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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम मोबाईल �माकं 

1. �ी. �वकास चं र�तोगी (भा.�.से.) मु�य �नवडणूक �नर!"क 7400087721 

2. �ी. बी.जी.पवार �नवडणूक �नर!"क 8433934716 

3. �ी. कैलाश पगारे �नवडणूक �नर!"क 7400087722 

4. �ी. सुरेश जाधव �नवडणूक �नर!"क 8433934715 



2 

 

 

 

�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
अ.�. अ%धकार'/कम�चार' पदनाम मोबाईल �माकं 

1. डॉ. नरेश 4गते (भा.�.से.) मा. आयु6त ्तथा �नवडणूक अ4धकार! 9819593501 

2. �ी. सुधीर राऊत मा. अ�त;र6त आयु6त तथा 

अ�त;र6त �नवडणूक अ4धकार! 

8451000111 

3. �ी. �वजयकुमार <हसाळ उप आयु6त (मु�यालय)  तथा उप 

�नवडणूक  अ4धकार! 

8380800888 

4. �ी. संभाजी पानप@े,  उपायु6त 7738314777 

5. �ी. Bदपक पजुार!,   उपायु6त 7777065577 

6. �ी. सुभाष �नपाणे,  मु�य लेखाप;र"क 8433911150 

7. �ी. वासदेुव Fशरवळकर,  नगरस4चव 8422811444 

8. �ी. Fशवाजी बारकंुड  (शहर अFभयतंा) 8422811334 

9. �ी. Bदल!प घेवारे,  नगररचनाकार 8422811209 

10. �ी. शरद बेलवटे,  मु�य लेखा4धकार! 8422811433 

11. �ी. सुरेश घोलप,  लेखा4धकार! 8422811506 

12. �ी. Bदपक खांIबत  (कायJकार! अFभयंता) 8422811340 

13. �ी. सुरेश वाकोड,े  कायJकार! अFभयतंा 8422811356 

14. �ी. �वाती देशपांड े (सहा. आय6ुत), कर �वभाग 8422811509 

15. �ीम. सई वडके  (�वधी अ4धकार!) 8422811464 

16. �ीम. मंिजर! Mडमेलो  (आ�थापना अ4धNक) 8422811222 

17. �ीम. अOनपणूाJ आवडकेर  (भांडार अ4धकार!) 8422811451 

18. �ी. �वPनील सावतं  (�भाग अ4धकार! Q. 1) 8422811401 

19. �ी. नरR चSहाण  (�भाग अ4धकार! Q. 2) 8422811370 

20. �ी. सुदाम गोडसे  (�भाग अ4धकार! Q. 3) 8422811311 

21. �ी. सुनील यादव,  (�भाग अ4धकार! Q. 4) भाTदर (पवुJ) 8422811507 

22. �ी. जगद!श भोपतराव,  (�भाग अ4धकार! Q. 5) Fमरा रोड 

(पुवJ.) 

8422811226 

23. �ी. अ�वनाश जाधव  (�भाग अ4धकार! Q. 6), रामनगर 8422811363 

24. �ी.गो�वदं परब,  -  सहा.आयु6त मBहला व बालकVयाण 

अ4धकार! 

9004402402 

25. �ी. 4चतंामण Fशदें  (उप मु�य लेखाप;र"क/वाहन �वभाग 

�मुख) 

8422811344 

26. �ी. बाबरुाव वाघ,  उपकर �नधाJरक व संकलक 8422811307 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
 “म/यवत0 �नयं�ण क1” 

अ.�. �नयुक्त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ी. राजR अBहवार मXयवतY �नयंZण क" इनचाजJ 8108312122 

2. �ी. वासदेुव Fशरवळकर सहा. �नवडणूक �नर!"क 8422811444 

3. �ी. कैलास <हाZ े Fलपीक 9820333711 

4. �ी. Bदनेश कानगुड े Fलपीक 8422811359 

5. �ी. सु�नल चSहाण Fलपीक 9324946584 

6. �ी. नागेश स�ंये Fलपीक 9699599443 

7. �ी. केतन मद\ Fलपीक 9867513107 

8. �ी. कौFशक घरत संगणक चालक अ�थायी 9702027333 

9. �ी. आFशष पगंारकर संगणक चालक अ�थायी 9967365272 

10. �ी. राकेश पाट!ल संगणक चालक अ�थायी 9892987676 

11. �ी. गुणवतं सपकाळे लघु टंकलेखक (�टेनो) अ�थायी  9158971209 

7977567648 

12. �ी. ��या सयुJवंशी संगणक चालक अ�थायी ठेका 8108473835 

13. �ी. हषJद सोळंक_ Fशपाई 7045517006 

14. �ी. �वनायक पाट!ल Fशपाई 8552090178 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
�नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 09 (आचारसंBहता) 

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ी. अशोक मंुड े �नवडणूक �नणJय अ4धकार!  7400087720 

2. �ीम. सुकेशीनी पगारे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 9867112317 

3. �ी. चतेन दरकासे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 8149250351 

4. �ी. राजR चSहाण सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 7718992744 

5. �ी. Bदनेश कांबळे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 9769479556 

6. �ी. `करण राठोड उप-अFभयंता 8422811396 

7. �ीम. �वजया बेलवटे व;रaठ Fलपीक़ ़ 9967412251 

8. �ी. िजतेश मोरे Fलपीक 7507924670 

9. �ी. मोहन जाधव Fलपीक 9967956255 

10. �ी. स4चन सुव\ (V.S.T.) Fलपीक 7263950441 

11. �ीम. �नaकलकंा इgनेस बगाजी संगणक चालक अ�थायी 8286512860 

12. �ीम. �hा जाधव संगणक चालक अ�थायी 9833495740 

13. �ीम. काजल पठाण संगणक चालक अ�थायी ठेका 9850390934 

14. �ी. �काश मो.राऊत Fशपाई 9892313810 

15. �ी. मंगेश भोईर Fशपाई 9820839097 

16. �ी. राजू Fशरसाट Fशपाई 9819032710 

17. �ी. नदंकुमार गजानन राऊत Fशपाई 8921055886 

18. �ी. �नळकंठ नामदेव पाट!ल Fशपाई 8879452779 

19. �ी. रघुनाथ बा. तारमाळे (V.S.T.) Fशपाई 9221265645 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. १,६,७) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 01 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन, (नगरभवन) �तसरा मजला हॉल,  

मांडल! तलावाlया बाजुला, भाTदर (प.) 

अ.क्र. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1.  �ीम. वशैाल! चSहाण �नवडणूक �नणJय अ4धकार! (RO) 8108763399 

2.  �ी. आकाश Fलगंाड े सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

01 

9730444540 

3.  �ी. अिजत Fशदें सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

02 

9967296139 

4.  �ी. �वoवभंर सुळे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

03 

9890278848 

5.  �ी. अpण धमाJ4धकार! सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

04 

8433911104 

6.  �ी. आनंदा पा. जाधव सहाqयक (मंडळ अ4धकार! ठाणे) 9860450422 

7.  �ीम. वशैाल! वानखेड े सहाqयक (भूमापक ठाणे) 9619106745 

8.  �ी. आर.ट!.गSहाणे Fशपाई (ठाणे)  

9.  �ी. मधकुर गावीत "ेIZय अ4धकार! 9594017301 

10.   �ी.Sयंकट पुडंाजी मधोळे "ेIZय अ4धकार!  

11.  �ी. मधकुर आर.पवार "ेIZय अ4धकार! 9769007713 

12.  �ी. ��वण चंकातं राऊत "ेIZय अ4धकार! 7718850038 

13.  �ी. �वजय फुलवर "ेIZय अ4धकार! 7506942682 

14.  �ी.लNमण रामलाल कोकणी "ेIZय अ4धकार!  

15.  �ी. उमेश डी.भट "ेIZय अ4धकार! 9967468423 

16.  �ी. राजेश दयाराम वसईकर  "ेIZय अ4धकार! 9920930066 

17.  �ी. शैलेश सी.कुलकणY "ेIZय अ4धकार! 8879303651 

18.  �ी. Bदल!प दौलत Fशदें "ेIZय अ4धकार! 9892317564 

19.  �ी. एच.सी.ब-हाटे "ेIZय अ4धकार!  

20.  �ी. वभैव भटनागर "ेIZय अ4धकार!  

21.  �ी. गणेश एकनाथ वाघ "ेIZय अ4धकार!  

22.  �ीम. महानंदा पाट!ल व;रaठ Fलपीक  8433912063 

23.  �ीम. माधुर! रहाटे Fलपीक 7738338166 

24.  �ी. धाऊ आबो Fशद Fलपीक 8149608228 
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अ.क्र. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

25.  �ी. पuृवीराज राहुलकर दैनंBदन जमा खचJ, सहा. लेखा4धकार! 9766778178 

26.  �ी. हेमंत हंबीर दैनंBदन जमा खचJ, Fलपीक 9867503669 

27.  �ीम. सुनंदा भगत दैनंBदन जमा खचJ, Fलपीक 8698583277 

28.  �ीम. Bदपीका सं�ये दैनंBदन जमा खचJ, बालवाडी Fश"ीका 9270039431 

29.  �ी. मंगेश �काश घरत संगणक चालक अ�थायी 9967436704 

30.  �ीम. भागय�ी पाट!ल संगणक चालक अ�थायी 9930818353 

31.  �ी. तेजस पाट!ल संगणक चालक ठेका 9272948102 

32.  �ीम. मोनीका सागंळे संगणक चालक ठेका  

33.  �ी हॅरल मुनीस Fशपाई  

34.  �ी. रामचं मदन पाट!ल Fशपाई  

35.  �ी. अpण चुर! Fशपाई  
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. २,३,४) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 02  

�व. �वलासराव देशमुख भवन, �तसरा मजला,जागंीड इन6लेव, लNमी पाकJ ,  

कन`कया, Fमरा रोड पवुJ  

अ.क्र. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1.  �ी. संBदप म. कळंबे �नवडणूक �नणJय अ4धकार! (RO) 9769491991 

2.  �ी. Bदल!प रायyणावार सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

01 

9768400659 

3.  �ी. कैलास चSहाण सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

02 

7588195779 

4.  �ी. डांगे आर.सी. सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

03 

9892823085 

5.  �ीम. माधुर! घेगडमल सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

04 

9892545827 

6.  �ी. सुदाम गोडसे �भाग अ4धकार! Q. 03 8422811311 

7.  �ी. बाबरुाव वाघ उप कर �नधाJरक व संकलक 842281307 

8.  �ी. �शांत जानकर क�नaठ अFभयंता �वzयुत 8422811224 

9.  �ी. सुरेश लNमण वाघरे "ेIZय अ4धकार! 9833747581 

10.  �ी. सु�नल आ{माराम �नकंुबे "ेIZय अ4धकार! 9892579124 

11.  �ी. ऋ�षकेश Sयंकटेश 

जवळकर 

"ेIZय अ4धकार! 9867205434 

12.  �ी. राजे आर. कुसुरकर "ेIZय अ4धकार! 9869282787 

13.  �ी. सुहास वसंतराव राणे "ेIZय अ4धकार! 9869371726 

14.  �ी. भागवत चुडामन पाट!ल "ेIZय अ4धकार! 9323865233 

15.  �ी. सु�नल सुरेश <हादलेकर "ेIZय अ4धकार! 8097940444 

16.  �ी. एन.एस.शहापरुकर "ेIZय अ4धकार! 9881177517 

17.  �ी. वळवी जमस ुवसंत "ेIZय अ4धकार! 8108109616 

18.  �ी. एकनाथ पांडूरंग दळवी "ेIZय अ4धकार!  

19.  �ी. डी. आर. पाट!ल "ेIZय अ4धकार!  

20.  �ी. वाय.एम.गोसावी "ेIZय अ4धकार!  

21.  �ी.ए.एन.<हेZे "ेIZय अ4धकार!  

22.  �ी. कातंीलाल ल. पाठार! व. Fलपीक 9820990154 

23.  �ी. मधकुर कृ. Fशदें Fलपीक 9167619865 
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अ.क्र. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

24.  �ी. अशोक बी.टोपले Fलपीक 9967412145 

25.  �ी. �वQम नाईक Fलपीक 9920066096 

26.  �ी. �मोद पाट!ल संगणक चालक अ�थायी 9967914073 

27.  �ी. स�नल जुगमड े संगणक चालक अ�थायी 8422993311 

28.  �ीम. पजुा रेडकर संगणक चालक ठेका अ�थायी 9769068827 

29.  �ी. स4चन चंकातं पाट!ल संगणक चालक ठेका अ�थायी 9167034530 

30.  �ीम. �ेया चSहाण संगणक चालक ठैका अ�थायी 8425856391 

31.  �ी. रामकृaण नारायण डकें दैनंBदन खचJ �वभाग सहा. लेखा 

प;र"क 

9011316272 

32.  �ी. तुषार ह.केणी दैनंBदन खचJ �वभाग Fलपीक 9967052630 

33.  �ीम. �वणा वा. सरोदे दैनंBदन खचJ �वभाग बालवाडी Fश"ीका  9869828184 

34.  �ीम. �नशा एन.पटेल दैनंBदन खचJ �वभाग ऑडीट Fलपीक 

(ठेका) 

9819118224 

35.  �ी. रघुवीर प. भोईर Fशपाई 9867309258 

36.  �ी. �शांत  ब. पाट!ल Fशपाई 9221005758 

37.  �ी. �Vहाद एस.तांडले Fशपाई 8976103186 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. ५,१०,११) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 03  

�व. �वलासराव देशमुख भवन, चौथा मजला, जागंीड इन6लेव, लNमी पाकJ ,  

कन`कया, Fमरारोड पवुJ 

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1.  �ी. स�तश पढंर!नाथ बागल �नवडणूक �नणJय अ4धकार! (RO) 7400087714 

2.  �ी वदंना मकू सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 9821165303 

3.  �ी. आर.एच.बोरले सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 7588009613 

4.  �ी. गणपत Fशदें सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 9167251018 

5.  �ी. िजतR कांबळे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 8433911976 

6.  �ी. सqयद सFलम दावलशा "ेIZय अ4धकार! 9967459249 

7.  �ी. लालचंद गायकवाड "ेIZय अ4धकार! 8108022665 

8.  �ी. संजय का. आचवले "ेIZय अ4धकार! 9989520579 

9.  �ी. भगतFसगं देवFसगं राजपतु "ेIZय अ4धकार! 9967330898 

10.  �ी. आBदनाथ डी. पोखरकर "ेIZय अ4धकार! 9619646377 

11.  �ी. एन.आर.महाजन "ेIZय अ4धकार! 9420084842 

12.  �ी. स4चन एकनाथ नाईक "ेIZय अ4धकार! 9922292200 

13.  �ी. ओ.पी.खरे "ेIZय अ4धकार!  

14.  �ी. एस.एम.दायमी "ेIZय अ4धकार!  

15.  �ी. आर.डी.बह!राम "ेIZय अ4धकार!  

16.  �ी. अिजत देसाई "ेIZय अ4धकार!  

17.  �ी. संजय �व�ल आSहाड "ेIZय अ4धकार!  

18.  �ी. �काश चौधर! Fलपीक 8108222143 

19.  �ी. सु�नल कावगणकर Fलपीक 8369256336 

20.  �ीम. सुजाता पाचकुडवा Fलपीक 7709584209 

21.  �ीम. सुषमा भारत गायकवाड दैनंBदन जमा खचJ सहा. लेखा4धकार! 9821243149 

22.  �ीम. सFमधा चSहाण दैनंBदन जमा खचJ Fलपीक 9967340802 

23.  �ी. �वजय वाकड े दैनंBदन जमा खचJ Fलपीक 9869131397 

24.  �ीम. र�वंकौर �वरद! दैनंBदन जमा खचJ Fलपीक - बालवाडी 

Fश"ीका 

9892764550 

25.  �ी. �मोद जाधव संगणक चालक 9987172958 

26.  �ीम. �वभतुी वनमाळी संगणक चालक 7738760104 

27.  �ीम. भावना पाट!ल संगणक चालक 8879340840 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

28.  �ी. अ�वनाश पाट!ल Fशपाई 7208293066 

29.  �ी. `कशोर घरत Fशपाई 9892872543 

30.  �ी. राज ूवाघमारे Fशपाई 9892364925 

31.  �ीम. सार!का कांबळे संगणक चालक (ठेका) 9769808766 

32.  �ी. Bदपेश खेडसकर संगणक चालक(ठेका) 8451877425 

33.  पोFलस कमJचार! होय   

34.  सुर"ा र"क होय  
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. ८,२३,२४) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 04  

;रना मेहता कॉलजे इमारत, १५० फुट! रोड, मॅ6डॉनVडlया बाजुला, भाTदर (प.) (खाजगी)  

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1.  �ीम. सोनाल! नी. मुळे �नवडणूक �नणJय अ4धकार! -  7400087715 

2.  �ी. �वनोद वसंत गोसावी सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

01 

9820903773 

3.  �ी. सुFमत अ.ओंबासे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

02 

8097890830 

4.  �ी. �वजय बाळकृaण जोशी सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

03 

9224450299 

5.  �ी. लहू चौधर! सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 

04 

9930505008 

6.  �ी. �नतीन �धान "ेIZय अ4धकार! 9769517920 

7.  �ी. अ�नल पाट!ल "ेIZय अ4धकार! 9619405444 

8.  �ी. रण4धर शFशकांत राणे "ेIZय अ4धकार! 9870037347 

9.  �ी. द{ताZय ग.शेलार "ेIZय अ4धकार! 9930651608 

10.  �ी. शैलेश रामदास चार! "ेIZय अ4धकार!  

11.  �ी. राम जाधव "ेIZय अ4धकार!  

12.  �ी. शैलेश मळेकर "ेIZय अ4धकार! 9029276007 

13.  �ी. नरR बोरसे "ेIZय अ4धकार! 9869938336 

14.  �ी. महेश भालचं गुPत े "ेIZय अ4धकार! 9812037037 

15.  �ी. एम.यु.कांबळे "ेIZय अ4धकार! 9970603123 

16.  �ी. पी.जी.देवरे "ेIZय अ4धकार! 9403266605 

17.  �ी. ए.एस.मोसे "ेIZय अ4धकार! 9833997042 

18.  �ी. बी.डी.रामटेके "ेIZय अ4धकार!  

19.  �ी. जयंत वासदेुव चौधर! "ेIZय अ4धकार! 8454925252 

20.  �ी. �वजय काFशनाथ भोई "ेIZय अ4धकार! 9867466881 

21.  �ी. अनंत ब <हाZ े Fलपीक 9833433270 

22.  �ी. �वनोद सामतं Fलपीक 8087824016 

23.  �ीम. रेखा जगBदश <हाZ े Fलपीक 9819477233 

24.  �ी. सुधीर भालेराव दैनंBदन जमा खचJ, सहा. लेखाप;र"क 8097962007 

25.  �ी. ��वण ह. ताडंले दैनंBदन खचJ �वभाग - Fलपीक 9892679621 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / 

कम�चार' 

पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

26.  �ीम. अपणाJ पRडुरकर दैनंBदन खचJ �वभाग - Fलपीक 9819170521 

27.  �ीम. हेमाल! बावकर दैनंBदन खचJ �वभाग – ऑडीट Fलपीक 

ठेका 

9022304399 

28.  �ी. �नेहल तांबे िSहडीओ िSहिSहंग Bटम Fलपीक 9221086848 

29.  �ीम. रंजना कासघुर संगणक चालक (अ�थायी) 8286421960 

30.  �ी. पpुषो{तम पाट!ल संगणक चालक (अ�थायी) 9867607376 

31.  �ी. मयूर मोBहत े संगणक चालक (अ�थायी ठेका) 7710995523 

32.  �ीम. �नल!मा वतैी संगणक चालक (अ�थायी ठेका) 9545947585 

33.  �ीम. यो4गता मोहणकर अ�थायी ठेका Fलपीक  9833176691 

34.  �ी. आFशष द. जाधव अ�थायी ठेका Fलपीक 8369167678 

35.  �ी. रमेश वा.पाट!ल Fशपाई 8530888716 

36.  �ी. जगBदश प.पाट!ल Fशपाई 9920931970 

37.  �ी. राकेश सु.पाट!ल Fशपाई 9702881781 

38.  पोFलस अ4धकार! होय  

39.  सै�नक से6युर!ट! होय  
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. ९,१९,२२) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 05  

आर"ण Q. २४९ ॲमीनीट! �पेस (लाय�र!) दसुरा मजला, कनक_या Fमरा रोड पवुJ 

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ी. मFल6काजुJन मान े �नवडणूक �नणJय अ4धकार! (RO) 9822366999 

2. �ीम �hा सावतं सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 9892843791 

3. �ी. अनंत य. मादगुडंी सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 9323054728 

4. �ी. बाबासाहेब आधंळे  सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 9167608603 

5. �ी. मा�णक जाधव सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 9594974411 

6. �ी. जनादJन द{ताZय भोयबार "ेIZय अ4धकार! 9860793782 

7. �ी. Bदवाकर भोळे "ेIZय अ4धकार! 9967792249 

8. �ी. चाpद{त सpळकर "ेIZय अ4धकार! 8551893946 

9. �ी. द{ताZाय जान ुपाट!ल "ेIZय अ4धकार! 9226058948 

10. �ी. डी. जी. कातकर "ेIZय अ4धकार! 9967290640 

11. �ी. Fशपरुकर अर�वदंर गणपती "ेIZय अ4धकार! 9619832424 

12. �ी. एम.आर.नायर "ेIZय अ4धकार! 9975758851 

13. �ी. ए.सी.बालदकर "ेIZय अ4धकार! 9773944660 

14. �ी. एम.एम.सपकाळे  "ेIZय अ4धकार! 8625874175 

15. �ी. �वजय वसंत माVया "ेIZय अ4धकार! 9004635516 

16. �ी. एस.डी.कापरेु "ेIZय अ4धकार!  

17. �ी. चंद ुरामचंानी "ेIZय अ4धकार!  

18. �ीम.Bदपाल! तेलगोटे Fल�पक 8286387414 

19. �ी.�वनोद भाईर Fल�पक 9967409949 

20. �ी.�वजय नवघरे Fल�पक 9896729735 

21. �ी.�वलास ग ंशेळके लेखा पथक �मुख 9869221426 

22. �ीम.माधुर! टोपले  दैनंBदन जमा खचJ Fल�पक 9987543774 

23. �ी.गणेश गोडगे दैनंBदन जमा खचJ Fल�पक 9967707027 

24. �ी.सुशांत सुव\ ऑडीट Fल�पक (ठेका) 9820681894 

25. �ी.संजय पाट!ल व;रaठ Fल�पक  8422811365 

26. �ी.योगेश मोरे संगणक चालक अ�थायी 9860007609 

27. �ीम.सुजाता टेळे संगणक चालक  अ�थायी  9920456551 

28. �ीम.��वणा सडवेलकर संगणक चालक अ�थायी 7208950809 

29. �ी.अ"य मोरे संगणक चालक अ�थायी ठेका 9769125219 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

30. �ीम. Fमनल आरेकर संगणक चालक अ�थायी ठेका 7738319563 

31. �ी.Fमलन <हाZ े Fशपाई 9920130368 

32. �ी.`कशोर �वदें Fशपाई 8452080232 

33. �ी.अबदार शखे Fशपाई 7710901214 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
 (�भाग Q. १२,१३,१८)  

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 06  

आर"ण Q. 249 ॲमीनीट! �पेस (लाय�र!) पBहला मजला, कनक_या Fमरा रोड पवुJ  
 

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ी. ह;रoचं बाजीराव पाट!ल �नवडणूक �नणJय अ4धकार!  9730958267 

2. �ी. सुरR सोपान नवले सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 9765567004 

3. �ी. पा.रा.राठोड सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 9820445078 

4. �ी. आकाश ढाकरे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 7709041272 

5. �ी. भागJव पाट!ल सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 9821511033 

6. �ी. र�वं एल.कराजकर "ेIZय अ4धकार! 96192087033 

7. �ी. Bदपक जगताप "ेIZय अ4धकार!  

8. �ी. सु4धर परशरुाम सोनावण े "ेIZय अ4धकार! 8097281777 

9. �ी. संBदप शFशकांत सावतं "ेIZय अ4धकार! 9867320852 

10. �ी. अतुल भोळे "ेIZय अ4धकार!  

11. �ी. वभैव वzैय "ेIZय अ4धकार!  

12. �ी. अनंत रामदेव बड े "ेIZय अ4धकार! 9167251026 

13. �ी. अनुप धुवाड "ेIZय अ4धकार! 9224430419 

14. �ी. अजय सुधाकर महाजन "ेIZय अ4धकार! 932497787 

15. �ी. �वजय रा. राजंणे "ेIZय अ4धकार! 7977174519 

16. �ी. अमरनानी `कशोर एन "ेIZय अ4धकार! 9987099379 

17. �ी. राजेश द{ताZये पाट!ल "ेIZय अ4धकार! 9967960968 

18. �ी. ए.एस.गावड े "ेIZय अ4धकार! 9987199840 

19. �ी. ए.जी.वहान े "ेIZय अ4धकार! 9075588426 

20. �ी. ए.ए.कुलकणY "ेIZय अ4धकार! 7588655817 

21. �ी. �ववेकानंद भोईर Fल�पक 9821251317 

22. �ी. Bदनेश चसपके Fल�पक 8007907694 

23. �ी. जान ुकमल उघड े Fल�पक 8983240222 

24. �ी. वभैव �व. कणसे दैनंBदन खचJ – तपासणी अ4धकार! 9657815632 

25. �ी. डVेसी कोळी दैनंBदन खचJ - Fलपीक 9870557714 

26. �ीम. वषाJ तांबे दैनंBदन खचJ - Fलपीक 9930928860 

27. �ी. स4चन सुपगडु े ऑडीट Fलपीक अ�थायी 9029269630 

28. �ीम. मेर! परसqया संगणक चालक अ�थायी 9004451357 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

29. कु. म�नषा कडू संगणक चालक  अ�थायी 9867309145 

30. �ीम. रंजना डोके संगणक चालक  अ�थायी 9769254838 

31. �ीम. Fसमरन पाट!ल संगणक चालक अ�थायी ठेका 7208365234 

32. �ी. Bदवाकर पाट!ल संगणक चालक अ�थायी ठेका 9967368364 

33. �ी. गणेश मुकादम Fशपाई 9869943119 

34. �ी. �काश गोरखणे Fशपाई 9892140526 

35. �ी. बालाजी Fशदें Fशपाई 9892819559 

36. �ी. संजय भोये भरार! पथक Fलपीक (8 a.m. ते 8 p.m.) 9503364941 

37. �ी. गणेश गोड े भरार! पथक Fशपाई 8169686126 

38. �ी. रोBहत झगड े भरार! पथक िSहडीओ �ाफर 

 39. �ी. सुभाष पाट!ल भरार! पथक Fशपाई (8 p.m. ते 8 a.m.) 

 40. �ी. सुरेश भोर भरार! पथक िSहडीओ �ाफर 

 41. सौ. कVपना राहूल धुगे भरार! पथक Fलपीक 9167533238 
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
 (�भाग Q. १४,१५,१६) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 07 

 राa�संत आचायJ �ी पदमसागर स;ुरoवरजी भवन,पह!ला मजला, (राम नगर) 

शांती गाडJन, Fमरारोड (पवूJ)  

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ी. जयराम पवार �नवडणूक �नणJय अ4धकार!  9860421111 

7021464239 

2. �ी. दयाFसगं ठाकूर सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 8108858800 

3. �ी. �व.का.पवार सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 9870257359 

4. �ीम. ि�मता जाधव सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 9820114584 

5. �ीम. Bदपाल! जोशी सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 8422811411 

6. �ी. Fमल!ंद �नव{ृती पाट!ल "ेIZय अ4धकार! 9930267464 

7. �ी. महेश भगवान बोराड े "ेIZय अ4धकार! 9867009686 

8. �ी. अ�वनाश वसावे "ेIZय अ4धकार! 9167251028 

9. �ी. �मोद सुरेश रावल "ेIZय अ4धकार! 9867275999 

10. �ी. अजंुम अहमद इ6तजेा अहमद "ेIZय अ4धकार! 9821377622 

11. �ी. सुदशJन द{ताZय मोरे "ेIZय अ4धकार! 9867320861 

12. �ी. िजतR नामदेव Fशदें "ेIZय अ4धकार! 9920576368 

13. �ी. धमR मिlछं गोसावी "ेIZय अ4धकार! 9167191009 

14. �ी. संतोष रमेश धाड े "ेIZय अ4धकार! 9324784063 

15. �ी. आंबेडकर माpती नाना "ेIZय अ4धकार! 9029514064 

16. �ी. आय.एन.पाला "ेIZय अ4धकार! 8879928787 

17. �ी. ए.जे. भरणुक "ेIZय अ4धकार! 9920858483 

18. �ी. स�तश नारायण धवणे "ेIZय अ4धकार! 9867802126 

19. �ीम. लॉरेटा घाडगे Fलपीक 9987031164 

20. �ी. जयेश बा. जेठवा Fलपीक 9867670907 

21. �ी. �ेवर मlयाडो Fलपीक 8850920032 

22. �ी. नरR राठोड Fलपीक 9029485858 

23. �ी. पMंडत चं मोरे दैनंBदन जमा खचJ, सहा. लेखाप;र"क 9969839372 

24. �ीम. यशोधरा Fशदें दैनंBदन जमा खचJ, Fलपीक 9870520126 

25. �ी. मनोज भोईर Fलपीक 9967412206 

26. �ीम. शोभा अ. सातवे दैनंBदन जमा खचJ, बालवाडी Fश"ीका 9029965597 

27. �ी. मुकेश रा.जोगी दैनंBदन जमा खचJ, Fलपीक (ठामपा) 9222138302 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

28. �ी. �काश गायकवाड संगणक चालक ठेका अ�थायी 9004480840 

29. �ी. वभैव आरेकर संगणक चालक ठेका अ�थायी 9029424620 

30. �ी. महेश रा.पाट!ल संगणक चालक अ�थायी 8652182808 

31. �ी. सुदशJन �व. पाट!ल संगणक चालक अ�थायी 9987854145 

32. �ी. सुशांत Fशदें संगणक चालक अ�थायी ठेका 9930062967 

33. �ी. भा�क्र �नजाई Fशपाई 9892531130 

34. �ी. सुरेश घाग Fशपाई 8237368458 

35. �ी. Bहमंत पाट!ल Fशपाई 9167821306 

36. �ी. ��वण चSहाण िSहडीओ �ाफर 9766152836 

37. �ी. �नखील भोसल े िSहडीओ �ाफर 9860094090 

 पोFलस कमJचार! नावे 

38. �ी. सुभाष Bहलाल वाकड े पोहवा/1949 9702993058 

39. �ी. जयवंत Fसताराम गागुंड\ पोहवा/315 8275750759 

40. �ी. स�तश Fशवाजी चSहाण पोFश/1225 9594935307 

41. �ी. `करण द{ताZये बोडके पोFश/2053 7219311119 

42. �ी. वािVमक चांगदेव हेबाड े पोFश/1827 8652472444 

43. �ी. एस.बी मुंढे बॉडी गाडJ (पवार सो.) 9594018004 

44. �ीम. एस. एस. मलावकर मपोFश  

45. �ीम. ल�ढे मपोFश/469  
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�मरा भा�दर महानगरपा�लका साव���क �नवडणूक – 2017 
(�भाग Q. १७,२०,२१) 

�नवडणूक �नण�य अ%धकार' �. 08 

 राa�संत आचायJ �ी पदमसागर स;ुरoवरजी भवन, तळ मजला, (राम नगर)  

शांती गाडJन, Fमरारोड (पवूJ)  

अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

1. �ीम. अचJना कदम �नवडणूक �नणJय अ4धकार!  9867347841 

2. �ी. गणेश सांगळे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 01 9075653804 

3. �ी. डी. आर.काटकर सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 02 9423049023 

4. �ी. साईनाथ गाजेवार सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 03 9890039579 

5. �ी. दशरथ हांडोरे सहा. �नवडणूक �नणJय अ4धकार! Q. 04 8422811366 

6. �ी. �नतीन ठाकरे "ेIZय अ4धकार! 9024833823 

7. �ी. आFशष जी. ठाणेकर "ेIZय अ4धकार! 987042202 

8. �ी. अFभषके राजR सुव\ "ेIZय अ4धकार! 9773827828 

9. �ी. Bदनेश शेडगे "ेIZय अ4धकार! 9769951075 

10. �ी. �शांत `फरके, "ेIZय अ4धकार! 9769090211 

11. �ी. द{ता शंकर मोरे "ेIZय अ4धकार! 9769032029 

12. �ी. र�वं 4चतंामण हमरे "ेIZय अ4धकार! 9892235421 

13. �ी. डी.एस.Fसगं "ेIZय अ4धकार! 9599398319 

14. �ी. जी.एम.तोडासाम "ेIZय अ4धकार! 9049469040 

15. �ी. के.एम.कटकाड े "ेIZय अ4धकार! 9420015204 

16. �ी. एच.ड�Vय.ू पाचोरकर "ेIZय अ4धकार!  

17. �ी. �काश नामदेव मोरे "ेIZय अ4धकार!  

18. �ी. दे�वदास ह;रoचं जाधव "ेIZय अ4धकार!  

19. �ी. ओमकार मोरे  (ठामपा) Fलपीक 9029903889 

20. �ीम. 4चZा पालेकर मु�य Fलपीक,   

21. �ी. शFशकातं पाट!ल Fलपीक 9867087719 

22. �ी. नील Mडसोजा Fलपीक 7039367445 

23. �ी. Bदपक जाधव Fलपीक 9029685665 

24. �ी. �ेमनाथ पाट!ल Fलपीक  

25. �ी. तुकाराम साळंुखे दैनंBदन खचJ - Fलपीक 9969948240 

26. �ी. धनराज ठाकूर दैनंBदन खचJ - Fलपीक 9892693427 

27. �ी. र�वनाथ Fशवगण दैनंBदन खचJ – ऑडीट Fलपीक अ�थायी 7208605654 

28. �ीम. राज�ी सं�ये दैनंBदन खचJ – बालवाडी Fश"ीका 9975664478 

29. �ीम. मंिजर! पRडसे संगणक चालक अ�थायी 9769096640 
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अ.�. �नयु"त केलेले अ%धकार' / कम�चार' पदनाम 

 

मोबाईल �माकं 

 

30. �ीम. सु4चता परब संगणक चालक अ�थायी 9969977559 

31. �ीम. Bदपाल! जाधव संगणक चालक अ�थायी ठेका 8850037855 

32. �ीम. BदPती ह;रजन संगणक चालक अ�थायी ठेका 9833573146 

33. �ी. गणेश सं�ये Fशपाई 8097527490 

34. �ी. संतोष �तटमे Fशपाई 8898711528 

35. �ी. Fशवपेpमल �वामी Fशपाई 9819505904 

36. �ी. ताराचंद कांबळे Fशपाई 8425926001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


