पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी – 411018.
यशवंतराव च हाण मृती

णालय

णवािहका िवभाग
पा उमेदवारांसाठी सुचना
Your application for the post of Driver has been accepted. You are requested to
appear for Driver practical examination on 09/05/2017 at. 11 a.m. at Vehicle
Workshop, P.C.M.C., Near Rose Garden, Nehrunagar, Pimpri, Pune – 411018.

मनपाम ये वाहनचालक पदासाठ तुमचा अज पा

झाला असुन

द. 09/05/2017 रोजी

सकाळ . 11.०० वाजता मनपाचे कायशाळा वभाग, गुलाब पु प उ ानशेजार , नेह नगर पंपर
– १८. या ठकाणी

ा य

क प र ेसाठ उप थत रहावे.

वाहनचालक पदे एकि त मानधनावर भरणेबाबत ा झाले या पाञ/अपा

अ. .

पाञ उमेदवाराचे नाव

वग

1)

ी. बनसोडे सुिनल शरद

SC

2)

ी. कांबळे महादेव शांताराम

SC

3)

ी. माळवे नवनाथ िव म

NT

4)

ी. नाणेकर आनंदा यशवंत

OPEN

5)

ी. पठाण आजमखाँ म सुरखाँ

OPEN

6)

ी. जाधव र वं द ाञय

OBC

7)

ी. पाटकर राजेश गणपत

OBC

8)

ी. पोलकम िवनायक शंकर

OBC

9)

ी. मोतेवाड दपक ह रभाऊ

SC

10)

ी. जाधव मा ती गणपत

SC

11)

ी. सुतार सिचन यशवंत

OBC

12)

ी. बागडे दपक िहरामण

OBC

13)

ी. चौधरी योगेश रघुनाथ

OBC

उमेदवारांची यादी.

मोबाईल व वाहन परावाना
नंबर
9922777821
MH1420070032220
9511786127
MH0320080069964
9767935170
MH4420090005527
9623158822
MH1420070024999
9423210487
MH1420080087967
9921481402
MH1420070035693
8888118436
MH1420080005186
9890730994
MH1420070037239
7588333127
MH1420020020105
9503093322
MH1420080072741
9604660674
MH0920090016900
9623751612
MH1420090039554
7745817050

MH1920080019791
OPEN

14)

ी. भंडारे िवण अजुन

15)

ी. कोथंिबरे आ ण राज

OBC

15)

ी. कोथंिबरे आ ण राज

OBC

16)

ी. गायकवाड सिचन रमेश

SC

उमेदवाराचे नाव

वग

17)

ी. सुपे िनतीन पुनाजी

ST

18)

ी. घनवट िनतीन िशवाजी

OBC

19)

ी. दळवी सं दप शंकर

OBC

20)

ी. सोनवणे सागर पंढरीनाथ

SC

21)

ी. खाडे िवकास अशोक

SC

22)

ी. जाधव गणेश दादु

SC

23)

ी. कांगणे गणेश सुदाम

OPEN

24)

ी. खुडे सोमनाथ िव णु

SC

25)

ी. टगले दादाभाऊ िशवाजी

NTC

26)

ी. म के संतोष संभाजी

अ. .

OPEN
SC

27)

ी. कांबळे परमे र बाबुराव

28)

ी. वाघ भरत आ पा

SBC

29)

ी. शेळकं दे मह ध डु

ST

30)

ी. िम ा िवक दशन

OPEN

31)

ी. स यद अफसर बनीलाल

OPEN

32)

ी. पाटोळे गणेश िभमराव

SC

7057674086
MH1420030025662
9975089908
MH1420100056386
9975089908
MH1420100056386
9975467730
MH1420080041359
मोबाईल व वाहन परावाना
नंबर
9860159715
MH1420090059279
8484901334
MH1220060072652
9970421001
MH1219980035736
9145245352
MH1420060002796
7666414786
MH0220090174155
7757842177
MH1420070038862
8007984800
MH1720100023101
9923077017
MH1420090015082
9921101560
MH142009007211
9763652525
MH1320086003044
8888183637
MH4420090008946
9881027000
MH1420080065735
8007782836
MH1420080073050
8888892009
MH1220100048968
9822087757
MH2520080003821
7304777551

MH1420090042489
33)

ी. माने मा ती भगवान

NT

34)

ी. आरवडे मह िनवृ ी

SC

35)

ी. फरांदे महेश बबनराव

OPEN

36)

ी. पवळ शिन अनंता

OPEN

37)

ी. भाकरे इ र ाने र

OPEN

38)

ी. कोळपे कृ णा अिनल

OPEN

व रल माणे एकु ण 38 पाञ अज ा

8087642571
MH0519994021145
7709576175
MH1420080019493
9423501262
MH1120050009265
7058945886
MH4520130008649
7888131702
MH19980011938
9881982795
MH1420110056062

झाले असून पूढील कायवाहीसाठी सिवनय

सादर..
सही
वै क य अिध क
वाय.सी.एम. णालय,
पंपरी-18.

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी – 411018.
यशवंतराव च हाण मृती

णालय

णवािहका िवभाग
वाहनचालक पदे एकि त मानधनावर भरणेबाबत ा झाले या अजापैक अपाञ
उमेदवारांची यादी.
अ. .

अपाञ उमेदवाराचे नाव

वग

अपाञ

1)

ी. ठोसर वि ल सुरेश

OPEN

वाहन परावाना नाही

2)

ी. मगर भाऊसाहेब कसन

OPEN

वाहन परावाना नाही
(HEAVY)

3)

ी. रौदंळ िशवाजी रोडु

4)

ी. काळजे बबुशा कसन

5)
6)

ी. गायकवाड पांडुरंग
कसनराव
ी. सावंत संतोष रमेश

OPEN
OPEN

वाहन परावाना नाही
वाहन परावाना नाही

SC

अज मु तीत आला नाह

SC

अज मु तीत आला नाह
सही
वै क य अिध क
वाय.सी.एम. णालय,
पंपरी-18

