185- मलबार हल वधानसभा मतदार संघ
पद नद शत ठकाणांची मा हती
अ.
.
1.

2.

3.

पद नद शत ठकाणे व प ता
#ी.बी.पी.के.सहकार %वदया मं दर, पं&डत
मदन मोहन माल%वया रोड, मुंबई-34.
आरट ओ काया5लय बॉडीगाड5 लेन, मुंबई34
यस
ु ूफमेहेर अल शाळा तुळसीवाडी रोड,
मुंबई -34

मतदान क

तर य

अ धका!यांचे नाव
#ी. जग.नाथ भोजने
#ी. %वदयाधर त1डले
#ी. र%वं साटम
#ी. हर ष आ8हाड
#ी.मंगेश दराडे
#ी. संतोष कापस
#ी. दनेशकुमार शुCला
#ी. झाकEर हुसेन शेख
#ी. शंकर तरमारे
#ी. स यनारायण कोर

4.

Gय.ु अ.Hा. मराठI शाळा, ताडदे व, मब
ुं ई -34

#ी. Jकशोर सोनवणे
#ी. महे श भालेकर

5.

6.

7.

8.

9.
10.

सुद त हाय कुल, जावजी दादाजी रोड,
मंब
ु ई-07.
.यु मॉडेल इ.फंट कूल भल
ु ाबाई दे साई
रोड, मुंबई-26.

#ी. सभ
ु ाष महाजन
#ी. दपक भालेराव
#ी. मंगा च ते
#ी. %ववेक पाट ल
#ी.रामचं जोशी
#ी. भालचं जोशी

जग.नाथ शंकरसेठ चौक, Gय.ु मराठI

#ी.H%वण ब े

कुल फेअर PQज लो लेवल (एस), मुंबई07.

#ी. सरु रावराणे

आ#य अSया सका, खेमराज कृUणदास
माग5,मंब
ु ई-04
मॉड5न हाय कुल,

सCका नगर, 8ह पी

#ी. रमेश भत
ु े
#ी. राकेश पवार
#ी.वैभव करं बेळे
#ी.चं कांत सावंत
#ी. दनेश वािXमकE

रोड, मुंबई-04

#ी. स दप राबांडे

साव5ज नक बांधकाम %वभाग, लटल गYज

#ी. स चन भरु े

रोड,

#ी.कौशल मोरे

मतदान क

तर य

अ धका!यांचा नंबर
9969069356
8652065672
9969818953
९९८७३७०९१५
7208372716
8692984245
8828044186
9323771325
8652796154
8429905000
9665805655
9773465120
7045995333
८२८६५८८१४६
8655614834
9764061203
9145451436
9820736475
8097375955
8652596336
8657289473
8928032925
9870922653
9930250341
9892638221
9619239624
9773649353
8108020448

#ी. %वनोद तवार
11.

कवळे मठ मनपा शाळा वाळकेZवर

#ी. नाग शमा5
#ी. अ मत JकXलेकर
#ी. यशपाल कागडा

12.

13.

चJक सक समूह शरोळकर हाय कुल

म[यवत\ काया5लयात चन\ रोड, मुंबई-07.

#ी. स चन भवे

9869189303
7045412636
9082734300
9821329634

#ी. मनोहर वेXये

9702074933
8692876262

#ी. संजय गेXये

९०२९३३८८२८

#ी. र%वं कदम

९२२०८७०५८८

#ी. चंदन जाधव

८८७९५६११०४

#ी.संतोष वरक

९८६९३३१५३९

#ी. संजय दे साई

९८१९५४१४६०

#ी. संजय कोJकरा

८४२४०२०२९३

