
अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मुंबई 
भरती कर्ीया-2014 

िलिपक-टंकलेखक पदासाठी पातर् उमेदवारांची यादी 
अ.
कर्. 

पिरक्षा कर्मांक नांव ऑनलाईन परीके्षतील
ा त गणु 

िनवडीचा  वगर्
सामािजक 

वगर् 
समांतर आरक्षण

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2205010732 पंकज अिभमन फोपरे 166 खलुा  
2 2105110174 अिमता धनपाल मोरे 164 खलुा 
3 1704080105 राहुल जगन्नाथ ईशी 162 इमाव 
4 21040105082 रुपाली िगरीष कांबळे 160 खलुा मिहला 
5 3105080289 संदीप बळवंतराव होले 160 इमाव  
6 2404080261 तुषार सरेुश िंचचोले 160 इमाव 
7 2104010084 वैशाली सिचन माने 156 अजा मिहला 
8 2204010151 हषार् मधकुर िदघाडे 156 अजा  
9 2105080495 शांत पथृ्वीलाल गायधने 154 इमाव  
10 2204080181 सिरता शांत वंजारी 152 इमाव मिहला
11 2204070611 मंगेश परुुषो म िलमजे 152 िवमा   
12 2604050447 िदनकर म हारी कोकरे 152 भज-क  
13 1105080484 अपणार् मािणकराव मोपारी 142 इमाव मिहला 
14 1104050265 प लवी अरुणराव फुटाणे 142 भज-क मिहला
15 2205080755 उ म तातोबा साकोरे 104 इमाव अंशकालीन 
 
िटप:- समांतर आरक्षणांतगर्त िनवड झाले या उमेदवारांची पातर्ता त्यांनी सादर केले या कागदपतर्ांच्याआधारे 
ठरिवण्यात आलेली असली तरी उमेदवारांनी सादर केले या समांतर आरक्षणाच्या कागदपतर्ांची खातरजमा संबंिधत 
शासकीय कायार्लयाकडून करण्याच्या अिधन राहून त्यांची  िनवड करण्यात आली आहे. 

िलिपक-टंकलेखक पदासाठी िशफारस यादीतील माणपतेर्/कागदपतेर् पडताळणीसाठी 

 अनपुि थ त उमेदवार 
अ. 
कर्. 

पिरक्षा कर्मांक नांव तर्ी/
परुुष 

अजार्चा वगर्  अपातर्तेचे
कारण सामािजक

वगर् 
समांतर 
आरक्षण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 1304060528 सजराव आत्माराम सानप परुुष भज-ड  अनपुि थत 
2 2105080813 जयेश राजदर् कुडे परुुष खलुा  अनपुि थत
3 2404080262 मधकुर िंनबा शेवाळे परुुष इमाव माजी सैिनक अनपुि थत 
4 2604110575 आनंद काळबा ढगे परुुष खलुा माजी सैिनक अनपुि थत 

 
 
 
 
 
 
 
 



अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, मुंबई 
भरती कर्ीया-2014 

अन्वेषक पदासाठी पातर् उमेदवारांची यादी 

अ.कर्. पिरक्षा कर्मांक नांव ऑनलाईन
परीके्षतील 
ा त गणु 

िनवडीचा  वगर्
सामािजक 

वगर् 
समांतर आरक्षण

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2603080340 शशीकांत िवनोद िटपले 174 खलुा  
2 1503010076 जय िव ाम इंगळे 172 खलुा  
3 2103080331 राहुल रिंवदर् यवहारे 170 इमाव 
4 2203080504 अिभजीत रिवन्दर् च हाण 170 इमाव  
5 1103080826 शांत पांडूरंग मांगटे 168 इमाव  
6 2203080451 शांत ल मण येरोजवार 168 इमाव 
7 2205010732 पंकज अिभमन फोपरे 166 अजा 
8 2103010525 ज्ञा काश मोरे 166 खलुा मिहला 
9 2603010017 िशतल हनमंुत इंगळे 166 खलुा मिहला 
10 1303030203 उमेश िवलासराव राठोड 160 िवजा-अ 
11 1303010161 कपील गंगाधर खरात 160 अजा 
12 2303050198 उमेश मारोतीराव वाघमारे 160 भज-क  
13 2403010010 माधवी िवजय पगारे 158 अजा मिहला 
14 2003040053 सिचनराव राजाराम लोहार 154 भज-ब 
15 3103080031 िचतर्ा भाऊराव इंगळे 154 इमाव मिहला
16 2303050208 िदपक रामराव वावरे 152 भज-क  
17 2203070076 कृपाली केशवराव राऊत 150 िवमा   
18 3003080008 शभुांगी राजदर् अडसळु 146 इमाव मिहला
19 1103010027 पजूा कािशनाथराव तायडे 146 अजा मिहला
20 2003070013 िदपाली सदािशव कोळी 142 िवमा  मिहला 
21 1105080484 अपणार् मािणकराव मोपारी 142 इमाव मिहला 
22 2403080001 िनलेश बदर्ीनाथ गायकवाड 142 इमाव अपंग ( वणशक्तीतील दोष)
23 1903080031 वैशाली िवण कावणे 140 इमाव मिहला 
24 2605080590 संदीप हरीभाऊ पाटील 138 इमाव क पगर् त 
25 1803050001 वैशाली रामचंदर् पजुारी 136 भज-क मिहला 
26 1603020108 िनकलेश मखुरु दडमल 130 अज 
27 2603020189 गोरख पांडुरंग भांगरे 128 अज  
28 2905110131 अरिंवद िशवाजी माने 122 खलुा  माजी सैिनक 
29 2103020538 आशा जे्ञष भारमळ 118 अज मिहला 
30 1203020006 वषार् गोिंवदराव िंशदे 106 अज मिहला
31 1103010565 साहेबराव जामाजी घनबहादरु 102 अजा अंशकालीन 
32 2205070741 नरदर् िव वनाथ पंडीत 98 िवमा  माजी सैिनक 

िटप:- समांतर आरक्षणांतगर्त िनवड झाले या उमेदवारांची पातर्ता त्यांनी सादर केले या कागदपतर्ांच्याआधारे 
ठरिवण्यात आलेली असली तरी उमेदवारांनी सादर केले या समांतर आरक्षणाच्या कागदपतर्ांची खातरजमा संबंिधत 
शासकीय कायार्लयाकडून करण्याच्या अिधन राहून त्यांची िनवड करण्यात आली आहे व अपंग वगार्तनू िनवड 
झाले या उमेदवाराची िनवड िज हा श य िचिकत्सकांच्या अहवालाच्या अिधन राहून करण्यात येत आहे. 



 

अन्वेषक पदासाठी िशफारस यादीतील माणपतेर्/कागदपतेर् पडताळणीसाठी अनपुि थ त उमेदवार 

अ. 
कर्. 

पिरक्षा कर्मांक नांव तर्ी/
परुुष

अजार्चा वगर्  अपातर्तेचे
कारण सामािजक

वगर् 
समांतर 
आरक्षण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 1103080732 मनोजकुमार  रमेशराव वानखडे परुुष इमाव अंशकालीन अनपुि थत 
2 1603010084 राजेश गजानन वाघाडे परुुष अजा  अनपुि थत
3 2103080048 पजुा सधुीर नावकर तर्ी इमाव  अनपुि थत 
4 2603020181 मनेष बबन गायकवाड परुुष अज  अनपुि थत 
5 2603090001 अक्षय अनगड िवधाते परुुष खलुा  अनपुि थत 

 

 

अन्वेषक पदासाठी अजार्मध्ये नमदू के या माणे समांतर आरक्षणासाठी आव यक माणपतेर्/कागदपतेर् 
सादर करु न शकले या िशफारस यादीतील अपातर् उमेदवारांची यादी 

अ. 
कर्. 

पिरक्षा कर्मांक नांव तर्ी/
परुुष

अजार्चा वगर्  अपातर्तेचे
कारण सामािजक

वगर् 
समांतर 
आरक्षण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 1603080159 िनिखल सरेुशराव कापसे परुुष खलुा अंशकालीन अंशकालीन 

माणपतर् नाही. 
2 2403080161 मयरु भा कर कुटे परुुष इमाव खेळाडु खेळास मान्यता 

नाही. 
 

 


