मागासवगग कक्ष
माहे - सप्टें बर - 2017
बबदू नामावली नोंदवही पडताळणी कार्गक्रम
अ.क्र.

तपासणी करावर्ाच्र्ा कार्ालर्ाचे नाव

ननर्ोनित नदनाांक

1

निरुर निक्षण प्रसारक मांडळ, निरुर, पुणे 412210

16/09/2017

2

कै. िी. के. पाटे व्र्वस्थापन महानवद्यालर्, पुणे (व्दारा -पुणे

16/09/2017

नवद्याथी गृह, पुणे, 1786, सदानिव पेठ पुणे 411030)
3

लोकनार्क निक्षण मांडळ, साांगली व्दारा - न्र्ू हार्स्कूल

16/09/2017

र्िवांतनगर, साांगली 416416.
4

निल्हानिकारी कार्ालर्, सांाागली आस्थापना िाखा, साांगली

16/09/2017

5

िर्मल्हार निक्षण प्रसारक मांडळ, ताविी, ता. पांढरपूर, नि.

16/09/2017

सोलापूर
6

नवभागीर् कृषी सह सांचालक, कोल्हापूर नवभाग, कोल्हापूर

16/09/2017

7

र्िवांतराव चव्हाण महानवद्यालर्, हलकणी, ता. चांदगड, नि.

16/09/2017

कोल्हापूर
8

सह निल्हा ननबांिक वगग-1 (नन.श्रे.) व मुद्ाांक निल्हानिकारी, 16/09/2017
सातारा, हिेरी बांगला, तहनसल आवार, सातारा.

9

रघुकुल बालमांनदर व प्राथनमक नवद्यालर् नाडे ता. पाटण नि.

18/09/2017

सातारा
10

नगरपानलका निक्षण मांडळ इचलकरांिी, ता. इचलकरां िी, नि.

18/09/2017

कोल्हापूर
11

निक्षणानिकारी (प्राथनमक) निल्हा पनरषद सोलापूर

18/09/2014

12

रािनांनदनी माध्र्नमक नवद्यालर्, कौठाळी, ता. पांढरपूर, नि.

18/09/2017

सोलापूर
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13

Emmanuel

Education

Society

Sangali

Mission

18/09/2017

भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर बाल नवकास व निक्षण

18/09/2017

Compound, Near Zilla Parishad, Sangali 416416
14

प्रसारक मांडळ, िेगाांव ता. ित, नि. साांगली
15

मुख्र् वनसांरक्षक (प्रादे निक) पुणे र्ाांचे कार्ालर्, वनभवन, मेंढी

18/09/2017

फॉमग िवळ, गोखले नगर, पुणे 16
16

लोकनेते र्िवांतराव चव्हाण प्रनतष्ठान लोणी काळभोर, ता.

18/9/2017

हवेली, नि. पुणे
17

चैतन्र् नवद्यालर् व कननष्ठ महानवद्यालर्, ननरा-नरबसहपूर

19/9/2017

(व्हार्ा टें भण
ू ी) ता. इांदापूर, नि. पुणे 413211
18

महाराष्र एज्र्ूकेिन सोसार्टी, मएसो भवन, 1214/1215,

19/9/2017

सदानिव पेठ, पुणे 411030.
19

निव-नििाई कृषी नवकास प्रनतष्ठाण पुणे 2 वारिे पुणे 411052.

19/09/2017

20

Emmanuel

19/09/2017

Education

Society

Sangali

Mission

Compound, Near Zilla Parishad, Sangali 416416
(माध्र्नमक नवभाग)
21

िवाहर ग्रामनवकास मांडळ, वाळू ि, ता. मोहोळ, नि. सोलापूर

19/09/2014

22

िरदचांद् पवार आटग स, कॉमसग ॲन्ड सार्न्स ज्र्. कॉलेि,

19/09/2014

सोलापूर, अवांती नगर, मुरारिी पेठ, िुना पूना नाका, सोलापूर
413 002.
23

आदिग निक्षण प्रसारक मांडळ, बीबी दारफळ, ता. उत्तर

19/09/2017

सोलापूर, नि. सोलापूर
24

सदानिवराव मांडनलक महानवद्यालर् मुरगूड, ता. कागल, नि.

19/09/2014

कोल्हापूर
25

निवराि एज्र्ूकेिन सोसार्टी, टोप, ता. हातकणांगले, नि.

20/09/2014

कोल्हापूर
26

श्री.नवद्यावर्धिनी

एज्र्ूकेिनल

अकॅडमी

सोनारवाडी,

ता.

20/09/2014

भुदरगड, नि. कोल्हापूर

SuhasChatane/-
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27

श्रीमती ननमगलताई ठोकळ प्रिाला इांनदरानगर, नविापूर रोड,

20/09/2014

सोलापूर 4
28

उत्कषग प्राथनमक व उच्च प्राथनमक नवद्यालर्, साांगोला नि.

20/09/2017

सोलापूर िुना आलेगाांव - मेडबिगी रोड, साांगोला ता. साांगोला,
नि. सोलापू
29

श्री दत्त एज्र्ूकेिन सोसार्टी अांकलखोप ता. पलूस, नि.

20/09/2017

साांगली
30

बचतामणी नवद्यामांदीर थेऊर (बचतामणीनगर), ता. हवेली, नि.

20/9/2017

पुणे
31

इन्सन्स्टटर्ूट ऑफ फामगसी, एरां डवणे, पुणे 411038

20/9/2017

32

नविेष पोलीस महाननरीक्षक (कारागृह) मुख्र्ालर्, महाराष्र

20/09/2017

राज्र्, पुणे-1 िुनी प्रिासकीर् इमारत, 2 रा मिला पुणे
411001.
33

पुणे नवद्याथी गृह 1786, सदािीव पेठ, पुणे 411030. अांतगगत

21/09/2017

नवज्ञान महानवद्यालर्, पुणे व श्रीराम सदानिव िामणकर कॉलेि
ऑफ कॉमसग, सार्न्स ॲन्ड आटग स म्ळसरुळ, नानिक
34

प्रथमेि एज्र्ुकेिन सोसार्टी 103 महेिनगर, बपपरी, पुणे

21/09/2017

411018.
35

प्रिासन अनिकारी आस्थापना , आर्ुक्त निक्षण कार्ालर्,

21/09/2017

म.रा.पुणे, मध्र्वती इमारत डॉ. ॲनी बेझांट मागग, पुणे 411001.
36

मुख्र् अनभर्ांता (िसां), िलसांपदा नवभाग, पुणे 11 बसचन भवन,

21/09/2017

मांगळवार पेठ, बारणे रोड, पुणे 411011.
37

सोलापूर निल्हा समािसेवा मांडळ, सोलापूर c/o.

प्राचार्ग,

21/09/2014

सांतोष भीमराव पाटील महानवद्यालर्, मांद्ुप, ता. द. सोलापूर,
नि. सोलापूर 413221.
38

एस.पी.एम. पॉलीटे क्नीक कुमठे , होटगी रोड सोलापूर 413224

21/09/2017

39

साांगरुळ निक्षण सांस्था, साांगरुळ व्दारा श्रीराम हार्स्कूल व

21/09/2014

ज्र्ूननअर कॉलेि, कुनडत्रे, ता. करवीर, नि. कोल्हापूर

SuhasChatane/-
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40

श्री. कासारी निक्षण प्रसारक मांडळ, र्वलूि ता. पन्हाळा, नि.

22/09/2014

कोल्हापूर 416205.
41

निल्हा अनभर्ान व्र्वस्थापन कक्ष, सोलापूर निल्हा ग्रामीण
नवकास

र्ांत्रणा

कार्ालर्ािेिारी,

निल्हा

22/09/2014

कोषागार

कार्ालर्ासमोर, सोलापूर
42

Pandit Deendayal Upadhyay Dental College 19/1,

22/09/2014

Kegaon, Solapur 413 255.
43

श्री. नवठ्ठल एज्र्ूकेिन आनण नरसगच इांन्सन्स्टटर्ूट पांढरपूर,

22/09/2017

गोपालपूर, ता. पांढरपूर, नि. सोलापूर
44

मनहला व बालनवकास आर्ुक्तालर्, महाराष्र राज्र् पुणे,

22/09/2017

प्रिासन िाखा, 28 राणीचा बाग िुन्र्ा सर्धकट हाऊस िेिारी,
पुणे 411 001
45

नवद्या प्रनतष्ठान, महाराष्र सवे नां. 11/2, कनमन्स इांनिननअबरग

22/09/2017

कॉलेि समोर, कवेनगर, पुणे 411052.
46

माांगल्र् निक्षण प्रसारक सांस्था पुणे 28 मु. पो. पाडे गाांव

22/09/2017

टोलनाक्र्ािेिारी, ता. खांडाळा, नि. सातारा
47

िरदचांद्िी पवार माध्र्नमक नवद्यालर्, वढू बु. ता. निरुर, नि.

25/09/2017

पुणे 412216.
48

नगररचना आनण मुल्र्ननिारण नवभाग, मध्र्वती कार्ालर्े, पुणे

25/09/2017

411001.
49

प्रा. डॉ. न.का. घारपुरे प्रिाला 1359, िुक्रवार पेठ, थोरले

25/09/2017

बािीराव रस्ता, नातू बाग, पुणे 411002.
50

श्री. निवािी निक्षण प्रसारक मांडळ, बािी, नि. सोलापूर

25/09/2017

51

निक्षणानिकारी (प्राथनमक) निल्हा पनरषद, कोल्हापूर, ता. नि.

25/09/2017

कोल्हापूर
52

नवभागीर् उपसांचालक क्रीडा व र्ुवक सेवा कोल्हापूर नवभाग

26/09/2017

कोल्हापूर मध्र्वती प्रिासकीर् इमारत, कसबा बावडा रोड,

SuhasChatane/-
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कोल्हापूर 416003.
53

श्री. छत्रपती निवािी माध्र्. व उच्च माध्र्. नवद्यालर् वीट, ता.

26/09/2017

करमाळा, नि. सोलापूर
54

कै. चाांगदे व लक्ष्मण घोडके माध्र्. व उच्च माध्र्नमक नवद्यालर्,

26/09/2017

मालेगाांव (आर) ता. बािी, नि. सोलापूर नपन कोड 413406.
55

मराठवाडा नमत्र मांडळ, फामगसी कॉलेि थेरगाांव (काळे वाडी) पुणे

26/09/2017

411033
56

सहाय्र्क सांचालक आरोग्र् सेवा (नहवताप) पुणे नवभाग, पुणे 6,

26/09/2017

पनरवतगन, मनहला मिला, आरोग्र् भवन, आळां दी रोड,
नवश्राांतवाडी पोनलस स्टे िन र्ेरवडा पुणे 411006.
57

कृषी उत्पन्न बािार सनमती खेड ता. खेड, नि. पुणे 410505.

26/09/2017

58

कै. श्री. वसांतराव वैद्य नवद्यालर् (प्राथनमक िाळा) सेनादत्त पेठ,

27/09/2017

रािेंद्नगर, पुणे 411030.
59

उपआर्ुक्त (सामान्र् प्रिासन) आस्थापना नवभाग, पुणे मनपा

27/09/2017

60

महाराष्र कृष्णा खोरे नवकास महामांडळ, पुणे मुख्र् अनभर्ांता

27/09/2017

िलसांपदा नवभाग, पुणे 11 बसचन भवन, मांगळवार पेठ, बारणे
रोड, पणे 11
61

ग्रामीण नवद्या नवकास नवद्यालर् कननष्ठ महानवद्यालर् (कला व

27/09/2017

व्र्वसार् निक्षण) ताांनत्रक प्रिाला चपळगाांव 413226 ता.
अक्कलकोट, नि. सोलापूर
62

डॉ. आांबेडकर मेमोनरर्ल हार्स्कूल, सोलापूर 145, रे ल्वे

27/09/2017

लाईन, िुना एम्प्लॉर्मेंट चौक, सोलापूर 413 001.
63

महात्मा फुले पडळ नवभाग निक्षण मांडळ पडळ ता. पन्हाळा, नि.

27/09/2017

कोल्हापूर
64

निल्हा आरोग्र् अनिकारी निल्हा पनरषद, कोल्हापूर नागाळा

28/09/2017

पाकग, कोल्हापूर नबसग आस्थापना
65

आदिग निक्षण प्रसारक मांडळ, बाभुळगाांव ता. बािी, नि.

28/09/2017

सोलापूर

SuhasChatane/-
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66

मागास समाि सेवा मांडळ नेहरुनगर, सोलापूर

28/09/2017

67

महात्मा फुले निक्षण सांस्था, उरुण इस्लापूर नि. साांगली

28/09/2017

68

रािमाता नििाऊ निक्षण प्रसारक मांडळ लाांडेवाडी, भोसरी, पुणे

28/09/2017

411039
69

नविेष पोलीस महाननरीक्षक राज्र् राखीव पोलीस बल, पुणे

28/09/2017

70

उद्योग उप सांचालक, पुणे नवभाग, पुणे कृषी महानवद्यालर् आवार

29/09/2017

निवािीनगर, पुणे 411 005.
71

कासेगाांव एज्र्ूकेिन सोसार्टी कासेगाांव, व्दारा आर आर् टी

29/09/2017

रािारामनगर (साखराळे ) ता. वाळवा, नि. साांगली
72

र्ांगमेन्स मॉडे ल एज्र्ूकेिन सोसार्टी, साांगली

व्दारा

29/09/2017

गणपतरावआखाडे हार्स्कूल व ज्र्ूननअर कॉलेि 1138 हरभट
रोड, साांगली 416416
73

पोलीस अिीक्षक सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर

74

ई.बी.

गडकरी

होनमओपॅनथक

वैद्यकीर्

29/09/2017
महानवद्यालर्

व

29/09/2017

रुग्णालर्, िेंद्ी तलावािवळ, गडबहग्लि नि. कोल्हापूर
416502.
75

फलटण नगर पनरषद निक्षण मांडळ, फलटण

SuhasChatane/-

29/09/2017
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