
किटिळास्त्र वलबाग डॉ. ऩदेंिृली, अिोरा  

‘वऩि वंयषण ल िृऴी ननवलष्ठा व्मलस्त्थाऩन’ ऩदवलिा अभ्मावक्रभ  

ळैषणणि लऴष २०२०-२१  

प्रलेळािरयता ननलड झारेल्मा उभेदलायांची मादी  

(दद. १२.११.२०२० च्मा स्स्त्थतीव अनुवरून) 
 

अभ्माविें द्र : अिोरा अभ्माविें द्र : अभयालती अभ्माविें द्र : चाभोळी  (स्ि. गडचचयोरी) 
अ. क्र. नाल अ. क्र. नाल अ. क्र. नाल 
१. योळन शळलदाव फुध  १. वंिेत तायाचंद्र अग्रलार  १. ऩलन वलश्लनाथ मेयभे  
२. गोवलदं वुयेळयाल चांडि  २. तुऴाय ऩुरुऴोत्तभ अग्रलार २. आळा नंदकिळोय लढाई  
३ वुशभत दाभोधय इंगऱे  ३ दशभांळू वत्मािीतयाल इंगऱे  ३ याशुर ळयद आलाये  
४ िुनेद खान मुनुव खान ऩठाण  ४ भनोि गणेळ िमस्त्लार  ४ अशबस्ित अरुणयाल बांडालाय  
५ प्रदीऩ ऩयवयाभ बफिले  ५ भनोि याभचंद्र फनवोड  ५ श्रीननलाव ळंिययाम ओरारलाय   
६ वौ. ददऩारी वललेि शळदें  ६ वागय लाभनयाल भंगऱूयिय ६ मेद्धेळ ए. म्शाळािेरी  
७ शळषर भधुिय भाऱी  ७ देवलदाव वुबाऴ ननचत ७ किळनगोऩार गन्िाबफवन िायला  
८ वचचन तुतेयाल थोयात  ८ अषम ळयदशवगं चंदेर  ८ श्रीननलाव शरगंय्मा िोरेटीलाय  
९ ऩुरुऴोत्तभ भाणणियाल भाशोये  ९ अपयोि शािी  ९ वंतोऴिुभाय यािय्मा चचतंालाय  
१० गणेळ वाशेफयाल रबड े १० यािील वलठ्ठरयाल गव्शाऱे  १० प्रदीऩ भाधलयाल चंदालाय  
११ अतुर लाभनयाल ऩाटीर  ११ अभोर वुदाभयाल ननत  ११ वूचचत आनंदयाल गण्डत े
१२ मोगेळ फाफुयाल भशािन  १२ भोशन फाफुयाल िऱिे १२ वंतोऴ नानी िंगा  
१३ ळैरेळ वाशेफयाल भशल्रे  १३ भायोती याभिी वयगाय  १३ देलनाथ ननयंिन वाना 
१४ वलिाव बगलानयाल घाटोऱ  १४ िमंत यघुनाथ लाविय  १४ अषम प्रबािय मादालाय  
१५ शभफाषि खा. िांफाि खा.    १५ अननर फाफुयाल अल्रुयलाय   
१६ वललेि िेळलयाल शळदें      
१७ चंद्रळेखय लवुदेओ भवने      
१८ आशळऴ शरयदाव मालतिय      
१९ प्रभोद ऩंुिािी घोयड      
२० याशुर ददलािय लदशरे       
२१ वंिम दमायाभ लानखेड े     
२२ ननरेळ ऩंुडशरियाल शाडोऱे      
२३ यभेळ भोतीयाभ शयणे      
२४ अळोि आनंदयाल बुस्त्िुटे      
२५ याभेश्लय श्माभयाल इंगऱे      

 

उऩरोक्त शळव उमेदळाराांनी प्रळेऴ ऴुल्क भरताांना ‘ननमंरि, डॉ. ऩंदेिृली, अिोरा’ (Comptroller, Dr. PDKV, Akola) 
याांच ेनाळे राष्ट्रीयकृत बँकेचा रु. ५०,०००/- चा धनाकवव अभ्याशकें द्राच्या ठिकाणी दद. २७.११.२०२० ऩयतं जमा करून 
आऩऱा प्रळेऴ ननश्चचत कराळा. प्रळेऴाच ेळेली मूल कागदऩत्रे शोबत आणाळीत.   
 

वलळऴे वूचना : 
अभ्माविें द्राभध्मे वन २०२०-२१ मा ळैषणणि लऴाषवाठी प्रलेळ घेणाऱ्मा वलद्मार्थमाांची वंख्मा १५ ऩेषा िभी अवल्माव वदय अभ्माविें द्र 

फंद ियण्मात मेईर ल अळा ऩरयस्स्त्थतीभध्मे प्रलेळाचे वंऩूणष ळुल्ि वंफंचधत वलद्मार्थमाषव ऩयत ियण्मात मेईर माची नोंद घ्माली. 
 

         -स्त्लाषयीत-  

वलबाग प्रभुख,  

किटिळास्त्र वलबाग 



 
 


