अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि, मांबई
नामननर्दे शन भरती प्रक्रीिा - 2016-17
प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीकरीता वेळापत्रक
संशोधन सहायक / सांख्ययकी सहायक / अन्वेषक / लिलिक टं किेखक िदांकरीता लदनांक 12, 21 व
22 जानेवारी, 2017 रोजी घे ण्यात आिेल्या ऑनिाईन िरीक्षेतीि सोबतच्या यादीतीि उमेदवारांनी खािीि
तक्त्यात दशशलविेल्या लदनांकास प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी मूळ प्रमाणित्रे व साक्षांलकत छायाप्रतींसह
सकाळी 10.30 वाजता खािीि लदिेल्या ि्यावर स्वखर्चाने स्वत: उिख्स्ित राहावे.
अ.क्र.
1.
2.
3.
4.

िदनाम
संशोधन सहायक
सांख्ययकी सहायक
अन्वेषक
लिलिक टं किेखक

प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणी लदनांक
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
15/03/2017

प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीसाठी हजर राहण्िाकरीता पत्ता :
अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन,
प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा,
8 वा मजिा, शासकीय वसाहत,
वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051.

 लदनांक 12, 21 व 22 जानेवारी, 2017 रोजी घे ण्यात आिेल्या ऑनिाईन िरीक्षेतीि संशोधन सहायक
/ सांख्ययकी सहायक / अन्वेषक / लिलिक टं किेखक िदांकरीता प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी
उमेदवारांर्ची यादी व सूर्चना िढीि िानावर िहाव्यात.
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अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा आस्र्ापनेवरील सांशोधन सहािक गट-ब (अराजपनत्रत) पर्दाांसाठी
नर्द.12 जानेवारी, 2017 रोजी घे ण्िात आलेल्िा ऑनलाईन परीक्षे अांती प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीकरीता
उमे र्दवाराांची िार्दी.

SR.NO.

ROLL_NO

NAME

1.

1901020051

YOGESHWAR SADASHIORAO NANNAWARE

2.

1801080078

PREETI SUBHASH WARIK

3.

1901080110

SUMIT RAMESHRAO KAMADI

4.

1201090240

GIRISH PANDURANG KULKARNI

5.

2001010023

AJAYKUMAR VISHWANATHRAO GAIKWAD

6.

1801090181

KIMAYA RAMESH NAGRANE

7.

1901080091

ONAM HARIBHAU DESAI

8.

1901080120

SHRUTI WASUDEV GIRADKAR

9.

2201090019

RUCHA RAJENDRA HAVELIKAR

10.

2201050107

VISHAL ASHOK MADAKE

11.

2001030042

ROHIT VIJAY JADHAO

12.

1801090136

GOPAL SUNIL ZAWAR

13.

2201090307

POOJA SURESH BACCHAV

उिरोक्तत यादीतीि उमेदवारांनी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी लदनांक 15/03/2017 रोजी सकाळी
10.30 वाजता अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा, 8 वा मजिा,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051. येिे स्वत:च्या खर्चाने उिख्स्ित राहावे.

नटप: प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे यार्चाअिश लनवड झािी ककवा नेमणूक झािी असा नाही.
उमेदवारांर्ची नेमणूक प्रमाणित्रे / कागदित्रे तिासणी केल्यानंतर ्याआधारे िात्र ठरल्यानंतर करण्यात येईि.
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अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा आस्र्ापनेवरील साांख्यिकी सहािक पर्दासाठी नर्द. 22 जानेवारी, 2017
रोजी घे ण्िात आलेल्िा ऑनलाईन परीक्षे अांती कागर्दपत्रे / प्रमाणपत्रे पडताळणीकरीता उमे र्दवाराांची िार्दी.

SR.NO. ROLL_NO.

NAME

1

1102018298

LALITA SUBHASHRAO KORE

2

1102018372

KAVITA SHRIKRUSHNA INGLE

3

1102018381

PRIYANKA PURUSHOTTAM TALWARE

4

1102019212

SACHIN BALKRUSHNA PACHURKAR

5

1102019262

NIKHIL GAJANAN DAMODAR

6

1102028470

JYOTSNA LAXMAN BHASKAR

7

1102068514

SHILPA ARVIND DONGRE

8

1102088616

KISHORI SAGAR DANDWATE

9

1102088641

NAYANA MADHUKARRAO SHINKAR

10

1102088684

SHITAL ARVIND SABLE

11

1102089642

VIVEK GHANSHYAM KAKAD

12

1102089896

VAIBHAV NARAYANRAO THOMBRE

13

1102098956

SONALI NAMDEORAO ASOLKAR

14

1102099017

TANVI DEVIDAS DESHMUKH

15

1202015762

KUNAL PURUSHOTTAM JADHAO

16

1202055964

PRATIRAT MANIKRAO MULGIR

17

1202055993

UMESH UTTAM KAKDE

18

1202066057

PRASHANT MADHUKAR KHEDKAR

19

1202066086

YOGESH VIJAY JAYBHAYE

20

1202085497

SHOBHA RAMKRISHNA JADHAO

21

1202086357

BAPU LAXMAN TAMBE

22

1202096721

NANDKISHOR LAXMAN KARANDE

23

1202096911

AJAY SURESH NAWLE

24

1802014671

ASHWINI OMKAR VAR

25

1802085129

RUTUJA SANJAY SATVIDKAR

26

1802095283

SHAILESH RAMESH GAIKWAD

27

1902024401

NIKLESH MUKHARU DADMAL

28

1902054451

MANGESH BHAURAO NIR

29

1902054455

MEENAKSHI GANPAT KHADASE

30

2002014018

SUNIL PURBHAJI KAMBLE

31

2002024152

SANDIP SONAJI KADAM
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SR.NO. ROLL_NO.

NAME

32

2002024176

HANUMAN ASHOKRAO KHOKALE

33

2102082469

KAPIL BHAGWAN AHIRE

34

2202014741

JYOTI VITTHAL THORAT

35

2202055020

NILESH LAXMAN YELGUNDE

36

2202075177

OM SHYAM LANDGE

37

2202085332

POOJA UDAY KULTHE

38

2202095812

SHAIKH ARSHAD SHAIKH BADDU

39

2202096018

CHIMNAJI PANDITRAO GAVHANE

40

2202096041

PRAVIN UTTAMRAO DESHMUKH

41

2202096189

SHARDA SHAHAJIRAO GHADGE

42

2202096234

TIRUPATI DEVIDASRAO BASWADE

43

2402090932

APPASAHEB SIDDHAPPA MAHAJAN

44

2502091142

PRATAPSING GANPATSING RAJPUT

45

3102090271

GAURAV GAJANAN DESHMUKH

उिरोक्तत यादीतीि उमेदवारांनी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी लदनांक 16/03/2017 रोजी सकाळी
10.30 वाजता अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा, 8 वा मजिा,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051. येिे स्वत:च्या खर्चाने उिख्स्ित राहावे.

नटप: प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे यार्चा अिश लनवड झािी ककवा नेमणूक झािी असा नाही.
उमेदवारांर्ची नेमणूक प्रमाणित्रे / कागदित्रे तिासणी केल्यानंतर ्याआधारे िात्र ठरल्यानंतर करण्यात येईि.
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अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा आस्र्ापनेवरील अन्वेषक पर्दासाठी नर्द.21 जानेवारी, 2017 रोजी घे ण्िात
आलेल्िा ऑनलाईन परीक्षे अत
ां ी प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीकरीता उमे र्दवाराांची िार्दी.

SR.NO.

ROLL_NO

NAME

1

1103014615

SEEMA DEVANAND BENDE

2

1103082276

SONALI SHRIRAM GAWANDE

3

1103082347

KISHORI SAGAR DANDWATE

4

1103085063

PRIYANKA DILIP RAUT

5

1103087678

AMOL DADARAO WADOKAR

6

1103087899

ROSHAN VINAYAKRAO BONDE

7

1203011712

RAJDEEP CHHAGAN SALVE

8

1203013800

AASHUPAL GYANBA KHODKE

9

1203052137

UMESH UTTAM KAKDE

10

1203064372

NIKHIL SANJAY PAWAR

11

1203064389

PRASHANT MADHUKAR KHEDKAR

12

1203074439

RUPESH SANJAY MACHEWAR

13

1203084489

NILESH RUPRAO BAHEKAR

14

1203084539

DNYANESHWAR HANUMANRAO AMBEGAO

15

1203084589

MADHUKAR SHIVAJI BADGE

16

1203084776

VISHAL PRABHAKAR SHEWALE

17

1203092987

AJAY SURESH NAWLE

18

1303081281

ASHWINI AMBADAS BELORKAR

19

1603081540

MAHESH BABURAO SUTAR

20

1603090967

TAHIR MAHAMAD SHAIKH

21

1803021851

APARNA DEORAO DEOGHARE

22

1803082394

SNEHAL DNYANESHWAR BASUTKAR

23

1803094221

BHUMIKA SAHADEV GAWADE

24

1803094527

RAVINDRA SHIVAJI KHEDEKAR

25

1803094551

SHAILESH RAMESH GAIKWAD

26

1903011180

SANJOG VISHWANATH SONDAWALE

27

1903011291

JYOTI RAMESH PANBUDE

28

1903082402

PRANAY NAMDEORAO POTDAR

29

1903082651

SNEHA VISHNUDAS SATUNKAR

30

1903082773

RAVINDRA NILKANTH RAUT

31

1903083887

PANKAJ RAJENDRA FUSE

32

2203011473

PRIYANKA BABA TAMBE

33

2203013182

PRIYANKA CHANGDEV DHENDE
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SR.NO.

ROLL_NO

NAME

34

2203023205

MANGESH SAKHARAM SHELKE

35

2203031669

KRUSHNAMOHAN VIJAYSING RATHOD

36

2203061910

GAJANAN MAROTI KHANDRE

37

2203082050

SANDEEP BHAGWAT VIVAREKAR

38

2203092470

SANTOSH DAGADU KOTALWAR

39

2203092538

SANDEEP NARAYAN YEOLE

40

2203094147

JAYDEEP ASHOK KURHE

41

2203094604

MITHILESH SUHAS NALAMWAR

42

2503090776

KAVITA SHRIRANG PAWAR

उिरोक्तत यादीतीि उमेदवारांनी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी लदनांक 17/03/2017 रोजी सकाळी
10.30 वाजता अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन,प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा, 8 वा मजिा,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051. येिे स्वत:च्या खर्चाने उिख्स्ित राहावे.

नटप: प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे यार्चा अिश लनवड झािी ककवा नेमणूक झािी असा नाही.
उमेदवारांर्ची नेमणूक प्रमाणित्रे / कागदित्रे तिासणी केल्यानंतर ्या आधारे िात्र ठरल्यानंतर करण्यात येईि.
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अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालिाच्िा आस्र्ापनेवरील नलनपक टां कलेखक पर्दासाठी नर्द. 12 जानेवारी, 2017
रोजी घे ण्िात आलेल्िा ऑनलाईन परीक्षे अांती कागर्दपत्रे / प्रमाणपत्रे पडताळणीकरीता उमे र्दवाराांची िार्दी.

SR.NO.

ROLL_NO

NAME

1.

1104061479

SACHIN HIRABHAU SANAP

2.

1104011185

PRITESH CHHAGANRAO WANKHADE

3.

2204080441

SAMIR MACHHINDRA KANDALKAR

4.

2204020714

MADHAV PAPANNA SUBHANJOD

5.

1404010080

SHITAL DASBHAU WAGH

6.

2204091185

SHAIKH ARSHAD SHAIKH BADDU

7.

1304040057

SAMMAIAH BAPU GUDA

8.

1604090332

TAHIR MAHAMAD SHAIKH

9.

1904010306

VIJAYSHREE DURJAN SHENDE

उिरोक्तत यादीतीि उमेदवारांनी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी लदनांक 15/03/2017 रोजी सकाळी
10.30 वाजता अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन, प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा, 8 वा मजिा,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051. येिे स्वत:च्या खर्चाने उिख्स्ित राहावे.

नटप: प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे यार्चा अिश लनवड झािी ककवा नेमणूक झािी असा नाही.
उमेदवारांर्ची नेमणूक प्रमाणित्रे / कागदित्रे तिासणी केल्यानंतर ्या आधारे िात्र ठरल्यानंतर करण्यात येईि.
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महाराष्ट्र शासन
अर्थ व साांख्यिकी सांचालनालि
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS
8 वा मजिा, प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, मंबई उिनगर लजल्हा, वांद्रे (िूवश), मंबई-400 051.
8 Floor, Administrative Building, Govt. Colony, Mumbai Suburban District, Bandra (E), Mumbai-400 051,
फॅ क्स 022-26559492
र्दरध्वनी 022-2638 3041
वेबसाईट http://mahades.maharashtra.gov.in
ई-मे ल:- ddadm.des@hotmail.com
th

सूचना
नामननर्दे शन भरती प्रनक्रिा- 2016-17
अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, मंबई यांच्या अलधि्याखािीि असिेल्या संशोधन सहायक, गट-ब
(अराजिलत्रत) / सांख्ययकी सहायक / अन्वेषक / लिलिक टं किे खक या गट-क संवगातीि लरक्तत िदावरीि सरळसेवा
भरतीकरीता लद. 12, 21 व 22 जानेवारी, 2017 रोजी ऑनिाईन िरीक्षा घे ण्यात आिी होती. या ऑनिाईन िरीक्षेतन
ू
सदर िदांकरीता प्रमाणित्र / कागदित्र िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे ल्या उमेदवारांर्ची यादी संर्चािनाियाच्या
http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उििब्ध करुन लदिे िी आहे .
सोबत जोडिेल्या िदलनहाय तक्त्यातीि उमेदवारांनी ्या िदाकरीता नमूद केिे ल्या लदनांकास व नमूद केिे ल्या
वेळी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी मूळ प्रमाणित्रे व ्यांच्या साक्षांलकत छायाप्रतीसह स्वखर्चाने वेळाित्रकानसार
उिख्स्ित राहावे.
उमे र्दवाराांना महत्वाची सूचना
1. ज्या उमेदवारांना एका िेक्षा अलधक िदांसाठी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी बोिालवण्यात आिे असेि
्या उमेदवारांनी प्र्येक िदासाठी केिेल्या ऑनिाईन अजाच्या छायाप्रती व ्या अनषंगाने आवश्यक ती सवश
प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीच्या प्रिम लदनांकाच्या वेळी घे वून यावीत. अशा उमेदवारांर्ची सवश िदांसाठीर्ची
प्रमाणित्रे / कागदित्रांर्ची िडताळणी एकार्च वेळी करण्यात येईि.
2. एका िेक्षा अलधक िदांसाठी प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी उिख्स्ित राहणाऱ्या उमेदवाराने आवश्यक
्या प्र्येक िदासाठीच्या प्रमाणित्रे / कागदित्रांच्या साक्षांलकत स्य प्रतींर्चा स्वतंत्र संर्च ऑनिाईन अजाच्या
प्रतीसोबत जोडावा.
3. उमेदवारांनी ओळख िटलवण्यासाठी स्वत:र्चे छायालर्चत्र असणारे वैध ओळखित्र सोबत आणावे.
4. प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीसाठी उिख्स्ित राहणाऱ्या उमेदवारार्चा बायोमेलरक डाटा (अंगठय़ार्चा ठसा)
तिासिा जाणार असल्याने जर बोटांवर कसिाही िर असेि (शाई/मेहंदी/रं ग इ्यादी) तर धवून टाका आलण
प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणीच्या लदवसाआधी तो िर संिण
ू शिणे गेिा आहे यार्ची खात्री करून घ्या.
5. प्रमाणित्रे / कागदित्रांच्या वैधतेच्या अलधन राहू न उमेदवारांर्ची गणवत्ते नसार लनवड यादी तयार करण्यात येईि व
ती संर्चािनाियाच्या http://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर प्रलसध्द करण्यात
येईि.
प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीसाठी आवश्िक प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्राांची िार्दी
उिख्स्ित राहणाऱ्या उमेदवारांनी ्यांच्या ऑनिाईन अजाच्या प्रतीसह खािीि मूळ प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे
त्िाांच्िा साक्षाांनकत छािाप्रतींसह िडताळणीसाठी सोबत आणणे आवश्यक आहे . िडताळणी िूणश होतार्च
उमेदवारांना ्यांर्ची मूळ प्रमाणित्रे / कागदित्रे तेिेर्च िरत करण्यात येतीि.
1. ऑनिाईन अजार्ची प्रत.
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2. स्वत:र्चे अिीकडच्या काळातीि िारित्र आकारार्चे व ऑनिाईन अजाशी जळणारे छायालर्चत्र.
3. िदाकरीता असणारी आवश्यक शैक्षलणक िात्रता / अहश ता याबाबतर्ची प्रमाणित्रे व िरीक्षेर्ची गणिलत्रका
4. अजात नमूद केल्यानसार उच्र्चतम शैक्षलणक अहश ता धारण केिी असल्यास सदर शैक्षलणक अहश तेर्ची मूळ
प्रमाणित्रे.
5. मराठी टं किे खकन 30 श.प्र.लम. ककवा इंग्रजी टं किे खन 40 श.प्र.लम. या गतीीर्चे शासकीय वालणज्य मंडळार्चे
िरीक्षा उत्तीणश झाल्यार्चे प्रमाणित्र (फक्तत लिलिक टं किे खक िदाकरीता).
6. शाळा सोडल्यार्चा दाखिा.
7. मागासवगीय असल्यास सक्षम अलधकाऱ्याींनी लवतरीत केिेिे जात प्रमाणित्र आलण जात वैधता प्रमाणित्र.
8. लवजा-अ, भज-ब, भज-क, भज-ड, लवमाप्र, इमाव या प्रवगातीि उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत
नसल्यार्चे जालहरातीत नमूद केल्यानसार सक्षम अलधकाऱ्याींनी लदिे िे वैध प्रमाणित्र (नॉन लक्रलमिे अर
प्रमाणित्र).
9. माजी सैलनकांसाठी लजल्हा सैलनक कल्याण बोडार्चा दाखिा.
10. खेळाडू उमेदवाराने कागदित्र िडताळणीच्या वेळी खेळार्चे प्रमाणित्र व लवभागीय उिसंर्चािक यांनी क्रीडा
प्रमाणित्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोण्या संवगासाठी िात्र ठरतो याबाबत प्रमालणत केिे िे प्रमाणित्र
सोबत आणणे आवश्यक राहीि.
11. मनहला आरक्षणाांतगथत अजथ करणाऱ्िा खला प्रवगातील मनहला उमेर्दवाराांनी उन्नत व प्रगत गटात
मोडत नसल्िाबाबतचे सक्षम अनधकारी िाांचे जानहरातीत नमूर्द केल्िानसार वैध असलेले (नॉन
नक्रनमलेअर) प्रमाणपत्र आनण सर्दर प्रमाणपत्र प्राप्त करण्िासाठी तहनसलर्दार कािालिात सार्दर
केलेल्िा अजाची व त्िा सोबतच्िा कागर्दपत्राांच्िा प्रती.
12. सामान्य प्रशासन लवभाग, शासन अलधसूर्चना क्र. एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/(2000)/12, लद.28/03/2005 व
शासन िलरित्रक क्र. एसआरव्ही-2000/प्र.क्र.17/2000/12, लद.01/07/2005 नसार िहान कटं ब असल्यार्चे
िलरलशष्ट्ट -अ मधीि लवलहत नमन्यातीि प्रमाणित्र.
13. शासकीय / लनमशासकीय सेवेतीि कमशर्चाऱ्यांना ्यांर्चे अजश ्यांर्चे कायािय प्रमखांच्या िरवानगीने सादर
केिे ल्यार्ची प्रत.
14. प्रालधकृ त करण्यात आिे ल्या अलधकाऱ्याने लनगशलमत केिेिे राष्ट्रीय्व प्रमाणित्र ककवा महाराष्ट्र राज्यार्चे
अलधवास प्रमाणित्र.
15. अंशकािीन िदवीधर उमेदवारांनी सामान्य प्रशासन लवभाग, शासन लनणशय क्र:- िअंका-1913/प्र.क्र.198/13-अ,
लद.10/10/2013 नसार रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्राकडू न 03 वषाच्या अनभवाबाबत लमळािेिे मूळ प्रमाणित्र
16. भूकंिग्रस्त / प्रकल्िग्रस्त उमेदवारांकलरता सक्षम अलधकारी यांर्चे प्रमाणित्र.
17. अिंग असल्यास ्याबाबतर्चे सक्षम अलधकाऱ्यांनी लदिे िे प्रमाणित्र.
18. रोजगार व स्वयंरोजगार कायाियात नाव नोंदणी केिेल्या प्रमाणित्रार्ची साक्षांलकत प्रत
19. संगणक अहश ता प्रमाणित्र
उिरोक्तत प्रलक्रयेसाठी उमेदवाराने सवश मूळ प्रमाणित्रे / कागदित्रे व ओळख िटलवण्यासाठी स्वत:र्चे छायालर्चत्र
असणारे वैध ओळखित्र यासह वेळाित्रकानसार स्वत: उिख्स्ित राहणे बंधनकारक आहे . कोण्याही कारणास्तव
उमेदवाराव्यलतलरक्तत अन्य व्यक्ततीस प्रमाणित्रे िडताळणीकरीता उिख्स्ित राहता येणार नाही. वेळाित्रकामध्ये दशशलविे ल्या
लदनांकास उमेदवार उिख्स्ित न रालहल्यास या भरती प्रलक्रयेमध्ये उमेदवारास स्वारस्य नाही, असे समजण्यात येईि.
िलरणामी सध्याच्या भरती प्रलक्रयेमधून ्यांर्ची उमदे वारी रद्द करण्यात येईि.
उिरोक्तत मूळ प्रमाणित्रे / कागदित्रे िडताळणी प्रलक्रयेमध्ये कोणतीही शंका अिवा अडर्चण लनमाण झाल्यास
्यावेळी भरती प्रलक्रया संलनयंत्रण सलमतीर्चा लनणशय अंलतम राहीि. याबाबत कोण्याही उमेदवारास लनवेदन सादर
h:\doc veri. candidate list 28022017 a.docx- 9 -

करावयार्चे असल्यास ्याने अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, मंबई या कायाियात िे खी लनवेदन सादर करावे. अशा प्राप्त
लनवेदनावरीि संर्चािक, अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, मंबई यांर्चा लनणशय लनवेदनक्यास बंधनकारक राहीि.

प्रमाणपत्रे / कागर्दपत्रे पडताळणीसाठी हजर राहण्िाकरीता पत्ता :
अिश व सांख्ययकी संर्चािनािय, महाराष्ट्र शासन,
प्रशासकीय इमारत, मंबई उिनगर लजल्हा,
8 वा मजिा, शासकीय वसाहत,
वांद्रे (िूवश), मंबई - 400 051.

आर्दे शावरुन
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