
यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठ, नािशक 

 
बी.बी.ए. (िबिझनेस ोससे मनेॅजमट) िश मासाठी वशे घेतले या व यशवंतराव च हाण महारा   
मु  िव ापीठाचे मु यालय िवभागीय क  यथेे वक लॅबसाठी िनवड झाले या िव ा यासाठी सूचना 

 
पुढील त यातील िव ा याची िव ापीठातील वक लॅबसाठी िनवड झाली आह.े 

 
 व या याचे नाव े जु 

हायचे 
ठकाण 

 व या याचे नावे जु 
हायचे 
ठकाण 

1 याि मन नगार काझी 
मु ताशीमु न काझी 

अमरावती 
वभागीय 
क  

18 

सोनाल  बबन मो हते 

ना शक 
मु यालय 

2 मीना ी राज  ठाकरे 19 द ता नारायण गर  
3 राजेश अजुनराव पारडी औरंगाबाद 

वभगीय क  
20 नसार सलर शखे 

4 ाने वर गोरोबा यादव 21 औदुंबर अ णराव गाडगे 
5 सायल  मंगश होलम 

मुंबई 
वभगीय क  

22 मोहसीन अखला य ूवा ता 
6 सायल  सुरेश पवार  23 शरेोझ श कल घरतकर 
7 ाज ता द प ता हणकर  24 आकाश बबन काळे 
8 स न द प उ बरकर नागपूर 

वभगीय क  
25 व नाल  गोरख काकड े

पुणे 
वभगीय 
क  

9 कुणाल अ ण बकल े 26 तभा सुरेश मान े
10 वकास लाला आढाव 

ना शक 
वभगीय क  

27 जागतृी नानाभाऊ पाट ल 
11 सतीश गजानन पवार 28 धडवे संकेत संजय 
12 या जगद श झळके 29 तुषार नंदकुमार शरेखाने को हापूर 

वभगीय 
क  

13 अफ रनाझ मकबुल अल  

ना शक 
मु यालय 

30 अ मत बाबासो भोसले 
14 ल लत कैलास महाजन 31 न कता महावीर देसाई 
15 अं कता भाकर राजूरकर 32 वकास राजेश पावड े नांदेड 

वभगीय 
क  

16 सोनल व णू दाभाड े 33 अ लम महंमद ताहेर महंमद 
17 भरत ीराम घाणे 34 सु या वामन शेवाळे 

 

वर ल व या याना दनांक 1 ऑ टोबर 2015 रोजी त यात दश वले या ठकाणी जु हायच ेआहे. 
यापूव  सव व या यासाठ  ना शक येथे व यापीठ मु यालयात 25 ते 29 स टबर 2015 दर यान पाच 
दवसांची उ बोधन कायशाळा आयोिजत केल  आहे. याला उपि थत राहणे बंधनकारक आहे. कायशाळेचा 
तपशील तसेच यावेळी घेऊन ये याची कागदप े याची मा हती व यापीठा या सकेंत थळावर दनांक 15 
स टबर 2015 रोजी उपल ध होईल.  

ना शक येथील कायशाळेस उपि थत राह यासाठ  एस.ट ./रे वे या दसु या वगाने वास करावा. आपणांस 
याचा वास खच मळेल. तसेच व यापीठामाफत आपल  राह याची व इतर अनुषंगीक यव था 
कर यात येईल.  

 

दनांक 10 स टेबर 2015        कुलस चव 

 


