पंपरी चंचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग, पंपरी - 411018
समुह संघटक या पदाचे लेखी प र ेसाठी अपा ठरले या 381 अजदारांची यादी
प ब
अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

अपा तेचे कारण

मं दराजवळ, यमुनानगर, िनगडी, पुणे-

9730246128

चांभार

SC

411044
302, िसल हर चे ट,औध रावेत,

8459349768

िशवराजनगर, रहाटणी

9405421422

-

OBC

9860879143

बौ द

SC

9579070695

मराठा

OPEN

8788647915

मावची

ST

8275058705

वंजारी

VJ(A) msw नाही

माळी

OBC

से.न. 41 क म नं. 5 म,44/5 दुगामाता
1

िनमल रे णुका आनंद

2

तु प सुमेधा भानुदास

3

सुमेरा किपल साळवे

4

खैरे िनमला रोिहदास

5

कुं वर योहान सड या

6

मुंडे शिशकांत गोरख

7

िनरफऱाके भा य ी िवनायक

बालाजी रे िसड सी, लँट न. 86, आर-3,
इं ायणी कॉलनी,तळे गांव दाभाडे, 410507
स.नं. 111/1ब िशवक यान नगर,
सुतारदरा, कोथ ड, पुणे - 38
मु. मादलीपाडा, पो उमरपाण .ता.सा
िज. धुळे 424306
शिशकांत िनवास, परळी रोड, योतीनगर,
अंबाजोगाई, िज.िबड, 431517

म.नं. 2, िशव आिशष अपा, पाटील नगर,
बदलापूर (प)
लँट नं. 3 .महाल मी अपाटमट, सांगवी

8

साळवे उषा रमेश

9

जाधव ि तेश रामचं

10

वाहाणे शांत मनोहर

11

गायकवाड िवशाल शिशकांत

12

जाधव अमोल जा लंदर

13

गवळी िनतीन दामोदर

14

मखरे भै यासाहेब अशोक

15

अवचार गौरव मोद

16

िसनलकर तुषार अशोक

17

पाटील गणेश नरे

गावठाण, पो ट ऑ फस जव ळ, जुनी
सांगवी पुणे- 411027
56,मुरारजी पेठ, राघव नगर,सोलापुर413001
मु.पो. श दुरजनाघाट, मलकापुर
ता.व ड,िज अमरावती - 444907

8237389219
8552058953

7385365620
8421238121
9403830160
9923315310
8623948150

69 मंगळवार पेठ सातारा, काळाराम मं दर

7875969771

जवळ

8600539908

गोिपका िनवास, बाळराजे नगर,पालवण
रोड िबड 431122
मु.पो.चनई, ता अंबाजोगाई, िबड
मु.पो. आंबेडकरनगर जेतवन िवहार जवळ,
इं दापुर पुणे ,413106
मु.पो कुं भारगांव, ता. अंजनगांव,सुजी
अमरावती 444705

मांग

मराठा

SC

महार

SC

बौ द

SC

हावी

OBC

9284305894

नवबौ द

SC

7499237073

तेली

OBC

माळी

OBC

-

-

9767130055

19

कदम शांत काश

20

महालकर िनलेश अ ण

21

जगताप रतेश शेखर

22

गायकवाड ऋषीके श गणेश

तुकाराम नगर, वराज िमसळ हाऊसजवळ,
वा हेकरवाडी, चंचवड 411033
मु.पो. देऊर, ता. कोरे गांव िज सातारा
415524
मु. खांडी पंपळगांव, पो.सुलतानपुर
,ता.खुलाताबाद, औरं गाबाद- 431101
232, मंगळवार पेठ, िस दाथ नगर, पुणे 411011
संभाजीनगर, िवटा, ता.खानापूर, िज
सांगली 415311

कागदप सा ांक त नाहीत.

कागदप े सा ांक त नाहीत,

msw नाही

MS Office/MSCIT नाही,कागदप े
सा ां कत नाही.
MS Office/MSCIT नाही,कागदप े
सा ां कत नाही.

कागदप े सा ां कत नाही.
MSW नाही.
वयाचा पुरावा नाही.कागदप े सा ां कत
नाही.
MSW नाही.
िविहत नमु यात अज नाही,

कायालया या बाजुला ग म लॉट,रामदास
पेठ, अकोला 444001

जाधव अमोल सुधाकर

आधारकाड व वयाचा पुरावा नाही

OPEN MSW नाही.

मां वै णवी पाक - 5 A-3,चांडकर मंगल

18

नावात तफावत

OPEN msw नाही

9604608956

8530784669

(िववाह पुरावा आव यक)

mscit/msoffice नाही

मराठा

शाळे मागे,पुनावळे 411033

msoffice/mscit नाही

msw 4th sem चे माणप नाही,

9067895795

पुनावळे जांबे रोड, जु या मराठी

msw नाही

MSW नाही.
कागदप े सा ां कत नाहीत.

8956546467

महार

SC

9604386734

मराठा

9765884440

माळी

OBC

9049499649

महार

SC

MSW नाही.

OPEN MS Office/MSCIT नाही.

कागदप े सा ां कत नाही.
MSW नाही.
कागदप े सा ां कत नाही.
जातीचा दाखला नाही.

8788545839

हावी

OBC

MSW नाही.
वयाचा पुरावा जातीचा दाखला नाही.

अ. .
23

उमेदवाराचे नाव
कोळे कर दलीप मोतीराम

24

िसनलकर मंगेश अशोक

25

भुतेकर शांत िस दाथ

प ा व संपक .
मु.पो. वेहेरगाव (वाघापुर) ता. सा

िज

धुळे 424305
पुनावळे जांबे रोड, जु या मराठी शाळे मागे,

मोबाईल नंबर

जात

9146634304

थेलारी

NT(B)

माळी

OBC

9284319704

वग

िडगे अ जं य िव ास

27

चोपडे िगता संजय

29

डामसे पाली मोितराम

30

कुं भारकर पाली मािणक

31
32

काळे गजानन नेताजी
िनकाळजे उमेश

हाद

33

खानिवलकर

ीराज अशोक

34

इगवे िशरीष शंकर

35

जाधव अ य काश

36

हंतोडे महेश ीकृ ण

37

आठवले बैभव अिभम यु

38

गोसावी िव लराज

39

पंगुडवाले दिपका राजू

40

ह के संघपाल रा ल

41

जोगी भारत युगे र

42

घोलप सुरज कािशनाथ

8286508052

बौ द

SC

9890374369

मराठा

OPEN

8793697807

-

-

9922232945

OPEN

9763221886

महादेव कोळी

ST

7218048952

मराठा

OPEN

7020664983

मराठा

OPEN

महार

SC

8623028214

मराठा

OPEN

9112137046

ग धळी

NT(B) आधार काड जोडलेले नाही

टकारी

VJ(A) msw नाही

जूना पुना नाका हांडे लॉट, 1/20 याग
िब ड ग मुरारजी पेठ सोलापूर 413001

मु.पो. कासारखेडा, ता िलतुर 413531
19.बी,स.न.83/2/3/21, सुदशननगर,
पंपळे गुरव , पुणे 411061
मु.पो. वनपुरी ता पुरंदर, िज.पुणे- 401201
लॉट नं. 24, वसंतनगर, ि मुत , चौक
औरं गाबाद. 431001
युमाननगर, िवमाननगर,स ाट चौक,
411014

9082162518
7775064434

403 ीकृ पा अपाटमट ,धावटे नगर, मांजरी
412307
मू मुरली पो. लखमापूर ता. मा र िज नांदेड
431721
स.न. 16 ब/5ब , 6ब, महादेव मंदीर रोड

9689743920

ल मणनगर थेरगांव 411033

7972127374

रा.हनुमान चौक, िव ल मं दराजवळ,

9975726283

हावी

OBC

8600067074

महार

SC

खंडाळी, मालिशरस, सोलापूर

7219383308

-

-

स.नं. 280, कु तवळ कॉलनी, साठे व ती,

9970805117

लोहगांव 411047
िभमनगर, आंबेडकर चौक, के ज

9762901257
9284479232

ता.नांद ुरा खुद, बुलढाणा 443404
नातेपुते, (पालखी मैदान) ता माळिशरस,
सोलापुर 413109

िशवाजीनगर वाडा, वामी समथ

गवळी
महार

चौरे दयाराम भगवान

44

खलाणे माधुरी रमेश

45

मनवर सावनकु मार बाबूराव

46

शेख सोनाली इ माईल

47

ह के गणेश भानुदास

48

िनळे शरयु अिनल

MSW ि तीय वषाचा िनकाल जोडलेला
नाही.
MSW ि तीय वषाचा िनकाल जोडलेला
नाही.
MSW नाही. िविहत नमु यात अज नाही.

OPEN आधार काड जोडले नाही.
आधार काड जोडले नाही.
वयाचा पुरावा नाही.
आधार काड जोडले नाही.
वयाचा पुरावा नाही.
कादपप े सा ां कत नाहीत
mscit/ms office नाही.
msw/mscit नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.

कागदप े सा ां कत नाहीत.

msw /mscit नाही
िविहत नमु यातील अज नाही
msw /mscit नाही

NT(B) msw नाही
SC

msw /mscit नाही

7875219444

नाथजोगी

समोर,खोपोली, ता. खालापुर, िज. रायगड -

8805180039

मराठा

OPEN

410203
आंबापुर पो. दळवट ता. कळवण,िज

7875111429

कोकणा

ST

कागदप े सा ां कत नाहीत.

7083926101

फु लमाळी

OBC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

9561407678

महार

SC

7218072809

मुि लम गवळी

OBC

महार

SC

रं गारी

OBC

मं दराजवळ, ता.वाडा, पालघर 421303

NT(B) आधार काड जोडले नाही.

पो.खोपोली, मोगलवाडी रोड, मराठी शाळा

43

msw नाही.

कॉलनी ,R.C माग, वाशीनाका चबुर, मुंबई

लॉट नं 10, िनरामय िवहार , को हेवाडी,

शंदे देवानंद बालासाहेब

सा ां कत नाही.

9527923355

संहगड रोड, पुणे

28

MS Office/MSCIT नाही,कागदप े

पुनावळे 411033
सुर ा सोसा िब.नं. 2 .नं.509 हाडा
400074

26

अपा तेचे कारण

.नािशक 423502
105, िव ुत भा कॉलनी, वलवाडी,
िशवार, धुळे 424005
मु.पो. शबाळ

ी, ता.पुसद, िज यवतमाळ

जुनी औ ोगीक वसाहत, जेई.एस,
कॉलेजमागे जालना 431203
िशदेवडगाव पो पानेवाडी, धनसांगवी,

7767936307

9763250492

जालना
सदगु नगर, आण रोड वडगाव ,

8830530617
9405391799

यवतमाळ - 445001

9921534387

msw नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

अजावर वा री नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.
अजावर वा री नाही
4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला
नाही

अ. .

उमेदवाराचे नाव

49

कोगले सागर तानाजी

50

चांगण उ हास राज

51

फासटे अिजत अशोक

52

मोरे संकेत िवकास

53

येरणे िव ा गणपत

54
55

शंदे सौरभ िशवाजी
अंकमुळे ल मी काश

56

चनकापूरे लंके र िभमराव

57

ठोके मुकेश राज

58
59

ीराव रोिहत गजाननराव
िचमुरकर प लवी गंगाधर

प ा व संपक .

जात

वग

महार

SC

धनगर

OPEN

8983061321

मराठा

OPEN msw नाही

9890072283

बौ द

SC

7719954857

तेली

OBC

ओसेस , संधुद ुगनगरी ,कु डाळ, िसधुद ुग

9420764625

-

OPEN

416812
पो.क लूर,ता.उदिगर लातूर

7498986102

NT(B)

मु.पो.गडमुड शंगी यशवंत हौ.सोसा. ,

9096186984

करिवर,को हापूर 416119

7020900511

स.न. 5 , ि यदशनीनगर, जुनी सांगवी,

9822827887

411027

9503490479

लॉट नं. 4 एकनाथ नगर, पोखड नगर,
औरं गाबाद,अहमदनगर रोड 414601
खेड, ता.कोरे गांव, िज सातारा 415010
मु.जोरी, सालवा, पारिशवानी जी. नागपूर
441401
लॉट .न. ए 82, नवनगर िवकास ािध.

मु.खेडी(म ात), पो.मसोरा ता. नरखेड िज.
नागपूर- 441306
.नं. 3, ी शांतीिनके तन अपा. रा ल
नगरर, चेरपोली, ठाणे 421601
हनुमाननगर, , खोलापुरी गेट,अमरावती
नागपुर

60

साबळे अनमोल राज

वृदावन नगर, नांद ूर,नािशक

61

स यद महेमुद मु ताक

गवळीनगर, टे को रोड, भोसरी 411026

62

देवरे िव नाथ तोताराम

मु.पो.मोराणे ,ता.िज. धुळे

63

मोरे अजय शंकर

64

पाईकराव सिम ा र ाकर

65

पवार सुिनल सुिधर

66

बोलके द ा िव ल

67

जाधव रामे र िशवाजी

68

पडघान मायावती सखाराम

69

मेहता भावेश कै लास

70

वायळ रोशन गोर नाथ

मोबाईल नंबर

मु. बोरगाव,मेघे, तुळजाभवानी मंदीर ,

9579805714
9011822817
9970944528
7719974528
9764176671
8830964495
9689165363
9767585149
8320685587
9624574172

आधार काड जोडले नाही.
वयाचा पुरावा नाही.

तेली

OBC

SC

SC

msw /mscit नाही

महार

SC

msw /mscit नाही

मुि लम

OBC

हटकर

OPEN

महाड रायगड

8983081388

-

OPEN

महा लंगी, पो. वारं गा (फाटा) ता.

7066264849

कळमुनरी िज हंगोली
गांधी चौक,मेन रोड,फदापुर, ता सोयगाव,

7741911219

आंध

ST

कसनराव बहातरे माजी सैिनक कॉलनी

कागदप े सा ां कत नाहीत.

VJ(A)

SC

जवळ, औरं गाबाद 431001

सोबत कागदप े जोडले नाहीत.

राजपूत भामटा

SC

औरं गाबाद

msw नाही

SC

7776861260

445204

(MA social work आहे.)

महार

भोई

पापीनवार ले आउट, पुसद, िज यवतमाळ

कागदप े सा ां कत नाहीत.

NT(B) msw /mscit नाही

9860311045

वधमाननगर,वधा 442001

अपा तेचे कारण

9975249292

मराठा

9049124401

बौ द

4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला
नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

msw नाही
आधार काड जोडलेले नाही.
(जात माणप नाही)

NT(B) mscit नाही

msw नाही
msw /mscit नाही
िविहत नमु यात अज नाही.
आधार काड नाही.

OPEN msw नाही
SC

ब मा िव ालय जवळ,निवन मोढा वसमत,

8007548541

िहगोली 431512
खोपोली , वैभवदशन, िब. . 15,

7066663983

मोगलवाडी,खोपोली, ता. खालापुर, रायगड

8482877388

महादेव कोळी

ST

8177888265

कु णबी

OBC

ा हण

mscit नाही

कागदप े सा ां कत नाहीत.

OPEN msw /mscit नाही

msw नाही

410203
71

मानकर वृषाली रमेश

72

भोळे सुिनता िपराजी

73

राठोड योगेश बाबुलाल

74

रण दवे

ावत अनंतराव

75

गायकवाड िशला द ु

8 स माग नगर, डके र रोड ,नागपूर
440034
यु पनवेल से टर 5, लॉ.नं.39,104, I
वंग, म नंबर 302,पनवेल रायगड
8 स माग नगर, डके र रोड ,नागपूर
440034
शा नगर, काकडे लॉट,उ मानाबाद
413501
साजोळे पो. हतगड, ता. सुरगाणा िज.
नािशक 422211

4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला
नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.
9623010997

बौ द

8308785119

बंजारा

SC

msw नाही
4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला

VJ(A) नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

8390278515

बौ द

SC

आधार काड जोडलेले नाही

9657945281

कोकणा

ST

कागदप े सा ां कत नाहीत.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

खेड, ता कजत, अहमदनगर - 414403

7796281605

गोसावी

घाटपढरी, पो नवेगांव खैरी, पारिशवनी,

8080594346

नागपूर - 441105

7888261664

76

िगरीगोसावी पुजा िशवाजी

77

धुव िनलेश गणपत

78

ग धळे सोनाली वसंत

स.नं.27, आदशनगर,येरवडा पुणे - 411006 8788330323

79

गायकवाड गौतम रोहीदास

मनावत,मु.पो.उ लगांव परभणी- 431505

9545669107

80

पाटील िस दाथ मधुकर

लँ.न.201, बाबा संतोषी पँलेस-3, ल करी

9579471679

81

भोसले रामराजा िशवाजीराव

82

राऊत गजानन गंगाधरराव

83

भालेकर रोहीत िभमराव

84

ल ढे सदानंद भानुदास

85

राठोड अ ण रामलाल

बाग, नागपूर-440017
बावणे पांगरी, बदनापुर, जालना 431213
जोड परळी पो बोरी(सावंत),ता. वसमत
िज. हंगोली 431705

9730374683
9158205921
9823962205
9529275342

कशोर नगर ,पाटील को चंग लासेस
लाईन, अमरावती - 444606

तुकाबाद, गंगापूर, औरं गाबाद

उं बरखेड ता क ड, औरं गाबाद 431147

9370553971
9860382351

गड
बेलदार

वग

अपा तेचे कारण

VJ(A) msw नाही
ST

mscit नाही

NT(B) msw नाही

बौ द

SC

mscit नाही

महार

SC

आधारकाड जोडलेले नाही

कु णबी

OBC

बौ द

SC

बौ द

SC

मातंग

SC

अजावर वा री नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत
अजावर वा री नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत
आधारकाड जोडलेले नाही
4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला
नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.
अजावर वा री नाही

7773958793

बंजारा

VJ(A)

9130735064

SC

SC

msw /mscit नाही

िव लनगर, नेह नगर पंपरी 411018

8805525822

महार

SC

msw /mscit नाही

लाखनवाडा , खामागाव, िज बुलडाणा

8779407551

444303

7387144917

मातंग

SC

घर.न.2 ,स.न.27, हाडा कॉलनी,

आधार काड जोडले नाही.

86

पौळ सिचन ानोबा

87

काकडे अिनल अजुन

88

मानकर िवशाल तुळिशराम

89

नरड स रता भाऊराव

ता. िचमूर, िज, िभसी चं पुर 442903

9673233662

तेली

OBC

mscit नाही

90

तेलगु गणेश िववेकानंद

फदापुर, सोयगांव, औरं गाबाद 431120

8104937873

कोळी

SBC

msw नाही

91

परजणे कै लास भागवत

खालापुरी, िश र, िज.बीड

92

खंदारे महादेव िस दाथ

आबाळा, काळे गाव, िहगोली

93

वाके कर सं दप संपतराव

94

गायके देव कै लास

95

उगले िशवाजी कसन

96

घुले रिव करण गुलाब

97

गायकवाड उमा िव नाथ

98

पठान आवेजखा इिलयासखा

99

सरकटे अिजत िवजय

100 कांबळे तृ ी िवकास
101 पाटील रा ल भानुदास

102 चंदनकर ि ती सुदाम

शहानुरवाडी, औरं गाबाद

8888772798
9172987495
8999464742
9922103834

सतकर नगर, कांचन कराणा जवळ , अंबड

9049344543

चौकु ली, िज.जालना 431203

9588600124

मु.िशरनेर, ता. पो. अंबड,िज. जालना

SC

महार

SC

4TH SEMESTER रझ ट जोडलेला
नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

SEBC

धनगर

NT(B)

मांग

SC

मुि लम (तेली)

OBC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

8329269502

कु णबी

OBC

mscit नाही

9850527657

नवबौ द

SC

msw नाही

9764916964

कु णबी

OBC

7972007507

413604

9158721939

203, जय गणेश, वरदह त सोसा. आंबेडकर

8197220107

पुतळा चौक िपपरी 411018

7022254541

फु लेनगर,माकट किमटी जवळ ,
ता.बदनापुर, िज.जालना

401404

बौ द

मराठा

येळी,जाळे कुर, उमरगा, उ मानाबाद -

पोिलस कॉलनी , साई िमल पालघर,

OPEN msw नाही

NT(B) अजावर वा री नाही.

िज.वािशम

ीिनके तन कॉलनी, जालना रोड,

कागदप े सा ां कत नाहीत

धनगर

431204
रा.धोडप खुद,पो.गो णी, ता रसोड,

औरं गाबाद 431001
सु दाथ नगर, धगाव पुणे 411007

मराठा

mscit नाही

83, िवसनजी नगर, वालगंधव जवळ,

9422572735

जळगाव 425001

9422572735

अजावर वा री नाही.
कागदप े सा ां कत नाहीत.
कागदप े सा ां कत नाहीत.
MA SOCIAL WORK कागदप े अपुण
mscit नाही
आधार जोडले नाही.

कागदप े सा ां कत नाहीत.
(जात माणप नाही)

काथार वाणी

OPEN आधार काड जोडलेले नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

िचखली गावठाण, दे आळं दी रोड, हनुमान

7744037873

मंदीरासमोर, पुणे- 412114

8888488272

104 िबडवे राधा बसवे र

थेरमाळा,कळब, उ मनाबाद 413525

हा अिभषेक अजीत

गंगो ी सोसा, बावधान पुणे 411021

103 अंिबके मयुरी पांडुरंग

105

106 िशरसाठ ित ा गोपीचंद
107 ओझा शाम बाबुलाल

35,ल मीनारायण कॉलनी, िस

रोड, धुळे

424001
स.नं., 42, कोहीनूर आय रस
पाक,काळे पडाळ, हडपसर, 412308

जात

वग

तेली

OBC

7666615410

वाणी

OPEN

9552522598

OPEN

8788235465

महार

SC

9822457633

मारवाडी

OPEN

अपा तेचे कारण
mscit नाही
कागद प े सां ांक त नाही.
Msw नाही

OPEN कागद प े सां ांक त नाही.
mscit नाही
कागदप े सा ां कत नाही
msw नाही,
कागदप े सा ां कत नाही
msw नाही,

108 संकेत काश पवार

गेवराई 431127

8083392222

लमाण

VJ(A)

109 पवार रिवराज राजाराम

गेवराई 431127

7840989495

लमाण

VJ(A)

110 कदम योगेश भगवान

रा.जउळका रे वे, ता.मालेगाव, वािशम

9822027367

चांभार

SC

9527942734

आंध

ST

7219705315

हटकर धनगर

9764031300

बौ द

SC

mscit नाही.,कागदप े सा ांक त नाहीत.

9637785691

नवबौ द

SC

msw नाही

7218842449

बंजारा

111 लोखंडे सागर भगवान
112 तोरे वैभव गणेश
113 महाजन अिन

द साहेबराव

114 जाधव सुमेध िशवाजी

115 च हाण अभय मंगल

116 खलसे कृ णकांत ध िडबा
117 गाढवे

ीकृ ण पांडूरंग

118 ढोणे गो वंद दगडू
119 िभमटे राज ी उ मराव
120 कु दळे सुहास साहेबराव

121

वाघमारे मोद बंकट

122 जाभुळकर पराग बाबुराव
123 वानखडे आकाश बाळकृ ण

124 कु लकण िश रष गजानन

125 परदेशी ित ा िवनोद

126 च हाण िनतीन कै लास
127 धोतरे अजय मारोती
128 भारती माधव अंबर

129 सुयवंशी अमोल अशोकराव
130 वसावे होमा ईला
131 च हाण वषा र वं

रा.मुसळवाडी, अमानवाडी, ता.मालेगांव
वािशम 444503
मु.पो. ईखेडा,ता. मु ाईनगर, जळगांव
425306
े जरपुरा, बु द मंडळ, अमरावती
444606
एस.आर.पी.एफ ाऊंड, म न. 242/7/3
वानवरी पुणे 411022
रा.वसंतनगर, पो. पोहरादेवी, ता.मानोरा,
िज वािशम 444404
मुखई, िश र, पुणे 412208

कागदप े सा ां कत नाही
msw नाही,
कागदप े सा ां कत नाही
4th semister result नाही.,
आधारकाड नाही, स य त नाही
4th semister result नाही., स य त
नाही

NT(C) कागदप े सा ांक त नाहीत.

वयाचा पुरावा नाही
VJ(A) आधारकाड नाही
स य त नाही
9096513164

मांग गा डी

9834001659

OPEN

OPEN अजवर सही नाही, वयंघोषणाप नाही.

9730335023

मराठा

OPEN कागदप े सा ाक त नाहीत.

8483008688

बौ द

SC

9823669344

माळी

OBC

िब.नं. 11बौधनगर, पंपरी - 17

8180969993

महार

SC

िविहत नमु यात अज नाही.

चाकण ता.खेड, 410501

7588709950

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड जोडले नाही

7666883262

बौ द

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

7038116845

ा हण

मु.देऊळगाव कुं डपाळ,ता. लोणार,िज.
बुलडाणा 443302
मु. पो. बनसारोळा ,ता के ज, िबड 431518
पंचिशलनगर,(वडरपुरा कँ प)
अमरावती,444602
कु दळे कॉलनी, पंपरी पॉवर हाऊस जवळ,
पंपरीगांव 411017

मु.पो. वलगाव, आमला,
अमरावती,444801
c/o पाटील िनवास, ीकृ ण कॉलनी,
यशो दप बंगलाजवळ, चंचवड 411033
दुगा रोड,गणेश मं दराजवळ,
पासपोलीगांव,ड गरीपाडा, िनटी , मुंबई
ता.पुसद,मु.पो.आडगाव, यवतमाळ
445215
मु.पो.ह ा, हंगोली ता.वसमत.
मु.पो. हंगणी , गावणगांव,ता. अंजनगाव
सुज , अमरावती 444705
मु.पो.िशराळा,अमरावती 444801
c/o िवजय चंचखेडे
मु. खरवड,पो ट मांडवी, ता घडगांव,
नंद ुरबार 425414
मु.पो.अजंदे, िशदखेडा, िज. धुळे 425404

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत /msw नाही

mscit माणप नाही.
msw नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw/mscit नाही

msw/mscit नाही
OPEN वयाचा पुरावा नाही.
आधारकाड जोडलेले नाही
9619029939

धनगर

NT(C)

9527694249

बंजारा

VJ(A)

9284201195

वैद ू

9011470665

गोसावी

NT(B)

9960585888

महार

SC

9421751996

िभ ल

ST

7350217804

कु णबी

OBC

msw appear
आधारकाड जोडलेले नाही
जातीचा दाखला नाही

कागदप े सा ांक त नाहीत.
NT(B) 4th semister माकिल ट नाही.,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
अजावर वा री नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
अजावर वा री नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

132 राठोड कै लास दशरथ
133 अगत दपक मारोती

134 पानपाटील अि नी साहेबराव

135 साळुं खे िश पा युवराज

136 पठाण सोहेल शौकत

137 कु वर सोपान िह मत
138

ढकले मिनषा बाळासाहेब

139 क णा िशवदास खैरे

प ा व संपक .
मु.खेडगांव तांडा, खडके ,ता.
एरडोल,जळगांव 425101
कोणरी विहका, संिजवनगर,खडक ,अकोला
- 444001
तुकारामनगर,िशवाजी महाराज
चौक,वरखेड वाडी, चंचवड - 411033
मु.पो.भादे, ता खंडाळा सातारा 415526
, लॉट -32 घऱ न. 346,के शवनगर,
मौलाली चौक, सोलापूर 413003
फदापुर ,ता. सोयगांव, िज.औरं गाबाद
431118
जाणोरी र ता,मु.पो. पंपरी , स यद, ता.
नािशक 422003
रा.पुरड, पो.नेरड,ता.वाणी, यवतमाळ

मोबाईल नंबर

जात

वग

9284464101

बंजारा

VJ(A) कागदप े सा ांक त नाहीत.

8788298266

धनगर

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत.

9834909078

महार

SC

8600596475

मराठा

OPEN

9021655554

मोमीन

OBC

msw नाही

8401807267

हावी

OBC

msw नाही,कागदप े सा ांक त नाहीत.

7875854989

मराठा

OPEN

9527647374

महार

SC

7218627292

NT(B)

NT(B)

9890709465

मांग

SC

9975668749

महार

SC

9049891211

तेली

OBC

7410140505

वाणी

OBC

9049160484

महार

SC

7744001130

गुरव

OBC

के - 9 ,कमोद, कॉ ले स, शता दी
140 मंडिलक सरला एकनाथ

हॉि पटल मागे,मुंबई नाका, नािशक 422002

141 मोची आनंद िभमशा
142 बनसोडे अ य राजकु मार
143 जोगेकर अतुल मनोहरराव
144 सगरे महेश भाऊसाहेब
145 िशरसाठ रना देिवदास
146 िलमगावे अजून जग ाथ

मु.सादेपूर, नंबग सोलापुर- 413221
रा.महमदापुर ,पो. भातांगली,ता.िज. लातूर
413531
शेद ुरजनाघाट,(मलकापुर)
वाईरोड,अमरावती 444907
माळकवठे , ता दि ण सोलापूर, िज.
सोलापुर-413221
ितओसा, अमरावती
साई समथ पाक, साईराज कॉलनी,
िबजलीनगर, चंचवड

147 देशमुख शुभम पदमाकर

सा तुर, कोधरा, उ मानाबाद 413606

8830587267

मराठा

OPEN

148 गजबे िशतल बसंतराव

िशराळा,अमरावती 444801

9960565815

महार

SC

149 कोिहनकर तृ ी रमेश

मोरे

8483945521

मराठा

OPEN

150 काळे िव ानंद कशनराव

शेगांव, 444604

8007029735

महार

SC

151 पाटील शांत नामदेव

दिहवद, ता. अमळनेर, जळगांव 425401

9284467311

कु णबी

OBC

152 गायकवाड नागनाथ माधवराव
153 पाटील दीप ई र
154 पाटील आकाश मनोज

155 राऊत मह

ीकृ ण

156 नायक िचनार करण

िमक वसाहत, कोथ ड पुणे 411038

डॉ आंबेडकर नगर, लोहा िज नांदेड 431708
िहरानी नगर, मोराणे , धुळे 424002
यु आनंदनगर, बोई सोसा, धुळे 424005

9325343216

मातंग

SC

9325310728

OBC

OBC

7058007806

OPEN

मु.पो. िनमखेड बाजार, ता.अंजनगाव सुज ,

आ माराम अपा,. ताराबाई चौक, को हापूर
416003

SC

7798113853

OPEN

OPEN

157 जमदाडे क पेश ता यासाहेब

वडाळा, सोलापूर 413222

9730974940

मराठा

OPEN

158 िनवाण अनघा िव नाथ

समतानगर, , सावेडी, अहमदनगर 414003

8149415848

चांभार

SC

159 जोशी िवण दलीपराव

साईबाब, नगर हडको, नांदेड 431603

9011060389

ा हण

OPEN

नेह नगर , पंपरी 411018

9890619961

कु णबी

160

शंगने शरद गाबाजी

आधारकाड नाही
4th sem माकिशट नाही.
msw/mscit नाही.
साळुं खे/घोरपडे नावात तफावत

mscit नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
mscit नाही.
नावात तफावत
mscit नाही.
आधारकाड नाही.
4th sem marksheet नाही
आधारकाड नाही.

कागदप सा ांक त नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
माणप े अ प
वयंघोषणाप नाही, आधारकाड नाही
आधारकाड / वयाचा पुरावा नाही.
फोटो नाही
कादपप े सा ां कत नाहीत
अजावर सही नाही
msw apper
mscit नाही
कादपप े सा ां कत नाहीत
अजावर वा री नाही
वयंघोषणाप नाही
आधार काड नाही,
वय जा त
वयंघोषणा प नाही,
अजावर वा री नाही

OPEN msw सट फके ट जोडले नाही

महार

िज. अमरावती 444705

अपा तेचे कारण

OBC

वयंघोषणा प नाही,
अजावर वा री नाही
msw नाही.
कागदप े सा ां कत नाही.
msw नाही.
कागदप े सा ां कत नाही.
MSW नाही.
कागदप े सा ां कत नाही.
कागदप े सा ांक त नाही
अजावर वा री नाही
msw नाही.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

161 राठोड सुधाकर शामराव

प ा व संपक .
काठोडा, तांडा, जातेगाव गेवराई 431127

मोबाईल नंबर

जात

वग

9730343023

लमाण

VJ(A)

मांग

SC

हलवाई

OPEN

अपा तेचे कारण
msw नाही.
नावात तफावत

c/o , योगेश आवारे , ही 23, व नगरी,
162 गायकवाड वषा वसंतराव

चाकण,झगडे वसाहत, पुणे नािशक

आधारकाड नाही

हायवे,पुणे, खेड - 410501
163 काय थ डंपल अिभम यू

चौधरी वाडा,चािळसगांव जळगांव 424101 8999586335

164 वाळे कर िनशा कावजी

आतकोनखर नगर, कळवा 400605

9324823918

महादेव कोळी

ST

165 जागावे आकाश माधव

उदगीर, लातूर

7820808352

महार

SC

166 गायकवाड दपाली अिनल

होटगीगांव , सोलापूर 413215

7709098967

भामटा

VJ(A)

167 खाडे गाय ी आनंदा

िशवधामपाक, िनमखेडी,जळगांव

7507725080

वंजारी

NT(D)

8793848416

कु णबी

OBC

9175924362

SC

SC

168 जरे अ य िवलास

ल मी सोसा. सुदशननगर, िचखली
411062

युिन हरिसटी कडील िनकालाची त
जोडलेली नाही.
msw नाही
msw नाही
कागदप सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही
कागद प सा ांक त नाही
आधारकाड नाही/ 4th semister result
नाही
msw नाही
आधारकाड नाही/ 4th semister result

169 िनकं बे

दा सुभाष

कुं भारी, सोलापूर 413006

नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

170 बेदांडे गजानन महादेव

साखरखेडी, लंदखेड,बुलडाणा 443202

9763720754

तेली

OBC

171 अि मता रमेश बुगडे

पाषाण सुस रोड, सुसगांव 411021

7020211102

-

-

172 कु रळे सपना संभाजी

तेरणी, गड हं लज , को हापुर 416506

9860055136

ESBC

OPEN msw नाही / कागदप े सा ांक त नाही.

173 माने अंजली िभमा

चतु

7058617655

वडार

VJ(A) msw नाही / कागदप े सा ांक त नाही.

174 पडवळ िवनायक द ा य

पडवळ आळी, चंचवडगांव 411033

9834100515

OPEN

175 भालेराव सुमेध काश

मालदाड, संगमे र अहमदनगर 422608

9766010095

नवबौ द

SC

176 िबलोणे मिनषा अजुन

संभाजीनगर, नागपूर

8485074088

गाडी लोहार

NT(B)

9067841568

-

-

9158913453

माळी

OBC

िविहत नमु यात अज नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

9561974549

OBC

OBC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

8600919595

मुि लम

OBC

msw नाही

9404893096

नेवे वाणी

OBC

msw नाही

9763388690

OPEN

OPEN आधारकाड जोडलेले नाही

9022654857

मराठा

OPEN msw नाही

177 जय ी िव लराव कांबळे
178 वाठ िवनोद िभकाजी
179 प रट िशतल बाळू

गी, िशवाजीनगर 411016

गजानन महाराज मं दर , हंगणा,अकोला
444004
रोहडा, ता.पुसद, यवतमाळ
महाल मी कॉलनी, राधानगरी रोड,

180 लांडगे तोिसफ हा ण

को हापूर 416012
वालवा, सांगली 416313

181 नेवे

काळु बाई नगर,खराडी 411014

ेहा ीकांत

182 काजीकर गणेश रावसाहेब
183 घोलप अजय गेनबा

अ तगांव, खादगाव, नांदगाव नािशक
423104
वागत सोसायटी , ने ळ नवी मुंबई
400706

कागदप े सा ांक त नाहीत
कागदप े जोडलेली नाहीत
िविहत नमु यात अज नाही

OPEN msw नाही
अजावर वा री नाही, कागदप े
सा ांक त नाहीत
कागदप े सा ांक त नाहीत
कागदप े सा ांक त नाही

184 तुपसौदार सुवणा अिवनाश

क याण नगर, सोलापुर 413004

8421410150

मांग

SC

आधारकाड नाही

185 पवार अिनल माकस

खंडाबे, रा री अहमदनगर 413704

7558325877

महार

SC

mscit नाही

पारगांव ,(भातोडी), अहमदनगर 414201

9730281511

मराठा

OPEN

7721043197

रं गारी

OBC

9822268802

िसकलीकर

OPEN

8390086386

हंद ु मातंग

SC

9168543278

-

-

9096627910

बारी

OBC

186

शंदे खुशाल भा कर

187 च हाण अिमता अिनल
188 पठान सादीकखान आयुबखान
189 के दारे दपक सुरेश
190

वाती रघूनाथ जगताप

191 बोडखे करण तुळिशराम

लँट नं. 502,वा तू ीम िमना कॉलनी,
कवळे दे रोड 412101
आरज,जा ाबाद, जालना 431206
गणेश नगर, कांतापूर रोड,वाहाराबादत,
सराणा नािशक
सायमन िनवास, तूगंध कॉलनी,
सावेडी,अहमदनगर, 414003
जा ाबाद, जालना 431206

आधारकाड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
अजावर सही नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
िविहत नमु यातील अज नाही
सोबत कागदप े नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत
अजावर वा री नाही

अ. .

उमेदवाराचे नाव

192 जोशी मयुर ल मण
193 राठोड पंकज रं गराव
194 ठाकु र िगताई अशोक

195 सपकाळ अिवनाश गौतम

196 सपकाळ अिभजीत गौतम

197 मोरे

ा बिळराम

प ा व संपक .
लॉट नं. 203, आिशवाद अ हे यु, उप
नगर, नािशक 422010
मांडवा ता.पुसद. िज.यवतमाळ 445215
पो.खाच बु.ता एर डोल, िज.जळगांव
425103
लॉट नं. 172, मा ती मं दरासमोर,
नंदनवन कॉलनी, औरं गाबाद 431001
लॉट नं. 172, मा ती मं दरासमोर,
नंदनवन कॉलनी, औरं गाबाद 431001
लॉ.न. 4/29/828,शंभुनगर, गारखेडा
प रसर, औरं गाबाद 431001

मोबाईल नंबर

जात

वग

अपा तेचे कारण

7620035528

OPEN

OPEN msw नाही

8379819796

बंजारा

VJ(A)

9579827971

ठाकू र

ST

7972104486

महार

SC

msw नाही

8087295808

महार

SC

msw नाही

7038008953

महार

SC

आधारकाड जोडले नाही

8554920401

मराठा

कागदप े सा ांक त नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत.

आधारकाड जोडले नाही
198 पवार िवण मोहन

लावंघर, अबवडे, सातारा

OPEN वयाचा पुरावा नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.

199 िशरसाठ सीमा सखाराम

200

दपक िभवाजी साळवे

201 राठोड अमोल जालमिसह
202 लोखंडे सितष देव

203 गुरचळ ध मपाल सुरेश

204 घोलप मयूर दादासो

205 कु चे मंजुषा िवजय
206 धुरंधर समेध िभमराव

207 चौधरी चेतन कशोर

208 इं दवे

ेहल दगंबर

209 पवार दपक आबासाहेब
210 कांबळे किपल दलीप
211

शंदे रिसका बाळू

212 कणसे अजय अिनल

213 बोजवारे अ य ह रष
214 पाटील पवनराज साद

लॉट.न.8, द या या मागे, कलापु प अपा.
शहानुरवाडी, औरं गाबाद-431005
बाळसमु

पो. शदुजण ता. संदखेड राजा,

बुलडाणा
कु पणगाड, पो चावरा,जळगांव, बुलडाणा443402
लोखंडे िनवास, वे ळ, औरं गाबाद431102

9765556278

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

9373142938

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

9657353504

पारधी

ST

कागदप े सा ांक त नाहीत.

9657323880

मातंग

SC

बौ द

SC

रा.इ लामपुर, पो. पळशी (सुपो),
ता.जळगांव(जामोद), िज.बुलढाणा 443403

वडगांव नंबाळकर, ता. बारामती 412103
12 नंबर शाळे जवळ,नायगाव , िमलननगर,
अकोला 444001
उमरा, बोरजवळा ता.खामगाव , बुलढाणा
444306
चौधरी वाडा , आमोदे, ता.यावल, ाम
पंचायत रोड,जळगांव 425524
लॉट. न. 37/बी.,अनुजा सो. नफाणे रोड,
देवपुर, धुळे
जातेगांव , गवराई 431127
आमदरी सावरगाव,पुसद यवतमाळ
445209
शंदे व ती ,बाणेर ,पुणे-411045
िशवाजीनगर, क तुर पाक, शंपोली
रोड,बो रवली ,प.मुंबई 400092
नारयण पेठ,आढाव वाडा, पुणे 411030
सिवता िनवास, ीधर नगर, धनकवडी,
पुणे 411043

msw नाही
कागदप े जोडलेली नाहीत
आधारकाड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
अजावर वा री नाही
msw नाही.

9762531977

मांग

SC

7020032767

महार

SC

7972573215

बौ द

SC

9970614316

लेवा पाटीदार

OBC

आधारकाड नाही
वयाचा पुरावा नाही
अज व सोबत या कागदप ामधील नावात
तफावत
आधारकाड नाही
आधारकाड नाही
युिन हरिसटी कडील िनकालाची त
जोडलेली नाही.
आधारकाड नाही

9689766372

SC

SC

7263061916

लमाण

9511946687

महार

SC

9822255913

OBC

OBC

7039872188

मराठा

OPEN

9922087085

सोनार

OBC

9860802070

मराठा

वयाचा पुरावा जोडलेला नाही.

कागदप े सा ांक त नाही
VJ(A) msw नाही
msw नाही
अजावर सही नाही
कागदप े सा ांक त नाही
msw 4th sem appear
msw नाही

Msw/mscit नाही,
कागदप े सा ां कत नाही.

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत
आधारकाड नाही,

215 िनचंग ेरणा शांत

प ावती सदन, स.नं. १८, सुखसागर नगर,
लेन नं. का ज, पुणे 411046

8237411763

-

-

िववाह पुरावा नाही,
नावात तफावत, कागदप े सा ांक त
नाही.

216 बाकले युवराज मधुकर

कु मठे ता .सातारा

9503513814

मराठा

OPEN आधारकाड नाही, वयाचा पुरावा नाही

अ. .

उमेदवाराचे नाव

217 भालेराव गौरी उमेश
218 औटी राज रामदास
219 ओ हाळ मिनष काश

प ा व संपक .
क तुरबा गांधी वसाहत, गणेश खंड रोड,
ध पुणे- 411007
साईकृ पा अपा,सुवणपाक ग ली, पंपळे गुरव
61
लँट नं. ए-1 ,जग ाथ सोसा,कळस,

220 कदम म छं पांडुरंग

िव ांतवाडी,411015
मढ ता. जु र, पुणे 412409

221 िनवडंगे ि यंका दगांबर

सृ ी चौक, बैद ुव ती , पंपळे गुरव

222 पवार अिनता अर वंद
223 कापरे अिनता

ीपाद

224 कं टक गाय ी वैभव
225 साळुं खे वषा चं कांत
226 टेकाम दीप छ लाल

227 आ हाट िवलास छगन
228 मगर रीता सुिनल

कृ णा िब ड ग , मोरवाडी, पंपरी 411018
िशव िब ड ग, िशतोळे नगर, जूनी सांगवी,
पुणे 411027
लँ.नं. 505, सोनचाफा अपा,
िहजेवाडी,वाकड - 411057
मधुकर नगर, पाटस, दौड पुणे 412219

230 पालवे दपक रमेश

जात

वग

8329613030

महार

SC

9518535233

मराठा

9970509292

नवबौ द

SC

msw/mscit नाही

9405020463

चांभार

SC

आधार काड, वयाचा पुरावा नाही.

7387655848

महार

SC

mscit/msoffice नाही

8766774014

मराठा

OPEN

9762444036

मराठा

OPEN

9158427947

OPEN

OPEN कं टक /वडोडकर आडनावात तफावत,

9552740668

मराठा

OPEN आडनावात तफावत साळु खे/सोनावणे,

रा.भाविनटोला, ितगांव, आमगाव, ग दीया

मु.पो.घोडेगांव नवासा अहमदनगर414502
बगणवाडी गोवडी 400043
जवळ,जळगांवरोड,भुसावळ
मु.करवंदे , सरगाणा,पो. ह ी, नािशक

अपा तेचे कारण
Msw नाही

OPEN 38 वषापे ा जा त वय

नावात तफावत,
वयाचा पुरावा नाही
नावात तफावत,
वयाचा पुरावा नाही

गड

ST

9561355788

महार

SC

8108268475

बौ द

SC

9356722730

वंजारी

8329969121

कोकणा

ST

कागदप े सा ांक त नाहीत

9623429144

गड

ST

कागदप े सा ांक त नाहीत

441902

डको कॉलनी, लोणारी हॉल

229 तारगे णय नर

मोबाईल नंबर

कागदप े सा ांक त नाहीत
आधार काड, वयाचा पुरावा नाही.,
कागदप े सा ांक त नाहीत
आधार काड नाही

NT(B) Msw नाही, कागदप े सा ां कत नाही.

231 टेकाम संिगता भागवत

422211
दासगाव,िबरसी ग दया 441614

232 घुगे िवजय शंकर

नवी मुंबई, 400701

8356890377

वंजारी

OBC

233 नवले गणेश द ा य

मु.पो.भातकु डगांव, ता.शेवगाव, अहमदनगर

9373634315

ग धळी

NT(B) नाही,

msw नाही, जातीचा दाखला नाही
4TH SEMESTER िनकाल जोडलेला
कागदप े सा ांक त नाहीत.

234 जाधव िवशाल भगवान

235 पोकळे रोशनी

ीकृ णराव

236 वानखेडे िणता दनकरराव
237

शंदे दपाली िभकन

238 जाधव आनंदा िभका
239 भालेराव भारती मा ती
240 सिनसे आकाश जनादन
241 गंडले शारदा सं दपान

मु. संदखेड, ा हणवाडा(पुव)
ता.नेर,यवतनामळ-445102

मु.पो.बारीपुरा, नांदगांव,पेठ, अमरावती
444901
बापटवाडी संदीमेघे, सानेवाडीरोड,वधा
442003
िशवाजीनगर,,मालेगांव कँ प,मोरया मॉल
जवळ, नािशक
िसडको , पाटील नगर, िवशाल चौक,
नािशक - 9
बौ दनगर, कजत,ितटकारे हॉि पटल जवळ,
रायगड 410201
रा.वाघुळ ,पो. धोनोरा, मलकापूर,बुलढाणा
443401
गंडले एस.एस. रं गरोड,नागसेन नगर,

242 मगर गीता सुिनल

आंबाजोगाई बीड
बैगनवाडी, गोवंडी, मुंबई 400043

243 वानखेडे धन ी भानुदास

समता नगर, सांगवी वधा

244 काटोले सुिनता रघुनाथ
245 गभाले नारायण रामादास

मु.पो.िशरसोली, िज.जळगांव 425002
रिवशंकर अपा, रा हॉटे ल जवळ, नािशक
422004

9172434344

बंजारा

VJ(A)

7249440500

बारी

OBC

msw appear, आधार काड नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw appear, आधार काड नाही.
Mscit/ms office नाही.
कागदप े सा ांक त नाही
Mscit/ms office नाही.कागदप े

7385472626

महार

SC

8698123142

वडार

VJ(A)

9422233105

कु णबी

OBC

9970952552

महार

SC

7774919652

माळी

OBC

7888127303

महार

SC

8779019291

बौ द

SC

जातीचा दाखला नाही.
आधार काड नाही
msw नाही

9823676379

बौ द

SC

mscit/msoffice नाही,

9823062757

बारी

OBC

7666564400

महादेव कोळी

ST

सा ां कत नाहीत.
msw mark sheet नाही
कागदप े सा ांक त नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत
कागदप े अ प
msw नाही,MA in social work
कागदप े सा ांक त नाहीत
msw mark sheet नाही

कागदप े सा ांक त नाहीत.
MSCIT नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
MSCIT नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

246 गावीत शुभांगी राज
247 ठाकरे

ाज ा िवलास

प ा व संपक .
डोगेगांव नवापूर,नंद ुरबार 425416
शेदोळा , ता. ितवसा िज अमरावती
444902

मोबाईल नंबर

जात

वग

9637312488

िभ ल

OPEN

7080084263

कु णबी

OBC
OPEN

अपा तेचे कारण
सोबत कागदप े जोडलेली नाहीत.
अजावर सही नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड व वयाचा पुरावा नाही

248 काळे िव म महादेव

काटे वाडी, ता. बारामती िज पुणे

9423782477

धनगर

249 पोफळे संदीप बालाजीराव

मुखेड, नांदेड 431715

8668530551

लोहार

7972333931

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

7775934270

महार

SC

आधारकाड जोडलेले नाही

8097933123

आगरी

OBC

8975359064

कोकणा

ST

9921659740

महार

SC

नाही.
आधारकाड जोडलेले नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

250 मेढे करण अशोक
251 पनाड िवजय रमेश
252 नाकती उदयकु मार रं जन
253 गवळी दनकर गंगाराम

वामननगर,वरणगांव, भुसावळ जळगांव
425305
दाभा, हरडव,लाणार, बुलाढाणा 443302
काळसुरी, मदडी.ता. हसळा, िज. रायगड402105
उं बरदे, पो.माणी. ता. सुरगाणा,

कागदप े सा ांक त नाहीत.
NT(B) कागदप े सा ांक त नाहीत.

4TH SEMESTER िनकाल जोडलेला
नाही.
4TH SEMESTER िनकाल जोडलेला

254 वाठोरे अशोक संजाब

नािशक422211
िचछोली, बोरे , हेरकर, बुलढाणा

255 वानखेडे िववेक रामचं

समतानगर, अकोला नाका वािशम 444505

9822496867

महार

SC

256 चौधरी करण पदमाकर

दाताळा, मलकापूर, बुलढाणा 443102

8830470341

कु णबी

OBC

257 खंडारे िनिखल पंडीत

जेतवन नगर, अकोला

9665544842

महार

SC

7756999309

मराठा

OPEN

9022172524

कै काडी

VJ(A) कागदप े सा ां कत नाहीत.

7498991381

मांग गा डी

SC

7798355494

महार

SC

8408858838

मराठा

8379822046

कोकणी

ST

Msw नाही

8530451244

-

ST

Msw नाही

7387961706

खुला

9112339463

कुं भार

9407221959

मराठा

7276836668

महादेव कोळी

258 मराठे गाय ी भाऊसाहेब

259 जाधव लखन साहेबराव

260 आ हाट दपक धनराज

मु.पो.थाळनेर, ा हणपुरा ग ली, धुळे
425421
एलआयसी कॉलनी, ल मी अँ ा जवळ,
नागझरी प रसर, अंबा जोगाई, िबड431517
बाबु आबा नगर, डेडरगावरोड, उपनगर,
मोहाडी, धुळे 424311

261 िचमणकर हषला िनतीन

माउटे न

262 उभे रोिहत ल मण

बोतरवाडी, उरवडे मुळशी 411215

263 ठाकरे दलीप दादाजी
264 पालवी दािनल द ु

265 कु लकण चै ाली संजय

266 जोहरे राज ी कं चन संह
267 पाटील शांत मा ती

268 पाटील पंकज रामचं

यु रे िसडे सी, खोपोली 410203

पठिव दगर, पी तवळावाडे, िनिशक
423301
कोसवण, जयदर, कळवण, नािशक 423502
पु कर िनवास,रजनीगंधा सोसा. ,
वा हेकरवाडी रोड, चंचवड 411033
उदय अपा. हंगणे खुद, संङगड रोड, पुणे
411051
माजगाव गावठाण, नाणेगाव पाटणा
सातारा 415520
पांडवदेवी, पोयनाड, अिलबाग, रायगड
402108

OBC

270 गजिभये सोनाली महादेव

बसवे र चौक,समथ बेकरी,इचलकरं जी

7840922218

महार

SC

7350067082

हावी

OBC

7972770449

कासार

OBC

7745895989

कु णबी

OBC

9921237896

महार

SC

273 दळवी सिचन सुरेश

274 िहवराळे िशतल िवजय

मु.पो.िनमगांव,ता. तालूका,िज. बुलडाणा
443404
भाव संग पुर, नवयुग कॉलनी, औरं गाबाद-

अजातील नावात व कागदप ामधील

कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही

कागदप े सा ांक त नाहीत.

OPEN

बाजारपेठ, अहमदनगर 422601

कागदप े सा ां कत नाहीत.

OPEN वयाचा पुरावा व आधारकाड नाही

मराठा

272 कोळपकर रोिहणी अिमत

सोबतचे कागदप ाम ये तफावत

OPEN Msw नाही

8275923996

चा सोसा, लँट न. 701, यु वॉटर हॉटे ल

आधारकाड जोडलेले नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.

OPEN Msw नाही

िशवाजीनगर,िचपळू ण र ागीरी -415605

शेजारी, पुनावळे कॉनर,पुनावळे चंचवड

कागदप े सा ां कत नाहीत.

तफावत
OPEN Msw, Mscit नाही

269 िपसाळ मिनषा िवजय

271 पगारे पुनम िगरष

अजावर वा री नाही

जातीचा माणप नाही
वय जा त
कागदप े सा ांक त नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.
नावात तफावत
4th semister िनकाल नाही
mscit नाही, नावात तफावत
कागदप े सा ां कत नाहीत.
mscit नाही
कागदप े सा ां कत नाहीत.
अजावर वा री नाही
mscit नाही

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

9423452513

महार

SC

अपा तेचे कारण
mscit नाही

275 म के रणजीत दादाराव

276 गाढवे गोपाल क डू
277 शेख िगलानी दावलसाब

िशवाजीनगर, बीड 431520

रा.कं करवाडी, ता.रोसोड, िज. वािशम
A/p कारला पो. राटोली

9309580970

आंध

VJ(A)

9970727489

पंजारी

OBC

आधार जोडले नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत
4th semister िनकाल नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
4th semister िनकाल नाही

278 घंटेवाड बालाजी तुकाराम

ता.नागाव,िज.नांदेड
राजगांव, िश र, िज.पुणे

9673537020

मांग

279 राठोड बाळकृ ण तेजराव

A/2तळे गांव, 410507

9619894144

बंजारा

280 उफाडे चेतना राजाराम

सोमाटणे फाटा गोरखनगर,मावळ 410506

8668685450

मांग

8652129164

धनगर

NT(C) 4th semister िनकाल नाही.

9158012265

माळी

OBC

9518310909

महार

SC

9168011144

-

9604180798

बौ द

281 जाणे चेतना

ीकांत

जाहगीरदारवाडी, जय बाबाजी

282 हाळकर सिचन भागुराम

चौक,चाळीसगांव,जळगांव424101
रावेत ािधकरण, 411044

283 साबळे वाती धमा

काळे वाडी, पंपरी 411017

284 सोनट े मिनषा सिचन

285 जगताप योती सितश

लँट नं. 6, से.नं. 13,िवनीत लाझा,
िचखली 411019
िववेकानंद िम . मंडळ,िधमिधमे ऑफ स
समोर,दाडेकर पुल 130 , 411030

SC

अजावर वा री नाही

VJ(A) अजावर सही नाही
SC

4th semister िनकाल नाही.

msw नाही
आधार काड जोडले नाही

NT(B) नावात तफावत

SC

नावात तफावत

SC

mscit नाही

286 को हे सुधाकर भू

िड माट शेजारी, जाधवव ती, रावेत

9923282736

महार

287 साळु खे अिशष िशवाजी

वनगळ, सातारा-415015

9730460831

मराठा

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत

288 राजे णाली

वाघे र गावठाण, सातरा
980-4 मािणक मोती िब ड ग,ST Stand

8600288843

कुं भार

OPEN आधार काड जोडले नाही
वय जा त

7276559821

बौ द

ीकांत

289 िशरसाट शिशकला रमेश

या पाठीमागे ,आनंदनगर,

SC

राजगु नगर,410501
290 कड ले िव म

ानदेव

291 पाटील अि नी बळीराम

292 सुिशर तुषार रघुनाथ

तळे व ती, आ ी, िज. िबड- 414202
साई

दा अपा. एफ 1-29 मोरे पे ोल पंप

शेजारी, िशवणे, पुणे

नाहीत.
9075298585

मराठा

OPEN mscit नाही

7888044399

मराठा

OPEN mscit/msoffice नाही,

नावात तफावत

मु.पो.नारखेड, ता. नांद ूरा बुलडाणा443404 9158679850

धनगर

OPEN

करण अजुन पवार

मु.पो.सवबुलडाणा- 443001

9764446307

महार

SC

294 चौधरी चं कांत खमाजी

कळमतुरी, हंगोली 431702

9130902635

वाणी

OBC

293

46 वय अस याने वया या अटीत बसत

कागदप े सा ांक त नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत
जातीचा दाखला नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत
आधार काड नाही
mscit/msoffice नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.

295 सोमाणे दपमाला मािणक

296 कु रे शी इ ान श मी
297 इं गवले दिपका िनलेश
298 बारसागडे मह रामभाऊ
299 िल हारे ि यंका संतोष

300 फु के

िवण रमेश

10, सुिशलनगर,शेजारी, िवजापूर रोड, िड
एड कॉलेज, सोलापूर-413004
मु.पो.सावरगांव, ता.पुसद, यवतमाळ
द नगर,िनजामपुररोड,माणगांव , रायगड,
402104
साई मंदीर जवळ,साईनगर, पुसद यवमाळ ,
A/p, बोरी (खुद)
लॉट नं. 82, बँक कॉलोनी जवळ,जुना
सुभेदार ले आउट,नागपुर
सुधा ाटर, रे वे टे शन जवळ, खामगांव,
शेगांव

9673814760

मराठा

OPEN

9158584491

मुि लम

OBC

8407900375

कािशकापडी

NT(B)

9404451809

कलाल

OBC

9145847473

लोधी

OBC

9021088681

मराठा

तुमराव

मुरलीधर मं दराजवळ, कळमनुरी, िहगोली

कागदप े अ प
4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
mscit/msoffice नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
mscit सट फके ट अधवट
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही
आधारकाड नाही

OPEN वयाचा पुरावा नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.

ता.कळमनुरी,माळी पाटील ग ली,
301 ब े िवशाल

कागदप े सा ांक त नाहीत.

आधारकाड नाही

7387057566

मराठा

OPEN

NT(B) msw चे 4th sem चे गुणप क नाही,

431702
302 आबाळे अंकज बाबुराव

रा.पोखरी ,ता.पुसद, िज. यवतमाळ

9970727834

गवळी

303 सातपुते मह

अंध शाळे समोर,लेबर कॉ, लातूर

9960068298

महार

कागदप े सा ांक त नाहीत.

mscit/msoffice नाही,

ीमंत

SC

आधार काड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

304 िहवाळे मिनषा नामदेव

प ा व संपक .
ता.िचखली,मु.पो. के ळवद, िज. बुलडाणा
443201

मोबाईल नंबर

जात

वग

9373547052

महार

SC

अपा तेचे कारण
आधार काड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw चे 4th sem चे गुणप क नाही,

305 िमसाळ सागर पांडूरंग

जामोद,चौभारा चौक, तबीलपुरा, जळगांव,
बुलडाणा

8806178174

बारी

OPEN

आधार काड नाही,वयाचा पुरावा नाही
जातीचा दाखला नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.

306 भागंरे रोिहदास िहरामण

टकार आचल र वं
308 कांबळे वधमान शेषराव
307

309 साळुं के सोनाली गणपत
310 साखरे सोहन

ीकांत

311 धराडे पांडुरंग रामभाऊ

312 ताकसांडे पूजा दपर

313 पाटील ि यांका मधुकर

314

वहारे अि नी बबनराव

मु.पो.सा करवाडी,ता.अकोले,
िज.अहमदनगर
मु.पो. चांद ूर, ता.िज.अकोला,
मु.पो.काजळांबा, ता.िज.वािशम
स.नं.93.महा मा फु ले वसाहत, ल मीनगर,
पवती, पुणे 411009
ता. फलटण,महाराजा मंगल कायालयामागे
सातारा, 415523
ता.संगमनेर, मु.पो. चंदनापुरी, अहमदनगर
422605
एच.नं.05/7, लॉक नं 17, अँ र ोक
हाउ संग,बजाजनगर, वाळू ज,औरं गाबाद
225 ल मी िमल
चाळ,डोणगांव,सोलापूर413001
ुव चौक, शु वार पेठ वाशीम- 444505
वाड नं.3, नारायण गायकवाड

315 सकट कोमल दगडू

चाळ,दापोडी,पुणे 411012

महादेव कोळी

ST

9307968669

कु णबी

OBC

कागदप े सा ांक त नाहीत.
कागदप े सा ांक त नाहीत.

8007850310

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

8390038618

मराठा

OPEN

9689687278

वाणी

OPEN

9518966782

महादेव कोळी

ST

9604761302

महार

SC

8380905695

लंगायत

OPEN

7875059491

कु णबी

OBC

9156225396

मांग

SC

316 लोखंडे गजानन ल मण

गणेशवाडी, िहघोली

9922309531

मातंग

SC

317 जाधव सोनाली धनाजी

माळिशरस,सोलापूर-413310

8407980138

कै काडी

VJ(A)

8796928317

-

318 राजपुत िवलास भरत संग

319 पाटील अिजत भगवान
320 मेघा ह रराम मोहोड
321 साळुं के चेतन गणपत
322 कु सटकर आरती

ीकृ ण

323 सरप अ या दनकरराव
324 मुलाणी नाजनीन बाबासो
325 लोकडे दलीप म रबा

326 ग मवार

दा र वं

327 सुरोशे ऋिषके श िशवानंद

महाराणा ताप रोड, वैजापूर, ल मी लॉज
या मागे ,औरं गाबाद
घर नं.1815, पी हौ संग सोसायटी,
पीनगर,तळवडे
खानापुर वेश,ता. अकोट, िभमनगर,
िज.अकोला
स.न.93, महा मा फु ले
वसाहत,ल मीनगर,पवती, पुणे 9
जी.एन.कॉलेजमाघे, पावती नगर,
यवतमाळ ,पुसद
पाटील पुरा, डावक ,पो.भैरद,अकोला
444002
मु.पो. चंचणी, वांगी, ता कडेगांव िज .
सांगवी 415303
मु.पेनुर, कावलगांव, िज.परभणी
रे वे टे शन जवळ, भ ावती, चं पूर
442902
मोरथ , जहागीर,महागांव, यवतमाळ

328 साळवे व ा एकनाथ

445205
राजगु वाडा, पुणे 411006

329 पाटील व ाली भगवान

खरीवली, दघाशी, िभवंडी, ठाणे 421302

mscit/msoffice नाही,

8793124076

mscit/msoffice नाही,
msw नाही. जातीचा दाखला नाही,
वयाचा पुरावा नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधारकाड नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
msw 4th sem चेमाकिशट नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.
msw नाही
आधार काड नाही
msw 4th sem चे माकिशट नाही.
आधार काड नाही
कागदप े सा ांक त नाहीत.
आधार काड नाही,

OPEN वयाचा पुरावा नाही.
जातीचा दाखला नाही.

9860544284

मराठा

OPEN msw नाही

8698548626

महार

SC

8796515155

मराठा

OPEN

9881245384

धोबी

OBC

9595319732

मराठा

OPEN

9960504322

कसाई

OBC

9529569938

मातंग

SC

8830429601

गो का

msw 2nd year माकिशट नाही.
कागदप े सा ां कत नाही.
MSCIT/MSOFFICE नाही.
आधारकाड नाही
msw 4th sem चेमाकिशट नाही.
आधार काड वयाचा पुरावा नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.
कागद प े सां ांक त नाही.
आधार काड वयाचा पुरावा नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.
msw नाही

NT(B) जातीचा दाखला नाही.

7620346579

मराठा

OPEN

9850866335

महार

SC

8010141059

कु णबी

OBC

कागदप े सा ांक त नाही.
msw appear
कागदप े सा ांक त नाही.
आधार काड नाही.
msw/mscit नाही,
कागदप े सा ांक त नाही.

अ. .

उमेदवाराचे नाव

प ा व संपक .

मोबाईल नंबर

जात

वग

अपा तेचे कारण
वयाचा पुरावा नाही

330 भरसट सिचन िगरीधर

मु.दुमी,ता.सुरगाणा,पो. मनखेड,नािशक

8321459718

कोकणा

ST

आधार काड नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.
msw 4th sem चे माकिशट नाही.
कागदप े सा ांक त नाही.

331 पा टल आकाश मािणकराव

गया िनवास, िड माट समोर, वांडी

9309127637

मराठा

OPEN

332 च हाण गोपी बाबाराव

एन.डी. 42j1/1915,हडको निवन नांदेड

9637773877

लमाणी

VJ(A) कागदप े सा ांक त नाही.

333 येडगे करण रघुनाथ

यंशवंतनगर, कृ णानगर,सातारा415115

9021996163

धनगर

OPEN

334 पाटील आरती जै संग

73/62,आदशनगर, दघी 411015

9112701245

-

8459755203

बौ द

9175477467

हावी

मु.हाताळा,ता. सेनगांव , िज. हंगोली-

335 इं गोले िवण काश
336 काटकर रामकृ ण बंडुराव

431703
ाने र नगर, िसडको,नवीन नांदेड461603

Mscit/msoffice नाही.

mscit नाही,

msw 4th sem िनकाल नाही
OPEN msw नाही
SC

अजावर वा री नाही,
आधारकाड जोडलेले नाही.

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत.

337 तपासे दनकर िव ल

मु.साटं बा ,भाडगाव, ता.िज. िहगोली

9404503917

बौ द

SC

338 वानखेडे रता दशरथ

गौ मनगर,जळगांव

7888263545

बौ द

SC

339 जोडत ले पुजा िशवाजी

संभाजी चौक,नांदेड 431603

8010618284

हटकर

mscit नाही
4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
अजावर सही नाही

NT(C) 4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.

340 तंबुड उमेश

मु.कासारी, पो. जोड हंगणी, ता. िज.

ीराम

धा र, िबड- 431128
7/101, सजपुरा,पोलीस मु यालय,

341 कािशद मेधा ल मण

अहमदनगर,414001

342 भंडारकोटे आिशष मोहनराव

रा.बेवणाळवाडी,पो.ता.िश र, अनंतपाल,
िज.लातूर-413544

9673608480

महादेव कोळी

ST

mscit नाही

8007561360

भोई

NT(B) आधारकाड जोडलेले नाही

9405732701

गुरव

OBC

8208020143

कुं भार

OBC

4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत,

343 राजुरे अशोक मारोती

वसंतराव नाईक कॉ. िसडको,नांदेड

आधारकाड नाही.
जात माणप नाही

344 शेख नाजेमअली िनजाम
345 पवार िगतांजली क डीराम

रा.लासीना ,ता. सोनपेठ, परभणी431516
जय हंदनगर,नािशक 422101
बडाळा , , पो.होहरा, िज. जालना ता.

346 काळे रं जना रमेश
347 सपकाळ िवजय मधुकर
348 वाघमारे अजय िशवाजी

जा ाबाद
रा. पोटसूल,ता. अकोटपो.देवरी, अकोला444101
मु.जोगाळा,पो. ल ड जवळ,िश र, लातूर
413544

9860233531

मुि लम

EWS आधारकाड जोडलेले नाही

7666266926

मराठा

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत,

7057536711

महार

SC

9049627696

महार

SC

8007646324

-

OPEN

349 ढगे रे मा काश

कळस , अकोला, अहमदनगर, 422601

7040320561

कु णबी

OBC

350 ढगे पूनम काश

कळस , अकोला, अहमदनगर, 422601

9975439318

कु णबी

OBC

9403672363

मराठा

9370847299

मातंग

SC

351 पाटील िवशाल िव णू
352 लालझरे सुरेश बालासाहेब

ानदीप बालक आ म लाईन, आदश नगर,
दघी
हादगाव बु., ता.पाथरी, िज. परभणी 431506

िविहत नमु यातील अज नाही
msw 4th sem िनकाल नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत,
जात माणप नाही,
आधारकाड जोडले नाही.
4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.
4th sem चे गुणप क नाही,
कागदप े सा ांक त नाहीत.

OPEN msw नाही
आधारकाड जोडलेले नाही

353 सोनवणे भरत वामन

वैजाली, ता. शहादा,िज. नंद ुरबार-425422

9545465962

सुतार

OBC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

354 महाजन सुिमत संजय

मोहराळा, ता.यावळ ,जळगांव 425301

8888556865

कु णबी

OBC

msw नाही

355 ज धळे पायल गजानन

मंगलादेवी, यवतमाळ 445102

9923365077

मातंग

SC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

356 आखाडे पुजा अिनल

गणेश कॉ, िशरपूर, धुळे-405425

8263800082

महार

SC

कागदप े सा ां कत नाहीत.

357 ओम साद

एस बी.रोड, बी 16 ,पुणे

9011583203

-

लघुळ,ता िबलोली, िज.नांदेड

9422431464

मांग

SC

Msw नाही

8329048596

बौ द

SC

आधारकाड जोडलेले नाही

ाने र भोईटे
358 कु डके कर चं कांत बापूराव
359 भराडे हेमंतकु मार

ीधरराव

गौतमनगर,सुपर माकट
जवळ,परभणी431401

OPEN Msw / Mscit नाही

अ. .

उमेदवाराचे नाव

360 गायकवाड संकेत सुिनल
361 िखलारे सुशांत शामराव
362 अवसरमोल अ जं य दामोधर
363 पवार राम मोतीराम
364 कोळसे आ णासाहेब तुळशीराम
365 ता

गौरव सुिनलकु मार

366 येवले सागर शा वन
367 च हाण ेरणा िनितन

प ा व संपक .
गादेवाडी, ता.खटाव,जाखणगाव, सातारा 415505
मु.पो.ितसंगी, ता.कवठे महाकाळ
िज.सांगली - 416405
नां ा मेहकर , बलडाणा
रा.लोणी , पो. वटफळी ता नेर,
िज.यवतमाळ
ता.माजलगांव,मु.पो.लोणगांव,पो.
आनंदगांव,िबड- 431131
रा ल नगर,परभणी - 431401
हरे गाव,ता. ीरामपुर, िज.अहमदनगर4137018
ीधर अपा.पाथड फाटा, नािशक 422001

मोबाईल नंबर

जात

वग

9604257139

मराठा

9595750298

मातंग

SC

9623571040

बौ द

SC

9112341192

बंजार

VJ(A)

7066661765

-

9552965433

महार

9588469528

-

7020969394

-

OBC
SC

OPEN msw नाही

SC

9960922974

बौ द

369 ितकोने राज ी बाळासाहेब

1044,कसबा पेठ, पुणे 411011

8625813731

भोई

9075146935

परधान

ST

8087836511

कु णबी

OBC

371 गावंडे स रता मंगेश

372 रावते शांत वा मीक

373 िशक िनिखल रमेश

374 कावरे अ णा पंजाबराव

375 उडाणिशव संघर ीत िस ाम

376 भांगे विनता मोहन
377 मे ाम िवशाखा र वं

378 साळवे द ी करण

379

शंदे िशवानंद माधवराव

380 राठोड कै लास दशरथ
381 िगते मोरे र दलीप

िवनोद बांगडे हाऊस, ीरामवाडे ,
ब लरपुर, िज. चं पुर- 442701
लॉट न.1208, D-2, िडएमके , हवेली पुणे
412105

अिह यादेवी नगर, िचतोडरोड,सुरतवाला
िब ड ग जवळ धुळे
लँट न. 601 िब. वंग,िस दाथ नगर ,
धानोरी , पुणे-4411015
4/312, यु,बुधवार पेठ,आंबेडकरनगर,
413002 सोलापूर
कािशद व ती , पठारे मळा , च-होली
412105
मु.पो.नया अकोला,ता.िज. अमरावती
444801
साई ाम हो संग सोसायटी, .नं. 106,
अंबड लंक रोड, नािशक- 422010

4th sem िनकाल जोडला नाही.
कागदप े सा ांक त नाहीत.

कागदप े सा ांक त नाहीत.

Msw नाही
msw 4th sem िनकाल जोडलेला नाही.

NT(B) Msw नाही, वय जा त
आधारकाड जोडलेले नाही
4th sem िनकाल जोडलेला नाही.
अजावर अजदाराची सही नाही,
अजासोबतचे कागदप ाम ये नावात

9673602475

धनगर

NT(C) कागदप े सा ांक त नाहीत.

7798429717

मराठा

SEBC आधारकाड जोडलेले नाही.

8600179941

कलाल

OBC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

9970681156

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

9011465065

महादेव कोळी

ST

msw नाही

9881621264

महार

SC

कागदप े सा ांक त नाहीत.

7729027369

नवबौ द

SC

कागदप े जोडलेली नाहीत.

आंध

ST

मु.पाभळ (पा) पो. सुकळी ता. आण ,

8805598429

येवतमाळ,- 445103

9158337293

खेडगांव, तांडा, खडके जळगाव

9284464101

VJ(A)

VJ(A)

9881072333

वंजारी

OPEN

नेवासा, अहमदनगर

सोबत कागदप े जोडलेली नाहीत.

तफावत

सायगांव,ता.चाळीसगांव,िज. जळगांव

रे हे यु कॉलनी, ामीण

कागदप े सा ां कत नाहीत.

OPEN कागदप े सा ांक त नाहीत.

दळवी नगर,मुढवा पुणे 411036

ीधर

mscit माणप नाही,

OPEN Msw, Mscit नाही

368 भांबळे क पना माणीकराव

370 क ाके नुतन

अपा तेचे कारण

णालय शेजारी,

दुबार
आवक मांक 46 वर आहे
दुबार
आवक मांक 272 वर आहे
दुबार
आवक मांक 38 वर आहे

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

