नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नं तर िन कािसत करावयाच्या अनिधकृत धािर्मक थळांची
मािहती..
अ.कर्.

िवभागाचे नांव

अनिधकृत धािर्मक थळांची
संख्या

1

सातपू र िवभाग

22

2

निवन नािशक िवभाग

06

िसडको शासन िवभाग

14
--------------

20
3

नािशकरोड िवभाग

03

4

पंचवटी िवभाग

12

5

नािशक पि चम िवभाग

05

6

नािशक पू वर् िवभाग

09

एकूण--

71

अ.कर्.
1
2
3
4
5
6

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
सातपूर िवभाग
पोलीस टे शनचे
धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
नांव
सातपूर पोलीस
िव ल रुक्मीणी मं िदर, गंगासागर नगर, िमकनगर (िंपपळगांव बहु लाटे शन
197)
--//-वाि मक ऋषी मं िदर, िमकनगर, (िंपपळगांव बहु ला-194)
--//-हनुमान मं िदर खं डेराव मं िदर, केदारनगर, िमकनगर (िंपपळगांव बहु ला196)
--//-खं डेराव महाराज मं िदर, गंगासागर नगर, केदारनगर (प.), िंपपळगांव
बहु ला-196
--//-स त ृंगी माता मं िदर, िव वासनगर, िंपपळगांव बहु ला-217)
--//-महाल मी मं िदर, मौले हॉलमागे (सातपूर-489)

7
8

-//---//--

आया पा मं िदर, लाहोटी नगर, तर्ंबकरोड, सातपूर (सातपूर-484)
नमर् दे वर महादे व मं िदर, 830 कॉलनी, पाण्याचे टाकीजवळ (सातपूर
520,521,522)
लालबागचा राजा गणेश मं िदर, 830 कॉलनी, िनलधारा सोसायटी,
सातपूर कॉलनी
ितर्रत्न बौध्द िवहार, वारबाबा नगर जवळील मनपा शाळे लगत (सातपूर
राजवाडा)
िव ल रुिक्मनी मं िदर, राधाकृ ण नगर, िंपपळगांव बहु ला (िंपपळगांव
बहु ला 31/पै.)
ीराम मं िदर, िव वासनगर (िंपपळगांव बहु ला-208)
रा टर्ीय संत गोरोबा मं िदर, वरचे चुंचाळे (चुंचाळे 64/पै)

9

--//--

10

--//--

11

--//--

12
13

--//---//--

14

अंबड
पो. टे शन

तुळजाभवानी मं िदर, केवल पाकर्, ल मण टाऊनिशप (चुंचाळे 30/पै.)

15
16
17
18
19

--//-गंगापूर पो.
टे शन
--//---//---//--

स त ृंगी माता मं िदर, भोर टाऊन िहल (चुंचाळे 99/पै)
महादे व मं िदर, अिह याबाई होळकर उदयान, धमार्जी कॉलनी, सातपूर
(गंगापूर-56)
साईबाबा मं िदर, शं करनगर, आनंदव ली-8
महादे व मं िदर, गोपीनाथ मुंडे जलकंु भाजवळ, धर्ुवनगर, (गंगापूर-58/1अ
िसध्दीिवनायक गणेश मं िदर, धर्ुवनगर समोर, गंगापूर-92

20

--//--

साईबाबा मं िदर, भाग्यल मी कृ पा अपार्. िनगळ पाकर्, सातपूर,
(गंगापूर-124/2/1)

21
22

--//---//--

गणपती दुगार् माता मं िदर, वनिवहार कॉलनी, आनंदव ली-24/ब/2
गुरू रिवदास, धमार्जी कॉलनी ना याजवळ, सातपूर (गंगापूर-56)

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
न.नािशक िवभाग
अ.कर्.
1
2

पोलीस टे शनचे नांव
अंबड पोलीस टे शन
--//--

धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
तुळजाभवानी मं िदर, ीकृ ण नगर, अंबड मं िदर
1. गणेश मं िदर, िमनाताई ठाकरे शाळे च्या मागे, कामटवाडा
1. बुध्दिवहार व साती आसरा मं िदर
साळुं के नगर, कामटवाडा
मारुती मं िदर,
सेक्टर आर-3, नेबरहु ड-मागर्िशषर् , तानाजी चौक, िसडको
तुळजाभवानी मं िदर व महादे व मं िदर,
सेक्टर बीई-3, नेबरहु ड, भादर्पद, िंसह थनगर, नािशक
िव ल रुिक्मणी मं दीर,
सेक्टर बीई-3, नेबरहु ड, भादर्पद, िंसह थनगर, नािशक

3

--//--

4

--//--

5

--//--

6

--//--

साईबाबा मं िदर,
सेक्टर-एसएसडी, छतर्पती नगर, 6 वी ि कम,

7

--//--

8

--//--

ीराम मं िदर
सेक्टर-एसएसडी, छतर्पती नगर, 6 वी ि कम,
ी इच्छामणी गणपती मं िदर,
सेक्टर एएफ-2, नेबरहु ड-आषाढ –एन41/एएफ2/9 च्या समोर,
साईबाबा नगर

9

--//--

10

--//--

11

--//--

12

--//--

13

--//--

14

--//--

15

--//--

16

--//--

17
18

इंिदरानगर पो. टे शन
--//--

गजानन महाराज मं िदर,
सेक्टर एबी-2, एन42/एबी2/6 च्या समोर गजानन महाराज चौक्
ी िवघ्ने वर ओझर,
सेक्टर एडी-2, एन51/एडी2/6 च्या जवळ
तुळजा भवानी माता मं िदर,
सेक्टर एबी-2/एन42/एबी2/26 च्या समोर, तुळजाभवानी चौक
साईबाबा मं िदर,
सेक्टर एडी2, एन51/एडी2/16 च्या समोर
स त ृंगी माता मं िदर,
सेक्टर सीसी1, नेबरहु ड चै तर्, जनता बाजार शे जारील चौकात
काशी िवघ्ने वर महादे व मं िदर,
सेक्टर सीडी1, नेबरहु ड चै तर्, मशानभुमी लगत
राधाकृ ण मं िदर,
सेक्टर बी2, नेबरहु ड जे ठ, मोकळी जागा
ी गजानन महाराज मं िदर,
सेक्टर हीसीबी-3, नेबरहु ड वैशाख, मोकळी जागा
रामे वर िशवमं िदर, समथर् नगर सां कृ तीक मं डळ
द मं िदर ज्ञाने वर नगर,

19
20

--//-मुंबईनाका पोलीस
टे शन

महादे व मं िदर, िगरधर नगर
दिक्षणमुखी हनुमान मं िदर, गर्ामसेवक भवन, बाजीराव नगर,
गोिंवद नगर

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
नािशकरोड िवभाग
अ.कर्.
पोलीस टे शनचे
धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
नांव
1
उपनगर पो. टे शन
साईबाबा मं िदर, प ा-गुलमोहर कॉलनी, आनंदनगर, कारडा
हाऊस जवळ
2
उपनगर पो. टे शन
ी. वामी समथर् अध्याित्मक सेवा व बाळ सं कार कदर् (िंदडोरी
णीत), प ा- छतर्पती िशवाजी मं गल कायार्लय, िंलगायत
कॉलनी, ना.रोड
3
नािशकरोड
संत नरहरी महाराज,
पो. टे शन
प ा- सुवणर्नगर, जेलरोड, नािशकरोड

अ.कर्.
1

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
ना.पूवर् िवभाग
पोलीस टे शनचे नांव
धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
भदर्काली पो. टे शन
दगार्, भदर्काली पो. टे शन जवळ

2

भदर्काली पो. टे शन

साई बाबा, भदर्काली पो. टे शन जवळ

3

भदर्काली पो. टे शन

गणपती मं िदर अनुसया नगर,टाकळीर ता

4
5
6

भदर्काली पो. टे शन
उपनगर पोलीस टे शन
उपनगर पोलीस टे शन

साईबाबा मं िदर, अमरधाम रोड
भगवान गौतम बुध्द,महारा टर् हौ.सो.लेन नं. 2 उपनगर नािशक
साहे ब बहु उ े िशय सामािजक मं च डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर चौक
उपनगर

7

उपनगर पोलीस टे शन

8
9

उपनगर पोलीस टे शन
मुंबईनाका पोलीस टे शन

ी महादे व व गणेश मं िदर िवनयनगर, बॅक ऑफ महारा टर् मागे
ी रिव शं कररोड
ी दत् मं िदर िवधातेनगर,वडाळा िशवार नािशक
ी मारुती व िशव मं िदर हॅपी होम कॉलनीतुलसीआय हॉ पीटल
जवळ पुनारोड नािशक

अ.कर्.
1

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
ना.पि चम िवभाग
पोलीस टे शनचे नांव
धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
सरकारवाडा पो. टे शन
तुळजाभवानी मं िदर, क तुरबा नगर, राका कॉलनी

2
3
4

सरकारवाडा पो. टे शन
सरकारवाडा पो. टे शन
भदर्काली पो. टे शन

5

भदर्काली पो. टे शन

बूध्दिवहार, क तुरबा नगर, राका कॉलनी
गणपती मं िदर, घारपुरे घाट
साईबाबा मं िदर, एन.डी. पटे लरोड, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
उदयान
सर वती माता मं िदर, िजजामाता रोड, िवदयािनकेतन शाळा कर्. 1
च्या िंभतीवर

नािशक महानगरपािलका नािशक
सन. 2009 नंतरच्या िन कािसत करावयाच्या अनिधकृ त धािर्मक थळांची मािहती..
पं चवटी िवभाग
अ.कर्.
पोलीस टे शनचे
धािर्मक थळांचे नांव व िठकाण
नांव
1
पंचवटी पो. टे शन
ीकृ ण मं िदर िहरावाडी, िहरावाडी रोड लाटे नगर
--//-गुरुद मं िदर, गुरुकृ पा कॉलनी, िशवकृ पा नगर, िहरावाडी स.नं.
2
204
आडगांव पो.
महादे व िंपड गणेश माकट मागे, ज्ञाने वर हौ.सो. कोणाकर्नगर,
3
टे शन
आडगांव
4
--//-साईबाबा मं दीर,शरयु पाकर् आडगांव
हसरुळ पो.
हनुमान मं दीर,राजमाता मं गल कायार्लय जवळ
5
टे शन
6
--//-साई मं दीर कलानगर िदड री रोड हसरूळ
7
--//-ओकांरे वर महादे व मं दीर, वृदावन नगर( नेहनगर) हसरूळ
8
--//-लंबोदर गणपती मं िदर एकता नगर बोरगड
9
--//-महोदव मं दीर वामी िववेकांनद नगर स.नं.414/2/अ
10
--//-कायर् िसध्दी गणेश मं दीर,मातो ीनगर, मखमलाबाद
11
--//-िव वकमार् मंदीर, मानकर मळा, मखमलाबाद, स.नं.425/2/ब
12
--//-मारूती मंदीर, िशवतेज नगर, पे ठरोड सावरकर चौक, जुईनगर

