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225 अहमदनगर शहर वधानसभा मतदार संघ
बी.एल.ओ.चे नाव / मोबाईल
मतदान े
नंबर

पयवेकाचे नाव

ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
ी. उमाप संजय बबन /
1.आंबेडकर चौक 2.च$धर &वामी मंदर
गल
ु ाम मोह#मद
8805912421 मनपा
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
ी. वा*मीक आर .
1.आदश) नगर 2.बो*हे गाव फाटा
गुलाम मोह#मद
एच./90287488472 मनपा
/7276748367
1.कातोरे व&ती 2./वजय नगर 3.भंडार कॉलनी
ी. शेख इ!बाल
ी. ठाणगे बाळकृ9ण
4.नवनाथ नगर 5.3द4ा रो.हौ.सोसायट
गुलाम मोह#मद
/9922440165 िज.प. ा.शा .
6.बो*हे गाव फाटा
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1. /पतळे कॉलनी 2.नवनाथ नगर 3.भोरव&ती 4 ी. से 3दप /व9णू
गुलाम मोह#मद
गणेश चौक 5. ;शंदे कॉलनी 6. ाज!ता
/8421183682 मनपा
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1.संभाजी नगर 2.मनोरमा कॉलनी 3.साई नगर ी. द=ता>य मोहन कांडक
े र
गल
ु ाम मोह#मद
4. भोर व&ती
/9881172681 मनपा
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1. रे णक
ा
नगर
2.जयी
कॉलनी
3.तां
ब
ट
मळा
ी.घे
व
ारे
3दपक
/9881828008
ु
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1.रे णुका नगर 2. अकबर नगर 3.तवलेनगर 4.
ी. उमाप भरत बबन /
गुलाम मोह#मद
सुयन
) गर
9860724048 मनपा
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1औरं गाबाद रोड 2.वसंत नगर 3. Aन=यसेवा
ी. कंु दन चांदने
4.तवले नगर 5. अ;भयंता कॉलनी 6. वेदांत
गुलाम मोह#मद
/8888111298 म न पा
नगर 7. छ>पती हौ.सोसा.
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
1. ;शला/वहार 2. अब)न बCक कॉलनी 3.ीराम
ी. 3दपक गायकवाड
गल
ु ाम मोह#मद
नगर
/9763160087 म न पा
/7276748367
1. संदेश सोसा.2. ीकृ9ण कॉलनी
3.;शला/वहार 4. अब)न बCक कॉलनी 5. अंजुमन
ी. शेख इ!बाल
सोसा. 6. ऎ!य नगर 7. खडी कEF दळवी 8.
ी. बडे मोद मिHछं F
गल
ु ाम मोह#मद
मGना दसरे नगर 9. ;शला/वहार जवळ वसंत
/9325538166 ा शा
/7276748367
टे कडी 10. ीराम नगर 11. गणेश /वहार 12.
अकबर नगर 13. दळवीमळा
1.मुंजोबा चौक 2.आझाद चौक 3. दावल मलक
चौक 4.से वाडा

ी. वाघ बबन आसाराम/
9860008771 मनपा

सावेडी

1. Aन=यसेवा सोसायट 2. ;भंगार3दवे व&ती 3.
पाईपलाईन रोड 4. वसंत टे कडी

ी. बनकर सAतश उ=तमराव
/ 9890395578 म,नपा

ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367

ी. बार&कर डी. आर. /
9860323149 मनपा

ी. शेख इ!बाल
गल
ु ाम मोह#मद
/7276748367

ी. डापसे पी. एस.
/9226783442 मनपा

ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367

13

13

सावेडी

1. क*पतI रो.हौ;संग 2. तांबटकर मळा 3.
चै>भान कॉलनी 4. मयुKरका कॉलनी 5.
;शवनगर 6. सहकार नगर 7. यशोदा नगर 8.
आसरा सोसायट 9. उदयनगर 10. एकता
कॉलनी 11. ऎ!य नगर 12. कामगार सोसायट
13. नवनाथ नगर 14. पाईपलाईन रोड 15.
;भंगार3दवे मळा 16. मेघराज कॉलनी 17. वषा)
कॉलनी 18. /वMया कॉलनी 19. अयोMया नगर

14

14

सावेडी

1. पदमानगर(हाडको)2. पदमानगर(;भ&तबाग)

15

15

सावेडी

1. अ;भयता कॉलनी 2. एकता कॉलनी 3.
नवनाथ नगर 4. पाईपलाईन रोड 5. वषा)
कॉलनी 6. /वMया कॉलनी 7. /वMया नगर 8.
;सNदे Oवर कॉलनी 9. सैAनक कॉलनी 10 समथ)
नगर 11. मयुरेश कॉलनी 12. Aन=यसेवा

16

16

सावेडी

1. पाईपलाईन हडको

ी. बुधवंत दे वीदास ;शवाजी
/ 9822479412

17

17

सावेडी

1. उदय नगर 2. पाईपलाईन रोड 3. ;भंगार3दवे
मळा 4. ;शवनगर 5. वसंत टे कडी

ी. सारवान भारत;संग
रमेश;संग / 8605691008
मनपा

18

18

सावेडी

1. पाईपलाईन हडको 2. संभाजी नगर

ी. लबडे तुळसीराम हरभाऊ
/9850561249 ा शा.

19

19

सावेडी

1. Aनम)ल नगर 2. लQमी नगर 3. सानप व&ती

ी. संजय गं. चाबक
ु &वार
/8446418842 मनपा

20

20

सावेडी

1. Aनम)ल नगर(साईचE बर)

ी. मोटे एकनाथ केI
/9960584171 ा.;श.

21

21

बो*हे गाव

1. रे णक
ु ा नगर 2.महे श नगर 3. आढाव नगर

ी. घोरपडे जगदश /
9270371662 मनपा

22

22

बो*हे गाव

1. गांधी नगर 2. बालाजी कॉलनी 3. साईराज
कॉलनी

ी. Sकरण फाकटकर
/9422791837 मनपा

ी. शेख इ!बाल
ीमती कोलते पाव)ती ा.;श. गल
ु ाम मोह#मद
/7276748367
ी. कैलाश मोहन लांडगे
/9960229741 मनपा

ी. /वनोद चंFकांत
अ*लडवार / 9960217483
मनपा

ी. शेख इ!बाल
गल
ु ाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गल
ु ाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367
ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367

23

23

बो*हे गाव

1. कापडे ग*ल 2. वाटमोडे ग*ल 3. वाकळे
ग*ल 4. कोलते ग*ल 5. वाTहळ ग*ल 6.
आमले ग*ल 7. हरजन ग*ल 8. नवनाथ
ग*ल

24

24

बो*हे गाव

1. मोना;लसा नगर 2. ेमभारती नगर 3. रे णुका
नगर

25

25

सावेडी

1. गणेशकॉलनी 2. वैदव
ी. गुIक*ले बाळासाहे ब
ु ाडी 3. ;सिNद/वनायक
कॉलनी 4. /ववेकानंद कॉलनी 5. U>मुतV अपा)टमE ट सोनबा ा.;श./ 9011877565

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

26

26

सावेडी

1. लालगुलाब रोड 2. अंबा कॉलनी 3. भोजने
व&ती 5. िजजामाता कॉलनी 6. ;समला कॉलनी

ीम. आशा 3दगंबर /वधाते
अं.से/वका / 9881186537

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

27

27

सावेडी

1. पंचवट कॉलनी 2. कसबे व&ती 3. धवण
कॉलनी

ी. हं स अ/वनाश मनपा
/9145205877 - 9421477624

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

28

0

सावेडी

1. अ9ट/वनायक कॉलनी 2. अ3ह*यानगर 3.
गावडे व&ती 4. कणसे व&ती

ी. शेलार अशो अशोक
ी. /वण नेमाणे
जनाद) न /9226472881 मनपा /9421334454

29

29

सावेडी

1. ;भ&तबाग 2. पवननगर 3. मोकाशेव&ती

ीम. गंड
ु ु स/वता राधेशाम
अं.से/वका /9270351558

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

30

30

सावेडी

1. शांत रोड रो. हौऊ. 2. मधुरा पाक) 3. अ4य
रो.हौऊ. 4. इंW&थ कॉलनी 5. /ंस कॉलनी 6.
;भ&तबाग 7. तागडव&ती 8. अरोहा कॉलनी

ीम. पाठक अच)ना अAनल
ा,;श. /9423791894

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

31

31

सावेडी

1.पाईप लाईन रोड 2.से*टॅ !स कॉलनी
3.सYतग
ृ ी कॉलनी 4.सुदश)न कॉलनी 5.
हनुमाननगर 6.पाईपलाईन रोड

32

32

सावेडी

1. पोलस कॉलनी

ीम. /वजया गंगाराम
वGनम अं. से/वका
/9850846998
ी. लांडे मAनश इOवरलाल
ा.;श./8149518303

ी. शेख इ!बाल
गुलाम मोह#मद
/7276748367

ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454

33

33

सावेडी

1.पो;लस कॉलनी 2.Uब*वदल कॉलनी
3.रे णा/वकर कॉलनी 4.रे णा/वकरनगर 5.
रासनेनगर

ी. दे शपाडे अवधुत
आ=माराम /9420971135
मनपा
ी. शEडे राहूल उ=तम
/9765646673 मनपा

34

34

सावेडी

1. पाईपलाईन रोड सावेडी 2. ZचGमय कॉलनी

35

35

सावेडी

1. वडगाव गYु ता 2. डॉन बॉ&को 3. साई चE बर 4. ी. खांदवे अतल
ु द=त>य
नंदनवननगर
न[यर ा.;श. /9270018352

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

ी. बुचकुल /व`ल
् कbडीराम
/9822379690 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454

36

36

सावेडी

1. आशा हौऊ.सोसा. 2. ;म&क\न मळा 3. ोफेसर
कॉलनी 4. कोहनुर अपा])मEट 5.ओम अपाट) मEट
6. क&तुरे अपाट) मEट 7.नवनाथनगर 8.
आकाशवाणी 9. _4तीज अपाट) मEट 10. चैतGय
नगर 11. ट. Tह. सEटर

37

37

सावेडी

1. ;भ&तबाग रोड 2. ;भ&तबाग कॉलनी

ी. चांदेक़र रघुनाथ गंगाधर
ा.;श. /9420950555

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

38

38

सावेडी

1. ;म&क\न नगर 2. &वामी समथ) 3. समथ)
नगर 4. आकाशवाणी 5. ोफेसर कॉलनी 6.
चैतGय नगर

ी. ;मसाळ सरु े श बाबरु ाव
/8806460572 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

39

39

सावेडी

1. इं3दरा नगर 2. काशपूर कॉलनी 3.शांतीपूर
कॉलनी 4. ;संधी कॉलनी 5. काशपूर कॉलनी

ी. सागर /व. ;भडे
/8149815391 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

40

40

सावेडी

ी. आर डी. वाघमारे
/9270374725 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

41

41

सावेडी

1. यशोदा नगर 2. रे णावीकर कॉलनी 3.
रे णावीकर नगर
1. गुलमोहर रोड 2. रासने नगर 3. माकdडेय
सोसा. 4. सावल सोसा. 5. पंकज कॉलनी 6.
रामकृ9ण वसाहत

ी. कोतकर के.बी.
/9822982098 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

42

42

सावेडी

1. नवले नगर 2. क/वजंग नगर

43

43

सावेडी

1. गल
ु मोहर रोड 2. सावेडी-वसंत टे कडी

44

44

सावेडी

1. गुलमोहर रोड 2. कलानगर

ी. कोतकर ए. आर.
/9890304445 मनपा
ी. ;शंदे शांत चंFकांत
/9921953930 मनपा
ीम. लांडगे एस. बी.
/9960278561 ा.;श.

ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454

1. Sकलe&कर कॉलनी 2. नरहर नगर 3.
;भंगार3दवे मळा 4. अ;भयंता कॉलनी 5.
&वयं;सNद अपा])मEट 6. आनंदनगर 7. तांबटकर
मळा
1. मेघराज कॉलनी 2. परजात अपाट) मEट 3.
सहकार नगर

45

45

सावेडी

46

46

सावेडी

47

47

सावेडी

1. ;मक नगर

48

48

सावेडी

1. ;मक नगर 2. मसहकार नगर
3.भत
ु करवाडी 4. बा;लकाम रोड

49

49

सावेडी

1. ;मक नगर 2. Aतमा कॉलनी

50

50

सावेडी

51

51

सावेडी

52

52

सावेडी

53

53

सावेडी

ी. /वण नेमाणे
ी. लहारे एम.झेड. /9881699964
/9421334454
ी. भा&कर बबन ताकपेरे
/9637867722 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

ी. लखापती fषीकेस
ी. /वण नेमाणे
सदा;शव /8888660038 मनपा /9421334454
ी. जाधव भगवान /व9णु /
9657603432 ा.;श.
ी. काळे सुAनल भानुदास /
9850131941 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454

1. हरजन व&ती 2. खंडोबा मंदराचा परसर
3.बारा इनाम बो*हे गाव 4. वाघ मळा 5.सावेडी

ी. बेरड मिHछं F /
9657121194 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454

1. गणेश चौक कॉलनी 2. गांधी चाळ 3. सावेडी
गांवठान
1 सावेडी गांवठान 2. ;भ*ल व&ती 3. दे शमुख
नगर 4. वाघमळा

ी. अAनल द. वाघमारे
/8857984485 मनपा
ी. उं डाळे /वलास नारायण
/9423791650 मनपा

ी. /वण नेमाणे
/9421334454
ी. /वण नेमाणे
/9421334454

1. ;शंदेमळा 2. फुलार मळा 3. साईकॉलनी 4.
धमा)Zधकार मळा 5. मानधना फाम)

ी. कGहे रकर अशोक
ी. /वजय कोरडे
द=ता>य /9028085748 मनपा /9552366050

54

54

सावेडी

1. सावेडी बालकाम रोड 2. अंबर अपाट) मEट 3.
ी. Aघगे /वजय शंकर /
अ4य अपाट) मEट 4. उदय अपाट) मEट 5. जय
8956124208 ा ;श.
/वजय अपाट) मEट 6. कांचनगंगा , अंबर अपाट) मEट

55

55

सावेडी

1. धनाजी नगर (ेमदान हडको)2. न/वन हाडको

ी. वाघमारे काश नामदे व / ी. /वजय कोरडे
8623935432
/9552366050

56

56

सावेडी

1. ेमदान हडको 2. नवीन हडको 3. वेदांत नगर
4. &टे ट बCक कॉलनी

ी. जगताप सुAनल हरदास
/9890903033 मनपा

57

57

सावेडी

58

58

सावेडी

59

59

सावेडी

60

60

सावेडी

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

1. साधना सोसा. 2. भाgयोदय सोसा. 3. कृ9णधाम
ी. का;शद सुरेश
ी. /वजय कोरडे
4. सोना नगर 5. अ;मत बCक कॉलनी 6.
पं./9975317394 मनपा
/9552366050
कृ9ठधाम परसर
1. एल.ट. कॉलनी 2. युAनयन बCक कॉलनी 3.
संhाट अपाट) मEट 4. अमोल /वहार 5. कैलास
कॉलनी 6.;भमनगर 7. मनोरमा कॉलनी 8.
ी. /वजय कोरडे
ी. तांबे Tह. एम ./8087727032
संदप अपाट) मEट 9. अ;भशेख अपाट) मEट 10.
/9552366050
कांचनगंगा अपाट) मEट 11. Tदारका को.ऑप.सोसा.
12 रासने नगर 13. अ;मत बCक कॉलनी
1. रामदे वी रोड 2. महावीर नगर 4. सावेडी रोड
5. स;म>ा कॉलनी 6. ;संधी कॉलनी 7.
;भंगार3दवे मळा 8. ेमदान हाडको 9. ट.Tह.
सEटर
1. गायकवाड कॉलनी 2. सEट मोAनका कॉलनी 3.
Uबशप कॉलनी 4. झोपडी कCटन मागे 5. आनंद
हॉ&पी]ल 6. ;सTहल हाडको 7. GयानेOवर वसती
गह
ृ 8. पराग कॉ#पले!स 9. तार कॉलनी 10.
ेमनगर 11. सोनाल अपाट) मEट 12. कु अपाट) मEट

61

61

सावेडी

1. ट. Tह . सEटर हडको 2 आकाशवाणी माग) 3.
वडार वाडी 4. आ;शष सोसा. 5. भारती अपाट) मEट
6. सGमान अपाट) मEट 7. #हाडा हडको

62

62

;भंगार

1. फSकरवाडा 2.फSकरवाडा गावठान

63

63

;भंगार

1. गौरव नगर 2. फSकरवाडा

ी. ब=तुल दश
ु ंत /वनायक /
9890443412 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. वाघ सुरेश एकनाथ /
9225880100 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. Aतवार /व`ल साद
आर ./ 9881322826 ा.;श.

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. राहुल रमेश खाबीया /
9226213317 मनपा
ी. लवांडे आ3दनाथ भ. /
9423749088

ी. /वजय कोरडे
/9552366050
ी. /वजय कोरडे
/9552366050

64

64

;भंगार

1. फSकरवाडा 2. वाबळे कॉलनी 3. दश)ना कॉलनी
4. मु*ला भुजबळ कॉलनी 5. मचdट बCक कॉलनी ी. गनगले र/वंF ल./
9822767662 मनपा
6. समीर नगर 7. न/वन मक
ु ंु दनगर 8. शहा
कॉलनी 9. फSकरवाडा

65

65

;भंगार

1. गो/वंदपुरा

66

66

;भंगार

67

67

;भंगार

68

68

;भंगार

1. दया) दायरा

69

69

;भंगार

1. दया) दायरा

1. िज.प. शाळे Hया मागे 2. फSकरवाडा जुने
मुकंु दनगर 3. नवीन मुकंु दनगर 4. एस. पी.
ऑफ\सHया मागे
1. नवीन मुकंु दनगर 2. पठाण कॉलनी 3. शांती
कं&k!शन 4. फक\रवाडा गावठाण 5. खोजा
जमायत खाना जवळ 6. िज.प. शाळा मागे
फSकरवाडा 7. अलमास पाक) 8 ;शतल कॉलनी 9.
वाबळे कॉलनी

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. शेख हबीब शेjन
ी. /वजय कोरडे
बादशहा /8237424619 मनपा /9552366050
ी. शेख रउफ मुनीर /
92711447243 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. पूर 3दनेश क&तुरलाल / ी. /वजय कोरडे
9921357196 मनपा
/9552366050
ी. केIळकर एस. आर./
9822942642 मनपा
ी. स[यद तल;मज /वकार
अहमद / 9881772928 माNय.
;श.

ी. /वजय कोरडे
/9552366050
ी. /वजय कोरडे
/9552366050

70

70

;भंगार

1. दगा) दायरा 2. केIळकर मळा 3. सी. आय. Tह.
ी. राहुल लQमण कदम /
सोसा. 4. संजोग नगर 5. 3हना पाक) 6. नhता
9890461411 मनपा
सोसा. 7. अ*पना सोसायट 8. नॅशनल कॉलनी

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

71

71

;भंगार

1. जुने मुकुदनगर

ी. शेख Kरझवान
हाAनफोlीन / 9822652782
मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

72

72

;भंगार

1.जुने मुकंु दनगर 2. mnमलC ड सोसा , 3. न;शमन
कॉलनी 4. दरबार कॉलनी 5. दश)न दप)न

ी. स[यद ए. एल . /
9373719660 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

73

73

;भंगार

1. mnमलC ड सोसा.

ी. अ&लम पटे ल /
9272901999 ा.;श.

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

74

74

;भंगार

1. वाबळे कॉलनी 2. गौरव नगर 3. दश)न दप)न
कॉलनी 4. ;सKरनबाग सोसा. 5. इKरगेशन कॉलनी ी.
6. ;सटजन कॉलनी

75

75

;भंगार

1. जुने मु*ला कॉलनी

ी. शेख अबरार अoदल
ी. /वजय कोरडे
ु
रpजाक / 9890939310 मनपा /9552366050

76

76

;भंगार

1. जुने मु*ला कॉलनी 2. न/वन मुकंु दनगर

ी. स[यद मुOताक बाबु /
8149586442 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

77

77

;भंगार

ी. अवघड एस. एस.
/9270166519 मनपा

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

78

78

सावेडी

ी. मो3हते /वOवास /
9545058622 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

79

79

सावेडी

1हाडको कॉलनी 2. ;सTहल हाडको

ी सोनट!के महावीर
ी.
ी. पठाण एम
ी
एम.एन.
एन /
मधक
र
/
9689965502
ा.
;श.
9860566486
ु

80

80

सावेडी

1.;सTहल हाडको 2. भगत मळा

ी. जाधव अजुन
) ;सताराम / ी. पठाण एम.एन. /
9890609302 मनपा
9860566486

81

81

सावेडी

82

82

सावेडी

1. न/वन मक
ु ंु दनगर 2. म*
ु ला कॉलनी 3. म*
ु ला
भुजबळ कॉलनी 4. जुने मुकंु दनगर 5. संक*प
कॉलनी 6. दगा) दायरा
1. हाडको कॉलनी 2. हमीद नगर 3. झोपडपqी 4.
यागधाम

1. सहाद ु वासवाणी कॉलनी 2. पराग Yलाझा 3.
प>कार चौक 4. गणेश चौक 5. भारत चौक 6.
पो&ट कॉलनी 7. यशवंत कॉलनी 8. बोट हाऊस
9. सी. आय. Tह. कॉलनी 10.तारकपूर rsOचन
कॉलनी 11. लालटाक\
1. पंजाब हॉल 2. झुलेलाल मंदर 3. ;म&क\न
मळा 4. ;संधी कॉलनी 5. शांतीपुरा

83

83

सावेडी

1. कंवर नगर 2. ;मशन कंपाऊंड 3. तारकपूर
एस. ट. &टC ड परसर 4. सEट सेTहयर हाय&कुल
परसर 5. इंदरा कॉलनी 6. प>कार वसाहत 7.
डॉ!टर कॉलनी 8. धम)शाळा 9. ;सिTहल
हॉ&पीटल कम)चार कॉलनी

84

84

सावेडी

1. ;संधी कॉलनी 2. तारकपरू 3. झल
ु ेलाल मंदर
पKरसर 4. पंजाबी हॉल परसर

85

85

सावेडी

1 नगरपा;लका कॉलनी 2. ;सNदाथ) नगर

86

86

सावेडी

1नगरपा;लका कॉलनी 2.बुNद व&ती

ी. /वजय कोरडे
/9552366050

ी. कैलास छबु चावरे
/9970774561 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. स[यद ए. डी
/8087989990 ा. ;श.

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. पवार अAनल /
9545912781 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. महांकाळे एम. एफ. ा ;श.
ी. चTहाण संदप 3दपक /
9273856037 मनपा
ी. कराळे गुलाबराव ना. /
9673267446 ा. ;श.

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

1. मांढरे Aनवास 2. चौधर Aनवास 3. राऊत
Yलॉट 4. नेवरकर 5. थोरात Yलॉट 6. पाचांगे
Yलॉट 7. पंडीत Aनवास 8. जाधव चाळ 9. खरात
Aनवास 10. 3दनेश चाळ 11. लहाटे चाळ 12.
कोथंबीर वाडा 13. नंदादप 14. लाल टाक\ रोड
15. कवडेनगर 16. आनंद/वहार 17. कमलेश
अपाट) मEट 18. पारजात कॉलनी 19. जाधवमळा
20. गायकवाड मळा 21 अिOवनी अपा])मEट 22
लQमीसदन 23 Zगरराज बंगला 24 सुशांत
अपाट) मEट 25. Zचंतामनी अपाट) मEट 26 गणेश
अपाट) मEट 27 सरगम अपाट) मEट 28 धम)तर
बंगला 29 मेहता बंगला 30 शनी कृपा 31
औदं ब
ु र बंगला 32 /वOवास बंगला 33. पाठक
व&ती
1. बार&कर कॉलनी 2. ;मसगर चाळ 3. अमर
हॉटे ल जवळ

ी. दे ठे Sकसन लQमण /
9028555758 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

87

87

सावेडी

88

88

सावेडी

89

89

सावेडी

1. लालटाक\ 2. बार&कर कॉलनी

90

90

सावेडी

1. ;सNदाथ) नगर 2. झोपडीपqी 3. वैतागवाडी

ी. बोखडे रावसाहे ब दशरथ / ी. पठाण एम.एन. /
9403027059 ा.;श
9860566486

91

91

;भंगार

1. एस.ट. कॉलनी 2. कृ9ण इन!लेव 3. कोठला
झोपडपqी 4. शापवाळा झोपडपqी

मोह#मद हAनफ गुलाब
ी. पठाण एम.एन. /
बागवाण /9175575707 मनपा 9860566486

92

92

;भंगार

1. जे.जे. ग*ल 2. लाईन बाजार 3.आहे रग*ल 4. ी. कलो;शया र/व 3दपक /
कराचीवाला नगर
9270002716 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

93

93

;भंगार

1. कोठला एस.टॉयलेट 2. कोठला झोपडपqी 3.
बाराइमाम

ी. भारतलाल र/वंF हरभाऊ
/ 9029242311 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. हुHचे गो/वंद हरभाऊ /
9822875705 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. कबीर धbडीराम शेख /
9371671958 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. गुंड आसाराम रामSकसन
/ 9850078386 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

94

94

;भंगार

95

95

;भंगार

96

96

;भंगार

97

97

सावेडी

98

98

सावेडी

99

99

सावेडी

100

100

सावेडी

101

101

सावेडी

1. आहे र ग*ल 2. झोपडपqी 3. शापवाळा
झोपडपqी 4. बाराइमाम कोठला 5. एस ट. वक)
जवळ 6. कोठला मागे 7. ीराम पेkोलपंप
समोर 8. कौलाI कॅ#प
1. घास ग*ल 2. जे.जे ग*ल 3. कोठला रोड 4.
झोपडपqी 5. रामवाडी 6. कोठला
1. रामवाडी 2. कराचीवाला नगर

ी. बी. डी. लोखंडे /
9604744842 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
ी. भाकरे धbडीराम दे वजी / मनपा
9860566486

ी. भालेराव f/षकेश
शंकरराव / 9260515807
मनपा
ी. #t&के एम आर / मा. ;श.
1. /वंसेन पुरा 2. भाकरे ग*ल 3. पोलस हे डकॉट) र
/ 9404766777
1. गोकुळ वाडी 2. सजuपरु ा (हरजन) 3. रं गभव
न
ी. संदप ट. वैराळ /
ु
पKरसर
8446464695 मनपा
1. ;सNदाथ) नगर 2. पो;लस कॉलनी 3.
खाक\दास बाबा मठ 4. वाघ मळा 5. जाधव
ी. साबळे सय
) ांत एम /
ु क
मळा 6. तरोटे वाडा 7. बरोडा बCक कॉलनी 8.
9890998149 मनपा
लोमटे वाडा 9. /व`ल
् वाडी 10. वैतागवाडी 11.
1. पो;लस हे डकॉट) र 2. 3द*ल गेट रोड

सुवu चाळ 12. हष)द अपा. 13.गौतम अपा. 14.
नगरपा;लका कॉलनी
1. एTहरे &ट कंपनी परसर 2. दे शमुख वाडी 3.
िज.प. कॉलनी 4. ;सिTहल हाडको 5. सजuपुरा रोड
रं गभवन रोड

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
9860566486
ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

ी. पठाण एम.एन. /
ी. vगे पी.Tह. / 976412240 मा
9860566486

1. ताठे वाडा 2. धनंजय Aनवास 3. सातभाई मळा
4. सुwकेमळा 5. लE दरकर मळा 6. गंधमळा

ी. आहे र उमेश भानुदास /
9767069100 मनपा

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

102

102

सावेडी

103

103

सावेडी

104

104

सावेडी

105

105

नालेगाव

1. बनेसाब मैदान 2. संभार मैदान 3. मोहनबाग
4. ;सिNदबाग

ी. भालेराव गोरख
ी. काळे भरत /
का;शनाथ / 962368008 मनपा 9121267065
ी. पुरनाळे सुधाकर धbडीराम ी. काळे भरत /
/ 9270860620 मनपा ा.;श. 9121267065

1. रे णावीकर कॉलनी 2.गह
ृ ;श*प सो.सा.
3./वMया /वहार सोसा. 4. सवeदय कॉलनी 5.
;समा अपा. 6. ढोर व&ती 7. सातभाई मळा
1. Zगते हॉ&पी]ल 2.Aनल$ांती चौक 3.
कॉस;मक सोसा. 4. हरजन व&ती 4.बा;लकाम
रोड

ी. कुरापट मास भगवान / ी. पठाण एम.एन. /
9124123220 मनपा
9860566486
ी. कुलकणV वसंत द=ता>य
/ 9730954497 मा.;श.

ी. पठाण एम.एन. /
9860566486

106

106

नालेगाव

1. जंगुभाई ता;लम 2 जाधव साहब वाडा 3.
म*लाची चावडी 4. सुराणा इमारत 5. खU>
इमारत 6. फाशी ग*ल 7. Uबpजा रोड 8.
/वठठल मंदराजवळ

107

107

नालेगाव

1. भराड ग*ल

108

108

नालेगाव

1. सातभाई ग*ल

109

109

नालेगाव

1. परदे शी[परू ा 2. ठाकूर ग*ल रHचा बोल 3.
नेहI माकuट मागील स[फा ग*ल 4. तोफखाना
5. सुरखु]ला ग*ल

110

110

नालेगाव

1 .पारनाईक ग*ल 2. ;मसाळ ग*ल 3. लोणार
ग*ल

111

111

नालेगाव

1. शेरकर ग*ल 2. बागडपqी रोड 3. पो;लस
हे डकॉट) र 4. जुने ;सिTहल हॉि&पटल

112

112

नालेगाव

1.बागडपqी - तोफखाना 2. बागडपqी रोड 3.
बागडपqी रोड सजuपरू ा 4. बागडपqी

ी. रोहकले जनाद) न
;भमराज / 9270546130
मनपा
ी. कुलकणV /वजय
शशीकांत / 9766957364
मा.;श.
ी. सोनवणे 3दपक रामा /
9273674979 मनपा

113

113

नालेगाव

1. मोचीवाला 2. पारे ख इमारत समोर 3. पारे ख
Uब*डींग जवळ सवई सडक तोफखाना

ी. काळे भरत /
ी. वाघ के.बी. / 7709055434 मनपा
9121267065

नालेगाव

1. नवरं ग मैदान 2. पंचरं ग मैदान /व`ल
मंदराजवळ 3. ;शवळादे वी मैदान 4. ठाकुर
ग*ल 5. नवरं ग रोड समोर 6. पंचरं ग पटांगण
7. नवरं ग रोड व पटांगण 8. बागडपqी रोडलगत

ी. दोमल बलराम राम;लंगु / ी. काळे भरत /
9404091597 ा.;श.
9121267065

माळीवाडा

1. रामचंF खुंट-मंगळगेट 2. मंगलगेट 3.
मंगलगेट -सजuपरू ा 4. जे.जे. ग*ल मंगलगेट 5.
फSकरग*ल - मंगलगE ट 6. व&तादवाडा 7.
xाहकभांडार रामचंF खुंट 8. दानेडबरा सजuपूरा
9. मंगलगेट 10 जुने दानेडबरा सजuपूरा

ी. आर. एच.सारवान
/7387325566 मनपा

114

115

114

115

116

116

माळीवाडा

117

117

माळीवाडा

118

118

माळीवाडा

ी. वारनौक 3दनेश
बाळासाहे ब / 92711979160
मनपा
ी. रमेश 3दगंबर वाळे कर /
9604423175 मनपा
ीम . शोभा द=ता>य पावले
/ 9422084190

1. तेलखंट रोड 2 शींपी ग*ल 3. सजuपरू ा
ीमती तावरे वषा) /वनोद
पंचमुखी महादे व शे.लाईन 4. मौलाना आझाद
/ 9.21854382
रोड 5. पारनाईक ग*ल सजuपूरा मेनरोड मंगलग़ेट
1. कbडामामा चौक हवेल 2. सरदार पटे ल रोड 3.
ी. #t&के राजEF अंबादास /
डाळमंडई 4. आडते बाजार 5. तापीदास ग*ल 6.
98750136870 मनपा
फुटाने ग*ल
ी. चTहाण अ/वनाश
1. बेलदार ग*ल 2. जे.जे. ग*ल
वा*मीक / 9850181934 ा
;श मनपा

ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065

ी. काळे भरत /
9121267065

ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065
ी. काळे भरत /
9121267065

119

119

;भंगार

1. कणगर ग*ल 2. बोहर ग*ल 3. गवळीवाडा
4. जंगीवाडा 5. कनगरवाडा 6. शु$वार बाजार 7.
rs&तग*ल

120

120

;भंगार

1. गवळीवाडा

ी. कराळे /
ी. ;भंगार3दवे सरु े श हर ा.;श
9922194664
ी. दे वकर एस एस /
9765984857 मा. ;श.

ी. बोIडे एस एस / ा.;श.

121

121

;भंगार

1. शु$वार बाजार 2. शAन मं3दराजवळ 3.
कCटोनमE ट चाळ 4. महा=मा आrण नेहI कॉलनी
5. एम जी रोड 6. &वातं> सैAनक परसर 7.
पंच;शल कॉलनी परसर 8. पो;लस कॉलनी

122

122

;भंगार

1. मो;मन कॉलनी 2. वाघ&कर ग*ल 3. जपकर ी. पुंड शरद लQमण ा.;श.
ग*ल 4. मो3हते ता;लम परसर 5. मुलान ग*ल / 9096785902
1 दाने ग*ल 2. पाटल ग*ल 3. सोनसळे
ग*ल 4. गाडेकर ग*ल 5. मो;मन ग*ल 6.
सदगI
ु मं3दराजवळ 7.माळ ग*ल 8. महानभाव
मठ
1. सरपन ग*ल 2. सुतार ग*ल. 3. मुळे ग*ल
4. लकारे ग*ल 5. लोहार ग*ल 6. माळ ग*ल
7. ;शवाजी चौक 8. बेरड ग*ल 9. नेहI चौक 10
सदगुI मं3दराजवळ

ी. कराळे /
9922194664

ी. कराळे /
9922194664

ी. कराळे /
9922194664

ी. लबडे अ/वनाश
भाऊसाहे ब / 9423388648
ा.;श.

ी. कराळे /
9922194664

ी. नालकर एस. एस. ा. ;श.

ी. कराळे /
9922194664

123

123

;भंगार

124

124

;भंगार

125

125

;भंगार

1. zा#हण ग*ल 2. द=त मदराजवळ

ी. खेले शामकुमार लQमण ी. कराळे /
/ 9860143906
9922194664

1. लकारे ग*ल. 2. माळ ग*ल 3. ;शवाजी चौक
4. बेरड ग*ल 5. लोहार ग*ल 6. नेहI चौक 7.
सदगI
ु मंदर माळग*ल 8. zा#हण ग*ल 9.
सरपन ग*ल 10. समता चौक

ीम अAनता आर Aतवार /
9226344886 ा
ा.;श
;श

ी. कराळे /
9922194664

126

126

;भंगार

127

127

;भंगार

128

128

;भंगार

129

129

;भंगार

1. धनगर ग*ल 2. सरपन ग*ल 3. लQमीनगर

शेख गुलमोह#मद इzा3हम / ी. कराळे /
98901743 51 ा.;श.
9922194664

130

130

;भंगार

1.गोपालकृ9ण कॉलनी 2. खळे वाडी 3. लघुवेतन
कॉलनी 4. सादक मळा

ीम. शेख सुरै[या ऎनोlीन / ी. कराळे /
9272418382 ा.;श.
9922194664

131

131

;भंगार

1. सदर बाजार 2. जय3हंद जवळ 3. मोची ग*ल

ी. अर/वंद जुगलSकशोर
ी. कराळे /
कुडीया / 9763263206 ा.;श. 9922194664

1. सोनसळे ग*ल 2. रं गार ग*ल 3. इराणी रोड
4. कसाई ग*ल 5. पो;लस कॅ#प जवळ 6. बोIडे ीम. शामल अशोक गाठे /
ग*ल 7. सदर बाजार 8. मोची ग*ल 9. लोहार 9096110100 ा.;श.
ग*ल 10. सदर बाजार रोड 11. नामदे व वाडा

132

132

;भंगार

133

133

;भंगार

134

134

;भंगार

1. नेहर चौक 2. बेरड ग*ल 3. ;शवाजी चौक 4.
कंु भार ग*ल 5. सामत चौक 6. शाहु महाराज
सोसा. 7. आंबेडकर कॉलनी
1. शाहु महाराज हौ;संग सोसा 2. आंबेडकर
कॉलनी 3. पंच;शल नगर 4. महा=मा कॉलनी 5.
नेहI कॉलनी

1. दाणे ग*ल 2. उपकार ग*ल 3.वाघ&कर
ग*ल 4. इंदरानगर 5. झोपडपqी
1. पोटे जर रोड 2. जोहर ऑSफस मेस 3. एम, ई
एस कCप हाऊस 4. सोलापूर रोड 5. इंदरा सोसा.
6. धोबी घाट 7. जामखेड रोड 8. डी.एड. कॉलनी
9. मोAतबाग गवताचे फाम) 10. टे लफोन कॉलनी
11. पी.ट. oलॉट !लास

ीम. तडके भारती सख
ु ानंद / ी. कराळे /
9730928280
9922194664
ीम. ;शला Sकरण वाघमारे / ी. कराळे /
9595441137 ा.;श.
9922194664

ी. कराळे /
9922194664

ी. भाIडे सुभाष जयंतराव /
8805796734 ा.;श.

ी. कराळे /
9922194664

ी, ;समा गोरे ा.;श.

ी. कराळे /
9922194664

1डी. ए.डी कॉलनी 2. जी.आय. डी. लाईन 3. एम.
ई. एस. कॉलनी 4. कEFय /वMयालय 5. पॉवर
ी. परदे शी रोहत रामसाद
हाऊस रोड 6. हं टर रोड 7. ;म*k डेअर फाम) 8.
/ 9860863466 ा.;श.
;समE ट लाईन 9. कCम हॉि&पटल 10. ;म*k
हॉि&पटल 11. ऑSफसर मेस

ी. कराळे /
9922194664

ी. काळे भरत
/9921267065

135

135

;भंगार

136

136

माळीवाडा

1. जुनी घास ग*ल 2. तांबटकर ग*ल 3.
पGनालाल ग*ल 4. पानसरे ग*ल

ी. जी. ए. ससाणे /
9096131392 मनपा

137

137

माळीवाडा

1.नवी पेठ 2. अब)न बCक रोड 3. घुमरे ग*ल 4.
गुगळे ग*ल 5. मैदान ग*ल 6. महाजन ग*ल

ी. मधुकर रं गनाथ खताळ / ी. काळे भरत
9422726157 मनपा
/9921267065

138

138

माळीवाडा

139

139

माळीवाडा

140

140

माळीवाडा

1. कापड बाजार 2. काटे ग*ल 3. इमारत कंपनी
4. बोहर चाळ
1. कापड बाजार 2.कासार ग*ल 3. गुजरात
ग*ल 4. मोची ग*ल 5 . सारडा ग*ल
1. छाया टॉSकज रोड 2. Zचतळे रोड 3. कंु भार
ग*ल

141

141

सावेडी

142

142

सावेडी

143

143

नालेगाव

144

144

नालेगाव

ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065
ी. काळे भरत
/9921267065

145

145

नालेगाव

1. पवार वाडी 2. जगताप मळा 3. भांबरे मळा 4.
ी. काळे भरत
जपकर मळा 5. ;शवाजी नगर 6. शांत मळा 7. ी. बwवे / 9970458261 ा.;श.
/9921267065
नेYती रोड 8. वE कटे श सोसा. 9.औदं ब
ू र रोड

146

146

नालेगाव

1. /वMया कॉलनी 2. महानंदबाग 3. ीकृ9णनगर ीम. परु ाणे हे मलता महादे व
4. तवकळ मळा 5. लbढे मळा
/ 8805064466 ा.;श.

147

147

नालेगाव

1. साईराम सोसा. 2. वाIळाचा माIती 3. भावना
वष
ृ ी 4. माधवनगर 5. ठाणगेव&ती
6.;शवाजीनगर 7. तवकल मळा 8. लांडम
े ळा

ी. हो{कर आबासाहे ब
ी. काळे भरत
सदा;शव / 9767127878 मनपा /9921267065

1. बोIडे मळा 2. आराधना &टे ट बCक कॉलनी 3.
पंच;शल नगर मेहेर कॉलनी 4. शुत
ृ हौ.सोसा.
5. लQमण हौ;संग सोसा . 6. गुंजन सोसा. 7.
सोहानी सोसा. 8. अिज!य नगर 9. पाठक मळा

1. ी. छ*लानी नरे श गोकुळ
/ 9271270337 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

ी. /वण 3दगंबर मळ
ु े /
8149153670 मा.;श.

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

ी. हळसे संजय छबुराव /
9422084904 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

ीम. गुंजाळ मAनषा भा. /
9850873120

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

सावेडी

148

148

149

149

सावेडी

150

150

सावेडी

151

151

नालेगाव

152

152

सावेडी

ी. लोखंडे गणेस हरOचंF /
7893004645 मनपा
ी. 3दपक कराळे
/9420192019 ा. ;श.
ी. गोपाळ ;सFाम दासर /
9890176689 मनपा
ी.गोरे Aनतीन 3दगंबर /
1. बागरोजा हाwको
9503461344 मनपा
ी. 3दकbडा Aनतीन वसंत /
1. दातरं गे मळा
9922370095
ी. गोरे राजEF 3दगंबर /
1. दातरं गे मळा 2. ठाणगे मळा 3. घोwके मळा
9767601338 मनपा
1. जाधव मळा 2. लE डकर मळा 3. बागडे मळा 4. ी. रा;शनकर बी.ट.
पाठक मळा
/9922663855 मनपा

1.मानकर ग*ल 2. दे शमुख ग*ल 3. 3द*लगेट
पटांगण 4. रोहकले ग*ल 5. सांगळे ग*ल 6.
नानापाटल तालम रोड
1. नालेगाव 2. अमरधाम समोरल बाग 3.
खताडेवाडा 4. नवगह
ृ मंदर 5. वाघवाडा 6.
हरजन व&ती 7. नगरपा;लका कॉलनी
1. 3द*लगेट 2. मानकर ग*ल 3. दे शमुख
ग*ल 4. नालेगाव

1. भुतकर वाडा पं/पंग &टे शन 2. हनुमान
कॉलनी 3. सीड फाम) 4. कोट) कॉलनी 5.
ी. गोडळकर नागेश
भुतकरवाडी 6. ;भंगार3दवेमळा 7. भारत कॉलनी भोलाYपा / 9422084904
8. ी. कॉलनी 9. महे श कॉलनी 10. वरद कॉलनी मनपा
11. 3दप कॉलनी 12. ताठे चाळ 13. सुरभी कॉलनी

ी. काळे भरत
/9921267065

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

1. भुतकर वाडी 2. कोट) कॉलनी

ी. एस. एन. साठे /
9850786216 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

नालेगाव

1. गांधी मैदान 2. Zच>ा टॉSकज जवळ 3. ऎ!य
मं3दर 4. लQमीबाई कारं जा - भवानी चौक

ी. दरु ाफे राजEF मरु लधर /
9271753940 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

155

नालेगाव

1. गौरघुमट 2. पाप[या ग*ल 3. Zचतळे रोड

ी. एकबोटे /वशाल द=ता>य
/ 9423389297

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

156

156

माळीवाडा

1. शनीग*ल 2. डॉ. बशीर दवाखाना 3. कलवन
4. पाटल वाडा 5. झEडीगेट रोड 6. आदम माने
यांचा वाडा 7. अहमदाअल वाडा

ी. मॅनवेल जॉन साळवे /
9860106042 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

157

157

माळीवाडा

1. Sकं ग गेट 2. इदगाह मैदान 3. ;समला इमारत ी. सोनवने मुकेश मुरलधर
जवळ 4. माIती मंदर
/ 8149181038 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

158

158

माळीवाडा

1. वंजारे ग*ल 2. मंगलगेट 3. Sकं gज गेट

ीम. घोलप स;ु शला कचI /
9422087926 ा.;श.

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

159

159

माळीवाडा

1. वंजारे ग*ल

ी. शेख इलयास ज3हरो3lन
/ 9850200993 ा.;श.

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

160

160

माळीवाडा

1. काम3ठपरु ा 2. जलाल म&जीद 3. शAनग*ल

ी. शेख कलम मोह#मद /
98501850 21 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

161

161

माळीवाडा

1. रामचंF खुंट 2. करशेटजी रोड 3 नालबंद खुंट
4. डावरे ग*ल 5. गंजबाजार

ी. भोसले सुAनल मुरलधर / ी. सार&कर िजतE F/
7385084545 मनपा
9921267065
ीम.सर&वती माIती vगे अं ी. सार&कर िजतE F/
से/वका / 9960326144
9921267065

153

153

सावेडी

154

154

155

162

162

माळीवाडा

1. करशेटजी रोड नालबंद 2. नालसाब रोड
झEडीगेट 3. नालबंद खुंट डावरे ग*ल 4.
कले!टर कचेर रोड 5. तापSकर ग*ल 6. डावरे
ग*ल 7. पारशा खुंट 8. नालबंद खुंट

163

163

माळीवाडा

1. हमालवाडा 2 सुभेदार ग*ल 3. बेपार ग*ल
4. गणपती मंदर 5. रामचंF खुंट

ी. शेख समी इसहाक /
9421589786 मनपा

164

164

नालेगाव

1. आनंद बाजार 2. कोट) ग*ल 3. गोगळे
ग*ल 4. दोबोट चीराजवळ नालेगाव

ी. आडीगोपुल चंFकांत
ी. सार&कर िजतE F/
हKरOचंF / 9604570086 मनपा 9921267065

165

165

नालेगाव

1. धनगर ग*ल 2. पुनतांबेकर ग*ल 3. /पंजार
ग**ल 4. /ववेकानंद चौक

ी. ताठे सAतश शंकर /
9860819461 मनपा

166

166

नालेगाव

1. रं गार ग*ल 2. हुके ग*ल 3. चौपाटा कारं जा
रोड 4. आनंदबाजार

ी. दे शमख
ी. सार&कर िजतE F/
ु चंFशेखर
प|ाकर / 9226231689 मनपा 9921267065

167

167

नालेगाव

1. सातपूते तालम रोड 2. 3हरवे ग*ल 3. कंु भार
ग*ल 4 सांगळे ग*ल

ी. पूंड सAतश शंकर /
9270764599 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

168

168

नालेगाव

1. लांडे ग*ल 2. कवडे ग*ल 3. कंु भार ग*ल

ी. ;भसे राजु शंकर /
9604288892 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

169

169

नालेगाव

1. गाडZगळ पटांगण 2. अंAतम चौक 3. नालेगाव
4. अमरधाम रोड

ी. मुलाणी शौकत अल
ी. सार&कर िजतE F/
अकबर / 9373716130 मनपा 9921267065

170

170

नालेगाव

1 वाघ ग*ल 2 नानापाटल 3. ता;लम जवळ

ी. वाTहळ बाबासाहे ब
ी. सार&कर िजतE F/
सखाराम / 9822332704 .;श. 9921267065

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

171

171

नालेगाव

1.नेYती गेट 2. तांगे ग*ल 3. बोIडे ग*ल

ी. स[यद खा;लद अKरफ /
98505739 36 मनपा

172

172

नालेगाव

1./वाम बाग 2. झरे कर ग*ल 3. आयुवuद रोड

ी. मळ
ु े परशुराम जय;संग / ी. सार&कर िजतE F/
9422234797 ा.;श.
9921267065

173

173

नालेगाव

1.सबजेल चौक 2. पंच/पर चावडी 3.
यतीमखाना 4. माळीवाडा रोड

ी. 4े>े सAतश मधुकर /
9096474408 मनपा

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

174

174

माळीवाडा

ी. पोकळे मिHछं F भानुदास
/ 9273709413 मनप

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

175

175

माळीवाडा

176

176

माळीवाडा

177

177

माळीवाडा

1. /पंजार ग*ल 2. तपक\र ग*ल 3. पारशा खुंट

178

178

माळीवाडा

1. गंजबाजार 2. पाच;लंब 3. संकलेचा लाईन 4.
गाजेग*ल 5. सराफ ग*ल 6. /पंजारग*ल

माळीवाडा

1. /पराची rs&त ग*ल 2. रमनलाल मदवाशी
/पराजवळ जुना मंगळवार बाजार माrणक चौक
अYसरा टॉक\ज समोर जुना बाजार रोड
मदवाशी /पराजवळ आदश) शाळे मागे ;भ&त
लेन बालाजी मंदर rs&त ग*ल गणपती
मंदर समोर गुIकृपा कैलास उडपी समोर
बुIडग*ल मागे महाराणी ग*ल

179

179

1. नांगरे ग*ल 2. जुना बाजार 3. मुश)रफ
ग*ल 4. ;सट पोलस लाईन 5. आशा टॉक\ज
जवळ माळीवाडा
1. तjतीदरवाजा रोड 2. नगरपा;लका रोड 3.
खाटक ग*ल 4. बेडक
े र ग*ल माळीवाडा
1. धरती चौक 2. चांभार ग*ल 3. सतरं जी
मंदर रोड 4. हलवाई ग*ल 5. हातमपुरा 6.
महाराणी ग*ल 7. झEडीगेट

1. rs&त ग*ल 2. /पराची rs&तग*ल 3.
बालाजीमंदर rs&तग*ल गणपती मंदरा
समोर 4. /पराची rs&त ग*ल 5. माळीवाडा 6.
/पराची rs&त ग*ल 7. गुIकृपा /पराची rs&त
ग*ल 8. /पराची rs&त ग*ल 9. /पराची
rs&त ग*ल गणपती मंदर समोर 10.
/पराची rs&त ग*ल 11. /पराची rs&त ग*ल
बालाजी मंदर 12 rs&त ग*ल 13. /पराची
rs&त ग*ल मागे 14. कैलास उडपी समोर
rs&त ग*ल 15. बI
ु डग*ल मागे
महाराणीग*ल
1.
rs&त ग*ल 2. पंकज लॉ ज 3. सतक सदन

180

180

माळीवाडा

181

181

माळीवाडा

182

182

माळीवाडा

183

183

माळीवाडा

184

184

माळीवाडा

185

185

चाहुराणा बुFक
ु

1. कवठ~ची तालम 2. पारग*ल 3. माळीवाडा

186

186

चाहुराणा बF
ु क
ु

187

187

माळीवाडा

4. काळु बागवान ग*ल 5. धरती चौक हातमपुरा
1. बुIड ग*ल 2. चच) रोड 3. ममता ग*ल 4.
महाराणी ग*ल 5. गांधी ग*ल
1. माrणक चौक 2 . माणकेOवर ग*ल 3. लाटे
ग*ल 4. बडu ग*ल 5. आदश) शाळे जवळ 6.
कचेरजवळ
1. जुने माणकेOवर बाजार 2. rs&तग*ल 3.
हौ;संग रोड

ी. सार&कर िजतE F/
9921267065

ीम. खान इरफाना सरदार / ी. सुAनल चाफे /
8149966062 मनपा
9422220144
ी. वैMय शेखर भालचंF
/9922079191 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. घोwके ;शवदास दाद ु /
9822159459 ा.;श.
ी.भाकरे मोद जनाद) न /
9096061887 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144
ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ीम. ;भगार3दवे नंदा
ी. सAु नल चाफे /
हरभाऊ / 8793009962 मनपा 9422220144

ीम. बेबी रघुनाथ राठोड अं.
से/वका / 9766288231

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. सासवडकर िजतॆFं
ी. सAु नल चाफे /
सुयक
) ांत / 9850729848 मनपा 9422220144
ी. सुAनल चाफे /
9422220144
ी. चॉदं जफर हसन;मयॉ ं /
9890006273

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

1. अYसरा रोड 2. गागळे ग*ल 3. Aनरफराके
ग*ल 4. लbढे ग*ल

ी. नवले /वजय भगवान /
9890272121 मनपा
ी. वायाळ पोपट सखारम /
92714072 26 मनपा
ी. ;शंदे सॅमुएल दयानंद /
9028443327 ा.;श.

ी. सुAनल चाफे /
9422220144
ी. सुAनल चाफे /
9422220144
ी. सुAनल चाफे /
9422220144

1. बारातोट कारं जा 2. फुलारे ग*ल 3. कानडे
ग*ल 4. शेरकर ग*ल

ी. शेख आयब
ु अoदल
ु गफुर ी. सAु नल चाफे /
/ 99600 43352 मनपा
9422220144

188

188

माळीवाडा

1. पटवेकर ग*ल 2. कबई ग*ल 3. वरवंडे
ग*ल 4. बंगाल चौक 5. सबजेल चौक

ी. अिजत दामोधर मो3हरे /
9423162701 मनपा

189

189

माळीवाडा

1. zा#हण ग*ल 2./व{दकर ग*ल

ी. बाळासाहे ब लQमण पवार ी. सुAनल चाफे /
/ 9673511010 मनपा
9422220144

190

190

माळीवाडा

191

191

;भंगार

1. गbधळे ग*ल 2. इवळे ग*ल 3. कौठ~ची
तालम
1 . हॅरटे ज कॉ#पलॅ !स 2. समता कॉलनी 3.
इंदरानगर 4. धुत कॉ#पलॅ !स

ी. चTहान संजय नारायण / ी. सुAनल चाफे /
942225225 मनपा
9422220144
सखाराम बाबरु ाव दे वढे /
ी. सAु नल चाफे /
8087406767 मनपा
9422220144

192

192

;भंगार

1. Gयु लE थल कॉलनी 2.4े>ेवाडी 3. यमुना सदर
4. काशीबाई चाळ 5. फौजदार कांबळे चाळ 6.
तडके चाळ 7. 4े>ेचाळ 8. इंदरानगर रोड 9.
ीम. पारखे संगीता ांसीस / ी. सुAनल चाफे /
मकासरे चाळ 10. माळीवाडा हरजन कॉलनी 11. 9850410470 ा. ;श.
9422220144
धत
कॉ#पलॅ
!
स
12.
सं
घ
हार
13.
/वज
रोड
ु
कॉलनी 14. िज*हा उMयोग
1. आंबेडकर चौक 2. झEडीग़ेट 3. साईद ु कारं जा 4.
मशीद रोड 5. सुभेदार ग*ल 6. हमाल वाडा
चौक 7. बाबा बंगाल 8. सुभेदार ग*लची
मागची शाळा $.4 9. मेहे>े शाळा $.4 10. मोची
ग*ल 11. तालुका पोलस &टे शन परसर 12
बेपार मोह*ला
1. ;स.एस.आर.डी. अहमदनगर कॉलेज जवळ 2.
इzाहम कॉलनी 3. हातमपुरा 4. नगर कॉलेज
कचेर म;शद समोरल भाग ऎAतहा;सक
संxाहलय जवळ 5. कले!टर कॉट) र 6.
जी.पी.ओ.रोड 7. बाबा बंगाल समोरचा भाग 8.
पारशा खुंट 9. बाबा बंगाल
1. पुजा अपाट) मEट 2. बुथ हॉ&पीटल 3. अशोक
हॉटे ल जवळ 4. काळी म;शद 5. 3दपाल ;सनेमा
जवळ 6. हातमपुरा रोड
1. पारशी अgयार समोरचा भाग 2. /वठठल
मंदर समोरचा भाग 3. कमला नेहI पाक) 4.
हातमपुरा 5. डावरे हॉ&पीटल भाग 6. नालाबंद
खुंट आतील भाग 8. ]पाल कारं जा 9. पारशा
खंट
ु 10. हातमपरु ा
1. ;शंदे ग*ल 2. वसंत टॉक\ज जवळ 3. अमन
पाटल रोड

193

193

;भंगार

194

194

;भंगार

195

195

;भंगार

196

196

;भंगार

197

197

चाहुराणा बुFक
ु

198

198

चाहुराणा बF
ु क
ु

1 हरजन व&ती 2. नालेगाव

चाहुराणा बुFक
ु

1. महा*Qमी कॉलनी 2. माणीक नगर 3. मुथा
मळा 4. संजय नगर 5. सागर कॉ#पलॅ !स 6.
ी,अपाट) मEट 7. &टे शनरोड 8. ेय अपाट) मEट

199

199

200

200

चाहुराणा बुFक
ु

201

201

चाहुराणा बुFक
ु

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

1. कोठे पाटल चाळ 2. अफाल &व&तीक
कॉलनी 3. अoदल
ु रहे मान चाळ 4. भात
कॉलनी 5. नंदनवन कॉलनी 6. 3टळक रोड 7.
Aनता अपाट) मEट
1. भापकर पुतळा 2. करं डे चाळ 3. गाडळकर
चाळ 4. पडोळे चाळ 5. युAनयन ऑफ\स 6.
संकेतची मागची बाजु 7. मुनोत इ&टे ट 8. सुगंधी
चाळ 9. पटे लवाडी 10. केतकर हॉ&पीटल 11.
लQमी नारायण

ी. गाडे अजय जगGनाथ /
9422727729 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. शेख अजीम चॉदं /
9326627615 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. जोशी नारायण पंढरनाथ
/ 9822785456 मनपा

ी. सAु नल चाफे /
9422220144

ी. सुAनल चाफे /
ीम. Aनता लQमण माने / 9423464023
9422220144
ी. बेरड नारायण Aनव=ृ ती
/9730954848 मनपा
ी. मोरे ओ.आर. /
9765986014 ा.;श.

ी. सुAनल चाफे /
9422220144
ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. द=ता>य माधव सरोदे /
9922321408 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

ी. जाधव Gयानदे व रामराव ी. सुAनल चाफे /
/ 9423751001 ा.;श.
9422220144

ी. रोहोकले अभीिजत वसंत
/9403027116 मनपा

ी. सुAनल चाफे /
9422220144

1. उpवल नगर 2. रे *वे &टे शन रोड 3. मेहेर
कॉलनी 4. केशर गुलाब मंगल काया)लय 5.
ी. उमाप संजय
सहकार सभागह
ु िजम कंपाउं ड 7.
ृ 6.3 धत
ी.
मगर
अजय
गोक
ळ
/
ा.;श
रामचं
F /
ु
सुयोग कॉलनी 8. पूजा अपाट) मEट 9. सपना लॉज
8806328728
10. महा=मा फुले चौक 11. िजजामाता बाग 12.
आनंदधाम रोड 13. ;शवाजी हौ;सग सोसा.14.
हाजी इzाहम Uब*डींग
ी. उमाप संजय
1. करपे मळा 2. भवानी नगर 3. ढोर व&ती 4.
ीम. गावडे वष
ाल
सं
द
प
/
ा.
रामचंF /
ृ
बुIडगांव रोड
8806328728

202

202

चाहुराणा बुFक
ु

203

203

चाहुराणा बF
ु क
ु

204

204

चाहुराणा बुFक
ु

1. संदप नगर 2. सारस नगर 3. नवजीवन
ी. ठोकळ संजय माrणक
कॉलनी 4. माकuट याड) मागे 5. वE कट सोसा. 6.
/9011198117 मनपा
पंचवट 7. भवाणी नगर 8. ;शवाजी भाजी माकuट

205

205

चाहुराणा बुFक
ु

1. राऊत मळा 2. पE टा कंपाऊंड 3. सथा कॉलनी
4. आंबेडकर रोड 5. पुनममोती नगर

206

206

चाहुराणा बुFक
ु

1. भांबळ ग*ल

207

207

चाहुराणा बF
ु क
ु

1. चाहुराना बु.ट.सी.आय. गोडाउन मागे 2.
सौरभ कॉलनी 3. माrणक नगर 4. बुIडगाव रोड

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728

ी. उमाप संजय
ी. बोठे बाळु चंदर / 9527415080
रामचंF /
8806328728
ी. उमाप संजय
ी. नागापरु परशुराम 3दगंबर
रामचंF /
/ 9765933112 मनपा
8806328728
ीम. आशा अशोक
ी. उमाप संजय
गाडीलकर / 9226922684
रामचंF /
अं.से/वका
8806328728

208

208

चाहुराणा बुFक
ु

1. राऊत मळा 2. अवसरकरमळा 3. भावसर
मळा 4. मोमीन वाडा 5. फुलसदर मळा 6.
Zचपाडे मळा 7. डॉ!टर कॉलनी 8. बुIडगाव 9.
गोरे मळा

209

209

चाहुराणा बुFक
ु

1. समथ) नगर 2./वनायक नगर 3. अ;भनव

210

210

चाहुराणा बुFक
ु

1. समता कॉलनी 2. अ;भनव कॉलनी 3.
Aनलामय सोसा. 4. सौरभ कॉलनी

211

211

माळीवाडा

1. केदार व&ती 2. शांतीनगर 3. गाडळकर मळा
4. सावता नगर 5. फया)बाग चौक 6. श!तीनगर
7. मु!ती फौज

212

212

माळीवाडा

1. कानडे मळा 2. कोठ~ परसर 3. सारसनगर

213

213

माळीवाडा

1. सारस नगर 2. इंगळे मळा 3. संदप नगर
रासने पाक) 4. आंबेडकर मळा 5. U>मु>ी चौक

ी. उमाप संजय
ीम. ;संधु सुभाष काटे / अं. से/रामचं
वका F /
8806328728

ी. पंडीत रामभाऊ औसरकर
/ 9881621760 मनपा

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728
ी. उमाप संजय
ीम. गोरे छाया रघुनाथ /
रामचंF /
9226932403 ा.;श.
8806328728
ी. उमाप संजय
ी. गाडे बाळु वसंत /
रामचंF /
8149282875 मनपा
8806328728
ी. उमाप संजय
ी. दे शमुख अमोल /वलास /
रामचंF /
9403776831 मा.;श.
8806328728
ी. उमाप संजय
ी. अYपासाहे ब /व`ल
रामचंF /
सुपेकर / 9890289925 मनपा
8806328728
ी. /वनोद /व`लराव माने /
98818227848 मनपा

214

214

माळीवाडा

1. वंजारवाडी अवसरकर मळा 2. वंजारवाडी
अवसरकर मळा 3. क/पलेOवर मळा अवसरकर
मळा 4. अवसरकर मळा 5. राजी हो.
सारसनगर 6. वंजारवाडी अवसरकर मळा 7.
नानाजी नगर वंजारवाडी अवसरकर मळा

215

215

माळीवाडा

1. चौधर नगर 2. मFाशी चाळ 3.सोलापूर रोड

ी. दप पी. ठbबरे /
9623174029 मा.;श.

216

216

चाहुराणा बुFक
ु

1. भोसले आखाडा 2. संxाम कॉलनी

ी. ब*लाळ अंबादास
राम[या /2328013

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728
ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728

217

217

चाहुराणा बF
ु क
ु

1. चाहुराणा चौक 2. संयम अपाट) मEट 3. अब)न
बCक कॉलनी 4. आनंद कॉलनी 5. पवार चाळ 6.
अकोलकर हॉ&पीटल 7. जहागीरदार चाळ 8.
चंदन इ&टे ट 9. फुसौदर चाळ 10. राहुल
अपाट) मEट 11. सुभFा एम एस बी कॉलनी

218

218

चाहुराणा बुFक
ु

1. रोहदास वाडी 2.गौतम नगर 3.खैरे चाळ 4.
साद फाम)सी 5. अजय गॅस गोडाऊन 6. सानप
मळा

ी. उमाप संजय
ी .;शंदे सुयभ
) ान ता=याबा /
रामचंF /
8888579815 मनपा
8806328728

219

219

चाहुराणा बुFक
ु

1. द=त मंदर 2.मातोी लालबाग 3.
नगरपालका मागील भाग 4. गोकुळ भवन 5.
म*हार चौक 6. द=तहॉटे ल मागे 7. जंगम व&ती

ी. जी. एस. धbगडे
/9420343113 मनपा

220

220

चाहुराणा बुFक
ु

221

221

चाहुराणा बुFक
ु

222

222

चाहुराणा बF
ु क
ु

223

223

चाहुराणा बुFक
ु

224

224

चाहु राणा बुFक
ु

225

225

चाहुराणा बुFक
ु

226

226

चाहुराणा बुFक
ु

227

227

चाहुराणा बF
ु क
ु

228

228

चाहुराणा बF
ु क
ु

229

229

केडगाव

230

230

केडगाव

1. /वOवकमा) मंदर 2. द=तचौक 3. वै9णवीनगर
4. राणी लQमीबाई चौक 5. रभाजीनगर

ी. गोरख बाजीराव
गायकवाड /मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

231

231

केडगाव

1. 3दपनगर 2. आयोNयानगर 3.घुले वखार
भष
ु णनगर लंक रोड 4. राणी लQमीबाई चौक

ी. गवळी संतोष बाळासाहे ब
/ 8888735873 ा.;श.

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ीम. ;संधु सुभाष काटे
/7385440971 अं. से/वका

ी एस . के. दगडे /
9028757497

 ्रम. सुमेधावती चंFकांत
शेजुळ / ा. ;श.

ी एस . के. दगडे /
9028757497

232

232

केडगाव

233

233

केडगाव

ी. /पचड दे वराम पुनाजी /
9860566386 मनपा

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728

ी. उमाप संजय
रामचंF /
8806328728

ी. उमाप संजय
ी. ;शकu अंबादास दामोदर /
रामचंF /
9890798289 मनपा
8806328728
ी. उमाप संजय
1. रे *वे चाळ 2. शेटे मळा 3. सांगळे मळा 4.
ी. मोहन बी. काळे /
रामचंF /
डागवाले मळा 5. लQमी मळा 6. इंगळे मळा
9689860650 मनपा
8806328728
ी. उमाप संजय
1. राहुल अपाट) मॆट 2 . गजानन कॉलनी 3.
ी. दे शमुख सुबोध /वनायक
;श*पा अपाट) मEट 4. /यंका कॉलनी 5. पांजर
रामचंF /
/ 9767771060 मनपा
पोळ 6. mडमले मळा
8806328728
1. आनंद नगर 2. गौरव कॉ#पलॅ !स 3.
ी. उमाप संजय
गंगापूर रखमाजी 3दवटे /
गाडीलकर /वट भqी 4. बनसोडे मळा 5. &टे शन
रामचंF /
95456552298 मनपा
रोड
8806328728
ी. उमाप संजय
1. गुगळे कॉलणी 2. ;भमवाडी 3. गवळीवाडा 4.
ीम. लोढे वषा) दा
ीम
दा.
रामचंF /
बोहर चाळ 5. तांबटकर वाडी
/8793617304 ा.;श.
ा ;श
8806328728
ी. उमाप संजय
1. संभाजी कॉलनी 2. सागर कॉ#पलॅ !स 3.
ी. उदावंत राजेश बबन
रामचंF /
अब)न बCक कॉलनी 4. ;शवनेर रोड
/98816334411 मनपा
8806328728
1. एकता कॉलनी 2. िज.प. कॉलनी 3. आनंद
ी. उमाप संजय
ी. फडतरे राजEF मिHछं F /
हौ.सोसा. 4. अवसरकर मळा 5. आगरकर मळा 6.
रामचंF /
9822116077 मनपा
गाडीळकर मळा
8806328728
ी. उमाप संजय
1. आगरकर मळा 2. एकता कॉलनी 3. /वशाल
ी. राहंज बापु Sकसन /
रामचंF /
कॉलनी 4. एम. एस. बी. कॉलनी
9822451512 मनपा
8806328728
1.एकता कॉलनी 2. केडगांव दे वी रोड 3. कोतकर
ी. उमाप संजय
ी. तायडे संजय Zचंधु /
मळा 4. Zचपाटे मळा 5. जय;भम हौ.सोसा. 6.
रामचंF /
9881394781 मनपा
ताराबाग इ&टे ट 7. पंच;शलवाडी 8. पव
ु ) पिOचम
8806328728
परसर 9. ीराम हौ.सोसा.
1. िज.प. शाळा 2. माIती समोर 3 रभाजी नगर
ी. बडे 3दलप Sकसन /
ी एस . के. दगडे /
4. ;शवाजी नगर
9011704218 मनपा
9028757497
1. कायनेटक चौक 2. आTहाड /व]भqी 3. र/वश
सोसा. 4. सारक सोसा. 5. सख
ु कता) सोसा.

1. राधेशाम अपा). शेजार भुषननगर 2. सुचत
े ा
नगर 3. गणपती मंदर भुषणनगर 4. टे लफोन
ऑफ\स समोर भुषणनगर 5. बCझरन चच) समोर
भुषणनगर 9. आठरे मळा
1. राणी लQमीबाई चौक 2. अिज!य कॉलनी 3.
नhता कॉलनी 4. िज.प. शाळे समोर 5. चच) रोड
5. 3हमानी कC#प 6. लंक रोड 7. जपेनगर 8.
धनी. रो.हौसींग

234

234

केडगाव

235

235

केडगाव

236

236

केडगाव

237

237

केडगाव

238

238

केडगाव

239

239

केडगाव

240

240

केडगाव

241

241

केडगाव

242

242

केडगाव

243

243

केडगाव

244

244

केडगाव

245

245

केडगाव

246

246

केडगाव

247

247

केडगाव

248

248

केडगाव

249

249

बुIडगाव

1. राणी लQमीबाई चौक 2. द=तचौक 3. डायमंड
बेकर चौक 4 सुचत
े ा नगर 5. घुले वखार 6
वष
भ
रो.
हौ.
सोसा.
7. भष
ु ननगर
ृ
1. माळी ग*ल2. ;मसाळ ग*ल 3. zा#हण
ग*ल 4. पाटल कॉलनी 5. मुंजाबा चौक 6.
$ांती चौक 7. संभाजी चौक 8. वडार , सुतार
ग*ल 9. एकनाथ नगर
1. कोतकर मळा ते शा&>ी नगर 2. दे वी रोड 3.
हरजन व&ती 4. पी.के. kे डस) 5. मधुर मंगल
काया)लय जवळ
1. मु&लम ग*ल 2. सातपुते ग*ल 3. कोतकर
मळा 4. कराळे मळा 5. वडार ग*ल 6. सुतार
ग*ल 7. नेYती चौक 8. पाटल कॉलनी 9.
;श4क कॉलनी
1. अंबीका हॉटे ल जवळ 2. कापरे मळा 3.
अमरधाम जवळ 4. गुंड मळा 5. जाधव मळा 6.
ताळे व&ती 7. कोतकर मळा 8. लbढे मळा 9.
चौरे मामा व&ती
1. अंUबका नगर 2. नवीन गावठाण 3. /वटभqी
4. पाटल कॉलनी 5. नवीन खमीचाळ 6.
द=तमंदर
1. लbढे व&ती मागील बाजु 2. तळे व&ती 3.
भगवान नगर 4. &व&तीक नगर 5. कोतकर
मळा 6. कांबळे मळा 7. बालाजी कॉलनी 8. नगर
पुणे रोड 9. आमत
ृ ा कॉलनी
1. गाढवे आणा परसर 2. जुने अंUबका नगर 3.
अंUबका /वMयालयाचा परसर 4. चनेवाडा 5. 3दघे
/व]भqी जवळील परसर 6. पाटल कॉलनी 7.
बारहाते ग*ल 8. नवे अंUबकानगर
1. राजEF नगर 2. शाहुनगर 3. माधव नगर 4.
मळ
ु े रो. हौ;संग मळा 5. मोतीनगर
1. कोतकर मळा 2. एकनाथ नगर 3. नेYती रोड
4. पठारे मळा 5. राहंज मळा 6. वक)शॉप
जवळचा भाग 7. ीकृ9ण कॉलनी 8. वै9णवनगर
9. ;शवाजीनगर 10. लालानगर
1. मुळे रो .हौ;संग 2. ओमकार नगर 3. हजारे
मळा 4. नगर पुणे रोड 5. काकडे मळा 6.
;मलंद नगर 7. रे णुकानगर 8. नेYती रोड 9.
कोतक़र मळा
1. नगर पण
ु े रोड 2. अंUबका नगर
1. ाथ;मक शाळे जवळ 2. शाहुनगर 3.
रे णक
ु ानगर 4. र/वंFनगर 5. मोतीनगर 6.
अंUबकानगर 7. द=तचौक
1. मो3हनीनगर 2. द=ता चौक 3. आंधळे चौरे
रो.हौ. 4. कायनेटक कॉलनी 5. समता सोसा 6.
मराठ~ शाळा
1. दध
ु सागर Aनकाळजे लाईन 2.िTहडीओकॉन
जवळचा भाग 3. शा&>ी नगर 4. आंधळे रो. हौ.
सोसा. 5. दे वी जवळचा भाग 6. गोदाउनHया
मागचा भाग
1. ठुबे व&ती 2. दे वी रोड 3. मोहनीनगर 4.
अरणगाव रोड 5. संजय कालu नगर 6. दध
ु सागर
सोसा.

ी. /वनायक गंगाधर जोशी / ी एस . के. दगडे /
9822076865 मनपा
9028757497
ी. गुंडे अशोक सु. /
9272360994 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. भरत ए. काकडे
/9850225856 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. इंगळे Aनतीन शंकर
/9881611700 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. कोतकर /वजय U>ंबक /
9881827975 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. ;भमराज अ. कोतकर /
9323175750 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. सरु े श दे वराम धामणे /
9028037475 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. बाबासाहे ब गोपीनाथ
ी एस . के. दगडे /
मतकर / 9890999823 मनपा 9028757497
ी. लbढे संतोष नानासाहे ब /
9822116347 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. अAनल रा. आढाव /
9763070400 मनपा

ी एस . के. दगडे /
9028757497

ी. लगड नरE F नामदे व /
9423430636 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

 ्र. कराळे अशोक मोहण
/9822025646 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

ी. महारपुडे रघुनाथ
भाऊसाहे ब / मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

ी. फुलसौदर कैलास
ी. दगडे एस के. /
एकनाथ / 9921357159 मनपा 9028757497
Aनमसे बबन कbडीबा /
9970626832 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

ी. लbढे अAनल वसंतराव /
9881363110 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

250

250

बुIडगाव

251

251

बुIडगाव

252

252

बुIडगाव

253

253

क़ेडगाव

1. वरची ग*ल 2. हरजन व&ती 3. मधल
ग*ल 4. चौक 5. वाळक\रोड
1. तांबे ग*ल 2. चौक 3. मोरती चौक 4.
जाधवमळा 5. वा{क\ रोड 6. बाबर मळा 7.
बुIडगाव मळा 8. मोने मळा
1. राजवाडा 2. झोपडपqी -1 3. झोपडपqी -2 4.
पाचारणे व&ती 5. इंदरानगर 6. वाळक\ रोड 7.
आझाद नगर 1 ते 4

ी. कांबळे अशोक /वOवनाथ
/ 9561803223 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

ी. अIण रामभाऊ कडुस /
ा.;श.

ी. दगडे एस के. /
9028757497

ी. साळवे कृ9णा बंसी /
9270313386 मनपा

ी. दगडे एस के. /
9028757497

1. इंदरा नगर 2. सुरज हॉटे ल 3. /वMया नगर 4. ी. जगधने तुळशीराम
ी. दगडे एस के. /
;शतल हॉटे ल 5. कोट) कॉलनी
गणपत / 9226870900 मनपा 9028757497
223 राहुर( वधानसभा मतदारसंघ

अ.$.

न/वन
मतदान कEFाचे
याद
नाव
भाग $.

बी. एल. ओ. चे नाव

दरु Nवनी $.

ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क
कृषी सहा[यक
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
xामसेवक
िज.प. शाळा
ाथ;मक ;श4क
कृषी सहा[यक
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
अं. से/वका
xामसेवक
अं. से/वका
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क
स. ;श4क
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क

9850292094
9423755132
8275201037
7588170032
9404972177
9423281660
8796647640
9767370496
9822551498
9860364832
9665764859
9922581154

9558579927

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

194
195
196
197
198
199
200
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

पांगरमल
खोसपुर
इमामपरू
इमामपरू
डbगरगण
डbगरगण
मांजरसुंबा
धनगरवाडी
जेऊर
जेऊर
जेऊर
जेऊर
जेऊर
जेऊर
जेऊर
ससेवाडी
ब3हरवाडी
मजले - Zचंचोल
मजले - Zचंचोल
आTहाडवाडी
उदरमल
साकेवाडी

23

201

/पंपळगाव माळवी ीम. खडसे

तलाठ~

24

202

/पंपळगाव माळवी ीम. पवार संZगता ानदे व

ाथ;मक ;श4क

25

203

/पंपळगाव माळवी ी.भुणे संजय पौलस

xामपंचायत ;लपीक

9373437150

26

204

/पंपळगाव माळवी ी. जपे द=ता>य

ाथ;मक ;श4क

9881621747

27

248

ी. संतोष राधाSकसन आ*हाट

xामपंचायत कम)चार

9689680216

28

249

ीम. शेख शबाना चॉदं

अंगणवाडी से/वका

29

250

ी.औट जे . ट.

xामपंचायत ;लपीक

/पंपळगाव
उpजैनी
/पंपळगाव
उpजैनी
शEडी

ी. बाबासाहे ब नारायण आTहाड
ी. वाघमारे राजEF धbडीबा
ी. प*हारे ;शवाजी Sकसन
ी. आंधळे संदप रामभाऊ
ी. गांगडu जा;लंदर
ीम. फंु दे सुनंदा अ.
ीम. गायकवाड
ीम. लांडे स/वता ;शवराम
ी. इंगळे कैलास कारभार
ीम. _4रसागर भा
ीम. ;संधु जनानी पंडीत
ी. कळमक़र मंजाबापू आबा
ी. बापूसाहे ब नाना जाधव
ीम. को9ठ~ मAनषा फक\रचंद
ीम. फुलार नंदा बापू
ी. पूंड मंगेश बाळासाहे ब
ीम. दारकंु डे आशा राजु
ी. ज-हाड ीकांत पोपट
ीम. हापसे अAनता का.
ी. कानखडे सुदश)न सदा;शव
ीम. Zगर Zगतांजल
ीम. /वमल /वनायक वाघल
ु े

हुlा

नारायण

9767235963
9922572780
9890127855
8805206726
9763432372
9421478898
9970752207
9579137217
9881923779

9028044680

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

251
252
253
254
255
267
268
269
270
271
272
273
274
276
277
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

शEडी
शEडी
पोखडV
पोखडV
पोखडV
वाIळवाडी
बु-हाणनगर
बु-हाणनगर
बु-हाणनगर
बु-हाणनगर
कापूरवाडी
कापूरवाडी
कापरू वाडी
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
नागरदे वळे
वडारवाडी
वडारवाडी
वडारवाडी
बारा-बाभळी
केकती
केकती
दरे वाडी
दरे वाडी
दरे वाडी
दरे वाडी
दरे वाडी

ीम. दे वच!के सुजाता भाकर
ी. पठाण मोहसीन
ी. खाटक अमोल आYपासाहे ब
ी. ने]के राजु भागचंद
ीम. जावळे सुमन गोर4नाथ
ी. ठुबे राजEF
ीम. आंधळे वैशाल बाबरु ाव
ी. कुलट सुAनल बाळासाहे ब
ी. चौधर
ी. झEडे 3दपक
ी. वैराळ बी.बी.
ीम. बारगावकर /वशाखा रामकृ9ण
ी. बोIडे जे.के.
ी. वाळके एन. ए.
ी. शेख मंसुर इ&माईल
ीम. ठbबरे नंदा रमाकांत
ीम. गोरे Aनम)ला मधुकर
ी. बनकर Aनलेश बबन
ीम. गbधळ ए अच)ना राजEF
ीम. रासकर वषा) केशव
ीम. साठे अलका बापस
ु ाहे ब
ीम . भाकरे ;मला /व`ल
ीम. पाखरे संNया युवराज
ी. पाखरे पी.Tह.
ी. ठुबे जे.जी.
ीम . झावरे सAु नता बबन
ी. धाडगे सुAनल ठ!कन
ीम. डोळस सारका काश
ी.ओहोळ राम लQमण
ीम. भाले साधना वसंत
ी. बोIडे अशोक केIजी
ीम. लोटके जयी आनंदराव
ीम. मांगुडे स/वता बापूसाहे ब
ीम. साळवे Tह. ए.
ीम. वा*हे कर ;समा मोहन

अंगणवाडी से/वका
तलाठ~
xामसेवक

9970388207
9822758181
9921847989

अंगणवाडी से/वका
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
तलाठ~
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
xामसेवक
xामपंचायत ;लपीक
ाथ;मक ;श4क
अंगणवाडी से/वका
ाथ;मक ;श4क
अंगणवाडी से/वका
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
अंगणवाडी से/वका
तलाठ~
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
xामसेवक
xामपंचायत ;लपीक
ाथ;मक ;श4क
xामसेवक
ाथ;मक ;श4क
ाथ;मक ;श4क
तलाठ~
ाथ;मक ;श4क

9850070018
7588695130

8888699615
9573048824
8007210057
9423754054
8446116810
9422339470
9422339457
8149212102
9422086719
9371761835
9850041456
9209155310
9881317832
9763395935
7588605169
9272589226
9921381546
9890455823
9850584261

9960397136
9970536717

224 पारनेर वधानसभा मतदार संघ
अ..

1
2
3
4
5
6
7
8

न वन
याद(भा
मतदान काचे नाव
ग
मांक
31
32
33
34
35
36
37
38

खारे कजुन
) े
कोळपे-आखाडा
नांदगाव
;शंगवे
;शंगवे
;शंगवे
ई&लामपरू
दे हरे

बी.एल.ओ. चे नाव

ीम. मोरे सु;शला अशोक
ीम. वAनता /वनोद सोनवणे
ीम . दस
ु ुंगे संZगता गुलाबराव
ी. जाधव वंदना दे वराय
ीम. ;शंदे Tह.Tह.
ीम. घुमरे मंगल U>ंबक
ीम. मंगला सयाजी पारखे
ी. जाधव डी.आर.

हु)ा
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xाम. ;लपीक

दरु *वनी .

9850539665
9096535609
9325278807
8303416576
9503746032
9272615278
9604356141
9028109337

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

39
40
41
42
43
44
45
46
47
101
102
103
104
105
112
113
114
115
116
117
106
107
108
109
110
111
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
273
274
275
276
277
334
335

53

336

54

337

दे हरे
दे हरे
दे हरे
दे हरे
/वळद
/वळद
/वळद
खारे कजुन
) े
खारे कजुन
) े
इसळक
नव नागापरू
नागापरू
नागापरू
नागापरू
Aनंबळक
Aनंबळक
Aनंबळक
Aनंबळक
Aनंबळक
Aनंबळक
वडगाव गYु ता
वडगाव गुYता
वडगाव गुYता
वडगाव गुYता
वडगाव गुYता
वडगाव गYु ता
वाकोडी
वाकोडी
वाकोडी
बाबुडV घुमट
बाबुडV घुमट
अरणगाव
अरणगाव
अरणगाव
अरणगाव
अरणगाव
अरणगाव
खंडाळा
खंडाळा
जाधववाडी
खडक\
बाबुडV बEद
3हवरे झरे
3हवरे झरे
दे ऊळगाव ;सNद
दे ऊळगाव ;सNद

ीम. घोडके &वYनाल सुभाष
ीम. दे शमख
ु स/ु या सरु े श
ीम. कचरे वषा) मोहन
ीम. कांडक
े र अलका मुरलधर
ी. ;मरपगार सZचन मधुकर
ीम. जाधव अAनता दादा
ीम. ढुमणे पी. डी.
ी. कुलट द=ता>य साहे बराव
ी. सातपुते का;शनाथ यादवराव
ी. ताकपेरे वासद
ु े व भानद
ु ास
ीम. भांबरे उषा द=ता>य
ी. वाघ मोहन कृ9णाजी
ी. कैदके अशोक
ीम. राठोड एस. बी.
ी. होळकर सुभाष रं गनाथ
ीम. खळे कर ताराबाई हरभाऊ
ीम. साठे मAनषा हरभाऊ
ीम. बेलाटे क*पना तक
ु ाराम
ीम. मAनषा सोमनाथ ;शंदे
ीम. धमा)Zधकार मो3हनी द=ता>य
खान झेड. डo*यु.
ी. रण3दवे सुधीर दयानंद
ीम. चेमटे संजना भगवंत
ी. Tयवहारे एकनाथ नानाभाऊ
ीम. दे शमख
ु
ीम. वेताळ स/वता र/वंF
ी. हराळे योगेश बाळासाहे ब
ी. कराळे /वजय एकनाथ
ी. पगारे सदा;शव माधव
ी. तांदळे एस.एन.
ीम. ;शंदे शोभा सुभाष
ीम. जाधव संZगता माधव
ीम. कडुस सुनंदा ;शवाजी
ीम. पाचारणे Aतभा
ी. गायकवाड डी.बी.
ी. भ&मे बाळासाहे ब केI
ीम . तांबोळी आ&मा स;लम
ी. सरोदे Tह.
ी. वाघचौरे महे श भगवंत
ी. गाIडकर अंबादास शांताराम
ीम. वाळे कर एम. एस.
ी. माने रा. भा.
ी. शेलार एम. पी.
ीम. खंडाग़ळे एम. एम.

ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
माNय. ;श4क
माNय. ;श4क
माNय. ;श4क
माNय. ;श4क
माNय. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
कृषी सहा[यक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
माNय. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
तलाठ~
;लपीक xामपंचायत
ा. ;श4क
कृषी सहा[यक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
xामसेवक

ी. Zगरवले भाऊसाहे ब बंसी

सZचव

ी. डावखरे /वकास /व`ल

ा. ;श4क

7921747522
9145749633
9403379400
9765646478
9960950045
7588543642
9422335533
9503441795
9850924475
9604774429
9767877797

9881662710
9527795514
9890382051
9226391572
9226391572
9450216666
9881693382
9922952408

9420925857
9423167666
9860388678
0241- 2470097
9970537089
9730547774

9922440221
9422965837
9922999676
9970922474
9422967678
9021235913
7588021530
9767802513

55

338

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

96
97
98
99
100
118
119
120
121
126
127
128
129
191
95
192
204
205
206
207
208
209
210
211
212
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
278
279
280
281
331
332
333
122
123
124
125

दे ऊळगाव ;सNद
खातगाव टाकळी
खातगाव टाकळी
3हंगणगाव
3हंगणगाव
हमीदपरू
नेYती
नेYती
नेYती
नेYती
जखणगाव
जखणगाव
टाकळीखातगाव
टाकळीखातगाव
3हवरे बाजार
Aनमगाव घाणा
/पंपळगाव वाघा
सोनेवाडी
चास
चास
चास
चास
भोयरे खुद)
भोयरे पठार
भोयरे पठार
/पंपळगाव कौडा
कामरगाव
कामरगाव
कामरगाव
कामरगाव
भोरवाडी
भोरवाडी
अकोळनेर
अकोळनेर
अकोळनेर
अकोळनेर
सारोळाकासार
सारोळाकासार
सारोळाकासार
सारोळाकासार
घोसपरू 
घोसपूर
घोसपूर
Aनमगाव वाघा
Aनमगाव वाघा
Aनमगाव वाघा
Aनमगाव वाघा

ी.कोळे कर ;भवाजी गुलाब

ा. ;श4क

9403379109

ी. दध
ु ाडे सुAनल गुलाबराव
ी. बुगे एम. पी.
ी. वाघमारे बी.जे.
ी. भालेराव हरष ;शवराम
ीम. ताकपेरे सKरता वासद
ु ेव
ीम. पवार उpवला ;भ.
ी. लbढे आबा नामदे व
ीम. सारसर Tह. आर.
ीम. दे शपाडे वैशाल नंदकुमार
ी. पाखरे एस. डी.
ीम . तरवडे एम. बी.
ी. घुले /व`ल मातdड
ी. /पसे नारायण तबाजी
ी. ठाणगे भाऊसाहे ब डी.
ी. घुमरे जी. ए.
ी. लbढे भा&कर तक
ु ाराम
ीम. बवu सुAनता उ=तम
ी.गौडा एस. पी.
ी. कापसे बाळासाहे ब एकनाथ
ी. भोसले एम. Tह.
ीम. कारले कुसुम रावसाहे ब
ी. थोरात सZचन नारायण
ी. परकाळे चंFकांत बापूसाहे ब
ी. दे शमख
ु रघुनाथ रामजी
ी. खामकर
ी. मोकाटे एस. जी.
ीम. भुजबळ सुमन सुAनल
ीम. झरे कर अAनता भगवान
ीम. महापरू े क*पना श;शकांत
ी. आतकर बाळासाहे ब नाना
ी. घुले /वलास परशुराम
ीम. जाधव ;मनाबाई दशरथ
ी. शेळके लQमण दगडु
ी. शेलार संजय एम.
ीम. शेख
ीम. लांडगे सुAनता नामदे व
ी. काळे सुभाष रामभाऊ
ी. टकले ट.एल.
ी. साळवे /वजय
ी. भोर सरु े श नारायण
ी. काळे अIण चंFकांत
ीम. ताजणे आबा
ीम. सारकर Tह. आर.
ी. सरता सुAनल ;शंदे
ीम. फलके स/वता भा&कर
ीम. फलके वैशाल रावसाहे ब

xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
अं. से/वका
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
ा. ;श4क
xामसेवक
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
तलाठ~
ा. ;श4क
xामसेवक
अं. से/वका
xामसेवक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
अं. से/वका
अं. से/वका
अं. से/वका
xामसेवक
xाम. ;लपीक
xामसेवक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
तलाठ~
अं. से/वका
अं. से/वका
अं. से/वका

7588542347
9975906015
9272568935
9762589484
8888854364
9552537819
9423166844
9689631457
9270451430
9823744589
9822622405
7588607071
9970992106
9028920112
7709850050
9881759934
9420784266
9822515827
7588513709
9850039741
9623688845
9028978733
9922226741
7709271388
9271574705
9561796635
9273570447
9209839408
9272895041
9766176360
9422088580
0241-295667
9921226044
9226249407
9922841005
9421436412
9561411311
9405005882
950333987
9689152353
7588092175
9975084780
88751283
8975436824

226 - +ीग,दा वधानसभा मतदार संघ
अ..

न वन
याद(भा
ग .

1
2

1
2

3

3

4
5
6
7
8
9
10
11

4
5
6
7
8
9
10
11

आगडगाव
आगडगाव
टोकेवाडी(आगडगा
व)
दे वगाव
रतडगाव
खांडके
रांजणी
माथणी
मेहकर
मेहकर
गंगो>ी(मेहकर)

12

17

13
14
15
16
17
18
19

18
19
20
21
22
23
24

20

25

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

26
39
40
12
13
14
15
16
27
28
29
30
31
36
37
38
41
42
43
44
45

मतदान काचे
नाव

बी.एल.ओ. चे नाव

हु)ा

दरु *वनी .

ी. गोसावी पी.यु.
ी. मोरे Sकशोर सजuराव

कृषी सहा[यक
ा. ;श4क

9422673380
9405749255

ी. इंगळे एस. एन.

xामसेवक

8275286792

ी. मगर बी. ट.
ी. Zगर एन. एच.
ी. पठाण
ीम. खाडे एस.ट.
ीम. वाकळे के. बी.
ी. Tह. एम. दगडखैर
ी. 3ठपसे सुहास मुकंु द
ी. भुजबळ राणी सदा;शव

xामसेवक
xामसेवक
कृषी सहा[यक
;लपीक
तलाठ~
ा. ;श4क
xामसेवक

9850182405
9822384439
9850245155
8956087004
9405001328
9960787853
8796131172
9421558809

/पंपळगाव लांडगा ीम. #हसे वषा) का;शनाथ

xामसेवक

9822965023

बारदर
लमाणतांडा
कौडगाव
कौडगाव
बाळे वाडी
जांब
पारगांव भातोडी
सोनेवाडी /पं.
लांडगा
पारे वाडी
भातोडी
भातोडी
शहापरू
Aनंबोडी
Aनंबोडी
सारोळाबNद
को*हे वाडी
मदडगाव
टाकळीकाझी
टाकळीकाझी
नारायणडोह
नारायणडोह
उ!कडगाव
उ!कडगाव
दशमीगTहाण
Zचचbडी पाटल
Zचचbडी पाटल
Zचचbडी पाटल
Zचचbडी पाटल
Zचचbडी पाटल

ीम. कांबळे सपना Sकसन
ी. कलकणV सुAनल द=ता>य
ीम. बकरे सुजाला वसंत
ीम. परदे शी
ी. खसu काश रामभाऊ
ी. जोशी आर. एस.
ी. गोसावी रमेश मोतीराम

xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
;लपीक
तलाठ~
कृषी सहा[यक

8956080667
9921287898
9420752306

ीम. दे वतळे भाgयी

xामसेवक

9923338687

ी. चौधर संभाजी रामदास
ी. बळीद संदप बाबुराव
ी. शेख आयब
ु नरु मोह#मद
ी. जेठै एस. एस.
ी. घोळवे एस. बी.
ी. फडरतारे धनाजी Aनवत
ृ ी
ी. जगदाळे ए.डी.
ी.जावळे बी. ट.
ी. जाधव डी.बी.
ी. वाघमारे बी.जे.
ी. भोस एच. एस.
ी. कळसे पी. के.
ी. मरकड भाऊसाहे ब
ी. बोIडे आर. बी.
ीम. राजहं स ए.ए.
ीम. स&ते छाया ानोबा
ी. भांड रमेश बापू
मोहळकर पी. आर.
ी. ;शंदे बापूराव सजuराव
ी. झाड अंकुश माIती
ी. लोखंडे

ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
कृषी सहा[यक
xामसेवक
तलाठ~
ा. ;श4क
तलाठ~
xामसेवक
ा. ;श4क
ा. ;श4क
तलाठ~
माNय. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
कृषी सहा[यक

9922194644
9850993004
9881408066
9890332400
9420950877
9225326527
7588514103
9422969238
9767779149
9075975834
9422337365

9595626300
9420637267
9422885065

9405568225
9404131221
9881701444
8275897347
7588602572
9850181975
9850688027
9423788914

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
99
100
101

59

102

60

103

61

104

62

105

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

106
107
32
33
34
35
60
61
62
63
64
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Zचचbडी पाटल
आठवड
आठवड
सांडवे
सांडवे
मांडवे
मांडवे
वाळक\
वाळक\
वाळक\
वाळक\
वाळक\
वाळक\
वाळक\
गुंडग
े ाव
गुंडग
े ाव
गुंडग
े ाव
हराळमळा
(गुंडग
े ाव)
चौधरवाडी
(गुंडग
े ाव)
राळे गण
धनगरवाडी
(राळे गण)
राळे गण
राळे गण
वाळंु ज
वाळंु ज
पारगाव मौला
;शराढोण
द3हगाव
साकत
वाटे फळ
वडगाव तांदळी
वडगाव तांदळी
तांदळी वडगाव
गुणवडी
गुणवडी
Iईछि=तशी
Iईछि=तशी
Iईछि=तशी
मठ/पंी
हातवळण
अंUबलवाडी

ी. /पंपळे रावसाहे ब ;लंबाजी
ी. नरसाळे एस. आर.
ी. Zगते बाबुराव सो;मनाथ
ीम. /वधाते pयोती माणीक
ी. लांडगे मिHछं F गंगाधर
ी. द=ता>य राजाराम शेळके
ी. सोनवणे गंगाधर भानस
ु दास
ी. शेख द&तगीर
ी. गोरे आर. आर.
ी. गोरे एस.आर.
ी. साळवे 3दपक बापू
ी. शEडकर भाऊसाहे ब
ी. गाजी साबेरा गफुर
ीम. लbढे गंगाधर नामदे व
ी. भापकर शहाजी
ी. बोIडे एन. डी.
ी. कासार ानदे व कbतीलाल

ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
xामसेवक
ा. ;श4क
xामसेवक
अं. से/वका
xामसेवक
ा. ;श4क
कृषी सहा[यक
ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क
ा. ;श4क

9420744642
9960015668
9657204570
9689856391
9403379451
927274854
9763708407
9272895041

ी. औट का;शनाथ गो/वंद

ा. ;श4क

9405270543

ी. जाधव भाऊसाहे ब साहे बराव

ा. ;श4क

9423908026

ी. गलाडे एस. एस.

तलाठ~

9422337174

ी. जठार नारायण आणा

ा. ;श4क

ी. सोके
ी. /पंपळे ग3हनीनाथ पांडुरं ग
ीम. Aनक\ता िज. ;शरसाठ
ीम. साळवे मAनषा मोहन
ी. भुजबळ बाळकृ9ण गंगाधर
ी. पोटे रावसाहे ब हरशचंF
ीम. भाल;संग एस. Tह.
ीम. सुडक़े मAनषा नामदे व
ीम. दे हाडे लता बाबुराव
ीम. तावडे उpवला बापुसाहे ब
ीम. डहाळे नंदा बाळासाहे ब
ी. उकाडे वै9णव बाळकृ9ण
ी. ठाणगे /वजय धbडीराम
ी. कडुस र/व रावसाहे ब
ी. खुडे एकनाथ धमा)जी
ी. मंड;लक चंFकांत नारायण
ीम. ठाणगे Aतभा Sकशोर
ी. आबुज रामभाऊ मुरलधर
ी. इकडे एस. एस.
ी. जाधव तळ
ु ;शराम Sकसन

ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
कृषी सहा[यक
तलाठ~
xामसेवक
xामसेवक
xामसेवक
तलाठ~
ा. ;श4क
xामसेवक
xामसेवक
ा. ;श4क
तलाठ~
ा. ;श4क
ा. ;श4क
xामसेवक
तलाठ~
कृषी सहा[यक

9850244563
9970249184
9423391321
9226318880
9730402733
9730128391
9975613660

9422778420
8308851878
9420748986
9049728573
9960632003
8149901150
9527381378
9689544336
9404245995
9922780465
9420033354
942007847

9822166261
9403268944
9822856090

