
महाराषर  गणिणित अध्यापक महामंडळ
ते्रवािषरक िनिवडणूिक २०१२- २०१५ ( कायरकारणिी )

अनिु. क. पद िजिल्हा िवभागण निाव घरचा पत्ता शाळेचा पत्ता

१ अध्यक कोल्हापरू कोल्हापूर श्री. टार ेदादासाहेब बाळु

६/११३०, सुवणिरस्मृती, सांगणली रोड, ता. हातकणिंगणले, 

िजि. कोल्हापरु. 
दरूध्वनिी क. ०२३०- २४२५३३५,

 भ्रमणिध्वनिी क. ९४२२५८२९५०.

इचलकरजंिी िवद्यालय, इचलकरजंिी, ता. 
हातकणिंगणले, िजि. कोल्हापुर.

२ उपाध्यक

जिळगणाव निािशक श्री. पाटील िवकास परुुषोत्तम

२६, गणरुुदत्त कॉलोनिी, भसुावळ रोड, मु. पो. जिामनेिर, िजि. 

जिळगणाव, ४२४२०६. 

दरूध्वनिी क. ०२५८०-२३२७८०
 भ्रमणिध्वनिी ९४२१५१३५८०.

इिंदराबाई ललवाणिी माध्य. िवद्यालय, 

जिामनेिरपुरा, मु. पो. जिामनेिर, 
िजि. जिळगणाव - ४२४२०६

अमरावती अमरावती श्री. बाजिड सुयरकांत प्रल्हादराव
सवरज, िशवछाया कॉलोनिी, राजिापेठ, अमरावती, िजि. 

अमरावती. 
 भ्रमणिध्वनिी क.  ०८२७५३९५३७०/९३७०१५२१९८

कुऱ्हा हायस्कूल आणिणि ज्यिुनिअर कॉलेजि, कुऱ्हा. 
ता. ितवसा,  िजि. अमरावती.

अहमदनिगणर पुणेि श्री. सोनिवणेि राजेिद्र कािशनिाथ
मु. पो. प्रवरा संगणम, ता. नेिवासा. िजि. अहमदनिगणर.  
भ्रमणिध्वनिी क. ९४२०७४५५११

जानिोदय इिंश ग्लश स्कूल, नेिवासा, ता. नेिवासा, 
िजि. अहमदनिगणर.

३ कायरवाह लातूर लातूर श्री. िशदें िवठ्ठल सदािशवराव
िवठ्ठल हौसिसंगण सोसा., चचरजिवळ, कृपासदनि शाळेजिवळ, 

निांदेड रोड, िववेकानिंद चौसक, लातूर. भ्रमणिध्वनिी क. 

९७३०२५२८१०

यशवंत िवद्यालय लातूर, िजि. लातूर 
दरूध्वनिी क. ०२३८२-२४५११५.

४
सहकायरवा
ह

मंुबई मंुबई श्री. हेमंत गणगंणाराम शेळके
१०- क, अशोक भारती सोसायटी, पी. एम. रोड, िवलेपाले
(पवूर), मंुबई - ४०० ०५७. 

भ्रमणिध्वनिी क. ९८६९४५०७३६

परांजिपे िवद्यालय माध्यिमक शाळा, अधेंरी (पूवर),
मंुबई -

उस्मानिाबाद लातूर श्री. िनिकम कुमार गणोिवंदराव
श्री. सुरवसे ए. व्ही., आणदशर कॉलोनिी, उस्मानिाबाद, 

िजि. उस्मानिाबाद. 

भ्रमणिध्वनिी क. ९४०३३९३६८१

श्रीपतराव भोसले हायस्कूल, उस्मानिाबाद, िजि. 

उस्मानिाबाद - ४१३५०१.

औरगंणाबाद औरगंणाबाद श्री. बाजिी पाटील संजिय निारायणिराव
िसडको, एनि-२, एम-२, बी-२६, ठाकर ेनिगणर, 
औरगंणाबाद, िजि. औरगंणाबाद. 

भ्रमणिध्वनिी क. ९४२२२९०९०१

जानि अकुंर िवद्यालय, िशवाजिी निगणर, औरगंणाबाद,

िजि. औरगंणाबाद.

वधार निागणपुर श्री. पोफळी परुुषोत्तम अबंादासजिी
धतंोली,  वाडर निं. १७, बचलर रोड, वधार, िजि. वधार.  
दरूध्वनिी क. ०७१५२-२८७००५ 

भ्रमणिध्वनिी क. ९९२३४०२३१५
नेिहरू िवद्यालय,सालोड, (िह), ता. िजि. वधार.

५ सदस्य

िसंधुदगुणर कोल्हापूर श्री. भागणवत औदुबंर िशवदास

ब्लॉक निं. ६, बी-िवंगण, निकत्र अपाटरमेट, िवद्यानिगणर, 
मु. पो. कणिकवली, िजि. िसंधुदगुणर.  
दरूध्वनिी क. ०२३६७-२३००८३ 
भ्रमणिध्वनिी क. ९४२११४७५१३

िशवडाय माध्य. िवद्यालय, िशवडाव, . ता. 
कणिकवली, िजि. िसंधुदगुणर.

जिळगणाव 
(जिामनेिर)

निािशक श्री. पाटील िदनिकर श्रावणि
परुुषोत्तम निगणर, प्लॉट निं. २९, जिळगणाव रोड, 

जिामनेिर, िजि. जिळगणाव. 

भ्रमणिध्वनिी क. ९४२३९१४२४०

न्यू इिंश ग्लश स्कूल, फत्तेपूर, ता. जिामनेिर, िजि. 

जिळगणाव.

ठाणेि मंुबई श्री. पाटील भगणवानि निथ्थु

िशव व्हली, इ. क. ४१४०३, गणोदरजेि िहल जिवळ, कल्याणि
(प.) िजि. ठाणेि. 

दरूध्वनिी क. २०५१-२२७२११० 

भ्रमणिध्वनिी क. ९८७०२७६०६०

पाटील बाल मंदीर, मोहणेि, िजि. ठाणेि.

सोलापूर पुणेि श्री. अदलींगेण रमेश गणगंणाधर
सोमराय निगणर, मोहोळ, मु. पो. ता. मोहोळ, 

िजि. सोलापूर - ४१६२१३. 

भ्रमणिध्वनिी क. ९४२३३३५०७०.

राषरमाता इिंदरा कन्या प्रशाला मोहोळ, मु. पो. 
ता. मोहळ, िजि. सोलापूर. 
दरूध्वनिी क. ०२१३९-२३२५०४.

वाशीम अमरावती श्री. कापूर ेप्रकाश िवष्णूि यमुनिा िनिवास, दगुणार चौसक, मालेगणाव, िजि. वाशीम.  दरूध्वनिी 
क. ०७२५४ - २३१८५५ 
भ्रमणिध्वनिी क. ९४२१७४६२१४.

डॉ. िवठ्ठलराव जिोगणदडं िवद्यालय, डव्हा. ता. 
मालेगणाव, िजि. वाशीम.

गणोंदिदया निागणपूर श्री. श्रीवास्तव सुनिील ओंकारप्रसाद िसव्हील लाईनि, हनिुमानि चौसक, गणोंदिदया, िजि. गणोंदिदया. 
भ्रमणिध्वनिी क. ९४२१८०८७६६.

जिी. एस. हायस्कूल दासगणाव, 

ता. िजि. गणोंदिदया. 
दरूध्वनिी क. ०७१८२-२८६४७९.

परभणिी औरगंणाबाद श्री. सांगणळे भागणवत तुकाराम मातोश्री िनिवास, आणमदार कॉलोनिी, िजंितूर ता. िजंितूर, िजि. 

परभणिी - ४३१५०९. 

दरूध्वनिी क. ०२४५७-२२०४४०
भ्रमणिध्वनिी क. ९४२२८७९६०६.

जिवाहर िवद्यालय, िजंितूर, ता. िजंितूर, िजि. 

परभणिी.

निांदेड लातूर श्री. निाईक दत्तप्रकाश भगणवंतराव घर निं. १२५, िववेक निगणर,  निांदेड. 

दरूध्वनिी क. ०२४६२ - २५४५७९.

महात्मा फुले हायस्कूल, 

बाबा निगणर, िजि. निांदेड, 

भ्रमणिध्वनिी क. ९५६११०८६०३.



ते्रवार्षिषरक निनिवडणूक २०१२- २०१५

अनिु. क. पद िजिल्हार्ष िवभार्षग निार्षव घरचार्ष नपत्तार्ष शार्षळेचार्ष नपत्तार्ष

१ परीक्षार्ष नसमिमिती कोल्हार्षपरू कोल्हार्षपरू श्री. टार्षर ेनदार्षदार्षसमार्षहेब नबार्षळु

६/११३०, सुमवणरस्मृिती, समार्षंगली नरोड, तार्ष. हार्षतकणंगले, िजि.

कोल्हार्षपरु. 
दरूध्वनिी नक. ०२३०- २४२५३३५,

 भ्रमिणध्वनिी नक. ९४२२५८२९५०.

इचलकरजंिी निवद्यार्षलय, इचलकरजंिी, तार्ष. 
हार्षतकणंगले, िजि. कोल्हार्षपुर.

२ प्रकार्षशनि नसमिमिती जिळगार्षव निार्षिशक श्री. पार्षटील निवकार्षसम नपुरुषोत्तमि

२६, गरुुदत्त नकॉलोनिी, भसुमार्षवळ नरोड, मुि. पो. जिार्षमिनेिर, िजि. 

जिळगार्षव, ४२४२०६. 

दरूध्वनिी नक. ०२५८०-२३२७८०
 भ्रमिणध्वनिी न९४२१५१३५८०.

इिंदरार्षबार्षई नललवार्षणी मिार्षध्य. िवद्यार्षलय, 

जिार्षमिनेिरपुरार्ष, मुि. पो. जिार्षमिनेिर, 
िजि. जिळगार्षव न- ४२४२०६

३ गिणत निशक्षण लार्षतूर लार्षतूर श्री. िशदें निवठ्ठल नसमदार्षिशवरार्षव
िवठ्ठल नहौसिसंमग नसमोसमार्ष., चचरजिवळ, कृपार्षसमदनि नशार्षळेजिवळ, 

निार्षंदेड नरोड, िववेकार्षनिंद नचौसक, लार्षतूर. भ्रमिणध्वनिी नक. 

९७३०२५२८१०

यशवंत निवद्यार्षलय नलार्षतूर, िजि. लार्षतूर न
दरूध्वनिी नक. ०२३८२-२४५११५.

४ िवद्यार्ष नसमिमिती मंुिबई मंुिबई श्री. हेमंित नगगंार्षरार्षमि नशेळके
१०- क, अशोक नभार्षरती समोसमार्षयटी, पी. एमि. रोड, िवलेपार्षले
(पवूर), मंुिबई न- ४०० न०५७. 

भ्रमिणध्वनिी नक. ९८६९४५०७३६

परार्षंजिपे निवद्यार्षलय मिार्षध्यिमिक नशार्षळार्ष, अधेंरी न(पूवर),
मंुिबई न

           

५
समदस्यगिणत न
भवनि नसमिमिती

िसंमधुदगुर कोल्हार्षपरू श्री. भार्षगवत नऔदुबंर निशवदार्षसम

ब्लॉक ननिं. ६, बी-िवंग, निक्षत्र नअपार्षटरमेिट, िवद्यार्षनिगर, 
मुि. पो. कणकवली, िजि. िसंमधुदगुर.  
दरूध्वनिी नक. ०२३६७-२३००८३ न
भ्रमिणध्वनिी नक. ९४२११४७५१३

िशवडार्षय नमिार्षध्य. िवद्यार्षलय, िशवडार्षव, . तार्ष. 
कणकवली, िजि. िसंमधुदगुर.


