MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION, PUNE
ई- माणप
अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ट
ु पूतता (ट!पा

ाचायाचे नाव

. १ व २)

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

SADARANGANI NARESH GULAB
1

11076

MATUNGA COMMERCIAL
INSTITUTE

L.N. ROAD MATUNGA (C.R.)
SADARANGANI RAMESH
NEAR PODAR COLLEGE,
GULAB
MUMBAI - 400019

ाचाय सदरांगणी रमेश गल
ु ाब
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय यांचे संगणक
आव.यक आहे .

ाचाय दगरे शभ
ु दा गो,वंद यांचे
टं कलेखन माणप नाह .

ाचाय यांचे टं कलेखन
आव.यक आहे .

ाचाय वामीबाबा परमे.वर
कृ0णा यांचे संगणक माणप
नाह .

ाचाय यांचे संगणक
आव.यक आहे .

माणप

RATHOD SONI AJAY

DAGARE SHUBHADA VASUDEV

2

11224

ADARSH CAMMERCIAL
INSTITUTE

6, UNIVERSAL ESTATE
VERSOA ROAD ANDHERI
(WEST), MUMBAI - 400058

DAGARE SHUBHADA
GOVIND

DAGARE SHUSHANT VASUDEV

माणप

DAMBAL PRABHAKAR GOVIND

JOGDAND SHILPA RAJENDRA

3

11269

NAGRAJ COMMERCIAL
INSTITUTE

SHOP NO.6 GOVT.
SERVANT'S COLONY NEW
SHOPPING CENTR BANDRA
(EAST), MUMBAI - 400051

SWAMY BABA
PARMESHWAR KRISHNA

TIKE POONAM BHARAT

CHAVAN SONAL RAJAN

माणप

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

SAWANT RADHIKA NANDKISHOR
4

11415

KAMLESH COMMERCIAL
INSTITUTE

GROUP NO 1/224/3154 A
TAGORE NAGAR VIKHROLI
EAST, MUMBAI - 400083

SAWANT NANDKISHOR
JAGANNATH

नदशक सावंत रा6धका
नंद5कशोर यांचे शै34णक
माणप नाह .

नदशक यांचे शै34णक
आव.यक आहे .

ाचाय खोत सग
ं ा 8ीधर यांचे
ु ध
शै34णक व टं कलेखन
माणप आहे त. परं तु ते
ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

ाचाय खोत सग
ं ा 8ीधर यांचे ,ववाह
ु ध
न;दणी माणप /हमीप /राजप अथवा
नाव बदलाचे माणप आव.यक आहे

माणप

SAWANT NANDKISHOR
JAGANNATH

KHOT SHRIDHAR PANDURANG

5

11523

AKSHAY COMMERCIAL
INSTITUTE

B.M.C SHOP N S KADAKE
RD. SAIWADI ANDHERI
EAST, MUMBAI - 400069

KHOT SUGANDHA
SHRIDHAR

KHOT SUGANDHA SHRIDHAR

DAGARE SHUBHUDA VASUDEV

6

11640

VIGHNESH TYPING
INSTITUTE

7

14054

KIRAN TYPEWRITING &
SHORTHAND INSTITUTE

ADHIKARI NIVAS,
TEMBIPADA ROAD, 605,
LAST BUS STOP, BHANDUP
(W)

DHARAP WADA BHAHMAN
ALI NERAL RAIGHAD,
AGASHE KIRAN BHASKAR
RAIGAD - 410101

BHANDE SARVESH
SHASHIKANT

BARVE DARSHANA MANOHAR

ाचाय यांचे शै34णक व
संगणक माणप नाह . नदशक
संगणक माणप नाह

AGASHE KIRAN BHASKAR

ाचाय व नदशक आगाशे
5करण भा कर यांचे संगणक
माणप नाह .

ाचाय यांचे शै34णक व संगणक
माणप व नदशक संगणक
माणप आव.यक आहे .

ाचाय व नदशक आगाशे 5करण
भा कर यांचे संगणक माणप
आव.यक आहे .

अ. . सं था कं.

8

14092

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

SHUBHAM TYPEWRITING
INSTITUTE

NEAR BANK OF INDIA TAL
POLADPUR DIST. RAIGAD,
RAIGAD

SIDDHI TYPING INSTITUTE

B WING, FLAT.NO.201,
SECOND FLLOWER, S.T.
LOHOKARE MANISHA
STAND ROAD, BHISEGAON, SADASHIVE
TAL- KARJAT DIST. RAYGAD

MORE SANGITA SANTOSH

नदशकाचे नाव

BHUVAD AMOL SANTOSH

ट
ु
ाचाय मोरे संगीता संतोष यांचे
शै34णक माणप आहे . परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

शेरा
ाचाय मोरे संगीता संतोष यांचे ,ववाह
न;दणी माणप /हमीप /राजप अथवा
नाव बदलाचे माणप आव.यक आहे

LOHOKARE MANISHA SADASHIVE
9

14116

ाचाय लोहोकरे मनीषा सदा>शव यांचे
ाचाय लोहोकरे मनीषा सदा>शव
यांचे संगणक माणप नाह .
संगणक माणप आव.यक आहे
BANASODE ANIL PRALHAD

BHOPE SHAILA BALKRISHNA
10

15166

GANESHKRIPA
TYPEWRITING & S/H INST

TISGAON RD, KORPE CHWL
RAJKUVAR KALYANI
JIMMI GARDEN KOLSEWADI
DEVIDAS
KALYAN(E), THANE
RAJKUWAR YASHODHARA ARUN

ाचाय राजकुअर क?याणी
दे ,वदास यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
आहे त. परं तु ते ल9ना:या
आधी:या नावाचे आहे त.

ाचाय राजकुअर क?याणी दे ,वदास
यांचे ,ववाह न;दणी
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे

ाचाय साटम संजय द प
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप
नाह त.

ाचाय साटम संजय द प यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

SATAM SANJAY SAHADEV

11

15191

SHREE TYPING INSTITUTE

AL 4 SEC 16 BLDG 17/3
CIDCO COLONY THANE
BELAPUR RD, THANE 400708

SATAM SANJAY PRADEEP

MHATRE KAJAL PRADEEP

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

DHANAWADE KAMALAKAER
BHIKAJI

MANJREKAR NISHA PRAKASH
12

15405

YASHODHAN
TYPEWRITING INSTITUTE

VARTAK TOWERS NEAR
PATKAR JAYANT
TULINJ ROAD NALASOPARA
SHARADCHANDRA
(EAST) TAL: VASAI, THANE
RANE SMITA EKANATH

ाचाय पाटकर जयंत शरदचं@
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप
नाह त.
नदशक शै34णक व संगणक
माणप
नाह त. आ4ण १००/B. टCप पेपर हमीप नाह .

ाचाय पाटकर जयंत शरदचं@ यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप , नदशक शै34णक व संगणक
माणप
नाह त. आ4ण १००/- B.
टCप पेपर हमीप आव.यक आहे .

SAWANT PRACHI SHRIPAD
13

15407

NALLASOPARA A-1 TRIKON
AASHIRWAD TYPEWRTING APT 1 LODHA MARG,
RANE SAILI SUHAS
INSTITUTE
ACHOLE RD, NALLASOPARA
- 401209

ाचाय राणे शैल सह
ु ास यांचे
संगणक माणप नाह .

ाचाय राणे शैल सह
ु ास यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे .

JADHAV MAMATA VISHNU

PRATIBHA MADHUKAR
NANAWARE

14

15413

MAINKAR TYPEWRITING
INST

A-1, KRISHNA KUTIR, OPP
VIVA COLLEGE,
VOHOJ,VIRAR WEST,
THANE- 101303, OFF, PH 6417818, M - 9226208043

VIKAS NARAYAN PATIL

SHARON FRANCIS RODIGRUGS

MANISHA SAKHARAM GAVANDE

सव नदशकांचे संगणक
माणप नाह .

नदशकांचे संगणक
आव.यक आहे .

माणप

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

UGALE BALASAHEB LAXMANRAO
15

15452

SHREE GANESH TYPING
INSTITUTE

NEAR N.P. SCHOOL POST
AGASHE TAL VASAI DIST
THANE

ाचाय पटे ल जोिGसय शैलेश
यांचे शै34णक माणप आहे त.
परं तु ते ल9ना:या आधी:या
नावाचे आहे त.

ाचाय पटे ल जोिGसय शैलेश यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे

ाचाय कापसे पन
ू म अमर यांचे
संगणक माणप
आहे त. परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त व नदशकांचे संगणक
माणप
नाह .

ाचाय कापसे पन
ू म अमर यांचे ,ववाह
न;दणी माणप /हमीप /राजप अथवा
नाव बदलाचे माणप आव.यक आहे

DOM RAJNI PRAKASH

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण
आदे श नाह .

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण आदे श
आव.यक आहे

DAWKHAR RAVINDRA GANPAT

ाचाय व नदशक डावखर रवीं@
ाचाय व नदशक डावखर रवीं@
गणपत यांचे शै34णक
गणपत यांचे शै34णक टं कलेखन व
टं कलेखन व संगणक माणप
संगणक माणप आव.यक आहे
नाह त.

PATEL JOYCEY SHAILESH
KOLHEKAR SHARMILA MOHAN

FHADTARE AMOL RAMCHANDRA

16

21401

SIDDHI T/W & S/H INST

GAJANAN PALACE OFFICE
NO.2, OPP NEW
MAHARASHTRA SCHOOL,
PIMPRIGAON, PUNE - 17

KAPSE POONAM AMAR

NADGIRE MANISHA DEVENDRA

NADGIRE PRASHANT DEVENDRA

17

18

22057

22091

A-1 TYPEWRITING
INSTITUTE

ASHOKA TYPEWRITING
INSTITUTE

MAIN RD SHEVGAON,
AHMEDNAGAR

KOTHAR SHRIRAMPUR,
AHMEDNAGAR

DOM UJWALA PRASAD

DAWKHAR RAVINDRA
GANPAT

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

19

22119

SUPER TYPEWRITING &
SHORTHAND INSTITUTE

5182 PANCH PEER CHAWDI
NEAR MAHILA BANK,
SHAIKH SHABANA NABAB
AHMEDNAGAR

SHAIKH SHABAJ NABAB

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण
आदे श नाह .

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण आदे श
आव.यक आहे

20

22190

ADARSH TYPING INSTITUTE

ANAND COMPLEX TAL
PARNER ANAGAR

KALE ANKITA ARJUN

नदशक काळे अं5कता अजुन
यांचे संगणक माणप नाह .

नदशक काळे अं5कता अजुन यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

OM TYPING INSTITUTE

AASARA CHOUK KASHTI TAL
SRIGONDA DIST
PATHARE ASHA RAJENDRA RAHINJ DIPAK BARIKRAO
AHEMADNAGAR

22215

CHOUREJ KRUSHNA
TYPEWRITING INSTITUTE

TULAJABHAVANI NAGAR
LEKHANAGAR ROAD DIST
AHEMDNAGAR

23

21

22

22212

KALE DILIP CHANGDEV

ाचाय पठारे आशा राजJद यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आहे त. परं तु ते
ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.
ाचाय चौरे रे खा संतोष यांचे
टं कलेखन व संगणक माणप
आहे त. परं तु ते ल9ना:या
आधी:या नावाचे आहे त व
नदशकांचे संगणक माणप

ाचाय पठारे आशा राजJद यांचे ,ववाह
न;दणी माणप /हमीप /राजप अथवा
नाव बदलाचे माणप आव.यक आहे
ाचाय चौरे रे खा संतोष यांचे ,ववाह
न;दणी माणप /हमीप /राजप अथवा
नाव बदलाचे माणप व नदशकांचे
संगणक माणप
आव.यक आहे

CHAURE REKHA SANTOSH

DEOKAR PRAMOD LAXMAM

22228

NAVNATH NAGAR, TAL.
SAISHOBHA TYPEWRITING
RAHATA, DIST.
INSTITUTE
AHAMADNAGAR -423 107

LOHATE SHOBHA RAJU

LOHATE SHOBHA RAJU

ाचाय लोहाटे शोभा राजू यांचे
शै34णक माणप नाह .

24

23202

SUVIDYA TYPEWRITING
INSTITUTE

SAMRATH ASHOK NAGAR,
KUMTA NAKA, SOLAPUR

KULKARNI ASHWINI
PRAKASH

KULKARNI ASHWINI PRAKASH

ाचाय कुलकणL अि.वनी काश ाचाय कुलकणL अि.वनी काश यांचे
यांचे शै34णक व टं कलेखन
शै34णक व टं कलेखन माणप
माणप नाह .
आव.यक आहे

25

31055

THE LEPROSY MISSION
VOC TRAINING CENTRE

POST PANCHAVATI
HIRAWADI ROAD CORNER,, FRANCIS SHYLA P
NASHIK - 422003

SHINDE PRADIP ANANDRAO

ाचाय MाDसीस .यला यांचे
संगणक माणप नाह .

ाचाय लोहाटे शोभा राजू यांचे
शै34णक माणप े आव.यक आहे

ाचाय MाDसीस .यला यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे

अ. . सं था कं.

26

27

28

29

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

SARASWATI NAGAR
LASALGAON NIPHAD,
NASHIK

KOTHAVADE LATA
BHALCHANDRA

JEET TYPEWRITING
INSTITUTE

31312

32135

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

नदशक पाट ल शीतल बलनाथ
यांचे टं कलेखन माणप नाह .

नदशक पाट ल शीतल बलनाथ यांचे
टं कलेखन माणप आव.यक आहे

NASHIK

BHURKUD PRASHANT
GAVALI SUBHASH LAXMAN
RAMESHRAO

ाचाय गवळी सभ
ु ाष लNमण
यांचे टं कलेखन व संगणक
माणप नाह .

ाचाय गवळी सभ
ु ाष लNमण यांचे
टं कलेखन व संगणक माणप
आव.यक आहे

SARTHAK TYPEWRITING
INSTITUTE

NEAR NEW GRES ENGLISH
MEDIUM SCHOOL, EKATA
NAGAR, BORGAD,
MHASROOL, TAL. DIST.
NASHIK.

DESHMUKH SUNITA VIJAY

DESHMUKH RATNADEEP SANJAY

नदशक दे शमख
ु र नद प संजय
यांचे टं कलेखन माणप नाह .

नदशक दे शमख
ु र नद प संजय यांचे
टं कलेखन माणप आव.यक आहे

NIRMAL TYPEWRITING
INSTITUTE

GANDHI CHOUK SONGIR
DHULE

SONAWANE HEMANT
DAGA

SONAWANE HEMANT DAGA

नदशक सोनवणे हे मत
ं डाग
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह .

नदशक सोनवणे हे मत
ं डाग यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

31090

SAMARTH TYPEWRITING
INSTITUTE

31291

PATIL SHITAL BALNATH

TADGE PARESH BHIKANRAO
30

34036

G.J.TYPING INSTITUTES

DODAICHA
ROAD,SHAHADA,NADURBAR TADGE PARESH VASANT
425409

ाचाय ताडगे परे श वसंत यांचे
संगणक माणप नाह .

ाचाय ताडगे परे श वसंत यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे

MAHAJAN NANDLAL ASARAM

31

34037

YUKTA TYPING INSTITUTE

KHANDBARA, TAL.
NAVAPUR, DIST.
NANDURBAR- 425 416

VALVI AMIR YAMATHA

VALVI GOVIND KOCHARYA

नदशक वाळवी गो,वंद कोचाय
यांचे शै34णक व टं कलेखन
माणप नाह .

नदशक वाळवी गो,वंद कोचाय यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
आव.यक आहे

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

41128

UTKRUSHTA TYPEWRITING KAGAL TAL KAGAL ,
INSTITUTE
KOLHAPUR

ाचाय कांबळे गोरखनाथ ,पराग;डा
यांचे संगणक माणप व नदशकांचे
संगणक माणप आ4ण सं थेचा
माDयता नत
ु नीकरण आदे श आव.यक
आहे

BORATE YUVARAJ VITHAL

ाचाय बोराटे Oपाल यव
ु राज
यांचे शै34णक माणप नाह .

ाचाय बोराटे Oपाल यव
ु राज यांचे
शै34णक माणप आव.यक आहे

KULKARNI MANISHA
RATANSING

SHILEDAR AMRUTSING
BHAGATSING

ाचाय कुलकणL मनीषा
र न>संग यांचे शै34णक व
टं कलेखन माणप आहे त. परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

ाचाय कुलकणL मनीषा र न>संग
यांचे ,ववाह न;दणी
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे

DESAI SUMAN
VIMALCHANDRA

HALDANKAR AKSHARA AMIT

ाचाय दे साई सम
ु न ,वमलचं@
यांचे टं कलेखन माणप नाह .

ाचाय दे साई सम
ु न ,वमलचं@ यांचे
टं कलेखन माणप आव.यक आहे

ाचाय सोमनाथ साधू कोलते
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय सोमनाथ साधू कोलते यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

KAMBLE GORKHNATH
PIRAGONDA
YADHV RAOSAHEB SHAMRAO

33

34

35

MAHARASHTRA
TYPEWRITING INSTITUTE

A/P KOTOLI TAL PANHALA

41222

AMRUT TYPEWRITING
INSTITUTE

NAVJIVAN CHOUCK
GHALWAD RD TAL SHIROL
DIST KOLHAPUR

45013

2010 HENDLEKAR HOUSE
HENDLEKAR TYPEWRITING MEDHA KOTE WADA
INSTITUTE
CHIVALA MALVAN VEL RD,
SINDHUDURG

41151

शेरा

ाचाय कांबळे गोरखनाथ
,पराग;डा यांचे संगणक
माणप नाह . नदशकांचे
संगणक माणप
नाह .
सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण
आदे श नाह .

KAMBLE ANANDA APPASO
32

ट
ु

BORATE RUPALI YUVARAJ

FALKE SACHIN EKNATH
36

51108

JAI BHAWANI
TYPEWRITING INSTITUTE

SILLOD , AURANGABAD,
OFF. PH - 223661, M 9422204060

SOMINATH SANDU KOLTE
AJAY SOMINATH KOLTE

अ. . सं था कं.

37

38

39

40

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

CHATRAPATI TYPING AND
SHORTHAND INSTITUTE

TAL PAITHAN DIST
AURANGABAD

SAPTASHRUNGI
TYPEWRITING INSTITUTE

SAMAROL MAIN RD,
KASBA, OLD JALNA
SANGMULE KASBA OLD
JALNA, JALNA - 431203

52063

VAISHNAV TYPING INST.

RAJUR (GANPATI), TAL.
VAISHNAV YOGESH
BHOKARDAN, DIST. JALANASHANKARDAS
431 213

52073

GAJANAN TYPING
INSTITUTE

ADARSHNAGAR TAL
JAFRABAD DIST
AURANGABAD

51227

52033

नदशकाचे नाव

ट
ु
नदशक भंकर अ नल अजुन
यांचे शै34णक व संगणक
माणप नाह .

SATDIVE BHARAT
BHANUDAS

BHANKAR ANIL ARJUN

SANGMULEY JAYSHRI
SATISHRAO

ाचाय व नदशक संगमळ
ु े
जय8ी सतीशराव यांचे शै34णक
SANGMULEY JAYSHRI SATISHRAO व टं कलेखन आ4ण संगणक
माणप आहे त. परं तु ते
ल9ना:या आधी:या नावाचे

PANDIT ANIL VITHOBA

शेरा
नदशक भंकर अ नल अजुन यांचे
शै34णक व संगणक माणप
आव.यक आहे
ाचाय व नदशक संगमळ
ु े जय8ी
सतीशराव यांचे ,ववाह न;दणी
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे

WAGHMARE SANDIP SANDU

नदशक वाघमारे संद प संद ू
यांचे संगणक माणप नाह .

नदशक वाघमारे संद प संद ू यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

MULEY SANTOSH BABURAO

नदशक मळ
ु े संतोष बाबरु ाव
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह .

नदशक मळ
ु े संतोष बाबरु ाव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

ाचाय बोडखे आनंद शंकरराव
यांचे संगणक यांचे शै34णक
माणप नाह .

ाचाय बोडखे आनंद शंकरराव यांचे
संगणक यांचे शै34णक माणप
आव.यक आहे

ाचाय शेटे द तकुमार नरहरराव
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय शेटे द तकुमार नरहरराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

OVHAL DEELIP BHAURAO
41

53005

ADARSH TYPEWRITING
INSTITUTE

KAIJ , BEED - 431122

BODKHE ANANT
SHANKARRAO
KALAKDANDE SAYALE
SHASHIKANT

42

53017

SHRIRAM T/W INST

KAIJ , TAL- KAIJ, DIST - BEED SHETE DATTAKUMAR
- 431123, M - 9860651802 NARHARRAO

UMBARKAR VAISHALI BHAURAO

अ. . सं था कं.

43

44

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

53026

TAYYABA TYPEWRITING
INSTITUTE

BALBHIM CHOWK
NALBAND GALLI MASHIDI
NR, BEED - 431112

MARZA SHAFIQ BAIG
MUNIR BAIG

MARZA SHAFIQ BAIG MUNIR
BAIG

ाचाय व नदशक यांचे
शै34णक माणप नाह .

53053

ASHA TYPEWRITING
INSTITUTE

PARLI VAIJNATH PETH
GALLI, TAL- PARALI, BEED 431515

VEDPATHAK
CHANDRASHEKHAR
VASANTRAO

VEDPATHAK VAIBHAV
CHANDRASHEKHAR

ाचाय वेदपाठक चं@शेखर
वसंतराव यांचे संगणक
माणप नाह .

ाचाय वेदपाठक चं@शेखर वसंतराव
यांचे संगणक माणप आव.यक आहे

नदशकांचे शै34णक टं कलेखन
व संगणक माणप नाह .

नदशकांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे

ाचाय व नदशक यांचे शै34णक
माणप आव.यक आहे

DESHMANE NITEEN
GANGADHAR
45

53058

DESHMANE TYPEWRITING NEAR DISTRICT COURT
DESHMANE RANGNATH
INSTITUTE
AMBEJOGAI, BEED - 431517 NAGNATHRAO
DESHMANE RAJESH RANGNATH

46

53079

BALAJI TYPEWRITING
INSTITUTE

47

53107

ADITYA TYPING INSTITTUTE

48

53108

MAULI TYPING INSTITUTE

GANDHINAGAR
AMBAJOGAI , BEED 431517

SHINDE SUMAN
RANGNATHRAO

DESHMUKH RANJEET BHASKAR

ाचाय >शंदे सम
ु न रं गनाथराव
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय >शंदे सम
ु न रं गनाथराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

SHAHUNAGAR TAL
MAJALGAON DIST BEED

SAUNDAR NARAYAN
DNYANOBA

TAUR PAWAN EKNATH

नदशक तौर पवन एकनाथ
यांचे संगणक माणप नाह .

नदशक तौर पवन एकनाथ यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

MEHETRE RAHUL UTTAM

नदशक Cहे े राहुल उ तम यांचे नदशक Cहे े राहुल उ तम यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप नाह . तसेच ाचायाचे
माणप व तसेच ाचायाचे संगणक
संगणक माणप नाह .१००/- B. माणप आ4ण १००/- B. टS Cप पेपर
टCप पेपर हमीप नाह .
हमीप आव.यक आहे

RAYMOHA DIST BEED

SANGALE HANUMANT
SHAHADEO

अ. . सं था कं.

49

50

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

53116

HARIOM TYPING INSTITUTE

DHANORA TAL ASHTI DIST
BEED

DAHATONDE TUKARAM
MANIKRAO

54035

MOHSEEN TYPEWRITING
INSTITUTE

AT & POST PURNA ,
PARBHANI

FEROZ KHAN MOHMMED
KHAN

ट
ु

नदशकाचे नाव

माणप

शेरा

नाह त.

O.६०० सं करण श?
ु क, O.१०० टS Cप
पेपरवर हमीप नोटराईUड, ाचाय
शै34णक-टं कलेखन-संगणक, नदशक
शै34णक-टं कलेखन-संगणक आ4ण
माणप संगणक लॅ ब फोटो आव.यक
आहे

WAMAN MAHADEV BHAGWAN

कोणतेह

PATHAN SHAYED KHAN

नदशक पठाण सGयद खान
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह .

नदशक पठाण सGयद खान यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

ाचाय कुलकणL भाकर
गो,वंदराव यांचे संगणक
माणप नाह . नदशकांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप नाह .

ाचाय कुलकणL भाकर गो,वंदराव
यांचे संगणक माणप आ4ण
नदशकांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे

नदशक गायकवाड नामदे व
रामकृ0ण शै34णक व संगणक
माणप नाह .

नदशक गायकवाड नामदे व रामकृ0ण
शै34णक व संगणक माणप
आव.यक आहे

DESHPANDE GOVIND
VASANTRAO

51

54050

RAGHAVENDRA T/W INST

NULL

KULKARNI PRABHAKAR
GOVINDRAO

JOSHI GAJANAN MANIKROA

KULKARNI YATINDRA
PRABHAKAR

52

53

55035

61094

Vidhat Typing Institute

SAIBABA TYPEWRITING
INSTITUTE

Vasamal Dist Hingoli

SUMAN PATIL WADA H N
418 RADHANAGAR.,
AMRAVATI

MISTRI MINAKSHI
BRAHMAYYA

GAIKAWAD NAMDEV
RADHAKISHAN

THOKE JYOTI SHIVAJIRAO

ाचाय ठोके Uयोती >शवाजीराव
यांचे शै34णक टं कलेखन व
INGLE SWAPNIL CHANDRAKANT संगणक माणप आहे त. परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

ाचाय व नदशक ठोके Uयोती
>शवाजीराव यांचे ,ववाह न;दणी
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे

अ. . सं था कं.

54

61119

सं थेचे नाव
PRAGATI TYPEWRITING
INSTITUTE

सं थेचा प ता
CHANDUR RAILWAY, ,
AMRAVATI

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

GORDE SUNIL MADHUKAR GORDE PRITI SUNIL

ट
ु

शेरा

नदशक गोरडे ीती सन
ु ील यांचे
ाचाय व नदशक गोरडे ीती सन
ु ील
शै34णक टं कलेखन व संगणक
यांचे ,ववाह न;दणी
माणप आहे त. परं तु ते
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
ल9ना:या आधी:या नावाचे
बदलाचे माणप आव.यक आहे
आहे त.

KHANADARE SAGAR SHALIKRAM
55

61137

PATKAR TYPEWRITING
INSTITUTE

GANDHI NAGAR BANOSA
DARYAPUR, AMRAVATI

ाचाय पाटकर आशा दे ,वदास
यांचे शै34णक माणप आहे त.
परं तु ते ल9ना:या आधी:या
नावाचे आहे त.

PATKAR ASHA DEVIDAS

ाचाय व नदशक पाटकर आशा
दे ,वदास यांचे ,ववाह न;दणी
माणप /हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे

PATKAR ASHA DEVIDAS

BHAJI BAZAR , AMRAVATI

RAUT SUDHAKAR
NAMDEVRAO

ाचाय राउत सध
ु ाकर
नामदे वराव यांचे शै34णक
JONDHALE RAJESH PANDURANGI
टं कलेखन व संगणक माणप
नाह त.

SUTONE SURESH ANNAJI

SUTONE ARCHANA SURESH

56

61200

SHRINIVAS TYPEWRITING
INSTITUTE

57

61233

HARSHAL TYPEWRITING
INSTITUTE

KALYAN NAGAR MAIN
ROAD, AMRAVATI

58

61261

SNEHA TYPING INSTITUTE

PAWAN NAGAR NEAR
GANGASAGAR RAVISH
COTTON MILL, AMRAVATI KESHAORAO
444601

59

61273

ADARSHA T/W INST

KANTA NAGR, CAMP, OPP
COMMISSIONER OFFICE,
AMRAVATI

GAJBHIYE VAISHALI
SAHADEVRAO

नदशक सत
ु ोने अचना सरु े श
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

ाचाय गंगासागर रा,वश
GANGASAGAR SHRUTIKA RAVISH केशवराव यांचे संगणक
माणप नाह .

CHAVHAN PRATIBHA
NAMDEVRAO

ाचाय गज>भये वैशाल
सहदे वराव यांचे संगणक
माणप नाह व नदशक
चXहाण तभा नामदे वराव यांचे
संगणक माणप नाह .

ाचाय राउत सध
ु ाकर नामदे वराव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

नदशक सत
ु ोने अचना सरु े श यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे

ाचाय गंगासागर रा,वश केशवराव
यांचे संगणक माणप आव.यक आहे

ाचाय गज>भये वैशाल सहदे वराव
यांचे संगणक माणप
व नदशक
चXहाण तभा नामदे वराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

60

61293

OM TYPING INSTITUTE

KIRAN NAGAR, NO.2,
CHAITANYA COLONY
SAMOR, BYPASS ROAD,
AMRAVATI

61

61302

DIVYASADAN
TANKLEKHAN SANSTHA

NEAR PARADHI COLONY
VADALI CAMP

62

61309

ABHILASHA TYPING
INSTITUTE

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

61313

SAI TYPING INSTITUTE

BANARSE NIRAJ ARVIND

ाचाय बनारसे रोYहणी सरु J @
ाचाय बनारसे रोYहणी सरु J @ यांचे
यांचे शै34णक माणप नाह त. शै34णक माणप आव.यक आहे

PADIJARAMAMNA LILY
THOMAS

GAWANDE SUDHA
WASUDEVRAO

ाचायाचे टं कलेखन
नाह .

MURTIZAPUR RD AMRAVATI KARODE ANITA BHASHKAR TAYADE KALPANA ARVIND

SABANPURA DIST
AMARAVATI

शेरा

BANARSE ROHINI
SURENDRA

TAMBAT VAISHALI ASHISH
63

ट
ु

TAMBAT VAISHALI ASHISH
DESHMUKH PRAVIN SAHEBRAO

माणप

ाचायाचे टं कलेखन
आव.यक आहे

माणप

ाचाय कोरडे अ नता भा कर
यांचे शै34णक व टं कलेखन
माणप नाह त. आ4ण नदशक
तायडे क?पना अर,वंद शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
आहे त. परं तु ते ल9ना:या
आधी:या नावाचे आहे त.

ाचाय कोरडे अ नता भा कर यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
आव.यक आहे आ4ण नदशक तायडे
क?पना अर,वंद शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आहे त. परं तु ते
ल9ना:या आधी:या नावाचे आहे त.
नदशक तायडे क?पना अर,वंद यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे .

ाचाय तांबट वैशाल आशीष
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आहे त. परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

ाचाय तांबट वैशाल आशीष यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे

ाचायाचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

ाचायाचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे

KHASBAGE BHAGVAT
WAMANRAO
64

61314

NAVPRABHAT TYPING
INSTITUTE

NEAR POST OFFICE POLICE
STATION TAL VARUD DIST

NAVPRABHAT TYPING
INSTITUTE INSTITUTE

अ. . सं था कं.
64
61314

सं थेचे नाव
INSTITUTE

सं थेचा प ता
STATION TAL VARUD DIST
AMRAVATI

ाचायाचे नाव
INSTITUTE INSTITUTE
PUNAM PANDURANGJI

नदशकाचे नाव

ाचायाचे शै34णक
ट
ु टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

ाचायाचे शै34णकशेटंरक
ा लेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे

ाचाय घोडे सन
ु ील दादाराव
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय घोडे सन
ु ील दादाराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

ाचाय भालेकर उUवल >म>लंद यांचे
टं कलेखन माणप व नदशक
भालेकर उUवल हZरदास यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
आव.यक आहे
नदशक करवडे स6ु चता शंकरराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

WANKHADE ATUL PANDURANGJI

SAKARKAR SEEMA DADARAO
65

61327

BRAMHANWADA(THADI)
SAKSHI TYPING INSTITUTE TAL CHANDURBAZAR DIST
AMRAVATI

GHODE SUNIL DADARAO
TINGANE ROSHAN
DIGAMBARRAO

66

67

68

69

61331

61349

61361

62118

BHALEKAR UJWAL MILIND

BHALEKAR UJWAL HARIDAS

ाचाय भालेकर उUवल >म>लंद
यांचे टं कलेखन माणप नाह
व नदशक भालेकर उUवल
हZरदास यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप

ALFA TYPING INSTITUTE

POHARABANDI TAL- DISTAMRAVATI- 444 904.

PRADHAN NISHA
GANESHROA

KARWADE SUCHITA
SHANKARRAO

नदशक करवडे स6ु चता
शंकरराव यांचे संगणक
माणप नाह .

MAULI TYPING INSTITUTE

JIJAU NAGAR, BUS STAND
ROAD, WARUD, TALWARUD DIST- AMRAVATI444 906..

THAKARE PURUSHOTTAM
MAROTRAO

HINGHANGHATE JYOTI
RAJENDRA

नदशक Yहंगनघाटे Uयोती राजJ@ नदशक Yहंगनघाटे Uयोती राजJ@ यांचे
यांचे शै34णक टं कलेखन व
शै34णक टं कलेखन व संगणक
संगणक माणप नाह त.
माणप आव.यक आहे

NEAR DESHMUKH
PRERNA TYPING INSTITUTE LOWN,RAMNAGAR
AMRAWATI-444604

SHRI RENUKA
AT POST UNDRI, TAL
TYPEWRITTING INSTITUTE CHIKHALI, DIST BULDHANA

KAKADE SADHANA SURESH RINDHE AMBADAS SUBHASH

ाचाय काकडे साधना सरु े श
यांचे संगणक माणप नाह व
नदशक Zरंढे अंबादास सभ
ु ाष
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय काकडे साधना सरु े श यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे व
नदशक Zरंढे अंबादास सभ
ु ाष यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

अ. . सं था कं.

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

70

62119

RAJESH TYPEWRITTING
INSTITUTE

SWAMI VIVEKANAND
DESHMUKH RAJESH
CHOWK, NEAR GADHI,
SHIVRAO
SHEGAON, DIST BULDHANA

DESHMUKH PRAMOD SHIVRAO

नदशक दे शमख
ु ,वनोद >शवराव नदशक दे शमख
ु ,वनोद >शवराव यांचे
यांचे शै34णक टं कलेखन व
शै34णक टं कलेखन व संगणक
संगणक माणप नाह त व
माणप आव.यक आहे व ाचाय
ाचाय दे शमख
दे शमख
ु राजेश >शवराव
ु राजेश >शवराव यांचे संगणक
यांचे संगणक माणप नाह .
माणप आव.यक आहे

71

62128

SHOBHA TYPING INSTITUTE

MALAKAPUR JUNA RD
MOTALA

DAHAKE VIDYA NAMDEO

नदशक डहाके ,व\या नामदे व
यांचे संगणक माणप नाह .

72

73

62133

62135

INGLE SHOBHA ARVIND

Sri Sai Tanklekhan Sanstha

TAL KHAMGAON NANDORA KSHIRSAGAR MAMTA
RD BULDHANA
GAJANAN

BALANATH TYPING
INSTITUTE

SAKHARKHERDA TAL
SINDHAKHEDRAJA
BULDHANA

KSHIRSAGAR GAJANAN
JAGANNATH

JITKAR BALAJI VISHWANTH JITKAR SUVRANA BALAJI

ाचाय 3ीरसागर ममता
गजानन यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
आहे त. परं तु ते ल9ना:या
आधी:या नावाचे आहे त.
ाचाय िजतकर सव
ु णा बालाजी
यांचे शै34णक व टं कलेखन
माणप आहे त. परं तु ते
ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त, आ4ण यांचे संगणक

नदशक डहाके ,व\या नामदे व यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे

ाचाय 3ीरसागर ममता गजानन यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे .
ाचाय िजतकर सव
ु णा बालाजी यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे .

AJANKAR SANJIWANI SUNIL

74

65061

GURUDEV TYPEWRITING
INSTITUTE

ARUNODAY COLONY
BHOSA RD DEHANKAR LAY
OUT NEAR RENUKA
MANGAL KARYALAYA,
YAVATMAL

ाचाय अनजंकर संजीवनी
सन
ु ील यांचे शै34णक व
टं कलेखन माणप आहे त
AJANKAR SANJIWANI SUNIL TALAWARE VARSHA PRABHAKAR
परं तु ते ल9ना:या आधी:या
नावाचे आहे त, आ4ण यांचे
संगणक माणप नाह .
CHAVHAN AMOL SHANKAR

ाचाय अनजंकर संजीवनी सन
ु ील यांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे . आ4ण यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे .

अ. . सं था कं.

75

65067

सं थेचे नाव
NEEKETA TANKLEKHAN
VIDYALAYA

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

SHSTRINAGAR VITTHAL
SHELKE ALKA MADHUKAR
MANDIR ROAD, YAVATMAL

नदशकाचे नाव

SHELKE ALKA MADHUKAR

JADAHO MUKUL VASANTRAO
76

65070

VASANT DADA NAIK
TYPEWRITING INSTITUTE

PUSAD , YAVATMAL

JADHAO VASANTRAO BADU
JADHAO MAYURI VASANTRAO

ट
ु
ाचाय व नदशक शेळके
अलका मधक
ु र यांचे टं कलेखन
व संगणक माणप नाह त.

शेरा
ाचाय व नदशक शेळके अलका
मधक
ु र यांचे टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

ाचाय व नदशक यांचे कोणतेह
ाचाय व नदशक यांचे
कोणतेह माणप नाह त. तसेच माणप आव.यक आहे . तसेच १००/१००/- B. टCप पेपर हमीप व B. टCप पेपर हमीप व ६००/- O.
सं करण आव.यक आहे .. माDयता
६००/- O. सं करण श?
ु क नाह .
माDयता नत
ु नीकरण आदे श आव.यक आहे .
ु नीकरण आदे श नाह . नत

WAKDE PRIYADARSHINI ANKUSH

77

65140

ACHARYA TYPING
INSTITUTE

YAVATMAL

WAKDE PRIYADARSH
ANKUSH

SUROSHE SHUBHANGI
UMESHROA

ाचाय वाकडे , यदशनी अंकुश
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आहे त. परं तु
ते ल9ना:या आधी:या नावाचे
आहे त.

ाचाय वाकडे , यदशनी अंकुशयांचे
,ववाह न;दणी माणप /हमीप /राजप
अथवा नाव बदलाचे माणप
आव.यक आहे .

JOSHI VINAY DATTATRAYA

78

71149

ALANKAR TYPEWRITING
INSTITUTE

273 NANDANVAN LAYOUT , VEKHANDE AVINASH
NAGPUR - 440009
SHREEKUMAR

ाचाय वेखंडे अ,वनाश 8ीकुमार
KALPATE MONESH LAXMANRAO यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

ाचाय वेखंडे अ,वनाश 8ीकुमार यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

अ. . सं था कं.

79

80

81

71219

सं थेचे नाव

सं थेचा प ता

PLOT NO 29 OLD
SARASWATI TYPEWRITING
SUBHEDAR LAYOUT,
INSTITUTE
NAGPUR - 440024

71261

NAGPUR INSTITUTE OF
COMM & MANAGEMENT

71269

GURUDATTA TYPING &
SHORTHAND INSTITUTE

ाचायाचे नाव
PAWADE VIJAY
JAYAWANTRAO

PLOT NO.20 THAOKAR
BUILDING AYODHYA
BORADE MAHADEO
NAGAR CHOWK, NAGPUR - DEVRAOJI
440024

MADHAV NAGAR NAGPUR

WAGH LATA PANDURANG

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

AJIT YUGRAJ PREMCHAND

नदशक अिजत यग
ु राज ेमचंद
असन
माणप अिजत यग
ू
ु राज
जयचंद असे आहे त यांचे
टं कलेखन व संगणक माणप
आहे व शै34णक माणप

नदशक अिजत यग
ु राज ेमचंद असन
ू
माणप अिजत यग
ु राज जयचंद असे
आहे त. हमीप /राजप अथवा नाव
बदलाचे माणप आव.यक आहे . व
शै34णक माणप आव.यक आहे .

BORADE SANDESH MAHADEO

नदशक बोराडे संदेश महादे व
यांचे शै34णक व टं कलेखन
माणप नाह त.

नदशक बोराडे संदेश महादे व यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
आव.यक आहे .

WALDE RUNALI RAVINDRA

ाचाय वाघ लता पांडुरं ग यांचे
शै34णक व टं कलेखन
माणप नाह त.

ाचाय वाघ लता पांडुरं ग यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
आव.यक आहे .

नदशकांचे शै34णक टं कलेखन
व संगणक माणप नाह .
ाचाय ढोले वसंत चंपतराव
यांचे संगणक माणप नाह .

नदशकांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे .
ाचाय ढोले वसंत चंपतराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे .

नदशक येवले संजय संतोषराव
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

नदशक येवले संजय संतोषराव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

ZADE SHUBHANGI DIGAMBAR
82

71331

SHRI DATTAGAJANAN
TYPEWRITING & S/H INST

KAILASH NAGAR ROAD
DHOLE VASANT
AYODHYANAGAR, NAGPUR CHAMPATRAO
440024
BELKHODE EAISHWARYA
CHANDRASHEKHAR

83

71361

MAHULKAR SHORTHAND
SCHOOL

189 L.I.T. ROAD
RAMNAGAR, NAGPUR 440010

KHAWALE SHEELA
MAHADEORAO

YEWALE SANJAY SANTOSHRAO

SAHARE SWATI SADASHIV
84

71479

DEEP TYPEWRITING
INSTITUTE

327 NEW SUBHEDAR LAY
OUT, NAGPUR

JAISWAL SUNITA DILIP

ाचाय जय वाल सु नता Yदल प
ाचाय जय वाल सु नता Yदल प यांचे
यांचे शै34णक टं कलेखन व
शै34णक टं कलेखन व संगणक

अ. . सं था कं.
84
71479

सं थेचे नाव
INSTITUTE

सं थेचा प ता
OUT, NAGPUR

ाचायाचे नाव
JAISWAL SUNITA DILIP

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

SONKUSARE GAJANAN
SHANKARRAO

ाचाय व नदशक सोनकुसरे
गजानन शंकरराव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप नाह त.

ाचाय व नदशक सोनकुसरे गजानन
शंकरराव यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप आव.यक आहे .

KHANGAR RAJU BABARAO

ाचाय खंगार स,वता राजू यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
नाह त.

ाचाय खंगार स,वता राजू यांचे
शै34णक व टं कलेखन माणप
आव.यक आहे .

DAMAHE DEVLAL MOHANDAS

नदशक दमाहे दे वलाल
मोहनदास यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
नाह त.

नदशक दमाहे दे वलाल मोहनदास यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

ाचाय माळवी ,ववेक शंकरराव यांचे
संगणक माणप आव.यक आहे .

JAISWAL ANKIT DILIP

85

86

71571

SANSKRUTIK BHAVAN,
AAYUSH TYPING INSTITUTE WORD NO. 1, KUHI, DIST.
NAGPUR.

71573

KHANGAR TYPING
INSTITUTE

DATTANAGAR, GHOGLI
ROAD, BESA, TAL. DIST.
NAGPUR.

RING ROAD, AAHUJA
NAGAR, JARIPATKA, TAL.
DIST. NAGPUR

JANIYANI MANOJ
CHETANDAS

SONKUSARE GAJANAN
SHANKARRAO

KHANGAR SAVITA RAJU

87

71583

SUNRAISE TYPING
INSTITUTE

88

72098

RAJ TYPEWRITING
INSTITUTE

SAKOLI BHANDARA,
BHANDARA

MALVI VIVEK SHANKARRAO MOHOD PRITI BABARAO

ाचाय माळवी ,ववेक शंकरराव
यांचे संगणक माणप नाह .

89

74028

TAJ TYPING INSTITUTE

MAIN RD SINDI WARDHA

MOHAMMAD IQBAL
IBRAHIM

ाचाय महCमद इ^बाल इ_ाह म ाचाय महCमद इ^बाल इ_ाह म यांचे
यांचे संगणक माणप नाह .
संगणक माणप आव.यक आहे .

NAKHATE AMOL MAHADEO

BHAGAT GEETA PARASRAM
90

74105

MAULI TYPING INSTITUTE

NEAR VANA NAGARI
BANKGIRAD RD

JAMBHULE SWAPNIL
VASANTRAO

ाचाय जांभळ
ु े व!नील
वसंतराव यांचे टं कलेखन

ाचाय जांभळ
ु े व!नील वसंतराव यांचे
टं कलेखन माणप आव.यक आहे .

अ. . सं था कं.
सं थेचे नाव
90
74105 MAULI TYPING INSTITUTE

सं थेचा प ता
BANKGIRAD RD
SAMUDRPUR WARDHA

ाचायाचे नाव
VASANTRAO

नदशकाचे नाव

ट
ु

वसंतराव यांचे टं कलेखन
माणप नाह .

ाचाय जांभळ
शेरा वसंतराव यांचे
ु े व!नील
टं कलेखन माणप आव.यक आहे .

KHEDKAR ANKIT SURYABHAN

91

76024

PRADEEP TYPEWRITING
INSTITUTE

AT POST ALLAPALLI TAH
AHERI, GADCHIROLI

UPLENCHIWAR RAJENDRA
BABURAO

UPLENCHIWAR RAJENDRA
BABURAO

या सं थे:या संगणक Bमचा
फोटो नाह

या सं थे:या संगणक Bमचा फोटो
आव.यक आहे .

ाचाय जाधवर शामसद
ंु र
बाबरु ाव यांचे टं कलेखन
माणप नाह .

ाचाय जाधवर शामसद
ुं र बाबरु ाव यांचे
टं कलेखन माणप आव.यक आहे .

SHINDE ANANT TRIMBAK

92

82042

KATE T/W INST

AT & POST KALLAM, OPP
MARKET, OFFICE,
OSMANABAD

JADHAVAR SHAMSUNDAR
BABURAO
MUNDE DEEPAK JANAK

93

82069

PRAGATI TYPEWRITING
INSTITUTE

OP. ALAHABAD BANK
TAMBARI PART,
OSMANABAD

PATIL SUBHASH SUBHASH

नदशक वदने रजनीकांत
रमाकांत यांचे शै34णक
WADNE RAJNIKANT RAMAKANT
टं कलेखन व संगणक माणप
नाह त.

नदशक वदने रजनीकांत रमाकांत यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

MORE AKASH RAMCHANDRA
94

82086

PEOPLE TYPEWRITING
INSTITUTE

BARSHI BYPASS RD
MORE ANURADHA
VIDYANAGAR OSMANABAD RAMCHANDRA

ाचाय मोरे अनरु ाधा रामचं@
यांचे शै34णक टं कलेखन व

ाचाय मोरे अनरु ाधा रामचं@ यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक

अ. . सं था कं.
94
82086

सं थेचे नाव
INSTITUTE

सं थेचा प ता
ाचायाचे नाव
VIDYANAGAR OSMANABAD RAMCHANDRA

नदशकाचे नाव

ट
ु

शेरा

यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

ाचाय व नदशक ,वजयकुमार
का?यान!पा तोरकडे यांचे
संगणक माणप नाह .

ाचाय व नदशक ,वजयकुमार
का?यान!पा तोरकडे यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे .

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण
आदे श नाह .

सं थेचा माDयता नत
ु नीकरण आदे श
आव.यक आहे .

ाचाय मोरे शांताबाई ,व`लराव
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त. व
नदशक मोरे रामदास ,व`लराव
यांचे संगणक माणप नाह .

ाचाय मोरे शांताबाई ,व`लराव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे व नदशक
मोरे रामदास ,व`लराव यांचे संगणक
माणप आव.यक आहे .

MORE SAGAR RAMCHANDRA

DIPAK PRAKASH MALI
95

82098

VAISHNAVI TYPING
INSTITUTE

JEVLI, TAL. LOHARA, DIST.
OSMANABAD

VIJAYKUMAR KALYANAPPA
TORKADE
VIJAYKUMAR KALYANAPPA
TORKADE

KATKAR KALPANA SUBHASHRAO
96

82099

Jay Bhavani Typwriting
Institute.

front of New Bus Stand,
Latur Road

WADAVRAO SUVEG
BIBHISHAN
NARAWADE NIRMALA NAGNATH

97

83009

SHRI SAMARTH
TYPEWRITING INSTITUTE

SARALA BAZAR NEAR
NAGARESHWAR MANDIR
BHOI GALLI,, NANDED 431601

MORE SHANTABAI
VITHALLRAO

MORE RAMDAS VITHALLRAO

अ. . सं था कं.

98

83129

सं थेचे नाव
TIRUPATI TYPEWRITING
INSTITUTE

सं थेचा प ता

ाचायाचे नाव

PETHVADAJ, TAL KANDHAR,
SHAIKH USMAN -DIST NANDED, PIN - 431714

नदशकाचे नाव
WADAJKAR MAHEBUB
AJIMODDIN

ट
ु

शेरा

नदशक वडजकर मेहबब
ू
अजीमोYaन यांचे शै34णक
टं कलेखन व संगणक माणप
नाह त. संगणक Bम फोटो नाह .

नदशक वडजकर मेहबब
ू अजीमोYaन
यांचे शै34णक, टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे व संगणक
Bम फोटो आव.यक आहे .

ाचाय पाट ल द पक गौतमराव
यांचे शै34णक टं कलेखन व
संगणक माणप नाह त.

ाचाय पाट ल द पक गौतमराव यांचे
शै34णक टं कलेखन व संगणक
माणप आव.यक आहे .

PATILL DEEPAK GAUTAMRAO
99

83189

Pratibha typewriting
Institute

vasant nagar anand nagar
rd nanded

PATILL DEEPAK
GAUTAMRAO
DESHMUKH AMOL PRAKASH

SALUNKE RAJESH SHREERAM
100

83221

MARKENDEY
TYPEWRITING INSTITUTE

AT POST- ISLAMPUR, TAL.GARDASWAR SANGITA
KINVAT, DIST.-NANDED-431
PARMESHWRA
803.
THORAT RAHUL NARAYAN

101

83230

SHIVSHANKAR TYPING
INSTITUTE

BARUL, TAL. KANDHAR,
DIST. NANDED

KOLHE SHIVSHANKAR
MAROTI

LANGDE RAJU SURYAKANT

ाचाय गद.वर संगीता परमे.वर यांचे
ाचाय गद.वर संगीता परमे.वर
संगणक माणप आव.यक आहे .
यांचे संगणक माणप नाह .
नदशकांचे संगणक माणप
नदशकांचे संगणक माणप
आव.यक आहे . संगणक Bम फोटो
नाह . संगणक Bम नाह .
आव.यक आहे .

ाचाय को?हे >शवशंकर माOती
यांचे शै34णक माणप नाह .

ाचाय को?हे >शवशंकर माOती यांचे
शै34णक माणप आव.यक आहे .

