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नेहा वबले
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ज्योती प्रिीण सोनािणे 9867963281

रुजा भोईर

वदपाली कोती 9870204087

तन्िी बागिे 8425060186
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रिींद्र संतोष राठोड 9921714214
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अमोल बनकर 8691982021
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निनाथ महादेि पालिी 8425889811

भारती वटकारे 8655795474

मोहन मारुती मोरे 8779594879

हरेश बचंुडे 9022135146
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२३४, १९९, २००, २२७, २२८, २२९ श्री. राजेंद्र गपु्ता 9702248319

वमनाक्षी पटेल 9833904230
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२५५, २५६,२५७, २७४, २७५

प्रमोद बांगर 8652777168

पंढरीनाथ धामणे 9892676867
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सेठ श्री.के.बी.िीरा हायस्कूल ,फतेह अली 
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अवनश अहमद शेख 9920249956

चंद्रशेखर बी. देशपांडे 9987520308

नीरज नटिरलाल देसाई 9323240716

राजेंद्र जाधि 9222229856

रमेश संते 9664660531

विलास बशदे 8108157719

सभुाष डोळे 8104690197

उदयचंद्र बनसोडे 9869384525
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अक्र
विधानसभा 

मतदार कें द्राचे 
नाि

एकूण 
मतदान कें द्र

पदवनदेवित विकाण समाविष्ट असलेले यादी  भाग
पदवनदेवित अवधकारी / 

मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-
याचे (BLO)

मोबाईल क्रमाांक

बबद ूशमा 9820671356

सवुप्रया गरुि 9769144648

लाहोर बसह 9833376498

विजय प्रल्हाद ब्रह्माणे 9930747918

संजय राउत 9833887211

प्रद्नेश नायक 9326378711

नंदा पाटील 9372099728

कल्पना चांदका 9594053494

२३५ ते २३८ जयश्री वहले 8976208188

२३९, २४०, २४१ रमेश लक्ष्मण हरड 9819762305

आय.ई.एस. पाटकर विद्यालय, आयरे रोड, 
डोंवबिली पिूय ४२१२०१

१९२ ते १९४

१८९ ते १९१

स्िामी वििेकानंद विद्यामंवदर, राजाजी पथ, 
डोंवबिली पिूय ४२१२०१

आदशय विद्यालय, राजाजी पथ, डोंवबिली पिूय 
४२१२०१

र.वि.साठे विद्यालय,  रामनगर डोंवबिली पिूय 
४२१२०१

एस.के.पाटील इंश्ललश वमडीयम स्कूल, टंडन 
रोड ठाकूर हॉलजिळ, डोंवबिली पिूय 

४२१२०१

२०१, २०२, २०३,

२०४, २०५, २०६, २०७
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