नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
नािशक (पुव)% िवभागीय काय*लय

अ.,.
1)

-भाग

,मांक

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

कम%चा;यांचे नांव

हु =ा

मोबाईल ,मांक

26

मनपा शाळा ,.घास बाजार, भ9काली फुले माकHट, नािशक

Jी. शशीकांत थोरात

क.िलिपक, नािशक पुर्व

9623292713

3)

28

मनपा शाळा ,.59/41, सुमन नाईक उदु% शाळा, नािशक

िनगार सुलतावर मंलग शेख

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9623104720

5)

30

2)
4)
6)
7)

27
29
31
37

मनपा शाळा ,.35, रं गार वाडा, नािशक

मनपा शाळा ,.,नागझरी शाळा, कथडा, नािशक
अटलिबहारी वाजपेयी िवYामंिदर
जनता िवYालय, गांधीनगर

मनपा शाळा ,.46, उपनगर, नािशक

Jीमती संिगता द. मोटकरी
Jी. लZमण म. घुगे

Jीमती सुमन अशोक उ\हवणे
Jीमती सुरेखा थोरात

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9272512460
8600713810

क.िलिपक, नािशक पुव%

9850981879

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9209508694

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

10)

40

मनपा शाळा ,.60/44, िशवाजीवाडी, नािशक

Jी. -काश िनवृ_ी झुटे

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9209318272

12)

39

नॅशनल उदु% हाय6कुल, सारडा सक%ल

Jी. योगेश मुरलीधर आठभाई

क.िलिपक, लेखापिरcण मुdयालय

9823599033

11)
13)

54
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जाजू िवYालय, राणेनगर

6वामी िववेकानंद शाळा, J`दािवहार, कलानगर, नािशक
मनपा िवभागीय काय*लय, नािशक पुव%

Jी. राजेश -काश काठे

Jी. िकरण मनोहर पाटे कर
Jी. आeमाराम हांडोरे

क.िलिपक, नािशक पुव%

9890612959

38
53

Jी. दे िवदास पगारे

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

8)
9)

मनपा शाळा ,.49

Jीमती पदमावती काथवटे

क.िलिपक, नािशक पुव%

क.िलिपक, िमळकत िवभाग

व.िलिपक, नािशक पुव% -शासन

9175189940
9922591751

7720890391
9423178922

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक

नािशक (पिfम)
पिfम) िवभागीय काय*लय
अ.,.
1)

-भाग

,मांक

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

कम%चा;यांचे नांव

हु =ा

मोबाईल
,मांक

25

बी. डी. भालेकर हाय6कुल

Jी. एन. के. लांडे

क.िलिपक, नािशक पिfम
क.िलिपक, नािशक पिfम

9881597065

3)

13

अंगणवाडी, पाjयाkया टाकीजवळ, घनकर लेन, नािशक

Jी. सिचन बबन गायकवाड

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9422760868

5)

22

साव%जिनक वाचनालय, महाeमानगर, नािशक

Jी. मह8 9 -भाकरराव िनरभवणे

क.िलिपक, वैYिकय िवभाग

2)

4)
6)
7)

8)
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14

15
23
24

-ाथिमक शाळा हे डhवॉट% र, नािशक

उपकाय*लय घरपlी, आकाशवाणी क89जवळ
समाजमंिदर, िवसेमळा, कॉलेजरोड, नािशक

लोकिहतवादी मंडळ, राका कॉलनी, नािशक
मनपा िवभागीय काय*लय, नािशक पिfम

Jी. एन. एस. मौले

Jी. रmव9 सखाराम पवार
Jी. शेख अ\वर आदम

Jी. अजुन
% ध1डू िवधाते
Jी. बी. एल. चौधरी

9066091597

क.िलिपक, लेखा िवभाग

8087716813

क.िलिपक, उYान िवभाग

9922445125

क.िलिपक, मलिन:6सारण
क.िलिपक, नािशक पिfम

9226470707

9922441831
9764402000

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
पंचवटी िवभागीय काय*लय

अ.,.
1)
2)
3)
4)

-भाग

,मांक

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9168085720

6

छsपती िशवाजी िवYालय, मखमलाबाद, नािशक

Jीमती छाया रघुनाथ भागवत

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9822900411

क.िलिपक, पंचवटी

9922625929

3
7

मनपा शाळा ,.55, िहरावाडी, नािशक

के. बी. एच. िवYालय, मखमलाबाद, नािशक

12

8)

2

िवडी कामगार मनपा शाळा, िवडी कामगार नगर, नािशक

10)

5

समाजमंिदर, िशवतेजनगर, पेठरोड, नािशक

12)
13)
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,मांक

Jीमती भारती वामन प8ढारी

7)

11)

मोबाईल
मोबाईल

मनपा शाळा ,.89, oहसpळ, नािशक

8

9)

हु =ा

1

5)
6)

कम%चा;यांचे नांव

9

4
10
11

के. बी. एच. िवYालय, मखमलाबाद, नािशक
मनपा शाळा, फुलेनगर, नािशक

केला िवYालय, पंचवटी, नािशक

समाजमंिदर, द_नगर, नािशक

समाजमंिदर, िcरसागर कॉलनी, िहरावाडी, नािशक
नvगस द_ िवYालय, टकलेनगर, पंचवटी, नािशक
मनपा िवभागीय काय*लय, पंचवटी

Jीमती लता िनळकंठ गंजीवाले
Jीमती सुिनता सुरेश सुय%वश
ं ी
Jी. िवनोद राभिडया

Jीमती मिनषा मधुकर चांदवडकर

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस
अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9623701739

9371829467

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9226457880

Jी. मािणक भा6कर इंगळे

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9881385511

Jी. िदपक शांताराम नाकील

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9422746230

Jी. के. एफ. मोटकरी

Jी. मंगेश शांताराम चौधरी
Jी. शेख युिनस रिशद

Jी. राज89 िजभाऊ सोनवणे
Jी. -काश लकािरया

क.िलिपक, पंचवटी

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9922768292

9823996557

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9423229786

व.िलिपक, पंचवटी -शासन

9850061129

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9922441824

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
नािशकरोड िवभागीय काय*लय

अ.,.
1)

-भाग

,मांक

2)
4)

Jीमती िमना सुधाकर िटळे

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

36

मनपा िवYािनकेतन शाळा ,.7, जेलरोड, नािशकरोड

Jी. िदलीप पांडुरंग वाघ

क.िलिपक, नािशकरोड

59

6)

60

7)

हु =ा

मनपा शाळा ,.81, दसक गांव, नािशकरोड

55

5)

कम%चा;यांचे नांव

32
33

3)

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

61

मनपा शाळा ,.36, पंचक, नािशकरोड

-ाथिमक िवYामंिदर शाळा ,.108, नेहpनगर, नािशकरोड
मनपा शाळा ,.125, मुhतीधाम, द_मंिदररोड, नािशकरोड

मनपा िवYािनकेतन शाळा ,.13, आठवडे बाजार, नािशकरोड
मनपा शाळा ,.133/134, नािशकरोड

Jीमती उषा पांडुरंग गांगुडH
Jीमती सिवता कलथे

Jी. नाना जयराम पोरजे

Jी. संजय mचतामण पवार

Jीमती शारदा मोहन सोनवणे

मोबाईल
,मांक

7350672201

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9970819816

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9225063503

क.िलिपक, नािशकरोड

9922445108
9922447493

क.िलिपक, नािशकरोड

8007852071

अंगणवाडी सेिवका/मदतनीस

9527916637

8)

34

मनपा शाळा ,.15 व 79, चेहेडी, नािशकरोड

Jी. बाजीराव केp दातीर

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9850503216

10)

56

ताराराणी सभागृह, मोटवाणी रोड, नािशकरोड

Jी. राज89 लZमण कवर

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9922441822

9)

11)
12)
13)

35
57

58
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मनपा शाळा ,.113, इंगळे नगर, नािशकरोड

मनपा शाळा ,.118 व 119, िसxर फाटा, नािशकरोड
मनपा शाळा ,.122, 123, गोसावी वाडी, नािशकरोड
मनपा िवभागीय काय*लय, नािशकरोड

Jी. िनतीन रघुनाथ बागुल
Jी. चं9कांत बाबुराव पाळदे

Jी. िवनायक कृyणाजी बोरसे

Jी. सुिनल कृyणकांत कोथिमरे

क.िलिपक, 6था.सं.कर
क.िलिपक, 6था.सं.कर
क.िलिपक, 6था.सं.कर

क.िलिपक, नािशकरोड -शासन

9860669777
9850502051
9923192705

8149623389

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक

निवन नािशक (िसडको)
िसडको) िवभागीय काय*लय
अ.,.
1)
2)
3)
4)
5)

-भाग

,मांक

Jी. संजय बाबुराव संगपाळ

क.िलिपक, नगरसिचव

44

जनता िवYालय, उ_मनगर, िसडको, नािशक

Jी. िवजय खंडेराव रोकडे

क.िलिपक, नगरसिचव

42
46
47

8)

51

10)
11)
12)
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हु =ा

मनपा शाळा ,.68, अचानक चौक, िसडको, नािशक

48

9)

कम%चा;यांचे नांव

41

6)
7)

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

49
52
45
43

मनपा शाळा ,.68, अचानक चौक, िसडको, नािशक
मनपा उदु% शाळा तोरणानगर, िसडको, नािशक

मनपा शाळा ,.3/20, रायगड चौक, िसडको, नािशक

िमनाताई ठाकरे िवYालय, कामटवाडे , िसडको, नािशक
\यु सर6वती हाय6कुल, कामटवाडे , िसडको, नािशक
मनपा शाळा ,.72/73,

मनपा शाळा ,. 19/83,

Jी. -काश लZमण वाघ

Jी. िकरण पांडुरंग जगताप
Jी. सुिनल सुपडू ताp

Jी. राज89 िभमाशंकर दे सले
Jी. वाzमीक फकीरा भंदुरे
Jी. अिनल िवभीषण सुळ

Jी. सितश िशवाजी बkछाव

9890920115

9850813953

क.िलिपक, 6था.सं.कर

8879819417

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9528682530

मनपा िशcक, चुंचाळे

9766480574

क.िलिपक, मलिन:6सारण
क.िलिपक, यांिsकी मुdयालय
मनपा िशcक, पाथड{

Jी. |यंबक नरहरी भोर

क.िलिपक, सुरcा िवभाग

मनपा िवभागीय काय*लय, निवन नािशक

Jी. -मोद महाले

क.िलिपक, निवन नािशक -शासन

Jी. उ`दव तुकाराम मंडिलक

,मांक

क.िलिपक, नगरसिचव

जनता िवYालय, उ_मनगर, िसडको, नािशक

मनपा शाळा ,.11, िवYािनकेतन गणेश चौक, िसडको

मोबाईल

क.िलिपक, कामगार कzयाण

9970241855
9850074406
9422747368
9404207232
7776996429
9960164455

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
सातपूर िवभागीय काय*लय

अ.,.
1)

-भाग

,मांक

मतदान न1दणी फॉम% 56वकृती क89

कम%चा;यांचे नांव

हु =ा

मोबाईल
,मांक

16

दे ना पाटील हाय6कुल, गंगापूर गांव

Jी. मधुकर पांडुरंग िनगळे

क.िलिपक, नगरसिचव

8552082753

3)

18

मनपा शाळा ,.22, िमनाताई ठाकरे िवYालय, िव}ासनगर, सातपूर

Jी. वामन मधुकर गायकवाड

क.िलिपक, नगरसिचव

7588012785

5)

20

क.िलिपक, 6था.सं.कर

9922441891

2)
4)
6)
7)

8)

17
19
21
50
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मनपा शाळा ,.26 व 99, िशवाजीनगर, सातपूर

मनपा शाळा ,. 8 व 96, िजजामाता िवYालय, सातपूर कॉलनी
मनपा शाळा ,.93 व 44, 6वारबाबानगर, सातपूर, नािशक
मनपा शाळा ,.9, संत कबीरनगर, सातपूर, नािशक

मनपा शाळा ,.4, जाधव टाऊनिशप, सातपूर, नािशक
मनपा िवभागीय काय*लय, सातपूर

Jी. िकशोर राज89-साद तांबोळी
Jी. सिचनलZमीकांत िनमोणकर
Jी. -काश दामोदर पगारे
Jी. ह8 मत माधवराव जुxरे

Jी. -शं◌ात परशराम कंलsी
Jी. ए. सी. वझरे

क.िलिपक, नगरसिचव
क.िलिपक, 6था.सं.कर
क.िलिपक, 6था.सं.कर
क.िलिपक, 6था.सं.कर

क.िलिपक, घरपlी सातपूर

9850835919
9422770300

9881125049

7588554587
9922447396
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