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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

१ १ A
गायकवाड क ुं दन अुंबादास काांचन बबाला ननवास देहू आळांदी रोड नचखली 

निन ४१२११४

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

२ १ A गायकवाड अदभमन्यू रामराव आांगणवाडी रोड मोरेवस्ती नचखली इुंदडयन नॅशनल क ुंगे्रस हात

३ १ A
रोकडे दनतीन दगडू ६४ रोकडेवस्ती नचांतामणनगर नचखली निन 

४११०६२

दशवसेना
धन ष्यबाण

४ १ A

साबळे दवशाल दवलास प्लॉट नां.आरएल १८९ जी ब्लॉक एमआयडीसी 

सांभाजीनगर निन ४११०१९

ररपव्लीकन पार्टी ऑफ 

इुंदडया (A)
कपबशी

५ १ A
सोनवणे मारुती लक्ष्मण नगताई कॉलनी रामदासनगर, नचखली िणेु 

४१२११४

अपक्ष
छताचा पुंखा

६ १ A
पवार दवकास काुंता रेणकूा ननवास, साई सोसायटी, मोरे वस्ती, नचखली, 

िणेु निन ४११०६२

अपक्ष
दशर्टी

७ १ A
ददघे सतीश दवठ्ठल नचखली, िाटीलनगर, देहु आळांदी रोड जवळ, टी, 

निन ४१२११४

अपक्ष
कुं गवा

८ १ A
दशुंदे दयानुंद उध्दव यशवांत कॉलनी मोरेवस्ती नचखली हवेली िणेु निन 

४१२११४

अपक्ष
बॅर्ट

९ १ A
क चेकर दत्तात्रय प्रल्हाद म.ुिो.रूिीनगर एकता चौक ता.हवेली नज.िणेु निन 

४११०६२

अपक्ष
नगारा

१० १ A
लोंढे सदचन जगददश म.ुिो.नचखली िाटीलनगर ता.हवेली नज.िणेु निन 

४११०६२

अपक्ष
अुंगठी

११ १ A
लोंढे शाुंताराम अदनल म.ुिो. नचखली, महादेव नगर, महादेव जवळ, निन 

४११०६२

अपक्ष
हॅर्ट

१२ १ B म्हेते्र स्वीनल कदपल श्रीराम हौनसांग सोसायटी,म्हतेे्रवाडी,नचखली,िणेु भारतीय जनता पार्टी कमळ

१३ १ B
साने स्वादत प्रमोद म.ुिो. नचखली, देहु आळांदी रोड, िाटील नगर, िणेु 

निन ४११०६२

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी
घडयाळ

१४ १ B
रणस भे योदगता दवनायक नवठ्ठल मांनदरजवळ, आांगणवाडीरोड, 

मोरेवस्ती,नचखली 411062

दशवसेना
धन ष्यबाण

१५ १ B
कोरडे सुंदगता दत्तात्रय मोरया कॉलनी मोरेवस्ती साईनगर नचखली 

ता.हवेली निन ४११०६२

अपक्ष
दशवणयुंत्र

१६ १ C
मोरे अलका लालासाहेब माऊली ननवास, ज्ञानेश्वरी हौनसांग सोसायटी, िडवळ 

Ho जवळ

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

१७ १ C
मोरे सोनम दवनायक गोकुलम हौ.सोसा.फ्लॅट नां.डी-१०५ फस्ट फ्लोअर 

निन ४११०६२

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी
घडयाळ

१८ १ C
भोसले लदतका सजेराव चैतन्य ननवास भावेश्वरी सोसा.नचखली िणेु निन 

४११०६२

दशवसेना
धन ष्यबाण

१९ १ C
मळेकर साधना अुंक श श्री. हॉनस्िटल समोर, रामदासनगर नचखली निन 

४१२११४

अपक्ष
नारळ

२० १ D
साने पाुंड रुंग बाळासाहेब रामकृष्णननवास, सानेकॉलनी मोरेवस्ती नचखली 

४११०६२

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

२१ १ D
साने दत्तात्रय बाब राव गट क्र.१२९७ यश ननवास नचखली आकुडी रोड 

सानेवस्ती निन ४११०६२

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी
घडयाळ

२२ १ D स ययवुंशी दवकास स ययकाुंत भावेश्वरी सोसा.मोरेवस्ती नचखली निन ४११०६२ बहुजन समाज पार्टी हत्ती

२३ १ D
कादशद नेताजी दादाराव ओमकार ननवास नशवकृिा हौ.सोसा.मोरेवस्ती 

नचखली निन ४११०६२

दशवसेना
धन ष्यबाण

२४ २ A जाधव अदिनी सुंतोष ४३९ काळुबाई मांनदराजवळ जाधववाडी नचखली भारतीय जनता पार्टी कमळ

२५ २ A
जाधव श भाुंगी दवशाल बोल्हाईचा माळा कॉलनी नां.७ जाधववाडी नचखली 

िणेु निन ४१२११४
नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी घडयाळ

२६ २ A आल्हार्ट रुपाली परश राम बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, िणेु निन ४१२१०५ दशवसेना धनषु्यबाण

सावयदत्रक दनवडणूक २०१७

दनवडणूक लढदवणार् या उमेदवाराुंची यादी

दपुंपरी दचुंचवड महानगरपादलका, दपुंपरी - १८

म.म.न.पा. अदधदनयम पररदशष्ठ प्रकरण १ दनयम ११ (३) पहावा

नम ना ६

बाब क्र.२५ 
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

२७ २ B
सस्ते  साररका दशवाजी फ्लॅट नां.१९ श्री अिा.से.नां.९ िीसीएनटीडीए मोशी  

निन ४१२१०५

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

२८ २ B
आल्हार्ट कदवता सुंदेश सावतामाळीनगर बो-हाडेवाडी मोशी ता.हवेली निन 

४१२१०५

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी
घडयाळ

२९ २ B जाधव प्रदतभा त काराम जाधववाडी नचखली िणेु निन ४१२११४ दशवसेना धनषु्यबाण

३० २ C
जाधव राहुल ग लाब गट नां.६३२ जाधववाडी नचखली िणेु निन 

४११०६२

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३१ २ C

जाधव घनशाम उफय  दनलेश 

शाुंताराम

गट नां.४९४ बो-हाई मळाजवळ घनशाम टे्रडसस 

जाधववाडी निन ४११०६२

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी

घडयाळ

३२ २ C
यादव गणेश अशोक कुदळवाडी नवठ्ठलमांनदराजवळ नचखली ता.हवेली 

निन ४१२११४

इुंदडयन नॅशनल क ुंगे्रस
हात

३३ २ C जाधव अुंक श स रेश जाधववाडी, नचखली, िणेु निन-४१२११४ दशवसेना धनषु्यबाण

३४ २ C
ओझरकर दनतीन दभकोबा स्िाईन रोड ननअर -- स्कुल बो-हाडेवाडी मोशी निन 

४१२१०५

अपक्ष
नारळ

३५ २ D बोरारे्ट वसुंत प्रभाकर म.ुिो.मोशी ता.हवेली नज.िणेु निन ४१२१०५ भारतीय जनता पार्टी कमळ

३६ २ D
बनकर राहुल वसुंत म.ुिो. मोशी, बनकर वस्ती, ता. हवेली, नज. िणेु 

निन ४१२१०५

नॅशनॅदलस्र्ट क ुंगे्रस पार्टी
घडयाळ

३७ २ D ठाक र सदचन धोंदडबा कुदळवाडी  नचखली ता.हवेली निन ४१२११४ दशवसेना धनषु्यबाण

३८ २ D
जाधव राहुल गणपत गट नां.६२५ ननअर नत्रमतुी नकराणा दकुान 

जाधववाडी निन ४१२११४

महाराष्र नवदनमायण सेना
रेल्वे इांनजन

३९ ३ A आल्हाट धनांजय मरुलीधर म.ुिो.मोशी-आळांदी रोड,मोशी ता.हवेली नशवसेना धनषु्यबाण

४० ३ A काळजे ननतीन प्रताि काळजेवाडी, चऱ्होली ब.ु, ता. हवेली, नज. िणेु भारतीय जनता िाटी कमळ

४१ ३ A खेडकर घनश्याम रामचांद्र म.ुिो.च-होली ब.ु माळआळी ता.हवेली नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

४२ ३ B आल्हाट मांदा उत्तम कुदळेवस्ती, मोशी, ता. हवेली, नज. िणेु नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

४३ ३ B बुडे सवुणास नवकास चऱ्होली ब.ु, बुडे वस्ती, ता. हवेली, नज. िणेु भारतीय जनता िाटी कमळ

४४ ३ B माटे सरेुखा बाळासाहबे चऱ्होली ब.ु, बुडे वस्ती, ता. हवेली, नज. िणेु नशवसेना धनषु्यबाण

४५ ३ C मोळक शैला दामोदर चोनवसावाडी, चऱ्होली ब.ु, ता. हवेली, नज. िणेु भारतीय जनता िाटी कमळ

४६ ३ C तािकीर नप्रती प्रमोद चऱ्होली ब.ु, ता. हवेली, नज. िणेु नशवसेना धनषु्यबाण

४७ ३ C तािकीर साधना सनचन
श्रीकृष्णिरुम सोसायटी, चऱ्होली ब.ु, ता. हवेली, 

नज. िणेु

अिक्ष
नारळ

४८ ३ C तािकीर नवनया प्रदीि चोनवसावाडी, नवठ्ठल मांनदरा जवळ,च-होली बु नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

४९ ३ D िठारे सांजय सांतुराम भोसले वस्ती, चऱ्होली ब.ु नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

५० ३ D सस्ते लक्ष्मण सोिान म.ुिो.नशवाजीवाडी मोशी,ता.हवेली. भारतीय जनता िाटी कमळ

५१ ३
D तािनकर नकसन ज्ञानोबा फ्लॅट क्र. बी-१-२०२ ,श्यामा इस्टेट 

चोवीसावाडी,िणेु

नशवसेना
धनषु्यबाण

५२ ३ D तािकीर शाांताराम वसांत वडमखुवाडी, चऱ्होली ब.ु, िणेु अिक्ष किबशी

५३ ४ A बाराथे मनोज दामू बोिखेलगाव,सीएमई ता.हवेली नज.िणेु ४११०३१ अिक्ष नशट्टी

५४ ४ A डोळस राजेंद्र ननवतृ्ती डोळसवस्ती नदघी िणेु १५ अिक्ष किबशी

५५ ४ A डोळस नवकास हररश्चांद्र डोळस वस्ती नदघी गाव िणेु ४११०१५ भारतीय जनता िाटी कमळ

५६ ४ A दबुळे सनचन नशवाजी
सर्व्ह.े न. ७४/२ अष्टनवनायक कॉलनी 

आदशसनगर,नदघी,िणेु ४११०१५
अिक्ष बॅट

५७ ४ A घोलि सांतोष कृष्णराव स.न.६९ साई िाकस , नदघी िणेु ४११०१५ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

५८ ४ A इांगळे वसांत लक्ष्मण
स.नां.७५, सहकार कॉलनी नां.१, भारतमाता नगर, 

नदघी, िणेु-१५
नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस  िाटी घडयाळ

५९ ४ A तेजवीर (तेजी) बनारसी नजनवाल स.नां.४ रामनगर बोिखेल िणेु ४११०३१ अिक्ष गॅस नसलेंडर

६० ४ A सौ.नशल्िा गुांडू काांबळे
स.नां.८१/१/१, कृष्णा कॉलनी कृष्णानगर नदघी िणेु 

४११०१५
अिक्ष नशवणयांत्र

६१ ४ A सवाई नकशोर बबन साईिाकस  सैननक कॉलनी नदघी ४११०१५ नशवसेना धनषु्यबाण

६२ ४ A सांतोष नशांदे श्रीनगर, c/o शाांतीनगर, लोंढेनगर, भोसरी, िणेु-२६ अिक्ष छताचा िांखा

६३ ४ A सोनवणे सांनदि अजूसन स.नां.73/14,आदशसनगर नदघी िणेु -४११०३१ अिक्ष फुगा

६४ ४ B मांगेश सखाराम बुरसे
स.नां.७५, भारतमाता नगर, सहकार कॉलनी नां.१ 

डीआयजी निन ४११०१५

अिक्ष
दरूदशसनसांच

६५ ४ B कोवे रनव गोिाल म.ुबोिखेल,िो सी.एम.ई. ता.हवेली, नज. िणेु ३१ नशवसेना धनषु्यबाण

६६ ४ B लाांडे बाळू गांगाराम स.नां.८४/१ साई िाकस  नदघी िणेु ४११०१५ नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

६७ ४ B काांचन लाांघी
स.नां.८१/१नसध्दीनवनायक कॉलनी दत्तनगर नदघी 

िणेु १५

अिक्ष
अांगठी

६८ ४ B नमनानाथ नामदेव लोहकरे
म.ुिो. सी.एम.ई, केशरीनगर, बोिखेल, िणेु 

४११०३१

अिक्ष
नगारा

६९ ४ B रेंगडे वसांत नाथा
स.नां. ७५, श्री.दत्ता कॉलनी, भारतमातानगर- ५, 

नदघी, िणेु १५

अिक्ष
हटॅ

७० ४ B नतटकारे रामदास मारूती
स.नां. ३५, सहकार कॉलनी नां.१ भारतमातानगर 

नदघी िणेु १५

अिक्ष
टेबल लॅम्ि

७१ ४ B उांडे लक्ष्मण धोंडू
फ्लॅट नां.३१,जय गणेश अिाटसमेंट, स.नां.८४,साई 

िाकस ,निन ४११०१५

भारतीय जनता िाटी
कमळ

७२ ४ C दांडवते नवमल नदनलि
स. न. ८४/१ प्लॉट. न, २ साई िाकस  नदघी िणेु 

४११०१५

अिक्ष
रोडरोलर

७३ ४ C ढवळे शभुाांगी राजेंद्र
स.नां.७८/३ सांत गजानन महाराजनगर नदघी िणेु 

४११०१५

अिक्ष
स्टुल

७४ ४ C घलेु नानी उफस  नहराबाई गोवधसन
रुद्र रेसीडेन्सी, फ्लॅट नां. ४०१, गणेशनगर, बोिखेल, 

निन ४११०३२

भारतीय जनता िाटी
कमळ

७५ ४ C खाडे मालन धनाजी
स.न. ८४/२, साईिाकस , रोडे हॉस्िीटल जवळ, नदघी, 

िणेु-१५

अिक्ष
किाट

७६ ४ C नाईक अलका भाऊसाहबे
भारतमातानगर एस स,न. ७५ प्लॉ. ४१ सहकार 

कॉलनी िणेु ४११०१५

नशवसेना
धनषु्यबाण

७७ ४ C वाळके सरेुखा सांतोष नवठ्ठल मांनदरा समोर, नदघी,िणेु निन ४११०१५ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

७८ ४ C वषृाली समीर झिके-घलेु मोरया हाईट गणेशनगर बोिखेल िणेु ३१ नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस िाटी घडयाळ

७९ ४ D सनबता बी.िी. मेनोन
१/३७/१४७,कॉलनी, नां.२, गणेशनगर, बोिखेल, 

िो. सी.एम.ई. बोिखेल, िणेु ३१

अिक्ष
बॅटरी टॉचस

८० ४ D सौ.सनुनता राजेंद्र छाजनछडक
छाजनछडक ननवास, स.नां.४/२,रामनगर,जगद्गरुू 

४११०३१

अिक्ष
फलांदाज

८१ ४ D गायकवाड ननमसला मनोज
नशवदत्त ननवास.स.नां.२,िणेु आळांदी रोड, नदघी जी. 

निन ४११०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

८२ ४ D नगलनबले रूिा चांद्रकाांत वडमखुवाडी च-होली बुदु्रक, िणेु ४१२१०५ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

८३ ४ D
घलेु योनगता कैलास

ऍट. बोिखेल िो.सी.म.ई. ननयर नवठ्ठल मांनदर, िोस्ट 

िणेु-४११०३१

इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस
हात

८४ ४ D
 कल्िना (वनहनी) चांद्रकाांत वाळके

नकसन साहबे ननवास िणेु आांळदी रोड 

नदघी४११०१५

नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी
घडयाळ

८५ ४ D कल्याणी शनशकाांत वाळके मारूती मांनदराजवळ गावठाण नदघी िणेु १५ अिक्ष नारळ

८६ ४ D वाळके सजुाता एकनाथ
स.नां.८२/७, हररद्वार सोसायटी, फ्लॅट क्र.२०६, 

नदघी-४११०१५

नशवसेना
धनषु्यबाण

८७ ५ A सागर बाळासाहबे गवळी स्वप्नसांकल्ि नबल्डींग आळांदी रोड भोसरी िणेु ३९ भारतीय जनता िाटी कमळ

८८ ५ A योगेश िांनडत गवळी स.नां.२११/१/१,श्री साई ननवास भोसरी ४११०३९ अिक्ष किबशी

८९ ५ A वसांत (नाना) आनांदराव लोंढे
कृष्णानांद ननवास,माळी आळी,भोसरी,िणेु निन 

४११०३९
नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस िाटी घडयाळ

९० ५ B भोवरे सलुोचना रामेश्वर
स.नां.६९० िणेु नानशक रोड नशतलबाग फेज-३ 

४११०३९
भारतीय जनता िाटी कमळ

९१ ५ B गोफणे अनरुाधा देनवदास
मालती ननवास गोफणे नबल्डींग आळांदी रोड भोसरी 

४११०३९
नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस िाटी घडयाळ

९२ ५ B काकडे िावसती निराजी
िणेु ननशक रोड देना बॅकसमोर भोसरी िणेु 

४११०३९
अिक्ष नशवणयांत्र

९३ ५ B ननलम कुां डनलक लाांडगे शाांताई िाकस  गवळीनगर भोसरी िणेु ३९ नशवसेना धनषु्यबाण

९४ ५ B प्राध्य़ानिका जयश्री रामचांद्र थोरवे
रामनगरी ए-१,फ्लॅट नां.७,आळांदी रोड,भोसरी 

४११०३९
अिक्ष अांगठी

९५ ५ C बारसे नप्रयाांका प्रनवण
एस. नां.२२४,सॅन्डनवक कॉलनी रोड, भोसरी निन 

४११०३९
भारतीय जनता िाटी कमळ

९६ ५ C गवळी अनश्वनी राहुल
स.नां.२१३/२५ अमर ननवास नदघीरोड भोसरी 

४११०३९
नशवसेना धनषु्यबाण

९७ ५ C आशा सरेुश होले
सांत तुकारामनगर मानस सरोवर चौक भोसरी िणेु 

४११०३९
अिक्ष फुगा
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

९८ ५ C कोमलताई अमर फुगे नप्रयदशसनी शाळेजवळ,भोसरी ४११०३९ नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस िाटी घडयाळ

९९ ५ D
नवजय लक्ष्मण आराख

स.नां.२०२, शास्त्री चौक, आळांदी रोड, भोसरी, िणेु-

३९
बहुजन मकु्ती िाटी

नारळ

१०० ५ D
हररष बाजीराव डोळस

बन्सल नवहार जवळ, स.नां.२१३,क्राांतीसयूसनगर, 

अकाश ४११०३९

बहुजन ररिनब्लकन 

सोशानलस्ट िाटी कोट

१०१ ५ D
गर्व्हाणे अनजत दामोदर

अनमत बांगलो,सॅण्डनवक कॉलनी,नदघी रोड,भोसरी 

४११०३९
नॅशनॅनलस्ट कॉग्रेस िाटी घडयाळ

१०२ ५ D सनचन (भैय्या) नकसन लाांडगे लाांडगे आळी, भोसरी, िणेु-३९ भारतीय जनता िाटी कमळ

१०३ ६
A दाांगट सायली श्रीननवास २३/८ नशतलबाग कॉम्प्लेक्स, सेंच्यरुी ऐन्का  

सीआ-२, भोसरी - ३९

अिक्ष
किबशी

१०४ ६ A सिेु आशा रवींद्र भारत मातानगर, नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१०५ ६
A यल्लेबोइनवाड यशोदा प्रकाश रावसाहबे  लाांडगे मागस , धावडेवस्ती, भोसरी िणेु - 

४११ ०३९

भारतीय जनता िाटी
कमळ

१०६ ६ B बढे कररश्मा महशे चक्रिाणी रोड,भोसरी नशवसेना धनषु्यबाण

१०७ ६ B बेलािरूकर सीमा नजतेंद्र चक्रिाणी वसाहत,भोसरी महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

१०८ ६ B भाट शारदा नवशाल धावडे वस्ती,भोसरी अिक्ष बॅट

१०९ ६ B गवळी सनुनता िाांडुरांग आळांदी रोड, भोसरी नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

११० ६ B लाांडगे  साररका सांतोष लाांडगे आळी भोसरी भारतीय जनता िाटी कमळ

१११ ६ D गवळी योगेश िांनडत स.नां.२११/१/१ भोसरी अिक्ष नारळ

११२ ६ D
लाांडगे राजेंद्र नकसन एस/ओ नकसन लाांडगे ओम बांगलो, 

स.नां.२३,बीएबी जवळ, भोसरी -४११ ०२६

भारतीय जनता िाटी
कमळ

११३ ६ D लाांडगे नवशाल अशोक फुलेनगर, भोसरी नशवसेना धनषु्यबाण

११४ ७ A लाांडगे सांतोष नशवाजी
लाांडगे आळी,  ननयर िी.सी.एम.सी. वॉटर टाँक, 

भोसरी-४११०३९
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी

घडयाळ

११५ ७ A लोंढे महशे आनांदा आनांदा ननवनृत्त  लोंढे चाल, भोसरी-४११०३९ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

११६ ७ A सांतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर लोंढे
स.नां.६९१, फ्लॅट क्र.२४,  नवांग ए, थडस फ्लोअर, 

मल्हार-४११०३९
भारतीय जनता िाटी

कमळ

११७ ७ B फुगे सीमा दत्तात्रय फुगे आळी, भोसरी, िणेु-४११०३९ अिक्ष अांगठी

११८ ७ B प्रा.सोनाली दत्तात्रय गर्व्हाणे सेक्टर नां.६९०, गर्व्हाणे वस्ती, भोसरी-३९ भारतीय जनता िाटी कमळ

११९ ७ B गर्व्हाणे सोनम अनजत
फ्लॅट नां.डी-३, केबीजी क्लानसक, गर्व्हाणे वस्ती, 

भोसरी-३९
नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी

घडयाळ

१२० ७ B काळे वेदवती िांढरीनाथ
नबनल्डांग नां.९/३, नशतलबाग कॉम्प्लेक्स, भोसरी-३९

नशवसेना
धनषु्यबाण

१२१ ७ C लाांडगे सनुनता नवश्वनाथ
नसताई ननवास, ननयर बाँक ऑफ महाराष्ट्र, 

लाांडेवाडी-३९
नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी

घडयाळ

१२२ ७ C लाांडगे सवुणास गुलाब भारतमाता चौक, गर्व्हाणे वस्ती, भोसरी-३९ नशवसेना धनषु्यबाण

१२३ ७ C िठारे राणी (माई) अशोक
स.नां.६९४, लनक्ष ता माऊली ननवास, गर्व्हाणे वस्ती, 

भोसरी-४११०३९
अिक्ष

किबशी

१२४ ७ C फुगे नभमाबाई िोिट नवज्योत चौक,  नदघी रोड, भोसरी-३९ भारतीय जनता िाटी कमळ

१२५ ७ D गर्व्हाणे दत्तात्रय दशरथ स.नां.६८७, नबहाई ांड नमसदा रेस्टॅारांट, भोसरी-३९ नशवसेना धनषु्यबाण

१२६ ७ D
गर्व्हाणे मकरांद प्रल्हाद

स.नां.६९०/१, नवठ्ठल आकेड, गर्व्हाणे वस्ती, 

भोसरी-३९
अिक्ष

बॅट

१२७ ७ D
सांतोष भानदुास गर्व्हाणे

फ्लॅट नां.२, मोननका नबनल्ड ांग, गर्व्हाणे वस्ती, 

भोसरी-३९
अिक्ष

नारळ

१२८ ७ D
अॅड. ननतीन ज्ञानेश्वर लाांडगे

बाँक ऑफ महाराष्ट्र नबनल्ड ांग, लाांडेवाडी भोसरी-३९
भारतीय जनता िाटी

कमळ

१२९ ७ D नशांदे जानलांदर नकसन स.नां.२२९, मांजळुा ननवास, भोसरी-३९ नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१३० ८ A गायकवाड केशर प्रदीि मोशी नभमनगर अिक्ष किबशी

१३१ ८ A काांबळे सररता सत्यवान हरी ओम िाकस , इांद्रायणीनगर भाररि बहुजन महासांघ नारळ

१३२ ८ A लागडे चाांदणी धम्मदीि बालाजी नगर, भोसरी बहुजन समाज िाटी हत्ती

१३३ ८ A साळुांखे कोमल अजय इांद्रायणीनगर नशवसेना धनषु्यबाण

१३४ ८
A सावळे नसमा रनवांद्र 

११/३ सशुा नबल्डींग इांद्रायणीनगर,भोसरी,िणेु-२६
भारतीय जनता िाटी

कमळ

१३५ ८ A नशांदे सानवत्री बन्सी बालाजीनगर, भोसरी, इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१३६ ८ A झोंबाडे सनवता सांदीिान बालाजी नगर, भोसरी नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१३७ ८ B लाांडगे िजूा सरुज लाांडगेनगर, भोसरी नशवसेना धनषु्यबाण

१३८ ८ B लोंढे नम्रता योगेश एस.बी.रेनसडन्सी रो हाऊस-बी, इांद्रायणीनगर भारतीय जनता िाटी कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

१३९ ८ B उदावांत सोनाली सांजय इांद्रायणीनगर, भोसरी नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१४० ८ C गांगणे दशरथ िाराजी बालाजीनगर,भोसरी अिक्ष छताचा िांखा

१४१ ८ C मनडगेरी नवलास हनमुांतराव इांद्रायणीनगर,भोसरी भारतीय जनता िाटी कमळ

१४२ ८ C मटुके ननलेश रामदास इांद्रायणीनगर,भोसरी नशवसेना धनषु्यबाण

१४३ ८
C सरवदे महेंद्र लक्ष्मण

बालाजीनगर,भोसरी-३९
बहुजन ररिब्लीकन 

सोशालीस्ट िाटी
कोट

१४४ ८ C सस्ते राहुल तुकाराम मोशी,ता.हवेली,िणेु अिक्ष बॅट

१४५ ८ C शहा जावेद रशीद बालाजी नगर, भोसरी बहुजन समाज िाटी हत्ती

१४६ ८ C वाबळे सांजय मल्हारराव इांद्रायणीनगर, भोसरी नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१४७ ८ D कामतेकर सारांग अनवनाश १५/३६४ गुरूराज सोसा,भोसरी,िणेु- भारतीय जनता िाटी कमळ

१४८ ८ D खान अझर नसकां दर नदघीरोड, भोसरी इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१४९ ८ D लाांडगे सदुाम नहरामण इांद्रायणीनगर, भोसरी अिक्ष अांगठी

१५० ८ D लाांडे नवक्राांत नवलास लाांडेवाडी, भोसरी नॅशनॅनलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

१५१ ८ D सहाणे तुषार नभवाजी घोडगांगा हौनसांग सोसायटी नशवसेना धनषु्यबाण

१५२ ९ A  रमा लक्ष्मण गायकवाड गाांधीनगर, निांिरी, िणेु - १८
ररिनब्लकन िाटी ऑफ 

इांनडया (अ)
कपबशी

१५३ ९ A  आशा बाबासो काांबळे
फ्लॅट नां. १२, भक्ती कॉम्प्लेक्स, खराळवाडी,  

निांिरी, िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

१५४ ९ A  काांबळे रत्नरेखा नवनाथ
स. नां. १०१, घर नां. ९२, सेवा नवकास बाँकेजवळ, 

नेहरूनगर,  निांिरी, िणेु - १८

ऑल इांनडया मजलीस   ए 

इते्तहादलु मसु्लीमीन
पतुंग

१५५ ९ A  रेखा ईश्वर काांबळे नवठ्ठलनगर, नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८
बहुजन ररिनब्लकन 

सोशानलस्ट िाटी
कोर्ट

१५६ ९ A गीता सनुशल  मांचरकर
जी -४, सनुनता अिाटसमेंट, कामगारनगर,  निांिरी, 

िणेु - १८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१५७ ९ A नशांदे उषा सनचन
भोसले अिाटसमेंट, प्लॉट नां. ६, नेहरूनगर, निांिरी, 

िणेु - १८
भारतीय जनता िाटी कमळ

१५८ ९ A  वाळके शोभा सहदेव
एचआयजी, फ्लॅट नां. ७२, नब. नां. ६, जगत को-

ऑ. सोसायटी, नवठ्ठलनगर, निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष दकर्टली

१५९ ९ A  आशा नाना वाघचौरे
स. नां. १०३/१०४, सांतोषीमाता मांनदराजवळ, 

नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१६० ९ A वाघमारे सनुशला गांगाधर २०१/१०७२, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ बहुजन समाज िाटी हत्ती

१६१ ९ B भोसले राहुल हनमुांतराव
स. नां. १०२, िोस्ट ऑनफसजवळ, भोसले सांकुल, 

नेहरूनगर, निांिरी - १८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१६२ ९ B  कुणाल नदलीि जगनाडे
६६/२, योगीना नबल्डींग, यशवांतनगर, टेल्कोरोड, 

निांिरी, िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

१६३ ९ B  सांजय  मांगोडेकर
प्लॉट नां. ३५, रामचांद्र, कामगारनगर, निांिरी, िणेु - 

१८
भारतीय जनता िाटी कमळ

१६४ ९ B ज्ञानेश्वर तुकाराम िवार
फ्लॅट नां. ४, सखुसमदृ्धी सोसायटी, कामगारनगर,  

निांिरी, िणेु - १८

ऑल इांनडया मजलीस   ए 

इते्तहादलु मसु्लीमीन
पतुंग

१६५ ९ B  नकरण अजुसन िवार स. नां. १०२, नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८ इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१६६ ९ B तळेकर दत्तात्रय रामचांद्र १२२, तळेकर ननवास, नेहरूनगर,  निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष नारळ

१६७ ९ C भालेराव वषास दत्तात्रय
नकां ग्सिाकस , फ्लॅट नां. डी-७, प्लॉट नां. २४, मोरवाडी, 

निांिरी, िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

१६८ ९ C डॉ.  वैशाली  घोडेकर ( लोंढे )
प्लॉट नां. १५५/१५६, सीटीएस ६४२४/६४२५, 

उद्यमनगर, निांिरी, िणेु - १८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१६९ ९ C  ननलीमाताई िरुानणक
अजमेरा हौ. कॉम्प्लेक्स, नब. नां. ओ/ सी,  ४ फ्लॅट 

नां.००३, निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष द रदशयन सुंच

१७० ९ C  लता साळवे
मनहांद्रा कां . समोर, गाांधीनगर, खराळवाडी, निांिरी, 

िणेु - १८

ऑल इांनडया मजलीस   ए 

इते्तहादलु मसु्लीमीन
पतुंग

१७१ ९ C  ममुताज नवाब शेख
एस आर नां. १५९/ए/१एफ,   नस.टी.एस नां 

५५२८,खराळवाडी,  निांिरी, िणेु - १८
भारतीय जनता िाटी कमळ

१७२ ९ C  मांदानकनी अजुसन ठाकरे
ज.े सी. - ४/१, नमत्तल हौ. सोसा, अजमेरा कॉलनी, 

निांिरी, िणेु - १८
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१७३ ९ C तोळणरेू कमला अ.
श्रावणी हाईट्स, फ्लॅट नां. ९, ३ रा मजला, 

नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष र्टोपली
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

१७४ ९ D  रुिेश राम चाांदेरे
चाांदेरे ननवास, मारुती मांनदराजवळ, खराळवाडी, 

निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष  बॅर्ट

१७५ ९ D  सनुनल वसांत दिुटे
द्वारा. नदनलि चर्व्हाण, शेख चाळ, न्य ूटेल्कोरोड, 

नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८
बहुजन मकु्ती िाटी   दशर्टी

१७६ ९ D इनामदार फारुक नानदरअली
स. नां. १०१, इनामदार नबल्डींग, नेहरूनगर, निांिरी, 

िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

१७७ ९ D समीर मोरेश्वर मासळुकर
६७, िांढरी ननवास, नवठ्ठलमांनदरसमोर, निांिरी, िणेु - 

१८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१७८ ९ D िवार िरशरुाम नतिन्ना
िवार ननवास, जनुा टेल्कोरोड, साईमांनदराजवळ, 

नेहरूनगर,निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष अुंगठी

१७९ ९ D  राजेश निल्ले
स. नां. १४४/४९, एन. ए. २, फ्लॅट नां. ३, अजमेरा 

हौ. सोसा, निांिरी, िणेु - १८
भारतीय जनता िाटी कमळ

१८० ९ D  अब्दलुमनुाफ मैनदु्दीन तरासगार
घर नां. २२९, स. नां. १०१, ज्योती इांनग्लश 

शाळेजवळ, नेहरूनगर, निांिरी, िणेु - १८

ऑल इांनडया मजलीस   ए 

इते्तहादलु मसु्लीमीन
पतुंग

१८१ १० A बनसोडे शारदा राजु बुद्धनवहाराजवळ, दत्तनगर, नचांचवड, िणेु - १९ भाररि बहुजन महासांघ कपबशी

१८२ १० A भोसले रमा सनतश
घर, नां. सी/२०, मतुीकार कुां भार चाळ, दत्तनगर, 

नचांचवड, िणेु - १९
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१८३ १० A  रुिाली  गायकवाड लालटोिीनगर, मोरवाडी, निांिरी, िणेु - १८ समाजवादी िाटी सायकल

१८४ १० A अनरुाधा गोरखे
फ्लॅट नां. १३, प्रभ ुचेंबसस, काळभोरनगर, नचांचवड - 

१९
भारतीय जनता िाटी कमळ

१८५ १० A अनश्व नी महावीर काांबळे
ताराांगण, प्लॉट नां. ४ ए, िीसीएमसी कॉलनी, 

अजमेरा, निांिरी, िणेु - १८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१८६ १० A नखलारे नमनाताई यादव एमआयडीसी रोड, मोरवाडी,  निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष गॅस दसलेंडर

१८७ १० A  रजनी शांकर तायडे
लकुरचाळ, वाघेरे एम्िायरसमोर, मोरवाडी,  निांिरी, 

िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

१८८ १० B बनहरवाडे नारायण सदानशव अवधतु, १२६/२, मोहननगर, नचांचवड, िणेु - १९ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

१८९ १० B  नननतन चर्व्हाण
इांनदरानगर, िांचशील हॉटेलच्यामागे, नचांचवड, िणेु -

 १९
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इुंदजन

१९० १० B गागडे सांनदि नदिक
इांनदरानगर, टेल्कोरोड, िांचशील हॉटेलमागे, 

नचांचवड, िणेु - १९
अिक्ष छताचा पुंखा

१९१ १० B घोळवे केशव हनमुांत
आर एच - १४१/७, नशवसुांदर हौ. सोसा., 

शाहूनगर, नचांचवड, िणेु - १९
भारतीय जनता िाटी कमळ

१९२ १० B नदिक नकसन िवार
नब. नां. ४, रूम. नां. २४, इांनदरानगर, टेल्कोरोड, 

नचांचवड, िणेु - १९
समाजवादी िाटी सायकल

१९३ १० B िवार सांजय नारायण रामनगर  समोर, दत्तनगर, नचांचवड, िणेु - १९ अिक्ष बॅर्ट

१९४ १० B बाप्ि ुउफस   सांतोष गुरूनाथ िवार लालटोिीनगर, मोरवाडी, निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष नारळ

१९५ १० B इस्माईल खाजाभाई सांगम
बी ९३, नटि ूसलुतानरोड, अण्णासाहबे मगर स्टे. 

जवळ, नचांचवड, िणेु - १९
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

१९६ १० B  नकरण वाघेरे साई नामदेव िाकस , मोरवाडी,  निांिरी, िणेु - १८ नशवसेना धन ष्यबाण

१९७ १० C बाबर शारदा प्रकाश
श्रमसाफल्य ननवास, १२६/२, मोहननगर, नचांचवड, 

िणेु -१९
नशवसेना धन ष्यबाण

१९८ १० C चाांदगुडे सनुप्रया महशे डी-१, गौरीनांदन िाकस , शाहूनगर, नचांचवड िणेु - १९ भारतीय जनता िाटी कमळ

१९९ १० C मांगलाताई अशोक कदम

साईमांगल हौ. सोसायटी,  फ्लॅट नां. १२, 

आरएच२८/२, जी ब्लॉक, सांभाजीनगर, नचांचवड, 

िणेु - १९

नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

२०० १० C नवद्याताई दीिक कुलकणी
ओ ांकार िॅलेस अिाटसमेंट, आर एच १३५, फ्लॅट नां. 

४, जी ब्लॉक, शाहूनगर, नचांचवड, िणेु - १९
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इुंदजन

२०१ १० C  ननसमा हमीद सय्यद
लालटोिीनगर, एमआयडीसी रोड, मोरवाडी, 

निांिरी, िणेु - १८
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

२०२ १० D बाबर योगेश मधकुर एम २/३०२, एम्िायर इस्टेट, नचांचवड, िणेु - १९ अिक्ष दशर्टी

२०३ १० D  अतुल आनदनाथ भोसले लालटोिीनगर, मोरवाडी, निांिरी, िणेु - १८ भाररि बहुजन महासांघ कपबशी

२०४ १० D  नदलीि दगडू दातीर िाटील
दातीरिाटील कॉलनी, स. नां. १२०, भागीरथी 

ननवास,  रामनगर, नचांचवड, िणेु १९
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

२०५ १० D नहांगे तुषार रघनुाथ
अल्फा रेनसडेन्सी, से. नां. १६, नचखली प्रानधकरण, 

िणेु - ६२
भारतीय जनता िाटी कमळ

२०६ १० D  बालाजी खांडू जाधव
१/५७/एफ-७४, भीमदीि ननवास, दत्तनगर, 

नचांचवड, िणेु - १९
अिक्ष  दशवणयुंत्र

२०७ १० D कळसे नवठ्ठल बाबुराव नवद्यानगर, नचांचवड, िणेु - १९ इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

२०८ १० D  नशनशर यशवांत महाबळेश्वरकर
ओांमकार को.ऑि. हौ. सोसायटी,  डी-१०७२, 

मोरवाडी, निांिरी - १८
अिक्ष कपार्ट

२०९ १० D िाटील िाांडुरांग नदनकर
बी ९, महालक्ष्मी हौ. सोसायटी, प्लॉट नां. आरएच-

१२९, शाहूनगर, नचांचवड, िणेु - १९
नशवसेना धन ष्यबाण

२१० १० D
रामदास वाघेरे चांद्रभागा ननवास, वाघेरे आळी, सदुशसन चौक, 

निांिरी, िणेु - १७

अिक्ष
द रदशयन सुंच

२११ ११ A
बोबडे अनश्वनी नभमा सेक्टर नां. २१, प्लॉट नां. ८७, यमनुानगर, ननगडी, 

निन ४११०४४

भारतीय जनता िाटी
कमळ

२१२ ११ A
धेडे गांगा सांजय नतरांगा हौ.सोसा.रूम २१२ अजांठानगर निन 

४११०१९

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

२१३ ११ A
रावळ नप्रयाांका ननलेश गट नां.१३०७ सानेमळा कन्हयैा हौ.सोसा. निन 

४१२११४

बहुजन समाज िाटी
हत्ती

२१४ ११ A
खवळे उषा नहरामण नशवराजे हौ.सोसा.फ्लॅट नां 516 अजांठानगर 

नचांचवड 411019

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

२१५ ११ A

ओर्व्हाळ शामल कैलास फ्लॅट नां. ४०६, नबल्डींग नां. - ७, वृांदावन हाऊनसांग 

सोसायटी, से. १७ व १९ स्िाईन रोड, घरकुल 

प्रानधकरण, नचखली - ४११ ०६२

भारताचा कम्यनुनस्ट िक्ष 

(माक्ससवादी)
हातोडा  नवळा 

आनण तारा

२१६ ११ A
साळवे नशल्िा उमेश यशदा एनम्बयांस, अ नवांग, प्लॅट नां १६, सेक्टर २०, 

निन ४११०१९

नशवसेना
धनषु्यबाण

२१७ ११ A
ठोसर ईलाबाई अशोक बुध्दनवहार जवळ अजांठानगर नचांचवड िणेु 

४११०१९

ररिर्व्लीकन िाटी ऑफ इांनडया
नशवणयांत्र

२१८ ११ A
धस आशा बाबासाहबे नगरीनवहार हौ.सोसा.आर एच 64 जी ब्लॉक फ्लॅट 

नां.19 निन 411019

बहुजन ररिब्लीकन 

सोशनलस्ट िाटी
कोट

२१९ ११ A
काांबळे  सनुांदा बबन से.नां.१९ प्लॉट नां.१२ कोयनानगर नचांचवड िणेु 

४११०१९

अिक्ष

फलांदाज

२२० ११ A
काांबळे रमाबाई बाबासाहबे अमतृा कृिा हौ.सो., बीएल नां. ७, रूम नां. ३, 

अजथानगर, निन ४११०१९

अिक्ष

शटल

२२१ ११ A
गजरमल वीना नवश्वास 46/6 नत्रशळु अिा., से.नां.18 नशवाजी िाकस  

,411019

अिक्ष

जग

२२२ ११ A
जाधव नकती मारूती महात्मा फुलेनगर महशे्वरी हौ.सोसा.१५/५-६ 

नचखली निन ४११०१९

अिक्ष
अांगठी

२२३ ११ A
काांबळे रोशनी अनभजीत प्लॉट नां.३५८  नशवतेजनगर स्वेगे िेट्रोल िांि  निन 

४११०१९

अिक्ष

गॅस नसलेंडर

२२४ ११ A
वाघमारे नतुन प्रमोद महात्मा फुलेनगर लक्ष्मीनारायण 

हौ.सोसा.२०/१से.१८ निन ४११०१९

अिक्ष
बॅट

२२५ ११ A झेंडे रोनहणी सांनदि घरकुल नचखली िणेु निन ४११०६२ अिक्ष दरूदशसन 

२२६ ११ B
नागरगोजे योनगता ज्ञानेश्वर माऊली हौ.सोसा.१४/४ िणुासनगर  नचांचवड िणेु 

४११०१९

भारतीय जनता िाटी
कमळ

२२७ ११ B
ठोंबरे सभुद्रा  ईश्वर बजाज ऑटौ कॉलनी डर्व्ल्य ूडब्ल्य ू१/४ आकुडी 

िणेु निन ४११०३५

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

२२८ ११ B दराडे जनाबाई (अिणास) गणेश
फ्लॅट नां. १४ बी नवांग श्री हाईटस ्सां नां. ८६/१ ज,े 

जवळकरनगर, निांिळेगुरव, िणेु ४११ ०६१

भारताचा कम्यनुनस्ट िक्ष 

(माक्ससवादी)

हातोडा  नवळा 

आनण तारा

२२९ ११ B
सोमवांशी कल्िना अननल जीएमसी गांगा हौ.सोसा.फ्लॅट नां.बी-२ प्लॉट 

नां.सीडीसी १७ नचखली निन ४११०१९

नशवसेना
धनषु्यबाण

२३० ११ B
सोनवणे मांगला अशोक से.नां.१७/१९ अलांकािरुी हौ.सोसा.सी २७ निन 

४११०६२

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

२३१ ११ B
खांडागळे शोभा मांगेश कृष्णानगर वनश्री हौ.सोसा.नब.नां.२० फ्लॅट नां.८ निन 

४११०१९

अिक्ष
रोड रोलर

२३२ ११ B
जाधव कमल नवजय अकाांशा, प्लॉट नां. १/बी/३, नचखली रोड, 

कृष्णानगर, सी निन, ४११०१९

अिक्ष
िाटी

२३३ ११ C
नेवाळे सांजय बबन नशवशांभो ननवास हरगुडे वस्ती नचखली िणेु निन 

४१२११४

भारतीय जनता िाटी
कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

२३४ ११ C
थोरात एकनाथ दादा श्रतृी अिाटसमेंट, सेक्टर नां. २०, प्लॉट नां. १०८, 

कृष्णा, निन ४११०१९

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

२३५ ११ C
काांबळे बाबासाहबे गोनवांद अमतृा कृिा हौ.सो., बीएल नां. ७, रूम नां. ३, 

अजथानगर, निन ४११०१९

बहुजन समाज िाटी
हत्ती

२३६ ११ C
कसबे नवशाल श्रीकाांत नभमशक्तीनगर से.२० ननअर स्िाईनरोड कृष्णानगर 

निन ४११०१९

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

२३७ ११ C
सानि सनचन प्रभाकर फ्लॅट नां. १, इांद्रलोक हौ.सो., बी. नां. १२, क, निन  

४११०१९

नशवसेना
धनषु्यबाण

२३८ ११ C
यादव सांतोष नसध्दनाथ श्रीराम हौ.सो., नामदेव स्मतृी मांगलकायासलय, निन 

४१२११४

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

२३९ ११ C
खरात अशोक गोरख फ्लॅट नां.२ आकाश अिा.ननअर एच िी िेट्रोल िांि 

निन ४११०१९

राष्ट्रीय समाज िक्ष
कि बशी

२४० ११ C
काांबळे तम्मन्ना नसकां दर नवष्ण ुस्मतृी अिाटसमेंट, प्लॉट नां.३, फ्लॅट नां. ५, 

नचखली, निन ४११०१९

बहुजन मकु्ती िाटी
नशट्टी

२४१ ११ C शहाडे सखुदा सधुीर सेक नां १८, प्लॉट नां ८८, नक्रष्णानगर,नचखली अिक्ष फळा

२४२ ११ C
जगताि कानशनाथ सांभाजी फ्लॅट नां.१९ बी नसध्दीआनांद िाकस  साने चौक निन 

४१२११४

अिक्ष
कॅमेरा

२४३ ११ D
िवार एकनाथ रावसाहबे लक्ष्य नब.नां.८ फ्लॅट नां.४ िणुासनगर नचांचवड निन 

४११०१९

भारतीय जनता िाटी
कमळ

२४४ ११ D
मगर अशोक जगन्नाथ 603,सी-23, कुलस्वानमनी  को.ऑ. हौ.सोसा., 

घरकुल, सेक्ट.निन 411062

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

२४५ ११ D
दगडे अरूण रामा साई ननवास रूम नां.२८ हनमुान 

हौ.सोसा.ताम्हाणेवस्ती निन ४१२११४

बहुजन समाज िाटी
हत्ती

२४६ ११ D
वाघमारे मनोहर गोरख से.नां.१७/१९ सयुोदय हौ.सोसा.स्िाईन रोड नचखली 

निन ४११०६२

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

२४७ ११ D

ओहोळ सांजय साहबेराव फ्लॅट नां. ५०३, बी - ६, इांद्रायणी हाऊनसांग 

सोसायटी, से. १७ व १९ स्िाईन रोड, घरकुल 

प्रानधकरण, नचखली - ४११ ०६२

भारताचा कम्यनुनस्ट िक्ष 

(माक्ससवादी)
हातोडा  नवळा 

आनण तारा

२४८ ११ D
जरे सनचन वसांत वैष्णव सदन मननषा हौ.सोसा.मोरेवस्ती निन 

४१२११४

नशवसेना
धनषु्यबाण

२४९ ११ D
मटकर सखाराम तुकाराम नबल्डींग ११७,एफ.एल.०६,महागणिती, सॉक,सेक 

१८,०१ म, फुलेन, निन ४११०१९

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

२५० ११ D
गायकवाड नवनोद जगन्नाथ नब.नां.ए-३ आर नां.४११, अजांठानगर नचांचवड 

४११०१९

ऑल इांनडया मजनलस ए 

इते्तहादलू मसेुलमीन
ितांग

२५१ ११ D
गायकवाड सनुनल प्रभू टी सी आय ट्रान्सिोटस समोर १९/३ सांघषस 

हौ.सोसा.निन ४११०१९

भारीि बहुजन महासांघ
नारळ

२५२ ११ D
यळमले गजानांद नतप्िाण्णा शाकुां त नवहार ,फ्लॅट नां.८ लक्ष्मीनगर, निांिरी-

नचांचवड ४११०३३

अिक्ष
फुगा

२५३ ११ D
तेलांग  नकशोर नशवाजी सी/ओ रनवांद्र धोंडू साळवे गट नां.१३२३ यशवांत 

कां .निन ४११०६२

अिक्ष

चालण्याची काठी

२५४ ११ D
ठोंबरे ईश्वर बािरुाव बजाज ऑटौ कॉलनी डर्व्ल्य ूडब्ल्य ू१/४ आकुडी 

िणेु निन ४११०३५

अिक्ष
छताचा िांखा

२५५ ११ D
मळेकर ननखील सदुाम नचखली आकुडीरोड नेवाळे वस्ती नचखली 

निन४११०६२

अिक्ष

हटॅ

२५६ १२ A भालेकर प्रनवण महादेव गट नां.106, ज्योनतबानगर, तळवडे NCP घड्याळ

२५७ १२ A म्हतेे्र सरेुश रांगनाथ
श्रीराम हौ.सोसायटी, शरद सिुर माकेट जवळ 

412114
भाजिा कमळ

२५८ १२ A नरळे सकुदेव ज्ञानु लक्ष्मी ननवास, भानगरथी हौ. सोसायटी, 411062 नशवसेना धनषु्यबाण

२५९ १२ B भालेकर आशा दयानांद गट नां.170, गणेश नगर, तळवडे रोड रूिीनगर नशवसेना घनषु्यबाण

२६० १२ B घलेु सरेुखा रघनुांदन
नव ननमासण हौ.सोसा., वांदेमातरम चौक, रूिीनगर 

411062
अिक्ष िाटी

२६१ १२ B कासार स्वाती महादेव रूिी हौ.सोसायटी, रूिीनगर, तळवडे, िणेु-411062 अिक्ष किाट

२६२ १२ B सोनवणे िौनणसमा रनवांद्र िांचगांगा हौ.सोसा. रुिीनगर,तळवडे NCP घड्याळ

२६३ १२ B वणेकर नशतल धनांजय
नवननमासण हौनसांग सोसायटी, रामेश्वर चौक, 

रूिीनगर 411062
भाजिा कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

२६४ १२ C भालेकर अरूणा नदलीि नत्रवेणी हौ.सोसायटी, नत्रवेणीनगर 411062 भाजिा कमळ

२६५ १२ C बोराटे नयना कुलनदि घारजाई सोसायटी, रूिीनगर िणेु 62 मनसे रेल्वे इांनजन

२६६ १२ C जाधव नवजया अशोक राममांदीर, नत्रवेणीनगर, िणेु 411062 नशवसेना धनषु्यबाण

२६७ १२ C काटे सजुाता अरूण
नवननमासण हौनसांग सोसायटी, रामेश्वर मांनदरा जवळ, 

रूिीनगर 411062
अिक्ष किबशी

२६८ १२ C सातितेु नसमा शामकाांत
रुिी हौ.सोसा.वीर सावरकर मागस,दत्तमांदीराजवळ, 

तळवडे,िणेु ६२
अिक्ष बॅट

२६९ १२ C ताम्हाणे सांनगता प्रभाकर
हनमुान हौ.सोसायटी, सावतामाळी मांनदरा जवळ, 

ताम्हाणेवस्ती
राष्ट्रवादी घड्याळ

२७० १२ C झावरे ज्योनत राहुल नवश्वमाला सोसा.नत्रवेणीनगर ताथवडे अिक्ष टेबल

२७१ १२ D भालेकर िांकज दत्तात्रय
भैरवनाथ मांदीराशेजारी तळवडे गावठाण ता. हवेली 

नज.िणेु ४११०६२
राष्ट्रवादी घड्याळ

२७२ १२ D भालेकर शाांताराम दगडू नसध्दनाथ हौ.सोसा.रुिीनगर तळवडे अिक्ष अांगठी

२७३ १२ D भालेकर शाांताराम कोंडीबा
फ्लॅट नां. ई/१२/१२०३ देवी इांद्रायणी 

हौ.सोसा.तळवडे
भाजिा कमळ

२७४ १२ D भालेकर नवलास सोमाजी
गट क्र.188, ज्योनतबानगर तळवडे रोड, ज्योनतबा 

मांगल कायासलय, तळवडे 411062
अिक्ष नारळ

२७५ १२ D चर्व्हाण आनशष नवलास चर्व्हाण नगर, 411062 बहुजन समाज िाटी हत्ती

२७६ १२ D जाधव नसध्देश्वर नवठोबा
नवकास सोसा. हनमुान मांदीराशेजारी, रुिीनगर 

तळवडे िणेु ६२
अिक्ष नशवणयांत्र

२७७ १२ D कदम गोरखनाथ फक्कड
माऊली हौ.सोसायटी, ज्ञाननदि नवद्यालयाजवळ, 

रूिीनगर, िणेु-४११ ०६२
नशवसेना धनषु्यबाण

२७८ १२ D िडवळ नवशाल नामदेव सांगम सोसायटी, रूिीनगर तळवडे अिक्ष गॅस नसलेंडर

२७९ १२ D शेख मकबुल इब्रानहम गारजाई माता मांनदरा जवळ तळवडे कााँग्रेस हात

२८० १२ D थोिटे अरूण मारूती बल्लाळेश्वर सोसा., रूिीनगर, िणेु 412 114 अिक्ष छत्ताचा िांखा

२८१ १२ D थोरात रावसाहबे चांद्रकाांत गट नां.1519 हनमुाननगर ताम्हणेवस्ती -62 अिक्ष कॅमेरा

२८२ १३ A गवळी अन ुनववेक प्लॉट नां. 58,  से.नां.२१ यमनुानगर, िणेु ४४ नशवसेना धनषु्यबाण

२८३ १३ A घोलि कमल अननल
वैष्णवी अिाटसमेंट, प्लॉट नां.24/ए, फ्लॅट नां.5, 

यमनुानगर, ननगडी 44
भाजिा कमळ

२८४ १३ A खाडे सषुमा धनाजी राहुलनगर, से.नां.२२, ननगडी, िणेु-४४ राष्ट्रवादी घड्याळ

२८५ १३ A म्हस्के ज्योत्सना सधुाकर से.नां.22 सांजय नगर ननगडी िणेु-44 AIMIM ितांग

२८६ १३ A सोनवणे प्रज्ञा नदलीि
मानणक कॉलनी, मोननका अिाटसमेंट, 8/14, 

नचांचवड, िणेु-३३
BRSP कोट

२८७ १३ A तुळवे नभमाबाई जानकू गुरुदत्त हौ.सोसा.नब.न.४ ननगडी ४४ भाररि बहुजन महासांघ किबशी

२८८ १३ A उमाळे मायावती वसांत नब.नां.4, रू.नां.56, से.22, िीसीएमसी कॉलनी-44 बहुजन  मकु्ती िाटी बॅट

२८९ १३ A वाघमारे सजुाता गणेश
नमनलांदनगर, से.नां.२२, रूम १/७/८, ननगडी, िणेु-

४४.
अिक्ष काचेचा ग्लास

२९० १३ B बोऱ्हाडे शभुाांगी सांजय
से.नां.21, बोऱ्हाडे हाऊस, यमनुानगर,  ननगडी, िणेु-

४४
नशवसेना धनषु्यबाण

२९१ १३ B नहरे सांजय नामदेव
4/13, नस्कम 10/21, नवशाल सोसायटी, 

यमनुानगर, िणेु-४४.
अिक्ष किाट

२९२ १३ B होबळे खदुबुुद्दीन अबु घर नां. १०३१, रुिीनगर, िणेु ४४ समाजवादी िाटी सायकल

२९३ १३ B कें दळे उत्तमराव प्रकाश ज्ञानराज 3/52/21, यमनुानगर, ननगडी 411044 भाजिा कमळ

२९४ १३ B खाडे राज ुअजुसन
सी-3, फ्लॅट नां.408, गणेश हौ.सोसा., आझाद 

चौक, ननगडी 44
मनसे रेल्वे इांनजन

२९५ १३ B शेख खाजाभाई लनतफ से.नां.२२, राहूलनगर, ननगडी, िणेु-४४ RPI नशवणयांत्र

२९६ १३ B शेख शहनवाज जब्बार
बी.नां.26, आर.नां.414, िणु्याई हौ.सो., ननगडी 

41104
AIMIM ितांग

२९७ १३ B येवले राहुल रामदास
साईनाथ नगर, स.नां.83/2, प्लॉट नां.२, ननगडी, िणेु-

४४
राष्ट्रवादी घड्याळ

२९८ १३ C चर्व्हाण साररका नववेक
से.नां.83/2 प्लॉट नां. 59/बी, फ्लॅट नां. 202 साईनाथ 

 नगर
अिक्ष िाटी

२९९ १३ C नचखले अनश्वनी सनचन
श्रीकृष्ण मांनदर, ननगडी, C/o-गवबाबा स्मतृी, 

ननगडी 411044
मनसे रेल्वे इांनजन

३०० १३ C नहवाळे सनुनता प्रमोद प्लॉट नां. ३३२ से.नां.२१ यमनुानगर, िणेु ४४ बहुजन समाज िाटी हत्ती

३०१ १३ C कदम सरोज श्रीननवास नम्रता हौ.सोसा. से. नां. 21 यमनुानगर BRSP कोट
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

३०२ १३ C खान नरुजहॉ इब्राहीम
सेक्ट.22, डॉ.आांबेडकर वसाहत, ननगडी िणेु 

411044
अिक्ष टेबल लॅम्ि

३०३ १३ C िवळे समुनताई मधकुर
िवळे सदन, मारूती मांदीर जवळ, ननगडी गावठाण, 

ननगडी 411044
राष्ट्रवादी घड्याळ

३०४ १३ C िवार सांनगता शाम घर. क्र. एम 3 / 10 बौध्दनगर,ननगडी भाजिा कमळ

३०५ १३ C शेख मैमनुा झनहर
बाबा साहबे आांबेडकर वसाहत राहूल नगर ननगडी-

44
AIMIM ितांग

३०६ १३ C टाक राखी सांगमनसांग
राजनगर, ओटा नस्कम नां. १३ से.नां.२२ सी.५१० 

ननगडी िणेु ४४
कााँग्रेस हात

३०७ १३ C उबाळे सलुभा रामभाऊ प्लॉट नां.440, से.21, यमनुानगर, ननगडी-44 नशवसेना धनषु्यबाण

३०८ १३ D बरगले यल्लप्िा कामन्ना
सेक्ट.22, इांनदरानगर, हॉऊस नां.ए6/16, ननगडी 

411044
ररिनब्लकन सेना छताचा िांखा

३०९ १३ D नचखले सनचन तुकाराम
श्रीकृष्ण मांनदर, ननगडी, C/o-गवबाबा स्मतृी, 

ननगडी 411044
मनसे रेल्वे इांनजन

३१० १३ D देवडे नवठ्ठल रामभाऊ
सेक्ट.22, राजनगर, रूम नां.डी2/13, ननगडी 

411044
अिक्ष जग

३११ १३ D गायकवाड रमेश कानशनाथ
नमनलांदनगर, से.नां.२२, रूम १/८/१५, ननगडी, िणेु-

४४.
भाररि बहुजन महासांघ किबशी

३१२ १३ D गायकवाड सरुज चांद्रकाांत K 2/9, नमलींदनगर, सेक्ट नां.22, ननगडी, िणेु 44 AIMIM ितांग

३१३ १३ D गवळी सनुशल आत्माराम प्लॉट नां. 58,  से.नां.२१ यमनुानगर, िणेु ४४ बहुजन समाज िाटी हत्ती

३१४ १३ D काळभोर राजेंद्र दत्तात्रय 301, एनलजण्ट रेनसडेन्सी िणेु -44 अिक्ष हटॅ

३१५ १३ D काळभोर रोहन शांकर से.नां.२५/२३८, ननगडी, िणेु-४४ अिक्ष गॅस नसलेंडर

३१६ १३ D काांबळे दत्ता जांगलीबाबा
राजगहृ हौ.सोसा., नबल्डींग ई24/13, सेक्ट.22, 

ननगडी 411044
अिक्ष अांगठी

३१७ १३ D खाडे तानाजी नवठ्ठल राहुलनगर, से.नां.२२, ननगडी, िणेु-४४ राष्ट्रवादी घड्याळ

३१८ १३ D नक्षरसागर रजनीकाांत उत्तम
बी/5, 309, उनवसला सोसायटी, आांबेडकर, ननगडी 

44
नशवसेना धनषु्यबाण

३१९ १३ D माने कुसमु शनशकाांत
नबल्डींग १२, रूम नां.३१४, ननगडी, प्रानधकरण, 

िणु-४४
भारतीय नवजवान सेना नारळ

३२० १३ D मोंढवे नदिक नारायण
फ्लॅट नां.12, सेक्ट.21, नस्कम 10, नबल्डींग 17, 

यमनुानगर, ननगडी 44
भाजिा कमळ

३२१ १३ D िवार अननल जगन्नाथ राजनगर से.नां.22 रु.नां. ई/5 अिक्ष नगारा

३२२ १३ D साबळे नवशाल नवलास
प्लॉट नां.आर.एल.-189, जी-ब्लॉक, एमआयडीसी, 

सांभाजीनगर, नचांचवड 411019
अिक्ष नकटली

३२३ १३ D शेट्टी शाम शरणप्िा भोईर शाळे जवळ भोईरनगर नचांचवड अिक्ष मेणबत्ती

३२४ १३ D नसनद्दकी रनशद सानदक नब-नां.झेड 7 बी रुम नां. 11 राहुलनगर ननगडी कााँग्रेस हात

३२५ १३ D ठाकर सांतोष मारुती सोनाली हौ.सोसा. से.नां.21 नस्कम नां. 10 यमनुानगर अिक्ष नशट्टी

३२६ १३ D वाघमारे राजाराम नवठ्ठल
सागर मधकुर नचांचवड से.नां. 40 बळवांत कॉलनी 

नचांचवड
बहुजन मकु्ती िाटी बॅट

३२७ १४ A भािकर मारूती साहबेराव फ्लॅट नां.1, नलला नवहार, मोहननगर, नचांचवड. नशवसेना धनषु्यबाण

३२८ १४ A देवतरासे दत्ता भाऊराव चांद्रभागा ननवास, स.नां.137, 411019 मनसे रेल्वे इांनजन

३२९ १४ A कुटे कैलास गणित
फ्लॅट नां.२, बी नबल्डींग, कुटे वदृाांवन आकुडी िणेु 

35
भाजिा कमळ

३३० १४ A शेख जावेद रमजान
हसन िािा चाळ, नवठ्ठलवाडी, आकुडी, 

िणेु411035
राष्ट्रवादी घड्याळ

३३१ १४ B चावररया अनदती नवष्णू
अन्सारी वजन काट्या शेजारी, काळभोरनगर, िणेु 

१९
मनसे रेल्वे इांनजन

३३२ १४ B दगेु तेजनस्वनी राजू नसांधनूगर प्रानधकरण िणेु-44 भाजिा कमळ

३३३ १४ B जगताि माधरुी सांजय चांद्रमोळी, स.नां.135, मोहननगर, नचांचवड िणेु-19 राष्ट्रवादी घड्याळ

३३४ १४ B कुटे नशतल गुलाव
नवठ्ठलकृिा बांगलो, नवठ्ठल मांदीरा जवळ, आकुडी 

411035
अिक्ष नारळ

३३५ १४ B टेकवडे सजुाता अनवनाश टेकवडे चाळ, मोहननगर, नचांचवड कॉग्रेस आय  हात

३३६ १४ B यादव मीनल नवशाल
स.नां.126/2, िाररजात बांगलो, मोहननगर, िणेु-

411019
नशवसेना धनषु्यबाण
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

३३७ १४ C काळभोर उनमसला तुळशीराम यमनुातीर, तुळजाई वस्ती, आकुडी, िणेु-35 नशवसेना धनषु्यबाण

३३८ १४ C काळभोर वैशाली जानलांदर काळभोरनगर, सीता ननवास, नचांचवड, िणेु राष्ट्रवादी घड्याळ

३३९ १४ C काांबळे योनगता नकसन
तािकीर चाळ, गणिती मांदीरा जवळ, नवठ्ठलवाडी, 

आकुडी,िणेु-३५
मनसे रेल्वे इांनजन

३४० १४ C कुटे नांदा नदगांबर साथसनक ननवास नवठ्ठलवाडी आकुडी -35 अिक्ष गॅस नसलेंडर

३४१ १४ C टेकवडे मोनहनी चांद्रकात स.नां.127, टेकवडे ननवास, मोहननगर, नचांचवड भाजिा कमळ

३४२ १४ D दातीर दत्तात्रय धोंडीबा दातीर िाटील कॉलनी, रामनगर, नचांचवड, िणेु-१९ कॉग्रेस हात

३४३ १४ D जैन प्रकाश भबुतमल
शाांतीनाथ अिा., फ्लॅट नां.1, नववेकनगर, आकुडी, 

िणु-35
भाजिा कमळ

३४४ १४ D कुटे प्रमोद प्रभाकर नशल्िा ननवास, नवठ्ठलवाडी, आकुडी, िणेु-35 नशवसेना धनषु्यबाण

३४५ १४ D मामीडीशेट्टी करण केशव
हाऊस नां.119, बालाजी ननवास, राम ननसिंग होम 

जवळ, िणेु-35
मनसे रेल्वे इांनजन

३४६ १४ D रॉय अनशष अननल
एच १०५, सरोदय कॉम्प्लेक्स, काळभोरनगर, 

नचांचवड 411019
अिक्ष नशट्टी

३४७ १४ D शेट्टी उल्हास शांकर लोटस रेन्सीडेन्सी प्लॉट नां2 से.न.24 प्रानधकरण राष्ट्रवादी घड्याळ

३४८

१५ A दमसाळ शरद दत्ताराम c-२/७  श भम पाकय  गणेश तलावाजवळ सेक्र्टर 

-२६,प्रादधकरण दपन -४११०४४

राष्रवादी क ुंगे्रस पक्ष
घड्याळ

३४९

१५ A फलके राजेश दकसन सेक्र्टर नुं.२८,प्ल र्ट नुं.७७,प्रादधकरण दनगडी 

प णे-४११०४४

दशवसेना
धन ष्यबाण

३५०

१५ A काळभोर धनुंजय दवठ्ठल प्ल र्ट नुं.१३५,सेक्र्टर नुं.२६,प्रादधकरण दनगडी 

प णे-४११०४४

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३५१

१५ A बुंगाळे रोदहत ददपक 50/8, गुंगानगर , दत्तमुंददर जवळ , प्रादधकरण- 

411044

महाराष्र नवदनमायण सेना
रेल्वे इुंदजन

३५२

१५ B दशुंदे श भाुंगी दवलास एलआयजी क लनी 47/1, सेक्र्टर 25, 

दसुंध नगर, प्रादधकरण-411044

इुंदडयन नँशनल क ुंगे्रस
हात

३५३ १५ B जगताप सुंध्या शहाजी दशवशक्ती चौक,आक डी दपन-४११०३५ अपक्ष गॅस दसलेंडर

३५४

१५ B मोरे शैलजा अदवनाश से. नुं. २८, प्लार्ट नुं. 380, प्रादधकरण, प णे- 

411044

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३५५

१५ B साने सररता अरुण सी.र्टी.एस.१२५,साने चेम्बसय ,दनगडी बस स्र्टोप 

जवळ दपन-४११०४४

दशवसेना
धन ष्यबाण

३५६

१५ B भालेराव प्रदतभा ज्ञानेिर भालेराव दनवास घर क्र. 64, आक डी, प णे- 

411035

राष्रवादी क ुंगे्रस पक्ष
घड्याळ

३५७

१५ C दानवले स्वाती चुंद्रकाुंत दकसनराव काळभोर चाळ, म ुंबई-प णेरोड, 

दनगडी, प णे-44

महाराष्र नवदनमायण सेना
रेल्वे इुंदजन

३५८

१५ C घोडके वैभवी दवकास ४ बी/८,अबोली अपार्टमेंर्ट,LIG COLONY 

,SINDHUNAGAR ,दपन-४११०४४

अपक्ष

दशवणयुंत्र

३५९

१५ C नलावडे भारती दीपक प्ल र्ट नुं.३११,सेक्र्टर नुं.२५,दनगडी प्रादधकरण 

दपन ४११०४४

अपक्ष
बॅर्टरी र्ट चय

३६०

१५ C फराुंदे भारती माउली flat no.325,माऊली बुंगलो ,२,आदशष 

प्लाझा चे समोर दपन-४११०४४

राष्रवादी क ुंगे्रस पक्ष
घड्याळ

३६१

१५ C देशम ख भारती भादवक c/o अशोक गणपतराव भोसले,रस्र्टन 

क लनी,प्रादधकरण,प्रादधकरण,दपन-४११०४४

अपक्ष

जग

३६२

१५ C काळभोर शदमयला सदचन भैरवनाथ मुंददरासमोर ,अक दीगाव,प णे,दपन-

४११०३५

दशवसेना
धन ष्यबाण

३६३

१५ C बाबर शदमयला राजू आदशष पाकय , से. नुं. 24, प्रादधकरण, दनगडी-

411044

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३६४

१५ C पवार अरुणा दकशोर राजयोग ४७/५,सेक्र्टर नुं.२८,गुंगानगर 

प्रादधकरण दपन-४११०४४

अपक्ष
नारळ

३६५

१५ D गावडे अदमत राजेंद्र राजलक्ष्मी, प्ल र्ट नुं. 203, सेक्र्टर नुं. 26, 

प्रादधकरण- 411044

दशवसेना
धन ष्यबाण
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

३६६

१५ D हेरोडे गोदवुंद गुंगाराम शावास्ती बुंगलो ,प्ल र्ट नुं जनता 

10,दक्रस्र्टररया समोर दपन-४११०४४

बहुजन म क्ती पार्टी
रे्टबल

३६७

१५ D जाधव जयवुंत सजेराव साईसदचन अपा.flat no.१,सेक्र्टर नुं.२७,दपन-

४११०४४

अपक्ष
कपबशी

३६८

१५ D थोरात अरुण दहुंद राव दसध्दीदवनायक प्रस्थ, यम ना बी दबल्डींग , 

फस्र्ट फ्लो, दपन 411044

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३६९

१५ D क मार आर एस सेक्र्टर नुं.२५,FLAT 

NO.477,प्रादधकरण,दनगडी,प णे दपन-४११०४४

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

३७०

१६ A जाधव त षार प्रकाश घर नुं. १५-४/३४४, ज नी प्राथदमक शाळेजवळ, 

रावेत गाव, दपुंन - ४१२१०१

अपक्ष
नगारा

३७१

१६ A नेर्टके स मन राजेंद्र गुंगा कृष्णा दनवास, नेर्टके क लनी, 

दवकासनगर, दपन - ४१२१०१

अपक्ष
बॅर्ट

३७२

१६ A तुंतरपाळे धमयपाल यशवुंत यशवुंत दनवास, दवकास नगर, दकवळे, प णे, 

दपन - ४१२१०१

अपक्ष
कपार्ट

३७३

१६ A ओव्हाळ बाळासाहेब नामदेव स.नुं. १२३, दनसगय सोसा., वाल्हेकरवाडी, 

दचुंचवड, दपन - ४११०३३

भारतीय जनता पार्टी
कमळ

३७४

१६ A व्हर्टकर राजेश स रेंद्र सप्तशृ्ुंगी हौ. सोसा., फ्लॅर्ट नुं.१०, स.नुं. १३३, 

ग रुद्वारा रोड, वाल्हेकरवाडी, दपन - ४११०३३

अपक्ष

रे्टबल लॅम्प

३७५

१६ A नवनाथ यशवुंत लोखुंडे मातोश्ी बुंगला, साुंस्कृदतक भवन जवळ, 

दकवळे, ता.हवेली, दज. प णे - ४१२१०१

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी
घड्याळ

३७६ १६ A झोंबाडे गौरीशुंकर मदहपती दभमाशुंकर नगर, दकवळे, दपन - ४१२१०१ अपक्ष अुंगठी

३७७ १६ A जाधव ददपक मनोहर रावेत गाव, हवेली, प न - ४१२१०१ इुंदडयन नँशनल क ुंगे्रस हात

३७८

१६ A परदेशी ददलीप रामदसुंग सुंदगता अपार्टयमेंर्ट समोर, दवकासनगर, दकवळे, 

दपन - ४१२१०२

दशवसेना
धन ष्यबाण

३७९

१६ A वनकर राजू शुंकर डी.वाय.क लेजच्या मागे, जाधव वस्ती, रावेत, 

दपन - ४१२१०१

भाररप बहुजन महासुंघ
कपबशी

३८०

१६ A वुंजारे रामचुंद्र जगन्नाथ १३२/२ए, वाल्हेकरवाडी रोड, ग रुद्वारा चौक, 

दपन - ४११०३३

अपक्ष

टेबल

३८१

१६ B रसाळ मेघा अरुण आदशयनगर, म .पो. दकवळे,  ता.हवेली , 

दज.प णे - ४१२१०१

दशवसेना

धनषु्यबाण

३८२

१६ B भारुंबे भारती दनुंबा नवजीवन हौदसुंग सोसायर्टी, मदमली मुं., दपन - 

४११०३३

अपक्ष

छताचा िांखा

३८३

१६ B सोनर्टक्के दशतल नरेंद्र म .पो.रावेत, सोनर्टक्के वस्ती, ता.हवेली., 

दज.प णे, दपन - ४१२१०१

अपक्ष

नशवणयांत्र

३८४

१६ B ढोले दमना शामराव ८२५/२, पारस दनवास, समथय क लनी, दवकास 

नगर, दकवळे, दपन - ४१२१०१

इुंदडयन नँशनल क ुंगे्रस

हात

३८५

१६ B खानोलकर प्रज्ञा महेश ए-२१, मध बन क लनी, पी.सी.एम.सी. 

स्कूलच्या जवळ

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

३८६

१६ B राऊत जया ददलीप आदशयनगर, माम डी, पो.देहूरोड, ता.हवेली., 

दपन - ४१२१०१

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

३८७

१६ C तरस वुंदना स दाम सव्हे नुं. 14/3, साईनगर, माम डी देहुरोड , ता. 

हवेली, दज. प णे-412101

अपक्ष

दरुदशसनसांच

३८८

१६ C तरस वैशाली गोरख दवकासनगर, दकवळे -देहूरोड, म ुंबई प णे रोड, 

दपन - ४१२१०१

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

३८९

१६ C सुंदगता राजेंद्र भोंडवे दशवनेरी दनवास, भोंडवे वस्ती, रावेत, प णे - 

४१२१०१

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

३९०

१६ C तरस भाग्यश्ी नवनाथ म .पो. दकवळे, मुंगलम ती दनवास, ता.हवेली, 

दपन - ४१२१०१

दशवसेना

धनषु्यबाण

३९१

१६ C सोनावणे मृणालीनी म प्ल र्ट नुं. ४६६, से. २८, प्रादधकरण, प णे , दपन -

 ४११०४४

इुंदडयन नँशनल क ुंगे्रस

हात

३९२ १६ D भोंडवे त काराम महादू म . पो. रावेत , ता. हवेली, दज. प णे इुंदडयन नँशनल क ुंगे्रस हात
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

३९३ १६ D तरस बाळासाहेब जयवुंत म . पो. दकवळे ता. हवेली, दज. प णे- 412101 भारतीय जनता पार्टी कमळ

३९४ १६ D भोंडवे मोरेिर महादू महादेव दनवास, सव्हे नुं. 92, रावेत-412101 राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी घड्याळ

३९५

१६ D भोंडवे दीपक शरद स.नुं १३३,दशुंदे वस्ती ,राजमाता दजजाऊ नगर 

.रावेत .दपन नुं.४१२१०१

दशवसेना

धनषु्यबाण

३९६

१६ D कडलक दवकास ददलीप K/२/६०, मीना क लनी, आवरे्ट वकय श प 

जवळ, दवकास नगर, दपुंन - ४१२१०१

अपक्ष

कॅमेरा

३९७

१६ D कातळे कैलास लक्ष्मण कातळे वस्ती, दकवळे, हवेली, प णे, दपन - 

४१२१०१

अपक्ष

नारळ

३९८

१६ D भुंडारी दवनोद इरण्णा स.न. ६८/१, दत्तनगर, दवकासनगर, दकवळे, 

दपन - ४१२१०१

महाराष्र नवदनमायण सेना

रेल्वे इांनजन

३९९

१७ A साळ ुंके राजेंद्र ग लाबाराव राजलक्ष्मी, सव्हेनुं. 75/1, दचुंतामणी चौक, 

वाल्हेकरवाडी दपन - 411033

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

४००

१७ A सोंडकर दचुंतामणी आनुंदराव सव्हे नुं. 33/3, दचुंचवडे फ मय समोर, 

वाल्हेकरवाडीरोड- 411033

दशवसेना

धनषु्यबाण

४०१

१७ A ढाके नामदेव जनादयन व्दारा दनकीता योगेश दचनवले, दशवनगरी, 

दबजलीनगर- 411033

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

४०२

१७ A स तार सागर अरुण 112/2, दवठ्ठल मुंददराजवळ, रावेतरोड, 

वाल्हेकरवाडी-411033

अदखल भारतीय सेना

किाट

४०३

१७ A आगज्ञान प्रशाुंत नागेश भोईआळी, न्य  इुंग्लीश स्क ल शाळेशेजारी, 

दचुंचवडगाुंव-411033

अपक्ष

बॅट

४०४

१७ A नाळे अक्षय बबन साई कृपा दनवास,ज्ञानदीप क लनी 

दचुंचवडेनगर दपन नुं.४११०३३

महाराष्र नवदनमायण सेना

रेल्वे इांनजन

४०५

१७ B वाल्हेकर शोभा तानाजी दप.दच.म.न.पा शाळेजवळ, वाल्हेकरवाडी, 

दचुंचवड -411033

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

४०६

१७ B वाल्हेकर मुंगल भगवुंत धमयराज दनवास , दशवाजी चौक वाल्हेकरवाडी-

411033

दशवसेना

धनषु्यबाण

४०७

१७ B पार्टील धनलक्ष्मी मल्हारी सव्हे नुं. 156, प्ल र्ट नुं. 180,  दगरीराज 

रेसीडेन्सी 1, फ्लॅर्ट नुं. 2, -411033

अपक्ष

अांगठी

४०८

१७ B भालके ज्योती सुंददप सव्हे नुं. 84, दपतृछाया दनवास, लक्ष्मीनगर, 

रावेतरोड, - 411033

अपक्ष

छताचा िांखा

४०९

१७ B क लकणी माध री म क ुं द सव्हे नुं. 164, डेव्हीड दनवास, दळवीनगर, 

दचुंचवड- 411033

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

४१०

१७ B इनामदार माधवी श्ीहरी नक्षत्रम , एल 4/ 301, पे्रमलोक पाकय , दचुंचवड, 

प णे- 411033

अपक्ष

नारळ

४११

१७ C सयूयवुंशी आशा ज्ञानेिर स. नुं. 59/1, माऊलींची आशा दनवास, ओम 

क लनी, दबजलीनगर, दपन- 411033

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

४१२

१७ C वाघ रजनी रघ नाथ फ्लॅर्ट नुं. १बी, वुंदना अपार्टयमेंर्ट, दबजलीनगर, 

दचुंचवड-411033

दशवसेना

धनषु्यबाण

४१३

१७ C दचुंचवडे करुणा शेखर सव्हे नुं.12/2 ब,  वृुंदावन क लनी, 

दचुंचवडेनगर  दचुंचवड-411033

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

४१४

१७ D भोईर भाऊसाहेब सोपानराव सव्हे नुं. 164, मदनषा स्मृती दनवास, भोईरनगर, 

दचुंचवड-411033

राष्रवादी क ुंगे्रस पार्टी

घड्याळ

४१५

१७ D वाल्हेकर रोदहदास ददनकर स भद्रा दनवास, हन मान मुंददरासमोर, 

वाल्हेकरवाडी, 411033

दशवसेना

धनषु्यबाण

४१६

१७ D दचुंचवडे सदचन बाजीराव फ्लॅर्ट नुं. 6, कादलका अपार्टयमेंर्ट, पवनावगर, 

दचुंचवड- 33

भारतीय जनता पार्टी

कमळ

४१७

१७ D लोकरे दत्तराज नामदेव सव्हे नुं. 32/2, श्ीहरी क लनी, बळवुंतनगर, 

दचुंचवड-411033

महाराष्र नवदनमायण सेना

रेल्वे इांनजन

४१८

१७ D गायकवाड अजय चुंद्रकाुंत सव्हे नुं. 39, माऊलीकृपा , बळवुंत क लनी, 

दचुंचवडेनगर-411033

बहुजन ररपदललकन 

सोशादलस्र्ट पार्टी कोट

४१९

१७ D पानसरे म स्ताक बाबासाहेब पानसरे दनवास, ठक रा दवहार जवळ, गाुंधी पेठ, 

दचुंचवड- 411033

अपक्ष

किबशी
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

४२० १८ A िवार प्रदीि रामचांद्र मेट्रोिोलीटन सोसा, नचांचवड, िणेु-४११०३३ इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४२१ १८ A सायकर प्रनदि चांद्रकाांत सायकर प्लाझा, नचांचवड, ४११०३३ नशवसेना धनषु्यबाण

४२२ १८ A दनफफळे शाांतीलाल रामकृष्ण केशवनगर, नचांचवड, ४११०३३ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

४२३ १८ A नचांचवडे सांनदि गुलाब
फ्लॅट नां.१३, नब.नां.बी/१, काकडे कॉनसर, नचांचवड-

४११०३३.
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४२४ १८ A भोईर सरेुश नशवाजी
ए२/१९, कुणाल इस्टेट, केशवनगर, नचांचवड, िणेु-

४११०३३
भारतीय जनता िाटी कमळ

४२५ १८ B नचांचवडे नननकता सागर
साई िावसती अिाटसमेंट, फ्लॅट नां.३, आम्रिाली गाँस 

जवळ, ४११०३३
नशवसेना धनषु्यबाण

४२६ १८ B गुरव माधरुी मकुुां द केशवनगर, नचांचवड, ४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

४२७ १८ B डोके अिणास ननलेश
फ्लॅट नां.१४, दैनदप्यमान अिाटसमेंट, कै.आनांदी, 

४११०३३
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४२८ १८ C रूिवते लनतका दादासाहबे केशवनगर, नचांचवड, ४११०३३ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

४२९ १८ C नचांचवडे अनश्वनी गजानन
िवना कॉनसर, मोरया गोसावी समाधी मांनदर रोड, 

नचांचवड-४११०३३.
नशवसेना धनषु्यबाण

४३० १८ C माने सरोज सरुज
नववेक वसाहत, प्लॉट नां.२९, केशवनगर, नचांचवड, 

४११०३३
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४३१ १८ C भोईर भाग्यश्री नननखल भोईर हाऊस, केशवनगर, नचांचवड, िणेु-४११०३३ इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४३२ १८ C बांब मयरुी नदलीि तानाजीनगर, नचांचवड, िणेु-३३. भारतीय जनता िाटी कमळ

४३३ १८ C िाांडे सांजीवनी इांद्रभषुण
फ्लॅट नां.१८, सुांदरबाग, दशसन हॉल जवळ, नलांक 

रोड, ४११०३३
अिक्ष किाट

४३४ १८ D को-हाळे अनांत सभुाष
प्लॉट नां.१०, लक्ष्मी कुां ज, नववेक वसाहत, 

केशवनगर, नचांचवड-४११०३३
नशवसेना धनषु्यबाण

४३५ १८ D गायकवाड रवी भारत नबजलीनगर, नचांचवड, िणेु-४११०३३. महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

४३६ १८ D गावडे राजेंद्र तानाजी
नसटीएस नां.९९१, सरदार गावडे सदन, कानलका 

माता जवळ, ४११०३३.
भारतीय जनता िाटी कमळ

४३७ १८ D गावडे नवजय हनमुांत गावडे भोईर आळी, नचांचवड, िणेु-३३. नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४३८ १८ D ननांबाळकर सनचन तानाजी
ननांबाळकर प्लाझा, िागेची तालीमी जवळ, 

नचांचवडगाांव, ४११०३३.
इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४३९ १८ D आरसळु राजेश प्रकाश
बी/२२, पे्रमसागर सोसा., िीसीएमसी एच.सी. 

हॉलच्या, ४११०३३
अिक्ष किबशी

४४० १९ A गवळी ननतीन अांकुश नचांचवड, िणेु
ररिब्लीकन िाटी ऑफ 

इांनडया (ए)
नशवण यांत्र

४४१ १९ A मोरे शैलेंद्र प्रकाश
फ्लॅट नां.५०३, नबल्डींग ए-४, एम्िायर इस्टेट, मुांबई 

ि.ु, ४११०१९
भारतीय जनता िाटी कमळ

४४२ १९ A तेलांगे सांतोष िोिट सदुशसननगर, नचांचवड, िणेु-४११०३३ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

४४३ १९ A नशांदे सनचन नदलीि निांिरी नशवसेना धनषु्यबाण

४४४ १९ A िवार काळुराम मारूती आनांदनगर, नचांचवड, िणेु-४११०१९. नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४४५ १९ A बनसोडे बाबासाहबे नवश्वनाथ
नबल्डींग नां.१५, रूम नां.११, बौध्द नगर, निांिरी-

४११०१७.
इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४४६ १९ A साबळे अरनवांद नागनाथ नलांक रोड, रमाबाईनगर, निांिरी बहुजन समाज िाटी हत्ती

४४७ १९ A नक्षरसागर मल्हारी दगुासदास ररवर रोड, निांिरी
बहुजन ररिब्लीकन 

सोशालीस्ट िाटी
कोट

४४८ १९ A सौन्दडे अननल रावसाहबे कृष्णानगर, नचांचवड, ४११०१९ अिक्ष नारळ

४४९ १९ A सोनवणे नवष्ण ूमोतीराम आनांदनगर, नचांचवड स्टेशन, ४११०१९ अिक्ष िाटी

४५० १९ A काांबळे नवलास भागूजी दळवीनगर, नचांचवड अिक्ष गॅस नसलेंडर

४५१ १९ A नशांदे नेताजी नशवाजी आनांदनगर, नचांचवड स्टेशन, ४११०१९ अिक्ष बॅट

४५२ १९ A माने चांद्रकाांत अांबादास नचांचवड, िणेु अिक्ष मेणबत्ती

४५३ १९ A जमदाडे अमोल अशोक दळवीनगर, नचांचवड अिक्ष नशटी

४५४ १९ A कानडी अांकुश रामचांद्र सनुांदा ननवास, नचांचवड स्टेशन, िणेु अिक्ष किबशी

४५५ १९ B शेख इरफाना अजीज
ए-नबल्डींग, फ्लॅट नां.०९, देवीनलांक अिा., 

नचांचवड, ४११०१७
नशवसेना धनषु्यबाण

४५६ १९ B भाट नशवानी सांजीव नेहरूनगर, निांिरी इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४५७ १९ B िठाण शमीम मोहम्मद नसराज दळवीनगर, नचांचवड नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४५८ १९ B बनसोडे नशल्िा ईश्वर रमाबाईनगर, निांिरी बहुजन समाज िाटी हत्ती
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

४५९ १९ B गावडे जयश्री वसांत श्रध्दा गाडसन, नचांचवड, िणेु-४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

४६० १९ B वाळूांजकर अननता गणेश स्टोनररज सोसा., निांिरी, िणेु-४११०१७ अिक्ष अांगठी

४६१ १९ C बाांगर अनश्वनी राजेश िरमेश्वर सोसा., नचांचवड महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन

४६२ १९ C मेवानी कोमल नदिक देवीनलांक सोसा., नचांचवड, ४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

४६३ १९ C भोईर नवजया नवलास
माऊली ननवास, रासने सभागहृ, नचांचवड, 

४११०३३
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४६४ १९ C गायकवाड अांजना सनचन वेताळनगर, नचांचवड
ऑल इांनडया मजलीस - ए - 

इते्तहादलू मसु्लीमीन िक्ष
ितांग

४६५ १९ C काळे मनोरमा सनुनल बौध्दनगर, निांिरी, िणेु-४११०१७
बहुजन ररिब्लीकन 

सोशालीस्ट िाटी
कोट

४६६ १९ C गोलाांडे नवद्या उमेश गोलाांडे कॉलनी, नचांचवड, िणेु-४११०३३ नशवसेना धनषु्यबाण

४६७ १९ C देवकर लक्षमी देवेंद्र आनांदनगर, नचांचवड स्टेशन, ४११०१९ बहुजन समाज िाटी हत्ती

४६८ १९ C वाघमारे मोनहनी मनोज आनांदनगर, नचांचवड स्टेशन, ४११०१९ अिक्ष कॅमेरा

४६९ १९ C इराणी लनलता जाफर मारूती मांनदर, नचांचवड अिक्ष किाट

४७० १९ D गावडे चेतन बाळासाहबे जनाई बांगला, गावडे िाकस , नचांचवड, ४११०३३ नशवसेना धनषु्यबाण

४७१ १९ D िहलानी गुरूबक्ष नकशनदास नलांक रोड, निांिरी-१७. नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

४७२ १९ D माछरे सभुाष सावन मातोश्री कॉलनी, थेरगाांव इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

४७३ १९ D नशांदे नवजय गोरख मल्हार हाईट्स, नचांचवड-१९. भारतीय जनता िाटी कमळ

४७४ १९ D ढावरे राजेश प्रनदि बौध्दनगर, निांिरी, िणेु-४११०१७ बहुजन समाज िाटी हत्ती

४७५ १९ D िांद्री मारूती बुढाप्िा कुणाल िाकस , नचांचवड अिक्ष कां गवा

४७६ १९ D भोईर हमेांत मोरेश्वर भोईर कॉलनी, नचांचवड अिक्ष बॅटरी

४७७ १९ D जाांभळे सांजय दत्तात्रय तानाजीनगर, नचांचवड, िणेु-३३. अिक्ष कात्री

४७८ १९ D कदम आनशष अशोक ररवर रोड, निांिरी अिक्ष दरूदशसन

४७९ १९ D घमेु ननतीन सोिान आांबेडकर कॉलनी, निांिरी-१७. अिक्ष टेबल

४८० १९ D काळे सनुनल मधकुर बौध्दनगर, निांिरी, िणेु-४११०१७ अिक्ष टेबल लाँि

४८१ १९ D श्रीवास्तव नदिक रमेश बौध्दनगर, ररवर रोड, निांिरी, िणेु-४११०१७. अिक्ष छताचा िांखा

४८२ २० A धर सलुक्षणा  नशलवांत
६/६७, एचआयजी, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु- 

१८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

४८३ २० A अनिुमा गौतम माने ( नशके)
६१/४६१, श्रीगणेश सदन, सांत तुकारामनगर, 

निांिरी, िणेु - १८
नशवसेना धन ष्यबाण

४८४ २० A  मनाली मोरे
फ्लॅट नां. ९, गुरूगणेश अिाटसमेंट, गाांधीिेठ, 

नचांचवड, िणेु - ३३
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

४८५ २० A नप्रयाांका नजतेंद्र ननावरे महात्मा फुलेनगर,एमआयडीसी, भोसरी  िणेु- २६ भारतीय जनता िाटी कमळ

४८६ २० B अरबुज प्रसाद चांद्रकाांत ४८२/२७३१, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष नारळ

४८७ २० B  ज्ञानेश्वर जाधव उफस  बांडू जाधव १६७/७५२, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इुंदजन

४८८ २० B  शाम लाांडे
नसताांगण ननवास, ज्ञानेश्वर कॉलनी, कासारवाडी, 

िणेु - ३४
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

४८९ २० B लाांडगे कुणाल दशरथ
रानह नाम ननवास, नवठ्ठल मांनदराजवळ, कासारवाडी, 

िणेु - ३४
भारतीय जनता िाटी कमळ

४९० २० B  अमरनसांह नामदेव नाणेकर स. नां. २०८, मकु्ताननवास, निांिरी, िणेु - १८ इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

४९१ २० B राजेश नचमनराव वाबळे ३५८/२०८४, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु  - १८ नशवसेना धन ष्यबाण

४९२ २० C लाांडगे सरेुखा दत्तात्रय
नवष्णसु्मतृी ननवास, सागरप्लाझाजवळ, 

कासारवाडी, िणेु - ३४
नशवसेना धन ष्यबाण

४९३ २० C िालाांडे सजुाता सनुनल
ए/१, आनशसवाद को-ऑि.हौनसांग सोसायटी, सांत 

तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८
भारतीय जनता िाटी कमळ

४९४ २० C िाटील जया सांजय
सवुणसज्योत टेलररांग कॉलेजजवळ, स. नां. ४३४, 

कासारवाडी, िणेु - ३४

बहुजन ररिनब्लकन 

सोशानलस्ट िाटी
कोर्ट

४९५ २० C  सांनगता नकरण सवुणास ३८/३०३, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

४९६ २० D बहल योगेश मांगलसेन
वृांदावन, स. नां. १७४, १७६, सांत तुकारामनगर, 

निांिरी, िणेु - १८
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

४९७ २० D  यशवांत भोसले
डी-४/६०१, स्वप्ननगरी, उद्यमनगर, निांिरी, िणेु - 

१८
भारतीय जनता िाटी कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

४९८ २० D कािसे नवजय बबन बी- ६८, एचए कॉलनी, निांिरी, िणेु - १८ नशवसेना धन ष्यबाण

४९९ २० D लोट नरेश सरूज
२१०९/३७२, वायसीएम हॉनस्िटलजवळ, सांत 

तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८
अिक्ष मेणबत्ती

५०० २० D िासलकर अमोल हनमुांत ४८९/२७७५, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष अुंगठी

५०१ २० D निल्ले राजन चल्लिन
आयाप्िा मांनदराजवळ, शीतलबाग नबल्डींग क्र.११, 

भोसरी, िणेु - ३९
इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस हात

५०२ २० D अॅड.रोहन नवलास समदु्रे ४७३/२६६९, सांत तुकारामनगर, निांिरी, िणेु - १८ अिक्ष कपबशी

५०३ २० D रनवांद्र रामचांद्र शेरीगार
६/४१, वल्लभनगर, बाबारामदेव रेस्टॉरांट, निांिरी, 

िणेु - १८
अिक्ष कपार्ट

५०४ २० D  सांजय आनांद यादव
२७३/१९३३, सांत तुकारामनगर,सेंट एन्थोनी 

गाडसनजवळ, निांिरी, िणेु - १८
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इुंदजन

५०५ २१ A चाबुकस्वार आलीशा सनुनल
अश्वथ बांगला, स.नां.११, प्लॉट नां.३, निांिरी, िणेु-

४११०१७
अिक्ष किबशी

५०६ २१ A साळवे उषा नवष्णू नमनलांदनगर, निांिरी नशवसेना धनषु्यबाण

५०७ २१ A नजरगे मांज ूनवक्रम कैलासनगर, निांिरी काँ ि इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

५०८ २१ A डोलारे छाया कुां डनलक आयस समाज चौक, निांिरी-४११०१७ समाजवादी िाटी सायकल

५०९ २१ A ननकाळजे मोननका सरेुश
नवशाखा सोसायटी नबल्डींग-क्य/ु०४, नमनलांदनगर, 

निांिरी-४११०१७
भारतीय जनता िाटी कमळ

५१० २१ A कदम नननकता अजूसन
रूम नां.५, ए-नबल्डींग, माता नवश्वकमास हौनसांग, 

४११०१७
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

५११ २१ A इांगळे शोभा मधकुर बाळामल ताळ, निांिरी बहुजन समाज िाटी हत्ती

५१२ २१ A सोनवणे नशतल कैलास निांिरीगाांव, निांिरी अिक्ष बॅट

५१३ २१ A भोसले मेघा गणेश काटे निांिळे अिक्ष नारळ

५१४ २१ A टाक सांतोष मदनलाल सभुाषनगर, निांिरी अिक्ष किाट

५१५ २१ A काांबळे स्वाती ननलेश
३०९/९/१, साईप्रसाद ननवास, काटे निांिळे रोड, 

निांिरी, ४११०१७
अिक्ष छताचा िांखा

५१६ २१ B यादव रामआधार ननकुलाल
इांनदरानगर, नसटी सर्व्ह ेऑफीस जवळ, निांिरी काँ ि, 

४११०१७
अिक्ष रोड रोलर

५१७ २१ B कुदळे राजाराम सहादू निांिरीगाांव, निांिरी नशवसेना धनषु्यबाण

५१८ २१ B वाघेरे प्रभाकर नामदेव निांिरीगाांव, निांिरी नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

५१९ २१ B वाघेरे सांनदि बाळकृष्ण निांिरीगाांव, निांिरी भारतीय जनता िाटी कमळ

५२० २१ B वाळूांजकर महादेव ननवतृ्ती निांिरीगाांव, निांिरी इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

५२१ २१ B दुांदळे श्रीरांग रामचांद्र नमनलांदनगर, निांिरी अिक्ष नशवण यांत्र

५२२ २१ C आरगडे प्रनतभा नवजय
नशवकृि,् ज्ञानेश्वर नगरी जवळ, कुदले कॉलनी नां.४, 

४११०१७
अिक्ष दरूदशसन

५२३ २१ C कािसे नदिीका सांनदि कािसे आळी, निांिरीगाांव, िणेु अिक्ष गॅस नसलेंडर

५२४ २१ C वाघेरे सनुनता राजेश निांिरीगाांव, निांिरी अिक्ष अांगठी

५२५ २१ C नाणेकर मीना कैलास नाणेकरवाडा, निांिरीगाांव अिक्ष नशटी

५२६ २१ C बुलाणी हषास लक्ष्मण अशोक नथयटर, निांिरीगाांव नशवसेना धनषु्यबाण

५२७ २१ C मलकानी ज्योनतका कमल एचबी/२०/०३, साई चौक, निांिरी, ४११०१७ भारतीय जनता िाटी कमळ

५२८ २१ C वाघेरे उषा सांजोग
गणेश कृिा, िीडीसीसी बाँके जवळ, निांिरी वाघेरे 

गाांव, ४११०१७
नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

५२९ २१ D आसवाणी नहरानांद नकमतराम निांिरी नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घड्याळ

५३० २१ D आसवाणी धनराज नथरुाम निांिरी भारतीय जनता िाटी कमळ

५३१ २१ D खराडे अजय मधकुर खराडे वाडा, निांिरी इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस हात

५३२ २१ D जाधव अांकुश सधुाकर निांिरी अिक्ष नकटली

५३३ २१ D शेख अब्दलु शहाबुद्दीन सभुाषनगर, निांिरी अिक्ष िाटी

५३४ २१ D वाघेरे दत्तात्रय भगवांत निांिरीवाघेरे, िणेु नशवसेना धनषु्यबाण

५३५ २१ D वडमारे राहूल नशवाजी नजजामाता हॉस्िीटल, निांिरी बहुजन समाज िाटी हत्ती

५३६ २१ D कािसे अमर अशोक निांिरीगाांव, निांिरी अिक्ष नगारा

५३७ २१ D भालेराव राज ूसदुाम
जनता फुट नवयरच्या मागे, बलदेवनगर, निांिरी-

४११०१७.
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

५३८ २२ A
आत्तार यनुसू गुलाब स.न. ७७/२ साई सबुरी अिाटसमेंट,कोकणे नगर , 

काळेवाडी िणेु-४११ ०१७

इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस
हात

५३९ २२ A
बनसोडे ननतीन सखाराम नढे नगर कोकणे चौक, काळेवाडी निांिरी िणेु ४११ 

०१७

भारतीय शेतकरी कामगार िक्ष
नारळ

५४० २२ A कुरवत सांतोष अशोक शारदा कॉलनी िणेु ४११ ०१७ अिक्ष बॅट

५४१ २२ A
नढे सरेुश नवष्णू घर नां. ५३५, ज्योनतबानगर काळेवाडी िणेु ४११ 

०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५४२ २२ A
नढे नवनोद जयवांत फ्लॅट नां. १०५, सर्व्ह ेनां. ६४, बी नवांग, साई सांकुल , 

िणेु ४११ ०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५४३ २२ A
िालकर सनुील िाांडुरांग स.न. १७/१९, प्लॅट नां ६०२, ए-२७, गोकूळनगरी 

हौ. सोसा. िणेु -४११०६२

नशवसेना
धनषु्यबाण

५४४ २२ A
िाांचाळ अननता बालाजी मांगलनदि अिाटसमेंट, िांचनाथ कॉलनी, कोकणेनगर, 

काळेवाडी िणेु-४११ ०१७

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

५४५ २२ A
ताम्हणकर प्रमोद रघनुाथ कॉलनी नां ३, िवनानगर , काळेवाडी िणेु-४११ 

०१७

अिक्ष
छताचा िांखा

५४६ २२ A
तािकीर सोमनाथ मोहन लाभता धाम, साईमल्हार कॉलनी, तािकीरनगर , 

काळेवाडी िणेु-४११ ०१७

अिक्ष
नशटी

५४७ २२ B
आांबे्र नदिा नदलीि नशव कृिा ननवास, ६४६/३, िांचनाथ चौकाजवळ, 

काळेवाडी, िणेु- ४११ ०१७

अिक्ष
कां गवा

५४८ २२ B
भोईटे सजुाता राजेंद्र शाांती कॉलनी बी, नवजयनगर , काळेवाडी िणेु-

४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

५४९ २२ B
जगताि नचत्रा बाबासाहबे सवे नां.११३/८,बी नढे नगर रहाटणी काळेवाडी िणेु-

४११ ०१७

अिक्ष
किाट

५५० २२ B
काळे नवमल रमेश घर नां.  ११४०, मोरया कॉलनी, नवजयनगर, 

काळेवाडी, िणेु- ४११०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५५१ २२ B
कोंढरे ज्योती सनचन

घर नां. ७१२ ,नढेनगर , काळेवाडी िणेु-४११ ०१७
इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस

हात

५५२ २२ B
िाडाळे ननता नवलास ५४२, िाडाळे ननवास, ज्योनतबा नगर , काळेवाडी, 

िणेु- ४११०१७

अिक्ष
किबशी

५५३ २२ B
शेख आनसया इशासद १०७६/१, नवजयनगर , काळेवाडी िणेु-४११ ०१७ अिक्ष

नकटली

५५४ २२ B
सतुार नवजया नवजय ११२६ मेनरोड , नवजयनगर, काळेवाडी िणेु 

४११०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५५५ २२ C
भारती ज्योती सखुलाल होलकी नर्व्हला ज्योनतबानगर काळेवाडी िणेु ४११ 

०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५५६ २२ C
काळे उषा नदलीि रघनुाथ प्लाझा फ्लॅट नां. इ १०१ आदशसनगर, िणेु 

४११ ०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५५७ २२ C
नखाते सजुाता हरेश घर नां. ३९४ गजानन कॉलनी ज्योनतबानगर 

काळेवाडी, िणेु ४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

५५८ २२ C
ओर्व्हाळ रांजना ज्ञानेश्वर स.न. ११२, रूम नां. १२६, नढेनगर , काळेवाडी 

िणेु-४११ ०१७

ए आय एम आय एम
ितांग

५५९ २२ D
जाधव कुमार केशवराव नशवतीथस ,गणेश कॉलनी,नवजयनगर, काळेवाडी 

िणेु ४११०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५६० २२ D
कोकणे सांतोष अांकुश स.नां. ७८ घर क्र. ६९६, कोकणेनगर, काळेवाडी, 

िणेु ४११ ०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५६१ २२ D
नढे बाळासो सोिान राधाई ननवास, स.न. ७५/२, ज्योनतबानगर, 

काळेवाडी, िणेु- ४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

५६२ २२ D
नढे नकरण बाबाजी सवे नां ७९/५/१ ज्योनतबानगर मनिा शाळे जवळ 

काळेवाडी,िणेु- ४११ ०१७

अिक्ष
जग

५६३ २२ D
वकी सजी अब्राहमवकी साई एनक्लेर्व्ह, प्लॅट नां. डी ४, नवजयनगर, 

काळेवाडी, िणेु- ४११ ०१७

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

५६४ २३
A भालेराव अचसना बाबु ज्ञानदीि कॉलनी, ज्ञानेश्वर नगर, थेरगाव , िणेु -

४११०३३

अिक्ष
नारळ

५६५ २३
A जगताि नवमल सरेुश जगतािनगर,थेरगाव गावठाण,श्री महालक्ष्मी मांनदरा 

शेजारी िणेु ४११ ०३३

नशवसेना
धनषु्यबाण
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

५६६
२३ A माने रेखा नरेंद्र ४९ ब अशोका हौनसांग सोसायटी थेरगाव, िणेु 

४११ ०३३

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५६७ २३ A िवार मननषा प्रमोद िडनळनगर, थेरगाव, िणेु -४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

५६८ २३ B
बारणे अचसना तानाजी घर नां, १०१ , थेरगाव गावठाण , िीसीएमसी 

ऑफीस जवळ

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५६९ २३ B
बारणे कुां दा श्याम १२५, सांत ज्ञानेश्वर नगर, थेरगाव िणेु- ४११ ०३३ नशवसेना

धनषु्यबाण

५७० २३ B
नदाफ हमीदा अलताफ स.नां. ६/२/२ सांनदि नगर अनश्वनी नमनी माकेटमागे 

िणेु ४११ ०३३

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

५७१ २३ B
सिकाळ शनशकला नदलीि सर्व्ह ेनां. ६/१, कैलास नगर, थेरगाव, िणेु, ४११ 

०१३३

नॅशनॅनलस्ट कॉ ाँग्रेस िाटी
घडयाळ

५७२ २३ C
बारणे अनभषेक गोनवांद फ्लॅट नां 101 ए नवांग नानाई हाइट्स वनदेव नगर 

थेरगाव, िणेु- ४११ ०३३

भारतीय जनता िाटी
कमळ

५७३ २३ C
बारणे नांद ूगोनवांद सानवत्री ननवास , बेलनठकानगर,थेरगाव िणेु- ४११ 

०३३

नशवसेना
धनषु्यबाण

५७४ २३ C
गुांजाळ िरशरुाम शांकर ए२ फ्लॅट नां. १४, सयुसनगरी नबल्डींग, निांिळे गुरव 

िणेु ४११ ०६१

इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस
हात

५७५ २३ C
िवार नवशाल तुकाराम हमेांत फ्लोअर नमल जवळ,दत्त मांदीरासमोर, 

िवारनगर, थेरगाव, िणेु- ४११ ०३३

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

५७६ २३ D
बारणे कैलास भालचांद्र ए १२०३ नस्वस काऊां टी, साईनाथ नगर थेरगाव िणेु 

४११ ०३३

अिक्ष
किाट

५७७ २३ D बारणे सांभाजी बाळू थेरगाव तालकुा मळुशी िणेु ४११ ०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

५७८ २३ D
दरेकर सतीश दगडू तारांगन श्रीकृष्णा कॉलनी, थेरागाांव िणेु-४११०३३ नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी

घडयाळ

५७९ २३ D फुगे भालचांद्र कुां डनलक कैलास नगर, थेरगाव,िणेु-४११ ०३३ अिक्ष किबशी

५८० २३ D
गुजर सहाद ुदत्तू बािजूी बुवा नगर , िाण्याच्या टाकीजवळ, थेरगाव , 

िणेु- ४११ ०३३

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

५८१ २३ D िवार सांित ज्ञानोबा सवे.नां१२/१२,िवार नगर,थेरगाव,िणेु-३३ नशवसेना धनषु्यबाण

५८२
२४ A नभांगारे प्रदीि कानशनाथ वाकड रोड, सदगुरू कॉलनी, नो.१ प्लॉट नां., बी 

३२, ४था मजला, ४११०५७

नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

५८३
२४ A भोसले सनचन सरेुश सयुसप्रकाश हाईट्स, श्रीकृष्ण कॉलनी, मांगलनगर, 

वाकड रोड, िणेु ०३३

नशवसेना धनषु्यबाण

५८४
२४ A माने जयनदि सांित स.नां. २१/१ ब, ४ बी, ५०४ भोईर इस्टेट डाांगे चौक 

४११०३३

भारतीय जनता िाटी कमळ

५८५ २४ A मोनहते रोनहत सयुसकाांत आदशस कॉलनी वाकड रोड, िणेु ४११ ०५७ भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

५८६
२४ A थोरात श्रीकाांत राम श्रीकृष्ण कॉलनी, थेरगाव फाटा, डाांगे चौक  

४११०३३

अिक्ष नारळ

५८७
२४ B बारणे झामाबाई बाळासाहबे बारणे इस्टेट, िदमजी िेिर मील समोर थेरगाव िणेु 

४११ ०३३

अिक्ष किाट

५८८ २४ B दरेकर माधरुी सनतष ताराांगण श्रीकृष्ण कॉलनी थेरगाव,िणेु ४११०३३ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

५८९
२४ B गुजर नदिाली  सांदीि लक्ष्मण नगर, गर्व्हाणे हॉस्िीटल जवळ, थेरगाव, 

िणेु ४११ ०३३

नशवसेना धनषु्यबाण

५९०
२४ B नकवे िजूा वैभव १९/३ डाांगे चौक ,नहांजेवाडी रोड, थेरगाव िणेु ४११ 

०३३

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

५९१ २४ C बारणे माया सांतोष सांतोष नगर थेरगाव, िणेु ४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

५९२ २४ C गर्व्हाणे सनुप्रया सनुनल गणेशनगर थेरगाव, िणेु ३३ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

५९३ २४ C गुजर शानलनी काांतीलाल ऋतुका लक्ष्मण नगर थेरगाव िणेु ४११ ०३३ नशवसेना धनषु्यबाण

५९४ २४ D बाबर सदुाम आनजनाथ स.नां. १३/१४ आदशस कॉलनी, िणेु ४११ ०३३ अिक्ष मेणबत्ती

५९५ २४ D बारणे नदलीि गोनवांद नशवदशसन कॉलनी,बेलठीका नगर, थेरगाव भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

५९६
२४ D बारणे ननलेश नहरामण स.नां. २५/२०, लक्ष्मीचांद्र, िदमजी िेिरनमल जवळ, 

थेरगाव िणेु ४११ ०३३

नशवसेना धनषु्यबाण

५९७
२४ D बारणे शरद कुां डनलक शरद कुां डलीक बारणे, सांचेती शाळेजवळ, ४११ 

०३३

अिक्ष किबशी

५९८ २४ D गुजर गणेश दत्तोबा दत्तनगर थेरगाव िणेु ४११०३३ भारतीय जनता िाटी कमळ

५९९
२५ A गायकवाड सानवत्रा रामचांद्र २५/१ गजानन कॉलनी म.ुिो. ताथवडे, मळुशी िणेु 

४११ ०३३

भारतीय जनता िाटी कमळ

६००
२५ A ओर्व्हाळ ज्योती शांभू नजजाई ननवास, निरबाबा मज्जीत जवळ ओर्व्हाळ 

वस्ती िणेु ४११ ०३३

अिक्ष किाट

६०१ २५ A ओर्व्हाळ सोनाली सागर गावठाण रोड, बुध्दनवहार,िनुावळे ४११ ०३३ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

६०२ २५ A वाघमारे अनश्वनी नवक्रम म.ुिो. वाकड, ता. मळुशी, नज. िणेु नशवसेना धनषु्यबाण

६०३
२५ B आल्हाट नसमा भरत स.नां. १०५, आल्हाट वस्ती, नवनोदेनगर, वाकड 

िणेु ४११०५७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६०४
२५ B भमूकर नशतल सनुनल म.ुिो. वाकड,भमुकर नगर, रामानांद 

कायासलयाजवळ, िणेु ४११ ०५७

नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६०५
२५ B दशसले रेखा राजेश स.नां. ४१ माळवाडी,िनुावळे, मळुशी, िणेु ४११ 

०३३

नशवसेना धनषु्यबाण

६०६
२५ B जाधव बेबी नारायण स्वामी नववेकानांद काळा खडक, वाकड ता. मळुशी 

नज.िणेु ४११ ०५७

अिक्ष फुगा

६०७ २५ B कळमकर अलका रामचांद्र बी १०८ नवांडसर िाकस , वाकड ४११ ०५७ अिक्ष किबशी

६०८ २५ C कलाटे राहुल तानाजी सवे नां.२७८/२, ता.मळुशी, िणेु - ४११०५७ नशवसेना धनषु्यबाण

६०९
२५ C िवार सांनदि रमन यमनुा ननवास, स.नां. ४३/३ ताथवडे िणेु ४११ ०३३ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६१०
२५ C वाकडकर राम हनमुांत स.नां. ४६/७, िाटील ईस्टेट,वाकड, औांध नहज.े रोड 

िणेु ४११०५७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६११
२५ D कलाटे मयरू िाांडूरांग रो.हा. नां. १५ मॉन्टर्व्हटस लॅन्वील, वाकड िणेु 

४११०५७

नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६१२
२५ D कलाटे नवशाल मनोहर स.नां. १६७/१६८, इडन गाडसन, रो हाऊस न. २७, 

वाकड, िणेु ४११ ०५७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६१३
२५ D िवार ननलेश महादु स.नां. १० सोनाई ननवास सांकिाळ वस्ती ताथवडे 

िणेु ४११०३३

अिक्ष नारळ

६१४
२५ D िवार सांतोष नसताराम ४१७८, स.नां. १५६/१, जीवन नगर, दत्तमांनदर 

जवळ, ४११ ०३३

नशवसेना धनषु्यबाण

६१५
२६ A गायकवाड ममता नवनय कावेरीनगर, िोनलस लाईन, नब.न.१६/४, वाकड 

िणेु ४११ ०५७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६१६
२६ A गांगावणे रोनहणी धमेंद्र सांध्यानगरी नब.बी/१,फ्लॅट २३, नवशालनगर, 

४११०२७

अिक्ष किबशी

६१७
२६ A जगताि सांजीवणी अजुसन स.नां. ६७/२ िांचशील नगर, निांिळे ननलख, िणेु 

४११ ०१७

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६१८
२६ A जगताि शोभा दामु प्रतीक्षा ननवास, िांचशीलनगर, घर नां. १५१, निांिळे  

४११०२७

अिक्ष नारळ

६१९
२६ A सावळे ऐश्वयास अननल ए८,िजूा अिाटसमेंट, सांध्या नगरी रोज, िणेु - 

४११०२७

नशवसेना धनषु्यबाण

६२० २६ A नशांदे नललावती सरेुश िांचशीलनगर, निांिळेननलख, िणेु ४११ ०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६२१
२६ B भोज राजेश ऱामदास सवे नां.२२८/६, अमतृराज ननवास, कस्िटे वस्ती, 

वाकड, िणेु - ४११०५७

नशवसेना धनषु्यबाण

६२२
२६ B कामठे तुषार गजानन महादेव ननवास क्राांती नगर, निांिळेननलख, 

४११०२७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६२३ २६ B नाांदगुडे नवलास एकनाथ निांिळे ननलख िणेु -४११ ०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६२४
२६ B साठे सनचन मरुलीधर क्राांती नगर, निांिळे ननलख, औांध कॅम्ि, िणेु ४११ 

०२७

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६२५
२६ C चोंधे आरती सरेुश घर नां. १७१,नवशाल नगर, निांिळे ननलख िणेु ४११ 

०२७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६२६
२६ C कलाटे स्वाती मयरू रो.हा. नां. १५ मॉन्टर्व्हटस लॅन्वील, वाकड िणेु 

४११०५७

नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६२७ २६ C साठे मणृाल िथृ्वीराज १३७, उमाकाांत, निांिळे ननलख िणेु ४११ ०२७ भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६२८ २६ C वाघमारे जयश्री प्रशाांत म.ुिो.वाकड ता. मळुशी िणेु ४११ ०५७ नशवसेना धनषु्यबाण

६२९ २६ D इांगवले ननतीन सदुामराव नशवाजी चौक, निांिळे ननलख,िणेु ४११ ०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घड्याळ

६३०
२६ D कस्िटे सांनदि अरूण बी-६०३ रूबी िाकस , िाकस  स्ट्रीट, वाकड िणेु ४११ 

०५७

भारतीय जनता िाटी कमळ

६३१
२६ D नाांदगुडे भलेुश्वर तुकाराम नवशालनगर, निांिळे ननलख, वाकडरोड िणेु ४११ 

०२७

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६३२ २६ D शेडगे नगरीश ज्ञानेश्वर गांगोत्री ननवास, शेडगे वस्ती, वाकड नशवसेना धनषु्यबाण

६३३ २७ A
भालेराव नवशाल प्रकाश घर नां. १४० नसध्दाथसनगर तलाठी कायासलयासमोर 

रहाटणी, िणेु ४११ ०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

६३४ २७ A
चाबुकस्वार अरुण नवद्याधर प्रसन्न कॉलनी नसध्दाथस नगर, रहाटणी, िणेु ४११ 

०१७

अिक्ष
छताचा िांखा
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

६३५ २७ A
दाखले यवुराज भगवान फ्लॅट नां.१६, साई वैष्णवी िाकस , तािकीर नगर, 

काळेवाडी , िणेु ४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

६३६ २७ A
गायकवाड सांजय बाबासो सवे नां.७७ ,ज्योनतबा नगर काळेवाडी निांिरी िणेु 

४११ ०१७

अिक्ष
दरुदशसनसांच

६३७ २७ A
जगताि एकनाथ नामदेव रामबाग कॉलनी, रहाटणी नखाते वस्ती िणेु ४११ 

०१७

बहुजन मकु्ती िाटी
नारळ

६३८ २७ A
काांबळे कमल अशोक स.नां. ४८/ब श्रीनगर रहाटणी अमरनदि कॉलनी, 

रहाटणी िणेु ४११ ०१७

ररिनब्लकन िाटी ऑफ 

इांनडया (आ)
किबशी

६३९ २७ A
काांबळे सनचन नदलीि मोरया कॉलनी, तािकीर नगर, काळेवाडी, िणेु 

४११ ०१७

महाराष्ट्र नवननमासण सेना
रेल्वे इांनजन

६४० २७ A
ननकाळजे प्रशाांत राजेंद्र c/o अमोल यादव स.नां. ७३/३ब, िररस कॉलनी नां. 

३, िणेु ४११ ०१७

अिक्ष
कॅमेरा

६४१ २७ A
नशरसाठ काका उफस  बाळासाहबे 

भागवत

साई सांतोष िॅराडाईज फ्लॅट नां. ४ काळेवाडी, िणेु 

४११ ०१७

अिक्ष
किाट

६४२ २७ A
नत्रभवुन बाबासाहबे ज्ञानोबा फ्लॅट नां.१, सी १ नवांग सनशाईन नगर नखाते वस्ती 

,रहाटणी काळेवाडी िणेु ४११०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

६४३ २७ A उबाळे अमोल मारुती स.नां. ५० नखाते वस्ती, रहाटणी िणेु ४११ ०१७ अिक्ष नशटी

६४४ २७ B
ढगे नदिीका नहतेश डाांगे ननवास तािकीरनगर, राणी लक्ष्मीबाई 

ितसांस्थेशेजारी काळेवाडी िणेु ४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

६४५ २७ B
खळेु सनवता बाळकृष्ण फ्लॅट नां. ४०१, के.के. अांजेनलका,  रहाटणी, िणेु 

४११ ०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

६४६ २७ B
तािकीर अननता मनच्छांद्र साईमल्हार कॉलनी, लाभताधाम तािकीर नगर, 

काळेवाडी, िणेु ४११ ०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

६४७ २७ C
नखाते सनवता देनवदास गजानन ननवास रहाटणी मेन रोड रहाटणी, िणेु-

४११०१७

नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी
घडयाळ

६४८ २७ C
ताांबे अननता देनवदास बाजीराव सदन, रामनगर, रहाटणी, िणेु ४११ ०१७ नशवसेना

धनषु्यबाण

६४९ २७ C
ताांबे वांदना अरुण स्वामी समथस कॉलनी, श्रीनगर, रहाटणी, िणेु ४११ 

०१७

अिक्ष
अांगठी

६५० २७ C
तािकीर सनुनता हमेांत फ्लॅट नां  ३४ श्री बाबासाहबे तािकीर िाकस  , स.न. 

७२/१/  िणेु- ४११०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

६५१ २७ C
तुळसे नांदा लक्ष्मण ४२१/१ वषास बांगला तािकीर नगर सनलाईट बेकरी 

रोड, िणेु ४११ ०१७

इांनडयन नॅशनल कााँग्रेस
हात

६५२ २७ D
कोकणे प्रनवण शरद य़शकुश बांगला स.नां. ४८/४ - १० श्रीनगर 

नखातेवस्ती िणेु ४११ ०१७

नशवसेना
धनषु्यबाण

६५३ २७ D
नखाते चांद्रकाांत बारकु स.नां. ४२/१ब नखाते वस्ती रहाटणी, िणेु ४११ 

०१७

भारतीय जनता िाटी
कमळ

६५४ २७ D
नखाते स्वनप्नल नकसन सर्व्ह ेनां. ३६/२ब, कृष्णा नगरी, नखाते वस्ती, 

रहाटणी ,निन ४११०१७

इांनडयन नॅशनल कॉ ांग्रेस
हात

६५५ २७ D
तािकीर नवनोद हनमुांत स.नां. ७२/२/१, काका रेनसडेन्सी िनहला मजला, 

िणेु ४११ ०१७

अिक्ष
बॅट

६५६ २७ D थोिटे कैलास गबाजी रामनगर रहाटणी, िणेु ४११ ०१७ नॅशनॅनलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

६५७ २८ A देवरे सांनदि बारकू
बी-५०१, राजवीर िॅलेस १, निांिळे सौदागर- िणेु 

४११०२७
अिक्ष दशर्टी

६५८ २८ A जाधव नवशाल अनांतराव
फ्लाँट नां. ८०३, आय नवांग गणेशाम २, निांिळे 

सौंदागर
अिक्ष नारळ

६५९ २८ A बाि ुउफस  शत्रघु्न नसताराम काटे
गोनवांद नर्व्हला, काटेनगर, निांिळे सौदागर, िणेु 

४११०२७
भारतीय जनता िाटी कमळ

६६० २८ A कैलास प्रधान कुां जीर कुजीर कॉलनी, निांिळे सौदागर - िणेु ४११ ०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६६१ २८ A नागरगोजे नदिक राजमल नवश्वशाांती कॉलनी, निांिळे सौदागर िणेु ४११०२७ नशवसेना धन ष्यबाण

६६२ २८ B अननता सांनदि काटे नवश्वशाांती कॉलनी, निांिळे सौदागर ४११०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६६३ २८ B काटे नमनाक्षी अननल
स.नां.१३९/१ नवश्वशाांती कॉलनी, निांिळे सौदागर- 

िणेु ४११०२७
नशवसेना धन ष्यबाण

६६४ २८ B कुटे ननमसला सांजय नवश्वशाांती कॉलनी, निांिळे सौदागर िणेु ४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

६६५ २८ B नसांग कमलनजतकौर जसबींदर
फ्लाँट नां. २, नब.नां. एच रुनाल नदि माला हौनसांग, 

िणेु ४११०२७
अिक्ष कपबशी

६६६ २८ C नभसे कुां दा सांजय
स.नां. १४४ मारुती नभसे कॉलनी, निांिळे सौदागर- 

िणेु४११०२७
भारतीय जनता िाटी कमळ

६६७ २८ C नशतल नवठ्ठल उफस  नाना काटे स्वामी बांगला,निांिळे सौदागर - िणेु - ४११ ०२७ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६६८ २८ C सयुसवांशी इांद ूबाळकृष्ण
बाळकृष्ण बांगला, रोजलाँड रेनसडेन्सी समोर, िीन-

४११०२७
अिक्ष फ गा

६६९ २८ C तुतारे अननता मनच्छन्द्र
बी२-२०२, तुषार रेसीडेन्सी, रहाटणी रोड, निांिळे 

सौंदागर
नशवसेना धन ष्यबाण

६७० २८ D
झनुझनुवाला लनलतकुमार 

उमाशांकर

एच - २०१, दसुरा मजला, एच नबल्डींग, जरवरी 

को-ऑि - ४११ ०२७
अिक्ष अुंगठी

६७१ २८ D काटे जयनाथ नारायण राधाई ननवास, काटेनगर, निांिळे सौदागर, ४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ

६७२ २८ D नवठ्ठल उफस  नाना काटे
स्वामी बांगला, काटे नगर, निांिळे सौदागर - ४११ 

०२७
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६७३ २८ D िाटील राजेश नवरगोंडा
ए-५/१०२,प्लाँनेट नमलेननयम,  निांिळे सौंदागर, 

औांध - ४११ ०२७
नशवसेना धन ष्यबाण

६७४ २९ A आनदयाल शोभा गुरुनमतनसांग
स.नां. ८४/२ जवळकर नगर, महालक्ष्मी 

मांनदराजवळ, ४११०६१
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६७५ २९ A आांगोळकर सागर सनुनल
नशवसाई रेनसडेन्सी, बी ४०२, निांिळे गुरव 

बसस्टाँडच्या मागे
भारतीय जनता िाटी कमळ

६७६ २९ A डोळस शांतन ु(िप्ि)ू गौतम लक्ष्मीनगर, आरसीएम बाजारजवळ, निांिळे गुरव अिक्ष नारळ

६७७ २९ A जाधव रोनहत राहुल
स.नां. ८६/१/२, कानशद कॉलनी, कल्ितरु इस्टेट, 

निांिळे गुरव-४११०६१
बहुजन समाज िाटी हत्ती

६७८ २९ B असवले मीरा दत्तनवजय
स.नां.८२/१ हाउस नां ए-४१, मनसु्मतृी, सदुशसन नगर-

४११०६१
नशवसेना धन ष्यबाण

६७९ २९ B बाांबळे मालती सनुनल स.नां. ८३/२,लेन नां ५, सदुशसन नगर, , ४११०६१ अिक्ष दशवणयुंत्र

६८० २९ B धराडे शकुां तला भाऊसाहबे
जगताि िाटील कॉम्प्लेक्स, नब.नां.१, फ्लाँट नां.७, 

निांिळेगुरव - िणेु - ४११०६१
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६८१ २९ B मुांढे उषा अांकुश
स.नां. ८३/२/३/३, साईराम हाईटस ्, सदननका 

नां.१०२, जवळकर, ४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

६८२ २९ B िवार साररका मकेुश
८१/१ नलला ननवास, सदुशसन नगर, निांिळे गुरव-

४११०६१
अिक्ष बॅर्ट

६८३ २९ C जगताि शाम शाांताराम
ज्ञाननदि बांगला, गुलमोहर कॉलनी, निांिळे गुरव-

४११०६१
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६८४ २९ C कदम शनशकाांत गणित
कुलस्वानमनी ननवास, नशवाजी चौक, निांिळे गुरव 

िणेु-४११०६७
भारतीय जनता िाटी कमळ

६८५ २९ C मसुला शांकर नशांदे स.नां. ७८, वैद ुवस्ती, निांिळे गुरव -४११०६१ अिक्ष गॅस दसलेंडर

६८६ २९ D जवळकर तपृ्ती तानाजी
ए-१०२, कल्िवकृ्ष सोसायटी, जवळकर नगर, 

निांिळेगुरव -६१
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६८७ २९ D जवळकर वैशाली राहुल
स.नां. ८५, फ्लॅट नां ११०१, ए नवांग, कल्िवकृ्ष 

सोसायटी, निांिळे गुरव-६१
अिक्ष कपबशी

६८८ २९ D लोखांडे चांदा राजू
जगदांबा िॅलेस, वैद ूवस्ती, निांिळे गुरव, 

िणेु४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

६८९ २९ D नवले नकरण आदेश आदशसनगर, निांिळे गुरव,िणेु  ४११०६१ अिक्ष दशर्टी

६९० २९ D नवले नांदा सांदेश स.नां. ४१, आदशस नगर, निांिळे गुरव, िणेु ४११०६१ भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६९१ ३० A बनसोडे राज ूनवश्वनाथ
मुांबई िणेु रोड, सीएमई गेट समोर, नसद्धाथस नगर - 

१२
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

६९२ ३० A चर्व्हाण शांकर दत्तू म. फुले नगर, दािोडी -१२ अिक्ष कॅमेरा

६९३ ३० A मोरे गोिाळ प्रकाश नसद्धाथस नगर, वॉडस नांबर ४, दािोडी -१२ नशवसेना धन ष्यबाण

६९४ ३० A सनी उफस  ननतीन रामचांद्र ओर्व्हाळ
मयरुवाटीका, फ्लॅट नां ७०२, बुद्द नवहारच्या मागे -

४११०१२
अिक्ष नगारा

६९५ ३० A िाटोळे कालीचरण रामचांद्र आबा काटे चाळ, जयनभम नगर, दािोडी-१२
ऑल इांनडया मजनलस 

इते्तहदलू मनुस्लमीन
पतुंग

६९६ ३० A सोनकाांबळे चांद्रकाांता लक्ष्मण नसद्धाथसनगर, िणेु मुांबई रोड, दािोडी-१२ भारतीय जनता िाटी कमळ
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

६९७ ३० A सोनोने  सांतोष नागोराव
स.नां.९/२ बी, फ्लाँ.नां.४, साई नसद्धी िाकस , ४११ 

०१२
बहुजन मकु्ती िाटी नारळ

६९८ ३० A नसकां दर उफस  राजेंद्र चोखा सयुसवांशी
बाजीराव काटे चाळ, नसद्धाथसनगर, मुांबई िणेु रोड-

४११०१२
भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

६९९ ३० B  आशा धायगुडे - शेंडगे
सी-६०६, सांस्कृतीदशसन, केशवनगर, कासारवाडी-

४११०३४
भारतीय जनता िाटी कमळ

७०० ३० B गायकवाड सांध्या सरुदास
स.नां.४७१/३०अ, सांजयनगर, फुगेवाडी - ४११ 

०१२
अिक्ष कपबशी

७०१ ३० B शभुाांगी प्रनवण गायकवाड
५१/१ िवना रोड, स्वामी समथस मांनदराजवळ, 

फुगेवाडी-१२
नशवसेना धन ष्यबाण

७०२ ३० B गावडे सषुमा गोनवांद स.नां.४८६, कासारवाडी - ४११ ०३४ अिक्ष बॅर्ट

७०३ ३० B जोशी प्रनतभा राजेंद्र
श्री र्व्यांकटेश, प्लॉट नां १७, सुांदरबाग कॉलनी, 

दािोडी १२
नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

७०४ ३० B शेख नसरीन ररयाझ
तुकाराम लाांडगे ननवास, पे्रमनगर स्वीटच्या मागे, 

कासारवाडी-३४
भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

७०५ ३० C कणसे नदिाली सांजय
४१६, वरील आळी, नवठ्ठल मांनदर जवळ दािोडी-

१२
अिक्ष दशर्टी

७०६ ३० C काटे अनजुा अनवनाश
१५८ आनांद अनवनाश ननवास, एसटीरोड दािोडी - 

१२
भारतीय जनता िाटी कमळ

७०७ ३० C काटे स्वाती (माई) चांद्रकाांत १४६ काटे बांगला, एसटी रोड, दािोडी - ४११ ०१२ नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

७०८ ३० C लाांडे वैशाली नवजय
फ्लॅट नां ३१ ए, साई नवनायक रेसीडेन्सी, 

कासारवाडी -४११०३४
अिक्ष पार्टी

७०९ ३० C छाया तुषार नवले
प्लॉट नां २/१ बी, सत्यबोध हौ. सोसायटी, सुांदरबाग-

४११०१२
नशवसेना धन ष्यबाण

७१० ३० C िटेल मनदना आदम स.नां. ५००/२ अ, नवकासनगर, कासारवाडी-३४ अिक्ष द रदशयनसुंच

७११ ३० C शाहीन शकील शेख
स.नां.७१/२, िवार वस्ती, अहमद मांजील जवळ, 

दािोडी - िणेु - ४११ ०१२

ऑल इांनडया मजनलस 

इते्तहदलू मनुस्लमीन
पतुंग

७१२ ३० D सभुाष उफस  आबा गोिाळराव बोधे ५ बी सत्यबोध सोसायटी, सुांदरबाग दािोडी १२ जनता दल (सेक्यलूर)
डोक्यावर भारा 

घेतलेली स्त्री

७१३ ३० D काटे राजेंद्र नभकनशेठ २/६ सी, नवजयराज बांगला, एसटी रोड, दािोडी १२ भारतीय जनता िाटी कमळ

७१४ ३० D रोनहत (आप्िा) सदुाम काटे हा.नां.२६५, एस टी रोड, नवठ्ठलमांनदरामागे नॅशननलस्ट कााँग्रेस िाटी घडयाळ

७१५ ३० D सांजय (नाना) काटे १४६ एमएस काटे बांगला, एसटी रोड, दािोडी-१२ नशवसेना धन ष्यबाण

७१६ ३० D काटे सतीश सदानशव ४८४ अष्टनवनायक चौक, दािोडी-१२ अिक्ष दशवणयुंत्र

७१७ ३० D अमोल एकनाथ मोटे
४८४/१, केशवनगर, रेल्वेगेट जवळ, कासारवाडी - 

४११ ०३४
अिक्ष अुंगठी

७१८ ३० D सकिाळ सांतोष नदनकर म. फुले नगर, दािोडी -१२ अिक्ष कपार्ट

७१९ ३० D आलम यसुफू शेख
शेख नबल्डींग, स.नां. ४८७, वरुन हॉटेलच्या मागे, 

केशवनगर, ४११०३४

ऑल इांनडया मजनलस 

इते्तहदलू मनुस्लमीन
पतुंग

७२० ३० D शेख इस्ताक अमीर
फ्लॅट नां ए-२६, सी नबल्डींग, काटे रेनसडेन्सी, एसटी 

वकस शॉि-४११०१२
भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस हात

७२१ ३० D नशांदे राजेश जगन्नाथ
नसद्धाथसनगर, मुांबई िणेु रोड, सीएमई गेट समोर - 

४११ ०१२
अिक्ष गॅस दसलेंडर

७२२ 31 A चर्व्हाण नननखल अननल स.नां.८१/A,आदशस  नगर ,नवी  साांगवी , ४११०२७ अिक्ष नारळ

७२३ 31 A गायकवाड नक्षतीज टेक्सास
१९२/५६, शाांतीबोरा हाउनसांग रोड, कवडे नगर, 

नवी साांगवी - ४११०६१
भारतीय राष्ट्रीय कॉ ांग्रेस हात

७२४ 31 A काांबळे अांबरनाथ चांद्रकाांत
स.नां.५५/२/१,सयुोग कॉलनी,नवनया नगर नांबर ३, 

४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

७२५ 31 A काांबळे नदलीि दादु
स.नां. ७०/१/२, गजानन नगर, निांिळे गुरव, िणेु 

४११०२७
अिक्ष फुगा 

७२६ 31 A सकट सरेुश हररभाऊ
फ्लॅट न. 404, माउली कृिा नबल्डींग, जगताि 

िाटील िाकस , निांिळे गुरव, 411061
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन 
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अ.क्र. प्रभाग क्र. जागा उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

७२७ 31 A सोनवणे बाळासाहबे बािरूाव
स.नां. 53/1/बी.46,नवनायकनगर, चचस जवळ, 

निांिळेगुरव 411061
 नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७२८ 31 A सवुासे अनमत बािू
काटे िरुम चौकाच्या समोर,गाांगडे नगर, लेन नांबर 

२, साांगवी िणेु - ४११०२७
नशवसेना धनषु्यबाण

७२९ 31 A उथळे सांतोष सांित
स.नां. 81/1बी,चैत्र्यबन सोसायटी, नवी साांगवी िणेु 

411027
अिक्ष नगारा 

७३० 31 B माने वज्रयोनगनी सदानांद
धनांजय अिाटसमेंट ,धनांजय िाकस , फ्लॅट नां. ७. निांिळे 

गुिव 411061
अिक्ष मेणबत्ती 

७३१ 31 B िाटील भारती राजेंद्र
स.नां. ६९,मातोश्री स्वामी नववेकानांद सोसायटी,नवी 

साांगवी-४११०२७
अिक्ष रोडरोलर 

७३२ 31 B राजािरेु माधवी राजेंद्र
हाउस नां. ६०, सनुशला सदन, गजानन नगर,ननअर 

जीए - ४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

७३३ 31 B टण्ण ूभक्ती गौरव स.नां. 74, समथसनगर यशवांत नवी साांगवी 411027  नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७३४ 31 C चर्व्हाण सनुांदा अशोक
सां.नां.५६/२/११, हाउस नांबर ८३, कवडेनगर,साांगवी 

-४११०६१
अिक्ष हटॅ

७३५ 31 C चौगुले सीमा दत्तात्रय 
स.नां.८० लक्ष्मण ननवास, समथस नगर , नवी साांगवी- 

४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

७३६ 31 C  इांगळे श्वेता नवजय
एस.आर,न.५४/१५५,वसुांधरा, नवनायक नगर,लेन 

न.२,निन ४११०६१
भारतीय राष्ट्रीय कॉ ांग्रेस हात

७३७ 31 C नप्रयांका योगेश जगताि
गांगाडे नगर ,काटेिरुम नांबर १,निांिळेगुरव िणेु- 

४११०६१
अिक्ष अांगठी 

७३८ 31 C ननांबाळकर िवुास अनमत
स.नां. 72. समथस नगर ,गल्ली नां.2ब, डॉ.डाांगे 

हॉनस्िटल जवळ, 411027
नशवसेना धनषु्यबाण

७३९ 31 C िाडुळे उमा नशवाजी 51/1,नवनायक नगर,निांिळेगुरव, िणेु 411061  नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७४० 31 C िवार मांगल भगवान
६६/१,नस.एम.ई.सोसायटी, एचडीएफसी बाँकेजवळ, 

ननव साांगवी, ४११०२७
अिक्ष कॅमेरा

७४१ 31 C साळुांके िवुास िवन
स.नां. ६६/२, नमनाक्षी ननवास,सांत तुकाराम 

नगर,नवी साांगवी - ४११०२७
अिक्ष बॅट

७४२ 31 D ढोरे नदिक बाबासाहबे
स.नां. 66/2,सांत तुकाराम नगर, नवी साांगवी िणेु -

411027
नशवसेना धनषु्यबाण

७४३ 31 D गाांगाडे ननलेश ज्ञानेश्वर स.नां. 52/2 नवनायक नगर, निांिळेगुरव िणेु 411061  नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७४४ 31 D जगताि नवनाथ दत्तू
स.नां. २२/१, साई स्नेह ननवास, नशवाजी चौक, 

निांिळेगुरव-४११०२७
अिक्ष नशट्टी 

७४५ 31 D जगताि राजेंद्र गणित
एस.आर.नांबर ३०/२, बी, मकु्ताांगण ननवास, 

नवजयराज कॉलनी, ४११०६१
भारतीय जनता िाटी कमळ

७४६ 31 D िुांडे गणेश नदगांबर
स.नां. 63, गजानन नगर, लेन नां . १ , निांिळेगुरव 

411061
अिक्ष गॅस नसलेंडर 

७४७ 31 D नशांते्र िाांडुरांग जोनतबा
फ्लॅट नां. ए-१६,शामराज नबल्डींग, क्राांतीनगर, लेन 

नां. ४११०२७
अिक्ष कि बशी 

७४८ 32 A आमराव िौनणसमा देवराम देवराम आमराव,श्रीनगर ३, निांिळेगुरव,४११०२७ बहुजन समाज िाटी हत्ती  

७४९ 32 A गायकवाड योगेश नवजय
िीडब्यडुी कॉलनी डी २/१४, जनुी साांगवी िणेु 

४११०२७
अिक्ष कि बशी 

७५० 32 A काांबळे िांकज ज्ञानदेव 
२०४,चांद्रमणी नगर,बुद्धनवहार 

मागे,सागावी,४११०२७
 नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७५१ 32 A काांबळे सांतोष बबन flat.no २,नशवशांकर सो.िवार नगर.४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ

७५२ 32 A कसबे कुां दन शेषराव
िी.डब्ल.ूडी.रोड ६५१/,जनुी साांगावी गावठाण 

,४११०२७
भारतीय राष्ट्रीय कॉ ांग्रेस हात

७५३ 32 A खुांटे सांनदि प्रकाश ९४/१ब/१ /२/१०,निांिळे गुरव िणेु-४१२१०६१ नशवसेना धनषु्यबाण

७५४ 32 B भागवत नननलमा महशे हररद्रा ,११९ नशतोळे नगर ,साांगावी ४११०२७ अिक्ष गॅस नसलेंडर 

७५५ 32 B भोकरे मांगला अशोक
मीनाक्षी सोसायटी,तुळजाभवानी मांनदरासमोर,जनुी 

साांगावी -४११०२७
नशवसेना धनषु्यबाण

७५६ 32 B चौधरी शोभा मकुुां द
सोना अिाटसमेंट,फ्लॅट नांबर ८ , लक्ष्मीनगर,जनुी 

साांगवी-411027
अिक्ष दरूदशसनसांच 

७५७ 32 B ढोरे उज्वला सनुील महादेव मांनदराजवळ, साांगवी िणेु, ४११०२७ अिक्ष किाट 
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उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 

आहे
ददलेले दचन्ह

७५८ 32 B सोनवणे शारदा नहरेन प्रीमोनह नशतोळेनगर, जनुी साांगवी,िणेु ४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ

७५९ 32 B तनिरेु सषुमा राजेंद्र
स.नां. १२/२/१२, फ्लॅट नां ३,श्रीराम अिाटसमेंट,जनुी 

साांगवी ,िणेु- ४११०२७
 नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७६० 32 C ढोकळे रुिाली िाांडुरांग 
G-१,योगी सोसायटी,नहरकणी हौनसांग 

सोसायटी,नशांदे नगर ,४११०२७
अिक्ष बॅटरी टोचस

७६१ 32 C ढोरे ज्योती गणेश ३०४ ढोरेनगर, लेन नांबर १, जनुी साांगवी ४११०७  नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७६२ 32 C ढोरे उषाताई मनोहर ४९९, नकलनबल ननवास, जनुी साांगवी, ४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ

७६३ 32 C खािेकर स्वरूिा नदलीि 
स.न.७/१/१/५०,तनशु्री हॉनस्िटल जवळ,साांगवी 

४११०२७
नशवसेना धनषु्यबाण

७६४ 32 C शेख हुरबानो आररफ 
स.न. ५/९/१ िवना नगर, जम ननवास समो,र जनुी 

सागावी,४११०२७
भारतीय राष्ट्रीय कॉ ांग्रेस हात

७६५ 32 D ढोरे हषसल मनच्छांद्र बाबुराव ढोरे भवन, जनुी साांगवी , िणेु ४११०२७ भारतीय जनता िाटी कमळ

७६६ 32 D जलू्स  नलओ  जेम्स 
हाउस न.१०२,लेन न ४, मधबुन सोस.जनुी साांगावी 

४११०२७
अिक्ष कात्री 

७६७ 32 D काटे राजेंद्र मारूती
स्वामी प्रनतक ननवास, आबासाहबे िवार नगर, जनुी 

साांगवी - ४११०२७
अिक्ष नारळ 

७६८ 32 D मननयार नफरोज सलीम 
ड-४,िी,डब्ल.ूकॉलोनी,लायान नमत्र मांडळ जनुी 

साांगावी ४११०२७
अिक्ष मका 

७६९ 32 D सावळे राज ूदत्तू
मोरया, िवनानगर, एस टी कॉलनीच्या मागे,जनुी 

साांगवी, िणेु ४११०२७
महाराष्ट्र नवननमासण सेना रेल्वे इांनजन 

७७० 32 D शेळके रोनहत रघनुाथ जयमाला नगर,लेन न ४,जनुी साांगवी ४११०२४७ भारतीय राष्ट्रीय कॉ ांग्रेस हात

७७१ 32 D नशांदे चेतन  कैलास 
साई अांगण सो.flat no ४,तलाठी     ऑनफस चे 

समोर ,४११०२७
नशवसेना धनषु्यबाण

७७२ 32 D नशतोळे अतुल अरनवांद
२४ गोिालकृष्ण नशतोळे नगर, जनुी साांगवी - 

४११०२७
 नॅशननलस्ट कॉ ांग्रेस िाटी घडयाळ

७७३ 32 D नशतोळे प्रशाांत कृष्णराव स्नेहाांनकत बाबासाहबे नशतोळे माकेट,४११०२७ अिक्ष नशट्टी 

दठकाण - दनवडणूक दनणयय अदधकारी

ददनाुंक -    /      /२०१७ प्रभाग क्र.      ते


