणी बाबसाहेब

अमर चौक,थेऊर रोड, के सनंदगांव पुणए

9665132667

महार

SC

मु.पो.थेरगांव, ता.कजत, िज.अहमदनगर

9561969196
8329219455

कु णबी मराठा

OBC

आंबडकरनगर,खऱाडी रोड, पुणे 411014

7030630181

महार

SC

दिहगाव .ता.शेवगाव , अहमदनगर 414502

9604688586
9175482548

कहार

NT(B)

113 काळे िनितन नरहरी

मे रसना, औठा, िहगोली 431705

7775832657

माळी

OBC

114 वासनीक रे शमा सुधाकर

िमिथली नगरी सोसा, पंपळे सौदगर 44027

9975423747

महार

SC

115 खटावकर सायली बजरं ग

मधुरोमा िनवास,साईकृ पा सोसा. पुणे 411043

9359650391

शंपी

OPEN

मु.पो.चाटोरी. ता. पालन, िज परभणी 431536

9822148960

धनगर

NT(C)

9 फटा, होळ ता .बारामाती 412306
C/o सौ सोनाली, वाघमारे िवभागीय िनयं क
ऑफ स एस.टी. बस टँ ड जवळ,धानोरा रोड,

8007110326

टकारी

OPEN

9604745516
9764250126

भामटी

VJ(A)

110

शंदे चैत य नानासाहेब

111 तुळवे मोिनका राजू
112

116

लंबोरे सितश रमेश

पंपळप ले सोमनाथ िशवराम

117 ि या अिनल जाधव
118 गहलोत मोनाली इ र

दप अपा, पुणे 411011

गडिचरोली 442605
119 पावरा राजन के ल संग

मु.िलबड , पो जावदे, ता शहादा, नंद बार- 425432

7757862607

पावरा

ST

120 गावीत िनलीमा छगन

िपसरवाडी, ता.नवापूर, मु.पो.नंद ूरबार 425426

7030597935

िभ ल

ST

121 गावीत रिवकांत छगन

िपसरवाडी, ता.नवापूर, मु.पो.नंद ूरबार 425426

9637157277

िभ ल

ST

122 वा हळे का होपा ा

पुंड़िलक नगर, ग ली नं- 2 ,औरं गाबाद 431001

9527789427
9284710800

बौ द

SC

123 वाघमारे रोहीणी बलिभम

िशवाजीनगर ,सांजा नाका, बायपास रोड,
उ मानाबाद 413501

8956336442

महार

SC

124 ठाकरे नारायण परशराम

मु.पो.च ढी, ता पातूर, अकोला 444511

8552868580

आंध

ST

125 राजनकर शामल िश रष

िव ल मंदीर जवळ , देवपेठ ,वािशम 4444505

9665448119

ा हण

OPEN

126 वाघमारे

शांतीिनके तन-21 ,राजे संभाजी चौक
संभाजीनगर,,तरोडा, नांदेड 431605

9403136758

मातंग

SC

ीरं ग द ा

ानदेव

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

127 अंभोरे रोहीदास बाबूराव

मु.पो. िचतळी -पुतळी,ता.िज. जालना 431203

8007038672

चांभार

SC

128 िनभारकर ि तम सुभाषराव

मु.पो.नयावाठोड,ता. मोश , अमरावती 444905

7263902580

कु णबी

OBC

129 बामणकर िच कला सं दपान

वैभव िनवास, सोलापूर रोड,उ मानाबाद ,गणेशनगर
4135041

9096836150

माळी

OBC

130 घोगरे पराग नानाभाऊ

मु.पो. जु र , सुयतेज, गृह क प बी.3, जु र 410502

7038841226

ठाकर

ST

131 कुं भार कोमल कशोर

ता.खटाव सातारा 415510

7030052214

कुं भार

OBC

132 मु ला नूरजहांन िसलेमान

ता.कराड,आटके , सातारा

7028732944

कसाई

OBC

133 अंबुरे दपाली नारायणराव

रिशद कॉलनी, ता.पाथऱी,परभणी 431506

7796573196

OPEN

OPEN

134 वळवी अजय करण संग

मु.उमरकु आ,ता.अ लकु वा, पो.नवापाडा,नंद ुरबार
425419

9588434285

िभ ल

ST

9665328569

कु णबी

OBC

8668754451

महार

SC

135 पाटील संदेश भाकर

लॉट.न.14ब, देव र,ह रओम कॉलनी, वलवाडी,धुळे

136 थोरात चेतन अशोक

45,स यसाईबाबा कॉलनी, सा

137 पेदाप ली महेश मोहन

672/1गंगापु कॉलनी, दुगारोड,परभणी 431401

9175887069

भोई

NT(B)

138 चौधरी सितश मुरलीधर

मु.पो.अडावद, बस टॉपमागे, अडावद,
चोपडा,जळगांव

7620135830

तेली

OBC

139 शेख मदार शेख सिलम

मु. सुगांव, वाघी ता. िज. नांदेड

8788376873

मुि लम

OPEN

140 ठाकरे आकाश बळीराम

मु.पो. सांजोरी, ता धुळे - 424002

8390804336

OBC

OBC

141 गायकवाड िम लंद ई र

.न. 5 उजनी कॉलनी, लॉक नं. 4 जनता बँक जवळ ,
सोलापुर

9922791702

महार

SC

पारगांव, पो भात डी, नगर, अहमदनगर, 414001

8329750698

मराठा

OPEN

143 सानप आमोल गोर

हनुमान व ती, पो. खराडी, मालेवाडी,पाथड ,
अहमदनगर

7588170863

बंजारी

OPEN

144 मांजरे िनलेश तुकाराम

मु.येळी, पो ट कनी थोट,ता. औसा लातुर 413516

9579801344

महार

SC

145 भालेराव सिचन रामराव

शकुं तला िनवास , िवमानतळ रोड, पांडुरंगनगर, ता
.िज.नांदेड, 431605

8624870808

मांग

SC

146 गोसावी िवनोद िभमराव

तांदळवाडी, िनमग हाण, जळगांव - 425107

9545813010

गोसावी (भटके )

NT(B)

147 दुबे रिव मदनदास

गीता मंडळ योगे र कॉलनी, परभणी 431514

9168505157

बैरागी

NT(B)

जय हंद कॉलनी रोड,, िव णूनगर,देवपूर, धुळे
424002

7744894241

आिहर शंपी

OBC

149 खंदारे िमना ी रामदास

जाधववाडी, िचखली, पुणे 412105

8379051800

महार

SC

150 बोधीले पूजा संजय

ओरम वाटीका फे ज- 3 , बीयु भंडारी द नगर, दघी
पुणे 401015

8275254817

मराठा

ESBC

151 राठोड अजुन गोपाल

पंचवटी सोसा, शरदनगर, पाईनरोड, िचखली

9730891373

लमाण

VJ(A)

152 वाघमारे साहेबराव दादा

द कृ पा हौ संग सासा, नेवाळे व ती, िचखली

9028031802

महार

SC

153 वाघमारे पूनम साहेबराव

द कृ पा हौ संग सासा, नेवाळे व ती, िचखली

9834606443

महार

SC

धरोड, आनंदनगर,बाराथे व ती, खडक पुणे
411020

9545462475

रामोशी

VJ(A)

पाकल अँ हे यु िब. द नगर, दघी 411015

8237307455

कु णबी

OBC

7709111351

बौ द

SC

142

148

154

शंदे संतोष िसदुभाऊ

शंपी

पेश संजय

भंगारे उषा राजाराम

155 नारखेडे रजनी संजय
156 वाघमारे अनुराधा अमोल

रोड, धुळे 424001

लोटस नंदनवन फे ज - 2, तुपेव ती शेजारी, मोशी
412106

अ. .

उमेदवाराचे नाव

157 ढवळे रिवचं अशोक
158 ओगले तृ ी देवानंद

प ा व संपक .
सुनंदा हायटे क, मावळी थाट हॉटे लजवळ ,माळवाडी,
तळे गांव दाभाडे 410506
कत नगर, नवी सांगवी

मोबाईल नंबर

जात

वग

9763043203

बौ द

SC

9075946190

महार

SC

159 एरं डे सुजाता रमेश

मयुरेश पाक, म. नं13, साई िस दी चौक जवळ,
आंबेगांव पठार,हवेली पुणे 411046

9970644752

OPEN

OPEN

160 सुयवंशी पुजा बाबुराव

संजयनगर, औसा, ता. औसा.जी लातूर 4313512

9561931522

मांग

SC

ीिनवास नगर, औसा,ता. लातूर 413520

7028655009

मराठा

SCBC
OPEN

162 धायगुडे अमर जा लंदर

बीएसएनएल कॉलनी, कावेरी नगर, पोिलस
लाईनजवळ, वाकड, 411057

9689324274

धनगर

NT(C)

163 यादव ि यांका बाळू

अ सरा को हो.सोसा. यमुनानगर, िनगडी

9527828823

मांग

SC

164 शेवाळे आशा सिचन

लॉट.न.654िशवतेज नगर, से टर 18 , पंपरी
411019

7774936083

चांभार

SC

165 आखमोडे कृ णा क डीराम

श पाक पूमन हॉ टे ल,र वं नाथ शाळे जवळ,
बाबाजान चौक, कँ प पुणे 411001

7666860105

िभ ल

NT(B)

166 जोगदंड साईनाथ अंकुश

बनसारोळा ता. के ज,बीड- 431518

9561950908

मांग

SC

167 वनवे जाल दर मािणक

मानुर, िश र, बीड 413249

8208914685

वंजारी

OPEN

168 कोरे िबपीन राज

कोरे नगर, मांजरे वाडी, सोलापूर413224

9503330152

लंगायत

OPEN

9850439600

मराठा

SCBC
OPEN
SC

161 इं गळे िन कता नर

169 मुळे अतूल सुिनल

ीरामनगर, अंबाजोगाई- 431517

170 जावळे सुिमत अशोक

साईनगर,बीड 431515

9028676162

महार

171 गेडाम धमदास उ म

नवतळा िचमूर, चं पुर 442903

8806293481

महार

SC

172 मनमी अिजत गु शांत

समथनगर,माजरे वाडी, सोलापूर 413224

9158288280

लंगायत

OPEN

173 भो कर ांजली संतोष

तुकडोजीनगर,धुगूस चं पुर 442505

7666815992

वरठी

OBC

7387338378

महार

SC

174 बािव कर संजय जनादन

ावणनगर, जुना खडी रोड, जळगांव 425001

175 राठोड गजानन ेम संग

महाळुं गी, आ ण , यवतमाळ 445103

8805867248

बंजारी

VJ(A)

176 इं गळे आदश िडगंबर

जामनेर,िभमनगर,जळगांव 424206

9168466101

बौ द

SC

177 कांबळे अमोल रमेश

सारोळा, औसा,लातूर 413520

9922236432

महार

SC

178 मोरे वैभव दनकर

कोयाळी, ता रसोड, वािशम 444506

8766946281

महार

SC

179 भालेराव मयुर दलीप

संतोषी माता नगर,जामनेर, जळगांव- 424205

9970597407

महार

SC

180 खडसे िनलेश संजयराव

झंझाळा ता. देवळी वधा 442306

9834202478

महार

SC

181 के डाळे राजाभाऊ मारोतराव

ना हा, पालम, परभणी 431536

9657594294

हटकर

OPEN

182 नाईक िनतीन िभमराव

चंचोली द स, यवतमाळ, 445203

8208322652

बंजारा

VJ(A)

183 मोरे आ णासाहेब शामराव

शंदेव ती,ता.नगर,पो.िनबंधक अहमदनगर 414111

9922713980

मांग

SC

7447497963

हावी

OBC

7387960035

मांग

SC

9665601425
7796821936

शंपी

OBC

7776855199

धनगर

NT(c)

8459170819

नेवे वाणी

OBC

184 गायकवाड सुभाष रामदास
185 कांबळे िशतुल हनुमंतराव
186 देवरे योती कशोर
187 घोडके सुिजत

ानदेव

188 नेवे र मी मुकेश
189 लगाडे वैशाली अशोक

190 वालदे अचना सतीश

लॉट.नं. 1167, एन.6,साईनगर, िसडको औरं गाबाद
431001
भाऊराव च हाण सह.सा ,ल मीनगर, देगाव, आधापूर
नांदेड
चंचोली, यावल, जळगांव- 425302
देवळाली, उ मानाबाद, 413501
लँट नं. 406,शारदा लोरे िशया चौधरी व ती,
खराडी बायपास, पुणे 411014
आ द य रे िसडे सी , समता चौक , कासारवाडी, पुणे
34
लँट नं. 5, राममं दरासमोर, हजारे िब ड ग ,
लोणकर रे िसडे सी जवळ, मुंढवा पुणे 36

9112791986

बौ

SC

7774955057

महार

SC

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

191 साबळे िनलेश दु ंदा

एस.एन. 193/4, अ वाल शाळे जवळ, पांडव बनगर
कॉलोनी-2, च पाणी वसाहत रोड पुणे

9766480041

कोळी महादेव

ST

192 रं धवे तुषार िशवाजी

1735/2, शिश ाईड,पोिलस टे शन मागे, खंडोबा
मं दर व ती आळं दीदेवाची, 412105

9011780832

महार

SC

193 गायकवाड िनिखल िवलास

स.न. 18, रोडन.11,कमल पाक धानोरी पुणे 411015

9527899500

मांग

SC

194 चाटे द ा य बळीराम

तांबवा, ता,के ज, जी.बीड

9561847212

वंजारी

NT(B)

9850561294

रामोशी

VJ(A)

7709433935

महार

SC

195 जाधव सागर रामभाऊ
196 कांबळे राधाबाई

ीमंत

फलटण आसू रोड, अलगुडेवाडी, फलटण, सातारा,
415523
इं ायणी सोसायटी , पाईन रोड घरकु ल िचखली पुणे
62

197 वाघमारे िवनोद तुकाराम

मु.पो.आ ा, उ मानाबाद ता.भुम

9975670103

महार

SC

198 माने संतोष मिहबूब

धायारे र कृ पा सहमाया दत, गरमाळ लेन धायरी
पुणे 411041

9665139665

मांग

SC

199 भोसले रा ल कुं डिलक

मु.पो.कसबा भूम ,ता. भूम िज.उ मानाबाद 413504

7020116278

OPEN

मोरया कोलोनी, वा हेकरवाडी, रलाय स टॉवर
जवळ, चंचवड पुणे 411033
एलआयसी ऑफ स शेजारी, जालना रोड योगेश
िनवास, जंतूर परभणी 431509
कु सुमांजली अपामट, द वाडी, पानमळा, पुणे
411030

8080593996

धनगर

NT(B)

9850047002

भामटी

VJ(A)

9156209100

वडार

VJ(A)

203 मांजरे सुरेश तुकाराम

गती कॉलोनी, िवकास नगर, दे रोड c/o िवण
सहारे , मराठी शाळे जवळ, कवळे , 412101

7972455247

महार

SC

204 नाईकवाडे बािलका राजू

मु.पो.िशराढोण, ता.कळं ब, उ मानाबाद 413528

9922738375

महार

SC

205 नरवाडे दीपक तातेराव

खाशबा जाधव शाळा िशवाजीनगर 41106

8766721125

206 राठोड सं दप ग वंद

रा. रामपूर, मुंगशी,ता. मा र, नांदेड

9309981389

बंजारा

VJ(A)

207 माने

िस ीिवनायक िवहार,अ प िब ड ग, लँट नं.
8,सातवनगर, हडपसर 411028

9049222304

मराठा

SCBC
OPEN

208 कांबळे िनता चं कांत

येरवडा, गांधीनगर,

7350039175

महार

SC

209 अघमकर िनरज रमेश

कॉटर नं. 4, ामीण
412106

9637003232

ि

210 दातार अि नी बाजीराव

येरवडा, गांधीनगर, 411006

7378795342

बौ द

SC

211 ढाले मिनषा मधुकर

व कुं ज िनवास, रामकृ ण नगर, भगवा चौक परभणी
, वसमन रोड, 431401

9823960798

बौ द

SC

212 िबराजदार ऐ या िस दरामे र

महादेवनगर, संहगड रोड,पुणे - 411051, c/o
मकरं द कु लकण , हंगणे खुद

7083638899

लंगायत

OPEN

7887395186

महार

SC

8208707918

को ी

SBC

आंबेडकर कॉ , र हर रोड, पंपरी 411018

9730964632

मांग

SC

216 कांबळे सुि या बापू

बी.के .नगर,दिहवली गांव, बदलापूर , ठाणे-421503

9136795753

महार

SC

217 िसरसाट

c/o, नाना एन. पाटील घर नं. 1-9-493, मनपा
शाळे जवळ,िभमनगर, औरं गाबाद 431001

9673601407

महार

SC

218 सोनवणे गणेश संतोष

िशवाजीनगर, गारखेडा,11 वी योजना, औरं गाबाद

8087959511

िभ ल

ST

219 वा हळ संदीप

समता हौ.सो. िव लनगर, नेह नगर- 411018

8830144415

महार

SC

200 वडे अमोल दलीपराव
201 वटाणे योगे र ल मणराव
202 बेळे दीप िपराजी

हदेव बाळासाहेब

213 कांबळे ि ती र वं
214 उं ट सुमाली सितश
215 खंडाळे

पाली महादेव

ांतीपाल सुखदेव

ीहरी

णालय, वडगाव मावळ, का हे

स.न. 81 . शमीले हाऊस,आदशनगर,सांगवी
411027
लँट न.10, िशव रे सी,बेनकर व ती, धायरी411041

बौ

SC

न

OPEN

अ. .

उमेदवाराचे नाव

मोबाईल नंबर

जात

9373537994

महादेव कोळी

ST

9623998473

महार

SC

मु.खोकले वाडी, सु पा, गंगाखेड, परभणी 431514

8767101150

वंजारी

OPEN

223 ज न ि यांका राजेश

81/2ए,आदशनगर, नवी सांगवी 411027

9673933938

प शाली

OBC

224 कदम राज ी पांडूरंग

मु.पो.मढ,ता. जु र, पुणे 412409

9834150082

चांभार

SC

225 थोरात गौतम नारायण

सृ ी चौक,वैद ुव ती, पंपळे गुरव 411061

9923342629

महार

SC

226 ल करे सपना नवनाथ

महादेव नगर, जु र, पुणे 410502

8605970466

वडार

VJ(A)

227 इं गळे गजानन पांडुरंग

मु.अकोला खुद पो गाडेगाव खुद, जळगांव ,
जामोद,बुलढाणा 443402

7350060618

चांभार

SC

228 भोईटे िमिननाथ बाबासाहेब

के दळ खु रा री िज. अहमदनगर

7066905833

रामोशी

VJ(A)

229 देवके िवशाल तुकाराम

मु.कजुल पठार,डोळासणे ता.संगमनेर, अहमदनगर

9921762098

महादेव कोळी

ST

230 साठे दशन म हारी

सी-370,संत सोपान नगर, सासवड पुणे 412301

8805533206

मांग

SC

231 वािडले कुं दन िहरामण

मु.पो. मोराने,राम मं दर चौक,उपनगर, धुळे 424001

9822221724

भोई

NT(B)

232 आतार िहना क दर

िवनायक नगर, पंपळे गुरव

8626070422

मुि लम

OPEN

233 भालेराव मोद बापुसाहेब

बहाणपुर पो.आ हाणे ता शेवगाव,अहमदनगर
414502

9168670616

मांग

SC

सौदाणा, नायगाव, 431518

9561604806

धनगर

NT(B)

9730123425

महार

SC

9545882595

कोकणा

ST

220 ितटकारे िवना िभवा
221 मे ाम क णा पराग
222 खोकले श ु

234
235

तुम

शंदे आशा िशवाजी
भंगारे राजेश िभकाजी

236 जगताप दपक पोपट

प ा व संपक .
मुं. हवाडी,िनगडाळा,क ढवळ, आंबेगाव, पुणे
410509
टळे कर कॉ,गोपाळप ी, माजरी रोड, घर
.18,मांजरी बु

रामनगर ढोरपुरा,पोलीस कॉलनी जवळ जालना
431203
णा रो हाऊस, नं . 8 रामगढीया भवन
जवळ,धा क फाटा, नािशक- 03

वग

237 राधवण शहाजी आ णा

मु.पो.रावणगांव , दौड, पुणे 413130

9960502643

शेगर

NT(C)

238 बोरसे िवशाल अिनल

मु.पात डा ता अमळनेर,जळगांव महादेव चौक,पात डा

9689359916

माळी

OBC

239 खुणे तानाजी बलभीम

मु.वोरवही ,पो, महापूर, लातूर 413512

9096367155

मराठा

SCBC
OPEN

240 गायकवाड अिवनाश भारतराव

मु. ा हणवाडा, अंतोरा अमरावती

9579894978

मांग

SC

241 बड मंगेश शरदराव

गुंदेचा कॉलनी, िनळकं ठे र सलुन जवळ, ,
नागपुर,midc, अहमदनगर, 414111

9665729222

िभल

ST

242 फड ई र गोपीनाथ

रा.धमापुरी, ता . परळीवैजनाथ,बीड 431515

9850918912

वंजारी

OPEN

243 सपकाळ िस दांत जा लंदर

गजानन नगर,नाळवंडी नाका, पेठ बीड 431122

9881908959

मराठा

SCBC
OPEN

244 कांबळे गणेश राधे याम

मारोती चौक, मोराणे (उपनगर), धुळे 424002

8669860085

मांग

SC

245 बोड रा ल िवलास

वाणीनगर,सावेडी,पाईप लाईन रोड, अहमदनगर

9175825673

महार

OPEN

246 राऊत रामे र बबन

भातकु डगाव, शेवगाव, अहमदनगर 414502

8796389556

प रट

OBC

247 जमधाडे सिवता िनवृ ी

बै द िवहारजवळ, परभणी 431511

9970416189

बौ द

SC

248 चाटे द ा य बळीराम

ताबवा , के ज िबड

9561847212

वंजारी

NT(D)

249 म के सुलोचना

संत गोरोबा सोसा, लातूर 413512

9689967647

मांग

SC

ी समथ सोसा. िवजापूर,सोलापूर

9284775939

ठाकर

OPEN

िम नगर, चं पुर 442402

7083954439

तेली

OBC

चोराखळी, ता.कळं ब, उ मानाबाद

9921902120

मांग

SC

ावण

250 पवार महेश दलीप
251 रागीट करण कवडु
252

शंदे उ मला ानदेव

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

253 वाघ ि यंका संजय

वडघर-करजाडे रोड, पनवेल , रायगड - 410206

8928368911

महार

SC

254 कावळे अमोल रामराव

पो. वारं गा फाटा, रा.दाभाडी, कळमनुरी िज. हंगोली
431701

7066807047

मराठा

SCBC
OPEN

255 जाधव शेखर

कवडीपूर , पाड , यवतमाळ- 445215

9011139099

बंजारा

VJ(A)

9834186774

कु णबी

OBC

ीराम

256 मापारी नागेश संजाबराव

पंपळखुटा, लोणार, बुलढाणा वडगाव तेजन 443302

257 खरात वैशाली र वं

लँट नं. 19आकाश करण, िशवद नगर, पंपळे गुरव
411061

8856912655

बौ द

SC

258 सुकाळे

उपकार िनवास,धावडे व ती, भोसरी 411039

9145226082

महार

SC

चंचोली काळदात, कजत अहमदनगर 414402

9561226051

धनगर

NTC

दांजली तुकाराम

259 गोयकर द ा य िशवाजी
260 आिहरे लखन रमेशराव

संत तुकारामनगर, पंपरी 411018

9890720978

बौ द

SC

261 मरगडे मनोज रामराव

िब.न. 42/6,यमुनानगर,िनगडी, बँक ऑफ महारा
जवळ, िनगडी

9975863584

तेली

OBC

262 वानखेडे कत

संक प, हौ.सोसा.परांडे नगर, धानोरी 411015

7875203906

बौ द

SC

नह आंबेगाव पुणे 411014

9921573152

कु णबी

OBC

9860844398

महार

SC

हाद

263 पाटील रे मा उमेश
264 वंजारी ि यंका ई र

ी. वु स सोसा.िस दाथ नगर , धानोरी 4411015

265 को ी चंचल भाकर

वडमुखवाडी पुणे 412105

9421520800

देवांग को ी

OPEN

266 को ी िनमल भाकर

वडमुखवाडी पुणे 412105

9067114116

देवांग को ी

OPEN

267 भगत योगेश दिलपराव

मु.पो.उमशे ता क नवट, नांदेड 431805

9858201625

महार

SC

268 नलकांडे ि यांका योगेश

शा ीचौक, भोसरी411039

9130182527

कु णबी

OPEN

269 लोहबंदे कपील िभमराव

मु.मरवाडी, गडगर ,ता. नायगाव, नांदेड 431709

8459912933

महार

SC

270 बडगुजर पुजा एकनाथ

रामे र कॉ, जळगांव

9613636311

बडगुजर

OBC

271 ढोबळे ध मपाली अशोक

पंचशील कॉ. गणेश नगर, थेरगांव, पुणे 33

7972480283

महार

SC

272 जाधवर अिवनाश िनवृ ी

काटे कॉलनी न.5 , चह ली बु ,चोिवसावाडी,आळं दी
412105

7972691702

वंजारी

OPEN

273 मडके पूजा राजाराम

तांबे, जु र पुणे 410502

9970109093

महादेव कोळी

ST

274 जोशी र मी इ र

अ ण कराणा जवळ, वाड नं. 27,वधा 442001

7378536119

हलबी

ST

275 घुले तुषार उ हासराव

पाथड , अहमदनगर

9145834660

वंजारी

OPEN

7040481025

धनगर

NT(C)

276 घुले िवण द ा य

पंपळे गुरव 411061

277 घोडे वार माया िशवाजी

लेन न - 4 ,सुदशनगर, पंपळे गुरव

7378333820

महार

SC

278 च हाण तृषाली भाकर

राजे िशवाजी नगर,ओम िशवसाई अपा,जाधववाडी
िचखली

7774062520

मराठा

OPEN

279 सोनवणे तुषार िशवाजी

देवळा, अंबाजोगाई ,िबड 431517

9922704587

महार

SC

280 म कर शुभांगी िनवृ ी

िशवनगरी, पंपरी चंचवड आकु ड -411033

7796860419

कु णबी

OBC

281 फडतरे दशना िशवाजी

मुकाई चौक, रावेत ,पुणे - 412101

9172334348

मराठा

OPEN

282 जाधव दनेश अशोक

अिभयंता नगर,धुळे रोड, चाळीस गांव जळगांव
424101

9665227596

धोबी

OBC

283 खेडकर िनता गुलाब

िशवाजी नगर पोलीस कॉ. पुणे 411005

8668676337

माळी

OBC

शंदे महेश रामराव
285 ढोणे अतूल तुकाराम
286 खुळे सिवता ानोबा

वैभवनगर, हाडको, नांदेड

9689129009

हावी

OBC

कामती, होहोळ िज.. सोलापूर 413253

9823689788

धनगर

OPEN

7498290819

हटकर

NT(C)

287 मुठे अि नी रामभाऊ

लँट नं. f/26, वामी समथ नगर,जय दप पाक
जवळ, दघी रोड भोसरी 39

7720001519

महादेव कोळी

ST

288 जाधव िनलम आनंद

शा ीनगर, 411046

8698130775

नवबौ द

SC

289 सुतार सा रका िशवाजी

कराड, सातारा 415124

7709499099

सुतार

OBC

290 पावरा सुनील बादशहा

वाडी, िशरपूर धुळे 425405

8087938128

पावरा

ST

284

हसपेठ, सांगली .ता. जत

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

291 हातागळे अशोक ल मण

गो वंदवाडी, बीड 431127

9881504477

मांग

SC

292 लोढे आशा बाळू

स.नं. 191,नागपूरचाळ, येरवडजेल बाजूला, येरवडा
411006

7498127100

मांग

OPEN

293 जाधव अिवनाश मोहन

अकोला, जालना 431208

9527934526

बंजारा

VJ(A)

294 मोरे सुिनता तेजराव

िवजयनगर,खामगाव,गु कृ पा हॉटे ल जवळ,बुलडाणा443001

9860046838

महार

SC

295 भाले नानासाहेब शंकर

मु.पो. पाध , फु लं ी, औरं गाबाद

8999326900

मांग

SC

296 वायाळ सिचन रमेश

रा. रवळगांव,पो. कोकणगांव, ता. कजत, अहमदनगर

9284967433

धनगर

NT(C)

297 खराडे िनलेश भाऊसाहेब

पंपळगांव , दाणी, पो.सराटवडगाव ता. आ ी,
िज.िबड 414202

9823606605

मराठा

OPEN

298 गायकवाड नामदेव गुणाजी

आ णाभाऊ साठे नगर,ता. पुणा, परभणी- 431511

9970726080

मांग

SC

299 होगे शंकर

मु. नागरजवळा, क होळा, ता. मानवत,परभणी431505

9922846809

मराठा

OPEN

300 लांडगे गणेश देवराव

मु.पो.िहवरा, ता महागाव, िज.यवतमाळ

7057012508

नायकडा

ST

301 भोळे तुकाराम कशनराव

मु.गणपूर , पो.िपपरी,ता.पुणा. परभणी

9075767881

जोशी मढगी

NT(B)

302 सज मनोहर ल मण

मु.गळे गांव,पो.आदमपूर, नांदेड ता.िबलोली

9637319644

महार

SC

303 तळभंडारे ऋषीके श कसन

8371/73, फॉरे ट , रे वेलाईन, सोलापूर 413001

9049737310

महार

SC

304 धुतुरे अ जं य िवजयकु मार

मु.को हा, पो.मडका,ता.मुदखेड, िज.नांदेड

8329326486

महार

SC

305 बांदे सागर शरद

मु.पो.मुळावा, ता.उमरखेड,यवतमाळ

8605158514

लाड

OBC

306 तायडे गौरव साहेबराव

मु.पो.म हारा,ता.अचलपूर ,िज.अमरावती

9765647349

महार

SC

307 कांबळे अिनल सुरेश

ता.वसमत िज.िहगोली मुं. संगी पो.िगरड

8007541416

बौ द

SC

308 हाळदे द ा य संभाजीराव

मु.पो. व ाळी, नांदेड ता. देशलुर

9975809744

मांग

SC

309 पाचंगे िवनोद गणपतराव

ता.रामनगर,हनुमानगड, िज. नांदेड 431605

9623221047

ग धळी

NT(B)

310 आ वारे मंगलताई िशवाजी

रा.सुकळी,ता. वसमत, हंगोलीपो.कु ं दा

9370700195

चांभार

SC

311 जाधव बालाजी

पौ. गोलेगाव,ता.लोहा,रा. करोडा. िज.नांदेड 431708 9325003547

मराठा

OPEN

तुमराव

हाद

312 मडावी िवशाखा िवठोबा

ता.िचमूर,चं पुर 442903 मु.पो.तळोधी (नाईक)

7083935428

गड

ST

313 पोलावार गोपाल राजू

मु.पो.मारी ,ता. िजवती, चं पुर- 442908

7058880473

गोलकर

NT(B)

8379052099

बंजारा

VJ(A)

महार

SC

314 जाधव आकाश िशवराम

कनवट,सर वती कॉ. िज.नांदेड

315 सावंत हषमाला भगवानराव

ता.अधापूर,मु.पो.लहान, नांदेड-431704

9834181372

316 लोकडे संतोष म रबा

मु. पेनुर, कावलगांव,ता. पुणा िज परभणी

9119536056

मातंग

SC

317 िनलमवार सिचन रामचं

ए-116िव कमा मं दराजवळ, हडको, नांदेड

9511221535

झंगाभोई

NT(B)

318 सावसाकडे सिचन बाळकृ ण

जामसाळा, चं पुर-441222

7057300514

माना

ST

319 नरवाडे सिचन दपक

मु.टाकळी,पो. मा र ,लखमापूर, नांदेड 431721

8407939265

महार

SC

320 ढेपाळे बळीराम आनंदा

मु.पो. तु पा, जय म हार नगर,िज.नांदेड

8208782456

धनगर

NT(C)

321 ग हाणे दलीप अजुन

बी.10,िव नगर,तरोडा,िज.नांदेड

9970935050

गोपाळ

NT(B)

322 च हाण िनलेश उ वराव

पांगरी गोसावी,ता.मठा, िज. जालना 431501

8007568887

मराठा

SEBC

323 भरकाडे सुदाम रामचं

ता.कळमनूरी, मु.पो. सुकाळीवीर, िहगोली-431701

9158394108

आंध

ST

324 बेकटे अंकुश रामभाऊ

मु.कु वरदडी, ता.सेणगांव , पोव ड च पाणी,
िज. हंगोली

9764159117

बौ द

SC

अ. .

उमेदवाराचे नाव

325 खंदारे सुशील चांदा
326 वाघमारे अ ण मारोतराव

प ा व संपक .
घर . 1026,अिनके त नगर,मालेगांव रोड,ता.िज.
नांदेड
घर .6/12,ND2, ांती चौक , िसडको, ता.िज.
नांदेड -431603

मोबाईल नंबर

जात

वग

9975468594

बौ द

SC

9890941441

महार

SC

327 सोनवणे अमोल गणेशराव

िम लंदनगर,सुपर माकट रोड, परभणी 431401

7028082636

बौ द

SC

328 खरात अमोल अशोक

ताडिशवणी,ता. संदखेड राजा ,िज.बुलडाणा 443308 7719968328

बौ द

SC

7741911219

आंध

ST

9823202055

महार

SC

329 बोलके द ा िव ल
330 बोदडे रमेश देव संग

मु.महा लंगी, पो.वारं गा(फाटा), ता.
कळमुनरी,िज. हंगोली
डॉ.आंबेडकरनगर,मु.पो.मु ाईनगर, िज.जळगांव425306

सही/(अजय चारठाणकर)
उप आयु
नागरव ती िवकास योजना िवभाग
पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी - 18

