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२०३ ११२०३ ती रामे वर इंगळे 
२०४ ११२०४ सोनाल  काकासाहेब साळवे
२०५ ११२०५ शखे सो फया साजेद
२०६ ११२०६ हषाल  गोवधन डोळसकर
२०७ ११२०७ अपवुा अशोक रायराम
२०८ ११२०८ मारवाडी सजुाता अतलु२०८ ११२०८ मारवाडी सजुाता अतलु
२०९ ११२०९ मनीषा समाधान खंडागळे
२१० ११२१० उनवणे राणी एकनाथ
२११ ११२११ देशमाने वषृाल  राज
२१२ ११२१२ सावने अि वनी बबनराव
२१३ ११२१३ कांबळे शभुांगी सभुाषराव
२१४ ११२१४ सदे णा सभंाजी बोईनवाड
२१५ ११२१५ ब बले वदंना ानेबा
२१६ ११२१६ दळवी सकु या चं कांत
२१७ ११२१७ करण देवीदास इंगोले
२१८ ११२१८ गायकवाड स सगंा
२१९ ११२१९ वाघमारे रागीनी व ल
२२० ११२२० पवार अ नता गलुाब
२२१ ११२२१ बरादार यो त हनमतं

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव
१ १२००१ सुरज सुिनल बनकर
२ १२००२ जाधव िव णु नेताजी 
३ १२००३ शद ेराकेश नारायण 
४ १२००४ आिशष अनंत आं े
५ १२००५ भंडारे सौरभ मा ती 

पु ष क  मदतनीस व ी क  मदतनीस
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५ १२००५ भंडारे सौरभ मा ती 
६ १२००६ िव ास रामभाउ खरात
७ १२००७ सुदाम उमा शेळकंदे
८ १२००८ िव ास भगवान माळवे 
९ १२००९ असमाज शहाबु ीन पठाण 

१० १२०१० दीप नारायण भोईर
११ १२०११ र केश नामदवे गंुजाळ 
१२ १२०१२ दनेश रव  साबळे



१३ १२०१३ रोिहदास भीमाशंकर गायकवाड 
१४ १२०१४ शरद भीमराव जावळे 
१५ १२०१५ राज तुकाराम लांडगे
१६ १२०१६ संदीप गिहनीनाथ िमसळ 
१७ १२०१७ कांतीलाल िब ा तडवी
१८ १२०१८ मनोज सुरेश गायकवाड
१९ १२०१९ ाने र राज  पवार
२० १२०२० संकेत मि छ  खोलाम
२१ १२०२१ िनलेश िव ल गवारी
२२ १२०२२ ी भगत आ द य सुनील
२३ १२०२३ ी भालेराव िवशाल पोपट
२४ १२०२४ ी पारधी रा ल द ा य
२५ १२०२५ ी तडस गणेश वामन
२६ १२०२६ ी भालेराव िवशाल गोपीनाथ
२७ १२०२७ ी काजरेकर गंगाराम िव ास
२८ १२०२८ ी पाखरे तुकाराम बाळू
२९ १२०२९ ी ये लाळे सागर तुकाराम
३० १२०३० ी सुरवसे गणेश आ ुबा 
३१ १२०३१ ी म लेफुल हनुमंता कािशनाथ 
३२ १२०३२ ी काकड ेमहावीर ीरंग
३३ १२०३३ ी काळे अिजत महादवे३३ १२०३३ ी काळे अिजत महादवे
३४ १२०३४ ी गायकवाड भीमराव ानबा
३५ १२०३५ ी द ड ल मण बाबुराव
३६ १२०३६ ी साबळे उमेश जग ाथ 
३७ १२०३७ ी गोरखे सिचन अशोक 
३८ १२०३८ ी भालेराव रोहन िवजय 
३९ १२०३९ ी ठाकूर सुजीतकुमार द ा य 
४० १२०४० ी तोगरे िम लद िवजयकुमार 
४१ १२०४१ ी कुदळे करण मनोहर 
४२ १२०४२ ी दवेकाते िवनोद दलीप 
४३ १२०४३ ी लाड हषद  रामदास 
४४ १२०४४ ी ह के कुणाल गौतम 
४५ १२०४५ ी साबळे िनतीन शंकर 
४६ १२०४६ ीम.राज ी िनतीन गुरव 
४७ १२०४७ ीम.आरती संजय खाडे
४८ १२०४८ ीम.दीपाली चं कांत शदे
४९ १२०४९ ीम.राज ी रा ल शेलार 
५० १२०५० ीम. द ा बाळू िवटकर
५१ १२०५१ ीम.कोळी सुषमा िवनायक
५२ १२०५२ ीम.पु पा राज  गंगावणे
५३ १२०५३ ीम.मालती वसंत डोळस
५४ १२०५४ ीम.स रता अंकुश कांबळे५४ १२०५४ ीम.स रता अंकुश कांबळे
५५ १२०५५ ीम.राज ी आनंद नलावड े
५६ १२०५६ ीम.अिनता संजय पंडीत 
५७ १२०५७ ीम. करण कशन पवार
५८ १२०५८ आंबवने लता गणपत 
५९ १२०५९ ीम.िवशाखा उ म गायकवाड
६० १२०६० ीम.डुबल अ णा कैलास
६१ १२०६१ शद ेिवमल अंकुश 
६२ १२०६२ तु कमारे धन ी राम 



६३ १२०६३ रे मा अशोक कुसाळकर 
६४ १२०६४ वाती िनलेश दबुळे 
६५ १२०६५ अचना स.नेवाककर
६६ १२०६६ िवमल कसन गोरे
६७ १२०६७ संिगता िवलास जमदाडे
६८ १२०६८ नीता जा लदर नगरे
६९ १२०६९ वैशाली रंगनाथ चांदणे
७० १२०७० रेणु जळबाजी कांबळे
७१ १२०७१ वंदना संतोष गायकवाड

डाटा ए ी ऑपरेटर

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव
१ १३००१ ीम. पौ णमा साहबेराव सोनवणे.
२ १३००२ ीम.ह षता अिशष येवले.
३ १३००३ ीम. वैशाली शांत ितखे.
४ १३००४ ीम.सिम ा अभय जाधव.
५ १३००५ ी. इं िजत पंुडिलक च हाण
६ १३००६ ीम. वाती ानोबा मंुढे.
७ १३००७ ी.नेवसे संतोष हणमंत.
८ १३००८ ीम.सुधा समथ पुदाले.
९ १३००९ ी.नकुल िवनायक डोळस.
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९ १३००९ ी.नकुल िवनायक डोळस.
१० १३०१० ी.ि तेश हनुमान वाळंुजकर.
११ १३०११ ी.मनोज नवनाथ स ते.
१२ १३०१२ ीम.ि यंका शांत फंड.
१३ १३०१३ ी. शांत बंडू खामरकर.
१४ १३०१४ ी.सोमनाथ संजय पवार.
१५ १३०१५ ीम. सुि या मा ती खाड.े
१६ १३०१६ ी.संदीप रघुनाथ शड.े
१७ १३०१७ ी.नारायण माधवराव कुरे.
१८ १३०१८ ी.िनतीन िव ल कंुभार.
१९ १३०१९ ीम.माधुरी बाबु भालेराव.
२० १३०२० ीम.शुभांगी तुकाराम गायकवाड.
२१ १३०२१ ी.वैभव कारभारी जारकड.
२२ १३०२२ ी. वि ल दादासाहबे गायकवाड.
२३ १३०२३ ी. तुषारकुमार भरत सग ठाकुर.
२४ १३०२४ ीम. ेहल नंद ूसपकाळ.
२५ १३०२५ ीम.सारीका ीकांत पनर.
२६ १३०२६ ीम. मोिनका मनोहर चता.
२७ १३०२७ ीम. यो ा दपक लोखंड.े
२८ १३०२८ ी.गणेश बाबुराव डावकोरे.
२९ १३०२९ ी.सुदशन मारोती गवळे.२९ १३०२९ ी.सुदशन मारोती गवळे.
३० १३०३० ी.रिशद मोह मद अ र.
३१ १३०३१ ी. ाने र गो वद दघे.
३२ १३०३२ ीम. सोनाली अिनल जगताप.
३३ १३०३३ ीम. मोिहनी योतीराम कांबळे.
३४ १३०३४ ीम.उ वला सुयकांत पाटील.
३५ १३०३५ ीम.वषा उ म माने.
३६ १३०३६ ी. भुषण आनंद मोरे.
३७ १३०३७ ी.अिज य राणु ठोकळ.



३८ १३०३८ ी.िवशाल रामजी राठोड.
३९ १३०३९ कु.ि या मधुकर हगे
४० १३०४० ी.संजय िव णू राजपुरे.
४१ १३०४१ ीम.ि मता र दीप मोरे.
४२ १३०४२ कु.सुनंदा अभंग जाधव.
४३ १३०४३ ी.तुषार दलीप सोळंक .
४४ १३०४४ ी.बळीराम नारायण गायकवाड.
४५ १३०४५ ी.आिशष सुरेश ढाणे.
४६ १३०४६ ीम.िशला ल मण खरात.
४७ १३०४७ ी.िवनोद कसन बोहत.
४८ १३०४८ कु. आरती नागेश राज लगम.

फामािस ट

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव
१ १४००१ रेणुसे कुणाल महादेव
२ १४००२ बनसोडे वैभव
३ १४००३ गुंड रोिहत शेखर
४ १४००४ जगताप सिचन बालाजी
५ १४००५ थोरात पवनकुमार जय सगराव
६ १४००६ पोटे गौरव अजाबराव
७ १४००७ डाके अ दती अशोक
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७ १४००७ डाके अ दती अशोक
८ १४००८ लोहार सुि या संजय
९ १४००९ गुंडकर दपाली भगवान

१० १४०१० न  े वाती ीकांत
११ १४०११ ग ेवार क ना कौिशक
१२ १४०१२ साबळे तेज वी बाबुराव
१३ १४०१३ राऊत सं दप द ा ेय
१४ १४०१४ लोखंडे ि यांका हाद
१५ १४०१५ सावंत काजल कांतराव
१६ १४०१६ पवार ि यंका शंकर
१७ १४०१७ बरळ संजय तुकाराम
१८ १४०१८ प न िशतल िवजय
१९ १४०१९ ल ढे दपक राज
२० १४०२० इंगोले ान दप कशनराव
२१ १४०२१ माळी गोपाळ माधवराव
२२ १४०२२ मेारे ेता र दप
२३ १४०२३ मेहे े कोमल चं कांत
२४ १४०२४ िनमळ संिजवनी िवण
२५ १४०२५ पाटील हषदा र व
२६ १४०२६ काळे क पेश नारायण
२७ १४०२७ केाळेकर िगरजा ीधर२७ १४०२७ केाळेकर िगरजा ीधर
२८ १४०२८ सरोदे सितश िजजा
२९ १४०२९ बंडगर पुजा साद
३० १४०३० मते अलका र व
३१ १४०३१ सुपेकर सुिमत जग ाथ
३२ १४०३२ दरवडे दपक रोिहदास
३३ १४०३३ कुलकण  ाने र ंकटेशराव
३४ १४०३४ मेडेवार िवण रामा
३५ १४०३५ केाठावदे ई र शिशकांत



३६ १४०३६ गायकवाड दा बाळासाहबे
३७ १४०३७ भ दरगे दा दपक
३८ १४०३८ लोहार पुनम देवानंद
३९ १४०३९ ठोके िवण हाद
४० १४०४० चोपडे सुि या िभमराव
४१ १४०४१ केा  अंजना आ पासाहबे
४२ १४०४२ कंुजीर शांत ह रभाऊ
४३ १४०४३ ज धळे रे मा सुरेश
४४ १४०४४ सनगर रोहन कृ णात
४५ १४०४५ देशमुख अ ंधती दलीपराव
४६ १४०४६ शदे ेहल मा ती
४७ १४०४७ ढेपे चेतना सु ाव
४८ १४०४८ वाघे दपीका सुयकांत
४९ १४०४९ गायकवाड दपाली ानोबा
५० १४०५० साबळे िशतल द राव
५१ १४०५१ वाघमारे हमंेत मोहन
५२ १४०५२ च हाण सं दप वसंत
५३ १४०५३ नेरकर रकु र ाकर
५४ १४०५४ पाचोरे मिनषा िभमराज
५५ १४०५५ झंुजारे अि नी सोमनाथ
५६ १४०५६ केकान सुरेखा भाकर५६ १४०५६ केकान सुरेखा भाकर
५७ १४०५७ देशपांडे कार िवनायक
५८ १४०५८ िबचकर िम लद गंगाराम
५९ १४०५९ शदे सिचन हदरूाव
६० १४०६० कंुभार सं याराणी कृ णांत
६१ १४०६१ लोढा मोनाली रमेशलाल
६२ १४०६२ द ीत वाती सुरेश
६३ १४०६३ मसलगे ि या नामदेवराव
६४ १४०६४ सोनवणे िवजय ी आ दनाथ
६५ १४०६५ मोटे अ य मनोहर
६६ १४०६६ कुरकुटे सुजाता ीराम
६७ १४०६७ जाधव िन कता कैलास
६८ १४०६८ गोकुळे िन कता ीरंग
६९ १४०६९ रहाणे ितक शरद
७० १४०७० का तोडे योगेश गजानन
७१ १४०७१ राऊत गोपाल बानाजी
७२ १४०७२ गायकवाड ेहल अशोक
७३ १४०७३ सुकाळे तृ ी शािहश
७४ १४०७४ भुतारे ित ा राजाराम
७५ १४०७५ जमदाडे पुनम िवशाल
७६ १४०७६ गाडेकर वाती राज
७७ १४०७७ राजपुत धन ी पेश७७ १४०७७ राजपुत धन ी पेश
७८ १४०७८ जामखेडकर पाली दनेश
७९ १४०७९ दामगुडे सायली शांताराम
८० १४०८० कारेकर िसमरन िवण
८१ १४०८१ साठे द ा शिशकांत
८२ १४०८२ जाधव दा मधुकर
८३ १४०८३ फड अिनता द राव
८४ १४०८४ मते सुि या उ म
८५ १४०८५ कोळसुरे वैशाली कालीदास



८६ १४०८६ भोसले गौरी रमेश
८७ १४०८७ िसरसाट रोशनी दपकराव
८८ १४०८८ देव ि यंका िभला
८९ १४०८९ ख डे पुजा मनोहर
९० १४०९० पाटील दपाली िवनायक
९१ १४०९१ होळ कशोरी चेतन
९२ १४०९२ दरेकर ि यंका भाऊसाहबे
९३ १४०९३ शेलार काजल रामदास
९४ १४०९४ च हाण ेहा ीराम
९५ १४०९५ जाधव मंगल काश
९६ १४०९६ डफळ वैशाली रामदास
९७ १४०९७ कंुभार सुि या िशव लग
९८ १४०९८ देवकाते गौरी अशोक
९९ १४०९९ जोध पवनकुमार रमेशराव

१०० १४१०० पांचाळ ि यंका छगन
१०१ १४१०१ घ गडे गती बापूराव

लॅब टे िशयन

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव
१ १५००१ सौ. सुि या संकेत पाटील 
२ १५००२ सौ. रे मा अिमत गोवळकर
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२ १५००२ सौ. रे मा अिमत गोवळकर
३ १५००३ ी. गजानन र ाकर झांबरे
४ १५००४ ीम. भारती दामू काळे
५ १५००५ ीम. जागृती काश लोहार
६ १५००६ ी. तुकाराम बाळू पाखरे
७ १५००७ ीम. सपना राज  धा जे
८ १५००८ कु. फजा फा क नाईकवाडी
९ १५००९ सौ. सुि या शैलेश िनकाळजे (सोनावणे)

१० १५०१० ीम. जय ी िनवृ ी पाखरे 
११ १५०११ ी. नीलकंठ सुनील डगंाणे
१२ १५०१२ ीम. वाती दादाभाऊ शदे
१३ १५०१३ ीम. पाली अजय थोरात
१४ १५०१४ ीम. अं कता संतोष ख ड 
१५ १५०१५ ी. सुनील तुकाराम मांग
१६ १५०१६ ीम. ुती राज  गोसावी
१७ १५०१७ ीम. सुिम ा अिभम यू कांबळे
१८ १५०१८ ी. िवकास गुलाब जाधव 
१९ १५०१९ ीम. िपयुषा कैलास सूयवंशी
२० १५०२० ीम. ि यांका अशोक नरसाळे 
२१ १५०२१ ी. पंकज संतोष ढोकळे
२२ १५०२२ ीम.गोिपका सदानंद भोळे२२ १५०२२ ीम.गोिपका सदानंद भोळे
२३ १५०२३ ी.शेख अवेस कलीम
२४ १५०२४ ीम. ांती द ा य घोळवे
२५ १५०२५ ीम. नािझया फैयाज अहमद दगा 
२६ १५०२६ ीम. तेज वी ध डीबा सणस 
२७ १५०२७ ी. रोहन सदािशव दशेपांडे
२८ १५०२८ ीम. दपाली िव मराव काळे
२९ १५०२९ ी. युवराज भगवान ठोसर 
३० १५०३० ीम. अ या सुभाषराव खोगरे 



३१ १५०३१ ीम. अि नी अ ण बनकर
३२ १५०३२ ीम. अि नी रामचं  उजागरे
३३ १५०३३ ीम. मयुरी रमण काळे
३४ १५०३४ ी. िवकास अशोक शद े
३५ १५०३५ ीम. हमेा रमेश िव कमा 
३६ १५०३६ ीम. सुवणमाला यंबक गडीकर
३७ १५०३७ ीमती अिनता मािणकराव शेळके
३८ १५०३८ ीम. ाज ा िनलेश साळंुखे
३९ १५०३९ ी. िशवराम कचरदास दवेडे
४० १५०४० ी. करण पोपट भांड
४१ १५०४१ ीम. शुभदा अ मत काटे
४२ १५०४२ सौ. ि मता व ील भोसेकर
४३ १५०४३ ीम. सोनाली सुभाष वायाळ

एम.एस.ड यु.

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव

१ १६००१ ी कंुभार शरद भीमराव
२ १६००२ ी ओमकेश अनंतराव सांगळे 
३ १६००३ ी कढरे दिेवदास ावण 
४ १६००४ ीमती धनवे जया तुळशीराम 
५ १६००५ ी आढे सुनील िवनायक
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५ १६००५ ी आढे सुनील िवनायक
६ १६००६ ीमती शद ेरेणुका य ला पा 
७ १६००७ ीमती ढेपे क त  सुधाकर
८ १६००८ ी राठोड उमेश मधुकर
९ १६००९ ी गोयकर द ा य िशवाजी

१० १६०१० ीमती पाटील वैशाली बळवंत
११ १६०११ ी चांगण उ हास राज  
१२ १६०१२ ी गायकवाड राज  िव णुपंत
१३ १६०१३ ीमती पांढरे मनीषा संतोष
१४ १६०१४ ी हडे े शांत ानोबा 
१५ १६०१५ ीमती गुलदगड अचना नानासो 
१६ १६०१६ ी कासार अिभनंदन ह र ं
१७ १६०१७ ीमती ओगले तृ ी दवेानंद
१८ १६०१८ ीमती बडगुजर धन ी दनेश
१९ १६०१९ ीमती शद ेतृ ी तुलसीदास
२० १६०२० ीमती पवार मीना ी बक
२१ १६०२१ ीमती मे ाम क णा पराग
२२ १६०२२ ीमती महाबळे रकर धन ी िनितश
२३ १६०२३ ी थोरात मंगेश िवजय
२४ १६०२४ ीमती सावंत र मी उदयकुमार
२५ १६०२५ ी समुखराव मुकेश कािशनाथ २५ १६०२५ ी समुखराव मुकेश कािशनाथ 
२६ १६०२६ ी जाधव सुरज काश
२७ १६०२७ ीमती बांगर सीमा महाद ू
२८ १६०२८ ी तु कमारे काकासाहबे िगरमाजी
२९ १६०२९ ीमती मु ह ेि या यमाजी
३० १६०३० ी काळे सुरेश पांडुरंग
३१ १६०३१ ी सरकटे संतोष दवेराम 
३२ १६०३२ ी मांजरे सुरेश तुकाराम 
३३ १६०३३ ीमती सरपाते आशा िशवाजीराव 



लड बक कॉि सलर

अनु. . प र ा मांक उमेदवाराचे नाव
१ १७००१ ीम. िखराड ेआ पाली अजुन
२ १७००२ ी. शालोम आनंदा बनसोडे
३ १७००३ ी. मोद हरी माने
४ १७००४ ी. कुड याल ीपाद ीिनवास
५ १७००५ ी. मारकड मनोजकुमार हरीशचं
६ १७००६ ी. उडाणिशव िगरीश आ पाराव 
७ १७००७ ी. चांगण उ हास राज
८ १७००८ ी.अ ण रव  दळवी
९ १७००९ ीम.िबराजदार अि नी काश

१० १७०१० ीम.धन ी दनेश बडगुजर
११ १७०११ ी.धनराज नागोराव खारोडे
१२ १७०१२ ी. लडकत वैभव रामदास
१३ १७०१३ ीम. योती सदािशव झणकार 
१४ १७०१४ ीम दवेकर ाज ा नामदवे
१५ १७०१५ ीम. तृ ी तुळशीदास शदे

टप-व रल पा  उमेदवारांची परी ा पुढील माणे होईल सोबत ओळखप  
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