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        पंपरी चंचवड महानगरपािलका, िपपंरी-१८ 
                         यशवंतराव च हाण मृित णालय 
  ता पुर या व पाची एकि त मानधनावर ६ मिहने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 

 
 

अ. . उमेदवाराचे नाव जात व 
वग 

लेखी गुण 
(१०० 
पैक ) 

शेरा 

१ ी. वाघ भरत आ पा एस. बी. 
सी. १०० खुला िनवड १ 

२ ी. म के संतोष संभाजी खुला ९५ खुला िनवड २ 
३ ी. कांबळे महादेव शांताराम एस. सी. ९० खुला िनवड ३ 
४ ी. पाटकर राजेश गणपत ओबीसी ९० खुला िनवड ४ 
५ ी. कोथंिबरे आ ण राज  ओबीसी ९० खुला िनवड ५ 
६ ी. गायकवाड सिचन रमेश एस. सी. ९० खुला िनवड ६ 
७ ी. सुपे िनतीन पुनाजी एस. टी. ९० खुला िनवड ७ 
८ ी. मोतेवाड दपक ह रभाऊ एस. सी. १०० एस. सी. िनवड १ 
९ ी. पाटोळे गणेश िभमराव एस. सी. १०० एस. सी. िनवड २ 

१० ी. चौधरी योगेश रघुनाथ ओबीसी ९० ओबीसी िनवड  १ 
११ ी. पोलकम िवनायक शंकर ओबीसी ९० ओबीसी िनवड  २ 
१२ ी. सुतार सिचन यशवंत ओबीसी ९० ओबीसी िनवड  ३ 

१३ ी. टगले दादाभाऊ िशवाजी एन.टी.सी. ९० एन.टी.सी. िनवड  
१ 

१४ ी. पठाण आजमखाँ म सुरखा ँ खुला ९५ कायरत 
१५ ी. माने मा ती भगवान एन.टी. ९५ कायरत 
१६ ी. बनसोडे सुिनल शरद एस. सी. ९५ कायरत 
१७ ी. माळवे नवनाथ िव म एन.टी. ९० कायरत 
१८ ी. नाणेकर आनंदा यशवंत खुला ९० कायरत 
१९ ी. बागडे दपक िहरामण ओबीसी ९० कायरत 
२० ी. कांगणे गणेश सुदाम खुला ८०   
२१ ी. आरवडे मह  िनवृ ी एस. सी. ८० कायरत 
२२ ी. फरांदे महेश बबनराव खुला ५५   
२३ ी. कांबळे परमे र बाबुराव एस. सी. ३०   
२४ ी. जाधव र वं  द ाञय ओबीसी गैरहजर   
२५ ी. भंडारे िवण अजुन खुला गैरहजर   
२६ ी. घनवट िनतीन िशवाजी ओबीसी गैरहजर   
२७ ी. खाडे िवकास अशोक एस. सी. गैरहजर   
२८ ी. खुडे सोमनाथ िव ण ु एस. सी. गैरहजर   

२९ ी. िम ा िवक  दशन खुला गैरहजर   
३० ी. पवळ शिन अनंता खुला गैरहजर   
३१ ी. जाधव मा ती गणपत एस. सी. अपा    
३२ ी. शेळकंदे मह  ध डु एस. टी. अपा    
३३ ी. दळवी सं दप शंकर ओबीसी अपा    

३४ ी. सोनवणे सागर पंढरीनाथ एस. सी. अपा    
३५ ी. जाधव गणेश दाद ु एस. सी. अपा    
३६ ी. भाकरे इ र ाने र खुला अपा    
३७ ी. कोळपे कृ णा अिनल खुला अपा    

 


