
अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र
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148 ठाणे ३७७

1
ठा.म.पा. शाळा क्र. ५३/५४, 

डोंगरीपाडा
१ त े६ ¾ÖÃÖÓŸÖ ÛéúÂÞÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö 9870978080

2

श्री मा विद्यालय जुनीयर 

के.जी.शाळा पातलीपाडा  

कोलशेत
७ त े१२ ²Öôû¾ÖÓŸÖ ™üÖê¯Ö»Öê 9869219496

3
विरानंदानी फाऊंडेशन 

स्कुल पातलीपाडा कोलशेत
१३  त े १७ ÃÖÖÝÖ¸ü †ÖÓ²ÖÎê 9653200191

4
पोदार इंटरनेशनल स्कूल 

पातलीपाडा कोलशेत
१८ त े२०, ´ÖãÛêú¿Ö •ÖÖêÝÖß 7977565252

5
कें द्रीय विद्यालय, एअर फोर्स 

स्टेशन, कोलशेत रोड
२१ त े२४ ¯ÖÏ×¾ÖÞÖ ‘Ö›ü¿Öß 9821387893

148 ठाणे विधानसभा  संघातील पदर्ननदेवित वठकाणे यांची यादी
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6
युवनव्िर्सल िायस्कूल 

ब्रह्ांड फेज-६
२५,२६,२८, ३०,३३ , 

३४,

ÜÖ»Öß¤ü ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü 
¸ü±úßÛú

9967578046

7
र्ेंट झेव्िीयर्स इंग्लीश 

िायस्कुल कोलशेत
२७,२९,३१,३२ •ÖÖ»Öà¤ü¸ü ÛúÖêôûß 9082545893

8
रं्केत विदयालय वितळर्र 

मानपाडा
३५ त े३८ ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖ´Ö®Ö ÛúÖêôûß 9594483225

9

ठा.म.पा शाळा 

क्र.११३/१०/६४, वितळर्र, 

मानपाडा
३९ त े४५ ¸Óü•Ö®ÖÖ ²Ö®ÖÃÖÖê›êü 7208058866

10

ठा.म.पा शाळा क्र.7,रे्कंडरी 

रे्क्शन  वितळर्र 

मानपाडा
४६ ÃÖ×“Ö®Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ‘ÖÖê›êü 9833729382

11

ठा.म.पा.शाळा 

क्र.५२,तळमजला मालमत्ता 

कर अवभलेख कक्ष कोलशेत
४७,४८ ®Öê¡ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö 9867051312
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12
ठा.म.पा.शाळाक्र.५५,आझाद

नगर, ढोकाळी
४९ त े५१ ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖÝÖ¸êü 9029585826

13
ब्लॉर्म इंग्लीश िायस्कूल 

ढोकाळी
५२ त े

५४,५६,५७,५९ ×¤ü¯ÖÖ»Öß ÃÖÖôû¾Öß 9969014220

14

ठा.म.पा.शाळा 

क्र.१२८,निीन इमारत, 

आझादनगर,ढोकाळी
५५ ×´Ö®Ö»Ö ÝÖÖêÃÖÖ¾Öß 8097962001

15
नंिबाल विद्यामंवदर, 

आझादनगर, ढोकाळी
६० त े६३ ¸üØ¾Ö¦ü ×—Ö®Öê 9930045302

16

कारमेल िायस्कूल, 

निशीबाई कंपाऊंड,  

वितळर्र, मानपाडा
६४ त े७५, अननता मुले 9930884706

17

ठा.म.पा.शाळा क्र.५०,रूम 

नं.१, कोकणीपाडा, 

वितळर्र,मानपाडा
७६ त े७८ शमाधान मषाऱे 9892643617
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18

ज्ञानपीठ एज्युकेशनं 

र्ोर्ायटीिे, ज्ञानपीठ 

विद्यालय, जुनी इमारत 

वजिनं रं्ग्राम मदैानं, 

मनोरमानगर ढोकाळी

७९ त े८२ ¸üÖ•Ö®Ö ‘ÖÖÝÖÃÖ 8652148656

19

जनता वशक्षण प्रर्ारक 

र्वमती ह्ांिे पं. राजपती 

वमश्रा कॉलेज ऑफ 

एज्युकेशन आवण ररर्िस, 

मनोरमा नगर कृष्णा 

कंपाऊंड शंकर मंवदराजिळ 

ढोकाळी

५८,८३ त े८६ ¾ÖÓ¤ü®ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ‹¸Óü›êü 9594099811

20

ठा.म.पा.भाजी मंडई 

इमारत,गाळा नं.१३, खेिरा 

र्कस ल, वितळर्र, मानपाडा
८७, त े८९ भीमराव म ठोंबरे 8600504079
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21

गोदरेज अॅपेक्र् क्लब 

िाऊर् इडनिुड कॉम्प्लेक्र् 

वितळर्र मानपाडा
९० वळणा शातळशे 9867287270

22
विद्याप्रर्ारकरं्स्थेिे 

विद्यालय, बाळकुम नाका
९१त े९६ Ûú´Ö»Ö ×õÖ¸üÃÖÖÝÖ¸ü 9702157994

23
मुबई विदयापीठ रुणिाल 

गाडसन बाळकुम
९७,९८ †•ÖµÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ØÃÖÆü 9819887259

24

ठाणे मनपा कलामंवदर खुले 

रंगमंि यशस्िी नगर, 

ढोकाळी,
९९ त े१०२ ÃÖã×¯ÖÏµÖÖ Æüôû¤üÞÖÛú¸ü 9619168604

25

ठाणे मनपा ब्राईट लॉन्ड 

कला क्रीडा मंडळ, यशस्िी 

नगर, ढोकाळी
१०३ •Ö®ÖÛêú ¯Öã®ÖÖ•Öß 9619066280

26
ठाणे मनपा शाळा क्र.११२, 

बाळकुम पाडा नं.१, बाळकुम
१०४ त े१०६ ÃÖã¸ëü¦ü ¤êü¾Ö¸êü 9321551467
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27

ठाणे मनपा माध्यवमक 

शाळा क्र.४, बाळकुम पाडा 

नं.१, बाळकुम
१०७ त े१०९ ®ÖµÖ®ÖÖ ±ú¸ü´ÖÖ®Ö 9323195676

28

डी.ए.व्िी. पवब्लक स्कूल, 

तुलर्ी धाम, वितळर्र, 

मानपाडा
११० त े११५ अननता तोडकर 9870709060

29

दीपपॅरामेडीकल 

ऑगसनायजेशन नेट कॉलेज, 

बायर इंवडया जिळ, 

कोलशेत रोड ढोकाळी

११६त े११९, १२२ ³Ö¸üŸÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²Öôêû 8108258986

30
श्री शरदिंद्रजी पिार वमनी 

वक्रडा रं्कूल  ढोकाळी

  १२३, १२५ त े
१२७, १३०, 

१३१,१३२,१३३
´Ö®ÖÖ»Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö 8433575845

31
ठाणे मनपा शाळा क्र.६१, 

ढोकाळी गाि ठाणे
१२०,१२१,१२४ 

,१२८,१२९ ´ÖÝÖ®Ö ³ÖÖêµÖê 9930328528
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32
वर्म्पबोंवर्र् कान्िेंट 

िायस्कूल बाळकुम ठाणे
१३४ त े१३८ ÃÖã•ÖÖŸÖÖ †¿ÖÖêÛú ¸üÖêÛú›êü 9821570041

33

नॅशनल िायिे 

र्बवडव्िीजनल ऑफीर्, 

ठाणे वभिंडी बाय पार् रोड, 

ठाणे गोकुलनगर, ठाणे

१३९ त े१४५ दऴशना शऴिंदे 9870435336

34
आयडीयल प्राथवमक शाळा,  

राबोडी नं.२
१४६ त े१५२ ररना राळऱ 8691997763

35
र्रस्िती विद्यालय, राबोडी 

नं. २
१५५ त े१६२,१६४	 शमतुऱ फेन जानी 9819644270

36

रुस्तमजी  कें वब्रज 

इंटरनॅशनल शाळा 

मावजिडा  	

१५३,१५४,१६३,१६५,

१६६	

रफपक ऴखे 9960129024

37
श्रीरंग विदयालय, श्रीरंग 

र्ोर्ायटी, ठाणे
१६७ त े१८३ अश्वळनी घायळट 7303280582
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38
जय टॉिर च्या मागे मंडप 

खोपट
१८४ त े१८९ फी. ळी. शुमय्या 9820171239

39
ठा.म.पा.शाळा.क्र.१३/२८,

खोपट
१९० त े१९३ फपरदोश रषमान 8108777954

40

ठाणेमिानगरपावलकेच्या 

स्िातंत्रिीर विनायक 

दामोदर र्ािरकर रंगमंि 

कोलबाड,ठाणे

१९४त े२०१ ळामन मोरे 9820208118

41

िोली क्रॉर् िायस्कूल 

,तळमजला िॉल, पावटसशन 

नं.१,के-विला,ठाणे
२०२ त े२१३ श्रीधर शऴके 9833887709

42
ठा.म.पा.उदूस  शाळा 

क्र.८,११,१४,  राबोडी ठाणे
२१४ त े२२३ कमऱेऴ ऩरमार 8652877720

43 राज्य परीििनं मंडळ ठाणे, २२४ त े२२६ अनघा जाधळ 8689999885
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44

मिाराष्र स्टेट रोड 

रान्र्पोटस कारपोरेशनं डेपो 

१ व्यिस्थापक खोपट
२२७ त े२२८ शमीर गोगडे 7738385094

45

ठा.म.पा.राजीि गांधी 

मेडीकल कॉलेज खोपट 

ठाणे
२२९ त े२३२ मो. ऴरीप इकफऱ 9967907427

46

ठाणे मिानगरपावलका 

मुख्य कायासलय, 

पांिपाखाडी ठाणे

२३३ त े२३७, २४८ 
त े२५४ वळनोद जाधळ 9372176672

47

वजल्िा र्ामान्य रुग्णालय 

ठाणे परीिारीका  िस्तीगिृ 

ठाणे प
२३८ त े२४१ वळनोद शऴिंगडे 9769931932

48
ठा.म.पा.शाळा क्र.१२(जुनी) 

ि निीन शाळा क्र.५ आवण ७
 २७५ त े२७८ शेजऱ गािंधी 7728141218
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मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

49
टाऊन िॉल तळमजला 

कोटसनाका ठाणे
२४२ त े२४४, २७९ राजश्री म्षैशकर 8693096542

50
कें ब्रीज इंवग्लश वमडीयम 

स्कूल, िंदनिाडी ठाणे(प
२४५ त े२४७ शिंतोव शऴिंदे 9867473662

51

गािदेिी विद्यामंदीर 

प्राथवमक शाळा, आर.१ 

वबवल्डंग,  पािपाखाडी, 

गािदेिी

२५५ त े२५६ अनुजा शाळिंत 9869483799

52

मिाराष्र शार्न एकावममक 

बाळविकार् रे्िा योजना 

शिरी विभाग ठाणे 

आंगणिाडी तळमजला 

पािपाखाडी

२५७  त े२५८ वळऴाऱ शऴिंदे 9892887742

53
श्री ज्ञानराज िॉल 

,पािपाखाडी  ठाणे
२५९ त े२६२ शुननता मषाकाऱे 9769551975
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54

मिाराष्र राज्य पररििनं 

कायासलय िंदना वर्नेमा 

ठाणे
२६३ मगेंऴ जाधळ 9082486938

55
मािळी मंडळ िॉलिरई, 

(स्टील्ट)
२६४ त े२६९ ळवृाऱी ऩािंचाल 8356089326

56

पोस्ट ऑवफर् कल्याण आर 

एम एर् कंपाऊड मंडप 

,वजल्िा रुग्णालय ठाणे 

शेजारी

२७० त े२७१ देळानिंद शोनकुशरे 9920928573

57

आिायस ठाकूर प्रर्ाद विंदी 

विदयालय,  वर्व्िील 

िॉस्पीटल र्मोर वपंपळपाडा, 

ठाणे

२७२, २७३ आदेऴ डाकी 9930515263

58
आर.टी.ओ. कायासलय, र्ेंरल 

जेल र्मोर, ठाणे
२७४ प्रकाऴ घाग 8652262263

59
र्ेंट जॉनं िायस्कूल जुनी 

इमारत, टेंभी नाका, ठाणे
२८० त े२८३ अचशना जोऴी 7020701721



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

60
ठा.म.पा.शाळा.नं.२,दगडी 

शाळा, िरई, ठाणे
२८४ त े२८७ ×®Ö×ÛúŸÖÖ ÝÖÖµÖÛú¸ü 9324693780

61
मिाराष्र विद्यालय, विर 

र्ािरकर रोड, ठाणे (प)
२८८ त े२९० ¸üØ¾Ö¦ü Ø¿Ö¤êü 8424981237

62

र्रस्िती एज्युकेशनं 

र्ोर्ायटी िायस्कूल, मोठा 

वशशु िगस ,  पािपाखाडी, 

ठाणे

२९१ त े३०६ ÃÖÓÝÖßŸÖÖ “ÖÖî¬Ö¸üß 7977425597

63

उपिनं रं्रक्षक फॉरेस्ट 

ऑवफर्,  तीनं िात नाका, 

नौपाडा.ठाणे
३०७ त े३१० Šú×ÂÖÛêú¿Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü 9664668665

64

जय भगिान र्भागिृ एम. 

वज. रोड, वरं्वधकेट 

बँकेजिळ, नौपाडा ठाणे
३११ त े३१२ ¸üÖ´Ö ´ÖÖ™êü 9967637072



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

65

झेवनथ स्टील कंपनी एर् बी 

शाि कंपाऊड एम जी रोड 

िरीवनिार् नौपाडा ठाणे
३१३ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 9004468235

66

वपपल्र् एज्युकेशनं 

र्ोर्ायटी ठाणे, गोएंका 

इंटरनॅशनल स्कूल   मिर्षी 

किे रोड ि राम मारूती रोड 

मधील क्रॉर् लेनं, नौपाडा, 

ठाणे

३१४, ३१५ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÆüÖ™êü 9920741818

67

वनयोजन भिन पविला 

मजला, वजल्िावधकारी 

कायासलय आिार ,स्टेशन 

रोड  ठाणे

३१६, ३१७ †´ÖÖê¤ü ‡ÓÝÖôêû 7021971693

68
एनं.के.टी.मिाविद्यालय, 

खारकर आळी,ठाणे
३१८ “ÖÓ×¦üÛúÖ ¯ÖÖ»Ö®Ö 8369281737



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

69

ठाणे पोलीर् शाळा, पोलीर् 

अवधक्षक ठाणे ग्रामीण 

कायासलयार्मोर, ठाणे
३१९ त े३२३ ÃÖ×´Ö¸ü †ÖÜÖÖ›êü 8169500921

70
अंजुमनं खरैुल इस्लाम उदूस  

शाळा, मिावगरी, ठाणे
३२४ त े३२६ †Ûú¸ü´Ö †»Öß 9768043324

71
एम.एि.िायस्कुल  वशिाजी 

पथ ठाणे
३२७,३२८,३४५,३५४, 

३५५ ×®ÖŸÖß®Ö ÝÖ¾ÖÖ¸üß 8097178567

72

बेडेकर विदयामंवदर 

मिात्मा फुले रोड,नौपाडा 

ठाणे
३२९ त े३३४ ¾Ö×®ÖŸÖÖ ´ÖÖê¸êü 7900095577

73

र्रस्िती रे्कंडरी स्कूल, 

स्िामी वििेकानंद 

रोड,नौपाडा ठाणे
३३५ त े३४० –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü ×“Ö¢Öê 8898537533

74

भगिती विदयालय इंग्लीश 

माध्यम, एम.जी.रोड,नौपाडा 

ठाणे
३४१ त े३४४ Ûú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÖêŸÖ¤üÖ¸ü 8652015775



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

75
दादोजी कोंडदेि स्टेवडयम, 

खारटनं रोड, ठाणे
३४६ त े३५० ¸üÖ´Ö ÛúÖë›üßÝÖß¸êü 9769215816

76

विदयाप्रर्ारक मंडळ 

कॉमर्स आवण आटस कॉलेज 

वबल्डींग नं.३, बांदोडकर 

कॉलेज पररर्र, वर्डको 

स्टॉप, ठाणे

३५१, ३५२ ×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›êü 9892858705

77

शार्कीय कन्या शाळा 

वजल्िा पररर्षद शाळा, 

तिवर्लदार कायासलय 

पररर्र,ठाणे

३५३ ³ÖÖÃÛú¸ü ³ÖÖêये 8668431151



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

78

ब्राम्पिण वशक्षण मंडळ 

इंग्लीश माध्यम 

शाळा,रं्भाजी रोड, 

घंटाळी,नौपाडा,विष्ण ू

नगर,ठाणे

३५६ त े३६१ •ÖÆüß¤üÖ ¿ÖêÜÖ 9930224559

79

वद.मिाराष्र स्टेट 

को.ऑ.िौ.फायनान्र् 

कॉरपोरेशनं वल.वजल्िा 

कायासलय ठाणे, र्त्यभामा 

वनिार्, िररकृष्णा पेंडरे् 

क्रॉर् लेनं, ब्राम्पिण 

र्ोर्ायटी जिळ, नौपाडा, 

ठाणे

३६२, ३६३ Ûú´Ö»Öê¿Ö •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö 8208438393



अ.क्र. विधानसभा 
मतदार संघ

एकूण 
मतदान कें द्र

पदर्ननदेवित विकाण समाविष्ट असलेले 
यादी भाग

 पदर्ननदेवित 
अवधकारी/मतदान 
कें द्रस्तरीय अवधका-
यांचे (BLO) नाि

मोबाईल क्र.

80

विंदू कॉलनी, एम.जी.रोड, 

वजजामाता उद्यानं, वदव्यांग 

कला कें द्र, स्टडी िोम,   

कोपरी वब्रज जिळ,  

नौपाडा, ठाणे

३६४ ¾Öî¿ÖÖ»Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö 9819364404

81

उमा वनलकंठ व्यायाम 

शाळा वितिवधसनी र्भा िॉल, 

रेल्िे बीकेवबनं ब्राम्पिण 

र्ोर्ायटी पररर्र, नौपाडा, 

ठाणे

३६५ त े३७१ ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ÛúÖêôûß 9975089981

82

विदयाप्रर्ारक मंडळ 

बांदोडकर कॉलेज ऑफ 

र्ायन्र् वबल्डींग नं.६,  

तळमजला स्टाफ रूम,  

बांदोडकर कॉलेज पररर्र, 

ठाणे.(पविम)

३७२ त े३७७ ¸üÖ•Öë¦ü ´ÖêÜÖê 9819462889


