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महाराष्ट्र शासन 
समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य पणेु 

जाहिरात हिनाांक ०५/०९/२०१५ 
सहाय्यक शशक्षक (इ 9वी व 10 वी) (इशतहास/भगूोल) (ठोक वेतन रु. 4000/- 3 वषासाठी) 

शिनाांक २१/०३/२०१७ रोजीच्या कागिपत्र पडताळणीनसुार गणुवत्ता शनवड यािी. 

अ.  
 

क्र. 

उमेदवाराचे नाांव मळू 
प्रवगग 

तपासनू 
नमदू 
केलेले 
माकग  

तपासनू 
नमदू 
केलेले 

टक्केवारी 

ननवडप्रवगग शेरा 

1 श्री. झाडे रामेश्वर 
तुकाराम 

इमाव 114 76.51 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-1 

2 श्रीमती देवकते नवद्या 
वामनराव 

खुला 113 75.84 खुला 
सववसाधारण  

ननवड-2 

3 श्रीमती मोरे अर्वना 
आण्णासो 

खुला 113 75.84 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-3 

4 श्री. कोवले सागर 
प्रकाशराव 

इमाव 111 74.5 इमाव 
सववसाधारण  

ननवड-1 

5 श्रीमती शशदे सीमंनतनी 
ज्ञानेश्वर 

खुला 110 74.32 खुला मनहला ननवड -1 

6 श्रीमती पताले ज्योती 
काशीनाथ 

खुला 108 72 खुला मनहला ननवड- 2 

7 श्रीमती  राऊत जयश्री 
नामदेवराव 

इमाव 106 70.66 इमाव मनहला  ननवड-1 

8 श्री. शशदे सनतश रघुनाथ खुला 93 62.42 नदवयांग अल्प 
दृष्टी 

ननवड-1 

नदनाांक 21 माचग 2017  रोजी कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर असलेले उमेदवार व कागदपत्र 
पडताळणी अांनत अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराां  ऐवजी ननवड केलेल्या उमेदवाराांची तात्परुती  ननवड यादी 
9 श्री. नहवाडे मनोज 

कानशनाथ 
खुला 112 75.17     खुला 

सववसाधारण 
कागदपत्र पडताळणी साठी  

ननवड- 4 
10 श्री. जगताप  गोरख   

नशवलाल  
अनु. 
जमाती 

55 55 अनु. जमाती 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-1 

11 श्री. यादव  शाहूराज 
नानाराव 

इमाव 107 71.33 इमाव 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-2 

12 श्रीमती  ढेरे  द्रोपदी 
अन्नाभाऊ 

खुला 107 71.81 खुला मनहला कागदपत्र पडताळणी साठी  
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ननवड-3 

13 श्रीमती तेलंगे नसमा 
रामरावजी 

खुला 106 71.14 खुला मनहला कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-4 

14 श्री. मस्के  संनजत 
उत्तमराव 

खुला 102 68.46 खुला 
अंशकालीन 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-1 

15 श्री. जाधव  पुरोषोत्तम 
हनरश््द्र  

खुला 106 71.14 खुला 
प्रकल्पग्रस्त 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-1 

 
हिप- 1) अ. क्र. 9 ते 15  वरील उमेिवाराांची  शनवड कागिपत्र पडताळणीच्या  अांशत  शनश्चचत करण्यात येईल. 
        2) खलुा -2  माजी सैशनक उमेिवार उपलब्ध  झाले नाहीत.  
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महाराष्ट्र शासन 
समाज कल्याण आयकु्तालय,  

महाराष्ट्र राज्य पणेु. 
जाहिरात हिनाांक ०५/०९/२०१५ 

नदनांक 21 मार्व 2017 रोजी कागदपत्र पडताळणी अंती  गनणत नवषयासाठी ठोक वेतन दरमहा 
4000/-  तीन वषासाठी सहाय्यक नशक्षक ( इयत्ता 9 वी 10 वी ) पदार्ी तात्पुरती ननवड यादी. 

अ.क्र. उमेिवाराांचे नाांव  मळु प्रवगग तपासनू 
नमिू 
केलेले 
माकग  

तपासनू 
नमिू 
केलेले 

िक्केवारी 

हनवड प्रवगग शेरा 

1 श्रीमती  मुांढे माधरुी उत्तमराव भज ड 115 76.67 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-1 

2 श्री. ठाकुर गणसुसग रघसुसग खलुा 104 69.8 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-2 

3 श्री. िेशमाने राजेश शांकर इमाव 100 66.67 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-3 

4 श्रीमती बोरकर शिया 
यज्ञवालक्य 

अन.ु जाती 98 65.33 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-4 

5 श्री. िांगे रसवद्र भाऊराव अन.ु जाती 97 64.66 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-5 

6 श्री. ताांबे सांशिप भास्कर इमाव 96 64.43 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-6 

7 श्री. कामडी रमेश नागोजी इमाव 96 64.43 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-7 

8 श्री. एडके अमोल शसध्िराय भज क 95 63.33 खलुा 
सवगसाधारण 

हनवड-8 

9 श्री. चौधरी  केतन पोपट इमाव 93 62 इमाव 
सवगसाधारण 

हनवड-1 

10 श्री. उजगरे अमोल सोपानराव अन.ु जाती 93 62 अन.ु जाती 
सवगसाधारण 

हनवड-1 

11 श्री. कामडी मनोज माधव इमाव 91 60.67    इमाव 
सवगसाधारण 

हनवड-2 

12 श्रीमती  पवार वषा गांगाधर खलुा 90 60.81 खलुा महिला हनवड-1 
13 श्री. जाधव मेघराज 

शशवाजीराव 
इमाव 90 60.81 इमाव 

सवगसाधारण 
हनवड-3 

14 श्रीमती पटेल शनलोफर 
बालनसाब  

खलुा 86 58.11 खलुा महिला हनवड-2 

15 श्रीमती वाघमारे सषुमा लोकरे अन.ु जाती 86 58.11 अन.ु जाती 
सवगसाधारण 

हनवड-3 

16 श्रीमती पवार मधबुाला 
माशणकराव 

शवजा अ 82 55.41 हवजा अ  
महिला  

हनवड-1 
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अ.क्र. उमेिवाराांचे नाांव  मळु प्रवगग तपासनू 
नमिू 
केलेले 
माकग  

तपासनू 
नमिू 
केलेले 

िक्केवारी 

हनवड प्रवगग शेरा 

नदनाांक 21 माचग 2017 रोजी कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर असलेले उमेदवार व कागदपत्र पडताळणी 
अांनत अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराां  ऐवजी  ननवड केलेल्या  उमेदवाराांची  तात्परुती  ननवड यादी 

17 श्रीम. अवधतुराव शविया 
जासलिर  

खलुा 82 55.03 खलुा महिला कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-3 

18 श्रीम. चव्हाण  हषा  शामबाब ु खलुा 82 55.41 खलुा महिला कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-4 

19 श्री. िवरूखकर स्वप्नील  
कृष्ट्ण 

इमाव  90 60.81 इमाव 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-4 

20 श्री. हारडे राहुल  गोंशविराव इमाव 90  60.81 इमाव 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-5 

21 श्रीम. पवार चारूशशला इमाव 84 56.38 इमाव महिला कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-1 

22 श्रीम. सोनवणे योशगता इमाव 83 56.08 इमाव-महिला कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-2 

23 श्री. घगेु  शिपक व्यांकटराव भज-ड 89  59.33 भज-ड 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-1 

24 श्री. पाटील  सांतोष सलबा भज-क 86  57.72 भज-क 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-1 

25 श्री. जाधव परमजीत लक्ष्मण शवजा-अ 85  56.66 हवजा-अ 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-1 

26 श्री. सहारे कपीलिास 
बाळासाहेब 

अन ुजाती 89  60.14 अन ुजाती 
सवगसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-2 

27 श्रीमती. ढोके सरला अन ुजाती 83  56.08 अन ुजाती 
महिला 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-1 

28 श्रीमती. तायडे सोशनया अन ुजाती  86  57.33 अन ुजाती 
महिला 

कागदपत्र पडताळणी 
साठी  ननवड-2 

नटप: 
1. अ.क्र. 17 ते 27 वरील उमेिवाराांची  शनवड कागिपत्र  पडताळणीच्या अांशत शनश्चचत  करण्यात येईल. 
2. खुला-3  मनहला,  खुला-3  माजी सैननक , खुला-1  अंशकालीन,  खुला -1 प्रकल्पग्रस्त/भुकंपग्रस्त,    खुला - 1  

खेळाडू  उमेदवार उपलब्ध नाहीत.  
3 इमाव – 1 माजी सैननक उमेदवार उपलब्ध नाहीत.  
4 अनु जमाती- 2  सववसाधारण, मनहला-2, माजी सैननक-1  उमेदवार  उपलब्ध  

नाहीत.  
5 अनु जाती -1 माजी सैननक उमेदवार उपलब्ध  नाहीत.  

 
 
 



5 
 

 
 

मिाराष्ट्र शासन 
समाज कल्याण आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य पणेु. 

जाशहरात शिनाांक ०५/०९/२०१५ 

दिनाांक 21 मार्च 2017 रोजी कागिपत्र पडताळणी अांती दिज्ञान दिषयासाठी ठोक  ितेन  िरमहा 

4000/-  तीन  िषासाठी  सहाय्यक  दिक्षक  ( इयत्ता 9 िी  ि  10 िी )  पिार्ी  तात्पुरती  दनिड  यािी. 
 

अ. क्र. उमेदवाराांचे नाांव  मळु प्रवगग तपासनू 
नमदू 
केलेले 
माकग  

तपासनू 
नमदू 
केलेले 

टक्केवारी 

ननवड प्रवगग शेरा 

1 श्री. र्ौथे ननलेश 
नवष्णू 

इमाव 107 71.33 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-1 

2 श्री. देवरे 
मनोजकुमार 
रघुनाथ 

इमाव 106 70.67 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-2 

3 श्री. जाधव  
नदगंबर दामोदर 

अन.ु 
जाती 

104 69.33 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-3 

4 श्री. ननबोंले  सागर  
रघुनाथ 

इमाव 99 66.00 खुला 
सववसाधारण 

ननवड-4 

5 श्री. कोयटे 
गुरूनाथ दत्तात्रय 

इमाव 98 65.33 खुला 
सववसाधारण  

ननवड-5 

6 श्रीमती काळवाघे 
स्नेहल बळीराम 

इमाव 98 65.33 इमाव 
सववसाधारण 

ननवड-1 
 

7 श्रीमती सोनवणे 
रूपाली वंसतराव 

इमाव 92 61.33 इमाव 
सववसाधारण 

ननवड-2 

8 श्री. शशदे गजानन 
प्रभाकर 

खलुा 91 61.49 नदवयांग 
अस्थीवयंग 

ननवड-1 

  9 श्रीमती  नसदनाळे 
अर्वना नेमेनाथ 

खलुा 90 60.81 खुला मनहला ननवड-1 

 10 श्री. वैराळ सुरेश 
जगन्नाथ 

भज क 90 60.81 भज-क ननवड-1 

 11 श्री. र्क्रनारायण 
सुमेध नवश्वनाथ 

अन.ु 
जाती 

90 60.00 अनुसूनर्त 
जाती 

सववसाधारण 

ननवड-1 

12 श्री. जवानहरे प्रनदप 
नंदकुमार 

भज ब 89 59.33 भज-ब ननवड-1 

13 श्री. पवार ननलेश नवजा अ 89 60.14 नदवयांग ननवड-2 
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अ. क्र. उमेदवाराांचे नाांव  मळु प्रवगग तपासनू 
नमदू 
केलेले 
माकग  

तपासनू 
नमदू 
केलेले 

टक्केवारी 

ननवड प्रवगग शेरा 

रावण अस्थीवयंग 
14 श्रीमती  र्ौधरी  

रेखा रमेश 
इमाव 88 59.46 इमाव      

मनहला 
ननवड-1 

15 श्री. हजारे प्रमोद 
माननकराव 

इमाव 86 57.72 इमाव 
प्रकल्पग्रस्त 

ननवड-1 

16 श्रीमती  पाटील 
नसमा तुरबाजी 

अन.ु 
जाती 

84 56.00 अनुसूनर्त 
जाती मनहला 

ननवड-1 

17 श्रीमती  घाटेराव 
नप्रती  बाळू 

नवमाप्र 82 55.41 नवशेष मागास 
प्रवगव 

ननवड-1 

 
नदनाांक 21 माचग 2017  रोजी कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर असलेले उमेदवार व कागदपत्र पडताळणी 

अांनत अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराां  ऐवजी  ननवड केलेल्या  उमेदवाराांची  तात्परुती  ननवड यादी 
 

18 श्रीम. गायधने 
मोनाली सदानशव 

इमाव 85 56.66 इमाव  
मनहला 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-2 

19 श्रीम. र्वहाण 
शरयू रामरं्द्र 

इमाव 83 56.08 इमाव     
मनहला 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-3 

20 श्रीम. सुतार 
नगताजंली 
नवठृलराव 

इमाव 83 55.7 इमाव 
 मनहला 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-4 

21 श्री. सुतरावे 
साईनाथ 
नकशनराव 

इमाव 91 60.66 इमाव 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-3 

22 श्री. र्ौधरी  संजय 
नझगांर 

इमाव 91 61.49 इमाव 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-4 

23 श्री. शेख  हलीम 
इक्बल 

इमाव 91 60.66 इमाव 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-5 

24 श्री. नवघारे राजेश 
बाबाराव 

भज-ड 89 59.73 भज-ड  कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-1 

25 श्री. काळबांडे 
नहतेश हनरभाऊ 

अन ुजाती  86 58.11 अनु जाती 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-2 

26 श्री. खोब्रागडे 
नभमराव नवठृल 

अन ुजाती  86 58.11 अनु जाती 
सववसाधारण 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-3 

27 श्रीम. नरवाडे 
रूपाली  भास्कर 

अन ुजाती 
मनहला 

86 56.75 अनु जाती 
मनहला 

कागदपत्र पडताळणी साठी  
ननवड-2 
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नटप:-1.  
1) अ. क्र. 18  ते  27  वरील उमेिवाराांची  शनवड कागिपत्र  पडताळणीच्या अांशत शनश्चचत करण्यात येईल. 
2) खुला-4  मनहला,  खुला-3  माजी सैननक, खुला -1 अंशकालीन,  खुला-1  प्रकल्पग्रस्त/भुकंपग्रस्त, उमेदवार    
   उपलब्ध नाही.   
3) इमाव-  2 माजी  सैननक,  इमाव-1  अंशकालीन,  इमाव-1  खेळाडू   उमेदवार  उपलब्ध  नाहीत. 
4)  भज-ब -1  मनहला उमेदवार  उपलब्ध  नाही. 
5)  भज-क  -1  मनहला  उमेदवार  उपलब्ध  नाही. 
6) अनु  जमाती- 2   सववसाधारण , मनहला -1 , माजी सैननक  1, उमेदवार  उपलब्ध  नाही. 
7) अनु जाती  - 1 माजी सैननक, उमेदवार  उपलब्ध  नाही.   

 
 
 
 
 
 
 
 


