
अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
12704 

01/09/2015
यशवंत संद प द ता य

स नं १२४/१, मंगलमुत  सो. पुना नाशीक 

हायवे, सदगु नगर, भोसर  पुणे ३९ 

(8390239932)

१५/०७/१९८६
हंदु -सुतार 

(इमाव)

दहावी 

पास

नेमणुक आदेश 

आहे. अनुभव 

दाखला नाह

मुदतीत आहे अपा
अनुभव दाखला 

नाह

2
12707 

1/09/2015
जाधव नर संग बाबुराव

हनुमान सोसायट , सावता माळी 

मंद राजवळ, ता हाणे व ती, चखल  पुणे 

६२ (9604441662)

१५/१०/१९७९
हंदु मराठा 

(खुला)
चौथी पास आहे मुदतीत आहे अपा

श ण कमी 

चौथी पास

3
12687 

03/09/2015
पाट ल हर लाल गुलाब

मु पो चमणपुर  प ंपळे खुदे ता 

अंमळनेर, िज जळगाव 425401 

(7350887419)

११/०८/१९८१
हंदु कुणबी 

(इमाव)

दहावी 

नापास

अनुभव 

दाख यावर सह  

श का नाह

मुदतीत आहे अपा अनुभव नाह

वाहनचालक पद दरमहा एक त मानधनावर भरणेसाठ  अपा  उमेदवारांची याद

वै यक य मु य कायालय

पंपर  चंचवड महानगरपा लका प ंपर  १८



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4
12775  

02/09/2015
सोलंक  म नष चं कांत

स नं २/३, शेलार चाळ, गाडीतळ, येरवड 

पुणे ०६ (9850432887)
१६/०९/१९८२

हंदु मेहतर 

(एस.सी.)
नववी

अनुभव 

दाख याम ये 

पदाचा उ लेख 

नाह

मुदतीत आहे अपा अनुभव नाह

5
12982 

05/09/2015
खरात मयूर सुनील

स नं ४२/२, चौधर  व ती, त शला 

गृ हरचना मया सं था, खराडी पुणे १४ ( 

8007989827)

०४/०८/१९८९ अनुसु चत जाती
सातवी 

पास
अनुभव नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

6
12923  

05/09/2015
शंदे शवानंद हराचंद

महा मा फुलेनगर, एम आय डी सी 

भोसर  पुणे २६ (9765257399)
१९/०६/१९८७ खुला

आठवी 

पास
अनुभव नाह मुदतीत आहे अपा

वय श ण 

पुरावा नाह . 

अनुभव 

माणप  नाह

7
13023 

07/09/2015
रोकडे अ य बाळासाहेब

हनुमान सोसायट , सावता माळी 

मंद राजवळ, ता हाणे व ती, चखल  पुणे 

६२ (8605410826)

१५/०१/१९९७
हंदु मराठा 

(खुला)
नववी पास नाह मुदतीत आहे अपा

 लन ग 

लायस स आहे 

व अनुभ नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8
13021 

07/09/2015
भसे ीराम नवृ ती

गु द  ा हौसींग सोसायट , तळवडे ी 

तुळजा भवानी मंद राजवळ, तळवडे पुणे 

६२ (9623627023)

१३/०६/१९८४

हंदु धनगर 

(खुला गट) 

जात दाखला 

जोडल  नाह

दहावी 

नापास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

9
13019 

07/09/2015
भसे नारायण नवृ ती

गु द   हौसींग सोसायट , तळवडे ी 

तुळजा भवानी  मंद राजवळ, तळवडे पुणे 

६२ (9657817504)

०१/०६/१९७६
हंदु धनगर 

(खुला गट)

आठवी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

10
13027  

07/09/2015
मते सुधीर द तु

खडकवासला आर एस पुणे २४, ता हवेल  

िज पुणे (8888686762)
१७/०३/१९७१ खुला नववी पास नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

11
13049  

07/09/2015
एरंडे राहु ल महादु

मु पो थुगाव ता आंबेगाव िज पुणे 

(9767800803)
१०/०७/१९९१ खुला

आठवी 

पास
आहे मुदतीत आहे अपा

जडवाहन 

चाल वणे 

परवाना नाह  

(एल.एम. ह )



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12
13020 

07/09/2015
ग हाणे वैभव शाम

सालगाव पो ट घोडेगाव ता आंबेगाव िज 

पुणे 412408 (9561674777)
२५/०७/१९८९ खुला

बारावी 

पास
नाह आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

13
13016 

07/09/2015
भोसले शुभम गणेश

साई अपाटमट, खराडे वाडयासमोर, पंपर  

गाव पुणे १७
१६/०५/१९९५

हंदु नवबौ द 

(अनुसु चत 

जाती)

नववी पास आहे मुदतीत आहे अपा

वह त 

नमु यातील 

अज जोडलेला  

नाह . जात 

माणप  जोडले 

नाह , जड वाहन 

चाल वणे 

परवाना नाह

14
13029  

07/09/2015
जाधव लल त मा ती

कवनगर, ग ल   ३, छावा कॉलनी, घर 

नं ७७, वकास म  मंडळ चौक, पुणे 

(9767200840/9767317291)

०६/०६/१९८६

हंदु ठाकर 

(अनुसु चत 

जमाती) एसट

दहावी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा अनुभव नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15
13024  

07/09/2015
देवराज ाने वर काळु

रा गलंगी ता चोपडा िज जळगाव पो ट 

वळोदे  (8419969709/7741818745)
०१/०१/१९६३

अनुसु चत 

जमाती

आठवी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

16
13040  

07/09/2015
पाट ल सुनील बाळासाहेब

२८/२, साईमंगल हौसींग सोसायट , 

संभाजीनगर, चंचवड पुणे १९ 

(9921819003)

११/०५/१९८१
हंदु मराठा 

(खुला)

बारावी 

पास
आहे मुदतीत आहे अपा

शै णक अहता 

कागदप े 

जोडलेल  नाह

17
13038  

07/09/2015
पवार काशीनाथ बालाजी

दवारा माणीकमोती नसग कॉलनी, 

जवळकरनगर, स नं ८६/१/१ प ंपळे गुरव 

(9527296038)

०३/०३/१९९२ हंदु राजपुत नववी पास नाह मुदतीत आहे अपा अनुभव नाह

18
13046  

07/09/2015
कनसे दनेश म चं

६३/१, रामनगर, पंपळे गुरव पुणे ६१ 

(9922526065)
०४/१०/१९९०

हंदु मराठा 

(खुला)

दहावी 

पास
आहे मुदतीत आहे अपा

जड वाहन 

परवाना नाह

19
13060  

07/09/2015
घोडके मनीनाथ पोपट

अंजठानगर, शवराज हौसींग सोसायट , 

म नं ४०७, द प गॅसजवळ ( 

7038825412)

१०/०६/१९९१
हंदु धनगर 

( वमु त जाती)

दहावी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20
13061  

07/09/2015
धांडे शवदास बाळाभाऊ

साई माऊल  कॉलनी, चंचवडनगर, 

चंचवड पुणे ३३ (8600656096)
१५/०४/१९८६

हंदु मराठा 

(खुला)

बारावी 

पास
आहे मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

21
13036  

07/09/2015
माने वलास मनोहर

स नं ४०, लॉट नं ३१, फलॅट नं १०, 

चंदनपाक, सुभाषनगर, व ांतवाडी पुणे 

१५ (9822272534)

०६/०१/१९७७
हंदु कैकाडी 

( वमु त जाती)

बारावी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

22
13121  

07/09/2015
भसे स चन आनंदा

मु पो नाटोशी, ता पाटण िज सातारा ( 

09767751587)
१५/०१/१९८६

हंदु मांग 

(अनुसु चत 

जाती)

नववी पास नाह मुदतीत आहे अपा
अनुभव दाखला 

नाह

23
13123  

07/09/2015
बडेकर नलेश अशेाक

मु पो तडवळे ता कोरेगाव िज साताराम 

(8600000699) (9657265499)
०५/०३/१९८३

हंदु नवबौ द 

(अनुसु चत 

जाती)

नववी पास नाह मुदतीत आहे अपा

वाहन चाल वणे 

परवाना जोडला 

 नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24
13127  

07/09/2015
काकडे रोह त उ तम

स नं ४९/५, संहगड कॉलनी नखाते 

व ती रहाटणी काळेवाडी लंक रोड 

(7757943250)

२४/०१/१९९०

हंदु नवबौ द 

(अनुसु चत 

जाती)

दहावी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

25
13119  

07/09/2015
मकानुदार म तान बशीर

पंचशील हौसींग सोसायट , ब नं ०६, म 

नं ०३, से नं २२, नगडी पुणे ४४ 

(9850293024)

२०/०७/१९८०

मु ल म 

(दवश)(खुला) 

पररा यातील 

दाखला

आठवी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26
13117  

07/09/2015
ववले नेहल उदय

सरकार  दवाखा या या माग,े 

काशीदनगर, पंपळेगुरव (9158283310)
१९/०६/१९८९ खुला

आठवी 

पास
आहे मुदतीत आहे अपा

वाहन चाल वणे 

परवाना जोडला 

 नाह

27
13116  

07/09/2015
ज धळे भगवान पांडुरंग

म नंबर १०४, पह ला माळा, सुमती 

अपाटमट,ब लाळे वर सोसायट , कजत 

रोड, बदलापुर पुव ठाणे (7385021399 / 

9423626394)

१०/०८/१९७८

हंदु महार 

(अनुसु चत 

जाती)

बी ए पास नाह मुदतीत आहे अपा
अनुभव दाखला 

नाह

28
13114  

07/09/2015
काळे वलास वठठल

ाने वर कॉलनी, जोतीबानगर, काळेवाडी 

पुणे ( 9604150804)
०६/०९/१९८३ खुला

दहावी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

वाहन परवाना 

जोडलेला नाह

29
13113  

07/09/2015
लोखंडे मोद गंगाराम

म नंबर ३२०, भारतीय रजव बँक 

कॉलनी, सायन ाँबे रोड, चबुर मु ंबई 

400071 (9323545375)

२३/०५/१९८३

हंदु मांग 

(अनुसु चत 

जाती)

आठवी 

पास
नाह मुदतीत आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह



अ 

अज आवक 

मांक व 

दनांक

अजदाराचे नाव प ता व मोबाईल मांक ज मतार ख जात/ वग
शै णक 

पा ता
अनुभव

अज मुदतीत 

आहे कंवा 

कसे?

पा /अपा शेरा

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30
13126  

07/09/2015
गायकवाड दल प कसन

ाने वर कॉलनी, जोतीबानगर, काळेवाडी, 

पंपर, पुणे ( 9527700413)
०५/०६/१९८२

हंदु महार 

(अनुसु चत 

जाती)

दहावी 

पास
नाह आहे अपा

अनुभव दाखला 

नाह

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका

प ंपर  १८

सह /-

आरो य वै यक य अ धकार


