
अ.क्र. �वभाग िजल्हा तालुका शाळेचे नाव
१ पुणे खेड कै.बाबुराव गेनुजी �पंगळ ेपाट�ल �वद्यालय,श्री�ेत्र 

गुळाणी,ता.खेड,िज.पुणे
२ पुणे हवेल� रेणुका स्वरूप मेमो�रयल गल्सर् हायस्कूल व उच्च 

माध्य�मक �वद्यालय,सदा�शव पेठ,पुणे ४११०३०
३ पुणे बारामती श्री.शहाजी माध्य�मक व उच्च माध्य�मक �वद्यालय,सुपे
४ पुणे बारामती क�व मोरोपंत �श�ण संस्थेचे माध्य�मक 

�वद्यालय,श्रीरामनगर,जळोची,बारामती,िज.पुणे
५ पुणे बारामती क�व मोरोपंत �श�ण संस्था �वद्यामं�दर,बारामती,िज.पुणे- 

८
६ पुणे �शरूर जय मल्हार माध्य�मक �वद्यालय,�चंचोल� 

मोराची,ता.�शरूर,िज.पुणे
७ पुणे �शरूर �शवाजी �वद्यालय, गोलेगाव,ता.�शरूर,िज.पुणे

८ पुणे �शरूर न्य ूइंिग्लश स्कूल ,भांबड�,ता.�शरूर,िज.पुणे ४१२२०९

९ पुणे �शरूर स्व.आबासाहेब पाचंग े 
�वद्यालय,ढोकसांगवी,ता.�शरूर,िज.�शरूर पुणे

११ सोलापूर करमाळा वामनराव बदे माध्या�मक �वद्यालय,उमरड ता.करमाळा 
िज.सोलापूर

१२ सोलापूर करमाळा महात्मा जो�तराव फुल े�वद्यालय 
मोरवड,पो.वोट,ता.करमाळा,िज.सोलापूर

१३ सोलापूर करमाळा लाल बहादूर शास्त्री 
�वद्यालय,सालस,ेता.करमाळा,िज.सोलापूर �पन-४१३२५२

१४ अमरावती तपोवन महामना मालवीय �वद्यालय ,तपोवन,िज.अमरावती

१५ यवतमाळ दारव्हा स्वातं�यवीर सावरकर 
�वद्यालय,भुलई,पो.भुलई,ता.दारव्हा,िज.यवतमाळ

१६ यवतमाळ दारव्हा महात्मा ज्यो�तबा फुल े�वद्यालय,खोपडी,ब.ुता.दारव्हा 
,िज.यवतमाळ

१७ यवतमाळ पुसद स्व.गणपतराव पाट�ल माध्य�मक 
�वद्यालय,बोरगडी,ता.पुसद िज.यवतमाळ

१८ यवतमाळ बाभूळगाव स्वामी �ववेकानंद माध्य�मक 
�वद्यालय,�चमणाबागापूर,ता.बाभूळगाव ,िज.यवतमाळ

१९ नागपूर रामटेक नं�दवधर्न �वद्यालय ,नगरधन,ता.रामटेक.िज.नागपूर

२० नागपूर सावनेर जवाहरलाल नेहरू हायस्कूल,सावनेर, ता. सावनेर िज.नागपूर

२१ नागपूर सावनेर जवाहर कन्या �वद्यालय,सावनेर, ता. सावनेर िज.नागपूर
२२ चंद्रपूर वरोरा िजल्हा प�रषद उच्च प्राथ�मक शाळा,आनंदवन,पंचायत 

स�मती ता.वरोरा,िज.चंद्रपूर
२३ चंद्रपूर वरोरा सव�दय �वद्यालय,सुमठाणा, ता.वरोरा,िज.चंद्रपूर
२४ चंद्रपूर वरोरा स्व.दादासाहेब देवतळ े

हायस्कूल,आजनगाव,ता.वरोरा,िज.चंद्रपूर
२५ ना�शक �नफाड न्य ूइंिग्लश स्कूल,पालखेड,ता.�नफाड,िज.ना�शक
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२६ ना�शक �नफाड �द.आर.भोसल े�वद्यालय,देवगाव,ता.�नफाड िज.ना�शक
२७ ना�शक �नफाड आदशर् माध्य�मक �वद्यालय 

,कोटमगाव,ता.�नफाड.िज.ना�शक
२८ ना�शक �नफाड कै.तात्या साहेब बोरस्त े�वद्यालय,नांदूर 

मध्यमेश्वर,�नफाड,िज.ना�शक
२९ ना�शक �नफाड माध्य�मक �वद्यालय,ड�गरगाव,ता.�नफाड,िज.ना�शक
३० ना�शक मालेगाव सरस्वती माध्य�मक �वद्यालय,सायन,ेब.ुमालेगाव,िज.ना�शक

३१ ना�शक बागलाण जनता �वद्यालय,ट�भे,ता.बागलाण,िज.ना�शक
३२ जळगाव चोपडा बाळकृष्ण चतुभुर्ज भाट�या �वद्यालय,साकरे
३३ जळगाव चोपडा कै.श्रीमती.ब.गो.शानबाग �वद्यालय,सावखेडा
३४ जळगाव चोपडा शामराव गो�वंदा पाट�ल माध्य�मक �वद्यालय,वड�,चोपडा
३५ जळगाव चोपडा जय श्री दादाजी हायस्कूल,तांदलवाडी,चोपडा
३६ अहमदनगर जेऊर (बा.) श्री.संत तुकाराम इंिग्लश �वद्यालय,जेऊर(बा.)
३७ रत्ना�गर� राजापूर रा.ब.ुउमाकांत श्रीरंग देसाई �वद्यामं�दर 

म.ुपो.कुंभवड,ेता.राजापूर,िज.रत्ना�गर�
३८ रत्ना�गर� राजापूर नूतन �वद्यामं�दर व क�नष्ठ 

महा�वद्यालय,ओणी,ता.राजापूर,िज.रत्न�गर� - ४१६७०५
३९ रत्ना�गर� राजापूर �नमर्ला �भड ेजनता �वद्यालय ,क�ड्य,ेता.राजापूर
४० जालना रामनगर श्री �शवाजी हायस्कूल(सा.का.) रामनगर,िज.जालना
४१ औरंगाबाद भाव�संगपुर संघ�मत्र प्राथ�मक व माध्य�मक शाळा,भीमनगर 

,भाव�संगपुरा,औरंगाबाद
४२ औरंगाबाद पैठण िजल्हा प�रषद प्रशाला,ढोरक�न
४३ औरंगाबाद पैठण नागनाथ �वद्यालय ,वाहेगाव,ता.पैठण,िज.औरंगाबाद
४४ औरंगाबाद पैठण भीमाशंकर �वद्यालय,सा.का. पैठण,िज.औरंगाबाद
४५ औरंगाबाद खुलताबाद नाथ माध्य�मक �वद्यालय,गल्ल ेबोरगाव
४६ औरंगाबाद खुलताबाद िजल्हा प�रषद प्रशाला,गल्ल ेबोरगाव
४७ औरंगाबाद गंगापूर िजल्हा प�रषद प्रशाला,श�दूर वाडा,गंगापूर,िज.औरंगाबाद
४८ औरंगाबाद गंगापूर कै भैरवमल तनवाणी �वद्यामं�दर,बजाजनगर,ता.गंगापूर 

िज.औरंगाबाद
४९ औरंगाबाद गंगापूर राजा �शवाजी �वद्यालय,ता.गाणगापूर,िज.औरंगाबाद
५० औरंगाबाद गंगापूर िजल्हा प�रषद ,मांजर�,गंगापूर,िज.औरंगाबाद

कोकण 

औरंगाबाद 
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