
मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

1 001 स तश व ल दघे अप कंगवा 4079
2 001 गायकवाड अ भम य ुरामराव भारतीय रा य काँ ेस हात 1037
3 001 कंु दन अंबादास गायकवाड भारतीय जनता पाट कमळ 7695
4 001 द ता य (काका) हाद कुचेकर अप नगारा 851
5 001 स चन जग दश ल ढे अप अंगठ 532
6 001 शांताराम अ नल ल ढे अप हॅट 256
7 001 वकास कांता पवार अप शट 252
8 001 नतीन दगडू रोकडे शवसेना धनु यबाण 5622
9 001 वशाल वलास साबळे रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (एकपबशी 266
10 001 दयानंद उ दव शंदे अप बॅट 384
11 001 मा ती ल मण सोनवणे अप छताचा पंखा 506
12 001 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 765

एकूण: 22245

1 001 कोरडे सं गता द ता य अप शवणयं 979
2 001 हे  े वीनल क पल भारतीय जनता पाट कमळ 8538
3 001 रणसुभे यो गता वनायक शवसेना धनु यबाण 3957
4 001 वाती (ताई) मोद साने नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8341
5 001 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 430

एकूण: 22245

1 001 भोसले ल तका सजराव (आबा) शवसेना धनु यबाण 3023
2 001 साधना अंकुश मळेकर अप नारळ 8658
3 001 अलका लालासाहेब मोरे भारतीय जनता पाट कमळ 4557
4 001 सोनम वनायक (आबा)  मोरे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5580
5 001 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 427

एकूण: 22245

1 001 का शद नेताजी दादाराव शवसेना धनु यबाण 6075
2 001 द ता (काका)  बाबुराव साने नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9926
3 001 पांडुरंग बाळासाहेब साने भारतीय जनता पाट कमळ 5095
4 001 वकास सुयकांत सुयवंशी बहु जन समाज पाट ह ती 783
5 001 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 366

एकूण: 22245

1 002 आ हाट पाल  परशुराम शवसेना धनु यबाण 8286
2 002 अि वनी संतोष जाधव भारतीय जनता पाट कमळ 8334

भाग:  भाग १, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग १, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग १, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.
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3 002 शुभांगी वशाल जाधव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3839
4 002 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 374

एकूण: 20833

1 002 आ हाट क वता संदेश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5834
2 002 जाधव तभा तुकाराम शवसेना धनु यबाण 5018
3 002 बो-हाडे सार का नतीन भारतीय जनता पाट कमळ 9512
4 002 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 469

एकूण: 20833

1 002 अंकुश सुरेश जाधव शवसेना धनु यबाण 4873
2 002 नलेश उफ  घनशाम शांताराम जाधव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3012
3 002 राहु ल गुलाब जाधव भारतीय जनता पाट कमळ 11145
4 002 न तन भीकोबा ओझरकर अप नारळ 664
5 002 गणेश अशोक यादव भारतीय रा य काँ ेस हात 882
6 002 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 257

एकूण: 20833

1 002 बनकर राहु ल वसंत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5549
2 002 बोराटे वसंत भाकर भारतीय जनता पाट कमळ 10868
3 002 राहु ल गणपत जाधव महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1118
4 002 स चन ध डीबा ठाकुर शवसेना धनु यबाण 2970
5 002 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 328

एकूण: 20833

1 003 आ हाट धनंजय मुरल धर शवसेना धनु यबाण 7531
2 003 नतीन (आ पा) ताप काळजे भारतीय जनता पाट कमळ 10593
3 003 घनशाम (ता या) रामचं  खेडकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4956
4 003 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 239

एकूण: 23319

1 003 आ हाट मंदा उ तम नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8967
2 003 बुड सुवणा वकास भारतीय जनता पाट कमळ 10335
3 003 सुरेखाताई बाळासाहेब माटे शवसेना धनु यबाण 3498
4 003 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 519

एकूण: 23319

भाग:  भाग ३, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग ३, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग २, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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1 003 शैला दामोदर उफ बाळासाहेब मोळक भारतीय जनता पाट कमळ 7280
2 003 ती मोद तापक र शवसेना धनु यबाण 4926
3 003 तापक र साधना स चन अप नारळ 2359
4 003 तापक र वनया दप (आबा) नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8389
5 003 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 365

एकूण: 23319

1 003 पठारे संजय संतुराम नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7551
2 003 ल मणशेठ सोपान स ते भारतीय जनता पाट कमळ 9183
3 003 कसन (महाराज) ानोबा तापक र शवसेना धनु यबाण 4620
4 003 बाळासाहेब उफ शांताराम वसंत तापक र अप कपबशी 1514
5 003 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 451

एकूण: 23319

1 004 बाराथे मनोज दामू अप शट 374
2 004 डोळस राज  नवृ ती अप कपबशी 254
3 004 डोळस वकास ह र चं भारतीय जनता पाट कमळ 12063
4 004 दुबळे स चन शवाजी अप बॅट 1342
5 004 घोलप संतोष कृ णराव महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 642
6 004 वसंत ल मण इंगळे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5643
7 004 तेजवीर (तेजी) बनारसी िजनवाल अप गॅस सलडर 383
8 004 सौ.  श पा गु ंडू कांबळे अप शवणयं 164
9 004 सवाई कशोर बबन शवसेना धनु यबाण 2001
10 004 संतोष शंदे अप छताचा पंखा 40
11 004 सोनवणे सं दप अजून अप फुगा 1038
12 004 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 558

एकूण: 24502

1 004 मंगेश सखाराम बुरसे अप दूरदशनसंच 580
2 004 कोवे र व गोपाल शवसेना धनु यबाण 3533
3 004 बाळू गंगाराम लांडे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5970
4 004 कांचन लांघी अप अंगठ 791
5 004 मनानाथ नामदेव लोहकरे अप नगारा 219
6 004 रगड ेवसंत नाथा अप हॅट 615
7 004 तटकारे रामदास मा ती अप टेबल लॅ प 399
8 004 उंड ेल मण ध डू भारतीय जनता पाट कमळ 11690
9 004 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 704

एकूण: 24501

भाग:  भाग ३, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ४, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग ४, जागा मांक: ब, आर ण: अनुसू चत जमातीसाठ
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1 004 दंडवते वमल द लप अप रोड रोलर 663
2 004 ढवळे शुभांगी राज अप टूल 418
3 004 घुले नानी उफ हराबाई गोवधन भारतीय जनता पाट कमळ 13299
4 004 खाडे मालन धनाजी अप कपाट 125
5 004 नाईक अलका भाऊसाहेब शवसेना धनु यबाण 2222
6 004 वाळके सुरेखा संतोष महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 904
7 004 वृषाल स मर झपके - घुले नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6416
8 004 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 455

एकूण: 24502

1 004 स बता. बी.पी.मेनोन अप बॅटर  टॉच 237
2 004 सौ.सु नता राज  छाज छडक अप फलंदाज 120
3 004 गायकवाड नमला मनोज भारतीय जनता पाट कमळ 12263
4 004 गल बले पा चं कांत महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 495
5 004 घुले यो गता कैलास भारतीय रा य काँ ेस हात 629
6 004 क पना (व हनी) चं कांत वाळके नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7249
7 004 क याणी श शकांत वाळके अप नारळ 409
8 004 वाळके सुजाता एकनाथ शवसेना धनु यबाण 2643
9 004 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 456

एकूण: 24501

1 005 सागर बाळासाहेब गवळी भारतीय जनता पाट कमळ 10610
2 005 योगेश पं डत गवळी अप कपबशी 2697
3 005 वसंत(नाना) आनंदराव ल ढे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6978
4 005 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 419

एकूण: 20704

1 005 भोवरे सुलोचना रामे वर भारतीय जनता पाट कमळ 7810
2 005 गोफणे अनुराधा दे वदास नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9202
3 005 काकडे पावती पराजी अप शवणयं 212
4 005 नलम  कंु ड लक लांडगे शवसेना धनु यबाण 2110
5 005 ा या पका जय ी रामचं  थोरवे अप अंगठ 983
6 005 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 388

एकूण: 20705

1 005 बारसे यांका वण भारतीय जनता पाट कमळ 9361
2 005 गवळी अि वनी राहु ल शवसेना धनु यबाण 3053

भाग:  भाग ४, जागा मांक: क, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ४, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ५, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग ५, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ५, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

3 005 आशा सुरेश होले अप फुगा 474
4 005 कोमलताई अमर फुगे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7329
5 005 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 488

एकूण: 20705

1 005 वजय ल मण आराख बहुजन मु ती पाट नारळ 409
2 005 ह रष बाजीराव डोळस बहुजन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 182
3 005 अिजत दामोदर ग हाणे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10058
4 005 स चन (भै या) कसन लांडगे भारतीय जनता पाट कमळ 9722
5 005 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 333

एकूण: 20704

1 006 दांगट सायल  ी नवास अप कपबशी 2431
2 006 सुपे आशा रवीं नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3982
3 006 बोइनवाड यशोदा काश भारतीय जनता पाट कमळ 12628
4 006 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1109

एकूण: 20150

1 006 बढे क र मा महेश शवसेना धनु यबाण 5860
2 006 बेलापूरकर सीमा िजत महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 247
3 006 भाट शारदा वशाल अप बॅट 435
4 006 गवळी सु नता (माई) पांडुरंग नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3984
5 006 लांडगे  सा रका संतोष भारतीय जनता पाट कमळ 9240
6 006 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 383

एकूण: 20149

1 006 लांडगे र व ल मण भारतीय जनता पाट कमळ
एकूण: 0

1 006 गवळी योगेश पं डत अप नारळ 7494
2 006 लांडगे राज  कसनराव भारतीय जनता पाट कमळ 9819
3 006 लांडगे वशाल अशोक शवसेना धनु यबाण 2246
4 006 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 591

एकूण: 20150

भाग:  भाग ६, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जमातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ६, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ६, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ६, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ७, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग ५, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 007 लांडगे संतोष शवाजी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9296
2 007 ल ढे महेश आनंदा महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 475
3 007 संतोष (आ णा) ाने वर ल ढे भारतीय जनता पाट कमळ 10974
4 007 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 574

एकूण: 21319

1 007 फुगे सीमा द ता य अप अंगठ 705
2 007 ा.सोनाल  द ता य ग हाणे भारतीय जनता पाट कमळ 11906
3 007 ग हाणे सोनम अिजत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7247
4 007 काळे वेदवती पंढर नाथ शवसेना धनु यबाण 967
5 007 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 494

एकूण: 21319

1 007 लांडगे सु नता व वनाथ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6215
2 007 लांडगे सुवणा गुलाब शवसेना धनु यबाण 802
3 007 पठारे राणी (माई) अशोक अप कपबशी 4842
4 007 फुगे भमाबाई पोपट भारतीय जनता पाट कमळ 8993
5 007 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 467

एकूण: 21319

1 007 ग हाणे द ता य दशरथ शवसेना धनु यबाण 868
2 007 ग हाणे मकरंद हाद अप बॅट 238
3 007 संतोष भानुदास ग हाणे अप नारळ 461
4 007 अॅड. नतीन  ाने वर लांडगे भारतीय जनता पाट कमळ 10231
5 007 शंदे जा लंदर कसन नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9076
6 007 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 445

एकूण: 21319

1 008 (डोळस) गायकवाड केशर दप अप कपबशी 298
2 008 स रता स यवान कांबळे भार प बहु जन महासंघ नारळ 302
3 008 चांदणी ध मद प लगाडे बहु जन समाज पाट ह ती 665
4 008 कोमल अजय साळुंख े(ढोबळे) शवसेना धनु यबाण 3840
5 008 सावळे समा र व ं भारतीय जनता पाट कमळ 9806
6 008 शंदे सा व ी ब सी भारतीय रा य काँ ेस हात 753
7 008 झ बाडे स वता संद पान नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7203
8 008 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 975

एकूण: 23842

भाग:  भाग ७, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ७, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ८, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ७, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 008 लांडगे पूजा सुरज शवसेना धनु यबाण 4472
2 008 ल ढे न ता योगेश भारतीय जनता पाट कमळ 10642
3 008 उदावंत सोनाल  संजय नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7636
4 008 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1092

एकूण: 23842

1 008 गंगणे दशरथ पाराजी अप छताचा पंखा 222
2 008 म डगेर  वलास हनुमंतराव भारतीय जनता पाट कमळ 9358
3 008 मुटके नलेश रामदास शवसेना धनु यबाण 3324
4 008 सरवदे मह  ल मण बहुजन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 341
5 008 स ते राहु ल तुकाराम अप बॅट 1587
6 008 जावेदभाई र शद शहा बहु जन समाज पाट ह ती 568
7 008 वाबळे संजय म हारराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8138
8 008 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 304

एकूण: 23842

1 008 कामतेकर सारंग अ वनाश भारतीय जनता पाट कमळ 6013
2 008 अझर सकंदर खान भारतीय रा य काँ ेस हात 1003
3 008 लांडगे सुदाम हरामण अप अंगठ 856
4 008 लांडे व ांत वलास नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7933
5 008 तुषार भवाजी सहाणे शवसेना धनु यबाण 7536
6 008 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 501

एकूण: 23842

1 009 रमा ल मण गायकवाड रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (एकपबशी 479
2 009 आशा बाबासो कांबळे शवसेना धनु यबाण 2016
3 009 कांबळे र नरेखा नवनाथ ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1828
4 009 रेखा ई वर कांबळे बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 869
5 009 गीता सु शल  मंचरकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9507
6 009 शंदे उषा स चन भारतीय जनता पाट कमळ 8430
7 009 वाळके शोभा सहदेव अप कटल 196
8 009 आशा नाना वाघचौरे भारतीय रा य काँ ेस हात 4027
9 009 वाघमारे सु शला गंगाधर बहु जन समाज पाट ह ती 876
10 009 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1209

एकूण: 29437

1 009 भोसले राहु ल हनुमंतराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 13334
2 009 कुणाल दल प जगनाडे शवसेना धनु यबाण 1857

भाग:  भाग ९, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ९, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग ८, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ८, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ८, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

3 009 संजय  मंगोडेकर भारतीय जनता पाट कमळ 6834
4 009 ाने वर तुकाराम पवार ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1610
5 009 करण अजुन पवार भारतीय रा य काँ ेस हात 4276
6 009 तळेकर द ता य रामचं अप नारळ 784
7 009 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 742

एकूण: 29437

1 009 भालेराव वषा द ता य शवसेना धनु यबाण 1923
2 009 डॉ.  वैशाल   घोडेकर ( ल ढे ) नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 11314
3 009 नल माताई पुरा णक अप दूरदशनसंच 217
4 009 लता साळवे ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1781
5 009 मुमताज नवाब शेख भारतीय जनता पाट कमळ 5535
6 009 मंदा कनी अजुन ठाकरे भारतीय रा य काँ ेस हात 7543
7 009 तोळणूरे कमला अ. अप टोपल 285
8 009 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 839

एकूण: 29437

1 009 पेश राम चांदेरे अप बॅट 3895
2 009 सु नल वसंत दुपटे बहु जन मु ती पाट शट 230
3 009 इनामदार फा क ना दरअल शवसेना धनु यबाण 3452
4 009 समीर मोरे वर मासुळकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10250
5 009 पवार परशुराम तप ना अप अंगठ 234
6 009 राजेश प ले भारतीय जनता पाट कमळ 8725
7 009 अ दुलमुनाफ मैनु ीन तरासगार ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1943
8 009 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 708

एकूण: 29437

1 010 बनसोडे शारदा राजू भार प बहु जन महासंघ कपबशी 871
2 010 भोसले रमा स तश भारतीय रा य काँ ेस हात 2191
3 010 पाल   गायकवाड समाजवाद  पाट  सायकल 495
4 010 अनुराधा गोरखे भारतीय जनता पाट कमळ 11809
5 010 अि व नी महावीर कांबळे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6494
6 010 खलारे मनाताई यादव अप गॅस सलडर 176
7 010 रजनी शंकर तायडे शवसेना धनु यबाण 3019
8 010 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1144

एकूण: 26199

1 010 ब हरवाड ेनारायण सदा शव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8862
2 010 न तन च हाण महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 601

भाग:  भाग ९, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ९, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग १०, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १०, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

3 010 गागडे सं दप दपक अप छताचा पंखा 317
4 010 घोळवे केशव हनुमंत भारतीय जनता पाट कमळ 8992
5 010 दपक कसन पवार समाजवाद  पाट  सायकल 512
6 010 पवार संजय नारायण अप बॅट 152
7 010 बा प ुउफ  संतोष गु नाथ पवार अप नारळ 218
8 010 इ माईल खाजाभाई संगम भारतीय रा य काँ ेस हात 1532
9 010 करण वाघेरे शवसेना धनु यबाण 4426
10 010 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 588

एकूण: 26200

1 010 बाबर शारदा काश शवसेना धनु यबाण 2881
2 010 चांदगुड ेसु या महेश भारतीय जनता पाट कमळ 9933
3 010 मंगलाताई अशोक कदम नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10716
4 010 व याताई द पक कुलकण महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 573
5 010 न समा हमीद स यद भारतीय रा य काँ ेस हात 1475
6 010 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 622

एकूण: 26200

1 010 बाबर योगेश मधुकर अप शट 4438
2 010 अतुल आ दनाथ भोसले भार प बहु जन महासंघ कपबशी 592
3 010 दल प दगडू दातीर पाट ल नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5508
4 010 हंगे तुषार रघुनाथ भारतीय जनता पाट कमळ 11299
5 010 बालाजी खंडू जाधव अप शवणयं 134
6 010 कळसे व ल बाबुराव भारतीय रा य काँ ेस हात 1087
7 010 श शर यशवंत महाबळे वरकर अप कपाट 97
8 010 पाट ल पांडुरंग दनकर शवसेना धनु यबाण 2397
9 010 रामदास वाघेरे अप दूरदशनसंच 139
10 010 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 509

एकूण: 26200

1 011 बोबड ेअि वनी भमा भारतीय जनता पाट कमळ 9114
2 011 आशा (ताई) बाबासाहेब धस बहुजन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 377
3 011 धड ेगंगा संजय नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3644
4 011 गजरमल वीणा व वास अप जग 127
5 011 कत  मा ती जाधव अप अंगठ 909
6 011 रमाबाई बाबासाहेब कांबळे अप शटल 105
7 011 रोशनी अभीजीत कांबळे अप गॅस सलडर 167
8 011 कांबळे सुनंदा बबन अप फलंदाज 205
9 011 खवळे उषा हरामण भारतीय रा य काँ ेस हात 951
10 011 शामल कैलास ओ हाळ क यु न  ट पाट  ऑफ इं डया (मा सवादहातोडा, वळा आ ण 286
11 011 यांका नलेश रावळ  (ल ढे) बहु जन समाज पाट ह ती 476

भाग:  भाग १०, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १०, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ११, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

12 011 अॅड. श पा उमेश साळवे शवसेना धनु यबाण 5316
13 011 इलाबाई अशोक ठोसर रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (ए शवणयं 1111
14 011 वाघमारे नूतनताई मोद अप बॅट 249
15 011 झड ेरो हणी सं दप अप दूरदशनसंच 318
16 011 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 256

एकूण: 23611

1 011 अपणा गणेश दराडे क यु न  ट पाट  ऑफ इं डया (मा सवादहातोडा, वळा आ ण 605
2 011 जाधव कमल वजय अप पाट 818
3 011 शोभा मंगेश (राज)ू खंडागळे अप रोड रोलर 460
4 011 नागरगोजे योगीता ाने वर भारतीय जनता पाट कमळ 9581
5 011 क पना अ नल सोमवंशी शवसेना धनु यबाण 5666
6 011 सोनवणे मंगला अशोक महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 788
7 011 ठ बरे सुभ ा ई वर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4684
8 011 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1007

एकूण: 23609

1 011 का शनाथ संभाजी जगताप अप कॅमेरा 342
2 011 बाबासाहेब गो व ंदजी कांबळे बहु जन समाज पाट ह ती 682
3 011 कांबळे त म णा सकंदर बहु जन मु ती पाट शट 179
4 011 कसबे वशाल ीकांत भारतीय रा य काँ ेस हात 740
5 011 अशोक गोरख खरात रा य समाज प कपबशी 965
6 011 नेवाळे संजय बबन भारतीय जनता पाट कमळ 8101
7 011 सानप स चन भाकर शवसेना धनु यबाण 7393
8 011 शाहाडे सुखदा सुधीर अप फळा 165
9 011 थोरात एकनाथ दादा नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4143
10 011 यादव संतोष स नाथ महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 320
11 011 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 581

एकूण: 23611

1 011 अ ण रामा दगडे बहु जन समाज पाट ह ती 350
2 011 सु नल (सनी) भ ुगायकवाड भार प बहु जन महासंघ नारळ 458
3 011 गायकवाड वनोद जग नाथ ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 648
4 011 जरे स चन वसंत शवसेना धनु यबाण 5278
5 011 मगर अशोक जग नाथ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2011
6 011 मळेकर नखील सुदाम अप हॅट 4650
7 011 मटकर सखाराम तुकाराम महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 219
8 011 संजय साहेबराव ओहोळ क यु न  ट पाट  ऑफ इं डया (मा सवादहातोडा, वळा आ ण 142
9 011 एकनाथ रावसाहेब पवार भारतीय जनता पाट कमळ 7494
10 011 भंडार  तेलंग कशोर शवाजी अप चाल याची काठ 95
11 011 ठ बरे ई वर बापूराव अप छताचा पंखा 1083

भाग:  भाग ११, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ११, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ११, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

12 011 मनोहर गोरख वाघमारे भारतीय रा य काँ ेस हात 445
13 011 यळमले गजानंद त पा णा अप फुगा 275
14 011 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 463

एकूण: 23611

1 012 भालेकर वण महादेव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9821
2 012 हे  ेसुरेश रंगनाथ भारतीय जनता पाट कमळ 9184
3 012 नरळे सुकदेव ानु शवसेना धनु यबाण 6125
4 012 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 478

एकूण: 25608

1 012 भालेकर आशा दयानंद शवसेना धनु यबाण 6067
2 012 घुले सुरेखा रघुनंदन अप पाट 569
3 012 कासार वाती महादेव अप कपाट 330
4 012 पौ णमा र व ं  (आ पा) सोनवणे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9436
5 012 वणकर शतल धनंजय भारतीय जनता पाट कमळ 8317
6 012 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 890

एकूण: 25609

1 012 भालेकर अ णा दल प भारतीय जनता पाट कमळ 8317
2 012 बोराटे नयना कुल दप महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 2600
3 012 जाधव वजया अशोक शवसेना धनु यबाण 2755
4 012 काटे सुजाता अ ण अप कपबशी 1362
5 012 सातपुत े समा शामकांत अप बॅट 597
6 012 सं गता (नानी) भाकर ता हाणे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9352
7 012 झावरे यो त राहु ल अप टेबल 240
8 012 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 386

एकूण: 25609

1 012 पंकज द ता य भालेकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9912
2 012 भालेकर शांताराम दगडू अप अंगठ 508
3 012 भालेकर शांताराम क डीबा भारतीय जनता पाट कमळ 8124
4 012 भालेकर वलास (ता या) सोमाजी अप नारळ 844
5 012 च हाण आ शष वलास बहु जन समाज पाट ह ती 223
6 012 जाधव स दे वर वठोबा अप शवणयं 270
7 012 गोरखनाथ फ कड कदम (सर) शवसेना धनु यबाण 1989
8 012 पडवळ वशाल नामदेव अप गॅस सलडर 51
9 012 शेख मकबुल इ ा हम भारतीय रा य काँ ेस हात 249
10 012 अ ण मा ती थोपटे अप छताचा पंखा 437

भाग:  भाग १२, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग १२, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग १२, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १२, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

11 012 थोरात रावसाहेब चं कांत अप कॅमेरा 2696
12 012 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 306

एकूण: 25609

1 013 गवळी अन ु ववेक शवसेना धनु यबाण 6868
2 013 घोलप कमल अ नल भारतीय जनता पाट कमळ 7296
3 013 खाडे सुषमा धनाजी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5997
4 013 ह के यो सना सुधाकर ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1523
5 013 ा व लराव गवळी (सोनवणे) बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 818
6 013 तुळवे भमाबाई जानकू भार प बहु जन महासंघ कपबशी 939
7 013 उमाळे मायावती वसंत बहु जन मु ती पाट बॅट 270
8 013 वाघमारे सुजाता गणेश अप काचेचा पेला 281
9 013 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1820

एकूण: 25812

1 013 बो हाडे शुभांगी संजय शवसेना धनु यबाण 5582
2 013 हरे संजय नामदेव अप कपाट 438
3 013 तनवीर शेठ समाजवाद  पाट  सायकल 752
4 013 उ तम काश कदळे भारतीय जनता पाट कमळ 7010
5 013 खाडे राज ुअजुन महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 4816
6 013 शेख खाजाभाई ल तफ रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (ए शवणयं 203
7 013 शेख शाहनवाज ज बार ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 2012
8 013 येवले राहु ल रामदास नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4062
9 013 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 934

एकूण: 25809

1 013 च हाण सा रका ववेक अप पाट 210
2 013 (मराठे) चखले अि वनी स चन महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 5274
3 013 हवाळे सु नता मोद बहु जन समाज पाट ह ती 1257
4 013 कदम सरोज ी नवास बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 197
5 013 खान नुरजहॉ इ ाह म अप टेबल लॅ प 123
6 013 पवळे सुमनताई मधुकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6382
7 013 पवार सं गता शाम भारतीय जनता पाट कमळ 3248
8 013 शेख मैमुना झ हर ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1207
9 013 टाक राखी संगम संग भारतीय रा य काँ ेस हात 1110
10 013 उबाळे सुलभा रामभाऊ शवसेना धनु यबाण 6201
11 013 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 500

एकूण: 25709

भाग:  भाग १३, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १३, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग १३, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १३, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 013 बाळासाहेब बरगले रपि लकन सेना छताचा पंखा 982
2 013 चखले स चन तुकाराम महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 7633
3 013 देवड े व ल रामभाऊ अप जग 182
4 013 गायकवाड रमेश का शनाथ भार प बहु जन महासंघ कपबशी 220
5 013 गायकवाड सुरज चं कांत ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 512
6 013 गवळी सु शल आ माराम बहु जन समाज पाट ह ती 1357
7 013 काळभोर राज  द ता य अप हॅट 149
8 013 काळभोर रोहन शंकर अप गॅस सलडर 91
9 013 कांबळे द ता जंगल बाबा अप अंगठ 263
10 013 खाडे तानाजी व ल नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4707
11 013 रजनीकांत रसागर शवसेना धनु यबाण 3273
12 013 माने कुसुम श शकांत भारतीय नवजवान सेना नारळ 196
13 013 दपक नारायण मोढवे भारतीय जनता पाट कमळ 3405
14 013 अ नल जग नाथ पवार अप नगारा 228
15 013 साबळे वशाल वलास अप कटल 66
16 013 शे ी शाम शरण पा अप मेणब ती 61
17 013 स क  र शद सा दक भारतीय रा य काँ ेस हात 1227
18 013 ठाकर संतोष मा ती अप शट 680
19 013 वाघमारे राजाराम व ल बहुजन मु ती पाट बॅट 76
20 013 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 501

एकूण: 25809

1 014 मा ती भापकर शवसेना धनु यबाण 8412
2 014 द ता भाऊराव देवतरासे महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1113
3 014 कुटे कैलास गणपत भारतीय जनता पाट कमळ 8368
4 014 जावेद रमजान शेख नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8910
5 014 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 493

एकूण: 27296

1 014 आ दती व ण ूचाव रया महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1253
2 014 दुग तेजि वनी राजू भारतीय जनता पाट कमळ 6341
3 014 जगताप माधुर ताई संजय नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5940
4 014 कुटे शतल गुलाव अप नारळ 5423
5 014 टेकवड ेसुजाता अ वनाश भारतीय रा य काँ ेस हात 2673
6 014 यादव मीनल वशाल शवसेना धनु यबाण 6398
7 014 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 891

एकूण: 28919

1 014 अँड. उ मला काळभोर शवसेना धनु यबाण 10264
2 014 वैशाल  जा लंदर काळभोर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10319
3 014 यो गता के.के. कांबळे महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1041

भाग:  भाग १४, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग १४, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १४, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)
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अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

4 014 कुटे नंदा दगंबर अप गॅस सलडर 483
5 014 टेकवड ेमो हनी चं कात भारतीय जनता पाट कमळ 5880
6 014 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 904

एकूण: 28891

1 014 दातीर द ता य ध डीबा भारतीय रा य काँ ेस हात 1218
2 014 जैन काश भबुतमल भारतीय जनता पाट कमळ 5359
3 014 मोद कुटे शवसेना धनु यबाण 11356
4 014 करण बाब ुमुत महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 534
5 014 आ शष अ नल रॉय अप शट 1694
6 014 शे ी उ हास शंकर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8157
7 014 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 573

एकूण: 28891

1 015 बंगाळे रो हत दपक महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 544
2 015 धनंजय व ल काळभोर भारतीय जनता पाट कमळ 9361
3 015 राज ू मसाळ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10031
4 015 राजेश कसन फलके शवसेना धनु यबाण 5997
5 015 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 385

एकूण: 26318

1 015 भालेराव तभा ाने वर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4692
2 015 जगताप सं या शहाजी अप गॅस सलडर 1217
3 015 शैलजा अ वनाश मोरे भारतीय जनता पाट कमळ 11536
4 015 साने स रता अ ण शवसेना धनु यबाण 7282
5 015 शुभांगी वलास शंदे भारतीय रा य काँ ेस हात 699
6 015 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 892

एकूण: 26318

1 015 बाबर  श मला राजु भारतीय जनता पाट कमळ 9110
2 015 दानवले वाती चं कांत उफ बाळा महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 725
3 015 अपणा ( भारती ) भा वक देशमुख अप जग 520
4 015 भारती फरांदे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5844
5 015 वैभवी वकास घोडके अप शवणयं 696
6 015 काळभोर श मला स चन शवसेना धनु यबाण 7940
7 015 भारती द पक नलावडे अप बॅटर  टॉच 204
8 015 पवार अ णा कशोर अप नारळ 301
9 015 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 977

एकूण: 26317

भाग:  भाग १५, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग १५, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १५, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १४, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 015 अ मत राज  गावडे शवसेना धनु यबाण 9884
2 015 गो व ंद गंगारामजी हेरोडे बहु जन मु ती पाट टेबल 90
3 015 जाधव जयवंत सजराव अप कपबशी 150
4 015 कुमार आर  एस नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7389
5 015 थोरात अ ण हंदुराव भारतीय जनता पाट कमळ 8169
6 015 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 635

एकूण: 26317

1 016 जाधव दपक मनोहर भारतीय रा य काँ ेस हात 1411
2 016 जाधव तुषार काश अप नगारा 638
3 016 लोखंडे नवनाथ यशवंत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5760
4 016 नेटके सुमनताई  राज अप बॅट 1509
5 016 बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ भारतीय जनता पाट कमळ 8233
6 016 दल प राम संग परदेशी शवसेना धनु यबाण 5604
7 016 तंतरपाळे धमपाल यशवंत अप कपाट 1968
8 016 वंजारे रामचं  जग नाथ अप टेबल 81
9 016 वनकर राज ूशंकर भार प बहु जन महासंघ कपबशी 213
10 016 ा. राजेश सुर  हटकर अप टेबल लॅ प 127
11 016 झ बाडे गौर शंकर मह पती अप अंगठ 182
12 016 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 806

एकूण: 26532

1 016 भारती नंबा भारंबे अप छताचा पंखा 2506
2 016 डॉ. ढोले मीना शामराव भारतीय रा य काँ ेस हात 1262
3 016 खानोलकर ा महेश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7490
4 016 मेघा अ ण रसाळ - तरस शवसेना धनु यबाण 6377
5 016 राऊत जया दल प भारतीय जनता पाट कमळ 7246
6 016 सोनट के शतल नर अप शवणयं 763
7 016 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 888

एकूण: 26532

1 016 भ डवे  संगीता राज भारतीय जनता पाट कमळ 11295
2 016 मृणा लनी सोनावणे भारतीय रा य काँ ेस हात 1145
3 016 भा य ी नवनाथ तरस शवसेना धनु यबाण 4913
4 016 तरस वैशाल  गोरख नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6934
5 016 तरस वंदना सुदाम अप दूरदशनसंच 1225
6 016 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1020

एकूण: 26532

भाग:  भाग १६, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १५, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग १६, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग १६, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 016 भंडार  वनोद इर णा महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 467
2 016 भ डवे दपक शरद शवसेना धनु यबाण 5138
3 016 मोरे वर महाद ूभ डवे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10260
4 016 भ डवे तुकाराम महादू भारतीय रा य काँ ेस हात 2224
5 016 कडलक वकास दल प अप कॅमेरा 465
6 016 कातळे कैलास ल मण अप नारळ 379
7 016 तरस बाळासाहेब जयवंत भारतीय जनता पाट कमळ 6750
8 016 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 849

एकूण: 26532

1 017 आग ान शांत नागेश ( आ पा ) अप बॅट 444
2 017 ढाके नामदेव जनादन भारतीय जनता पाट कमळ 14012
3 017 नाळे अ य बबन महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 715
4 017 साळुंके राज  गुलाबराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8449
5 017 स डकर चंतामणी आनंदराव शवसेना धनु यबाण 3410
6 017 सुतार सागर अ ण अप कपाट 578
7 017 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 812

एकूण: 28420

1 017 भालके योती संद प अप छताचा पंखा 1169
2 017 इनामदार माधवी ीहर अप नारळ 299
3 017 माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई भारतीय जनता पाट कमळ 11679
4 017 पाट ल धनल मी म हार अप अंगठ 2210
5 017 वा हेकर मंगल भगवान उफ  भगवंत शवसेना धनु यबाण 5596
6 017 वा हेकर शोभा तानाजी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6547
7 017 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 919

एकूण: 28419

1 017 क णा शेखर चंचवडे भारतीय जनता पाट कमळ 14116
2 017 सूयवंशी आशा ाने वर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8892
3 017 वाघ रजनीताई रघुनाथ शवसेना धनु यबाण 4574
4 017 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 837

एकूण: 28419

1 017 भोईर भाऊसाहेब सोपानराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10289
2 017 चंचवड ेस चन बाजीराव भारतीय जनता पाट कमळ 12445

भाग:  भाग १६, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग १७, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग १७, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १७, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १७, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

3 017 गायकवाड अजय चं कांत बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 287
4 017 लोकरे द तराज नामदेव  ( बाप ु) महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 322
5 017 पानसरे मु ताक बाबासाहेब अप कपबशी 644
6 017 वा हेकर बाळासाहेब उफ रो हदास दनकर शवसेना धनु यबाण 3746
7 017 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 687

एकूण: 28420

1 018 भोईर सुरेश शवाजी भारतीय जनता पाट कमळ 15905
2 018 अॅड.सं दप गुलाब चंचवडे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6392
3 018 द हफळे सर महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1073
4 018 दप रामचं  पवार भारतीय रा य काँ ेस हात 964
5 018 सायकर दप चं कांत शवसेना धनु यबाण 3791
6 018 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 961

एकूण: 29086

1 018 चंचवड े न कता सागर शवसेना धनु यबाण 6281
2 018 अपणा नलेश डोके नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12270
3 018 गुरव माधुर  मुकंु द भारतीय जनता पाट कमळ 9490
4 018 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1044

एकूण: 29085

1 018 मयुर  संद प कुलकण  (बंब) भारतीय जनता पाट कमळ 9913
2 018 भा य ी न खल भोईर भारतीय रा य काँ ेस हात 1210
3 018 अि वनी गजानन चंचवड ेपाट ल शवसेना धनु यबाण 13460
4 018 माने सरोज सुरज नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2857
5 018 संजीवनी पांडे (कुलकण ) अप कपाट 142
6 018 ल तका पवते महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 635
7 018 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 869

एकूण: 29086

1 018 आरसुळ राजेश काश अप कपबशी 1016
2 018 गायकवाड र व भारत महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 710
3 018 गावडे राज  तानाजी भारतीय जनता पाट कमळ 10533
4 018 वजय हनुमंत गावडे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7222
5 018 अनंत सुभाष को-हाळे शवसेना धनु यबाण 8568
6 018 स चन तानाजी नंबाळकर भारतीय रा य काँ ेस हात 461
7 018 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 575

एकूण: 29085

भाग:  भाग १८, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग १८, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग १८, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १८, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 019 बाबासाहेब व वनाथ बनसोडे भारतीय रा य काँ ेस हात 1479
2 019 नतीन अंकुश गवळी रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (ए शवणयं 961
3 019 अमोल अशोक जमदाडे अप शट 252
4 019 कांबळे वलास भागुजी अप गॅस सलडर 79
5 019 कानडी अंकुश रामचं अप कपबशी 160
6 019 म हार  दुगादास ीरसागर बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 152
7 019 माने चं कांत प कार अप मेणब ती 194
8 019 शैलेश उफ शैल  काश मोरे भारतीय जनता पाट कमळ 10525
9 019 काळूराम पवार नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5961
10 019 साबळे अर वंद नागनाथ बहु जन समाज पाट ह ती 3899
11 019 नेताजी शवाजी शंदे अप बॅट 515
12 019 शंदे स चन दल प शवसेना धनु यबाण 2018
13 019 सोनवणे व ण ुमोतीराम अप पाट 134
14 019 सौ दडे अ नल रावसाहेब अप नारळ 561
15 019 तेलंगे संतोष पोपट महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 662
16 019 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 258

एकूण: 27810

1 019 बनसोडे श पा ई वर बहु जन समाज पाट ह ती 2744
2 019 भाट शवानी संजीव भारतीय रा य काँ ेस हात 1590
3 019 जय ी वसंत गावडे भारतीय जनता पाट कमळ 12583
4 019 शमीम पठाण (पठाणबाई) नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6570
5 019 शेख इरफाना अजीज शवसेना धनु यबाण 2402
6 019 अ नता गणेश वाळुंजकर अप अंगठ 763
7 019 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1157

एकूण: 27809

1 019 बांगर अि वनी राजेश महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1062
2 019 भोईर वजया वलास नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5060
3 019 देवकर ल मी देव बहु जन समाज पाट ह ती 2724
4 019 गायकवाड अंजना स चन ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 482
5 019 गोलांडे वदया उमेश शवसेना धनु यबाण 4738
6 019 इराणी लल ताताई जाफर अप कपाट 817
7 019 काळे मनोरमा सु नल बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 377
8 019 कोमल दपक मेवानी भारतीय जनता पाट कमळ 10924
9 019 मो हनीताई मनोज वाघमारे अप कॅमेरा 513
10 019 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1113

एकूण: 27810

भाग:  भाग १९, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग १९, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग १९, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग १९, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 019 भोईर हेमंत मोरे वर अप बॅटर  टॉच 1387
2 019 ढावरे राजेश दप बहु जन समाज पाट ह ती 2087
3 019 चेतन बाळासाहेब गावडे शवसेना धनु यबाण 5140
4 019 घुमे न तन सोपान अप टेबल 215
5 019 जांभळे संजय द ता य अप का ी 131
6 019 आ शष अशोक कदम अप दूरदशन 174
7 019 काळे सु नल मधुकर अप टेबल लॅ प 111
8 019 माछरे सुभाष सावन भारतीय रा य काँ ेस हात 1095
9 019 गु ब  पहलानी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5942
10 019 मा ती बुढा पा पं अप कंगवा 1499
11 019 शतल उफ वजय गोरख शंदे भारतीय जनता पाट कमळ 8937
12 019 आ पा उफ दपक रमेश ीवा तव अप छताचा पंखा 232
13 019 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 860

एकूण: 27810

1 020 धर सुल णा  शलवंत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12081
2 020 अनुपमा गौतम माने ( शक) शवसेना धनु यबाण 1933
3 020 मनाल  मोरे भारतीय रा य काँ ेस हात 856
4 020 यांका िजत  ननावरे भारतीय जनता पाट कमळ 9518
5 020 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 828

एकूण: 25216

1 020 अरबुज साद चं कांत अप नारळ 706
2 020 ाने वर जाधव उफ बंडू जाधव महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 733
3 020 शाम लांडे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10140
4 020 लांडगे कुणाल दशरथ भारतीय जनता पाट कमळ 8437
5 020 अमर संह नामदेव नाणेकर भारतीय रा य काँ ेस हात 852
6 020 राजेश चमनराव वाबळे शवसेना धनु यबाण 3627
7 020 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 721

एकूण: 25216

1 020 लांडगे सुरेखा द ता य शवसेना धनु यबाण 3340
2 020 पालांडे सुजाता सु नल भारतीय जनता पाट कमळ 10658
3 020 पाट ल जया संजय बहु जन रपि लकन सोश ल ट पाटकोट 236
4 020 सं गता करण सुवणा नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10311
5 020 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 671

एकूण: 25216

1 020 बहल योगेश मंगलसेन नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12477

भाग:  भाग २०, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २०, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २०, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २०, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

2 020 यशवंत भोसले भारतीय जनता पाट कमळ 8886
3 020 कापसे वजय बबन शवसेना धनु यबाण 1746
4 020 लोट नरेश सूरज अप मेणब ती 70
5 020 पासलकर अमोल हनुमंत अप अंगठ 119
6 020 प ले राजन च लपन भारतीय रा य काँ ेस हात 801
7 020 अॅड.रोहन वलास समु े अप कपबशी 306
8 020 र व ं  रामचं  शेर गार अप कपाट 22
9 020 संजय आनंद यादव महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 346
10 020 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 443

एकूण: 25216

1 021 भोसले मेघा गणेश अप नारळ 595
2 021 चाबुक वार आ लशा सु नल अप कपबशी 1663
3 021 डोलारे छाया कंु ड लक समाजवाद  पाट  सायकल 118
4 021 इंगळे शोभा मधुकर बहु जन समाज पाट ह ती 356
5 021 िजरगे मंज ू व म भारतीय रा य काँ ेस हात 629
6 021 कदम न कता अजुन नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10164
7 021 कांबळे वाती नलेश अप छताचा पंखा 811
8 021 मो नका सुरेश नकाळजे भारतीय जनता पाट कमळ 8831
9 021 साळवे उषा व णू शवसेना धनु यबाण 2340
10 021 सोनवणे शतल कैलास अप बॅट 1789
11 021 टाक संतोष मदनलाल अप कपाट 2184
12 021 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1581

एकूण: 31061

1 021 दु ंदळे पाट ल ीरंग रामचं अप शवणयं 184
2 021 कुदळे राजाराम सहादू शवसेना धनु यबाण 2321
3 021 वाघेरे भाकर नामदेव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9803
4 021 संद प बाळकृ ण वाघेरे भारतीय जनता पाट कमळ 16116
5 021 वाळूंजकर महादेव नवृ ती भारतीय रा य काँ ेस हात 569
6 021 आर.एन.यादव उफ धा रया अप रोड रोलर 1456
7 021 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 612

एकूण: 31061

1 021 आरगडे तभा वजय (बांगर मॅडम) अप दूरदशन 337
2 021 बुलानी हषा ल मण शवसेना धनु यबाण 3540
3 021 द पका उफ राणी सं दप कापसे अप गॅस सलडर 2394
4 021 यो तका कमल मलकानी भारतीय जनता पाट कमळ 8828
5 021 मीना कैलास नाणेकर अप शट 2414
6 021 सु नता राजेश वाघेरे अप अंगठ 2151
7 021 उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 10717

भाग:  भाग २१, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २१, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २१, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

8 021 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 681
एकूण: 31062

1 021 आसवानी धनराज एन उफ ध नाभाऊ भारतीय जनता पाट कमळ 6102
2 021 ड ब ूआसवानी ( हरानंद) नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 15235
3 021 भालेराव राज ूसुदाम महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 342
4 021 अंकुश सुधाकर जाधव अप कटल 184
5 021 कापसे अमर अशोक अप नगारा 1532
6 021 अजय (आबा) मधुकर खराडे भारतीय रा य काँ ेस हात 656
7 021 आ दुल शेख अप पाट 292
8 021 वडमारे राहू ल शवाजी बहु जन समाज पाट ह ती 439
9 021 वाघेरे द ता य भगवंत शवसेना धनु यबाण 5507
10 021 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 772

एकूण: 31061

1 022 आ तार युनूस गुलाब भारतीय रा य काँ ेस हात 2388
2 022 बनसोडे नतीन सखाराम भारतीय शेतकर  कामगार प नारळ 515
3 022 कुरवत संतोष अशोक अप बॅट 1200
4 022 नढे सुरेश व णू भारतीय जनता पाट कमळ 5850
5 022 नढे वनोद जयवंत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8534
6 022 पालकर सुनील पांडुरंग शवसेना धनु यबाण 2679
7 022 अ नता बालाजी पांचाळ महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 611
8 022 ता हणकर मोद रघुनाथ अप छताचा पंखा 2716
9 022 तापक र सोमनाथ मोहन अप शट 1497
10 022 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 744

एकूण: 26734

1 022 आं  े दपा दल पभाऊ अप कंगवा 2270
2 022 भोईटे सुजाता राज शवसेना धनु यबाण 1327
3 022 च ाताई बाबासाहेब जगताप अप कपाट 362
4 022 काळे वमल रमेश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5958
5 022 योती स चन क ढरे भारतीय रा य काँ ेस हात 1168
6 022 पाडाळे नता वलास अप कपबशी 9971
7 022 अॅड. अ सया ईशाद शेख अप कटल 476
8 022 सुतार वजया वजय भारतीय जनता पाट कमळ 4712
9 022 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 489

एकूण: 26733

1 022 भारती योती सुखलाल भारतीय जनता पाट कमळ 7940
भाग:  भाग २२, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २१, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २२, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २२, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

2 022 काळे उषा दल प नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 11096
3 022 नखाते सुजाता हरेश शवसेना धनु यबाण 5013
4 022 ओ हाळ रंजना ाने वर ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 996
5 022 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1688

एकूण: 26733

1 022 जाधव कुमार केशवराव भारतीय जनता पाट कमळ 6175
2 022 कोकणे संतोष अंकुश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12701
3 022 नढे बाळासो सोपान शवसेना धनु यबाण 2812
4 022 नढे करण बाबाजी अप जग 623
5 022 सजी वक भारतीय रा य काँ ेस हात 3695
6 022 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 728

एकूण: 26734

1 023 ा. अचना बाब ुभालेराव अप नारळ 946
2 023 जगताप वमल सुरेश शवसेना धनु यबाण 6257
3 023 माने रेखा नर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3561
4 023 पवार म नषा मोद भारतीय जनता पाट कमळ 6354
5 023 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 516

एकूण: 17634

1 023 बारणे अचना तानाजी भारतीय जनता पाट कमळ 8470
2 023 बारणे कंु दा याम शवसेना धनु यबाण 4826
3 023 नदाफ हमीदा अलताफ महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 959
4 023 सपकाळ श शकला दल प नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2660
5 023 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 719

एकूण: 17634

1 023 अ भषेक गो व ंद बारणे भारतीय जनता पाट कमळ 8883
2 023 नंदुशेठ गो व ंद बारणे शवसेना धनु यबाण 4558
3 023 गु ंजाळ परशुराम शंकर भारतीय रा य काँ ेस हात 1374
4 023 पवार वशाल तुकाराम नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2403
5 023 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 416

एकूण: 17634

1 023 कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे अप कपाट 5024
2 023 बारणे संभाजी बाळू भारतीय जनता पाट कमळ 4593

भाग:  भाग २२, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २३, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २३, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग २३, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २३, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

3 023 दरेकर सतीश दगडू नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2075
4 023 भालचं  कंु ड लक फुगे अप कपबशी 422
5 023 गुजर सहाद ुद तू भारतीय रा य काँ ेस हात 657
6 023 पवार संपत ानोबा शवसेना धनु यबाण 4486
7 023 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 376

एकूण: 17633

1 024 भंगारे द प का शनाथ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 1725
2 024 अॅड. भोसले स चन सुरेश शवसेना धनु यबाण 8956
3 024 जयद प संपत माने भारतीय जनता पाट कमळ 8086
4 024 मो हते रो हत सुयकांत भारतीय रा य काँ ेस हात 421
5 024 अॅड. ीकांत राम थोरात अप नारळ 230
6 024 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 586

एकूण: 20004

1 024 बारणे झामाबाई बाळासाहेब अप कपाट 10292
2 024 दरेकर माधुर  स तष नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 1497
3 024 दपाल   सं दप गुजर शवसेना धनु यबाण 7079
4 024 कव पूजा वैभव भारतीय रा य काँ ेस हात 466
5 024 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 670

एकूण: 20004

1 024 बारणे माया संतोष भारतीय जनता पाट कमळ 9408
2 024 ग हाणे सु या सु नल नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 1722
3 024 शा लनीताई कांतीलाल गुजर शवसेना धनु यबाण 8324
4 024 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 550

एकूण: 20004

1 024 बाबर सुदाम आिजनाथ अप मेणब ती 237
2 024 बारणे दल प गो व ंद भारतीय रा य काँ ेस हात 932
3 024 नलेश हरामण बारणे शवसेना धनु यबाण 9715
4 024 बारणे शरद कंु ड लक अप कपबशी 930
5 024 गुजर गणेश द तोबा भारतीय जनता पाट कमळ 7503
6 024 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 687

एकूण: 20004

1 025 गायकवाड सा व ा रामचं भारतीय जनता पाट कमळ 4496

भाग:  भाग २४, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग २४, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग २४, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २४, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २५, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
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पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८
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मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

2 025 योती शंभ ुओ हाळ अप कपाट 3127
3 025 सोनाल  सागर ओ हाळ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5693
4 025 वाघमारे अि वनी व म शवसेना धनु यबाण 6226
5 025 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 418

एकूण: 19960

1 025 आ हाट समा भरत भारतीय जनता पाट कमळ 5022
2 025 भूमकर शीतल सुनील नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4788
3 025 दशले रेखा राजेश शवसेना धनु यबाण 6706
4 025 जाधव बेबीताई नारायण अप फुगा 987
5 025 अलका रामचं  कळमकर अप कपबशी 2123
6 025 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 334

एकूण: 19960

1 025 कलाटे राहु ल तानाजी शवसेना धनु यबाण 8246
2 025 सं दप रमण पवार नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7409
3 025 वाकडकर राम हनुमंत भारतीय जनता पाट कमळ 4071
4 025 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 234

एकूण: 19960

1 025 कलाटे मयूर पांडुरंग नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7236
2 025 कलाटे वशाल मनोहर भारतीय जनता पाट कमळ 5536
3 025 नलेश महाद ूपवार अप नारळ 1234
4 025 संतोष पवार शवसेना धनु यबाण 5608
5 025 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 346

एकूण: 19960

1 026 ममता वनायक गायकवाड भारतीय जनता पाट कमळ 13309
2 026 गंगावणे रो हणी धम अप कपबशी 173
3 026 संजीवनी अजून जगताप भारतीय रा य काँ ेस हात 5458
4 026 शोभाताई दाम ूजगताप (नानी) अप नारळ 344
5 026 सावळे ऐ वया अ नल शवसेना धनु यबाण 1039
6 026 शंदे ललावती सुरेश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4359
7 026 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 822

एकूण: 25504

1 026 भोज राजेश रामदास शवसेना धनु यबाण 1305

भाग:  भाग २५, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २५, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २६, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २६, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २५, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)
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अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

2 026 कामठे तुषार गजानन भारतीय जनता पाट कमळ 11819
3 026 नांदगुड े वलास एकनाथ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5706
4 026 स चन मुरल धर साठे भारतीय रा य काँ ेस हात 5984
5 026 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 690

एकूण: 25504

1 026 च धे आरती सुरेश भारतीय जनता पाट कमळ 11539
2 026 कलाटे वाती मयूर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7586
3 026 मृणाल पृ वीराज साठे भारतीय रा य काँ ेस हात 5243
4 026 वाघमारे जय ी शांत शवसेना धनु यबाण 665
5 026 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 471

एकूण: 25504

1 026 इंगवले नतीन सुदामराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5261
2 026 क पटे सं दप अ ण भारतीय जनता पाट कमळ 12212
3 026 भुले वर तुकाराम नांदगुड े(पाट ल) भारतीय रा य काँ ेस हात 6548
4 026 शेडगे गर ष ाने वर शवसेना धनु यबाण 834
5 026 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 649

एकूण: 25504

1 027 भालेराव वशाल काश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5953
2 027 अ ण व याधर चाबुक वार अप छताचा पंखा 1074
3 027 दाखले युवराज भगवान शवसेना धनु यबाण 3673
4 027 गायकवाड संजय बाबासाहेब अप दूरदशनसंच 414
5 027 एकनाथ नामदेव जगताप बहु जन मु ती पाट नारळ 100
6 027 कमल अशोक कांबळे रपि लकन पाट  ऑफ इं डया (एकपबशी 333
7 027 कांबळे स चन दल प महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 686
8 027 शांत उफ स नी राज  नकाळजे अप कॅमेरा 83
9 027 काका उफ बाळासाहेब शरसाठ अप कपाट 224
10 027 बाबासाहेब (बाबा) भुवन भारतीय जनता पाट कमळ 8878
11 027 अमोल (बाबा) मा ती उबाळे अप शट 202
12 027 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 959

एकूण: 22579

1 027 ढगे दपीका हतेश शवसेना धनु यबाण 3560
2 027 स वता बाळकृ ण खुळे भारतीय जनता पाट कमळ 11857
3 027 अ नता (माई) मि छं  तापक र नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6480
4 027 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 682

एकूण: 22579

भाग:  भाग २७, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग २७, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग २६, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २६, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८
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Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
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अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 027 नखाते स वता दे वदास नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4957
2 027 तांबे अ नता दे वदास शवसेना धनु यबाण 6449
3 027 तांबे वंदना अ ण अप अंगठ 869
4 027 सु नता हेमंत तापक र भारतीय जनता पाट कमळ 9115
5 027 तुळसे नंदा ल मण भारतीय रा य काँ ेस हात 462
6 027 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 727

एकूण: 22579

1 027 कोकणे उ हास उफ वण शरद शवसेना धनु यबाण 2683
2 027 चं कांत बारकु नखाते भारतीय जनता पाट कमळ 8396
3 027 नखाते वि नल कसन भारतीय रा य काँ ेस हात 410
4 027 वनोद हनुमंत तापक र अप बॅट 4313
5 027 कैलासभाऊ गबाजी थोपटे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6323
6 027 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 454

एकूण: 22579

1 028 देवरे सं दप बारकू अप शट 666
2 028 जाधव वशाल अनंतराव अप नारळ 142
3 028 बाप ुउफ श ु न सताराम काटे भारतीय जनता पाट कमळ 14138
4 028 कैलास धान कंुजीर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6667
5 028 नागरगोजे दपक राजमल शवसेना धनु यबाण 561
6 028 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 275

एकूण: 22449

1 028 अ नता सं दप काटे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8339
2 028 काटे मना ी अ नल शवसेना धनु यबाण 4375
3 028 कुटे नमला संजय भारतीय जनता पाट कमळ 8623
4 028 संग कमलिजतकौर जसबींदर अप कपबशी 729
5 028 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 483

एकूण: 22549

1 028 भसे कंु दा संजय भारतीय जनता पाट कमळ 8273
2 028 शतल व ल उफ नाना काटे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12321
3 028 सुयवंशी इंद ूबाळकृ ण अप फुगा 726
4 028 तुतारे अ नता मि छ शवसेना धनु यबाण 819
5 028 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 310

भाग:  भाग २८, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २७, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २७, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २८, जागा मांक: अ, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २८, जागा मांक: ब, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)
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एकूण: 22449

1 028 झुनझुनवाला ल लतकुमार उमाशंकर अप अंगठ 782
2 028 काटे जयनाथ नारायण भारतीय जनता पाट कमळ 7827
3 028 व ल उफ नाना काटे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 12994
4 028 पाट ल राजेश वरग डा शवसेना धनु यबाण 582
5 028 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 264

एकूण: 22449

1 029 आ दयाल शोभा गु मत संग नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7282
2 029 आंगोळकर सागर सु नल भारतीय जनता पाट कमळ 11611
3 029 डोळस शंतन ु(प प)ू गौतम अप नारळ 1564
4 029 जाधव रो हत राहु ल बहु जन समाज पाट ह ती 940
5 029 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1189

एकूण: 22586

1 029 असवले मीरा द त वजय शवसेना धनु यबाण 1839
2 029 बांबळे मालती सु नल अप शवणयं 453
3 029 धराडे शकंुतला भाऊसाहेब नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 7276
4 029 मु ंढे उषा अंकुश भारतीय जनता पाट कमळ 10902
5 029 पवार सा रका मुकेश अप बॅट 1107
6 029 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1009

एकूण: 22586

1 029 जगताप शाम शांताराम नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 9109
2 029 कदम श शकांत गणपत भारतीय जनता पाट कमळ 11639
3 029 मुसला शंकर शंदे अप गॅस सलडर 941
4 029 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 898

एकूण: 22587

1 029 जवळकर तृ ती तानाजी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5102
2 029 जवळकर वैशाल  राहु ल अप कपबशी 6436
3 029 लोखंडे चंदा राजू भारतीय जनता पाट कमळ 8037
4 029 नवले करण आदेश अप शट 1659
5 029 नवले नंदा संदेश भारतीय रा य काँ ेस हात 795
6 029 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 558

एकूण: 22587

भाग:  भाग २८, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग २९, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग २९, जागा मांक: ब, आर ण: अनुसू चत जमातीसाठ  (म हला)

भाग:  भाग २९, जागा मांक: क, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ

भाग:  भाग २९, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

1 030 बनसोडे राज ू व वनाथ नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8296
2 030 च हाण शंकर द तू अप कॅमेरा 291
3 030 मोरे गोपाळ काश शवसेना धनु यबाण 3514
4 030 सनी उफ नतीन रामचं  ओ हाळ अप नगारा 3343
5 030 पाटोळे काल चरण रामचं ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1295
6 030 सोनकांबळे चं कांता ल मण भारतीय जनता पाट कमळ 7502
7 030 सोनोने  संतोष नागोराव बहु जन मु ती पाट नारळ 319
8 030 सकंदर उफ राज  चोखा सुयवंशी भारतीय रा य काँ ेस हात 1160
9 030 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1162

एकूण: 26882

1 030 आशा धायगुड े- शडगे भारतीय जनता पाट कमळ 7354
2 030 गायकवाड सं या सुरदास अप कपबशी 3915
3 030 शुभांगी वण गायकवाड शवसेना धनु यबाण 4003
4 030 गावडे सुषमा गो व ंद अप बॅट 2463
5 030 जोशी तभा राज नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6916
6 030 शेख नसर न रयाझ भारतीय रा य काँ ेस हात 1242
7 030 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1089

एकूण: 26982

1 030 कणसे दपाल  संजय अप शट 2393
2 030 काटे अनुजा अ वनाश भारतीय जनता पाट कमळ 6608
3 030 काटे वाती (माई) चं कांत नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8862
4 030 लांडे वैशाल  वजय अप पाट 1836
5 030 छाया तुषार नवले शवसेना धनु यबाण 4310
6 030 पटेल म दना आदम अप दूरदशनसंच 262
7 030 शाह न शक ल शेख ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1694
8 030 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 917

एकूण: 26882

1 030 सुभाष उफ आबा गोपाळराव बोधे जनता दल (से युलर) डो यावर भारा वाहणार 275
2 030 काटे राज  भकनशेठ भारतीय जनता पाट कमळ 4673
3 030 रो हत (आ पा) सुदाम काटे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8177
4 030 संजय (नाना) काटे शवसेना धनु यबाण 4312
5 030 काटे सतीश सदा शव अप शवणयं 1835
6 030 अमोल एकनाथ मोटे अप अंगठ 4575
7 030 सकपाळ संतोष दनकर अप कपाट 202
8 030 आलम युसूफ शेख ऑल इं डया मज लस इ तेहदुल पतंग 1327

भाग:  भाग ३०, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग ३०, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३०, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३०, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

9 030 शेख इ ताक अमीर भारतीय रा य काँ ेस हात 578
10 030 शंदे राजेश जग नाथ अप गॅस सलडर 510
11 030 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 418

एकूण: 26882

1 031 च हाण न खल अ नल अप नारळ 2247
2 031 अॅड. तीज टे सास गायकवाड भारतीय रा य काँ ेस हात 1440
3 031 कांबळे अंबरनाथ चं कांत भारतीय जनता पाट कमळ 11070
4 031 दल प दाद ुकांबळे अप फुगा 524
5 031 सकट सुरेश ह रभाऊ महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 1214
6 031 सोनवणे बाळासाहेब बापूराव नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 3145
7 031 सुवासे अ मत बापू शवसेना धनु यबाण 1916
8 031 संतोष संपत उथळे अप नगारा 410
9 031 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1357

एकूण: 23323

1 031 माने व यो गनी सदानंद अप मेणब ती 682
2 031 भारती राज  पाट ल अप रोड रोलर 1018
3 031 राजापु रे माधवी राज भारतीय जनता पाट कमळ 11822
4 031 भ ती गौरव ट णू नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 8499
5 031 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1338

एकूण: 23359

1 031 च हाण सुनंदा अशोक अप हॅट 1485
2 031 चौगुले सीमा द ता य भारतीय जनता पाट कमळ 10140
3 031 अॅड. वेता वजय इंगळे - सरकार भारतीय रा य काँ ेस हात 1293
4 031 यंका योगेश जगताप अप अंगठ 1274
5 031 नंबाळकर पुवा अ मत शवसेना धनु यबाण 2505
6 031 पाडुळे उमा शवाजी नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4905
7 031 पवार मंगल भगवान अप कॅमेरा 216
8 031 साळुंके पुवा पवन अप बॅट 435
9 031 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1089

एकूण: 23342

1 031 ढोरे दपक बाबासाहेब शवसेना धनु यबाण 1102
2 031 गांगाड नलेश ाने वर नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 2669
3 031 नवनाथ द त ूजगताप अप शट 12937
4 031 जगताप राज  गणपत भारतीय जनता पाट कमळ 5882
5 031 पु ंड ेगणेश दगंबर अप गॅस सलडर 85

भाग:  भाग ३१, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३१, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ

भाग:  भाग ३१, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग ३१, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)



मतदान दनांक:  २१-फे ुवार -२०१७
अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

6 031 शं  ेपांडुरंग जो तबा अप कपबशी 189
7 031 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 495

एकूण: 23359

1 032 आमराव पौ णमा देवराम बहु जन समाज पाट ह ती 569
2 032 गायकवाड योगेश वजय अप कपबशी 1082
3 032 पंकज ानदेव कांबळे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 6572
4 032 संतोष बबन कांबळे भारतीय जनता पाट कमळ 11985
5 032 कंु दन शेषराव कसबे भारतीय रा य काँ ेस हात 1282
6 032 खु ंटे सं दप काश शवसेना धनु यबाण 1907
7 032 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1312

एकूण: 24709

1 032 न लमा महेश भागवत अप गॅस सलडर 3851
2 032 भोकरे मंगला अशोक शवसेना धनु यबाण 2000
3 032 चौधर  शोभा मुकंु द अप दूरदशनसंच 369
4 032 उ वला सुनील ढोरे अप कपाट 3303
5 032 सोनवणे शारदा हरेन भारतीय जनता पाट कमळ 9482
6 032 तनपुरे सुषमा राज नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4711
7 032 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1014

एकूण: 24730

1 032 ढोकळे पाल  पांडुरंग अप बॅटर  टॉच 459
2 032 ढोरे योती गणेश नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 5501
3 032 उषा उफ माई मनोहर ढोरे भारतीय जनता पाट कमळ 14898
4 032 व पा दल प खापेकर शवसेना धनु यबाण 1544
5 032 शेख हु रबानो आ रफ भारतीय रा य काँ ेस हात 878
6 032 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 1450

एकूण: 24730

1 032 हषल मि छं  ढोरे भारतीय जनता पाट कमळ 9973
2 032 लओ जे स जू स अप का ी 115
3 032 राज  काटे (राजाभाऊ फुलवाले) अप नारळ 84
4 032 म नयार फरोज सल म अप मका 33
5 032 सावळे राज ूद तू महारा  नव नमाण सेना रे वे इंिजन 538
6 032 शेळके रो हत रघुनाथ भारतीय रा य काँ ेस हात 238
7 032 चेतन कैलास शंदे शवसेना धनु यबाण 403
8 032 अतुल नानासाहेब शतोळे नॅशनॅ ल ट काँ ेस पाट घ याळ 4893
9 032 शांत शतोळे अप शट 8193

भाग:  भाग ३२, जागा मांक: अ, आर ण: अनुसू चत जातीसाठ

भाग:  भाग ३२, जागा मांक: ब, आर ण: नाग रकांचा मागास वगासाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३२, जागा मांक: क, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ  (म हला)

भाग:  भाग ३२, जागा मांक: ड, आर ण: सवसाधारण जागेसाठ
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अ. 

.
भाग 
मांक

उमेदवाराचे मतप केवर ल नाव उमेदवाराचा प च ह एकूण 
मतांची 
सं या

पंपर चंचवड महानगरपा लका, पंपर-१८

साव क नवडणूक २०१७
मतमोजणी - भाग व मतदान क ासाठ  मळालेल  मते (बाब ८९)

Disclaimer :सदरची आकडेवार  ह  संबंधीत नवडणूक नणय अ धकार  कायालय यांचेकडून ऑनलाईन 
संगणक णाल वारे ा त झाल  असून याम ये काह  तफावत आढळ यास संबंधीत नवडणूक नणय 
अ धकार  कायालयाकडील आकडेवार  ा य धरावी.

10 032 वर ल पैक  एकह  नाह  (NOTA) नरथक (NOTA) पाट (NOTA) 268
एकूण: 24738

२३-फे ुवार -२०१७


