
दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
शशशकला बाशिस्कर 

(9890370350)
लईुजा डाबरे (9975710939)

जेकशलन लोपीस 
(8097763590)

स्नेहल ताांबे (9221086848)

उर्ममला बजाज 
(9967328560)

शिराग पाटील (9011299580)
स्िाती  गायकिाड 
(9158493487)

विशाल िनमाळी  
(९०९६१२९१६०)

प्रभािती पारले (९७५७२६०५५३)
सवुनता लोकेगािकर 

(९९६९८२६४६६)
नवमता जयेश पाटील 

(९८३३८३२०४०)
वमनल पपपळे (९९७५०८५६३३)

योगेश िौधरी 
(9271741014)

प्रािी मकुणे (८४२४००२७५६) हेमांत पाटील (8425062686) सांतोष काांबळे (9029737645)

मधकुर धादिड 
(८६८९९९६५४१)

सनुील भोईर 
(7772618085)

संवदप वनरगडेु (८४३३९१२०६८) राजेंद्र दबेु (९७६६७१००५९)

शैला म्हाते्र  (९९६७५७१३५१)
अजय पाटील 

(8080825318)
शिनोद सामांत (9511763994)

शनपा जोशी 
(8080109267)

नांदलाल सारुक्ते 
(8668828535)

अरपिद यादि (८९७६२६१९२०) सवतश पसग (९८२१०२२२७५) शरद जाधि (९१५८६१७१७९)

भारत सोनारे (9220056312)
माधरुी रहाटे (मोघे)
(७०४५५५१६६२)

सांगीता यादि  (9833236922) ज्योती पशदे (७७३८८१९९९८)

विनायक वशके (९९६७४५३८५०) राजश्री वपसे (९८१९४५१९६८) ज्योती घरत (९८२३६०५७७१)
मायादेिी कणसे 
(९९६९०५१०१३)

डायना डीकुन्हा 
(9370969948)

गणेश गाडगे (९९६७७०७०२७)
संध्या मालणकर 
(९८१९९१३०७९)

शर्ममला गायकर 
(९५०३०२५४१८)

अर्चना परेरा (९४२२४८९२८२) सांजय घोलप (9373765942) स्िाती  लाड (8369799592) कल्पना उबाळे (8169776396)

लक्ष्मीद्याल साखला 
(9819765515)

वशिाजी जानभरे 
(७४९८६८३३९२)

मयरुी म्हाते्र  (९९६७५४३०७७)
िांद्रकाांत अशहरराि 
(8169705835)

शोभा िव्हाण (9819832921) प्रसाद गोखले (8433911168) वमना मोरे (९८९०८१७७०१) वदपक मोवहते (९६६४३८२६७६)

कृपल िारेकर (९००४७८२५६३) शरशतक पाटील (7775949079)
शनशा शमश्रा 

(9892911415)
सनुांदा शशगाडे 

(9892280241)

१४६ ओवळा माजिवडा जवधानसभा मतदार संघ (पदजनदेजित जिकाणांची यादी)
जदनांक ०१.०१.२०२२ या अहहता जदनांकावर आधाजरत मतदार याद्ांचा जविेष संजिप्त पनुजरिण कायहक्रम

अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव
पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 

बसावयाचे  यादी भाग 

3
अमर ज्योती हायस्कुल 

साईबाबा नगर वमरा भाईंदर
१७ ते २३

4
लोकमान्य विद्यालय निीन 

इमारत वमरा भाईंदर
२४ ते २९, ४८

1
राहुल विद्यावनकेतन पहद स्कूल 
आर एम पी पाकच   वमरा भाईंदर

१ ते १०

2
भारतीय विद्यालय कस्तरुी पाकच  

वमरा भाईंदर
११ ते १६

7
शंकर नारायण कला ि िवणज्य 

महाविद्यालय वमरा भाईंदर
४९ ते ५४, ५५ ते ५७, ६५ ते 

७४

5

फादर जोशेफ मलुींर्ी शाळा 
जनुी इमारत टाईन टॉडस 

वकन्डर गाडचन इमारत कस्तरुी 
पाकच  वमरा भाईंदर

३० ते ३९

6
वजजस ॲन्ड मेरी हायस्कुल 

स्कुल पांर् पांडि इमारत वमरा 
भाईंदर

४० ते ४७



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

शभुाांगी महाशडक 
(9619284660)

गजानन भोसले  
(9969636303)

ममता यादि 
(9757406828)

श्रद्धा जडीयार
(9867120820)

बे्रना परेरा 
(9767781082)

तषुार शकणी 
(9967052630)

शनतीन राठोड 
(9967914930)

पौर्मणमा मसरू 
(9987074820)

प्रशतज्ञा इडेकर 
(9769219036)

सषुमा सकपाळ 
(9221099276)

सांजय नाईक 
9867692377)

नांदा गायकिाड 
(8879062312)

सशिन गोसािी 
(8652010307)

शिजय निघरे 
(9869729735)

क्क्लफडड परेरा 
(8286451425)

सशरता पडळकर 
(9819662186)

सलुभ म्हाते्र 
(9820736932)

समुन शभसे 
(9664889734)

जयमाला सांखे 
(8928175619)

शलना सातारे 
(9820328059)

ज्यशुलअस अबा 
(91226871280)

शिनोद िौबे 
(7498116408)

िैशाली पाटील 
(8378043531)

महेद्र गािांड 
(9892780518)

सशुनता पाल 
(9167218364)

कैलास शेिांते 
(8422811478)

िांिला रोहणे 
(7066997191)

जयेश पाटील 
(8433961405)

समीर भोपतराि 
(9892931904)

हेमांत हांबीर 
(9867503669)

कशिता गारे 
(7775081000)

धनश्री घाडी 
(9167884836)

प्रशाांत पाटील 
(9221005758)

शननाशा सांखे 
(9096063062)

गीता पोखरकर 
(8697945755)

रुपाली इांदलुकर 
(9820738893)

नयना िाांगण 
(9867719559)

श्रद्धा परब 
(9819507506)

शदनेश शमा 
(9029616662)

िैष्णिी देिरुखकर 
(9969551653)

आकाांक्षा काांबळी 
(7066997191)

तलुसी राणा 
(9867254151)

सरेुश टेळे 
(9867254151)

रेखा घाडी 
(7506523681)

महेश पाटील 
(9834337985)

शमशलद पिार 
(8451826118)

सभुाष पाटील 
(8976266765)

प्रशाांत कोळी 
(9870300638)

हषडल सांखे 
(9637005760)

राज ूकोिरे 
(9702482065)

मणृ्मयी कदम 
(8356094327)

राहुल पेडणेकर 
(9819202622)

 सय्यद काझी
(9664881225)

अक्सा अस्लम 
(9619080841)

पनूम राऊत 
(9922768264)

नाशझया नकिी 
(9920362646)

8
वमरा भाईंदर महानगरपावलका 

शाळा क्र 29 वमरा भाईंदर
५८ ते ६४

11
ब्लॉसम हायस्कूल नमचदा नगर 

खारी वमरा भाईंदर
८५ ते ८७, १०० ते १०१

12
अवभनि विद्यामंवदर जनुी 

इमारत गोडदेि वमरा भाईंदर
८८ ते ९९

9
डॉन बास्को पब्ब्लक हायस्कूल 

निघर वमरा भाईंदर
७५ ते ७९

10
वमरा भाईंदर महानगरपालीका 

प्राथवमक शाळा नं  8 वमरा 
भाईंदर

८० ते ८४

13
क्िीन मरॅी हाईस्कूल गोल्डन 

वमरा रोड पिूच
१०२ ते ११३

14
जयंत दत्त हाईस्कूल गोडदेि 

मीरा रोड पिूच
११४ ते १२३



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

झाहीदा शेख 
(9930591252)

अशनल म्हाते्र 
(9819218737)

सबा शेख 
(9766706167)

दत्तात्रय गबाळे 
(8369552768)

तसकीन शेख 
(7738561075)

शिजय पाटील 
(7738190012)

प्रशिण गढरी 
(8424857468)

शिद्या ठाकूर 
(9226348335)

नसरीन खान 
(8767825341)

गणेश राणे 
(9594321755)

मारुती पिार 
(8552027021)

कल्पना घगेु 
(9167533238)

शनरांजन राऊत 
(8108571478)

राहुल भोईर 
(9021946415)

सहुास बागलु 
(8422811321)

शिजय िाघमारे 
(9975550574)

हशरषकुमार  िैती 
(9702903673)

िांद्रकाांत जाधि 
(9821729031)

रमेश पाटील 
(8451068351)

राजेश भोईर 
(9920866256)

महेश डािले 
(9833284301)

शिजय कटपारा 
(8468878950)

अक्स्मता गािडे 
(9920090710)

शिराग कटपारा 
(9768418153)

शदिेश सोलांकी 
(8779056977)

सांतोष परब 
(9699440196)

गणेश गोडे 
(9324468607)

सांतोष शतटमे 
(8898711528)

मकेुश सोलांकी 
(9699566956)

सतीश साळुांखे 
(9822115355)

शप्रयाांका पिार 
(9967679189)

शिजय तपुसुांदर 
(8169866370)

शिद्या शशदे 
(9867070263)

जागतृी राऊत 
(9930378481)

भािना रेडकर 
(9869678159)

रिींद्र माने 
(8459454750)

पषु्पा गपु्ता 
(9890829238)

प्रदीप सोलांकी 
(9768117047)

अजीम शेख 
(7666606515)

आत्माराम तुांगार 
(9273180343)

जलेुखा सेंदलेु 
(9892680562)

शसद्धी राणे 
(9868439305)

सांजया आांबेकर 
(9029551460)

अशोक भोईर 
(9224743896)

कोटील्दा रेम्डीस 
(9867432897)

रशिकाांत भोसले 
(9819821545)

सशुनल शसग 
(9833496748)

सहुाशसनी शिभाड 
(9223535241)

शप्रयाांका यादि 
(9320510469)

सांतोष पिार 
(9920884491)

बाळू शधदळे 
(7507979679)

दत्ता म्हाते्र 
(9820171744)

भरत नाईकिडे 
(9967253900)

सशिन पाटील 
(9136392267)

मशनषा पाठक 
(9967547016)

लक्ष्मण िाघमारे 
(8652610632)

शिजय यादि 
(9819321404)

पनूम शपपळे 
(9867550490)

श्रद्धा माळी 
(9623168938)

शहतेश दिणे 
(8446688739)

हेमांत देसाई 
(9892474496)

राजेंद्र िोरगे 
(9820962589)

लईुजा गोन्साल्िीस 
(7720037615)

सधुाकर दिुे 
(9594159719)

15
फन्स स्कूल जनु्या पेट्रोल पंपा 
शेजारी गोडदेि मीरा रोड पिुच

१२४ ते १२७

16
रमाबेन बालभुाई कनकीया 

शाळा बेिली पाकच  निघर वमरा 
भाईंदर

१२८ ते १३७

19
वमरा भाईंदर महानगरपावलका 

उदूच शाळा क्रमांक 5 वमरा 
भाईंदर

१६४ ते १७३

20
सेंट झेव्हीयसच हायस्कुल 
कावशगांि वमरा भाईंदर

१७४ ते १८२

17
वमरा भाईंदर मनपा घोडबंदर 
प्राथवमक मराठी शाळा क्र  9 

वमरा भाईंदर
१३८ ते १४२

18
इंवडयन हायस्कूल पाईपलाईन 
रोड हाडकेश काशीगांि वमरा 

भाईंदर
१४३ ते १६३

21
एम एल दालवमया हायस्कूल 

सषृ्टी काम्पलेक्स पेणकरपाडा 
वमरारोड

१८९ ते  १९०

22
ठाणे महानगरपावलका शाळा 

क्रमांक 58 ओिळा ठाणे
१९१ ते १९६



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

राजेश ताांडेल 
(8655788481)

शदनेश सहारे 
(8655362000)

शिलास राख 
(9892170870)

जी. एस. शनकम 
(9868760522)

श्रीशनिास मुांडे 
(9284919715)

शरबेलो माग्दालेनो 
(9860294150)

राजेश कोळी 
(8999359532)

सिेश शसग 
(7977492325)

मो. अयाझ रशफक 
(9029747772)

ऋशतका सोनािळे 
(8928100383)

सीमा मोरे 
(9757088204)

महेंद्र मेिाती 
(7506946610)

लालासाहेब सपकाळ 
(9969067987)

श्रीराम लोकरे 
(7021941161)

मनीलाल सयूडिांशी 
(9867164545)

आशतुोष शसग 
(8828283626)

सशरता सौन 
(9167057199)

भगिान भोईर 
(9892812390)

सरेुश आखाडे 
(9821717066)

राहुल परदेशी 
(9833155710)

रिींद्र कदम 
(9969260555)

शकसन कापसे 
(9967277349)

सधुा जयुाल 
(9076451700)

स्नेहल पाटील 
(9860232348)

नताशा सोनकर 
(9969143345)

नताशा सोनकर 
(9969143345)

नताशा सोनकर 
(9969143345)

नताशा सोनकर 
(9969143345)

गीता साळुांखे 
(9773507245)

गीता साळुांखे 
(9773507245)

गीता साळुांखे 
(9773507245)

गीता साळुांखे 
(9773507245)

लहू करांगटुकर 
(9702506599)

रेखा िौगलेु 
(9892212476)

शकती जांगम 
(9869615273)

आर एल. पाटील 
(9020716412)

पाांडुरांग पाटील 
(7756801378)

शिष्ण ूशशरसाठ 
(9322313905)

मदन यादि 
(8097236861)

अशनल जाधि  
(8779838971)

स्नेहा मोरबाळे 
(9833556836)

कोमल साळुांके 
(9004500104)

स्िाती पेिेकर  
(9969967506)

सनुांदा झगुरे 
(8108959700)

राज ूशशरसाठ 
(8108524430)

शसदे्धश मोरे 
(8879446203)

साशनका दळिी 
(9892778126)

राजश्री बागडीकर 
(9702277374)

उत्तम शशके 
(9769961124)

सांजय साळुांखे 
(9967801819)

सांतोष मदगे 
(9987201016)

सांजय बोडे 
(9867708270)

साक्षी भाबळ 
(8655737925)

उर्ममला गिाळे 
(9930196034)

शनलेश ठोंबरे 
(9702379121)

अशभशजत कारांडे 
(8976453255)

23
ठाणे महानगरपावलका शाळा नं  

62 कासारिडिली ठाणे
१९७ ते २०७

24

मछुाला पॊवलटेक्नीक ि अरुण 
मछुाला हॊटेल आंतरराष्र्टीय 

कॊलेज साईबाबा विहार 
कॊम््लेक्स ठाणे

२०८ ते २१७

27
पथृ्िी राज पहदी हायस्कूल 

नळपाडा ठाणे
२२७ ते २३२

28
राजा वशिाजी विद्यामंदीर 

लोकमान्य नगर पाडा नं  4 ठाणे
२४२ ते २५१

25
कािेसर ठाणे मनपा शाळा नं  

66 ठाणे
२१८ ते २२४

26
ठाणे म न पा शाळा येऊर गांि 

ठाणे
२२५ ते २२६

29
ठाणे म न पा शाळा क्र 46 

नविन इमारत ठाणे
२५२ ते २५८



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

सांतोष कटके 
(9987115117)

शिजय शिशे 
(9588052936)

सांशदप जाधि 
(8655700262)

राजेश दळिी 
(7045035997)

महेंद्र काांबळे 
(8806495310)

सीमा िाणी 
(9869713132)

स्िाती धोंडगे 
(9819114005)

िैशाली ओगळे 
(9702493911)

एन गोन्साल्िीस 
(9158840083)

गणेश बनकर 
(9702348024)

शकशोर िरठा 
(9702150840)

सहुास रोकडे 
(8879070370)

शमझा झाकी बेग 
(7208049144)

शरता शसग 
(8689948760)

पषु्पलता गािडे 
(8652368641)

मशनषा िौहान 
(9594277930)

रमेश िौधरी 
(9987937474)

गोकुळ अलाई 
(9819104187)

हरनीत कौर 
(8850463708)

रिींद्रनाथ राित 
(9321870042)

छाया गािडे 
(7506105183)

शिद्या फापाळे 
(9850313291)

कमलाकर जाधि 
(8237430718)

प्रभाकर शमश्रा 
(9702575700)

सायली घरत 
(8425821006)

अशभशजत भोसले 
(7506187509)

गोकुळ जमदाडे 
(9004941019)

शाांताराम बेलकर 
(9892311807)

ज्ञानदेिी काांबळे 
(7887710937)

अमतृा पारकर 
(8689807787)

माधरुी बागडे 
(9819300681)

ज्योत्स्ना राऊत 
(9821222129)

अशिनाश दळिी 
(7218363289)

िैभि शशदे 
(9869283038)

शाांताराम भोईर 
(9930807775)

सोपान जाधि 
(9930807775)

महेंद्र बािा 
(9592735777)

नयन साळिी 
(9920080695)

छाया आहेर 
(8097543738)

सशुिता जाधि 
(9930807776)

सांजय गोयल 
(9820739026)

शदनेश जाधि 
(8652448852)

शिजय पाटील 
(9869952993)

अशनता तायडे 
(7083826547)

िामनराि ओशशरे 
(9892402489)

शकरण गाशित 
(9076300739)

प्रिीण रुके 
(9702954171)

सांजय राजोलीया 
(9920247597)

पे्ररणा ढिळ 
(9619009133)

भालिांद्र सोनार 
(9867210907)

अशोक िाक्ल्मकी 
(8828281182)

मोहन भोंडिे 
(8691804333)

राजमल िव्हाण 
(9757200231)

बाळू मेघे 
(9967929613)

लालमणी मौयड 
(8422960707)

जगदीश परमार 
(7021978780)

उमाकाांत सोनािणे 
(7588733478)

सजुाता काळे 
(7039986077)

रामसजीिन यादि
(9702916683)

ऐश्िया करगटुकर
(9022855720)

मोरेश्िर जोशी 
(9819020539)

अशनलकुमार खैरिार
(9223803944)

मनोहर कदम 
(9321851526)

हशरश्िांद्र सरोज 
(8080595700)

31
ठाणे मनपा वजद्द अपंग मवतमंद 

शाळा, िसंत विहार, ठाणे
२३३  ते २४१,  २६५ ते २७३

32
वशिाई विद्यालय वशिाई नगर 

ठाणे
२७४ ते २८०

30
ज्योती इंब्ललश स्कुल शास्त्री 

नगर ठाणे
२५९  ते २६४

35
पंर्वशल विद्यालय लोकमान्य 

नगर पाडा नं 4 ठाणे
२९९ ते  ३०८

36
ठाणे म न पा  शाळा नं  48  

पोखरण रोड कोकणी पाडा ठाणे
३०९ ते ३१२

33
यशोधन एज्यकेुशन इब्ललश 

स्कुल शास्त्री नगर ठाणे
२८१ ते २९०

34
दौपदी बाई जगदीश इंदीसे 
विद्यामंदीर परेरा नगर ठाणे

२९१ ते २९८

37
ठाणे म न पा स्कुल नं 110 

गांधी नगर पोखरण रोड नं 2  
ठाणे

३१३ ते ३१८



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

बाळासाहेब भांडारी
(9920095796)

आरसी नाडार 
(9820653738)

कैलास िालीलकर 
(8452062627)

शिजय हुलिान 
(7738104425)

अशनल बाांगडे 
(9920947605)

शिनोदकुमार यादि 
(9594527573)

रामिांद्र शबदरकर 
(8999284108)

लशलता पजुारी 
(9136208977)

नरुजहा शफी 
(8692804912)

शिधी कदम 
(9819689051)

शदपेश मांत्री 
(8108636170)

शनतीन साकशरया 
(9967334555)

सशिता सकपाळ 
(8369418084)

शभुाांगी भोसले 
(9082212378)

श्याम नाईक 
(7208862803)

अलकनांदा साळुांखे
(9987331945)

ज्यशुलयन अल्िारीस
(9594776131)

दशडन झाडे 
(9773424138)

शदपक सानप 
(8806008696)

ओमकार मोरे 
(9029903889)

नांदाताई िौगलेु 
(8425015964)

पौर्मणमा मदु्राळे 
(9867660669)

दगुा खराते 
(9867428239)

अनघा गािडे 
(7559134702)

सांतोष सोनािणे 
(9930306897)

मयरू पाटील 
(9867624643)

राजेंद्र गोंजारी 
(9930484610)

प्रथमेश िाघपांजे 
(9867020773)

बाळकृष्ण ठाकूर 
(8652031995)

शाांताराम लडे 
(9594202321)

सांगीता साांगळे 
(9987964488)

रोशहणी घाडगे 
(8928541181)

पषु्पा शेंडे 
(9373375618)

शदनेश बाशरया 
(8369533710)

अशभशजत इांगळे 
(9004867161)

िषृाली शथटे 
(9821742277)

आशशष रायबोले 
(9702676928)

सायली भोसले 
(9969077827)

शदप्ती मालसुरे 
(8433702808)

गायत्री शबडये 
(9322352317)

महेश बेलकर 
(9004911041)

अरुणा उां बे्रकर 
(9967796033)

शिलास मस्के 
(8355959861)

सांजोत जाधि 
(9820639302)

राजेश कोळेकर 
(8097131780)

सभुाष यादि 
(8554050914)

शशशकाांत धेंडे 
(9619381671)

हेमांत नेमले 
(9921790967)

घनश्याम दिणे 
(9209300234)

सिेश गायकिाड 
(8691923426)

प्रशदप पालाांडे 
(8082385919)

सशुनता खाडे 
(9867429450)

मसु्ताक शेख 
(9226858074)

शेखर दळिी 
(865575797)

सांजय भालेराि 
(9820562069)

रशिद्र टपाल 
(9137229805)

39
ठाणे मनपा शाळा नं  47 

वशिाई नगर ठाणे
३३० ते ३३६

40
आर जे ठाकुर विद्यामंवदर 

लोकमान्यनगर पाडा नं  3 ठाणे
३३७ ते ३५०

38
होम ऑफ फेथ हाईस्कूल 

सभुाष नगर ठाणे
३१९  ते ३२९

43
सावित्रीबाई वथरानी विद्यामंदीर 

ितचक नगर
३७२ ते ३७९

44
ठाणे महानगरपावलका शाळा 

क्रमांक 15 ि  36 वर्राग नगर 
ठाणे

३८० ते  ३८७

41
ठाणे म न पा शाळा नं 

44/107 ितचकनगर ठाणे
३५१ ते ३६५

42
मॆत्री गाडचन क्लब हाऊस इमारत 

पोखरण रोड नं  2  ठाणे
३६६ ते ३६८



दि. 13/11/2021 दि. 14/11/2021 दि.27/11/2021 दि.28/11/2021
अ.क्र पिदििेदित दिकाणाचे िाव

पिदििेदित दिकाणी BLO याांिा िेमिू िेण्यात आलेल्या तारखा पदजनदेजित जिकाणी घेऊन 
बसावयाचे  यादी भाग 

सशुनता राठोड 
(9702648681)

रांजना डुांबरे 
(9322103748)

ज्ञानेश्िर रोकडे 
(9271934797)

राशगणी शेलार 
(7709349634)

िैभि उतेकर 
(9920795058)

केतन मदे 
(9284718426)

प्रकाश डोंगरे 
(8355808400)

केशि महादेि 
(9920973171)

(आकाि दलगाडे)
सहा. मतिार िोंिणी अदिकारी

146 ओवळा मदिवाडा दविािसभा मतिार सांघ

45
ठाणे महानगरपावलका शाळा 
क्रमांक 43/106 मावजिडा 

गाि मावजिडा  ठाणे
 ३८८ ते  ४०१

46 मध्यिती वनिडणकू कायालय - मावजिडा मानपाडा प्रभाग सवमती, 3 रा मजला, यशस्िीनगर, बाळकुम, ठाणे १  ते  ४०१


