अनुसच
ू ी 6
(चॅ टर 2 परछे द 2.18)
मतदान किाची याद
38 िशड% (अ.जा.) लोकसभा मतदार संघातील 218 राहाता -वधानसभा मतदारसंघ
याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

1

सावळ -वह र बु।

@ज प शाळा सावळ -वह र पूव7 प@Eम

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

1 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग सावळ -वह र बु

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

सव7 मतदारांसाठ9

गांवठाण
2 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु
सावळ -वह र गांव ते Iई रःता

2

सावळ -वह र बु।

@ज प शाळा सावळ -वह र पूव7 प@Eम

1 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

इं द रा नगर
2 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु
कारवाड रःता
3 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु
कारवाड रःता

3

सावळ -वह र बु।

@ज प शाळा सावळ -वह र उMर द@5ण

1 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

कारवाड रःता
2 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु
नगर मनमाड रःता (लगत)

4

सावळ -वह र बु।

@ज प शाळा सावळ -वह र उMर द@5ण

1 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 4
5

सावळ -वह र बु।

सव7 मतदारांसाठ9

सावळ -वह र वाड

Pयु इं Qलीश ःकुल सावळ -वह र बु पुव7

1 गांवठाण व पुवक
H ड ल भाग सावळ -व:हर बु

पEीम इमारत पEीमकडन
ू खोली नं 1

सव7 मतदारांसाठ9

सावळ -वह र वाड
2 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र बु
िसRदाथ7 नगर

6

सावळ -वह र बु।

Pयू इं @Qलश ःकूल सावळ -वह र बु पूव 7

1 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र बु

प@Eम इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

लआमीवाड कारखाना रपरस(बंद)
2 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र
खुद7 दे वी वसाहत
3 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र बु
लआमीवाड कारखाना परसर
4 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र बु
नगर मनमाड रोड (लगतचे)
5 गांवठाणचे प@Eमेकड ल भाग सावळ -वह र
खुद7 अशोक नगर वसाहत

7

सावळ -वह र

@ज प शाळा सावळ -वह र खु। पूव7 प@Eम

खु।

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

1 गावठाण व गावठाण चे जवळ ळ भाग

सव7 मतदारांसाठ9

सांवळ -वह र खुद7 गावठाण
2 गावठाण व गावठाण चे जवळ ळ भाग
सांवळ -वह र खुद7 दगडखान जवळ ळ बःती
3 गावठाण व गावठाण चे जवळ ळ भाग
सांवळ -वह र खुद7 सावळ -वह र फाटा ते
भरवस रोड
4 गावठाण व गावठाण चे जवळ ळ भाग
सांवळ -वह र खुद7 सावळ -वह र सोनेवाड रःता
5 गावठाण व गावठाण चे जवळ ळ भाग
सांवळ -वह र खुद7 गांवठाण

8

सावळ -वह र

@ज प शाळा सावळ -वह र खु। पूव7 प@Eम

खु।

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

1 गांवाचे, द@5णेकड ल भाग,उMरे कड ल भाग
सांवळ -वह र खुद7 जी आर बी वाड सावळ
-व:हर ते भरवस रोड
2 गांवाचे, द@5णेकड ल भाग,उMरे कड ल भाग
सांवळ -वह र खुद7 सावळ -वह र गांव ते
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

दे वीमंद र रःता
3 गांवाचे, द@5णेकड ल भाग,उMरे कड ल भाग
सांवळ -वह र खुद7 सावळ -वह र फाटा ते
भरवस रोड
4 गांवाचे, द@5णेकड ल भाग,उMरे कड ल भाग
सांवळ -वह र खुद7 सांवळ -वह र खुद7 शेतकW
फाम7
5 गांवाचे, द@5णेकड ल भाग,उMरे कड ल भाग
सांवळ -वह र खुद7 दे वी रोड (िशवरःता)
9

=ई

@ज प शाळा =ई, उMरे ककड ल पूव7 प@Eम

1 Iई परसर दे शमुख गYली

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

2 Iई परसर हनुमान बसाहत

सव7 मतदारांसाठ9

3 Iई परसर गावाचा पूव7 भाग
4 Iई परसर िशरमाठ बःती
5 Iई परसर हनुमान मंद र रोड
10

=ई

@ज प शाळा, =ई, उMरे कड ल पूव7 प@Eम

1 Iई परसर लआमी रोड

सव7 मतदारांसाठ9

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

2 Iई परसर वाबली बःती
3 Iई परसा कोहकW

11

=ई

@ज प शाळा, =ई, उMर द@5ण इमारत

1 Iई परसा मनीयार गYली

उMरे कडन
ू खोली नं 2

2 Iई परसा काPहे गाव राःता )19ःटोर(

सव7 मतदारांसाठ9

3 Iई परसर लआमीबाई रोड
4 Iई परसर दMवाड
12

=ई

@ज प शाळा, =ई, उMर द@5ण इमारत

1 Iई परसर कहांडळ बःती

उMरे कडन
ू खोली नं 4

2 Iई परसर इनामदार बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 Iई परसर इनामके बःती
4 Iई परसर िशरसाठ बःती (कोहकW)
5 Iई परसर चौधर बःती
6 Iई परसर कोळ बःती
13

िनघोज

@ज प शाळा, िनघोज, द@5णेकड ल पूव7

1 िनघोज गावंठाण

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, िनघोज द@5ण उMर इमारत

1 िनघोज दMनगर

सव7 मतदारांसाठ9

उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 िनघोज गावंठाण

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 2
14

िनघोज

3 िनघोज पानमळा
4 िनघोज ग\हाणे बःती
15

िनघोज

@ज प शाळा, िनघोज, उMरे कड ल पूव7 प@Eम

1 िनघोज यशवंतनगर

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

2 िनघोज काळे नगर

सव7 मतदारांसाठ9

3 िनघोज गाडे कर बःती
4 िनघोज गांवठाण
16
17

िनमगांव

@ज प शाळा, िनमगांव को]हाळे , पूव7 प@Eम

को]हाळे

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

िनमगांव

@ज प शाळा, िनमगांव को]हाळे , पूव7 प@Eम

को]हाळे

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

1 िनमगांव को हाळे िनमगांव कोPहाळे गावंठाण

सव7 मतदारांसाठ9

1 िनमगांव को हाळे िनमगांव कोPहाळे इं :दरा

सव7 मतदारांसाठ9

वसाहत
2 िनमगांव को कोPहाळे खंडोबा

हाळे िनमगांव

चौक
3 िनमगांव को हाळे िनमगांव कोPहाळे साईनाथ
नगर
18

िनमगांव

@ज प शाळा, िनमगांव को]हाळे , पूव7 प@Eम

को]हाळे

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

1 िनमगांव को हाळे िनमगांव कोPहाळे आकरा

सव7 मतदारांसाठ9

चार
2 िनमगांव को गाडे कर

हाळे िनमगांव कोPहाळे

बःती
3 िनमगांव को हाळे िनमगांव कोPहाळे आकरा
चार
19

कनकुर

@ज प शाळा, कनकुर , पुव7 प@Eम जुनी

1 कनकुर गावठाण

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

2 कनकुर दांगेबःती
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

20

डो]हाळे

@ज प शाळा, डो]हाळे , पूव 7 प@Eम जुनी

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

1 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

डोहाळे गावठाण
2 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता
डोहाळे नकटवाड रःता
3 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता
डोहाळे िनमसेवड
4 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता
डोहाळे िनभगांव रःता
5 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता
डोहाळे सोनेवाड रःता
6 गावंठाण,नकट वाड रःता,सोनेवाड रःता
डोहाळे पोहे गाव रःता

21

डो]हाळे

@ज प शाळा, डो]हाळे , पूव 7 प@Eम जुनी

1 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 4

सव7 मतदारांसाठ9

सरोदे बःती
2 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
डांगेबःती
3 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
िनमशेवाड
4 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
गावंठाण
5 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
ळांडगेबःती
6 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
िनमगांव रःता
7 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
काकड बःती
8 गावठाण सरोटे बःती,डांगेबःती,िनमहो डोहाळे
ग\हाणे बःती

22

वाळकW

@ज प शाळा, वाळकW, पुव 7 प@Eम इमारत

1 वाळकW रोळे वःती गावठाणगावठाण व िश

प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

2 वाळकW गावठाण व िशरोळे वःती िशरोले

@ज प शाळा,नांदख^
बु।, पूव 7 प@Eम इमारत
ु

1 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
23

नांदख^
बु।
ु

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

नांदख^
बु गावठाण
ु
2 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु राहाता रोड
ु
3 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु चौधर बःती
ु
4 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु बाकचौरे बःती
ु
5 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु दे वीचे मंद र परसर
ु
6 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु साकुर िशव
ु
7 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु कृ ंण मंद र परसर
ु
8 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु कॅनाळ परसर
ु
9 गावठाण,राहानारोड चौधर बःती बाकच ्
नांदख^
बु दावळ मिळक मंद र परसर
ु

24

नांदख^
बु।
ु

@ज प शाळा,नांदख^
बु।, पूव 7 प@Eम इमारत
ु

1 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क

पूवक
H डन
ू खोली नं 5

नांदख^
बु bानेधर नगर
ु
2 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु चौधर बःती
ु
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु िनभगाव रोड
ु
4 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु -वcठळ मद र परसर
ु
5 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु कृ ंणमंद र परसर
ु
6 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु िशड% रोड
ु
7 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु चार नं 12 परसर
ु
8 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु कोPहाळ रःता
ु
9 bानेधर नगर चौधर बःती,िशड% रोड क
नांदख^
बु करडोबा नगर
ु
25

िशड%

@ज प शाळा, िशड%, द@5ण बाजू पुव7 प@Eम

1 िशड% हॉटे ल -पलमीम जवळ

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 4

2 िशड% वैदवाडा
ु

सव7 मतदारांसाठ9

3 िशड% पालखी
4 िशड% राजवाडा
5 िशड% कोते गYली
6 िशड% राजवाडा
7 िशड% रथरोड
8 िशड% न-वन -पंपळवाड रोड
26

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय िशड% पुव7

1 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत

प@Eम नवी इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 4

िशड% सोनार गYली
2 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% सुतार गYली
3 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% मुःलीम गYली
4 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% न-वन -पंपळवाड रोड
5 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड% रथरोड
6 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% हनुमान मंद र शेजार
7 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% रथरोड
8 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% िशंदेवाडा
9 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% जगताप वाडा
10 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% जैन ःथाननक शेजार
11 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% गड वर
12 हनुमान मं:दर ते न-वन -पंपळवाड लगत
िशड% खुले नाटय गृहा शेजार
13 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड% खुले
नाटयगृहा जवळ
14 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
न-वन -पंपळवाड रोड
15 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
सेवाधाम रोड
16 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
समाधी मंद र लगत
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब
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1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

17 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
गड वर
18 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड% सुतार
गYली
27

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय िशड% द@5ण

1 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड% सुतार

उMर इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

गYली
2 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
सेवाधाम -व@Yडं ग
3 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
गुIःथान मं:दर लगत
4 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड% फूल
माकHट
5 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
भाQयलमी रोड
6 रथरोड ते जुना -पंपळवाड लगत िशड%
जुना-पंपळवाड रोड
7 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
भाQयलआमी रोड
8 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
हाटे ळ ऐ बी एस जवळ
9 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
होमीबाबा आौम लगत
10 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
हॉटे ल गोर:डया जवळ

27

A

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय िशड% द@5ण

11 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%

उMर इमारत उ4तरे कडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

Iई रःता
12 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
िनमगांव िशव रःता
13 भाQयलआमी रोड ते लआमीरोड लगत िशड%
लमीनगर

28

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय िशड% जूनी

1 लआमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड%

इमारत पुव7 प@Eम इमारत पूवHकडन
ू खोली
नं 4

सव7 मतदारांसाठ9

लमीनगर
2 लआमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड%
जुना -पंपळवाड रोड
3 लमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड%
लमीनगर

29

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय िशड% जूनी

1 लमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड% जुना

इमारत पुव7 प@Eम इमारत पूवHकडन
ू खोली
नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

-पंपळवाड रोड
2 लमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड% ओम
साई नगर
3 लमीनगर ते नारायण बाबा आौम िशड%
नारायण बाबा आौम
4 दMनगर ईनामवाड िशड% दMनगर

30

िशड%

@ज प शाळा िशड%, पुव 7 बाजू द@5ण उMर

1 दMनगर ईनामवाड िशड% दMनगर

इमारत द@5णेकडन
ू

2 दMनगर ईनामवाड िशड% ईनामवाड

खोली नं 1

सव7 मतदारांसाठ9

3 दMनगर ईनामवाड िशड% -पंपळवाड रोड
गlदकर वरनी
4 दMनगर ईनामवाड िशड% िशंदे बःती
31

िशड%

@ज प शाळा िशड% पुव7 बाजु द@5ण उMर

1 दMनगर ईनामवाड िशड% सॆाटनगर

इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 3

2 दMनगर ईनामवाड िशड% साई पंढर नगर
3 दMनगर ईनामवाड िशड% मुकबधीर -वgालय
4 दMनगर ईनामवाड िशड% ओम साई नगर
5 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% oारकानगर
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

32

िशड%

@ज प शाळा िशड% पूव7 प@Eम इमारत

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

1 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% हॉटे ल पुंपाजली

द@5ण बाजु पूवक
H डन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

-पंपळवाड लेन
2 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% मुकबधीर
-वgालय कोते बःती
3 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% रावसाहे ब
ता4याजी गोदकर लेन
4 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% बनरःता शेजवळ
बःती

33

िशड%

@ज प शाळा िशड% पूव7 प@Eम इमारत

1 न-वन -पंपळवाड रोड िशड% कालीका नगर

द@5ण बाजु पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%

सव7 मतदारांसाठ9

बनरःता चार रोड
3 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%
कालीकानगर
33

A

िशड%

@ज प शाळा िशड% पूव7 प@Eम इमारत

4 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%

द@5ण बाजु पूवक
H डन
ू खोली नं 5

सव7 मतदारांसाठ9

कोतेबाबा बःती
5 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%
बनरोड गायकवाड बःती
6 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%
सातभाई मळा

34

िशड%

@ज प शाळा, िशड%, पूव7 प@Eम इमारत उMर

1 कालीकानगर, सातभाई मळा,कोतेवःती िशड%

बाजू पूवHकडन
ू नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

-बरे गांव बन
2 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड%
संभाजीनगर
3 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% -वरे गांव
बन

35

िशड%

@ज प शाळा िशड% द@5ण उMर इमारत

1 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% साईoारका

प@Eम बाजु उMरे कडन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

नगर
2 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% वाघे बःती
3 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% साकोर
िशव

36

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय द@5ण उMर

1 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% साई ौRoा

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

हौिसंग सोसायट
2 -बरे गांव बनरोड साकोर िशव िशड% गायकवाड
बःती -वरे गांव रोड
3 गायकवाड बःती साईनाथ -वgायल िशड%
-वरे गांव रोड

36

A

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय द@5ण उMर

4 गायकवाड बःती साईनाथ -वgायल िशड% बस

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

ःटॅ ड गायकवाड बःती
5 गायकवाड बःती साईनाथ -वgायल िशड%
ःवामी -ववेकानंद नगर
6 गायकवाड बःती साईनाथ -वgायल िशड%
सहकार नगर

37

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय पुव7 पEीम

1 गायकवाड बःती साईनाथ -वgायल िशड% चार

नवीन इमारत द@5ण बाजू पूवक
H डन
ू खोली
नं 2

सव7 मतदारांसाठ9

न 12
2 िशड% तळे कर बःती न रोड म
3 िशड% असणे बःती
4 िशड% कोते बःती
5 िशड% जगताप बःती

38

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय पूव7 प@Eम

1 िशड% पान मळा

नवीन इमारत द@5ण बाजू पूवक
H डन
ू खोली

2 नगर मनमाड रोड िशड% माळ नगर

नं 1

3 नगर मनमाड रोड िशड% इरकेशन बगला

आदश7 माRयिमक -वgालय पुव7 पEीम

1 नगर मनमाड रोड िशड% इरकेशन बगला

सव7 मतदारांसाठ9

परसर
39

िशड%
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

इमारत पEीमेकडन
ू

खोली नं 3

परसर
2 नगर मनमाड रोड िशड% पानमळा

40

िशड%

आदश7 माRयिमक -वgालय पुव7 पEीम

1 नगर मनमाड रोड िशड% साईनगर

इमारत पEीमेकडन
ू खोली नं 4

2 नगर मनमाड रोड िशड% -वठठल वाड

सव7 मतदारांसाठ9

3 नगर मनमाड रोड िशड% गणेश वाड
40

A

िशड%

आदश7 माRयिमक -वgालय पुव7 पEीम

4 नगर मनमाड रोड िशड% ौीकृ ंणनगर

इमारत पEीमेकडन
ू खोली नं 5
41

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय द@5ण उMर

1 नगर मनमाड रोड िशड% pहाळोबा नगर

इमारत पूव7 बाजू द@5णेकडन
ू खोली नं 2

2 नगर मनमाड रोड िशड% संतनगर

सव7 मतदारांसाठ9

3 नगर मनमाड रोड िशड% पढर नाथ नगर
41

A

िशड%

साईनाथ माRयिमक -वgालय द@5ण उMर

4 िशड% माळ नगर

इमारत पूव7 बाजू द@5णेकडन
ू खोली नं 3

5 िशड% इरकेशन बंगळा परसर

सव7 मतदारांसाठ9

6 िशड% पानमळा
42

िशड%

आदश7 ूायमर शाळा पुव7 पEीम इमारत

1 िशड% साईनगर मागे

पEीमेकडन
ू खोली नं 1

2 िशड% -वठठल वाड

सव7 मतदारांसाठ9

3 िशड% िशवाजी नगर
43

िशड%

आदश7 ूायमर शाळा पुव7 पEीम इमारत

4 िशड% ौीरामनगर

पEीमेकडन
ू खोली नं 3

5 िशड% ौीरामनगर

सव7 मतदारांसाठ9

आदश7 ूायमर शाळा पुव7 पEीम इमारत

1 िशड% इःलाम नगर

सव7 मतदारांसाठ9

2 िशड% िसता नगर

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

6 िशड% कनकुर रोड
44

िशड%

प@Eमेकडन
ू खोली नं 5
44

A

िशड%

आदश7 ूायमर शाळा पुव7 पEीम इमारत
प@Eमेकडन
ू खोली नं 9

45
46

िशड%
-पंपळवाड

आदश7 ूायमर शाळा पुव7 पEीम इमारत

1 िशड% हे डगेवार नगर

प@Eमेकडन
ू खोली नं 7

2 िशड% 52 बंगले

@ज प शाळा, -पंपळवाड उMर द@5ण नवीन

1 गांवठाण -पंपळवाड राजवाडा

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1,

2 गांवठाण -पंपळवाड माIती मंद र जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण -पंपळवाड कुंभार गYली
4 गांवठाण -पंपळवाड महादे व मंद र जवळ
5 गांवठाण -पंपळवाड म1जीद जवळ
6 गांवठाण -पंपळवाड सात-परबाबा मं:दर जवळ
47

-पंपळवाड

@ज प शाळा, -पंपळवाड उMर द@5ण नवीन

1 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड -वरभि मंद र

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

जवळ
2 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड तुरकणे बःती
3 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड साव7जिनक
सोसायट जवळ
4 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड मराठ9 शाळे
जवळ

48

-पंपळवाड

@ज प शाळा, -पंपळवाड उMर द@5ण नवीन

1 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड सालपुरे बःती

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 5

2 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड धरम बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड कािनफनाथ
मं:दर जवळ
4 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड अवितंकानगर
5 िशंगवे पुणतांबा रोड -पंपळवाड कुंभार गYली
49

नांदख^
ख।्
ु

@ज प शाळा, नांदख^
खु।, पूव7 प@Eम
ु

1 गावठाण,कोहाळे रःता वाणी बःती केनाळ

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

नांदख^
खु गावठाण
ु
2 गावठाण,कोहाळे रःता वाणी बःती केनाळ
नांदख^
खु कोPहाळे रःता
ु
3 गावठाण,कोहाळे रःता वाणी बःती केनाळ
नांदख^
खु वाणी बःती
ु
4 गावठाण,कोहाळे रःता वाणी बःती केनाळ
नांदख^
खु केनाळ परसर
ु
Page 7 of 40

सव7 मतदारांसाठ9

याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

50

को]हाळे

@ज प शाळा, नवीन इमारत को]हाळे , पुव7

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

1 को हाळे

प@Eम नवीन इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

हाळे गावठाण पूव7 प@Eम को

सव7 मतदारांसाठ9

गावठाण
2 को हाळे गावठाण हाळे गावठाण दाण को

51

को]हाळे

@ज प शाळा, नवीन इमारत को]हाळे , पुव7

1 को

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 3

हाळे सोनवणे बःती काळे वाड भावा

सव7 मतदारांसाठ9

कालेवाड
2 को हाळे सोनवणे वःती, कालेवाड ,भा
सोनवणे बःती
3 को हाळे सोनवणे वःती काळे वाड भावा
भांबारे मळा

52

को]हाळे

@ज प शाळा, नवीन इमारत को]हाळे , पुव7

1 को

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 5

हाळे सोनवणे वःती काळे वाड भावा भांबारे

सव7 मतदारांसाठ9

मळा
2 को हाळे गावठाण
3 को हाळे दाभाडे मळा
4 को हाळे भांळारे मळा
5 को हाळे िशरोळे व शेटे बःती

53

साकुर

@ज प शाळा, साकुर , पूव 7 प@Eम इमारत

1 गांवठाण व उपासनी महाराज परसर साकुर

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

सव7 मतदारांसाठ9

गांवठाण
2 गांवठाण व उपासानी महाराज परसर साकुर
ौी उपासनी महाराज मंद र परसर
3 राजवाडा,िभYहाट चांभारवाडा मांगवाड साकुर
राजवाडा

54

साकुर

@ज प शाळा, साकुर , पूव 7 प@Eम इमारत

1 राजवाडा,िभYहाट चांभारवाडा मांगवाड साकुर

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

राजवाडा
2 को रोड बाबके मळा हाळै रःता नांदख^
ु
साकुर बाबके मळा
3 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा
ु
साकुर बन
4 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा
ु
साकुर बनसोडे मळा
5 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा
ु
साकुर वाणी मळा

55

साकुर

@ज प शाळा, साकुर , पूव 7 प@Eम इमारत

1 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा साकुर
ु

पूवक
H डन
ू खोली नं 5

सव7 मतदारांसाठ9

को हाळे रःता
2 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा
ु
साकुर नांदख^
रोड
ु
3 को हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके मळा
ु
साकुर िशड% साकुर मधळ रःता
4 को मळा हाळै रःता नांदख^
रोड बाबके
ु
साकुर बाबके मळा

56

साकुर

@ज प शाळा, गोदावर वसाहत, साकुर , पूव 7

1 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 1

रःता साकुर खुराणा ढाबा
2 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर माळवदे बःती
3 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर राहाता साकुर रःता
4 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर इं िनगर
5 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर बrक कालनी
6 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर चार न 13
7 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर -बरोबा बन
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब
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फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

8 खुराणा ढाबा माळवदे बःती राहाता साकWर
रःता साकुर गोदावर बसाहत
57

साकुर

@ज प शाळा, साकुर , द@5ण उMर इमारत

1 दMनगर,िशड% साकुर िशव साकुर दMनगर

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 दMनगर,िशड% साकुर िशव साकुर िशड%

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, गोदावर वसाहत, साकुर , पूव7

1 गोदावर बसाहत साकुर गोदावर बसाहत

सव7 मतदारांसाठ9

1 गांवठाण व वःती परसर गांवठाण व परसर

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

साकुर िशव
58

साकुर

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 3
59

दहे गांव को]हाळे

60

दहे गांव को]हाळे

@ज प शाळा, दहे गांव को]हाळे , पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1
@ज प शाळा, दहे गांव को]हाळे , पूव7 प@Eम

1 गांवठाण व वःती परसर पाटाखालील

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

2 गांवठाण व वःती परसर डांगेबःती व

@ज प शाळा, -पंपळस, द@5ण उMर इमारत

1 -पंपळस पुंड बःती

उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 -पंपळस गावठाण

तासकर मळा
61

-पंपळस

सव7 मतदारांसाठ9

3 -पंपळस गायकवाड बःती
4 -पंपळस द:हगांव रःता गावठाण
5 -पंपळस िनमसे बःती
6 -पंपळस खडके रोड पुड
ं आने बःती
7 -पंपळस कदम बःती
8 -पंपळस िचकणे बःती
9 -पंपळस खडकेरोड गायकवाड बःती
10 -पंपळस कुदळे बःती
11 -पंपळस तांबे बःती
62

-पंपळस

@ज प शाळा, -पंपळस, द@5ण उMर इमारत

1 -पंपळस @जजामाता इQलीश मेड यम ःकूल

उMरे कडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

परसर
2 -पंपळस इरगेशन बंगला परसर
3 -पंपळस अःतगांव िशव
4 -पंपळस सदगुI बाबाजी चैतsय महाराज मठ
5 -पंपळस घोगळ बःती
6 -पंपळस कुदळे बःती
7 -पंपळस कदम बःती परसर कालेज रोड
8 -पंपळस कॅनालये कडे चाभाग वैजापुरकर बःती
9 -पंपळस -पपंळस 14 थार सरकर दवाखाना
परसर
10 -पंपळस नगर मन माउ रोड प@Eमे कड ल
परसर
11 -पंपळस दे वकर बःती खडकेवाके रोड
12 -पंपळस गावठाण परसर
13 -पंपळस वाघमरे बःती
14 -पंपळस खडकेवाके रोड ठमके बःती
15 -पंपळस -पंपळस चार दवाखाना रोड
16 -पंपळस घोगळ बःती परसर
17 -पंपळस खडकेवाके रोड सोनवणे बःती
18 -पंपळस खडकेवाके रोड जगदाळे बःती
19 -पंपळस खडकेवाके रोड िचकणे बःती
20 -पंपळस खडकेवाके रोड बाघमारे बःती

63

राहाता

@ज प शाळा राहाता पुव 7 प@Eम इमारत

1 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता

प@Eमेकडन
ु खोली नं 1

सावता माळ गYली ,ताबोळ गYली,गणपती
चौक
2 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता
चांभार वाडा
3 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता
गणपती चौक
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सव7 मतदारांसाठ9
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फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

4 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता
गढ जवळ
5 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता
तेली गYली
6 नगर मेनरोड, प@Eमेस गणपती चौक राहाता
माळ गYली
7 पछ9मेस नगर मनमाड रोड गणपित चौ
राहाता खंडोबा चौक परसर
64

राहाता

@ज प शाळा राहाता पुव7 प@Eम इमारत
प@Eमेकडन
ु खोली नं 3

1 तांबोळ गYली,शनी मंद र रोड,खंडोबा चोक

सव7 मतदारांसाठ9

परसर,गणपती चौक तांबोळ गYली,शनी
मंद र रोड,खंडोबा चोक परसर,गणपती चौक
2 खंडोबा चोक परसर तुपे गYली सावता राहाता
सावता मंद र रोड
3 खंडोबा चोक परसर तुपे गYली सावता राहाता
तुपे गYली
4 पछ9मेस तांpबोळ गYली पूवस
H गढ चा
राहाता गढ चा परसर
5 पछ9मेस तांpबोळ गYली पूवस
H गढ चा
राहाता ॄाpहण गYली
6 पछ9मेस तांpबोळ गYली पूवस
H गढ चा
राहाता कासार गYली
7 पछ9मेस तांpबोळ गYली पूवस
H गढ चा
राहाता गणपती चौक

65

राहाता

शारदा -वgा मंद र राहाता उMरे कड ल पुव7
प@Eम इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 1

1 पछ9मेस नगरपािलका बाचनालय परसर

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता एकल\य बसाहत
2 पछ9मेस नगरपािलका बाचनालय परसर
राहाता माळ गYली
3 पछ9मेस नगरपािलका बाचनालय परसर
राहाता सुतार गYली
4 पछ9मेस नगरपािलका बाचनालय परसर
राहाता नगरपािलका वाचनालय परसर
5 पछ9मेस नगरपािलका बाचनालय परसर
राहाता जैन ःथानक गYली
6 खंडोबा चोक परसर तुपे गYली सावता राहाता
तुपे गYली

66

राहाता

@ज प शाळा, सदाफळ uलास, राहाता पूव7
प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 1

1 रान-वरोबा बन, ःवामी समथ7 मंद र -प राहाता

सव7 मतदारांसाठ9

रान-वरोबा बन
2 रान-वरोबा बन, ःवामी समथ7 मंद र -प
राहाता -वठठल Iखमाई मंद र
3 रान-वरोबा बन, ःवामी समथ7 मंद र -प
राहाता -पंपळवाड रोड
4 रान-वरोबा बन, ःवामी समथ7 मंद र -प
राहाता ःवामी समथ7 मंद र रोड
5 -पंपळवाड रोड पुणतांबा रोड शिनमं:दर
परसर एकIखे राहाता -पंपळवाड रोड
सदाफळ uलॉस ते गायरान
6 -पंपळवाड रोड पुणतांबा रोड शिनमं:दर
परसर एकIखे राहाता शिनमं:दर ते सदाफळ
uलॉस -पंपळवाड रोड

67

राहाता

@ज प शाळा बोठे uलास राहाता पुव7 प@Eम
इमारत प@Eमेकडन
ु खोली नं 1

1 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता पंधरा चार लांडगे बःती
2 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता 34 चार सदाफळ बःती,गोदकर बःती
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कालH बःती
67

A

राहाता

@ज प शाळा बोठे uलास राहाता पुव 7 प@Eम
इमारत प@Eमेकडन
ु खोली नं 2

3 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता 15 चार मांतग बःती
4 -पंपळवाड रोड पुणतांबा रोड शिनमं:दर
परसर एकIखे राहाता एकIखे िशव रःता
चाणखण बाबा रोड
5 -पंपळवाड रोड पुणतांबा रोड शिनमं:दर
परसर एकIखे राहाता पुणतांबा रोड
शिनमं:दर परसर

68

राहाता

@ज प शाळा, 15 चार , राहाता, द@5ण उMर
इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1

1 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता 15 चार िचतळ रोड उMरे कड ल
परसर :टकळे कर बःती 34चार िचतळते
रोडया उMरे क राहाता
2 34चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
15चार आरणे बःती,दादाबापू सदाफळबःत ्
34चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
3 34चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
15चार पूवक
H ड ल भाग सदाफळ बःती
34चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
4 34चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
िचतळ रोड चार न 34 िनकाळे बःती
परसर 34चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता
5 15चार िचतळते रोडया उMरे क राहाता
िचतळ रोड 15 चार पूवक
7 ड ल उMरे कड ल
परसर 15चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता
6 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता 15चार पूवHकडे ल िचतळ रोड उMरे कड ल ्
7 94 चार , 34चार िचतळते रोडया उMरे क
राहाता 15 चार पूवHकड ळ परसर बोढे बःती
8 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरवले राहाता
िचतळ रोड 15 चार
9 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरावले राहाता
एम पी िचतळ रोड 15 चार
10 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरवले राहाता
चार न 15 पी के बोरवले बःती
11 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरवले राहाता
राजनगांव रोड 15 चार
12 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरवले राहाता
कॅनोल (पाटाया कडे ला(
13 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरावले राहाता
िचतळ रोड गाडे कर मळा

69

राहाता

@ज प शाळा राहाता पुव 7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 3

1 खंडोबा चोक परसर तुपे गYली सावता राहाता

सव7 मतदारांसाठ9

सावता मंद र रोड
2 आsणाभाऊ साठे नगर आंबड
े कर नगर,बारगांव
वाड राहाता आsणाभाऊ साठे नगर
3 आsणाभाऊ साठे नगर आंबड
े कर नगर
बारगांव वाड राहाता आंबेडकर नगर
4 आsणाभाऊ साठे नगर आंबड
े कर नगर
बारगांव वाड राहाता िचतळ रोड बारगावं
बाड

70

राहाता

@ज प शाळा, 15 चार , राहाता, द@5ण उMर

1 िचतळ रोड,चार न 15,पी के बोरावले राहाता
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 2

िचतळ रोड लुटे बःती िचतळ रोड,चार न
15,पी के बोरावले राहाता
2 नवनाथ नगर अःतगांव रोड गाडे कर मळा
राहाता नवनाथ नगर अःतगांव रोड गाडे कर
मळा राहाता
3 नवनाथ नगर अःतागांव रोड गाडे कर मळा
राहाता अःतागांव रोड गाडे कर मळा
4 चार नं 15 िचतऴ रोड नवाळे वःती चार नं
15 िचतऴ रोड नवाळे बःती
5 िचतळ रोड बारगांववाड िचतळ रोड
बारगांववाड
6 नवनाथ नगर अःतागांव रोड गाडे कर मळ
राहाता गाडे कर मळा अःतागांव रोड
7 नवनाथ नगर अःतागांव रोड गाडे कर मळ
राहाता अःतगांव रोड गाडे कर भुजबळ
8 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे वःती
राहाता चार नंबर 15
9 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे वःती
राहाता राजनगांव रोड
10 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता िचतळ रोड बारगांव बाड
11 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता नवाळे मळा चार नं 14
12 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता अःळागांव रोड अं-बकानगर

70

A

राहाता

@ज प शाळा, 15 चार , राहाता, द@5ण उMर
इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

7 नवनाथ नगर अःतागांव रोड गाडे कर मळ

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता अःतगांव रोड गाडे कर भुजबळ
8 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे वःती
राहाता चार नंबर 15
9 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे वःती
राहाता राजनगांव रोड
10 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता िचतळ रोड बारगांव बाड
11 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता नवाळे मळा चार नं 14
12 चार नं 15,िचतळ रोडनवाळे बःती पारधे
वःती राहाता अःळागांव रोड अं-बकानगर

71

राहाता

शारदा -वgा मंद र राहाता उMरे कड ल पुव7
प@Eम इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 3

1 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ परसर

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता अःतागांव रोड नवनाथनगर
2 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासील नगर
राहाता आडाचा मळा

72

राहाता

शारदा -वgा मंद र राहाता उMरे कड ल पुव7
प@Eम इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 5

1 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ परसर

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता तहािसल परसर वाबले बखार परसर
2 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासील नगर
राहाता आडाचा मळा
3 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ परसर
राहाता -वशालनगर
4 आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ परसर
राहाता नगर रोड पूवक
H ड ळ भाग -वरे श -पuच

73

राहाता

शारदा -वgा मंद र राहाता उMरे कड ल पुव7
प@Eम इमारत पव7कडन
ु खोली नं 7

1 ःवामी समथ7 मंद र रा-वयानगर म1जीद
राहाता ःवामी समथ7 परसर
2 ःवामी समथ7 मंद र रा-वयानगर म1जीद
राहाता राबीया नगर
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 ःवामी समथ7 मंद र रा-वयानगर म1जीद
राहाता म1जीद पाठ9मागील परसर
4 शारदा -वgा मंद रते ःवामीसमथ7 मंद र
राहाता ःवामी समथ7 मं:दर परसर
74

राहाता

@ज प शाळा पूव7 प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू
खोली नं 1

1 खंडोबा चौक उMरे कड ल भाग सोपान 5ी

सव7 मतदारांसाठ9

राहाता खंडोबा चौक परसर
2 खंडोबा चौक उMरे कड ल भाग सोपान 5ी
राहाता सोपान भागुजी सदाफळ रोड
3 खंडोबा चौक उMरे कड ल भाग सोपान 5ी
राहाता बाIबा भाऊ मेहेते नगर
4 खंडोबा चौक उMरे कड ल भाग सोपान 5ी
राहाता ताpहणे गुIजी मळा परसर
5 खंडोबा चौक उMरे कड ल भाग सोपान 5ी
राहाता कातनाला िगधाड बनकर मेहेते बःती

75

एक=खे

@ज प शाळा, एक=खे, पूव7 प@Eम इमारत

1 गांवठाण एकIखे गावठाण वेस परसर

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 गांवठाण एकIखे वळेyर मंद र परसर

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण एकIखे कुंभार गYली
4 गांवठाण एकIखे वळेyर मंद राचे उMरे स
5 गांवठाण एकIखे काPहोबा मं:दर भाग
76

एक=खे

@ज प शाळा, एकIखे, पूव 7 प@Eम इमारत

1 गांवठाण एकIखे बोडH गYली

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 गांवठाण एकIखे सोसायट -वभाग

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाणया प@Eमेस एकIखे -वरोबा मंद र
बसाहत गांव ते प@Eमेस ्
4 गांवठाणया प@Eमेस मदनशा बाबा बसाहत
गांवचेपूवzस पूणतांबा माग7
77

एक=खे

@ज प शाळा, एकIखे, उMर द@5ण इमारत

1 गांवठाणया प@Eमेस राजवाडा

द@5णेकडन
ू खोली नं 2

2 गांवठाणया प@Eमेस रामपूरवाड रःता

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाणया प@Eमेस लआमीआई मंद र
कालHमळा
4 िशव -वभाग एक=खे आमे बःती दMमंद र
परसर
5 िशव -वभाग एक=खे कारखाना लगत पेशोल
पपांजवळ
6 िशव -वभाग एक=खे सोळचार राहता िचतळ
रोड उMर द@5णेस
78

एक=खे

@ज प शाळा, एकIखे, उMर द@5ण इमारत
द@5णेकडन
ू खोली नं 3

1 िशव -वभाग एक=खे खळ वाडगी -पपंळवाड

सव7 मतदारांसाठ9

माग7
2 िशव -वभाग एक=खे िशवराम सागर न पा
वाड माग7
3 िशव -वभाग एक=खे आभाळे बःती राहाता
िशव -वभाग
4 िशव -वभाग एक=खे आमे बःती
अःतगांवमाग7 राहाता रोडचे द@5णेस
5 िशव -वभाग एक=खे सोळाचार शाळे जवळ

79

रांजणगांव खु।

@ज प शाळा, रांजणगांव खु।, पूव7 प@Eम

1 गावठाण पूवHस हनुमान मंद र परसर

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

2 गावठाण पूवHस घरकुत बसाहत समाज मंद र

सव7 मतदारांसाठ9

3 गावठाण पूवHस शाळा परसर
4 गावठाण पूवHस इरगेशन बंगल -वभाग
80

रांजणगांव खु।

@ज प शाळा, रांजणगांव खु।, पूव7 प@Eम

1 गावठाण पूवHस कॅनाळ -वभाग

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

2 गावठाण पूवHस बोडH बःती
3 गावठाण पूवHस गाढवे बःती
4 गावंठाण पूवHस गाढवे बःती गाडH बःती
5 गावंठाण पूवHस अःतगाव माग7 मायबां मंद र
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सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

परसर
81
82

रांजणगांव खु।
रांजणगांव खु।

@ज प शाळा, रांजणगांव खु।, पूव 7 प@Eम

1 गावंठाण पूवHस जांभळ चा मळा िशवाचा मळा

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

2 गावंठाण पूवHस िसनेमा टाकWज भाग

@ज प शाळा, गणेशनगर, पुव 7 प@Eम इमारत

1 कारखाना कम7चार बसाहत लेबर uवाट7 र लेबर

प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

uवाट7 र
2 कारखाना कम7चार बसाहत लेबर uवाट7 र
झोपड -वभाग
3 कारखाना कम7चार बसाहत लेबर uवाट7 र
सफाई कम7चार बसाहत
4 कारखाना कालॅनी हायःकुल परसर
5 कारखाना कालॅनी गणेश मंद र -वभाग

83

अःतगांव

@ज प शाळा, अःतगांव, पूवक
H ड ल जुनी
इमारत उMर

द@5ण इमारत उMरे कडन
ू

खोली नं 2

1 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग चाळ स वाडा

सव7 मतदारांसाठ9

(इं :दरानगर(
2 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग डlगरवाढ
मळा
3 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग नवेबःती,
राहाता रःता
4 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग घोडे कर बःती
राहाता रःता
5 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग तांबोढ बःती
केनाळ) जवळ(
6 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग सजHराव नवे
बःती
7 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग केळवळ रःता
नळे बःती
8 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग नळे दे साई
बःती
9 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग समद:डया
मळा
10 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग गोगल गांव
रःता
11 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग अःतगांव
-वकास माग7 नळे बःती
12 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग िचंचकाटा
रःता
13 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग नवे बःती
सापाचा) मळा(
14 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग जेजुकर
बःती (आरं गळे म\याकड ळ(

84

अःतगांव

@ज प शाळा, अःतगांव, पूवक
H ड ल जुनी उMर

1 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग आरं गळे मळा

द@5ण इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

2 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग नवे दे साई
बःती
3 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग गोगल गावं
रःता
4 अःतगांव चे प@Eमेकड ल भाग गवांदे बःती
5 अःतगांव परसर िचंचफाटयाकड ळ सापते
बःती
6 अःतगांव परसर साकुरचा -वरोबा मंद रा
पाठा भागे
7 अःतगांव परसर सुलाखे बःती
8 अःतगांव परसर गोगलगांव रसया लगत
9 अःतगांव परसर ग\हाणे गाडे कर बःती
10 अःतगांव परसर रामभाऊ जेजक
ु र
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

सlडगबःती
11 अःतगांव परसर रामभाऊ जेजक
ु र
सlडगबःती
12 अःतगांव परसर को हाळै बःती
85

अःतगांव

@ज प शाळा, अःतगांव, उMर द@5ण इमारत

1 अःतगांव परसर लlढे बःती राहाता रोड

उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 अःतगांव परसर चाळ स वाड िचंचफाटा

सव7 मतदारांसाठ9

गोगळगांव रःता
3 अःतगांव परसर चोळके वाड
4 अःतगांव पूव7 भाग नानाभाऊ चोळके बःती
5 अःतगांव पूव7 भाग सापते बःती पाटा )
(खालीळ
6 अःतगांव पूव7 भाग चोळके बःती भागवतराव
चौळके
7 अःतगांव पूव7 भाग गोडH भागवतराव पाट ल
बःती
8 अःतगांव पूव7 भाग -ऽभुवन बःती समारक
पाईन
9 अःतगांव पूव7 भाग बाबूराव गोडH पाट ळ बःती
10 अःतगांव पूव7 भाग पळरावाट भाऊसो )
(चौळके
11 अःतगांव पूव 7 भाग ळांडवेबःती )36चार (
12 अःतगांव पूव7 भाग सात मो1याजवळ
जेजुटकर बःती
13 अःतगांव पूव7 भाग 36चार जवळ ळ गोडH
चोळके कुलकण^
14 राजणगांव रः4याचे वे एकIखे िशवा मRये
एकIखे रःता
86

अःतगांव

@ज प शाळा, अःतगांव, न-वन इमारत उMर
द@5ण इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

1 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं

सव7 मतदारांसाठ9

गणेशनगर रःता
2 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं गवांदे
बःती
3 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं मेचे
बःती
4 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं जुना
मळा
5 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं
-ऽभुवन बःती गुंड वाड
6 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं
सातमो1या जवळ
7 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं 35
चार कड ळ भाग
8 राजणगांव रः4याचे वे एकIखे िशवा मRये
एकIखे रःता
9 रांजनगाव राःतयाचे व राकुखे िशवा मं 35
चार कड ळ भाग
10 अःतगांव परसर अःतगांव
11 अःतगांव गावठाण गावठाण

87

अःतगांव

@ज प शाळा, अःतगांव, उMर
इमारत

उMरे कडन
ू खोली नं 5

द@5ण नवीन

1 अःतगांव गावठाण गावठाण
2 गावठाण हरजन बाडा मांगवाडा अःतगांव
गावठाण
3 गावठाण हरजन बाडा मांगवाडा अःतगांव
हर जन वाडा
4 गावठाण हरजन बाडा मांगवाडा मांगवाडा
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

88

चोळकेवाड

@ज प शाळा, चोळकेवाड , पूव7 प@Eम

1 अःतगांव परसर लlढे बःती राहाता रोड

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

2 अःतगांव परसर चोळके वाड

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

3 अःतगांव पूव 7 भाग नानाभाऊ चोळके बःती
4 अःतगांव पूव 7 भाग चोळके बःती(डागड)
5 अःतगांव पूव 7 भाग चोळके बःती (टे काड )
6 अःतगांव पूव 7 भाग चोळके बःती आर बी
चोळके
7 अःतगांव पूव 7 भाग चोळके बःती भागवतराव
चौळके
8 अःतगांव पूव 7 भाग गोडH भागवतराव पाट ल
बःती
9 अःतगांव पूव 7 भाग 36चार जवळ ळ गोडH
चोळके कुलकण^
10 अःतगांव परसर चोकळे वाड
11 चौळकेवाड चौळकेवाड
89

चोळकेवाड

90

मोरवाड

@ज प शाळा, चोळकेवाड , पूव7 प@Eम

1 चौळकेवाड चौळकेवाड

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, मोरवाड , उMर द@5ण जुनी

1 अःतगांव परसर चोकळे वाड

सव7 मतदारांसाठ9

एक खोलीची इमारत

2 अःतगांव परसर मोरवाड

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

3 अःतगांव परसर अःतगांव
91
92

तरकसवाड
खडकेवाके

@ज प शाळा, तरकसवाड , पुव 7 प@Eम

1 अःतगांव परसर चोकळे वाड तक7सवाड

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

2 अःतगांव परसर सक7सवाड

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा,खडकेवाके, पुव 7 प@Eम इमारत

1 गावंठाण व वःती परसर गावंठाण व परसर

सव7 मतदारांसाठ9

1 गावंठाण व वःती परसर पोकळे मळा व दM

सव7 मतदारांसाठ9

पूवक
H डन
ू खोली नं 1
93

खडकेवाके

@ज प शाळा,खडकेवाके, पुव 7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 3

बःती
2 गावंठाण व वःती परसर मळई परसर
3 गावंठाण व वःती परसर मुरादे भुजमुळे
बःती
4 गावंठाण व वःती परसर यादव मळा

94

केलवड बु।

@ज प शाळा, केलवड बु।, प@Eमेकड ल उMर

1 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग गावंठाण व परसर

द@5ण इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग गांवठाण व

@ज प शाळा, केलवड बु।, पूवक
H ड ल उMर

1 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग कांदळकर राऊत

सव7 मतदारांसाठ9

परसर
95

केलवड बु।

द@5ण इमारत नं 2, उMरे कडन
ू खोली नं 1

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
2 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग गोठा व दMनगर
3 गांवठाण व पूवक
H ड ल भाग लांडे ओढा व
परसर
4 गांवठाण व पूवH कड ळ भाग कांदळकर व
राऊत बःती
5 गांवठाण व पूवH कड ळ भाग गोठा वा दMनगर
6 गांवठाण व पूवH कड ळ भाग लांडे ओढा व
परसर

96

केलवड खु।

@ज प शाळा, केलवड खु ॥, द@5णेकड ल
इमारत पूव7 प@Eम इमारत पूवHकडन
ू खोली
नं 1

1 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग गांवठाण व

सव7 मतदारांसाठ9

परसर
2 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग गांवठाण व
परसर

97

केलवड खु।

@ज प शाळा, केलवड खु ॥, द@5णेकड ल
पूव 7 प@Eम इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

1 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग कांदळकर व
राऊळ बःती
2 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग गोठा व
दMनगर
3 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग लांडे ओढा व
परसर
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

4 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग कांदळकर व
राऊत बःती
5 गावंठाण व प@Eमेकड ळ भाग गोठा व
दMनगर
6 गावंठाण व प@Eमेकड ल भाग लांडे ओढा व
परसर
98

-पंूी लोकई

@ज प शाळा, -पंूी लोकाई, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

1 गावठाण गडगे बराडे कानकारे बःती मु

सव7 मतदारांसाठ9

गावठाण -पंूीलोकाई
2 गावठाण गडगे बराडे कानकारे बःती मु गडगे
वराडे कानकाटे बःती
3 गावठाण गडगे बराडे कानकारे बःती मु
मुत7उक चांगले गाडे कर बःती
4 गावठाण गडगे बराडे कानकारे बःती मु तारगे
धाऽक बःती

99

आडगांव खु।

@ज प शाळा, आडगांव खु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

1 गावठाण शेळके बःती आडगावते

सव7 मतदारांसाठ9

-पंूीलोकाईरःता गावठाण आडगांव खुद7
2 गावठाण शेळके बःती आडगावते
-पंूीलोकाईरःता शेळके बःती
3 गावठाण शेळके बःती आडगावते
-पंूीलोकाईरःता आडगांव ते -पूीलोकाई
रःता बःती
4 गावठाण शेळके बःती आडगावते
-पंूीलोकाईरःता तलया आतील व -पंपकाची
बःती

100

आडगांव बु।

@ज प शाळा, आडगांव बु ॥, पूव7 प@Eम
नवीन इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

1 गावठाण कार बःती िनमडोबाड आडगांव बु ।

सव7 मतदारांसाठ9

गावठाण
2 गावठाण कार बःती िनमडोबाड कारबःती व
शेळके बःती
3 गावठाण कार बःती िनमडोबाड िनमशेवाड

101

आडगांव बु।

@ज प शाळा, आडगांव बु ॥, पूव7 प@Eम
नवीन इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

1 शेळके बःती बद बःती (-पंूीिनम7ळरःता)

सव7 मतदारांसाठ9

आडगांव बु।ते शेळके बःती (-पंूीिनम7ळ)
2 शेळके बःती बद बःती बद(-पंूीिनम7ळरःता)
बःती
3 शेळके बःती बद बःती (-पंूीिनम7ळरःता)
जाधव राऊत बःती

102

-पंूी िनम7ळ

@ज प शाळा, -पंूी िनम7ळ, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

1 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी

सव7 मतदारांसाठ9

रःता,तळयाचामळा,राजुर र गावठांण
2 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम खळवाड
3 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम अःतगांव रःता
4 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम नगर मनमाड र4सा
उMर बाजूने

103

-पंूी िनम7ळ

@ज प शाळा, -पंूी िनम7ळ, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

1 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम -पंपळचा मळ
2 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम वाकड रःता
3 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम दे साई बःती
4 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम हनुम ान वाड
5 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

रःता,दे साईवःती,हनुम ममदापुर रःता
6 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम नगर मनमाड र4सा
उMर बाजूने
7 खळवाड ,अःतगांव रःता, वाकड
रःता,दे साईवःती,हनुम गावतळया जवळ
8 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी
रःता,तळयाचामळा,राजुर र गावठांण
104

-पंूी िनम7ळ

@ज प शाळा, -पंूी िनम7ळ, उMर द@5ण

1 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1

रःता,तळयाचामळा,राजुर र एम बी

सव7 मतदारांसाठ9
एस

कॉलनी
2 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी
रःता,तळयाचामळा,राजुर र राऊन बःती
3 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी
रःता,तळयाचामळा,राजुर र गोगळ रःता
4 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी
रःता,तळयाचामळा,राजुर र भुसाळ बःती
5 गावठांण,ममदापुर रःता,लोणी
रःता,तळयाचामळा,राजुर र पवार बःती
6 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व
मंद र,गोगलगांव रःता,क खळवाड
7 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व
मंद र,गोगलगांव रःता,क खळQयाचा मळा
8
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ सराफ बःती
105

-पंूी िनम7ळ

@ज प शाळा, -पंूी िनम7ळ, द@5ण उMर

1 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 4

सव7 मतदारांसाठ9

मंद र,गोगलगांव रःता,क महादे व मंद र
2 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व
मंद र,गोगलगांव रःता,क गोगल गांव रःता
3 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व
मंद र,गोगलगांव रःता,क कावड -वह र
4 खळवाड खळQयाचा मळा, महादे व
मंद र,गोगलगांव रःता,क आटमोटाचा मळा
5
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ महादे व बाड
6
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ आडगांव रःता
7
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ घोरपडे बःती
8
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ आं~याचा मळ
9
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ जांभळ चा मळा
10
महादे ववाड ,आडगांवरःता,घोरपळे वःती,आं~या
चा मळ,जाभ सराफ बःती

106

बाभळे yर खु।

@ज प शाळा, बाभळे yर खु ॥, पूव 7 प@Eम

1 पाटाया द@5णे क:डल भाग चार नं 2 लोनी
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इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

बु तलाठ9 काया7लयाया समोर बामळे yर
2 पाटाया द@5णे क:डल भाग चार नं 2 लोनी
बु गांवठाणया उMरे स सोसायट गोडावून
जवळ
3 पाटाया द@5णे क:डल भाग चार नं 2 लोनी
बु माम पंचायत काया7लयया मागे जुना
लोणी राजुर रस
4 पाटाया द@5णे क:डल भाग चार नं 2 लोनी
बु नगर मनमाड रःतेया प@Eमस बत7न
नगर बामहे yर
5 पाटाया द@5णे क:डल भाग चार नं 2 लोनी
बु ौी राम पूर रोडया प@Eमेस वडारवाडा वे
घोगरे पे

107

बाभळे yर खु।

@ज प शाळा, बाभळे yर खु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 4

1 बामळे yर खुद7 ौी रामपूर @जYहा दध
ु संघ

सव7 मतदारांसाठ9

कॉलनी
2 बामळे yर खुद7 दध
ु संघ कॉलनी शेजारल घरे
3 बामळे yर खुद7 लोणी खुद7या िशवेस पाचगट
बःती,
4 बामळे yर खुद7 एम बी रोडया कडे या ई एस
वः4या
5 बामळे yर खुद7 ूवरा दध
ु सोसायट समोरल
वः4या
6 बामळे yर खुद7 pहःके िसनेमा िथयेटेरया
जवळ ल बिेबःती
7 बामळे yर खुद7 ौी रामपूर रोडया द@5णेस
िमYकबार जवळ
8 बामळे yर खुद7 ूवशनगर रोडया लगनया
वः4या

108

बाभळे yर खु।

@ज प शाळा, बाभळे yर खु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

1 बामळे yर खुद7 ूवशनगर रोडया लगनया

सव7 मतदारांसाठ9

वः4या
2 बामळे yर खुद7 भारत गैसया मािगल घरे
3 बामळे yर खुद7 माहे yर @ःटYया मागे नगर
मनमाड रोडया पारिचम
4 बामळे yर खुद7 मुळा ूवरा काय7लय शेजार ल
घरे
5 बामळे yर खुद7 नगर रोडया प@Eमेस वासुदेव
मोकाशी नगर
6 बामळे yर खुद7 कोकाटे बःती िशवश-<
गॅरेजया मागे
7 बामळे yर खुद7 नगर रोडया प@Eमेस हॉटे ल
पवन रोजार

109

बाभळे yर खु।

@ज प शाळा, बाभळे yर खु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 6

1 बामळे yर खुद7 कृ -ष -वbान केPि समोरल

सव7 मतदारांसाठ9

घरे
2 बामळे yर खुद7 200 के \ह कॉलनी एस ट
ःटे sड शेजार
3 बामळे yर खुद7 नगर रोडया पूवस
H एस ट
ःटे sडया द5ीण कड ल घरे
4 बामळे yर खुद7 गांवठाण शेजार ल -ूंूी िनम7ळ
ते बम ् नामलेश

110

बाभळे yर बु◌ु।

@ज प शाळा, बाभळे yर बु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

1 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
बाभळं yर बु गावठाण माम पंचायत जवळ
2 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर लोणी रःतेया द@5णेस
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3 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर लोणी रःतेया उMरे ला अ
-वनायक कॉल
4 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
pहःके नगर pहःके हॉःपीटलया मागे
5 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
pहःके बःती गटनबंर 163
6 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर लोणी रःतेया द@5णेला
7 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
कनॉलया द@5णेस राव साहे ब pहःके यांची
बःती
8 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
कनॉलया द@5णेस योबरे बःती व परसर
9 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
िनसगांव िशवेया उMरे स
10 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार
न2लोणीबु।। कनॉलया उMरे कड ल वस4या
111

बाभळे yर बु।

@ज प शाळा, बाभळे yर बु ॥, पूव 7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 2

1 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।

सव7 मतदारांसाठ9

कनॉलया उMरे कड ल वस4या
2 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर रोडया उMरे स -वgा-वकास पबया7क
ःक
3 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर रोडया द@5णेस
4 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
प~लीक ःकूलया मागे
5 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
ौीरामपुर रोडया उMरे स सुसुदरबगंला
6 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
एम एस ई बोड7 या मागे
7 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
पायरे Pस ऑ:फस जवळ दगड खाणी शेजार
8 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
pहःके हॉःपीटलया मागे
9 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार न2लोणीबु।।
अ-वनायक कॉलनी
10 पाटाया द@5णेकड ल भाग चार
न2लोणीबु।। pहःके हाःपीटलया मागे

112

राजुर

@ज प शाळा, राजुर , पूव 7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 1

1 राजूर गावठाण ौी रामपूर राडया उMर

सव7 मतदारांसाठ9

बाजूस @ज पं श
2 राजूर गावठाण ौीरामपूर रोडया
द@5णेमघील गांवठा

113

राजुर

@ज प शाळा, राजुर , प@Eमेकड ल इमारत

1 राजूर गांवठाणाचे पूव7 भागातील रोकड बःती

उMर द@5ण द@5णेकडन
ू खोली नं 1

2 राजूर गांवठाणाचे पूव 7 भागातील काउसकर
बःती
3 राजूर गांवठाणाचे पूव 7 भागातील
गांवठाणाजवळ ल कदम बःती
4 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या
मुसमाडे बःती कदम बःती व जूनेगांवठ
5 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या
चारमोPया
6 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या
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गाYहारवाड
114

राजुर

@ज प शाळा, राजुर , द@5ण उMर इमारत
द@5णेकडन
ू खोली नं 3

1 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या

सव7 मतदारांसाठ9

मुसमाडे बःती कदम बःती व जूनेगांवठ
2 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या
खडकवाड

115

राजुर

@ज प शाळा, राजुर गोYहारवाड , जुनी
इमारत द@5ण उMर इमारत उMरे कडन
ू खोली
नं 1

1 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या

सव7 मतदारांसाठ9

मुसमाडे बःती कदम बःती व जूनेगांवठ
2 राजूर गांवठाण प@Eम भागतील वः4या
गाYहारवाड

116

ममदापुर

@ज प शाळा, ममदापूर पूवक
H ड ल उMर

1 गांवठाणाचे पूव7 बाजू रोकडे बःती

द@5ण नवीन इमारत उMरे कड ल खोली नं 2

2 गांवठाणाचे पूव7 बाजू जवरे बःती कदमकर

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
3 गांवठाणाचे पूव7 बाजू यादवमळा कदम बःती
4 गांवठाणाचे पूव7 बाजू ससाने वसती
गांवठाणा4यगत कदम
117

ममदापुर

@ज प शाळा, ममदापूर, प@Eमेकड ल उMर

1 ममदापूर गावठाण ममदापूर गांवठाण

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प उद7 ू शाळा, ममदापूर, पुव 7 पEीम

1 गावठाण व pहै समळा गावठाण

सव7 मतदारांसाठ9

इमारत पूवक
7 डन
ू खोली नं 2

2 गावठाण व pहै समळा pहै समळा

द@5ण नवीन इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1
118

ममदापुर

3 pहै समळा pहै समळा
4 pहै समळा भा4मेराव बःती शेजूळ बःती
5 pहै समळा रोकडे बःती
6 रोकडे बःती pहै स मळा
119

ममदापुर

@ज प उद7 ू शाळा, ममदापूर, पुव 7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 4

1 गांवठाणाचे पूव7 बाजू जवरे बःती कदमकर

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
2 pहै समळा pहै समळा
3 गांवठाणाचे पूव7 बाजू ससाने वसती
गांवठाणा4यगत कदम
4 ममदापूर गावठाण ममदापूर गांवठाण
5 pहै समळा रोकडे बःती

120

नांदरु (खु)

@ज प शाळा, नांदरु खु ॥, पूव 7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

1 यादवमळा -वcठल नगर चार नं 5 गबरे गोरे

सव7 मतदारांसाठ9

वःती नांदरू खुद7 यादवमळा
2 यादवमळा -वcठल नगर चार नं 5 गबरे गोरे
वःती नांदरू खुद7 -वcठल नगर चार नं 5
3 यादवमळा -वcठल नगर चार नं 5 गबरे गोरे
वःती नांदरू खूद7 ठlबरे व गोरे बःती

121

नांदरु (खु)

@ज प शाळा, नांदरु खु ॥, पूव 7 प@Eम

1 गांवठाण गांवठाण

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, नांदरु खु ॥, पूव 7 प@Eम

1 गांवठाण गांवठाण

सव7 मतदारांसाठ9

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

2 नांदरू बु गांवठाण गोरे घोरपडे वःती गांवठाण

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3
122

नांदरु बु

3 नांदरू बु गांवठाण गोरे घोरपडे वःती नांदरू
बुथ और घोरपडे बःती
123

रांजणखोल

@ज प शाळा, रांजणखोल, पूव 7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 1

1 गांधी वाड पांडू रं ग वसाहत हनुमान वाडा
(िचमरा) गांवठाण
2 गांधी वाड पांडू रं ग वसाहत हनुमान वाडा
(िचमरा) राजणखोळ गांधी वाड
3 गांधी वाड पांडू रं ग वसाहत हनुमान वाडा
(िचमरा) राजण खोळ पांडू रं गवसाहन
4 गांधी वाड पांडू रं ग वसाहत हनुमान वाडा
(िचमरा) रांजणखोळ हनुमान वाड
5 गांधी वाड पांडू रं ग वसाहत हनुमान वाडा
(िचमरा) राजणखोळ िचमटा
6 गांवठाण गांधी वाड लआमीवाड लांउगे
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सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

गांवठाण राजणखोल
7 गांवठाण गांधी वाड लआमीवाड लांउगे
रांजणखोळ गांधीवाड
8 गांवठाण गांधी वाड लआमीवाड लांउगे रांजण
खोळ लआमी वाड
9 गांवठाण गांधी वाड लआमीवाड लांउगे
रांजणखोळ लांडगेबःती
124

रांजणखोल

@ज प शाळा, रांजणखोल, पूव7 प@Eम इमारत

1 गांवठाण -वcठल वाड रांजणखोल गांवठाण

पूव 7 खोली नं 2

2 गांवठाण -वcठल वाड रांजणखोल -वcठल

सव7 मतदारांसाठ9

वाड
3 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजणखोळ पोपट
(ढोकचौकबःती)
4 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजण खोल गायकवाड
िशPदे बःती
5 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजण खोल अंबादास
( ढोकचौके बःती )
6 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजणखोल पांडू रं ग
वसाहन
7
125

रांजणखोल

@ज प शाळा, रांजणखोल, पूव7 प@Eम इमारत
पूव 7 खोली नं 4

1 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)

सव7 मतदारांसाठ9

ढोकचौके वःती गायक रांजणखोल पांडू रं ग
वसाहन
2 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजणखोल आंबेडकर
पूतळया प@Eमेड ल वसाहत
3 रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)
ढोकचौके वःती गायक रांजणखोल िशPदे
बःती

126

रांजणखोल

@ज प शाळा, रांजणखोल, पूव7 प@Eम इमारत
पूव 7 खोली नं 5

1 रांजणखोल ःटाफ कॉलनी

सव7 मतदारांसाठ9

:टळकनगर,:टकळकनगर दकान
चाळ
ु
रांजणखोल :टकळ नगर ःटाफ कॉलनी
2 रांजणखोल ःटाफ कॉलनी
:टळकनगर,:टकळकनगर दकान
चाव
ु
रांजणखोल :टळकनगर िशवाजी रोड दकान
ु
चाळ

127

तीसगांव

@ज प शाळा, ितसगांव, प@Eमेकडन
ू खोली
नं 1

1 ितसगांव गांवठाण गांवठाण मघील सव7 घरे

सव7 मतदारांसाठ9

माम पंचायत काया7लय जवळ ल
2 ितसगांव गांवठाण गांवठाणया उMरे कड ल
लगतची घरे

128

तीसगांव

@ज प शाळा, ितसगांव, पूव 7 प@Eम इमारत
प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

1 ितसगांव गांवठाण गांवठाणया उMरे कड ल

सव7 मतदारांसाठ9

लगतची घरे
2 ितसगांव गांवठाण मोढे बाबा नगर
3 ितसगांव गांवठाण बाभळे yर ितसगांव रोडया
लगनची घरे
4 ितसगांव गांवठाण नामदे व कडु नगर व
परसरतील घरे
5 ितसगांव गांवठाण बामळे yर बु व लोहगांव
िशवे लगनची घरे

129

कोYहार

@ज प शाळा, कोYहार बु ॥, पूवक
H ड ल उMर

1 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड इं द रा चौक
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सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

द@5ण इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 1

गांवठाण
2 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड वेदय गYली
गांवठाण
3 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड ूाथिमक
आरोQय केPिा जवळ
4 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड ईसलाम पूरा
चौक गांवठाण,पशुवद
ै यकWय ऑफWजवळ
5 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड गौतम नगर
गांवठाण
6 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड हौिसग
सोसायट
7 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड सेPशल बैक
जवळ
8 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड िनंबे तरकसे
बःती नगर गडयानवचा
9 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड नवाळे बःती
नगर मनयाड रौड
10 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड िश5ण (ँयन)
संःथान उMर भाग
11 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड तरकसे वसती
नगर मनमाड
12 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड ितसगांव वाड
रोड लगतचा भाग
13 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड हौसींग
सोसायट गांवठाण

130

कोYहार बु

@ज प शाळा, कोYहार बु ॥,पूवक
H ड ल उMर
द@5ण इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 4

1 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग लोढा

सव7 मतदारांसाठ9

गYली इसनमपूरा चौक
2 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग डं क गYली
गांवठाण
3 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग बो हाडे
गYली सेPशल बrकया पूव7 भाग ्
4 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग (िनबे)
तरकसे बःती
5 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग भांडे गYली
आद वासी नगर
6 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग जुना
भlQयाजवळ
7 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग अं-बका
नगर

131

कोYहार बु

@ज प शाळा, कोYहार बु ॥, पूव7 प@Eम
इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 4

1 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग अं-बका

सव7 मतदारांसाठ9

नगर
2 िनळे गYली ते संभाजी नगर भाग साखळ
पुळ जवळ लोणी रोड
3 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड साखळ
पूळाजवळ
4 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड अं-बका नगर
5 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड दM नगर
6 शिन मंद र ते हौ सोसायट शिन मंद रा
जवळ

132

कोYहार बु

ूवरा इं @Qलश िमड यम ःकूल, कोYहार बु ॥,
पूवक
H ड ल द@5ण उMर इमारत द@5णेकडन
ू
खोली नं 1,

1 शिन मंद र ते हौ सोसायट हौसींग सोसायट
चा भाग
2 शिन मंद र ते हौ सोसायट एकनाथ नगर
3 शिन मंद र ते हौ सोसायट शहानगर बेलापुर )
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सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

(रोड
4 शिन मंद र ते हौ सोसायट एकनाथ नगरचा
पूव 7 व उMर भाग
5 शिन मंद र ते हौ सोसायट संभाजी नगर
6 शिन मंद र ते हौ सोसायट राऊत बःती
बेलापूर रोड
7 शिन मंद र ते हौ सोसायट संभाजी नगरचा
पूव 7 प@Eम भाग
8 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड अं-बका नगर
9 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड संभाजी नगर
िशवाजी नगरचाभाग
10 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड दM नगर
11 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड संभाजी नगर
बेलापूर) रोड(
12 अं-बका नगर ते बेलापूर रोड साखळ पूळा
जवळ लोणी रोडचा द@5ण भाग
133

कोYहार बु

ूवरा इं @Qलश िमड यम ःकूल, कोYहार बु
॥,पूवक
H ड ल द@5ण उMर द@5णेकडन
ू खोली
नं 5

1 नांदरू ते ितनचार नांदरू कड ल रःता खैड

सव7 मतदारांसाठ9

जधव बःती
2 नांदरू ते ितनचार बनकर फाटा राजूर रोड
3 नांदरू ते ितनचार कापसे दे वकर बःती,ितन
चार
4 नांदरू ते ितनचार ःवामी समथ7 मंद रा
जवळ,सांवत बःती
5 नांदरू ते ितनचार ःवामी समथ7 नगर

134

कोYहार बु

ूवरा इं @Qलश िमड यम ःकूल, कोYहार बु ॥,

1 नांदरू ते ितनचार ःवामी समथ7 नगर

प@Eमेकड ल द@5ण उMर इमारत उMरे कडन
ू

2 ितनचार ते रान शेडा बागमळा खडे बःती

खोली नं 3

सव7 मतदारांसाठ9

(बेलापूर) रोड
3 ितनचार ते रान शेडा राम रोडा शेळके वसती
4 ितनचार ते रान शेडा कपसे दे वकर बःती
5 ितनचार ते रान शेडा ितनचार
6 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा खडH धुमाळ
बःती
7 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा करकुटे नगर
8 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा खडH बःती राम
शडा

135

कोYहार बु

रयत िश5ण संःथेचे Pयू इं @Qलश ःकूल,
कोYहार बु ॥, प@Eमेकड ल द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 2

1 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा खडH बःती राम
शडा
2 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा दे वकर
बःती,दे वकर फाटा
3 ितसगाववाड रोड ते रान शेडा ितसगांव वाड
जवळ,ितनचार
4 दे वकर फाटा ते कारखाना खोसे, भणगे
,दे वकर बःती, दे वकर फाटा
5 दे वकर फाटा ते कारखाना तरकसे बःती, नगर
मनमाड रोड
6 दे वकर फाटा ते कारखाना गायकवाड बःती,
कारखानाYयाजवळ
7 दे वकर फाटा ते कारखाना (िनबे बःती),
नगरमानमाड
8 दे वकर फाटा ते कारखाना नगर ( िनबेबःती)
मनमाड रोड
9 दे वकर फाटा ते कारखाना खडH ,गरगडे
,बःती,दे वकर फाटा,
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सव7 मतदारांसाठ9
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कोYहार बु

कोYहार बु ॥ अंगणवाड , पंचवट परसर,

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

136

खोली नं 1

1 पंचवट ूवरानगर थेटे बःती पंचवट

सव7 मतदारांसाठ9

ूवरानगर
2 पंचवट ूवरानगर दे वकर बःती, ूवरानगर
3 पंचवट ूवरानगर गरगडे बःती,ूवरानगर
4 पंचवट ूवरानगर गायकवाड बःती,ूवरानगर

137

भगवतीपुर

@ज प शाळा, कोYहार बु प@Eमेकड ल पूव7

1 गांवठाण -पंजार गYली

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 गांवठाण धनगर गYली

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण चांभार वाडा
4 गांवठाण पेठ गYली
5 गांवठाण गाढे गYली
6 गांवठाण महादे व मंद र परसर
7 गांवठाण कुंकूलोळ गYली
8 गांवठाण पेठ गYली
138

भगवतीपुर

@ज प शाळा, कोYहार बु प@Eमेकड ल पूव7

1 गांवठाण पेठ गYली

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 गांवठाण िभYल लोकांची वसाहन

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण सोनगांव रोड
4 गांवठाण हद बाहे र ल परसर भगवती नगर
139

भगवतीपुर

@ज प शाळा, कोYहार बु प@Eमेकड ल पुव7

1 गांवठाण हद बाहे र ल परसर रामपूर फाटा

पEीम इमारतपूवक
H डन
ू खोली नं 6

2 गांवठाण हद बाहे र ल परसर खडH बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण हद बाहे र ल परसर दळे बःती
4 गांवठाण हद बाहे र ल परसर माचीमो1या
रःता
5 गांवठाण हद बाहे र ल परसर संगमनेर रोड
@जजाऊ नगर
6 गांवठाण हद बाहे र ल परसर थड फाटा
140

भगवतीपुर

@ज प शाळा, कोYहार बु प@Eमेकड ल उMर

1 गांवठाण हद बाहे र ल परसर रामपूर फाटा

द@5ण इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 2

2 गांवठाण हद बाहे र ल परसर खडH पाटाळे

सव7 मतदारांसाठ9

बःती सोनगांव रोड
3 गांवठाण हद बाहे र ल परसर दाया7मो1या
रःता
4 गांवठाण हद बाहे र ल परसर िनबे दानीर
बःती
5 गांवठाण हद बाहे र ल परसर काळा मळा
संगमनेर रःता
6 गांवठाण हद बाहे र ल परसर राऊत बांगरे
बःती
141

भगवतीपुर

भगवतीपूर खडH कडःकर वःती अंगणवाड ,

1 गांवठाण हद बाहे र ल परसर खडH बःती

उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 गांवठाण हद बाहे र ल परसर खडH कडसकर

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
3 गांवठाण हद बाहे र ल परसर कडसकर
बःती
142

लोहगांव

@ज प शाळा, लोहगांव, द@5णेकड ल पूव7
प@Eम इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 1

1 लोहगांव लोहगांव गांवठाण मराठ9 शाळा व
माम पंचायत काया7लय
2 लोहगांव कारमाड चेचरे बःती
3 लोहगांव नवसा चेचरे बःती
4 लोहगांव वडाची प ट बःती
5 लोहगांव गांवठाण लगत सोसायट या
पाठ9मागील घरे
6 लोहगांव गांवठाण ते नगर मनभाड रः4याला
िमळणाPया रस4याग
7 लोहगांव टे कवडे बःती
8 लोहगांव इं रगेशवन चौकW हॉटे ल अजीत
जवळ ल सव7वः4या ढवळे नग
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
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143

लोहगांव

@ज प शाळा, ूवरानगर, द@5ण उMर

144

लोहगांव

@ज प शाळा, ूवरानगर, द@5ण उMर

ब

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

1 लोहगांव तांबे नगर (लोहगांव)

सव7 मतदारांसाठ9

1 लोहगांव कारखाना 100 चाळ

सव7 मतदारांसाठ9

2 लोहगांव 64 चाळ -वखे पाट ल कारखना 64

सव7 मतदारांसाठ9

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1
इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

145

लोणी बु

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव7 प@Eम दु मजली
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 1

चाळ
1 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु -वठोबा Iकमणी मंद र बळबे यांचे जव
2 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु सोनार गYली ते राममंद र पयत
3 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु रामं:दर परसर
4 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु राजवाडा
5 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु धावडे गYली 1
6 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु -वखे गYली
7 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु गा प रनमोर जवळ ळ भाग
8 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु धावणे गYली 2
9 -वरोबा Iकमणी मंद र सोनार गYली रालोणी
बु सोनार गYली परसर
10 गावठाण -वखे पाट ल यांचा वादा -वरोब
लोणी बु गावठाण -वखे पाट ळ यांचा वाडाव
परसर
11 गावठाण -वखे पाट ल यांचा वादा -वरोब
लोणी बु pहःके बःती
12 गावठाण -वखे पाट ल यांचा वादा -वरोब
लोणी बु -वरोबा मंद र घर कुल

146

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव7 प@Eम दमजली
ु
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 2

1 गावठाण -वखे पाट ल यांचा वादा -वरोब लोणी

सव7 मतदारांसाठ9

बु ूवरा कालनी ते घरकुल परसर
2 बाळा साहे ब नगर घरकुल सरपंच बःती
-वखेपा वःती लोणी बु बाळासाहे ब नगर
घरकुल
3 बाळा साहे ब नगर घरकुल सरपंच बःती
-वखेपा वःती लोणी बु सरपंच बःती व
परसर
4 बाळा साहे ब नगर घरकुल सरपंच बःती
-वखेपा वःती लोणी बु -वखेपा बःती िशताळा
दे वी परसर
5 बाळा साहे ब नगर घरकुल सरपंच बःती
-वखेपा वःती लोणी बु -वरवे पाट ल बःती व
परसर

147

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव7 प@Eम दमजली
ु
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 3

1 बाळा साहे ब नगर घरकुल सरपंच बःती
-वखेपा वःती लोणी बु -वरवे पाट ल बःती व
परसर
2 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु सोनगांव रःता ते
पुल प@Eम बाजू
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब
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नांव
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मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु सरकार दवाखाना
ूवरा कालनी
4 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु -वखे पाट ल शेजियक
भाग
5 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु -वखे पाट ल शेजियक
भाग
6 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु बळ नारायण रःता
व शेजियकपरसर
7 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली
नारायण रःता लोणी बु -वखे पाट ळ बःती व
परसर
148

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव 7 प@Eम दमजली
ु
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 4

1 सोनगाव रःता सरकार दवाखाना बलीना बली

सव7 मतदारांसाठ9

नारायण रःता लोणी बु -वखे पाट ळ बःती व
परसर
2 ूबरा बैक ते वपरसर -वखे पा ब@ःत बली
नाणयण रःता लोणी बु ूवरा बrक ते व
परसर -वखे पा बःती
3 ूबरा बैक ते वपरसर -वखे पा ब@ःत बली
नाणयण रःता लोणी बु बळ नारायण रःता
केनॉळ पयत
4 ूबरा बैक ते वपरसर -वखे पा ब@ःत बली
नाणयण रःता लोणी बु -वखे पा बःती ते
ूवरा बक शेजारल भाग

149

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव 7 प@Eम दमजली
ु
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 5

1 वडार बाड ःटे ट बैक ते -वखे पा

सव7 मतदारांसाठ9

बःती,सादतपूर रःता बडार वाड
2 वडार बाड ःटे ट बैक ते -वखे पा
बःती,सादतपूर रःता ःटे ट बrक ते -वखे पा
बःती सादतपुर र

150

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक
-वgालय लोणी बु पुव 7 प@Eम दमजली
ु
इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 6

1 वडार बाड ःटे ट बैक ते -वखे पा

सव7 मतदारांसाठ9

बःती,सादतपूर रःता ःटे ट बrक ते -वखे पा
बःती सादतपुर र
2 ूवरा बrकचे समोरपासूनते अशोक सोसायाट
पायरPस जव ूवरा बैकचे समोर पासून ते
अशोक सोसायट
3 ूवरा बrकचे समोरपासूनते अशोक सोसायाट
पायरPस जव पायरPस जवळ ळ भाग व
मागीळ परसर

151

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक

1 ूवरा बrकचे समोरपासूनते अशोक सोसायाट

-वgालय लोणी बु पुव 7 प@Eम दमजली
ु

पायरPस जव पायरPस जवळ ळ भाग व

इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 7

मागीळ परसर

सव7 मतदारांसाठ9

2 ूवरा बrकचे समोरपासूनते अशोक सोसायाट
पायरPस जव राजहं स सोसायट मुसकेबःती
152

लोणी बु।

पुsयँलोक अह Yयाबाई होळकर माRयिमक

1 सोनगांव रःता कनाल पासून पुढे ःतंpभ चौक

-वgालय लोणी बु पुव 7 प@Eम दमजली
ु

, -वरवेप सोनगाव रःता कनाल पासून पुढे

इमारत पुवक
7 डन
ु खोली नं 9

ःतंभ
2 सोनगांव रःता कनाल पासून पुढे ःतंpभ चौक
, -वरवेप -वखे पा बःती व सोनगाव रःता
प@Eमब
3 सोनगांव रःता कनाल पासून पुढे ःतंpभ चौक
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सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

, -वरवेप कनाल ते समोर ल बाजू व परसर
153

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुले लोणी खु पुव7 प@Eम
मRयवत^ इमारत पुवक
H डन
ु खोली नं 6

1 लोणी गावा जवळ ल परसर लोणी खुद7

सव7 मतदारांसाठ9

पाsयाची टाकW ते सुतर गYली
2 लोणी गावा जवळ ल परसर लोणी खुद7
मPयार गYली , कोरडे गYली तळे गांव रोड
3 गावातील प@Eम भाग लोणी खु :दघे
बःती,ढगे बःती,पवार बःती
4 गावातील प@Eम भाग लोणी खु घोगरे
बःती,आहे रबःती तूपे बःती सादापूर रोड
5 गावातील प@Eम भाग लोणी खु पांडु रं ग
सोसाइट िशंदेबःती कोकणे बःती,बोसH वस ्

154

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुले लोणी खु पुव7 प@Eम

1 गावातीळ भाग घोगरे वाडा तुपे गYली ते वशे

मRयवत^ इमारत पुवक
H डन
ु खोली नं 3

2 गावातील भाग हायःकूल आहे र चाळ भागवत

सव7 मतदारांसाठ9

चाळ
155

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुले लोणी खु पुव7 प@Eम

1 गावातीळ भाग घोगरे वाडा तुपे गYली ते वशे

मRयवत^ इमारत पुवक
H डन
ु खोली नं 1

2 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7 पी

सव7 मतदारांसाठ9

\ह पी काट7 र
3 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
कYपक सोग
4 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
गणेश कालनी ते समथ7 कालनी भाग 1
5 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
बेताळ बाबा चोक नळे गांव रःता पीपीएस रोड
6 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7 पी
पी एस रोड उMर भाग करलक सोसायट
7 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
समथ7 कालनी साई कॉलनी सशृग
ं ी नगर
8 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
गणेश कॉलनी भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर
9 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
गणेश कॉलनी भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर
156

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 1

1 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7

सव7 मतदारांसाठ9

गणेश कॉलनी भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर
2 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
गणेश कॉलनी भाग3ते बेताळ बाबा चौरका
पय7त
3 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
बेताळ बाबा चोक ते कॉ:हर पय7त
4 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
कYपक सोसायट जवळ ते सशृंगी कॉलनी
5 गावठाण लोणी शेजार परसर लोणी खुद7
सशृग
ं ी कॉलनी भाग समथ7 कालनी
भाग,पाव7ती भाग,गण

157

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 3

1 गावाचे उMर भाग लोणी खुद7 -वgानगर

सव7 मतदारांसाठ9

मावारवाड रोड खळे वाड मात ्
2 गावाचे उMर भाग लोणी खुद7 खळे वाड माऽ
3 गावाचे उMर भाग लोणी खुद7 तळे गांव रोड
उMरबाजू ड गळे बःती
4 गावाचे उMर भाग लोणी खुद7 मापारवाड
आहे र बःती

158

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 5

1 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
मापारवाड आहे र बःती
2 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
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-पप^-वप रोड -वरोबा बःती आहे र बःती
3 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
आहे र बःती
4 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
रोडम बःती बाभलेyर रःता
5 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
दMनगर भाग
6 लोणीगांवा जवळ ल उMर भाग लोणी खुद7
रोडमबःती दाणबाजू बाभलेyर रोड िनराबा
बःती,आहे र
7 रोडमबःती बाभळे yर -बरोबा रोड
159

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 10

1 लोणी गावाचा पुव7 भाग लोणी खुद7

सव7 मतदारांसाठ9

कोYहारळहार रोड उMर बाजू लमीबाई मंद र
मराठ9 भाग
2 लोणी गावाचा पुव7 भाग लोणी खुद7 खंडोबा
मंद र -पप^राःतासीरसा चच7 बेताळ बाबा चौक
3 लोणी गावाचा पुव7 भाग लोणी खुद7 िचPनालय
चौक बाभळे yर रोड पूव7 बाज फोन सशेन
4 गावाचे पुव7 दाणभाग लोणी खुद7 िसंधु ताई
नगर धोगरे बःती ॄाpहणे बःती

160

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 12

1 लोणी गावाचा पुव7 भाग लोणी खुद7 खंडोबा

सव7 मतदारांसाठ9

मंद र -पप^राःतासीरसा चच7 बेताळ बाबा चौक
2 गावाचे पुव7 दाणभाग लोणी खुद7 लोमेyर नगर
ॄाpहणे बःती िसधुत
ं ाई
3 लोणी खुद7 कोळहार घौट रःता परसर लोणी
खुद7 पी पी एस रोड -वखे बःती आहे र बःती
घोरारे बःती

161

लोणी ख◌ु् ।

@ज प शाळा मुली लोणी खु द@5ण उMर
इमारत द@5णेकडन
ु खोली नं 14

1 गावाचे पुव7 दाणभाग लोणी खुद7 िसंधु ताई

सव7 मतदारांसाठ9

नगर धोगरे बःती ॄाpहणे बःती
2 गावाचे पुव7 दाणभाग लोणी खुद7 काPहोबा
चार इरगेशन बंगला
3 गावाचे पुव7 दाणभाग लोणी खुद7 लोमेyर नगर
ॄाpहणे बःती िसधुत
ं ाई
4 लोणी खुद7 कोYहार घौट रःता परसर लोणी
खुद7 कोYहार रोड उMर बाजू घोगरे बःती पी
एस रोड म पी
5 लोणी खुद7 कोYहार घौट रःता परसर लोणी
खुद7 काPहोबा चार
6 लोणी खुद7 कोYहार घौट रःता परसर लोणी
खुद7 लोमेyर नगर भाग इरगेशन बंगला
कोYहार रोड दाण बा
7 लोणी खुद7 कोYहार घौट रःता परसर लोणी
खुद7 नेहIपूल घोगरे बःती ते पी पी \ह
कॉलेज पूण7 बाज

162

लोणी ख◌ु् ।

लोणी खु ॥ @ज प शाळा, ूवरानगर,

1 ू सा का परसर लोणी खुद7 कोYहार रोड

द@5णेकड ल इमारत पुवक
H डन
ू खोली नं 5

सव7 मतदारांसाठ9

आहे र बःती
2 ू सा का परसर लोणी खुद7 शांतीनाथ िचऽ
मंद र ने दगड चाळ
3 ू सा का परसर लोणी खुद7 आहे र बःती
साखर दकान
घोगरे बःती
ु
4 ू सा का परसर लोणी खुद7 दकान
लाईन
ु
ूवरानगर रःता

163

लोणी ख◌ु् ।

लोणी खु ॥ @ज प शाळा, ूवरानगर,

1 ू सा का परसर लोणी खुद7 आहे र बःती
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द@5णेकड ल इमारत पुवक
H डन
ू खोली नं 7

साखर दकान
घोगरे बःती
ु
2 ू सा का परसर लोणी खुद7 डा धनजंय
गाडगीळ सभागृह जवळ ळ भाग ्
3 ू सा का परसर लोणी खुद7 कारखाना चटाई
चाळ
4 ू सा का परसर लोणी खुद7 घोगरे बःती जन
आफWस मागे
5 ू सा का परसर लोणी खुद7 ःटाफ uवाट7र
6 ू सा का परसर लोणी खुद7 ूाथिमक शाळा
जवळ ळ भाग ूवरानगर
7 ू सा का परसर लोणी खुद7 घोगरे बःती
कनाळ पयत

164

लोणी ख◌ु् ।

लोणी खु ॥ @ज प शाळा, ूवरानगर,

1 नेहIनगर परसर लोणीखुद7 नेहIनगर

द@5णेकड ल इमारत पुवक
H डन
ू खोली नं 9

सव7 मतदारांसाठ9

बाभलेyर ूवरानगररःता घोगरे बःतीमिन
2 ू सा का परसर लोणी खुद7 महा4मा गांधी
-वgालय uवाट7 र
3 ू सा का परसर लोणी खुद7 प~लीक ःकूल
घोगरे बःती
4 ू सा का परसर लोणी खुद7 केनाल रःता
5 ू सा का परसर लोणी खुद7 शेनकW आफWस
जवळ ळ uवाट7 र
6 ू सा का परसर लोणी खुद7 घोगरे बःती
7 ू सा का परसर लोणी खुद7 कारखाना uवाट7 र

165

गोगलगांव

@ज प शाळा, गोगलगांव, पूव7 प@Eम इमारत
पुवक
7 डन
ू खोली नं 1,

1 गावतील भाग मा पं जवळ -वरोबा मं:दर

सव7 मतदारांसाठ9

खळे वाड धरकुल
2 गावतीYभाडा मोतीपार सुतार वाळ
सोनारवाळ
3 गोगलगांव गावठाण जवलीतभाग राजवाडा
4 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग ठोके बःती
5 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग राजवाडा
लआमी मंद र
6 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग तळे गांव
रोड
7 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग दशीं
ु ग
बःती -ूंप^ रोड
8 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग वांडाचा मळ
9 गोगलगांव शावठाण जवळ ळभाग िनमगांव
जाळ रोड

166

गोगलगांव

@ज प शाळा, गोगलगांव, पूव7 प@Eम इमारत

1 गावाचे प@Eमकड ल परसर पडवळ बःती

पुवक
7 डन
ू खोली नं 3,

2 गावाचे प@Eमकड ळ परसर चौधर बःती
3 गावाचे प@Eमकड ळ परसर माहलवाट
ते
ू
मृःके बःती
4 गावाचे प@Eमकड ळ परसर बरडबःती
5 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गा\हाळ मठार
बःती
6 गावाचे प@Eमकड ळ परसर डाग बःती
7 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गोडH बःती
8 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गायकर बःती
िनमगांव जाळ रोड
9 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गुलवे बःती
10 गावाचे प@Eमकड ळ परसर नाळकर बःती
11 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गुळबे बःती
12 गावाचे प@Eमकड ळ परसर टोके बःती
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

13 गावाचे प@Eमकड ळ परसर बरड बःती
14 गावाचे प@Eमकड ळ परसर गावातीळ
अिधक मळा हद
15 गावाचे प@Eमकड ळ परसर इनाम
167

सादतपुर

@ज प शाळा, सादतपूर, पूव7 प@Eम इमारत

1 सादतपुर गावठाण

पुवक
7 डन
ू खोली नं 1,

2 सादतपुर काळे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 सादतपुर गुंजाळ बःती
4 सादतपुर मगर बःती
168

औरं गपुर

@ज प शाळा, औरं गपूर, द@5ण उMर इमारत

1 औरं गपूर गावठाण

द@5णेकडन
ू खोली नं 1

2 औरं गपूर तांबम
े ळा

सव7 मतदारांसाठ9

3 औरं गपूर गोर5वाड
169

िनमगांव जाळ

@ज प शाळा, िनमगांव जाळ , पूव7 प@Eम

1 िनमगांव जाळ गावठाण

इमारत खोली नं 2,

2 िनमगांव जाळ खळवाड लआमी आई मं:दर

सव7 मतदारांसाठ9

जवळ
170
171

िनमगांव जाळ
िनमगांव जाळ

@ज प शाळा, िनमगांव जाळ , पूव7 प@Eम

1 िनमगांव जाळ खळवाड खंडोवा मं:दर जवळ

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 4

2 िनमगांव जाळ मा पंचायत काया7लया जवळ

पंड त नेहI -वgालय, िनमगांव जाळ ,

1 िनमगांव जाळ :टळे कर बःती

द@5ण उMर इमारत खोली नं 1, उMर बाजू

2 िनमगांव जाळ अगःती बःती

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

3 िनमगांव जाळ तकोले बःती
4 िनमगांव जाळ दधे
ू yर वाड
5 िनमगांव जाळ गोर5वाड
6 िनमगांव जाळ नागाझर बःती
172

िनमगांव जाळ

@ज प शाळा, िनमगांव जाळ , पूव7 प@Eम

1 िनमगांव जाळ तकोले बःती

इमारत खोली नं 1, गोर5वाड

2 िनमगांव जाळ दधे
ू yर वाड

पंड त नेहI -वgालय, िनमगांव जाळ ,

1 िनमगांव जाळ कlबडवाड

द@5ण उMर इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 4

2 िनमगांव जाळ गणपती मळा

सव7 मतदारांसाठ9

3 िनमगांव जाळ गोर5वाड
173

िनमगांव जाळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 िनमगांव जाळ दMवाड
4 िनमगांव जाळ नाईक बःती
5 िनमगांव जाळ खरात बःती
174

िचंचपुर बु।

@ज प शाळा, िचंचपूर बु ॥, द@5ण उMर

1 िचंचपुर बु गावठाण

इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 1

2 िचंचपुर बु चौदामैळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 िचंचपुर बु पंधरा मैल रःता
4 िचंचपुर बु दगा7
ु पुर रःता
5 िचंचपुर बु आठमोर रःता
6 िचंचपुर बु एक मोर रःता
7 िचंचपुर बु हरणधlडाइ रःता
8 िचंचपुर बु इ रःताबारभा
9 िचंचपुर बु आyी रःता
10 िचंचपुर बु िनमगावजाळ रःता
11 िचंचपुर बु कlबंडवाड रःता
175

िचंचपुर बु।

@ज प शाळा, िचंचपूर बु ॥, द@5ण उMर

1 िचंचपूरा बु गावठाण

द@5णेकडन
ू इमारत खोली नं 3

2 िचंचपूरा बु चौदामैळा रःता
3 िचंचपूरा बु पंधरा मैल रःता
4 िचंचपूरा बु दगा7
ु पुर रःता
5 िचंचपूरा बु आठमोर रःता
6 िचंचपूरा बु एकमोर रःता
7 िचंचपूरा बु हरणधlडाइ रःता
8 िचंचपूरा बु बारभाइ रःता
9 िचंचपूरा बु आyी रःता
10 िचंचपूरा बु मळइ बःती
11 िचंचपूरा बु िनमगाव जाळ रःता
12 िचंचपूरा बु कोबंडवाड रःता
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िचंचपुर ख◌ु् ।

@ज प शाळा, िचंचपूर खु ॥, पूव7 प@Eम

1 िचंचपूरा खु गावठाण

इमारत पुवक
7 डन
ू खोली नं 4

2 िचंचपूरा खु चौदा मैल रःता

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

176

सव7 मतदारांसाठ9

3 िचंचपूरा खु पंधरा मैलरःता
4 िचंचपूरा खु भुतेyर रःता
5 िचंचपूरा खु दगा7
ु पुर रःता
6 िचंचपूरा खु आठमोर रःता
7 िचंचपूरा खु एक मोर रःता
8 िचंचपूरा खु हरण धlडाई रःता
9 िचंचपूरा खु मळई बःती
10 िचंचपूरा खु िनमगावजाळ रःता
11 िचंचपूरा खु कlबंडवाड रःता
12 िचंचपूरा खु गावठाण
13 िचंचपूरा खु पंधरा मैल रःता
14 िचंचपूरा खु दगा7पुर रःता
15 िचंचपूरा खु आठ मोर रःता
16 िचंचपूरा खु हरण घlडाई
17 िचंचपूरा खु रःता
18 िचंचपूरा खु बारभाई रःता
19 िचंचपूरा खु िनमगांव जाळ रःता
177

चंिापुर

@ज प शाळा, चंिापुर, द@5ण उMर इमारत

1 संपूण7 गांव गांवठाण

उMरे कडन
ू खोली नं 2

2 संपूण7 गांव लोहाटे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 संपूण7 गांव अनयH बःती
4 संपूण7 गांव मगर बःती
178
179

हसनापुर
हसनापुर

@ज प शाळा, हसनापूर, द@5ण उMर इमारत

1 संपूण7 गांव पटे ल बःती

उMरे कडन
ू खोली नं 4

2 संपूण7 गांव गांवठाण

@ज प शाळा, हसनापूर, द@5ण उMर इमारत

1 संपूण7 गांव गांवठाण

उMरे कडन
ू खोली नं 3

2 संपूण7 गांव गोगाळ बःती

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

3 संपूण7 गांव इं @जिनयरं ग कॉलेज
180

दगा7
ु पुर

@ज प शाळा, दगा7
ु पूर, पूव7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 1

1 गावठाण बोरसे वःती,शेरखन वःती, पुलाटे

सव7 मतदारांसाठ9

वःती,गुलब गावठाण
2 गावठाण बोरसे वःती,शेरखन वःती, पुलाटे
वःती,गुलब िचंचपू रःता
3 गावठाण बोरसे वःती,शेरखन वःती, पुलाटे
वःती,गुलब बोरसे बःती व शेरखन बःती
4 गावठाण बोरसे वःती,शेरखन वःती, पुलाटे
वःती,गुलब गुळवे बःती

181

दगा7
ु पुर

@ज प शाळा, दगा7
ु पूर, पूव7 प@Eम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 2

1 गावठाण बोरसे वःती,शेरखन वःती, पुलाटे

सव7 मतदारांसाठ9

वःती,गुलब पुलाटे बःती
2 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा िचंचपूर रःता
3 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा दाढ रःता
4 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा खळवाड व फाटा
5 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा तांबे गोठा
6 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा गांवठाण
7 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा गुळवे बःती
8 खळवाड फाटा दाढ रःता व िचंचपूर
रःता,तांबे गोटा पुलाटे बःती

182

पाथरे बु ॥

@ज प शाळा, पाथरे बु ॥, पूव7 प@Eम

1 मुलानी गYली गुजांबे पाट मुलानी गYली
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 2,

2 मुलानी गYली गुजांबे पाट मुंजाबापार
3 मुलानी गYली गुजांबे पाट चांभार गYली
4 मुलानी गYली गुजांबे पाट सटवाई जवळ
5 मुलानी गYली गुजांबे पाट झोपड प ट
6 मुलानी गYली गुजांबे पाट ःवांतय चौक
7 मुलानी गYली गुजांबे पाट ॄाpहण गYली
8 मुलानी गYली गुजांबे पाट माIित मंद रा
जवळ
9 मुलानी गYली गुजांबे पाट खाट क गYली
10 मुलानी गYली गुजांबे पाट माम पंचायत
जवळ
11 मुलानी गYली गुजांबे पाट नवीन झोपड
प ट

183
184

पाथरे बु ॥
पाथरे बु ॥

@ज प शाळा, पाथरे बु ॥, पूव 7 प@Eम

1 कोYहार रःता गांवठाण कोYहार रःता

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 5

2 कोYहार रःता गांवठाण गांवठाण

@ज प शाळा, पाथरे बु ॥, द@5णोMर इमारत

1 माळवाड कडवःती
माळवाड
ू

उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 माळवाड कडवःती
कडू बःती
ू

सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

3 माळवाड कडवःती
चार नं 1
ू
4 माळवाड कडवःती
कोYहार रःता
ू
5 कोYहाररःता ूवरानगर रःता कोYहाररःता
6 कोYहार रःता ूवरा नगर रःता ूवरा नगर
रःता
7 कोYहार रःता ूवरा नगर रःता दM मळा
8 कोYहार रःता ूवरा नगर रःता चार नं 1
9 कोYहार रःता ूवरा नगर रःता माळवाड
185

हनमंतगांव

@ज प शाळा, हणमंतगांव, पूव7 प@Eम

1 गांवठाण दाठ रःता घोलप बःती

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

2 गांवठाण दाठ रःता जेजरु कर बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण दाठ रःता :दघे बःती
4 कावेड वाड ॄाpहणे वःती ॄाpहणे बःती
(लोsणी रःता(
5 कावेड वाड ॄाpहणे वःती तुब
ं ारे बःती
6 कावेड वाड ॄाpहणे वःती कोYहार रःता
7 कावेड वाड ॄाpहणे वःती पाबळे बःती
8 कावेड वाड ॄाpहणे वःती :दघेबःती
9 कावेड वाड ॄाpहणे वःती भोत बःती
10 कावेड वाड ॄाpहणे वःती दगा7
ु पूर रःता
11 कावेड वाड ॄाpहणे वःती माळ
12 कावेड वाड ॄाpहणे वःती ःवांतय चौक
13 कावेड वाड ॄाpहणे वःती कोकणे बःती
186

हनमंतगांव

@ज प शाळा, हणमंतगांव, पूव7 प@Eम

1 गांवठाण दाठ रःता गांवठाण

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

2 गांवठाण दाठ रःता दाढ रःता

सव7 मतदारांसाठ9

3 गांवठाण दाठ रःता गागरे बःती
4 गांवठाण दाठ रःता :दघे बःती
187

हनमंतगांव

@ज प शाळा, हणमंतगांव, उMर द@5ण

1 भाले राव वाड , दगा7
ु पूर रःता भाले राय वाड

इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 1,

2 भाले राव वाड , दगा7
ु पूर रःता दगा7
ु पूर रःता

सव7 मतदारांसाठ9

3 भाले राव वाड , दगा7
ु पूर रःता गांवठाण झोपड
पटट
4 भाले राव वाड , दगा7
ु पूर रःता मांढरे बःती
188

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥ पूवक
H डल

1 गावठाण चे प@Eमे भाग वाणी मळा

अंगणवाड ची द@5ण उMर इमारत

2 गावठाण चे प@Eमे भाग दगा7
ु बाई मळा व

द@5णेकडन
ू खोली ब 1

रोड
3 गावठाण चे प@Eमे भाग गांवठाण
4 दाढ गावठाण गावठाण
Page 33 of 40

सव7 मतदारांसाठ9

याद कि

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

189

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥ पूवक
H ड ल एक

1 दाढ गावठाण गावठाण

खोलीची अंगणवाड इमारत

2 गांवठाण व पूव7 भाग गावठाण

190

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥, पूव7 प@Eम इमारत

1 गांवठाण व पूव7 भाग चनेगांव रोड

पूवक
H डन
ू खोली नं 3,

2 दाढ कोYहार रोड कोYहार रोड

ब

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9
सव7 मतदारांसाठ9

3 दाढ कोYहार रोड लोणी रोड
4 दाढ कोYहार रोड ओढा व गोगलगांव रोड
191

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥, पुव7 पEीम इमारत
पूवक
H डन
ू खोली नं 5

1 दाढ गांवठाण 4यालगतचा गोठा तांबे गोठा

सव7 मतदारांसाठ9

दाढ़ बु गावठाण 4यालगतभाग
2 दाढ गांवठाण 4यालगतचा गोठा चाळ स एकर
3 दाढ उMर भाग आyी रःता दाढ उMर भाग

192

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥ प@Eमेकड ल द@5ण
उMर इमारतद@5णेकडन
ू खोली नं 3

1 दाढ उMर भाग हरण धोडाई रःता दाढ उMर

सव7 मतदारांसाठ9

भाग
2 दाढ उMर भाग गोगलगांव रोड िचंचपूर रःता
दाढ उMर भाग

193

दाढ बु।

@ज प शाळा, दाढ बु ॥, प@Eमेकड ल द@5ण
उMर इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 1,

3 गावठाण चे प@Eमे भाग,घरकुले व वाणी मळा

सव7 मतदारांसाठ9

शासकWय घरकुले गावठाण चे प@Eमे
भाग,घरकुले व वाणी मळा

194

दाढ खु◌ु।

@ज प शाळा, दाढ खु ॥, पूव 7 प@Eम

1 दाढखुद7 दाढखुद7 गावठाण

पूवक
H डन
ू इमारत खोली नं 2,

2 दाढखुद7 यमाई मं:दरा जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 दाढखुद7 कहार बःती
4 दाढखुद7 साळवे बःती
5 दाढखुद7 दाढफाटा
6 दाढखुद7 खवड मळा
7 दाढखुद7 हनुमान वाड
8 दाढखुद7 साळवे बःती
9 दाढखुद7 हनुमान वाड
10 दाढखुद7 दाढ फाटा
11 दाढखुद7 यमाइ मं:दर जवळ
12 दाढखुद7 दाढखुद7 गावठाण
13 दाढखुद7 िगते बःती
14 दाढखुद7 दगड पुळ
195

दाढ ख◌ु् ।

@ज प शाळा, दाढ खु ॥, पूव 7 प@Eम इमारत

1 दाढखुद7 बारा चार

पूवक
H डन
ू खोली नं 4

2 दाढखुद7 हरण दरा

सव7 मतदारांसाठ9

3 दाढखुद7 खंडोबा फाटा
4 दाढखुद7 दगड पुळ
5 दाढखुद7 खळ रोड
6 दाढखुद7 कहार बःती
7 दाढखुद7 खबड मळा
8 दाढखुद7 खळ रोड
9 दाढखुद7 हरण दरा
196

खळ

@ज प शाळा, खळ , द@5ण उMर इमारत

1 खळ गावठाण व लगत

द@5णेकडन
ू खोली नं 1

2 खळ चकोर वाड

सव7 मतदारांसाठ9

3 खळ नागरे बःती
4 खळ बोरसे बःती
5 खळ कुतर खोरा
6 खळ धुगे बःती
197

खळ

@ज प शाळा, खळ , द@5ण उMर इमारत

1 खळ आंनद वाड

द@5णेकडन
ू खोली नं 2

2 खळ लबडे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 खळ सानप बःती
4 खळ फागंन वाड
5 खळ धुगे बःती
198

चनेगांव

@ज प शाळा, चनेगांव, द@5ण उMर इमारत

1 चंणग
े ाव चंणग
े ाव गावठाण

द@5णेकडन
ू खोली नं 2

2 चंणग
े ाव गुळवे बःती
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 चंणग
े ाव ढमक बःती
4 चंणग
े ाव सोनगाव रोड
5 चंणग
े ाव झरे काठ9रोड
6 चंणग
े ाव खेमनर बःती
7 चणेगाव चणेगाव गावठाण
199

चनेगांव

@ज प शाळा, चनेगांव, द@5ण उMर इमारत

1 चणेगाव खळ रोड

द@5णेकडन
ू खोली नं 4

2 चणेगाव पाटे ल बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 चणेगाव सोनगाव रोड
4 चणेगाव झरे क@ण रोड
5 चणेगाव :दघे बःती
6 चणेगाव खेमनर बःती
7 चणेगाव गुळवे बःती
200

आyी ख◌ु् ।

@ज प शाळा, आyी खु ॥, पूव7 प@Eम

1 आPधी खुद7 आ:दवासी बःती

इमारत पEीमेकडन
ू खोली नं 3

2 आPधी खुद7 मशीद जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 आPधी खुद7 पोःट आफWस जवळ
4 आPधी खुद7 ूाथिमक आरोQय किा जवळ
5 आPधी खुद7 सोसायट ऑफWस जवळ
6 आPधी खुद7 महादे व मं:दरा जवळ
7 आPधी खुद7 -वठठल मं:दरा जवळ
8 आPधी खुद7 मातंग बःती
201

आyी ख◌ु् ।

@ज प शाळा, आyी खु ॥, पूव7 प@Eम

1 आPधी खुद7 ूा शाळे जवळ

इमारत पEीमेकडन
ू खोली नं 5

2 आyी खुद7 गायकवाड बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 आyी खुद7 इरगेशन बंगाYया जवळ
4 आyी खुद7 शेडगांव रोड लगत
5 आyी खुद7 गणपती मं:दरा जवळ
6 आyी खुद7 ौी कृ ंण म:दरा जवळ
7 आyी खुद7 ूवरा उजवा कॅनाल लगत
8 आyी खुद7 िशंदे बःती
9 आyी खुद7 गायकवाड बःती
10 आyी खुद7 इरगेशन बंगाYया जवळ
11 आyी खुद7 शेडगांव रोड लगत
12 आyी खुद7 गणपती मं:दरा जवळ
13 आyी खुद7 ौी कृ ंण म:दरा जवळ
14 आyी खुद7 ूवरा उजवा कॅनाल लगत
15 आyी खुद7 वाYहे कर बःती जवळ
16 आyी खुद7 भोसले बःती जवळ
202

आyी ख◌ु् ।

@ज प शाळा, आyी खु ॥, द@5ण उMर

1 आyी खुद7 भवर बःती जवळ

इमारत द@5णेकडन
ू खोली नं 1

2 आyी खुद7 खडH बःती जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 आyी खुद7 कोकजे बःती जवळ
4 आyी खुद7 मांढरे बःती जवळ
5 आyी खुद7 सोनवणे बःती जवळ
6 आyी खुद7 सबःटे शन एम बी ई एस
203

ूतापपुर

204

ूतापपुर

@ज प शाळा, ूतापपूर, पूव 7 प@Eम इमारत

1 ूतापपुर गावठाण

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, ूतापपूर, द@5णोMर इमारत

1 ूतापपुर सांगळे वाड

सव7 मतदारांसाठ9

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

2 ूतापपुर मानमोडे बाबा

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

3 ूतापपुर इळग बःती
4 ूतापपुर कुरण बःती
205

आyी बु।

@ज प शाळा, आyी बु ॥, मुलांची शाळा पूव7
प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 2

1 आyी बु बाजार तळा समोर ल राम मं:दर
जवळ
2 आyी बु-व का से सह अब7न बैक व आyी बु
सोस
3 आyी बु हनुमान मं:दर
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4 आyी बु ौी शिन मं:दर
5 आyी बु चायत काया7लय जवळपं मा
6 आyी बु @जला परषद मुलींची शाळा
7 आyी बु -वरोबा मं:दर
206

आyी बु।

@ज प शाळा, आyी बु ॥, मुलांची शाळा पूव7

1 आyी बु ताजमहाल

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 4

2 आyी बु कुंभाव गYली

सव7 मतदारांसाठ9

3 आyी बु चावड राजवाडा
4 आyी बु भोइटादे वी मं:दर
5 आyी बु दे वी मं:दरलआमी
6 आyी बु झोपड पटट गावचे पुवHकड ल
7 आyी बु साखर कारखाना गट ूवरा सह
आफWस
207

आyी बु।

@ज प शाळा, आyी बु ॥, मुलांची शाळा पूव7

1 आyी बु यकवाड िशंदे बःतीगा

प@Eम इमारत पूवक
H डन
ू खोली नं 8

2 आyी बु मुसलमान मळा व तेली बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 आyी बु वाकचौरे
208

आyी बु।

@ज प मुलांची शाळा, आyी बु ॥, पूवक
H डन
ू
खोली नं 1

1 आyी बु ूवरा डावा कालोनी ते गायरान

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
2 आyी बु मांची :हत
3 आyी बु कॉलोनी भरचीचा ओढा तेदरा डावा
4 आyी बु मदणे बःती
5 आyी बु उं बर रोड

209

आyी बु।

@ज प मुलींची शाळा, आyी बु ॥ पूवक
H डन
ू

1 आyी बु -वyकमा7 सा िमळ

खोली नं 4

2 आyी बु मांची रोड

सव7 मतदारांसाठ9

3 आyी बु ःवामी समथ7 मं:दर
4 आyी बु माळ मळा
5 आyी बु रोडूतापपुरा
6 आyी बु pहसे बःती
7 आyी बु िनधुते मुळे बःती
8 आyी बु चतुरेबःती
210

उं बर

@ज प शाळा, उं बर , पूव7 प@Eम इमारत

1 उं बर -वरोबा मं:दर जवळ गावठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 उं बर गणपित मं:दर जवळ गावठाण ्

सव7 मतदारांसाठ9

3 उं बर लआमी मं:दर जवळ गावठाण मRये
4 उं बर हरजनबःती चच7जवळ गावंठाणमRये
5 उं बर सहकार सभागृह त आyी िशवपय7त
6 उं बर अंधरे मळा िशवारात
211

उं बर

@ज प शाळा, उं बर , पूव7 प@Eम इमारत

1 उं बर भुसाळबःती मराठ9 शाळाजवळ िशवारात

पूवक
H डन
ू खोली पासून नं 3

2 उं बर pहसोवा बःती जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 उं बर दM नगर जवळ
4 उं बर यमाइ दे वी बःती िशवारात
212

बाळापूर

@ज प शाळा, बाळापूर, द@5ण उMर इमारत
उMरे कडन
ू खोली नं 1

1 उं बर बाळापुर मा पंचायत काया7लय व

सव7 मतदारांसाठ9

हनुमान मं:दर
2 उं बर बाळापुर मांदा7ली वसती जवळ
3 उं बर बाळापुर कारवाड जवळ

213

ओझर ख◌ु् ।

@ज प शाळा, ओझर खु ॥, पूव 7 प@Eम

1 ओझर खुद7 ओझर खुद7 गांवठाण बःती

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

2 ओझर खुद7 ओझर खुद7 वपH जगूआई बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 ओझर खुद7 ओझर खुद7 जोशीबाबा बंधारा
बःती
4 ओझर खुद7 ओझर खुद7 शेपाळ मळा बःती
214

ओझर ख◌ु् ।

@ज प शाळा, ओझर खु ॥, नेमाबाई माळ

1 ओझर खुद7 ओझर खुद7 शेपाळ मळा बःती

पूव 7 प@Eम इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 1

2 ओझर खुद7 ओझर खुद7 नेमबाई माळ धनगर

@ज प शाळा, मनोली, पूव7 प@Eम इमारत

1 मनोली मनोली गांवठाण बःती

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 मनोली मनोली ठोसर बःती

सव7 मतदारांसाठ9

बःती
215

मनोली

Page 36 of 40

सव7 मतदारांसाठ9
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 मनोली मनोली पराड व िशंदे मळा
4 मनोली मनोळ पराड व िशंदे मळा
5 मनोली मनोली साबळे व वपH मळा
216

मनोली

@ज प शाळा, मनोली, पूव 7 प@Eम इमारत

1 मनोली मनोली -बरोबा रःता मळा

पूवक
H डू न खोली नं 3

2 मनोली मनोली भवर मळा

सव7 मतदारांसाठ9

3 मनोली मनोली भागवत मळा
4 मनोली मनोली बि मळा
5 मनोली मनोली कुरण बःती
6 मनोली मनोली िचंचेचा मळा िशंदे बःती
7 मनोली मनोली खैर ओढा बःती
217

कोYहे वाड

@ज प शाळा, कोYहे वाड , पूव7 प@Eम इमारत

1 को\हे वाड िशंपी गYली

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 को\हे वाड गांवाचे ओढयालगत

सव7 मतदारांसाठ9

3 को\हे वाड करपड
4 को\हे वाड -बरोबा
5 को\हे वाड खळवाड
6 को\हे वाड खुलेबःती
7 को\हे वाड हायःकुल जवळ
8 को\हे वाड अरगडे मबा
9 को\हे वाड @खळ :टके बःती
10 को\हे वाड माIती मं:दर
11 को\हे वाड पांढरे बःती
12 को\हे वाड आडवाढ
13 को\हे वाड कlबंडवाड
14 कोबंडवाड कोYहे वाड
218

कोYहे वाड

@ज प शाळा वाकण वःती उ4तर द5ीण

1 कोYहे वाड खळवाड

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 कोळहे वाड खराडवाट

सव7 मतदारांसाठ9

3 कोळहे वाड हायःकुल जवळ
4 कोळहे वाड वाकणबःती
5 कोळहे वाड पानमळा
6 कोळहे वाड पानमळा
7 को\ह वाड वाकानबःती
8 कोळहे वाड वाकन बःती
9 कोळहे वाड कlबड बःती
10 कोळहे वाड पानमळा
11 कोळहे वाड खळवाड
12 कोळहे वाड गुंजाळमळा
13 कोळहे वाड हायःकुल
219

कोYहे वाड

@ज प शाळा, कोYहे वाड , पूव7 प@Eम इमारत

1 कोळहे वाड अरगडे मळा

पूवक
H डन
ू खोली नं 5

2 कोळहे वाड िशंमी गYली

सव7 मतदारांसाठ9

3 कोळहे वाड करपडबःती
4 कोळहे वाड माIती मं:दर जवळ
5 कोळहे वाड खळवाड
6 कोळहे वाड हायःकुल जवळ
7 कोळहे वाड आडवाठ
8 कोळहे वाड -बरोबा मं:दर जवळ
220

कोYहे वाड

@ज प शाळा, कोYहे वाड , पूव7 प@Eम इमारत

1 कोळहे वाड खुलेबःती

पूवक
H डन
ू खोली नं 7

2 को\ह वाड गुंजाळ मळा
3 को\ह वाड वाकानबःती
4 कोळहे वाड वाकन बःती
5 कोळहे वाड कlबड बःती
6 कोळहे वाड पानमळा
7 कोळहे वाड खळवाड
8 कोळहे वाड गुंजाळमळा
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सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

9 कोळहे वाड हायःकुल
10 कोळहे वाड खुळे बःती
11 कोळहे वाड आडवाठ
12 कोळहे वाड माIती मं:दर जवळ
13 कोळहे वाड करपड बःती
221

िनंभाळे

@ज प शाळा, िनंभाळे , पूव 7 प@Eम इमारत

1 िनबांके माIती मं:दर

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

2 िनबांके गायकवाड बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 िनबांके मोठे बाबा मळा
222

जोवH

समता -वgामंद र जोवH, पुव7 पEीम इमारत

1 जोवH खळवाड

पEीमकडन
ू खोली नं 1

2 जोवH पाढर बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 जोवH दावळमळ क जवळ
4 जोवH बडगांव पान रोड
5 जोवH काकडमळ
6 जोवH करपड बःती
7 जोवH माडा7
8 कडपडबःती जोवH
223

जोवH

समता -वgामंद र जोवH, पूव7 प@Eम इमारत

1 जोवH पांढर बःती

प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

2 जोवH दावलमळ क जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 जोवH वडगांव पान रोड
4 जोवH ॄाpहण मळा
5 जोवH रानमळा
6 जोवH िचंRया दे वी संगमनेर रोड
7 जोवH खळया
8 जोवH थोरात मळा
9 जोवH ग\हाली बःती
224

जोवH

समता -वgा मं:दर, जोवH द@5ण उMर

1 जोवH सोनार गYली

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 1

2 जोवH समता -वgामं:दर जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 जोवH कुंभार गYळ
4 जोवH दM मं:दर जवळ
5 जोवH खळवाड
6 जोवH ग\हाली संगमनेर रोड
7 जोवH रानमळा
225

जोवH

समता -वgा मं:दर, जोवH, द@5ण

उMर

1 जोवH नवीन गांवठाण

इमारत उMरे कडन
ू खोली नं 3

2 जोवH बोरकर बःती

@ज प शाळा र:हमपूर पूव 7 प@Eम इमारत

1 र:हमपुर र:हमपुर माळ बःती

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

2 र:हमपुर र:हमपुर फारे ःट आ:दवासी बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 जोवH संगमनेर रोड
226

र:हमपुर

सव7 मतदारांसाठ9

3 र:हमपुर र:हमपुर अंधेर बःती
4 र:हमपुर र:हमपुर गुळवे बःती
227

र:हमपुर

@ज प शाळा र:हमपूर पूव 7 प@Eम इमारत

1 र:हमपुर र:हमपुर माळ बःती

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 र:हमपुर र:हमपुर फारे ःट आ:दवासी बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 र:हमपुर र:हमपुर अंधेर बःती
4 र:हमपुर र:हमपुर बंधारा बःती
228

कनोली

@ज प शाळा कनोली पूव7 प@Eम इमारत

1 कनोली जुने गावठाण

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा कनोली पूव7 प@Eम इमारत

1 कनोली न-वन गावठाण

सव7 मतदारांसाठ9

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

2 कनोली कYहापुर

पूवक
H डन
ू खोली नं 1
229

कनोली

3 कनोली वळेyर
4 कनोली वाबऴे बःती
5 कनोली -पंपरणे रःता
6 कनोली वाळुं ज बःती
7 कनोली दM मं:दर
8 कनोली हं गेवाड रःता
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याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

कनोली

@ज प शाळा कनोली पूव 7 प@Eम इमारत

1 कनोली न-वन गावठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 कनोली वळेyर मंद र

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

230

सव7 मतदारांसाठ9

3 कनोली वजेyर मं:दर
4 कनोली वाबळे बःती
5 कनोली -पंपरणे रःता
231

कनकापुर

@ज प शाळा, कनकापूर, पूव7 प@Eम इमारत

1 कनकापुर गावठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 कनकापुर ओझर रःता

सव7 मतदारांसाठ9

3 कनकापुर हं गेवाड रःता
4 कनकापुर कनोली कनकापुर िशव
5 कनकापुर िशPदे बःती
232

ओझर बु।

@ज प शाळा, ओझर बु ॥, पूव7 प@Eम

1 ओझर बु न-वन गावठाण

इमारत पूवHकडन
ू खोली नं 3

2 ओझर बु नागरे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 ओझर बु हं गेवाड रःता
4 ओझर बु -बडगर बःती
5 ओझर बु जुने गांवठाण
6 ओझर बु जंगदं बा नगर
233

हं गेवाड

@ज प शाळा, हं गेवाड , पूव 7 प@Eम इमारत

1 हं गेवाड गांवठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 हं गेवाड ओझर रोड लगत

सव7 मतदारांसाठ9

3 हं गेवाड गांव तळया जवळ
4 हं गेवाड सानप बःती
5 हं गेवाड खंडोबा मं:दर जवळ
6 हं गेवाड फॉरे ःट जवळ
7 हं गेवाड धुगे बःती
8 हं गेवाड संगमनेर रोड लगत
9 हं गेवाड मांलुजे रोड लगत
234

शेडगांव

@ज प शाळा, शेडगांव, पूव7 प@Eम इमारत

1 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव गावठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव थड

सव7 मतदारांसाठ9

3 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव ऊंबर रःता
4 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव गगां
जमुना मळा
5 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव मं:दरा
जवळ
6 कारमळा गावाया उMरे स शेडगांव हाडु ळा
235

शेडगांव

@ज प शाळा, शेडगांव, उMर

द@5ण इमारत

उMरे कडन
ू खोली नं 3

1 दाणे घर ब 1 से 157 वेळु ओढयाजवळ

सव7 मतदारांसाठ9

2 दाणे घर ब 1 से 157 पाटाया कडे ला
3 दाणे घर ब 1 से 157 तळे रःता
4 दाणे घर ब 1 से 157 फाट रःता
5 दाणे घर ब 1 से 157 लवण वाड
6 दाणे घर ब 1 से 157 गोसावी बःती
7 दाणे घर ब 1 से 157 डोमाण
8 दाणे घर ब 1 से 157 फडबःती
9 दाणे घर ब 1 से 157 आमले बःती

236

िशपलापूर

@ज प शाळा, िशपलापूर, पूव 7 प@Eम इमारत

1 िशबला पूर गांवठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 2

2 िशबला पूर रuटे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 िशबला पूर गुहारोड
4 िशबला पूर @ज प शाळे जवळ
5 िशबला पूर बह रोबा बःती
6 िशबला पूर पानोड रोड
7 िशबला पूर पांढर दरा
8 िशबला पूर चच7 शेजार
9 िशबला पूर खैर ओढा
237

िशपलापूर

@ज प शाळा, िशपलापूर, पूव 7 प@Eम इमारत

1 िशबला पूर माळे वाड

पूवक
H डन
ू खोली नं 4

2 िशबला पूर गुहा रोड
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सव7 मतदारांसाठ9

याद कि
ब

मतदान किाचे

1या इमारतीत मतदान कि आहे 4या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 5ेऽ

सव7 मतदारासाठ9 :कंवा
फ< पु=षांसाठ9 अगर
फ< @Aयांसाठ9

3 िशबला पूर आधी रोड
4 िशबला पूर माळ वाड
5 िशबला पूर चाळ शी सांगळे बःती
6 िशबला पूर गारमळई
7 िशबला पूर मांढरे बःती
8 िशबला पूर @ज प शाळे या मागे
238

पानोड

@ज प शाळा, पानोड , पूव7 प@Eम इमारत

1 पानोड गांव ठाण

प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

2 पानोड @ज प शाळे जवळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 पानोड चच7 जवळ
4 पानोड ौी संत bानेyर मं:दर
5 पानोड टे कवाड
239

पानोड

@ज प शाळा, पानोड , पूव7 प@Eम इमारत

1 पानोड हजार वाड

सव7 मतदारांसाठ9

@ज प शाळा, पानोड , पूव7 प@Eम इमारत

1 पानोड टे कवाड पानोड

सव7 मतदारांसाठ9

प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

2 पानोड जाधव बःती

हजारवाड प@Eमेकडन
ू खोली नं 1
240

पानोड

3 पानोड ठाकरवाड
4 पानोड गावठाण
5 पानोड गांव ठाण
241

-पंूी लौकW

@ज प शाळा, -पंूी लौकW , पूव 7 प@Eम

1 -पंूी लौकW अजमपुर गावठाण

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 2

2 -पंूी लौकW अजमपुर गाढव लोळ

सव7 मतदारांसाठ9

3 -पंूी लौकW अजमपुर पानोड रोड
242

-पंूी लौकW

@ज प शाळा, -पंूी लौकW , पूव 7 प@Eम

4 -पंूी लौकW अजमपुर िशकार चा मळा

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 3

5 -पंूी लौकW अजमपुर भगवती बःती

सव7 मतदारांसाठ9

6 -पंूी लौकW अजमपुर िगते बःती
243

-पंूी लौकW

@ज प शाळा, -पंूी लौकW , पूव 7 प@Eम

1 -पंूी लौकW अजमपुर कदम बःती

इमारत प@Eमेकडन
ू खोली नं 4

2 -पंूी लौकW अजमपुर भगवती बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 -पंूी लौकW अजमपुर दरा
4 -पंूी लौकW अजमपुर पानोड रःता
244

झरे काठ9

@ज प शाळा, झरे काठ9, पूव 7 प@Eम इमारत

1 झरे काठ9 झरे काठ9 गावठाण

पूवक
H डन
ू खोली नं 1

2 झरे काठ9 \यवहारे बःती

सव7 मतदारांसाठ9

3 झरे काठ9 खळ रोड
4 झरे काठ9 झरे काठ9 गावठाण
5 झरे काठ9 \यवहारे बःती
245

झरे काठ9

@ज प शाळा, झरे काठ9, पूव 7 प@Eम इमारत

1 झरे काठ9 चाहर
ू बःती

पूवक
H डन
ू खोली नं 3

2 झरे काठ9 कlवड वाड

सव7 मतदारांसाठ9

3 झरे काठ9 पाट ल वाड
4 झरे काठ9 चाहर
ू बःती

@जYहािधकार व @जYहा िनवडणूक अिधकार
अहमदनगर
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