नािशक महानगरपािलका, नािशक
उ ान िवभाग

उ ान िनिर क (मानधन) पदाकरीता मुलाखतीस पा उमे दवारं ची यादी
अ. .

उमेदवारांचे नाव व प ा
ी. वैभव र व वेताळ

1.

मु.पो.िवरगाव, ता. सटाणा, िज. नािशक
मो.नं. 9850176578
ी.पठाडे नानासाहे ब एकनाथ

2.

मु.पो.नांदुर िविहरे , ता.शेवगांव,िज.
अहमदनगर -414501
मो.नं.7972409453

ी.मनोज जय सग गुडेकर
3.

मु.पो.िनवे बु पा टे वाडी,ता.संगमे वर,
िज.र नािगरी – 515804
मो.नं.9082317961/8108738201
कु.जाधव सोनल द ा य

4.

राजमाता िजजाऊ गल हॉ टे ल,
वनमकृिव परभणी
मो.नं.9096657265
ी. शांत रोहीदास परब

5.

403,अजुनरथ, सुदामवाडी, आयरे रोड
ड िबवली (पुव)
9172975723/9323501139
कु.गायकवाड माधुरी नामदे व

6.

मु.पो.बोरघर (कोकणेवाडी)
ता.आंबेगाव,िज,पुणे
मो.नं.9421737720
कु.गवस इं ायणी गुणाजी

7.

मु.पो.साटे णी भेडशी. ता.दोडामाग
िज.िसधुदुग – 416512
मो.नं.9403724013
ी.पंकज रमेश आंबेकर

8.

मु.सहया ीनगर, पो.साडवली, ता.
संगमे वर,िज.र नािगरी
मो.7057744568/9561033072

ी.भुजबळ मयुर मनोज
9.

मु.पो.नारायणगांव ता.जु नर.िज.पुणे
मो.नं.7744936537
ी.थोरात योगेश आबा

10.

मु.पो.वाघाळे , ता.िश र िज.पुणे -412211
मो.नं.9021554345/ 7385211860
कु.साळवे मा बाबासाहे ब

11.

मु.पो.माळवाडगांव ,ता. ीरामपुर,
िज.अहमदनगर मो.9075529499
/7066829171
ी. दळवी िमल द बाळासाहे ब

12.

04 वा तु भा सोसा. के.जे.मेहता हाय कुल
जवळ डावखरवाडी ना.रोड मो.नं.
9710961777

कु. टे मक ाज ता सुभाष
13.

लॅट नं. बी 6 2 रा मजला अमृतसागर पाक

बनकर चौक काठे ग ली दारका नािशक
422011 मो.नं. 9359728569
ी. िनलेश पाराजी जोवकर

14.

िवजयदु ग मुलांचे व तीगृह डॉ. बाळासाहे ब
सावंत कोकण कृषी िव ापीठ दापोली –
415712 मो.नं. 9552609658

15.

कु. भिव या संदेश िनकम

.नं. 01 यशवंत िब डग डॉ.एस.एस.राव

रोड लालबाग मुंबई मो.नं. 9075882754
सौ. लडे उषा भाऊसाहे ब
16.

मु.ढोळी पो धो े मा. पारनेर िज. अहमदनगर
मो.नं. 8600455665
डॉ. दीपकुमार हिरभाऊ उलेमाले

17.

वामी िववेकानंद कॉलनी लाखाळा वािशम
मो.नं. 9921048008
ी.ठाकरे ितक अशोक

18.

19.

मु.बोपाणे,पो ट,िदघवद,ता.चांदवड,िज हा,
नािशक-423101 मो.नं.8830469429
कु. कोमल योती कलावंत

ता. बाश िज. सोलापुर मो.नं.
8766897575

ी. वैभव पोपटराव वाघ
20.

21.
22.
23.
24.

25.

ता. कोरे गाव िज. सातारा
मो.नं. 9422342675/9503525007
ी. अतुल बाबासो खोत
राहु री मो.नं. 9970154593
ी. िनलेश भारत धुमाळ
राहु री मो.नं. 9860514728
ी. अर वद संजय तो े
राहु री मो.नं. 9420954844
सौ. िमला बाळासाहे ब पाटील
सोलापुर मो.नं. 9075350575
कु.कुंदा सुखदे व मांढरे

फलॅट नं.31,गंगानगर,खात रोड, भंडारा,
पो.मोहदूरा मो.नं.7507515818
ीमती. वेता सुभाषराव गावंडे

26.

दांडगे.ले.आऊट,ता.नांदगाव खंडे, चांदुर
रे वे रोड,िज.अमरावती-444708
मो.नं.8485830016
ी.ओम भगवान वाळके

27.

मु.पो. याड, ता.िरसोड.िज.वािशम 444506 मो.नं.9552050652
कु.ि यंका

28.

29.
30.
31.

वरील मुलाखतीस पा

ा.चालखुरे

गतीनगर,तोअेवार ले.आऊट.वणी

त.वणी.िज.यवतमाळ मो.नं.9145326384
ी. िनलेश उ दवराव एकाडे
िज. वािशम मो.नं. 8888788260
कु. वाघ िमनल भाऊसाहे ब

ता. िनफाड मो.नं. 9665911388
कु. रोशनी रामचं गोळे
मु.पो. मानुर मो.नं. 9970945432

उमे दवारांची मुलाखत िद. 31/01/2020 रोजी सकाळी

9.00 वाजता मिहला व बालक याण सभागृह, 3 रा मजला, राजीव गांधी भवन,
शरणपू र रोड, नािशक. ये थे घे यात ये णार अस याने मुलाखतीस पा
मुळ कागदप ांसह वखच ने सदर िदवशी मुलाखतीस हजर रहावे.

उमे दवार यांनी

नािशक महानगरपािलका, नािशक
उ ान िवभाग

उ ान िनिर क पदाकरीता पा उमे दवारं ची यादी
अ.

.

उमे दवारांचे नाव व प ा
ी.अमोल राज पाटील

1.

म नं.67,चाळ

.04, पंतनगर रिहवाशी संघ,

कोकणीपाडा, दिहसर (पु), मुंबई-400068
मोबा.नं.9619231379
ी.पाळदे िनिखल शरद

2.

3.
4.

पांडुरंग कृपा, माऊलीनगर, बेलग हाण ता.
िज.नािशक -422401मोबा.नं 8888949106
ी.आकाश

ाने वर होळकर

मु.पो.वडाळी ता.िनफाड िज.नािशक -422207
मोबा नं.9146554110
ी.महेश अ ण भवरमु.पो.ठाणगांव, ता.येवला िज. नािशक
-423401 मोबा.नं.7083354041
ी. व नील संजय िधवरे

5.

ौपदी िनवास,गणेश हौ सग सोसा.
हु नमानवाडी नगर,पंचवटी नािशक-422003
मोबा.नं.9011439773
कु.वृषाली ल मण भागवत

6.

मु.पो.पाटस (तीमखडा),ता.दौ ड
िज.पुणे.- 412219
मोबा.नं.9011835425 / 8788375590
ी.राजु साहे ब बटू र

7.

मु.ि यदशनीनगर पो.गोकुंदा, ता.िकनवट,िज.नांदेड431811
मोबा.नं. 8983705089/ 9405376345
ी.गणेश गुलाबराव चवरे

8.

मु.पो.दे ऊळगांव,धनगर ता.िचखली, िज.बुलढाणा 443201
मोबा नं.8108138080

9.

ी.चोखंडे िव णु तुकाराममु.पो.समशेरपुर , ता.अकोले
िज.अहमदनगरमोबा नं.9604035188

ी.कचवे शुभम यशवंत

10.

िव हळराज बंगला,आदशनगर,बजरंग कॉलनी
जवळ,मालेगांव कॅ प ता.मालेगांव िज.नािशक.
मोबा नं.7588833793/ 8806703306
ी.बैरागी सुनील संजय

11.

लॅट नं.12 ,ि ती अप मट, भ साळी मळा,मखमलाबाद रोड,
पंचवटी, नािशक-3 मोबा नं.9730261585
कु.अ वनी सोमनाथ गायकवाड

12.

मु.पो.पुणेगांव, पो.जयदर, ता.कळवण िज.नािशक.
मोबा नं.7397876383/9421604468
कु.गांवडे क पना हरीशचं यवजुरवेद कोहस रो.एच. एन-

13.

24 पेठरोड, एम बड मखमलाबाद 422101 मोब नं.
7666944059 9168429588
ी. रजिनकांत युवराज सुयवंशी

14.

रिवशंकर सोसायटी िव वग 1 ते 3 हस ळ रोड
मखमलाबाद, नािशक
मोब नं. 7507206306
कु. अ वनी चं कांत खाडे

15.

ASL -22 अ वन नगर, मह गेट हाऊस जवळ,
बी.एस.एन. एल टे िलफोन ए सचेज रोड िसडको
7083850742

16.

17.

ी. सौरभ तुळशीराम खैरनार
5/1

ीराम पाक कािलका नगर उं टवाडी नािशक-8

मोब नं. - 9860353549
ी. मोरे िदपक वसंततुळजा भवानी मंिदराजवळ सोयगावता.
मालेगाव, िज. नािशकमोब नं. 9970038004
8793444413

ी. सिचन अिभमान भोये

18.

भैरवनाथ हौ सग सोसायटी िपनगर
(तळवडे ) पुणे 411062
मोब नं. 8600869281
ी. िवण बाळु चारो कर

19.

लॅट नं. 8 मै

ितक अपॉ. स तरंग िब ड ग या मागे,

आरटी ओ ऑिफस जवळ पेठरोड , नािशक 422004
मो. नं. 8698982448

ी. िजत ल मण गायकवाड

20.

मु. उं बरपाडा,पो. दे वसाने ता. दडोरी िज. नािशक
मो.नं. 8080460723/9881577827
ी. िहत केवल सग राजपुत56 ि रे कॉलनी पंचायत

21.

सिमती मागे वाडी- भोकररोड, दे वपुर, धुळे424002 मो.नं.
98222994679156788798
ी. रामभाऊ िकसन गायकवाड

64,धनदाई िनवास मिरमाता मंिदरा समोर गोपाल चौक

22.

कामटवाडे नािशक 422010
मो.नं. 8007144670/9834230572
ी. वैभव र व वेताळ

23.

मु.पो.िवरगाव, ता. सटाणा, िज. नािशक
मो.नं. 9850176578
ी. िनिखल सुिनल खेतमाळस

24.

25.

िशवनेरी मुलांचे व तीगृह िवभाग बी खोली

. 21 कृषीनगर

आकोला पं. दे . कृ.वी.
मो.नं. 82086990869/9168908927
ी.पठाडे नानासाहे ब एकनाथमु.पो.नांदुर िविहरे ,
ता.शेवगांव,िज. अहमदनगर -414501मो.नं.7972409453
ी.हे मराज मनोहर चौधरी

26.

34,हिरभा योदय हौ.सो.िकशोरनगर दडोरी
रोड, हस ळ,नािशक-04
मो.नं.9767382414/ 8208283844

27.

28.

29.
30.

ी.वाघ हिरदास वै जीनाथ
शारदानगर,के. ही.के.रोड, तालुका बारामती,िज.पुणे
मो.नं.9373937032
कु.ब े ेरणा नर
मु.पो.नागठाणे, ता.िज.सातारा-415519
मो.नं.9822926258
ी.राठोड आ वनकुमार पंढरी
मु.जयराम तांडा.पो.नेह नगर, ता. कंधार,िज.नांदेड
मो.नं.9970995595
ी. िवण अंबादास बनकरमु.पो.िमरजगांव, ता.कजत ,
िज.अहमदनगरमो.7588512283/ 7770001203

31.

ी.सुशांत गौतम रोकडे
मु.पो.मोरिगरी, ता.पाटण, िज. सातारा मो.नं.9527030290
कु. नेहा जगजीत सोनावणे

32.

डी-15,2-2,एसईसी - 21/22एम. ई.एस शाळे जवळ
इनकम टॅ स कॉलनी बेलापुर नवी मुंबई.
मो.नं. 9082212342/9594527470

33.

34.
35.
36.

कु. पाटील नेहल प ाकर
समुन नगर, पपळनेर ता. सा ी िज. धुळे मो.नं.
8554036999

ी. आिद य िमल द मगर
आनंद 10 िवकास कॉ. महा मा नगर नािशक 422007
मो. नं. 9970000951
ी. सुदशन िवजय पाटीलम.पो. नां ा .लो. ता. जामनेर
िज. जळगाव मो.नं. 8698534098
ी. िकशन दे िवदास सेमये
सागरल मी अपा. लॅट नं. 18 धा कफाटा आडगाव िशवार
के.के.वाघ ॲ ी कॉलेज मागे नािशक मो.नं. 9665585620
ी.जाधव िववेक संजय

37.

38.

मु.पो.कसबे,सुकेने,ता.िनफाड, िज. नािशक -422302
मोबा नं.9545824308/ 9527341999
ी.नरोडे सिचन र व
मु.पो.पाथरे , ता.िस नर िज.नािशक 422104
मो.नं.9561328281/ 8551914793
ी.चेतन राज सग िगरासे

39.

.नं.2,समथ रो.हाऊसेस, िव वास
नगर,अशोकनगर,सातपुर, नािशक- 422012
मो.नं.8888091331

ी.रोशन तुकारामजी वाटखेडकरवॉ.नं.1, संतोष माता

40.

मंिदर जवळ, बोरगांव (मेधे).ता.िज.वध ,महारा
मो.न.8830418321

442001

ी.मनोज जय सग गुडेकर

41.

42.

मु.पो.िनवे बु पा टे वाडी,ता.संगमे वर, िज.र नािगरी –
515804 मो.नं.9082317961/8108738201
ी.च हाण अशोक मंगू
राजन खेड,ता.बा शगटा काळी, िज.अकोला
मो.नं.8999059508

कु.जाधव सोनल द ा य

43.

राजमाता िजजाऊ गल हॉ टे ल,
वनमकृिव परभणी
मो.नं.9096657265

44.
45.
46.

47.

कु.िनफाडे क याणी राज
मु.पो.िशवाडे वणी ता.िनफाड िज. नािशक -423111
मो.नं.9637479998
कु.सोनम दगाबर जाधवआर.जी.गल,हो टे ल ही.एन.
एम.के. ही, (व.ना.म.कृ.री.परभणी )मो.नं.9922508397
ी. हमत शंकर मोरे
मु.तांबेवाडी,पो.खामगांव ता.दौड,िज. पुणे -412214
मो.नं.9405938085
ी.गोमासे िव ल नागोराव
मु.पो.िनमगांव, ता.हदगाव,िज.नांदेड
431712 मो.नं.8668351395/ 9923055305
ी.िहरे िरतेश बळवंत

48.

7, भािवक दशन अप मट,अिद य बंगला शेजारी, दडोरी
रोड, हस ळ
नािशक-422004 9309834464/7066880174

49.
50.

कु.प लवी बाळासाहे ब टपाल
वैभव हाऊ सग सा◌ो.,तुळस बंगला, उपनगर,नािशक
मो.नं.9890854931
ी.शेवाळे हषदा

हादमु.सवंदगाव पो.चंदनपुरी, ता.

मालेगाव,िज.नािशक.मो.नं.8637781524
कु.पुजा काश दे शपांडे

51.

बी/11,अिनकेत सोसा.तरण तलाव जवळ,
नािशकरोड,नािशक
मो.नं.7385371353
ी.साळवे शुभमकुमार दयाराम

52.

खाकरकळी,रे वे टे शन जवळ, नवापुर,
ता.नवापुर ,िज.नंदुरबार -425418 मो.नं.7776032672
90214493913

53.
54.

कु.अिहरे सािरका िव म
मु.पो.सोनज,ता.मालेगाव,िज. नािशक.मो.नं.7745092945
कु.ठाकरे रिवना कािशनाथ
मु.क हे रवाडी,पो.न ळ, ता.कळवण,
िज.नािशक.मो.नं.7350033248

55.

कु.गािवत शालु सुभाषएन.डी.सी.सी कॉलनी पेठ,मु.पो. पेठ
ता.पेठ िज.नािशक.मो.नं.9405178117
ी.तुषार भागचं घु गे

56.

मु.तळवाडे , पो.वेहेळगाव,ता.नांदगाव िज.नािशक –
423106
मो.नं.9423548342

57.

58.

कु.मावळी श मला लगन
मु.चरणमाळ पो.उमरपाटा. ता.सा ी िज.धुळे - मोबा
नं.9325647685
ी.नर सुरेश जाधव
मु.पो.दिहवेल,ता.सा ी,िज.धुळे
मो.नं.9403702731
ी.शेवकर ितक िसताराम

59.

60.

61.

मु.पो.कसबे सुकेणे, ता.िनफाड,िज.नािशक-422302
मो.नं.9011191271/9922594183
ी.द ा य रामराव कवडीकरमु.पो.तळे गांव ता.उमरी

िज.नांदेड -431807 मो.नं.7020330323
8805389240
ी. मोद वामन जामर

रा.पाचरण पो.च ढी, ता.पातुर ,िज.अकोला -444511
मो.नं.9503896632/8698236629
ी.रामे वर रोिहदास च हाण

62.

मु.पो.ड गरीिक ही.ता.मालेगांव िज.
वािशम -444503
मो.नं.8698236629/8668349881

63.

ी. शांत रोहीदास परब
403,अजुनरथ, सुदामवाडी, आयरे रोड ड िबवली (पुव)
9172975723/9323501139
समथ वैकुंठ िनवतकर

64.
65.

मु.पो.िनवती, ीरामवाडी, ता.वगुल , सधुदुग-416522
मो.नं.7276352699

ी.पंढरी ब ी नागरे म.पो.खळे गांव ता.लोणार,िज. बुलढाणा
-443302मो.नं.7387372671
कु.किर मा भगवान दे शमुख

66.

ए. वग/403 वालचंद नगर,राईगाव उ नरोड,भोईदर (प)
िज.ठाणे
मो.नं.7083814642

ी.भोये उ म हरीचं

67.

68.

मु.पो.दळवट ता.कळवण,िज.नािशक -423502
मो.नं.9422915143/ 8275114006
ी.अ य हे मंत

हणकार

मु.पो.जायखेडा, ता.सटाणा,िज. नािशक.
मो.नं.9673831894/ 8459247459
कु.मयुरी िदलीप चौधरी

69.

मु.दगड प ी/पो.िपि अंचला ता.
दडोरी िज.नािशक
मो.नं.9075686603

70.
71.

ी.चौरे संिदप वसंतमु.पो.न ळ
ता.कळवण.िज.नािशकमो.नं.9689658010
ी. िवण चांगदे व काकड
रा.क ही,मनमाड ता.नांदगाव,िज. नािशक
मो.नं.9096294291
ी.माळी िदपक दे िवदास

72.

भोळे कॉलनी,वरणगाव रोड,

भुसावळ,ता.भुसावळ,िज.जळगांव
425201 मो.नं.8806605477 / 9765123815
ी. व नील ल मण कोटकर
फलॅट

73.

.2,सुय नंद सोसायटी,

श तीनगर,िहरावाडीरोड,पंचवटी,
नािशक-422003
मो.8055603004/8275021914

74.

75.

76.

77.

ी.अिभिजत िदलीप िगते
ए.पी- शगवे, ता.िनफाड,िज.नािशक

नािशक- 422210 मो.नं.7507782027
ी.हषल कैलास
पांडेमु.पो.दनोरी,ता.अकोट,िज,अकोला444101
मो.नं.8888539709
ी.अतुल राजे वर अवचार
मु.पो. पपळगाव काळे ,ता.जळगाव (जा) िज.बुलढाणा –
443403 मो.नं.9403320350
ी.पवन रामकृ ण घोराळे
मु.पो.नारखेड, ता.नांदुरा.िज. बुलढाणा – 443404
मो.नं.7507405232

ी.मंगेश पोपट भोसले

78.

79.

मु.पो.कुरवली,ता.इंदापुर, िज.पुणे 413104
मो.नं.9420125494/ 9421222434
कु.मोिनका िभमराव मदने

मु.पो.िबदाल ता.माण.िज.सातारा
मो.नं.9075563150
कु.गायकवाड माधुरी नामदे व

80.
81.

मु.पो.बोरघर (कोकणेवाडी) ता.आंबेगाव,िज,पुणे
मो.नं.9421737720
ी.अमोल सुधाकर कदममु.पो.भडगाव, ता.भडगाव,िज.
जळगाव मो.नं.8055341036
ी.वैभव कृ णा घडवाले
ादे िशक कृषी िव तार यव थापन िश ण सं था

82.

(रामोती,पुणे)
िशवाजीनगर पेा ट आफॉस शे जारी/काजळे पे ोल पंप
शेजारी िशवाजीनगर पुणे-411005
मो.नं.9637619398
ी.संिदप िदलीप दे वरे

83.

970-3 कांदा माकट याड, िशवाजी नगर उमराने
ता.दे वळा.िज.नािशक.
मो.9714358384/9265879474

84.

85.
86.
87.

ी.नगराळे पंकज रमेश
लॉट नं.36,पांडुरंग नगर येवला,ता.येवला.िज.नािशक.

मो.नं.8149304983

कु. वाती िशवाजी नत वार
चौफाळा

हपुरी,पा या या टाकीजवळ,नांदेड.िज.नांदेड

मो.8788987381/9975044091
कु.गवस इं ायणी गुणाजीमु .पो.साटेणी भेडशी. ता.दोडामाग
िज.िसधुदुग – 416512मो.नं.9403724013
ी.संिदप दु धराम जाधव
रा.लोिभवंतनगर पो.मोखाड ता.पुसर
िज.यवतमाळ मो.नं.7620021617
कु.महाजन मेघना राणा

88.

लॅट नं.602,जी.व ग,पाक साईड हो स,बडी मंिदर
टाप,आडगाव नािशक मो.नं.7387379404/
9096339024

ी.अमोल रामदास नेहे

89.

मु.पो.सावरगाव पाट ता.अकोले िज.
अहमदनगर-422601
मो.नं.8668429949/9049933339

90.
91.
92.

93.

ी.पाटील अंकुश वसंत
मु.पो.साखरखेडी ता. सदखेडराजा
िज.बुलडाणा -मो.9765055151
ी.अ य अंबादास आकोटकार, िज.बुलढाणा 444201मो.नं.9158368568
ी.राम ताप नागे
मु.पो.पैलपाडा.ता.िज.अकोला
मो.नं.9011118420

ी.अ य दे िवदास चवरकर
मु.पो.कापशी तलाव,ता.िज.अकोला
444006 मो.नं.7776840812
ी.योगेशकुमार िदनकर खंडारे

94.

95.

मु.पो ट शहापुर ता.खामगाव,िज. बुलडाणामो.नं.7743859557
ी.शुभम िशवराम वालपकर
िग हवणे,गणेशनगर,दापोली.िज.
र नािगरी मो.नं.9637464106
ी.अमोल लालासो जगदाळे

96.

मु.आनंदनगर पोर-अकलुज ता. मालिशरस िज.सोलापुर413101
मो.9890341597,7972938906

97.
98.

99.

100.

ी.पंकज रमेश आंबेकरमु.सहया ीनगर, पो.साडवली, ता.
संगमे वर,िज.र नािगरीमो.7057744568/9561033072
ी.बादाडे गणेश मधुकरराव
मु.पो.काडीवडगाव,ता.वडवणी िज. बीड -431144
मो.नं.8999429244

ी.गणेश साहे बराव कलंकार
मु.पो.वडनेर म.ता.चांदवड.िज. नािशक-4,महारा
423111 मो.8308385496/8208373676
ी.चौधरी बाळु पंढरीनाथ
मु.वडपाडा पो.ता.सुरगाणा िज. नािशक-422211
मो.नं.7588749252

-

101.
102.

ी.तांबोळकर भरत बबनराव
मु.बोरगाव पो.िजरडगांव ता.घनसावंगी,िज,जालना,
महारा

-431207 मो.नं.9823828645

ी.केशव दगडु जाधवमु.पो. पपळवाडी,सात सकल,ता.
फलटण,िज.सातारा -815522मो.नं.9689692903
ी.गवळी िनतीन कािशनाथ

103.

104.
105.

106.
107.

मु.पो.ता.सुर गाणा,िज.नािशक
मो.नं.8308323445
ी.ओंकार नंदिकशोर राऊत
वै णवपुजा अप .फॅलट नं .3,द नगर, पेठरोड,नािशक422003 मो.नं.7020752502
ी. व नल नानाजी सोळं के

मु.पो.सटाणा.ता.बागलाण.िज.नािशक
मो.नं.8411900799
ी.सरोदे काश सदािशव
मु.पो.राहु री, ता.राहु री.िज. अहमदनगर -413705
मो.नं.9423418228
ी.सानप िकरण भा करवंजारवाडी ता.िश र कासार.िज.
बीड-414205 मो.नं.8888788929
ी.सावंत संकेत संतोष

108.

पाबळ,खु टवाडीरोड,साईबाबा मंिदरा जवळ,पाबळ
ता.िश र मो.8928977739/9867546307
कु.घन ी द ा य परदे शी

109.

लॉट नं.12

पाई रामदास नगर अिज यतारा सोसा.जवळ

सा ीरोड, धुळे -424001
मो.नं.8551029448/9096099328
ी.पगार हषल ताप

110.

जानता राजा चौक,मु.पो.उ ाणे ता.सटाणा
(बागलाण)िज.नािशक
मो.नं.9011781811
ी.अनुप वसंतराव ताटे वार

111.
112.

सुभाष वाड,तुळाना नाका जवळ,बरोरा.ता.वरोरा, िज.चं पुर
-442907 मो.नं.9890750160
ी.गायकवाड संतोष गो वदमु.मोठमाळ पो. ीभूषण,
ता.सुरगाणा िज.नािशक.मो.नं.9422351145

113.
114.

ी. गजानन रंगराव जाधव
औरंगाबाद, मो.9890409337/ 7499808426
ी.वैभव संजय गांवडे

मु.पो.दानापुर,ता.ते हारा.िज.अकोला िपनं .444108
मो.8407956868
ी.वीर राहु ल ल मण

115.

मु.पो.िबलोली रा.दे शमुख
नगर,िबलोला,ता.िबलोली.िज.नांदेड
मो.नं.7798973608

116.

117.

118.

119.
120.
121.

ी.आकाश आप सग पावरा
52.ित पतीनगर,दे वपुर,धुळे
मो.नं.7020865593
ी.आकाश अिनल थोरात
मु.पो.िचखलगाव,ता.िज.अकोला – 444006
मो.नं.8408802613
ी.भरत दशरथ जाधवमु.पो.साखरवाडी होल
सकल,ता.फलटण िज.सातारा -415522
मो.9730637536
ी.िजत रमेश गवळी
मु.पो.दे वसाने , ता. दडोरी.िज.नािशक
मो.नं.8379839343
ी.राजभोज सुिमत काश

मु.पो.अभोणा ता.कळवण,िज. नािशक.मो.नं.8805655931
ी.राजभोज िशतल काश
मु.पो.अभोणा ता.कळवण,िज. नािशक.मो.नं.9049397971
ी.राम साद िदपक हाके

122.

123.
124.

रा.हातगाव,पो ट प ी (बु ी) ता.िज यवतमाळ -445109
मो.नं.8605788849
ी.शुभम अिजत थे टे
सािव ी सदन,बी-301, कािवळतळी िचपळू ण िज.र नािगरी.
मो.नं.9922307148
ी.ब गाणे

ाने वर मािणकरावरा.रायपुर.ित.िज.परभणी-

431402मो.नं.9089477388
ी.युगांतर मधुकर सोनवणे

125.

66,दे वकीनंदन हौ.सोसा.सा.वलवाडी िशवार,ग दु ररोड,
दे वपुर,धुळे मो.नं.8408004001

126.

127.

128.
129.
130.
131.

132.

133.

134.
135.

ी.िनतीन ल मण जाधव
मु.गड चचले हे छपाडा,पो.दाभाडी, ता.डहाणू,िज.पालघर 401606 मो.नं.8805185908
ी.धादवड गणेश गो वद
मु.आंबेगाव गावइाण पो.घोडे ग ाव
ता.आंबेगाव.िज.पुणे. मो.नं.9421974561
कु.िद ा नारायण तायडे
रे ट हाऊस रोड,मु.पो ट,ता.पातुर. िज.अकोला-444501
मो.नं.9518563247
ी.सुिशल िदलीप वळवीमु.मालपुर पो.आड तारा.ता.िज.
नंदुरबार मो.नं.9657470787
ी.गभाले राहु ल अंकुश
मु.पो.मा हे रे.ता.अकोले.िज. अहमदनगर -422604
मो.नं.7875003052
ी. ितक माधवराव आभाळे
मु.पो.मदी खुद ता.कोपरगांव िज.अहमदनगर
मो.7709277113

ी.भुजबळ मयुर मनोज
मु.पो.नारायणगांव ता.जु नर.िज.पुणे
मो.नं.7744936537
ी.खलाटे गणेश राज
मु.पो.खुटे ता.फलटण.िज.सातारा
मो.नं.7038563628
ी.नाळे गोपाळ योतीराम
मु.पो.अलगुडेवाडी ता.फलटण िज.सातारा
मो.नं.9503327852
ी.लाळगे मोद महादे वमु.पो.मुनवरे
ता.फलटण.िज.सातारामो.नं.8600179617
ीमती.क याणी सुबोध माळोदे

136.

4,नंदनवन रो.हाऊस,िशवराम नगर
टाकळी रोड,इंिदरागांधी पुतहा,जेलरोड,ना.रोड
मो.नं.7447782113

137.
138.

ी.थोरात योगेश आबा
मु.पो.वाघाळे , ता.िश र िज.पुणे -412211
मो.नं.9021554345/ 7385211860
ी.जाधव ताप िकसन
मु.पो.कारसुळ, ता.िनफाड,िज.
नािशक.422209 मो.नं.9767747678

139.

ी.िदलीप गुब या पावरा
मु.पो.कोडीद,ता.िशरपुर,िज.धुळे
मो.नं.9130509136
ीमती.वाडे कर सर वती रामदास

140.

ी साद रो हाऊस नं.4,दु ग नगर,
आर.टी.ओ.ऑफीस,नािशक.
422004 मो.नं.7378550776

141.

142.

143.

ी. शांत िशवदास
च हाण58,िशवाजीनगर,ब,सा ी,ता.सा ी.िज.धुळे
मो.नं.9423888883
कु.वैशाली मधुकर गावंडे
2,साई समथ रो हाऊस, िस दे वर नगर,िहरावाडी,नािशक.
मो.नं.8381092630
ी.संतोष िव ल दळवी
मु.पोट ह तेदुमाला, ता. दडोरी िज.
नािशक-422215 मो.9921912267/7721023532
कु.तेज वनी धनराज ठाकरे

144.

145.
146.
147.
148.

मु.पो.अिहवंतवाडी,ता.िदडोरी,िज. नािशक -422215
मो.7721023532/9921912267
कु.तृषा निचकेत चोपडे
3,अलंकार अप .आदश कॉलनी, अकोला
मो.नं.9822231517
ी.दे वरे िनिखल गुलाबमु.पो.धां ी, ता.सटाणा.िज.नािशक423213 मो.नं.9604888007
ी.सागर द ा ेय च हाण
मु.पो.ननाशी,ता.◌ंिदडोरी,िज.नािशक – 422007
मो.नं.8888639505
ी.ठ बरे

वल बाळासाहे ब

मु.पुरणगाव,पो.जळगांव (ने),

ता.येवला,जी,नािशक. मो.नं.9767586635
ी.िवलास बाबुराव जाधव

149.

फॅल नं.11, राजनंिदनी
हौ.सो.िशवाजीनगर, हस ळ,नािशक422004
मो.नं.8379030606
ी.िदपक छबुराम गािवत

150.

लॅट नं.29,िव णुि या सोसा-1
यशोदा नगर,मेहेरधाम,पेठरोड, नािशक- 422003
मो.9096034826/7588939686

151.

ी.ब छाव व नल गोरखएन-32,एन-8,1/2 वामी
िववेकानंद नगर,िसडको,नािशक -9मो.नं.8830750270
कु.सोनवणे क याणी दोधा

152.

सा ी पाक रो.नं.7 ध वंतरी मे िडकल,कॉलेज
जवळ,कामटवाडे , नािशक मो.नं.9921695061
7387893680
ी.भा कर िदनकर बागु ल

153.

154.

मु.पो.साकोरे पाडा,ता.कळवण.िज. नािशक
मो.नं.8308921397
ीमती.च हाण अचना भा कर

मु.पो.नैताळे ,ता.िनफाड.िज.नािशक
मो.नं.9403375805
ी.अिलम शिफ पजारी

155.

लॅट नं.9,साई योत ॲप .िशिबका
कॉलनी,सर वतीनगर,पंचवटी -422003
मो.नं.9552614916

156.

ी.कापुरे अिनल मंगा
7,आदशनगर,ड गरगांव,रोड शहादा,िज.नंदुरबार.
मो.नं.9158203507
कु.आ हाड भारती रामनाथ ारा, रामनाथ सुकेदव आ हाड,

157.

मु.पो.घु लेवाडी ता.संगमनेर,िज. अहमदनगर
मो.नं.9834688469

ी. व नल आिदनाथ दे वकते

158.

यु या पो ट ऑिफस जवळ, मु.
पो.करकंब,ता.पंढरपुर.िज.सोलापुर
मो.830842166/7020249260
कु.साळवे मा बाबासाहे ब

159.

मु.पो.माळवाडगांव,ता. ीरामपुर, िज.अहमदनगर
मो.9075529499 /7066829171
ी.िव वजीत दगाजी हयाळीज

160.

मु वळवाडी,पो ट,वळवाडे,ता. मालेगांव,िज,नािशक423206 मो.नं.7350336143
कु.कोमल िकशोर िशरसाट

161.

गजानन नगर नं.1,महादे व खोरी,अमरावती-444606
मो.नं.7756837308

162.

कु.काजोल र व वानखेडेफल्◌ॅट नं.6,अिजत
अप .अ वमे घ कॉलनी,राजीवनगर,नािशक9मो.नं.7722064287
कु.िमनल गुलाबराव साळुं के

163.

फलॅट नं.9, ी पुजा अप .पो ट ऑिफस
जवळ,इंिदरानग,नािशक.9
मो.7391849472/9049939985

164.

165.

166.
167.

ी.वसंत कािशनाथ ठाकरे

मु.सावरपाडा पो. पगळे ता.कळवण.िज.नािशक.
मो.नं.9405211275 /9075088032
ी. शांत िवजय मोरे
मु.पो.मंदाणे ता.शहादा िज.
नंदूरबार मो.नं.7588788788
ी.अमोल कैलास डे ल
डे ल ग ली, शगवे, ता.िनफाड,िज. नािशक.422210
मो.नं.8407966102
ी.साताळकर गणेश

ावणमु.पो.नागडे .

ता.येवला,नािशक.मो.नं.8975662227
ी.बापू धम भुतनार

168.

मु.द वद,पो.पाटे .ता.चं◌ादवड.िज.
नािशक.-423101
8605667592/8805763742
ी. िवण नामदे व गािवत
िवण नामदे व गािवत

169.

ारा,राजद भगवान वाणी,

म.7 भा य ी

कॉ.औ.सो.पु पकनगर, बोरगड नािशक-422004
मो.नं.7057217987 / 8180905767

170.

171.

172.

ी.वळवी रंजीत छगन
मु.पाचमौली पो.उमरपाटा,ता.सा ी िज.धुळे-424306
मो.नं.9325676265
ी.च हाण काश कािशनाथमु.पो.वणी
(बोरीयापाडा)ता. दडोरी,ता.िज.नािशक422215मो.8625858550/9689969008
ी.गािवत तेजल िवनोद
मु.पो.रामगण ता.नवापुर,िज, नंदुरबार – 425418
मो.नं.8788568366

173.

174.
175.

ी.िनलेश यंबक ब छाव
मु.पो.सोनज,ता.मालेगांव िज.नािशक
मो.नं.9096931754
ी.ओंकार भाकर राठोड
मु.दे वगाव तांडा पो.दे वगाव.ता. बदनापुर िज.जालना 431203 मो.नं.9158810128
ी.पवार राहु ल सुरेश
मु.भ गरा पो.चाँदसैली,ता.शहादा, िज.नंदुरबार
कु.बिहरम िनशा ड गर सग ल मी िनवास,3718,रे णक
ु ा

176.

177.
178.

कॉलनी, कळवण 423501,
ता.कळवण,िज.मो.नं.8208130014
कु.दे वरे भा य ी अिनल
मु.पो.कंधाणे ,ता.सटाणा.िज.नािशक
कु.खैरणार िदपाली िदलीप
मु.पो.दसाणे,ता.बागलाण,िज.नािशक
मो.7721829930/7030159357
कु.भामरे भा य ी नंदू

179.

मु.पो.आ हाटी,ता.सटाणा.िज.नािशक
मो.नं.9767931835
ी.अमोल िसताराम खोडके

180.

राजे संभाजी नगर,पारेगांवरोड,
येवला,ता.येवला.िज.नािशक
मो.नं.8600792964

181.
182.

ी.काठे नवजय शामकाठे मळा,जयभवानी नगर, अगर
टाकळी रोड,गांधीनगर,नािशकमो.नं.8237300270
ी.सनी कैलास काळे
मेनरोड,मालेगांव कॅ प,ता.मालेगांव. िज.नािशक
मो.नं.9049230829
ी.िकरण शंकर मंडिलक
औरंगाबाद रोड,चारी नं.4,िशवनगर

183.

184.

तपोवन,पंचवटी,नािशक- 3
मो.8698473477/9763111356

ी.चौरे सुिनल

ावण

मु.तताणी.पो.केळझर.ता.बागलाण.

िज.नािशक.मो.नं.8806694186
ी.पवार राकेश मुरलीधर

185.

186.

187.

188.
189.

नवीन ओतुर रोड वष .िनवास, कळवण मो.नं.9420751251
कु.अ दा बाळासाहे ब कहांडळमु.िशलापूर

पो.ओढा.ता.िज.नािशक – 422003 मो.नं.9689542441
7263070619
ी.सुिजत तापराव िनकम
मु.पो.नांदुड , ता.िनफाड,िज.नािशक
मो.8605415779/9822497015
ी.िवजय संभाजी कोर
मु.पो.अंबासन,ता.सटाणा,िज.नािशक
मो.नं.9545821598
कु.चौधरी ित ा मनोहर

मु.पो.करंजाळी (दे वगाव फाटा) ता. िज.नािशक
मो.नं.9405679800/ 9405165868
ी.महेश भगवान जाधव

190.
191.
192.

गांव – जेऊर, ता.क नड.िज. औरंगाबाद
मो.नं.9860652821
ी.मगर रोिहत मोहन मु.पो.आ ी,ता.अिलबाग.िज.रायगड,
402201 मो.नं.9527168016
ी.शुभम िदप वेदपाटक
मु.पो.धुळदे व,ता.फलटण,िज. सातारा मो.नं.7709474943
ी.िवशाल िवनू हाडळ

193.

194.

195.
196.
197.

मु.पो.सरावली (हाडळपाडा), ता.डहाणू,िज.पालघर401602 मो.नं.9284029016/9923695215
कु. मौळे उ वला रामजी

मु. कोडीपाडा पो.- ठाणगाव ता. - सुरगाणा िज. नािशक
मो.नं. 7276180202
ी. पालवे वैभव सितष
मु.पो. दे वराई ता. पाथड िज. अहमदनगर – 414106
मो.नं. 7387949702
ी. व नील सुहासराव दे शमुखमु.पो0 िववरा ता. पातुर िज.
अकोला 444511मो.नं. 7666617096
ी. राठोड गोकुळ अशोक
मु.पो. पपळगाव तांडा ता. जतुर िज. परभणी पो ट बामाणी
431509

198.

कु. न ता िशवाजी आवारी
मु. खंडाबोवाडी रांधे पो. दरोडी ता. पारनेर िज. अहमदनगर
मो.नं. 9403367845
ी. नामदे व बलिभम धो े

199.

200.

मु.पो. काटी ता. इंदापुर िज. पुणे 413120 मो.नं.
7972404679
ी. भगत स यक गजानन
मु. पवनाळ पो. कुपटी ता. माहु र िज. नांदेड मो.नं.
7507159538
कु. अंिकता चं भान अिहरे

201.
202.
203.
204.

लॅट नं. 3 िस दे वर अपा. गंगो ी िवहार अमृतधाम पंचवटी
नािशक 3 मो. नं. 9561843050/9890958891
ी. मानपुरे परमे वर बालाजीता. िहमायतनगर िज.
नांदेडमो.नं. 9175414239
कु. सुदशना िदपक गांगुड
अभोना अपा. अंबेडकर नगर ता. कळवण िज. नािशक
कु. वाघ वाती राज
मु.पो. नांदगाव ता िनफाड िज. नािशक मो.नं.
7410177410
ी. रिहम खान िनजाम खान

205.
206.

धार रोड महा मा गांधी नगर परभणी- 431401
मो.नं. 9371373399
ी. मुंडे सुयकांत रे िशम
रा. परळी िज. बीड 431530 मो.नं. 8605796008
ी. चौधरी मोद अ ण

207.
208.

लॉट नं. 1 वग अे साईदवा◌ी अपा. संभाजी चौक
उं टवाडीरोड 422005 मो.नं. 7030747779
ी. जाधव राम िव वानाथमु.पो.शे िणत ता. इगतपुरी िज.
नािशक मो.नं. 97622541804
कु. साळुं खे िदपाली िवलास

209.

210.

राजमाता िजजाऊ ग स हॉ टे ल परभणी मोनं.
9604134030
ी. फा खी अ दु लबारी अ दु लमिलक
महो मदी म जद जवळ रहे मत नगर परभणी मो.नं.
9637842984

211.
212.
213.

ी. हं गे दीप रामदास
रा.पो. पाडळी ता. िश र िज. बीड 413249 मोनं.
9960423255
ी. सानप अंकुश रामनाथ
रा. क हे पो. िनमोण ता. संगमनेर िज. अहमदनगर
कु. संिगता िदनकर तुपल ढे
मु.पो. करं जाळी ता. पेठ िज. नािशक 422208
मोनं. 9421387533
कु. मोिनका भाकर जगताप लॅट नं. 101 अे- मंगलमुत

214.
215.
216.

217.

218.
219.
220.
221.
222.

223.

हाईटस सोसायटी िशवालय कॉलनी िसडको मो.नं.
7888112001
ी. हवालदार अमोल अशोक

मु.पो. िचखली ता. िशराळा, सांगली मो.नं. 9763683873
ी. आहे र आनंद

ाने वर

मु.पो. पालखेड ता. िनफाड िज. नािशक मो.नं.
9730567095
ी. ितक अशोक ठाकरे
अ ितम लॉट नं . 21 वृंदावन नगर गजपंथ दडोरी रोड
नािशक मो. नं. 9545654083
ी. गफुर अिजत मुलानी
मु. उं बरे (द) पो. फ डिशरस ता. माळिशरस िज. सोलापुर
मो.नं. 7709451120
ी. अिहरे सुरज काश
मु.पो. दे वी ता. शदखेडा िज. धुळे
मो. नं. 9172726706
ी. च हाण कृ णा भाऊसाहे बरा. तळवाडे पो. वेहेळगाव ता.
नांदगाव िज. नािशक मो.नं. 7745891416
ी. िवकास अशोक माळिशकरे
मु. पाळा पो. लोखंडा ता. खमगाव िज. बुलढाणा मो.नं.
9767048487
कु. साधना अशोक रोकडे

रो.ह.नं. 04 खोडे पाक सातपुर यंबकरोड 422007 मो.नं.
8999304096
ी. रिविकरण अर वद भोणे
मु. माळिक ही पो. गुज
ं ता. महागाव िज. यवतमाळ मो.नं.
8830127849/ 8379064571

224.
225.
226.

227.

228.
229.
230.
231.
232.
233.

ी. ठोकळ सोमनाथ रामा
मु. ठोकळवाडी पो. टाकेद ता. इगतपुरी िज. नािशक
मो.नं. 7350890808
ी. सिचन भाऊसाहे ब िशक
रा. नांदगाव ता. मालेगाव िज. नािशक मो.नं. 7558532642
ी. दळवी िमल द बाळासाहे ब04 वा तु भा सोसा.

के.जे.मेहता हाय कुल जवळ डावखरवाडी ना.रोड मो.नं.
9710961777
कु. गुज
ं न पंडीत गांगोडे
05, सारसदशन रो-हाऊसेस अपुव कॉलनी िशवरामनगर
टाकळीरोड जेलरोड ना.रोड मो.नं. 9623250816
ी. अिहरे फु ल नानाभाऊ

6, सखाराम अपा. नं. 3 एकदं त चौक कामटवाडा नािशक
422010
कु. वाटपाडे

पाली रं गनाथ

मु.पो. वडनेर भौरव ता. चांडवड िज. नािशक मो.नं.
7776847071
कु. खाडे ितभा अजुन
मु. डोळे वाडी पो. राजुरी ता. जामखेड, िज. अहमदनगर
ी. राऊत र व सुंदरराव
ओमशांती महािव ालय माऊली िनवास पाचोडरोड अंबड
िज. जालना मो.नं. 7769945677
ी. पाटील शुभम िवजयमु.पो. केहाळे बु. ता. रावेर िज.
जळगाव मो.नं. 9561700644
कु. सुवण िदलीप मगडे
पो ट पाटे गाव ता. कजत िज. अहमदनगर मो.नं.
9766832272
कु. टे मक ाज ता सुभाष

234.

लॅट नं. बी 6 2 रा मजला अमृतसागर पाक बनकर चौक
काठे ग ली दारका नािशक 422011
मो.नं. 9359728569

235.

236.

ी. ओमेश कैलासराव क े

रा. धार प ी पो. डोगरिक ही ता. मालेगाव िज. वािशक
444503 मो. नं. 9834869922
ी. फु ल मनोहरराव मदनकार
रा. संत

ाने वर वाड, पे ोल पंप नागपुर रोड ता.

हगणघाट िज. वध मो.नं. 6962220490

237.
238.

239.

240.

कु. चौधरी रोिहणी भानुदासमु.पो. जळोद ता. अमळनेरिज.
जळगाव मो.नं. 9960605371
ी. अ ज य अंकुश जाधव
संिचत यायाम षाळे जवळ मु.पो. ता. वैभवाडी िज. सधदु ग
– 416810 मो.नं. 7350579685
ी. अिवनाश स. राठोड
ता. उमरखेड रा. हमापुर पो. कुरळी िज. यवतमाळ 445230
मो.नं. 9623214390
ी.लुकेश पु षो म चौधरी

एस.पी.शेड नं. 1 साकेगाव रोड ि

सपल जवाहर नओदय

िव ालय भुसावळ जळगाव मो.नं. 7030423275
ी. नवखरे अमोल दे वराम

241.

अशोक नगर मानेगाव स.पो. पपळगाव ता. लाखनी िज.
भांडारा 441804 मो.नं. 9049606710
8668392026

242.
243.

244.
245.

ी.नां नोर सुदशन शंकर िज.अहमदनगर 413706 मो.नं.
7745848099
ी. संघर न सुदाम िखराडे
मु. जोगळदरी पो. कोठारी ता. मग ळपीर िज. वािशक
मो.नं. 9552059912
ी. संघष काश अंभोरे
मु.पो. सावरगाव िजरे
ता. िज. वािशक 444510 मो.नं. 8408881833
ी. खैरनार िवशाल लाला
मु. बोराडी पो. बोराडी ता. िशरपुर िज. धुळे 425428 मो.नं.
8975176760
ी. राजाराम

246.

247.

248.

ावण गायकवाड

म ने. 09 हिरओम अपा. िकशोर सुयवंशी माग मेरी नािशक
422002 मो.नं. 942003480
ी. भुषण मधुकर खाडे 02 मयुरे वर धन ी लाझा मागे

ुवनगर बस टॉप मु.पो. गंगापुर नािशक मो.नं.
9423285937
ी. बरडे मह दयाराम

संतोष दाणी एन - 42 िसडको M.S.E.B ऑिफस जवळ
द मंिदर डॉ. हे डगेवार नगर मो.नं. 9408738887

कु. रोिहणी बाळकृ ण साळवे

249.

वष बुगला िनमल नगर संगमनेर कॉलेजसमोर गुज
ं ाळवाडी
रोड संगमनेर िज अहमदनगर मो.नं. 7083285979
7709550376

250.
251.
252.
253.

कु. ि यंका सुभाष गािवत
मु.पो. खडकी ता. नवापुर िज. नांदुरबार मो.नं.
8446222202 / 805357362
ी. हषद मोहन परदे शी

91 िशवाजी नगर वाडीभोकर रोड देवपुर धुळे मो.नं.
9421278772 / 8668504202
ी. िकशोर सुधीर रमेशरानवड ता. िनफाड, िज
नािशक422308 मो.नं. 93097278237507259700
ी. कापडणीस वैभव दे िवदास
मु.पो.

ाने ता. बागलाण िज. नािशक

मो.नं. 9665338166
ी. िनलेश पाराजी जोवकर

254.

िवजयदु ग मुलांचे व तीगृह डॉ. बाळासाहे ब सावंत कोकण
कृषी िव ापीठ दापोली – 415712
मो.नं. 9552609658
कु. अिहरे ि यंका वनाजी

255.

म. नं. 113 िजजाई हौस ग सोसा

सुयोग कॉलनी लॉथ सटर अशोकनगर नािशक मो.नं.
9922261333 / 8830066330

256.
257.

258.

259.

260.

कु. भिव या संदेश िनकम
.नं. 01 यशवंत िब डग डॉ.एस.एस.राव रोड लालबाग
मुंबई मो.नं. 9075882754
कु. दे शमुख िशवानी रामरावकला ह बंगला एस बी आय
बॅके या मागे सावरकर नगर जेहान सकल नािशक मो.नं.
8007368638 8208562781
ी. भोये मह गणपत

मु.पो. बोरगाव ता. सुरगाणा िज. नािशक मो.नं.
8407934729
कु.

दा जनाध नराव दे शमुख

रा. पेडगाव ता. परभणी
मो.नं. 9552363471
ी. ठाकरे िवजय िनवृ ी
ि मुत सोसा ि वेणी तळवडे रोड िनगडी पुणे मो.नं.
9403393242 /9404027099

261.

262.
263.
264.

265.

266.
267.
268.
269.
270.

ी. राज यशवंत गािवत
रा दळवट ता. कळवण िज. नािशक
मो.नं. 9604992689/8766535657
ी. रोहन िदलीप लोखंडे
मु.पो.बेटवद खु.ता जामनेर िज जळगाव मो.नं.
9047789260
कु. अ वनी दे िवदास डामरे हीएचबी कॉलनी मलकापुररोड
अकोला 444004 मो.नं. 7709722269
ी. शुभम गजानन वाणी

मु.पो. चचपुर ता. धामणगाव िज. अमरावती मो.नं.
8766473742
सौ. लडे उषा भाऊसाहे ब
मु.ढोळी पो धो े मा. पारनेर िज. अहमदनगर मो.नं.
8600455665
ी. सोनवणे समाधान पांडुरंग
मु.पो तळे गाव मा. चाळीसगाव
मो.नं. 7387364409
ी. िवण बाबासाहे ब पुणेकर
ता. आ टीड बीड मो.ने . 9850457613
ी. सुिशल अशोक घु ले
मु.पो. दराटी ता. उमरखरे ड िज. यवतमाळ मो.नं.
9822290139
ी. शदे संिदप रामरावनेह

नगर जवळी दु ध डे अरी मागे

सा ी, िज धुळे मो.नं. 7040488939
ी. कुचेकर सोमनाथ सितश
मु.पो. वेणेगाव मा.िज. सातारा
मो.ने. 9766680302
ी. अतुल द ा य ि रसागर

271.

लॅट नं. 10 साई आनंद टॉवर राजपल कॉलनी

मखमलाबादनाका पंचवटी नािशक मो.नं. 7350655260 /
8459178680

272.

273.

ी. िदपक ल मण कातगर
कृषी तं िव ालय कसबे िद ज सांगली मो.नं.
9890910094
कु. वष चं भान सोळं के
रा

मना ता. गंगाखेड िज. परभनी

मो.नं. 9146167206

274.
275.

276.

277.

278.
279.
280.
281.

282.
283.

284.
285.
286.
287.

ी. िव णु भगवान साळोकमु.पो. मंगळु र नवघरे मंगळु र
बुलडाणामो.नं. 8975358636/9923238324
ी. पंकज जग नाथ महाले
मु. उं बरपाडा पो. दे हेरे ता. ज हार िज. पालघर मो.नं.
9503061887
कु. पुजा िशिरष कुवर
ओम गु

साद िनवास िशवाजी नगर पपळनेर मो.नं.

8208397796
कु. चौधरी ाज ता अशोक
लॅट नं. 8 सिवता रे िसडे सी टागोर नगर नािशक मो.नं.
9834371839
कु. गािवत किवता उ म
मु. शगाशी पो. दळवट ता. कळवण
मो.नं. 7083571098
ी. िवण जयराम गवळी
मु.पो. करंजाळी ता.पेठ िज. नािशक
मो.नं. 8888175995
कु.

चीरा सुधाकर पवारस त ृंगी िव वास नगर अशोका

माग सातपुर नािशक मो.नं. 7028728416
ी. पवार िवण बबन
मु. सुकतळे पो. जाहु ल ता. सुरगाणा
िज. नािशक मो.नं. 7030724434
ी. िगते बाळु िदलीप
ड गरवाडी पो. चचोडी ता. पाथड िज. अहमदनगर मो.नं.
7774972438
कु.

पाली सुधाकर घाटे

वामी िववेकानंद कॉलनी लाखाळा वािशम मो.नं.
9579980818
डॉ. दीपकुमार हिरभाऊ उलेमाले
वामी िववेकानंद कॉलनी लाखाळा वािशम मो.नं.
9921048008
ी. िकरण भा कर ध गडे
मु.पो.पालखेड ता. िनफाड िज. नािशक
मो. नं. 8275273325
कु. वष तुकाराम साठे मु. बोरपाडा पो. कळमु ते ता.
यंबके वर मो.नं. 8624912437
ी. महारनोर रामनाथ येताळा
मु.पो. लोणी ता. िश र िज. बीड

मो.नं. 9767525989

सौ. अमरजा िकसनराव पाटील

288.

लॅट नं. 503 सी अॅटलॅ टीस टॉवर
अमृतधाम पंचवटी नािशक
मो.नं. 9975743958

289.
290.

291.
292.
293.

294.

295.

296.
297.
298.
299.

ी. तौिसफ खान महे बुब खान
वडोदा ता. मु ताईनगर िज. जळगाव
मो.नं. 7769048208
ी. मो. अहराज गणी रफीक
भोमताळा िज. बुलडाणा
मो.नं. 9561325001
ी. राठोड अिजत रामभाऊ
मु.पो. िनमगाव ता. िश र िज. बीड
मो.नं. 7743979077
ी. युवराज मुरलीधर उखाडे मु.पो. हस ळ दडोरीरोड
मा ती मंिदराजवळ हस ळ मो.नं. 9765536290
ी. मुकेश कािशनाथ सोनवणे
िशवकृपा लॉट नं. 22 स.नं. 23/4 वृंदावन नगर कामटवाडे
मो.नं. 9422779908
सौ. पाटील किवता नानाभाऊ
13 अ चत रे िसडे सी फडोळ मळा माऊली लॉ स नािशक
मो.नं. 9623068856
कु. पुजा सुिनल भामरे
मु.पो. खुटेवाडी ता. दे वळा िज. नािशक
मो.नं. 9767086011
ी. वाघ राहु ल जा लदर
मु.पो. कांजी सांगवी ता. चांदवड
मो. नं. 8975121329
कु. भोये वष राणी सुरेश
मु. िखरकडे पो. कोपुल ता.पेठ िज. नािशक मो.नं.
7385357885
ी. राम शांताराम घरटे लॉट नं. 26 स.नं. 129 सदा नगर
सटाणा मो.नं. 8180832948
रामकृ ण चधु ढाकणे

येवला िज. नािशक 423402
मो.नं. 7083010303/9403603934

ी. पराग छगन सोनवणे

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.
307.

एन.42 जे.बी. 1/34/3 पवन नगर िसडको मो.नं.
8237836598
ी. िदपक िवलास ठ बरे

मु.पो. पुरणगाव येवला िज. नािशक
मो.नं. 9860241971
सौ. भामरे तेज वीनी राज
लॅट नं. अे-19 गंगापुररोड नािशक
मो.नं. 7507508320
ी. िनितन अिनल ठ बरे
पुरणगाव ता. येवला िज. नािशक
मो.नं. 9284025288
ी. िनशांत रमेश कडगे म नं. 10 पीएचडी बॉईज हॉ टे ल
कृषीनगर डॉ पंजाबराव दे शमुख कृषी िव ापीठ अकोला444104मो.नं. 8830102219/ 9665635334
कु. भदाणे पुनम शरद
बी-306 मोरया पश सहगडरोड पुणे
मो.नं. 9421413651
ी. जुबेर जमाल पजारी
मु.पो. कुमठे ता. तासगाव िज. सांगली
मो.नं. 8888276040
ी. मयुर िवनायक डाबेराव
मु.पो.चांदुर ता.िज. अकोला

मो.नं. 7020804868/ 9545292849
ी. अनुप साहे बराव आघाव

308.
309.
310.

311.

312.

संदेशनगर वसंतटे कडी, अहमदनगर
मो.नं. 9422088650/7972155474
ी. िकरण रघु नाथ गाढवेमु.पो. काळज ता. फलटण िज.
सातारामो.नं. 8605016672
ी. सागर रघु नाथ झांबरे

मु.पो. पळशी ता. पंढरपुर िज. सोलापुर
मो.नं. 8600265054
ी. वाढोरे पवन छगन
िदवानी कोट या मागील परीसर वाड
बुलढाणा मो.नं. 9960511358
ी. गारजे सागर अशोक
ता. पाथड िज. अहमदनगर
मो.नं. 9158134899

. 03 मेहकर िज.

313.

314.

315.

ी. नजन योगेश अशोक
कासार पपळगाव िज. अहमदनगर
मो.नं. 9673382452
ी. अशोक अंकुश चौधरी
मु.पो. वाकी ता. अकोले िज. अहमदनगर मो.नं.
8390607848
सौ. नेमाने पुजा नानासाहे बरवी रे सीडे सी अपा.
ओमकारनगर एस टी वक शॅप जवळ नािशकमो.नं.
8055286387
ी. पवार चेतन गंगाधर

316.

फलॅट नं.4 चाण यापुरी सो. हस ळ,

मखमलाबाद लकरोड,नािशक -422003
मो.नं.8237507010

317.
318.

319.

कु.बनकर मोनाली शंकर
लमडे मळा, पपळगांव (ब), ता.िनफाड.िज.
नािशक. मो.नं.9604995575
गायकवाड बाबासाहे ब िवठल

आशापुरा सोसा.बळीमंिदर,धा क फाटा,पंचवटी
नािशक.मो.नं.8275324113
ी.खादे िवण

ाने वर

मु.पो.वासाळी.ता.इगतपुरी.िज.नािशक. - 422402
मो.नं.7588347804
ी. िवण ध डीराम धाकराव मु.पो.पोतिनस पाक,जुना

320.

321.

322.

323.

324.

ग दे गाव रोड, वचुर,ता.िनफाड.िज.नािशक
मो.नं.9595949443
ी.िगरीष गुलाब दे वराज
फलॅट नं.75,जुना धनवाडी रोड,अनंतनगर,
चोपडा -425107 मो.नं.8668454921
ी. साद सग ुव सग पवार
9,िवशाल सोसा.जुनी पंडीत कॉलनी,नािशक
मो.नं.9657521206/9404751799
ी.भोसले केतन शंकराव
मु.सारोळे खुद,ता.िनफाड.िज.नािशक
मो.नं.8956961185
ी.आिशष दशरथ हाटकर
पोलीस हे ड टॉर. आर.पी.आय. बंगलो.
अहमदनगर -414001 मो.नं.7875181290

325.

326.

327.

ीमती.शेरकर पुजा
सुधाकरमु.पो.ि भुवनवाडी.ता.पाथड .िज.अ.नगर-414106
मो.नं.7447689116
कु.तृ ती ताप सग पाटील
'यशोिदप'वा तुपाक,जाचकनगर,जयभवानी रोड,
ना.रोड. मो.नं.7972333376/9665693804
ी.वृषभ संजय चौधरी
मु.पो.नांदुरी,ता.कळवण.िज.नािशक
मो.नं.8308072177
ी.पाडवी काश हरी

328.

नवजीवन सेवा मंडळ,मुलांचे वसितगृह,मिरमाता
गेट जवळ,ओझर टाऊनिशप ता.िनफाड.िज.
नािशक. मो.नं.9763399284
कु.जोवकर पो णमा

329.

ानदे व रंगनाथ सुयवंशी,रोिहणी

नगर या मागे,पेठरोड,पंचवटी,नािशक-3
मो.नं.9405181785/ 7387179539
कु.अ वनी दगाजी ठाकरे

330.

फलॅट नं.7,

ीहरी पुजा सो.कोणाक आनंद

शेजारी,मे ोमॉल या पाठीमागे,उ रानगर,ना.रोड
मो.नं.7709194582

331.

ीमती.वृषाली उ मेषराव लांडे
संजय वाघ शाम

दा अप .फलॅट.5, चेतनानगर

अ हाड मळा,नािशक मो.नं.9075082699
ीमती.जाधवर िशतल रमे श

332.

बी/108,भारत िनवास,बी.पी.सी.एल. टाफ
कॉलनी,मनपाड-413104 मो.7447852686
ी.ठाकरे ितक

333.

अशोकमु.बोपाणे ,पो ट,िदघवद,ता.चांदवड,िज हा,नािशक423101 मो.नं.8830469429
ी.

334.

ीकांत धनराज ठाकरे

मुळाणे पो ट,न ळ ता.कळवण,मुळाणे,
(वाणी), न ळ,नािशक -423501
मो.नं.9763455943

335.

ी. मोद िवजय डोखे
उं बरी बाळापूर,संगमनेर अ.नगर
मो.नं.7720842099

ी.कदम सं ाम िजत

336.

337.
338.

कदम वाडा,पाटील ग ली,मु.पो.कसबे वणी.
ता. दडोरी.िज.नािशक. मो.नं.8329936457
ी.िनतेश घनशाम मकासरे
रा.जयपूर ता.सेनगाव, िज. हगोली-431542
मो.नं.7841891145/9834556327

ी.सुरज आकाशराव भोसलेमु.सारोळे (खु)

पो.वनसगाव,ता.िनफाड.िज.नािशक.मो.नं.9561182829
ी.पवार तुषार अशोक

339.

ग-26,ि मुत वसाहत,म.फु.कू.िव.राहु री, ता.
राहु री.िज.अहमदनगर मो.नं.9403188308/
8208387159

340.
341.

342.

ी.राहु ल अशोक पाटील
ई छामणी िनवास,सर वतीनगर,पंचक,साय ीक
जेलरोड,नािशकरोड.मो.नं.9405573615
ी.जगताप बेबीलाल गंगाराम
मु.पाडगण पो. पपळे , ता.कळवण, ित.नािशक
मो.नं.9552640641

ी.गजानन िव णु नाकाडे
मु.पो.जाटदे वळा.ता.पाथड .िज.अहमदनगर
मो.नं.9405455080
ी.इंगळे

343.

पाली मुंकुंदमृगनयनी 'ब'15 जुहीनगर

आर.टी.ओ.ऑिफसमागे पेठरोड,नािशक-4
मो.नं.9552600804
ी.गणेश रमेश बोरडे

344.

345.

346.

रा.एकमहे रापो.ितथपुरी.ता.अंबड,िज.
जालना. मो.नं.9404547538 9657367824
ी.िनतीन द ा य गलांडे
मु.पो.वडाळी,निजक ता.िनफाड,िज. नािशक. -422206
मो.नं.7507653277
ी. ितक संभाजी औताडे

मु.पो.पोहे गाव, ता.कोपरगाव िज.अहमदनगर -423605
मो.नं.9970871106

कु.पवार पुनम राजूफलॅट नं.3 राहु ल अपाटमट,आहे र न सग

347.

होम,ठाकरे बंगला टॉप,जुनी पंडीत कॉलनी,नािशक 422002मो.नं.9921028651

348.

349.

कु.मोरे िरता िवजय
यशोदीप रो हाऊसेस,िशवाजी (संभाजी)
नगर, दडोरी.ता. दडोरी मो.नं.7588298540
ी.िकरण िवलास ठाकरे
मु.पो.काजी सांगवी,ता.चांदवड िज.
नािशक-423101 मो.नं.8975387151
ी.भाऊसाहे ब शांतराम भदाणे

350.

351.
352.
353.

354.
355.

356.

357.
358.

359.

360.

022,िवठाई बंगला,मु.पो.िखरमाणी ता.सटाणा,िज,नािशक
मो.नं.8805544588
कु.मृगया शामकांत उमक
फलॅट नं.401,ऊज अने स ज ा हॉटे ल जवळ,नािशक 422003 मो.नं.9975908027
ी.चौधरी िनलेश िदनकरफलॅट नं.401,ऊज अने स ज ा
हॉटे ल जवळ,नािशक -422001मो.नं.7385892003
कु. यािमनी शामराव च हाण
रचना हौ.सोसा.नांदुरी रोड,अभोणा,
ता.कळवण,िज.नािशक. 423502 मो.नं.7588374611
ी. िवण दे िवदास जाधव
मु.दे वळाणे पो.अ.स दाणे, ता.सटाणा, िज.नािशक.
मो.नं.9503974697

ी.िकशोर गोर नाथ वप

ग ली नं.2,गणेशनगर,संगमनेर.
मो.नं.9422996799
ी.अ ज य दशरथ सरंगले
मु.पो.वगुली (परबवाडा) ता.वगुली.िज सधुदुग.
मो.नं.8605430837
कु.किवता नारायण तांदळे वामी िववेकानंद
नगर,येवलारोड, नांदगाव,नािशक423106मो.नं.9552778655
कु.दे वरे योगे वरी काश
करंजाड,ता.सटाणा.िज.नािशक
मो.नं.7066913036

ी.ऋृिषकेश पंिडतराव िभसे
56/2,संतनगर,अर ये वर, पुणे -411009 मो.नं.
9028765003
ी.गवई दे वानंद गजानन
म नं.173,भोर टाऊनिशप,सातपुर,अंबड लक रोड,
चुचाळे िशवार,नािशक-10 मो.नं.7448013990

ी.संिदप संभाजी पाटील

361.
362.
363.
364.
365.
366.

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

मु.पो. दिहटणे, ता.बाश .िज.सोलापुर,
मो.नं.9975744142
ी. सितश आबाराव बडकमु.पो. पळशी ता. िस लोड िज.
औरंगाबादमो.नं. 9049305751 / 8329788239
ी. र व सग महादु सग िगरासे
रो-हाऊस नं. 4 जयबालाजी रो-बंगलो साईनगर पोकार
कॉलनी दडोरीरोड नािशक मो.नं. 8600121959
ी. तुषार वसंत पाटील
मु.पो. धुळे मो.नं. 9421431577
कु. कोमल योती कलावंत
ता. बाश िज. सोलापुर मो.नं. 8766897575
ी. खांडवी मंगेश रामदास
मु.पो. भनवड ता. दडोरी

मो.नं. 9623421060/ 7083062173
ी. अतुल िवजय दळवी
मु.पो. अभोणा ता. कळवण िज. नािशक
मो.नं. 7387383158
ी. पवन नबा जाधव
ता. कळवण िज. नािशक मो.नं. 8600879779
ी. महे श अशोक भदाणेमु.पो. कापशी ता. दे वळा िज.
नािशकमो.नं. 9405314909
ी. राज िचमणराव पवार
पेठरोड पंचवटी मो.नं. 9156150018
क. िश पा िनवृ ी तळपाडे
मु.पो तळे गाव इगतपुरी नािशक
मो. नं. 8551835794/9850513927
कु. िरया राज बोरसे
307 अ यंकर लाझा नािशक मो.नं. 7387159779
ी. भरसट िदपक अमृता

आरटीओ पंचवटी मो.नं. 8805638036
ी. आहे र अमोल दादाजी
मु.पो. ितसगाव ता. दे वळा नािशक मो.नं. 7028464867
ी. गणेश सुरेश शेवाळे
ता. दे वळा िज नािशक मो.नं. 9834012123
ी. राठोड चेनकुमार तापरावऔरगंबाद मो.नं.
8275171719

377.
378.
379.
380.

सौ. सुिनता दशरथ मोती
चुनाभ ी मुंबई मो.नं. 9637972362
कु. रहाणे जनाबाई जा लदर

अहमदनगर मो.नं. 9767576593 /8888412002
कु. सोनाली बाबासाहे ब दिहफळे

अहमदनगर मो.नं. 9921622850
कु. महे श मोहन दिहफळे

अहमदनगर मो.नं. 9665325347
ी. राजेश भगवान घवदे

381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

389.
390.
391.
392.
393.

िचखली िज. बुलडाणा मो.नं. 07709034952
8324227022
ी. सुिमत िम लद सोनवणे

नांदगाव िज. नािशक मो.नं. 9767703111
ी. डोके सिचन सदािशव
राहु री मो. नं. 9405780842/9763643499
ी. वैभव पोपटराव वाघ
ता. कोरे गाव िज. सातारा

मो.नं. 9422342675/9503525007
ी. सोनवणे सागर संजयता. राहु री िज. अहमदनगरमो.नं.
9730923200
कु. मनाली सुिनल रासने
िज. अहमदनगर अकोले मो.नं. 7841900505
ी. शंतुनु िदलीप कोथिमरे
वचुर नािशक मो.नं.8007709480
सौ. अ वनी भा कर शेवाळे
ितडके कॉलनी नािशक
मो.नं. 7350229908/9890831870
ी. कापडणीस वैभव भाकर
आरटी ओ ऑिफस पेठरोड नािशक
मो.नं. 9423127795/8830398540
ी. तुषार िशवाजी दे शमुख
दे शमुख आडगाव नािशक मो.नं. 9595769535
ी. िवनोद संदीपान ड गरे
िज. उ मनाबाद मो.नं. 7038363869
ी. अिजत चं कांत दे सले
11 सुिशला ितडके कॉलनी नािशक मो.नं. 9881577999
ी. महाजन संकेत शेखरता. िनफाड मो.नं.
73807879396

394.
395.
396.
397.

398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.

ीिनवास

हादराव दे शमुख

द मंदीररोड नािशकरोड नािशक
मो.नं. 7744977730/7588068399
कु. भामरे सुदशन सतीष
ता. सातारा िज. नािशक मो.नं. 9765998382
कु. आरती िदलीप खड
सोनगावरोड ता. राहता िज अ.नगर
मो.नं. 9309155939
क. जीवनकला सुरेश वानखडे
वणी पो. िनपानी िज. अकोला
मो.नं. 9130120466/9822873085
ी. गायकर सागर कािशनाथ
मु. चांदशी पो. मातोरी िज. नािशक
मो.नं. 9922369139
कु. उवशा बबन वसावे
आरटीओ ऑिफस जवळ नािशक मो.नं. 9552694191
कु. च हाण सोनाली संतोष

मु.पो अ हतवाडी ता. दडोरी मो.नं. 7038425398
सौ.रे ािहणी कडु सपकाळे

पाईपलाईनरोड सातपुर नािशक मो.नं. 7719010665
कु. कोमल संजय भारतीआनंदव ली गंगापुररोड
नािशकमो.नं. 7378542630
कु. आिद य राज तुपे
जेलरोड ना.रोड मो.नं. 7709648473
ी.

ाने वर पांडुंरंग माळी

ता.िज. धुळे मो.नं. 9561661406
कु. कोमल तुकाराम सोमवंशी
दे वळा नािशक मो.नं. 88057689651
कु. सुि या कुमार अंधारे
सोलापुर मो.नं. 9922629425
क. िनरंजन िनशांक िनकम
शदखेड धुळे मो.नं. 9822636446
ी. पगारे गौरव बाळासाहे ब
हनुमान चौक निवन िसडको मो.नं. 9545588433
कु. सोनवणे पुनम बाळासाहे ब
ज ा हॉटे ल आडगाव नािशक मो.नं. 9139024350

410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.

सौ. अिनता जयराम गावंढा
जेलरोड नािशकरोड
मो.नं. 7385778346/ 7744924049
ी. अतुल बाबासो खोत
राहु री मो.नं. 9970154593
क. उघडे मु हाबाई गंगारामअहमदनगर मो.नं.
9922816296
ी. िनलेश भारत धुमाळ
राहु री मो.नं. 9860514728
ी. अर वद संजय तो े
राहु री मो.नं. 9420954844
कु. अमृता सखराम जंगले
मालवण सधुदुग मो.नं. 9404598318
ी.

ीकांत रमेश दराडे

ता.िनफाड िज. नािशक मोनं. 9545078729
कु.िसमा आर. ुव
मु.पो. वरोरा, चं पुर मोनं. 9284228865
ी. र दळ मयुर पंडीत
नािशक मो.नं. 7972257199
ी. िनतीन भगवान थोरवे
औरंगाबाद मो.नं. 9860984291
ी. िगरीष घनशाम चाफले
चं पुर मो.नं. 9049375600
सौ. िमला बाळासाहे ब पाटील

सोलापुर मो.नं. 9075350575
ी. द ा य अंतु संगभोरमु.पो. वाकी ता. अकोले िज.
अहमदनगरमो.नं. 8605883763
ी. जाधव िनतीन मान सग
पाथड िज. अहमदनगर मो.नं. 7276744801
कु.कुंदा सुखदे व मांढरे

424.

425.

फलॅट नं.31,गंगानगर,खात रोड, भंडारा, पो.मोहदू रा
मो.नं.7507515818

ी. शांत सुरेश गािवत
मु.टभोली,पो.साखरे , ता.िव मगड,
िज.पालघर -401605 मो.नं.9653621202

ी.पंकज यारे लाल पचारे

426.

मु.पो.पाहाण , ता.नागभीड,िज.चं पुर
मो.नं.9579851794
ी.आकाश संतोष गडपायले

427.

आिदवाशी हो टे ल मागे, शेषराव राऊत, यांचा
घराजवळ,नवेगाव कॉ ले स,गडिचरोली
मो.नं.8378060042
ीमती. वेता सुभाषराव गावंडेदांडगे.ले.आऊट,ता.नांदगाव

428.

429.

खंडे, चांदुर रे वे रोड,िज.अमरावती-444708
मो.नं.8485830016
ी.किपलकुमार िद.ठाकरे
रा.इसापुर,पो ट-को ह,ता.अचलपुर, िज.अमरावती 444808 मो.नं.9763039873
ी.सागर घन याम धरमकर

430.

मु.नया अंदुरा पो.कांरजा, ता.बाळापुर िज.अकोला 444311 मो.नं.757171481
कु.मोनाली िदलीपराव पोटे

431.
432.

ह.मु.वडाळा ता.आ टी, िज.वध – 442202
मो.नं.9665856637
कु. पाली

ीकृ ण पात ड

मु.पो.येलेपाडा.ता.िज.अकेला मो.नं.9552335419
ी.वैराल संतोष तुळशीराममु.पो.प डी पठार, ता.संगमनेर

433.

िज.अ.नगर मो.नं.9420156542

9130239005

ी.दे शमुख वैभव अ णासाहेब

434.

435.

436.

437.

मु.पो.वरपगाव,ता.केज.िज.िबड
मो.नं.7620504011
ी.कुलाळ अिनल बाळासाहे ब

मु.पो. सदवणे (शेदाया मळा) ता. हावेली िज.पुणे-412202
मो.नं.9765507999
कु. वाती िवलास डफळ
मु.पो.धामारी.ता.िश र,िज.पुणे
मो.नं.9145783942
कु.तापकीर वष सखाराम
मु.पो.खांडवी ता.कजत, िज.अहमदनगर

मो.नं.7028589365

438.
439.

440.

कु.चंचल घन याम िनकममु.बाबंदा, पो.कलमखार,ता.
धारणी. िज.अमरावती मो.नं.7588253898
कु.अ वनी हे मराज गायधनी
निवन बस टॉप जवळ मु.लाखनी ता.लाखनी,िज.भंडारा 441804 मो.नं.9561393103
कु.आरोटे सोनाली सुभाष
सुकेवाडी ( ुरण रोड), ता.संगमनेर , िज,अ.नगर
मो.नं.9307723361
ी.महेश बाळासाहे ब िदघे

441.

442.
443.
444.

445.

रा.धानोरे ,पो.सोनगांव -413711
ता.राहु री,िज.अ.नगर मो.नं.8600981968
ी.सुशांत शामराव पारडे
साईनगर दय पूर गाडगे बाबा मंिदराजवळ, ता.दय पूर,
िज.अमरावती- 444803 मो.नं.9730435766
ी.ओम भगवान वाळकेमु.पो. याड, ता.िरसोड.िज.वािशम -

444506 मो.नं.9552050652
ी.िवशाल

ीिकसन नागरगोजे

मु.पो.िहवरा खुद, मेहकर.िज.बुलढाणा
मो.नं.9637880031
ी.ठाकरे संदीप गंगाधार
मु.अंबापूर,पो.दळवट,ता.कळवण.िज. नािशक. -423502
मो.नं.9404578108
ी.बालाजी ध िडबा पललवाडा

446.

हाडोली (सजा), नांदेड, महारा

-431801

मो.नं.9130038529
ी.भावेश हे मंत पाटील

447.
448.
449.
450.
451.

जनता पाक

.4 लॉट

.258

ता.नवापुर िज.नंदुरबार 8788647063/9766146803
ी.बागुल बाळु ध िडराममु.पुणेगाव
पो.जयदर.ता.कळवण,िज.नािशक. मो.नं.8600028068
कु.भुसारे सिवता यशवंत
मु.पो.पेठ,ता.पेठ.िज.नािशक मो.नं.8080953419
ी.पवार हषवधन िकलाल सग, मु.पो.िचचावड, ता.
मालेगाव,िज.नािशक मो.नं.9284301960
ी.सातपुते अिजत नानासाहे ब

लॅट नं.12,सागर ल मी सोसा. गजानन महाराज
मंिदराजवळ,जगताप मळा,ना.रोड मो.नं.9881180982

ी.गोड अिवनाश राज

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.

मु.भोरटे क ता.िशरपुर िज.धुळे, पो. मांजरोद -425421
मो.नं.9975305123/8668511565
कु.ि यंका

ा.चालखुरे गतीनगर,तोअेवार

ले.आऊट.वणीत.वणी.िज.यवतमाळमो.नं.9145326384
ी. आकाश संजय उमाले
अकोला मो.नं. 9604669772
कु. पुजा मोद राठोड
िज. अकोला मो.नं. 9175616413
क. धनगर पुनम िभकचंद
धुळे मो.नं. 9518967262
ी. ग हाणे

ीकृ ण वैिजनाथ

मो.नं. 8379851128
ी. िनिखल अंब ादास डाके

बीड मो.नं. 9881163274
ी. रामकृ ण सुखदे व वाघ

औरंगाबाद मो.नं. 7588640997
ी. शुभम महादे व भडे कर

मंगळपीर वािशम

मो.नं. 9158820878
ी. िहतेश काश झाडे
चं पुर मो.नं. 7387499962
ी. जयंतकुमार िकशोरकुमार रहमतकर
ग िदया महारा
ी. पवन राय सग राठोडिज. बुलढाणा मो.नं.
7875515963
ी. मोरे सोनबा सुरेश
िज. अहमदनगर मो.नं. 7875636976
ी. िनलेश उ दवराव एकाडे

िज. वािशम मो.नं. 8888788260
ी. राज िकशोर पांडे
िज. अकोला मो.नं. 9975009171
ी. कोळे कर िनिखल बबन
ीग दा मो.नं. 9860753856
कु. पुजा जयवंत मापारी
िनफाड नािशक मो.नं. 9850868612

469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.

कु. वाघ िमनल भाऊसाहे ब
ता. िनफाड मो.नं. 9665911388
ी. मोद

ाने वर पाटील

िज. जळगाव मो.नं. 777006277
कु. सोनु नामदे व जाधव
ता. महागाव िज. यवतमाळ मो.नं. 7083564845
ी. पालेवार

ाने वर जयराम

ता. ओढा िज. हगोली मो.नं. 8459515771
ी. मिनराम मोतीराम महालेता. कळवण िज. नािशकमो.नं.
9922764399
कु. रोशनी रामचं गोळे
मु.पो. मानुर मो.नं. 9970945432
कु. गायकवाड ने हल जयराम
ज हार िज. पालघर मो.नं. 9156984101
ी. बगाडे सुय ोग अनंत
िज. र नािगरी मो.नं. 7743879706
ी. तांबे ऋिषकेश अशोक
संगमनेर मो.नं. 9860743961
ी. सोळं के िकशोर तु काराम
धुळे मो.नं. 7875202017
ी. शांत बापुसाहे ब ठाकरे
िज. जळगाव मो.नं. 8329143031
कु. मोनाली पु षो म मलेवार
तुमसर िज. भंडारा मो.नं. 9561599131
कु. सुिचता अनंता पळसकर
बुलढाणा मो.नं. 7875345536
ी. पवार रणिजत धनाजी
िज. सोलापुर मो.नं. 7972542353
कु. मोनािलसा रॉयगुव ाहटी आसाम मो.नं. 7002669442
कु. प लवी गोपाळ गायकवाड
ता. संगमनेर िज. अहमदनगर मो.नं. 7020184972
कु. ि ती िदलीपराव भोजने
माळीपुरा आ टी िज. वध मो.नं. 9503031324
ी. ओतारी मोहन सतीष
सा ी िज. धुळे मो.नं. 7387386817
कु. बागल अ वनी सुधीर
ता. खटाव िज. सातारा

488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

ी. गायकवाड मह बापुराव
िज. परभणी मो.नं. 9011957472
कु. अमृता आ मल ग शेटे
परळी िज. बीड मो.नं. 9168202032
ी. मोटकर िकशोर शरद
ता. शेवगाव िज. अहमदनगर मो.नं. 9075459043
ी. फड महे श हनुमान
औंढा िज. हगोली मो.नं. 9096274191
ी. पाटील उदय हनुमंतराव
ता. नेवासा िज. अहमदनगर मो.नं. 9970544472
ी. आशुतोष काश पवारपंजाबराव कृषीिव ापीठ
अकोलामो.नं. 9404992537
ी. खेडकर सिचन अ ृबा
िज. अहमदनगर मो.नं. 9604828378
ी. पाठक िकरण केशव
िज. अहमदनगर मो.नं. 9960660785
ी. ढमाळ सोमनाथ द ा य
िज. अहमदनगर मो.नं. 7387200720
ी. उमेश उ मराव राऊत

िज. जालना मा.नं. 8554035354
ी. भोये भरत रामचंदु
ता. कळवण िज. नािशक मो.नं. 9404419248
कु. दे शमुख भा य ी अिवनाश
ज ा हॉटे ल समथ नगर आडगाव िशवार नािशक मो.नं.
9767714693
कु. वाती गिहनीनाथ गो हार
ता. आ टी िज. बीड मो.नं. 9822191212
ी. अि नंदन भीमराव मुलगीर
ता. हदगाव िज. नांदेड मो.नं. 9881959767
कु. पुजा जयराम म ल
उ र दे श मो.नं. 9960546243
ी. भुषण िकशोर दोरे अकोला मो.नं. 7387570140
ी. भुषण कैलास पाटील, मु.पो. आनंदनगर (जुना

504.
505.

धरणगाव रोड, एरंडोल), ता. एरे डोल, िज. जळगाव मो.नं.
9764942148 / 9850008235
ी. अिहरे अ वन अशोक, लॉट नं. 24, सदािशव नगर,
शहादा, मा. शहादा, िज. नंदुरबार मो.नं. 9527727622

नािशक महानगरपािलका, नािशक
उ ान िवभाग

उ ान िनिर क पदाकरीता अपा उमे दवारं ची यादी

अज.
1.

.

उमे दवारांचे नाव व प ा
ी.काठे सागर िवलास
मु.पो.जानोरी ता.िदडांरी, िज.नािशक जुना आडगांव
र ता चारी नं.16 मोबा नं.9860568809
ी. िनिखल िदलीप मोरे

2.

03,

ीबालाजी पॅरॉडाईज अपॉ. ुव नगर, सातपुर

गंगापुर लकरोड नािशक 422222 मोब नं.
7057603621

9518569261

ी. दे शमुख िनतीन िनवृ ी

3.

दे शमुख मळा भुजबळ नॉलेज िसटीजवळ आडगाव
ता.िज. नािशक 422003 मोब नं.
8149558083/7972552119
ी. शदे अशोक गणपतराव

4.

सावतामाळी नगर,परळी वै., ता.परळी, िज.बीड431515
मो.नं.8600820526

5.

6.

7.

ी.आ हाड िदप पांडुरंगिहरापुररोड,नवीन नाका,

आदशनगर चाळीसगाव िज.जळगाव424101मो.नं.9561334289
कु. ेरणा सुरेश सावंत

414 एम.एच.बी. कॉलनी, सातपुर नािशक
मो.नं.7218123432
कु.संजीवन िव ल जाधव
मु.पो.कासारे ,ता.िज.सा ी.िज.धुळे
मो.नं.9579040508
ी.अिज य द ा ेय भालेराव
द ा य मा ती भालेराव, वग-एन पलॅट नो-2004 (20

8.

फलोर) ई टन ए स ेस हायवे जवळ, यु.पी.एम.
जी.पी.सेासाईटी.नवघर पोलीस टे शन
समोर,मुंबई,मुंबई उपनगर,महारा
मो.नं.9004786900

-400081

9.

10.
11.

ी.खाडे िवशाल चं कांत
मु.पो.पळशी ता.माण िज.सातारा
मो.नं.24/12/1995
ी.गायकवाड गु चरण भाकर
मु.पो.पापरी, ता.मोहोळ िज.सोलापुर
मो.नं.9637752859
ी.फराटे गणेश महादे वमु.पो.मंगळवेढा ता.मंगळवेढा
िज. सोलापुर मो.नं.9423853263
ी.िनळकंठ रामदास गांगुड

12.

फलॅट नं.1 गाडन स.नं.1/03/2/2
इंिदरानगर,नािशक-9

मो.9860823519/8805598555

13.

14.
15.

16.
17.

ी.थैल राज कृ णा
मु.बिदपाडा पो.दे सगाव ता.कळवण, िज.नािशक
मो.नं.7030807875
ी.खतोडे ांजली ल मण
मु.पो.गणोरे , ता.अकोले.िज. अहमदनगर
मो.नं.7559257300 / 9881271088
ी.तावरे गणेश रामिकसन

मु.पो.िनगुडी, ता.पाटोदा,िज.बीड- 414205
मो.नं.9404259880
ी.बावळे अजय अिभमान
संभाजीनगर, नगररोड,ता.िज.बीड
मो.नं.9765194961
ी.काकड अजय दादारावबंकट वामीनगर,कॅनॉल
रोड,बीडमो.नं.8149340107
ीमती.पगार श मला सुरेश

18.

लॅट नं.8,एकिवरा ाईड, ुवनगर गंगापुर
िशवार,नािशक -422222 मो.नं.8600005155/
9420700314

19.

कु.सं या राजेश भराडे

साजगाव,राजवाडा बं लो,हनुमान
मंिदर,िज.रायगड.ता.खालापुर मो.नं.8390092780
ी.िव विजत यशवंत अिहरे

20.

मु.पो.20,भागाह,द कॉलनी (गोपाळनगर जवळ)
सा ी ता.सा ी िज.धुळे-424304 मो.नं.7499017323

21.

22.

23.
24.

कु.गुलनाज रशीद शेख
रा.ना नज,ता.उ.सोलापुर .िज.सोलापुर
मो.नं.9325904174\
ीमती.सिवता भगवान म हे बॅ.नं.1257 या पाठीमागे,

गणेशचाळ, िशवनगर, युिनिसपल शाळा नं .14

जवळ,उ हासनगर-04,िज.ठाणे मो.नं.9579630624
ी.अिवनाश राज च हाण
एन-31/एफ-1/3-1 सावरकर चौक िसडको- नािशक 422009 मो.नं.7276401077
ी.पवार व नील िनवृ ी

60, औदुंबर के पाटील नगर सब

अेशन समोर पंचक

जेलरोड,नािशकरोड – 422101 मो.नं.7978057454
ी.अिवनाश शंकरराव काळे

25.

26.

27.

28.

29.

मु.अनकवाडी पो.आपोती.ता.िज. अकोला -444001
मो.नं.9890141633/9890141633
ी.अ दु ल वासीम सुभान

आझद कॉनर गडी मोह ला, भारत टे ट

हाऊस,परभणी-431401 मो.नं.9011425782
ी.तुषार सुरेशराव पवार ीकृ ण
नगर,नं◌ादगांव,ता,नं◌ादगांव,िज.नािशक 423106मो.नं. 8805402624
ी. शदे रामे वर अनु रय
मु.पो.च हाटा ता.िज.बीड-431122
मो.नं.9423244142

ी.िजरी वासुदेव सुरेश

िबवरे बु.ता.रावेर,िज,जळगांव , महारा -425508
मो.नं.7350151552
ी.अिनकेत अर वद अंबाडकर

30.
31.
32.
33.

मु.पो.खोलापुर,ता.मातकृली, िज.
अमरावती मो.नं.9503252510
ीमती.िमरा ल मण उमक

संजयनगर जुना जालना मो.नं.9637103449
ी.रिवकुमार पंिडतराव थोरात
जेतवननगर आ.बालापूर.ता. लमतुरी, िज. हगोली
मो.नं.9689858909
ी.पगार तुषार रमेशमाऊली िनवास,जुना सायखेडा
रोड, दसक,जेलरोड,नािशकरोड 422101
मो.नं.9975911070

34.

ी.हषल िदलीप सोनवणे
नवीन नाका आदश नगर, चाळीस गांव,िज.जळगांव
मो.नं.7588052192/8888813012
ी.िनळकंठ पांडुरंग पवार

35.

िशवांगी िनवास पा या या,
टाकीजवळ,िशवाजीनगर,िस नर,
िज.नािशक मो.नं.9423477897 / 7410161768
ी.नर भगवानदास िशवदे

36.

255/1/13

ीक प हौ.कॉलनी

संताली नगर,कलेक र प ा, मालेगाव, िज.नािशक.
मो.नं.8408952859
ी.साधना बापुराव सुयवंशी

37.

िस दीिवनायक लास 3 वाटर नं.5 एस.पी.चौक
समोर, पंचायत सिमती जवळ,शरणपुररोड नािशक
मो.नं.9975924282

38.

ी.तुंगार हनुमंत सुरेशमु.िनरगुडे (ट) पो ट-हरसूलता,
यंबके वर,िज. नािशकमो.नं.7888103884
ी.खेडकर िशला महादे व

39.

फलॅट नं.बी-11,पारस पाक,गणेश नगर काठे
ग ली, ारका, नािशक
मो.7038222517/8275033023
ी.पालवे हिरराम दे वराम

40.

41.

मु.पो.दे वरगांव (शेरपाडा),ता.िज. नािशक
मो.नं.9860031389
कु. नेहा हे मंत पाटील
307,अ यांनकर लाझा.एम.जी. रोड,नािशक
मो.नं.9970867580
ी.िनिखल माधव खरटमल

42.

यू परफे ट को.ऑप.हाऊ सग सोसा.िनिकता
मंगल,काय . पाठीमागे अ वननगर,नािशक
मो.7620005515 / 7620007329

43.

44.

कु.दे वरे िदपांजली
यंबकमु.पो.लखमापुर,ता.सटाणा.िज. नािशक
मो.नं.9527377158 /9623646200
ी.अिनकेत राजेश कुलकण
मु.पो.पारध बु.ता.भोकरदन,िज, जालना -431114
मो.नं.7276767187

ी.राज ल मण दे वरे

45.

फॅलटनं.4,चतुभुज अप .महाल मी नगर,समाजमंिदर
जवळ,डी.जी.पी-2,अंबड,नािशक
मो.नं.7020298593
ी.पवन वसंत खोडे

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

6, पोकार लासीक रो हाऊस,नािशक
मो.नं.7588040930
ी. महे श रामचं लोहार, कमला पाक, रो-हाऊस
.11, जयभवानी रोड, नािशक रोड मो. .
9421515790
ीमती.मिनषा

हाद पवारफलॅट नं.8 साईकुंज

रे िसड सी, कोणाक नगर,आडगाव
िशवारमो.नं.9767437978
ी.सागर अशोक ध डगे
सी,202,कृ णदशन अप .िशवश ती, ि मुत
चौक,िसडको,नािशक. मो.नं.9011395995
कु.ब छाव सुरेखा मनोहर
मु.पो.कौळाने (िन),ता.मालेगाव,िज. नािशक
मो.नं.8411981634
कु.सुनयना िवजय शेवाळे
मु.पो.टे हेरे, ता.मालेगांव.िज.नािशक
मो.नं.9021401941
ी. संदीप रंगराव जाधव
संभाजी नगर तामसा ता. हदगाव
िज. नांदेड 431713 मो.नं. 8888216984
सौ. नेहल सुरेश ततार लॅट नं. 11 बी वग मोटकरी
ए पायर चौक नं. 4 गो वद नगर नािशक मो.नं.
83085426099552559022

कु. वृषाली नामदे वराव खैरनार

54.

मु.पो. िवटाई ता. सा ी िज. धुळे 424310 मो.नं.
9623839067
ी. अ य लदे श नेटावणे

55.

56.

18 द िस दी अपा. गायकवाड नगर मुंबईनाका नािशक
– 422002 मो.नं. 7620316779
ी. कुणाल िदनेश ठाकरे

लॉट नं. 2 चाण य नगर आय.टी.आय अंबड लकरोड
कामटवाडे िशवार मो.नं. 805541143 / 9405200204

सौ. योती

57.

ाने वर नेमणार

सी-1 14/3 िदप नगर एन-11 हडको औरंगाबाद
431001
मो.नं. 9527326294

58.
59.

60.

61.

ी.नागरे शुभम रामकृ णखाटे वरनगर लोनार िज.
बुलढाणा
कु. सुवण काकासाहे ब शे जवळ
लॉट नं. 1/ अे यु नंदनवन कॉलनी पडे गाव औरं गाबाद
431001 मो.नं. 9763748117
कु. िसमा काश शेळके

मु.पो. कुंभेफळ ता.िज. औरं गाबाद मो.नं.
8600309129
कु. गवळी किवता िव णुपंत
यंकटे श लाझा लॉट नं. 1 पाथड गाव
मो.नं. 9881485724
ी. ह के योगेश संजय

62.

मु.पो. ममदापुर ता. येवला िज.नािशक 423403 मो.नं.
7745829809
ी. द ा य अिन

63.

द झजुड

रा. बळे ग ाव ता. अंबड िज. जालना सापट पपळगाव
431212

मो.नं. 9766993509 / 7620272003

64.

ी. जाधव गणेश लवांकुशमु. हरणगाव पो. आसरबारी

ता. पेठ िज. नािशक मो.नं. 9637387673
कु. ठाकरे हषदा काश

65.

66.
67.

68.
69.

गु द

रो-हाऊस नं. 7 जागृती नगर पंचक जेलरोड

ना.रोड मो.नं. 8208101242
ी.िशवदे वैभव सुभाष
106 व नाका टॉवर भाभानगर मुंबईनाका मो.नं.
9766595832
ी. मुतडक अशोक िवजय

लॉट नं. 2 िद ती अपा. हनुमानवाडी पंचवटी नािशक
मो.नं. 8080362121
कु. कांबळे िद यानी िदलीप
बंगला नं . 125/3 ही आर लॅनेट फुलेव ाडी रगरोड
नाना पाटील नगर को हापुर मो.नं. 9022538143
ी. व नील अ. हरणे
मुदिलयार नगर यशेदानगर, मेनरोड

अमरावती मो.नं. 8698485276

70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ी. च धर साईनाथ माधवरावमु.पो. काटकळं बा ता.
कंधार िज. नांदेड 431746मो.नं. 8668321651
ी. शांत भाकर नागरे

िमरा के भु लॉट नं. 23 च हाण नगर तपोवन नािशक
मो.नं. 9271533851
सौ. द ड ि यंका बाबुराव
रा पंचके वर ता. िनफाड िज. नािशक
मो.नं. 9921327187/7507179287
सौ. योिगता न थु सपकाळे
लॅट नं. 3 कृ णरं ग सोसा आ मिव वास सोसा चावक
चौक इंिदरा नगर मो.नं. 7972566456
सौ. िनिकता पी. गायकवाड-बोराडे
06 वेनु बंगला लामरोड िवहीतगाव ना.रोड मो.नं.
8390864091
ी. खैरे शांत िभकासावतानगर साईबाबा चौक िसडको
नािशक मो.नं. 9511787628
ी. भालेराव िवशाल मा ती
ता. िश र िज. पुणे िभमनगर मो.नं. 8390791127
कु. वष अमृत ब छाव
लॅट नं. 11 िमना ी अपा. कोहीनुर कॉलनी राजीव

नगर नािशक मो.नं. 9975342275
ी. खेडकर सागर र नाकर

मु.पो. मंचर ता. आंबेगाव िज. पुणे मो.नं. 9422313161
ी. पाथरे चं कांत िभला
मु.पो. टभे ता. बागलाण िज. नािशक
मो.नं. 7709238788
सौ. जाधव नुतन गो वद

80.

81.

एन-52 से. 1/27/4 उ म नगर
मो.नं. 9657378009
ी. सावंत पेश नानाजी लॅट नं. 5 दे वांग कॉ ले स अे
वग बापु बंग याजवळ इंिदरानगर नािशकमो.नं.
8983792639/9021012223
सौ. औिशकर अ वनी गंगाधर

82.

भुिलला सुयोग कॉलनी साकोरारोड नांदगाव िज.
नािशक
मो.नं. 9769721005/9850542212

83.

84.

85.
86.

कु. नागरे सपना अजुन
मु.पो. कसबेवणी ता. दडोरी
मो.नं. 9623431351/ 9850414253
ी.कोठु ळे पुजा संजय
द नगर,कोठु ळे मदन, पेठरोड,पेठरोड,पंचवटी,
नािशक- 3 मो.नं. 8975653561
कु.भंडारे ि यंका वामनमाऊली बंगला,आय.टी.आय
अंबड लक रोड वावरे नगर,कामटवाडे ,ि मुत चौक 422008मो.नं.8007919359
कु.विडतळे साधना बाबासाहे ब
बंगला नं .अे-16,साईनगर अमृतधाम,पंचवटी,
नािशक-3,िपन-422003 मो.नं.9096591550
ीमती. कांगणे योिगता हिरभाऊ

87.

फलॅट ं .203,गोदावरी पाक-अ,औरंगाबाद
रोड,जनादन वामी मठा समोर,पंचवटी, 422003
मो.नं.9011463927

88.

ी.सिचन नबा गायकवाड

मु.पो.उसवाड,ता.चांदवड.िज.नािशक
मो.नं.9970626375
ीमती.आरती शेखर हातागेळ

89.

90.

91.

92.

ओमकार हौ.सो.शांतीनगर,मखमलाबाद रोड,
पंचवटी , नािशक-3
ी.मयुर संजय जाधवकोटक म ह ा
बँकेसमोर,मु.पो.अंतापुर,ता.सटाणािज.नािशक423310 मो.नं.8624810634
ी.चौधरी हषल रघु नाथ
मु.पो. हगोणे, ता.यावला.िज.जळगांव -425503
मो.नं.9890342156/8208379108
कु. यो सा राज साबळे
मु.पो.खेडले झं◌ुगे. ता.िनफाड.िज.
नािशक. मो.नं.9511234317
ी.वेदांत ल मण पाबळ

93.

पाबळ व ती,मु.पो.िशबलापुर ता.
संगमनेर,िज.अहमदनगर -413738
मो.नं.8888553548

94.

ी.समाधान उमाकांत बागल
फलॅट नं.6,योगे वर पाक अपाटमट, वडजाई
मातानगर,मखमलाबाद रोड, नािशक.

मो.नं.9373531094

95.
96.

97.
98.

ीमती. साळुं के शारदा िनवृ ीमु.पो.वणी (कसबे),
ता. दडोरी.िज. नािशक -422215मो.नं.9404985354
ी. र व ल मण चौधरी
मु.पो. मोहडी ता. दडोरी िज.नािशक
मो.नं. 8793380351/7020219916
कु. पगार सुवण िशिरष
मु.पो. कळमधरी ता. नांदगाव िज. नािशक
मो.नं. 9579535043
कु. िनसाळ िलना भाऊसाहे ब
बी-एन ओ- 28 पोिलस को ऑप. सोसा मुंबई आ ारोड
नािशक मो.नं. 8788623272
कु. िद यता अ णागीर गोसावी

99.
100.
101.

102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.

रो.ह.नं. 6 शांतुषा नगर शरयुपाक ज ा हॉटे ल मो.नं.
9850521268
ी. अिभिजत कापडणीस

दे वळालीगाव कॅ प नािशक मो. नं. 9689135999
क. क याणी

हाद बोडके

पपळगाव ता. िनफाड िज. नािशक मो.नं.
9765983008
क. आरती शिशकांत गायकवाड वामी िववेकानंद नगर
पा या या टाकीजवळ मखमलाबाद नािशकमो.नं.
9823080097
ी. केतन िव वास बव
हचैत य अपा. गंगापुररोड नािशक मो.नं.
8275255098
ी. सुिनल वसंत पाटील
ता. दडोरी िज. नािशक मो.नं. 9284333363
ी. गौरव कैलास शेनगे
रामवाडी पंचवटी नािशक मो.नं. 7083586170
कु. अचना भाऊसाहे ब नवले
सह थनगर िसडको नािशक मो.नं. 7743922968
ी. रायकर बाळू दामु
इगतपुरी िज. नािशक मो.नं. 9604919523
ी. सितष सुरेश आिहरे
मु.पो. येवला मो.नं. 8983310081

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

ी. िवजय मनोहर बागुल
बागुल िनवास रामवाडी पंचवटी नािशक
मो.नं. 8888883888
ी. िस दाथ िवजय लहरे तारवाला नगर
दडोरीरोडमो.नं. 9527387177
ी. चेतन सुरेश सुकटे
दडोरी नािशक मो.नं. 8275292087
कु. वेताली िकशोर आिहरे
जेलरोड नािशक मो.नं. 7391866648
ी. गणेश हरीभाऊ कालापाड
वािशम मो.नं. 7745016465
ी. प टीदे िदपक शदे
नािशक मो.नं. 7038008654
ी. द ा य यंकटराव शदे
नांदेड मो.नं. 8007925503
ी. िव णु नामदे व घोडके
जालना मो.नं. 7588521777
कु.पुजा राजु गोनटे

117.

118.

119.

मु.पो. डभे कॉलनी, डभे ता.आंबेगाव,िज, पुणे -410509
मो.नं.9011386506
कु.मोनाली ेमदास आवळे फलॅट नं.एस-101,राजनूर
रे सीडे सी, हवेली गाडनजवळ, आकाशवानी रोड,
सीवील लाईन,चं पुरमो.नं.9850453515
ी.सुयवंशी राहु ल िभमराव
मु.रे वुलगांव पो.आरळ, ता.वसमत िज. हगोली
मो.नं.9527276731/ 7020268959
कु.राज ी कैलास िनकाळे

120.

लॉट नं.38,आ छाया कॉलनी,आय. टी.आय.अंबड

लकरोड, कामटवाडे िशवार,नािशक-9
मो.नं.9823010611
कु. पाटील धन ी िवजय

121.
122.
123.

मु.पो. वडजाई िज. धुळे
मो.नं. 7767913930
ी. िपयुष दीपकुमार कुलकण
सहगडरोड पुणे मो.नं. 9096868121
ी. आघाम क डीराम शेषराव

िज. जालना मो.नं. 9420752015

124.

ी.ि तेष राजु वाघमारे िज. अकोला पो. गांधीनगर
मो.नं. 9119505022
ी. अ ज य िजत बोरकर

125.
126.

िशवाजी चौक बोरी बु ु क
मो.नं. 9172987993
ी. सिचन स. कोकरे
िदवा मुं ा ठाणे मो.नं. 8788110047
कु. िव ा गंगाधरराव आबुज

127.

पा

व अपा

िशवनेरी गाडन िसडको नािशक
मो.नं. 7822031928

यादी बाबत कोण याही उमे दवारास काही हरकत असे ल तर अशा

उमे दवराने सदर यादी िस द झा यापासून िद. 27/1/2020 रोजी 5.00 वाजेपयत,
उ ान व वृ
सम

ािधकरण काय लय, 3 रा मजला, राजीव गांधी भवन, नािशक ये थे

काय लयात उप थत राहू न आपली हरकत न दवावी. िविहत मुदतीनंतर

ये णा या हरकत चा िवचार केला जाणार नाही यांची न द यावी.

