
या सचिवालयातील 'प्रचतवेदक (कचिष्ठ)' या पदाकचिता माहे ऑक्टोबि, 2015 मध्ये 

या सचिवालयामार्फ त घेतलेल्या श्रृतलेखि िािणीत गणुवत्ता प्राप्त केलेल्या 
उमेदवािाांिी 'मिाठी प्रचतवेदक (कचिष्ठ)' या पदाकचिता अांचतम श्रृतलेखि पचिक्षा 
गरुुवाि, चदिाांक 23 रे्ब्रवुािी, 2017 िोजी सकाळी 11.30 वाजता चवधाि भवि, मुांबई 

येथे घेण्यात येणाि आहे. याकचिता पात्र ठिलेल्या चिवड यादीतील उमेदवािाांिी िावे 

खालीलप्रमाणे आहेत :- 
 
 

मिाठी प्रचतवेदक (कचिष्ठ) 

1)  श्री.सोिावणे िाहुल पाांडुिांग 

2)  श्री.कुलकणी मैते्रय जीविप्रकाश 

3)  श्री.आठवले शांकि चसद्धाथफ 

4)  श्री.बऱ्हाटे अजय िववद्र 

5)  कु.साळवी परू्णणमा िामिांद्र  

6)  श्रीमती तावडे ससु्ममता सिेुश 

7)  श्री.कुलकणी ओमकुमाि चशवािांद 

8)  श्री.म्हैसमाळे चदपक गोिख 

9)  श्री.पाटील िेति िमेश 

10)  श्री.शेळके कचपल चभमिाव 

11)  श्री.पाटे चविय केशव 

12)  श्री.गायकवाड सांजय उत्तमिाव 

13)  श्रीमती भोईटे वैशाली लालासाहेब 



14)  श्री.अपिाध प्रचवण हचिशिांद्र 

15)  श्री.कदम सांग्राम चशवाजीिाव 

16)  कु.वटमे चमिाक्षी चशवाजीिाव 

17)  श्री.खैििाि िणजीत सांजय 

18)  श्री.खेडेकि सभुाष चवश्राम 

19)  श्री.िौधिी ज्ञािेश्वि बजिांग 

20)  श्री.धमुाळे पाांडुिांग प्रल्हाद 

21)  श्री.चशिडकि शांकि सोिाजी 

22)  श्री.कुां भाि िववद्र चदिकि 

23)  कु.जाधव चकिण अशोकिाव 

24)  श्री.पोलािे शुभम प्रभाकि 

25)  श्री.वटमे िामेश्वि चशवाजीिाव  

26)  श्रीमती जाधव शुभाांगी चविायक 

27)  कु.चगिी पजुा देचवदास 

28)  श्री.गिुव प्रचवण चशवाजी 

29)  श्री.पोवाि िामदेव चवठ्ठल 

30)  श्री.चििे प्रशाांत चवजय 

31)  श्री.तेलांग ज्ञािेश्वि सांभाजी  

32)  श्रीमती िव्हाण मचिषा सहुास 



33)  कु.कुलकणी चिलम श्रीपाद 

34)  श्री.िाांदोलकि शुभम जिादफि 

35)  श्री.काांबळे प्रशाांत लहू 

36)  श्री.िाऊत महेश मधकुि 

37)  श्री.गळुगळेु चवजय पिबतिाव 

38)  श्रीमती पवाि सिीता िाजेश 

39)  श्री.येिकि प्रकाश भगवाि 

40)  श्रीमती खिे शाचलिी सांजय 

41)  श्री.िाठोड िाांगदेव चभला 

42)  श्री.आव्हाड धिांजय िामिाव 

43)  श्री.पवाि चदिेश शांकि 

44)  श्रीमती बोते्र िाणी हिमुांत 

45)  श्री.अचहिे समाधाि पाांडुिांग 

46)  श्री.गायकवाड सांतोष महाद ू

47)  श्रीमती सोिांदकि कचवता अण्णासाहेब 

48)  श्री.सिुापे प्रशाांत महादेव 

49)  श्री.सोिावणे महेश प्रकाश 

50)  श्री.मधुळ साहेब बालाजीिाव  

51)  श्रीमती भािती चशवशांकि िागिाथ 



52)  श्री.खैििाि चजभाऊ मोचतिाम  

53)  श्रीमती गिाटे वैशाली सांतोष  

54)  श्री.दगडखैि अतलु चशवाजीिाव  

55)  श्री.काटे गणेश चभवा 

56)  श्री.मुांडे श्रीकृष्ण महादेव  

57)  श्री.उगलमगुले अजय त्र्यांबक  

58)  कु.िािडे मधिुा िमाकाांत 

59)  श्रीमती इखे तेजस्मविी िमेश  

60)  श्री.बैिागी चवक्रम चशवदास  

61)  श्री.सतवि बदमवसग ििवसग  

62)  श्री.कुिेवाि उत्तमकुमाि ईश्विदास 

63)  सौ.झाांबिे काचमिी सांतोष 

64)  श्री.आव्हाड चवशाल अांबादास  

65)  श्रीमती सदावते माधिुी अरुणिाव 

66)  श्री.कुां डलवाल चितीि हेमिांद्र  

67)  कु.िाणे चदपाली जगदीश 

68)  श्री.कुलकणी सांजय श्रीधििाव 

69)  श्रीमती चिर्ाडकि चशल्पा प्रशाांत 

70)  कु.पवाि कचिश्मा िांद्रकाांत 



71)  श्रीमती हवालदाि िईसा मैिदुीि 

72)  श्री.कुऱ्हे सांजयकुमाि प्रकाश 

73)  कु.आिावांदेकि वैशाली चभकाजी  

74)  कु.वशदे िाजिांचदिी वैजिाथ 

75)  श्री.पितवाि आकाशदीप िांद्रप्रकाश  

76)  श्रीमती ठाकूि ियिा सांकेत 

77)  श्री.मांडचलक प्रसाद सांजय 

78)  श्री.एडके अवजक्य िमेश 

79)  श्रीमती आहेि सचवता प्रभाकि 

 


