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एस आय सी इ एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

६६

खोल +मांक २०१, बी-वंग, रमेशवाडी, अंबरनाथ

दे वरे Hवीण Wदनकरराव

Wदनकरराव

ट एम एस शाळा अंबरनाथ

४०

६७

र न ११६०, समथ; पथ, महालDमी नगर, अंबरनाथ

दे वरे साहे बराव शेनपद ु

दे वरे शेनपद ु शंकर

आ र अभंग कॉलेज, उ4हासनगर

३७

६८

Gलॉट नं ४३ ब, जवळ ]करण इमारत, अंबरनाथ

दे शपांडे शरयू व^वास

दे शपांडे व^वास अ

बी पी Eह अंबरनाथ

५२

६९

मोMरवल

धोfे HXा Hकाश

धोfे Hकाश गोपाळ

जी आर पाटल व'या मंWदर, बदलापूर

२४

७०

र न ४ , युसूफ सेठ चाळ, अंबरनाथ

डायस दे वेरेन पा?कल

डायस पा?कल काजमील

३९

७१

ए/ २, परवास सो बरकुपदा, अंबरनाथ

qडसूजा लना व4सन

qडसूजा व4सन पी

आर सी ट पी एम एम इंनेर Eहल
कॉलेज
फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

नगर, अंबरनाथ

अंबरनाथ

गाव,र न ६५१, अंबरनाथ

Wदलप Eह

वसंत

४४

४९

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

७२

बी न ५, स&यम अपा.,वडवल कलम., अंबरनाथ

qडंगरे अLण माLती

डSगरे माLती रवळू

७३

Nलॅ कबेर २०४, मोतीराम गाड;न, अंबरनाथ

दब
ु े नम;ला गणेश

दब
ु े गणेश उ4हास

७४

५३८, 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

दस
ु ुंगे वैशाल मा`णक

दस
ु ुंगे मा`णक एल
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कॉलेज
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बी पी Eह अंबरनाथ
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३९
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३०

७५
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दव
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दव
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महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ
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७६
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२६

८३
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गायकवाड रं जना बारकू

गायकवाड बारकू

बी पी व'यालय, अंबरनाथ

३०

८४

७/३४, नवरे नगर, अंबरनाथ

गायकवाड वलास रघुनाथ

गायकवाड रघुनाथ

एस जSधळे व'या मंWदर अंबरनाथ

४९

८५

१०काBसुfी वडवल , अंबरनाथ

गजरे Hकाश Hभाकर

गजरे Hभाकर

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

५१

८६

ब-केTबन, Gलॉट नं ३९७,पण
ु ेरवन, अंबरनाथ

गज7भये Hेमदास

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

४०

८७

[ीकृ#ण नगर, अंबरनाथ
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गांगुडn योRगता शंकर
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आर Eह एम

२९

८८

९/१२, आनंद पाक;, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

गांगुडn जगदश सुकदे व

गांगुडn सुकदे व

आयटआय अंबरनाथ

४६

८९

२०१, Tबंगो इमारत 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

गEहाळे एकनाथ रामदास

गEहाळे रामदास

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५१

९०

Gलॉट ९३, बाळकृ#ण अपा., 7शवगंगा नगर, अंबरनाथ

गावत रवी उखाऊडा

गावत उखाउडा

बी पी व'यालय, अंबरनाथ

३९

कॉलेज, अंबरनाथ

हाय?कूल, डSTबवल
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४

५

वय
६

९१

७८५, 7शवगंगा नगर, अंबरनाथ

गवारे ि?मताराणी

गवारे Hाशन

7शव भ-ती व'या मंWदर, बदलापूर

३२

९२

ए-६, राधे गोवंद नगर, अंबरनाथ

गवार वलास दं द
ु ा

गवार दं द
ु ा

बी पी व'यालय, अंबरनाथ

३१

९३

आयटआय कॉलनी, अंबरनाथ

गावस Wदलप यशवंत

गावस यशवंत

आयटआय अंबरनाथ

३७

९४

४६६, साई वभाग, अंबरनाथ

गोडबोले अनल माधुर

गोडबोले अनल

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

५४

९५

नवरे यांsया नगर, बी-केTबन, अंबरनाथ

गोखले सुचेता अरवंद

गोखले अरवंद

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

५१

९६

हBनाल अ4लाहबा* के

हBनाल करमसब
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रोड, अंबरनाथ
भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

४५

९७

ज?सी अपा., *म +मांक १०३, गौतम हॉि?पटल,
अंबरनाथ
बी -१, आनंदनगर, एमआयडीसी, अंबरनाथ

९८

४०२, साई वभाग, अंबरनाथ

हMरंदर के सुदाम

हMरंदर7संग

३८

९९

पी एन ३५ , र १०१, 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

हजारे कंु दा जॉन

हजारे जगदश

एस शांती Hकाश एच ?कूल,
उ4हासनगर
आर के अभंग कॉलेज, उ4हासनगर

१००

५०७ /अ २, कBसाई वभाग, अंबरनाथ

हडbकर 7शलेजा

हडbकर सदा7शव

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

५१

१०१

जी-१४, शकूबाई आर.सी.सी.., अंबरनाथ

होतेकर

होतेकर पीराGपा

एम Eह इ शाळा, क4याण
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१०२

मेर व4ला अंबरनाथ
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१०३

[ी ?वानंद, अंबरनाथ

आय एस आय दोरे
जाि?मन
जोशी वीणा व'याधर

जोशी व'याधर

इनर Eहल ?कूल, अंबरनाथ

४९

१०४

Nलॉक +मांक १७१४८ अतीव को - ऑप, अंबरनाथ

जोशे रे ??य

जोशे एम पी

एस आय सी एस

४०

१०५

१०२, सोसायट, वडवल वभाग, अंबरनाथ

जोशी सB
ु नामा Wहरण

जोशी Wहरण

द एजक
ू े शन सोसायट., अंबरनाथ

४९

१०६

१०१, ?वीता सदन, अंबरनाथ

जोशी सुरेश दे वजी

जोशी दे वजी

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३९

१०७

Gलॉट नं १७२, यशवंत, वडवल अंबरनाथ

जवाने बळीराम धम;राज

जवाने धम;राज

सावfीदे वी व'या मंWदर

४६

१०८

र न ५६६९, महालDमी नगर, अंबरनाथ

जगदाळे धनंजय डी

जगदाळे द&ताfय

भRगनी मंडळ अंबरनाथ

३१

१०९

ओम राधा]कसन को, अंबरनाथ

जाधव वनायक माधव

जाधव माधव

आदश; व'या मंWदर, मुं.ा,

३७

एस

वंदना पीराGपा

हाय?कूल, अंबरनाथ
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अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

११०

खुंटवल

१११

पाडा, अंबरनाथ
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सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

जाधव अनंत रघुनाथ

जाधव रघुनाथ

साई t?ट आय ए बी, डSTबवल

३६

४५६/ पतछ
ृ ाया, साई वभाग, अंबरनाथ

जाधव मंदा]कनी केशव

जाधव केशव

त_शीला शाळा, उ4हासनगर

५३

११२

कBसाई वभाग, र +मांक १६०, अंबरनाथ

जोशी अपणा; जगदश

जोशी जगदश

ने*ळ व'या मंWदर, ने*ळ

५५

११३

२,गणराज अपा., अंबरनाथ

जथार क^यपी अशोक

जथार अशोक

आय ई एस काfप, बदलापूर

५०

११४

गौतम नगर, हा +मांक १५९३, अंबरनाथ

जेCस सvया Mरटा

जेCस भारती

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

३२

११५

पला&भू कृपा सोसायट, अंबरनाथ

जाधव मधुरा बRगनी

जाधव नतीन

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

३८

११६

हा +मांक २७६, Bयू बालाजी नगर, अंबरनाथ

िजजाबाई मुन?वामी गोवंद िजजाबाई गोवंद

मोडेल कॉलेज, डSTबवल

२९

११७

[ी आदश; अंबरनाथ

जथार

बी एस सी कॉलेज, मुंबई

४३

११८
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जॉन अBनाCमा
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मॉडेल इंिhलश ?कूल, क4याण

५०

११९

कैलास नगर कॉम., +मांक ८, अंबरनाथ

जगदे व कैलास रोWहदास

जगदे व रोWहदास

के पjदारकर कॉलेज, अंबरनाथ

३५

१२०

आनंद वहार, अंबरनाथ
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३/२३, आयुध इ?टे ट, अंबरनाथ
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१२४
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कांबळे नामदे व कSडीबा

४०
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३४

१२७

बी कॅबीन, अंबरनाथ

कापसे

कापसे 7सkाराम द&ताfय

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर
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१२८
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४३
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जथर
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४

१२९

पी एल. +मांक ४६, ब-केTबन, अंबरनाथ

करे कर उ7म;ला एस

करे कर

सतीश

१३०

नवरे Gलाझा, २०१, अंबरनाथ

क`ण;क Hतभा रमाकांत

क`ण;क रमाकांत आ&माराम

१३१

Qलॅ ट +मांक ०५, इमानुअल, अंबरनाथ

५

वय
६

Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

५०

बीपी व'यालय, अंबरनाथ

५४

काझी उमफा*क अकबरल

Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

३२
५३

खाद माWदवलापा एन
खैरनार जगBनाथ

कBनड हाय?कूल,नालCबी रोड,
अंबरनाथ
कBनड हाय?कूल,नालCबी रोड,
अंबरनाथ
ट एम एस शाळा अंबरनाथ

१३२
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१३३

भातसा +मांक २, बी-केTबन, अंबरनाथ

१३४

[ी गणेश दश;न अपा., १८४, अंबरनाथ
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खैरनार राजjZ जगBनाथ

१३५
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४७

१३६

रोWहत नवास, द&ता मंWदर, अंबरनाथ

कोहल सुनीता रमेश

कोहल रमेश

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

४६

१३७

कैलाश कंु ज, को 7ल7मटे ड, अंबरनाथ
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१३८
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४२

१३९

२७६, Tfशूल अपा., कBसाई, अंबरनाथ

कोGपल सुनेfा सुधीर

कोGपल सुधीर

बी पी Eह अंबरनाथ

४९

१४०

Nलॉक +मांक ६, द&ता साई वडवल, अंबरनाथ

कोxावडे ]कशोर 7मBबा

कोxावडे मुंबा
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४२

१४१

मोहन aयोत सो., ए-३०५, अंबरनाथ

+i^नानी कोमल सुनील
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Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

४०

१४२
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महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

४८

१४५
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कुलकणb अशोक

ई डी एस अंबरनाथ

४४

१४६

7शवकमल,शुभाष नगर, अंबरनाथ

कुमावत Wदलप 7शवाजी

कुमावत 7शवाजी

आदश; व'यालय, बदलापूर

४०

१४७

पी एल. +मांक ११/१३, आनंद पाक;, अंबरनाथ

कंु डू aयोती, इंZनील

कंु डू, इंZनील

7स7सस जूनयर कॉलेज, अंबरनाथ

३४

कjटकi

व'या मंWदर

?कूल, अंबरनाथ
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कुBनुरे सुयक
; ांत तुकाराम

कुBनुरे तुकाराम

आयटआय अंबरनाथ

५६

१४९

QलोMरडा. +मांक ५१७, साई वभाग, अंबरनाथ

खरु ाणा बीओआय बुडा

खरु ाणा ब

ट Eह एम हाय?कूल, अंबरनाथ

५६

१५०

कुलकणb सुलभा चंZशेखर

कुलकणb चंZशेखर

ऑडनBस फॅकटर शाळा

४९

१५१

Gलॉट नं ६०० Qलॅ ट +मांक १०२, RगBजा अपा.,
अंबरनाथ
५६९/५, सर?वती नवास, खेर वभाग, अंबरनाथ

कुलकणb ?वाती Hकाश

कुलकणb Hकाश

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५६

१५२

Gलॉट नं ३५, शांती भवन, अंबरनाथ

कुमार आ`ण दे वका अनल कुमार अनल

कम शाळा, उ4हासनगर

४९

१५३

Gलॉट नं. १३७१, [ीलिDम, अंबरनाथ

कुमावत मोहनलाल वेडू

कुमावत वेडू

बी पी Eह अंबरनाथ

५२

१५४

वध;मान नगर, अंबरनाथ

कुरकुरे Hमोद रघुनाथ

कुरकुरे

एएमसी ?कूल, अंबरनाथ

५१

१५५

अमबे7शव, पो. अंबरनाथ

खाडे योगेश पुंड7लक

खाडे पुंड7लक कमळू

सानेगुLजी व'यालय, अंबरनाथ

२८

१५६

वांगणी, पो. अंबरनाथ

खंडागळे जयेश जगBनाथ

खंडागळे जगBनाथ

Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

५१

१५७

७०१, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

खंडागळे लDमण भाऊ

खंडागळे भाऊ

7शवसेना सदा7शव कॉलेज, उ4हासनगर

५०

१५८

वषा; कॉCGले-स., सी वंग, अंबरनाथ

कुलकणb सुनीता मुकंु द

कुलकणb मुकंु द

आर एस एच एस के क4याण

५०

१५९

Gलॉट नं ३२६, समाजसेव सोसायट., अंबरनाथ

कांबळे अलका सुरेश

कांबळे सुरेश

नवजीवन व'यामंWदर, अंबरनाथ

४२

१६०

२०३, इंZनील, अंबरनाथ

कराळे मनीषा वकास

कराळे वकास

बी एम एस इंिhलश ?कूल, क4याण

३०

१६१

१०, [ी हरकृपा पी.डी.. +मांक २०५, अंबरनाथ

_Tfय आनंद मुरलधर

_Tfय एम नरहर

५४

१६२

पी +मांक ५२१५३, 7शवसेना श-ती, अंबरनाथ

खोत रमेश एकनाथ

खोत एकनाथ

शेठ [ी ]क.बा. व'या हाय?कूल,
डSTबवल
जी ई एन शाळा, क4याण

१६३

पनवेलकर Gलाझा, अंबरनाथ

कुलकणb राजjZ

कुलकणb गोवंदराव

तंfXान, इिB?टyयूट ऑफ

४७

१६४

कांबळे बाळकृ#ण सखाराम

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

५७

१६५

मेघद&ता सोसायट., Gलॉट नं ए-१०४, लोकमाBय नगर, कांबळे कुसुम बाळकृ#ण
अंबरनाथ
Gलॉट नं १३९/०३, राम?मत
लांजीले संPाम सूयक
; ांत
ृ ी अपा., अंबरनाथ

लांजीले

Pाम हाय?कूल, अंबरनाथ

२८

१६६

००२, भा?कर पंqडत अपा., दब
ु ई कॉलनी, अंबरनाथ

लSढे मुकंु द सावंत

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

५२

लSढे रना

रघुनाथ

सूयक
; ांत

५२
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२

व$डल/ आई/पती चे

३

१६७

सी-४, १०१, मोहन पूरम, अंबरनाथ

लोफाझ Qलावया

१६८

र न.३१३८, Bयू बालाजी नगर, अंबरनाथ

१६९

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

६

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

२७

लोकनाथन शांती मद
ु 7लयार लोकनाथान मद
ु लयार

ट एम एस शाळा अंबरनाथ

५६

Qलॅ ट बी -१/ ००३,मोहनaयोत, अंबरनाथ

ला4वाBझ चंWदर

लालवाझ चंWदर

आर के ट कॉलेज, उ4हासनगर

३८

१७०

२०१, २रा मजला, [मवजय को पराणीपे कॉलनी

लालू रोWहदास राजेश

लालू रोWहदास Hेमला

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३६

१७१

बी १ / १०५, वसंत वहार, अंबरनाथ

मेडीकSडा aयोती

मेडीकSडा रमेश बाबू

३९

१७२

हा १२७३/३ अ|यपा मंWदर, अंबरनाथ

मेनन पु#पा

मेनन Hभाकरन

१७३

दब
ु े मधुवन अपा., र न १ 7शवबसावं नगर, अंबरनाथ

7म[ा शेषमनी गौरशंकर

7म[ा जी रामनरे श

आर सी ट पी एम एम इनर Eहल
कॉलेज
जी आर पाटल इंिhलश ?कूल,
डSTबवल
नॅशनल हाय?कूल, उ4हासनगर

१७४

माने नर7संग खंडरे ाव

माने खंडरे ाव सोपानराव

सvयाZ व'या मंWदर, भांडुप

२२

१७५

११/१६३, [ी गणेश सोसायट., एम एच बोड;, पोलस
अधी_क नगर
पी.न.१७७, सौकृपा, कBसाई कलम, अंबरनाथ

मंडळ वैशाल हे मंत

मंडळ हे मंत वwल

भRगनीमंडळ, अंबरनाथ

५६

१७६

बी न३२/०४, नवरे नगर, अंबरनाथ

मे'पातले राजाराम

मे'पातले

एस जSधळे ?कूल, अंबरनाथ

४७

१७७

इडनगाड;न ई-१, ७०६, ७ मजला, मोहन पूरम,

म4होfा रे णू अि^वनी

म4होfा }अि^वनी ओमHकाश

आर जी एस शाळा. उ4हासनगर

४८

१७८

साईलता अपा., +मांक २९६, अंबरनाथ

मांजरे कर व'या अनंतराव

मांजरे कर

त_शीला शाळा, उ4हासनगर

४२

१७९

००४, ए वंग, Bयू सुभाषवाडी, अंबरनाथ

Cह?के स7ु मfा गल
ु ाबराव

Cह?के गल
ु ाबराव गेनू

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

४६

१८०

अ7मत अपा., ए-१, वडवल वभाग, अंबरनाथ

मॅBयुएल 7लझ डॉन

मॅBयुएल डॉन

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

५५

१८१

हे मवतीनंदन ३३५७ लाद नाका, अंबरनाथ

7म?f हMर^चंZ

7म?f एच जंfीHसाद

ट Eह एम हाय?कूल, अंबरनाथ

४६

१८२

Qलॅ ट +मांक ३०१, अलंकार अपा., अंबरनाथ

मुदलयार पंचडी

मुदलयार अBनमलाई

५६

१८३

गणेश पाक;, ए ३ वडवल, अंबरनाथ

मगले जमुना शfूगण

मगले एस के

एस आय सी ए एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

१८४

Hवीण अपा., Qलॅ ट +मांक ६, हर ओम पाक; जवळ,
अंबरनाथ
१०४, Bयू Pीन पाक;, वांZपाडा, अंबरनाथ

माMरया इपेन

इपेन

जसलोक हाय?कूल, उ4हासनगर

३७

Cहे fे नर7समुला सौयBना

Cहे fे सौयBना

आरएच तलरे जा

३८

१८५

लोफाझ रोलँ ड

वय

संजय

नासाYना आर

मुकंु द भारसाखले
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'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

१८६

१९३१५,हरओम अपा., अंबरनाथ

महाले छगनराव ^यामराव

महाले ^यामराव

सी एस एम, क4याण

५८

१८७

Qलॅ ट +मांक ००३, अपा साईनाथ., अंबरनाथ

मद
ु 7लया छाया स.
ु मpयम

मद
ु 7लया स.
ु मpयम

ओ4ड बॉईज इंिhलश ?कूल, क4याण

३०

१८८

ब-२०८, प'वती कॉम., अंबरनाथ

मचवोळे मीना रमेश

मचवोळे

ओ4ड बॉईज इंिhलश ?कूल, क4याण

१८९

7शवश-ती नगर, आर +मांक १२, अंबरनाथ

मे[ाम मंदा अरवंद

मे[ाम अरवंद

सखाराम सेठ व'यालय, क4याण

४३

१९०

ऑडनBस इ?टे ट, अंबरनाथ

म~ीकर अथb भीमGपा

म~ीकर भीमGपा

एन आर सी शाळा, क4याण

२७

१९१

वैतरणा ब / ३२१२, अंबरनाथ

मे[ाम यादवराव

जी ई एस

४८

१९२

५०४, ?वामी दश;न अपा., अंबरनाथ

मे[ाम अरवंदकुमार
यादवराव
मानवनी सा_ी राजेश

१९३

7शव[ु#ट कॉCGले-स, अंबरनाथ

१९४

रमेश

शाळा, क4याण

मानवनी

३४

नायर इंWदरा मोहन

राजेश घन^यामदास एसपीपी Bयू इरा हाय?कूल,
उ4हासनगर
नायर मोहन
सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

लDमीकांत सोसायट., वडवल, अंबरनाथ

नायर गीता मनोज

नायर मनोज

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

५१

१९५

घन^याम अपा., अंबरनाथ

नायर उमा येनुगोपाल

नायर येनुगोपाल

Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

४१

१९६

Qलॅ ट +मांक ओडाया पाक;, वडवल, अंबरनाथ

नायर वासंती [ीधर

नायर [ीधर

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

२९

१९७

२, सर?वती नवास, Gलॉट नं ५६९, अंबरनाथ

नायर इंWदरा हMरनारायण

नायर हरनारायण

३०

१९८

Qलॅ ट +मांक ००१, चरण अपा., अंबरनाथ

नायर सीमा सतीश

नायर सतीश

१९९

साई चरण,हा न ३०२, मोतीराम पाक;, अंबरनाथ

नायर रे ठ अ

नायर अ

२००

१०२, साई [ाय Gलॉट. +मांक ११२, अंबरनाथ

नायर Hसींदा सुनील

नायर सुनील

२०१

ई २/ जी.एस. मोहन पूरम, कBसाई, अंबरनाथ

नायर रे खा संतोष

नायर संतोष

२०२

मालपडा अपा., + .६, अंबरनाथ

`खळा फातमा

`खळा Qलो

२०३

कृपा अपा., Gलॉट +मांक ५००, साई वभाग, अंबरनाथ

नायर aयोती

नायर aयोती एम

पी एम एम इनर Eहल ?कूल,
अंबरनाथ
एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
पमा ?कूल, अंबरनाथ

२०४

बी / २१०, साई वारसा सहकार.सोसायट., अंबरनाथ

नवRगर माथु [ीमंत

नवRगर [ीमंत इराGपा

पी डी कारखानीस कॉलेज, अंबरनाथ

२६

४३

३९
५०
५२
३२
३६
५६

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

२०५

गुLदे व आर.सी.सी. +मांक २, अंबरनाथ

नंबाळकर वजय जयराम

नंबाळकर जयराम माथु

सर?वती व'यामंWदर, मुरबाड

४२

२०६

१०,अलोकनाथ 7शव श-तीनगर, अंबरनाथ

नलावडे पंड
ु 7लक द&ताfय

नलावडे द&ताfय रामजी

आर तलरे जा कॉलेज, उ4हासनगर

४१

२०७

५५६, 7शवाजी नगर, माLती मंWदर, अंबरनाथ

नलावडे संजय ई^वर

नलावडे ई^वर

जी एस आय हाय?कूल, क4याण

४०

२०८

Hयदश;न को ओ सो +मांक १०१, अंबरनाथ

पाटल भारत नामदे व

नामदे व शंकर पाटल

बी पी Eह अंबरनाथ

५१

२०९

र न १३,इंZसभा को सोसायट., अंबरनाथ

पाटल महे श दगडू

पाटल दगडू नातू

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

४७

२१०

बी न ७, ि?मता वडवल अंबरनाथ

पोतनीस [kा संदप

संदप सदा7शव पोतनीस

नॅशनल हाय?कूल, उ4हासनगर

३०

२११

Qलॅ ट +मांक ६ Gलॉट ५५५, खेर वभाग, अंबरनाथ

पालवे शंकर एकनाथ

पालवे एकनाथ दगडू पालवे

आर के ट

कॉलेज, उ4हासनगर

५०

२१२

हा न १२/५५५ , खेर वभाग, अंबरनाथ

पानवर 7संग मलखान

सोभा 7संग

आर के ट

कॉलेज, उ4हासनगर

५२

२१३

वे^वर अपा., र न ४, अंबरनाथ

पाटल Xानदे व सुदाम

सुदाम माLती पाटल

एएमसी ?कूल, अंबरनाथ

५५

२१४

३९३, आशीवा;द अपा., साई वभाग, अंबरनाथ

पांडे संगीता [ीकांत

पांडे [ीकांत वसंत

आदश; महाव'यालय, बदलापूर

४३

२१५

सी / ३०२, [ी गणेश नंदनवन, गोळे ,

फराटे सतीश रामकृ#णा

रामकृ#णा एस फराटे

आदश; महाव'यालय, बदलापूर

३९

२१६

ए-३०२, माँ पाव;ती को सोसायट., अंबरनाथ

प4ले सुधा अनलकुमार

प4ले अनलकुमार

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

४०

२१७

aयोती इमारत, ५४१, खेर वभाग, अंबरनाथ

पाटल नंWदनी सरु े श

पाटल सरु े श एम

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

४२

२१८

१०१, चौहान अपा., जुने पो7लस ?टे शन, अंबरनाथ

पाटल नजमा हपेज

पाटल हपेज मुनाप

३९

२१९

पाक; Qलॅ ट +मांक ६, ब वंग, अंबरनाथ

परा7म?वराम

परा7म?वराम कृ#णन

एस आय सी ई एस हाय?कूल,
अंबरनाथ
इनर Eहल ?कूल, अंबरनाथ

२२०

१०२, Zतमाश अपा., अंबरनाथ

पाटल पुLषो&तम सतीश

पाटल पुLषो&तम

३९

२२१

३६३, झलक गाड;न, साई वभाग, अंबरनाथ

पाटल राजjZ मीना

पाटल राजjZ

आWदवासी आ[म शाळा, कराव
अंबरनाथ
जSधळे हाय?कूल, डSTबवल

२२२

हा १०३, मानव संगीत अपा., आनंद पाक;, अंबरनाथ

पंगळे 7म7लंदकुमार साMरका पंगळे 7म7लंदकुमार

एस जSधळे ?कूल, अंबरनाथ

३०

२२३

ढाकेशोष;ण अपा, अंबरनाथ

पवार व#णू अजय

एन जी व'यालय, बदलापूर

२६

आशा

पवार व#णू

४०

३६

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

२२४

१०२,रामे^वर नीलकंठ सोसायट, अंबरनाथ

पाटल 7शवाजी भा?कर

पाटल भा?कर

सा|सेस जूनयर कॉलेज, अंबरनाथ

३९

२२५

आकाशदप

पाटल मल
ु धर शंकर

पाटल शंकर

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५७

२२६

लंबोदर अपा., ३०२, अंबरनाथ

पंटो इनदा जाचुणीस

पंटो ओलवर

सा|सेस जूनयर कॉलेज, अंबरनाथ

३१

फडणीस पू`ण;मा सRचन

फडणीस सRचन

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३५

२२७

मोतीराम पाक;, अंबरनाथ

मांजरे कर, Gलॉट नं ७, अंबरनाथ

२२८

एफ / ४, वध;मान नगर, अWदती सोसायट., अंबरनाथ

पाटल मा`णक [ीपती

पाटल [ीपती

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३९

२२९

जय रे णुका सोसायट., बी वंग, अंबरनाथ

पाटल महे श सदा7शव

पाटल सदा7शव

नॅशनल हाय?कूल, उ4हासनगर

४०

२३०

२९, Lि-मणी, जागत
ृ लेन, अंबरनाथ

Hसाद आर

Hसाद आनंद

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

५१

२३१

खोल +मांक ३३१६३, अंबरनाथ

पाटल द&ताfय भानुदास

पाटल भानुदास

झल
ु ेलाल t?ट ?कूल, उ4हासनगर

४४

२३२

५१, रॉयल पाक;, मोMरवल, अंबरनाथ

पाठक

पाठक न7शकांत

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

४१

२३३

खोल +मांक 6, रमणी नवास, अंबरनाथ

पाटल भा?कर जगBनाथ

पाटल जगBनाथ

सी एच एम कॉलेज, उ4हासनगर

४५

२३४

गायfी अपा., 7शवगंगा नगर, अंबरनाथ

पाटल यशवंत लDमण

पाटल लDमण

एस Eह एम घाटकोपर

४८

२३५

ब-७, वध;मान नगर, अंबरनाथ

पाटल नर7संग राजाराम

पाटल राजाराम

7शवाजी व'या मंWदर, भांडुप

४३

२३६

घर +मांक ८२९, अंबरनाथ

पाटल मनु गंगाराम

पाटल गंगाराम

एस एन के हाय?कूल

५५

२३७

१६/ ब, 7शवRगर वषा; कॉCGले-स, अंबरनाथ

परदे शी संजय मोनाजी

परदे शी मोनाजी

आय;न हाय?कूल

३९

२३८

३३/४, [ी WहमRगर सोसायट., अंबरनाथ

पाठक

पाठक यांनी Hभाकर गणेश

आय ई एस Bयू इंिhलश, बांZा

५४

२३९

१८६/४, कBसाई वभाग, अंबरनाथ

पांडे Tबना Hेम

पांडे Hेम जॉन

२४०

7सkवनायक सोसायट, Gलॉट नं, २, अंबरनाथ

पंqडत ममता उमेश

पंqडत उमेश

एस जी जी एस एच एच एस
उ4हासनगर
सेBचुर रॉयल, शाळा

२९

२४१

Gलॉट नं ३३३, कBसाई वभाग, अंबरनाथ

पाटल महj Z दशरथ

पाटल दशरथ

सेBचुर

२८

२४२

साईबाबा मंWदर,दग
ु ा;देवीपाडा, अंबरनाथ मागे

Hधान पंजाब सदा7शवराव

Hधान सदा7शवराव

त_शीला शाळा, उ4हासनगर

मंजू न7शकांत

वलायाना Hभाकर

रॉयल, शाळा

४८

अनु..
१

घरचा प ता

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

२४३

सी-९, ४०३, मोहन पूरम, अंबरनाथ

पाटल महे श सखाराम

पाटल सखाराम लDमण

Bयू इंिhलश ?कूल,

२७

२४४

हरभजन-२४१२१, ऑडनBस इ?टे ट, अंबरनाथ

पीसी लना

पीसी राधाकृ#णन

मॉडेल इंिhलश ?कूल, क4याण

४७

पाटोळे वैशाल Hमोद

पाटोळे Hमोद

मॉडेल इंिhलश ?कूल, क4याण

२५

२४५

डॉल अपा, २ वाZापाडा, अंबरनाथ

२४६

७०६, साई नील गोवंदा, अंबरनाथ

पवार वसंत जगBनाथ

पवार जगBनाथ

संकरधाम कॉलेज, क4याण

४४

२४७

३०१, साई नील गोवंदा, अंबरनाथ

फडके सुखदा रवींZ

फडके रवींZ

आर.एम. ओक हाय?कूल, क4याण

५०

२४८

३१४, वCको कॉलनी, अंबरनाथ

परदे शी सुलभा रोWहदास

परदे शी रोWहदास

सी एस एम, क4याण

३०

२४९

१२०४, 7शवाजी नगर, गणपती मंWदर,, अंबरनाथ

पाटल आशा अpणा

पाटल अpणा

कैव4य व'यालय, क4याण

३८

२५०

Hाथ7मक शाळा, जावसई, अंबरनाथ जवळ

पाटल नतीन नामदे व

पाटल नामदे व दे वराम

४०

२५१

पवार नतेश केदार

पवार केदार मोतीराम

२५२

२, आर.सी.सी. +मांक १०, सुयक
; ांत अपा., सावंत पाक;,
महालDमी
Tfवेणी सदन +मांक १, खोल +मांक ६४, अंबरनाथ

पाटल कांचन वजय

पाटल वजय Wदनकर

एन ई एस इंPजी माoयम शाळा,
7भवंडी
ए Eह एम आ`ण जूनयर कॉलेज,
7भवंडी
मनोज पाटल व'यालय, बदलापूर

२५३

7शव[ु?ती कॉम, साई वभाग, अंबरनाथ

पणीकर जयलिDम ]+शकुxी पणीकर ]+शकुxी

५४

२५४

ए-१, बी १०१, साई वभाग, अंबरनाथ

राजे ि?मता समर

राजे समर एक

सेठ परसराम पे*मल इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
एम इनर शीळ ?कूल, अंबरनाथ

२५५

शंभू नवास, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

राऊत गणेश आर

राऊत रामदास

२५६

२१७ पाथरे संकुल, अंबरनाथ

राऊत सुनीता ब

राऊत भाऊ

भRगनीमंडळ, अंबरनाथ

३५

२५७

Gलॉट नं २, वैभव कॉलनी, अंबरनाथ

राव भीम वwल

राव वwल

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

५१

२५८

ए-वंग, 7शवगंगा नगर, अंबरनाथ

राणे वजय 7भका

राणे 7भका एस

Xानअमत
ृ व'यालय, अंबरनाथ

३५

२५९

हा. +मांक ४०३४, खामकरवाडी, अंबरनाथ

Lमाले सुरेश

Lमाले Rचंधू

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३३

२६०

२०१, 7शवमंWदर रोड, परांजपे कॉलनी, अंबरनाथ

रोWहदास राजेश एच

रोWहदास ल4लू

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३६

२६१

९/१०४, कैलाश नगर, अंबरनाथ

रे डी hयान नसरा

रे डी नसरा

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

५३

Bयू इंिhलश ?कूल, बांZा

३६
२८

४०
३७

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

२६२

साई अWदती को, Gलॉट नं १०९, अंबरनाथ

*गे अवनाश म4लपा

*गे म4लपा

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

४३

२६३

सी-१/०४, मोहBपरु म, अंबरनाथ

राणे मीना_ी सरु े श

राणे सरु े श

आर. एस. एच. आय. एस. क4याण

४४

२६४

४२९७, गणेश शारदा, अंबरनाथ

रजवाडे रवींZ गणेश

रजवाडे गणेश

के. एम. अगरवाल कॉलेज, अंबरनाथ

४०

२६५

Qलॅ ट +मांक ११, अपा सुगंध., अंबरनाथ

राय साधना धनंजय

राय धनंजय

डी. डी. एच. आय. एस. क4याण

३७

२६६

पनवेलकर गाड;न, डी. एम. सी., अंबरनाथ

राव कांचMरया नरj Z

राव नरj Z

३१

२६७

अ7मत अपा. ए -१, वडवल से-शन., अंबरनाथ

सMरता मदन

मदन सMरता

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

२६८

पावती कॉम, आर.सी.सी.. +मांक ४, अंबरनाथ

शेख सवता

शेख इिCतयाज

इनर Eहल ?कूल, अंबरनाथ

३३

२६९

करव, वांगणी, अंबरनाथ

शेलार रे खा [ीराम

शेलार [ीराम

३९

२७०

बदलापूर, ता-अंबरनाथ

स|यद अNदल
ु रे हमान

२७१

संजय सुभाष नगर, अंबरनाथ

स|यद फकiर अहमद
अNदल
ु रे हमान
शेजुल गजानन छगराव

आWदवासी आ[म ?कूल, करव,
अंबरनाथ
आदश; व'यालय, बदलापूर

शेजुल छगराव

आदश; व'यालय, बदलापूर

५०

२७२

४०२, अजुन
; सोसायट. Hभू दे शपांड,े अंबरनाथ

ससे भगवान तातू

ससे तातू मातYड

आठगाव व'या मंWदर, 7भवंडी

५२

२७३

हा. नं.२७१३, नवीन बालाजी नगर, अंबरनाथ

शेलार बु4चंना

बु4चंना नरसGपा

३२

२७४

गायfी कृपा अपा., २०१, ए-वंग, अंबरनाथ

सोनावणे अनल नागो

सोनावणे नागो

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

२७५

ब-१०, गणेश आ7शष, वडवल, अंबरनाथ

सोनाजे तुषार पांडुरं ग

सोनाजे पांडुरं ग

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३६

२७६

दे व Hकाश गाड;न, अंबरनाथ

शमा; कौश4य पL
ु षो&तमदास शमा; पL
ु षो&तमदास

५३

२७७

८, भीम अपा., 7शव शि-त नगर, अंबरनाथ

7शरपुरे अLणा

7शरपुरे खुशल

गंगाराम 7संद नॅशनल ?कूल,
उ4हासनगर
साधुबेला हाय?कूल, उ4हासनगर

२७८

Gलॉट नं ६३, सुलभा सोसायट. अंबरनाथ

सरकाई इंZजीत नमयचंZ

सरकाई नमयचंZ

४५

२७९

Gलॉट नं.२ रा मजला, कBसाई, अंबरनाथ

समुडल
े ा Xाने^वर

२८०

Gलॉट ४१, नाकोडा अपा., सूयlदय, अंबरनाथ

समुडल
े ा वjकटलDमी
अनरु ाधा
अनता सुरेश

इं?टyयुट ऑफ टे -नोलॉजी,
उ4हासनगर
सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

सुरेश कुम;न

ओडnनBस फॅ-तर ?कुल

४१

४९

४४

३३

५१

४७

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

२८१

संजय अपा., 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

7शंदे भगवान एकनाथ

7शंदे एकनाथ

जी. ई. आय. एस. हाय?कूल, कुला;, मुंबई

२८२

कांचन नगर, बी-३१, नवरे नगर, अंबरनाथ

समथ; 7श4पा ननाद

समथ; ननाद सुभाष

भRगनी मंडळ, अंबरनाथ

२८३

१०२, ओमसाई [kा ?कूल, अंबरनाथ

सीलवेरा डॉमनक ानसीस सीलवेरा ानसीस

२८४

Gलॉट नं ३०८/८, ध* सोसायट., अंबरनाथ

7शतोळे लता 7शवाजीराव

7शतोळे 7शवाजीराव

२८५

सावकार नबाकुमार

२८६

सी / ओ एन के सरकार, Gलॉट नं २०१, वडवल,
सावकार रांची नबाकुमार
अंबरनाथ
Gलॉट +मांक ६, साई वभाग, संर_ण कॉलनी, अंबरनाथ सरकार सुजाता एस.

२८७

साबीर अपा., २०१, ब, अंबरनाथ

२८८

वय
६

५४

४३

सरकार ?वाधीम

आर. जी. एस. इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
आर. जी. एस. इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
आर. जी. एस. इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

स|यद राहन झाकiर

स|यद झाकiर

Bयू इंिhलश ?कूल, उ4हासनगर

३८

ब-१८, हMरHसाद सोसायट., अंबरनाथ

सोBजे बाळासाहे ब 7शवराम

सोBजे 7शवराम

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५८

२८९

7शव[ु#ट, साई वभाग, अंबरनाथ

सोBस जेन ए7मरा

सोBस ए. व-टर

फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

३५

२९०

कैलाश नगर, 7शव मंWदर, अंबरनाथ

7सkामोल के. जी.

सतीश उBनी

फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

३४

२९१

ए-३, ५०१ Hकाश गाड;न, अंबरनाथ

7संग गगनमला

7संग बाले^वर

पBना जुनअर कॉलेज, बदलापूर

४०

२९२

ब-२०१, कैलाश धाम, 7शवाजीनगर, अंबरनाथ

7शंदे रं गराव नथू

7शंदे नथू

ए. जे. मंWदर हाय?कूल, कज;त

५२

२९३

जावसई गाव, अंबरनाथ

7संग शैलjZ द*
ू वजय

7संग द*
ू वजय

एस. एस. Wहंद व'यालय, अंबरनाथ

३४

२९४

नवरे नगर, बी-केTबन, अंबरनाथ

7शव7लंग उमा शंकर

7शव7लंग शंकर

४३

२९५

Gलॉट नं ३५५, बी-केTबन, अंबरनाथ

?टवन ए?तरू

?टवन

२९६

महालDमी नगर, अंबरनाथ

सोनावणे अमोल व#णू

सोनावणे व#णू

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
Xानअमत
ृ व'यालय, अंबरनाथ

२९७

Gलॉट २८४, कBसाई, अंबरनाथ

सूयव
; ंशी अLण दशरथ

सूयव
; ंशी दशरथ

Xानअमत
ृ व'यालय, अंबरनाथ

२८

२९८

7शवश-ती नगर, बी-केTबन, अंबरनाथ

सुवn दपा लDमन

सुवn लDमन

बी. पी. व'यालय अंबरनाथ

४९

२९९

१६ / ब, गुLपुaयमत
ृ , पाथरे पाक;, अंबरनाथ

शुपल सुधींZ रामचंZ

शुपल रामचंZ

बी. पी. व'यालय अंबरनाथ

४५

४५
४२
४३

४५
३५

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३००

एच-वंग, आर-६, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

सोनारे [ावण पुंड7लक

सोनारे पुंड7लक

बी. पी. व'यालय अंबरनाथ

४७

३०१

सप
ु र सोसायट., वडवल, अंबरनाथ

7शवराणे ई^वर गणपत

7शवराणे गणपत

बी. पी. व'यालय अंबरनाथ

४५

३०२

-लास ९, ७ / अ, आयुध इ?टे ट, अंबरनाथ

सुधा के.

पी. जयचंददास

जसलोक हाय?कूल, उ4हासनगर

५३

३०३

Gलॉट नं ३०४, [kा अपा., अंबरनाथ

सैनी इंदरिजत कौर

सैनी इंदरिजत

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

४७

३०४

२ यश सोसायट., अंबरनाथ

शेलावले शंकर मोहन

शेलावले शंकर

बेडक
े र व'या मंWदर, ठाणे

२७

३०५

८ भीम अपा., अंबरनाथ

7शरपुरे शंकरराव खुशल

7शरपुरे शंकरराव

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

३०६

अCबे7शव, एरांजड, अंबरनाथ

सांबरे 7भमाजी सुरेश

सांबरे 7भमाजी

साने गुLजी व'यालय, अंबरनाथ

५६

३०७

Lम.नं. १०४, Hभू कृपा, अंबरनाथ

शेख अमीर बा7भराअहमद

शेख अमीर

सर?वती व'यामंWदर, मुरबाड

२९

३०८

पो?ट बदलापूर, ता. अंबरनाथ, िज. ठाणे

शेxे अGपासाहे ब वामन

शेxे वामन Wहंदरु ाव

शेई वभाग हाय?कूल, शहापूर, ठाणे

५५

३०९

बी१/ ७, सावfी बसव, अंबरनाथ

सुगठण बीना

सुगठण सी. वी. एस.

मॉडेल इंिhलश ?कूल, अंबरनाथ

४३

३१०

खुंटवल, गणेश नगर, अंबरनाथ

साकरे बडवराज वेकाGपा

साकरे वेकाGपा

आर. ट. पी. हाय?कूल, क4याण

२५

३११

मातो[ी नगर, वमको नाका, अंबरनाथ

सावंत जय[ी भीL

सावंत भीL

शािBतPाम व'यामंWदर, क4याण

४०

३१२

7संग संदप भव
ु ाल

7संघ भव
ु ाल

7शंदे वनता सखाराम

7शंदे सखाराम [ीपत

डॉ. ओमHकाश अगरवाल इंिhलश
हाय?कूल, 7भवंडी
hलोर इंिhलश ?कूल, 7भवंडी

२५

३१३

qडफेBस कॉलनी, जवळ अयGपा मंWदर जावसई,
अंबरनाथ
ब-केTबन रोड, ३०२ / या7मनी अपा., अंबरनाथ

३१४

Gलॉट नं १०४, साईकृपा कानसाई से-शन, अंबरनाथ

शता वाय.

रामधार एन.

५५

३१५

राधे गोवंद नगर, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

साळवे पंकज शामराव

साळवे शामराव के.

नजा7लंगGपा कBनडी हाय?कूल,
अंबरनाथ
महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३१६

१५३९/१७, 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

थोरात बाजीराव सातू

थोरात सातू

ट. वाय. एम. ?कूल, अंबरनाथ

३९

३१७

पाथरे पाक; ब-केTबन रोड, अंबरनाथ

तांबे चंZशील बाबू

तांबे बाबू

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

५०

३१८

fीमूतb कॉलनी, गावदे वी, अंबरनाथ

तडवी दगडू सुपडू

तडवी सुपडू

डी. जी. व'यालय, बदलापूर

३४

२५

३९

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३१९

ब-केTबन रोड, अंबरनाथ

थेटे एकनाथ वwल

थेटे वwल

7शवाजीराव जSधळे , अंबरनाथ

३८

३२०

०६, 7शवमत
ू b, 7शवाजी नगर, अंबरनाथ

ठाकूर सीमा जमनदास

ठाकूर जमनदास

?वामी शांती Hकाश 7संधी हाय?कूल,

२७

३२१

खोल +मांक २२/११५४, अंबरनाथ

तुलार जोसेफ समुअल

तुलार समुअल

ट. वाय. एम. ?कूल, अंबरनाथ

२१

३२२

ऑड;नBस इ?टे ट, अंबरनाथ

तेनाल सुयाBथा

तेनाल गोगn

ट. वाय. एम. ?कूल, अंबरनाथ

४९

३२३

पावती कॉम, बी-वंग, अंबरनाथ

थांपी ल7लता वजयकुमार

थांपी वजयकुमार

२७

३२४

ए-४, न]कता सोसायट., अंबरनाथ

ठSबरे वसंत वठोबा

ठSबरे वठोबा

३२५

गोवंद दश;न १०३, अंबरनाथ

ठोके वलास बाळासाहे ब

ठोके बाळासाहे ब

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
ए एम सी एस मोMरवल व'यालय,
अंबरनाथ
महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३२६

२, आरती अपा., कBसाई, अंबरनाथ

थामरस aयोती सुरेश

थामरस सुरेश गंगाराम

एस. पी. पी. सलू;, उ4हासनगर

३३

३२७

दग
ु ा;देवी पाडा, साई मंWदर, अंबरनाथ

तोयडे अ7भमान सेवाराम

तोयडे अ7भमान

एस. वी. पी. एम. ?कूल, कुला;

५७

३२८

Gलॉट नं ४८१, साई वभाग, अंबरनाथ

तुकलकर जय[ी सुधीर

तुकलकर सुधीर

एन. आर. सी. ?कूल, क4याण

५५

३२९

हरओम अपा., 7शवगंगा, अंबरनाथ

उपासनी पो`ण;मा Hसाद

उपासनी एस. Hसाद

भRगनी मंडळ, अंबरनाथ

२९

३३०

Gलॉट नं ५५४, खेर वभाग, अंबरनाथ

उबाळे सुरेश रामदास

उबाळे मोतीराम

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

२७

३३१

आर.सी.सी.. +मांक ००२, कैलाश नगर, अंबरनाथ

उपाoयाय गीतांजल एम.

उपाoयाय एम.

आर. ई. एस. क4याण

३७

३३२

२०१/००२ ,, कैलाश नगर, अंबरनाथ

उपाoयाय गोगb महj Z

उपाoयाय महj Z

ओ. बी. ए. ई. क4याण

३५

३३३

१८३२, सुभाषवाडी, जवळ फातमा ?कूल, अंबरनाथ

उपाoयाय पज
ू ा वनायक

उपाoयाय वनायक

३५

३३४

३०१, Gलॉट नं ५३८, साई अपा., अंबरनाथ

वरदे अमत
ृ ]कसन

वरदे अमत
ृ

डॉ. ओमHकाश अगरवाल इंिhलश
हाय?कूल, 7भवंडी
Xानअमत
ृ व'यालय, अंबरनाथ

३३५

ए-४, १०८, साई से-शन, अंबरनाथ

वझे अनता गजानन

वझे गजानन

फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

५४

३३६

Qलॅ ट +मांक १४, पनवेलकर गाड;न, अंबरनाथ

वझ लेवी लना

वझ लेवी

फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

५६

३३७

Gलॉट +मांक ३४०, १०१, 7शव नगर अपा., अंबरनाथ

वहा;डे सोपान अनंत

वहा;डे सोपान

डी. एन. सी. हाय?कूल, डSTबवल

५४

गोगn

४६
४९

अनु..
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२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३३८

Gलॉट +मांक ६८३/३०३, वडवल, अंबरनाथ

वमा; Hसाद 7मनी

वमा; Hसाद

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

३८

३३९

१०४, साईलला एम पाक;, बी-केTबन, अंबरनाथ

वरसले आ&माराम रवींZ

वरसले आ&माराम

एस.एस. जSधळे ?कूल, अंबरनाथ

३३

३४०

३६२ द&ताfय अपा., साई वभाग, अंबरनाथ

वरखेडकर वागीश बी.

वरखेडकर बी.

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३४

३४१

*म +मांक ४१६१, पो?ट खुंटवल, अंबरनाथ

वन;क वजय रामू

वन;क रामू महाद ू

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३७

३४२

Gलॉट नं ३६४, साई वभाग, अंबरनाथ

वा4लाला ^याम ए.

वा4लाला अLण

मोडेन इंिhलश ?कूल, क4याण

५०

३४३

Gलॉट नं ५४७, गायfी अपा., अंबरनाथ

वांगाजी बाला एस.

वांगाजी एस.

डॉन बो?को ?कूल, क4याण

४०

३४४

६६ सुधा साफ4य अपा., अंबरनाथ

वै'य नंदकुमार महादे व

वै'य महादे व कृ#णाजी

महा&मा गांधी वी. एम. क4याण

५६

३४५

ब-२/३०३, मोहन aयोत, 7शव मंWदर रोड, अंबरनाथ

वगाया; नंद संतुमल

वगाया; संतुमल मातुमल

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

४८

३४६

भा?कर नगर, अंबरनाथ

वाघ Xाने^वर एन.

वाघ नाथा बी.

नवभारत 7श_ण सं?था, दादर

५७

३४७

वमको सोसायट., तडवाडी, अंबरनाथ

वारओर इंWदरा

वारओर चंदन

४०

३४८

५०६, साई वभाग, अंबरनाथ

वारकर जयंत एम.

वारकर मधुकर

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
नेताजी जु. कॉलेज, उ4हासनगर

३४९

Gलॉट +मांक ५, 7शवकृपा, अंबरनाथ

वावले मधुकर भाऊराव

वावले भाऊराव

भRगनी मंडळ, अंबरनाथ

३९

३५०

न]कता अपा., बी १०१, बी-केTबन रोड, अंबरनाथ

वLडे पुनमचंद के.

वLडे कंदे राव डी.

डॉ. भीमराव आंबेडकर व'यालय, चj बरू

३३

३५१

Qलॅ ट +मांक ५, साई वभाग, अंबरनाथ

वानखेडे राजीव वी.

वानखेडे वसंतराव एस.

आय. ट. आय. अंबरनाथ

३८

३५२

लDमीकांत अपा., ३०२, अंबरनाथ

वाबळे नयना मनीष

वाबळे मनीष

एस. ए. एच. एस. क4याण

३६

३५३

५०४, ब, अंबरनाथ

यादव कुसुम आर.

यादव रघु

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

३८

३५४

Gलॉट नं ७१, १०४, साई कृपा, अंबरनाथ

वाय. शांता

वाय. आर.

एस. एन. के. हाय?कूल

५७

३५५

वषा; कॉCGले-स, ए वंग, वडवल, अंबरनाथ

येलवे सुरेश बंशी

येलवे बंशी

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३९

३५६

7शवधाम कॉCGले-स, गोवार, कंु ज, ए-१०१, अंबरनाथ

यादव व#णू एन.

यादव गोवंदराव

ट. ई. एस. पी. डी. के. अंबरनाथ

४२

५६

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३५७

२०१, माऊल अपा., Gलॉट +मांक १६८, अंबरनाथ

झोपे अनल H4हाद

झोपे H4हाद

एस. एच. एस. ?कूल, क4याण

३९

३५८

जी-१६, वषा; कॉCGले-स, वडवल, अंबरनाथ

झोपे दगडू नरj Z

झोपे दगडू

गोखले रहाळकर हाय?कूल, अंबरनाथ

३८

३५९

आर / १०३ [ीराम रे 7सडेBसी, 7शवधाम, अंबरनाथ

झवर गोकुळदास सतीश

झवर गोकुळदास

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

५५

३६०

आर / १०३, [ीराम रे 7सडेBसी, अंबरनाथ

झवर अशा सतीश

झवर सतीश गोकुळदास

पी. डी. के. एल. अंबरनाथ

४९

बदलापूर
३६१

*म नं. २०३, राधे^याम अपा., बदलापूर

आढव संदप धSडीबा

धSडीबा िजजाबा आढव

नग. व'यामंWदर, बदलापूर

३१

३६२

संक4प 7सधी इमारत., +मांक ११, बदलापूर

अधांगले सुमन Wदलप

अधांगले Wदलप

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

५४

३६३

रामे^वर वाडी, आर. +मांक २०४, बदलापूर

आहे र Wदनकर महाद ू

आहे र

३६४

१०, दे नकृपा अपा., सुभाष नगर, बदलापूर

अWहरराव मीना_ी Hमोद

अWहरराव Hमोद वसंत

Wदग. नाईक व'यालय, कुळगाव

४७

३६५

सी-२०४, महादे कॉCGले-स, बदलापूर

अWहरराव अमोल धम;राज

अWहरराव धम;राज

गाडगे महाराज व'यालय, कुला;

३३

३६६

?वामी चरण सोसायट. आर..नं. १०१, बदलापूर

अWहरराव रामदास ]कशोर

अWहरराव रामदास

[ी राम व'यामंWदर, ठाणे

४०

३६७

२०२, हे रंभ कृपा अपा., रमेशवाडी, बदलापूर

आया; सुHया सुनील

आया;

एस. के. के. इंिhलश हाय?कूल

२५

३६८

साई सदन को-ऑपरे WटEह २/२०१, ब वंग, बदलापरू

भारसाकळे यशवंत Lं जाजी

भारसाकळे Lं जाजी

आय. ट. आय. जEहार

५६

३६९

मंगल दश;न द&ता चौक, बदलापूर

भेळे संदप आ&माराम

भेळे आ&माराम

आदश; कॉलेज, बदलापूर

३५

३७०

भालि?मत अपा\.Gलॉट न.९८, बदलापरू

बाळकृ#ण

एम. पी. बाळकृ#ण

जसलोक हाय?कूल, उ4हासनगर

४५

३७१

स#ृ ट अपा., *म. नं.३, ?टे शन रोड,., बदलापूर

बडगे पंजाब Lपरावजी

बडगे *परावजी द&ताबा

४०

३७२

बी / १०, कृ#णा वहार, गांधी चौक, बदलापूर

बडगुजर नंWदनी अLण

बडगुजर अLण पंqडत

उ&तमराव खो.ागडे माoय7मक
व'यालय,
काfप व'यालय इंिhलश Hायमर

३७३

गायfी सदन, बदलापूर

बळीराम शा7लPाम सखाराम बळीराम सखाराम गोपी

आदश; व'या मंWदर, कुळगाव

३३

३७४

ओम [ी सेवादश;न, २१२, बदलापूर

बांदल आ&माराम लDमन

आदश; कॉलेज, बदलापूर

३९

सुनील

बांदल लDमन गोपाल

३९

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

४

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३७५

१० अनयदश;नी अपा., बदलापूर

बाव?कर वषा; खुशल

बाव?कर खुशल गणपत

र&नाभूमी व'यालय

२८

३७६

१०२ Hराषा को-ऑपरे WटEह सो., बदलापरू

बारहाते गीता भा?कर

बारहाते भा?कर वनायक

[ी+i#णा खामकर व'यालय, बदलापरू

३६

३७७

वराट धाम बी. नं. १६, ववेकानंद नगर, कुळगाव

भालेराव सुनता अरवंद

भालेराव अरवंद

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

४८

३७८

आदश; पाक;, ब-3, *म. नं.५, बदलापूर

बापडnकर पुंड7लक गोवंद

बापडnकर गोवंद

अवल व'यालय, भांडूप

५१

३७९

रमेश भोपी चाळ, बेलवल गाव

बो हाडे सुनील बजरं ग

बो हाडे बजरं ग महाद ू

३२

३८०

नम;ला को.ऑप. सोसायट., बी-११, बदलापूर

भांडे काBतीराम भीमराव

भांडे भीमराव दे वराव

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

३८१

[ीराम अपा., बी. नं. ९, बदलापूर

बाव?कर पंढरनाथ भागो

बाव?कर भागो रे वजी

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

५७

३८२

१/८, सूय; वहार 'एच'. कुळगाव पूव;

बाव?कर पाकर हरचंद

बाव?कर हरचंद दे वचंद

बी. जी. नाईक व'यालय, कुळगाव

४०

३८३

नीलकमळ अपा., ३०३, बदलापूर

बाव?कर रमेश सोमा

बाव?कर सोमा दला

गाडगे महाराज व'यालय, बदलापूर

४०

३८४

साई गाम वावडी, बदलापूर

भोपी र४अCदस ]कशोर

भोपी रामदास

7शव भाट व'या मंWदर, बदलापूर

२६

३८५

ओम [ी साई अपा., बेलवल, बदलापूर

भोईर नाना शैलेश

भोईर नाना

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३०

३८६

खंडोबा मंWदर रोड, मूळगाव

भोईर पंढरनाथ Xाने^वर

भोईर पंढरनाथ

योगी [ी अरवंद गुLकुल, बदलापूर

२५

३८७

ब-४, [ीराम को. ऑप., रामनगर, बदलापरू

बोखा;डे पL
ु षो&तम नरj Z

बोखा;डे पL
ु षो&तम

आय. ट. आय. अंबरनाथ

५२

३८८

४३, Cहाडा कॉलनी, बदलापूर

बोरोले [ावण ललाधर

बोरोले [ावण

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

५४

३८९

गारवा, Gलॉट नं ४३ Cहाडा कॉलनी, बदलापरू

बोरोले लता ललाधर

बोरोले ललाधर [ावण

आय. ई. एस. Bयू इंिhलश ?कूल, बांZा

३९०

३ रा मजला, सी हॉि?पटल, बी-वंग, बदलापूर

बोरोले Hेमलता अLण

बोरोले अLण

पBना इंिhलश हाय?कूल

३८

३९१

साईराम Tब4डींग १०१, बेलवल, कुळगाव, बदलापूर

बांगर जयवंत मतीराम

बांगर मोतीराम शंकर

४२

३९२

३०१, नूतन दप इमारत, काfप, बदलापूर

बाव?कर वजय रावजी

बाव?कर रावजी धSडू

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
सी. 7श_ण मंडळ, क4याण

३९३

Gलॉट नं ५६, सुभाष नगर, बदलापूर

.ाCहावले

एस. एस. .ाCहावले

मॉडेल कॉलेज, क4याण

३८

के. 7सZमाGपा

४०

५५

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

४

३९४

एच. आय. जी., रो हाऊस, Tब4डींग.९, बदलापूर

भोये संगीता संजय

भोये संजय `झप*

३९५

ए-३०२, गL
ु चाया;, बदलापरू

बोरसे सरु े श सक
ु लाल

३९६

मोहनआनंद नगर, मांजल, बदलापूर

३९७

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३०

बोरसे एस. झवा*

एन. एस. एस. वी. एम. व'यालय,
क4याण
एम. जी. एम. डSTबवल

Tबराजदार गुLबासू 7सदाGपा

Tबराजदार एस. नलाGपा

[ी वाणी व'यालय, क4याण

५८

Cहाडा कॉलनी. आर +मांक १, बदलापूर

भोये संजय `झप*

भोये `झप* दे वराम

Wटळक नगर व'यामंWदर, डSTबवल

३३

३९८

ब / ४, आWद&य, सूयन
; गर, बदलापूर

भोसले सुनता एकनाथ

भोसले एकनाथ Wदनकर

एन. ई. एस. एस. जु. कॉलेज, 7भवंडी

३५

३९९

Xान माऊल अपा., बदलापूर

चामडेकर वैशाल वनायक

चामडेकर वनायक

गुLनानक हाय?कूल, अंबरनाथ

५६

४००

ब-१३, 7शवगंगा को-ऑप सोसायट., बदलापूर

चांदरु कर अंजल सुधाकर

चांदरु कर सुधाकर

Bयू इंिhलश ?कूल, अंबरनाथ

३१

४०१

रमेशवाडी बदलापूर

चांदोरकर सुभाष काशीराम

चांदोरकर काशीराम

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

४१

४०२

वरड अपा., जी-१०३, जाधव कॉलनी, बदलापूर

चौधर काळूराम मालू

चौधर मालू

जी. पी. एस. पी. एम. व'यालय, कळवा

४१

४०३

ए वंग साई बाग, बदलापूर

चौधर कiतb बाबुराव

चौधर बाबुराव

आय. ओ. ट. उ4हासनगर

३६

४०४

मोहन Gलाझा, खोल +मांक १०१, गणेश, बदलापूर

चौधर मनीषा धनंजय

चौधर धनंजय

चंZशेखर व'या बदलापूर

३१

४०५

नूतनदप इमारत., +मांक १, बदलापूर

चौधर चा* रमेश

चौधर कमलेश

पBना हाय?कूल, बदलापूर

४०

४०६

शुभांगी नवास मोहनआनंद नगर, बदलापरू

चालखरु े सदा7शव रामजी

चालखरु े रामजी घल
ु ाराम

इंड?tअल tे नंग, इं?ट.शहापरू , ठाणे

५४

४०७

चोथावे ?वाती रतन

चोथावे रतन शंकर

सर?वती व'यालय शहापूर, ठाणे

३६

४०८

गL
ु सदन Tब4डींग +मांक २, ए वंग, १ ला मजला,
१०१ 7शवाजी चौक
ए / ४, कैलाश दश;न, अनंतनगर, बदलापरू

चालासानी लDमी Hसाद

चालासानी हष;वध;न Hसाद

भावनाLशी तेलगु माoय7मक व'यालय

४७

४०९

[ी गणेश इमारत, आर +मांक ४, ?वामी समथ; कjZ,

चौधर [ावण लालू

लालू सुका चौधर

५७

४१०

चोपडेकर वसंत अजय

चोपडेकर वसंत हर

४११

नूतन दप आर.सी.सी. +मांक १, सोसायट., ए-१०३,
पWहला मजला, बदलापूर
द&ता छाया बंगला, खोल नं., बेलवल, बदलापूर

दास ए. पतbमा

दास आ7शष कुमार

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
गोपाळराव पाटल [ीकृ#ण Hसारक
मंडळ , कळवा
सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

४१२

अपा. बी -1, [ीकृ#ण नगर आपटे वाडी, बदलापूर

दाभाडे सुकदे व दामू

दामू फाळूशंद

आदश; व'या मंWदर, कुळगाव

३७

४२

३३
५५

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

४१३

२/१, अथव; हा-सोसायट, ववेकानंद नगर, बदलापूर

दे वधर अलका अनंत

दे वधर अनंत Wदनकर

Bयू इंिhलश हाय?कूल, बदलापूर

५५

४१४

८-ए ओम 7शवRगर को. हा. सोसायट., बदलापरू

दे साई 7भमाGपा ई^वराGपा

दे साई ई^वराGपा माLती

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

४८

४१५

२०२, शुभमकरोत संकुल, बदलापूर

दे वरे अनल सदा7शव

दे वरे सदा7शव महाद ू

Xानामत
ृ व'यालय, अंबरनाथ

३३

४१६

३/२०३ गुLसदन, 7शवाजी चौक, बदलापूर

दे शमाने रमेश व^वनाथ

दे शमाने व^वनाथ

[ी सनातन धरम व'या, चj बूर

३९

४१७

१० / डी, गो4डन पाक;, बदलापूर (प)

दे शमुख रामचंZ अनल

दे शमुख रामचंZ काशीराम

चैतBय व'यालय, मानवल, बदलापूर

४३

४१८

१०१, बी-वंग आWद&य कॉम., बदलापूर

दे शपांडे अपणा; शेखर

दे शपांडे शेखर

डॉन बो?को ?कूल, बदलापूर

३४

४१९

नंद दप काfप गाव, गुLHेम कॉCGले-स

दे शमुख सुRचता 7महान

दे शमुख 7महान 7शवाजी

२९

४२०

Gलॉट नं १४९, समथ; नगर, काfप,

दे शपांडे कमलेश सुरेश

दे शपांडे सुरेश माधव

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक ?कूल,
बदलापरू
[ी एन. जी. व'या बदलापूर

४२१

गुLदश;न बी एन १, अपो. एवीएम. ता. काfप

दे शपांडे र^मी Hभाई

दे शपांडे Hभाई

आदश; व'या मंWदर, कुळगाव

४७

४२२

सानेवाडी, बदलापूर

दे शपांडे र^मी अ7मत

दे शपांडे अ7मत अवनाश

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

३८

४२३

गणेश अपा., बी-६, काfप

दे शपांडे अLं धती केशव

दे शपांडे केशव पंढरनाथ

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

५४

४२४

२०३, हे रंब दश;न, बी-वंग, बदलापूर

दे शपांडे गौर ववेक

दे शपांडे ववेक [ीकांत

पBना जु. कॉलेज

४२

४२५

सी-१०, वराट आ7शष धरण रोड, बदलापरू

दे शपांडे Hफु4ल राजjZ

दे शपांडे राजjZ

पBना हाय?कूल, बदलापरू

४०

४२६

आशीवा;द बंगलो, Gलॉट नं ८, काfप, बदलापूर

दे शपांडे Hकाश बाळकृ#ण

दे शपांडे बाळकृ#ण सावळाराम

भारत कॉलेज

४२७

२०३ 7शव ?मत
ृ ी अपा., गणेशघाट, बदलापरू

धनगडा साकया; वनशा

धनगडा वनशा दे वजी

?वामी ववेकानंद व'यालय, डSTबवल

३५

४२८

धनरले वwल जानू

उ4हास व'यालय, उ4हासनगर

४७

४२९

खोल +मांक १०३, ए वंग अनता सहकार सोसायट, धनरले पुंड7लक वwल
काfप
काfप रोड, बी-वंग, १०४, बदलापूर
ढवळे चंZहर बाबुराव

ढवळे बाबुराव धम;

एस. जी. बवn नगर, सेके. ?कूल.

५५

४३०

गुLHेम कॉम ए -१ / ००२, काfप, बदलापूर

ढवळे सुभाष बाबुराव

धावले बाबुराव धमा;

सर?वती इंिhलश ?कूल,

४४

४३१

राधा गोवंद नगर, बी-केTबन रोड, ई.बी.१३, काfप

दोडे aयोती मनोहर

दोडे मनोहर सदा7शव

आर. के. अभंग कॉलेज, उ4हासनगर

३५

३१

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

४३२

WहमRगर सोसायट., बी.डी. ३४/३२, काfप

qडसुझा मासn7लंग वलयम

४३३

१०१, [ी शुभम चैतBय संकुल, काfप

४३४
४३५

ई / १, गुLद&त को-ऑप हा.. सोसायट. जाधव चाळ.
काfप
सोनावाला, बदलापूर

४३६

नाव

४

qडसुजा डNलू. पी.

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

फातमा हाय?कूल , अंबरनाथ

५१

दे वडकर वजय7संग भीमराव दे वडकर भीमराव नव&ृ ती

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

४२

डोके बबन 7भमाजी

डोके 7भमाजी

५६

दग
ु n संभाजी दे ऊन

दग
ु n दे ऊन गोवंद

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
आनंद व'यालय

कालमाता हा. सोसायट., बंगाल संघ, काfप, बदलापूर

द&ता सुपण; Tबम;ल

द&ता Tबम;ल

२९

४३७

अच;ना २०८, आपटे वाडी रोड, बदलापूर

दळवी ?वGनाल नलेश

दळवी नलेश [ीकृ#ण

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
?वामी ववेकानंद व'यालय, डSTबवल

४३८

दे शमुख कवता जयंत

दे शमुख जयंत

दे वदास लDमन मराठे

दे वदास लDमन

४४०

७, सर?वती अपा. बदलापूर

]फनाके उषा एकनाथ

]फनाके एकनाथ

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक ?कूल,
बदलापरू
सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

३४

४३९

२०५/२०६, साई कृपा अपा., जवळ कुळगाव पो?ट
ऑ]फस, बदलापरू
अन;व Tब4डींग कृ#णा कुटर, जाधव कॉलनी बदलापूर

४४१

२२/११ वैशाल दश;न को. काfप

फेगले कवता Wदनकर

फेगले Wदनकर

इंqडअन एजुकेशन सो., बदलापूर

३५

४४२

Cहाडा कॉलनी से-शन, कुळगाव बदलापूर

गडेकर कैलाश व^वनाथ

गडेकर व^वनाथ

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

४१

४४३

यशदप सोसायट बदलापूर

गडेकर लDमन माLती

गडेकर माLती

४५

४४४

अ#टवनायक कॉCGले-स *म. १/१०३ बदलापरू

गढर अpणासाहे ब रामा

गढर रामा

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
एस. जी. बवn नगर, सेके. ?कूल.

४४५

१०२, पु#पा ?मत
ृ ी बदलापूर

गढर भोलानाथ [ीराम

गढर [ीराम

आर. के. अभंग कॉलेज, उ4हासनगर

५१

४४६

*म. नं. 3 डी वंग, बदलापरू , माऊल नगर,

गायकवाड संजय अनंत

गायकवाड अनंत

आय. ट. आय. अंबरनाथ

५२

४४७

सोनल पॅराडाइज ब-२०६, बदलापूर

गायकवाड बालाजी रामराव

गायकवाड रामराव

[ी गणेश व'या., Wदवा, ठाणे

२९

४४८

7शव गंगा शीरगाव, बदलापूर

गायकवाड सुनील शंकर

गायकवाड शंकर

आय. ट. आय. अंबरनाथ

५२

४४९

८, श7म;ल अपा. कज;त रोड, बदलापूर

गजjZगडकर व'या Wदलप

गजjZगडकर Wदलप

समथ; व'यालय, अंबरनाथ

५३

४५०

राघव २०२, एमआयडीसी रोड, बदलापूर

गाजे^वर वसुंधरा रामदास

गाजे^वर रामदास

7शवाजी व'या मंWदर, भांडूप

५२

४२

३३

५६
५१

३९

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

४

४५१

*म नं. १०, [ी समथ; कृपा अपा., बदलापूर

गावले कैलाश लDमन

गावले लDमन

४५२

चंZवेल अपा., डी. पी. रोड, काfप, बदलापरू

गावंड सोनया Hकाश

४५३

Gलॉट नं १०६, Cहाडा कॉलनी, बदलापूर

४५४

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३२

गावंड Hकाश

वी. एच. एच. जी. पाटल व'या,
अंबरनाथ
बदलापरू हाय?कूल

गावस चंZकांत गोवंद

गावस गोवंद

सर?वती इंिhलश ?कूल

१८

[ीसुधा, बी-१०३, वाटर सG4याय बदलापूर

गीते वजया संपत

गीते संपत

Bयू पCपोल हाय?कूल, अंबरनाथ

३३

४५५

ब-२०२, आWद&य व'या अपा., बदलापूर

गोडबोले मानसी मोहन

गोडबोले मोहन

समथ; व'यालय, अंबरनाथ

३६

४५६

पनवेलकर नगर, १०२, बदलापूर

गोखले अंजू काBयालाल

गोखले काBयालाल

जी. एस. नॅशनल हाय?कूल, मुंबई

५४

४५७

[ी संकुल को. ऑप. चै&य संकुल कूलगाव

गोरे अशोक गे*

गोरे के*

डी. जी. नाईक व'यालय, कुळगाव

५०

४५८

ए-३०२, राधा नवास, बदलापूर

गोसावी सुरेश ]कशन

गोसावी ]कशन

एस. आय. डNलू. एस. हाय?कूल, मुंबई

३८

४५९

7शव आराधना, तुलप, ६०३, 7शवगंगा नगर

गो?वामी रोशनी दपक

गो?वामी दपक

इनर Eहल ?कूल, अंबरनाथ

५०

४६०

पनवेलकर नगर, बदलापूर

घोडके वंदना सुनील

घोडके सुनील सुरेश

साने गुLजी व'यालय, अंबरनाथ

३४

४६१

१०२, हj Z पाडा, बदलापूर

RगरTबडे वनायक भुजंगराव RगरTबडे बी. राघोजी

एम. के. नाखोला हाय?कूल, ठाणे

४६२

बी / १०३, [ी सुधा को, बदलापूर

गीते संपत आनंद

गीते आनंद दादा

XानमंWदर, कोळसेवाडी, क4याण

३८

४६३

मयरु े ^वर *म. +मांक ३, कुळगाव, बदलापरू

गायकवाड अशोक परशरु ाम

गायकवाड परशरु ाम सदा7शव

४९

४६४

Xाने^वर सुभाष नगर, बेलवल, बदलापूर

घोडके अशोक Xानदे व

घोडके Xानदे व

जी. ई. जी. Bयू इंिhलश जु. कॉलेज,
क4याण
आदश; व'यामंWदर, बदलापूर

४६५

*म नं. १, रमेशवाडी, बदलापरू

हाके सवता

हाके संजय बी.

[ीकृ#ण खामकर व'यालय, बदलापरू

३२

४६६

?नेह?वGन अपा., गांधी चौक, बदलापूर

हाजीरवाला शाCपा

हाजीरवाला वजय

Bयू इंिhलश ?कूल, कुळगाव

४२

४६७

एमआयडीसी रोड, जुवेल गाव, बदलापूर

इमा;ल द&ताfय का7शनाथ

इमा;ल द&ताfय

२५

४६८

[ी कृपा हा. सोसायट. डी-३०२ बी-केTबन, काfप

इंगळे ]करण संजीवनी

इंगळे ]करण

वीर हुता&मा Wहराजी पाटल
व'यालय, कानसाई, अंबरनाथ
जे. ई. एस. काfप व'यालय, बदलापूर

४६९

२०५, गणेश दश;न, बदलापूर

इंगावाडे सुखदे व सुरेखा

इंगावाडे सुखदे व

एन. जी. व'यालय, बदलापूर

२७

३५

३६

३१

अनु..

घरचा प ता
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मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

४७०

सी / ३० गुLराज बाजार पेठ, बदलापूर

जोशी मनीषा सRचन

जोशी सRचन

[ीकृ#ण खामकर व'यालय, बदलापूर

३४

४७१

एच.-८, पंचर&न मांगल, बदलापरू

जोशी मोWहनी राजेश

जोशी राजेश

पBना इंिhलश हाय?कूल, बदलापरू

३५

४७२

व'यादप, रो हाऊस +मांक ५, बदलापूर

जोशी व'या संदप

जोशी संदप

आदश; व'यालय, बदलापूर

४०

४७३

२/१०, आय;कृ#ण अपा., बदलापूर

जोशी ि?मता यशवंत

जोशी यशवंत

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

५६

४७४

[ी 7संधी, से-शन +मांक २, बदलापूर

जोशी सुषमा सRचदानंद

जोशी सRचदानंद

आदश; व'यालय, बदलापूर

४०

४७५

५०२, तेलवणे टॉवस;, पाटल पाडा, बदलापूर

जोशी रोWहणी ^यामसुंदर

जोशी ^यामसुंदर

आदश; व'यालय, बदलापूर

५२

४७६

?नेहHसाद अपो., पाणी पुरवठा, बदलापूर

जोशी Lचा केदार

जोशी केदार

आदश; कॉलेज, बदलापूर

२८

४७७

शांती सदन गोलेवाडी, बदलापूर

जोशी व'युत [ीकांत

जोशी [ीकांत

आदश; कॉलेज, बदलापूर

४५

४७८

[ी 7सkराज, से-शन +मांक २, बदलापूर

जोशी सRचतानंद सीताराम

जोशी सीताराम

ए. जे. मंWदर हाय?कूल, कज;त

४४

४७९

८, जयHसाद जानद कॉलनी, बदलापूर

जगताप रमेश उपडू

जगताप उपडू

४४

४८०

द&तवाडी, बेलवल, बदलापूर

जेजुरकर ]कसन तुळशीराम

जेजुरकर तुळशीराम

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
एम. पी. Eह. Hसारक, बदलापूर

४८१

Hरणा पवार कॉलनी बदलापूर

जाधव रमेश शानधर

जाधव शानधर

५६

४८२

उ7म;ला कंसtकशन. अपा. बदलापरू

जैन कवता राजjZ

जैन राजjZ

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
Bयू इंिhलश हाय?कूल, बदलापरू

४८३

संक4प 7सkी इमारत +मांक २/८, बदलापूर

जोगळे कर सुखदा महे श

जोगळे कर एम. अLण

बालक मंWदर सं?था, क4याण

२५

४८४

जी / ३, संक4प 7सkी कुळगाव, बदलापरू

जोशी व&सला राघवjZ

जोशी राघवjZ

लोक क4याण पिNलक

४९

४८५

Rचंतामणी चौक, हj Zेपाडा, बदलापूर

जोशी ?नेहा सRचन

जोशी सRचन Hकाश

एम. जी. व'यालय, डSTबवल

३१

४८६

ए-२०३, ओम साई बदलापूर

जोगेनराज Wदगंबर कSडू

कSडू गणपत

Wटळक नगर व'यामंWदर, डSTबवल

३१

४८७

एम.एच.बी. १२, तप?या बदलापूर

जोशी वजया Hकाश

जोशी Hकाश ए.

आय. इंिhलश हाय?कूल, क4याण

४८

४८८

ब-६, 7शवगंगा को, बदलापूर

काकडे वलास का7शनाथ

काकडे का7शनाथ

आय. ट. आय. अंबरनाथ

४७

?कूल, क4याण

४३

३९

अनु..
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२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे
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नाव

४

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

४८९

+मांक ३०२, एमआयडीसी रोड,, बदलापूर

कळसकर मोहन सहाद ू

कळसकर एस. महाद ू

आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

३९

४९०

ब-५, 7शवगंगा को.ऑप., बदलापरू

काकडे क4पना वलास

काकडे वलास

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

४३

४९१

अ#टवनायक ब नं. ४/१०२ बदलापूर

कांबळे भीमराव गंगाराम

कांबळे गंगाराम नारायण

उ4हास व'यालय, उ4हासनगर

४७

४९२

१३, संजय को. ऑप., बदलापूर

कांबळे रमेश गोपाल

कांबळे गोपाल हनुमंत

आय. ट. आय. अंबरनाथ

४२

४९३

आओ [ी कॉCGले-स., सी-०६, बदलापूर

कांबळे रे णू राजjZ

कांबळे राजjZ गोवंदराव

५२

४९४

आWद&य वहार, ब वंग, नं.१०२, बदलापूर

करं दकर सुचेता उ&तम

करं दकर उ&तम का7शनाथ

४९५

नील धारा अपा., गांधी चौक, कुळगाव, बदलापूर

कवn सुरज अचूत

कवn अचूत पुLषो&तम

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

४९६

कुळगाव सोसायट, Gलॉट नं. १४, बदलापूर

कासार Hतभा अशोक

कासार अशोक ता&याबा

आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

४२

४९७

सी-०७, उजेता [ी कॉ., बदलापूर

कवठे कर अनल सदा7शव

कवठे कर सदा7शव

एम. जी. व'यालय, अंबरनाथ

४७

४९८

एमआयडीसी रोड, मान]कवल गाव, बदलापूर

खाते रे ^मा गुLनाथ

खाते जी. शंकर

जी. पी. एस. पी. एम. व'यालय, कळवा

२८

४९९

२०१, कृ#णवंद
ृ ावन, बदलापूर

खलाणे जीवलाल बाबूलाल

खलाणे बाबूलाल

४४

५००

पनवेलकर नगर, डी-१५, बदलापूर

खालाडकर सुकBया चंZकांत खालाडकर चंZकांत

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
एस. एस. ट. व'यामंWदर, ठाणे

५०१

१७५, ?वGनकंु ज बंगला, बदलापरू

खामकर Hकाश धSडीबा

खामकर Hकाश

आदश; व'यालय, बदलापरू

५०

५०२

?वGनकंु ज गुLHेम कॉम., बदलापूर

खामकर रोWहणी Hकाश

खामकर Hकाश

उ4हास व'यालय, उ4हासनगर

४१

५०३

००२ डी वंग, द&ता Gलाझा बदलापरू

खामकर सवता [ी+i#णा

खामकर [ी+i#णा

[ी+i#णा खामकर व'यालय, बदलापरू

५४

५०४

डी-००२ [ी द&त रमेशवाडी, बदलापूर

खामकर [ी+i#णा वामन

खामकर वामन

[ी+i#णा खामकर व'यालय, बदलापूर

५७

५०५

मोरया दश;न ब वंग बदलापूर

कोतवडेकर अच;ना धमZ

कोतवडेकर धमZ

पBना इंिhलश ?कूल, बदलापूर

४१

५०६

नवीन शjडे अल आपटे वाडी, बदलापूर

कोतवाल संगीता भा?कर

कोतवाल भा?कर

एन. जी. व'यालय, बदलापूर

३१

५०७

[ीकृ#ण नारायण, ब वंग, बदलापूर

कुलकणb अंजल आनंद

कुलकणb आनंद

Bयू इंिhलश ?कूल, बदलापूर
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५२
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बी-६, गुलमोहर, पाठारे पाक;, बदलापूर

पाटल Xाना वसंत

पाटल Xाना

आय. ट. आय. अंबरनाथ

५०

५७३

काfप, बदलापूर

पाटल पु#पा Hकाश

पाटल Hकाश

आठगाव व'या मंWदर, 7भवंडी

५०

५७४

गोवंद धाम कॉCGले-स., ए-२०३, बदलापूर

पाटल Hणाल कमलाकर

पाटल कमलाकर

चाचा नेह* व'यालय, 7भवंडी

३५

५७५

*म नं. ००१, हर कृपा Tब4डींग, बदलापूर

पांडे चंZा सतीश

राघुबंश

चंZ शेखर हाय?कूल, बदलापूर

४०

५७६

7शवम अपा., आनंदनगर, बदलापूर

पवार रवींZ भारती

पवार रवींZ

आदश; व'यालय, बदलापूर

३३

५७७

रघक
ु ू ल व#णूनगर

पाटल रघुनाथ धनंजय

पाटल रघुनाथ

आदश; व'यालय, बदलापरू

५५

५७८

३-ए वंग, वठोबा Lिमणी, बदलापूर

पाटल केशव Xाने^वर

पाटल केशव

आदश; व'यालय, बदलापूर

४२

५७९

उषा ]करण बदलापरू

पाटल बाळासाहे ब ^यामराव पाटल ^यामराव

आदश; व'यालय, बदलापरू

५४

५८०

२०१ [ी नंWदनी सोसायट. काfप, बदलापूर

पवार क4पना वसंत

पवार वसंत

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

४७

५८१

ए-२, बी-७, संक4प7सkी, बदलापूर

पाटल वसंत 7भकाजी

पाटल 7भकाजी

सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

४७

५८२

एम. नालझा हॉटे ल काfप, बदलापूर

पंजवानी र^मी कमलेश

पंजवानी कमलेश

एस. एस. पी. एच. ?कूल. उ4हासनगर

२७

५८३

ब / ९ Bयू नंददप हj Zेपाडा, बदलापूर

पवार खासह वी.

पवार वी.

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

४३

मनी

४२
४२

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

५८४

२०२, 7शवसागर सोसायट., आनंद नगर, बदलापूर

पंचम परशुराम 7संग

पंचम 7संग

इंWदरादे वी व'यामंWदर, मुंबई

५६

५८५

मैfो बंगला, बदलापरू

परषेतकर

परषेतकर Hभाकर

बी. एम. सी. सेकेडर ?कूल, अंबरनाथ

५५

५८६

अगन अपा., काfप, बदलापूर

पाटल Wदगंबर घन^याम

पाटल घन^याम

यशवंत चं'जी सावंत

२२

५८७

शुभलDमी अपा., बदलापूर

पाटल राजाराम भीमराव

पाटल भीमराव दौलत

लेट. एन. डी. मोरे एजुकेशनल, रायगड

४३

५८८

भाल ?मत
ृ ी Gलॉट नं. ९८/०५, काfप

पीटस; शैलजा वजय

पीटस; वजय

५४

५८९

7शव ?मत
ृ ी कॉCGले-स, Gलॉट +मांक ७०३, काfप

पंजेकर जयलDमी कृ#ण

पंजेकर कृ#ण

आर. जी. एस. इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
एस. पी. पी. ?कूल, उ4हासनगर

५९०

वा&स4य नवास, हा. +मांक १००, काfप

परदे शी परमार मिsछं Z

परदे शी मिsछं Z

सेBचुर रे यॉन ?कूल

३३

५९१

Gलॉट +मांक ६७, Cहाडा को., बदलापूर

परदे शी मिsछं Z कपूरचंद

परदे शी कपूरचंद

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

४०

५९२

एच वंग ब नं. १० द&ता चौक, बदलापूर

पाटकर नरj Z मोहन

पाटकर मोहन

ने*ळ व'यामंWदर, ने*ळ

३५

५९३

१०२, जय म4हार सोसायट. बदलापूर

पाटल धरमदास रघुनाथ

पतीलो रघुनाथ धSडू

सी. एस. एम. क4याण

४८

५९४

लॅ ड T.ज सोसायट, ए / १२, बदलापूर

पगारे सुनीलकुमार भातु

पगारे भातु रामचंZ

बी. एम. वी. क4याण

४२

५९५

२ ओमकारे ^वर आ7शष, बदलापूर

पाठक ल7लता [ीकांत

पाठक [ीकांत

एन. डी. एच. एम. क4याण

५४

५९६

एस गL
ु तीथ; ए.वी.एम. बदलापरू

पटवध;न अ_दा व#णू

पटवध;न वी. शंकर

एन. आर. सी. ?कूल, क4याण

५४

५९७

ब +मांक ११, 7शवम अपा, बदलापूर

पवार आनंद वंदो

पवार वंदो धना

Hगती कॉलेज, डSTबवल

३३

५९८

१०५, प#ु पांजल अपा, बदलापरू

पाटल राजेश आढव

पाटल आढव रामचंZ

आर. वी. नेLरकर हाय?कूल, डSTबवल

३९

५९९

ए / १३, दमयंती Gलाझा, बदलापूर

पाटल भगवान वwल

पाटल वwल दलपत

जी. वी. एम. क4याण

४२

६००

१०३. Lतुवहार अपा, बदलापूर

पाटल सुषमा 7शवाजी

पाटल 7शवाजी Hताप

बी. एस. पाटल वी. एम. मुं.ा

३६

६०१

वनायक कॉम, ए-१०६, बदलापूर

पाटल कुमुद

पाटल चेतन मधुकर

ए. पी. इंिhलश ?कूल, मुं.ा

४४

६०२

००४, वासुक4प को., बदलापूर

पाटल राजjZ भगवान

पाटल भगवान नथू

एम. जी. वी. डSTबवल

४२

मघ
ु ा Hभाकर

५४

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

६०३

ब-२०३, 7शव पाक;, बदलापूर

पाटल सोनु7संग धन7संग

पाटल धन7संग

६०४

ओम साई दश;न ६०८, बदलापरू

पौल Lथ

६०५

*म. नं.७, सवlदय नगर, कुळगाव

६०६

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

४२

पौल सायमन

आय. ई. एस. सी. पी. वी. ई. एच.
डSTबवल
hलोब 7मल पॅसेज, मुनी. से-शन, मंब
ु ई

रॉयचंदराज सुजाता

रॉयचंदराज Hभात

पBना जु. कॉलेज, बदलापूर

३५

Gलॉट नं. ८०, Cहाडा सोसायट, काfप रोड, बदलापूर

राजपूत सुकलाल झेड.

राजपूत `झप*

आय. ट. आय. अंबरनाथ

४६

६०७

साई नवास सोसायट, कुळगाव बदलापूर

राणे मनोहर डी.

राणे द&ताराम

आय. ट. आय. अंबरनाथ

४४

६०८

*म नं.१, एम. के. पाटल रोड, कुळगाव, बदलापूर

राझोडकर Hकाश

राझोडकर भावडू

आदश; व'यामंWदर, बदलापूर

५३

६०९

शुभलDमी अपा., बदलापूर

राठोड रणजीत एम.

राठोड मनोहर

आदश; व'यामंWदर, बदलापूर

४०

६१०

५, २ रा मजला, बदलापूर

राठोड Hकाश डी.

राठोड डोणकर

साधना व'यालय, मुंबई

४२

६११

ए-१० आपटे वाडी, 7शरगाव बदलापूर

राणे रवींZ वी.

राणे यशवंत

परे ग व'यालय, मुंबई

४७

६१२

३०४, नीता अपा, कुळगाव

Lपवते ती4लोतामा

Lपवते मनोहर

डी. एस. एच. ?कूल, बॉCबे

५४

६१३

ओम [ीजी अपा., 7शवाजी चौक, बदलापूर

राव7सया मानसी

राव7सया Rगरश ट.

आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

२५

६१४

ए-वंग, कुळगाव

रणपसे अsयुत

रणपसे दे वराव

ए. जे. मंWदर हाय?कूल, कज;त

४२

६१५

Nलॉक ५, [ी Hथक सोसायट, बदलापरू

राठोड जोतसींग

राठोड चेन7संग

एस. वी. पी. एम. ?कूल, कुला;

४९

६१६

ओम शांती नवास, बेलवल बदलापूर

रसाळे अLण पंढरराव

रसाळ पंढरराव

आर. के. ट. कॉलेज, उ4हासनगर

५२

६१७

१०५, डी वंग, बदलापरू हे रंभ सोसायट,

राठोड मेहताब

राठोड जोहर7संग

साई इंिhलश ?कूल, क4याण

४१

६१८

ए / ३०३, साई कुटर, बदलापूर

राय अलोक जनाद; न

राय जनाद; न

इदब
ू स Wहंद ?कूल, भांडूप

३२

६१९

?वामी दश;न सोसायट, काfप बदलापूर

सागर भीमराव एकनाथ

सागर एकनाथ

४८

६२०

१०२, ८-ए, अशोक पनवेलकर, बदलापूर

7शराळकर राज[ी

7शराळकर Hदप

आWदवासी आ[म ?कूल, करव,
अंबरनाथ
एस. खामकले व'यालय, बदलापूर

६२१

१०१, [ी दग
ु ा; अपा, रमेशवाडी बदलापूर

7संग संजयकुमार

7संग 7शवHसाद

डॉन बो?को ?कूल, बदलापूर

४०

५७

४२

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

६२२

१ / अ, शंतनू सोसायट, ?वGन नगर, बदलापूर

7संग सुमन स&यHकाश

7संग स&यHकाश

डॉन बो?को ?कूल, बदलापूर

३४

६२३

Cहाडा कॉलनी, से-टर-३, Gलॉट नं.२०, बदलापरू

7शंदे शामल ]करण

7शंदे ]करण

आदश; व'यालय, बदलापरू

४५

६२४

वLण Wहल, बदलापूर, जवळ कमल बंगला,

सूयव
; ंशी फ]करा करण7संग

सूयव
; ंशी करण7संग

आदश; व'यालय, बदलापूर

३९

६२५

बी / सी, Tब4डींग १, संक4प 7सkी नगर, बदलापूर

7शरोडकर शुभांगी Hभाकर

7शरोडकर Hभाकर

आदश; व'यालय, बदलापूर

५६

६२६

बी.-२ अवंती, का7लका मंWदर जवळ, बदलापूर

साळुंके राजू बळीराम

साळुंके बळीराम

आदश; व'यालय, बदलापूर

३५

६२७

मातछ
ृ ाया, एमआयडीसी, बदलापूर

शेलार साधना सुहास

शेलार सुहास

आदश; व'यालय, बदलापूर

३४

६२८

सुरेखा अपा, *म नं. ११, आय;Hथा, बदलापूर

सरोदे वासुदेव हर

सरोदे हर

झल
ु ेलाल t?ट ?कूल, उ4हासनगर

४३

६२९

रमेश वाडी, बदलापूर

7संग Hवणकुमार एस.

7संग [ीपती आर

Wहंद बालव'या मंWदर, मुंबई

३०

६३०

यासुवnद 7शवसुंदर, बदलापूर

शु-ला भारतीकुमार

शमा; रघुनाथ

आदश; व'यालय, बदलापूर

५९

६३१

वनायक ?मत
ृ ी, बदलापूर

सोमण [kा एस.

सोमण संPाम

आदश; व'यालय, बदलापूर

४६

६३२

१०७, मात?
ृ मत
ृ ी, 7शवाजी रोड बदलापूर

शेटे नवेWदता नरj Z

शेटे नरj Z

आदश; व'यालय, बदलापूर

३४

६३३

*म नं.२०२, बी-वंग सोनल पॅराडाइज, बदलापूर

सूयव
; ंशी Xाने^वर दे वदास

सूयव
; ंशी दे वदास

४२

६३४

ए / १२, शांतु सोसायट, बदलापरू

सोनकांबळे वध;न दे वराव

सोनकांबळे दे वराव

६३५

गायfी नगर, बदलापूर

7शंदे द&ताfय शंकर

7शंदे शंकर

एम. के. पाटल व'यालय, मांजल,
बदलापरू
सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापूर
आय. ट. आय. अंबरनाथ

६३६

[ीराम नगर. बदलापरू

सय
; ंशी भष
ू व
ू ण यव
ु राज

सय
; ंशी यव
ू व
ु राज

समथ; व'यालय, बदलापरू

२९

६३७

५/६, [ो चैतBय, द&तवाडी, बदलापूर

सोमवंशी शरद का7शनाथ

सोमवंशी का7शनाथ

के. डी. जी. नाईक व'यालय, कुळगाव

५४

६३८

गणेश HसBना, सोसायट, हj Zेपाडा, बदलापूर

सोनावणे रामचंZ सुखदे व

सोनवणे सुखदे व

बदलापूर हाय?कूल

५२

६३९

पंचमूतb अपा, ए-वंग, बी नं.५०३, Wटटवाळा

सूयव
; ंशी दे वदास जगBनाथ

सूयव
; ंशी जगBनाथ
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जाधव कॉलनी, बेलवल, बदलापूर

चौथे सुरेश दे वदास
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३०२, केतकi, पवार कॉCGले-स, बेलवल

गSधळी सुरेश द&तू
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सी. एच. एम. कॉलेज, उ4हासनगर

३०

७०४

बी. नं. ३४२, भाhयलDमी अपा., कBसाई अंबरनाथ

प4लई सुवण; शशी

प4लई शशी

४८

७०५

Gलॉट ३००, Nलॉक २०१ 7शवांजल, कBसाई अंबरनाथ

फड Hकाश सुनता

फड सुनता

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
इनर Eहल ?कूल, अंबरनाथ

७०६

३५९ Hयांका अपा. कBसाई अंबरनाथ

साळुंके उaवला दपक

साळुंके दपक

ए. एम. सी. मोMरवल ?कूल, अंबरनाथ

२७

७०७

Nलॉक नं.१०१, Gलॉट नं.३४० कBसाई वभाग, अंबरनाथ

वहा;डे अनंत मनीषा

वहा;डे अनंत

सायन मुनी सेकjडर ?कूल, सायन

४२

७०८

१३०/१२, नवीन [kा सोसायट, कBसाई वभाग
अंबरनाथ
Gलॉट नं.१८३, साई अपा, कBसाई अंबरनाथ

वगbस सुसान

वगbस पी. वी.

Bयू इरा हाय?कूल, उ4हासनगर

४५

अ|यर कृ#णमत
ू b जानकi

अ|यर कृ#णमत
ू b

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ

३९

५२

७०९

५७

का<प
७१०

३०१, बालाजी नगर, जुना काfप रोड, बदलापरू

अचलेकर मेघा अिजत

अचलेकर अिजत हनुमंतराव

७११

०३, Eयंकटे श अपा, काfप, बदलापूर

.ाCहणे भीमराव शेकेजी

.ाCहणे भीमराव

आर. जी. एस. इंिhलश ?कूल,
उ4हासनगर
भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

७१२

जो7सका अपा., काfप, बदलापूर

बोरसे ताराचंद सुनील

बोरसे ताराचंद

के. ई. एस. इंिhलश ?कूल, कज;त

३९

७१३

द&ता Hसाद, ए/२, काfप

बुटेरे दBु दागी रमेश

बुटेरे दBु दागी

आदश; व'या मंWदर, कुळगाव

४०

७१४

बी-१२, गुLअ[य, काfप, बदलापूर

भोसेकर संतोष द&ताfय

भोसेकर डी. पांडुरं ग

लेट एस. ए. बी. वी. डSTबवल

४०

४१

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

७१५

बी. नं.०५ ए / २०३, आर. सी. काfप, बदलापूर

बागराव Xाने^वर पोपटराव

बागराव पी. नारायण

एंजल पारादप इंिhलश ?कूल, मुंबई

४१

७१६

नंदा दप, काfप गाव, बदलापरू

दे शमख
ु अशोक 7शवाजी

दे शमख
ु 7शवाजी धSडूराव

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

४६

७१७

चंZोदय २०१, आWद&य व^वास कॉCGले-स, काfप

दे शमुख सुभाष भाऊराव

दे शमुख भाऊराव

चैतBय व'यालय, मानवल, बदलापूर

३६

७१८

Nलॉक नं.२०४, ए-वंग काfप, बदलापूर

दे ठे चंZकांत सुखदे व

दे ठे सुखदे व आबा

एम. जी. व'यामंWदर, बदलापूर

४२

७१९

२०१/२०२ शुभमकरोत संकुल, काfप गाव, बदलापूर

दे साई सुRचता ववेक

दे साई ववेक

काfप व'यालय, बदलापूर

४२

७२०

[ीकृ#ण नवास, काfप रोड, बदलापूर

गाडगे साMरका भालचंZ

गाडगे भालचंZ

२३

७२१

२०३ वै#णवीनाथ अपा. काfप, बदलापूर

इंगळे राजेश भागवत

इंगळे भागवत शामराव

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक ?कूल,
बदलापूर
पी. ट. हाय?कूल, 7भवंडी

७२२

१०४ आर. -योती अपा, काfप, बदलापूर

जाधव रजनी Hकाश

जाधव Hकाश नारायण

प[ी तेलगु हाय?कूल, 7भवंडी

४१

७२३

पु#पा वहार बंगला, काfप बदलापूर

खैर दशरथ लDमन

खैरे लDमन जयराम

४८

७२४

चंZ वॅल अपा, बी-२०२, काfप, बदलापूर

गुलशन 7मयागनवाला

है दरभाई 7मयागनवाला

सी. आर. एस. एम. व'यालय, बेलवल,
बदलापरू
भारत कॉलेज ऑफ बदलापूर

७२५

३०/३, काfप रोड, बदलापूर

नागणे सुवण; भाऊसाहे ब

नागणे बी. भागोजी

एस. एच. जSधळे वी. एम. डSTबवल

३०

७२६

ई-१४, ]कतb पोलस सोसायट, काfप, कुळगाव

पाटल वंदना सुधीर

पाटल सुधीर पुंड7लक

३१

७२७

१०१, जी-वंग, काfप, बदलापरू

पाटल पंढरनाथ अLण

पाटल पंढरनाथ

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक ?कूल,
बदलापूर
आय. ट. आय. अंबरनाथ

७२८

पाटल सुरेश अCबीदास

पाटल अCबीदास

इंड?tअल tे नंग, इं?ट.शहापूर, ठाणे

३६

७२९

एफ-५, जे.डी. रावल कॉCGले-स, एमआयडीसी रोड,
बदलापरू
एफ-२, अवंतका, काfप नाका, बदलापरू

पाटणकर अनता चंZकांत

पाटणकर चंZकांत

आदश; व'यालय, बदलापरू

४७

७३०

१२, द&तस#ृ ट अपा, काfप रोड, अंबरनाथ

रं सुरे नव&ृ ती पराGपा

रं सुरे पराGपा

शािBतPाम व'या मंWदर, क4याण

५६

७३१

राय रं जना वनय

रे वनय आर.

hलोर इंिhलश ?कूल, 7भवंडी

२७

७३२

३०३,वनायक दश;न अपा, का7लकामाता मंWदर जवळ,
काfप
१०७, १ला मजला, काfप, बदलापूर

सोनावणे Wदलप रघुनाथ

सोनावणे रघुनाथ

आय. ट. आय. अंबरनाथ

७३३

३/३०५, ए-वंग, ओम शुभा आ7शष, काfप

सोनार Hकश जानकiराम

सोनार जानकiराम

एस. जी. व'यालय, दादर

३७

३७

४१

३५

अनु..
१

७३४

घरचा प ता
२

कृ#णा अपा., *म नं १०२., काfप, बदलापूर

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

सुरवडे Hमोद भा?कर

सुरवडे भा?कर

आय;न एजुकेशन सोसायट, मुंबई

४१

७३५

ई-१, चंZोदय, काfप, बदलापरू

सोनावणे अनता फकiरराव

सोनावणे फकiरराव

नामसेन व'यालय, उ4हासनगर-४

४०

७३६

सी-२०१ शुभ वहार कॉCGले-स, काfप

सोनRगरे Hमोद व^वनाथ

सोनRगरे व^वनाथ

वी. के. माoय7मक व'यालय, अंबरनाथ

३३

७३७

[kा सबुर, काfप व'यालय, बदलापूर

सूयव
; ंशी लालचंद लालाणु

सूयव
; ंशी लालचंद

आदश; व'यालय, बदलापूर

४९

७३८

साई दप अपा., २०४, काfप, बदलापूर

टोपले रावजी सुमन

टोपले रावजी

३२

७३९

7शव ?मत
ृ ी अपा, काfप, बदलापूर

टोके गजानन `झ4या

टोके `झ4या धमा;

आWदवासी आ[म ?कूल, करव,
अंबरनाथ
आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

३८

खुंटवल:
७४०

घर नं. २९४१, खुंटवल अंबरनाथ

पवार मेघा गणेश

पवार गणेश

सेBचुर रे यॉन ?कूल

२५

७४१

*म नं. ३४२७, खुंटवल, अंबरनाथ

7शंदे सुरेखा पोपट

7शंदे पोपट

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

४२

परमा&मा एस. वी.

ट. एम. एस. ?कूल, अंबरनाथ

४७

भारांबे काळू दे वराम

व'यामंWदर, मांडा, Wटटवाळा

५७

कोहोजगाव
७४२

१५३६ भोपीवाडी, कोहोजगाव, अंबरनाथ

पी. ववेकानंदन
कुळगाव

७४३

ए/ १०३, ए.वी.एम. रोड, कुळगाव बदलापरू

भारांबे Xानदे व काळू

७४४

१२२, भगवती दश;न, कुळगाव बदलापूर

गायकवाड सदा7शव भाऊराव गायकवाड भाऊराव

वकास हाय?कूल, व+ोळी, मुंबई

४४

७४५

२ ब / ५ सरु ज अपा, कुळगाव बदलापरू

गावकर Hकाश आर.

गावकर Hकाश आर.

स7ु मया इंिhलश हाय?कूल, मं.
ु ा

५८

७४६

१७४, लDमी नारायण नवास, कुळगाव

गरो4ला 7श4पा संतोष

गरो4ला संतोष नारायण

काfप व'यालय, बदलापूर

३२

७४७

*म नं. ३४, खातदरे हॉल जवळ, कुळगाव

Wहवरे कर सौरभ

Wहवरे कर सुधाकर

ए. जे. मंWदर हाय?कूल, कज;त

३४

७४८

ए-९ गायfीदप, कुळगाव बदलापूर

जगताप वकासचंZ

जगताप एस. काशीराम

व'यामंWदर, मांडा, Wटटवाळा

७४९

कात;क कॉCGले-स, ए-३०३ कुळगाव बदलापूर

जाधव रं जना सुनील

जाधव सुनील

Wहंद 7श_ा Hसारक मंडळ, कुळगाव

४७

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

७५०

पु#पा वहार, काfप कुळगाव

खैरे पु#पा दशरथ

खैरे डी. लDमन

ए. वी. एम. कुळगाव, बदलापूर

४३

७५१

०२, ओमHकाश, कृपादे वी रोड, कुळगाव

कोठावदे रवींZनाथ दगडू

कोठावदे दगडू लDमन

सेठ नव&ृ ती जु. कॉलेज

४२

७५२

Cहाडा को. Gलॉट नं. १९२ से-टर ०५, कुळगाव बदलापूर Cहाfे Zौपद बसवराज

Cहाfे बसवराज

पBना जु. कॉलेज, बदलापूर

३६

७५३

५ येशा[ी हj Zेपाडा, कुळगाव बदलापूर

मातोळे _मा संदेश

मातोळे संदेश

एन. जी. व'यालय, बदलापूर

३९

७५४

अभावे कुळगाव बदलापूर

मुलांनी शाहन बशीर

मुलानी बशीर

बालWदन Wहंद हाय?कूल, बदलापूर

५१

७५५

मुळे ववेक Hभाकर

मुळे Hभाकर नरहर

आदश; व'यालय, बदलापूर

३८

७५६

४, ओम वनहता; को. तलाठ काया;लय, कुळगाव
बदलापरू
Cहाडा को. Gलॉट नं.१३०, कुळगाव बदलापूर

माळी तुकाराम दे वचंद

माळी दे वचंद

डी. जी. नाईक, बदलापूर

५७

७५७

२, साई आ7शष, कुळगाव बदलापूर

नारखेडे रमाकांत बBसी

नारखेडे बBसी

समथ; व'यालय, अंबरनाथ

४२

७५८

डी.पी. रोड, कुळगाव

पाटल वष
ृ ाल संजयकुमार

पाटल संजयकुमार

३३

७५९

२७३, आशा रामनगर, कुळगाव

परडकर अि?मता 7म7लंद

परडकर मनोहर 7म7लंद

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक ?कूल,
बदलापरू
आय. ई. एस. काfप, बदलापूर

७६०

Nलॉक नं.८ अंTबका aयोत कुळगाव बदलापूर

पुरोWहत गोपाल ववेक

पुरोWहत गोपाल

आय. ट. आय. अंबरनाथ

५१

७६१

गुLकमल अपा., ३ ए, Tब4डींग ६, कुळगाव बदलापूर

पाटल वसंत युवराज

पाटल वसंत

बदलापूर ?कूल,

५४

७६२

भागीरथी MरजेBसी, Gलॉट २, कुळगाव बदलापरू

पांडे चंZ हरश

पांडे चंZ

चंZ शेखर हाय?कूल, बदलापरू

३३

७६३

गोवंद नलय, २/१०, कुळगाव बदलापूर

पाटल पुंड7लक रवींZ

पाटल पुंड7लक

आदश; व'यालय, बदलापूर

४६

७६४

पाटल ललाधर बाबरु ाव

पाटल बाबरु ाव

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

३७

७६५

५, आय; लला अपा, एम.के. पाटल माग;, जाधव
कॉलनी कुळगाव
१०५, आWद&य दप अपा, कुळगाव बदलापूर

राव जय[ी

राव नरj Z

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

५१

७६६

पनवेलकर गाड;न, कोहोजगाव

राव कंचारलुन

राव वjकट

३१

७६७

Gलॉट +मांक १०, कुळगाव बदलापूर

7शरसाठ सुRचता सुधीर

7शरसाठ सुRचता सुधीर

एस. आय. सी. ई. एस. ?कूल व कॉलेज,
अंबरनाथ
आदश; व'यामंWदर, कुळगाव

७६८

ब-७, Bयू नंददप अपा, कुळगाव

सोनार रतन जोRगदास

सोनार जोRगदास

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

३८

४६

४३

अनु..

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

घरचा प ता

१

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

७६९

ब-८, नवीन नंददप अपा, कुळगाव

ससाणे सुधाकर बाबुराव

ससाणे बाबुराव

ऑड;नBस फॅ-तर ?कूल

४६

७७०

आय; सुनंदा अपा., Gलॉट नं.७, कुळगाव बदलापरू

सस
ु ान एम. सकाMरया

एम. सकाMरया

काfप व'यालय, बदलापरू

४५

७७१

११, ओंकारे ^वर छाया कुळगाव बदलापूर

शेख हनीफ उ?मान

शेख उ?मान

रा]फउW~न फैख हाय?कूल

४९

७७२

अ7भराज बंगलो, Gलॉट न १४, आपटे वाडी, रामनगर,

तायडे सुनंदा सुरेश

तायडे सुरेश एस

Wहंद 7श_ण Hसार मंडळ, कुळगाव

२२

७७३

ब-७ नावसुदाराम इमारत, बदलापूर

वै'य अLण Hतभा

वै'य अLण

आदश; व'यालय, बदलापूर

४३

७७४

२०२, Wदपसागर, कुळगाव बदलापूर

वचारे संजय वषा;

वचारे संजय

पBना aयुनयर कॉलेज, बदलापूर

४१

७७५

याTfक हॉटे ल काfप रोड, कुळगाव जवळ

वणी बापूसाहे ब पंढरपूर

वणी पंढरपूर

आदश; व'यालय, बदलापूर

५०

७७६

शगुन सोसायट, बी.एल. +मांक १२ अ

वाजे 7शवराम एम

वाजे माLती ब

आदश; व'यालय, बदलापूर

२९

७७७

7शवकुमार सोसायट १०४, द&तवाडी कुळगाव

वणी राजjZ एन

वणी नथू लोतू

चैतBय व'या मंकiवाडी

३९

७७८

कुळगाव, सानका अपा.ठाकरे गाड;न, बदलापूर

वणी Hमोद नामदे व

वणी नामदे व मोतीराम

डॉ भीमराव आंबेडकर व'यालय, चj बूर,
मुंबई

४६

कुळगाव

मांजल@
७७९

३२२ डोने रोड, मांजल अंबरनाथ

पाटल रवींZ सुदाम

पाटल सुदाम

सी एच एम कॉलेज उ4हासनगर

५०

७८०

Bयू वडवल, मांजल अंबरनाथ

गायकवाड Hवीण बबन

गायकवाड बबन

7शवभ-ती व'या मंWदर बदलापरू
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७८१

नव आWद&य अपा.०३, मांजल अंबरनाथ

गवार मनीषा सुरेश

गवार

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

29

७८२

?नेहल पाक;,र न ००२, मांजल अंबरनाथ

हरड भाऊ बहू

हरड बाबू अ

7शव भ-ती व'या मंWदर बदलापरू

३७

७८३

बी न १० मांजल अंबरनाथ

पाटल गोरख ]कसान

पाटल ]कसान डागा

५३

७८४

हरभजन-१०,पंचर&न, मांजल अंबरनाथ

पाटकर मनोहर रामदास

पाटकर रामदास

सी आर एस महाराज सेकडर
व'यालय मांजल
एस ट वाय Eह ठाणे

७८५

Gलॉट नं ८०५

सागर लDमी हMरदास

सागर हMरदास

४६

७८६

र न २, जाधव कॉलनी,मांजल अंबरनाथ

वाEहळ

वाEहळ ता&याभाऊ सी

एस आय सी ई एस हाय ?कूल,
अंबरनाथ
सी शाहूम हाय?कूल, बेलवल

महानंद मंगर, मांजल

शोभा ट

सुरेश

३५

३८

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

४

७८७

मुळगाव, चारगाव, अंबरनाथ

भांदानी उ&तम नामदे व

भांदानी नामदे व पालो

७८८

मळ
ु गाव, चारगाव, अंबरनाथ

लाड रामचंZ अशोक

७८९

Qलॅ ट +मांक ३०१, वसंत अपा.7शरगाव, बदलापूर

७९०
७९१

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

३४

लाड अशोक

एम के पाटल व'यालय, मांजल,
बदलापूर
बालदन Wहंद हाय?कूल बदलापरू

चEहाण गणपत

आयटआय अंबरनाथ

३५

मात?
ृ मुतb बंगला, 7शरगाव, बदलापूर

चEहाण Hमोद पाटल
पाकर गणपत
गुरेहाल रामे^वर बनेश

गुरेहाल बरे श

आदश; व'या मंWदर, कुळगाव

५६

औधुत सदन 7शरगाव, बदलापूर

लोखंडे चंZकांत सीताराम

लोखंडे नारायण सीताराम

एनआरसी शाळा,मोहने, क4याण

५२

नेहते दामू

[ी समथ; व'यालय, अंबरनाथ

५७

५७

'शरगाव
७९२

५/९, केदार को सोसायट. 7शरगाव, बदलापूर

नेहते गणेश दामू

७९३

बी. +मांक ५, Hथम दश;न सोसायट. 7शरगाव, बदलापूर पवार सतीश गोकुळ

पवार गोकुळ राजाराम

जी ई आय जनसंपक; हाय?कूल, 7भवंडी

४०

७९४

आपटे वाडी 7शरगाव

Mरसबूड मनाल एम

Mरसबूड 7म7लंद

अरवंद गुLकुल, आपटे वाडी

३५

७९५

मात ृ छाया नवास, एमआयडीसी, 7शरगाव बदलापूर

शेरेकर साधना सुहास

शेरेकर सुहास गुLनाथ

आदश; व'यामंWदर, कुळगाव, बदलापूर

३४

७९६

३०१, 7शवालय अपाट; मjट, 7शरगाव रोड, बदलापूर

तSडे aयोती रामदास

तSडे रामदास माLती

7शंदेवाडी महापा7लका माoय7मक
शाळा, दादर

५२

५३

वडवल:
७९७

बागल
ू एकनाथ यादव

बागल
ू एकनाथ

७९८

कैलास धाम कंपनी को सोसायट., बी-२०७, वडवल
वभाग
कोणाक; दप, ए को 7ल वडवल, अंबरनाथ

बारगजे नीता दपक

बारगजे दपक व^वनाथ

टएमसी माoय7मक शाळा +मांक 1,
]कसान नगर ठाणे
महा&मा फुले व'या मंWदर वांगणी

७९९

ए/ २, गणेश पाक;, वडवल वभाग अंबरनाथ

वष वनायक मंगलू

वष मंगलू फ]करा

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

३६

८००

बी / ६, गणेश अ7श#ट कं. कलम अंबरनाथ

बोरनारे बद ू सुखदे व

बोराने बाळू

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५४

८०१

ए/ २, गणेश पाक;, वडवल वभाग अंबरनाथ

बोर वनायक मंगलू

बोर मंगलू फ]करा

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय, अंबरनाथ

३६

८०२

रजनीगंधा को सोसायट. वडवल, अंबरनाथ

चौधर का7शनाथ नामदे व

चौधर नामदे व

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५६

८०३

7शवसाईकृपा

दे शमुख Hदप बरसू

दे शमुख बरसू

शांतीPाम व'या मंWदर, उ4हासनगर

४४

सोसायट. वडवल, अंबरनाथ

३६

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

गोसावी राजाराम 7शवाजी

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

८०४

ए-४०२ वडवल वभाग, अंबरनाथ

गोसावी 7शवाजी

८०५

Gलॉट नं ६८/ ब, गंगा Gलाझा, वडवल कलम., अंबरनाथ गायकर मंगल शंकर

गायकर लंद
ु ाजी शंकर

८०६

ए/ ७, गणेश आ7शष सोसायट.ि^वनी हॉि?पटल वडवल घुले अलका अनल

घुले अनल कारभार

८०७

ए/ २, अमत
ृ अपा. वडवल वभाग, अंबरनाथ

जगदाळे संगीता िजतjZ

जगदाळे िजतjZ

८०८

जी-४, वषा; कॉCGले-स., वडवल वभाग, अंबरनाथ

८०९

५

वय
६

एस पी जे गो?वामी बारावीsया.मुंबई२२
पोसू बाळ पाटल व'यालय वा4कन

४१

ए एम सी एस माoय7मक
व'यालय,मोMरवल अंबरनाथ
आर सी आय एस शाळा, अंबरनाथ

४३

कुलकणb वैशाल लिDमनाथ कुलकणb लिDमनाथ

मनोजनाथ व'यालय, क4याण

३४

२१०-ब, साई हे रटे ज वडवल सेकशन. अंबरनाथ

कांबळे दपका पांडुरं ग

कांबळे पांडुरं ग महाजी

भRगनी मंडळ, अंबरनाथ

३८

८१०

२०१, वसुधा को सो.वडवल सेकशन अंबरनाथ

मराठे संजय नामदे व

मराठे नामदे व शंकर

२६

८११

धारक सोसायट, वडवल वभाग, अंबरनाथ

अRधक रामराव जूळहाल

अRधक जूळहाल पुनाजी

7शवाजीराव दे शमुख माoय7मक शाळा,
बदलापरू
बी पी Eह अंबरनाथ

८१२

Qलॅ ट +मांक ३ 7शवम अपा. वडवल, अंबरनाथ

नायर रे खा ल7लत

नायर ल7लत

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

३८

८१३

बालाजी पाक;,वडवल, अंबरनाथ

पवार म4हार व^वनाथ

व^वनाथ 7शव पवार

जनसेवा 7श_ण मंडळ

५७

८१४

हा.२ सावल अपा. वडवल, अंबरनाथ

पोतराज रवींZ सुनीता

पोतराज रवींZ

एस एस जे जSधळे ?कूल, अंबरनाथ

४१

८१५

जी / ५, वषा; कॉCGले-स, वडवल, अंबरनाथ

पासी तारा गोTबंदराम

पासी गोTबंदराम

ऑडनBस फॅ-टर

४६

८१६

जी तक
ु ाराम अपा. वडवल, वभाग, अंबरनाथ

राडे श7शकांत ब

राडे बाळकृ#ण

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५०

८१७

वषा; कॉCGले-स, वडवल, अंबरनाथ

?वामी शारदा राजjZ

?वामी राजjZ

7स7सस जूनयर कॉलेज, अंबरनाथ

३८

८१८

३/६, १ ला मजला, राधे गोवंद, वडवल अंबरनाथ

संजय शामराव साळवे

साळवे ^यामराव

महा&मा गांधी व'यालय, अंबरनाथ

५०

८१९

वडवल अंबरनाथ

याZापुर शमुवेल

वाय डी पुरषो&तम

याड; कॉलेज, उ4हासनगर
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८२०

7शवRगर वषा; कॉCGले-स, वडवल अंबरनाथ

7शंदे अशोक

7शंदे वेडू

Wहंद बालव'या मंWदर, मुंबई

४३

८२१

२०४, डेफोडाइल इमारत. वडवल अंबरनाथ

सूयव
; ंशी कैलास तुकाराम

सूयव
; ंशी तुकाराम

के 7शरोळकर, बारावी, मुंबई ४

४५

८२२

ए/ ९, Hेमालंद, वडवल अंबरनाथ

शा?fी कमला रवी

शा?fी

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

५६

रवी

शाळा

४२

४२

५४

अनु..

घरचा प ता

१

२

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

८२३

कैलाश धाम, बी-२०१, वडवल अंबरनाथ

7शंदे शोभा रं गराव

7शंदे रं गराव

ई एम सी एस व'यालय अंबरनाथ

३७

८२४

सप
ु र सोसायट. वडवल, अंबरनाथ

7शवराणे ई^वर गणपत

7शवराणे गणपत

बीपी व'यालय अंबरनाथ

४५

८२५

वडवल वभाग, ए-१०३, अंबरनाथ

उमाराणी वजय वनायक

उमाराणी वनायक

सी एच एम, उ4हासनगर

८२६

हर ओम नवास, Bयू वडवल बदलापूर

लोखंडे गोवंदराव उaजैन

लोखंडे गोवंदराव

आदश; व'यालय, बदलापूर

५०

८२७

Bयू वडवल, बदलापूर

Cहसकर पंढरनाथ तुकाराम Cहसकर तुकाराम बाळू

7शव भ-ती व'या मंWदर बदलापूर

३२

८२८

Bयू

Cहाfे Xाने^वर बारके

Cहाfे बारके `झप*

7शवभ-ती व'या मंWदर बदलापूर

२५

८२९

Bयू वडवल, बदलापूर

Cहाfे ?नेहल Xाने^वर

Cहाfे Xाने^वर

7शव भ-ती व'या मंWदर, बदलापूर

३५

८३०

हाऊस ७२३, Bयू वडवल, बदलापूर

सुरोसे माधव बारकू

सुरोसे बारकू

7शव भ-ती व'या मंWदर बदलापूर

२८

३०

वडवल, बदलापूर

वांगणी
८३१

बे4लारे फाम; हाऊस वांगणी, बदलापूर

बे4लारे हषा; योगेश

बे4लारे योगेश जयवंत

८३२

7श_क कॉलनी, वांगणी, ५८६

मोरे WहCमतराव भीमराव

मोरे बी दे मन

८३३

एकवरा नगर, वांगणी

म4हार आदे श बसGपा

बसGपा नागGपा म4हार

7स?टर नवेWदता इंhलंड. मoयम
?कूल, अंबरनाथ
एम एफ Eह मंWदर अ जे मंWदर,
कज;त
छfपती 7श_ण मंडळ, क4याण

झोपे दल
ु चंद संदप

झोपे दल
ु चंद

आदश; व'यालय, बदलापरू

३६

अ&तारडे नी7लमा

सतीश

के Eह अंबरनाथ

४२

८३६

अ ३०३ पावती कॉCGले-स Tब4डींग न ४ साई
सेकशन अंबरनाथ
बन गंगा भई
ु नवरे नगर अंबरनाथ

आढाव अनता

लोईस

मेर ?कुल क4याण

३३

८३७

साई चरण अपाट; मे १९७ 7शवगंगा नगर अंबरनाथ

अंकुश कमलकांत

मोतीराम

बाबासाहे ब आंबेडकर हाय ?कुल चj बूर

४२

८३८

वCको नाका अंबरनाथ

अ#टे कर आरती

अLण

आर आर एजुकेशन y?ट मुलुंड

३२

८३९

मानससरोवर को सो नवरे नगर अंबरनाथ

बाव?कर वजय

माधव

सेBtल रे 4वे कॉलेज परे ल

४०

८४०

साई कMर?मा अपाट; Gलॉट ४३८ अंबरनाथ

बारहाते H7मला

जनाद; न

Wदवा हाय ?कुल Wदवा

५१

८३४
८३५

अनु आ[म, कराव वांगणी

५२
५४

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

८४१

7शवाजी नगर ७३५ अंबरनाथ

बागुल संजय

शांताराम

नंदादप व'यालय गोरे गाव

३९

८४२

३८/३ समथ; गह
ृ ा समूह अंबरनाथ

भोले का7शनाथ

दे ओचंद

व'यामंWदर हाय ?कुल व+ोळी

५८

८४३

सी -३ टचस; कॉलोनी अंबरनाथ

भx सुनील

जगद^वर

के Eह अंबरनाथ

४८

८४४

ओ4ड कॉलोनी वwल मंWदर अंबरनाथ

भोईर जीवन

कृ#णकांत

तसाई व'यालय तसगाव क4याण

३५

८४५

इंZसभा हो सो अंबरनाथ

भोसले अंकुश

व^वनाथ

एम एस पी मंडळ मुं.ा

५१

८४६

बी-१ सावfी Tब4डींग 7शव मंWदर रोड क4याण

चटजb ककोल

दे वी Hसाद

भाटया Wहंद हाय ?कुल

४३

८४७

४३४/१०१ गणपती अपाट; साई सेकशन अंबरनाथ

चौधर हे मलता

Hकाश

जSधळे व'यालय मुं.ा

४५

८४८

पदमगुहा Gलॉट ५१२ साई सेकशन अंबरनाथ

चौधर यCबर

रामदास

जनता व'यालय मुं.ा

५५

८४९

वसंत वहार Tबि4डंग १०२ भवानी चोक अंबरनाथ

चौधर धम;राज

सकाराम

जनता व'यालय व+ोळी

५५

८५०

३८७ शांती धाम साई सेकशन अंबरनाथ

चौधर शालPाम

दे ओचांद

पो~ार व'यालय मुंबई

५२

८५१

Wहल पाक; १०५ बी गावदे वी मंWदर अंबरनाथ

दब
ु े Hभाकर

कृ#णनंद

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

३४

८५२

Wहल पाक; १०५ बी गावदे वी मंWदर अंबरनाथ

दब
ु े [ीलिDम

अरवंद

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

२६

८५३

डीसोजा जोई

अंथोनी

सत.जोसेफ हाय ?कुल कुलाबा

४५

८५४

ए /२३ २०२ मे Qलोवेर [ी#ट Wहल जाCबल
ु रोड
अंबरनाथ
र न २०३ बी वंग Bयू कॉलोनी अंबरनाथ

Rगर Wहराकुमार

लालबहादरू

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

३३

८५५

३०१ ओम नीलकांत 7शवधाम कॉCGले-स अंबरनाथ

घल
ु े अनता

सुधाकर

नॅशनल हाय ?कुल

३७

८५६

घेवाडे द&ताfय

शंकर

ओ एल जी सी हाय ?कुल सायन २२

४५

८५७

र न ५७०७ 7शवम नवास गणेश मंWदर रो न १
अंबरनाथ
काकोले नवीन अंबरनाथ

गायकवाड वासुदेव

माLती

आय ट आय उरण

५२

८५८

१०६/१६ इ कैलास नगर अंबरनाथ

गौतम प4लवी

मुकेश

कjZय व'यालय अंबरनाथ

४५

८५९

Nलॉक न ३०१ ओम नीलकांत को ओ सो 7शव धाम
कॉCGले-स अंबरनाथ

घुले सुधाकर

अमत
ृ

अभय'य व'यालय अंबरनाथ

४१

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

८६०

मातो[ी Tब4डींग ११३ वCको नाका अंबरनाथ

गवले मनीषा

]कशोर

आर आर एजूकेशन परे ल

३१

८६१

कपल अपाट; १०३ अंबरनाथ

गायकवाड aयो&?ना

[ीकांत

एस के पंतवालवालकर कुला;

३०

८६२

साई कृपा हो अंबरनाथ

जोशी Hभा

[ीकांत

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५४

८६३

बी २ Bयू नवरे नगर अंबरनाथ

जानराव क4पना

सुनील

महारा#t व'यालय ठाणे

३३

८६४

कालुकर शारदा

सोमशेकर

बी एस जSधळे मुं.ा

४३

८६५

हर ओम पाक; १०१ कॅबीन रोड भवानी मंWदर
अंबरनाथ
साई[ी#ट अपाट; ४ अंबरनाथ

खोसे 7शवाजी

बाळू

बाबासाहे ब आंबेडकर हाय ?कुल चj बूर

३५

८६६

१८ [ीधाम सूयlदय सो अंबरनाथ

लघाटे महे श

जयराम

एस इ एस हाय ?कुल कळं बोल

४५

८६७

सी -३/१०४ रॉयल पाक; अंबरनाथ

7म[ा लाल

राम

के Eह अंबरनाथ

५३

८६८

वध;मान नगर सी ७ वडवल सेकशन अंबरनाथ

महाजन संजय

Hभाकर

र&नभूमी व'यालय घाटकोपर

४४

८६९

र न १०१ मारगो4ड डी वंग कैलास नगर अंबरनाथ

नायर Hतभा

रावBZनाथान

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

५१

८७०

?वामी दश;न अपाट; शवमंWदर रोड अंबरनाथ

नखाते नंWदनी

वजय

के एम एस 7शरोडकर हाय ?कुल परे ल

४३

८७१

आशीवा;द अपाट; खेर सेकशान Gलॉट ५८३ अंबरनाथ

नमबाले सुरेश

रामदास

आय ट आय पनवेल

५६

८७२

साई हे रटे ज Gलॉट न २१२ वडवल अंबरनाथ

नायर जय[ी

बालचंZ

के Eह अंबरनाथ

४१

८७३

सी-५ के Eह कोरटर ऑड;नBस इ?टे ट अंबरनाथ

नायर ट रजीथा

जगBनाथ

के Eह अंबरनाथ

३९

८७४

इंZH?थ वडवल अंबरनाथ

नेमाडे ल7लता

चंZकांत

के एम एस 7शरोडकर हाय ?कुल परे ल

४१

८७५

२०१ फातमा अपाट; पनवेलकर गाड;न अंबरनाथ

पाटल हपेज

मुनाप

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५३

८७६

अशेले अंबरनाथ

पाटल वलास

नामदे व

महारा#t व'यालय ठाणे

५१

८७७

वीर शंकर चौक महालिDम अंबरनाथ

पवार रोWहदास

लDमन

संत साव4Pम

३६

८७८

ए-१/फ4याट न.६०३, खेर से-टओन अंबरनाथ

पाठक सीमा

नरj Z

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

धोके अंबरनाथ

३२

अनु..

घरचा प ता

१

८७९

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

पBहे ईरो जरे ने

वेनlन

फातमा हाय ?चूल बदलापूर

४३

परे रा

दोफूस

फातमा हाय ?चल
ू बदलापरू

३६

८८१

चौहान अपाट; .१०३.ओ4ड पोलस ?टे शन ,वाBZपदा
अंबरनाथ
आर.१/१०१,[ीराम रे सीडेनसी,बी Wहंद पनवेलकर
Gलाझा,अंबरनाथ
१०-नीरा 7शवश-ती नगर रल बी कॅबीन ,अंबरनाथ

पाटल सुधाकर

सीताराम

आर.के.ट.कॉलेज,उ4हासनगर

५४

८८२

५०७८ बुवा राडा,लाWदनाका अंबरनाथ

पांडे ^याम

राम

कjZय व'यालय अंबरनाथ

४९

८८३

*म न.१२-ए वंग राधे गीवंद नगर अंबरनाथ

पाटल सुभाष

रघुनाथ

अ7भनव व'या मंWदर मुं.ा

३४

८८४

aमुनोfी २०२,7शव श-ती नगर,बी-कॅबीन रोड,अंबरनाथ राणीत रे खा

Hकाश

सी.आर.एस.महाराज व'यालय बेलवल

३७

८८५

रॉयल पाक; बी-४ २०२ अंबरनाथ

[ी सुरेश

सुNबालाल

के.वी.आय.ट.आय.अंबरनाथ

५३

८८६

कैलास पाक; १३४ अंबरनाथ

शZlचक व4ेड

ट

?ट.मेर हाय ?कूल

३८

८८७

१३/०२ टायप ३ ओडbनेट इ?टे ट अंबरनाथ

[ी सुधाष;ण

राम

के.वी. अंबरनाथ

४२

८८८

शंकर लDमैअह

~ुमय
; लाल

एस.आय.सी ई सी ?कुल अंबरनाथ

३५

८८९

एच न.२६५,ओ4ड बालाजी नगर जवळ राजेश के
?टोरअंबरनाथ
एच.न.२०४,मीना_ी अपाट; . Bयू कॉलोनी अंबरनाथ

शीख मुनीर

र]फ़क़

एस.आय.सी ई सी ?कुल अंबरनाथ

३४

८९०

प&ता-मंगल
ृ ा अंबरनाथ

शेक

गुलाम

संत सावळाराम धोके अंबरनाथ

२९

८९१

शेक अझीमल
ु ह

धनेई

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५०

7शंदे सुरेश

पोपट

महा&मा गांधी व'यालय अंबरनाथ

२७

८९३

7मटल नगर,जवळ वालज पंप हाउस,राजू चाळ हाउस
नं.६२६९,अबेना;थ
आर.नो.३४२७,उखुBतवल वरचा पाडा,गणेश नगर
अंबरनाथ
१०३९.हनुमान मंWदर रोड अंबरनाथ

शमा; सरु j Z

लाटे ब4लरू ाम

कjZय व'यालय अंबरनाथ

२४

८९४

बी-१/३०६ वसंत वहार गाड;न अंबरनाथ

7संघ ओम Hकाश

छाबीनाथ

के.वी.अंबरनाथ

४८

८९५

१०१,ए-वंग हर ओम पाक;, अंबरनाथ

एस.राजjZ

एस.संकारलनगम

के.वी.अंबरनाथ

४५

८९६

४ ए/२०३.आनंद वहार बी-कॅबीन रोड अंबरनाथ

शुकेला पु#पा

न&यानंद

के.वी.अंबरनाथ

३९

८९७

ई-२०३ हMरओम पाक;,अंबरनाथ

7संघ Hमोद

आ'य Hसाद

के.वी.ऑड;नBस ओडीनस इ?टे ट
अंबरनाथ

४५

८८०

८९२

समद

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

८९८

7शव [ु#ट फलाट न४ अंबरनाथ

7सBहा श-ती Hसाद

गुलाब

भाऊ एजूककेशन सोई डSTबवल

३५

८९९

Gलॉट न ४३४ *म नो १०३ गणपत अपाट; .साई
से-टओन
पुनरजीवन सोई ४०६ अंबरनाथ

7शगवण कवता

?वGनेश

बी एस जSधळे व'यामंWदर

३१

सोनावणे महे श

भीमराव

जोशेफ हाय ?कूल जुहू

३७

तारा मुBनी

कामाला Hसाद

के.वी.अंबरनाथ

५४

९०२

Gलॉट न ८ ?वाती समथ; अपाट; हाउस नो.३०६
अंबरनाथ
२०२.ई वंग बी -कॅबीन रोड अंबरनाथ

उिBनथान व'या

आर.व^वनाथन

के.वी.अंबरनाथ

५१

९०३

१०५.जानकi लला,मोतीराम पाक;,अंबरनाथ

वाळूंज नलेश

माLती

एस.आय.सी ई सी ?कुल अंबरनाथ

३४

९०४

साई रे 7सडेBसीबी-वंग फळाट नं.०५ ,नवरे नगर
अंबरनाथ
आनद वहार 7मतीतम पाक; अंबरनाथ

वमा; Xानjद

[ीनगर

के.वी.अंबरनाथ

३१

यादव अनता

रामपुर

?ट.मेर हाय ?कूल क4याण

२९

९००
९०१

९०५

मं.
ु ा

बदलापूर
९०६

अडवा&कार सुभाष

शंकरराव

कiतb एम.डूनगुसb कॉलेज

४२

९०७

वनराज हाउस सोसायट.एम.आय.डी,सी रोड फलाट
नं.२०.बदलापूर
रामे^ववा;द २०४ आरती अपाट; .बदलापूर

आहे र Wदनकर

महाद ू

गाडगे महाराज व'यालय कुला;

५३

९०८

गुLHेम कॉCGले-स जी /१०४.काfाप बदलापूर

Tबनीवाले पदमाकर

[ीकृ#णा

अभू'य वी.दवल

५०

९०९

दग
ु ा; मोह4ला ७३० बदलापरू

बंगी ना]फषा

मजज

शोब कॉलेज मं.
ु ा

३०

९१०

नील कमाल अपाट; ३०३ बदलापूर

बाव?कर रमेश

सोमा

गाडगे महाराज व'यालय कुला;

४१

९११

शातनू को.ओप.सोस..जाधव कॉलोनी बदलापरू

बाव?कर सख
ु दे व

शंभू

४५

९१२

भोले वलास

मंगल

९१३

अमरश;-ती को.ओप.होऊस.सोस.१३ वरदमूतb
नअरसलगर नगर कुळगाव बदलापूर (वे)
जय भावणी नगर,द&तवाडी कुळगाव

भोईर मीना

जगनाथ

संत सावळाराम महाराज व'यालय
धोके बदलापूर
Bयू कळवा हाय ?कूल आ`ण जुनअर
कॉलेज
बदलापूर कॉलेज

९१४

ए-११ 7शवनगा

बोरले व'या

मजज

राजावाडी ?कूल मुंबई

४१

९१५

गुLदे व अपाट; २०२ बदलापूर

बोरसे संतोष

सोमा

7शवनेर जुनअर कॉलेज कुला;

५१

गाव

सोसायट बदलापूर

४५
२८

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

९१६

१७५ रं जन सोसायटरोड बदलापूर

च+बोरट [ाबानी

Hदप कुमार

फातमा हाय ?कूल बदलापूर

४२

९१७

[ी अ#टवनायक
कॉCGलेकस.एच.नं.४०२.Tब4डनं.१.बदलापूर इ?ट

चवाण वजया

शंकर

आर.आर.इडुकेशन टर?ट मराठ
व'यालय

४०

९१८

रॉव हौसे २० बी) व#णू दश;न,काfप इ?ट

चंZ जय[ी

दामोदर

३३

९१९

मंगल दप अपाट; १३५ Cहाडा कॉलोनी बदलापूर

चवाण ववेक

कमलाकर

एच.एस.कॉलेजऑफ आट; सं एनड
सायBस मंब
ु ई
सर?वती मंWदर हाय ?कूल

९२०

वरद वनायक को.ओप.सो.गावदे वी बदलापूर

चौधर श7शकांत

यादव

आय.ट.आय अंबरनाथ

४९

९२१

धB&वर सो बदलापूर

चौधर तोताराम

?नेनादाडू

गणेश व'यामंWदर धारावी

४९

९२२

दे शमुख भालचंZ

वनायक

आय.ट.आय अंबरनाथ

३९

९२३

लDमन बी-Nलोsक नं.२०१ अयोoया पाक;. हj Zे पाडा
बदलापरू
हर+iतन अपाट; २०१. २ रा Qलोर हj Zे पाडा ,बदलापूर

धुमाळ लDमण

नारायण

आय.ट.आय उरण

४९

९२४

गायfी राजा १०१ बदलापूर

दे व प4लवी

नकुल

जी.एस.पी. मडळ घाटकोपर

३९

९२५

fीबाकi?वार चाळ बदलापूर

दे शपांडे ववेक

Hभाकर

आय.इस.आय.?कूल भांडूप

५४

९२६

१०१ अनज
ु ा सो बदलापरू

दे शपांडे छाया

भा?कर

५२

९२७

गायfी सदन १०२ बदलापूर

गुळवे सुनील

नामदे व

पेपाल इडुकेशन सो Bयू इंिhलश ?कूल
ठाणे
लोकमाBय व'या मंWदर मुंबई

९२८

[ीकृपा अपाट; ३०२ बदलापरू

गायकवाड नीता

नामदे व

आय.एस.एस सेकंडर भांडूप

४८

९२९

समथ; कृपा २०४ बदलापूर

जाधव मधुकर

7भकाजी

जनता व'यालय व+ोळी

५७

९३०

[ी Rचंतामणी रामनगर बदलापूर

जामोडकर संतोष

मदनराव

आय ट आय ठाणे

४२

९३१

आर.पनवेलकर नागर बदलापूर

खुले पांडुरं ग

शंकर

Hेरणा हाय ?कूल मुंबई

३४

९३२

१२ स&यं काfप हायवे बदलापूर

खोत व^वनाथ

महादे व

व+ोळी व'यालय व+ोळी

४९

९३३

३०५ काfाप नाका बदलापूर

खव;र HेमचंZ

पारसनाथ

आ7शष नायट Wहंद ?कूल भांडूप

३२

९३४

३०५ काfाप नाका बदलापूर

लाल चंZ

पारसनाथ

आ7शष नायट Wहंद ?कूल भांडूप

४०

२९

४५

अनु..

घरचा प ता

१

९३५

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

महाजन शेखर

एकनाथ

मoया7म4क व'यालय मुलुंड

३७

९३६

पाथ; कॉCGला-स बीहायनड ट.व.टोवेर,एफ-वंग आर
नं १०१ -fाप रोड कुळगाव,बदलापूर
हाउस नं १३ बदलापरू

मौय; भागीरथी

रं िजत

के.वी.अंबरनाथ

५९

९३७

शांती अपाट; .बदलापूर

माथुर मंजू

Wदनेश

बी.एस.जोधाळे व'यालय मुं.ा

५७

९३८

२०४ बदलापूर गाव अंबरनाथ

मराठे साहे बराव

हारचंZ

सर ए4लू काडूर ?कूल माजगाव

५४

९३९

गुLदे व २ Nलॉक नं.१०२,कतरापरोड,बदलापूर (ई)

नंबाळकर पूजा

Wदनेश

बी.एस.जोधाळे व'यालय मुं.ा

३७

९४०

Nलॉकनं.२०२,ओम गुL आ7शष Tबल, बदलापूर

पाटल वनोद

लDमण

आयएनडी tे नंग इन?टटुड पनवेल

३३

९४१

फड छाया

भा?कर

एम .के.पाटल व'यालय बदलापूर

२४

९४२

ऋतका अपाट; .२ रा Qलोर,कiतb पोलस लाइन
अंबरनाथ
समथ; कृपा २०२ बदलापूर

परद रमेश

दे वराम

एन.जी पुरंदरे हाय ?कूल मुलुंड

४७

९४३

१०१,गगन वहार ,पाटल पाडा.कुळगाव बदलापूर

पटवध;न अि?मता

वजय

फातमा हाय ?कूल

२७

९४४

सावल १४/३ समथ; नगर बदलापूर

पंqडत आरती

Hशांत

अ7भनव व'या मंWदर मुं.ा

३५

९४५

पायाल अपाट; मुझम
ु दार माग; बदलापूर

पवार सुवण;

द&ताfय

मुकंु द मून7सपल ?कूल मुलुंड

३२

९४६

Rचंतामणी अपाट; जाधव कॉलोनी बदलापूर

पवार भाऊदास

नेमदे व

अनुयोग 7शशा सं?था खार

३८

९४७

१०४ संदप का.ओप.सो.ओइखाइ ९४४ नगर बदलापरू

पाटल सरु े श

तक
ु ाराम

संत सव
ु ाZे म महाराज व'यालय ढोक

४४

९४८

वासुक4प अपाट; जाधव कॉलोनी १०१ बदलापूर

पाटल कमल7संग

नवल7संग

जी. ए.रानडे व'यालय मुंबई

४६

९४९

१०३ रातु वहार को.ओप.सो बदलापरू

पाटल 7शवाजी

Hताप

?टे जोहं स कुBवjत ?कूल कांWदवल

४१

९५०

7शव कॉCGलेस बाराज रोड १० बदलापूर

राणे अ7मता

वलास

एस एम जी

२५

९५१

मायाडू हौ7संग व'यापाठ रोड गणेश चौक

राठोड सुनील

tCबल

[ी एन जी व'यालय मुंबई

२७

९५२

७ वरद वनायक अपाट; आननी नगर बदलापूर

रामटे क अमरदास

उ-डू;

आर के एजूकेशन मराठ हाय?कुल

३६

९५३

अनुHती अतुल 7शकn वसावा बंगलो पाटल पाडा
कुळगाव बदलापूर

7शकn अनुHता

अतुल

माoय7मक व'यालय मुळगाव

४४

व'यामंWदर Wदवा

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

९५४

२०१,बी-वन ?वामी अ[या; बु4डींग काfप रोड बदलापूर 7संघ अभ

योगेश

फातमा हाय?कुल

३३

९५५

7संघ संoया

सतीश कुमार

फातमा हाय?कूल बदलापरू

३९

सोनावणे दपक

अशोक

बदलापूर हाय ?कुल बदलापूर

२८

९५७

५,गL
ु श-ती को.हौ7संग सो.7ल7मटे ड फलात नं ८
कुळगाव बदलापूर
००२,सोनका अपाट; ,ववेक आनद सोसायट,जवळ
आदश; ?कूल बदलापूर
भाhयोदय बी-२०३ बदलापूर

सोनावणे जगदश

रामदास

लायन जू कॉलेज माटुंगा

४३

९५८

7शवाजी पाडा बदलापूर गाव बदलापूर

सपकाळे क4पना

Wदलप

बदलापूर हाय ?कुल बदलापूर

३८

९५९

गाने?वार अपाट; -१ बदलापूर

साबळे नव&ृ ती

बापू

मराठ व'यामंWदर घाटकोपर

५३

९६०

शांता दग
ु ; अपाट; महानंद रोड बदलापूर

सोनकांबळे वjकट

भाऊ

जी एस पी व'यामंWदर घाटकोपर

४५

९६१

साफ4य कॉCGले-स ४१ बदलापूर

सुतार वी लय

वकास

भारत इंिhलश हाय?कुल कोपर ठाणे

४६

९६२

साई कुषा कुGपा अपाट; १०२ डी पी राडा बदलापूर

सूयव
; ंशी लDम

गुलाब

कुमार क?तुर व'यालय भांडूप

२८

९६३

५7शव अश को सो बदलापूर

7शवरामने वwल

लDमण

४३

९६४

अनंत आकnड ब-१० बदलापूर

7संग राजीव कुमार

कंु वर कुमार

संत सावळाराम महाराज व'यालय,
ढोके
Wहंद हाय?कूल, घाटकोपर

९६५

साई नवास को सो

तावडे अशोक

शंकर

बी.एस. जSधळे व'यामंWदर मुं.ा

४५

९६६

लांडT.ज सोसायट, ब-१३मोहनंद नगर, बदलापरू

तीरमरे संतोष

शंकर

शाद अॅडम शेख आयटआय 7भवंडी

३०

९६७

द&ताHबोधन ए वंग ३०३ बदलापूर

वादनेरे क4पना

अवनाश

गणेश व'यामंWदर क4याण

४४

९६८

अनल Hसाद अपा ४ बदलापरू

वचारे सुनील

भावत

र&नभूमी व'यामंWदर घाटकोपर

३७

९६९

ब-२१० सूय; वहार, काfप रोड, बदलापूर

वशे मनीषा

भानुदास

फातमा हाय?कूल, अंबरनाथ

२९

९७०

Bयू नंदादप अपा. ब-७ हj Zेपाडा बदलापूर

वसपुते रं जना

जीवन

एम के पाटल व'यालय, बदलापूर

३२

९७१

१० Hयदश;नी अपा शनी नगर बदलापूर

वानखेडे संजय

काशीनाथ

र&नभूमी व'यामंWदर घाटकोपर

३७

९७२

संजोग पाक; सी-३०३ बदलापूर

यादव लालधर

मोलाई

योगीराज [ीकृ#ण व'यालय
साकiनाका मुंबई

५०

९५६

३०३, द&तवाडी बदलापूर

३८

अनु..

घरचा प ता

१

९७३

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

माँ संतोषी भवन २०२ बदलापूर

व$डल/ आई/पती चे

३

४

यादव राजjZ

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

राजबल

योगीराज [ीकृ#ण व'यालय
साकiनाका मुंबई

३७

बेलवल:
९७४

ऋषीHसाद सुभाषनगर वडवल रोड बेलवल,बदलापूर

बागूल अलका

7भकनराव ब

बदलापूर हाय?कूल. जू कॉलेज बदलापूर

४८

९७५

[ी स'गु* अपा बेलवल बदलापूर

गायकवाड उ&तम

संप&ती

५७

९७६

१४, Bयू हे रंब को बेलवल बदलापूर

गोEहल सRचन

भा?करराव

संत सावळाराम महाराज व'यामंWदर,
ढोके
आयटआय पनवेल

९७७

राजाराम मोWहते वळू बेलवल बदलापूर

खालाडकर अिजत

रघुनाथ

सjट जॉBह बािGत?मा जू कॉलेज ठाणे

५४

९७८

ब/७ दमयंती Gलाझा बेलवल बदलापूर

कोळी रघुनाथ

शंकर

गणेश व'यामंWदर, क4याण

३६

९७९

ए/ १३ दमयंती Gलाझा बेलवल बदलापूर

पाटल भगवान

वwल

गणेश व'यामंWदर, क4याण

४३

९८०

शंतनू ए वंग Nलॉक १२ जाधव कॉलनी, जवळ
?वGननगर बेलवल बदलापरू
गु*Rचंतामण अपा ४०१ जाधव कॉलनी बेलवल,
बदलापूर
शंतनू को सो बेलवल बदलापूर

सोनकांबळे fशाला

वरदराज

एम के पाटल व'यालय, बदलापूर

२९

तांबेकर 7भमाजी

रामा

३४

वाठोरे दौलत

नव&ृ ती

जी एस पी मंडळ मराठ व'यालय
घाटकोपर
संत सावळाराम महाराज व'यालय
ढोके

३५

९८१
९८२

३३

५३

Aवारल:
९८३

'वारल अंबरनाथ

गोडसे वwल

रामहर

९८४

'वारल

राणे गणेश

द&ताfय

संत सावळाराम महाराज व'यालय
ढोके
अभदया व'यालय 'वारल

९८५

'वारल

शेलार बालाक

लDमण

संत सावळाराम व'यालय ढोके

३५

7शवकुमार

कjZय व'यालय संघटन

४८

गमन

गनोदय व'यालय ठाणे

३८

५७

जावसई
९८६

स&य7शवम

गुLकुल जावसई अंबरनाथ

7संग स&यभामा
कानसई

९८७

यश अपा कBसाई अंबरनाथ

आहे र Wहरामण

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

९८८

Gलॉट नं १४५ कानसई वभाग अंबरनाथ

अ.ाहाम उषा

अ.ाहाम

Bयू इंिhलश ?कूल,

५२

९८९

आवास अ7भनव शहा, गह
ृ सं?था माया;,Gलॉट +मांक
२६५/१५ कBसाई, अंबरनाथ

चौधर गणेश

भगवान

आयटआय उरण

४२

९९०

7शव साई Hसाद कBसाई, अंबरनाथ

चौधर संजीव

दगडू

आयटआय वागले ठाणे

४२

९९१

याfा नवास कBसाई अंबरनाथ

दव
ु n 7शवानी

राजjZ

बी.एस. जSधळे व'यामंWदर मुं.ा

४६

९९२

रामि?ती, Gलॉट नं १३९ कBसाई

कोचरे कर Hती

सुहास

सjट मेर हाय ?कूल क4याण

५०

९९३

7शवाजी नगर कBसाई अंबरनाथ

नागपाल अनता

रमेशलाल

ओंकार इंिhलश ?कूल डSTबवल

३७

९९४

7शवगंगा नगर कBसाई अंबरनाथ

पाटल मधुकर

शा7लPाम

Wदवा हाय?कूल Wदवा

४५

९९५

मोहन पूरम सी -४/ १०३ कBसाई अंबरनाथ

राणे अनल

चुडामण

Wदवा हाय?कूल Wदवा

४८

९९६

Gलॉट नं २०१ कानसई अंबरनाथ

साळुंके भारत

नCभा

समता व'या मंWदर मुंबई

३७

३७

का<प
९९७

द&तHसाद, ए/ २, काfप रोड, कुळगाव, बदलापरू

बट
ु े रे सायल

रमेश

९९८

औदं ब
ु र को हो सोसायट, खोल +. 8,काfप, बदलापूर

भोईर तुळशीराम

वwल

7शवभ-ती आWदवाशी आ[म
शाळा,बेलवल
आयटआय पनवेल

९९९

७, औदं ब
ु र को सो.काfप रोड बदलापरू

भोईर पंड
ु 7लक

कच*

आयटआय पनवेल

४७

१०००

१०३ गुLपूजा को सो काfप

चौधर H4हाद

रामदास

एन.जी. पुरंदरे हाय?कूल मुलुंड

५३

१००१

१०३, सुखसागर अपा. काfप कुळगाव

दे शमुख राकेश

बाबुराव

चैतBय व'यालय मान]कवल

३५

१००२

नंद-दप, काfपगाव, गुLHेम कॉCGले-स कुळगाव

दे शमुख संगीता

अशोक

चैतBय व'यालय मान]कवल

३५

१००३

ऋतका अपा. 2 रा मजला, Nलॉक +मांक १ काfप

कातकडे तुकाराम

महाद ू

[ी समथ; व'यालय 7शरगाव

३०

१००४

अवंती अपा. काfप बदलापूर

_ीरसागर सुनील

Xानदे व

अरयान शै_`णक ?कूल Rगरगाव मुंबई

४२

१००५

सूय; aयोत बी काfप बदलापूर

मोरे मधुकर

सुपडू

मुंबई इBसटyयुट माझगाव

४३

५४

अनु..
१

१००६

घरचा प ता

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

९ [ी कृपा अपा. कौमता टे Cपल जवळ बदलापूर

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

परे रा fेसा

म7स;लन

आय इ एस काfप व'यालय

४१

१००७

ग*
ु Hेम कॉम २०३ काfप बदलापरू

पंचापांडे हे मंत

Rगरधर

Wदवा हाय?कूल Wदवा

५१

१००८

१०१, १०२ साई दश;न अपा काfप बदलापूर

पाटल वशाल

वwल

३१

१००९

अ#टवनायक इमारत. + .१ काfप बदलापूर

पाटल रमेश

चीBZ7संग

Eह बी एम मॉडेल हाय?कूलsया Pँट
रोड
के एम एस हाय?कूल, परळ

१०१०

३०५ शुभ आ7शष अपा.काfप, बदलापूर

सोनार रवींZ

जान जानकiराम

जीएम व'यालय सायन

३०

१०११

ताराबाई संकुल काfप बदलापूर

ठोके अजय7संग

नामदे व

४१

१०१२

ब-१०४ भाhयोदय सोसायट. काfप

वानखेडे संजय

]कसान

संत सावळाराम महाराज व'यालय
ढोके
मुंबई इBसटyयुट मुंबई

४४

४१

कोहजगाव
१०१३

Hथमेश कृपा अपा. २०२ कोहाजगाव अंबरनाथ

'ववेद .Cहदे व

रामलखन

शा?fी Wहंद व'यालय, अंबरनाथ

५२

१०१४

]करण पाटल आर.सी.सी.. कोहजगाव

घाटे सुनंदा

Hकाश

मेहता कBया हाय?कूल कालाचौकi
मुंबई ३३

३४

कुळगाव
१०१५

ओम संकुल अपा कुळगाव बदलापूर

भैरत ^यामसुंदर

वासुदेव

वकास नाईट जूनयर कॉलेज व+ोळी

५२

१०१६

२६९ } Hयदश;न Cहाडा कॉलनी कुळगाव बदलापरू

चौधर वजय

भागवत

र&नभूमी व'यालय घाटकोपर

४०

१०१७

वणी अल कुळगाव बदलापूर

चौधर जयदे वी पी

ओमHकाश

पूव; भायखळा ?कूल मुंबई

५४

१०१८

अनस
ु या सदन ?टे शन पाडा, बदलापरू (पव
ू );

गरु व मनीषा

संजय

बदलापरू हाय?कूल, बदलापरू

३२

१०१९

आWद&य गोळे वाडी कुळगाव बदलापूर

गZे रवींZ

मधुकरम

आयटआय ठाणे

४७

१०२०

आर पनवेलकर नागर,कुळगाव बदलापूर

कराळे सुधीर

रामभाऊ

Hेरणा हाय?कूल मुंबई

३५

१०२१

[ी गजानन सो कुळगाव बदलापूर

काठे Hशांत

गोवंद

बी कॉलेज शहापूर

३०

१०२२

एस पनवेलकर पाक;, ए कॉटन वूड Nलॉक +मांक २०१, कुलकणb सुवणा;
द&तवाडी कुळगाव बदलापूर

वजय

बदलापूर हाय?कूल, बदलापूर

39

अनु..
१

घरचा प ता

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

१०२३

ए-१०४ हMर'वार सो कुळगाव बदलापूर

लjगरे Wदनकर

अGपा

एकवीरा व'यालय गोवंडी मुंबई

३५

१०२४

ओम वा?तु अपा २०१ कुळगाव बदलापरू

मोरे कर

धम;

[ी सं?थान धम; हाय?कूल मंब
ु ई

३८

१०२५

मोहनंद नगर कुळगाव बदलापूर

नकम परशराम

रतन

एन.जी. Hाडारे शाळा मुलुंड

५२

१०२६

[ी कमलाकर पतांबर पाटल दशरथ चाळ मांजल
गावरोड बदलापूर (प)

पाटल कमलाकर

पतांबर

माoय7मक व'यालय मुळगाव
अंबरनाथ

४३

१०२७

ए-२०३, २ रा मजला, सुधामा वहार को ओ सो
कुळगाव बदलापूर

पाटल लDमीकांत

सुखदे व

आयटआय ठाणे

४१

१०२८

वंद
ृ ावन डॉ मुजुमदार माग;,कुळगाव बदलापूर

पाटल रामदास

बळीराम

के बी एम सी

१०२९

१०१ सुभ ]करण अपा.कुळगाव बदलापूर

Hजापती राम

राम

आ7शष Wहंद हाय?कूल, भांडुप

५७

१०३०

सूरज ]करण अपा. ए वंग २०१, बेलवल कुळगाव

पjढारकर ि?मता

वसंत

बदलापूर हाय?कूल, बदलापूर

४०

१०३१

सूरज ]करण अपा. ए वंग २०१, बेलवल कुळगाव (प)

पjढारकर वसंत

नारायण

आर शाहू महाराज व'यालय बेलवल

४१

१०३२

राय ]करण

आलोक

राणे दपक

पांडुरं ग

१०३४

२०२ 7शव सागर अपा. अनंत नगर कुळगाव बदलापूर

7संग पंचम

परशुराम

१०३५

ब ११ महालDमी ब Tब4डींग सवlदय नगर कुळगाव
बदलापरू
गुLRचंतामण कुळगाव बदलापूर

सायंबर जा7लंदर

भानद
ु ास

सोनावणे मनोहर

वामनराव

१०३७

९ दस
ु रा ए अ^वमेध अपा. 7शवाजी चौक कुळगाव ता
अंबरनाथ

उ&तेकर शीतल

संदप

संयु त जनता aयु नयर कॉलेज
डSTबवल
शंकरनगर शतबोधी शोहाला. शाळा
चj बूर
आ7शष नाईट कॉलेज, भांडुप (प),
मुंबई ७०९
के एम एस डॉ 7शरोडकर हाय?कूल,
परळ, मुंबई
जी एस पी मंडळ मराठ व'यालय
घाटकोपर
चैतBय व'यालय मान]कवल

३१

१०३३

ए/ ३०३ साई कुटर कालमाता मंWदर, काfप रोड
कुळगाव बदलापूर
ब-१०२ हे BZपाडा, कुळगाव बदलापरू

१०३८

[ी संतकृपा बंगलो ओ4ड काfप बदलापरू

उaजैनकर

एकनाथ

माoय7मक

४८

कृ#णा

संत सावताराम महाराज ढोके

१०३६

संजय

रमेश

शाळा बदलापूर

व'यालय व+ोळी

३५

४३
५६
४७
४७
३०

मंगBल
१०३९

आंNबेगाव पो?ट मंग*ल ता- अंबरनाथ

भाhयवंत उaaवला
मांजल@

२५

अनु..
१

१०४०

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

घरचा प ता
२

व$डल/ आई/पती चे

३

बदलापूर

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

१०४१

Bयू कृ#णकंु ज अपा. ३०१ द&ताचौक मांजल
(प)
Bयू वडवल मांजल

बेडसे साहे बराव

फ]करा

सी आर एस एम व'यालय बदलापूर

५३

भोईर दपक

शांताराम

नवीन कळवा हाय?कूल कळवा

२९

१०४२

डी/ ७ पंचर&न को सोसायट मांजल बदलापूर (प)

बनकर र&नमाला

वलास

सी आर एस एम व'यालय बदलापूर

४०

१०४३

ब-३०२पंचम को सो. मांजल अंबरनाथ

सोनवणे, दपक

सुभाष

डNलू एम एम Eह मुलुंड (पूव); , मुंबई

४५

१०४४

ब-१०६ वसंत वहार गाड;न मोMरवल

7संग एपी

शेर बहादरू

कjZय व'यालय अंबरनाथ

५३

१०४५

रॉयल पाक; ए-१४०५ ४ था मजला मोMरवल

तवार जयHकाश

कमलाHसाद

कjZय व'यालय अंबरनाथ

५०

मुळगाव
१०४६

मुळगाव चारगाव

बाव?कर WहCमतराव

धSडू

माoय7मक व'यालय मुळगाव

४८

१०४७

मुळगाव चारगाव

चॅनगन भाऊसाहे ब

भगवान

माoय7मक व'यालय मुळगाव

३४

१०४८

कंु भारवाडी मुळगाव

वत;क aयोती

सुहास

लोकमाBय व'यामंWदर साकiनाका
मुंबई
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'शरगाव
१०४९

Qलॅ ट. ३०१ वसंत अपा. आपटे वाडी 7शरगाव बदलापूर

चEहाण पाकर

गणपत

आयटआय अंबरनाथ

३५

१०५०

ए/ ४ 7शवगंगा को. रामनगर शीरगाव बदलापरू

नंबाळकर Wदलप

तक
ु ाराम

आयटआय ठाणे
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१०५१

मेर व4ला Qलॅ ट +मांक १०४ समथ; ?कूल जवळ
7शरगाव बदलापूर
रघक
ु ु ल 7शरगाव एमआयडीसी

नवलगुड फ-कiरे श

LZाGपा

५६

पाटल धनंजय

रघुनाथ

सjट जॉन द बािGट?ट जूनयर कॉलेज
ठाणे
आदश; व'या Hसारक सं?था कुळगाव

पाटल शेखर

दै वत

एस एस एम Eह

२३

पाटल ]करण

जनाद; न

कोकण Xानदप कज;त

१०५२

५५

उसाटने
१०५३

उसाटने पो?ट. वाडी

अंबरनाथ

१०५४

०१, क4याण मागn उसाटने

वडवल:

ढोके

२७

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

४

५

वय
६

१०५५

पWहला मजला गौरशंकर वडवल वभाग अंबरनाथ

अरशाम स&यवती

आनंदराव

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५२

१०५६

Nलू ?टार १ मजला १०१ वडवल वभाग अंबरनाथ

बदख वजया

पंढरनाथ एन

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५७

१०५७

Wहल पाक; अपा.वडवल

गुGता मीना

भू4लनHसाद

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५४

१०५८

कोळी नवेWदता

संजय

बी.एस. जSधळे

मुं.ा

४२

१०५९

आदश; सो. Gलॉट नं २८२ वडवल ब केTबन Rd,
अंबरनाथ
Lि-मणी - ४ Qलॅ ट-२० वडवल, अंबरनाथ

पाटल सRचन

माLती

३०

१०६०

हरभजन-१७, २०४ कैलास नगर वडवल

पटे ल दपका

7शरष

लोकमाBय व'या मंWदर, साकiनाका,
मंब
ु ई
कjZय व'यालय अंबरनाथ

१०६१

९७, शाकॉम, वwल Lकमाई वभाग वडवल अंबरनाथ

]फ7लप ए?तेर

ओमेन

कjZय व'यालय अंबरनाथ

४४

१०६२

द&ताWदल ब-३०४,कैलाशनगर वडवल वभाग, अंबरनाथ तायडे का7शनाथ

भोजी

४९

१०६३

Wहलपाक; इमारत. ए वंग वडवल

वै'य अच;ना

वलास

जी ई एस शेठ डी जी ट जूनयर
कॉलेज Rगरगाव
शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

१०६४

जय संजय अपा. Qलॅ ट +मांक २०२,कुळगाव

यादव Wदनेश

[ीनारायण

योगीराज व'यालय मुंबई

३४

सुदाम

संत सावताराम महाराज Eह मंग*ल

३७

२६

५०

५४

वांगणी
१०६५

३२२

डॉन रोड वांगणी

पाटल रवींZ
अंबरनाथ

१०६७

एच.टाईप /ओडनोस इ?टे ट अंबरनाथ

बागुल नरं जना

कच*

१०६८

बसतीनो नओमी

मोसेस

१०६९

५०२/आर १ [ीराम रे 7सडेBसी,पनवेलकर पा4झा
,अंबरनाथ
पMरतोष को.ओप.सो.,बी कॅबीन रोड अंबरनाथ

मदन7संग मानवार7संग हाय ?कुल
अंबरनाथ
मेनशन एजक
ू े शन सोसायट ,अंबरनाथ

भदाणे सुनील

भाऊराव

के.Eह.के.जी.एस हाय ?कुल घाटकोपर

३८

१०७०

कैलाश दश;न को.ओ.सो अंबरनाथ

भदाणे वसंत

तुलसीराम

के.Eह.के.जी.एस हाय ?कुल घाटकोपर

३९

१०७१

रॉव हाउस न.३ वसंत वहार अंबरनाथ

भागवत भाऊराव

7शवराम

शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

५०

१०७२

शे4टर नवारा २७२ अंबरनाथ

भाकरे नूतन

ािBसस

बेतल चच; हाय ?कुल अंबरनाथ

५८

४८

अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.

वय

५

६

१०७३

साई धाम अपाट; मेट,कानसाई सेकशन अंबरनाथ

भांबरे संजय

आनंदा

आर .के .अभंग जुनअर उ4हासनगर-३

३५

१०७४

साई धाम अपाट; मेट,कानसाई सेकशन अंबरनाथ

भांबरे सु ष;त

संजय

आर .के .अभंग जु नअर उ4हासनगर-३

३२

१०७५

पांडुरं ग अपाट; मेट.१२१ अंबरनाथ

भांबरे नलेश

शांताराम

एन.एम जोशी ?कुल मुंबई

४९

१०७६

११५,दे व सदन रामकृ#णा को.ओप.अंबरनाथ

भटाचाय; कृ#णा

साळूसाकल

Bयू इंिhलश ?कुल कळवा

५६

१०७७

एच-७ II माला,अंतMर_ा को-ओ हौ7संग सो.अंबरनाथ

भावे पाकर

केशव

डॉन बो?को इंिhलश ?कुल डSTबवल

३९

१०७८

१३/१०५ हे रंब कृपा अपाट; मेट,अंबरनाथ

भोले रवींZ

रामभाऊ

३७

१०७९

इंZ सभा को.ओप.सो.बी कॅबीन रोड अंबरनाथ

भोसले अंकुश

व^वनाथ

7शवाजी आबाजी कोळे कर व'यालय
अंबरनाथ
बी.एस .जSधळे व'यामंWदर मुं.ा

१०८०

मोहन पूरम सी२ /जी १ जटाले हौ7संग सो अंबरनाथ

चाबुक?वार सवता

सुभाष

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३८

१०८१

दे ब सदन ११५ अंबरनाथ

च+वती अंतरा

अशोक

जे Eह एम Bयू इंिhलश ?कुल कळवा

२५

१०८२

आर एन ३७२६ गणेश नगर अंबरनाथ

चालक Hतभा

दशरथ

मंदा]कनी भोर व'यालय अंबरनाथ

२५

१०८३

नवरे नगर अंबरनाथ

चामb ]+?टोफर

पसंBना

फातमा हाय ?कुल अंबरनाथ

२८

१०८४

३८७/३०१ कानसई अंबरनाथ

चौधर शा7लPाम

दे ओचंद

घन^यामदास पो~ार व'यालय मुंबई

५३

१०८५

पMरतोष को.ओप.सो.,बी कॅबीन रोड अंबरनाथ

चEहाण नतीन

वwल

[ीरं ग हाय ?कुल ठाणे

२९

१०८६

*म न.३०२,कंु सर सागर को.ओप.सो,अंबरनाथ

चेरअन मMरअCमा

पी.वारघेसे

फातमा हाय ?कुल अंबरनाथ

३८

१०८७

*म न५४४४ 7शवाजी नगर अंबरनाथ

दे शमाने धन[ी

सRचन

३०

१०८८

बी-११५,Wहल पाक; को.ओप.सो अंबरनाथ

दब
ु े कृ#णानंद

रामपती

7शवाजी आबाजी कोळे कर व'यालय
अंबरनाथ
शा?fी Wहंद व'यालय अंबरनाथ

१०८९

लिDम नकेतन Gलॉट न ६१६ * न १०४ 7शवाजी
चौक अंबरनाथ

दस
ु ाने नतीन

सोपान

आय बी ट कालेज ऑफ एजूकेशन
डSTबवल

३७

१०९०

साबीर अपाट; मेट २०१ सुभाषवाडी अंबरनाथ

फना;डीस रटा

जोसेफ

होल फ7मल कोBEहj ट ?कुल अंबरनाथ

४५

१०९१

आर एन ८९/५६६ Bयू एम एच बी कॉलोनी अंबरनाथ

घांगले मंगल

धनंजय

मंदा]कनी भोर व'यालय अंबरनाथ

३२

५२

६०

अनु..
१

घरचा प ता

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे

३

४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

१०९२

यश को.ओप.सो ३-१३ 7शवाजी नगर अंबरनाथ

गोसावी सुनता

हरश

एम एच हाय ?कुल ठाणे

४७

१०९३

Lि-मणी सदन साई सेकशन अंबरनाथ

गGु ते साMरका

सRचन

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

४०

१०९४

सुRचfा अपाट; मेट Gलॉट न १६ अंबरनाथ

गुGता संजयHसाद

ओमद&त

आर बी ट व'यालय डSTबवल

३७

१०९५

चाळ न ४ * न ५ अशोक पाटल नगर अंबरनाथ

आयर कBनन

वjकटरमण

एम एच हाय ?कुल ठाणे

३५

१०९६

ओम रामदश;न को.ओप.सो बी कॅबीन रोड अंबरनाथ

जाधव वनायक

महादे व

आदश; माoय7मक व'यालय मुं.ा

३७

१०९७

जाधव Tब4डींग 7शवाजी पथ अंबरनाथ

जाधव धनंजय

Hभाकर

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय अंबरनाथ

५१

१०९८

सी/००५ मा`णकआनंद सो अंबरनाथ

कैनल पनी

मुरलधरन

५५

१०९९

सी/ओ नतीन दस
ु ाने लिDम नकेतन ६१६/१०४ बी
कॅबीन रोड अंबरनाथ

कांबळे Hकाश

बाबुराव

मदन7संग मानवार7संग हाय ?कुल
अंबरनाथ
आर बी ट व'यालय डSTबवल

११००

०९/२८३ खैर सेकशन अंबरनाथ

कांगाने संतोष

लDमण

३२

११०१

२२/डी-००४ Pाउं ड Qलौर बZनाथ को.ओप.सो 7शवाजी
नगर अंबरनाथ

कांटे भरत

तानाजी

आर सी ट पी एम एम कॉलेज
अंबरनाथ
भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय अंबरनाथ

११०२

7शवम कॉCGले-स बी/१८ अंबरनाथ

कराडे Lपेश

नामदे व

Hबोदनकार व'यालय Wदवा

३२

११०३

पु#पक को.ओप.सो Q4याट न ९ ताडवाडी अंबरनाथ

कसाबेकर Hया

Hशांत

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३२

११०४

००१,बी वंग कोणाक; अपाट; मेट अंबरनाथ

काि^मरकर जय[ी

चंZकांत

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३९

११०५

हाऊस न १२८७ घाडगेनगर अंबरनाथ

कौठाले हे मलता

राजेश

मेनशन एजूकेशन सोसायट ,अंबरनाथ

२५

११०६

राधे गोवंद नगर बी कॅबीन रोड अंबरनाथ

खो.ागडे भाऊराव

लालाजी

भाऊसाहे ब परांजपे व'यालय अंबरनाथ

४८

११०७

हाऊस न ६०९ जामा मि?जद अंबरनाथ

]+शनन जय[ी

एन

मेनशन एजूकेशन सोसायट ,अंबरनाथ

२५

११०८

१७५३ Bयू भjडीपाडा अंबरनाथ

कोलर त?लम

राजसाहे ब

३२

११०९

Gलॉट न ३०८ कानसई सेकशन अंबरनाथ

को4हे र&नमाला

सुधीर

मदन7संग मानवार7संग हाय ?कुल
अंबरनाथ
आर के अभंग जुनअर उ4हासनगर -४

१११०

Gलॉट २८२ उ&कष; सो अंबरनाथ

कोळी नवेWदता

संजय

बी.एस .जSधळे व'यामंWदर मं.
ु ा

४२

३५

४१

४५
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एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३४

१११९
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११२६

मोतीराम पाक; साई चरण ३०३ अंबरनाथ
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३६

११२७
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२६
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Gलॉट न १२५ द&ता Wदगंबर नवास अंबरनाथ

परदे शी केतकi
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गा7ल;क चाळ महालिDम नगर अंबरनाथ
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३५
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7शवाजी आबाजी कोळे कर व'यालय
अंबरनाथ
आर बी ट व'यालय डSTबवल

११३७
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ृ ी व'यालय भांडूप (प) मुंबई

३९

११३८

ह-९०/५ ओडनोस इ?टे ट अंबरनाथ

रावत नीलम

अजब 7संग

गुLकुल Pांड युनयन ?कुल अंबरनाथ

३८

११३९

पाठरे पाक; बी कॅबीन रोड अंबरनाथ
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एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३९

११४०
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शंकर

गौतम Wहंद माoय7मक व'यालय ठाणे

४०

११४१
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४५
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३७

११४३
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२३

११४४
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३५

११४५
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एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

३०

११४६

हर Hसाद अपाट; बी वंग १/१८ वडवल अंबरनाथ

सोनजे सरला

बाळासाहे ब

बालभवन Hायमर ?कुल अंबरनाथ

५१

११४७

आवास कुज; Gलॉट १४७ 7शवगंगा नगर अंबरनाथ

सोनजे ि?मता

अनल

गुLकुल Pांड युनयन ?कुल अंबरनाथ

२७

११४८

Hभू कृपा अप.र न ए/३०१ अंबरनाथ

थोमस लाल

कोडचुकोल

मेनशन एजूकेशन सोसायट ,अंबरनाथ
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अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२
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४

नाव
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सं.थेचे नाव.
५

वय
६

११४९

३०१ Gलॉट न ३७९ साई सेकशन अंबरनाथ

तवार माधुर

अरवंद

गुLकुल Pांड युनयन ?कुल अंबरनाथ

४२

११५०

हा न २८०२ बव
ु ापाडा अंबरनाथ

तवार पदमाकर

राधे^याम

[ी [kा Wहंद माoय7मक व'यालय

४१

११५१

र न २०२ Gलॉट २६८ जय ?वामी अप कानसई
सेकशन
Tब4डींग न २०/सी Gलॉट न २०२ कैलाश नगर
अंबरनाथ
साई कृपा Gलॉट न ७१ कानसाई सेकशन अंबरनाथ

तुक

वनायक

एस.आय.सी ई ?कुल अंबरनाथ

४१

उपागया गीतांजल

महj Z नाथ

सुदश;न एजुकेशन y?ट क4याण

३८

येरमाल संता

एच एन रामoयानी

गुLकुल Pांड युनयन ?कुल अंबरनाथ

५३

११५२
११५३

संRगता

बदलापूर
११५४

दाते ?नेहा

सनानंद

[ी नकडा कण;बधीर व'यालय 7भवंडी

४७

११५५

जी-१ वनायक अपाट; अ#टवनायक संकुल 7शवाजी
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योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर

गवळी Hवीण

गोपाल

योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर

२८

११५६
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५६
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४०
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११६०
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लDमण
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३८

११६१
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३६

११६२
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Bयू पंपलोल हाय ?कुल बदलापरू

४२

११६३

राजलिDम अपाट; बी २०२ बेलवल बदलापूर

चौथे सुनील

दे वदास

शारदा व'या नकेतन उ4हासनगर २

३९

११६४

शरयू अपाट; फ न १२ द&ता चोक बदलापरू

Rचखलकर अच;ना

शांतीनाथ

सेवा सदन कॉलेज उ4हासनगर ३

३३

११६५

?वGननागर सो सी २०३ बदलापूर

गLड िजतjZ

संभाजी
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४०
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३

४

११६६

दमयंती Gलाझा ए/९ बदलापूर

जाधव नाना

आधार

११६७

?नेहआनंद माजरल कुळगाव बदलापरू

जहागीरदार अलका

सुधीर

११६८

ए-१०२ 7शव वशाल Gलॉट बदलापूर (पु )

कBनन सुकiवoया

अ

११६९

बेलवल बदलापूर (पु )

कुरळे हMर^चंZ

११७०

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

काकडपाडा वभाग व'यालय काकड
पाडा
नत
ू न Xान मंWदर क4याण

४२

२९

उं Z ू

डॉन बो?को इंिhलश ?कुल कुळगाव
बदलापरू
मातभ
ृ ूमी व'यालय राहतोल अंबरनाथ

तुकाराम

Tfमूतb व'या मंWदर दWहसर मोनी

४०

११७१

साई ?पश; अप Nलॉक न ५ २मजला बेलवल बदलापूर महाजन वसंत
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7म7लंद

योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर

२७

११७२

रं जन सो अ7भिजत अपाट; १ मजला बदलापूर

मांगले पूनम

[ी7शकेश

योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर

३४

११७३

शुब Z?
ु त अपाट; बेलवल बदलापूर
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मातभ
ृ ूमी व'यालय राहतोल अंबरनाथ

३५

११७४
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३४
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३२
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Tfमूतb व'या मंWदर दWहसर मोनी

शंकर
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7संग शरलांZ
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११८०

काBहोर बदलापूर

पांडे ?वाती
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अनु..

घरचा प ता

१

मतदाराचे नाव(आडनाव
प#हले)

२

व$डल/ आई/पती चे
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४

नाव

'शकवत असलेया शै,-णक
सं.थेचे नाव.
५

वय
६

११८१

चाण-य सी एच एस Nलॉक न ३ काfप बदलापूर

आगवेकर गुLदे व

गोवंद

आय ट आय मुंबई
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संजय को ओ सो काfप बदलापूर
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Lईया कॉलेज माटुंगा मुंबई

४१

१९८६
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११९०

अवोध aयोत को सो गवलवाडा बदलापूर

कांबळे अनता
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४

५

वय
६

१२००

बी २०४ [ी भाhयोदय अपाट; मे काfप बदलापूर

सोनावणे अLण

सखाराम

आंबेडकर कॉलेज मुंबई

५१

१२०१

ओम बंगला काfप बदलापरू

वाघ कमलाकर

रामदास

दयानंद बालक व'यामंWदर

५७

कुळगाव
१२०२

भाऊ घोरपडे नवास कुळगाव बदलापूर

बाजागे आणता

काBहू

आर.जे.Cहाfे व'यामंWदर डSTबवल

४०

१२०३

अबोल सो. अGतेEडी कुळगाव बदलापूर

भोसले हनुमंत

रामराव

इंिhलश

५५

१२०४

7शवनेर आGत.३/८ कुळगाव बदलापूर
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िजरे संजय
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7सkाथ; कॉलेज मंब
ु ई
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वनायक अपाट; मjट.४०१ कालगाव बदलापूर

खम;ले रामदास

मु-ताजी

आदश; माoय7मक व'यालय मुं.ा
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१२१३

गणेश परWदसे गोलेवाडी कालगावबदलापरू
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योगी [ी अरवंद गL
ु कुल बदलापरू
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*म.न.४१५ अनुराधा अपाट; मjट कुळगाव बदलापूर
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योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर
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योगेश
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३

नाव
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सं.थेचे नाव.
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१२२०

१९.[ी राCकंु ग अपाट; .३रा मजला द&तवाडी बदलापूर

राउत

गजानन

डॉन बो?को इंिhलश ?कूल कालगाव
बदलापरू (वे)
योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर

१२२१

२०४, अंबा7लका अपाट; .सालाशे सी.एच.एस.जवळ कज;त Mरसबूड मीना
रोड,बदलापूर

Hमोद

योगी [ी अरवंद गुLकुल बदलापूर
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१२२२

बी.वंग/२०८ गावदे वी रोड कालगाव
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अरवंद

महा&मा

४६

१२२३

ट-३ वनायक अपाट; .7शवाजी चौक,बदलापरू (ई)

7सणारे 7भ4काजी

सावतरा

आदश; माoय7मक व'यालय मं.
ु ा

३८

१२२४

ट-४ वनायक अपाट; .7शवाजी चौक,बदलापूर (ई)

सुंबे बालू

राधाजुग

आदश; माoय7मक व'यालय मुं.ा
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१२२५

३०१.परा^वानाथ पाटल पाडा,कुलगाव बदलापरू
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ु ेव

सु कू

कळवा Wहद हाय ?कूल कळवा ठाणे
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