
अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पररक्षा क्र. प्राप्त र्ुण

1 श िंदे वैभव गजेंद्र खलुा 13 36

2 तुळस ेकिरण लक्ष्मण अन.ुजाती 29 36

3 भट ददपा ववनोद इ.मा.व. 6 34

4 श ेंदे स्वाती अमोल अन.ुजाती 23 34

5 मराठे सीमा दगुााप्रसाद खलुा 11 32

6 गुरव ददपाली उदय खलुा 14 32

7 धमुि आिािंक्षा िा ीराम इ.मा.व. 8 28

8 मेढे योगे  मधिुर अन.ुजाती 15 28

9 मन्तोड ेतुषार भागवत अन.ुजाती 19 28

10 सज्जनर रत्नददपाली प्रभु इ.मा.व. 36 28

11 देसाई(आघाड)े मोननिा सुधीर इ.मा.व. 7 26

12 सुरवस ेसुयािािंत भगवान अन.ुजाती 18 26

13 पटवे श वदास िा ीनाथराव खलुा 22 26

14 बन्सल वप्रयिंिा ववनोंद खलुा 34 26

15 द िंगे स्ने ल सिंददप खलुा 1 24

16 गगरी नयन नारायण खलुा 2 24

17 दे मुख अश्ववनी ववजयशसिं खलुा 9 24

18 दद वाड ेअिंकिता वासुदेव अन.ुजाती 16 24

19 बाविंगड ेस्ने ा नरेंद्र अन.ुजाती 30 24

20 खर्चे स्ने ल र्चिंद्रिािंत इ.मा.व. 35 24

21 दद लिर जागतृी म े अन.ुजाती 37 24

22 िुिं भार स्ने ल रघुनाथ इ.मा.व. 5 22

23 पािंड ेसु ास पाववािुमार खलुा 10 22

24 नगरिर ववद्या सगर्चन अन.ुजाती 27 22

25 नेमाणे  अशमत वामन भ.ज.ि. 28 22

26 पुिळे साररिा सजेराव भ.ज.ि. 31 22

27 पुरोद त रागधिा सुभाष खलुा 32 22

28 श ेंदे रेणुिा ववष्णु वव.जा.अ. 4 20
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अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पररक्षा क्र. प्राप्त र्ुण

29 र्चव् ाण   ािंि ददलीप अन.ुजाती 12 20

30 श वले श्रीिािंत बाजीराव इ.मा.व. 17 20

31 र्चव् ाण ज्योती रामभाऊ खलुा 21 20

32 वासुदेव प्रज्ञा अजयिुमार अन.ुजाती 26 20

33 वपत्र ेसुननल अभय खलुा 33 20

34 पाटील रवविंद्रिुमार उत्तमराव भ.ज.ड. 3 16

35 दे मुख मुिुिं द दगडू अन.ुजाती 20 16

36 राणे अनुप सुभाष खलुा 24 14

37 जाधव रुपा अमोल वव.जा.अ. 25 12


