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Departmental Examinations
Rules for the Departmental
Examinations for non-gazetted staff
(Ministerial) in the Social Welfare
Department.
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Education Sports and Social Welfare Department
Resolution No. BCE 3069/29553-J
SachivalayaAnnexe, Bombay-32.
Dated the 11th January, 1972.

AD:-Government Resolution, Education and Social Welfare.
Department No. BCE 2060-J, dated 25/7/1960.
Government Resolution, Labour & Social Welfare Department
No.BCE 2057-Da dated 26/5/1959.
Letter No.TRG/1069/56-E dated 17/3/1969 from the
Director of Social Welfare, Poona.
Resolution: - In supersession of the orders issued in Government Resolution, Labor& Social
Welfare Department No. BCE 2057-D 26/5/1959 and Government Resolution, Education and
Social Welfare Department No. BCE 2060-J dated 25/7/1960, Government is eased to prescribed
the accompanying Rules for the post recruitment Examinations and the Qualifying Examination
for the gazetted staff(Ministerial) in the Social Welfare Department. These rules should come
into force with effect the date of the issue of this Resolution and should apply the Ministerial
establishment in all sections of the Social Welfare Department.
2,
The Syllabus for these Departmental Examinations should be as shown in the Appendix
A.& B.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

(Nirmala Deshpande)
Under Secretary to Government
To
The Director of Social Welfare, Maharashtra State, Poona.
The Divisional Social Welfare Officer, Bombay/Poona/Nagpur/
Aurangabad,
The Social Welfare Officer, Bombay.
The Accountant General Maharashtra, Bombay,

Post Recruitment Examinations Rules for Ministerial
Cadres under the Social Welfare Department.
--------------------------------------------------------------1. These rules shall be called the Post-Recruitment Examination Rules for ministerial cadres.
2. The previous rules prescribed under Government Resolution Labour and Social Welfare
Department, No. BCE. 2057-D, dt. 26th May, 1959 and Govt. Resolution, Education and Social
Welfare Deptt. No. BCE 2060-J, dated 25-7-1960 with subsequent amendments there in this
respect shall cease to be operative on the date these Rules come into force.
3. Every person recruited as Jr. Clerk, Typist, Deputy Superintendent of Minor Certified School, Jr.
Supervisors in Beggars Institution for which posts a Departmental Examination is prescribed in
the Recruitment Rules of the Social Welfare Department shall, after the date on which these rules
some into force, be required to pass the post Recruitment Examination (Ministerial) prescribed in
these rules, before be can be confirmes.
4. Every person falling under any of the categories of posts mentioned in rule 3 shall be required to
pass the examination within 4 years from the date of his appointment and within chanches 3. A
candidate who fails in all the 3 chances shall discharged from the service.
5. a) The following persons shall be exempted from appearing for the examination:i) Person who have completed 3 years of service in one of the categories of posts
mentioned in rule 3 on the date on which these rules come in to force; or
ii) Persons who are already confirmed in one of the categories of posts mentioned in
Rule 3 or
iii) Persons who have already passed S.S.D. Examination under the rules previously in
force.

b) Persons recruited before the date on which these rules come into force but with less than 3
year's service on that day who are not entitled for exemptions under clauses (ii) and (iii) above
shall be required to pass the post Recruitment Examination before they complete 5 years,

6. If, for any reason the examination is not held in a particular year, that year shall be excluded
in complting the years of service under these rules.

7. In exceptional circumstances, the Head of the Department may at his discretion, allow
one extra chance to a candidate to appear for the examination and if necessary
correspondingly extend the period of 4 years to 5 years. Candidate failing to pass in this
extra chance, shall be discharged from service.

Provided that Government may in exceptional circumstanceseither grant further extension of time
to a candidate on merit or condine this failure.

8. The examination shall be in two parts, namely, (1) General subjects and (2) Departmental subjects. The
scope of thesesubjects shall be as shown in Appendix ‘A’.

9. Normally the examination shall be held once a year in the month of July. If the Head of Department
considers it necessary or special reasons, two examinations may be held in the same year.

Each paper shall be of 100 marks and of three hoursduration.
Paper numbers II, III and V shall be without books, Paper numbers I, IV and VI shall be
with books for which the books mentione against them in Appendix ‘A’ shall be supplied.
12. The standard for passing the examination shall be 35 percent in each paper and 40 percent in
the aggregate.
13. In case of a marginal failure, grace marks upto one percent of the total marks to be
distributed as may be most beneficial to the candidate, will be given if he is thereby able to pass
theexamination.
14. A candidate who fails in the examination but secures 50% marks in any paper, shall be
exempted from appearing for that paper in his subsequent attempts.
If a candidate secures 50% marks in the aggregate but fails in any paper, he will not be
required to appear for entire examination again. He shall required to appear again only for that
paper in which he has failed. For the purpose of rule 4 above he shall not be confiremed or
promoted unless he passes in the paper in which he had failed.
15. Failure in the first and second attempt shall not result in stoppage of increment or loss of
seniority. A person who has not passed the examination shall not be promoted to any higher post
till he passes the examination. I a person fails in all the three chances and is allowed a fourth or
subsequent chance, then he shall not be allowed to draw the increment after his failure in the
third attempt until he passes the examination or is exempted from passing it.
Provided that on passing the examination in the fourth or sub sequent attempt or on being
exempted, he will draw the increments which were withheld and all subsequent increments will
accrue to him as if no increments were withheld. He will not however be entitled to arrears of
pay.
Qualifying examination Rule for promotion to supervisory posts ministerial cadres.
1. These rules shall be called the Qualifying Examination rules (Ministerial Cadre).
2. The previous rules proscribed under Government Resolution L&S. W.D.No. BE 2057Ddt.26/5/1959 and Govt. ResolutionEducation and Social Welfare Department No.BCE 2060-J
dated 25/7/1960, with subsequent ammendments thereto, shall cease to operative on the date
these rules come into force.
3. Every member of the Ministerial staff in the Social welfare Department appointmed after the
date on which these rules come into force, shall pass the qualifying examination before he is
promoted to the post of Head/Clerk/Index Supervisor/Claim supervisor/Satistical
Officer/Statistical Asstt. / Audit Officer Social Welfare Inspector. For being eligible to appear
for the examination for Jr.Clerks, Typiest etc. and must have completed five years continuous
service in the Department.
4. A candidate should pass the examination within three chances and within seven years of his
promotion Senior Clerk. A personwho ho has completed four years of service or more in the post

of Sr. Clerk on the date of these rules come into force should pass the examination within three
years from the said date. No. persons shall be promoted to the

5. A candidate should pass the examination within three chances and within seven years of his
promotion as Senior Clerk. A person who has completed four years of service or More in the
post of Sr. Clerk on the date of these rules come into force should pass the examination within
three years from the said date. No. personas shall be promoted to the posts mentioned in rule 3
unless be has passed the Qualifying Examination, provided that this rule shall not apply to short
term local vacancies not exceeding three months. A person who does not pass within three
chances and within a period of seven years asmentioned above will lose his seniroty to all those
qualified candidates who are promoted to the postsmentioned in rule 3 in regular vacancies(i.e.
vacancies of more than 3 months duration) before he qualification subsequently.
Rule: - Persons who are confirmed in the posts mentioned in rule 3 or who are officiating as such
continuously for a period of two years on the date these rules come into force and also those who
have passed asimilar departmental examination under the rules previously inforce, shall be
exempted from passing the examination under the rules.
Provided that those who have passed the Accounts Clerks Examination conducted by
Finance Department before the date on which these rules come into force, shall be exampted
from appearing for paper III and IV for this Examination in Appendix ‘B’ attached to this rules.
Provided further that the persons who are officiating in the posts mentioned in rule 3
above for a period of less than two years on the date these rules come into force are not entitled
to exemption from passing the examination but shall be required to pass it within three years of
the said date. If they fail do so they will be reverted, they will then take their place with other
unqualified persons.
Rule 6 In the interim period i.e. the period from the date on which these rules come into force to
the date on which the first examination will be hold under these rules, promotion to the posts
mentioned in rule 3 shall be made according to the rules hither to in force. However person so
promoted shall pass the qualifying examination within three years of the date on which those
rules. come in to force. If they fail to do so, they will be reverted.' They will then take their
places with other unqualified persons.
Rule 7: If for any reason, the examination is not held on any particular year that year shall be
excluded in computing for 7 year Rule 4.
Rule:8:- Subject to the condition of loss of seniority laid down in rule 4 above, a candidate will
be allowed to take the examination in any number of chances.
Rules 9:- The examination shall be in two parte viz.(i) General subjects and (ii) Departmental
subjects. The scope of those subject shall be as shown in the Appendix 'B'.

Rule 10:-Normally the examination shall be held once in a year in the month of November. If the
Head of Department considers it so necessary for some special reasons, two examinations may
be held in the same years no examination at all may be held.

Rule 11:- Each paper shall be of 100 marks and of three hours duration.
Rule12: i) Paper No. 1 and 6 shall be without book,
ii) Paper No. 2 the use of books shall be allowed foranswer the questions on B.C.S.D
& A. Rules and the manual of Departmental enquiries.
iii) 3,4 and 5 shall bewith Books for which the bookmentioned against them in
Appendix ‘B’ shall be supplied.
Rule 13:-The standard for passing the examination shall be 40 percent in each paper and 50
percent in the aggregate.
Rule 14:-In case of marginal failure grace marks upto one percent of the total marks, to be
distributed as may be beneficial to a candidate will be given, if he is thereby able to pass the
exam.
Rule 15:- A candidate who fails in the examination but secures 60 percent marks in any paper,
shall be exempted from appearing for that paper in his subsequent attempts. If a candidate
secureds 60 percent marks in the aggregate but fails in any one paper he will not be required to
appear for the entire examination again. He should appear again only for that paper in which has
failed. For the purpose of rule 4 above, he shall be treated to have passed the examination and
may be promoted to a supervisory post but he shall not be continued in the supervising post
unless he passes in the paper in which he had failed, within one year of his promotion to the
supervisory post.
---------------------------------------
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2
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2
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वजल्हा समाज कल्याण, वजल्हा पवरषद नाविक

2
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डी सी
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श्रीम. गायकिाड कविता आसराजी
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QEI 114

श्री. दिने तुषार वभमराि

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण बीड
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायालय, परभणी

15
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श्री. भराड तुकाराम दत्तराि

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायालय, परभणी

2
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श्री. काळे राहू ल प्रतापराि

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कायालय, परभणी

2

17
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श्री. पपपरकर अतुल िामनराि

वजल्हा समाज कल्याण विभाग , वजल्हा पवरषद जालना

2

18
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श्रीम. साळिे सवतष भगिानराि

वजल्हा समाज कल्याण विभाग , वजल्हा पवरषद जालना

2

19
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श्री. पिदे अवभवजत आत्माराम

20

QEI 120

श्री.कदम संजय मानेजी

21
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श्रीम. मलोंडे अचय ना सुधाकर

इमारत भाग- 1 आर.सी. मागय चें बरु - मुंबई-71
सहाय्यक आयुक्त ,समाज कल्याण नागपूर

22
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श्रीम. आसेगािकर पुनम गजानन

सहाय्यक आयुक्त कायालय, चं द्रपुर, जलनगर, डे री रोड चं द्रपुर

2

23
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श्री. कंकलिार सोमेश्िर नागानंद

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण गडवचरोली, सोनापुर कॉम््लेक्स

2

24
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श्रीम. सुखदे िे प्रवतमा प्रविण

वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरषद, गोंवदया

2

25
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श्रीम. िेखंडे अिनी अनंत

26
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श्री. मुकटे अतुल अंगद

नागपूर – 440001
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरषद सोलापूर
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श्री. कंु भार दत्तात्रय गोरख

समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद लातुर

2
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श्री.वबरादार अंकुि दादाराि

वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरषद लातुर

2
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श्री. कदम दत्तहरी गंगाधर

मा. सहाय्यक आयुक्त ,समाज कल्याण विभाग नांदेड
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2
2

2
2
2

पे पर क्र 1
टिपणी व
प्रारुप
(पुस्तकविरहीत)

60 सुट (18-

पे पर क्र 2

पे पर क्र 3
महाराष्ट्र

सेवा टनयम
(पुस्तकासवहत)

शासन
रचना
(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 4
टवत्तीय

कायदे

टनयं त्रण

टनयम

(पुस्तकासवहत)

(पुस्तकासवहत)

19)
77 सुट (1819)

60 सुट (18-

61 सुट (18-

19)
73 सुट (18-

19)

19)
60 सुट (1819)
60 सुट (1819)

2
2
67 सुट (1819)
70 सुट (1819)

पे पर क्र 5

पे पर क्र 6
योजना
(पुस्तकविरहीत)

अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी
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30
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श्री. मोरे कैलाि तुकाराम

31

QEI 131

श्रीम. िागतकर सत्ििीला वगरमाजी

32

QEI 132

श्री. मोहम्मद िाहे द मा. िफी

33

QEI 133

श्रीम. राठोड माधिी परिुराम

34

QEI 134

श्रीम. भेारे िकंु तला अरुण

35

QEI 135

श्रीम. भेासले िुभांगी कविता

36

QEI 136

श्री. अतुल अंकुिराि जगताप

37

QEI 137

श्री. राजुलिार मवनष रामभाउ

413501
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, पहगोली

38
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श्रीम. मंदावकनी परिुराम कांबळे

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, रायगड -अवलबाग

39
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श्रीम. िाघमारे कांचन सत्यिान

40
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श्री. पाटील दत्तात्रय सुनील

आंबेडकर सामावजक न्याय भिन, ज्ञानमाता िाळे समोर नांदेड
समाज कल्याण विभाग नांदेड
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी,समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
नांदेड वििाजी पुतळया जिळ
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी,समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
नांदेड
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, वजल्हा पवरषद नांदेड
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद उस्मानाबाद
413501
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद उस्मानाबाद

समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर भिन,
माळनाका, ता. वज. रत्नावगरी 415612
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, विचारे माळ, कोल्हापूर

2

पे पर क्र 1
टिपणी व
प्रारुप
(पुस्तकविरहीत)

42

QEI 141
QEI 142

श्री. मोरे सुरेंद्रकुमार अजूयन
श्रीम. दै ठणकर कल्याणी विजयकुमार

सामावजक न्याय भिन, जुना बुधगाि रोड कलानगर सांगली ता वमरज वज.
सांगली
सहाय्यक आयुक्त कायालय, समाज कल्याण सांगली, जुना बुधगाि रोड
लानगर, सांगली 416416

पे पर क्र 3
महाराष्ट्र

सेवा टनयम
(पुस्तकासवहत)

शासन
रचना
(पुस्तकासवहत)

74 सुट (18-

63 सुट (18-

19)

19)

2
2

65 सुट (1819)

2
2
2

64 सुट (1819)

2
2
2
2
2

72 सुट (1819)
75 सुट (18-

68 सुट (18-

19)
69 सुट (18-

19)
63 सुट (18-

19)

19)

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सांगली डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
41

पे पर क्र 2

2
2

77 सुट (1819)

पे पर क्र 4

पे पर क्र 5

टवत्तीय

कायदे

टनयं त्रण

टनयम

(पुस्तकासवहत)

(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 6
योजना
(पुस्तकविरहीत)

अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

43

QEI 143

श्री. जाधि वितल रािसो

44

QEI 144 श्री. कुमठे कर रपिद्र ईश्िर

45

QEI 145

श्री. काटकर राहु ल भाऊ

46

QEI 146

श्रीम. कांबळे माधूरी बयाजी

वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
सांगली
सहाय्यक आयुक्त कायालय, समाज कल्याण , डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सामावजक न्याय भिन, 7 रस्ता, सोलापूर
सहाय्यक आयुक्त कायालय, समाज कल्याण , डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सामावजक न्याय भिन, 7 रस्ता, सोलापूर 413006
वजल्हा पवरषद, पुणे यििंतराि चव्हाण भिन, 3 रा मजला, 1 िेल्सी रोड,

47

QEI 147 श्री. गायकिाड रोहन रमेि

पुणे कॅ म्प, पुणे411001
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी कायालय, वजल्हा पवरषद, पुणे

48

QEI 148

विक्षण विभाग समाज कल्याण आयुक्तालय, 3 चचय रोड, पुणे-1

श्री. िहागडकर उमेि प्रकाि

QEI 149

श्री. कोंडे सुदेि रघुनाथ

आंबेडकर सामावजक न्याय भिन, पोलीस आयुक्तालयाजिळ कॅ म्प,

2

2
2

2

QEI 150

श्री. महालकर रपिद्र जानराि

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण , माल टे कडी जिळ, अमरािती

2

51

QEI 151

श्री. कापसे अवमत वहरे श्िर

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण , यितमाळ

2

52

QEI 152

श्री. खनिे प्रमोद रामनारायणपसह

53

QEI 153

श्री. विरभाते राहू ल अविनाि

54

QEI 154 श्रीम. पाटील िैिाली अण्णाजी

55

QEI 155

श्री गिई सािन राजेंद्र

56

QEI 156

श्री. नेमाडे ओमप्रकाि पुंडवलक

न्याय भिन,वचखली रोड िाविम
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
अमरािती
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
अमरािती
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
अमरािती

(पुस्तकविरहीत)

महाराष्ट्र
सेवा टनयम
(पुस्तकासवहत)

शासन
रचना
(पुस्तकासवहत)

67 सुट (1819)

73 सुट (1819)

2

50

सामावजक न्याय भिन, वत्रिरण चौक वचखली रोड, बुलढाणा
सहाय्यक आयुक्त , समाज कल्याण , डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर सामावजक

प्रारुप

पे पर क्र 3

2

अमरािती

सहाय्यक आयुक्त , समाज कल्याण कायालय, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

टिपणी व

पे पर क्र 2

2

सहाय्यक आयुक्त कायालय, समाज कल्याण, अमरािती, डॉ. बाबासाहे ब
49

पे पर क्र 1

2

72 सुट (1819)
81 सुट (1819)
64 सुट (1819)
61 सुट (1819)

2
61 सुट (18-

2

19)
64 सुट (18-

2
2

19)
60 सुट (1819)

पे पर क्र 4

पे पर क्र 5

टवत्तीय

कायदे

टनयं त्रण

टनयम

(पुस्तकासवहत)

(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 6
योजना
(पुस्तकविरहीत)

अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

57

QEI 157

श्रीम. थारकर वमनाक्षी दामोधर

58

QEI 158

श्रीम. उमाळे प्रीती ज्ञानेश्िर

59

QEI 159

श्रीम. केदार गीता महादे िराि

60

QEI 160

श्री. माठे राजेि जानकीराम

61

QEI 161

श्रीम. राउत अश्श्िनी अिेाकराि

62

QEI 162

श्रीम. अढाऊ िुभदा विजयराि

63

QEI 163

श्री गिारी महे ि बबन

64

QEI 164

श्रीम. होले अचय ना रमाकांत

65

QEI 165

श्री. खडीिार प्रिांत आनंदराि

66

QEI 166

श्री खरे राकेि वकिोर

67

QEI 167

श्रीम. सोनुने प्राजक्ता दत्तात्रय

68

QEI 168

श्रीम. निरं गे वनता सवचन

69

QEI 169

श्री. िासवनक प्रिांत प्रकाि

70

QEI 170

श्री. अवहरकर पिन विश्िनाथ

वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
अकोला
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
अकोला
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
बुलढाणा
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
बुलढाणा
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग, वजल्हा पवरषद
िाविम वजल्हावधकारी कायालयाजिळ
वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, समाज कल्याण विभाग,
वजल्हा पवरषद चं द्रपुर
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, पुणे. डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सामावजक न्याय भिन, विश्रांतिाडी, पोलीस स्टे िन समोर, येरिडा -6
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, पुणे. डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सामावजक न्याय भिन, विश्रांतिाडी, पोलीस स्टे िन समोर, येरिडा -6
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, पुणे. डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सामावजक न्याय भिन, विश्रांतिाडी, पोलीस स्टे िन समोर, येरिडा -6
वजल्हा परीषद, वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी, रायगड
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण िधा, यांचे कायालय, सामावजक न्याय
भिन, सेिाग्राम रोड, िधा
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण िधा, यांचे कायालय, सामावजक न्याय
भिन, सेिाग्राम रोड, िधा
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कायालय नागपूर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर सामावजक न्याय भिन, वजल्हा पवरषद चौक,
भंडारा

पे पर क्र 1
टिपणी व
प्रारुप
(पुस्तकविरहीत)

2
2
2
2
2

61 सुट (1819)

2
2
2
2
2
2

71 सुट (1819)
63 सुट (1819)
79 सुट (1819)

2
2
2

64 सुट
(18-19)
71 सुट
(18-19)

पे पर क्र 2

पे पर क्र 3
महाराष्ट्र

सेवा टनयम
(पुस्तकासवहत)

शासन
रचना
(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 4

पे पर क्र 5

टवत्तीय

कायदे

टनयं त्रण

टनयम

(पुस्तकासवहत)

(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 6
योजना
(पुस्तकविरहीत)

अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

समाज कल्याण आयुक्तालय,

71

QESI 101 श्रीम. सोनटक्के िीतल रामपलग

72

QESI 102 श्री. साठे प्रकाि पांडूरंग

73

QESI 103 श्रीम. म्हे त्रे वकरण अवजत

74

QESI 104 श्री. बडगूजर वकिोर पंवडतराि

75

QESI 105 श्री. मेश्राम भारत लहु दास

प्रादे विक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग नागपूर

2

76

QESI 106 श्रीम. बोबडे .एस.एस

प्रादे विक उपायुक्त कायालय, समाज कल्याण विभाग अमरािती

2

77

QESI 107 श्री. धमावधकारी प्रवदप मुरवलधर

78

QEW 101 श्री. मुळे राजु भगिान

79

QEW 102 श्रीम. येलमाले मंगल रामदास

80

QEW 103 श्रीम. िैिाली गोपीचं द पाटील

81

QEW 104 श्रीम. लासुरे सुजाता वहरामण

82

QEW 105 श्रीम. घाटे लता महादे िराि

83

QEW 106 श्री. सपकाळे धनंजय अिोक

84

QEW 107 श्री. पाटील कंु दन विनायक

म.रा.पुणे-01
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अहमदनगर अवभविश्ि कॉम््ले क्सबोल्हे गाि फाय, नगर-मनमाड रोड- अहमदनगर
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर
सवमती पालघर, अविन अपाटय मेंट, बी. पिग, 1 ला मजला निली फाटक,
पालघर (पुि)य

सहा.आयुक्त समाज कल्याण बुलडाना सामावजक न्याय भिन, त्रीिरन चौक
वचटिळी रोड बुलडाना
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मा. मुलांचे िासकीय िसवतगृह माले गांि,
सोमिार बाजार, माले गाि कॅ म्प, माले गाि, वज. नाविक
आर्थथकदष्ृ या मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह माले गाि भायेगाि
रोड, माले गाि, वज. नाविक
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
जळगांि
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह ता. अमळनेर, वज. जळगाि
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
चाळीसगांि, वज. जळगांि
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह बोदिड,
वज. जळगाि
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह भुसािळ

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

पे पर क्र 1
टिपणी व
प्रारुप
(पुस्तकविरहीत)

80 सुट
(18-19)
83 सुट
(18-19)
72 सुट
(18-19)
76 सुट
(18-19)

69 सुट
(18-19)

पे पर क्र 2

पे पर क्र 3
महाराष्ट्र

सेवा टनयम
(पुस्तकासवहत)

शासन
रचना
(पुस्तकासवहत)

64 सुट

(18-19)

62 सुट
(18-19)

पे पर क्र 4

पे पर क्र 5

टवत्तीय

कायदे

टनयं त्रण

टनयम

(पुस्तकासवहत)

(पुस्तकासवहत)

पे पर क्र 6
योजना
(पुस्तकविरहीत)

अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

85

QEW 108 श्री. गजे अवनल वकसन

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह जामखे ड

2

86

QEW 109 श्री. चव्हाण िसंत मुपकदा

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह लोणी ता. राहता, वज. अहमदनगर

2

87

QEW 110 श्री. कांबळे िरद नामदे ि

88

QEW 111 श्री. खांडगे तुकाराम भाऊ

89

QEW 112 श्रीम. कुरे िी सवबना अब्दुल कय्युम

90

QEW 113 श्री. खैरनार अवनलकुमार सुरेि

91

QEW 114 श्री. सुलाने वकिोर केसरपसग

वज. धुळे
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िसवतगृह िैजापूर, वज. औरं गाबाद

92

QEW 115 श्री. होरविळ आ्पासाहे ब आसमान

गृहप्रमुख, वमपलद मुलांचे िासकीय िसवतगृह वकले आकय, औरं गाबाद

2

93

QEW 116 श्रीम. राजश्री िाश्ल्मक पिार

गृहपाल, िासकीय मुलींचे िसवतगृह िाळू ज, औरं गाबाद

2

94

QEW 117 श्रीम. बागल िैिाली बापूराि

95

QEW 118 श्री. खरात अरुण लक्ष्मणराि

96

QEW 119 श्रीम. वनकाळे िर्थमला रपिद्र

97

QEW 120 श्रीम. बुटे कल्पना वभमराि

98

QEW 121 श्री. िराट विनोद अिोक

99

QEW 122 श्रीम. जाधि अवमता ज्ञानोबा

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह कजयत, कंु भारगल्ली ता. कजयत,
वज. अहमदनगर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
घुलेिाडी, ता. संगमनेर, वज. अहमदनगर
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह श्रीगोंदा, वज. अहमदनगर
तुळिीदास लॉन्ससमोर, पेडगाि रोड, श्रीगोंदा
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह दे िपूर,

मागासिगीय ि इतर मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह, कन्नड,
औरं गाबाद
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह कन्नड ता. कन्नड, वज. औरं गाबाद
िवन मंवदराजिळ उरुस मैदानािेजारी कन्नड वज. औरं गाबाद
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह िैजापूर, वज. औरं गाबाद
गायकिाडिाडी, वििराई रोड, िैजापूर
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह ता. पाटोदा, वज. बीड
गृहपाल, मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह पाटोदा रे णक
ु ा माता मंवदर
पारगाि रोड पाटोदा, ता. पाटोदा, वज. बीड
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह बीड
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गृहपाल, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय

100

QEW 123 श्री. कदय ळे रामेश्िर िेनफड

101

QEW 124 श्री. गव्हाणे रमेि ज्ञानोबा

102

QEW 125 श्री. पाचे वििाजी मुरलीधर

103

QEW 126 श्री. बनसोडे सुवनल भगिान

104

QEW 127 श्रीम. भिरे समृध्दी सुरेि

105

QEW 128 श्री. कोलपेटिार राजु रामराि

106

QEW 129 श्री. धोंगडे रामदास पांडुरंग

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह परभणी

2

107

QEW 130 श्री. गोणारकर महें द्र नारायणराि

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह पुणा वज. परभणी

2

108

QEW 131 श्री. मुंडे अमृत माधिराि

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह मानित ता. मानित, वज. परभणी

2

109

QEW 132 श्री. घुगे योगेि प्रभाकरराि

अनु.जाती मुलांची िासकीय वनिासी िाळा अकोली ता. पजतूर, वज. परभणी

2

110

QEW 133 श्री. भराडे रणवजत सोमा

111

QEW 134 श्री. पिार संजय जनादय न

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह, अंबेड, वज. जालना

2

112

QEW 135 श्रीम. पाटोळे वप्रयंका मुकेि

मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह भोकरदन वज. जालना

2

113

QEW 136 श्रीम. अलोने वकिोरी अनंतराि

िसवतगृह, केज वपसेगाि रोड, ता. केज, वज. बीड
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह,
अंबाजोगाई, वज. बीड
अनु.जाती मुलांची िासकीय वनिासी िाळा झापेिाडी पवरसर विरुर, वज. बीड
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह परळी
िैज. िासकीय आय. टी. आय. कॉले जजिळ परळी िै., वज. बीड
मा ि आ. मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह अंबाजोगाई, वज. बीड
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मा. मुलांचे िासकीय िसवतगृह सेलु ता. सेल,ु वज.
परभणी

गृहपाल, अनु. जाती मुलांची िासकीय वनिासी िाळा पूणय ता. पूणा, वज.
परभणी

मागास ि आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह, अंबड,
वज. जालना

2
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114

QEW 137 श्री. इंदलकर कुणाल साता्पा

115

QEW 138 श्री. विचारे मुकुल अनंत

116

QEW 139 श्रीम. मेश्राम िुभांगी वमपलद

117

QEW 140 श्रीम. मोहने प्रतीक्षा प्रल्हाद

118

QEW 141 श्री. साखरकर भूषण बबनराि

119

QEW 142 श्री. रामटे के सुजाता यििंत

120

QEW 143 श्री. लोखं डे उमेि दुयोधन

121

QEW 144 श्री. राऊत सुरेिकुमार हवरदास

122

QEW 145 श्री. नाईक राजेि सुभाषराि

123

QEW 146 श्रीम. चांभारे िसुंधरा श्रीहरी

124

QEW 147 श्रीम. िेन्डे ज्योती लेखाराम

125

QEW 148 श्री. आबोजिार स्िश््नल मारोतराि

126

QEW 149 श्रीम. डोंगरिार माया महादे ि

127

QEW 150 श्रीम. िाघमारे कुसुम विजय

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह मालिण
ता. मालिण, वज. पसधुदग
ु य
राजषी छत्रपती िाहु महाराज मुलांचे िासकीय िसवतगृह ठाकूर संकुल
श्व्हडीओकॉन टॉिर समोर, कांवदिली (पू), मुंबई
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह रहाटे कॉलनी (निवनर्थमत) नागपूर
मागास ि आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह, कटोल,
वज. नागपूर
संत चोखामेळा मुलांचे िासकीय िसवतगृह, नागपूर
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह सतरं जीपूरा (पूि)य नागपूर,
कृ ष्णाराि खोपडे ची इमारत, छोटी मस्जीद जिळ सुभाष पुतळा नागपूर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह उमरे ड ,
ता. उमरे ड, वज. नागपूर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
राजनगर, नागपूर
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह चं द्रपूर, िासकीय दुधडे अरी
जिळ,चं द्रपूर
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलीचे िासकीय िसवतगृह
ब्रम्हपुरी, वज. चं द्रपूर
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह चं द्रपूर मयुर म्युझीकसेंटर समोर
जटपूरा गेट, चं द्रपूर
अनु.जाती ि निबौध्द मुलांचे िासकीय वनिासी िाळा वभिकंु ड (विसापूर)
ता. बल्लारपूर, वज. चं द्रपूर
िासकीय मागासिगीय ि आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िसवतगृह
आरमोरी गडवचरोली
मुलींचे िासकीय िसवतगृह औसा याकतपूर रोड औसा, वज. लातूर
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128

QEW 151 श्री. वसरसाठ पंडीत वनिृत्तीराि

मुलांचे िासकीय िसवतगृह (जुने) अहमदपूर, वज. लातूर

129

QEW 152 श्री. पमपुलिाड बालाजी तुकाराम

130

QEW 153 श्रीम. पुणे ज्योती बाबुराि

मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह अहमदपूर ता. अहमदपूर, वज. लातूर

2

131

QEW 154 श्री. जाधि राजकुमार दगडू

िा.ि.गृ.ह रे णापूर ता.वज. लातूर

2

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह उमरी ता. उमरी, वज.नांदेड

2

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह उदगीर
ता.उदगीर, वज. लातूर

2
2

132

QEW 155 श्री. अरसुंडे ज्ञानेश्िर मावणकराि

133

QEW 156 श्री. बनसोडे सुधाकर है बती

134

QEW 157 श्री. नाईकनिरे ब्पा अजुयन

135

QEW 158 श्री. िेळके प्रभाकर सोमनाथ

136

QEW 159 श्री. माळी िरद रमेि

137

QEW 160 श्री. भोसले सुभाष पांडुरंग

138

QEW 161 श्री. धंगेकर विलास कंु डवलक

139

QEW 162 श्रीम. राठोड पसधू रामचरण

आर्थथकदष्ृ टया मागास ि मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह, पहगोली

2

140

QEW 163 श्रीम. पडलिार वगतांजली गोपिदराि

मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह िसमत वज. पहगोली

2

141

QEW 164 श्री. फड वकिन महादे ि

मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह (गुणिंत) नांदेड एल.आय.सी.
ऑफीसच्या पाठीमागे गांधीनगर नांदेड
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
उस्मानाबाद वज. उस्मानाबाद
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह परं डा
वज. उस्मानाबाद
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह लोहारा, वज.
उस्मानाबाद
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह तुळजापूर, वज.
उस्मानाबाद
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह नळदुगय
ता. तुळजापूर, वज. उस्मानाबाद

डॉ. बा. आं.मा. मुलांचे िासकीय िसवतगृह जेलरोड, रत्नावगरी BSNL
कायालयाच्या समोर, ता. वज. रत्नावगरी
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19)
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2
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परीक्षे ची
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डॉ. बा.आ.मा. मुलांचे िासकीय िसवतगृह दे िरुख न्यू इंश्ललि स्कुल समोर

142

QEW 165 श्री. हस्ते वितल अजुयन

143

QEW 166 श्रीम. गुजेला उषा िविकांत

144

QEW 167 श्री. चे चर वििेक िंकर

145

QEW 168 श्री. जगताप मानपसग नामदे ि

146

QEW 169 श्री. कोळी उत्तम सखाराम

147

QEW 170 श्रीम. गडकरी सुषमा अिोक

मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह साईनाथ कॉलनी कोल्हापूर

2

148

QEW 171 श्रीम. कांबळे सविता तानाजी

बीसीइबीसी मुलींचे िासकीय िसवतगृह गडवहललज कोल्हापूर

2

149

QEW 172 श्री. दांडगे प्रिांत अरपिद

150

QEW 173 श्री. पाटील वकरण मारुती

151

QEW 174 श्री. पानगांिकर मवनष भारतलाल

152

QEW 175 श्री. गायकिाड प्रमोद जापलदर

153

QEW 176 श्री. तांबडे अवभवजत वभकू

154

QEW 177 श्रीम. सपकाळ सुजाता महादे ि

ओझरे रोड पोस्ट दे िरुख ता. संगमेश्िर वज. रत्नावगरी
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासमुलींचे िासकीय िसवतगृह
अवलबाग रायगड
अनु.जाती ि निबौध्द मुलांची िासकीय वनिासी िाळा गगनबािडा ता.
गगनबािडा, वज. कोल्हापूर
गुणिंत मुलांचे िासकीय िसवतगृह दसरा चौक कोल्हापूर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह हातकंणगले वज.
कोल्हापूर

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह तासगांि
वज. सांगली
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागा. मुलाचे िासकीय िसवतगृह आटपाडी
माणगंगा साखर कारखाना रोड िासकीय आय. टी. आय. कॉलेज जिळ,
ता. आटपाडी, वज. सांगली
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
इस्लामपूर वज. सांगली
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह जत वज. सांगली
मागासिगीय मुलांचे िसवतगृह विटा आय.टी. आय. कॉले ज मागे विटा ता.
खानापूर-विटा, वज. सांगली
बी.सी. इ.बी.सी. मुलींचे िासकीय िसवतगृह तासगाि (दत्तमाळ), ता.
तासगाि, वज. सांगली
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155

QEW 178 श्रीम. दे िमुख मानसी बाळासाहे ब

मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह पाटण ता. पाटण, वज. सातारा

2

156

QEW 179 श्रीम. दे िमुख मीनाक्षी बाळासाहे ब

बीसी/ईबीसी मुलींचे िासकीय िसवतगृह िाई ता. िाई, वज. सातारा

2

157

QEW 180 श्री. माळी रमेि मल्लीनाथ

158

QEW 181 श्रीम. मुलाणी पूनम बाबासाहे ब

159

QEW 182 श्रीम. मेटकरी िुभांगी वििाजी

160

QEW 183 श्री. दे साई विनोद पुंडवलक

161

QEW 184 श्री. सारं गकर कमलाकर आ्पासाहे ब

162

QEW 185 श्री. काळे सुरेि मोहन

मुलांचे िासकीय िसवतगृह पंढरपूर वििपाियती नगर, कोटी रोड लक्ष्मी
टाकळी पंढरपूर
मागासिगीय ि आर्थथक मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह बािी वज.
सोलापूर
मागासिगीय ि आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
पंढरपूर वज. सोलापूर
अनुसवू चत जाती ि निबौध्द मुलांची िासकीय वनिासी िाळा, नवजक पपपरी
ता. मोहोळ, वज. सोलापूर
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह (जुने),
बािी, वज. सोलापूर
गृहपाल, मागासिगीय गुणिंत मुलांचे िासकीय िसवतगृह (निीन) सोलापूर
डॉ. कोटणीस िॉपपग सेंटर, 2 रा मजला, फडकुले सभागृहासमोर पाकय चौक

QEW 186 श्रीम. राऊत सुिणा सुभाषराि

164

QEW 187 श्रीम. गोळे िवनता गोपाळराि

165

QEW 188 श्री. इंगोले वकिोर साहे बराि

166

QEW 189 श्रीम. राठोड प्रवणता हवरभाऊ

167

QEW 190 श्रीम. मेश्राम परकु करुणराि

वप्रयदियनी मुलींचे िासकीय िसवतगृह नांदगाि खं डेश्िर वज. अमरािती
125 िी जयंती मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह दयापूर वज.
अमरािती
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
अचलपूर कुटीर रुलणालयाच्या मागे
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह,
धामणगाि रे ल्िे वज. अमरािती
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह अचलपूर वज. अमरािती मोहन
नगर बस स्टॉप रोड, परतिाडा
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19)
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अजजदाराचे नाव

168

QEW 191 श्री. यादि वरतेि कन्है यालाल

169

QEW 192 श्री. खेडकर अवनल मधुकरराि

170

QEW 193 श्री. बैतल
ु े सुवनल िासुदेि

171

QEW 194 श्री. इंगळे प्रविण गुणिंतराि

172

QEW 195 श्रीम. अस्िार योवगता गुणिंत

173

QEW 196 श्री. लव्हाळे िैलेि सुरेिराि

174

QEW 197 श्रीम. चे डे अंज ू प्रल्हादराि

175

QEW 198 श्रीम. िाघ प्रवमला प्रभाकरराि

176

QEW 199 श्रीम. कुलकणी विद्या

177

QEW 200 श्री. गायगोले विनोद हरीभाऊ

178

QEW 201 श्री. पराळे संजय मनोहरराि

179

QEW 202 श्री. िाठोरे सुवजतकुमार सुभाष

180

QEW 203 श्री. घािडे वदपक िसंतराि

181

QEW 204 श्रीम. महल्ले श्स्मता यादिराि

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह ता.
चांदरू रे ल्िे एस. टी. बस स्टॉपच्या मागे ता. चांदरू रे ल्िे, वज. अमरािती
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह दयापूर
वज. अमरािती
िासकीय वनिासी िाळा सामदा ता. दयापूर, वज. अमरािती
अनुसवू चत जाती ि निबौध्द मुलांची िासकीय वनिासी िाळा बेनोज ता.
िरुड, वज. अमरािती
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
मोिी, वज. अमरािती
गुणिंत मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह संतोषी माता मंवदराजिळ
हनुमान िस्ती अकोला
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह अकोला संतोषी माता मंवदराजिळ
हनुमान िस्ती अकोला
बी.सी.गल्सय हॉस्टे ल मुतीजापूर ता. मुतीजापूर, वज. अकोला
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
ता. अकोट, वज. अकोला
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर िासकीय मुलांचे िसवतगृह पोपटखे ड रोड अकोट,
वज. अकोला
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह इसापूर ता. वदग्रस, वज. यितमाळ
अनु. जाती मुलांची िासकीय वनिासी िाळा इसापूर, ता. वदग्रस, वज.
यितमाळ
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह नरे (नबाबपूर) यितमाळ
बी. सी. ई. बी. सी. मुलींचे िासकीय िसवतगृह यितमाळ (पळसिाडी कॅ म्प
यितमाळ)
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डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह

182

QEW 205 श्री. साळिे चं द्रपाल भगिान

183

QEW 206 श्रीम. पेंदाम राजश्री मारोतराि

184

QEW 207 श्रीम. तेलंगे वितल लक्ष्मणराि

185

QEW 208 श्रीम. राठोड भारती राजू

186

QEW 209 श्रीम. होले वप्रयंका नारायणराि

नगर, घांटजी, वज. यितमाळ
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह दारव्हा वज. यितमाळ

187

QEW 210 श्रीम. बोतांिार रे णक
ु ा भूमन्ना

मुलींची िासकीय िसवतगृह आसरपेड ता. पुसद , वज. यितमाळ

188

QEW 211 श्री. बहादुरे विजय तुकाराम

189

QEW 212 श्री. िेंडे अरपिद धनराज

190

QEW 213 श्रीम. नरिाडे पुष्पा विठोबा

191

QEW 214 श्रीम. लाकडे िषा महादे िराि

192

QEW 215 श्री. गारमोडे संजय एकनाथ

193

QEW 216 श्री. सािरबांधे योगराज श्रीहरी

194

QEW 217 श्री. छडी सुरज रतनपसग

195

QEW 218 श्री. िाडे कर वनलेि िामराि

196

QEW 219 श्री. दाडे िार प्रविण नरपसगराि

उमरखे ड, वज. यितमाळ
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह दत्तनगर आर्थण वज. यितमाळ
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मुलांचे िासकीय िसवतगृह यितमाळ आनंद
नगर यितमाळ
आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह पाखा पॉईन्ट नेहरु

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह पुसद
वज. यितमाळ
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह घाटं जी, यितमाळ
मा. मुलींचे िासकीय िसवतगृह बुलढाणा (एकता नगर सक्युयलर रोड)
बुलडाणा
मागासिगीय तथा आर्थथकदष्ृ टया मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह
िाविम (वसश्व्हल लाईन)
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह सिड, ता. वरसोड, वज. िाविम
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह गोंवदया
वज. गोंवदया
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह दे िळी, वज. िधा
गृहपाल, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह
सेिाग्राम रोड िधा
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह आिी
वज. िधा
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अ.क्र.

बै ठक
क्र.

ही

अजजदाराचे नाव

सध्या कायज रत असलेल्या कायालयाचा पत्ता

परीक्षे ची
टकतवी
संधी

197

QEW 220 श्रीम. इंगोले सरला मारोतराि

198

QEW 221 श्रीम. बाराहाते िैिाली बबनराि

199

QEW 222 श्रीम. िेलार सुक्षाला वनलेि

200

QEW 223 श्री. आव्हाड श्रीकांत चं द्रभान

201

QEW 224 श्री. भालके अमोल रघुनाथराि

202

QEW 225 श्रीम. सुययिंिी अनावमका सुग्रीि

203

QEW 226 श्री. राणे नंदकुमार सोपान

204

QEW 227 श्री. मोरे िसंत तानाजी

205

QEW 228 श्रीम. पाटील सुजाता बंसीलाल

पुणे
मागासिगीय मुलींचे िासकीय िसवतगृह, न्यु इंश्ललि िाळे जिळ, िधा

206

QEW 229 श्रीमती. उतकर करुणा गोपिदराि

मुलींचे िासकीय िसवतगृह, मोहोळ, ता. मोहोळ, वज. सोलापूर

207

QEW 230 श्री. अडसुळे मंगेि वभमराि

125 िी जयंती िासकीय मागासिगीय मुलींचे िसवतगृह नविन िधा
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह पुलगाि
वज. िधा
संत जनाबाई मुलींचे िासकीय िसवतगृह 28, राणीचा बाग, पुणे
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह, भोर
वज. पुणे
मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह (निीन) बयाजी नगर,
एम.आय.डी.सी. बारामती, वज. पुणे.
अनु. जाती ि निबौध्द मुलींची िासकीय वनिासी िाळा चांडोली, ता. खेड,
वज. पुणे
अनु. जाती ि निबौध्द मुलींची िासकीय वनिासी िाळा, तरं गिाडी ता.
इंदापूर, वज. पुणे
अनु. जाती ि निबौध्द मुलांची िासकीय वनिासी िाळा वदिे, ता. पुरंदर, वज.

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर, मागासिगीय मुलांचे िासकीय िसवतगृह,
िहापुर, वज. ठाणे
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