
अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

1 ग-हे िजवन रंग A-1 18001

2 भाटापूरकर ांती व ठळराव A-2 18002

3 कांबळे परमे वर जग नाथ A-3 18003

4 कोरवी व म मा णक A-4 18004

5 पाट ल राज  लहू A-5 18005

6 कराड ेममता रामचरण A-6 18006

7 वै णव योगीता वनोद A-7 18007

8 के हे सोनल द ाञेय A-8 18008

9 पाट ल अ नकेत राज A-9 18009

10 घोरवंड दल प भुजंगराव A-10 18010

11 ज धळे भा यशीला केशवराव A-11 18011

12 राठोड वजय भोपु A-12 18012

13 चांगण उ हास राज A-13 18013

14 राठोड सं दप गो वदं A-14 18014

15 सोनगे राहूल व ठल A-15 18015

16 कोळी कृ णात अंबादास A-16 18016

17 इपतेकर योगेश रामजी A-17 18017

18 शपंी क पेश संजय A-18 18018

19 इसलकर वरे-  नामदेव A-19 18019

20 शदें वपनाल  नागेश A-20 18020

21 च हाण अंबादास क डीराम A-21 18021

22 शदें रोणुका यला पा A-22 18022

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 एम.एस.ड य ु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

एम.एस.ड यु



अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

23 सोनवणे चञा वाळासाहेब A-23 18023

24 शखे मोमीन रसुल A-24 18024

25 पो  पद मनी बापु A-25 18025

26 ढवळे र वं  अशोक A-26 18026

27 फाळके अपणा सागर A-27 18027

28 श ळे गो वदं मारोती A-28 18028

29 कांबळे गोपाल वसंता A-29 18029

30 उडाण शव संधर शत स ाम A-30 18030

31 शवेाळे ल लता बापू A-31 18031

32 लाळगे पुनम दयानंद A-32 18032

33 स त ेयोगीता नतीन A-33 18033

34 पाटोळे रो हत सु नल A-34 18034

35 कांबळे वजय वसंत A-35 18035

36 शरसागर सुमेरा ध डराम A-36 18036

37 थोरात लेहल संजय A-37 18037

38 वानखेड े काश हाद A-38 18038

39 देसाई सागर ईर णा A-39 18039

40 कांबळे गणेश राधे याम A-40 18040

41 गलबले वनोद ाने वर A-41 18041

42 वाडीले कंुदन हरामण A-42 18042

43 लोकड ेसंतोष मर बा A-43 18043

44 वाध भारत दल प A-44 18044

45 शदें पुजा भू A-45 18045

46 पोळ यदशनी बाळासाहेब A-46 18046

47 अलोने वेता वसंत A-47 18047

48 भोईटे म ननाथ बाबासाहेब A-48 18048

49 खराड े धा वजयकुमार A-49 18049

50 हवाळे वण रमेश A-50 18050

51 जाधव नलम आनंद A-51 18051



अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

52 नवघरे गोपाल उ धव A-52 18052

53 तरकसे अर वदं नवृ ी A-53 18053

54 रांजणे भारत जय हदं A-54 18054

55 जाधव मुकंुद वसंतराव A-55 18055

56 गायकवाड सं या धमराज A-56 18056

57 र नपारख ेवैशाल  व यासागर A-57 18057

58 च हाण अल गुलाबराव A-58 18058

59 हुड ेशरद भारत A-59 18059

60 वालदे यंका भोजराज A-60 18060

61 कांबळे शतल केशवराव A-61 18061

62 इंगळे बु धभुषण मोहन A-62 18062

63 कटके ांती राज A-63 18063

64 सोनकांबळे देवीदास पांडूरंग A-64 18064

65 नचंग ेरणा शांत A-65 18065

66 सरपात ेआशा शवाजीराव A-66 18066

67 जाधव वसुधा व णु A-67 18067

68 लाटे सुभाष संपतराव A-68 18068

69 रापत वार सुरज भाकर A-69 18069

70 कारकुड सु नता स चन A-70 18070

71 जाधव द ाञय वनायक A-71 18071

72 सुवणकार लता गर धार लाल A-72 18072

73 साळवे व ना रेवफनाथ A-73 18073

74 पवार कैलास देवराव A-74 18074

75 जाधव ीया अ नल A-75 18075

76 ल ड े व या चं कांत A-76 18076

77 घोडके राकेश आनंद A-77 18077

78 सोनट के स चन सुरेश A-78 18078

79 राठोड स तश साल ाम A-79 18079

80 करवाड ेसुजाता घणपतराव A-80 18080



अ. . उमेदवाराच ेनांव अज मांक पर ा मांक

81 सोनवणे पौ णमा जयराम A-81 18081

82 गायकवाड शांत कशनराव A-82 18082

83 सांवत पनम अ नल A-83 18083

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

सह /-
अ ध ठाता

यशवंतराव च हाण मतृी णालय
पद यु र सं था 

प.ं च.ंमहानगरपा लका
पपंर  पुणे-१८



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

जा. .-वायसीएमएच/०७/का व/ ०८ /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

नरंक

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 एम.एस.ड य ुपदाक रता अज सादर 
केले या अपा  उमेदवारांची याद .

टप :- अपा  उमेदवारांची लेखी पर ा घेतल  जाणार नाह .


