
अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

14 कोपरी पाचपाखाडी 368

1 प्रथमेश रघनुाथ पाटील 9773435310
2 प्रफुल गायकवाड 8850078802
3 बाळासाहेब ककसन संसारे 9594797237
4 प्रकवण नाना नेरकर 9833565291
5 गणपत बारकू दबुळे 9370914128
6 कलावती भाउू हंबीर 9049769654
7 प्रकवण सरपाते 9594548945
8 रूपाली प्रकाश दाते 9869777307
9 पे्रणश प्रकाश कभलारे 9967435195
10 श्री. रघनुाथ गोपाळ पोरनाक 9892172840
11 करना गपु्ता 8108522797
12 श्री. सकुनल चौगलेु 9967313556
13 नागेंद्र रघनुाथ ससह 9930059286

14 श्री. स्वप्नील पाटील
9833882415/
9082786924

15 श्री.बाबरुाव ढोबळे 8108356775
16 लाल साहब 8108659088

147 कोपरी पाचपाखाडी विधानसभा मतदार संघातील पदर्ननदेवित विकाणे यांची यादी

1

ज्ञानोदय कवदयामंकदर (माध्यकमक) 
भाग सावरकर नगर ठाणे 

400606

2
ठाणे म.न.पा. शाळा क्र.120 

सावरकर नगर ठाणे 400606



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

17 सरकु कवश्वकमा 9870661278
18  श्रीम. शारदा राजीव पवार 8655618426
19 आरती ब्राम्हणे 9930801776
20  श्री. अकनल मारुती जाधव 9920437232
21  श्री. एस.व्हह तेलवणे 8451066254
22  श्री कपरचंद्र गोसावी 9969323962
23 श्रीम. मनृाल कुलकणी 9619007978
24 श्री.प्रकदप पसतगे 9773784776
25 श्री.शशीकांत कमश्रा 7977551199
26 अमतृा आनंत पारकर
27 श्री. प्रकवण कवठ्ठल जागडे 9819251648
28  श्री. चंद्रकांत पवार 9321538133
29  श्रीम. सनंुदा थोरात 9221856685
30  श्रीम. शकशकला यादव 7666513502
31  श्रीम. सकमक्षा कदम 9819448655
32  श्रीम. सकमक्षा कदम 9819448655
33 श्री. हेमंत साळी 9326964335
34  श्री. प्रकदप सशपी 8692895805
35 मंजषुा मोरेश्वर धानवे 9987991275
36 मध ुसंतोष देवारकर 8655357923

37 मध ुसंतोष देवारकर 8655357923

38 सरुेंद्र रामप्रसाद यादव 9022957489
39 पल्लवी गलुाबससह पाटील 9987558411

2
ठाणे म.न.पा. शाळा क्र.120 

सावरकर नगर ठाणे 400606

5
छत्रपती कशवाजी कवदयालय 
सावरकर नगर  400606

6

कवभतूी प्रकाशानंद कवदयालय, 
रुपादेवीपाडा वागले इस्टेट ठाणे 

400606

3

ठाणे म.न.पा. प्रभाग सकमती 
कायालय वततकनगर ठाणे 

400606

4

आर.जे. ठाकूर ककनष् ठ 
महाकवदयालय सावरकर नगर 

400606



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

40 जयश्री भ. खरात 9870006793
41 आम्रपाली कसद्धाथत खरात 8108678700
42 राजेश्री गायकवाड 9702958848
43 श्री. अच्छेलाल यादव 8652393937
44 सकुमत्रा पाल
45 लक्ष्मी कनोकजया
46 आशतुोष ससह
47 बाळासाहेब धोंगडे 9702546434
48 श्री. अच्छेलाल यादव 8652393937
49 पषु्पावती दांगट 9561451541
50 पषु्पावती दांगट 9561451541
51 आशतुोष कनकम 8082340259
52 कदपाली पठारे 8369940313
53 लक्ष्मण बोडेकर 9594654333
54 संकगता अलकंुटे 9920765320
55 संध्या कोल्हे 9004980407
56 कवठठल पारधी 9594399863
57 सभुाष राठोड 7977471012
58 कवठठल पारधी 9594399863
59 नयन राठोड 9167120226
60 कल्पना कदम 9136783175
61 रमेश जाधव 9637954702
62 सरेुश अंबलुकर
63 आंनद मारुती तावसे 9869111354

6

कवभतूी प्रकाशानंद कवदयालय, 
रुपादेवीपाडा वागले इस्टेट ठाणे 

400606

9

कामगार हॉस्पीटल 
(इ.एस.आय.सी)वागळे इस्टेट 

400606

7
कभमसंदेश बालवाडी, इंकदरानगर 

वागळे इस्टेट,

8
भारतरत्न इंकदरागांधी कवदयालय 

सावरकर नगर 400606



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

64 कशला संजय माळी 9869829554
65 साहबलाल यादव 9702753823
66 श्रीम.तेजस्वीनी पाटील 9969561947
67 श्रीम.स्नेहा अकनल कोल्हे 9326477208
68 रसवद्र गोसवद मौळे 9225993321

69 श्रीम.सोनाली फळे/गायकवाड 8652473997

70 श्रीम.गौरी पतंगे 7710028444
71 श्रीम.कप्रती वागमेुकर 9819245922
72 कवद्या जाधव 9930366881
73 सरेुश सशदे
74 कवक्रांत कुलकणी
75 पंकज हलगेकर
76 कदपक मयेकर
77 महेश कनगडुकर
78 कवजय कांगणे
79 कशवाजी कंुभार 7039684695
80 कशवाजी कंुभार
81 आशा पाटे 9969856525
82 आशा पाटे 9969856525
83 कशवाजी कंुभार 7039684695
84 आशा पाटे 9969856525
85 रामचंद्र ठोंबरे 9702511114
86 राजेंद्र बाब ुएनमलु्ला 9136211564

9

कामगार हॉस्पीटल 
(इ.एस.आय.सी)वागळे इस्टेट 

400606

10

ठा.म.पा समता नगर वेलफेअर 
सेंटर ठाणे मतीमंद मलुांची शाळा 

हॉल 400606

11

ठा.म.पा पकरवहन सेवा मखु्य 
प्रशासकीय इमारत  वागळे इस्टेट, 

ठाणे 400606

12

मदृ सवेक्षण, आकण मदृ चाचणी 
अकधकारी कायालय वागळे इस्टेट 

ठाणे 400606



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

87 राजेंद्र बाब ुएनमलु्ला 9136211564
88 ओमकार नाखवा 9773367815
89 खंडू धावट 9820822838
90 जनादतन नारायण पाटील 9322724968
91 ककशोर कदम 9892411348
92 ककशोर कदम 9892411348
93 जासलदर माने 9322768359
94 जासलदर माने 9322768359
95 प्रमोद चौधरी 7738000131
96 वंदना अकनल जगताप 9833817840
97 सौ. झाजे स्नेहा.एस. 9323181863
98 देशमखु ए. बी. 9146547652
99 जे.आर. कोंढारे 70398819
100 हेंमत गोहील 9869337169
101 श्रीम. सोनल कगरी 7738319454
102 हेंमत गोहील 9869337169
103 सौ. रोशनी र. झगडे 8097757750
104 श्रीम. सोनल कगरी 7738319454
105 हेंमत गोहील 9869337169
106 श्रीम. सोनल कगरी 7738319454
107 सौ. रोशनी र. झगडे 8097757750
108 सौ. रोशनी र. झगडे 8097757750
109 यवुराज नागकटळक 9867453148
110 चंद्रशेखर काणेकर 8169987351

13

श्रीमती इंकदरा  गांधी सहदी मराठी 
कवदयालय रामचंद्र नगर 3 ठाणे 

400604 प.

14

राजषी शाहू महाराज कवदयालय, 
नकवन इमारत 2 इ.एस.आ.एस. 

हॉस्पीटल रोड वागळे इस्टेट ठाणे 
400606

12

मदृ सवेक्षण, आकण मदृ चाचणी 
अकधकारी कायालय वागळे इस्टेट 

ठाणे 400606

15

कवभागीय कृषी सहसंचालक 
कायालय वागळे इस्टेट ठाणे 

400606

16

आझाद इंव्ललश शाळा, कायालय 
कबल्ल्डग, अंकबका नगर ठाणे 

400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

111 सकरता बेकावडे 9930058591
112 सकरता बेकावडे 9930058591
113 कमसलद जाधव 9860972118
114 इशरत शेख 7506141081
115 इशरत शेख 7506141081
116 कवमल पाटणकर 9867258213
117 कवमल पाटणकर 9867258213
118 ज्ञानेश्वर पाटील 7710994952
119 ज्ञानेश्वर पाटील 7710994952
120 कदपक पाटील 9702846218
121 सरेुश सशदे 9892683085
122 सरेुश सशदे 9892683085
123 सकवता शंकर पवार 9987402557
124 रंगनाथ जोशी 9833187935

17
ठा0म.पा. शाळा क्र.95/130/131 

काजवूाडी ठाणे 400604

16

आझाद इंव्ललश शाळा, कायालय 
कबल्ल्डग, अंकबका नगर ठाणे 

400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

125 हाजस अन्सारी 9819889222
126 सवुणा कनकम 8275456834
127 अनघा कोयडे 9869468758
128 तानाजी पाटील 9821176855
129 ज्योती नागरे 9892435808
130 मनोज हरवटे 9892435808
131 बाप ूसाखरे 9702643414
132 सकचन मोहीते 9762355996
133 कवजयकुमार माने 9867283675
134 संभाजी पाखरे 8082253344
135 आबा भोसले 9969177201
136 रंगनाथ जोशी 9870828362
137 प्रणाली प्रकाश पालकर 8451819964
138 वांसती येवले 9820220409

20 139 वांसती येवले 9820220409
140 शारदा मळुुक 9920078056
141 देवराम साबळे 8097781117
142 कनलेश वाईरकर 9892953067
143 संतोष वाईरकर 9892788755
144 हेमलता प्रकतम आहीरे 9076098641
145 सरेुखा हेमकांत कनकंुभ 9324963783
146 संजीवनी वाजे 9221266824
147 पप्प ुघावट 8369735344

17
ठा0म.पा. शाळा क्र.95/130/131 

काजवूाडी ठाणे 400604

18

ठा.मपा. शकहद तकुाराम ओंबळे 
बडॅसमटन हॉल कोरम मॉल शेजारी 

सर्ववस रोड ठाणे 400604 प

19
ठा.म.पा बारकूशेट वैती स्टेज ठाणे 

400604 प

आ.टी.आय वागळे इस्टेट 
वस्तीगहृ इमारात ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

148 अचतना हेमकांत सनकुभ 7507966290
149 कनमतला शंकर भोसले 9323030085
150 शर्वमला मनोहर धाडवे 9619837981
151 कनकतन लक्ष्मण नलावडे 9867921986
152 राज ूबबन बोंदे्र 9833712112
153 गणेश सशदे 9653203660
154 लक्ष्मी कवलास कडके 9082240079
155 ओमकार मेंहगे
156 ओमकार मेंहगे
157  प्रमोद कारंडे 9819665991
158  प्रमोद कारंडे 9819665991
159  प्रमोद कारंडे 9819665991
160 कगरीश कशके 9869621902
161 कगरीश कशके 9869621902
162 कगरीश कशके 9869621902
163 कगरीश कशके 9869621902
164 नम्रता राव 9869621902
165 नम्रता राव 9869621902
166 नम्रता राव 9869621902
167 ससचता पगारे 9702960683
168 कल्पना सपेुकर
169 ससचता पगारे 9702960683
170 ससचता पगारे 9702960683
171 ससचता पगारे 9702960683

22
ठा0म.पा. शाळा क्र.38 शांतीनगर 

 ठाणे 400604

आ.टी.आय वागळे इस्टेट 
वस्तीगहृ इमारात ठाणे 400604

21
ठा0म.पा. शाळा क्र.111 

शांतीनगर  ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

172 कवक्रांत कुलकणी 9757433775
173 कवक्रांत कुलकणी 9757433775
174 कवक्रांत कुलकणी 9757433775
175 पजुा गुंडे 9869255270
176 मकु्ता शांताराम मोरे 8424856086
177 सकुनता सरोदे 9833819928
181 जगन कवठ्ठल कनळकंुठे 9322757226
182 जगन कवठ्ठल कनळकंुठे 9322757226
178 आशा तेलंगे 7506832981
179 शांताराम मोरे 9867096230
180 राजेंद्र गोतपगार 9819177195
183 हेमकांत कनकंुभ 9323080271

184 अकजत कुमार ओमप्रकाश शमा 9867148418

185 अकजत कुमार ओमप्रकाश शमा 9867148418

186 शालीनी पळशापरेु 9821332170
187 गणेश काळे
188 गणेश कदनकर काळे 9870977767
189 गणेश कदनकर काळे 9870977767
190 सखाराम प्रभु 7738511897
191 बाळू नवस ुभोमटे 8169942259

23

ठाणे मनॅ्यफॅुक्चरसत असोकसएशन, 
जे.के. ऑडीटोरीयम हॉल वागळे 

इस्टेट ठाणे 400604

26

आदशत कवकास मंडळ , 
बालकवदयामंकदर ककसन नगर 2 

ठाणे

27
श्रीनगर कवदयामंकदर ठाणे 

400604

24
ठा0म.पा. शाळा क्र.39   हाजरूी  

ठाणे 400604

25

प्रधानमंत्री कौशल्य कें द्र, ठाणे 
महानगरपालीका उद्यान समोर, 

हजरुी, ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

192 पकंज हलगेकर 9867677283

193 कनकलमा पाटील 7710833353

194 रसवद्र कवनायक वाघमारे 9004118834
195 रसवद्र कवनायक वाघमारे 9004118834
196 कुनाल पाटील 7715826357
197 कशनकर गोंकवद मरुलीधर 9869838819

30
सपूर ककडुस प्ले ग्रपु, नसतरी 

अय्यपा मंदीर समोर श्रीनगर ठाणे
198 जतीन मकवाना 7715915822

31

ठा0म.पा. शाळा बालवाडी 
श्रीनगर, वारलीपाडा क्रांती टॉवर 

जवळ  ठाणे 400604
199 कदनकर बेंडकोळी 8446774451

200 कगरीराज माध ुगंराडे 7715818656
201 अचतना नाईक 75888031283
202 सकुनल मोरे 9887770374
203 कवना पावसकर 9820912724
204 रेखा कतवारी 9987616598
205 रेखा कतवारी 9987616598
206 तरन्नमू शेख 8655978611
207 तरन्नमू शेख 8655978611
208 कप्रया हेमंत म्हाते्र 9619788250
209 कप्रया हेमंत म्हाते्र 9619788250

32 श्री मंगल कायालय श्रीनगर हॉल

33
कवदयतु कनकरक्ष् ाण कायालय वागळे 

इस्टेट ठाणे 400604

28

ठा0म.पा. शाळा बालवाडी 
श्रीनगर, वारलीपाडा क्रांती टॉवर 

जवळ  ठाणे 400604

29
श्रीनगर ठामपा जलकंुभ 

कंपाऊंड,पाण्याच्या टाकीसमोर

34
ठामपा शाळा क्र.32 उदुत शाळा 

हाजरूी ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

210 वसंत पाटील 9082421513
211 स्वप्ना पाटील 9819958080
212 स्वप्ना पाटील 9819958080
213 कवजय कांगणे 9969083031
214 चेतन अकनल प्रजापती 9619419421
215 शशीकांत झाल्टे 8208478250
216 संतोष धोंगडे 9764127906
217 संतोष धोंगडे 9764127906
218 संतोष धोंगडे 9764127906
219 देवीदास गायकवाड 9890392977
220 मनोज राजेंद्र जैस्वार 8850401547
221 संजय नाटेकर 7977001681

222 प्रकाश मोरे 9653296920

223 महेश कनगडुकर 8692086382
224 महेश कनगडुकर 8692086382
225 महेश कनगडुकर 8692086382
226 देवराम  राउुत 9653168249
227 कनलेश पावस्कर 7021296358
228 कदपक रघनूाथ मोराणकर 9869431032
229 संध्या अशोक भोळे 9969166812
230 महेश कनगडुकर 8692086382
231 राजन कवष्ण ूभोसले 9404361887

36
बबनराव पडवळ कवदयालय 

पडवळनगर वागळे इस्टेट

37

आदशत कवकास मंडळ , 
बालकवदयामंकदर ककसन नगर 3 

भटवाडी  ठाणे

35 एलआयसी कायालय हाजरूी

38
ठामपा शाळा क्र.23/103 ककसन 

नगर  ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

232 खान मोशीन शफाअत 9029666882
233 सवुणा बळे 9969065328
234 कदपक मयेकर 8108012997
235 सकुप्रया वाडेकर 9757396713
236 महाद ुदरोडा 7875272365
237 बाळू जाधव 8291442621
238 महेश कनगडुकर 8692086382
239 गणेश परदेशी 9892514084
240 दत्ता शामराव साठे 9920737324
241 अशोक हेंबाडे 9869105088
242 सकुनता प्रमोद सयुतवंशी 8692991035
243 महेश कनगडुकर 8692086382
244 कसमा भोईर 9594898177
245 महेश कनगडुकर 8692086382
246 कवरश्री माने 8422936187
247 सकुनता महाजन 8422934909
248 कलना एगडे 9702766827
249 गरुुनाथ गायकर 8087184707

250 कल्पना डोईफोडे
9892360882/81087043
45

251 व्स्मता घरत 8108704345
252 कंुदन गोवारी 7208438846
253 कदपाली संखे 9029312945
254 पल्लवी म्हाते्र 9757170017

38
ठामपा शाळा क्र.23/103 ककसन 

नगर  ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

255 चारुकशला कोळी 9768386199
256 कमता हयास 9224664930
257 नरेश अडसळे 9702946200
258 रमेश कांबळे 9594501465
259 काकमनी पांचाळ 9224610029
260 कसमा राठोड 9322931555
261 गायत्री रावल 9819472311
262 अशोक भोसले 9869284329
263 रेखा गवळी 9769535506
264 सकचन पाटील 9167209039
265 सकचन पाटील 9167209039
266 सकचन पाटील 9167209039
267 सनंुदा यादव 9967216364
268 रजनी पाटील 7770009929
269 प्रभा कवक्रम कदम 9220326555
270 प्रभा कवक्रम कदम 9220326555
271 प्रभा कवक्रम कदम 9220326555
272 प्रभा कवक्रम कदम 9220326555
273 कवकास कदघे 9372062991

274 अकजत महादेव घाडीगावकर 7718044616

275 बाशा राठोड 9372916670
276 बाशा राठोड 9372916670

40

ककसन शेठ मैदान, नवोदय कन्नड 
शाळेच्या समोर, कशवाजी नगर, 
ककसन नगर, ठाणे 400604

41
श्रीरामकृष्ण कवदयालय पडवळ 

नगर,ठाणे

38
ठामपा शाळा क्र.23/103 ककसन 

नगर  ठाणे 400604

39
नवोदय कन्नड हायस्कूल 

कशवाजीनगर ककसननगर ठाणे

44
सेट लॉरेन्स हायस्कूल ॲण्ड 

ज्यकुनअर कॉलेज, कशवाजीनगर

42
आदशत इंव्ललश हायस्कूल 

कशवाजीनगर

43

ओधव बालउद्यान मैदान, श्री 
कच्छ भानशुाली संस्तग हॉल व 

कदप ज्योत अपाटतमेंट समोर, 
कशवाजी नगर, वागळे इस्टेट, ठाणे 

400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

277 बंडू मठेु 9892279536
278 नसरीन बबेुर 9967458729
279 अरुन संपत माने 8691920007
280 कनमतला भोसले 9892766602
281 राजेंद्र गोरे 9860672858
282 कनकहत शेख 8454869849
283 मंगेश वाळूज 9920819831
284 शभुांगी सकपाळ 9768271688
285 नेहा जाधव 9004547696
286 नेहा जाधव 9004547696
287 माया गरुव 9860827607
288 माया गरुव 9860827607
289 कवजय आगे्र 8897994777
290 नरेंद्र खरीवले 9323873030

291 वैभव पडवळ 9209688138

292 देवीदास सानप 9967852553
293 कवशाल सयुतवंशी 7666088826
294 कवजया मोरे 8796876364
295 रजनी नेटे 7718997898
296 संतोष वेखंडे 9225238826
297 अशोक वाहळ 9029151227
298 अकनल डगळे 9892831418

44
सेट लॉरेन्स हायस्कूल ॲण्ड 

ज्यकुनअर कॉलेज, कशवाजीनगर

45

ठामपा वागळे प्रभाग सकमती 
कायालय, मलुूंड चेकनाका वागळे 

इस्टेट ठाणे

46

ठामपा शाळा क्र.18 ज्ञानसाधना 
कॉलेज जनूी इमारत मेंटल 

हॉस्पीटल जवळ ठाणे 400604



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

299 उमेश खेडकर 7588756458
300 कनतीन साळंुखे 7021692151
301 साधना सशदे 9930792612
302 कवमल तांबे 9323054470
303 धंनजय सभुाष हाळे 9604336555
304 तेजल वततक 8208161324

48
ठामपा हयायामशाळा गांधीनगर 

ठाणे
305 संकदप पाटील 7977372844

306 सप्तक वैद्य 9922926314
307 संतोष यादव 9022926314
308 तरुलता पांचाळ 9967235703

50
आनंदनगरबालवाडी नं.7 

आनंदनगर ,ठाणे
309 उमेश भोपी 9930292132

310 संतोष चहहाण 8652880111
311 दादा कनतवर 8788474025
312 कचत्रा पं भौरी 9307174695
313 चंद्रकांत ठाकूर 9665955327
314 कुवर मोतीलाल गोंकवद 7738117699
315 रघनुाथ देसले 7039250130
316 सकुप्रया पोमसे 9702448909
317 प्रकाश दत्ताराम तळगावकर 9967868494
318 कनतीन भारत तमाईकचकर 9082612640
319 सकुनल सावंत 9870040843
320 अंरुधती डोमाळे 9920476969

49

ठामपा वाचनालय व शेजारी 
असलेले खलु्या जागेतील मंडप 

गांधीनगर ठाणे

51
कामगार कल्याण कें द्र, 
आनंदनगर  400606

47

ज्ञानसाधना कॉलेज नवीन इमारत 
मेंटल हॉस्पीटल जवळ ठाणे 

400604

52
गहहतमेंट कजमखाना ऑफीसर 

क्लब कोपरी ठाणे

53
पाणी परुवठा कायालय कोपरी 

ठाणे पवूत



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

321 स्वप्ना राव 8286050286
322 प्रसाद सरेुश पालांडे 8097180569
323 सकचन अरगडे 7666888802
324 ककरन शांताराम साळूखे 9920823938
325 उमेश सांवत 8850903176
326 कशला पाल 9820239755
327 सकुमत्रा मेस्त्री 22253755343
328 कप्रयंका जाधव 8454955992
329 माधवी कणबगी 9969678414
330 गलुाब हांडे 9920306095
331 देवेश ढोबळे 9616153167
332 सपकी बांबळे 9167127575
333 अकबर अली दलाल 9221038705
334 वैभव जगदाळे 9892990936
335 हकरश्चंद्र कवशे 7588730312
336 ईश्वर हरड 9757234093
337 ससतदर कौर नागपाल 8691999024
338 समुन दांगट 7506363764
339 राजाराम काटे 9167679617
340 भारती परुोहीत 9930861689

341 वंदना पाटील 9892974215

342 ज्ञानेश भवारी 9869263626
343 ललीता कांरडे 9920532339

54
कद.यनुाटेड स्पोटुसत क्लब कशश ु

कवकास मंकदर ठाणे पवूत

55

ठामपा शाळा क्र.9 राऊत शाळा 
चेंदणी कोळीवाडा ठाणे पवूत 

400603

58

कवदया सागर कशक्षण संस्् ााा 
शाळा क्र.17 सहदी माध्यकमक प 

कोपरी कॉलनी रु.न 5 ठाणे 
400603

56

न्य ूभारत नाईट स्कूल ॲण्ड 
ज्यकुनअर कॉलेज कोपरी कॉलनी 
माकेट जवळ ठाणे प ू400603

57

मखु्य वन संरक्ष् ाक कायालय 
कोपरी बंगला नं.13 ठाणे 

400603



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

344 चंद्रशेखर लाबडे 9833565972
345 संतोष जगताप 9326636767
346 श्रीकांत पळसपगार 9867804373
347 भुषण ठाणेकर 9987386699

348 योगेश्वर घारे
7303998282/92265019
79

349 शेरमा गाकवत 9769229323
350 बबन भोईर 9020919279
351 संगीता पारपोलकर 8976663792
352 कदपीका पडंुकलक पाटील 8668758211
353 राजश्री शेडगे 9869828755
354 पनुम भरत सपपळे 9867550490
355 कसध्दाथत गायकवाड 9967479609
356 कनशांत म्हाते्र 9767854585
357 दत्तात्रय वनमाळी 9221326060
358 अब्दलु हुसेनसाब शेख 9004740650
359 प्रकमला वाढे 9869068038
360 करूना कापरे 8369946969
361 आरती सावंत 9029613267
362 ककरन शेलार 9969352440
363 कनमतला कापडणे 9882324577
364 कमना म्हाते्र 8850470439
365 जयेश जेठवा 8220840659

58

कवदया सागर कशक्षण संस्् ााा 
शाळा क्र.17 सहदी माध्यकमक प 

कोपरी कॉलनी रु.न 5 ठाणे 
400603

59 मंगला हायस्कूल कोपरी ठाणे पवूत

62
ठामपा शाळा क्र.16, कोपरी 

कॉलनी

60

नानक न्य ूइंव्ललश स्कूल, 
पारशीवाडी कोपरी कॉलनी ठाणे 

400603

61
गहहतमेंट टेक्नॉलॉजी शाळा कोपरी 

ठाणे 400603



अ क्र
विधानसभा मतदार 

संघाचे नाि

एकूण 
मतदान 

कें द्र
पदवनदेवित विकाण

समाविष्ट असलेले 
यादी  भाग

पदवनदेवित अवधकारी / 
मतदान कें द्रस्तरीय अवधका-

याचे (BLO)
मोबाईल क्रमांक

366 साक्षी मोरे 9969085550
367 प्रमोद खरात 9323917892
368 कनलकांती पाटील 9892683911

63
मोतीराम कृष्णाजी नाखवा 

हायस्कूल कोपरी प ू400603


