57 नागपूर उतर वधानसभा मतदार संघ नागपूर
ernku dsanzLrjh ; vf/
vf/kdkjh twyS 2015
मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

1

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक शाळा नारा

(ी %काश पडोळे

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक
शाळा नारा

9423600443

2

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक शाळा नारा

(ी कु+णा गोलाईत स.'श

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक
शाळा नारा

7798449898

3

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक शाळा न/वन
इमारत नार

(ी मधक
ू र मन
ु घाटे स. 'श.

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक
शाळा नारा

9372706669

4

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक शाळा नारा

(ी (ीकांत हं बरडे

म,न.पा नारा मराठ$ %ाथ'मक
शाळा नारा

9822716499

5

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपूर

सौ योगीता बोरकर स.'श

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपूर

9579011419

6

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपूर

सौ संघमी8ा लोखंडे

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपूर

9732553609

7

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपूर

(ीमती :यो;सना तरपुडे स.'श

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपूर

9371502090

8

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपूर

(ी पु<षो;तम रं गार स.'श

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपूर

9371326748

9

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपूर

सौ /%यंका गण/वर स.'श

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपूर

9975691362

10

नमल %ाथ'मक शाळा नमल कॉलनी नारा
रोड नागपरू

(ी भोला रोकडे स.'श

नमल %ाथ'मक शाळा नमल
कॉलनी नारा रोड नागपरू

9595984829

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

11

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

12

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

सौ नंदा वालदे स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

7588743144

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

सौ लइ
ु जा अरलॅ ड स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

9096031813

13

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

(ीमती :योती चेलनी स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

9373004334

14

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

सौ रे णूका बढे ल

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

7709019173

15

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

न'मता दास स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

16

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

(ीमती संगीता केशव मोगरे

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

9561864078

17

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

सौ सं या तवाडे स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

9730645250

18

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक शाळा
क/पलनगर

सौ ममता जनंबधू स.'श

म.न.पा क/पलनगर ?हद %ाथ'मक
शाळा क/पलनगर

9373572131

19

म.न.पा कामगार नगर उद ु %ाथ'मक शाळा
कामगार नगर

(ी अकसर इकबाल

म.न.पा कामगार नगर उद ु
%ाथ'मक शाळा कामगार नगर

9822758318

20

म.न.पा कामगार नगर उद ु %ाथ'मक शाळा
कामगार नगर

सौ अDबदा नसEरन
स. 'श

म.न.पा कामगार नगर उद ु
%ाथ'मक शाळा कामगार नगर

9823853500

21

म.न.पा कामगार नगर उद ु %ाथ'मक शाळा
कामगार नगर

र'सदा बानो

म.न.पा कामगार नगर उद ु
%ाथ'मक शाळा कामगार नगर

9370271255

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

22

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

(ी र/व बोरकर

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपूर

9595021874

23

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

नेहा बनकर स 'श

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपूर

7841069483

24

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपरू

(ीमती रे खा मे(ाम स.'श

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपरू

9270500258

25

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

(ी (ीकु+ण गीर स.'श

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपूर

9370425964

26

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

(ी दग
ू ा%साद गोपाले

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपूर

9158232658

27

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

(ी मयरू ढोके

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक
शाळा चै;याननगर नागपूर

8856029545

28

रॉरध हायकुल, उFच %ाथ'मक शाळा
चै;याननगर नागपूर

समता /वHयायल शेडे नगर

9923135094

29

म.न.पा, उFच %ाथ'मक शाळा नार नागपूर

सौ मंगला दे शकर

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

7620093858

30

म.न.पा, उFच %ाथ'मक शाळा नार नागपूर

ममीता सहारे

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9421807565

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9970751257

म.न.पा, कपील नगर ?हंद %ािOमक
शाळा नागपूर

9226209313

(ीमती %ेरणा नरज

31

गुIनानक कॉलेज ऑफ फामसी ?दLीत नगर
(ीमती पदमा रामटे के
नार रोड पुवMकडील

32

गुIनानक कॉलेज ऑफ फामसी ?दLीत नगर
सौ रे खा गंधेवार
नार रोड पुवMकडील

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

33

म.न.पा, उFच %ाथ'मक शाळा नार नागपूर

34

नॉथ पॉPट %ाथ'मक शाळा राजग़ह नगर नार
रोड नागपूर

35

गुIनानक कॉलेज ऑफ फामसी ?दLीत नगर
(ी /वरR पटले
नार रोड पव
ु Mकडील खोल "मांक 3

36

गुIनानक कॉलेज ऑफ फामसी ?दLीत नगर
(ी /वकास वंजार
नार रोड पुवMकडील खोल "मांक 3

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

सौ ?दपा रॉय स.'श

नॉथ पॉPट %ाथ'मक शाळा राजग़ह
नगर नार रोड नागपूर

9422125264

(ी %शांत सहारे स.'श

नॉथ पॉPट %ाथ'मक शाळा राजग़ह
नगर नार रोड नागपरू खोल
"मांक 1

9422125264

इंदत
ु ाई मेमोEरयSस कॉवहे ट
शेडेनगर नागपरू

9158024896

इंदत
ु ाई मेमोEरयSस हायकुल शेडे
नगर नागपूर

9404214755

37

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपूर

(ीमती एड'लना डोमानक स.'श

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर
नागपूर

9730609798

38

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपूर

EरंकU राव स .'श

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर
नागपूर

9730855346

39

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपूर
खोल "मांक 3

(ी आर एम बराडे स.'श

के नारायण /वघालय जEरपटका

9673888344

40

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपरू
खोल "मांक 4

(ी एच एस यादव स.'श

के नारायण /वघालय जEरपटका

9373618693

41

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपूर
खोल "मांक 5

(ी डी आर येलरू े स.'श

के नारायण /वघालय जEरपटका

9021050182

42

/वनीयालय हायकुल मा?ट न नगर नागपूर
खोल "मांक 6

कु %तभा सोनवणे

के नारायण /वघालय जEरपटका

9595395817

43

भदं त धWमXकतY /वHयालय, अमर:योती
नगर, नारा रोड, नागपूर

भदं त धWमXकतY /वHयालय,
अमर:योती नगर, नारा रोड, नागपूर

9637650731

(ी ए एच कावरे स.'श

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

44

भदं त धWमXकतY /वHयालय, अमर:योती
नगर, नारा रोड, नागपूर

45

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

(ी एन ट मे(ाम %यो सहा

भदं त धWमXकतY /वHयालय,
अमर:योती नगर, नारा रोड, नागपूर

9423402347

भदं त धWमXकतY /वHयालय, अमर:योती
नगर, नारा रोड, नागपूर

(ी ई बी जव
ू ार %यो पEरचर

भदं त धWमXकतY /वHयालय,
अमर:योती नगर, नारा रोड, नागपूर

9423630783

46

भदं त धWमXकतY /वHयालय, अमर:योती
नगर, नारा रोड, नागपरू

(ी Dब एच सवाई

भदं त धWमXकतY /वHयालय,
अमर:योती नगर, नारा रोड, नागपरू

9766310738

47

के नारायण /वHयालय 'मसाळ लेआऊट
नागपूर

(ी अशोक घोडके

के नारायण /वघालय जEरपटका

8412909718

48

के नारायण /वHयालय 'मसाळ लेआऊट
नागपूर

(ी िजतR साखरे

कुणाल %ाथ'मक शाळा लहानज
ु ी
नगर जEरपटका नागपूर

8412909718

49

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल जरपटका
नागपूर

(ी र/व सालोडकर स.'श

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

7773946920

50

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल जरपटका
नागपूर

(ीमती अनता करडे स.'श

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

8149930443

51

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल जरपटका
नागपरू

(ीमती मोनका मेठवानी

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपरू

9372082688

52

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल जरपटका
नागपूर

(ी /वलास ज[धळे स.'श

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

9423063885

53

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय %ायमर कुल
सौ वंदना गज'भये स.'श
सा/व8ीबाई फुलेनगर नारा रोड नागपूर

कुणाल %ाथ'मक शाळा लहानज
ु ी
नगर जEरपटका नागपूर

9960606550

54

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय %ायमर कुल
सा/व8ीबाई फुलेनगर नारा रोड नागपूर

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय
%ायमर कुल सा/व8ीबाई
फुलेनगर नारा रोड नागपूर

9637044696

सौ आरती यादव स.'श

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

55

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय %ायमर कुल
सा/व8ीबाई फुलेनगर नारा रोड नागपूर

सौ वैशाल वानखेडे स.'श

कुणाल %ाथ'मक शाळा लहानज
ु ी
नगर जEरपटका नागपूर

9371256759

56

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय %ायमर कुल
सा/व8ीबाई फुलेनगर नारा रोड नागपूर

सौ बाबरा परे रा स.'श

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय
%ायमर कुल सा/व8ीबाई
फुलेनगर नारा रोड नागपूर

8237479809

57

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय %ायमर कुल
सौ कSपणा बेलेकर स.'श
सा/व8ीबाई फुलेनगर नारा रोड नागपरू

(ी. साई %ारनाथ इंि\लश हाय
%ायमर कुल सा/व8ीबाई
फुलेनगर नारा रोड नागपूर

7798135764

कुणाल %ाथ'मक शाळा लहानज
ु ी
नगर जEरपटका नागपूर

9689044527

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9885752157

58

कुणाल %ाथ'मक शाळा लहानज
ु ी नगर
जEरपटका नागपूर

सौ स/वता दहकर स.'श

59

उ;कष वाचनालय मोठा इंदोरा नागपूर

%ीतम धन/वजय

60

उ;कष वाचनालय मोठा इंदोरा नागपूर

(ीमती शीला ससाने स.'श

गSस हायकुल जरपटका नागपूर

8485003891

61

राजकुमार केवलरामानी हायकुल जरपटका,
नागपूर

रचना तलरे जा

राजकुमार केवलरामानी हायकुल
जEरपटका नागपूर

9021157303

62

राजकुमार केवलरामानी हायकुल जरपटका,
कू गीता तेजवानी
नागपरू

राजकुमार केवलरामानी हायकुल
जEरपटका नागपरू

9325828899
8055348959

63

सा/व8ीबाई फुले अ ययन कL धWमXकतY
बु द/वहाराजवळ नागपूर

(ी गौरव दातीर

यू चैतय ?हंद %ाथमीक शाळा
'मसाळ ले आउट

9822552703

64

यु चैतय ?हंद %ाथ'मक शाळा 'मसाळ ले
आउट नागपूर

कू धरती 'भमटे

यु चैतय ?हंद %ाथ'मक शाळा
'मसाळ ले आउट नागपूर

9561091538

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा
'मसाळ लेआऊट नागपूर

9975745817

65

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा 'मसाळ लेआऊट
सौ सन
ं ा आकरे स.'श
ू द
नागपूर

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

66

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा 'मसाळ लेआऊट
संगीता दे वळी स.'श
नागपूर

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा
'मसाळ लेआऊट नागपूर

9975745917

67

दयानंद बॅड'मंटन कोट नागपूर खोल "मांक
हर कूकरे जा
1

दयानंद आय कया /वधालय

9325656303

68

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा 'मसाळ लेआऊट
(ीमती सद
ु ]Lणा वाहणे स.'श
नागपरू

वैशाल उFच %ाथ'मक शाळा
'मसाळ लेआऊट नागपरू

9975745817

69

भदं त धWमXकतY कन+ट महा/वHयालय
'मसाळ लेआऊट नागपूर

(ी एस एस फुलझेले स.'श

भदं त धWमXकतY /वHयायल
अमर:योती नगर 'मसाळ लेआऊट
नागपरू

9890849296

70

भदं त धWमXकतY कन+ट महा/वHयालय
'मसाळ लेआऊट नागपूर

(ी बी एस लोणारे स.'श

भदं त धWमXकतY /वHयायल
अमर:योती नगर 'मसाळ लेआऊट
नागपूर

9763960574

71

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपूर

िजया तोलानी

दयानंद आय गSस हायकुल
जरपटका, नागपूर

9595090840

72

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपूर

(ीमती रानी खब
ू नानी

दयानंद आय गSस हायकुल
जरपटका, नागपूर

9209090584

73

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपरू

(ीमती रे खा कुकडे गथपाल

दयानंद आय गSस हायकुल
जरपटका, नागपरू

9595409784

74

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपूर

सौ गीता ?हरवानी

दयानंद आय गSस हायकुल
जरपटका, नागपूर

9823235872

75

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपूर

कू वंदना राधवानी

दयानंद उFच %ाथमीक शाळा
जरपटका नागपूर

9021689734

76

दयानंद आय गSस हायकुल जरपटका,
नागपूर

कू 'लना मनानी

दयानंद उFच %ाथमीक शाळा
जरपटका नागपूर

9561145166

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

77

/वनीयालय इंि\लश (Xकं डन गाडन) %ाथ'मक
शाळा मा?ट न नगर

कूमार %_ा वासनीक स. 'श.

'मयाको इं\लस %ाथ'मक शाळा
सग
ु त नगर

9156821128

78

/वनीयालय इंि\लश (Xकं डन गाडन) %ाथ'मक
शाळा मा?ट न नगर

Iपाल मोटघरे

'मयाको इं\लस %ाथ'मक शाळा
सग
ु त नगर

7709018339

79

/वनीयालय इंि\लश (Xकं डन गाडन) %ाथ'मक
शाळा मा?ट न नगर

आरती ड[गरे

'मयाको इं\लस %ाथ'मक शाळा
सग
ु त नगर

9175768321

80

महा;मा गांधी सेटे नअल 'संधी हायकुल
जरपटका नागपूर

(ी जे वाय मळ
ु े स.'श

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

9421704050

81

महा;मा गांधी सेटे नअल 'संधी हायकुल
जरपटका नागपूर

(ी fDyQksMZ

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

9890180990

82

राजकुमार केवलरामानी हायकुल जरपटका,
नागपूर

राजकुमार केवलरामानी हायकुल
जरपटका, नागपूर

9730603792

83

हरXकशन प`लक कुल बेझनबाग नागपरु

(ी राजेश _ानचंदानी स.'श

गु<नानक हायकुल बेझनबाग
नागपुर

9595136636

84

हरXकशन प`लक कुल बेझनबाग नागपुर

अरवींद मे(ाम

हरXकशन प`लक कुल बेझनबाग
नागपरु

9975321300

85

मेकोसाबाग उFच मा य'मक शाळा
मेकोसाबाग नागपूर

(ी Xकरण नानोट

मेकोसाबाग उFच मा य'मक शाळा
मेकोसाबाग नागपूर

7875677265

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक
शाळा 'संधी कॉलनी मेकोसाबाग

9923082212

साधु वासवानी 'संधी ?हंद
हायकुल मेकोसाबाग नागपूर

9923523978

uk;Mw l- f'k-

शभ
ू ांगी वारकर

86

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक शाळा 'संधी
(ीमती सीमा ?टलवानी
कॉलनी

87

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक शाळा 'संधी
(ी /ववेक चौधर
कॉलनी मेकोसाबाग

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

88

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक शाळा 'संधी
कॉलनी मेकोसाबाग खोल "मांक 3

(ीमती 'समरण ?हंगोराणी

89

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक शाळा 'संधी
कॉलनी मेकोसाबाग खोल "मांक 4

90

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक शाळा 'संधी
कॉलनी मेकोसाबाग खोल "मांक 5

91

हEरXकशन प`लक कुल बेझनबाग नागपुर

92

हEरXकशन प`लक कुल बेझनबाग नागपुर

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

साधु वासवानी 'संधी ?हंद
हायकुल मेकोसाबाग नागपूर

9326999974

(ी /वरR डी सांगोळे

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक
शाळा 'संधी कॉलनी मेकोसाबाग

9371989165

(ीमती पायल आहुजा स.'श

शा8ी 'संधी ?हंद उFच %ाथ'मक
शाळा 'संधी कॉलनी मेकोसाबाग

9372422556

(ी राजू आचाय 'लपीक

हEरXकशन प`लक कुल बेझनबाग
नागपुर

9767893048

(ी मोरे aवर चवाडे 'लपीक

हEरXकशन प`लक कुल बेझनबाग
नागपुर

9890826551

93

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल मेकोसाबाग
(ी _ानेशवर खंगार स.'श
नागपुर

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल
मेकोसाबाग नागपुर

9860033124

94

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल मेकोसाबाग
नागपुर

(ी मनोज धोटे स.'श

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल
मेकोसाबाग नागपुर

9921020943

95

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल मेकोसाबाग
नागपरु

(ी ?दपक मातेरे स.'श

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल
मेकोसाबाग नागपरु

9423676835

96

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल मेकोसाबाग
(ी वसंत खोडके स.'श
नागपुर

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल
मेकोसाबाग नागपुर

9766971222

97

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल मेकोसाबाग
नागपुर

मेकोसाबाग मेथॉbडट हायकुल
मेकोसाबाग नागपुर

9373214217

98

म.न.पा इंदोरा उFच %ाथ'मक शाळा(लाल
शाळा) बेझनबाग नागपुर

आदश कया /वधालय नागपूर

9405470019

(ीमती 'मनाLी जॉन स.'श

(ी कवडू पाटल स.'श

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

99

म.न.पा इंदोरा उFच %ाथ'मक शाळा(लाल
शाळा) बेझनबाग नागपुर खोल "मांक 2

सौ वंदना गज'भये स.'श

100

म.न.पा इंदोरा उFच %ाथ'मक शाळा(लाल
शाळा) बेझनबाग नागपुर खोल "मांक 3

सौ 'शतल सावरकर

101

म.न.पा इंदोरा उFच %ाथ'मक शाळा(लाल
शाळा) बेझनबाग नागपरु खोल "मांक 4

102

म.न.पा इंदोरा उFच %ाथ'मक शाळा(लाल
शाळा) बेझनबाग नागपुर खोल "मांक 5

103

महारा+d शासन अनस
ु ु चत जाती जमाती
मल
ु ां/मल
ु ंकरता औHयेगक %'शLण संथा
इंदोरा जरपटका

104

महारा+d शासन अनस
ु ु चत जाती जमाती
मल
ु ां/मल
ु ंकरता औHयेगक %'शLण संथा
इंदोरा जरपटका

105

महारा+d शासन अनस
ु ु चत जाती जमाती
(ी वाय जी सोनटके
मल
ु ां/मल
ु ंकरता औHयेगक %'शLण संथा
'शLक
इंदोरा जरपटका रोड नागपुर खोल

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

म.न.पा लं+करबाग %ाथ'मक शाळा
ल+करबाग

9326957248

नागसेन /वHयालय कामठ$ रोड
नागपुर

9673607061

कू अचना लcहा8े

आदश कया /वधालया 10 नं पूल

7387605667

(ी रोहत शंभरकर

नागसेन आदश शाळा

7028468151

(ी डी cह नागदे वते स.'श

महारा+d शासन अनस
ु ु चत जाती
जमाती मल
ु ां/मल
ु ंकरता
औHयेगक %'शLण संथा इंदोरा
जरपटका

9964427876

(ी नंदलाल संतवानी स.'श

महा;मा गांधी सR.'संधु हायकुल
जरपटका नागपूर

9325585554

महारा+d शासन अनस
ु ु चत जाती
जमाती मल
ां
/
म
ल
ु
ु ंकरता
औHयेगक %'शLण संथा इंदोरा
जरपटका रोड नागपुर खोल

9373312511

106

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ चॉस
कॉलनी नागपुर

(ीमती वैशाल कोरडे स.'श

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ
चॉस कॉलनी नागपुर

9766335667

107

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ चॉस
कॉलनी नागपुर

सौ सं या जांगडेकर स.'श

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ
चॉस कॉलनी नागपुर

7385889069

108

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ चॉस
कॉलनी नागपुर

सौ वसम
ू ती दे शतार

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ
चॉस कॉलनी नागपुर

9637684572

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

109

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ चॉस
कॉलनी नागपुर

110

ग<
ु नानक हायकुल बेझनबाग नागपरु

(ी अमोल खोfागडे

111

गु<नानक हायकुल बेझनबाग नागपुर

(ी /वशाल अडकणे स.'श

112

गु<नानक हायकुल बेझनबाग नागपुर

113

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

महारा+d कामगार कSयाण मंडळ
चॉस कॉलनी नागपुर

9595738859

कूणाल %ाथमीक शाळा
संत लहाणूजी नगर

8149760376

गु<नानक हायकुल बेझनबाग
नागपरु

9766580286

सौ पंचफूला कांबळे

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9372507843

गु<नानक हायकुल बेझनबाग नागपुर

(ी %शांत डोलgकर

गु<नानक हायकुल बेझनबाग
नागपुर

9673216281

114

गु<नानक हायकुल बेझनबाग नागपुर

एस पी Xकरपाणे स.'श

ग<
ु नानक हायकुल बेझनबाग
नागपुर

9371010653

115

आदश कया /वHयालय कामठ$ रोड नागपरु

नागसेन %ा शा कामठ$ रोड नागपरू

8855895545

116

आदश कया /वHयालय कामठ$ रोड नागपुर (ी गोपाल भगत स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पल
ु
कामठ$ रोड नागपरु

9373985895

117

आदश कया /वHयालय कामठ$ रोड नागपुर

वनता चौहान स 'श

नागसेन %ा शा कामठ$ रोड नागपूर

9767048806

118

आदश कया /वHयालय कामठ$ रोड नागपुर

(ी 'शवदास जागडे स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल
कामठ$ रोड नागपुर

7083890797

119

आदश कया /वHयालय कामठ$ रोड नागपुर

शालनी गेडाम

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9373398593

सौ शभ
ु ागी गSलारकर

(ी अनता ठाकूर

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

120

नागसेन /वHयालय 10 नं.पल
ु कामठ$ रोड
नागपुर

(ीमती जय(ी खापरे स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पल
ु
कामठ$ रोड नागपुर

7276225242

121

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल कामठ$ रोड
नागपुर

(ी बी एम ड[गरे
स .'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल
कामठ$ रोड नागपुर

9423110546

122

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल कामठ$ रोड
नागपरु

(ी एन आर सख
ु दे वे स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल
कामठ$ रोड नागपरु

9422805659

123

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल कामठ$ रोड
नागपुर

सौ अचना मडावी स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल
कामठ$ रोड नागपुर

9545697059

124

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल कामठ$ रोड
नागपुर

डी आर (ीखंडे स.'श

नागसेन /वHयालय 10 नं.पुल
कामठ$ रोड नागपुर

9370231306

125

शांती /वHया मं?दर %ाथ'मक शाळा शRडे नगर
नागपुर

सौ 'लना खांडेकर स.'श

शांती /वHया मं?दर %ाथ'मक शाळा
शRडे नगर नागपुर

9595701574

126

शांती /वHया मं?दर %ाथ'मक शाळा शRडे नगर
नागपुर

सौ सरु े खा धनारे स.'श

शांती /वHया मं?दर %ाथ'मक शाळा
शRडे नगर नागपुर

9766225107

127

समता /वHयालय शRडे नगर नागपुर

सौ अनता सावरकर स.'श

समता /वHयालय शRडे नगर नागपुर

9527517132

128

समता /वHयालय शRडे नगर नागपुर

सौ सन
ं ा लांजेवार
ू द

भारत उFच %ाथ'मक शाळा
शेडेनगर नागपूर

9372422447

मन वनी "मांक

129

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट /पवळी नद
(ी मारोती घोटे कर स.'श
नागपुर

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट
/पवळी नद नागपुर

9673215537

130

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट /पवळी नद
(ी के.एम गज'भये स.'श
नागपुर

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट
/पवळी नद नागपुर

8308959102

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

131

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट /पवळी नद
सौ नमला चाफले
नागपुर

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट
/पवळी नद नागपुर

8149683151

132

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट /पवळी नद
सौ एम एम धोगडे स.'श
नागपुर

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट
/पवळी नद नागपुर

9545857916

133

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा, सग
ु त
नगर,नागपुर

सौ क/वता 'मलद टR भण
ु M 'लपीक

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा,
सग
ु त नगर,नागपुर

9665171590

134

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा, सग
ु त
नगर,नागपरु

भा\य(ी गज'भये

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा,
सग
ु त नगर,नागपरु

7350214179

135

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा, सग
ु त
नगर,नागपुर

आशा अडकUने

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा,
सग
ु त नगर,नागपुर

8888497504

136

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$ रोड, नागपुर (ी एल एम कारे मोरे

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$
रोड, नागपुर

9372840166

137

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$ रोड, नागपरु (ी ए ट गज'भये

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$
रोड, नागपुर

9637170474

138

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$ रोड, नागपुर (ीमती %नाल नागोशे स.'श

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$
रोड, नागपरु

9422550190

साकUतामा ?हंद पाथ'मक शाळा
सग
ु त नगर

9130454716

139

'मयाको इंि\लश %ाथ'मक कुल व
साXकतामा ?हंद %ाथ'मक शाळा, सग
ु त
नगर,नागपरु

140

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय कामठ$ रोड,
नागपुर

सौ 'मना भागवतकर स.'श

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय
कामठ$ रोड, नागपुर

9049779377

141

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय कामठ$ रोड,
नागपुर

(ीमती उषा टूले स.'श

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय
कामठ$ रोड, नागपुर

9766147994

कुमार वषा खोfागडे

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

142

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट /पवळी नद
(ी %शात घरत
नागपुर

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

धमराज /वHयालय पाहुने लेआउट
/पवळी नद नागपुर

9960072523

143

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय कामठ$ रोड,
नागपुर

(ी पंढर सातपत
ु े स.'श

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय
कामठ$ रोड, नागपुर

9960618096

144

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय कामठ$ रोड,
नागपरु खोल "मांक

सौ र;नामला खोरगडे स.'श

यु इं?दरा कॉcहे ट /वHयालय
कामठ$ रोड, नागपरु

9860509876

145

महा;मा फुले %ाथ'मक शाळा 'स दाथ नगर, कू. रानी सरू े शराव िजभकाटे
नागपुर
स.'श.

महा;मा फुले %ाथ'मक शाळा
'स दाथ नगर, नागपुर

7387776413

146

महा;मा फुले %ाथ'मक शाळा 'स दाथ नगर,
नागपुर

यग
ु ांतर म?हला /वHयालय कामठ$
रोड, नागपुर

8308593596

147

महा;मा फुले %ाथ'मक शाळा 'स दाथ नगर,
कुमार क/वता भगत
नागपुर

महा;मा फुले %ाथ'मक शाळा
'स दाथ नगर, नागपुर

8275532341

148

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज टे का,
नागपुर

(ी /वनोद पR दाम

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपुर

7507494059

149

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज टे का,
नागपरु

(ी संदप मडावी

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपरु

7719868322

150

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज टे का,
नागपुर

(ी के एम गायकवाड 'लपीक

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपुर

9545497705

151

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज टे का,
नागपुर

(ी कैलास राठोड गंथालय पEरचर

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपुर

9049171779

152

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज टे का,
नागपुर

सौ मंदा लोखडे 'लपीक

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपुर

8055874062

(ी गौतम गायकवाड स.'श

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

153

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट कािaमर गSल
नवा नकाशा नागपुर

(ीमती :योती जैवाल स.'श

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट काaमीर
गSल नवा नकाशा नागपुर

9623701166

154

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट कािaमर गSल
नवा नकाशा नागपुर खोल "मांक 2

(ीमती जयलhमी मत
ु Y स.'श

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट काaमीर
गSल नवा नकाशा नागपुर

9689863877

155

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट कािaमर गSल
नवा नकाशा नागपरु खोल "मांक 3

(ीमती शीला क[बाडे स.'श

गांधी मेमोEरयल कॉcहे ट काaमीर
गSल नवा नकाशा नागपरु

9823442719

156

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस कॉलेज कामठ$
रोड, नागपुर खोल "मांक 6

(ी एस ड`लू गेडाम लपीक

पी.ड`ल.ु एस. आट अड कॉमस
कालेज टे का, नागपुर

8087771877

157

नेह< कॉcहे ट राणी दग
ु ावती चौक नागपुर

(ी राजकुमार वाघमारे स.'श

Xफरोज गांधी हायकूल /वटा भटट
चौक नागपूर

9579351477

158

नेह< कॉcहे ट राणी दग
ु ावती चौक नागपुर

(ी cह के पाटल स.'श.

Xफरोज गांधी हायकूल /वटा भटट
चौक नागपूर

9561803696

159

नेह< कॉcहे ट राणी दग
ु ावती चौक नागपुर
खोल "मांक 3

(ी ?दपक मंहत स.'श

बाबा रधन
ु ाथवामी हायकुल जूना
कामठ$ रे ाड नागपूर

9421805628

160

राणी दग
ु ावती समाज मं?दर राणी दग
ु ावती
चौक नागपरु खोल "मांक 1

(ी वासद
ु े व सापपैसे स.'श

पंच'शल हायकुल न/व मंगळवार
नागपरू

9371980280

161,

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ु ावती चौक नागपुर

सौ लhमी सोनकुसरे स.'श

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक
शाळा राणी दग
ु ावती चौक नागपुर

8087748209

162

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ु ावती चौक नागपुर खोल "मांक 2

सौ रं जना धडाडे स.'श

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक
शाळा राणी दग
ु ावती चौक नागपुर

9960717047

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9604944588

163

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

(ी आशा कांबळे स.'श

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

164

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

165

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

(ी उमेश सवाईमळ
ु स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9766023708

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

कु. ए पी कुमरे स.'श.

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

7387591520

166

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपरु

(ी आर यु कोचे स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपरु

9579214734

167

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

(ी आर iखराळे स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9881101738

168

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

सौ मंगला माटे स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9890859588

169

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

(ी डी जी इटनकर स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9823921270

170

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपुर

(ी /वनायक गेडाम स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपुर

9860161401

171

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा महे  नगर
नागपरु

(ी सं?दप लाडेकर स.'श

पी.एम.एस. %ाथ'मक शाळा
महे  नगर नागपरु

9021363727

172

म.न.पा. यशोधरा नगर ?हद %ाथ'मक शाळा,
Iपा लंपावे
नागपूर खोल "मांक 5

म.न.पा. यशोधरा नगर ?हद
%ाथ'मक शाळा, नागपूर

9595701623

173

म.न.पा. यशोधरा नगर ?हद %ाथ'मक शाळा,
छाया गज'भये
नागपूर खोल "मांक 6

म.न.पा. यशोधरा नगर ?हद
%ाथ'मक शाळा, नागपूर

9823840778

174

साई"पा %ाथ'मक शाळा योगी अर/वंद नगर
नागपूर

साई"पा %ाथ'मक शाळा /वनोबा
भावे नगर नागपूर

7709456248

सौ माया फूकटे

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

175

साई"पा %ाथ'मक शाळा योगी अर/वंद नगर
नागपूर

कSपना स;यमे(ाम

साई"पा %ाथ'मक शाळा योगी
अर/वंद नगर नागपूर

9766877448

176

महारा+d हायकुल पवन नगर नागपरु

(ी अजय सादतकर स.'श

महारा+d हायकुल पवन नगर
नागपुर

9823725387

177

महारा+d हायकुल पवन नगर नागपुर

(ी पी डी फंदे स.'श

महारा+d हायकुल पवन नगर
नागपरु

8421548978

178

महारा+d हायकुल पवन नगर नागपुर

(ी आर डी दं डारे स.'श

महारा+d हायकुल पवन नगर
नागपुर

7798748675

179

Xफरोज गांधी %ाथ'मक हायकुल पवन नगर
नीतू शामकूरे
नागपुर

Xफरोज गांधी %ाथ'मक हायकुल
पवन नगर नागपुर

7741877760

180

Xफरोज गांधी %ाथ'मक हायकुल पवन नगर
माया श
ू ला
नागपुर

Xफरोज गांधी %ाथ'मक हायकुल
पवन नगर नागपुर

9370417377

181

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक हायकुल
पवन नगर नागपुर

(ी तष
ू ार सहारे

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक
हायकुल पवन नगर नागपुर

9823851871

182

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक हायकुल
पवन नगर नागपरु

%शांत वैध

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक
हायकुल पवन नगर नागपरु

9579333543

183

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक हायकुल
पवन नगर नागपुर

हे मत
ं ड[गरे

राजाराम बहादल
ु े उFच %ाथ'मक
हायकुल पवन नगर नागपुर

9130608950

म.न.पा. यशोधरा नगर मराठ$ %ाथ'मक शाळा
(ी शशीकांत मे(ाम स.'श
पवन नगर, नागपूर खोल "मांक 1

राजाराम बहादल
ु े मा या'मक
हायकुल पवन नगर नागपुर

9326660021

म.न.पा. यशोधरा नगर मराठ$ %ाथ'मक शाळा
(ीमती शकंु तला लोनारे स'श
पवन नगर, नागपूर खोल "मांक 2

म.न.पा. यशोधरा नगर मराठ$
%ाथ'मक शाळा पवन नगर,

7709476340

184

185

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

186

म.न.पा. यशोधरा नगर मराठ$ %ाथ'मक शाळा
(ी संतोष हटवार
पवन नगर, नागपूर

संगीता उFच %ाथमीक शाळा

9673413325

187

म.न.पा. यशोधरा नगर मराठ$ %ाथ'मक शाळा
(ी ओम%काश धाबेकर
पवन नगर, नागपूर

संगीता उFच %ाथमीक शाळा

9420515723

188

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर यादव नगर
सौ आशा शेडे स.'श
नागपरू

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर
यादव नगर नागपरू

7030696888

189

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर यादव नगर कू शगूlता नसीImदन अंसार
नागपूर
स.'श

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर
यादव नगर नागपूर

9021747039

190

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर यादव नगर
नागपूर

सौ आयलन बोरकर स.'श

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर
यादव नगर नागपूर

7875128172

191

बहूजन ?हताय सभाग़ह बु द /वहाराजवळ
यादव नगर नागपूर

सौ फहम आरा ज'मर सयद
स.'श

एस.के.बी. %ाथ'मक /वHया म?दर
यादव नगर नागपूर

8149909397

192

म.न.पा. कंु दनलाल नगर मराठ$ %ाथ'मक
शाळा कंु दनलाल गुlता नगर, नागपूर

सौ संगीता वालदे

अंगणवाडी सेवीका मानव नगर

9579274178

193

म.न.पा. कंु दनलाल नगर मराठ$ %ाथ'मक
शाळा कंु दनलाल गlु ता नगर, नागपरू

सौ /वणा वै+णव स.'श.

म.न.पा. कंु दनलाल नगर मराठ$
%ाथ'मक शाळा कंु दनलाल गुlता
नगर, नागपूर

9373961181

194

म.न.पा. कंु दनलाल नगर मराठ$ %ाथ'मक
शाळा कंु दनलाल गुlता नगर, नागपूर

सौ अनरु ाघा मोहबे स.'श

म.न.पा. कंु दनलाल नगर मराठ$
%ाथ'मक शाळा कंु दनलाल गुlता
नगर, नागपरू

8928629251

195

म.न.पा. कळमना वती %ाथ'मक शाळा,
नागपूर

सौ %तभा लांजेवार

म.न.पा. कळमना वती %ाथ'मक
शाळा, नागपूर

9764171949

196

म.न.पा. कळमना वती %ाथ'मक शाळा,
नागपूर

अनमोल रामटे के

महारा+ट हायकुल वामी
/ववेकानंद नगर जूना कामठ$ रोड
नागपूर

8149933548

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

197

म.न.पा. कळमना वती %ाथ'मक शाळा,
नागपूर

198

महारा+ट हायकुल वामी /ववेकानंद नगर
जूना कामठ$ रोड नागपूर

%वीन नकोडे

199

महारा+ट हायकुल वामी /ववेकानंद नगर
जूना कामठ$ रोड नागपरू

राजकूमार चौहान

म.न.पा. कळमना वती %ाथ'मक
शाळा, नागपरू

8605730648

200

म.न.पा. कळमना ?हंद %ाथ'मक शाळा जुना
कामठ$ रोड, नागपूर खोल "मांक 1

(ी. अनल मे(ाम स.'श

म.न.पा. कळमना ?हंद %ाथ'मक
शाळा जुना कामठ$ रोड, नागपूर
खोल "मांक 1

9890219766

म.न.पा. कळमना ?हंद %ाथ'मक
शाळा जुना कामठ$ रोड, नागपूर

9326559289

(ी पराग Lीरसागर

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

महारा+ट हायकुल वामी
/ववेकानंद नगर जूना कामठ$ रोड
नागपूर

9175986447

सरवती /वधालय कळमना
नागपूर

201

बुट प`लक कुल, जुना कामठ$ रोड, कळमणा (ी. धनराज कंु भारे स.'श

202

बुट प`लक कुल, जुना कामठ$ रोड, कळमणा सौ वlना राउत स.'श

म.न.पा वांजर ?हंद %ाथ'मक
शाळा जूना कामठ$ रोड नागपूर

8275871432

203

बट
ु  प`लक कुल, जुना कामठ$ रोड, कळमणा (ी शीव%साद ठाकूर स.'श

म.न.पा वांजर ?हंद %ाथ'मक
शाळा जूना कामठ$ रोड नागपूर

9823702867

204

बुट प`लक कुल, जुना कामठ$ रोड, कळमणा सौ शशीकला %भाकर चoदे स.'श

म न पा कळमणा मराठ$ %ाथ'मक
शाळा जूना कामठ$ रोड नागपरू

9860980882

205

बुट प`लक कुल, जुना कामठ$ रोड, कळमणा सौ सरोज ग[डाणे

सरवती /वधालय जूना कामठ$
रोड नागपूर

206

Xकदवाई %ाथ'मक शाळा, आशी नगर नागपूर

(ी मझर आरा स.'श

Xकदवाई %ाथ'मक शाळा, आशी
नगर नागपूर

9370185728

207

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी हाऊस चौक
DबनाकU मंगळवार नागपूर

(ी ल'लत वाहणे स.'श

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी
हाऊस चौक DबनाकU मंगळवार
नागपूर

9970034144

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

208

Xकदवाई %ाथ'मक शाळा, आशी नगर नागपूर

209

Xकदवाई %ाथ'मक शाळा, आशी नगर नागपरू (ी मो अय`ु ब स.'श

/%ती सहारे

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

अंगणवाडी सेवीका

9975029170

Xकदवाई %ाथ'मक शाळा, आशी
नगर नागपूर

9423632588

अंगणवाडी सेवीका
मानवनगर कR

9420853484

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक
/वHयालय महे  नगर,नागपूर

8180826843

210

म.न.पा आझाद नगर उद ु उFच %ाथ'मक
शाळा महे  नगर,नागपरू खोल "मांक 1

बदIनीसा परवीन

211

म.न.पा आझाद नगर उद ु उFच %ाथ'मक
शाळा महे  नगर,नागपूर खोल "मांक 2

सौ मंगला कवडे

212

म.न.पा आझाद नगर उद ु उFच %ाथ'मक
शाळा महे  नगर,नागपूर खोल "मांक 3

जूबेदा खातन
ू

म.न.पा आझाद नगर नं 2 उद ु
उFच %ाथ'मक शाळा महे 
नगर,नागपूर

9372509382

213

म.न.पा आझाद नगर उद ु उFच %ाथ'मक
शाळा महे  नगर,नागपूर खोल "मांक 4

शगूlता अंजूम

म.न.पा आझाद नगर नं 2 उद ु
उFच %ाथ'मक शाळा महे 
नगर,नागपूर

9960349478

214

/वHयासागर कॉcहे ट यशो?दप कॉलनी महे 
नगर,नागपूर खोल "मांक 1

(ीमती सरोज गज'भये स.'श.

/वHयासागर कॉcहे ट यशो?दप
कॉलनी महे  नगर,नागपूर

8623032251

215

/वHयासागर कॉcहे ट यशो?दप कॉलनी महे 
नगर,नागपरू खोल "मांक 2

216

217

218

कू रचा शमा

/वHयासागर कॉcहे ट यशो?दप
कॉलनी महे  नगर,नागपरू

म.न.पा आझाद नगर उद ु उFच %ाथ'मक
शाळा महे  नगर,नागपूर खोल "मांक 5

शबाना 'सmदकU

म.न.पा आझाद नगर नं 2 उद ु
उFच %ाथ'मक शाळा महे 
नगर,नागपरू

8805863631

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक /वHयालय
महे  नगर,नागपूर

गौतम पाटल

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक
/वHयालय महे  नगर,नागपूर

8928636756

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक /वHयालय
महे  नगर,नागपूर

कू अaवीनी राउत

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक
/वHयालय महे  नगर,नागपूर

7507582225

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

219

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक /वHयालय
महे  नगर,नागपूर

220

Xफरोज गांधी हायकुल /वटाभट चौक
/वनोबा भावे नगर नागपुर

221

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपरू

222

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

योगीता कापसे

उSहास गायकवाड उFच %ाथ'मक
/वHयालय महे  नगर,नागपूर

9145770021

(ी वlनील नागपरू कर स.'श

Xफरोज गांधी हायकुल /वटाभट
चौक /वनोबा भावे नगर नागपुर

8087268664

कुमार शालनी राऊत स.'श

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपरू

7744962271

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

कुमार XकतY गाडवे
स.'श

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

8554928805

223

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

(ीमती नलमा तामगाडगे स.'श

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

9823468882

224

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

सौ शेलेजा अ8े स.'श

साई"पा उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

7744962271

225

%ोpे'सव कॉcहे ट /वनोबा भावे नगर,नागपरू

सौ सोनू उके स.'श

%ोpे'सव कॉcहे ट /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

9096196161

226

%ोpे'सव कॉcहे ट /वनोबा भावे नगर,नागपूर (ीमती पमीता हाडके स.'श

%ोpे'सव कॉcहे ट /वनोबा भावे
नगर,नागपरू

9096196161

227

संगता उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

कुमार माधरू  तारणेकर स.'श

संगता उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

9665402974

228

संगता उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

(ीमती जय(ी मरघडे स.'श

संगता उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

7385041279

229

संगता उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

(ी गातव बोरकर स.'श

संगता उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

7507902043

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

230

संगता उFच %ाथ'मक शाळा /वनोबा भावे
नगर,नागपूर

कुमार सव
ु णा धनजोडे स.'श

संगता उFच %ाथ'मक शाळा
/वनोबा भावे नगर,नागपूर

9325131257

231

रे Sवे इंटटयट
ु द]Lण पुव रे Sवे वस शॉप
जवळ कडबी चौक ,नागपूर

नतीन बडे

भोला हायकुल न/वन इमारत
मोतीबाग नागपूर

7276863260

232

रे Sवे इंटटयट
ु द]Lण पुव रे Sवे वस शॉप
जवळ कडबी चौक ,नागपरू

लथ
ु मेर ऑरक Lokeh

भोला हायकुल न/वन इमारत
मोतीबाग नागपरू

9403343842

233

भोला हायकुल न/वन इमारत मोतीबाग
नागपूर

रता क़+णाजी मळ
ू े

234

भोला हायकुल न/वन इमारत मोतीबाग
नागपूर

(ीमती सन
ू ीता कोटांगळे

अंगणवाडी सेवीका
ल+करबाग /पवळया शाळे जवळ

9325204654

235

भोला हायकुल न/वन इमारत मोतीबाग
नागपूर

मंगला जनबंधू

अंगणवाडी सेवीका
ल+करबाग /पवळया शाळे जवळ

8275109364

236

भोला हायकुल न/वन इमारत मोतीबाग
नागपूर

कू Iचीका दलाल

भोला हायकुल न/वन इमारत
मोतीबाग नागपूर

8928111588

237

भोला हायकुल न/वन इमारत मोतीबाग
नागपरू

कुमार /वना नवधरे स.'श

भोला हायकुल न/वन इमारत
मोतीबाग नागपरू

9822009423

238

वितक मा य'मक /वHयालय नवा नकाशा
नागपूर

(ीमती महानंदा खैरकर

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

7030986983

239

वितक मा य'मक /वHयालय नवा नकाशा
नागपूर

दश
ु ीला गज'भये

वितक मा य'मक /वHयालय
नवा नकाशा नागपूर

9975733312

240

वितक मा य'मक /वHयालय नवा नकाशा
सन
ू ीता वालदे
नागपूर

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9423533899

nkl

अंगणवाडी सेवीका

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

241

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

वितक मा य'मक /वHयालय नवा नकाशा
(ीमती जय(ी हटट 'लपीक
नागपूर

242

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक शाळा
ल+करबाग नागपूर

(ी र/वं नानवटे स.'श

243

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक शाळा
ल+करबाग नागपरू

(ी एम एम खापडM

244

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक शाळा
ल+करबाग नागपूर

(ी अशोक मोटघरे स.'श

245

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक शाळा
ल+करबाग नागपूर

सौ मंदा रामटे के स.'श

246

भोला हायकुल मोतीबाग नागपूर

247

राममनोहर लोहया वाचनालय अशोक चौक
नागपूर खोल "मांक 3

248

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
शाळा आशी नगर नागपरू

(ी अनमोल खापडM %यो परचर

249

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
शाळा आशी नगर नागपूर

वंदना मे(ाम

250

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक त<लता यशंवत नावरे अंगवानी
शाळा आशी नगर नागपूर
सेवेकU कR कमांक 13

251

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
स%
ू ीया बारसागडे
शाळा आशी नगर नागपूर

माया इंदरू कर

(ी पी एस पडोळे स.'श

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

वितक मा य'मक /वHयालय
नवा नकाशा नागपूर

9890702012

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक
शाळा ल+करबाग नागपूर

7350613640

संगम मा यामीक /वधालय
भोसलेवाडी

9371674348

संगम %ाथ'मक शाळा ल+करबाग
नागपूर

9860613893

म.न.पा मराठ$ उFच %ाथ'मक
शाळा ल+करबाग नागपूर

9326126084

अंगणवाडी सेवीका

9021778854

नत
ु न महला /वHयालय,बाळाभाउ
पेठ नागपूर

9403209786

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम
हायकुल असीनगर

9325878860

अंगणवाडी सेवीका

9175760360

आसीनगर म:जीचा मागे टे का

9158003304

अंगणवाडी सेवीका

9028077557

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

252

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
शाळा आशी नगर नागपूर

(ी शRडे

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम
हायकुल असीनगर

253

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
मालती घोडेवार
शाळा आशी नगर नागपूर

254

मन वनी "मांक

अंगणवाडी सेवीका

9011691128

सौ वंदना मनेाज चcहान
म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक
अंगनवाडी सेवेकU के कमांक
शाळा आशी नगर नागपरू
14

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम
%ाथ'मक शाळा

9421304270

255

म.न.पा मौलाना अ`दल
ु कलाम उद ु %ाथ'मक कुमार लता नारायण वालदे
शाळा आशी नगर नागपूर
अंगनवाडी से/वका

अंगनवाडी कमांक 12 %भा बेले
यांचे घर 'स दाथ नगर टे का
नागपरू

9325078130

256

म.न.पा राममनोहर लोहया वाचनालय अशोक
(ी अशोक एम वासनक .'लपीक
चौक नागपूर

म.न.पा राममनोहर लोहया
वाचनालय अशोक चौक नागपूर

9960701407

257

म.न.पा राममनोहर लोहया वाचनालय अशोक
(ी एच एम राणे स.'श
चौक नागपूर खोल "मांक 2

नत
ु न महला /वHयालय,बाळाभाउ
पेठ नागपूर

9975870476

258

म.न.पा ल+करबाग उद ु %ाथ'मक शाळा नवा
(ी मोहमद इबाल %यो पEरचर
नकाशा ल+करबाग नागपूर खोल "मांक 1

Xकडवाई हायकुल आसीनगर
नागपूर

8408889249

259

म.न.पा ल+करबाग उद ु %ाथ'मक शाळा नवा
नकाशा ल+करबाग नागपरू खोल "मांक 2

(ी मोहमद असरार %यो पEरचर

Xकडवाई हायकुल आसीनगर
नागपरू

9890421973

260

म.न.पा व अकबरखान उताद आखाडा,
Xकडवाई मैदान, नवा नकाशा नागपूर
वाचनालय खोल

(ी दामोधर भाईमारे स.'श

व दामोघर खापउ /वHयायल
पाचपावल नागपूर

9823215096

सहा आय
ु त, महानगर पा'लका
आसीनगर झोन कमांक

9860432353

संगम मा यामीक /वधालय
भोसलेवाडी

9130183373

261

262

म.न.पा व अकबरखान उताद आखाडा,
Xकडवाई मैदान, नवा नकाशा नागपूर आखाडा (ी योगेश बोरकर 'लपीक
खोल
म.न.पा व अकबरखान उताद आखाडा,
Xकडवाई मैदान, नवा नकाशा नागपूर िजम
खोल

(ी आर बी उके

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

263

माइंड पेस इंटटयट
ू ऑफ टे नॉलॉजी
नवाशा नागपूर

264

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

सौ जेबा तबसम
ू स.'श.

Xकडवाई हायसकुल आसीनगर

8983415440

माइंड पेस इंटटयट
ू ऑफ टे नॉलॉजी
नवाशा नागपूर

(ी मोहमद सादक %यो परचर

Xकडवाई हायसकुल आसीनगर

9028225495

265

माइंड पेस इंटटयट
ू ऑफ टे नॉलॉजी
नवाशा नागपरू

सौ <खसाना बेगम स.'श

Xकडवाई हायसकुल आसीनगर

9158920078

266

माइंड पेस इंटटयट
ू ऑफ टे नॉलॉजी
नवाशा नागपूर

पु+पा जागेaवर रहाटे अंगवानी
सेवकU

अंगनवाडी के कमांक 121
लaकरबाग नागपूर

8806513094

267

नागपरू महानगर पा'लका उपवन वाचनालय
गु<नानक पुरा नागपूर खोल "मांक 1

(ी बाबा Dबपटे स.'श

संत चोखामेळा हायकुल
नागपरू (एस.एस.सी गSस)

9421779759

268

टे ट इसरु स (रा:य /वमा) दवाखाना नवा
नकाशा नागपूर खोल "मांक 1

(ी डी एल चौसरे स.'श

नत
ु न महला /वHयालय,बाळाभाउ
पेठ नागपूर

9422822965

269

/वभागय नागपुर सध
ु ार %यास कायालय
वैशाल नगर नागपूर

(ी Xकशोर पोतले 'लपीक

/वभागय नागपरु सध
ु ार %यास
कायालय वैशाल नगर नागपरू
खोल "मांक 1

8698385282

270

म.न.पा वैशाल नगर ?हंद %ाथ'मक शाळा
नागपरू

म.न.पा वैशाल नगर ?हंद
%ाथ'मक शाळा नागपरू

8857956958

271

म.न.पा वैशाल नगर ?हंद %ाथ'मक शाळा
नागपूर

म.न.पा वैशाल नगर ?हंद
%ाथ'मक शाळा नागपूर

8600024680

(ीमती %ेमकुमार बागडे स.'श

सौ चंद%भा दवाडे स.'श

272

महा;मा फुले कया /वHयालय न/वन इमारत
सौ cह आर चहांदे
वैशाल नगर नागपूर

महा;मा फुले कया /वHयालय
न/वन इमारत वैशाल नगर नागपूर

9371095491

273

महा;मा फुले कया /वHयालय न/वन इमारत
के एच रे वतकर
वैशाल नगर नागपूर

महा;मा फुले कया /वHयालय
न/वन इमारत वैशाल नगर नागपूर

8087274628

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

274

महा;मा फुले कया /वHयालय न/वन इमारत
वैशाल नगर नागपूर

275

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

(ी रोशन वघाडे

महा;मा फुले कया /वHयालय
न/वन इमारत वैशाल नगर नागपूर

9175302095

महा;मा फुले हायकुल 'मलंद नगर नागपरू

(ी अजय पांडे

महा;मा फुले हायकुल 'मलंद
नगर नागपूर

8087647059

276

महा;मा फुले हायकुल 'मलंद नगर नागपूर

सौ जय(ी जाधव स.'श

महा;मा फूले कया /वHयालय न/व
इमारत वैशाल नगर नागपरू

9921798285

277

महा;मा फुले हायकुल 'मलंद नगर नागपूर
खोल "मांक 3

(ी %शांत कुहटे स.'श.

महा;मा फूले कया /वHयालय न/व
इमारत वैशाल नगर नागपूर

9822933827

278

संत चोखामेळा गSस हायकुल पाचपावल
नागपूर(एस.एस.सी गSस)

र;नाकर ठाकरे

एस सी एस गलस हायकमल

9890792576

संत चोखामेळा गSस हायकुल पाचपावल
नागपूर(एस.एस.सी गSस)

(ी उ दव बागडे स.'श

संत चोखामेळा गSस हायकुल
पाचपावल नागपूर(एस.एस.सी
गSस)

9423629081

280

संत चोखामेळा गSस हायकुल पाचपावल
नागपूर(एस.एस.सी गSस)

(ी अ/वनाश चोरे स.'श.

संत चोखामेळा गSस हायकुल
पाचपावल नागपरू (एस.एस.सी
गSस)

9890792576

281

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपूर

(ी एन पी गणोरकर

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल
नागपरू

9579732740

282

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपूर

सौ गीता बागडे

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9096829613

283

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपूर

(ी पी जी गौरदपे

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल
नागपूर

9028465970

284

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपूर

कू सोनीया खैरजानी

279

'संधी ?हंद गSस हायकूल
पाचपावल नागपूर

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

285

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपूर

(ी अशोक शमा

'संधी महा/वधालय पाचपावल
नागपूर

9021129597

286

'संधी ?हंद हायकुल पाचपावल नागपरू

(ीमती बरखा माiखजानी स.'श

'संधी ?हंद गSस हायकुल
पाचपावल नागपूर

9371363701

287

म.न.पा बाळाभाऊपेठ %ाथ'मक शाळा नागपूर

अनता गज'भये

अंगणवाडी सेवीका
कूरहाडकर पेठ नागपरू

8446985893

288

म.न.पा बाळाभाऊपेठ %ाथ'मक शाळा नागपूर

अ'भलाशा गज'भये

अंगणवाडी सेवीका
कूरहाडकर पेठ नागपूर

5446443671

289

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ु ावती चौक नागपुर

सौ सरू े खा ग[डाने

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9325010138

290

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ु ावती चौक नागपुर

सौ लना मनीष कंू भारे

अंगणवाडी सेवीका
मानव नगर

9175299070

291

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ु ावती चौक नागपुर

(ी डी सी मंदे

नकूज /वधालय नवी मंगळवार
नागपूर

9960436041

292

म.न.पा. राणी दग
ु ावती %ाथ'मक शाळा राणी
दग
ा
व
ती चौक नागपरु
ु

(ी पी के ब[ े

नकूज /वधालय नवी मंगळवार
नागपरू

9730221485

293

महालhमी /वHयालय बु द/वहार जवळ
पंच'शल नगर नागपूर

माधव चहारे

महालhमी /वHयालय बु द/वहार
जवळ पंच'शल नगर नागपूर

294

महालhमी /वHयालय बु द/वहार जवळ
पंच'शल नगर नागपूर

सौ पूजा मे(ाम

महालhमी /वHयालय बु द/वहार
जवळ पंच'शल नगर नागपूर

8408964744

295

महालhमी /वHयालय बु द/वहार जवळ
पंच'शल नगर नागपूर

कू नलमा ड[गरे

महालhमी /वHयालय बु द/वहार
जवळ पंच'शल नगर नागपूर

8888822536

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

296

म.न.पा. पंच'शलनगर वाचनालय, पंच'शल
नगर नागपूर खोल "मांक 1

(ी सश
ू ीलकूमार ढोके

महालhमी /वHयालय बु द/वहार
जवळ पंच'शल नगर नागपूर

7776887877

297

म.न.पा. पंच'शलनगर वाचनालय, पंच'शल
नगर नागपूर खोल "मांक 2

(ी संजय धोटे

महालhमी /वHयालय बु द/वहार
जवळ पंच'शल नगर नागपूर

8484955029

298

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपरू

(ीमती पी एम नकम स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपरू

9923088124

299

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपूर

कुमार सम
ू ी=k गेडाम स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपूर

9764507789

300

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपूर

सौ के.बी माकडे स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपूर

7770029779

301

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपूर

कुमार पी आर सरु जूसे स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपूर

8055184698

302

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपूर

कुमार बी एम लोणारे स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपूर

9579139330

303

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा सज
ु ाता नगर
नागपरू

कुमार शारदा सट
ु े स.'श

गौतम उFच %ाथ'मक शाळा
सज
ु ाता नगर नागपरू

9326467453

304

नकुज /वHयालय DबनाकU मंगळवार नागपूर जे एस नमसरकर

नकुज /वHयालय DबनाकU
मंगळवार नागपूर

9764785514

305

नकुज /वHयालय DबनाकU मंगळवार नागपूर मनीष जांमळे

नकुज /वHयालय DबनाकU
मंगळवार नागपूर

8983584770

306

नकुज /वHयालय DबनाकU मंगळवार नागपूर रे शमा टापरे

नकुज /वHयालय DबनाकU
मंगळवार नागपूर

8600363052

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

307

नकुज /वHयालय DबनाकU मंगळवार नागपूर सौ पी एन लंगडे स.'श

नकुज /वHयालय DबनाकU
मंगळवार नागपूर

9823469451

308

नकुज /वHयालय DबनाकU मंगळवार नागपरू आर एच हटवार

नकुज /वHयालय DबनाकU
मंगळवार नागपूर

9637436687

309

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु पाटल वाडी
मेहRदबाग रोड नागपरू

(ी िजतेश तारक

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु
पाटल वाडी मेहRदबाग रोड नागपरू

9765266724

310

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु पाटल वाडी
मेहRदबाग रोड नागपूर

सौ मेघा पंडे स.'श

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु
पाटल वाडी मेहRदबाग रोड नागपूर

9011169843

311

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु पाटल वाडी
सौ शारदा वाघ स.'श
मेहRदबाग रोड नागपूर

सरवती हायकुल, DबनाकU बापु
पाटल वाडी मेहRदबाग रोड नागपूर

9420566692

312

पंच'शल हायकुल DबनाकU मगंळवार नागपूर

महालhमी /वधालय कंू दनलाल
गूlता नगर नागपूर

9970670140

313

पंच'शल हायकुल DबनाकU मगंळवार नागपूर
(ी हनम
ं ल[ढे स.'श
ू त
खोल "मांक 2

राजाराम बहादल
ू े %ा शाळा नागपरू

8888311817

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार
नागपरू

9503353434

(ी संदप ताजने

314

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार नागपूर

(ी नामदे व सहारे %यो पEरचर

315

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार नागपूर

सौ आशा बुराडे स.'श.

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार
नागपूर

9921250320

316

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार नागपूर

(ी सरु े श चcहान स.'श

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार
नागपूर

9326043177

317

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी हाऊस चौक,
DबनाकU मंगळवार नागपूर

(ी नतीन भावे स.'श.

/वशाखा ?हंद ◌ा य'मक शाळा
कांजी हाऊस चौक, DबनाकU
मंगळवार नागपूर

7030863487

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

318

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी हाऊस चौक,
DबनाकU मंगळवार नागपूर खोल "मांक 2

319

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी हाऊस चौक,
कुमार सरे ाज काळबांडे स.'श
DबनाकU मंगळवार नागपूर खोल "मांक 3

/वशाखा मराट मा य'मक शाळा
कांजी हाऊस चौक, DबनाकU
मंगळवार नागपूर

9823396134

320

/वशाखा मा य'मक शाळा कांजी हाऊस चौक,
DबनाकU मंगळवार नागपरू

(ी अमोल अवथरे स.'श

/वशाखा मराट मा य'मक शाळा
कांजी हाऊस चौक, DबनाकU
मंगळवार नागपूर

9767594019

321

महालhमी /वHयालय कंु दनलाल गुlता नगर
नागपूर

(ीमती शोभा राऊत स.'श

महालhमी /वHयालय कंु दनलाल
गुlता नगर नागपूर

9421706198

322

महालhमी /वHयालय कंु दनलाल गुlता नगर
नागपूर

(ी अमोल भड
ु े स.'श

महालhमी /वHयालय कंु दनलाल
गुlता नगर नागपूर

7875067648

323

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार नागपूर

सौ /%ती ईटनकर स.'श

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार
नागपूर

9822362327

324

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार नागपरू

सौ वषा पा?टल स.'श

'स दाथ /वHयालय न/व मंगळवार
नागपूर

9970421563

325

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपरू

सौ 'लल वालदे

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक
शाळा ठकरpाम नागपरू

9561805105

326

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपूर

(ी नतीन सोनवणे स.'श

पंच'शल हायकुल राणी दग
ु ावती
चौक न/व मंगळवार

9579420375

327

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपूर

सौ आशा बागडे

दामोधर खापडM हायकुल
बाळाभाऊ पेठ नागपूर

9766016966

328

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपूर

(ीमती सं या ढाले स.'श

पंच'शल हायकुल राणी दग
ु ावती
चौक न/व मंगळवार

9371082397

(ी %मोद मे(ाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

/वशाखा शाळा कांजी हाऊस चौक,
DबनाकU मंगळवार नागपूर

Lok{kjh

मतदान के
कमांक

मतदान के् ाचे नावे

नय
ु त मतदान के सरय
अधकार यांचे नाव व पदनाम

कायरत शाळे चे/कायालयाचे नाव

मन वनी "मांक

329

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपूर

(ी cह cह धापोडकर पयो
पEरचर

पंच'शल हायकुल राणी दग
ु ावती
चौक न/व मंगळवार

9766300557

330

म.न.पा पाचपावल ?हंद %ाथ'मक शाळा
ठकरpाम नागपूर

कुमार अनता जानोरकर स.'श

संत चोखामेळा हायकुल
नागपरू (एस.एस.सी गSस)

9373129809

331

संत चोखामेळा हायकुल नागपूर(एस.एस.सी
गSस)

सौ रे खा वानखेडे स.'श

संत चोखामेळा हायकुल
नागपरू (एस.एस.सी गSस)

9673896846

Lok{kjh

