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ॅं अधिका-याॅंचे
नाॅंव

सॅंपकक क्रमाॅंक

श्री रापेंद्र मे श्राम
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यवतमाळ
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श्री लक्ष्म नल ेप
श्री घाप्ापे
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श्री िापाय कप

९४२२९२४३५०

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
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श्री िर्दिवाप
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ंकक ऑफ ंिोर्दा,
कळं

श्री अचकप्ोयपे

८२७५९६६०४९
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नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, मापे र्ाव

श्री काकिे
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नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
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ंकक ऑफ इनिया,
ंािाळर्ाव

श्री रर्दी् ्ािे
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१६

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, नर्दग्रर
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ािीलकप

९४२३६८३८२०
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र्दापव्या
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्ारर्द
रया विरपक्षक(पोययो व
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९४२१८२१०७०
रया विरपक्षक(रपक्ष व
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वि्रपक्षेि अन कापी, (
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९४२३४१७१०९
विक्षेि्ाल (पोययो),
यवतमाळ
९४२३५४६५२५
रया नजल्या नियोजि
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यवतमाळ ०७२३२-२४३३८४
रया नजल्या नियोजि
अन कापी, (श्री थोपात)
यवतमाळ
०७२३२-२४३३८४
नजल्या रत्िारि अन कापी,

तयनरलर्दाप, यवतमाळ

तयनरलर्दाप, ो ी

तयनरलर्दाप,
ंािाळर्ाव
तयनरलर्दाप, नर्दग्रर

उ्नविार्ीय अन कापी,
यवतमाळ

उ्नविार्ीय अन कापी,
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ंकक, उमप ेि
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नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, ्ारर्द

श्री ंोंिे

७७७४०४५४६१

२०

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, र्दापव्या

श्री एम चार्ी

७७७४०४५०९५

२१

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, व ी

श्री न््पािे

७७७४०७६५९८

२२

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, ्ाढपकविा

श्री एम नरद्यीकी

७०५७२६७१४१

२३

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, पाळे र्ाव

श्री पाजिेकप

९४२३१३२७४९

२४

ोय री ोय री ोय
ंकक, यवतमाळ

श्री मापली पाव

९७७५७५८७३५

२५

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
पाजाप – व ी

श्री अिोक
कोटिाके

९४२२५२७६४५

२६

अलायांार्द ंकक ,
झािर्ाव – पाळे र्ाव

श्री िेपि वा
ााळके

९८८११८९२६८

श्री मे श्राम

९४२२९२४३६६

श्री ििके

९४०५७१०२५६

श्री चौ पी

९५०३४५६४७९

श्री न्राळकप

९४२१८४४७५९

श्री िजय
थिथ्राते

९४२२९२४३७९

श्री निमजे

९४२२९२४३६३

श्री अनविाि
वाज्ाई

९४२३६९०८९३

श्री अजागि िकिे

९४२२९२४३६२

श्री फोर

९४२३११७३३५

श्री नर्द्क कामाप

९४२२९२४३५१

श्री रोिकांळे

९४२२९२४३६८

२७

२८

२९

३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

्टेट ंकक ऑफ
इनिया, ाम र्ाव र्दे व
– र्दापव्या
अलायांार्द ंकक ,
पामिर्प यावली –
यवतमाळ
नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, यवतमाळ
नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, रावप –
ंािाळर्ाव
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, यवतमाळ
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, ंािाळर्ाव
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, कळं
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, ्ाढपकविा
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, र्दापव्या
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, नर्दग्रर
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, मयार्ाव

ि ्ा यवतमाळ
िा तय उ्नविार्ीय
कायाग लय,्ारर्द
०७२३३-२४४०७४
विक्षेि्ाल (पोययो), र्दापव्या
९६७३३६९८८२
िा तय उ्नविार्ीय
कायाग लय, व ी
०७२३९-२२५३५६
रया नजल्या नियोजि
अन कापी, (श्री र्ेिाम )
यवतमाळ
०७२३२-२४३३८४
रय र्दायम निं क वर्ग २,
यवतमाळ क्र२
रया नजल्या नियोजि
अन कापी, (श्रीमती र्दे व्थळी
) यवतमाळ
०७२३२-२४३३८४
वि्रपक्षेि अन कापी,
जोिमोया,
९१७५३६९९७०
अ्प कोषार्ाप अन कापी,
यवतमाळ(श्री याराफ िे
)९८८१७५३८३६
अ्प कोषार्ाप अन कापी,
यवतमाळ(श्री तानलम िे )
९९२२१३८९८९
रया नजल्या नियोजि
अन कापी, (श्री र्दानिर्)
यवतमाळ ०७२३२-२४३३८४
वि्रपक्षेि अन कापी,
यवतमाळ
९४२३४१६८१६
व्यवराय कप अन कापी,
यवतमाळ
तयनरलर्दाप,यवतमाळ
९७६३६४७७७७
तयनरलर्दाप, ंािाळर्ाव
९४२२१६८७०६
तयनरलर्दाप, कळं
९४२२९१७०३६
तयनरलर्दाप, केळा्ूप
९४२२८५९५७८
तयनरलर्दाप, र्दापव्या
९४२२९१७०३८
तयनरलर्दाप, नर्दग्रर
९४२२९१७०३९
तयनरलर्दाप, मयार्ाव
९५५२७१५३००

उमप ेि
तयनरलर्दाप, ्ारर्द

उ्नविार्ीय अन कापी,
र्दापव्या
तयनरलर्दाप, व ी

तयनरलर्दाप, केळा्ूप

तयनरलर्दाप, रा रत्
नज का यवतमाळ

तयनरलर्दाप, व ी

तयनरलर्दाप, पाळे र्ाव

तयनरलर्दाप, र्दापव्या

श्री पजिालवाप
तयनरलर्दाप,रर्ायो
(नज का ) यवतमाळ
श्री ोप एल काळे
रया नजल्या ्ापवठा
अन कापी
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४२
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्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, घाटजी
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, पाळे र्ाव
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, ्ारर्द
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, िेप
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, उमप ेि
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, व ी
्टेंट ंकक ऑफ
इनिया, मापे र्ाव
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र
झपी जाम ी
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, यवतमाळ

श्री रापेंद्र िोंर्पे

९४२२९२४३४४

श्री रजय र्दे ि्ािे

९४२२९२४३४३

श्री अजय
माळर्ालकप

९४२२९२४३५९

श्री िपत ्ाटील

९४२२९२४३७१

श्री नजतेंद्र ढोक

९४२२९२३६७६

श्री रजय यािाके

९४२२९२४३५२

श्री र्ौपव
श्रीवा्तव

९४२२५०६७११

श्री पाजेि झािे

८३०५७८४६९०

श्री मिोजकामाप

७५०७७७४१६५

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, ्ारर्द
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया,ो ी
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, र्दापव्या

श्री रानमत कामाप
नरर्

७५०७७७४१५५

श्री नर्दली् ंोपकप

७५०७७७४१४५

श्री ठे ले

७५०७७७४१४६

५०

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, मापे र्ाव

श्री पाजि पजि

७५०७७७४१५२

५१

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, ्ाढपकविा

श्री नितीि
तेल्ािे

७५०७७७४१५४

४७
४८
४९

५२
५३
५४
५५

५६
५७
५८
५९

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, व ी
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
नर्दग्रर
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
घाटजी

श्री जवळे

७५०७७७४१६३

श्री पाकेि चौंे

९३७०९०७१७६

श्री येमत र्दाते

९८९०९१०८७६

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, झपी जाम ी

श्री ्ािे

८८०५९७९२४२

श्री अजय पाम

९५५२८८३०८५

श्री

िाळकप

७७७६००५१४९

श्री

पै तकप

७७७४०७९४१६

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
ब्राय र्ाव –
उमप ेि
नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, नयवपा
नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, घाटजी
अकक्रीर ंकक, व ी

श्री मिोज र्दे ि्ािे

९८५०३७१३८२

तयनरलर्दाप, घाटजी
९४२३५२५१०१
तयनरलर्दाप, पाळे र्ाव
९६८९००७४४९
तयनरलर्दाप, ्ारर्द
९४२२९१७०४१
तयनरलर्दाप, िेप
९४२२९१७०४०
तयनरलर्दाप, उमप ेि
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तयनरलर्दाप, व ी
७७०९१२७१०१
तयनरलर्दाप, मापे र्ाव
८००७८४६१७७
तयनरलर्दाप, झपीजाम ी
९८५०२५६४४४
र्टनवकार अन कापी,
यवतमाळ
९४२२८६६०९०
र्टनवकार अन कापी, ्ारर्द
९९२१६०२७८१
र्टनवकार अन कापी,ो ी
९४२१८४६३६१
र्टनवकार अन कापी,र्दापव्या
८९८३३२२६६५
र्टनवकार अन कापी,
मापे र्ाव
९४०३११७२९९
र्टनवकार अन कापी,
केळा्ूप
९४२२१९२९३५
र्टनवकार अन कापी, व ी
८२७५८५००१६
र्टनवकार अन कापी, नर्दग्रर
र्टनवकार अन कापी, घाटजी
९७६३९५२३२५
र्टनवकार अन कापी, झपी
जमा ी
८२७५८५००१६
र्टनवकार अन कापी,
उमप ेि
८००७६८२५५५
र्टनवकार अन कापी,
मयार्ाव
उ्अनियता रा ंा नविार्
( नवद्यात)
कायग अनि मध्यम रत्कल््
्ाट नविार्, यवतमाळ
९५४५०९७९६४
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ू कपण्यात ोलेली ोये
६०

यानियि ंकक ऑफ
इनिया, मयार्ाव

श्री न्याष ्ाटील

७८७५५५०५८७

६१

ंकक ऑफ ंिोर्दा,
यवतमाळ

श्री रयाय

८२७५९६६०४०

६२

अलायांार्द ंकक, ्ायू प
ता ंािाळर्ाव

श्री मे न्ढे

९४०३५९३६७५

६३

अलायांार्द ंकक,
यवतमाळ

श्री जािाळकप

७०४५४१७२७१

६४

ंकक ऑफ इनिया,
यवतमाळ

श्री नंपें द्र कामाप

८२३७४८०५५६

६५

ंकक ऑफ इनिया,
ो ी

श्री नवजय िाईक

७८७५५६०१४२

६६

नवजया ंकक,
यवतमाळ

श्री एर वाि िे

९३७२५८२००८

६७

याको ंकक, यवतमाळ

श्री नंंेकप

९४२२८०२५९२

६८

ोध्रा ंकक, यवतमाळ

श्री ए के िल्ला

९९७०६२०४७७

६९

ककिपा ंकक,
यवतमाळ

पै े

९४०३७८०४३५

७०

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, अकोला ंाजाप

श्री अघमकप

९४२१७७५२०३

७१

एच िी एफ री ंकक,
यवतमाळ

श्री जर्ता्

८८८८०८१२३४

७२

ोय. िी ंी
ोय ंकक, यवतमाळ

श्री र्देि्ािे

७२७६०१४८२२

७३

एच िी एफ री ंकक,
व ी

श्री पायु ल टाके

९०७५०२३४३३

७४

एच िी एफ री ंकक,
्ारर्द

श्री रमीप
कालक ी

९८८७०२९८८१

७५

एच िी एफ री ंकक,
ो ी

श्री अपनवर्द घावले

८८८८७५६४४५

७६

एच िी एफ री ंकक,
्ाढपकविा

श्री ोंटकप

९९२२९९५५८१

श्री वैजिाथ

नजल्या ्ापवठा अन कापी,
यवतमाळ
९४२२९१७०१६
व्यवराय व रत्निक्ष
अन कापी, यवतमाळ
७५८८९६०९२९
रया ोयाक्त रमाज
कल्या अन कापी,
यवतमाळ
९५२७४४६९५८
नजल्या नक्रिा अन कापी,
यवतमाळ
९८९०११०३००
नजल्या निकमग अन कापी,
यवतमाळ
९४२१७८२१३०
नव वर्ग २ ् ले रय (् ि)
र्था, यवतमाळ
९९७५०५७५१३
उ्नविार्ीय अन कापी,
म नज रत्ा यवतमाळ
९४२१७००३२०
व्यव्था्क M.S.S.D.C.
अ्र् मयामिळ, यवतमाळ
९४२२८४४२१६
कायग अनि ग्रानम /ियपी
मया पाज्य नवद्यात नव क
यवतमाळ
कायग अनि म पा नव नव क
यवतमाळ
७८७५७६३०२१
उ्नविार्ीय कृषी अन कापी,
यवतमाळ
निवारी वैद्यकीय अन कापी,
यवतमाळ
९४२२०४४४८८
नजल्या ोपोय अन कापी,
यवतमाळ
९८५०५५४११४
मयाव्यव्था्क, नजल्या
उद्योर् केंद्र, यवतमाळ
९४२३२४५०१५
नजल्या व्यव्था्क
मयानंज, यवतमाळ
९८२२६१७२१७
उ्ोयाक्त ्िारव ग ि
अन कापी, यवतमाळ
९४२३४१४७०३
रमाज कल्या अन कापी,
यवतमाळ
९४२०३७१७२८
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पोजी ंळीपाजा चेतिा अनियाि अतर्ग त कजग मेळावा / अजग द्या कजग घ्या मे ळावा ोयोनजत
कपण्याकपीता ालील रत्मा े र्कग अन का-याची िेम क
ू कपण्यात ोलेली ोये
७७
७८

ोय. िी ंी
ोय ंकक, व ी
ोय री ोय री ोय
ंकक, ्ारर्द

श्री र्ोिंोले

९८५०२९७०३१

श्री जवपा

८४११९६२४७५

७९

ोय री ोय री ोय
ंकक, व ी

श्री ्ेिेटटीवाप

८५५०९९०६९४

८०

ोय री ोय री ोय
ंकक, नर्दग्रर

श्री नचतावाप

७०२८९५००८१

८१

ककिपा ंकक, व ी

श्री नंलाल िे

७७७४०४८६५३

८२

ंकक ऑफ इनिया,
नर्दग्रर

श्री अिा् मार्ले

९८५००६९२८६

८३

ंकक ऑफ इनिया,
र्दापव्या

श्री ोिर्द पाठोि

९७३०६००६५६

८४

ंकक ऑफ इनिया,
्ारर्द

श्री रर्दे ि

७३८७२६५९०८

८५

ंकक ऑफ इनिया, र्दिाग
िर्प, यवतमाळ

श्री िी पाऊत

९७६६१२२२६१

८६

ंकक ऑफ इनिया, व ी

श्री निपज मेश्राम

७३८७८०४४४०

८७

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, कपजी –
केळा्ूप

श्री जोिी

९४०५१५८७६८

श्री ंच्चेवाप

७७७४०६१७८५

श्री रोिव े

७७४४९२९९५६

८८
८९

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, काली – घाटजी
नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, घापफळ –
ंािाळर्ाव

पात

९०

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, यरी – ्ारर्द

श्री ठाकपे

९०७५९२७६४२

९१

अकक्रीर ंकक, ्ारर्द

श्री चचल कामाप
र् नवप

९९७५१६५१६७

९२

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, ंािरी – ्ारर्द

श्री जा व

७०५७१७७६९२

९३

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, विर्ाव –
यवतमाळ

श्री उ्र्दे व

९५५२८०८९८९

निक्ष ान कापी ( रवग निक्षा
अनियाि ) यवतमाळ
नजल्या मलेरपया अन कापी,
यवतमाळ
ोर्दीवारी नवकार
मयामिळअन कापी,
यवतमाळ
०७२३२-२४५४३२
रया ोयाक्त म्य
व्यवराय अन कापी,
यवतमाळ
९८५०८८५४४०
नविेष ले ा
्रपक्षकअन कापी, रा प
वर्ग १ यवतमाळ
नज वर्ग २ले ा ्रपक्षक नव
रय र्था, यवतमाळ
९४२२८६८३८४
अन क्षक िूमी अनिले ,
यवतमाळ
९८६७७०९५४८
ले ान कापी लोकल
रेक्टप,यवतमाळ
९४२३११२२११
कायग अनि नविेष रत्कल््
अन कापी, यवतमाळ
९७६४६७२७२८
उ्माख्य ले ा ्था नि
ले ान कापी यवतमाळ
९४२२१०३४९५
मयामा फाले नवतीय नवकार
मयामिळ अन कापी,
यवतमाळ
०७२३२-२४३३९४
तालाका ोपोय अन कापी,
घाटजी
रय नजल्या निं क वर्ग २,
यवतमाळ
९४०५५००२७६
व्यव्था्क मनयला ोनथग क
नवकार मयामिळ, यवतमाळ
९४०५८९५४७७
कायग अनि ंेंंळा रत्कल््,
यवतमाळ
९४२२५३४३९०
नजल्या नंज रत्मा ीकप
अन कापी, यवतमाळ
०७२३२-२४५३५३
नज नव ले ा वर्ग १ रयकापी
र्था, यवतमाळ
०७२३२-२४४८२२

र्टनवकार अन कापी,
्ारर्द
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कपण्याकपीता ालील रत्मा े र्कग अन का-याची िेम क
ू कपण्यात ोलेली ोये
उ्कायग कापी अनि
व्यवर्था्क MIDC
(उ्अनियता) यवतमाळ
तयनरलर्दाप रर्ायो, नज का
यवतमाळ
०७२३२-२४०६३८

९४

नवर्दिग क्षेनिय ग्रानम
ंकक, रझा – केळा्ूप

श्री एर ्ाल

७०८३९६३२३३

९५

अलायांार्द ंकक ,
िांपाजा- यवतमाळ

श्री मलकेट नरर्

९८६०८९२४७४

श्री ्वि कामाप

९७६४४५५००८

श्री श्रीनिवारा

९४२२९२४३७२

श्री ्पम ंापी

९४२२९२४३७३

श्री तमिवाप

९४२२९२४३६९

श्री र्ायकवाि

९४२२९२४३७०

श्री तोिा्ल्ले

९४२२९२४३६०

रया नजल्या ्ापवठा
अन कापी, यवतमाळ

श्री वाकोिे

९४२२९२४३६४

रया निं क माद्राक रत्िा
इमा यवतमाळ

श्री ्ोंिे

९४२३६८९९८४

श्री र्दयाल

९४२२५०६९१८

श्री ंोपकप

९८८११४१२२९

९६
९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९
११०
१११

इनियि ंकक, घोंरा व ी
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, ्ापवा –
यवतमाळ
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, ्ाटिंोपी –
केळा्ूप
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, मयार्ाव
करंा- र्दापव्या
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, माकाटंि –
केळा्ूप
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, जवळा–
यवतमाळ
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, ंोपी अपं–
र्दापव्या
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, अकोला
ंाजाप – यवतमाळ
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, विर्ाव–
यवतमाळ
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, राई मर्दीप–
व ी
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, रावप ेिपाळे र्ाव
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, िेंंाळ न्रत्ी्ारर्द
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया – नविू ळ –
उमप ेि
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, ढा की –
उमप ेि
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, यरागल- नर्दग्रर
्टेट ंकक ऑफ

श्री िोई

९७६५४०५४२३

श्री काळे

९४२२९२४७४

श्री जा व

७५०७७७४१६०

श्री र्देव

९४२२९२४३६७

श्री मोनयते

९२७०५५१५५२

श्री पायु ल पर्दाये

९४२२९२४३५४

तालाका कृषी अन कापी, व ी
नजल्या र्दा नवकार
अन कापी, यवतमाळ
०७२३२-२४९५३१
अन्िा िाऊ राठे मयामिळ
अन कापी, यवतमाळ
८८०५९४३७८८
नजल्या रत्कल्् अन कापी, ि
्ा यवतमाळ
९३७२३३३३५५
व्यव्था्क MIDC
यवतमाळ
८६००११८६५६

ार्दी ग्रामोद्योर् अन कापी,
यवमाळ
९०११०९१५४३
निक्ष ान कापी
(माध्यनमक)यवतमाळ
०७२३२-२४३९२५
एकानमक ंालनवकार
अन कापी, व ी
उ्माख्य कायग कापी
अन कापी (्चायत)
यवतमाळ
९४२२१९२९३५
उ्रत्ार्दे निक ्रपवयि
अन कापी, यवतमाळ
९४२०८८९१११
नजल्या िल्य
नचनकरक,यवतमाळ
निक्ष ान कापी ( निपतप )
यवतमाळ
९४२१८४८७८३
तालाका कृषी अन कापी,
नर्दग्रर
कृषी नवकार अन कापी, व ी
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११२

इनिया, कायप – व ी
्टेट ंकक ऑफ
इनिया, श्रीपाम्ूप –
्ारर्दप

श्री र्देि्ािे

९८२२७६७६२९

११३

्टेट ंकक ऑफ
इनिया, नरर्दोिा – व ी

श्री फाले

९४२२९२४३३६

११४

ंकक ऑफ ंिोर्दा,
जोिमोया – केळा्ूप

श्री र्ािर्े

८२७५९६६०४७

११५

ंकक ऑफ ंिोर्दा,
कलर्ाव – नद्रग्रर

श्री नि ापे

८२७५९६६०५३

११६

ंकक ऑफ ंिोर्दा,
रावपर्ाव- कळं

श्री ओकाप नरर्

९५९५८५८६९८

११७

ंकक ऑफ ंिोर्दा, व ी

श्री नंश्वार

८२७५९६६०३४

११८

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, र्दिाग िर्प –
यवतमाळ

श्री रलामे

७८७५७५१८८८

११९

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
उमपरपा – यवतमाळ

श्री र्ाप्ता

८८०५७८४६९०

१२०

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
िेप

श्री नर्दिेि मिपाम

८००७४४२२४५

१२१

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
्ारर्द

श्री ्पर्देिी

९४२२९१३९७३

१२२

ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
यवतमाळ

श्री पनजत नरर्

८३८९९०६२१२

१२३

यानियि ंकक ऑफ
इनिया, यवतमाळ

श्री अग्रवाल

९८८९०८८१०७

१२४

्टेट ंकक ऑफ
यैद्रांार्द

श्री पाजकामाप
मीिा

८६०५५६१८६८

१२५

्जां िकििल ंकक,
यवतमाळ

श्री िेपकप

७२१९२१०२६४

१२६

अकक्रीर ंकक,
यवतमाळ

श्री अनिजीत
र्दांीप

८८०६९०४८८१

्टेट ंकक ऑफ
यैद्रांार्द, र्दापव्या
्टेट ंकक ऑफ
यैद्रांार्द, ्ाढपकविा

श्री पनवद्र
ोर्पकप

९८६०९८३४१९

श्री िाटी

९४२३७८६७०१

यानियि ंकक िेप

श्री ंोपकप

९७६४९९५१५७

१२७
१२८
१२९

तालाका कृषी अन कापी,
्ारर्द
तालाका ्िारव ग ि
अन कापी, व ी
९७२०९७२९७०
तालाका कृषी अन कापी
अन कापी, केळा्ूप
तालाका ्िारव ग ि
अन कापी, नर्दग्रर
८८०५१८०१५२
पाज्य उ्ार्दि िाल्क
अन कापी, यवतमाळ
९०११०९३३८९
कायग अनि ्ाटं ापे नविार्
यवतमाळ
९४२२८६३७०९
कायग अनि रावग ंा
नविार्, यवतमाळ
९४२२१६५९६६
नजल्या रयकापी कामर्ाप
अन कापी, यवतमाळ
९८५०२९०३०५
अन क्षक कृषी अन कापी
९७६६२४९९१४
तालाका ्िारव ग ि
अन कापी, ्ारर्द
९४२३४३३९९७
नवक्रीकप उ्ोयाक्त व्यकट
रत्िा अन कापी, यवतमाळ
९४२२८६७८५०
उ्वि रपक्षक अन कापी
यवतमाळ
०७२३२-२४२४५३
नजल्या कृषी नवकार
अन कापी, यवतमाळ
९४२२१६७५४५
रया रचालक िर्प पचिा
यवतमाळ
०७२३२-२४३१०२
उ्माख्य कायग कापी
अन कापी ( मनयला व
ंालकल्या ) यवतमाळ
९८६०९३६९४३
तालाका कृषी अन कापी,
र्दापव्या
कृषी नवकार अन कापी ् र
केळा्ूप
उ्वि रपक्षक ( र्दक्षता)
यवतमाळ
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१३०

१३१

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९
१४०
१४१
१४२

१४३
१४४
१४५
१४६
१४७
१४८
१४९

रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, उतपवाढो ा
– िेप
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, र्दपाटीउमप ेि
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, फालरावर्ी –
मयार्ाव
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, लाि ेिर्दापव्या
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, मोयर्दाकेळा्ूप
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, राविामयार्ाव
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, उकिी- व ी
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया, विकीपाळे र्ाव
रेंट्रल ंकक ऑफ
इनिया,
वाढो ांाजापपाळे र्ाव
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
न््ळर्ाव
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
उमप ेि
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
्ाढपकविा
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
मालावा – उमप ेि
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
रर्दोंा रावली –
ो ी
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
्ाटि- झपी जाम ी
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
्ाय्ळ- केळा्ूप
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
ो ी
ंकक ऑफ मयापाष्टट्र,
नच लर्ाव- उमप ेि
यानियि ंकक ऑफ
इनिया, िेप
यानियि ंकक ऑफ

श्री ंलजीत कामाप

७५०७७७४१५९

कायग अनि ्थानिक ्तप
यवतमाळ

श्री पजि चौ पी

७५०७७७४१५८

तालाका कृषी अन कापी,
उमप ेि

श्री अमोल
पोयिकप

७५०७७७४१४७

तालाका कृषी अन कापी,
मयार्ाव

श्री रत्वी ठाकपे

७५०७७७४१५०

कृषी नवकार अन कापी, ् र
र्दापव्या

श्री नव ाते

७५०७७७४१५३

तालाका ्िारव ग ि
अन कापी, ्ाढपकविा
९४२१३९०६७०

श्री मये ि मयल्ले

७५०७७७४१५५

कृषी नवकार अन कापी, ् र
मयार्ाव

श्री अनििव पजि

७५०७७७४१५७

नजल्या नंज
रत्मान कप अन कापी,
यवतमाळ

श्री अनविाि
ततपताळे

७५०७७७४१६२

तालाका कृषी अन कापी,
पाळे र्ाव

श्री ्तीकप

७५०७७७४१६१

कृषी नवकार अन कापी, ् र
पाळे र्ाव

श्री ंेपा

९८३६९००९७५

नजल्या रानख्यकी अन कापी,
यवतमाळ

श्री िपर्द पोिर्े

९७६६५७६२६७

अनियता MIDC यवतमाळ

श्री पनवद्र नर्दनक्षत

८००७५८९२३४

श्री िजय ्वाप

९९७५२९४१६३

श्री रत्तीके

९४२१७३१७२७

श्री किाके

८३०८५८०५४४

श्री वाि िे

९४२००७४८४९

श्री नलनयतकप

९४२१८५२६२३

श्री रत् पॉय

८९७५८९७८३४

श्री इर्ळे

९७६४९९५०९५

तालाका कृषी अन कापी, िेप

श्री ्ापर्दपकप

९७६४९९५११९

एकानमक ंालनवकार

एकानमक ंालनवकार
अन कापी, केळा्ूप
तालाका ्िारव ग ि
अन कापी,
उमप ेि९७२३१३४४५१

र्टनवकार अन कापी,
केळा्ूप
र्टनवकार अन कापी,
उमप ेि

तालाका कृषी अन कापी,
ो ी
तालाका कृषी अन कापी, झपी
जाम ी
र्टनिक्ष ान कापी, ् र
केळा्ूप
कृषी नवकार अन कापी, ् र
ो ी
कृषी नवकार अन कापी, ् र
उमप ेि

र्टनवकार अन कापी,
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१५०

१५१
१५२

इनिया, माळािा –
मयार्ाव
यानियि ंकक ऑफ
इनिया, निपजर्ाव –
िेप
यानियि ंकक ऑफ
इनिया, ढा की–
उमप ेि
्टेट ंकक ऑफ
यैद्रांार्द, उमप ेि

अन कापी, मयार्ाव

श्री येिावू

९७६४९९५०७८

कृषी नवकार अन कापी, ् र
िेप

श्री नल प

८४११००३१३५

एकानमक ंालनवकार
अन कापी, उमप ेि

श्री मिाल

९७०२४७३२५३

१५३

यानियि ंकक ऑफ
इनिया, व ी

श्री ंोपकप

८००७५७४४९६

१५४

्जां िकििल ंकक,
्ारर्द

श्री पाऊत

०७२३३-२४६०३८

र्टनिक्ष अन कापी ् र
उमप ेि
कायग . अनि निि ्ैि
रत्कल्् यवतमाळ
९४२२२०७८७१
एकानमक ंालनवकार
अन कापी, ्ारर्द

मयार्ाव

तालाका कृषी
अन कापी, उमप ेि

तालाका कृषी
अन कापी, ्ारर्द

