
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका साव क िनवडणुक २०१७ 
मतदार जनजागृती अिभयान 

 

महानगरपािलका भाग िनहाय मतदार न दणी वकृती क ावर िनयु  अिधकार  / कमचार  
 

मनपा भाग 
मांक व 

भागाचे नांव 

नोडल अिधकार  
यांचे नाव व 
पदनाम / 
मण वनी 
मांक 

वकृती क ावर िनयु  
कमचा-याचे नाव 

/पदनाम 

मण वनी मांक 

िन त 
केलेले 

वधान सभा 
मतदान क  

मांक  

वकृत के ा या इमारतीचे 
नाव 

०१- 
तरोडा बु 

ी काश ग चे, 
वसुली पयवे क 

8888801960 

१८/८६ ज.प. ा.शाळा तरोडा बु. 
जुने गांव 

०२- 
शोभानगर 

ी मोतीराम गवळे, 
पयवे क 

8888847102 

१८२/८६ शास कय अ यापक 
व ालय, वा.सैिनक 

कॉलनी 
०३- 

सांगवी 
ी केरबा क याणकर, 

पयवे क 

8888801959 

६९/८६ ज.प. ा.शाळा सांगवी 
 

०७- 
तरोडा खु 

ी गुलाम साद क 

े य अिधकार  

9011000997 

ी सुिनल कोटिगरे, 
पयवे क 

9890084332 

५५/८६ ज.प. ा.शाळा तरोडा खु 

 

०४- 
हनुमानगढ 

 ी शेषराव पातकुटवार, 
पयवे क 

8888801934 

१३०/८६ राज ी शाह ु
व ालय,वसंतनगर 

०५- 
भा यनगर 

ी म हार मोरे, 
पयवे क 

9822982699 

१०९/८६ नेह  इ लीश 
कुल, टळकनगर 

०६- 
 परबु-हानगर 

ी तौसीफ अली, 
व.िलपीक 

9422874442 

८८/८६ युसुफ या हाय कुल, 
परबु-हाणनगर 

०८- 
जंगमवाड  

ी रावण सोनसळे 

व.िलपीक 

8888801961 

७३/८६ िसंचन भवन,तां क शाखा 
 

०९- 
कैलासनगर 

ी अशोक सज, 
व.िलपीक 

9420071582 

१२१/८६ ितभा िनकेतन 
हाय कुल,कैलासनगर 

१०- 
लेबरकॉलनी 

ी अ वनाश 
अटकोरे, 

 े य अिधकार  

9011000940 

ी अ.नईम अ.गफुर 

पयवे क 

8888801923 

२१५/८६ पंचिशल व ालय, 
लेबर कॉलनी 

 
 
 



११- 
नवाम ढा 

ी पांचाळ गो वंद, 
कं ाट  माग िलपीक 

8888934115 

२११/८६ यशवंत महा व ालय, 
बाबानगर 

१२- 
िम नगर 

ी िशवपुरे भरत, 
कं ाट  माग िलपीक 

9850238959 

१०३/८६ रा जव गांधी 
ा.शाळा,नागाजुननगर 

१३- 
नं द ाम 

सोसायट  

ी बळवंते संभाजी, 
कं ाट  माग िलपीक 

7798696175 

१९९/८६ जनता व ालय, 
पांडुरंगनगर 

 
१४- 

व णुनगर 
ी वाघमारे चंपत, 

कं ाट  माग िलपीक 

8483964310 

२१२/८६ फैजुलउलुम 
हाय कुल,गोकुळनगर 

१५-
िशवाजीनगर 

ी वंजे रामराव, 
कं ाट  माग िलपीक 

9921451732 

०९/८७ पप स हाय कुल, 
गोकुळनगर 

 
१६- 

न व आबाद  
ी शुकुरखान, 
पयवे क  

8888847117 

२४२/८६ बैतुलउलुम 
मा य.शा.न वआबाद  

१७- 
गणेशनगर 

ी गजभारे सिचन, 
कं ाट  माग िलपीक 

8888847110 

१८६/८६ मनपा ा.शाळा,लेबरकॉलनी 

१८-
जयिभमनगर/ 

महा वर 
सोसायट  

 

ी जग नाथ सरोदे, 
पयवे क 

8888847100  

२४४/८६ नृिसंह व ामं दर, 
जयिभमनगर 

१९- 
खडकपुरा 

ी शे.नईम अ.हफ ज, 
पयवे क 

8888847112 

२१/८७ नौिनहाल हाय कुल, 
द लेशाहरहेमाननगरु  

२०- 
देगांवचाळ 

ी पसाळ मंुजाजी, 
कं ाट  माग िलपीक 

8378984234 

१६/८७ नांदेड टे सटाईल िमल 
ा.शाळा 

२१- 
व जराबाद 

ी राठोड पं डत, 
कं ाट  माग िलपीक 

9503764611 (पी पी) 

२६/८७ कलामं दर,मु य ार 

२२- 
गुं ारा 

ी हरिमंदरिसंघ 
मदनुरकर,पयवे क 

9637097881 

४३/८७ कलगीधर ा.शा. 
श हदपुरा 

२३-
अबचलनगर 

ी सुधीर इंगोले, 
े य अिधकार  

9011001017 

ी मह िसंघ नानुिसंघ 

व.िलपीक 

9860832554 

११/८७ खालसा हाय कुल, 
बाफना 

 



२४- 
हैदरबाग 

ी अयुबखान 
महमदखान, िलपीक 

8378984209 

२९८/८६ हजरत उमर फा ख 
हाय कुल,मोहिसन कॉलनी 

 
 

२५- 
इदगाह 

ी जक  अहेमद, 
व.िलपीक 

8380028692 

२०९/८६ इ लाउल अमल 
ा.शा.मुलांचे खुदबईनगर 

२६- 
खुदबईनगर 

शे.अ दला शेु .महमद, 
िलपीक,हैदरबाग दवा. 

२९३/९६ जाकेर हसेन ाु .शाळा 
रहेमतनगर 

 
२७- 

म दनानगर 
ी एस.पी.पाशमवाड 

पयवे क 

9011000946 

७८/८७ म दना तुलउलूम 
हाय कुल,देगलुरनाका 

 
२८- 

इतवारा बाजार 
ी तोटावार ज.जी. 

पयवे क 

9921986989 

७६/८७ मनपा ा.शाळा,खयुम 
लॉट 

२९- 
चौफाळा 

ी जलानी खान, 
िलपीक,सा.बा. वभाग 

9860809025 

११०/८७ ज.प.हाय कुल,चौफाळा 

३०- 
मंढई 

ी शफ क अहेमद, 
व.िलपीक,एलबीट  

9890122091 

१०८/८७ म दनातुल उलुम 
हाय.चौफाळा 

३१- 
नावघाट 

ी कशन क याणे, 
िलपीक इतवारा झोन 

9823838331 

१२७/८७ मनपा दवाखाना करबला 

३२- 
होळ  

ी बाला साद संुकेवार, 
िलपीक 

9371130392 

१४१/८७ .िन.हाय कुल,होळ  

३३- 
फ ेबु ज 

ीम.अ लम म.एकबाल, 
िलपीक वाचनालय 

9011113532 

१०५/८७ मनपा दवाखाना,अरबग ली 

३४- 
गाड पुरा 

ी दपक कनो जया, 
िलपीक,लेखा व. 
9763123934 

१००/८७ गांधी रा ीय हंद  
व ालय,गाड पुरा 

३५- 
दलीपिसंघ 
कॉलनी 

ी संजय कुलकण , 
िलपीक,जेएनएनयुआरएम 

9545996100 

५८/८७ गुजराती 
हाय कुल,व जराबाद 

 
 
 
 
 
 



३६- 
वसरणी 

ी भंगे राजेश, 
िलपीक एलबीट  

7875441169 

१७४/८७ ज.प. ा.शाळा वसरणी 
 
 
 

३७- 
कौठा 

ी पदमाकर कवळे, 
पयवे क 

9011001003 

१७१/८७ ज.प. ा.शाळा,न वन कौठा 
 
 
 

३८- 
िसडको 

ी अ.ज बार अ.हफ ज, 
व.िलपीक 

१९०/८७ कुसुमताई 
मा य.शाळा,िसडको 

३९- 
िसडको-हडको 

ी नागनाथ पतंगे, 
पयवे क 

9422186901 

२०७/८७ िशवाजी व ालय हडको 

४०- 
वाघाळा 

ी संजय जाधव, 
े य अिधकार  

9011000939 

ी भालचं  चामे, 
व.िलपीक 

8888847095 

२१४/८७ ज.प. ा.शाळा वाघाळा 

 
 

                                                  वा र त/- 
                     आयु , 
                          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड  


