
अ.क्र.
विधानसभा मतदार 

कें द्राचे नाि
एकूण 

मतदान कें द्र
पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले यादी भाग
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136 वभिंडी पश्चचम 311

1
जिल्शा ऩरयऴद प्रामभयी स्कुर, 

काटई गाल, िुनी ईभायत, ता - भबलंडी १, २,३,४,५,६,७

ननरेळ फाऱायाभ ऩाटीर- 7972978825

वलकाव भारुती ऩाटीर 8208348890

वंिम दत्ता बोईय 9579596795

याकेळ फाऱायाभ घयत 9975668877

2
जिल्शा ऩरयऴद प्रामभयी स्कुर, 

भांगतऩाडा, काटई ८, ९ प्रणारी ढेयंगे. 9511867482

3

ळशा आदभ ळखे ऩॉरीटेक्नीक 
ळाऱेच्मा भैदानातीर भंडऩ, खाडीऩाय, 

भबलंडी.
१४ ते २१, २५ व २६

भोश. तारयक अन्वायी 9158548119

आदेळ तांफे 7083144828

भोभीन ळकीर भुनीय 9321277006

ककळोय घयत 9763230888

4
जिल्शा ऩरयऴद प्रामभयी स्कुर, 

खोणी गाल, ऩाण्माच्मा टाकी िलऱ  १० ते १३
रुऩेळ चदं्रकांत ऩाटीर 9767028470

वोभनाथ गोडवे 8275588759

वलराव बफयाड े9226281602

5 अर उम्भत उददू शामस्कद र २२, २३, २४, २७, २८,२९,३०
ळशनाि ऩयलीन पारुकी 9689064535

ळयद वुयेळ बलाय 9850753633

िापय अश. शवन भुिालय 9224008950

6
जिल्शा ऩरयऴद प्रामभयी स्कुर, 

नलीन इभायत, ळरेाय
३१,३२, ३३, ३४, 
३५,३६,३७,३८,३९

अषम भनोि िाधल 8983688896

वंिम कुभाय याउत 9967835459

वलराव ऩाटीर 8767958880

याकेळ भोशन रोखडं े9574121865
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7

भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ६६, 

फायक्मा कंऩाउंड, आयोग्म कें द्र िलऱ, 

भबलंडी
४० ते ४३ अवंाय अश. गुराभ दस्तगीय 8208877052

भोभीन यभळदा ननवाय 9156510600

8
अरनुय शामस्कद र ल अरनुय 
शामस्कुर भैदान, भभल्रतनगय, भबलंडी ४४ ते ५१ रईक अशभद भोभीन 9028293429

गौतभ फाफद िाधल 9588606681

9
ळशा आदभ ळखे टेक्नीकर 
शामस्कुर, लंिायऩट्टीनाका ५२ ते ५६

भोश. वोशेर अब्दरु कय्मुभ 7208544659

वलठोफा व्मंकटी कोडभ 9890033053

भशेंद्र िी तांफे 9822669402

10

भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. शेभयत्न 
वुयीस्लयिी भशायाि वबागशृ, 

कोंफडऩाडा, भबलंडी
५७ ते ६९

ळखे वरीभ वत्ताय 9860512713

वललेक र. ऩाटीर 9604552365

वंतोऴ गिानन घयत 9021933494

11
चाचा नेशरू हशदंी शामस्कद र, गोकुऱ 
नगय, भबलंडी

६१ ते ६२
१२२ ते १३६

गौतभ वुग्रील दिुनू 9284137696

वुधाकय गुिनू गौतभ 8805804623

फाफुयाल भोये 9960184280

वलक्रभिीत फी. ळभाू 9323772171

12
ऩ.या. वलद्मारम, ब्राम्शण आऱी, 
भबलंडी ७० ते ७७

ओझये वंदीऩ वाभद 9270800704

रजमभकन्त भवुती 9222382121

शनुभंत फवयगाल

13
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. १४, 

नायऱी तराल, भबलंडी ७८ ते ८५
भोभीन करीभ अशभद 9762551970

वुधाकय वालंत 9702996559

बिळयण यभेळ गंगालणे 9850753693

14

भब.नन.ळ.भनऩा ळाऱा क्र. ३५,  

भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. दगडी ळाऱेच्मा 
ऩाठीभागे, भंडई, भबलंडी

११७ ते १२१ भुनीश्लय गन्नेयलयभ 9890414892

याभकृष्ण भोतीयाभ याभऩेल्री 9766532241
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15
तककमा आभीन ळशा आम.टी.आम. 

स्कद र, ईदगाश योड, भबलंडी ८६ ते ९३ वागय याभदाव िाधल 9960757583

खान भो. भुकीभ भो. ळयीप 9322612179

16
अक्वा गल्वू स्कद र, बुवाय भोशल्रा, 
भबलंडी १९२ ते १९७

अन्वायी ळककया अ. शभीद 8208254583

भुळयप अश. अब्दरु शािी 9890868716

शनीप अश. दाननळ अशभद 8975483682

17
जिल्शा ऩरयऴद प्रामभयी स्कुर, 

कारयलरी, ता. भबलंडी ९४ ते १०१
जितेंद्र कृष्णा फोफड े9096777965

ळयद िाधल 9867100888

फाफावाशेफ शरयबाऊ याउत 9423366453

18

भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ३९, 

नलीन इभायत, आिभी नगय नायऱी 
तराल, भबलंडी

१०२ ते ११०
भोभीन िभीय अश. यकपक 9325691627

भोश. भुिाहशद भोश. अभीन 9860459918

भोभीन भोश. शारून भो. वुरेभान 8208501312

19

दारूर-उरदभ हदलानळशा ऊददू स्कद र, 

२८९, आवयाय भभठाईलारा िलऱ, 

भयीमभ शॉर वभोय, वभरूफाग, 

भबलंडी
१११ ते ११६ ळखे ळाहशस्ता अस्रभ 9175157809/7276172908

ळखे वाकपमा फेगभ 7972297973

20
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ऊददू ळाऱा क्र. २१, 

घावफािय, भबलंडी
१३७ ते १४६
१५६ ते १५९

पानतभाफी अब्दरु शाकपि अन्वायी 9699261776

भो. लवीभ भो. वरीभ 9892099611

खान इभरमाव पैय्माि खान 9730210286

मोगेळ बयतभवगं ऩाटीर 9881277767

ळखे अभळमूाफेगभ भुस्तपा 9175742597

21
यपीउद्दीन पक्की शामस्कद र, 

ननझाभऩुया, कवाईलाडा, भबलंडी

१४७ ते १५३
२६४, २६५
२६२, २६३

ियपीळा िकी खतीफ 8983284619

यभेळ फाऱद ननयगुडा 9272555540

भैभुहद्दन भो मुनुव 9096984077

22
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ९, नुयानी 
शॉटेर वभोय, भबलंडी १५४ ते १५५, २६६, २६७ यलींद्र लारकद  िाधल 9527994547

िगन्नाथ फा ऩलाय 9049833940
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23
भबलंडी वलव्शव ूवोवामटी, वाकीना 
प्रामभयी ळाऱा, फंगारऩुया, भबलंडी १६० ते १६५ अननर फाफद गगयी 9011002839

इंद्रऩार िाधल 9552807165

24
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. २०, 

फंगारऩुया, भबलंडी १६६ ते १७३
भुिाहशद ,भो. मुनुव 9892562736

भोभीन परकनाि भो. तवरीभ 8551948047

रुक्वाना लकाय भोभीन 7498380304

25

के.एभ.ई. वोवामटी इंजग्रळ 
भभडडमभ स्कद र ल कननष्ट 
भशावलद्मारम, भबलंडी

१७४ ते १९१

खान अभानुल्रा वाभभउल्रा खान 7875323545

आभवमा ऩयलीन भुस्ताक 7620852087

ऩलन िैन 9890299708

वपी नझझभ काझी 9763852981

ळखे बफस्भा अन्वाय 8149887966

िालेद ऩठाण 8850637376

26
अर-अशभद प्रामभयी स्कद र, 

योळनफाग, भबलंडी १९८, २००, २०१, २०७, २०८
भबभयाल वंबािी ऩाटेकय 8087918880

वगचन हदरीऩ शोऱकय 9011128286

खान ळशयोि अशभद 9370042228

27

टामनी स्टाय प्री-प्रामभयी ज्मुननअय 
भवननअय के.िी. इंजग्रळ भभडीमभ 
स्कुर, धोफी तराल, भबलंडी

१९९ व १९९ अ, 
२०४ ते २०६, २०९, २१०, 
२११ ते २१४ २०२, २०३

दादायाभ गचदं्मा िाधल 9370467728

वुयेखा मुलयाि तामड े9028170335

वंतोऴ चाभरलय 9699708061

फुफेये इनत यपोक 9168787806

28
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ३२, 

(तेरगु) बंडायी कंऩाउंड, भबलंडी २१५, २१६ वत्मनायामण खभुी 9763732479

यािद भल्रेऴभ दोनता 7972879649

29
यािेळभ इंजग्रळ स्कुर, बंडायी 
कम्ऩाउंड, भबलंडी

२१९ ते २२२, 
२२५, २२६

वत्मनायामण आय भाभेदार 9960393666

ळंकयय्मा फरय्मा फोड्डद 8087256999

यत्नाकय आय उऩाध्मम 8655360337

वललेक के. भवशं 9833298118
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30
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ७२, 

(िमयाभ टालये ळाऱा), भबलंडी
२१७, २१८, २२३, २२४, 

२२७ ते २३०

श्रीकांत गचतंाकें द्दी 9623590432

बब्रिबदऴण मादल 8097945627

ऩारेभ व्मंकटेश्लयरु करूभन्ना 9511610669

दय्मऩा करप्ऩा आिभाने 8390905558

31
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ४३, 

नायऩोरी, भबलंडी २३१ ते २३६ वुनीरकुभाय यभेळचदं्र गुप्ता 9029624186

वुयेंद्र फफन ऩाटीर 9763633660

32
श्रीयाभ हशदी शामस्कद र ल कननष्ट 
भशावलद्मारम, भबलंडी २३७ ते २४० गणेळ भल्रमा उयगोंडा 9422092601

याभकृष्ण मादगगयी ऩोत्ताफजत्तनी 9320851771

33
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ४० 
(तेरगु), नायऩोरी, भबलंडी २४१ ते २४४ श्रीननलाव या. दाव 9860233806

अन्वायी अफयाय अकफय अश. 8087057191

34

नॅळनर इंजग्रळ शामस्कद र (टेकडी), 
नायऩोरी, (डॉ. ओभ प्रकाळ अग्रलार 
शामस्कद र), भबलंडी

२५० ते २५२ शाश्भी वय्मद तन्लीय खा. अशभद
िीस्ना एव झखचंी 9137606189

35

वंगभभि आंगणलाडी, ऩाण्माच्मा 
टाकी िलऱ, वाठेनगय, नायऩोरी, 
भबलंडी.

२५३ प्रपुर प्रकाळ तांफे 9511706573

36
भरओ ककड्व स्कुर, यतन भवनेभा 
िलऱ, भबलंडी २५४ ते २५८ भोभीन तन्लीय 9860175948

खान अककर ऩीय भोश. 9273748002

37
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ६३, 

नलीन इभायत, भाधल नगय, भबलंडी
२५९ ते २६१,
२७९, २८०

अिम उऩाध्माम 9833504918

पारुकी लिीशा कौवय अफयाय अशभद 8766846668

वुरषणा वतीळ बोवरे 7208043035
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38
ऩोदाय इंजग्रळ भेडडमभ शामस्कद र, 

भबलंडी २६८ ते २७० २७५ ते २७८
िन्नतुर कपयदोव ळोएफ भवविकी 9890609023

वुबाऴ यािधय ऩाटीर 9967458173

लैबल अनंत वदमलूंळी 9860646531

39
भब.नन.ळ.भनऩा ळाऱा क्र. ५० ल ५, 

भबलंडी २७१ ते २७४ भणृ्भमी वंतोऴकुभाय ऩाटीर 8976251950

ळैरा वंिम रांफटे 9892440950

40
भब.नन.ळ.भनऩा ळाऱा क्र.४२ नलीन 
इभायत, भबलंडी २८१ ते  २८३ प्रभोद कोंडद ऩाटीर 9011232049

अनघा अतुर ऩाटीर 9552135448

41
ओवलार इंजग्रळ भभडडमभ स्कद र, 

अिंदयपाटा, भबलंडी
२९४ ते २९७,
३०९ ते ३११

अननरकुभाय य. गुप्ता 7208441108

चौधयी ळाभ कृष्णा 9270435058

याभचदं्र दगुाूदाव एरगोंडा 8888085777

42
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ३३, 

नलीन इभायत, काभतघय, भबलंडी २८४ ते २८९
यािेळ प्रिाऩती 9518765567

वंिम व्शी गोडगें 9423088234

नीयि नाना ऩयाड 7498315747

43
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र. ४२, िुनी 
इभायत, काभतघय, भबलंडी २८५, २८६, २८७ २९० ते २९३

अिम कारगालकय 9860616260

यािेंद्र लाभन भळदें 9594293209

गामिी बदऴण भळदें 9011386225

जस्भता याकेळ फोंड े8600340207

44
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. वबागशृ ल 
वबागशृाच ेभैदान ताडऱी, भबलंडी

२९८, २९९,
३०३ ते ३०६

ऩंकि चव्शाण 9552346640

ककयण कांफऱे 9730372643

अखीरानंदभ र. देलरऩल्री 9860291906

45
भब.नन.ळ.भ.न.ऩा. ळाऱा क्र.5२, िुनी 
इभायत, ताडरी, भबलंडी

३०० ते ३०२ 
३०७ व ३०८

वलळार अ. ऩाटीर 9890406091

गणऩत फुधािी कडाभर 9527377933

दीऩक गचतंाभण भोये 9890081266

वलनोद ळांतायाभ धदभ 7776947838


