
 

            नाांदेड जिल्ह यातट  िक ज अाि ाजधअारटच यां ायत िजमतट  (िय   केंबर2017) 

ा.क्र.

  

यां ायत िजमतट  नाां    यदनाम  अायाा यटन 

दूरध्  नट क्र. 

भ्रमणध्  नट 

क्रमाांअ 
 

1. यां.ि.नाांदेड 

 

श्रट एन.यट. घो य  

ि.ज .ा.च  

02462- 

248423 

9421208937 

2. यां.ि. मदुखडे श्रट एम. डट. िाध                 

ि.ज .ा. (प्रभारट) 

02462-

275550 

9420656391 

9850194254 

3. यां.ि. ाधाायरू 

 

श्रट अे. ए. याांढरे  

ि.ज .ा. 

02462- 

272119 

9637698524 

7083766193 

4. यां.ि. भोअर. 

 

श्रट     हट.आर.आरबड ार,  

प्रभारट िज ा  

02467-

222624 

9405815821 

5. यां.ि.उमरट 

 

श्रट ामो अुमार आांदे  ाड               

ि.ज .ा.च  

02467-

244702 

7588429049 

(29.7  ा रुि ू

6. यां.ि. हदिा  

 

श्रट एि.एन. धन  े                

ि.ज .ा. 

02468-

222325 

9403067445 

7. यां.ि. जहमायतनिर श्रट  िहुाि अोरेिा  े 

(रि ेर)                      

ि.ज .ा. 

02468-

244621 

9226548001 

      ,, श्रट माांिरमअर (प्रभारट) 26.7.17 यािनू 9405502034 

8. यां.ि. कअन क श्रट डट.य.ू इांिो  े  

ि.ज .ा.च  

02469-

222602 

9422871184 

9. यां.ि. माहूर. श्रट य.ूडट. माांदाड े 

ि.ज .ा.च  

02460-

268294 

9130237500 

10. यां.ि. अां धार. श्रट य.ू डट. राियतू, 

ि.ज .ा.(21.8.17) 

अायाा यटन फोन 

बांद . 

9421326078 

11. यां.ि.  ोहा. श्रट यट.यट. फाांि ेाड 

ि.ज .ा.च  

02466-

242773 

9422556837 

12. यां.ि.मखुडे श्रट व् हट. एन. घोडअे 

ि.ज .ा. 

 9423438580 

13. यां.ि. देि रू श्रट िट. अे. मते ेाड                 

ि.ज .ा.च  

02463-

255003 

9860675948 

9766201724 

14. यां.ि. जब ो ट श्रट य.ूडट. राहाकटअर  

ि.ज .ा. 

02465-

223532 

9423028982 

9766538879 

15. यां.ि. नायिा . श्रट यट.अे. नार कअर 

(प्रभारट) ि.ज .ा.च 

02465-

262914 

9422796140 

16. यां.ि. धमााबाद. श्रट ए.डट. य ार  

ि.ज .ा. 

02465-

245310 

9420587301 

 
 

17. ि.ज .ा.च 

मग्रारोहयो 

श्रट य.ूडट. तोका ाडच   

ि.ज .ा. (मग्रारोहयो) 

02462-

230120 

9422188713 

 

      नाांदेड जिल्ह यातट   िहायअ िक ज अाि ाजधअारट ( िा-2)च यां ायत िजमतट (िय   केंबर2017) 
ा.क्र.

  

यां ायत िजमतट  नाां    यदनाम  अायाा यटन 

दरूध्  नट क्र. 

भ्रमणध्  नट क्रमाांअ 

1 यां.ि. नाांदेड 

 

श्रट एि. डट. अाांबळे 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02462-248423 7744065309 

(5.6.17 रुि)ू 

2 यां.ि. मदुखडे श्रट एम. डट. िाध  

िहायअ ि.ज .ा.च  

02462-275550 9420656391 

9850194254 

3  यां.ि. ाधाायरू  

 

यद नाहट. 

 

...  ... 

4 यां.ि. भोअर. श्रट व् हट.आर.आरबड ाड 02467-222624 9405815821 



 िहायअ ि.ज .ा.च  

5 यां.ि.उमरट 

 

श्रट एम.एन. अें द्र े

िहायअ ि.ज .ा.च  

02467-244702 7588430602 

6 यां.ि. हदिा  

 

श्रट     हट. डट. देशमखु 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02468-222325 8888271156 

7 यां.ि.जहमायतनिर 

 

श्रट  एि.एन. माांिरमअर 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02468-244621 9405502034 

8 यां.ि. कअन क श्रट बट.िट. िुांअ ाड 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02469-222602 8149760317 

9 यां.ि. माहूर. श्रट डट.एि. अदम 

िहायअ ि.ज .ा. 

02460-268294 7218240078 

9421865843 

10 यां.ि. अां धार. श्रट अे.    हट. बळ ांत  

िहायअ ि.ज .ा.च  

अायाा यटन फोन 

बांद. 

यद ररक् त 

9130939277 

9850695177 

 

11 यां.ि.  ोहा. श्रट आय.एन. मोि  े

िहायअ ि.ज .ा.च  

02466-242773 9922176892 

12 यां.ि.मखुडे श्रट िट. ए . रामोड 

िहाय्यअ ि.ज .ा.च 

...  9011595676 

13 यां.ि. दिे रू श्रट िट.अे. मते ेाडच     ि.ज .ा. 

तथा प्रभारट              

िहाय्यअ ि.ज .ा.च  

02463-255003 9860675948 
9766201724 

14 यां.ि. जब ो ट श्रट आर.एि. बिाि 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02465-223532  

15 यां.ि. नायिा . श्रट यट.अे. नार कअर 

िहायअ ि.ज .ा.च  

02465-262914 9422796140 

16  यां.ि. धमााबाद. यद नाहट  ..  ..  

 

ग्रा.यां.ज भाि जि.य. नाांदेड यथेट  िहायअ ि.ज .ा. 

 

17 ग्रा.यां. ज भाि श्रटमतट एि.अे.  ानखेडे 02462-

232324 

9422892114 

 


