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नागपूर िज हा
अ. .
1

अिध वीकृती पि का
धारकांचे नाव
ी. िवजय जवाहरलाल दडा

vijaydarda@lokmat.com

वृ प /वृ सं थेचे
नाव
दै. लोकमत

2

ी. दलीप बापूराव ितखीले

dilip.tikhile@lokmat.com

दै. लोकमत

3

ी. गजानन नारायण जानभोर

gajananjanbhor@gmail.com

दै. लोकमत

4

ी. कशोर नामदेव बागडे

kishorbagde20@gmail.com

दै. लोकमत

5

ीमती सिवता िव म हरकरे

saharkare@gmail.com

दै. लोकमत

6

ी. गणेश तेजरावजी खवसे

gkhawse@gmail.com

दै. लोकमत

7

ी. गजानन कसनराव चोपडे

swok_chopde@rediffmail.com

दै. लोकमत

8

ी. राजेश सुशील टकले

rajesh.lokmat@gmail.com

दै. लोकमत

9

ी. गजानन ीधर िनमदेव

nimdeo_gajanan@rediffmail.com दै. त ण भारत

10

ी. मह

msakant@gmail.com

दै. त ण भारत

11

ी. संजय रामभाऊ लोखंडे

groundman@rediffmail.com

दै. त ण भारत

12

ी. चा द िवजयराव क

charudatta.kahu@gmail.com

दै. त ण भारत

ीधरराव आकांत

ईमेल प ा

वृ प /वृ सं थेचा प ा
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स .216,
नागपूर-440012
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल

13

ी. िवनय मनोहर कर दीकर

vinaykarandikarngp@gmail.com

दै. त ण भारत

14

ी. अनंत

anantmuley@gmail.com

दै. त णभारत

15

ी. िनरंजन वासुदेव अ े

niranjanatrey@gmail.com

दै. त णभारत

16

ी. शैल ह र साद पांडे

pandeshailesh2003@yahoo.co.i
n

दै. सकाळ

17

ी. राजेश अशोक रामपूरकर

rajarampurkar@gmail.com

दै. सकाळ

18

ी.केवल ह रदास िजवनतारे

kewal9808@gmail.om

दै. सकाळ

19

ी. कशोर रामचं जामकर

kishor_jamkar@yahoo.co.in

दै. सकाळ

20

ी. राजेश महादेवराव चरपे

raj.charpe@gmail.com

दै. सकाळ

21

ी. नरेश िव लराव शेळके

ns3829@gmail.com

दै. सकाळ

22

ी. अनंत शंकरराव कोळमकर

askolamkar@gmail.com

दै. सकाळ

23

ी. सुरेश दादाजी भुसारी

suresh.bhusari@yahoo.com

दै. सकाळ

24

ी. सं दप भगवती साद सोनी

sandeepsoni2773@gmail.com

दै. सकाळ

25

ी. राज

rajuttalwar70@gmail.com,

दैिनक देशो ती

suchakra2009@gmail.com

दैिनक देशो ती

26

ीकांत मुळे

रामराव उ लवार

ी. च धर जग ाथ पराते
(सुदशन च धर)

ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
सकाळ पेपस ा. िल., बी-32/33, एमआयडीसी हगणा,
नागपूर-440016
दुसरा माळा, सराफ कोट, यशवंत टेडीयम, धंतोली,
नागपूर-440012
दुसरा माळा, सराफ कोट, यशवंत टेडीयम, धंतोली,
नागपूर-440012

27

ी. योगेश रमेशराव बडे

28

ी. राजकुमार मािणकराव
पाटील
ी. िवनोद रामगोपाल
माहे री

29

yogbade@gmail.com

दै. पु यनगरी

rkumarpatil@rediffmail.com

दै. पु यनगरी

n.nagpur@gmail.com

दैिनक नवभारत

30

ी. संजय रघुराज ितवारी

srt3010@gmail.com

दैिनक नवभारत

31

ी. सुिनल हजारीलाल ितवारी

tiwari.sunilnb@gmail.com

दैिनक नवभारत

32

ी. िनरज राजनंदन साद

neeraj_nandan@yahoo.com

दैिनक नवभारत

nandupurohit19@gmail.com

दै.लोकमत समाचार

joguchanara@gmail.com

दै. लोकमत समाचार

33
34

ी. नंद कशोर दनदयाल
पुरोिहत
ी. जगदीशच ताराचंद जोशी

35

ी. कमल क पनाथ शमा

kamalsharmangp@gmail.com

दै. लोकमत समाचार

36

ी. काश शंकरराव दुबे

prakashdubey01@gmail.com

दैिनक भा कर

37

ी. मिणकांत सुख चंद सोनी

manikantsoni@gmail.com

दैिनक भा कर

38

ी. आनंद मुलचंद िनरबन

nirbananand@gmail.com

दैिनक भा कर

39

ी. संजय पंढरीनाथ देशमुख

sanjudeshmukh@yahoo.co.in

दैिनक भा कर

40

ी. सुमीत मनमोहन अ वाल

sumeet@dbhaskar.net

दैिनक भा कर

41

ी. सुरेश यादवराव वैतागे

chotuvaitage@gmail.com

दैिनक भा कर

42

ी. रा ल भालचं पांडे

rahulpandeji@gmail.com

दै. िहतवाद

43

ी. िवकास वसंत वै

vikas_vaidya@rediffmail.com

दै. िहतवाद

लॉट नं.5, सुंदरलाल रायपथ, हीआयपी रोड, रामदासपेठ,
नागपूर-440010
लॉट नं.5, सुंदरलाल रायपथ, हीआयपी रोड, रामदासपेठ,
नागपूर-440010
नवभारत भवन, छ पती चौक, वधा रोड,
नागपूर-440015
नवभारत भवन, छ पती चौक, वधा रोड,
नागपूर-440015
नवभारत भवन, छ पती चौक, वधा रोड,
नागपूर-440015
नवभारत भवन, छ पती चौक, वधा रोड,
नागपूर-440015
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स
.230, नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स
.230, नागपूर-440012
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स
.230, नागपूर-440012
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
भा कर काशन ा. िल., िवश भर भवन, 17-ए ेट नाग
रोड, नागपूर-440009
द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012
द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012

44

ी. का तक सुधाकर लोखंडे

kartiklokhande@gmail.com

दै. िहतवाद

45

ी. िशरीष नारायण बोरकर

borkarshirash7@gmail.com

दै. िहतवाद

46

ी. रा ल रिव

rdxten@gmail.com

दै. िहतवाद

47

ी. मिनष दनेश सोनी

manishsoni1968@gmail.com

दै. िहतवाद

48

ी. सतीश पुंडिलक राऊत

satish5850@gmail.com

दै. िहतवाद

49

ी. िववेक माधव देशपांडे

vivekd64@gmail.com

दै. इंिडयन ए स ेस

50
51

ी. दीपकुमार िच रंजन मै
ी. महेश भालचं उपदेव

pradipmaitra@gmail.com
upadeo.mahesh@gmail.com

दै. हदु थान टाई स
दै. सामना

52

ी. मनीष सुधाकर कुळकण

manish.kulkarni15@gmail.com

दै. लोकशाही वाता

53

ी. अनंत द ा य पेठकर

pethkar.shyamrao@gmail.com

दै. लोकशाही वाता

54

ी. शैलेश रामचं भोयर

bhoyarshailesh344@gmail.com

दै. लोकशाही वाता

55

ी. करण भालचं राजदेकर

kiran.rajderkar@gmail.com

दै. लोकशाही वाता

56

ी. अंज य राजम अ परती

anjaya1905@gmail.com

दै. टाई स ऑफ इंिडया

57

ी. सोिम तपन बोस

soumitrabose7@gmail.com

दै. टाई स ऑफ इंिडया

58

ी. आिशष िब वनाथ रॉय

ashroy00@gmail.com

दै. टाई स ऑफ इंिडया

59

ी. वैभव िवलास गंजापुरे

vaibhav0077@gmail.com

दै. टाई स ऑफ इंिडया

द ीत

द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012
द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012
द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012

द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012
द िहतवाद, पंडीत जवाहरलाल नेह माग, धंतोली,
नागपूर-440012
ही.आर.जी. इ ा चर ा. िल., 19 ेट नाग रोड,
नागपूर-440009
एलजे ास रोड, मािहम वे ट, मुंबई-400016
सामना भवन, दैिनक सामना माग, भादेवी,
मुंबई-400025
थड लोअर, थापर एन ले ह-II, 148, युिन ह सटी
लाय री रोड, रामदासपेठ, नागपूर-440010
थड लोअर, थापर एन ले ह-II, 148, युिन ह सटी
लाय री रोड, रामदासपेठ, नागपूर-440010
थड लोअर, थापर एन ले ह-II, 148, युिन ह सटी
लाय री रोड, रामदासपेठ, नागपूर-440010
थड लोअर, थापर एन ले ह-II, 148, युिन ह सटी
लाय री रोड, रामदासपेठ, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट

रोड, नागपूर-440010
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74

ी. सुहास रमेश नायसे
ी. रणजीत वसंतराव देशमुख

suhasnayse@gmail.com
ranjitdeshmukh71@gmail.com

दै. टाई स ऑफ इंिडया
दै. टाई स ऑफ इंिडया

ी. ीपाद िवनायकराव
अपरािजत
ी. र व हंसदास गजिभये

aparajit.shripad@gmail.com

दै. महारा टाई स

ravigajbhiye1@gmail.com

दै. महारा टाई स

ी. अिवनाश बाळकृ ण
महाल मे
ी. अतुल मनोहरराव पांडे

avinashmahalaxme@yahoo.com

दै. महारा टाई स

atul.pande@timesgroup.com

दै. महारा टाई स

mahavidarbha@gmail.com

सां य दै. महािवदभ

ी. ल मणदास खानचंद
असरानी
सौ. अ का ांती नालमवार

mahavidarbha@gmail.com

सां य दै. महािवदभ

mahavidarbha@gmail.com

सकाळ दै.महािवदभ

ी. िशव ह र कशन अ वाल
ी. अ ण पुनमचंद कोटेचा
ी. िनमल कशोर नंद कशोर
चौरिसया

radoot_nag@yahoo.co.in
vikibaat@rediffmail.com
dailynavaprabhat@yahoo.co.in

दै.रा दूत
दै.िवदभ क बात
दैिनक नव भात

nagpurpost@gmail.com

दैिनक महासागर

gaurav.garima@rediffmail.com

दैिनक गौरव ग रमा

dainiksandhyakiran@yahoo.co.i
n

दैिनक सं या करण

ी. ांती केशवराव नालमवार

ी. ीकृ ण तनसुखदास चांडक
ी. िव िजत मोहनकुमार
भगत
ी. नागनाथ नारायण कांबळे

75

ी. वण बनारसीलाल जेजानी

udghosh.nagpur@gmail.com

दै.उ ोष

76

ी. दीपककुमार िनमल कशोर

deepaknc@rediffmail.com,

दैिनक, लोकसेवा

मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
मंगलम मा हल, गोकुलपेठ, लॉट नं.232, वे ट हायकोट
रोड, नागपूर-440010
दै. महािवदभ, कामगार भवन, बै नाथ चौक, नागपूर440003
दै. महािवदभ, कामगार भवन, बै नाथ चौक, नागपूर440003
दै. महािवदभ, कामगार भवन, बै नाथ चौक, नागपूर440003
दैिनक रा दूत कायालय, रिवनगर चौक, नागपूर-440033
1, पंचशील िसनेमा िब ड ग, वधा रोड, नागपूर-440012
चौरािसया ऑफसेट, 27 रामदासपेठ, नव भात चबस,
नागपूर
दैिनक महासागर कायालय, टेकडी रोड,
िसताबड , नागपूर
गौरव ग रमा माग, नमकगंज, इतवारी, नागपूर-440002
राणी दुगावती चौक, डॉ. आंबेडकर पो ट ऑ फस, नागपूर440017
दै. उदघोष कायालय, घाट रोड, अ ण ऑटोमोबाई स या
जवळ, नागपूर
चौरािसया ऑफसेट, 27 रामदासपेठ, नव भात चबस,

चौरिसया

dailylokseva@rediffmail.com
rakesh_chaurasia@rediffmail.co
m

दैिनक, लोकसेवा

78
79
80

ी. राकेश िनमल कशोर
चौरिसया
ी. अ ण शामराव जोशी
ी. रणिजत रमेश जोशी
ी. उमेश मोतीलालजी राठी

deshpress@gmail.com
deshpress@gmail.com
arvitimes@rediffmail.com

दैिनक िवदभ पुकार
दैिनक देश
दै. आ वटाई स

81

ीमती सुजाता काश तागडे

yuvarashtradarshan@gmail.com

दै. युवा रा दशन

82

ी. रामदेव

ns_nagpur@rediffmail.com

सां य दै. नॅशनल संदेश

83

ी. िवण िशशुपाल तुरहाटे

nationalsandesh@gmail.com

सां य दै. नॅशनल संदेश

84
85
86

ी. अिभजीत अ ण जोशी
ी. आिशष राजन मुडे
ी. राकेश शरदराव चौधरी

deshpress@gmail.com
udyachikhabaraaj@gmail.com
janwardha@gmail.com

दै. उ ाची खबर आज
दै.उ ाची खबर आज
दै. जनसं ाम, (वधा)

87

ी. िपयुषकुमार दलीपराव जैन

piyushjain.pr@gmail.com

88

ी. महेश सीताराम पुरोिहत

vidarbha.chandika@gmail.com

89

ी.पु षो म िव नाथ
संगावार
ी.हरी कसन धुडचंदजी राठी

nagpurdiary125@gmail.com

ी. तुकाराम उपासराव
नंदनवार
ी. मधुकर बालाजी बावणे
ी. िमल द िव ामजी
पवनीपगार

77

90
91
92
93

94
95

हादराय अ वाल

ी.िनमल सुखदेवजी रण दवे
ी. शांत रमेशजी येडके

नागपूर
चौरािसया ऑफसेट, 27 रामदासपेठ, नव भात चबस,
नागपूर
85, हनुमान नगर, नागपूर-440009
85, हनुमान नगर, नागपूर-440009
राठी पि लिसटी स हस सदोदय िब ड ग, पिहला माळा,
सटर ए हीनी रोड, गांधी पुतळा, नागपूर
युवारा दशन कायालय, तांबे भवन, छोटी धंतोली,
नागपूर-440012
ी रामदेव काशन ा. िल., हेरायटी चौक, िसताबड ,
नागपूर
ी रामदेव काशन ा. िल., हेरायटी चौक, िसताबड ,
नागपूर
85, हनुमान नगर, नागपूर-440009
85, हनुमान नगर, नागपूर-440009
जनसं ाम ेस, गोन लॉट, वधा, िज. वधा

सां य दै. वधा
दशन,
(वधा)
सा ािहक िवदभ
चंिडका
सा.नागपूर डायरी

सां य दै. वधा दशन कायालय, आव
मेन रोड, वधा, िज. वधा

राठी

nandanwartribal@yahoo.co.in

सा ा.जनिहत
टाई स
सा. ायबलवेल

abhayrajya@gmail.com
sandeshanand123@rediffmail.com

सा ा.अभय रा य
सा.संदेश आनंद

vidarbhatimes2014@gmail.com
weeklybahuman@gmail.com

सा.िवदभ टाई स
सा. ब मान

janhittimes1963@gmail.com

टॅ ड िशवाजी चौक,

िवदभ चंिडका, ओमनगर, स रदरा चौक, पुिलस
टेशन या समोर, नागपूर-440009
यू सोमवारीपेठ, नागपूर-440024
ट ग ेस, जागनाथ बुधवारी, नागपूर

लॉट नं.30, राजाराम नगर, राऊत सभागृहाजवळ,
मानकापूर रग रोड, नागपूर-440013
मॉडेल िमल गेट समोर, गणेशपेठ, नागपूर440018
सरीता ट ग बा ड ग व स 727, ल मण कुटी,
िसरसपेठ, नागपूर-440009
608, नाईक रोड, महाल, नागपूर-440032
शांत ट ग ेस, रामटेक, ता. रामटेक, िज. नागपूर

96
97
98
99

ीमती शोभा कशोरजी
जयपूरकर
ी. कैलास कुंजिबहारी सोनी
ी. िवण ह र कशनजी राठी
ी. दीपकुमार व लभदास
माहे री

kalamgaurav@rediffmail.com

सा.कलम का गौरव

बा बली नगर, लॉट नं.36, रमना मारोती रोड, नागपूर

insaf_ki_hakikat@yahoo.co.in

सा.इं साफ क
हक कत
सा. िवदभ भुषण

इंसाफ हक कत कायालय, हंसापुरी, नागपूर-440018

vidarbhabhushan@rediffmail.com
bhagawatikikalam@gmail.com

सा.भगवतीक
कलम

100

ी. संजय सेवकराम देशमुख

dhanashreedeshmukh555@gmail सा.उपराजधानी
.com

101

ी. कशोर गणपतराव बावणे

yuvashaktiakm@gmail.com

102

ी. संजय जय काश नाथे

rojgarnaukarisandarbh@gmail.co
m

103

ी. सुभाष जनाधन गोळघाटे

sjgolghate@gmail.com

सा.युवाश आझादी
क मशाल
सा. रोजगार नोकरी
संदभ
सा. प भूषण

104

सौ. वैशाली मुरलीधर रामटके

pratikr392@gmail.com

सा. नागपूर टार

105

ी. अशोक तुकारामजी चापके

susanskritbharat@rediffmail.com

सा.सुसं कृत भारत

106

ी. मोह मद अ दुल ज बार

vidharbhagoldennews@gmail.co
m

107

ी. वीण अ युतराव महाजन

pravin5858@gmail.com

सा.िवदभ गो डन
युज
सा. लोकवािहनी

108

ी. राजू शंकरराव पाचघरे

pachghare.prakashan@gmail.co
m

सा. ाईम सागर

109

ी. चं भान बळीरामजी
रामटेके
ी. िम लद हाद दिहवले

berojgarshandes@gmail.com

सा. बेरोजगार संदेश

manavadhikar2012@gmail.com

सा. के ीय
मानविधकार
सा. िव द ी

110
111

ी. राज कशोर रतनलाल शमा

vishwadiptihindiweekly@gmail.
com

112

ी. उमाशंकर

loknyay@gmail.com

हाद नामदेव

सा. लोक याय

राठी पि लिसटी स हस सदोदय िब ड ग, पिहला माळा,
सटर ए हीनी रोड, गांधी पुतळा, नागपूर
मातृकृपा एल 30/50, हीएचबी कॉलोनी, शांतीनगर,
नागपूर-440002
40, देशमुख हाऊस, नर सग टॉक ज या मागे, महल,
नागपूर-440032
128, साईचरण, बजाजनगर, नागपूर-440010
नाथे बुक िड ी युटर, 65, हनुमान नगर, मेिडकल चौक,
नागपूर-440009
240, बँक कॉलोनी, नालंदा नगर, नारी रोड, पो ट
उ पलवाडी, नागपूर-440026
सा ा. नागपूर टार कायालय, पावनभूमी, वधा रोड,
नागपूर
55, बजरंग नगर, ग ली नं.5, मानेवाडा रोड, नागपूर440027
िवदभ गो डन यूज कायालय, भंडारा रवा ड ग व स,
कडबी चौक, नागपूर
181, गोतमारे कॉ ले स, बाजार रोड, ल मीभवन चौक
ते रामनगर चौक, धरमपेठ ए सटशन, नागपूर
31, रजत संकुल, एस.टी. टॅ ड जवळ, गणेशपेठ, नागपूर440018
552, देशपांडे लेआऊट, वधमान नगर,
नागपूर-440008
42, िशक यू कैलास नगर, नागपूर-440027
िव द ी कायालय, लॉट नं.57, जीवन िवकास
अपाटमे ट, िग ीखदान लेआऊट, तापनगर, नागपूर
सा ा. लोक याय कायालय, 07, कमल केशव लाझा,

113
114

ी. राजेश पांडुरंगजी िपसे
ी. ीिनवास अजै या
िवयनवार

lekhanikhanjir@gmail.com

सा. लेखणी खंजीर

ekimashal@yahoo.com

सा. एकता क मशाल

115

ी. धमपाल कसनदास जगदीश

presskinazar@gmail.com

सा. ेस क नजर

116

ी. सुभाष बाळकृ ण राऊत

chirkalsatya@rediffmail.com

सा. िचरकाल स य

117

ी. सोमद (राजू) अर वद
खडसे
ी. उ मेश राजाराम पवार

kunbiyuvamanch.ngp@gmail.co
m

सा. कुणबी युवा मंच

unmeshpawar123@gmail.com

सा. समाजवाद सं ाम

ीमती धन ी संजय िनघोटदेशमुख
ी. पंकज स यजीत िम ा

hingnatoday@gmail.com

सा. हगणा टुडे

dopaharsandesh@yahoo.in

सा. दोपहर संदेश

118
119
120
121

ी. वैभव पराव जोगी

crimesamrajyangp@gmail.com

सा. ाईम सामा य

122
123

ी. दुगश बापुराव कौरती
ी. फु ल राजाराम पवार

samacharabtak2007@gmail.com
unmeshpawar123@gmail.com

सा. समाचार अबतक
सा. दिलत भारत

124

ीमती सीमा अिनल पराड

vidarbhabulletin@gmail.com

सा. िवदभ बुलेटीन

125

ी. िववेक वसंतराव जोशी

joshi.vivek60@gmail.com

ये प कार
दै. त ण भारत

126

ी. रा ल गोमाजी अवसरे

rahul.awasare2@gmail.com

ये प कार
दै. लोकमत

स ल बाजार रोड, रामदासपेठ, नागपूर-440010
रेिशमबाग, लोकांची शाळा चौक, ेट नाग रोड,
नागपूर-440009
राणी दुगावती चौक, डॉ. आंबेडकर पो ट ऑ फस, नागपूर440017
पीटीएस ॉटर नं.193, चंदननगर, मेिडकल रोड, नागपूर440024
सा ा. िचरकाल स य कायालय, यू ब ती, बुटीबोरी,
नागपूर
514-अ, वॉकर रोड, रसालदार ग ली, महाल,
नागपूर-440032
1404, बु दनगर (आसीनगर), डॉ. आंबेडकर माग,
नागपूर-440017
उदघोष भवन, नर सग टॉक ज या मागे, महाल,
नागपूर-440032
अंजली मु ण, 8/14, हीएचबी कॉलोनी, बाळाभाऊपेठ,
नागपूर-440017
557, नया बाबूलखेडा, रे वे पुिलस मु यालय अजनी
जवळ, नागपूर-440027
िग ीखदान, बोरगाव रोड, नागपूर-440013
1404, बु दनगर (आसीनगर), डॉ. आंबेडकर माग,
नागपूर-440017
लॉट नं.40, लॉक नं.3, देशमुख हाऊस, अशोक
काशन या बाजुला, नर सग टॉक ज मागे, महाल,
नागपूर-440032

नरकेसरी ेस, सी-13/1 आिण 2, एमआयडीसी इंडि यल
ए रया, हगणा एमआयडीसी, सोनेगाव (सीम), पो.बॉ स
नं.265 िज. नागपूर-14
लोकमत भवन, पं. जवाहरलाल नेह माग, पो.बॉ स
.216, नागपूर-440012

127
128
129

ी. मनोहर भाकर अंधारे
ी. पु षो म िव णुपंत दातीर
ी. िव ास बळवंतराव इ दूरकर

130
131
132

ी. ल मण यंबक जोशी
ी. द ा य गोपाळराव पोफळी
ी. नागेश नारायणराव गजिभये

133
134
135
136

ी. भाकर सुंदरराव
क डब ुनवार
ी. अिनल ह रभाऊ महा मे
ी. भा कर वामनराव ल ढे
ी. तुळिशदास भगवंत गो हर

ajitandhare@gmail.com
purush.v.datir@gmail.com
sadasatyamevajayate@gmail.
com
editorial@lokshahivarta.in
rajapophali@gmail.com
nag_janata008@rediffmail.co
m
paras4913@gmail.com

ये प कार
ये प कार
ये प कार

-------

ये प कार
ये प कार
ये प कार

----औरंगाबाद

ये प कार

---

anil.mahatme@gmail.com
bhaskarlondhe@gmail.com
golhar@gmail.com

ये प कार
ये प कार
ये प कार

-------

137
138
139
140
141
142
143
144
145

ी. सुधीर बळवंत पाठक
ी. यामकांत रामकृ ण पा ीकर
ी. जयंत डोमाजी नरांजे
ी. मोरे र िव नाथ बडगे
ी. िवनोद दनकर देशमुख
ी. िव णू गजानन पांडे
ी. गणेश कृ ण िशरोळे
ी.शरद महादेवराव बोरकर
ी. अिवनाश िव णूपंत पाठक

2sudhirpathak@gmail.com
patrikarshyamkant@gmail.com
jayant.d.naranje@gmail.com
nagpurbadge@gmail.com
vddeshmukh08@gmail.com
pande54vishnu@gmail.com
shirole900@gmail.com
borkar_land@yahoo.com
nagpurbatmi@gmail.com

146

ी. वीण िनळकंठराव ड ली

pravindabli@gmail.com

147

ी. भागवत बाळाजी लांडगे

blandge@rediffmail.com

148

ी. ऋतू शरद बोरकर

rutuavailable@gmail.com

149

ी. अनंत पु षो म नानोटी

anant.nanoti10@gmail.com

150

ी. िवण धनपाल मानवटकर

pravin_manwatkar@rediffmail.
com

ये प
ये प
ये प
ये प
ये प
ये प
ये प
ये प
वतं
प कार
वतं
प कार
वतं
प कार
वतं
प कार
वतं
प कार
वतं
प कार

कार
कार
कार
कार
कार
कार
कार
कार
वसायी

लंबीत

वसायी

लंबीत

वसायी

लंबीत

वसायी

लंबीत

वसायी

लंबीत

वसायी

लंबीत

-----------------
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ी. िशरीष केशवराव चौधरी

shirishchaudhari00@gmail.co
m

152

ी. उमेश वासुदेव वमा

uwv1950@gmail.com

153

ी. कुणाल िशरीष चौधरी

kunal.222@hotmail.com

154

ी. शेखर ारका साद सोनी

shekharssoni@gmail.com

155

ीमती अशलेशा जॉय रॉय चौधरी

ashlesh13@yahoo.com

156

ीमती सुिनता तायडे (पाटील)

sunitapatil008@gmail.com

157

ी. िव णू ल मणराव गोटाफोडे

gotaphode.vijaya@gmail.com

दूरदशन (सहया ी
वािहनी)

158

ी. अजय अ णराव राजकारणे

aarajkarne@gmail.com

दूरदशन (सहया ी
वािहनी)

159
160

ी. रिवकांत िव णुपंत तोतावार
ी. शांत िवजयराव मोिहते

ravikant.totawar@aajtak.com
prashant.mohite@lokmat.tv

आजतक
आय.बी.एन.लोकमत

161

ी. हरीश शेषमणी ितवारी

harishsheshmani.tiwari@sahar
amedia.co.in

सहारा समय

162

ी. योगे

yogendratiwariindiatv@gmail.c
om

इंिडया टी. ही. यूज

163

ी. संजय मारोतराव डाफ

sanjaydaf@gmail.com

साम टी. ही

164

ी. िवजय मनोहरराव दघे

vijaymdighe@gmail.com

जय महारा

165
166

ी. गजानन देवरावजी उमाटे
ी. अमनकुमार संतोषराव कांबळे

gajanan.umate@gmail.com
amankumarkamble@gmail.co
m

167

ी. शरद शामराव चौधरी

sharad_2804@rediffmail.com

महारा -1
आवाज इंिडया टी. ही.
चॅनल
सेवािनवृ शासक य

परशुराम ितवारी

वतं
वसायी
छायािच कार
वतं
वसायी
छायािच कार
वतं
वासयी
छायािच कार
वतं
वासयी
छायािच कार
दूरदशन क , के. .
मा यम
दूरदशन (सहया ी
वािहनी)

यूज

लंबीत
लंबीत
लंबीत
लंबीत
दूरदशन क , िस हील लाई स, नागपूर
( लंबीत)
दूरदशन (सहया ी वािहनी),
दूरदशन क , िस हील लाई स, नागपूर
( लंबीत)
दूरदशन (सहया ी वािहनी), दूरदशन क , िस हील लाई स,
नागपूर
( लंबीत)
दूरदशन (सहया ी वािहनी), दूरदशन क , िस हील लाई स,
नागपूर
आजतक, टी ही टूडे नेटवक, नोएडा
आयबीएन लोकमत यूज ा.िल., नागपूर
सहारा समय, सहारा इंिडया,
गोरेगाव, मुंबई-400104
( लंबीत)
इंिडया टी ही यूज, इंिडपे डंट यूज स ह स ा. िल., बी30, से टर-85, नोएडा-201305
साम टी ही, िनयो टेिल हीजन ा. िल., सीबीडी,
बेलापूर,मुंबई
जय महारा यूज, सहाना फ म ा. िल.
अंधेरी, मुंबई
महारा -1 यूज चॅनल, मुंबई
लॉट नं.16, ारकानाथ अपाटमट, वे ट हाय कोट रोड,
शंकरनगर, नागपूर-440010
---

168

ी. िभ कू महे

कौसल

169

ी. नरेश कसनजी मे ाम

naresh_meshram53@yahoo.c
om

170

ी. अिनल शंकरराव ठाकरे

anilthakre2@gmail.com

171

ी. पुंजाजी ध डबा खडसे

pdkhadase@yahoo.co.in

172

ी. ेमचंद िजनदास गडेकर

premgadekar@yahoo.co.in

173

ी. भाकर जे. बारहाते

prabhakarb0903@gmail.com

174

ी. हंसराज राऊत

rauthansraj@gmail.com

175

ी. िनरंजन टकाराम रामटेके

ntramteke@gmail.com

176

ी. आिशष कृ णराव यावले

ashish.yawale@gmail.com

177

ी. सुनील शामराव धारगावे

dhargawesunil@gmail.com

178

ी. राकेश सुधाकरराव वाटेकर

rakeshwatekar@gmail.com

179

ी. पु पाकर िव लराव ढोमणे

dirinf.tv@gmail.com

kausal1955@gmail.com

अिधकारी
सेवािनवृ
अिधकारी
सेवािनवृ
अिधकारी
सेवािनवृ
अिधकारी
सेवािनवृ
अिधकारी

शासक य

---

शासक य

---

शासक य

---

शासक य

---

िज हा मािहती
अिधकारी िज हा
मािहती कायालय,
नागपूर
मािहती व जनसंपक,
नागपूर
िवशेष मािहती व
जनसंपक क
मािहती व जनसंपक
कायालय,नागपूर
मािहती व जनसंपक
कायालय,नागपूर
मािहती व जनसंपक
कायालय,नागपूर
मािहती व जनसंपक
कायालय, नागपूर
मािहती व जनसंपक
कायालय,नागपूर

िज हा मािहती कायालय, शासक य इमारत .1, ितसरा
माळा, नागपूर-440001

संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001
न ल िवरोधी अिभयान, यु.ओ. ट.सी. कॅ पस, सुराबड ,
वडधामना, अमरावती रोड, नागपूर
संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001
संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001
संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001
संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001
संचालक कायालय, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय,
जुने सिचवालय इमारत, पिहला माळा, नागपूर-440001

चं पूर िज हा
अ.
.

1
2
3

अिध वीकृती पि का
धारकाचे नांव
ी.रामदास रायपूरे
ी.चं गु रायपूरे.
ीमती क पना पिलकुंडवार

ई-मेल प ा
chdsamachar@rediffmail.com
chdsamachar@rediffmail.com
m_mahavidarbha@yahoo.com

वृ प /वृ सं थेचे नांव
दै.चं पूर समाचार
दै.चं पूर समाचार
दै.ब लारपूर टाई स

वृ प /वृ सं थेचा प ा
पंचिशल चौक जटपूरा वाड ,चं पूर
पंचिशल चौक जटपूरा वाड ,चं पूर
मुल रोड, चं पूर

4

ी.हर वदर सह धु ा

khalsa.majdur_news@rediffmail
.com
dailyadimanav@gmail.com
dlokshahi@gmail.com
vaibhavpalikundwar@yahoo.in
sunildesh58@gmail.com
devendra_gawande@rediffmail.
com
arsh.ved@gmail.com
tbchn32@gmail.com
jitumasharkar@gmail.com
pramod.sakalchandrapur@gmai
l.
com
bhaskar.chandrapur@gmail.co
m

दै.खालसा संदेश

तुकूम गु दारा रोड, चं पूर

5
6
7
8
9

ी.अशोक कोटकर
ी. ीधर बलक
ी.वैभव पिलकुंडवार
ी.सुिनल देशपांडे
ी.देव गांवडे,

सां य.दै.आ द मानव
दै.लोकशाही
दै.महािवदभ मराठी
दै.िहतवाद
दै.लोकस ा

िभवापूर वाड महाकाली मं दराजवळ,चं पूर
सरई वाड ,डॉ.सालफळे यांचे जवळ, चं पूर
मुल रोड, चं पूर
एमआयडीसी इंडि यल ए रया हगणा ,नागपूर
एमआयडीसी इंडि यल ए रया हगणा, नागपूर

10
11
12
13

ी.अ णकुमार सहाय
ी.संजय रामिगरवार
ी.िजत मशारकर
ी. मोद काकडे

दै.लोकमत समाचार
दै.त ण भारत
दै.महासागर
दै.सकाळ

एमआयडीसी इंडि यल ए रया बुटीबोरी,नागपूर
एमआयडीसी इंडि यल ए रया हगणा, नागपूर
िम ा यां या घरी जटपूरा वाड, चं पूर
एमआयडीसी इंडि यल ए रया हगणा, नागपूर

14

ी.पंकज मोहरीर

दै.महारा टाई स
दै.चं पूर स ाटा

ी.अिनल देठे

sannata_chandapur@rediffmail.
com
ajaysao616@gmail.com

एमआयडीसी इंडि यल ए रया बुटीबोरी,
नागपूर
समाधी वाड ,चं पूर

15

ी.मोरे र राखुंडे

16
17
18
19
20
21

ी.बंडू लडके
ी.बबन बांगडे
ीमती नंदा नागपूरे
ी.मुरली मनोहर ास
ी.यशवंत दाचेवार

chandrapurprakash@gmail.com
chdzep123@gmail.com
ravi.n.nagpure@gmail.com
vyasmurlimanohar@yahoo.in
jarab@sify.com

सा ा.चं पूर काश
सा ा.चं पूर झेप
सा.नया संघष
सा.सव े
सा.जरब

ब लारपूर नगर प रषदे या मागे ,
मु.ब लारपूर, िज.चं पूर
समाधी वाड, चं पूर
गंज वाड ,चं पूर
सरदार पटेल महािव ालयाजवळ, चं पूर
बाजार वाड ,चं पूर
हॉटेल पॅलेस या मागे, चं पूर

22

ी.नामेदव वासेकर

gramtukum1955@gmail.com

सा.तुकूम समाचार

दूगापूर कॉलरी रोड हनुमान मं दर जवळ,चं पूर

23

ी.नेताजी मे ाम

bramhapuriblast@yahoo.com

सा. हपूरी लॉ

कॉलेज रोड मु.पो.ता. हपूरी िज.चं पूर

24
25
26
27
28
29

ी.सुनील ितवारी
ी.िवनोदकुमार ठाकुर
ी.स यनारायण ितवारी
ी.पु षो म चौधरी
ी. भाकर आवारी
ी.िजत जोगड

chandrapurxepress@gmail.com
vinodbabluthakur@gmail.com
bulandawaj@rediffmail.com
chandradhun@rediffmail.com
awariprabhakar@gmail.com
loktantrakiawaaz@rediffmail.co
m

सा ा.चं पूर ए स ेस
सा ा.जनमत र क
चं पूर क बुलंद आवाज
सा ा.पावर िसटी
सा ा. भात गुंजन
सा.लोकतं क आवाज

िगरनार चौक,चं पूर
िज हा प रषद समोर, चं पूर
िगरनार चौक, चं पूर
िस दाथ नगर बाबुपेठ, चं पूर
वडगांव रोड, चं पूर
बाजारा वाड ,चं पूर

दै.िवदभ समाचार

30
31
32

ी.जीवन बांगडे
ी.र व बोकारे
ी.सिचन वासेकर

pawanparwa@gamil.com
sarvdeshbandhav@gmail.com
gramtukum1955@gmail.com

सा ा.पवन पव
सा ा.सव देशबांधव
सा ा. ाम डरकाळी

33
34
35

ीमती सं या मे ाम
ी.दुगश आरीकर
ी.ित मल (बाळ) नगुंद

chandatimes1@gmail.com
bahujan_lalkar@sancharnet.in

सा ा.चांदा टाई स
जे प कार
दै.िहतवाद,
पीटीआय
सा ा.जनमत र क

36

ी.र व जुनारकर

junarkar.ravi@gmail.com

37

ी.तेजराज भगत

tejrajbhagat@yahoo.in

38

ी.देवानंद साखरकर

dsakharkar@gmail.com

39

ी.हर जत सग सलुजा

40
41

ी.संजय तुमराम
ी.अिनल ठाकरे

citycablesamachar@yahoo.c
om
sanjay.tumram@gmail.com
thakare12@gmail.com

thbalu07@gmail.com

दै.लोकस ा
दै.महारा टाई स
दै.इंिडयन ए स ेस
दै.महािवदभ,
दै.चं पूर समाचार
दै.चं धून
दै.त ण भारत,
दै.पु यनगरी
सा ा.पॉवर िसटी
सीटी केबल समाचार
साम मराठी
साम मराठी

भवानी वाड वडसा रोड हपूरी िज.चं पूर
बाजार चौक मु.पो.ता.मुल, िज.चं पूर
दूगापूर कॉलरी रोड हनुमान मं दर जवळ,
चं पूर
ह लाज भवानी वाड बाबुपेठ, चं पूर
िशवाजी नगर आ य कॉलनी चं पूर
लंबीत
राम नगर वाड, चं पूर

लंबीत
िव ल मं दर वाड ,चं पूर
लंबीत
िभवापूर वाड बाबुपेठ, चं पूर
नागपूर रोड जंशन हॉटेल,चं पूर

उपसिमतीचा अहवाल येईपयत लंबीत
हवेली कॉ पले स िज.प.समोर, चं पूर
छोटा बाजार वाड, चं पूर
छोटा बाजार वाड,चं पूर

ग दया िज हा
1

ी.रमेशचं प ालाल दुबे

bhandaradarshan@rediffmail.co
m

सां य दै. भंडारा दशन

2

ी.अतुल रमेशचं दुबे

bhandaradarshan@rediffmail.co
m

सां य दै. भंडारा दशन

3

ी.चं कांत गौरीशंकर खंडेलवाल

bhawanitimes@gmail.com

सां य दै. भवानी टाई स

4

ी.िस ांत निवनचं अ वाल

rudraavtar.biweekly@gmail.com

अध सा ा.

अवतार

गु नानक वाड,
गु नानक गेट जवळ,ग दया
गु नानक वाड,
गु नानक गेट जवळ,ग दया
गु नानक वाड, हरस स हॉटेल या बाजुला,
ग दया
ेरणा मु णालय, अ सेन रोड, धरमपेठ,

नागपूर-10

siddhant97@yahoo.com

5

ी.राजकुमार शंकरलाल अ वाल

agrawals.raju@gmail.com

सा ा. ग दया टूडे

6
7

ी.इं कुमार हेमराज राही
ी.भगत गोपालदास ठकरानी

rajarahi2177@gmail.com
maheshthakrani.mt@gmail.com,
maheshthakrani@yahoo.in

सा ा. राही दपण
सा ा. ग दया बाजार

8

ी.खेम िहरदीलाल कटरे

berartimes@gmail.com,
katrekh17@gmail.com

सा ा. बेरार टाई स

9

ी.मनोज वसंतराव ताजने

manojtaj1@gmail.com

दैिनक लोकमत, ग दया

शंकर भवन, िसटी पोलीस टेशन जवळ,
ग दया
रेलटोली, गु ारा या मागे, ग दया
यादव चौक, पाणी टाक या समोर,
ग दया
मनोहरभाई पटेल वाड .4 (िशवनगर), यू
ल मीनगर, रग रोड,ग दया
काका चौक, िस हील लाईन,ग दया

वधा िज हा
अ.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

अिध वीकृतीधारकाचे
नांव
ी.नीरज ि पाठी
ी. दनेश पाटील
ी.अर वद पवार
ी.ओम काश अ वाल
ी. शांत अ वाल
ी. दप देवरावजी अवथनकर(जैन)
ी.िवजयकुमार राठी
ीमती. सुिनता काश राठी
ी.शोएब अहमद कनौजी
ी.िवजय बाबाराव लांबाडे
ी.िवजय अ णाजी अजिमरे
ी.सुिनल गावंडे
ी.अनूपकुमार भागव
ी.आनंद शु ला
ी.सुिनल मेघे
ी. काश मोतीलाल राठी

17

ी.अिनलकुमार चरखा

ई-मेल प ा
janwardha@gmail.com
shramiksangharsh@gmail.com
Vidarbha_wardha@rediffmail.com
dailyyuwasamuh@gmail.com
dailyyuwasamuh@gmail.com
vidhata_wardha@yahoo.co.in
rashtronnati@rediffmail.com
rashtronnati@rediffmail.com
roshanwatan@yahoo.co.in
arviawaz@gmail.com
ajmire@rediffmail.com
weeklyjansahayog@gmail.com
pulgaontimes@gmail.com
weeklyjagran@gmail.com
weeklydhwanilahari@gmail.com
vidarbha_bhushan@rediffmail.co
m
anilcharkha@gmail.com

वृ प वृ सं थेचे नांव

वृ प /वृ सं थेचा प ा

दै.जनसं ाम
दै. िमक संघष
दै.िवदभ नरेश
दै.युवा समुह
दै.युवा समुह
दै.िवधाता
दै.रा ो ती
दै.रा ो ती
सा ा.रोशन वतन
सा ा.आव आवाज
सा ा.आव वृ
सा ा.जनसहयोग
सा ा.पुलगाव टाई स
सा ता. जागरण
सा ा. वनी लहरी
सा ा.िवदभ भुषण

ग ड लॉट वाड .20 वधा
मगणवाडी चौक,वधा
गोपूरी,वधा
िशवाजी चौक,वधा
िशवाजी चौक,वधा
प कार कॉलनी,वधा
िशवाजी चौक,मु.पो. ता.आव , िज.वधा
िशवाजी चौक,ता.आव िज.वधा
पोलीस टेशन माग िसधी माकट, वधा
वसंत नगर मु.पो.ता.आव िज.वधा
मेन रोड मु.पो.ता.आव िज.वधा
प कार कॉलनी,वधा
मेन रोड मु.पुलगाव ता.देवळी िज.वधा
तेलगपुरा, वधा
सुदामपुरी वाड .2, वधा
िशवाजी चौक मु.पो.ता.आव िज.वधा

सा ता. जनश ती

भामटीपुरा वाड .23 वधा

18
19
20

ी. दलीपकुमार जैन
ी.वृषभ दलीप जैन
ी.िवनय िवजय अजिमरे

wardhadarshan@gmail.com
wardhadarshan@gmail.com
vijayajmire04@gmail.com

सा ा.वधा दशन
सा ा.वधा दशन
सा ा.िवदभ रंग

िशवाजी चौक मेन रोड वधा
िशवाजी चौक मेन रोड वधा
मेन रोड मु.पो.ता.आव िज.वधा

21
22

ी. दपकुमार राठी
ी. िवण िव लराव कडू

janhittimes1963@gmail.com
sparshpvk1@gmail.com
sparsh_pvk1@yahoo.com
weeklybalipratipada@gmail.com
uvaadhikar@rediffmail.com
vivekvarta131@rediffmail.com

सा ा.जनिहत टाई स
सा ा.लोक पश

िशवाजी चौक मु.पो.ता.आव िज.वधा
तुकाराम वाड .18 रामनगर,वधा

सा.बली तीपदा
सा. युवा अिधकार
सा.िववेकवाता,

dsahasik@gmail.com
jan_sangram@rediffmail.com
vc_indian@yahoo.com
vc_indian06@rediffmail.com
prakashnprakash11@gmail.com

सा. साहिसक
दै.जनसं ाम
ये ठ प कार

प कार कॉलनी,वधा
मु.पो.मसाळा, िज.वधा
आठवडी बाजार पुलगाव
ता.देवळी िज.वधा
सोशािल ट चौक,वधा
ग ड लॉट, वधा
सुदामपुरी, वधा

जे ठ प कार

आ नकर भवन गांधी नगर, वधा

दैिनक त ण भारत

राजकला टॉक ज, वधा

दैिनक लोकमत
सा.द त णाई
सा.कलम आंबेडकरबाद

ठाकरे माकट, दै.लोकमत कायालय, वधा
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दै.लोकमत
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