
अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

1 उबाळे काश र वं A-1 12001

2 बाराथ ेबा पासाहेब गोरोबा A-2 12002

3 कुमठे अजनु संजय A-3 12003

4 परदेशी मोना दपक A-4 12004

5 सोनकांबळे मु ता बल भम A-5 12005

6 द त दपाल  पांडुरंग A-6 12006

7 पाटोळे योगेश वलास A-7 12007

8 वामी नलम गणपती A-8 12008

9 आडसुळ महा व ण ुमहादेव A-9 12009

10 भालेराव सं या सुहास A-10 12010

11 ग हरे रामे वर दल प A-11 12011

12 तावरे अ वनाश बाबासाहेब A-12 12012

13 तांबोळी अ नस अ लाब स A-13 12013

14 वाघमारे अ य अशोक A-14 12014

15 वाघमारे शांत शंकरराव A-15 12015

16 बेलोस ेऋतुजा बाळु A-17 12016

17 इंगोले कैलास यशवंता A-18 12017

18 बाईत वेता संतोष A-19 12018

19 गायकवाड तेज ी गोपाल A-20 12019

20 ऍनथनी रोशनी डॅ नअल A-21 12020

लेखी पर ा दनांक :-०८/०१/२०२०   वेळ : दपुार  ०४.०० त े०५.००

सुचना-पर े या वेळेपुव  १ तास अगोदर उपि थत रहावे.

पपंर  चचंवड महानगरपा लका. पपंर -१८
यशवंतराव च हाण मतृी णालय पद यु र सं था, पपंर .

जा हरात .152/2019 अ वये द.23/12/2019 रोजी डायले सस टेि न शयन पदाक रता 
अज सादर केले या पा  उमेदवारांची याद .

पर ा थळ- यशवंतराव च हाण मतृी णालय पद यु र सं था , संत 
तुकारामनगर, पपंर .पुणे-१८

डायले सस टेि न शयन



अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

21 जाधव स यक मनोज A-22 12021

22 बावनथड ेमयुर  सुखदेव A-23 12022

23 सगं बेबी वनय A-24 12023

जा. .-वायसीएमएच/०७/का व/ १५ /२०२० द. ०२/०१/२०२०

सह /-
अ ध ठाता

यशवतंराव च हाण मतृी णालय
पद यु र सं था 

प.ं च.ंमहानगरपा लका
पपंर  पणेु-१८



अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पा  / अपा अपा तेच ेकारण

1 मोह त ेमो नका लाला A-16 अपा No Course & 
Experience 

2 राठोड देवदास बे नक A-25 अपा No Course & 
Experience

जा. .-वायसीएमएच/०७/का व/ १६ /२०२० द. ०२/०१/२०२०

सह /-
अ ध ठाता

यशवतंराव च हाण मतृी णालय
पद यु र सं था 

प.ं च.ंमहानगरपा लका
पपंर  पणेु-१८

पपंर  चचंवड महानगरपा लका. पपंर -१८
यशवंतराव च हाण मतृी णालय पद यु र सं था, पपंर .

जा हरात .152/2019 अ वये द.23/12/2019 रोजी डायले सस टेि न शयन पदाक रता अज 
सादर केले या अपा  उमेदवारांची याद .

टप :- अपा  उमेदवारांची लेखी पर ा घेतल  जाणार नाह .


