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मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ४ लोकसभा मतदार संघात ८६ उमेदवार
मुंबई, दि. १३ एप्रिल २०१९ : सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक- २०१९ करिता मुंबई उपनगर
जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ५ उमेदवारांनी माघार घेतली असन
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उमेदवार आहे त, अशी माहिती

श्री. सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणक
अधिकारी, मंब
ू
ु ई उपनगर जिल्हा यांनी
दिली.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २९ एप्रिल २०१९ रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी २ एप्रिल २०१९
रोजी नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्यात सुरुवात झाली होती. तर ९ एप्रिल २०१९ ही नामनिर्देशन
पत्रे सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी ही दिनांक १० एप्रिल
२०१९ रोजी करण्यात आली. सादर नामनिर्देशन पत्रांच्या छाननी दरम्यान १३ उमेदवारांची
नामनिर्देशन पत्रे अवैध तर ९१ उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली. वैध ठरलेल्या
उमेदवारांना त्यांचे अर्ज १२ एप्रिल २०१९ पर्यन्त मागे घेण्याची मुदत दे ण्यात आली होती.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मद
ु त संपल्यानंतर मंब
ु ई उत्तर लोकसभा मतदारसंघात १८,

मुंबई उत्तर पश्चिम (वायव्य) लोकसभा मतदारसंघातून २१, मुंबई उत्तर पूर्व (ईशान्य) लोकसभा
मतदारसंघातन
ू २७ व मंब
ु ई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातन
ू २० उमेदवार असल्याचे स्पष्ट
झाले आहे .
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ४ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी अर्ज माघारी
घेण्याची मद
ु त संपल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम यादी पढ
ु ीलप्रमाणे:
मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघात १८ उमेदवार
मुंबई उत्तर लोकसभा मतदार संघात उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर १८ उमेदवारांची अंतिम
यादी पुढीलप्रमाणे :- उर्मिला श्रीकांत मातोंडकर (इंडियन नॅशनल काँग्रेस), गोपाल चिनय्या शेट्टी
(भारतीय जनता पार्टी), मनोजकुमार जयप्रकाश सिंह (बहुजन समाज पार्टी). अन्ड्र जॉन फर्नांडिस
(हम भारतीय पार्टी), अंकुशराव शिवाजीराव पाटील (राष्ट्रीय मराठा पार्टी), समयसिंग आनंद
चंडालिया (बहुजन मुक्ती पार्टी), छन्नु सहदे वराव सोनटक्के (भारत प्रभात पार्टी), सुनील
उत्तमराव थोरात (वंचित बहुजन आघाडी), डॉ.पवन कुमार पांडे (सर्वोदय भारत पार्टी), फतेह
मोहम्मद मन्सुरी शेख (भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी), रं जित बजरं गी तिवारी (नैतिक पार्टी),
कॉ.विलास विठ्ठल हिवाळे (मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - रे ड फ्लॅ ग). अपक्ष उमेदवार
:- अख्तर मुन्शी पेपेरवाला,मोहम्मद आझाद इस्माईल अन्सारी, अमोल अशोकराव जाधव,
भगवतीदान करनीदान गढवी, मिलिंद शंकर रे पे व डॉ. रईस खान.
मुंबई उत्तर पश्चिम (वायव्य) लोकसभा मतदार संघात २१ उमेदवार
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उमेदवारी

अर्ज माघारी

घेतल्यानंतर २१ उमेदवारांची यादी पुढीलप्रमाणे: गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर (शिवसेना), संजय

निरुपम (इंडियन नॅशनल काँग्रेस), अजय कैलासनाथ दब
ु े (जन अधिकार पार्टी), सुरेंद्र मोहन
अरोरा (भारत जन आधार पार्टी), चंद्रशेखर शर्मा (भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी), छाया
सुनील तिवारी (जनता काँग्रेस), धर्मेंद्र श्रीराम पाल (राष्ट्रवादी क्रांती दल), विजय मारोती कोयले
(राष्ट्रीय मराठा पार्टी), शकंु तला मारिया कुशालकर (प्रबद्ध
रिपब्लिकन पार्टी), अबस
ु
ु ालीम
अरुणहक शंक (राष्ट्रीय ओलामा कौन्सिल), सुभाष पासी (समाजवादी पार्टी), सुरेश सुंदर शेट्टी
(वंचित बहुजन आघाडी), हरिशंकर शिवपूजन यादव (आपकी अपनी पार्टी). अपक्ष उमेदवार:अफताब मशवूद खान , गजानन तक
ु ाराम सोनकांबळे , प्रभाकर तारापदो साधू, मदन बनवारीलाल
अग्रवाल, ॲड. मितेश वार्ष्णेय, विजेन्द्र कुमार राय, शशिकांत कंु डलिक कदम व संजय विश्वनाथ
सकपाळ.
मुंबई उत्तर पूर्व (ईशान्य) लोकसभा मतदार संघात २७ उमेदवार
मंब
ु ई उत्तर पर्व
ू (ईशान्य) लोकसभा मतदार संघात उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर २७
उमेदवारांची यादी पुढीलप्रमाणे : संजय दिना पाटील (नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी), मनोज
किशोरभाई कोटक (भारतीय जनता पार्टी), संजय चंद्रबहादरू सिंह (बहुजन समाज पार्टी), ॲड.
गणेश रं गय्या अय्यर (बहुजन महा पार्टी), जयश्री मिनेश शाह (भारतीय मानव अधिकार
फेडरल), सख
ु दे व चंद ू दांडगे (आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया), निहारिका प्रकाशचंद्र खोंदले
(वंचित बहुजन आघाडी), नूतन शारदकुमार सिंह (आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)), ॲड.विजय
जनार्दन शिकतोडे (बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी), विनोद नारायण चौगुले (सनातन
संस्कृती रक्षा दल), शहे नाज बेगम मो. सिराज खान (राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल), सुषमा
मोतीलाल मौर्य (जन अधिकार पार्टी) श्रीकांत सुबुराव शिदं े (बहुजन मुक्ती पार्टी). अपक्ष
उमेदवार:- अनिल हे ब्बार कोनी, स्नेहा रवींद्र कुऱ्हाडे, जतीन रं गराव हरणे, जयवंत श्रीराम सावंत,

जितें द्रकुमार ननकु पाल, बबन सोपान ठोके, दयानंद जगन्नाथ सोहनी, दीपक दिगंबर शिदं े ,
निलेश रामचंद्र कुडतरकर, प्रवीण चंद्रकांत केदारे , भास्कर मोहन गौड, राकेश संभाजी राऊळ,
शहाजीराव धोंडीबा थोरात व शाहीन परवीन शकील अहमद खान.
मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदार संघात २० उमेदवार
मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदार संघात उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर २० उमेदवारांची
यादी पुढीलप्रमाणे : इमरान मुस्तफा खान (बहुजन समाज पार्टी), प्रिया सुनील दत्त (इंडियन
नॅशनल काँग्रेस), पूनम महाजन (भारतीय जनता पार्टी). अब्दल
ु रहमान अंजारिया (बहुजन
वंचित आघाडी), कुर्बान शहादत हुसैन (राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल), ॲड. फिरोज अब्दरु रहीम शेख
(जन अधिकार पार्टी), मिलिंद (आन्ना) कांबळे (भारत जन आधार पार्टी), मेहेदी इकबाल हसन
सय्यद (आंबेडकर नॅशनल काँग्रेस), मोहम्मद मेहमूद सय्यद शाह (ऑल इंडिया मायनॉरिटीज
फ्रंट),

मोहम्मद

मोबिन

शेख(आजमी)

(पीस

पार्टी),

राजेश

नंदलाल

भावसार

(भारतीय

मानवाधिकार फेडरल पार्टी). अपक्ष उमेदवार:- अक्षय कचरू सानप, अंकुश रामचंद्र कारं डे, जॉय
नागेश भोसले, नरु
ु द्दीन आफताब आजीमद्द
ु ीन सैयद, मोहम्मद याहिया सिद्दीकी, ॲड.वंश बहादरु
सभाजीत यादव, सुंदर बाबुराव पाडमुख, स्नेहा (सागर) निवत्ृ ती काळे , हर्षवर्धन रामसुरेश
पाण्डय
े .
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