
 
गहृपाल / अहहताकारी परीक्षा परु्हमलु्ाांकर् नर्काल सर् 2018-19  

अ.
क्र 

बैठक 
क्र. 

परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 
क्र. 

परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

1.  QEW 
703 

श्री. राऊत सरेुशकुमार 
हररदास  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, राजनगर, संत चोखामेळा परीसर, रदक्षा 
भुमी, नागपरु 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 16 16 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 55 55 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 32 32 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 46 46 

2.  QEW 
714 श्री. शेंडे अरववद धनराज 

मागासवगीय मुलांचे शा. वसरतगहृ, घािजी, रज. 
यवतमाळ 2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 20 20 अर्तु्तीणह 

3.  QEW 
718 श्रीम. लाकडे वर्षा महादेवराव 

शा. मागासवगीय मलुींचे वसरतगहृ आणी दत्तनगर, 
C/O अशोक रहरावसग राठोड दत्तनगर, रज. यवतमाळ 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 52 52 

अर्तु्तीणह 
 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 49 49 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 47 47 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 53 53 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 49 49 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 43 43 

4.  QEW 
719 

श्री. मडावी प्ररवण नामदेव 
मागासवगीय मलुांचे शा. वसरतगहृ नांदा, ता. कामठी, 
रज. नागपरु 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 57 57 
अर्तु्तीणह 

 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 41 41 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 50 50 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 

5.  QEW 
721 

श्री. घगेु योगेश प्रभाकरराव अन.ु जाती  शा. रनवासी शाळा अकोला ता. वजतरु, रज. 
परभणी 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 50 50 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 38 38 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 57 57 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 51 51 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 45 45 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 47 47 

 
 
 
 
 
   

             
    (हांबीरराव काांबळे) 

        प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
  



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

6.  QEW 
723 

श्री. कोलपेिवार राज ुरामराव 
मागासवगी मलुांचे शा. वसरतगहृ, ता. पणुा, रज. 
परभणी 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 45 45 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 58 58 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 48 48 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 43 43 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 40 40 

7.  QEW 
733 

श्री. चव्हाण वसंत मवुकदा  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, लालसगाव, ता, रनफाड, रज. नारशक 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 29 29 अर्तु्तीणह 

8.  QEW 
738 श्रीम. व्ही. पी. बाबर मागासवगीय मलुींचे शा. वसरतगहृ, ता दौंड, रज. पणेु 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 45 45 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 31 31 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 47 47 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 45 45 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 35 35 

9.  QEW 
746 श्री. बनसोडे सधुाकर हैबती 

अन.ु जाती मलुींची शा. रनवासी शाळा, तमसा रोड, 
हदगाव, रज. नांदेड 6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 30 30 अर्तु्तीणह 

10.  QEW 
750 

श्री. भराडे रणरजत सोमा डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर मागासवगीय मुलांचे शा. 
वसरतगहृ, रज. वहगोली 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 29 29 अर्तु्तीणह 

11.  QEW 
751 

श्रीम. पािील रकरण मारुती 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, आिपाडी, रज. सांगली 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 35 35 

अर्तु्तीणह 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 44 44 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 52 52 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 44 44 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 49 49 

12.  QEW 
752 

श्रीमती राठोड वसध ुरामचरण  अर्थिकदषृ्ट्या मागास व मागासवगीय मलुींचे शा. 
वसरतगहृ, रज. वहगोली 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 41 41 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 16 16 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 43 43 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 41 41 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                   
(हांबीरराव काांबळे) 

        प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
  



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

13.  QEW 
753 

श्रीम. तेलंगे शीतल 
लक्ष्मणराव 

बी.सी. /  ई.बी.सी. मलुींचे शा. वसरतगहृ पळसवाडी 
कॅम्प, यवतमाळ 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 27 27 अर्तु्तीणह 

14.  QEW 
757 

श्रीम. बाराहाते वैशाली 
बबनराव 

बी.सी. / ई.बी.सी. मलुींचे शा. वसरतगहृ, ता. वणी, रज. 
यवतमाळ 2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 22 22 अर्तु्तीणह 

15.  QEW 
767 

श्रीम. राठोड भारती राजु अर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मुलींचे शा. वसरतगहृ, 
घािजी, रज. यवतमाळ 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 22 22 
अर्तु्तीणह 

4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 32 32 

16.  QEW 
769 

श्री. राठोड ररवशेखर दलुवसग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, उमसरा, रज. यवतमाळ 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 38 38 
अर्तु्तीणह 

 4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 31 31 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 49 49 

17.  QEW 
772 

श्रीम. लासरेु सजुाता रहरामण मलुींचे शा. वसरतगहृ, वैजापरु, रज. औरंगाबाद 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 31 31 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 26 26 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 45 45 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 29 29 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 40 40 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 22 22 

18.  QEW 
776 

श्री. छाडी सरुज रतनवसग मागासवगीय मलुांचे शा. वसरतगहृ, देवळी, रज. वधा 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 35 35 

अर्तु्तीणह 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 52 52 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 53 53 

19.  QEW 
780 

श्रीम. साखरे राजेश्वरी 
रवठ्ठलराव 

मागासवगीय मलुींचे शा. वसरतगहृ, ता. रशरुर, रज. 
पणेु  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 18 18 

अर्तु्तीणह 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 42 42 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 40 40 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 30 30 

20.  QEW 
781 श्री. तांबडे अरभजीत रभकू 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, रविा, ता. खानापरू, रज. सांगली 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 57 57 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 44 44 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 42 42 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 39 39 

 

 

            
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

21.  QEW 
796 

श्रीम. गोन्नाडे रमा नामदेवराव 
अर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मुलींचे शा. वसरतगहृ, 
रभवंडी, रज. ठाणे  

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 53 53 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 54 54 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 46 46 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 40 40 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 44 44 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 51 51 

22.  QEW 
801 

श्री. कदयळे रामेश्वर शेनफड 
संत रामदास मागासवगीय मुलांचे शा. वसरतगहृ, ता. 
रज. जालना-431213  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 

अर्तु्तीणह 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 59 59 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 41 41 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 32 32 

23.  QEW 
809 श्री. फड रकसन महादेव 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, देवरुख, ता. संगमेश्वर, रज. रत्नारगरी-
415804 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 52 52 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 31 31 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 49 49 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 30 30 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 34 34 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 49 49 

24.  QEW 
810 

श्री. मुंडे अमतृ माधवराव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, आनंद नगर, रज. नांदेड 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 67 67 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 22 22 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 57 57 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 45 45 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 35 35 

25.  QEW 
811 

श्रीम. रामिेके सजुाता यशवंत मागासवगीय मलुींचे शा. वसरतगहृ, पवनी, वसदपरुी / 
रुयाड, रज.भंडारा 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 30 30 अर्तु्तीणह 

 

   
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
  



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

26.  QEW 
831 

श्रीम. शेलार सकु्षाला रनलेश  
संत जनाबाई मलुींचे शा. वसरतगहृ, 28 राणीचा बाग, 
पणेु-01 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 47 47 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 41 41 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 59 59 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 45 45 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 47 47 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

27.  QEW 
833 श्रीम. सवेु रमना मारोतीराव 

मागासवगीय व अर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मलुींचे 
शा. वसरतगहृ, रज. जालना (जनुा तहसील मागे) 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 43 43 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 37 37 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 57 57 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 35 35 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 37 37 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

28.  QEW 
837 

श्री. गजे अरनल रकसन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, घलेुवाडी संगमनेर रज. अहमदनगर 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 51 51 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 41 41 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 61 61 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 53 53 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 39 39 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 46 46 

29.  QEW 
838 

श्रीम. राठोड प्ररणता हररभाऊ मागासगीय तिा अर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मलुींचे 
शा. वसरतगहृ, धामणगाव रेल्वे, रज. अमरावती  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 35 35 

अर्तु्तीणह 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 59 59 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 51 51 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 39 39 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 39 39 

30.  Q4E
W 839 

श्रीम. तोरगळे जयश्री 
सदारशव 

मागासवगीय मलुींचे शा. वसरतगहृ, रविा, ता. खानापरु 
रज. सांगली 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 60 60 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 22 22 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 44 44 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 47 47 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 40 40 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 47 47 

 

 

  
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

31.  QEW 
846 

श्री. खेडकर अरनल 
मधकुरराव 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, दयापरु, रज. अमरावती  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 26 26 

अर्तु्तीणह 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 33 33 

32.  QEW 
847 श्री. जाधव राजकुमार दगडु शा. रनवासी शाळीा अक्कलकोि, रज, सोलापरु 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 30 30 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 49 49 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 53 53 

33.  QEW 
848 श्रीम. वाघ प्ररमला प्रभाकरराव  

मागासवगीय मुलींचे शा. वसरतगहृ, मुतीजापरु ता. 
मतुीजापरु रज. अकोला 2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 29 29 अर्तु्तीणह 

34.  QEW 
849 श्री. रसरसाठ पंडीत रनवतृ्तीराव 

मलुांचे शा. वसरतगहृ (नवीन) अहमदपरु. 
एम.आय.डी.सी. एररया नांदेड रोड, अहदपरु, रज. 
लातरु 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 31 31 अर्तु्तीणह 

35.  QEW 
850 

श्री. गोणारकर महेंद्र 
नारायणराव 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगी मलुांचे शा. 
वसरतगहृ सेल ुरज. परभणी 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 32 32 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 30 30 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 42 42 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 48 48 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 34 34 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 29 29 

36.  QEW 
854 

श्रीम. गजेुला उर्षा शरशकांत मागासवगीय तिा अरिेदषृ्ट्या मागासवगीय मलुींचे 
शा. वसरतगहृ, अरलबाग, रज. रायगड 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 29 29 
अर्तु्तीणह 

5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 38 38 

37.  QEW 
858 

श्रीम. सतुार पदमा भागवत 
बी. सी. इ. बी. सी. मलुींचे शा. वसरतगहृ जयवसगपरु, 
रज. कोल्हापरु 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 51 51 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 41 41 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 42 42 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 51 51 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 48 48 

38.  QEW 
860 

श्री. जगताप मानवसग नामदेव गणुवंत मागासवगीय मलुांचे शा. वसरतगहृ, दसरा 
चौक, रज. कोल्हापरु 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 27 27 अर्तु्तीणह 

39.  QEW 
866 श्री. कोळी उत्तमराव सखाराम 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मलुांचे शा. वसरतगहृ,ता. 
हातकणगले, रज. कोल्हापरू 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 52 52 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 29 29 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 58 58 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 48 48 

                          
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

40.  QEW 
867 

श्री. इंगळे सतीश देवराव  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मलुांचे शा. वसरतगहृ, 
आजरा, रज. कोल्हापरू 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 35 35 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 33 33 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 58 58 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 46 46 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 40 40 

41.  QEW 
869 

श्रीम. नरवाडे पषु्ट्पा रवठोबा मागासवगीय मलुींचे शा. वसरतगहृ, रज. बलुडाणा 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 42 42 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 24 24 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 43 43 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 47 47 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 43 43 

42.  QEW 
878 

श्रीम. उतकर करूणा 
गोववदाराव 

गहृपाल  मुलींचे शा. वसरतगहृ, अक्कलकोि, हन्नरू 
रोड, अक्कलकोि, रज. सोलापरू 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 62 62 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 33 33 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 56 56 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 51 51 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 44 44 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 45 45 

43.  QEW 
879 श्रीम. सावंत सधुा अरजत  

मागासवगीय मुलींचे शा. वसरतगहृ, महाड, रज. 
रायगड 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 50 50 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 40 40 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 47 47 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 45 45 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 49 49 

44.  QEW 
888 

श्री. गायकवाड प्रमोद जावलदर शा. रनवासी शाळा कवठे महाकाळ, मेघराज 
मंरदराजवळ, जत रोड, रज. सांगली  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 19 19 
अर्तु्तीणह 

4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 58 58 

45.  QEW 
889 

श्री. सातारले श्रीरनवास 
नरवसग  

मागासवगीय (गणुवंत )मुलांचे शा. वसरतगहृ, 
कल्याण(प.) रज. ठाणे  

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 56 56 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 42 42 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 39 39 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 36 36 

              
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

46.  QEW 
893 

श्री. दाडेवार प्ररवण नरवसग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, आवी, रज. वधा 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 53 53 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 36 36 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 39 39 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 43 43 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

47.  QEW 
894 

श्रीम.  देशमखु मानसी 
बाळासाहेब  

मागासवगीय मलुींचे  शा. वसतीगहृ  पािण, रज. 
सातारा 4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 32 32 अर्तु्तीणह 

48.  QEW 
895 श्रीम. मेिकरी शभुांगी रशवाजी 

मागासवगीय व अर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मलुींचे 
शा. वसरतगहृ, स्िेशन रोड, पंढरपरू-413304 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 55 55 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 25 25 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 69 69 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 48 48 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 55 55 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 45 45 

49.  QEW 
898 

श्रीम. देशमखु मीनाक्षी 
बाळासाहेब  बीसी, ईबीसी मलुींचे शा. वसरतगहृ, वाई, रज. सातारा 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 36 36 
अर्तु्तीणह 

4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 37 37 

50.  QEW 
904 श्री. काळे सरेुश मोहन  

मागासवगीय मलुांचे शा. वसरतगहृ (नवीन) सोलापरू-
413001 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 56 56 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 35 35 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 56 56 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 40 40 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 55 55 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 42 42 

51.  QEW 
905 श्री. वराि रवनोद अशोक 

मागासवगीय मलुांचे शा. वसरतगहृ, पािोदा, ता. 
पािोदा, रज. बीड 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 40 40 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 42 42 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 42 42 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 52 52 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

 

 

            
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
  



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

52.  QEW 
906 

श्रीम. मलुाणी पनुम 
बाबासाहेब 

मागासवगीय व अर्थिकदषृ्ट्या मागासगीय मलुींचे शा. 
वसरतगहृ, बाशी, रज. सोलापरू 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 44 44 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 35 35 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 65 65 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 44 44 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 48 48 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 47 47 

53.  QEW 
909 

श्रीम. गडकरी सरु्षमा अशोक मलुींचे शा. वसरतगहृ, हातकलंगडे, रज. कोल्हापरू  2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 21 21 अर्तु्तीणह 

54.  QEW 
911 श्रीम. बागल वैशाली बापरुाव  मलुींचे शा. वसरतगहृ, कन्नड, रज. औरंगाबाद  

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 42 42 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 27 27 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 62 62 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 51 51 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 58 58 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 48 48 

55.  QEW 
912 श्रीम. पािोळे रप्रयंका मकेुश मलुींची शायसकीय रनवासी शाळा, रज. जालना 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 53 53 

अर्तु्तीणह 
2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 13 13 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 37 37 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 46 46 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 48 48 

56.  QEW 
915 

श्रीम. जाधव रत्नमाला 
रामदास 

बीसी, ईबीसी, मलुींचे शा. वसरतगहृ, (मारणकनगर) 
उत्तर पाले, कराड, रज. सातारा 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 46 46 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 36 36 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 65 65 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 48 48 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 56 56 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 28 28 

 

 

 

 

 
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
  



अ.
क्र 

बैठक 
क्र. परीक्षार्थीचे र्ाव का्ाल्ाचा पत्ता पेपर 

क्र. परु्र्ववलोकर् करण््ात आलेल्ा उत्तरपनिका पवुीचे 
गणु 

परु्हर्ववलोक
र्ार्ांतरचे 
गणु 

परु्हर्ववलोकर्ा
अांती नर्काल 

57.  QEW 
918 

श्री. सारंगकर कमलाकर 
अप्पासाहेब  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवगीय मलुांचे शा. 
वसरतगहृ, ता. बाशी, रज. सोलापरु 

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 50 50 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 18 18 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 32 32 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 40 40 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 49 49 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 48 48 

58.  QEW 
925 

श्री. होररशळ अप्पासाहेब 
आसमान 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मलुांचे शा. वसरतगहृ 
(नरवन), वेदांत नगर, रज. औरंगाबाद 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 29 29 अर्तु्तीणह 

59.  QEW 
929 

श्री. साखरकर भुर्षण बबनराव संत चोखामेळा मलुांचे शा. वसरतगहृ रदक्षा भुमी 
नागपरु  

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 21 21 

अर्तु्तीणह 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 53 53 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 41 41 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 38 38 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 31 31 

60.  QEW 
931 

श्रीम. पणेु ज्योती बाबरुाव  मागासवगीय व आर्थिकदषृ्ट्या मागासवगीय मुलींचे 
शा. वसरतगहृ, रमरकले नगर, अहमदपरु, रज. लातरु  

1 रिपणी व पारुप मसदुा लेखन. (पसु्तकरवरहीत) 42 42 

अर्तु्तीणह 

2 सेवा रनयम (पसु्तकासरहत) 50 50 
3 महाराष्ट्र शासन रचना व काययपध्दती (पसु्तकासरहत) 56 56 
4 रवत्तीय रनयंत्रण (पसु्तकासरहत) 57 57 
5 कायदे  रनयम (पसु्तकासरहत) 42 42 
6 योजना (पसु्तकरवरहीत) 46 46 

 

  

 

 
(हांबीरराव काांबळे) 

प्रकलप सांचालक तर्था परीक्षा नर् ा्ंिक 
 

 


