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150 ऐरोली 433

1 सॊजजळनी वळद्याऱय, ईश्ळरनगर, ददघा 1 ते 7

1. श्रीम. मननष आर गपु्ता 
2. सरुेंद्र बनसीलाल शिंदे   

3.अजयकुमार नमश्रा  
4.निजय दबेु

1. 9892933177
2. 7755994076
3. 9323942186
4. 99206631777

सौ स्नेहा साबळे  9323787939

संनहता मौया  7710821706

3 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका ऴाला क्रमाॊक 
79 ,साठेनगर ददघा 22 ते 24

1. श्रीम. सनिता कचिे 
2. श्रीमती िंभुांगी उत्तम बोराडे 

3.प्रनतभा गायकिाड 
4.रेश्मा खोपटकर  

1. 9224314195
2. 9167855485 
3. 9867175897
4. 9870814793

श्रीम. अननता लक्ष्मण पायगडेु 8976319494
सौ. नरटा मनोज गपु्ता 7021920828

श्री. राकेिं नहरालाल गेटमे 9892994356
सौ. पनुम सरुेंद्र राऊत 9969701793

5 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका ऴाला क्रमाॊक 
52  ददघा 43 ते 49

1.  िैिंाली खोडदे  
2. सागर सरेुिं कदम 
3.निठठल नहिरकर

1.   8652319180
2.  8860427750
3. 8108222737

सौ. नदपाली भादािकर 7208130456
सौ. हेमलता अरुण मराठे 9220771990

श्री. राजेिं के. पांडे 9819660585
सौ. ज्योती निळे 7039519118

श्री गणेिं दत्त ूसकपाळ 9892424272
सौ. िंारदा लक्ष्मण पंडागळे 9867730290

सौ संनगता राज ूिंमा 9594121223
सौ. निंतल अननल शसग 9004942215

150 ऐरोली  विधानसभा मतदार संघातील पदवनिंदेवित विकाणाची यादी

2 स्वामी वववेकानंद स्कूऱ, रामनगर, ददघा 8 ते 21

4 महात्मा गाॊधी दहॊदी वळद्याऱय, बब ॊद माधळ 
नगर, ददघा 25 ते 42

6 श्री वळळेकानॊद दहॊदी हायस्कूऱ,गळतेळाडी, 
ददघा 52 ते 74
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सौ. रेश्मा अननल कोंडे 8097891356
सौ. अचचना राजेंद्र भारोडकर 9920753289

सौ सनुनता सभुाष देठे 9920569867
सौ. सनिता पोपट कानडे 8652453836
सौ रेखा मधकुर पाटील 8108263207
सौ नसमा राजेिं िैराळ 9769553102
सौ कल्पना उ. मढािी 7303381862

9 नम ंमपा समाजमंदीर, इल्ठणपाडा, ददघा 136 ते  142 सौ. संध्या संतोष अहीरेकर 9653491848

10 ऱाऱ बहाददरू ऴास्री वळद्याऱय 
इऱठणऩाडा  से-२ ऐरोऱी गाळ  180 ते 182

1. उमाकांत मरेप्पा सयंुििंी 
 2. गोशिदे उदयराज परुी

1. 7738280125
 2. 8779179274

11 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका ऴाला क्रमाॊक 
77 यादळनगर  ददघा ऐरोऱी 146

1. नरेिं बी यादि 
2. नगता रा यादि 

1. 8828434979
2. 8779799189

12 ऻानददऩ हाय स्कूऱ सेक्टर- 2 ऐरोऱी 
ताऱूका ठाणे  147, 148

1. समुन निंरकांडे 
2. सनचन अिंोक निंरसाठ 

3. योगेिं पगारे
4. संनदप धादिाड

1. 7718977050
2. 9702896004
3. 7738154452
4.  8805777363

13 श्रीराम हायस्कूऱ सेक्टर -3  ऐरोऱी
149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 

1. नदपक भानदूास निसपतेु 
 2. तानाजी निसपतेू 
3.सनुनता राजेंद्र पिार

4.जयश्री केदार

1.  9969037555
 2.  9867010909
3. 9833582515
4. 9029353375

14 स लऴऱादेळी देऴम ख वळद्याऱय से- 4 , 

ऐरोऱी 157, 158, 159, 160
1. िंर्ममला निजय परब 

 2. सनिता दरेकर 
3. हेमलता मराठे

1. 9594773961 
 2. 8850507853
3. 92207719990

15 सरस्ळती वळद्याऱय सेक्टर-5, ऐरोऱी

161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 

168अ, 169, 170, 171, 
172,

1.  नििंाल संखे 
2. पजुा जाधि 
3. िैंलेजा माने

1. 9619508242
2. 9820797621
3.98219539888

7 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 53, ऐराऱी 93 ते 104

8 प्रबोधनकार वळद्याऱय, इऱठणऩाडा, ददघा 111 ते 135
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16
कै. जमनाबाई जनाधधन मढळी नळी म ॊबई 
महानगरऩालऱका  ऴाला क्रमाॊक 48 

सेक्टर -7 ददळा गाळ ऐरोऱी

173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179

 1. सकून्या ढिळे 
2. सनुनता दौंडकर

 1. 986718942
2. 7715006909

17 ऴतेकरी लऴऺण सॊस्था घणसोऱी ताऱूका 
ठाणे 183 ते 190

1. ननतीन म्हाते्र 
2. कमल मधकुर कोथिड 

3.ननमचला काटकर

1. 7666606636
2. 9892853394
3.8850010671

18
नळी म ॊबई लसटी स्कूऱ ऍन्ड ज्य ननअर 
कॉऱेज सेक्अर - 9 घरोंदा घणसोऱी 

ताऱ का जजल्हा ठाणे
191 ते 195

1. पे्रमचंद बी कनोनजया 
2. हनरिंंकर शसग

1. 8097105373
2. 9022276193

19
नळी म ॊबई महानगरऩालऱका  दहॊदी 

प्राथलमक वळद्याऱय ऴाला क्रमाॊक 76 

सेक्टर 7  डी माटध जळल घणसोऱी
196 ते 205

1.नगता पाटील 
2.जयश्री पाटील 

3.िंदना सरेुिं दधुाने

1. 8097512292
2. 7977162870
3. 9867761559

20 तेरणा हायसकूऱ, सेक्टर -1 कोऩरखरैणे 
ताऱ का जजल्हा ठाणे 206 ते 210

1. ननितृ्ती जेठु म्हाते्र 
2.रूपाली सरिदे 

1. 9221859544
2. 9930799843

21
नळी म ॊबई महानगरऩालऱका  छरऩती 
लऴळाजी महाराज हाय स्कूऱ  ऴाला 
क्रमाॊक 38 मराठी ऴाला क्रमाॊक 74 

कोऩरखरैणे ताऱ का जजल्हा ठाणे
211 ते 220

1.श्री. भाऊसाहेब नदघे 
2. प्रनिण हळीमनी

1. 8286112714
2. 8355961032

22 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका  36 सेक्टर 
19 कोऩरखरैणे  ताऱ का जजल्हा ठाणे 221 ते 229

1. श्री. सनचन ठोठािळे 
2. पदमा कटारे 
3.पंकज राठोड

1. 8655162103
2. 8424889104
3. 9130232224

23 नॉथध ऩाॉईंट स्कूऱ , सेक्टर- 6 कोऩरखरैणे 230 ते 241
1.श्री. राजू रोहणकर 
2.आकाऴ गायकळाड 

3.मनोहर जाधळ

1. 7506758790
2. 902203444

3.97028828880

24 वळश्ळभारती वळद्याऱय सेक्टर 18 

कोऩरखरैणे 242 ते 250
1.भाऊ जाईगडे 
2. प्रमोद सोनािने

1.  7977876402
2. 8425888335

25 वळभाग कायाधऱय कोऩरखरैणे ताऱ का 
जजल्हा ठाणे 251 ते  257

1. श्रीम.गरुूनाथ सोन ूकडू 
2. सभुाष सकु-या तांडेल

1. 8108174376
2.  9137052364
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26
नळी म ॊबई महानगरऩालऱका ऴाला क्रमाॊक 
31 ळ 114 कोऩरखरैणे सेक्टर 7 ताऱ का 

ळ जजल्हा ठाणे
258 ते 265

1.राहूल ननरगडेु 
2.संजय कुदेकर 
3.नकरण धनािडे 

1. 8788650687
2. 8080160372
3.9987821722

27 यऴळॊतराळ चव्हाण कॉऱेज सेक्टर - 15 

कोऩरखरैणे 266 ते 277
1. िंबाना खान 
2. कैलास पाटील

1. 9967408561
2. 977364286

28
स्ळामी वळळेकानॊद ऴाला डॉ बाऩूजी 

सालूॊखे मागध कोऩरी गाळ, सेक्टर-26 ळाऴी 
ताऱ का जजल्हा ठाणे

278 ते 280
1.गजानन गरुि 

2. एल बी निचीतकर
1. 8850601097
2. 7350559180
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29 दटलक एज्य केऴन सेक्टर - 26  ळाऴी  
ताऱ का जजल्हा ठाणे 281 ते 285

1. .दफेदार नरजिान 
 2. यास्मीन िेंख 
3. कुसमु नतिारी

1.  9664791786
 2.  7208364662
3.  9029608266

30 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका.ऴाला 29 

ज ह गाळ ळाऴी ताऱ का जजल्हा ठाणे
286 ते 291

1.लता राज ूमोरे  
2.नगता कदम

1.  9323555586
2. 9702063140

31 नळी म ॊबई महानगरऩालऱका. ऴाला क्रमाॊक 
33 ऩाळणे  ताऱ का जजल्हा ठाणे 295 ते 301

1.िैिंाली खोंडे 
2. संजय भागडे 
3. मननषा यादि

1. 9769361472
2. 8286482660
3.  9969984275

32

नळी म ॊबई महानगरऩालऱका भारतरत्न डॉ 
बाबासाहेब आॊबेडकर  हाय स्कूऱ क्रमाॊक 
111 ळ प्राथलमक ऴाला क्रमाॊक 22 त भे 
स्टोर  लऴळऴक्ती नगर  ताऱ का जजल्हा 

ठाणे

302 ते 307

1.लक्ष्मी कांबळे                                   2. अननता 
संगम साबळे 

3.आिंा कारंडे  
4. सनुनता भोईर

1. 9930917056
2. 9664883942
3.  7977886563
4.  9321632319

33
नळी म ॊबई महानगरऩालऱका मराठी ऴाला 
क्रमाॊक 25 ळ दहॊदी ऴाला क्रमाॊक 71 

इॊददरा नगर त भे ताऱ का जजल्हा ठाणे
308 ते 315

1. ननरू साहू 
2. िंदना राय 

3. सनुमत्रा सागिेकर

1. 9768264365
2. 9987193805
3. 9324758560

सौ. नम्रता गव्हाळे 9867434539
श्री कल्पेिं गं. पाटील 8108945111

श्री निष्ण ुदेिराम शिंगिे 9767126640
सौ नकिंोरी नकिंोर अनहरे  8087987643

सौ नप्रती प्रमोद पाढारी 9869151576
सौ स्नेहल िंांताराम नििें 9833810892

सौ हषचलता इ.िेंिाले 8425889934
सौ अचचना रशिद्र म्हाते्र 8169277878

सौ कल्पना दत्तात्रय नदनकर 7039697198
सौ अननता सनुनल खैरणार 9869611842
सौ रेखा तानाजी खडतरे 7977967087

34 मज्जूददन स्क ऱ, सेक्टर 1, ऐरोऱी 316 ते 321
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सौ. प्रनिणा निजय संगेकर 8692086547
सौ सनमता लक्ष्मण परब 9757365326
सौ िैदेही निलास पाताडे 8097939859

श्री साहेबराि साळंुके 9930167090
श्री. अनजत श्रीपती होणिार 9819491545

सौ स्स्मता राजेंद्र निाळे 9967453703
सौ संज ुनिजय चौरनिंया 9757141862
सौ राजेश्री संतोष साळंुके 9869342152
श्री महेंद्र जयशिंग रनिढोणे 9867867591

सौ आिंा नदनेिं िंमा 9892653439
श्री राहूल अिंोक पाटील 8805361342
सौ अस्स्मता अरुण सािंत 9833266450
श्री उल्हास बाळकृष्ण परुि 9029067547

श्री राहूल जे िंकु्ला 8108738925
श्री अननल नामदेि मोरे 7021170057
श्री नदनेिं भास्कर भोये 8976815640

श्री कमलेिं इंगळे 9892762114
श्री िंरद िंमा यादि 9004578777

श्री निनोंद सभुाष िेंले 9860359632
श्री अनिनािं तकुाराम जाधि 9892812394

सौ ननिंा एम पाल 809793333
सौ इंन्द ुम. िानखेडे 9594852923

श्री नदपक नरहरी जोिंी 9773412811
श्री पद्माकर ए. पाचपांडे 9892240444
श्री नििेक ब सरनजने 9892649526

35 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 49, ऐरोऱी गाॊळ 322 ते 328

36 दत्ता मेघे कॉऱेज, सेक्टर 3, ऐरोऱी 329 ते 335

37 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 78 , गौतम नगर, राबाडा 336 ते 341
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सौ नदपाली पडिळ 9004092258
श्री सनुील मािजी महाले 8655596488
श्री कमलेिं निजय इंगळे 9892762114
श्री निकास निठठल नघगे 8888617025

श्री.अननल खा.खैरे 9029067569
श्री नजतेंद्र मरुली सोनी 9029448244
सौ सनुनता गण ूकदम 7208047181

श्री संतोष आर खरािते 7506381221
श्रीम स्स्मता िंंकर कुले 9867797204

सौ योनगता सनुनल देिंमखु 8291132580
सौ नगता मनोहर घाडी 9892039504

श्री. सनचन महादेि मस्तदू 9702269389
श्री जयेंद्र रघनुाथ भोये 8149140699
श्री दत्ता नाना मोहरे 8898428989

सौ प्रज्ञा अिंोक ओहळ 9869205702
सौ िंदना म. देिंमखु 9967834799

श्री नदलीपकुमार रामसहाय साहनी 9768687995
सौ अरुणा प्र. िडनरे 98928533343
सौ मननषा ता. ठोंबरे 9782605213

43 नम ॊमऩा आॊगणळाडी, गोदठळऱी 367 सौ मननषा गणेिं शिंदे 9967273008
सौ भािना रमेिं पिार 9987278862

सौ सहुानसनी निलास िाळंुज 9969380583

45 नम ॊमऩा आॊगणळाडी, गोदठळऱी 371 सौ िासंती निजयशसग पाटील 9833464315
सौ आिंा सनुनल जाधि 9969011742
सौ. सरेुखा राजेिं पटेल 8369168928

ममता डी गपु्ता  8898876357
सौ िैिंाली प्रमोद खराटे 7208412875

38 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 55, आॊबेडकरनगर, 

राबाडा 342 ते 349

39 राधीकाबाई मेघे, स्क ऱ, सेक्टर 16, ऐरोऱी 350 ते356

40 नम ॊमऩा आॊगणळाडी ददळानाका, राबाडा 357 ते 360

41 DAV पब्ऱीक स्क ऱ, सेक्टर 10, ऐरोऱी 361 ते 363

42 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 47, राबाडा 364 ते 366 

44 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 46 गोदठळऱी 368 ते 370

46 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 45 सम्राटनगर, तलळऱी, 
नोसीऱ नाका, घणसोऱी 372 ते 378



अ.क्र.
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श्री सनी नामदेि पाटील 9029440402
श्री प्रकािं चंद्रकांत भोये 8976815641

सौ सनुनता जयदीक ठोकळ 9022645070
सौ संध्या ग. पाटील 8097075151

सौ सनबना सय्यद जिचर 9870477837

48 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 41,अडळऱी-भ तळऱी 383 श्री नारायण बा पारधी 8392007621
सौ मीना नारायण गंजे 9820682942

सौ पे्ररणा प्र. भेंडे 9322737084
 सौ. निना नचदानंद कांबळे 9702042628
सौ. निंतल प्रिंांत दगुाडे 8108392207
श्री. अननकेत श्याम म्हाते्र 9833220364

सौ िषा रामदा शिंदे 8108594888
श्री प्रनिणकुमार धमचराज दबेु 8080653523

श्री गणेिं लक्ष्मण लोहरे 9082377385
श्री.प्रिंांत नामदेि गाडेकर 7977671947
श्री. यिुराज गणुा टोपले 9769246082

सौ. मयरुी मंगेिं मोरे 9167617370
सौ. रेखा अनपुम साळंुखे 8108756478

सौ आिंा जी काजळे 7709288290
श्री निठठल महाद ूढगे 8169926760

सौ. िैिंाली प्रिंांत जाधि 8169923760
श्री. अनमत गोपाळ जाधि 8850570285

श्रीम. जनाबाई महादेि भास्कर 8850570285
श्री. राजेिं पंजाब पंडीत 8655207945

सौ. ज्योती पंढरीनाथ म्हाते्र 9221306992
सौ. सोनाली हरीनिजय पिळे 8879359251

सौ. प्रमोदीणी अिंोक आंबेकर 9004062095
सौ. जयराम अमतृा निळे 7715848565
श्री. रामचंद्र महाद ूतांडेल 9326175324

सौ. कल्पना  बेलदार 9221336690
 सौ. प्रनिणा म्हाते्र 9833149364

47 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 44, तलळऱी गाळ 379 ते 382

49 हन मान नगर क्र. 39, हन मान नगर महाऩे 384 ते 386

50 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 40 महाऩे 387 ते 389

51 जय द गाधमाता ग्राऊॊ ड, सेक्टर 19, 

कोऩरखरैणे 390 ते 395

52 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 35 ळ 72, सेक्टर 5, 

कोऩरखेरणे 396 ते 402

53 सेंन्ट मेरी(ICSE) स्क ऱ, सेक्टर 10, 

कोऩरखरैणे 403 ते 410
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54 नम ॊमऩा ऴाला क्र. 81, खरैणे बोनकोडे 411 सौ कुसमु िंंभु तीिारी 9029608266
श्री.  गजानन रमेिं गरुि 8850601097

श्री. कैलास हसरुाम पाटील 9773642860
सौ. सनुनता िंमा 8369554464

श्री प्रकािं ह. बागडे 9833225404
सौ िषा नदलीप भोये 8108106569

श्री प्रनदप नारायण भोमटे 7208207038
श्री एल बी नबनचतकर 7350559181
श्री ननलेिं िसंत हेमाडे 8424844308
श्री हेमंत आनंदा िंेंडे 8976631210
श्री. रिी धमचराज शसग 8383836444

 श्री. अिंोक रामचंद्र शसग 9323954666
सौ. चंचल पारस शसग 9702063140
भुषण दगडू पाटील 9004920607

57 समता द दंी स्क ऱ, त र्भे स्टोअर 432 ि 433 सौ िैिंाली स सािंत 9820327854

58
मतदार नोंदणी अधधकारी,  150 ऐरोऱी 

वळधानसभा 
मतदार सॊघ कायाधऱय

1 ते 433 श्री. गणपत पाटील 9594623275

56 अकंरवाऱा एज्य केशन, सेक्टर 14 वाशी 415 ते 431

55
दटऱक न्य  इंग्ऱीश स्क ऱ, सेक्टर 28, 

वाशी
412 ते 414


