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गणेश घोलप / समुह संघटक भरती 2019 

 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
नागरव ती िवकास योजना िवभाग, 

मु य शासक य इमारत - तळमजला, पपरी - ४११०१८.  

 
समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूक बाबत - (मुदत ६ मिहन)े 

िस ीप क  
 

           पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात, नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत 
िविवध क याणकारी योजना अंतगत योजनांचा  व तीपातळीवर चार व सार करणे, तसेच 
योजनांसंदभातील इतर सव कामकाजाकरीता “समुह संघटक” या अिभनामाची २० पदे सहा मिहने 
कालावधीकरीता ता पुर या व पात मानधनावर भरावयाची असून याकरीता आव यक शै िणक अहता 
धारण करणा-या उमेदवारांकडून  जाहीर कटना ारे अज मागिवणेत आले आहेत. िविहत मुदतीत ३०० अज 

ा  झाले असून १ अज दुबार आह.े सदर अजाची शै िणक अहतेनुसार छाननी केली असता सोबत जोडले या  
प  “ अ ” नुसार  २०७ उमेदवार अंितम र या पा  ठरले असून याची यादी मनपा या 

www.pcmc.india.gov.in या संकेत थळावर िस  करणेत येत आह.े  तसेच ९२ उमेदवार अपा  ठरले 
असून याची यादी मनपा या www.pcmc.india.gov.in या संकेत थळावर प  “ ब ” नुसार िस  करणेत 
येत असून अपा  उमेदवारांचे बाबतीत कोणतीही त ारीची न द घेतली जाणार नाही अथवा यासंदभात 
प वहार केला जाणार नाही, याची न द यावी. 
         सदर  पा   उमेदवारांची  ( मूळ  कागदप ां या  तपासणी या  अधीन )   लेखी प र ा रिववार  
द.- १९/०१/२०२०  रोजी  मौलाना  अबुल  कलाम  आझाद मा यिमक िव ालय खंडोबामाळ चौक, आकुड , 

पुणे – ४११०३५ येथे होणार आह.े तरी, सदर प र ेसाठी पा  उमेदवारांनी आप या फोटो ओळखप ासह 
रिववार द.- १९.१.२०२० रोजी स. ९.०० वा प र ा क ावर उपि थत रहावे अ यथा लेखी परी ेस 
बस याची परवानगी दली जाणार नाही याची प पणे न द यावी. 
 
               सही /- 

मांक - नािवयो/१ /कािव/  ०४ /२०२०             ( संतोष पाटील ) 
दनांक -   ०२/०१/२०२०             अित र  आयु  – १ 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
        पपरी – ४११ ०१८. 

 
 

 
  

  

  



1 लोकडे  दलीप मरीबा
मु. पेनुर पो. कावलगांव ता. पुणा िज. परभणी
मोबा - 7498210446

मातंग अनु. जाती

2
वानखेडे क त  

हादराव

संक प नगरी ह सीग सोसायटी, किवता 
िब ड ग, लॅट नंबर 16 
परांडे नगर धानोरी - 411015
मोबा - 7875203906

महार अनु. जाती

3 कांबळे  िनतेश उ मराव मु. पो. वाळकेवाडी ता. लोहा  िज. नांदेड        
मोबा - 9168148644

मांग अनु. जाती

4 जानोरकर प लवी सुरेश
मु. पो. महान ता. बा श टाकळी 
िज. अकोला - 444405        
मोबा - 9623034309

हदु कुणबी इमाव

5 जाधव भा य ी  िवलास

लॅट नं 3,  िब ड ग बी कार पाक,  िवशाल 
नगर,जगताप डेअरी, ध वाकड रोड 
पुणे - 411027                        
मोबा-8446401119

मराठा  खुला

6 राजमाने महेश परमे र
लॅट नं 206 सुबीरा ने ट, ओम कॉलनी, परांडे 

नगर, आळंदी रोड ,  द घी पुणे 411015       
मोबा - 7709533357

लगायत खुला

7
कांबळे  िवशाल 

भाकरराव

भाकर म रबा कांबळे, घर, समतानगर मुखेड 
ता. मुखेड  िज. नांदेड                   
मोबा - 8668917840

महार अनु. जाती

8 साबळे वाती धमा
मु. पो. काल स डे, ता. वे हा 
िज. पुणे 412213          
मोबा - 9518310909

महार अनु. जाती

9 लोकडे संतोष मरीबा
मु. पेनुर पो. कावलगांव 
ता. पुणा िज. परभणी           
मोबा - 9119536056

मातंग अनु. जाती

10 धोतरे भारती रमेश
मु. पो. अकलुज, आंबेडकर चौक, ता. 
माळिस रस, िज. सोलापूर -413101     
मोबा - 9518528575

वडारी िवजा (अ)

11 लवटे सागर परमे र 573, भोई आळी, ता. भोर - िज. पुणे      
 मोबा - 9067008390

धनगर भज (क)

12 स ते योिगता िनतीन
ी. कृ णा  िनवास, स नगड कॉलनी, नखाते 

व ती, रहाटणी,पुणे - 411017 
मोबा- 8888680122

मराठा खुला

13 चकोले ह रचं  शंकर
मु. पो. आंबाडी ता. कुही 
िज. नागपुर - 441202          
मोबा - 7775024523

तेली इमाव

14 मनोज रामराव मरगडे
चं लोक िब. नं 42 लॉट 15 िनगडी         
मोबा - 9975863584 तेली इमाव

15 अिहरे लखन रमेशराव
संत तुकारामनगर, पपरी पुणे 411018        
मोबा - 9890720978 बौ द अनु. जाती

16
घाटोळ ि यंका 

नंद कशोर

शा ी चौक, राज सोसायटी, संत ाने र 
शाळेजवळ भोसरी -411039
मोबा - 9604860897

माळी इमाव

वग

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, 
पपरी - 411018.

समुह संघटक पदाचे लेखी प र ेसाठी पा  ठरले या 207 अजदारांची यादी - 
प  “ अ ”

अ. . उमेदवाराचे नाव प ा व संपक . जात



वगअ. . उमेदवाराचे नाव प ा व संपक . जात

17
िबदरकर ि यदशनी 

संजीवनराव

स.न.112,सािव ी  िनवास, ी राम कॉलनी, 
सुतारदरा, लेन नं. 8, कोथ ड पुणे -38
मोबा - 9766831085

हावी इमाव

18 भवरे िवलास चं कांत
िभ मनगर पुणा.ता पुणा 
िज. परभणी - 431511        
मोबा - 8149498053

महार अनु. जाती

19 िमना ी बक पवार
मराठे पॅलेस, दि  ण मुखी मारोती मं दर 
शिनवारपेठ पुणे- 411005 
मो - 8390283039

लमाण िवजा (अ)

20 राठोड िवण एकनाथ
रा. बेलवाडी पो. घंटा ा 
ता. गंगाखेड िज. परभणी - 431536 
मोबा - 9822999756

लमाणी िवजा (अ)

21 सुतार सा रका िशवाजी
मु. पो. काव,
 ता. कराड िज. सातारा - 415110  
मोबा -  7709499099

सुतार इमाव

22 शदे गो वद माधवराव
अंबुलगा पो. महनसुरी 
ता. िनलंगा िज. लातुर - 413521
मोबा - 8975443162

मांग अनु. जाती

23
होलबोले बळीराम 

बाबुराव

मु. द डवाडी पो. घाटनांदुर
 ता परळी िज. बीड 431519        
मोबा - 8668824609

होलार अनु. जाती

24 डुकरे ीराम बालाजी
मु. पो. जगलपुर बु ता जळकोट 
िज. लातुर - 413514          
मोबा - 9922699464

मांग अनु. जाती

25 राठोड नंदकुमार राम
मु. िश वाजीनगर तांडा पो. केगांव 
ता. सोलापुर िज. सोलापुर -4132005         
मोबा - 7498454002

लमाण िवजा (अ)

26
जेटीथोर राजपाल 

गणपत

यु बुधवार पेठ 41/371 िभ मर  चौक 
सोलापुर -  413002   
मोबा - 9545446895

महार अनु. जाती

27 कंुभारे उमा नारायण
मु.पो बा ळ ता. कंधार 
िज. नांदेड - 431746              
 मोबा - 9673662453

कुडमुडे भज (क)

28 पवळे जय ी र व
मु. पो. पेठ, ता. आंबेगांव 
ज पुणे - 410512                    

मोबा - 9960696123
मराठा खुला

29 को ी चंचल भाकर
लॅट नं 206 सुबीरा ने ट, ओम कॉलनी, परांडे 

नगर, आळंदी रोड ,  द घी - 411015
मोबा -9421520800

देवांग को ी खुला

30 बोरकर अपे ा देवचंद
देवकर कॉलनी, देवकर िब ड ग लॅट नं304, 
कळसगांव, िव ांतवाडी, पुणे - 411015
मोबा - 9623273649

महार अनु. जाती

31
सुयवंशी अिनकेत 

भाऊसाहेब

लॉट न 15 बी एल आय सी कॉलनी हॉटेल 
स ाट जवळ 
अमळनेर िज. जळगांव 425401
मोबा 8928170714

कुणबी इमाव

32
नालवाड योगे र 

बालाजीराव

मु. पो. हाळदा ता. भोकर 
िज. नांदेड 431801            
मोबा - 9921612887

सुतार इमाव

33
पांचाळ गणेश 
कािश नाथराव

सर वती कॉलनी नांदगांव रोड 
लातुर 413512               
मोबा - 9881881637

सुतार इमाव



वगअ. . उमेदवाराचे नाव प ा व संपक . जात

34
िबराजदार अि नी 

काश

िबरादार िनजाम ानसर वती चोक  राजे 
िशवाजीनगर यु बाश  रोड पाखर सांगवी 
लातुर 413531  
मोबा 8087243099

लगायत खुला

35 शपी क पेश संजय
ारकाद  िब ड ग खराळवाडी, 
पपरी पुणे 411018            

मोबा 7744894241
शपी इमाव

36 लांडगे ि ती अिनल
मु. पो. अमळनेर, तोडपुरा, धरणगाव रोड ता. 
अमळनेर िज. जळगांव                      
मोबा 9607067304

धनगर भज (क)

37 लांडगे सपना अिनल
मु. पो. अमळनेर, तोडपुरा, धरणगाव रोड ता. 
अमळनेर िज. जळगांव                      
मोबा 8459527577

धनगर भज (क)

38 पवार रा ल अशोकराव
मु. पो. आळंदी रोड ल मीनगर उ र मोशी      
  मोबा 9552883605 बंजारा िवजा (अ)

39 गुमा ते पा दलीप
लॉट नं 537 से. 18 गणपती मं दर जवळ 

िशवतेजनगर िचखली ािधकरण चचवड19 
मोबा 7447788723

ा हण खुला

40 पाटील गौरव सुधाकर
मु. पपळकोठा पो. भोलाणे ता. पारोळा िज. 
जळगाव 425113    मोबा 7758943050 कुणबी इमाव

41 सरकटे संतोष देवराव मु. पो. साबलखेडा ता. सेनगांव िज. हगोली    
       मोबा - 7030979607

बौ द अनु. जाती

42
केळगे आ दनाथ 

आ पासाहेब

मु. पो, आ हाणे बु ता शेवगांव िज. अहमदनगर 
 414505   
मोबा 9637067870

कुणबी इमाव

43
दिहकांबळे देिव दास 

िवठठल

मु. िनवळी पो. वडगाव 
ता. मुखेड िज. नांदेड 431715     
 मोबा 8412812655

मांग अनु. जाती

44 गुजरवाड पुजा राजू M I D C बळीरामपुर तु पा 431603          
मोबा 7038440758

पदमशाली SBC 
 ( खुला )

45 मांजरे िनलेश तुकाराम
मु. येळी पो ट कनी ( थोटे ) ता. औसा िज हा 
लातुर 413516       
मोबा 9579801344

महार अनु. जाती

46 िचमणे पुनम शांतकुमार
रा. रामनाथ ल मण च हाण िनवास िज हा 
प रषद जवळ, परंदवाडी ता. मावळ िज. पुणे  
मोबा 7758974587

महार अनु. जाती

47 मांजरे सुरेश तुकाराम
स ह नं. 24, पवळे चाळ, बौ दघोष  
िवहारजवळ. बोपोडी. पुणे 411020     
मोबा 7972455247

महार अनु. जाती

48
वानखेडे क पना 

पंढरीनाथ

ल  कदम, हॉऊस नंबर. 428 , स ह नं 71 
अमर दप कॉलनी नं 02, थेरगांव िड माट 
जवळ, काळेवाडी पुणे 411017         
मोबा - 9422981399

महार अनु. जाती

49 जाधव अिवनाश मोहन मु. पो. अकोला देव ता. जा ाबाद िज . जालना  
         मोबा 9527934526

बंजारा िवजा (अ)

50 महाजन शुभम लखीचंद
सव नं. 60/2 नलवाडे व ती िबजलीनगर 
चचवड पुणे 411033

मोबा - 9527196602
रेवे गुजर इमाव



वगअ. . उमेदवाराचे नाव प ा व संपक . जात

51 कंुभार भारती वासुदेव

C/O सुरेश घोलप लॉट नं.308/78/10A 
वाधजाईनगर वाधजाई कॉ ले स  भोर ता. 
भोर िज. पुणे 412206                    
मोबा 7378755423

कंुभार इमाव

52
आडे रतेशनाईक 

तुकाराम

पवन नगर तरोडा खुद, ल मी सॉ िमल आरा 
मिशन या पाठीमागे नांदेड 
ता. िज. नांदेड 431605
मोबा 9359991712

बंजारा िवजा (अ)

53 मह ले सागर नामदेव
मु. पो.सोयता ता. िज. वािशम 444505       
मोबा - 9822679245 OBC इमाव

54 म के सुलोचना ावण संत गोरोबा सोसायटी लातुर ता. िज. लातुर 
413512         मोबा - 9689967647

मांग अनु. जाती

55 क े अिनल नरहरी

20/886 सहायोगनगर कंधार गंगा िनवास 
सहायोग नगर कंधार 
ता. कंधार िज. नांदेड 431417                 
मोबा -9404785505

वंजारी इमाव

56 राठोड ाने र बबन
मु. पो. अकोला देवतांडा ता. जा ाबाद िज . 
जालना 431208
मोबा 9420742743

बंजारा िवजा (अ)

57 महालकर िनलेश अ ण
मु. खांडी पपळगांव पो. सुलतानपूर. ता. 
खुलताबाद िज. औरंगाबाद 431101         
मोबा 9765884440

माळी इमाव

58 कराडे ममता रामचरण
वैभव कांबळे, सी व ग 1102 सं कृती 
सोसायटी, क पटे व ती वाकड 411057       
मोबा 9422334433

चांभार अनु. जाती

59
लोखंडे द ा 
मारोतीराव

लॉट नं 55, एस टी कॉलनी िसडको नं 2 
औरंगाबाद 431001 
मोबा 9284776412

बौ द अनु. जाती

60 शदे तेज ी िवजयकुमार
गौरीशंकर लॅट नं 6/अ लेआऊट नं 4 बाबा 
जरग नगर, को हापूर 416007  
मोबा 7721844933

महार अनु. जाती

61
सुयवंशी नवनाथ 

नारायण

मु. वरखेड पो. वाघी ता.
 िज . नांदेड - 431602    
मोबा 7558350545

मातंग अनु. जाती

62 डे शरद भारत
मु. पो. गातेगांव 
ता. िज. लातुर
 मोबा 9764173493

धनगर भज (क)

63 कांबळे ीधर हदेव
50 े र नगर भाग 4 कुमठा नाका सोलापूर 
413003-
मोबा 9922884229

महार अनु. जाती

64 कांबळे सुहास संजय
आ णा भाऊ साठे चौक िचपरी ता. िशरोळ िज. 
को हापूर 416101                           मोबा 
9860465771

मांग अनु. जाती

65 वानखेडे चं शेखर 
सहदेवराव

रेणुका नगर, डाबली रोड, अकोला                 
मोबा 9823646612

बौ द अनु. जाती

66
गायकवाड आकाश 

भा कर

िज हा प र षद शाळेमागे मोरेवाडी पो, चनई 
ता. आंबाजोगाई िज. बीड 431517 
मोबा- 9511833002

महार अनु. जाती
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67 वंजारी ि यंका ई र

ी वुडस को ऑपरे ट ह हाऊ सग सोसायटी 
िस दाथ नगर, पी. एम. सी. टाक जवळ 
धानोरी पुणे 411015
मोबा - 9860844398

महार अनु. जाती

68 बांगर सीमा महादु
एफ 06 युिनट लॅट नं 506, जय गणेश 
सा ा य, पांजरपोळ, भोसरी पुणे 411039 
मोबा - 8788746969

महादेव कोळी अनु. जमाती

69 बोधले पूजा संजय

राजू नारायण बोधले, लॅट नं 701 ऑरम 
वा टका फेज III बी यू भंडारी द नगर 
दघी पुणे- 411015                           

मोबा - 8275254817

मराठा खुला

70 पटेल गणेश मुकेश
िव णुकृपा सह. गृहिनमाण सं था सदिनका . 
एच 12 वाघजई रोड भोर पुणे 412206
मोबा - 7620523757

वा मीक अनु. जाती

71 नाळे नेहा नंदकुमार
324, लॅट 2 सर वती अपा. मंगळवार पेठ, 
सातारा 415002
मोबा - 9623028352

माळी इमाव

72
भराडे हेमंतराव 

ीधरराव

गौतम नगर, परभणी 431401 
मोबा - 7350460813 बौ द अनु. जाती

73 कळकंुबे राजेश एकनाथ
मु. भोसा पो. डावरगांव ता. शदखेडराजा िज. 
बुलढाणा 443203                           मोबा -
 7066222555

कुणबी इमाव

74
जावळे िशलवंती 

यशवंता

मु. पो. राहोळी ता. िज.
हगोली  - 431513       

मोबा - 9623527932
बौ द अनु. जाती

75 बगाटे बाळू आनंदा मु. कोथळज पो. हगोली ता. िज. हगोली 
431513  मोबा - 9767830945

बौ द अनु. जाती

76 बडे वैजनाथ बुवाजी
एम. एस. ई. बी ऑफ स एस/एन - 45 /2 
सोमनाथ नगर वडगांव शेरी पुणे - 411014   
मोबा - 8796680574

वंजारी खुला

77 बगेवार अचना शामराव

144/1/2, लॅट नं. 601, बी वग  शुभंकरोती 
सोसायटी आळंदी 
ता. खेड, िज. पुणे - 412105     
मोबा - 8623872388

पदमशाली
िवशेष मागास 

वग

78 जाधव ेहल सुरेश
मु. पो. धुणक , कंुभार ग ली, ता. हातकणंगले. 
िज. को हापूर - 416112           मोबा - 
9975741937

मराठा खुला

79 राठोड भुषण यशवंत
मु. नवापूर पो. पोरगाव 
ता. चांदवड िज. नािश क 
मोबा - 9689126552

कोकणा अनु. जमाती

80
झाडगे मृणािलनी 

वाि मक

45, ंकटेश पाक, रिववार पेठ, लोणार ग ली, 
पोवाईनाका, सातांरा - 415001        मोबा - 
8412076111

लोणारी इमाव

81 जाधव अंकुश भाऊसाहेब
लॅट . 74, एस. टी. कॉलनी, N - 2  िसडको 

औरंगाबाद      
मोबा - 7758049170

मराठा एसईबीसी

82 यादव दप योती काश
मॉडन एंटर ायजेस, ल मीनगर, मा ती मं दरा 
मागे, िनगडी 411044,          
मोबा - 9637143214

मराठा खुला

83 भवारी अशोक भा कर
लॉट . 104 िब रंगोली तेजस पोरवाल पाक 

शांतीनगर- येरवडा पुणे - 06   
मोबा - 8793728990

महादेव कोळी अनु. जमाती
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84 वालदे अचना सितश
लॅट नं 6, हजारे िब ड ग, राममं दर समोर 

मुंढवा पुणे 36   
मोबा - 7774955057

महार अनु. जाती

85 हारके सा र का राज
साई कॉलनी, गो वदधाम सोसायटी बी वग 
लॅट नं - 5 रहाटणी पुणे - 17     

मोबा - 9730284528
को ी इमाव

86
जोगेकर अतुल 

मनोहरराव

शदुर जनाघाट ता. व ड 
िज. अमरावती - 444907  
मोबा - 9049891211

तेली  इमाव - खुला

87 चौगुले अजुन रामकृ ण
189, नर सग िगरजी िमल चाळ, मुरारजी पेठ, 
रामलाल चौक, सोलापूर - 413001     मोबा -
 7218305238

धनगर भज (क)

88 वाघमारे अजय िशवाजी
मु. जोगाळा पो. ल ड जवळगा, ता िश र. 
अनंतपाळ िज. लातूर
मोबा - 8007642324

महार अनु. जाती

89 थोरात अिवनाश िवठठल
मु. बकु पपळगांव पो. वरासंगम ता. नेवासा 
िज. अहमदनगर - 414603        
मोबा - 9423309263

धनगर भज (क)

90
मुजावर साबीरअहमद 

सैपो ीन

मु. पो. पान मंग ळ ता. अककलकोट िज. 
सोलापूर - 413219 
मोबा - 9561674332

मुजावर इमाव

91 रांजणे भारत जय हद

घर नं. 1049, स ह नंबर 23/11, गणेश 
मं दराजवळ, बालाजीनगर, धनकवडी, 
पुणे 411043     
मोबा - 8796879389

कोळी महादेव अनु. जमाती

92 शदे व ाली नागेश
मु. पो बाभुळगांव, ता बाश , 
िज. सोलापूर 413409  
मोबा - 7709679835

मराठा एसईबीसी

93 माने अिमत उ म
कोजागीरी अपाटमट लॅाट नंबर 23, 
चैत यनगर धनकवाडी - 411043                
मोबा - 7719838290

नवबौ द अनु. जाती

94
हडपद मि ल काजुन 

धोड पा

मु. पो. मंग ळ पान ता. अ लकोट िज. 
सोलापुर - 413219  
मोबा - 8855092913

हावी इमाव

95 सोनवणे अ या र व

लॅाट नंबर 19/ बी, महािवर नगर, यावल रोड 
चोपडा, ता चोपडा, 
िज. जळगांव - 425107  
मोबा - 9834438160

कोळी खुला

96 सरकटे मंगेश दिलत
मु. साबलखेडा पो. पळशी, ता. सेनगांव, 
हगोली - 431703 मोबा - 9637152023 बौ द अनु. जाती

97 गायकवाड पवन युवराज रा. सा तुर ता. लोहारा िज. उ मानाबाद        
मोबा - 9011537854

महार अनु. जाती

98 बोडरे सोमनाथ उमाजी
मु. पो. फळवणी ता. माळिशरस िज. सोलापूर 
413306  
मोबा - 9657817496

रामोशी िवजा (अ)

99 िशतोळे अचना च भुज
मु. पो. भोर व लोक नगरी बी ड ग नंबर - 
40 ता भोर िज. पुणे - 412206              
मोबा - 9307443981

मराठा एसईबीसी
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100 इंगळे आदश िडगंबर
मु. पो. ता. जामनेर, रा. िभमनगर, भुसावळ 
रोङ जामनेर िज. जळगांव 424206
मोबा - 9168466101

बौ द अनु. जाती

101
मांडके ितककुमार 

जयवंतराव

लॉट नं.107, अबोली वधमान पल. आंबेगांव 
जानक  नगर, पुणे - 411046
मोबा - 8855557053

मराठा खुला

102 खंदारे भगवान बालाजी
मु. पो. थारा ता. कनवट 
िज.नांदेड - 431810
मोबा - 9923878493

आंध अनु. जमाती

103 िशवशरण वरांजली 
रमेश

मु. पो. वडकबाळ ता. िज. सोलापूर - 413004 
 मोबा - 7057490839

महार अनु. जाती

104 हे े ल मी राजशेखर बुधवार पेठ, अ लकोट, सोलापूर - 413216   
           मोबा - 8007841894

माळी इमाव

105
सुकाळे दांजली 

तुकाराम

उपकार िनवास, गणेश नगर, धावडे व ती, 
भोसरी पुणे  - 26
मोबा - 9145226082

महार अनु. जाती

106 खरात वैशाली र व

लॅट 19 आकाश क रण िब ड ग A वग 
िशवद  नगर पपळे गुरव पुणे - 61
मोबा - 8856912655

बौ द अनु. जाती

107 च हाण पौ  ामा सुभाष
6, नेह नगर िवजापूर रोड 
सोलापूर 413004           
मोबा - 8788984553

लमाण िवजा (अ)

108 शदे रना रमेश

संत पॉल चच कंपाऊंड रावळगांव नाका 
मालेगांव कॅ प ता. मालेगांव
िज. नािशक - 423203 
मोबा - 7773973276

ि न इमाव

109 ऐवळे ीमंत राजशेखर
मु. पो. िनळग  ता. सोलापूर िज हा सोलापूर - 
413221 मोबा - 8928313277 मांग अनु. जाती

110 पाटील लोकेश िवजय 26, इं थ नगर, नकाणे रोड, देवपूर धुळे 
मोबा - 7588103703

खुला खुला

111
नाईकवाडी रोिह दास 

भाऊसाहेब

सव नं 57/ 444 व पुत  इमारत महष नगर 
महष  मेडीकल जवळ वारगेट 
पूणे - 411037    
मोबा - 9579831522

कुणबी इमाव

112 पाटील अिनकेत र व
मु. पो. िस दाथनगर, चांदुर बाजार, िज. 
अमरावती - 444704 
मोबा - 7875806958

महार अनु.जाती

113 पटवे गजानंद नवनाथ मु. पो. गौर ता. पूणा िज. परभणी - 431511 
मोबा - 7875251575

तेली इमाव

114 पोरे कंुडिलक िभमा
ओमसाई िब ड ग म. नं - 12 साईनाथ 
कॉलनी शेवाळेवाडी ता. हवेली िज. पुणे         
मोबा - 9158984104

महादेव कोळी अनु. जमाती

115 पाटील गौरव गोपाल
संत सखारामनगर जळंब रोड, वाडी ता. 
खामगांव िज. बुलडाणा - 444312 
मोबा - 9405500587

कुणबी इमाव

116 कांबळे पुजा बळीराम
स. नं. 671/71, बी- 102 /10 ही आयटी 
कॉलेज जवळ अ पर िबबवेवाडी पुणे - 
411037    मोबा - 8149491947

महार अनु. जाती
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117 नागरे कावेरी िवशाल
औदुंबर िवहार, ीधर नगर, लक रोड, बी 
वग लॅट नंबर - 108 चचवडगांव पुणे - 33   

 मोबा 9112301155
भज - ड खुला

118
सुखदेवे आरती 

बालकदास

संदीप हांडे, लॅाट नं. 02 मातो ी हॉि प टल 
जवळ नाणेकरवाडी, चाकण 
पुणे - 410501                       
मोबा -8668727414

महार अनु. जाती

119 वासिनक िनलम सुयभान
लॉग माच चौक, ेट नाग रोड, इमामवाडा, 
बडबाईक िब ड ग जवळ नागपूर - 440003  
मोबा - 9890488412

महार अनु. जाती

120 घुल े अमोल तुळशीराम
मु. पो. सफापूर ता. चांदुर बाजार िज. 
अमरावती - 444809 
मोबा - 7020385703

कुणबी इमाव

121
पाटील समाधान 

बापूसाहेब

मु पो. चहाड  ता. चोपडा 
िज. जळगांव - 425434
मोबा - 9921722542

कुणबी इमाव

122 सपकाळ गणेश अशोक
मु. पो. शेलापूर ता. मोताळ िज. बुलढाणा      
मोबा - 7744832805 कोळी

इमाव - 
SBC

123
गोयकर द ा य 

िशवाजी

मु. पो. गोयकरवाडी 
ता. कजत िज. अहमदनगर                
 मोबा - 9561226051

धनगर भज (क)

124 साळवे ि यंका भावलाल

शंकर आ पा नगर ॲ लो उदु हाय कुल लॉट 
नंबर 54 गांधीपुरा एरंडोल 
िज. जळगाव  - 425109           
मोबा - 9146393620

महार अनु. जाती

125 फडतरे िविनता मोहन
पी. एन. जी. पी. कॉलनी बी. नं. 15 म. 475 
मानखुद मुंबई - 400043                          
मोबा - 9511969458

मराठा खुला

126 राऊत दपाली सुभाष
स रता कंुज लॉट नंबर 7 लेडीज आयटीआय 
शेजारी कासारवाडी पुणे  - 411034  
मोबा - 9881334713

गुरव इमाव

127 कांबळे वैशाली संतोष
मु. पो. िशवथर ता. िज. सातारा - 415011   
मोबा -  9373238914 महार अनु. जाती -

128 हनवते िवजय चं कांत
मु. कामळज पो. कौडगांव 
ता. लोहा िज. नांदेड  मोबा - 9021144067 बौ द अनु. जाती

129 बेताल ि तम िस ाथ
मु. दोनोडा, पो. पाड  
ता. कळंब, िज. यवतमाळ  
मोबा - 7774806090

महार अनु. जाती

130 पाटकरी मेघना र व
ताप नगर िमल चाळ गलवाडे रोड अमळनेर

िज. जळगांव - 425401
 मोबा - 9325242005

- इमाव

131 नाईकवाडे बािलका राजू
रा. िशराढोण ता. कळंब 
िज. उ मानाबाद - 413507 
मोबा - 9960738375

महार अनु. जाती

132 इंगळे ाज ा घन याम इंगळेचाळ तपोवन मं दर, पपरी- 411017 
मोबा - 9139851214

भराडी खुला

133 शेख नाजेम अली िनजाम
रा. लािसना ता. सोनपेठ
 िज. परभणी - 431516 
मोबा - 9860233531

मुि ल म इड लुएस
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134 रावते िव ास भगवान
गाय ी मं दराजवळ, कमला नगर हगोली 
िज. हगोली - 431513 
मोबा - 8855008068

बौ द अनु. जाती

135 काल लखन िवज
बौ द िवहार जवळ, कौश यबाई िनवास 
शि  नगर इतवारा नांदेड - 431604 
मोबा - 9923769922

महार अनु. जाती

136
वानखेडे ेयश 

अशोकराव

सुदशन कॉलनी बायपास  िज. प. शाळेजवळ 
कारंजा िज. वािशम - 444105 
मोबा - 8888277507

कुणबी इमाव

137 राठोड अजुन गोपाल
गट नंब 1290 रोड नं 4 पंचवटी सो. शरद 
नगर पाईन रोड िचखली पुणे 
मोबा - 9730891373

लमाण िवजा (अ)

138 पाटील सा रका दपक

C/O गजानन पा ट ल जगदंब ेडस जवळ, 
भैरवनाथ सोसायटी, पीनगर, तळवडे, 
ता. हवेली िज. पुणे - 412114 
मोबा - 9923580935

मराठा एसईबीसी

139 मगर अिम त िश वाजी

741 कृ णकंुज सहकारी हैा. सोसायटी लॉट नं. 
303 पाटीलनगर बगव ती 
िचखली पुणे - 411062 
मोबा - 9767567152

मराठा खुला

140 उबाळे सुवणा तुकाराम
रा. कळंब ता. कळंब 
िज. उ मानाबाद - 413507 
मोबा - 7888213513

महार अनु. जाती

141 कांबळे मा ती रामचं
येळदा ता. आंबेजोगाई 
िज. िबड 
मोबा - 9765146495

मांग अनु. जाती

142 उमाप बेबीनंदा िभ वाजी
हातोबानगर, डांगे चौक रोड वाकड, ता 

मुळशी-िज. पुणे -411057 
मोबा - 8380956169

मांग अनु. जाती

143 कावळे अमोल रामराव
लॉट नं.  636  िब ड ग नं. 28 बी लोकमा य 

नगर नवी पेठ पुणे 
मोबा - 7066807047

मराठा एसईबीसी

144 कोकणे ाज ा राजू

शॉप नंबर 11 ी गणेशा इंअर ायजेस िनम ती 
पाक िमिलिनयम जवळ कवनगर 
पुणे - 411052 
मोबा - 7709667118

महादेव कोळी अनु. जमाती

145 कदम ीपाद पु करराव

C/O जगताप काश िडबाइन िब ड ग बी लॅट 
नं 701 गट नं 129 िचखली मोशी िशवर ता 
मोशी पुणे - 412105
 मोबा - 9766179472

मराठा एसईबीसी

146 पाटोळे रोिहत सुिनल
मु. पो. िवजयनगर मुंढे स यिजत कॉनर लॅट  
5 ता. कराड िज हा सातारा - 415115 
मोबा - 9922281654

मांग अनु. जाती

147 पाटील रे मा उमेश
िवठठल बायजा पॅलेस, न-हे 
ता. हवेली िज. पुणे 
मोबा - 9921573152

कुणबी इमाव

148 पोटे जावजी क सन
मु. बोपखेल केसरीनगर, िशवनेरी पो. सी. एम. 
ई. ता. हवेली िज. पुणे 
मोबा - 8788446185

महादेव कोळी अनु. जमाती



वगअ. . उमेदवाराचे नाव प ा व संपक . जात

149
गहलोत मोनाली 

ई र सग

C/O सौ. सोनाली िनतीन वाघमारे, िवभागीय 
कायालय िनयं क कायालय धानोरा, 
गडिचरोली  - 442605
 मोबा - 9764250126

भामटी िवजा (अ)

150
पाडवी िशवलीबाई 

िब या

मु. पो. डाब ता. अ लकुवा 
िज . नंदुरबार - 425452 
मोबा - 9403717435

िभ ल अनु. जमाती

151 करंजकर सुि या िनलेश

लॉट नंबर, 8 लॅक लॅन 3 बी से टर 2, 
यमुनानगर, साईबाबा मं दर जवळ 
िनगडी - 411044 
मोबा - 9923023506

को ी खुला

152 ह के कांचन बबन
गांधी पेठ, भात कॉलनी, चचवडगांव, 
चचवड - 411033 

मोबा - 8007098386
बौ द अनु. जाती

153 िखराडे आ पाला अजुन काळेवाडी, िवजयनगर अ िवनायक नगर, 
पपरी - मोबा - 9359176706

बौ द अनु. जाती

154
पाटील दनेश 

नबाजीराव

मु. लोण िसम पो ट, लोण बु. ता. अमळनेर िज. 
जळगांव - 425401                        
मोबा - 9284981775

कुणबी इमाव

155 जागीरदार समीर रईस
मु. पो. िशराढोण ता. कळंब, 
िज. उ मानाबाद - 413528 
मोबा - 9834426523

मु लीम खुला

156 वाकळे अमोल सुरेश
मु. पो. जायकवाड कॅ प आ ी ता. परतुर 
िज. जालना - 431507
मोबा - 9021021137

महार अनु. जाती

157
मापारी नागेश 

संजाबराव

रा. पपळखुटा पो. वडगां व ता. लोणार, 
िज. बुलढाणा - 443302 
मोबा -9834186774

कुणबी इमाव

158 हाडके सा र का िवण

हरदास नगर सुलेखाताई कंुभारे यां या घरा या 
मागे, कामठी 
िज. नागपूर - 441002 
मोबा - 8698849201

महार अनु. जाती

159
केडाळे राजाभाऊ 

मारोतराव

मु. पो. ना हार ता. पालम 
िज. परभणी - 431536 
मोबा - 9822431889

हटकर भज (क)

160 राठोड िवजय भोपू
मु. बाबी पो ट उपळी 
ता. वडवणी िज. बीड - 431144-
मोबा - 9763757510

लमान िवजा (अ)

161 मेढे करण अशोक

वामन गु जी नगर, रे वे टेशन रोड वरणगांव, 
ता. भुसावळ, 
िज. जळगांव - 425305 
मोबा - 7972333931

महार अनु. जाती

162 खैरनार रा ल जग ाथ
506/6 ई र कॉलनी 
द  मं दरा जवळ जळगांव 
मोबा- - 9021737816

शपी इमाव

163 होले करण मनोहरराव
मु. पो ट इंझाळा ता. देवळी
 िज. वधा - 442306 
मोबा - 7769939752

माळी इमाव

164 काळे अिवनाश आनंदा
45/175 यादवनगर मशीदी जवळ को हापुर 
मोबा - 9767233342 महार अनु. जाती
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165 डाखोळे िनलेश सुरेशराव
मु. पो. िशरपूर बोके 
ता. आव  िज. वधा - 442201
मोबा - 9284399343

धनगर भज (क)

166 माने िनशा बनिस द
8371/105 रे वे लाईन वािड या 
हॉि प टलसमोर फॉरे ट, सोलापूर-413001  
मोबा- 7719054301

महार अनु. जाती

167 पंचभाई ेहा िवलास
मु. ितडका पो. बा हणी 
ता. सडक अजुनी िज. ग दया - 441807 
मोबा - 9158529226

महार अनु. जाती

168
देशमुख अिभिजत 

अ णराव

मु. पो. पेडगांव ता. मंग ळपीर 
िज. वािशम - 444402 
मोबा - 9130752364

कुणबी इमाव

169 साळवे बाळू दनकर
मु. पो. जेऊर ता. िज. अहमदनगर
मोबा - 9021116805 महार अनु. जाती

170 जाधव शेखर ीराम
मु. कवडीपूर पो. पाड  
ता. पुसद िज. यवतमाळ - 445215 
मोबा - 8208393544

बंजारा िवजा (अ)

171
तोटलवार सिवता 

राजाराम

के. ा. क या शाळेजवळ िब लोली 
ता. िज. नांदेड - 431710 
मोबा - 8888037592

म ेरवारलु अनु. जमाती

172 कोठेकर सं दप नामदेव
ल मीनगर, मेहबुबनगर तरोडा बु क. 
िज हा - नांदेड 
मोबा - 8830588060

महार अनु. जाती

173 बोभाटे योगेश ाने र
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन 
सेमीनरी िह स नागपूर - 440006
मोबा - 9822012571

धनगर भज (क)

174 कराडकर  योती आनंद
बी- 211 पेब स फॉरे ट े स भुगाव
ता. मुळशी पुणे - 412115 
मोबा- 7506197663

मराठा खुला

175
उडानिशव वाती 

िशवाजीराव

िशवाई िनवास िम  मंडळ सोसायटी घर नं-
1138/3 सव नं-47/2, गणेशनगर, वडगांवशेरी 
पुणे - 14 
मोबा - 8888159844

सोनार इमाव

176 जाधव सुरज काश
पोलीस कॉलनी स ह नंबर 488 घर 

.250/49 ता.िज. जालना - 431203 
मोबा - 9623328008

बंजारा िवमु  जाती

177 तडस शंकर िवजय
मु. पो. सावरगांव िजर, 
ता. िज. वािशम - 444510 
मोबा - 8806540976

माळी इमाव

178 तांगडे मोद सुधाकर
मु. येवला पो. रांजणी ता. धनसांगवी
िज. जालना - 431207 
मोबा - 9673414993

मराठा एसईबीसी

179 काटोले सुिनता रघुनाथ
मु. पो. िशरसोली ता. 
जळगांव - 425002 
मोबा - 9823062757

बारी इमाव

180 ढेपाळे बळीराम आनंदा
घर - 173, जय म हार नगर, तु पा ता. िज. 
नांदेड - 431603
मोबा - 8600764611

धनगर भज (क)

181 वाठोरे अशोक संजाब
मु. पो. चचोली बोरे 
ता. मेहकर िज हा बुलढाणा 
मोबा - 9921659740

महार अनु. जाती
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182
वाघमारे किवता 

रमेशराव

जय नगर सुतगीरणी रोड 
अमरावती - 444606 
मोबा - 7218327460

भोई खुला

183 नागलकर शुभांगी 
बालाजी

शु वार पेठ वाशीम 
मोबा - 7517481269

भावसार इमाव

184 गायके देवं  कैलास
मु. िशलेर ता. पो. अंबड 
िज. जालना - 431204  
मोबा - 7775002969

धनगर भज (क)

185 गजिभये धनंजय धनपाल
स ाट अशोक चोक डॉ. आंबेडकर नगर वाडी 
नागपूर - 23 
मोबा - 7773964460

महार अनु. जाती

186 इंगळे कुणाल अजुन
वामन गु जी नगर िव हाळा रोड वरणगांव 
ता. भुसावळ िज. जळगांव  
मोबा - 8669100366

महार अनु. जाती

187 पांडे ेहा शामसंुदर
मु. पो. िशरड ता. हादगांव िज. नांदेड 
मोबा - 7498963629 ा हण खुला

188 राठोड एकनाथ शेषराव
यावल प ी तांडा - 1 
ता. घनसांगवी िज. जालना - 431207 
मोबा - 9284219508

बंजारा िवजा (अ)

189 लोखंडे गुडडी िवजय
आ दवासी आ म शाळा, गो वदनगर पुसद ता. 
पुसद िज. यवतमाळ - 445215 
मोबा - 9545156466

भावसार इमाव

190 ज धळे िनलेश म र बा
मु. गुळखंड फरकंडा 
ता. पालाम िज. परभणी - 431720 
मोबा - 9767548457

महार अनु. जाती

191
मानकर िवशाल 

तुळशीराम

मु. दधम पो. लालनवाडा 
ता. खामगांव िज. बुलडाणा - 444303 
मोबा - 7387144917

मातंग अनु. जाती

192 मोर कर मिनष मोद
द नगर जुनी व ती कांडली पो ट परतवाडा 
ता. अचलपुर िज. अमरावती - 444805 
मोबा - 8237179004

सोनार इमाव

193 पाटील महेश वसंत
मु. पो. प.त वा ण ता. िशराळा 
िज. सांगली - 415405 
मेाबा - 9421153470

कुणबी इमाव

194 फाटेकर रा ल उ मराव

C/O नेताजीराव गोरे लॉट नं 1307 जे वग 
िब ड ग नांदेड िसटी 
िसहंगड रोड पुणे 
मोबा -9970663853

मराठा खुला

195
परदेशी लता 
वासुदेव सह

िहबी कस हायलॅड रेसीडे सी, यश वी नगर, 
कोलशेत रोड, ठाणे - 400607 
मोबा - 9920415018

राजपूत खुला

196 जाधव अमोल शंकरराव
िशवनेरी रो - हाऊस प रजात नगर. लोखंडे 
मळा जेलरोड नािश क - 422101 
मोबा - 8975932337

मराठा खुला

197 मद अशोक हनुमंत
 मु. पो. मदवाडी 
ता. धा र िज. बीड - 431124  
मोबा - 9373314686

वंजारी खुला
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198 काळे एकनाथ मा ती
221, गणेश नगर मुळेगांव रोड 
सोलापूर - 413006 
मोबा - 8605221164

हावी इमाव

199 लकडे सं दप महादेव
मु. शदुरजना मोरे पो. शेलुबाजार ता. 
मंग ळपीर िज. वािशम - 444402 
मोबा - 9657092369

कुणवी इमाव

200 इंगळे अमर दप सुरेश
रा. कदमापूर पो. लोणी गुरव ता. खामगांव 
िज, बुलडाणा - 444303 
मोबा - 8329675085

महार अनु. जमाती

201 सानप िवशाल भाकर

लॅट  - 2 ि लस अपाटमट, कैलासनगर, 
औरंगाबाद रोड, पंचवटी नािश क - 422003 
मोब - 8390163716

वंजारी खुला

202 वाकोडे िवनोद रमेश
रा. पळशी खु पो. पळशी बु ता. खामगांव िज. 
बुलडाणा - 4443030 
मोबा - 9545791501

मांग अनु.जाती

203
साताल ीकांत 

म लीनाथ

77 बुधवार पेठ, बाळीवेस 
सोलापूर - 413007 
मोबा -8888386886

बेरड िवजा (अ)

204
जाधव ी िनवास 

पंडीतराव

यशवंत नगर िव तारीत, पावडेवाडी नाका, 
नांदेड - 431602 
मोबा - 8149762762

मराठा एसईबीसी

205 म हार िववेक  िलमकर
रा. 708, शु वार पेठ, 
सोलापूर - 413002
मोबा - 7020339600

भावसार खुला

206 शदे रेणुका य ला पा
सिचन भोसले 561, नानापेठ, 
चाचा हलवाई या मागे पुणे - 411002 चांभार अनु. जाती

207 लगाडे वैशाली अशोक
आ द य रेिसडे सी. समता चौक 
कासारवाडी - 4110138      
मोबा - 9112791986

बौ द अनु. जाती

( उ हास बबनराव जगताप )
सहा यक आयु

नागरव ती िवकास योजना िवभाग
पपरी चचवड महानगरपािलका

पपरी - 18



1
पांढरप े 

वि  ल र व

राज  धो े, A-8 कुबेर हाईटस जांभुळवाडी 
रोड द ानगर 
पुणे - 411046   
मोबा - 8806516317

हदु
एसबीसी
 ( खुला )

 MSCIT नाही

2
वटाने 

आ पाली 
िव ंबर

साने कॉलनी, मोरे व ती, गणपती, मं दराजवळ, 
िचखली चचवड रोड
िचखली, पुणे - 412114    
मोबा - 9168309023

बौ द अनु. जाती MSCIT नाही

3
खटावकर 

सायली बजरंग

मु. पो. मेढा 
ता. जावली िज. सातारा - 415012   
मोबा - 9921739916

शपी इमाव MSCIT नाही

4
कुरणे सुल णा 

करण

बीटी कंुदा िनवास, सुदशनगर र ता, नं 4 आकुड  
िचखली रोड िचखली 
मोबा - 7773924518

बौ द अनु. जाती वय 43 पे ा जा त -

5
संकपाळ 
दपाली 

नंदकुमार

महष  शदे नगर हनुमाननगर रोड, इ लामपुर 
ा यापक कॉलनी, इ लामपुर - 415409           

  
मोबा - 9763920089

परीट इमाव MSCIT नाही

6
भुजबळ 

सुिनता शंकर

मु. पो. आळे, 
ता. जु र िज. पुणे - 412411   
मोबा - 9665893721

माळी इमाव MSCIT नाही

7
वानखडे 

पाली 
दयालराव

वाड नं ता. धामणगांव रे वे, चचोली, 
अमरावती, धामणगांव - 444709  
मोबा - 8669391277

महार अनु. जाती
ज मतारखेचा पुरावा 
नाही व अपुण अज

8
पाच पडे 
यशपाल 
शामसंुदर

रा. सौदना ( अंबा ) पो. आवाड िशरपुरा ता. 
कळंब िज. उ मानाबाद 413528     
मोबा - 8605354530

- -
MA SOCIAL 

WORK - 

9
कटटीमनी 

मंजुषा 
िन यानंद

11, जांबवीर ह स ग सोसायटी 
मु, पा छा पेठ, सोलापूर   
मोबा - 9011594115

मोची अनु. जाती MSCIT नाही -

10
चांगण उ हास 

राज

अिह यादेवी चौक , मु. पो. नातेपुते ता. 
माळिश रस सोलापुर  
मोबा 9822827887

धनगर भज (क)
MA SOCIAL 

WORK - 

11
गवई अिनता 

चं भान

ारा सागर च हाण, िवकास हौस ग सोसायटी, 
पीनगर तळवडे पुणे 411062

मोबा - 8308721301
मातंग अनु. जाती वय 43 पे ा जा त -

12 साठे राधा राजू

बी नं 14 बी म नं. 8 रा ल नगर मधुकर पवळे 
शाळेजवळ से टर न.ं 22 िनगडी - 411044        
  
मोबा 9657891890

मांग अनु. जाती MSW नाही -

13
वाटाणे धनंजय 

र व

मु. वंशी खु पो वंशी ता. अचलपुर 
िज. अमरावती 444806                       
 मोबा - 9673245441

कुणबी इमाव
 MSCIT व िविहत 
नमु यात अज नाही

14
बोरालकर 
शुभांगी 
शंकरराव

सुिनल एन ठाकरे 
मु. पो. रेवोसा अमरावती 
मोबा- 7875651512

कुणबी इमाव
 िविहत नमु यात अज 

नाही

वग अपा चे कारण

पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, 
पपरी - 411 018.
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वग अपा चे कारणअ. .
उमेदवाराचे 

नाव
प ा व संपक . जात

15
पाटील ममता 

िवकास

स. नं 191 नागपुर चाळ येरवडा, पुणे 6 
त िशला बौ द िवहार जवळ   मोबा - 
9067448953

महार अनु. जाती
MSW नाही - BSW 

आह.े

16
साळंुके पल 

धमराज

भगवानदास बंगला सदगु  कॉलनी ोपट  3195 
फुलजाई चौक शदे व ती 
रावेत 411044
मोबा - 8866325589

कुणबी खुला MSCIT नाही

17
इढोळे गणेश 

मनोहर

लॅट नं 24 तळेकर लेआऊट 
गोधानी रोड नागपूर 441123 
मोबा - 8857003955

कुणबी एसईबीसी
MSW / MSCIT 

नाही

18
ननावरे 
आि  नी 
बाबासो

थमेश अपाटमट यादोगोपाळ पेठ समथ 
मंदीर सातारा           
मोबा - 9139251054

महार अनु. जाती
ज मतारखेचा पुरावा 

नाही

19
राठोड अमोल 

वसंता

मु. पो. प ी मोडक ता. कारंजा लाड िज. वािशम 
444110    
मोबा - 9607463696

बंजारा िवजा (अ)
िविहत नमु यात अज 

नाही

20
मराठे िमना ी 

काश

राजीव पाटील नगर, 
अ सेन भवन जवळ, रावेर 
िज. जळगांव - 425508 
मोबा - 9175977649

मराठा एसईबीसी MSCIT नाही

21
िच मय सुिनल 

पेडणेकर

िवठठलवाडी वगुला. सधुदग 
मोबा - 7410139578 - -

MSW व िविहत 
नम यात अज नाही

22
बसवंत मनोज 

शंकरराव

िसडको नांदेड ता. नांदेड िज. नांदेड  
मोबा - 8805431515 मांग अनु. जाती

िविहत नमु यात अज 
नाही

23
जाधव सोपान 

गंगाधर

संभाजी चौक िसडको निवन 
नांदेड - 431603 
मोबा - 9763440482

- -
िविहत नमु यात अज 
नाही-MSCIT नाही

24
कांबळे िवजय 

वसंत

मु. पो. चुये ता. करवीर 
िज. को हापूर - 416207 
मोबा - 9860829598

महार अनु. जाती MSCIT नाही

25
लोखंडे रा ल 

राजू

381, िनतीन नगर हंचाटे िव ालय जवळ 
अ लकोट रोड एम आय डी सी 
सोलापूर - 413006   
मोबा - 7709767106

मांग अनु. जाती MSCIT नाही

26
पाटील िवनल 

िवठठल

संजीवनी कंुज, अमरल मी चौक एम आय डी सी 
सातारा - 415004 
मोबा - 7558442290

मराठा खुला
MSW - MSCIT 

नाही

27
मुजावर 

चांदबाशा 
सलीम

मु. पो. मंग ळ पान ता. अ लकोट िज. 
सोलापूर 
मोबा - 7875429098

मु लीम इमाव  MSCIT नाही

28
सोनवणे 
एकनाथ 
गंगाराम

मु. पो. चहाड  ता. चोपडा िज. जळगांव - 
425434           
 मोबा - 9730323687

कुणबी इमाव MSCIT नाही

29
अगत दपक 

मारोती

संिजव नगर कोठारी वाटीका नंब. 6 खडक  बु 
अकोला ता. िज. अकोला - 444001 
मोबा - 8788298266

धनगर भज (क)
MSW माकिल ट 

नाही

30
पटटेबहादुर 

वि ल 
राजाराम

मु. पो. केकतउमरा ता. वािशम 
िज. वािशम - 444505        
मोबा - 9130940916

बौ द अनु. जाती MSCIT नाही



वग अपा चे कारणअ. .
उमेदवाराचे 

नाव
प ा व संपक . जात

31
महाजन 

चेतनकुमार 
िहरालाल

मु. पो. चहाड  ता. चोपडा 
िज. जळगांव - 425434           
 मोबा - 9545900682

माळी इमाव MSCIT नाही

32
दपाली अंकुश 

मोरे

522, कसबा पेठ, 
पुणे 411011                    
मोबा - 9860102342

- - MSCIT नाही

33
च हाण 

अि  न दप

मु. पो. खोपडी बु ता. दार हा 
िज. यवतमाळ - 445202         
मोबा - 9022774936

बंजारा िवजा (अ)
MSW MARKLIST 

नाही

34
शडगे िशतल 

िवशाल

लॅट . 10 िब ड ग नं G 2 काकडे पाक 
चचवडगांव पुणे - 411033 

मोबा - 968869157
मातंग अनु. जाती MSW नाही

35
शेख मोमीन 

रसुल

मु. पो. पाटोदा 
ता. आंबाजोगाई िज. बीड 
मोबा - 9764964594

मुि ल म खुला MSCIT नाही

36
थोरात मंगेश  

िवजय

मु. रानमळा पो. कइस 
ता. खेड, िज. पुणे  
मोबा - 9075425827

माळी इमाव MSCIT नाही

37
मोहिसन 
इकबाल 
रखांिग

रा. म ा मसिजद नरेश अपाटमट लॉट नं . 4 यू 
कॉलनी अंबरनाथ पि म िज.ठाणे 
मोबा - 8390875074

मुि ल म खुला MSW नाही

38
गंधाले शारदा 

सं दपान

मु नागसेन नगर, आंगाजोगाई पुणे मोबा - 
8698664235 - -

िविहत नमु यात अज 
नाही

39
जंगले सुजाता 

शंकर

मु. भड पो. भड टाकळी
 ता. गेवराई िज. बीड - 431129 
मोबा - 7350055247

मराठा एसईबीसी MSCIT नाही

40
कोकणे योगेश 

गणपत

मु. िशवली, पो. उि छ ल, 
ता. जु र िज. पुणे - 410502 
मोबा - 9373932265

- - MSW नाही

41
साळवे र मी 

काश

भरत अपाटमट लॅट  4 भाजी माकट, 13 
ताडीवाडा रोड पुणे - 411001 
मोबा - 9623042100

महार अनु. जाती MSCIT नाही

42
योती टी 
धनगर

सेनापती चौक, शंभु हाईटस लॅट नंबर 303 
दापोडी पुणे - 12 
मोबा - 9766952675

- -
िविहत नमु यात अज 

नाही

43
इंगळे 

बु दभुषण 
मोहन

A - 2 405 कासा 7 रोज वुड हॉटेल 
डांगे चौक थेरगांव - 411019 
मोबा - 7350242450

बौ द अनु. जाती  MSCIT नाही

44
पाटील 

आकाश मनोज

58 यु आनंदनगर भोई सोसायटी देवपूर धुळे 
मोबा - 7058007806 कुणबी  इमाव MSCIT नाही

45
जाधव संिगता 

अजुनराव

म नं 254 1 ला मजला सहया ी नगर डको 
कॉलनी लोणावळा 
ता. मावळ,िज. पुणे - 410401 
मोबा - 8668251189

- -
MSW -MSCIT 

नाही

46
रोकडे क पेश 

भा कर

मु. पो. व ती, सावरगांव ता. जु र, िज. पुणे 
410502 
मोबा - 9730200291

- -  MSCIT नाही

47
माने षीकेश 

भा कर

ि योगी लाझा, सुतारवाडी लॉट नं 93 फेज 
II  पाषाण-पुणे - 411021
मोबा - 9970678070

मराठा एसईबीसी  MSCIT नाही



वग अपा चे कारणअ. .
उमेदवाराचे 

नाव
प ा व संपक . जात

48
भुजवळ धन ी 

शंकर

मु. पो. आळे, ता. जु र 
िज. पुणे - 412411   
मोबा - 9960412136

माळी इमाव
MSW - MSCIT 

नाही

49
कांबळे अ य 

मुकंुद

मु. पो. सोनगीरवाडी वाई, ता. वाई, िज. सातारा 
- 412803 
मोबा - 8421210917

- - MSCIT नाही

50
शदे संतोषी 
िशवाजी

कोरेगांव पाक आऊट हाऊस बगलो न.ं 30 पुणे - 
411001 
मोबा - 9822142146

माळी खुला MSCIT नाही

51
शेळके ाने र 

लबाजी

बालाजीनगर पॉवर हाऊस टे को रोड भोसरी पुणे 
- 411026  
मोबा - 9960135813

महार अनु. जाती MSCIT नाही

52
र ापुर पायल 

दलीप

114 बी साई, साद, 1 माळा नवी िचखलवाडी, 
लेटर रोड मंुबई - 400007              

मोबा - 8779918627
कामाटी अनु. जमाती

MSW -MSCIT 
नाही

53
कंुभार कोमल 

क शोर

मु. पो. खराळवाडी रोड गॅस ऍज सी 
ध ता. खटाव- िज. सातारा 415510        

 मोबा - 8485050123
कंुभार इमाव  MSW MARKLIST / 

CERTIFICATE नाही

54
भगत भुिमका 

राजकुमार

मु. पो. हगणवाडी 
ता. कारंजा िज. वािश म - 444110        
मोबा - 7498026853

- -
िविहत नमु यात अज / 

MSCIT नाही

55
सुयवंशी गणेश 

उखा

मु. पो. तळोदा िज. 
नंदुरबार - 425413          
मोबा - 8459900931

- -
िविहत नमु यात अज / 

MSCIT नाही

56
घुळे ाने र 

पंढरी

रा. टाकळी खासा पो. भडवळ बु ता. जळगांव 
जामोद, िज. बुलडाणा 443402  
मोबा - 7719917623

कोळी
SBC 

 ( खुला )
MSCIT नाही

57
देऊळकर 
िवठठल 

ीकृ ण

मु. पो. खेडा बु ता. 
जळगांव िज. बुलडाणा 
मोबा - 9604354526

माळी इमाव MSCIT नाही

58
खंडारे िनिखल 

पंिडत

जेतवन नगर. धोबी खदान 
अकोला - 444001 
मोबा - 9665544842

महार अनु. जाती
MSW - 4 था 
सेिम टर ची 

माकिल ट नाही

59
मांगले िशतल 

अमोल

ा िनवास पांढरकर व ती संतोष फलोअर िमल 
या वर 2 रा मजला आकुड  पुणे - 35 

मोबा - 8669447425
मराठा खुला MSW नाही

60
स यद जावेद 

गफुर

अशोक स ाट रोड समता हाय कुल जवळ पुणा, 
ता. पुणा िज. परभणी 
मोबा - 8390002500

मु लीम खुला MSCIT नाही

61
पुरािणक 
ीपाद सुहास

दुगा माता मं दर माळीवाडा अडावद ता. चोपडा 
जळगांव - 425303 
मोबा - 7776030507

ा हण खुला
MSW-4 था सेिम टर 
ची माक िल ट नाही

62
खराडे दधा 
िवजयकुमार

मु. पो. मलवडी, ता. माण 
िज. सातारा - 415508 
मोबा - 9623116332

तांबोळी इमाव
MSW-4 था सेिम टर 

ची माक िल ट/MSCIT 
नाही

63
ल हारे अमर 

िशवाजी

मु. पो. पटटी वडगांव 
ता. अंबाजोगाई िज. बीड - 431519
मोबा - 8600581882

वंजारी खुला MSCIT नाही

64
वडोदे जग दश 

एकनाथ

मु. कुरणगड पो. चावरा ता. जळगांव 
िज. बुलढाणा - 443402 
मोबा - 8999595947

कुणबी इमाव
MSW-4 था सेिम टर 
ची माक िल ट नाही



वग अपा चे कारणअ. .
उमेदवाराचे 

नाव
प ा व संपक . जात

65
इंगोले 

अ कलेश 
पुंजाराव

म. पो. जयपूर ता. वािशम
महार अनु. जाती MSCIT नाही

66
इंगळे अि  नी 

बाळू

दुगामाता मं दराजवळ, गणेशनगर, बोपखेल, ता. 
हवेली, िज. पूणे - 411031 
मोबा - 7447475853

महार अनु. जाती MSCIT नाही

67
घुगे दनेश 

बबन

मु. पो. केनवड ता. रसोड 
िज. वािश म 
मोबा - 9763949266

महार अनु. जाती MSCIT नाही

68
ड गरे िजत  

नामदेव

मु. पो. हगणी ता. धा र, 
िज. बीड - 431124 
मोबा - 8999929597

महार अनु. जाती MSCIT नाही

69
नैताम दशा 

गु देव

मु. पो. नगरी ता. 
िज. गडिचरोली - 442605 
मोबा - 7588415875

परधान अनु. जमाती
MSW MARKLIST / 
CERTIFICATE नाही

70
खटावकर 

सायली बजरंज

मु. पो. मेढा ता. जावळी 
िज. सातारा - 415012 
मोबा - 9921739916

शपी इमाव
MSCIT गुणप क 

नाही अ. . 20 दुबार

71
सामंु े ेहल 

गौतम

रा. शाहापुर ता. प हाळा 
िज. को हापूर  - 416213  
मोबा -

- -
िविहत नमु यात अज 

नाही

72
वाहाणे ि मता 

मारोती

जुना उमरतरा शा  नगर दाते कॉलेज रोड िनन 
फोटो चौक 
यवतमाळ - 445001 
मोबा - 9975270305

- - MSW - नाही

73
बागुल अिमत 

संजय

671, धमपुरी पेठ कसनवीर चौक 
वाई िज. सातारा 
मोबा - 8446310103

- -
MSW - MSCIT 

नाही

74
पाईकराव 

सुि या संजय

ितन फोटो जुना उमरसरा दाते कॉलेज यवतमाळ - 
445001 
मोबा - 7350602535

- -
MSW - MSCIT 

नाही

75
कांबळे वाती 

िभमराव

लॉट न.ं16 - 17 गु कृपा कॉलनी रामनंद नगर, 
को हापुर - 416012 
मोबा -

- -
िवहीत नमु यात अज 

नाही

76
परीट िशतल 

बाळू

लॅाट न.ं 34 महाल मी. कॉलनी ऑपटेनगर, 
को हापूर - 416012 
मोबा -

- -
िवहीत नमु यात अज 

नाही

77
भोमाले 

शांताराम क डु

मु. िचखली पो. जांभोरी 
ता. आंबेगांव पुणे - 410509 
मोबा - 9762025660

कोळी 
महादेव

अनु. जमाती MSCIT नाही

78
धदळे सुमन 

सोमा

मु. िशरपुंजे पो. धामणगाव 
ता. अकोले िज. अहमदनगर - 422604 
मोबा - 7304046116

कोळी 
महादेव

अनु. जमाती
िवहीत नमु यात अज 

नाही

79
उंबारणे 
सोनाली 
िस दाराम

406, भारतर  इं दरा नगर, 
70 फुट रोड सोलापूर 
मोबा -

- - MSCIT नाही

80
ढोके शुभांगी 

अ ण

शु वार पेठ, मंगले र मं दरासमोर वािशम ता. 
िज.  वािशम - 444505  
मोबा - 9325816718

को ी
िवशेष मागास 

वग
MSCIT नाही

81
कुलकण  

अमेय िश र ष

बी - 002 गंगा गणेश सोसायटी, सुकापूर यु 
पनवेल - 410206 
मोबा - 8369245349

- खुला MSCIT नाही



वग अपा चे कारणअ. .
उमेदवाराचे 

नाव
प ा व संपक . जात

82
 तांबोळी 

मोनाली र व

मु. पो. रेवडी
ता. कोरेगांव िज. सातारा 
मोबा - 9130347680

तांबोळी - MSCIT नाही

83
वसावे छगन 

वांग-या

मु. नमदानगर पो. राजिवहीर ता. तळोदा िज. 
नंदुरबार 
मोबा - 9422347126

भील अनु. जमाती MSCIT नाही

84
ी नाथे अमोल 

वसंतराव
मु.िवरवाडा पो. घुगशी ता. मुत ापूर िज. 
अकोला - 444107 
मोबा -9766701722

भोई खुला
MSW MARKLIST 
नाही

85
चातूरकर 
मयुरी शरदराव

गोवधन लेआऊट, जवळ िव शांती बु द िवहार 
जुना उमरसरा यवतमाळ मोबा - 7083445965 - -

िविहत नमु यात अज 
नाही / ज म तारीख 
पुरावा नाही

86
जाधव अ य 
सरजेराव

देव ख ता. संगमे र 
िज हा र ागीरी - 415804 
मोबा - 7083056078

िवमु  जाती िवज ( अ )
 MSW / MSCIT  
िविहत नमु यात अज 
नाही

87
िनकम रोिहत 

सुरेश

लॉट नं 32, स ृंगी कॉलनी 
अमळनेर िज. जळगांव - 425401 - -

 िविहत नमु यात अज 
व कागदप े नाही

88
ढाले काश 
कंुडलीकराव

मु. पानके र पो. जोगवाडा ता. जतूर िज. 
परभणी 
मोबा - 9970606346

बौ द अनु. जमाती MSW नाही

89
शेडाम प लवी 

रमेश

गोवधन ले. आऊट उमरसरा 
यवतमाळ - 445001 
मोबा - 7038367321

- -
िवहीत नमु यात अज 

नाही

90 वारखेडे िवण 
दशरथ

मसाळ िचनूर चं पूर - 442903 
मोबा - 703892394

- िवहीत नमु यात अज 
नाही

91
सा रका गणेश 

नाणेकर

िहना पॅलेस लॅट नं 04 कार कॉलनी मंढेनगर 
काळेवाळी पपरी 
मेाबा -

- - MSW नाही

92
गायकवाड 

ा 
बाबासाहेब

मु. पो. वडाला ता. 
सोलापूर - 41322 
मोबा - 9359641595

महार अनु. जाती
िवहीत नमु यात अज 

नाही

93
गायकवाड 

ेता 
बाबासाहेब

मु. पो. वडाला ता, 
सेालापूर  - 41322 
मोबा - 9359641595 महार अनु. जाती

िवहीत नमु यात अज 
नाही

पपरी - 18

( उ हास बबनराव जगताप )
सहा यक आयु

नागरव ती िवकास योजना िवभाग
पपरी चचवड महानगरपािलका


