समुपदे शन सच
ु ना
वलव ननलड झारेल्मा ेभेदलायााना वित त णयमात मेते ण , गट ण, गट ड, ननममभत
षेत्र णभव ायी, फशिेद्दे मळम आयोग्म णभव ायी मा वलव वालगावतीर ऩदााणयीता वभिऩदे ळन
पेयी े आमोजन ेऩवा ारण भाडऱ णामावरमााच्मा लारीर नभद णेरेल्मा ठिणाणी शोईर
मा ी नोंद घ्माली ल वभिऩदे ळना े ठदलळी वणाऱी ०९:०० ऩिली ेऩस्थथत यशाले.
अ.क्र. भाडऱा े नाल

भाडऱात
वभावलष्ट स्जल्शे

१

िाणे

िाणे, यामगड

वभिऩदे ळना े ठिणाण

वाऩणव क्रभााण

वाऩणव अतधणायी

प्रा ामव,

०२२-२५८२८१०५

श्री. या गनाथ जगताऩ, प्रळावण म

आयोग्म ल णिटिाफ णल्माण

अतधणायी, णिटिाफ णल्माण

प्रादे मळण भनोरुग्णारम आलाय,

िाणे

प्रमळषण णेंद्र,

प्रमळषण णेंद्र,

सानवाधना ळाऱे च्मा फाजरा िाणे
ऩस्च भ ४००६०४
२

नामळण

नामळण,

प्रा ामव,

०२५३-

श्री. योशीत णाऱे , णननष्ट मरऩीण

अशभदनगय,

आयोग्म ल णिटिाफ णल्माण

२५९२२७१/७२

श्री.रक्ष्भण आडे, णननष्ट मरऩीण

धऱ
ि े , नादयि फाय,
जऱगााल

प्रमळषण णेंद्र,

वाभान्म रुग्णारम नामळण आलाय,
त्र्माफण योड, नामळण ४२२००१

३

ऩण
ि े

ऩण
ि े, वाताया,
वोराऩय

प्रा ामव, आयोग्म ल णिटिाफ णल्माण
प्रमळषण णेंद्र, षम रुग्णारम

०२०-२६०५२३००/

१. डॉ. ऩी.जी. दळवने, वशामण

२९७०६४००

वा ारण
२. श्री.व्शी.डी. णथरे, भख्
ि म

आलाय, औाध छालणी, ऩिणे

प्रळावण म अतधणायी

४११०२७
४

णोल्शाऩय

णोल्शाऩय,

प्रा ामव,

१)

वाागरी, मवाधद
ि ग
ि व,

आयोग्म ल णिटिाफ णल्माण

२६५३००७

भशायाज ळावण म लैद्मण म

२६९३३८०/

यत्नातगयी

प्रमळषण णेंद्र, याजवऴव छत्रऩती ळाश
भशावलद्मारम ळेजायी, ळेंडा ऩाणव,

२)

०२३१०२३१-

२६९३४८०

१) वशामण वा ारण आ.वे.
(ठशलताऩ), णोल्शाऩय

२) प्रा ामव,आयोग्म ल णि.ण.
प्रमळषण णेंद्र णोल्शाऩय

णोल्शाऩय -४१६०१२
५

औया गाफाद

औया गाफाद,

भयािलाडा भशवर प्रमळषण

०२४०-२३३४०४९/

डॉ. एव.व्शी.गोल्शाईत, वशामण

जारना, ठशागोरी,

प्रफोतधनी, ळावण म दध
ि डेअयी

२३३१३५७

वा ारण

ऩयबणी

भागे लोणडऩयि ा, जारना योड,

श्रीभती आय.एभ. भोशीते, भख्
ि म

औया गाफाद

प्रळावण म अतधणायी

ददनाांक १९/०८/२०१७ करीता
आयोग्म ल णिटिाफ णल्माण

प्रमळषण णेंद्र, मवडणो, एन-५,

०२४०-२३३४०४९/

डॉ. एव.व्शी.गोल्शाईत, वशामण

२३३१३५७

वा ारण

(भनऩा ऩामाच्मा टाण जलऱ)

श्रीभती आय.एभ. भोशीते भख्
ि म

औया गाफाद

प्रळावण म अतधणायी

ददनाांक २०/०८/२०१७ करीता
६

रातय

रातय, नाादेड,

ेऩवा ारण आयोग्म वेला रातय

०२३८-

फीड, ेथभानाफाद

मा े णामावरम आयोग्म वाणिर,

२२२०३११/१२

नलीन स्जल्शातधणायी

णामावरमाजलऱ, फाळी योड, रातय

श्री. ऩाटीर दयि ध्लनी ारण

७

अणोरा

अणोरा, लामळभ,

ेऩवा ारण आयोग्म वेला अणोरा

फर
ि ढाणा,

मा े णामावरम, स्जल्शा थत्री

अभयालती,
मलतभाऱ
८

नागऩय

रुग्णारम, दग
ि ाव

०७२४-२४१०७६४

ौण अणोरा

नागऩय, लधाव,

वा ारण,

०७१२-२४६५९८८/

बाडाया, गोंठदमा,

याज्म आयोग्म णिटिाफ णल्माण ल

२४६१९३३

द्र
ा ऩय,
गडत योरी

प्रमळषण णेंद्र, भाताण ये ी ऩरयवय,
ठदषाबिभीजलऱ, श्रध्दानाद ऩेि,

याज्म आयोग्म
प्रमोगळाऱा,
ऩिणे

१०

आयोग्म वेला
वा ारनारम,
भाफ
ि ई

(भाथन ल त त
ा न वबागश
ृ )

ेऩवा ारण, याज्म आयोग्म

१) भिख्म प्रळावण म

अतधणायी, ेऩवा ारण
आयोग्म वेला नागऩय

२) अतधषण, ेऩवा ारण

नागऩय ४४००२२
९

श्री. लाघ

आयोग्म वेला नागऩय
०२०-२६३३०२२३

प्रमोगळाऱा, ऩिणे माा े णामावरम,

श्री. व्शी.आय. फोरऩल्री,
रघिटाणरेलण

रष्णय ऩाणीऩियलिा आलाय, वेंट

भेयी ळाऱे जलऱ, ऩिरगेट, थटॅ व्शरे
भागव ऩिणे ४११००१

आयोग्म बलन, वेंट जॉजेव ्

शॉथऩीटर आलाय, वी.एव.एभ.टी.
ये ल्ले थटे ळन जलऱ, भाफ
ि ई

०२२-२२६२१०४७

श्री. डी.एव. णााफऱे , अतधषण

