िद. १६ जानेवारी २०१६
गांधी िवचार संस्कार पिरक्षा २०१५-१६

सातारा िजल्हा - माध्यिमक व उच्च माध्यिमकस्तर िनकाल
कर्.

िव ाथ्यार्ंचे नांव

शाळे चे नांव
इ. ५ वी

१

ेहा िदपक िशदे

हनुमान िव ालय, िनढळ

१

वैष्णवी िवकास करपे

अण्णासाहेब कल्याणी िव ालय, सातारा

१

अिजतदादा गजानन घाडगे

ितर्बकराव काळे िव ालय, मलवडी

२

अिवष संजय भोसले

महात्मा गांधी िव ालय, दिहवडी

३

शादुल
र् सुधीर कुं भार

सद्गुरु गाडगे महाराज िव ामंिदर, िव ानगर, सदापूर
इ. ६ वी

१

रे वा राहूल तांबोळी

कमर्वीर भाऊराव पाटील िव ालय, भुईंज

१

िस ी पर्स थोरात

यशवंत हायस्कू ल, कराड

१

गौरव तानाजीराव जाधव

रणिजत गौर गडोख खालसा महारा िव ालय, अतीत

२

साक्षी संतोष िदक्षीत

अनंत इं िग्लश स्कू ल, सातारा

२

सलोनी अजमुिधन मुलाणी

न्यू इं िग्लश स्कू ल, रूई

३

अिभिजत द ातर्य िपसाळ

बावधन हायस्कू ल, बावधन
इ. ७ वी

१

अनुराग उ म सुतार

अनंत इं िग्लश स्कू ल, सातारा

१

भाग्यशर्ी अिधक गुरव

महात्मा फु ले िव ालय, कटगुण

१

िपर्यंका भानुदास शडगे

कर्ांितिसह नाना पाटील हायस्कू ल, सटडे

२

सत्यजीत महादेव पाटील

दानशूर बंडो गोपाळा िव ालय, वाठार

३

तन्वी तुकाराम साळुं खे

यशवंतराव चव्हाण िव ालय, िपपोडे बु.॥
इ. ८ वी

१

मानसी संजय मोकाशी

अण्णासाहेब कल्याणी िव ालय, सातारा

१

िद ा पर्काश जगदाळे

रणिजत कौर गडोख खालसा महारा िव ालय, अतीत

१

चेतना सहदेव िक ुर

जयिसगराव मल्हारी करपे हायस्कू ल, वम

१

नेहा वािल्मकी वाघमारे

अनंत इं िग्लश स्कू ल, सातारा

२

िवकर्म द ातर्य पाडळे

न्यू इं िग्लश स्कू ल, हुमगाव

३

पोिणमा पोपट तांगडे

रामेश्वर िव ालय, िवग
इ. ९ वी

१

ेहल चंदर्कांत जाधव

कमर्वीर भाऊराव पाटील कृ षी िव ालय, देवापूर

१

िकत िकरण िशदे

इं िग्लश स्कू ल व ज्यु. कॉलेज, वडु ज

१

तेजस गोरख धनवट

महाराजा सयाजीराव िव ालय, सातारा

२

ऋतुजा राजदर् जगदाळे

ज्योितिलग िव ालय, िशरवडे

३

आकांक्षा िव ल साळुं खे

शर्ी सेवािगरी िव ालय, पुसेगाव

इ. १० वी
१

अथांग बजरं ग खाडे

अण्णासाहेब कल्याणी िव ालय, सातारा

१

उत्कषार् िदलीप गुरव

यशवंत हायस्कू ल, कराड

१

काजल बंडू िनकम

ना. बाळासाहेब देसाई िव ालय, कु सरुं ड

२

आरती पांडुरंग खुस्पे

हनुमान िव ालय, िनढळ

३

वैष्णवी िनवृ ी चव्हाण

शर्ी िव लराव देशमुख माध्यिमक िव ालय, गांजे
इ. ११ वी

१

पर्ज्ञेश्वरी िदलीप िभसे

कमर्वीर भाऊराव पाटील िव ालय, भुईंज

१

काजल बजरं ग मोरे

दानशूर बंडो गोपाळा मुकादम िव ालय, वाढार

१

कांचन द ातर्य सुव

डॉ. गदगकर हायस्कू ल, सातारा रोड

२

पुजा बंडु खुंटाळे

भारत िव ामंदीर, वाघोली
इ. १२ वी

१

सोनम शामराव कुं भार

क. भा. पाटील िव ालय व ज्यु. कॉलेज, ढेबेवाडी

२

ऋतुजा चंदर्कांत लोखंडे

डॉ. गदगकर हायस्कू ल, सातारा रोड

३

शुभम शर्ीरं ग महामूलकर

कमर्वीर भाऊराव पाटील िव ालय, भुईंज

असोिसएट िडन
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सातारा िजल्हा - महािव ालयस्तर िनकाल
कर्.

िव ाथ्यार्ंचे नांव

शाळे चे नांव
इ. ११ वी

१

अक्षय नाना पवार

यशवंतराव चव्हाण इिन्स्ट

१

पुवार् िदपक कांबळे

सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

२

काजल नंदकु मार पवार

कला व वािणज्य महािव ालय, पुसेगांव

२

स्वि ल चंदर्कांत बंदक
ु

यशवंतराव चव्हाण इिन्स्ट

३

िशतल रिवदर् शेलार

सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

ुट ऑफ सायन्स, सातारा

ुट ऑफ सायन्स, सातारा

इ. १२ वी
१

अंिकता अरुण माने

स्व. दादासाहेब उं डाळकर ज्यु. कॉलेज, उं डाळे

२

सािरका मल्हारी चव्हाण

दिहवडी कॉलेज, दिहवडी

३

ेहा शामराव खवळे

कला व वािणज्य महािव ालय, पुसेगांव
पर्थम वषर्
ुट ऑफ सायन्स, सातारा

१

अिनता सितश चव्हाण

यशवंतराव चव्हाण इिन्स्ट

२

सायबा लाडतेसाब
बागवान

सािवतर्ीबाई फु ले मिहला महािव ालय, सातारा

३

श्वेता तानाजी चव्हाण

वेणुताई चव्हाण कॉलेज, कराड
ि तीय वषर्

१

साधना उ म इं गळे

दिहवडी कॉलेज, दिहवडी

२

तृ ी िदलीप चव्हाण

सािवतर्ीबाई फु ले मिहला महािव ालय, सातारा

३

अक्षदा िवश्वास सोळरुकर

राजदर् महािव ालय, खंडाळा
तृतीय वषर्

१

ेहल िशवदास रणिसग

कला व वािणज्य महािव ालय, पुसेगांव

२

िदपाली िवजय सुतार

राजदर् महािव ालय, खंडाळा

३

अिनता नानासाहेब िनकम

दिहवड कॉलेज, दिहवडी
पद ु र - पर्थम वषर्

१

शािहन कयुम बागवान

कर्ांितस्मृित कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा

२

कोमल रिवदर् पवार

िजजामाता ज्यु. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा

३

आरती चंदर्कांत पवार

िजजामाता ज्यु. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा
पद ु र - ि तीय वषर्

१

धनशर्ी क िडराम बारामते

कर्ांितस्मृित कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा

२

आरती बलराम काटकर

महात्मा फु ले ज्यु. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा

३

कोमल ज्ञानेश्वर िटळे कर

कर्ांितस्मृित कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सातारा

असोिसएट िडन

समन्वयक

परीक्षा समन्वयक

