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माधरुी खाडे
मशरीष माळी ९५९४८५२३४०

५६
मज.प.शाळा अंगणवाडी कें द्र भोपर,  

भोपर गाव , मपन - 421201
२७८ अरसवद एकनाथ माळी 9870489768

संमगता संतोष ममसाळ 9820517577

ममता सतीश महाजन 9867944635

आशा अनंतससघ मोरकर 9702251532
सधुीर पालवणकर

आशा अमवनाश मोरे 8097705039

५९
न्य ुसन राईज इंललीश स्कुल, 

तळमजला, देसलेपाडा - मपन - 
421201

२८४ स्वाती प्रमोद मालप 9892118132

समचन गजानन म्हाते्र ९७६९५०४९९९
समचन रमेश म्हाते्र ९२२०९८९८७८

६१

मजल्हा पमरषद शाळा नांमदवली तफे 
पाचानंद,कें द्र सोनारपाडा, तळ 

मजला, नांमदवली गाव मधला पाडा, 
मपन - 421201

२८८, २८९ जयश्री मगरीश पािील ९३२६६२९६०५

आदेश अनंता म्हाते्र ८९२८६४६०४२
मनोज सधुाकर म्हाते्र

६३

अंगणवाडी कें द्र नांमदवली, तळ 
मजला, मज.प.शाळा मबि मनळजे, 
नांमदवली गाव मधला पाडा, मपन - 

421201

२९२ मजतेश पवार ९८२१८६२६७९

५५
मजल्हा पमरषद शाळा, भोपर, जनुी 

इमारत, मपन - 421201
२७५ ते २७७

५७
मजल्हा पमरषद शाळा देसलेपाडा, मपन 

- 421201
२७९ ते २८१

६२
नांमदवली तफे पाचानंद, मजल्हा 

परीषद शाळा अंगणवाडी, येथील 
२,९०,२९१

५८
कच्छ जैन संघ, तळ मजला, भोजनालय, 

नवनीत नगर, देसलेपाडा, मपन - 
421201

२८२, २८३

६०
नांमदवली तफे पाचानंद मजल्हा परीषद 

शाळा, जनुी इमारत, तळमजला 
२८६, २८७



अ.क्र विधानसभा मतदार संघ
एकूण 

मतदान कें द्र
पदनिदेनित निकाण समानिष्ट यादी क्र. पदनिदेनित अनिकारी मोबाईल क्र.

समवता ब्रह्मदेव क्षीरसागर 9322572692

सरेुखा चौलकर
कादंबरी संतोष लोंडे ९८१९०९१४२७

प्रमोद गायकवाड 9819091427

संध्या सधुीर बोबडे 9022247218
मंगेश कापसे

गायत्री गणेश कुळे 9594653455

संमगता नामदेव खताळे 8879697601

सरला आत्माराम वाघ 9029236291
मवमनता पळाल

समचन चांगदेव म्हाते्र 9821214243
कुणाल दत्त ूम्हाते्र ९८३३३९८७१८

राजेंद्र जगन्नाथ पािील ८६८९८४४३८६
अममत अनंता पािील 9769468683

मववेक जगनाथ पािील
स्वाती दत्तात्रय पािील 8879167714

छाया शरद इंगळे 7219550277

६७
रॉयल इंिरनशॅनल इंललीश स्कुल, मप 
ॲण्ड िी कॉलनी, तळ मजला, स्कीि 

मवभाग,मपन - 421201
३१०,३११, ३१६ मंगल साहेबराव हनवते

मवजया सहदेव सोळंके ९९२०५६३४८१
शमशकला मवठ्ठल पािील ७५०६१६२६५४

उत्तम गायकवाड
आग्श्वनी शेखर कारंडे 8422073730

मनोहर म्हसके

६४

के.एस.सी. एज्यकेुशन सोसायिीचे 
न्य ुकँमब्रज इंग्ललश स्कुल, तळ 

मजला, मानपाडा रोड, डोंमबवली पवूश, 
मपन - 421201

२९३, ३००,३२३, ३२४

६८
होली एंजल नसशरी, तळ 

मजला,डोंमबवली पवुश ,मपन - 421201
३१२ ते ३१५

६९
शंकेश्वर हायस्कुल, तळमजला,  

खालचापाडा, मपन - 421201
३१७ ते ३२२

६५
डॉन बॉस्को इंग्ललश स्कूल डोंमबवली 

पवूश तळ मजला, मपन - 421201
२९४ ते २९९

६६
होली ॲजल इंललीश स्कुल, तळ 

मजला,मपन - 421201
३०१ ते ३०९
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आग्श्वनी अशोक राऊळ ८८७९७०२३२०
राजेंद्र चौधरी ८८७९७०२३२०

मथरुा मंगलससग सोळंुके ९५९४७८३९११
श्री. प्रमोद कैलास पािील ८८७९१०५०६०
श्री. पे्रमनाथ रमेश पािील ९०२९२३८९१५
श्री. प्रकाश गायकवाड ९३२०९७३६६८
श्री. मोहन जान ूपािील ९६६४१५७६७०
श्री. मधकुर गायकर ९७६८४७५६८८

श्री. पे्रम पािील ८१०८४३८७६८
श्री. भावेश गोपीनाथ गायकर ८१०८७८७८४७

श्री. वसंत नान ूइसामे ८३७९८५७९९९
श्री. ममनष अशोक म्हाते्र ७६६६६०१११२

श्री. बाळाराम लक्ष्मण कडव ९९३००६६७७५
श्री. कल्पेश बंडू तांबोळी ७७१५८५५५३५
स्वप्नील सभुाष जाधव 7715008679

हेमंत पािील 9937703772
दत्तात्रय जनादशन चौधरी ८६९१९९६१११

कान्हा फुिाणे ७२०८८४४७०२
मंगेश बाबरुाव ठाकूर ९८२१४३८३०३
संतोष जयवंत वझे ८६५५८८१११७

भगवान म्हाते्र ८६५२६११४४१
रसवद्र वसंत पािील ९७७३४६५६३१

मवजय भंडारी ९१३७३१९४७९
प्रभाकर एकनाथ पािील ९२२२४९५५०३

पंकज पािील ९७७३४६४७१७
मामणक जयराम भंडारी ९९३०३५३६२०

गणेश बबन पािील ८८५०७४१९०४

६९
शंकेश्वर हायस्कुल, तळमजला,  

खालचापाडा, मपन - 421201
३१७ ते ३२२

७२
ग्रामचंपायत कायालय, गोळवली, 

तळमजला, मपन - 421201
३३३, ३३४

७३
चंद्रशेखर साने मवद्यालय, तळ 

मजला,घारीवली, ,मपन - 421201
३३६, ३३७

७०
मजल्हा परीषद शाळा, गोळवली तळ 
मजला,नवीन इमारत, मपन - 421201

३२५, ३२६, ३२९, ३३०

७१
नरेंद्र हायस्कुल व ज्यमुनयर कॉलेज, 
तळ मजला,देशमखु होम्स जवळ, 

गोळवली, मपन - 421201
३२७,३२८, ३३१, ३३२, ३३५

७६
मजल्हा पमरषद शाळा कोळे, नवीन 

इमारत, तळ मजला, मपन - 421201
३४४ ते ३४७

७७
मजल्हा पमरषद उच्च प्राथममक शाळा, 

हेदिुणे,मपन - 421503
३४८, ३४९

७४
मजल्हा पमरषद शाळा कािई,मपन - 

421201
३३९. ३४०

७५
मजल्हा पमरषद शाळा माणगांव, तळ 

मजला, मपन - 421301
३४१ ते ३४३
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भानदुास चंद्रकांत पािील ९२२४७९०६८८
मच्च्छद्र बाब ूपािील 9221789528

हेमंत धलुपू पािील 7777055533

उमेश यशवंत पवार 9594551200

शमशकांत पंढरीनाथ पािील 8779223509

राहुल अमभमन्य ूगायकर 9224412419

जनादशन सदुाम जाधव 9221253807
श्रीराम कृष्णा पािील ८८५०५०७०१६

संतोष सरेुश खिुारकर 8692868826
केसरीनाथ कामशनाथ पािील ७९७७४८५३९९

मकशोर काथोड पािील 9769905111
श्री. योगेश घरत ९०४९२९७२२२

श्रीम. साधना गगुळे
श्री. बाळराजे जाधव ८६९३०५८३८३

श्रीम. मोमीन मरझवाना इब्राहीम ८४२११४८११६

८१
ठाणे महानगरपामलका शाळा क्र. 81, 
मशळ, तळ मजला पािीशन, मपन - 

421201
३६६ श्रीम. याग्स्मन शेख ९८९२८६३६०७

श्री. मवठ्ठल बांबळे ८८५०४७५६१३
श्रीम. ममनाक्षी मशनकर

८३
ठाणे महानगरपामलका शाळा , नं. 
90, पडले गाव,ं मपन - 421204

३६९ श्री. वारे अमनल उत्तम

८४
मजल्हा पमरषद शाळा मनघ,ूमपन - 

421501
३७० ÁÖß.मंगेश कामशराम लांबाडे ९१६७०९१०३१

८५
मजल्हा पमरषद शाळा दमहसर, मपन- 

400612
३७१ आरती अजय कुलसंगे

८०
हाशा रामा पािील माध्यममक व उच्च 

माध्यममक मवद्यालय,  जनुी इमारत, तळ 
मजला, मशळ गाव, मपन - 421201

३६१ ते ३६५

८२
गरुुकुल इंग्ललश स्कुल, डायघर, तळ 

मजला,मपन - 421204
३६७, ३६८

७८
मजल्हा परीषद शाळा मनळजे , तळ 

मजला, मपन - 421204
३५० ते ३५६

७९
चंदे्रश लोढा मेमोरीयल स्कुल, तळ 

मजला,मपन - 421204
३५७ ते ३६०
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८६
मजल्हा पमरषद शाळा मोकाशीपाडा, 

वामलवली,मपन - 421503
३७२ ÁÖß.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÛúÖÓ²Öôêû 9967938913

८७
मजल्हा पमरषद शाळा, भंडाली,मपन - 

421204
३७३ ÁÖß´Ö. •„„¾Ö»ÖÖ “ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ÝÖÖµÖÛú¸ü 8652735232

ÁÖß.×Ûú¿ÖÖê¸ü “Ö¾ÆüÖÞÖ 9223491255

ÁÖß´Ö. ²Ö®ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

ÁÖß´Ö. ¿Öã³ÖÖÓÝÖß ŸÖÖ¾Ö›êü
श्रीम. आमसया फातमा यसुफ खान ८२९१६९९९५४

श्री. देवराव मपठुराम साबळे

श्री. मोहमद अह्फाज मोहमद इब्रामहम

९०
मजल्हा पमरषद शाळा, नारीवली,मपन - 

421204
३८० ÁÖß †Ö®ÖÓ¤ü ²ÖÖê›ìü 7021338385

ÁÖß.¿ÖÓÛú¸ü ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ ÃÖÖôû¾Öß 9860293767

ÁÖß´Ö.¤ü¿ÖÔ®ÖÖ ÝÖã»ÖÖ²Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü 9594545581

ÁÖß.ÃÖã³ÖÖÂÖ ÛúÞÖÃÖê 9930423334

ÁÖß.¯ÖÏÛúÖ¿Öü ÃÖÜÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 9594495306

९३
आंगणवाडी उत्तर मशव, मपन - 

421204
३८५ ÁÖß. ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö šüÖÛæú¸ü 8689818723

ÁÖß. ×¾Ö®ÖÖµÖÛú „ÖÖ¬Ö¾Ö 9284928762

ÁÖß´Ö.†“ÖÔ®ÖÖ Ø¿Ö¯Öß 9594073156

ÁÖß´Ö.संध्या पवार

९१
मजल्हा पमरषद शाळा, वाकळण, 
नमवन इमारत, मपन - 421301

३८१, ३८२

९२
मजल्हा पमरषद उच्च प्राथममक शाळा, 

नागांव,नमवन इमारत तळमजला, 
मपन- 400612

३,८३,३८४

८८
मजल्हा पमरषद शाळा, सपपरी (जनुी 

इमारत),मपन - 421204
३७४ ते ३७६

८९
ठाणे महानगरपामलका शाळा,सागली, 

मपन - 421201
३७७ ते ३७९

९४
मजल्हा पमरषद शाळा खोणी,मपन - 

421204
३८६, ३८७

९५
मजल्हा पमरषद मराठी शाळा, वडवली 
खदुश, नवी इमारत,तळ मजला,मपन - 

421302
३८८
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ÁÖß´Ö.„ÖµÖÁÖß ¸üÖ„Öë¦ü ÛúÖ„Öôêû 9869414719

श्री. योगेश गायकर ९७०२१५२१२०
श्री. रवींद्र सोनावणे ७२७६८३२४२६

९६
अंबरमप्रत मबल्डींग, तळमजला, ९० 

फीि रोड, पत्रीलपळुा जवळ, कल्याण 
CPS

९५
मजल्हा पमरषद मराठी शाळा, वडवली 
खदुश, नवी इमारत,तळ मजला,मपन - 

421302
३८८


