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मांकः ०२३६२-२२ 7 3 सनी क्रमा स्वार, वेंगुतर रुनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ एमांकः ०२३६२-२२एसडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ब्ल्युलस C द मांकः ०२३६२-२२ तनी क्रमा शसधापद
@ C
@ क्विंटज^;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स hv धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

स h प@रव iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" समांकः ०२३६२-२२जत" त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा@स र एमांकः ०२३६२-२२एसडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ब्ल्युलस र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH
C द मांकः ०२३६२-२२" तर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आल"ल" आ;".
सनी क्रमा 2012

कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा"

अ. क्रं.

स@मांकः ०२३६२-२२ र" 7000 टनी क्रमा क्षमांकः ०२३६२-२२त"ची माहितीblueH

मांकः ०२३६२-२२; त त ल@कः ०२३६२-२२८८४४(क

र मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स्वार, वेंगु स्वार, वेंगुत

स्तूंचे शासकीय दरवस्तूंचे शासकीय दरतेजस समेळh'com.s

न्र्यालय सिंधुदुर्ग दकारी कार्य > परी कार्यालय व >%

तेजस समेळh'com.s लकारी कार्य

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा / fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ

मेळh'com.sun.star.text +री कार्यालय  परी कार्यालय व >%, र्ग पुरवठा शाखाh襐ང马 व ची शिधापत्रिका ब > व%

1

द" Cडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

1) मांकः ०२३६२-२२; ळC" 2) पE ढरI 3) धाप ल लI 4) कः ०२३६२-२२८८४४(कटट 5) शलCडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ 6)fकः ०२३६२-२२८८४४(कज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" 7)

2

कः ०२३६२-२२८८४४(क@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ

1)

कः ०२३६२-२२८८४४(कणकः ०२३६२-२२८८४४(क लI

1) आश3र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"

4

स त डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

5

द डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 मांकः ०२३६२-२२ C

1) आबाईल क्रमांकः लI 2) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" 3) निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाC@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜"

3

6
7

E Cल
@ {
Lभ

स डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 " 8) नी क्रमा द 9) व र डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

द{ , 2) j डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜C"-भरण , 3) र नी क्रमाबाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकः@ळ

1) मांकः ०२३६२-२२ळ"ख लI 2) भ"डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜3 -2 3) त"र णमांकः ०२३६२-२२"ढ" 4) द डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 मांकः ०२३६२-२२ C-2
5)आर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨नी क्रमा डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜"-प लप@नी क्रमा सनी क्रमा

डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

1) तळ
@ स-1
1) नी क्रमा पण"

किंमती ( रुपये प्रति किलकारी कार्यरी कार्यालय कारी कार्य;ळ कारी कार्य%री कार्यालय ; > परी कार्यालय व >%
अ. क्रं.
1
2

तेजस समेळh'com.s लकारी कार्य
द डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 मांकः ०२३६२-२२ C
Lभ

डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

3

मांकः ०२३६२-२२ ल ण

4

कः ०२३६२-२२८८४४(क@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ

1) व डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜|

मेळh'com.sun.star.text +री कार्यालय  परी कार्यालय व >%, र्ग पुरवठा शाखाh襐ང马 व ची शिधापत्रिका ब > व%

1) कः ०२३६२-२२८८४४(क@सर

1) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसCण
1) स नी क्रमा डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" तफ{ ; "लI

Iरी कार्यालय प;ची शिधापत्रिका ब

न्र्यालय सिंधुदुर्ग र्यालय सिंधुदुर्ग; >

स जनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क व तरण प्रण लI अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क ळ बाईल क्रमांकः ज र र खiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दृ~टIनी क्रमा"

नी क्रमा शसकः ०२३६२-२२८८४४(क

क्विंटज^;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 धापत| र jरप ची माहितीblueH धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 क्विंटज^;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त स@रु कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त आल"लI आ;". हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 31 एवप्रल
2011 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळख"र ख लIल त ल@Zर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
1.

स त डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

टप कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त आल"ल" आ;".

1.त"र णमांकः ०२३६२-२२"ढ," 2.ख कः ०२३६२-२२८८४४(करल, 3.उसप, 4.धाप कः ०२३६२-२२८८४४(क र", 5.द डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜"लI, 6.आर स,
7.कः ०२३६२-२२८८४४(क@णकः ०२३६२-२२८८४४(क"रI, 8.आबाईल क्रमांकः"C ,9.नी क्रमा"मांकः ०२३६२-२२ळ",10.कः ०२३६२-२२८८४४(कलत्रिकाबाईल क्रमांकःस्वार, वेंगुत, 11.स ट"लI,12.भ"डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜3 -1
2 13.स त डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 , 14.ओट ण",15.श3रश3C",16.बाईल क्रमांकः द , 17.j डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜C" डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 .

19.स C"लI,20. "ल{
2.

E C@ल

3.

कः ०२३६२-२२८८४४(क@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ

1,

1

E C@ल दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा नी क्रमा.1,3,4 2.आडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜"लI,3.आस लI,4.श3र डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 -1
2, 6.मांकः ०२३६२-२२h,7.आर लI,8.प लकः ०२३६२-२२८८४४(कर डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

2, 5.र"डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 -

1. ज भरमांकः ०२३६२-२२ळ , 2 स ळC , 3.कः ०२३६२-२२८८४४(क ल"लI, 4.j टकः ०२३६२-२२८८४४(करनी क्रमाCर, 5.नी क्रमा नी क्रमा"लI,
6.कः ०२३६२-२२८८४४(क रI ण", 7.टE बाईल क्रमांकःC , 8.;मांकः ०२३६२-२२रमांकः ०२३६२-२२ळ ,(अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळण ) 9.अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळण , 10.आ ळ"C ,
11.आ ळ"C , 12. डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 र डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜", 13.fकः ०२३६२-२२८८४४(कनी क्रमाळ स, 14.ओर सख@द, 15.बाईल क्रमांकः
16.कः ०२३६२-२२८८४४(क@सC

4.

मांकः ०२३६२-२२ ल ण

1. डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ची माहितीblueH प ट, 2.अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसरyडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 , 3.मांकः ०२३६२-२२h बाईल क्रमांकः@दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ , 4.अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसCण , 5.C hण",
6.श3र डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜," 7.श्रावण, 8.आडवली x/कॅप्टन श्री ण, 8.आडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 लI

5.

कः ०२३६२-२२८८४४(कणकः ०२३६२-२२८८४४(क लI

1.अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसलद", 2.नी क्रमा दC , 3

रC , 4.श3डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ण", 5.शलC"श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पड रनी क्रमाCर

6.ज नी क्रमा लI, 7.कः ०२३६२-२२८८४४(कलमांकः ०२३६२-२२h नी क्रमा.2 , 8. j"रI, 9.स ळ स्वार, वेंगुत", 10.र ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜
11.श3डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ण" 12.कः ०२३६२-२२८८४४(क सरल, 13.कः ०२३६२-२२८८४४(क स डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜{ नी क्रमा.1, 14. वपस"कः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२त,"

15. कः ०२३६२-२२८८४४(करज", 16. तyडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 लI, 17 ;@बाईल क्रमांकःरट, 18.ज भळC ,19.ल र",20.ओट
20. नी क्रमारडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ".
6.

द" Cडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜

1.;डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜प डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜, 2. शळ डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜,"

3.3" र", 4.3" र" 5. ओबाईल क्रमांकःळ 6 कः ०२३६२-२२८८४४(क@ ळ"

7.स डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ," 8.शलCडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ळ,9.बाईल क्रमांकः प डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜,{ 10.पडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ण", 11.ख@डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 , 12.कः ०२३६२-२२८८४४(क@णकः ०२३६२-२२८८४४(क"श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पड र,
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5. व 3"षोत्तम देसाई jटकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा

6. सप@ण ग मांकः ०२३६२-२२ ण र जC र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा
7. एकः ०२३६२-२२८८४४(क क्विंटत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुमांकः ०२३६२-२२कः ०२३६२-२२८८४४(क बाईल क्रमांकः ल व कः ०२३६२-२२८८४४(क स स"

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा ( अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळCण डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 )

8. आश्रावण, 8.आडवली x/कॅप्टन श्रीमांकः ०२३६२-२२3 ळ , नी क्रमा रI निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क"तनी क्रमा/ सनिवास)x0com.sun.star.comp.extenतC;
‰ " इत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दI कः ०२३६२-२२८८४४(क^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 णकः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु` नी क्रमा बाईल क्रमांकः प एलची माहितीblueH" दर नी क्रमा" धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
प@र h

9. 3 ल"र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प षोत्तम देसाईण आ; र
10.स खर

11. कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा व तरण

अ%प एल र्यालय सिंधुदुर्ग; >

वषोत्तम देसाईकः ०२३६२-२२८८४४(क उत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुपeनी क्रमा 15001 त" 1,00,000 पर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ल भ `•नी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क"3रI श3धाप पत्रिका7कः ०२३६२-२२८८४४(क

द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 आ;"त. सदरdर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"ख लI 137605 इतकः ०२३६२-२२८८४४(कg ल भ `| सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 आ;". अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 ﾠ कः ०२३६२-२२८८४४(क डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क नी क्रमा

दरमांकः ०२३६२-२२; त दळ
@ अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क C; एकः ०२३६२-२२८८४४(कण 35 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व तरIत कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त". एप एल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" दर त दळ
@
9.60 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल

C; 7.20 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ व क्रgची माहितीblueH दर आ;".

बाबतची माहिती खालील प्रमाणे आहे प एल र्यालय सिंधुदुर्ग; >
कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

वषोत्तम देसाईकः ०२३६२-२२८८४४(क उत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुपeनी क्रमा 15000/रुपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" पर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ल भ `•नी क्रमा वप ळ श3धाप पत्रिका7कः ०२३६२-२२८८४४(क व तरIत

आ;"त. सदरdर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"ख लI 53948 ए ढ" ल भ `| (कः ०२३६२-२२८८४४(क डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क) आ;"त. अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3

ﾠ कः ०२३६२-२२८८४४(क डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क नी क्रमा दरमांकः ०२३६२-२२; त दळ
@ अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क C; र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" एकः ०२३६२-२२८८४४(कण 35 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व तरIत कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त".
बाईल क्रमांकः प एल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" दर त दळ
@ 6/ fकः ०२३६२-२२८८४४(कल

C; 5/ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ व क्रgची माहितीblueH दर आ;".

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨, व स्वार, वेंगुत रIत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनव त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व स्वार, वेंगुत रIत

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळeनी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा
अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळeनी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत C

C@णनी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ण •र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"इतकः ०२३६२-२२८८४४(क ल भ `| प्रत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"कः ०२३६२-२२८८४४(क C

तत
‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व स्वार, वेंगुत रIत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

त ल बाईल क्रमांकः प एल कः ०२३६२-२२८८४४(क@टबाईल क्रमांकः ची माहितीblueH" सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"स 0.219422 नी क्रमा"

मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" ﾠ निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमा डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आलल" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसनी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत

ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 27551 इतकः ०२३६२-२२८८४४(कg आ;".

तस"ची माहितीblueH 3 सनी क्रमा dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 8 मांकः ०२३६२-२२" 2001 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 3 सनी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा@स र ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क@टबाईल क्रमांकः ची माहितीblueH" प्रमांकः ०२३६२-२२ @ख व धाप

स्वार, वेंगु7 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

आज रI अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळपC fकः ०२३६२-२२८८४४(क

60

षोत्तम देसाई{

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 रIल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"ल"

आहितीblueH瀰澜mद स शमांकः ०२३६२-२२ळनी क्रमा 5458 ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ’नी क्रमा ल भ द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आल"ल आ;".

तस"ची माहितीblueH 13 ऑCस्वार, वेंगुट 2004 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 3 सनी क्रमा प7 नी क्रमा@स र

ध्व
‰ द आ;"त. अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत

रIल प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" परत भ@शमांकः ०२३६२-२२हितीblueH瀰澜m;नी क्रमा 3"तमांकः ०२३६२-२२जर

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ^प भधाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क, ग मांकः ०२३६२-२२ ण कः ०२३६२-२२८८४४(क र C र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH समांकः ०२३६२-२२ "3 कः ०२३६२-२२८८४४(करूनी क्रमा आणख 2622 ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ’नी क्रमा शमांकः ०२३६२-२२ळनी क्रमा एकः ०२३६२-२२८८४४(कण 27551
ल भ `| अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"ची माहितीblueH ल भ j"त आ;"त. अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 कः ०२३६२-२२८८४४(क डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क नी क्रमा दरमांकः ०२३६२-२२; त दळ
@ अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क C; र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"
एकः ०२३६२-२२८८४४(कण 35 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व तरIत कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त". अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH त दळ
@ रु. 3/

C; रु. 2/ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ व क्रgची माहितीblueH दर आ;".
कारी कार्यद्र र्यालय सिंधुदुर्ग अन्>पण र्यालय सिंधुदुर्ग; >

3 सनी क्रमा 20 जनी क्रमा 2000 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 3 सनी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा@स र ज" निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमार धाप र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

उत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुपeनी क्रमा ची माहितीblueH" निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाक्विंटश्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडची माहितीblueHत स धापनी क्रमा नी क्रमा ;I. अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 1280 ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ’नी क्रमा ( 65

ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा

षोत्तम देसाई रIल स्वार, वेंगु7 , प@रुषोत्तम देसाई) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळeनी क्रमाप@ण र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत ल भ हितीblueH瀰澜mदल ज त . प 7 ल भ `|स दरमांकः ०२३६२-२२; 10 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल त दळ मांकः ०२३६२-२२ फत हितीblueH瀰澜mदल ज त .
विरेंद्र सिंहXवशाखाh襐ང马ཅ潬߃꒤ཅ悀ຝ澌߃孨ຝ壨ຝ器钤ݹ廄ཅ焬ང炌%ष Iटकारी कार्य र्यालय सिंधुदुर्ग; >

परित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रक्विंटस्वार, वेंगु`त

मांकः ०२३६२-२२;सल
@

j षोत्तम देसाई त कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

नी क्रमा व भ C र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 5.8.2002 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 3 सनी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमास
@ र टची माहितीblueH ई सदृश्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

क्विंटज^;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त ल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनिवास)x0com.sun.star.comp.extenतरित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रZत र जC र निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाशमांकः ०२३६२-२२त dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

3 सनी क्रमा dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र जC र ;मांकः ०२३६२-२२ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२ र ;" धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

कः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२ र ”;णज"ची माहितीblueH र ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

टप कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल" ज त" . ;I कः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२" सपण
@ ग मांकः ०२३६२-२२ ण र जC र

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत व 3"षोत्तम देसाई jटकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"3 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 द" नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जरIची माहितीblueH भ C ”;णनी क्रमा धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

टप कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल" ज त". र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत मांकः ०२३६२-२२जर नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जरIची माहितीblueH भ C ”;णनी क्रमा प्रनिवास)x0com.sun.star.comp.extenतमांकः ०२३६२-२२नी क्रमा@~र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रनिवास)x0com.sun.star.comp.extenतहितीblueH瀰澜mदनी क्रमा 5 fकः ०२३६२-२२८८४४(कल र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" C; कः ०२३६२-२२८८४४(करIत प्रनिवास)x0com.sun.star.comp.extenत
fकः ०२३६२-२२८८४४(कल रु. 5/
हितीblueH瀰澜mदल" ज त".

त दळ
@ कः ०२३६२-२२८८४४(करIत 6/ रुपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" मांकः ०२३६२-२२जरIतनी क्रमा रZकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा@स र धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२ फत मांकः ०२३६२-२२जर नी क्रमा धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

ळत कः ०२३६२-२२८८४४(करूनी क्रमा आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क त धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क@पनी क्रमा"

टप कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल" ज त".

एकारी कार्य जत्यमेळh'com.sun.star.textकारी कार्य बाबतची माहिती खालील प्रमाणे आहे ल विरेंद्र सिंहXवकारी कार्य

%व र्यालय सिंधुदुर्ग; > (अर्ग पुरवठा शाखाh襐ང马णव र्डसंख्या 	   1) जनगणन )

एकः ०२३६२-२२८८४४(क क्विंटत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुमांकः ०२३६२-२२कः ०२३६२-२२८८४४(क बाईल क्रमांकः लव कः ०२३६२-२२८८४४(क स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत ख शलल ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ’नी क्रमा प रकः ०२३६२-२२८८४४(क प षोत्तम देसाईण आ; र
टप कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज त .

1) 0 त" 6

षोत्तम देसाई{

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 Cट त ल बाईल क्रमांकः लकः ०२३६२-२२८८४४(क"

2) Cर दर

स्वार, वेंगुतनी क्रमाद मांकः ०२३६२-२२ त .

क्विंटज^•र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त ल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळCण डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 कः ०२३६२-२२८८४४(कEद ची माहितीblueH सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 904
ल भ `| सख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

0 त" 6

(मांकः ०२३६२-२२ ;" मांकः ०२३६२-२२" 2009 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळख"र)

Cर दर

षोत्तम देसाई{

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 Cट त ल बाईल क्रमांकः लकः ०२३६२-२२८८४४(क"

60077

स्वार, वेंगुतनी क्रमाद मांकः ०२३६२-२२ त

8785

एकः ०२३६२-२२८८४४(कण

68862

आश्रावण, 8.आडवली x/कॅप्टन श्रीमांकः ०२३६२-२२3 ळ , नी क्रमा रIनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क"तनी क्रमा/ सनिवास)x0com.sun.star.comp.extenतC;
‰ " इत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दI कः ०२३६२-२२८८४४(क^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 णकः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु` नी क्रमा बाईल क्रमांकः प एलची माहितीblueH" दर नी क्रमा" धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प@र h
3 सनी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 क्रमांकः ०२३६२-२२ कः ०२३६२-२२८८४४(क स व व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨. 1002/1137/प्र.क्र. 973 हितीblueH瀰澜mद. 26.4.2002

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळe र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" क्विंटज^•र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त ल आश्रावण, 8.आडवली x/कॅप्टन श्रीमांकः ०२३६२-२२3 ळ / सत C;
‰ /" नी क्रमा रIनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क"तनी क्रमा इत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दIनी क्रमा

दरमांकः ०२३६२-२२;

प्रनिवास)x0com.sun.star.comp.extenत मांकः ०२३६२-२२ णस

15

fकः ०२३६२-२२८८४४(कल धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त". क्विंटज^•र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" एकः ०२३६२-२२८८४४(कण 937 ल भ ‘र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ’नी क्रमा र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"ची माहितीblueH ल भ हितीblueH瀰澜mदल ज त .

3 ल"र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प षोत्तम देसाईण आ; र (त दळ

टप) र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा

3 ल"र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प षोत्तम देसाईण आ; र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत 3 सनी क्रमा नी क्रमा" मांकः ०२३६२-२२ ;" जनी क्रमा 2002 प सनी क्रमा र स्वार, वेंगुत भ

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा

मांकः ०२३६२-२२ फत आस्वार, वेंगु` पनी क्रमा

श3धाप पत्रिका7कः ०२३६२-२२८८४४(क" र सबाईल क्रमांकःधाप त 3 ळ नी क्रमा

त द ळ व तरण कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

नी क्रमा नी क्रमा

कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨पध्वदत स@रु कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल"लI आ;". मांकः ०२३६२-२२ . अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ र सगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याची माहितीblueH , मांकः ०२३६२-२२; र ~ट्रोल/डिझेल पंपाची माहिती. 3 सनी क्रमा, 3 ल"र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प षोत्तम देसाईण श3क्षण व भ C कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल
3 सनी क्रमा परित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रप7कः ०२३६२-२२८८४४(क क्रमांकः ०२३६२-२२ कः ०२३६२-२२८८४४(क 3 प आ 2009/प्र. क्र. 136/प्रश3 4, हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 18 जनी क्रमा 2009 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळe र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" 3 ल"र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
प षोत्तम देसाईण आ; र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत इर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत 1 लI त" 5

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्र `शमांकः ०२३६२-२२कः ०२३६२-२२८८४४(क

आ–ण 12 गnमांकः ०२३६२-२२ प्रगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`नी क्रमा" र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨@Zत दप
@ रची माहितीblueH" भ जनी क्रमा तस"ची माहितीblueH इर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत 6

आ–ण 20 गnमांकः ०२३६२-२२ प्रगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`नी क्रमा" र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Z
@ त दप
@ रची माहितीblueH" भ जनी क्रमा द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त आ;".

त" 8

C त ल व द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ` नी क्रमा 450 उ~मांकः ०२३६२-२२ कः ०२३६२-२२८८४४(क
dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ` ’नी क्रमा 700 उ~मांकः ०२३६२-२२ कः ०२३६२-२२८८४४(क

आ री कार्यालय भ+तेजस समेळh'com.s किंमती ( रुपये प्रति किलकारी कार्यमेळh'com.sun.star.textतेजस समेळh'com.s

> खाh襐ང马ཅ潬߃꒤ཅ悀ຝ澌߃孨ຝ壨ຝ器钤ݹ廄ཅ焬ང炌ང灬ང熌री कार्यालय %द र्यालय सिंधुदुर्ग; >

सनी क्रमा 2010-2011 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 खरIप पणनी क्रमा ;C मांकः ०२३६२-२२ त fकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ नी क्रमा आधाप रभत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जनी क्रमा"अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळतCत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
क्विंटज^;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त धाप नी क्रमा खर"दIची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I क्विंटज^; मांकः ०२३६२-२२ कः ०२३६२-२२८८४४(क{टIC अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI शसधापद
@ C
@ मांकः ०२३६२-२२@ख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 खर"दI अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळशभकः ०२३६२-२२८८४४(कत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"
मांकः ०२३६२-२२ फत आल"लI आ;".

ची माहितीblueH ल

षोत्तम देसाई त खर"दI अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळशभकः ०२३६२-२२८८४४(कत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜नी क्रमा हितीblueH瀰澜mद कः ०२३६२-२२८८४४(क 31/08/2010 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळख"र स स धाप रण

प्रत ची माहितीblueH" प्रनिवास)x0com.sun.star.comp.extenत क्विंटZ टल रZकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ रु. 570/ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दर नी क्रमा" 19923.63 क्विंटZ टल भ त धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH खर"दI कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त
आल"लI आ;".

सदर निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाव द पLकः ०२३६२-२२८८४४(कg भ त भरडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ई सशमांकः ०२३६२-२२त नी क्रमा" 1) आजर त ल@कः ०२३६२-२२८८४४(क fकः ०२३६२-२२८८४४(कस नी क्रमा स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI भ त खर"दI

व क्रg सj शल. आजर , 2) प@~कः ०२३६२-२२८८४४(कर मांकः ०२३६२-२२Žडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜नी क्रमा र ईस शमांकः ०२३६२-२२ल ;रकः ०२३६२-२२८८४४(क@ळ बाईल क्रमांकः@द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनC@कः ०२३६२-२२८८४४(क, त ञ कः ०२३६२-२२८८४४(कणकः ०२३६२-२२८८४४(क लI 3) मांकः ०२३६२-२२." दत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत र ईस
शमांकः ०२३६२-२२ल कः ०२३६२-२२८८४४(क ^; पर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"मांकः ०२३६२-२२ फत धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 भरडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ईची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त आल"लI आ;".

किंमती ( रुपये प्रति किलकारी कार्यरी कार्यालय कारी कार्य;ळ कारी कार्य%री कार्यालय ; > परी कार्यालय व न्र्यालय सिंधुदुर्ग
ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 C

1
2
3

कारी कार्यरी कार्यालय Kर्यालय सिंधुदुर्ग ची शिधापत्रिका ब% G>कारी कार्यष

स hv fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(कर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस"ल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 C

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
.

ठा शाखाh襐ང马ཅ潬߃꒤ཅ悀ຝ澌߃孨ຝ壨ຝ器钤e अ

C

कः ०२३६२-२२८८४४(करित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रत

स hv ज हितीblueH瀰澜m;रनी क्रमा मांकः ०२३६२-२२" प्रशसध्वद कः ०२३६२-२२८८४४(करु 3कः ०२३६२-२२८८४४(कत त.

1) ज हितीblueH瀰澜m;रनी क्रमा मांकः ०२३६२-२२ प्रशसध्वद झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प सनी क्रमा 10 हितीblueH瀰澜mद स dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 आत इd˜कः ०२३६२-२२८८४४(क व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा
त;शसलद र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" व हितीblueH瀰澜m;त नी क्रमामांकः ०२३६२-२२e
@ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज स दर कः ०२३६२-२२८८४४(कर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH आ;".
2) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" fकः ०२३६२-२२८८४४(क

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क@ट@बाईल क्रमांकः कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" तस"ची माहितीblueH स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`"कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प @ |

4

रŽकः ०२३६२-२२८८४४(क"ल पर नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज ची माहितीblueH व ची माहितीblueH र कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज ण र नी क्रमा ;I.

5

3) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र सस्वार, वेंगु` नी क्रमाyदण कः ०२३६२-२२८८४४(क‰त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स सस्वार, वेंगु`"dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 आगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`कः ०२३६२-२२८८४४(क परित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रक्विंटस्वार, वेंगु`त बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत

6
7
8

कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨क्षमांकः ०२३६२-२२त"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत स; य्यक निंबंधक यांचे अभिपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाबाईल क्रमांकःधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळशभप्र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".
4) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र सस्वार, वेंगु` नी क्रमाyदण कः ०२३६२-२२८८४४(क‰त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स निवास)x0com.sun.star.comp.extenतdर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨द"3 र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळक्विंटस्वार, वेंगुतत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु

बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत प@र

ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

5) व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत Cत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र नी क्रमा" आगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`कः ०२३६२-२२८८४४(क क्षमांकः ०२३६२-२२त"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत ( प स्वार, वेंगुट ची माहितीblueH"/बाईल क्रमांकः•कः ०२३६२-२२८८४४(क"dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
9

क्विंटज^; प@र h

झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂"रŽZसप्रत ) प@र

ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

10 6) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" कः ०२३६२-२२८८४४(क डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क नी क्रमा स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स्वार, वेंगुकः ०२३६२-२२८८४४(कर

प सबाईल क्रमांकः@कः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH

;तकः ०२३६२-२२८८४४(क स@लभ ; ईल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3

–णज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

11

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळकः ०२३६२-२२८८४४(क‰षोत्तम देसाई कः ०२३६२-२२८८४४(क अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"लI ज C fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स hv उपलब्ल्युधाप अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण"

12

आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

13

आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क

(व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH ज C अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळकः ०२३६२-२२८८४४(क‰षोत्तम देसाई कः ०२३६२-२२८८४४(क अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःतची माहितीblueH प@र

jरप7कः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH उत र .)

ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण"

14 7) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज C"त व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH लव ण र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
15

इसमांकः ०२३६२-२२ ची माहितीblueH" रु.100/ dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स्वार, वेंगुट•”पप"पर र कः ०२३६२-२२८८४४(कबाईल क्रमांकः@लIप7 (समांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत प7)

16

ग मांकः ०२३६२-२२पची माहितीblueH र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल jरप7कः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH उत र ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

17 8) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज स बाईल क्रमांकःत ज C"ची माहितीblueH 7/12 उत र

ज C"ची माहितीblueH नी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क 3 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

18 9) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र स@श3क्षित बेकार असल्क्षत बाईल क्रमांकः"कः ०२३६२-२२८८४४(क र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स स"
19

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज /समांकः ०२३६२-२२ ज कः ०२३६२-२२८८४४(क^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ण कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 लर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"

ओळखप7 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;".

20 10) ग मांकः ०२३६२-२२पची माहितीblueH र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त ची माहितीblueH नी क्रमा ;रकः ०२३६२-२२८८४४(कत द खल .
11) प लIस अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळधाप क्षकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH"कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल
12) कः ०२३६२-२२८८४४(क णत ;I अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज मांकः ०२३६२-२२जर अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळखत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 रित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रत ल र ;Iल.

तणकः ०२३६२-२२८८४४(कgची माहितीblueH द खल .
नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करण" ;I बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकः ख लIल स;I कः ०२३६२-२२८८४४(करण र

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा मांकः ०२३६२-२२त रZकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ 3000/

पर नी क्रमा

फg 500/

नी क्रमा@तनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(करण फg रु. 250/
. ५/- प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"

3 स नी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 क्र. रŽकः ०२३६२-२२८८४४(क"ल1003/प्र.क्र.3249/नी क्रमा -प@27 हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 20 फ"ब@ रI 2004 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" नी क्रमामांकः ०२३६२-२२द
कः ०२३६२-२२८८४४(क"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगक्रमांकः ०२३६२-२२ सची माहितीblueH प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"

1) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क‰त श3धाप

टप/र स्वार, वेंगुत भ

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा" मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल" ज त त.

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमाद र (र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स C ची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जरIस hv व ची माहितीblueH र

कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨रत पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क व रुध्वद C"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
CLरव्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ; र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(करित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रत

षोत्तम देसाई dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क ल धाप त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨क्षमांकः ०२३६२-२२ व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 , धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा मांकः ०२३६२-२२त रZकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ जप्युअल स्टत, व लबाईल क्रमांकः , पर नी क्रमा

रद्द कः ०२३६२-२२८८४४(करण", दडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुमांकः ०२३६२-२२कः ०२३६२-२२८८४४(क कः ०२३६२-२२८८४४(क र ई

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स रख श3क्ष झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ल"लI अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस नी क्रमार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨".)

2) स@श3क्षित बेकार असल्क्षत बाईल क्रमांकः"र जC र
3) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळपC व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत

4) मांकः ०२३६२-२२ ज सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क, रण Cण त धाप र त `| पडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`
मांकः ०२३६२-२२ल
@ C अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

स• नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळव

5) प्रकः ०२३६२-२२८८४४(क^पगस्वार, वेंगुत व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत .

मांकः ०२३६२-२२ ज सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH व धाप

पत , त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

स• नी क्रमा

हितीblueH瀰澜m;त मांकः ०२३६२-२२ल
@ C.

6) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमास
@ गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याची माहितीblueHत ज त , जमांकः ०२३६२-२२ त , व मांकः ०२३६२-२२Z
@ त जत
7) मांकः ०२३६२-२२ C स C|र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ग ;कः ०२३६२-२२८८४४(क स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`

भटZर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जमांकः ०२३६२-२२ त मांकः ०२३६२-२२धाप ल व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत .

8) क्विंटस्वार, वेंगु7र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH ग ;कः ०२३६२-२२८८४४(क स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`
9) इतर ग ;कः ०२३६२-२२८८४४(क स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`

10) ग मांकः ०२३६२-२२ प तळ रIल व व धाप स"
11) इतर

12) fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा

स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`
अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत /सस्वार, वेंगु`"स मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करण"स hv

रIलप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI 3त|

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 तरI 3 स प्रची माहितीblueHशलत आद"3 नी क्रमा नी क्रमा@स र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" बाईल क्रमांकःदल कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ/;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨नी क्रमा
@ तर पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
पर नी क्रमा

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत ख लIल मांकः ०२३६२-२२ Cद3कः ०२३६२-२२८८४४(क सची माहितीblueH नी क्रमा व ची माहितीblueH र त j"ऊनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त".

1) कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(कची माहितीblueH मांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स, सदर; पर नी क्रमा त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
कः ०२३६२-२२८८४४(क@टबाईल क्रमांकः dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ख्या  8,50,825	 Ccom.sun.star.reflection.XIndireर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त समांकः ०२३६२-२२ व ~ट कः ०२३६२-२२८८४४(क"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण"
मांकः ०२३६२-२२@लC , स• नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळव

रसद र, दत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुतकः ०२३६२-२२८८४४(क प@7

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

रस मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH पत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

C कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा ,

पत , स• नी क्रमा

;Iत मांकः ०२३६२-२२@लC , पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ लबाईल क्रमांकःनी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण र" आई डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल,सनी क्रमा,कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨द"3 र

कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ लबाईल क्रमांकःनी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण रI jटस्वार, वेंगुफ टIत मांकः ०२३६२-२२@लC र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH समांकः ०२३६२-२२ "3

2) fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर प नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH मांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨@ झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स, पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨@प सनी क्रमा 90 हितीblueH瀰澜mद स dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
आत, पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस hv अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज कः ०२३६२-२२८८४४(क"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स, सदर पर नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा

र ज dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 3 स नी क्रमा परित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रप7कः ०२३६२-२२८८४४(क त ल तरत@दIनी क्रमा@स र

3) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 हितीblueH瀰澜mhकः ०२३६२-२२८८४४(क ण एकः ०२३६२-२२८८४४(क प"क्ष ज स्वार, वेंगुत
कः ०२३६२-२२८८४४(कर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH आ;", त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

त

पर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःतdर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

र, हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 21/7/2000

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 24/11/2000

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

रस अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसत ल, त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 हितीblueH瀰澜mhकः ०२३६२-२२८८४४(क ण ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस नी क्रमा" इतर

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI/3त| पण कः ०२३६२-२२८८४४(करIत

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा " पर नी क्रमा

रस ची माहितीblueH" रZकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ रुपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" 100/ dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकःŽiडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 प"पर र नी क्रमा ;रकः ०२३६२-२२८८४४(कत

प्रमांकः ०२३६२-२२ णप7 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा@• प्युअल स्टत प्र गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 समांकः ०२३६२-२२क्ष स दर कः ०२३६२-२२८८४४(करण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क आ;" , ज"ण"कः ०२३६२-२२८८४४(करुनी क्रमा इतर
द निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमामांकः ०२३६२-२२ ण ; ऊनी क्रमा पर नी क्रमा

4) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3

प्रकः ०२३६२-२२८८४४(क र" पर नी क्रमा"

स्वार, वेंगु त dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ज@रIनी क्रमा" कः ०२३६२-२२८८४४(कर

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

नी क्रमा "

C कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा , र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःतची माहितीblueH

रद्द कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ईल.

कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस स ;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस पर नी क्रमा नी क्रमा द"त , प |प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ

रसद र स्वार, वेंगु त व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(करIत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस"ल तर अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस पर नी क्रमा त त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ
रस नी क्रमा" कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा व क्रgची माहितीblueH व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स्वार, वेंगु त कः ०२३६२-२२८८४४(करण"

7) उपर Zत नी क्रमामांकः ०२३६२-२२द कः ०२३६२-२२८८४४(क"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" व हितीblueH瀰澜m;त मांकः ०२३६२-२२@दत त fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`
पर नी क्रमा त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I क्विंटज^; गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा ची माहितीblueH

. र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 सदभ त त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा इतर अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क -र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा प्र गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क‰त कः ०२३६२-२२८८४४(करु नी क्रमार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨".

कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ईल.

आ;".

रस मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;Iमांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" बाईल क्रमांकः धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ण र नी क्रमा ;I.

5) ;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स, त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

6) मांकः ०२३६२-२२त
‰

C

;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 सदभ त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज स दर कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल नी क्रमास^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स

रस प 7 आढळनी क्रमा नी क्रमा आ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3

हितीblueH瀰澜mhकः ०२३६२-२२८८४४(क ण

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा" मांकः ०२३६२-२२जर@ कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त ल.

व हितीblueH瀰澜m;त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI

बाईल क्रमांकःधाप कः ०२३६२-२२८८४४(क रकः ०२३६२-२२८८४४(क
रस नी क्रमा"

3त|नी क्रमा @स र

आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(कत"नी क्रमास
@ र ज हितीblueH瀰澜m;र त व्हेंबर 2012  करीताद र" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज मांकः ०२३६२-२२ C नी क्रमा

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा"

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत.

( 3 स निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 क्र. रŽकः ०२३६२-२२८८४४(क"ल1003/प्र.क्र.3249/नी क्रमा .प.@ 27/ हितीblueH瀰澜mदनी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(क 25 मांकः ०२३६२-२२" 2004)

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ/ ;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त त, पर नी क्रमा
अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटIपLकः ०२३६२-२२८८४४(कg कः ०२३६२-२२८८४४(क णत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I एकः ०२३६२-२२८८४४(क

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटIची माहितीblueH

पर नी क्रमा त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा" प्रस्वार, वेंगुत व त कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

1) ज कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क

पतत

झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स सबाईल क्रमांकःगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापत पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 65

स दर कः ०२३६२-२२८८४४(करण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क)

कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क दIjकः ०२३६२-२२८८४४(क लIनी क्रमा आज रपण मांकः ०२३६२-२२@ळ" fकः ०२३६२-२२८८४४(क

कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨मांकः ०२३६२-२२स्वार, वेंगु रुप

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसमांकः ०२३६२-२२` hरत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस"ल ( क्विंटज^;

आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क)

3) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क स 60 टZकः ०२३६२-२२८८४४(क"प"क्ष ज स्वार, वेंगुत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळपCत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क नी क्रमा" स्वार, वेंगु d˜"नी क्रमा" त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨
कः ०२३६२-२२८८४४(क"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमातरची माहितीblueH अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा•
@ प्युअल स्टत प्र गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI पर नी क्रमा
क्विंटज^; गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ`

क्विंटज^;

पर नी क्रमा धाप रकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत पर नी क्रमा
पर नी क्रमा द"iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ईल.

प@र h

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI

C कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा पर नी क्रमा"

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

Lद्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨fकः ०२३६२-२२८८४४(कर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ णप7

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळपCत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु मांकः ०२३६२-२२ @ळ" त स्वार, वेंगु त

Lद्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨fकः ०२३६२-२२८८४४(कर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प्रमांकः ०२३६२-२२ णप7

रस पLकः ०२३६२-२२८८४४(कg एकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा " fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ/;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस पर नी क्रमा

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "
रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

Lद्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(कgर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क रण स्वार, वेंगुत

3^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याची माहितीblueHfकः ०२३६२-२२८८४४(कत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुसकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH"

पर@ व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स; अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा•
@ प्युअल स्टत

रIल प्रमांकः ०२३६२-२२ ण" पर नी क्रमा

व नी क्रमात रुनी क्रमा त

षोत्तम देसाई नी क्रमातर) व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त@नी क्रमा निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमा त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु‰ त

आल"ल" आ;"

आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क)

कः ०२३६२-२२८८४४(क Cद प7

ल"ख

3^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याची माहितीblueHfकः ०२३६२-२२८८४४(कत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुसकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH"

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨स सक्षमांकः ०२३६२-२२ hरु 3कः ०२३६२-२२८८४४(कत नी क्रमा ;I. ( क्विंटज^;

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत ख लIल

C कः ०२३६२-२२८८४४(करत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ईल. अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस 3 स नी क्रमा नी क्रमा" निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 j"तल"ल आ;".

ध्व
‰ द पकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ मांकः ०२३६२-२२@ळ" (त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

क्विंटस्वार, वेंगु कः ०२३६२-२२८८४४(क रु इक्विंटd˜त ( र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨मांकः ०२३६२-२२ नी क्रमा@स र प@र
2) ज

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा "

प्र गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" ल"ख

व नी क्रमात

C कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःतची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I कः ०२३६२-२२८८४४(करत ल.

नी क्रमा "
;"

C कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा

स्वार, वेंगु त dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रसद र स ;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस पर नी क्रमा

रस स मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करण"स hv

3 स प्रची माहितीblueHशलत आद"3 नी क्रमा@स र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" बाईल क्रमांकःदल कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

मांकः ०२३६२-२२जरIनी क्रमा"
द"त

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज

सबाईल क्रमांकःधाप त ल कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ;I
कः ०२३६२-२२८८४४(करत ल.

;Žकः ०२३६२-२२८८४४(कस

fकः ०२३६२-२२८८४४(करकः ०२३६२-२२८८४४(क ळ कः ०२३६२-२२८८४४(क"र स नी क्रमा

रIलप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI 3त| अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 तरI

री कार्यालय  स्तूंचे शासकीय दरतेजस समेळh'com.s भ व

न्र्यालय सिंधुदुर्ग दकारी कार्य > व्हेंबर 2012  महाकरीता नियतन मंजूर केलेले आहे. मंजूर नियतर्यालय सिंधुदुर्गवस्तूंचे शासकीय दर[ प> मेळh'com.sun.star.text +री कार्यालय  कारी कार्य मेळh'com.sun.star.text अधिकारी क कारी कार्य री कार्यालय 

/G>कारी कार्यष बाबतची माहिती खालील प्रमाणे आहे बाबतची माहिती खालील प्रमाणे आहेतेजस समेळh'com.sची शिधापत्रिका ब मेळh'com.sun.star.text हिती खालील प्रमाणे आहे.棘온 तेजस समेळh'com.s .
3 स निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 हितीblueH瀰澜mद. 20 जनी क्रमा 2006 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" र स्वार, वेंगुत भ

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा प्र गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र मांकः ०२३६२-२२जरIची माहितीblueH"

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र क्विंटज^; प@र h अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा प्रद नी क्रमा कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त आल"ल" आ;"त. र स्वार, वेंगुत भ

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जरIची माहितीblueH" निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(कषोत्तम देसाई ख लIलप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" आ;"त.
1) र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमास hv क्विंटज^;

त रख"प सनी क्रमा 15 हितीblueH瀰澜mद स ची माहितीblueH" आत

प@र h

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" fकः ०२३६२-२२८८४४(क

प्रशसध्वद कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

सबाईल क्रमांकःगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापत त;शसलद र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जकः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज स दर कः ०२३६२-२२८८४४(कर "त .मांकः ०२३६२-२२@दत नी क्रमातर

आल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज ची माहितीblueH व ची माहितीblueH र कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज त नी क्रमा ;I.

2) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

ज हितीblueH瀰澜m;र नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क@ट@बाईल क्रमांकः कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" तस"ची माहितीblueH स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`"कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜"

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प @ | एकः ०२३६२-२२८८४४(क fकः ०२३६२-२२८८४४(क

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ3 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत ची माहितीblueH /सस्वार, वेंगु`"ची माहितीblueH व ची माहितीblueH र कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज त नी क्रमा ;I.
3)अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र सस्वार, वेंगु`

नी क्रमाyदण कः ०२३६२-२२८८४४(क‰त अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स सस्वार, वेंगु`"dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

आगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`कः ०२३६२-२२८८४४(क परित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रक्विंटस्वार, वेंगु`त बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत तस"ची माहितीblueH कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨क्षमांकः ०२३६२-२२त"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत

स; य्यक निंबंधक यांचे अभिपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाबाईल क्रमांकःधापकः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळशभप्र र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

4) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र सस्वार, वेंगु` नी क्रमाyदण कः ०२३६२-२२८८४४(क‰त नी क्रमास^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स निवास)x0com.sun.star.comp.extenतdर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨द"3 र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळक्विंटस्वार, वेंगुतत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत प@र
आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

5) व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत Cत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र नी क्रमा"

ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण"

तण@कः ०२३६२-२२८८४४(कgबाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत प लIस अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापक्षकः ०२३६२-२२८८४४(क, शसधापद
@ C
@ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जकः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल द खल ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

6) व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत Cत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र नी क्रमा" आगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी या`कः ०२३६२-२२८८४४(क क्षमांकः ०२३६२-२२त"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत प स्वार, वेंगुट dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 /बाईल क्रमांकः•कः ०२३६२-२२८८४४(क"dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प सबाईल क्रमांकः@कः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळद्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂"रnZस
प्रत ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

7) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत नी क्रमा"

रहितीblueH瀰澜m; स द खल ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

8) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत नी क्रमा" 3Lक्ष–णकः ०२३६२-२२८८४४(क प 7त"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत 3 ळ स डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH द खल ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क .(
अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत fकः ०२३६२-२२८८४४(कमांकः ०२३६२-२२ नी क्रमा 3 ल त/एस.एस.स . परIक्ष उत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत ण अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क) तस"ची माहितीblueH स@श3क्षित बेकार असल्क्षत

बाईल क्रमांकः"कः ०२३६२-२२८८४४(क र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स समांकः ०२३६२-२२ ज कः ०२३६२-२२८८४४(क^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ण व भ C ची माहितीblueH" प्रमांकः ०२३६२-२२ णप7 ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क .

9) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत नी क्रमा" (ग मांकः ०२३६२-२२ ण व भ C अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स ) धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जरIस hv ग मांकः ०२३६२-२२सभ"ची माहितीblueH hर
ज डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜ण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क. (धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत स द"ण"स हितीblueH瀰澜mदल"ल नी क्रमा ;रकः ०२३६२-२२८८४४(कत
10) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत /सस्वार, वेंगु` धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

द खल .)

ज C"त ची माहितीblueH लव ण र त ज C अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळकः ०२३६२-२२८८४४(क‰वषोत्तम देसाईकः ०२३६२-२२८८४४(क

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत त्रिकाबाईल क्रमांकःनी क्रमा3"त आद"3 ची माहितीblueH प्रत तस"ची माहितीblueH र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज C"त दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा ची माहितीblueH लव ण र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज C"ची माहितीblueH
नी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क 3 आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क

11) तदतर सदर दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा ची माहितीblueH" कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨मांकः ०२३६२-२२ स्वार, वेंगु रुप

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स्वार, वेंगु` प

मांकः ०२३६२-२२जर ; ण"स hv ख लIल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटIची माहितीblueH

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत /सस्वार, वेंगु` धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळeर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ज C"त ची माहितीblueH लव ण र अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र

ज C"ची माहितीblueH jरप7कः ०२३६२-२२८८४४(क उत र तस"ची माहितीblueH सबाईल क्रमांकःगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापत व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत ची माहितीblueH" /jरमांकः ०२३६२-२२ लकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH" 100/ रुपर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" स्वार, वेंगुट•”पप"पर र समांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत प7
आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

12) र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जर झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ल"नी क्रमातर सदर व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत /सस्वार, वेंगु`"स ख^
@ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 बाईल क्रमांकः ज र त ल त दळ/C;

व कः ०२३६२-२२८८४४(कत र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ण र नी क्रमा ;I.

13) ज हितीblueH瀰澜m;र नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२ मांकः ०२३६२-२२हितीblueH瀰澜m;ल स hv प्रशसध्वद झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स फZत मांकः ०२३६२-२२हितीblueH瀰澜m;ल अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र ची माहितीblueH ची माहितीblueH व ची माहितीblueH र
कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज त .

र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत /सस्वार, वेंगु`"स मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करण"स hv

रIलप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI 3त|

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 तरI 3 स प्रची माहितीblueHशलत आद"3 नी क्रमा@स र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" बाईल क्रमांकःदल कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .
र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ ा परवानाचालक मयत झा

पर नी क्रमा ची माहितीblueH लकः ०२३६२-२२८८४४(क dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

पर नी क्रमा ची माहितीblueH लकः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स 3 स

रस स र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(कर र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH" झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स hv निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(कषोत्तम देसाई

1) पर नी क्रमा ची माहितीblueH लकः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमा
2) पर नी क्रमा

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ)मांकः ०२३६२-२२र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त

झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 नी क्रमास व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

कः ०२३६२-२२८८४४(क ल धाप त

नी क्रमा " पर नी क्रमा

ल"ख समांकः ०२३६२-२२त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुत अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

पर नी क्रमा द"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त नी क्रमा ;I.
कः ०२३६२-२२८८४४(क) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

सक्षमांकः ०२३६२-२२ अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस
आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

रस dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

इ) सबाईल क्रमांकःगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापत

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसल"बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत प@र
5)

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळव

पर नी क्रमा

दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा ची माहितीblueH"

द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

द्गे असून त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH

प्र प्युअल स्टत

आत सदर पर नी क्रमा

त त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुप@रत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

कः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२कः ०२३६२-२२८८४४(क ज बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकःत

Cभ र

तक्र रI

झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस ल

इतर

रस मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" मांकः ०२३६२-२२तभ"द अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळज कः ०२३६२-२२८८४४(करण •र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

नी क्रमा " पर नी क्रमा

ची माहितीblueH ल

आ;", त

व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत

रस ची माहितीblueH

रस व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत स

दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा ची माहितीblueH लव ण"स

.तस"ची माहितीblueH स स धाप रण अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटIप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 कः ०२३६२-२२८८४४(कडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜" प@र"3 ज C , भ डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल इत्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दI बाईल क्रमांकः बाईल क्रमांकः अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळसण"

डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळजद र

ई)

रस स सदरची माहितीblueH

क्विंटज^; गिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याधापकः ०२३६२-२२८८४४(क रI र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH पर नी क्रमाC j"ण" पतत कः ०२३६२-२२८८४४(करण" आ श्वरनगर F				7.सांडवे, 8.लिंगडाळ,9.बापार्डे, 10.पडर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क.

दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमाद र dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

बाईल क्रमांकः) ज्योती शर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨द"3 र

ची माहितीblueH लकः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 प सनी क्रमा 30 हितीblueH瀰澜mद स dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

स्वार, वेंगु रुप त ची माहितीblueH लव iर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स

स्वार, वेंगुप~ट

रIल पर नी क्रमा त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानु रIत रद्द कः ०२३६२-२२८८४४(करiर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

ची माहितीblueH लकः ०२३६२-२२८८४४(क मांकः ०२३६२-२२र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨त झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 dर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 स पर नी क्रमा

निवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाणर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 हितीblueH瀰澜mद. 22 डिसेंबर 2012  करीतडी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜सEबाईल क्रमांकःर 1997 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"

रस व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत नी क्रमा" मांकः ०२३६२-२२जर ; ण र" धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा स्वार, वेंगु त ची माहितीblueH लव ल" प हितीblueH瀰澜m;ज".
रस ची माहितीblueH

.

रस मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" पत

fकः ०२३६२-२२८८४४(क

ची माहितीblueHरित होणाया तांदुळ, गहू, तूरडाळ, पामतेल रत ` मांकः ०२३६२-२२जर ; ण •र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

रस स मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करत नी क्रमा
र स्वार, वेंगुत भ

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा रची माहितीblueH अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ लबाईल क्रमांकःनी क्रमा

र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨` क्विंटस्वार, वेंगु`त त पत तस"ची माहितीblueH स• नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२ल
@ C , स• नी क्रमा

हितीblueH瀰澜m;त मांकः ०२३६२-२२ल
@ C ,अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळ लत्रिकाबाईल क्रमांकःत आई fकः ०२३६२-२२८८४४(क

धाप eर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा

र स्वार, वेंगुत भ

धाप र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 दकः ०२३६२-२२८८४४(क
@ नी क्रमा

डी, 2) कुडाळ, 3) दोडामार्ग      ¨蚴獁le蚜 ल र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH ची माहितीblueH फZत व ची माहितीblueH र कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल ज ईल. र स्वार, वेंगुत भ

"Cळ ज हितीblueH瀰澜m;र नी क्रमा मांकः ०२३६२-२२ प्रशसध्वद कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त नी क्रमा ;I.
रस स मांकः ०२३६२-२२जर कः ०२३६२-२२८८४४(करण"स hv

तरI 3 सनी क्रमा ची माहितीblueH" प्रची माहितीblueHशलत आद"3 नी क्रमा@स र त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" बाईल क्रमांकःदल कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"त .

रIलप्रमांकः ०२३६२-२२ ण" अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळटI 3त| अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळस^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨

री कार्यालय  स्तूंचे शासकीय दरतेजस समेळh'com.s भ व

न्र्यालय सिंधुदुर्ग दकारी कार्य > मेळh'com.sun.star.text +री कार्यालय 

ठा शाखाh襐ང马ཅ潬߃꒤ཅ悀ຝ澌߃孨ຝ壨ຝ器钤e

विरेंद्र सिंहXवची शिधापत्रिका ब री कार्यालय  तेजस समेळh'com.s I%Kर्यालय सिंधुदुर्ग तेजस समेळh'com.s र्यालय सिंधुदुर्ग%ण री कार्यालय 

अग्रक्रंमेळh'com.sun.star.text +ची शिधापत्रिका ब

1) बाईल क्रमांकःची माहितीblueHत Cट

(क्विंटस्वार, वेंगुञ /

परु
@ षोत्तम देसाई )

2) क्विंटस्वार, वेंगु7र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH ग ;कः ०२३६२-२२८८४४(क स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु` .
3) इतर ग ;कः ०२३६२-२२८८४४(क स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`

4) ग मांकः ०२३६२-२२ प तळ रIल व व धाप कः ०२३६२-२२८८४४(क र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨कः ०२३६२-२२८८४४(क रI स"

5) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळनी क्रमा@सगिरी येथील एफसीआय व एमएसडब्लूसी याची माहितीblueHत ज त , जमांकः ०२३६२-२२ त , व मांकः ०२३६२-२२@Zत ज त
6) स्वार, वेंगु तत्र्यसंग्रार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨सग मांकः ०२३६२-२२ सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क.

स;कः ०२३६२-२२८८४४(क रI सस्वार, वेंगु`

भटZर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 जमांकः ०२३६२-२२ त मांकः ०२३६२-२२धाप ल व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत .

7) मांकः ०२३६२-२२ ज सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क ( र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क कः ०२३६२-२२८८४४(क र ईत मांकः ०२३६२-२२त
‰ सLनिवास)x0com.sun.star.comp.extenनी क्रमाकः ०२३६२-२२८८४४(क ची माहितीblueH व धाप
झेल पंपाची माहिती.煮礼類切ﮘ裡ﮀ裂 ल"लI मांकः ०२३६२-२२@लC र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH समांकः ०२३६२-२२ "3 आ;".)

पत

त्यांची क्षमता 6550 मे. टन इतकी आहे. शासनाच्या मंजूर नियतनानुर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 ची माहितीblueH मांकः ०२३६२-२२@लC अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळCर लC नी क्रमा

8) अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळपC व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत

9) प्रकः ०२३६२-२२८८४४(क^पगस्वार, वेंगुत व्हेंबर 2012  करीतार्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨Zत .

10) इतर

र नी क्रमामांकः ०२३६२-२२द कः ०२३६२-२२८८४४(क"ल"^र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨 अंतर्गत वितरित होणाया तांदुळगक्रमांकः ०२३६२-२२ सची माहितीblueH मांकः ०२३६२-२२ध्वर्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨" 3 स नी क्रमा प्रची माहितीblueHशलत आद"3 नी क्रमा@स र बाईल क्रमांकःदल कः ०२३६२-२२८८४४(करण"त र्यालय)p蕨獁mp蕐獁蔸獁蔜獁㖨"ईल.

