अनुसच
ू ी 6
(चॅ टर 2 परछे द 2.18)
मतदान किाची याद
38 िशड% (अ.जा.) लोकसभा मतदार संघातील 217 संगमनेर .वधानसभा मतदारसंघ
याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

1

दे वकौठे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दे वकौठे

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

1 दे वकौठे गावठाण मा पं जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दे वकौठे

1 दे वकौठे गुडघे वाजे कहांडळ वःती

सव9 मतदारांसाठ;

दA7ण उJर इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 3

2 दे वकौठे आरोटे वःती

दA7ण उJर इमारत नं 1 दA7णेकडन
ु खोली
नं 1
2

दे वकौठे

3 दे वकौठे मुगसे वःती
4 दे वकौठे मुंगसे मळा वरचा
5 दे वकौठे मुंगसे मळा खालचा
6 दे वकौठे कुरकुटे गाजरे वःती
7 दे वकौठे शवेकर वःती
3

िचंचोली गुरव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा िचंचोली गुरव

1 िचंचोली गुरव गावठाण मा पं जवळ

दA7ण उJर इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 3

2 िचंचोली गुरव गोडगे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचंचोली गुरव गावठाणचे पूवस
P गोडगे
वःती जाधव
4 िचंचोली गुरव सोनवणे वःती
5 िचंचोली गुरव खळे वाड
6 िचंचोली गुरव AखDलार वःती
7 िचंचोली गुरव गावठाण लागत
8 िचंचोली गुरव खळे वाड
9 िचंचोली गुरव गोडगेवःती
4

िचंचोली गुरव

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुव 9 पARम

1 िचंचोली गुरव सोनवणे वःती

इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 3

2 िचंचोली गुरव सोनवणे वःती पांद

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचंचोली गुरव सोनवणे गाडगेवःती
4 िचंचोली गुरव खळे वाड
5 िचंचोली गुरव गोडगेवःती
6 िचंचोली गुरव मेढेवःती
7 िचंचोली गुरव सोनवणे वःती पांद
8 िचंचोली गुरव गावठाण
9 िचंचोली गुरव मेढेवःती
5

िचंचोली गुरव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 िचंचोली गुरव खळे वाड

इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 2

2 िचंचोली गुरव गाडे गेवःती पूवच
P ी

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचंचोली गुरव धोरपडे सोनवणे वःती
4 िचंचोली गुरव तळे गांव रोडकड ल
गोडगवःती
5 िचंचोली गुरव सोनवणे वःती पARमेची
6

पारे गांव बु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 पारे गांव बु मा पं

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 पारे गांव बु कUहे र

गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 पारे गांव बु राणमळा
4 पारे गांव बु िलंबाचा मळा
5 पारे गांव बु गोडP वःती
7

पारे गांव बु

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुव 9 पARम

1 पारे गांव बु कUहे र

सव9 मतदारांसाठ;

Aज प ूा शा पारे गाव बु दA7णेकड ल पुव 9

1 पारे गांव बु राणमळा

सव9 मतदारांसाठ;

पARम इमारत खोली बं 1

2 पारे गांव बु िलंबाचा मळा

इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 3
8

पारे गाव बु

3 पारे गांव बु गोडP वःती
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याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

9

िनमोण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िनमोण डॉ बाबासाहे ब आंबड
े कर नगर

इमारत बं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 िनमोण एकलXय नगर

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमोण जंगदं बा माता मंद र
4 िनमोण सांगळे वःती मराठ; शाळा
मागील
5 िनमोण कुलकणY मळा
6 िनमोण बाड
7 िनमोण नागरे आंधळे मळा
8 िनमोण .वंचु पाट ल वःती
9 िनमोण कवP मळा
10 िनमोण पांगळे वःती
11 िनमोण किनफनाथ मळा
12 िनमोण बुवाजी बाबा मळा
13 िनमोण सुतार मळा
10

िनमोण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िनमोण पाट ल आXहाड मळा

इमारत बं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 4

2 िनमोण पांगळे वःती घुगे आखडा

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमोण नवाळे वःती घुगे आखाडा
4 िनमोण झडे वःती घुगे आखाडा
5 िनमोण पानसरे वःती घुगे आखाडा
6 िनमोण बद मळा
7 िनमोण पांगळे वःती घुगे आखडा
8 िनमोण नवाळे वःती घुगे आखाडा
9 िनमोण पानसरे वःती घुगे आखाडा
10 िनमोण बद मळा
11 िनमोण मुंढे मळा घुगे आखाडा
12 िनमोण कंगु मळा पालखेवाड
13 िनमोण कातकडे नवाले मळा
पालखेवाड
11

िनमोण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िनमोण आऽे मळा संगमनरे रोड

इमारत बं 2 पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 िनमोण मनभाव मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमोण सांगळे वाड कUहे रोड
4 िनमोण पाट ल मळा कUहे रोड
5 िनमोण गाडे कर मळा
6 िनमोण टोपडे आखाडा
7 िनमोण काराचा मळा
8 िनमोण िशंदे मळा
9 िनमोण लबाड वःती नांदरु रोड
12

िनमोण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा ऊद9 ू शाळा

1 िनमोण ौीकृ ंण गDली

दA7ण उJर इमारत खोली बं 1

2 िनमोण रोह दास नगर

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमोण अ<हDयादे वी होळकर चौक
4 िनमोण हनुमान चौक
5 िनमोण वसंतराव नाईक चौक
6 िनमोण आतार गDली
7 िनमोण काझी पुरा
8 िनमोण शिन मंद र चौक
9 िनमोण इं <दरा कॉलनी
10 िनमोण जांभुळवाड
11 िनमोण दरोड मळा
12 िनमोण खाट क गDली
13 िनमोण बाजारतऴ
13

पळसखेडे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 पळसखेडे हनुमान चौक

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 2

2 पळसखेडे कांडेकर वःती संगमनेर रोड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 पळसखेडे कांडेकर वःती कUहे रोड
4 पळसखेडे बेद
5 पळसखेडे कांडेकर वःती नांदरु रोड
14

कbहे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 कbहे गावठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली बमांक 1

2 कbहे सानपवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 कbहे खोळकडावाड
15

कbहे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 कbहे मDहारवाड

इमारत पुवक
P ड ल खोली बमांक 3

2 कbहे पठार

सव9 मतदारांसाठ;

3 कbहे पांढर
4 कbहे कcबडखडक
16

सोनेवाड

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुवप
9 ARम

1 सोनेवाड हनुमान चौक

इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 1

2 सोनेवाड सांगळे वःती (माब)

सव9 मतदारांसाठ;

3 सोनेवाड उगलेवाड
4 सोनेवाड डcगरे वःती
5 सोनेवाड गोमासे वःती तऴ
6 सोनेवाड गोमासे मळा जायभाये वःती
संगमनेर
7 सोनेवाड आXहाड मळा सायAखंड रोड
17

.पंपळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा .पंपळे पुव 9

1 .पंपळे मा प गावठाण

पARम इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 1

2 .पंपळे महादे व वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 .पंपळे कोटकर वःती
18

.पंपळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा .पंपळे पुव 9

1 .पंपळे कोटकर वःती

पARम इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 2

2 .पंपळे ूाथिमक शाळा
3 .पंपळे मा प

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण

4 .पंपळे महादे व वाड
5 .पंपळे कोटकर वःती
6 .पंपळे ूाथिमक शाळा
19

नाUनज दमाला
ु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 नाUनज दमाला
.बरे वाड
ु

इमारत पARमेकड ल खोली बं 3

2 नाUनज दमाला
माळ वाडा
ु

सव9 मतदारांसाठ;

3 नाUनज दमाला
खळवाड
ु
4 नाUनज दमाला
गावठाण
ु
20

नाUनज दमाला
ु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 नाUनज दमाला
पाटोळे वःती
ु

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

2 नाUनज दमाला
गावठाण
ु

सव9 मतदारांसाठ;

3 नाUनज दमाला
कcबडवाड
ु
4 नाUनज दमाला
मोdयाबाबाची वाड
ु
21

काकडवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा काकडवाड

1 काकडवाड गांवठाण

पुवP पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 1

2 काकडवाड कासारमळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 काकडवाड झुरळे वःती
4 काकडवाड मुनी वःती
5 काकडवाड जगताप वःती
22

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7णेकड ल

1 तळे गांव गावठांण

पुवP पARम इमारत पुवक
9 डन
ु खोली नं 2

2 तळे गांव खऴवाड पARम

सव9 मतदारांसाठ;

3 तळे गांव बढे खोकराळे वःती
4 तळे गांव बोडखेवाड जवळ ल
जगतापमळा
23

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7णेकड ल

1 तळे गांव गावठांण

पुवP पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 4

2 तळे गांव वामणवाड पARम
3 तळे गांव नखुली
4 तळे गांव भागवतवाड
5 तळे गांव नवामळा
6 तळे गांव बोडखेवाड
7 तळे गांव गावठाण
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
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मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

8 तळे गांव मोठा मळा
24

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा तळे गांव पुवP

1 तळे गांव गावठाण

पARम इमारत पARमेकड ल ःवतंऽ खोली

2 तळे गांव बाऴपाटलाची वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 तळे गांव रानमळा
4 तळे गांव वामणवाड पARम
5 तळे गांव चाहरवः
ती
ू
6 तळे गांव कांदऴकर वःती
7 तळे गांव कवठ;चा मळा
8 तळे गांव शेख वसती
9 तळे गांव मोठा मळा
25

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा तळे गांव

1 तळे गांव खळवाड पूव9

उJरे कड ल पुवP पARम इमारत पुवक
P डल

2 तळे गांव भुडकe

खोली नं 1

3 तळे गांव गXहाणेवःती

सव9 मतदारांसाठ;

4 तळे गांव खळवाड पARम
5 तळे गांव भागवतवाड
6 तळे गांव शेख वःती
7 तळे गांव गावठाण
8 तळे गांव धनगरवाडा
9 तळे गांव जोबैकर वःती
10 तळे गांव राणमळा
11 तळे गांव बाऴपाटलाची वाड
12 तळे गांव वामणवाड
26

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा तळे गांव

1 तळे गांव मिनयार वःती

पARमेकड ल उ6तर दA7ण इमारत

2 तळे गांव नागAझर वःती

उ6तरे कड ल खोली नं 1

3 तळे गांव वडमळा

सव9 मतदारांसाठ;

4 तळे गांव घोडमाळ
5 तळे गांव िशवाचा मळा
27

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 तळे गांव गावठाण

(धनगरवाडा)

इमारत पुवP कडन
ु खोली नं 1

2 तळे गांव धनगरवाडा

तळे गांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 तळे गांव गावठांण

(भागवतवाड )

इमारत दA7णेकड ल खोली बं 1

2 तळे गांव भागवतवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 तळे गांव जोवPकर वःती
28

सव9 मतदारांसाठ;

3 तळे गांव वामणवाड पARम
4 तळे गांव वामणवाड पूव 9
5 तळे गांव मोठा मळा
29

वडझर बु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 वडझर बु दाण गांवठाण

इमारत दA7णेकड ल खोली नं 3

2 वडझर बु मgय गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 वडझर बु उJर गावठाण
4 वडझर बु कदम वाड
5 वडझर बु कोठे रःता
6 वडझर बु धनगर वाडा
7 वडझर बु बोडखेवाड
8 वडझर बु जगताप मळा
30

वडझर खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा वडझर खुद9

1 वडझर खुद9 गांवठाण .पठिगरणी

पARमेकडल उJर दA7ण इमारत उJरे कडन
ू

2 वडझर खुद9 पाझरतलाव

खोली नं 2

3 वडझर खुद9 कौठे रःता
4 वडझर खुद9 डhकर
ओढा
ु
5 वडझर खुद9 दA7ण गांवठाण
6 वडझर खुद9 Aज प शाळा पाठ;मागे
7 वडझर खुद9 पूव9 खऴवाड
8 वडझर खुद9 वायXय खऴवाड
9 वडझर खुद9 मgय गांवठाण
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

10 वडझर खुद9 राजवाडा
11 वडझर खुद9 लआमीवाड वाड9
12 वडझर खुद9 सुपकेर वःती
31

ितगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 ितगांव गावठाण

न.वन इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 ितगांव .बरोबामळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 ितगांव ितगांव फ़ाटा
32

पारे गांव खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पारे गांव खुद9

1 पारे गांव खु गावठाण

उJर दA7ण इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 2

2 पारे गांव खु जगताप मळा,काळे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 पारे गांव खु मोकळ वःती
33

सोनोशी

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा सोनोशी पुवP

1 सोनोशी गावठाण

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 सोनोशी सानपवःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 सोनोशी िगते वःती
4 सोनोशी
34

मालदाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मालदाड पुवP

1 मालदाड गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

35

मालदाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मालदाड पुवP

1 मालदाड गाXहाबी

सव9 मतदारांसाठ;

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 5

2 मालदाड भालेराव वःती

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

3 मालदाड जाईआई मळा
4 मालदाड सोनुशी रोड
5 मालदाड गोफ़णे वःती
6 मालदाड खबड
7 मालदाड भवानी आई माळ
8 मालदाड करसी
9 मालदाड .पंपळाचा मळा
10 मालदाड दे शमुखमळा
11 मालदाड साव9जिनक बारव
36

सायAखंड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा सायAखंड पुव 9

1 सायAखंड गावठाण

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 सायAखंड मोठे बाबावाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 सायAखंड खतोडे वःती
4 सायAखंड चोड ंवःती
5 सायAखंड mहसोबावःती
6 सायAखंड तळे वःती
7 सायAखंड पांढर वःती
8 सायाAखंड जांबाचा मळा
37

सायAखंड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा सायAखंड पुवP

1 सायाAखंड महद मळा

पARम इमारत पुवP कडन
ु खोली बं 1

2 सायाAखंड .पंपळ वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 सायाAखंड कौटमोढावःती
4 सायाAखंड ननवरे वःती
5 सायाAखंड नरवडे वःती
6 सायाAखंड कारवाड
7 सायाAखंड बो हाडे वःती
8 सायाAखंड माळवःती
9 सायाAखंड पांढर वःती
10 सायाAखंड मोठे बाबावाड
11 सायाAखंड mहसोबावःती
12 सायाAखंड वावीकरवःती
13 सायाAखंड गावठाण
38

सायAखंड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 सायAखंड मोठे बाबावाड

(मोठे बाबावाड )

इमारत पARमेकडन
ु खोली बं 2

2 सायAखंड चोड ंवःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 सायाAखंड मोठे बाबावाड
4 सायाAखंड वावीकरवःती
39

िचकणी

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम
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1 िचकणी गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 िचकणी आडपांधी
3 िचकणी िचकणी ते डcगरगांव रःता
मोठे बाबा
4 िचकणी गXहाळ
5 िचकणी िचकणी ते गणोरे रःता
6 िचकणी िचकणी ते संगमनेर रःता
7 िचकणी िचवंधा
8 िचकणी िचकणी ते जवळे कडलगतचा
रःता
9 िचकणी िचकणी ते डcगरगाव रःता
10 िचकणी िचकणी ते जगदं बामाता
नऴवाड रःता
11 िचकणी िचकणी ते चौफ़ुली नळवाड
रःता

40

िचकणी

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 िचकणी गावठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 4

2 िचकणी िचकणी ते जवळे कडलगरःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचकणी िचकणी ते जगदं बामाता
नळवाड रःता
4 िचकणी िचकणी ते गाणोरे रःता
5 िचकणी िचकणी ते डcगरगांव रःता
6 िचकणी आडपांधी
7 िचकणी िचकणी ते डcगरगांव रःता
मोठे बाबा
8 िचकणी िचकणी ते चौफ़ुली नळवाड
रःता
9 िचकणी िचकणी ते संगमनेर रःता
10 िचकणी िचकणी ते सायAखंड रःता
41

िनमगांव भोजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

1 िनमगांव भोजापुर गावठाण दे वीचे मं<दरा

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ
2 िनमगांव भोजापुर ूाथिमक शाळे समोर

42
43

िनमगांव भोजापुर
वेDहाळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िनमगांव भोजापुर वे .ॄज चौफ़ुली

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

2 िनमगांव भोजापुर दध
ू डे अर घरकुळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उ6तरे कड ल

1 वेDहाळे गावठान

पुव 9 पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 वेDहाळे मोठे बाबामळा

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 वेDहाळे पऽयाचामळा
4 वेDहाळे हर बाबावाड
5 वेDहाळे पाट लमळा
6 वेDहाळे दJमळा
7 वेDहाळे बोर चामळा
8 वेDहाळे िशवाचामळा
9 वेDहाळे िचंचाचामळा
10 वेDहाळे भांडमळा
11 वेDहाळे महादे व मळा
12 वेDहाळे नद चा मळा
44

वेDहाळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण कड ल

1 वेDहाळे हर बाबावाड

पुव 9 पARम इमारत पुव9 कडन
ू खोली नं 4

2 वेDहाळे िशवाचामळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 वेDहाळे िचंचाचामळा
4 वेDहाळे भांडमळा
5 वेDहाळे माऊळई मळा
45
46

वेDहाळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

(हर बाबावाड )

इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 2

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम
Page 6 of 44

1 वेDहाळे हर बाबावाड

सव9 मतदारांसाठ;

1 घुलेवाड संगमनेर घुलेवाड गांवठाणतील

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

हनुमान मं<दर
2 घुलेवाड संगमनेर घुलेवाड Aज पं
शाळा घुलेवाड
3 Aज प शाळा संगमनेर घुलेवाड

47

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम
इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

1 घुलेवाड संगमनेर घुलेवाड Aज पं शाळा

सव9 मतदारांसाठ;

घुलेवाड
2 घुलेवाड संगमनेर घुलेवाड माळ
ौीरामनगर
3 घुलेवाड संगमनेर घुलेवाड पाoयाची
टाकe जवळ
4 घुलेवाड राऊत मळा पARमे कड ल
5 घुलेवाड माळ ौीरामनगर

48

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 घुलेवाड दJ मं<दर जवळ

इमारत उJरे कड ल खोली नं 1 (पऽा इमारत

2 घुलेवाड शाह र अoणाभाऊ साठे

मधील)

सव9 मतदारांसाठ;

गृहिनमाण9 जवळ
3 घुलेवाड नवजीवन गृह िनमा9ण संःथा
4 घुलेवाड माळ ौीरामनगर

49

घुलेवाड

Aज प ूा शाळा उJर दA7ण पऽा इमारत

1 घुलेवाड राऊत मळा पARमे कड ल

उJरे कड ल खोली बं 3 (पऽा इमारत मधील)

2 घुलेवाड दJ मं<दर जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 घुलेवाड नवजीवन गृह िनमाण9 संःथा
4 घुलेवाड माळ ौीरामनगर
5 घुलेवाड दJ मं<दर
6 घुलेवाड हॉटे ल ूसाद जवळ
7 घुलेवाड कािनफनाथ मं<दर
50

घुलेवाड

Aज प ूा शाळा उJर दA7ण ःलॉंब) इमारत

1 घुलेवाड कािनफनाथ मं<दर

उJरे कडल खोली बं 4

2 घुलेवाड कािनफनाथ मं<दर
3 घुलेवाड सुकेवाड रोड

सव9 मतदारांसाठ;

सातपुते मळा

4 घुलेवाड कािशद मळा
5 घुलेवाड माळदाड रोड
51
52

घुलेवाड
घुलेवाड

राउत मळा

संगमनेर महा.वpालय मधील कॉमस9 .बDड ंग

1 घुलेवाड हॉटे ल ूसाद जवळ

पुवप
P ARम इमारत पुवक
P डन
ु खोली नं 2

2 घुलेवाड 132 के Xह

संगमनेर महा.वpालय मधील कॉमस9 .बDड ंग

1 घुलेवाड हॉटे ल ूसाद जवळ

पुवP पARम इमारत पुवक
P डन
ु खोली नं 4

2 घुलेवाड 132 के Xह

सव9 मतदारांसाठ;

पाठ;मागे
सव9 मतदारांसाठ;

पाठ;मागे

3 घुलेवाड पवन चhकe जवळ
4 घुलेवाड सूया9 हॉटे ल मालदाड रोड
5 घुलेवाड हनुमान मं<दर सुकेवाड रोड
53

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 घुलेवाड हनुमान मं<दर पावबाकe

(पावबाकe)

इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 2

2 घुलेवाड .वठठल qhमीणी मं<दर

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा अमृतनगर

1 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना मेन गेट

(अमृतनगर)

पुवP पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

पावबाकe व खंडा
54

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ
2 घुलेवाड अमृत नगर mहसोवा मं<दर
जवळ
3 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना याड9
जवळ
4 घुलेवाड अमृत नगर सांःकृ ितक मंडळ
जवळ
5 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना कॅUट न
जवळ

55

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा अमृतनगर,

(अमृतनगर)

पुवP पARम इमारत, पुवक
P डन
ु खोली नं 3

1 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना मेन गेट
जवळ
2 घुलेवाड अमृत नगर महा6मा फुले
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

.वpालय जवळ
3 घुलेवाड अमृत नगर सांःकृ ितक मंडळ
जवळ
4 घुलेवाड अमृत नगर माळ
5 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना कॅUट न
जवळ
6 घुलेवाड अमृत नगर बगळयाचा मळा
7 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना याड9
जवळ
8 घुलेवाड अमृत नगर इं Aजिनअर ंग
कॉलेज समोर ल कॉलनी
56

घुलेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा अमृतनगर,

(अमृतनगर)

उJर दA7ण इमारत, उJरे कडन
ु खोली नं 2

1 घुलेवाड अमृत नगर इं Aजिनअर ंग

सव9 मतदारांसाठ;

कॉलेज समोर ल कॉलनी
2 घुलेवाड अमृत नगर Aज प

शाळा

अमृतनगर
3 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना जनरल
ऑ<फस जवळ
4 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना मेनगेट
चटई चाळ
57

घुलेवाड

महा6मा फुले मा व उच मा .वpालय दA7ण

(अमृतनगर)

उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 3

1 घुलेवाड अमृत नगर कारखाना मेनगेट

सव9 मतदारांसाठ;

चटई चाळ
2 घुलेवाड अमृत नगर ड टल कॉलेज
जवळ
3 घुलेवाड अमृत नगर अमृतवा<हनी बsक
जवळ
4 घुलेवाड अमृत नगर ड टल कॉलेज
जवळ
5 घुलेवाड अमृत नगर महा6मा फुले
.वpालय जवळ
6 घुलेवाड वेDहाळे रोड ची डे अर
7 घुलेवाड अमृत नगर दरदश9
न केUिा
ु
जवळ

58

घुलेवाड

महा6मा फुले मा व उच मा .वpालय दA7ण

(अमृतनगर)

उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 5

1 घुलेवाड अमृत नगर पाoयाची टाकe

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ
2 घुलेवाड अमृत नगर Aज पं शाळा
जवळ अमृत नगर
3 घुलेवाड अमृत नगर अमृतवाह नी बैक
जवळ

59

घुलेवाड

महा6मा फुले मा व उच मा .वpालय
पुवप
P ARम इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 1

1 घुलेवाड अमृत नगर अमृतवाह नी बैक

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ
2 घुलेवाड इं Aजिनर ग कॉलेज व हॉःटेल
कॉलनी
3 घुलेवाड माझेघर सोसायट

60

घुलेवाड

महा6मा फुले मा व उच मा .वpालय
पुवप
P ARम इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 3

1 घुलेवाड इं Aजिनर ग कॉलेज व हॉःटे ल

सव9 मतदारांसाठ;

कॉलनी
2 घुलेवाड कािशद मळा

61

खांजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा खांजापुर

1 खांजापुर बुयाचा मळा

पुवप
P ARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 खांजापुर कुटे वःती
3 खांजापुर िशवाचा मळा
4 खांजापुर तीन बंगले कुरण रोड
5 खांजापुर टे कड
6 खांजापुर िशंदे आळ
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

7 खांजापुर आडवाट ूाथिमक शाळा
8 खांजापुर अविचत वाड
62

कुरण

AजDहा परषद ूाथािमक उद9 ु शाळा पुव9

1 कुरण इनामदार वाडा

पARम इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 1

2 कुरण पटे लवाडा

सव9 मतदारांसाठ;

3 कुरण उद9 श
ु ाला
4 कुरण पाढर चा मळा
63

कुरण

AजDहा परषद ूाथािमक उद9 ु शाळा पुव9

1 कुरण इनामदार वाडा

पARम इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 3

2 कुरण पटे लवाडा

सव9 मतदारांसाठ;

3 कुरण उद9 श
ु ाला
4 कुरण पाढर चा मळा
64

पोखर हवेली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 पोखर हवेली गावठाण

इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 1

2 पोखर हवेली न.वन गावणण

सव9 मतदारांसाठ;

3 पोखर हवेली mहसोवावाड
65

पोखर हवेली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 पोखर हवेली खंडोवावःती

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 पोखर हवेली mहसोवावाड

66

क?ले

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कqले कqले गांवठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 1

2 कqले कदम वःती

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 कqले आहे र वःती
4 कqले कोDहे वःती
5 कqले बो हाडे वःती
6 कqले गायकवाड वःती
7 कqले कांदळकर वःती
67

कौठै कमळे tर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कौठे कमळे tर गावठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 2

2 कौठे कमळे tर यादव वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 कौठे कमळे tर यमाई मळा
4 कौठे कमळे tर डापसे मळा
5 कौठे कमळे tर दया9आई
6 कौठे कमळे tर मोठे बाबावाड
68

कौठै कमळे tर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कौठे कमळे tर गांवठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली बं 4

2 कौठे कमळे tर यादव वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 कौठे कमळे tर यमाई मळा
4 कौठे कमळे tर डापसे मळा
5 कौठे कमळे tर दया9आई
6 कौठे कमळे tर मोठे बाबावाड
69

कौठै कमळे tर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उ6तर दA7ण

1 जांभुळवाड

(कारे वाड )

इमारत दA7णेकडन
ु खोली ब 1

2 कारे वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 mहसोबावाड
4 मुंजाळ वःती
5 जांभुळवाड
70

कासारे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कासारे गांवठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 2

2 कासारे कालPवःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 कासारे जांभुळवाड
4 कासारे कानकाटे गाडे वःती
71

लोहारे

AजDहा परषद ूाथािमक कि शा पुवP पARम

1 लोहारे गांवठाण

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 2

2 लोहारे गावखरमळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 लोहारे धनगर वःती
4 लोहारे पगडयाचा मळा
5 लोहारे मोठे बाबावाड
6 लोहारे कारवाड
7 लोहारे कदम वाड
72

िमरपुर

AजDहा परषद ूाथािमक कि शा पुवP पARम

1 िमरपुर गांवठाण

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 5

2 िमरपुर माळवाड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 िमरपुर आहे र वःती
4 िमरपुर कापकरवःती
5 िमरपुर पोलादे वःती
6 िमरपुर आंभग कदम वःती
7 िमरपुर गरे मी
73

िमरपुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 िमरपुर गांवठाण

(कापकरवःती)

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 2

2 िमरपुर माळवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 िमरपुर कापकरवःती
4 िमरपुर पोलादे वःती
74

मढवण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मढवण

1 मढवण गावठाण

पुवक
P ड ल दA7ण उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ु

2 मढवण माळवाड

सव9 मतदारांसाठ;

खोली बमांक 2
75

मढवण

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मढवण

1 मढवण कारवाड

पARमे कड ल दA7ण उ6तर इमारत

2 मढवण भोसले वःती

उ6तरे कडन
ु खोली बं 1

3 मढवण पंधरा .वघे

सव9 मतदारांसाठ;

4 मढवण सुळकe
5 मढवण काथ9कवाड
6 मढवण पाचे आंबे वःती
7 मढवण येलमामो
76

कोची

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कोची मांची गावठाण कोची

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 1

2 कोची मांची .पंपळवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 कोची मांची िशंदेवाड
4 कोची मांची धाबेवःती
5 कोची मांची धनगरवाडा
6 कcची मांची गावठाणमांची
7 कcची मांची डागवड वःती
77

िशवापुर

िनझणPtर .वpालय िशवापुर उJर दA7ण

1 िशवापुर गावठाण

इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 2

2 िशवापुर भोसले वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 िशवापुर नागAझर
4 िशवापुर अंधेर वःती
5 िशवापुर वाखर वःती
78

िशवापुर (अंधेर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 िशवापुर भोसले वःती

वःती)

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 2

2 िशवापुर नागAझर

कोकणगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कोकणगांव गावठाण

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 1

2 कोकणगांव वाखार वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 िशवापुर अंधेर वःती
79

सव9 मतदारांसाठ;

3 कोकणगांव अंधेर वःती
4 कोकणगांव चारणवाड
80

कोकणगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 कोकणगांव टे क वःती

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 3

2 कोकणगांव पानसरवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 कोकणगांव हाडोळा वःती
4 कोकणगांव गावठाण
5 कोकणगांव टे क वःती
6 कोकणगांव पानसरवाड
7 कोकणगांव िशंगोटे वःती
8 कोकणगांव मनोली रःता
9 कोकणगांव हाडोळा वःती
81

माळे गांव हवेली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 माळे गाव गावठाण

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 2

2 माळे गाव अमृतtेर मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 माळे गाव कािनफनाथ वःती
4 माळे गाव mहसोवा वःती
82

िनळवंडे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम
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1 िनळवंडे िनळवंडे गावठान

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 िनळवंडे भंडारा वःती
3 िनळवंडे कqलेची बोराडे वःती
4 िनळवंडे भंडारा वःती
5 िनळवंडे िनळवंडे गावठान
6 िनळवंडे खंडोबा वःती

83

िनळवंडे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 िनळवंडे पवार वःती

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

2 िनळवंडे िनळवंडे गावठान

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनळवंडे खंडोबा वःती
4 िनळवंडे रामनाथ वाड
5 िनळवंडे पवार वःती
6 िनळवंडे कािनफनाथ वःती
84

वडगांवपान

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 वडगांव पान सावकार वःती

इमारत नं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 वडगांव पान कोDहे वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 वडगांव पान जनता .वpालय जवळ
4 वडगांव पान तळे गांवफाटा
85

वडगांव पान

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 वडगांव पान रखमवाड

इमारत नं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 3

2 वडगांव पान साईबाबा

सव9 मतदारांसाठ;

3 वडगांव पान पाऊतकेtर मं<दर
86

वडगांव पान

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 वडगांव पान हनुमान गली

इमारत नं 2 पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 वडगांव पान मोठे आंगण

सव9 मतदारांसाठ;

3 वडगांव पान पाणयाची टाकe
4 वडगांव पान कुंभार आळा
5 वडगांव पान राजवाडा
87

वडगांव पान

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 वडगांव पान दJमळा

इमारत नं 2 पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 वडगांव पान चांभार गDली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 समनापूर गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 समनापूर गणेश नगर

सव9 मतदारांसाठ;

3 वडगांव पान कािशंद वःती
88

समनापुर

सव9 मतदारांसाठ;

3 समनापूर पोखर रःता
4 समनापूर गावठाण
89

समनापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 समनापूर कोDहे वाड संगमनरे रःता

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं

2 समनापूर हासे वःती

3

सव9 मतदारांसाठ;

3 समनापूर संगमनरे रोड
4 समनापूर सुकेवाड रःता
5 समनापूर गौतम वाड
6 समनापूर कुरण रोड
7 समनापूर पोखर रःता
8 समनापूर नगर रोड
9 समनापूर कुरण रोड
10 समनापूर नगर रोड
11 समनापूर िनंबाळे रःता
12 समनापूर गावठाण
90

समनापुर

उद9 ु AजDहा परषद ूाथािमक शाळा समनापुर

1 समनापूर िनंबाळे रःता

दA7ण उJर इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 1

2 समनापूर खराड रःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 समनापूर कोDहे वाड रःता
4 समनापूर सदबाबावाड
5 समनापूर िनंबाळे रःता
91

सुकेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 सुकेवाड सुकेवाड गांवठाण

इमारत पुवक
P ड ल खोली बं 1

2 सुकेवाड कारखाना रोड

सव9 मतदारांसाठ;

3 सुकेवाड सुकेवाड गांवठाण लगत
92

सुकेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 सुकेवाड सुकेवाड रोड

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

2 सुकेवाड कारखाना रोड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 सुकेवाड शेटे मळा
4 सुकेवाड अ<हDया दे वी मळा
5 सुकेवाड कािनफनाथ मं<दर
93

सुकेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 सुकेवाड सुकेवाड गांवठाण लगत

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 5

2 सुकेवाड कुरण रोड

सव9 मतदारांसाठ;

3 सुकेवाड आंबराई ते सुकेवाड पुव9 रःता
4 सुकेवाड ठाकरचा मळा
5 सुकेवाड अuनेtर मळा
94

सुकेवाड (कुटे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा कुटे वःती

1 सुकेवाड कसनावाडो

वःती)

गणपती मंद रा जवळ दA7ण उJर न.वन

2 सुकेवाड कुरणरोड

इमारत

3 सुकेवाड कुटे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

4 सुकेवाड गुंजाळ मळा िशवेवरचा
5 सुकेवाड अरगडे मळा
6 सुकेवाड सटमेर हायःकुल
95
96

97

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा ढोलेवाड पुवP

(ढोलेवाड )

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJरे कड ल

(ढोलेवाड )

इमारत ढोलेवाड खोली बं 1

गुंजाळवाड

1 ढोलेवाड

गुंजाळवाड राजापूर रोड

सव9 मतदारांसाठ;

लगत दाण बाजुकड कडा
1 ढोलेवाड

गुंजाळवाड राजापुर रोड

सव9 मतदारांसाठ;

लगत उJर बाजुकड ल
2 ढोलेवाड

गुंजाळवाड .वठठलनगर

3 ढोलेवाड

गुंजाळवाड बटवाल मळा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 गुंजाळवाड कारवाड

इमारत उJरे कड ल खोली बं 1

2 गुंजाळवाड जगताप मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 गुंजाळवाड गांवठाण
4 गुंजाळवाड शेलकर मळई
5 गुंजाळवाड नाईक वःती
6 गुंजाळवाड िचंचाचा मळा
98

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा गुंजाळवाड
(गुंजाळवःती) वेDहाळे रोड उJर दA7ण
इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 2

1 गुंजाळवाड वेDहाळे रोड दध
ु डे अर ते ूा

सव9 मतदारांसाठ;

शाळा
2 गुंजाळवाड मधला मळा
3 गुंजाळवाड वेDहाळे रोड ूा शाळा ते
महादे व मं<दर
4 गुंजाळवाड खडकाळ
5 गुंजाळवाड माळ
6 गुंजाळवाड वेDहाळे व गुंजाळ वाड िशव
7 गुंजाळवाड मळयातील शाळा
8 गुंजाळवाड दध
ू डे अर ते आंंयाचा मळा
9 गुंजाळवाड वेDहाळे रोड डे अर जवळ
10 गुंजाळवाड औpोिगक वसाहत जवळ

99

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 गुंजाळवाड राहाणे मळा

(राहाणेआखाडा)

इमारत बं 1 पARमPकडन
ू खोली नं 2

2 गुंजाळवाड कुUहे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 गुंजाळवाड लआमी नगर
4 गुंजाळवाड गुंजाळ मळा
100

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 गुंजाळवाड राहाणे आखाडा शाळा

(राहाणेआखाडा)

इमारत बं 1 पARमPकडन
ू खोली नं 3

2 गुंजाळवाड जगताप मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 गुंजाळवाड अरगडे मळा
4 गुंजाळवाड इं Auलश िम<डयम ःकूल
जवळ
5 गुंजाळवाड .वठठल नगर
6 गुंजाळवाड िभकुसा मळा
7 गुंजाळवाड उं बराचा मळा
101

गुंजाळवाड

आनंदवन .वpालय पुव9 पARम इमारत

1 गुंजाळवाड मोठया कॉलेज समोर

(इरगेशन

पARमेकडन
ू खोली नं 3

2 गुंजाळवाड उं बराचा मळा
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

कॉलनी)

3 गुंजाळवाड डे रे हॉAःपटल जवळ
4 गुंजाळवाड इर गेशन कॉलनी
5 गुंजाळवाड .वधुते मळा
6 गुंजाळवाड ओमशे <डं गया पाठ;मागे
7 गुंजाळवाड 132 के Xह

102

राजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 राजापुर गावठाण

इमारत बं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 राजापुर िचखली रःता

समोर
सव9 मतदारांसाठ;

3 राजापुर चावरमळा
4 राजापुर जवळा रोड
103

राजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 राजापुर गावठान

इमारत बं 1 पुवक
P डन
ू खोली नं 5

2 राजापुर िचखली रःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 राजापुर आदबा खोरे
4 राजापुर जवळारोड
5 राजापुर िचकणीरोड
104

राजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 राजापुर गावठान

इमारत बं 2 पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 राजापुर नास<कमळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 राजापुर िचखली रःता
4 राजापुर आढळा खोरे
105

राजापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण बाजुची

1 राजापुर गावठाण

पुवP पARम इमारत पुवक
P डन
ु खोली नं 2

2 राजापुर आढळा खोरे

सव9 मतदारांसाठ;

3 राजापुर चावरमळा
4 राजापुर जवळारोड
5 राजापुर घोळप पहाट
6 राजापुर िचकणी रोड
106

जवळे कडलग

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पARमेकड ल

1 जवळे कडलग गांवठाण पARम

दA7ण उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ू खोली ब 2

2 जवळे कडलग वडगांव रःत

सव9 मतदारांसाठ;

3 जवळे कडलग दे वीचा मळा
4 जवळे कडलग धांरपळपाद पARम
5 जवळे कडलग ौिमक नगर
107

जवळे कडलग

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पARमेकड ल

1 जवळे कडलग वरबेटमळा

दA7ण उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ू खोली ब 4

2 जवळे कडलग ूा आरोuय केUि

सव9 मतदारांसाठ;

3 जवळे कडलग गणोरे राःता
4 जवळे कडलग mहसोबा मळा
5 जवळे कडलग सुवP मळा
6 जवळे कडलग िचकणी रःता
108

जवळे कडलग

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा दA7णेकड ल

1 जवळे कडलग साबके मळा

नवीन पुव9 पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली ब

2 जवळे कडलग सुतर मळइ

1

3 जवळे कडलग गावठाण पूव 9

सव9 मतदारांसाठ;

4 जवळे कडलग मानमोड
5 जवळे कडलग धांद?क पुव9
6 जवळे कडलग पाट ळ मळा
109

जवळे कडलग

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा दA7णेकड ल

1 जवळे कडलग शंकरबाडा

पुव9 पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 3

2 जवळे कडलग गावमळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 जवळे कडलग बोरबन मळा
4 जवळे कडलग अगडे मळा
5 जवळे कडलग पाढं र
110

वडगांव लांडगा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 बडगांव लांडगा गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 बडगांव लांडगा ूा शाळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 बडगांव लांडगा गोसावी मळा
4 बडगांव लांडगा मोरे वःती
5 बडगांव लांडगा कारमळा
111

वडगांव लांडगा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम
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1 बडगांव लांडगा जवळे कडळं ग रःता

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

2 बडगांव लांडगा चौकुळ
3 बडगांव लांडगा .वरोबा वःती
4 बडगांव लांडगा िनमोवाची मळा
5 बडगांव लांडगा धामोड
6 बडगांव लांडगा करवंद मळा

112

वडगांव लांडगा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा वडगांव

1 बडगांव लांडगा कानवडे वःती

लांडगा उ6तर दA7ण इमारत उ6तरे कडन
ू

2 बडगांव लांडगा कानवडे मळा

खोली बमांक 3

3 बडगांव लांडगा चुटूकमळा

सव9 मतदारांसाठ;

4 बडगांव लांडगा हांडे वःती
5 बडगांव लांडगा करवंदमळा
6 बडगांव लांडगा उमा डcगराजवळ
7 बडगांव लांडगा िशंदेमळा
8 बडगांव लांडगा कळमजाई
9 बडगांव लांडगा मोरे वःती
113

.पंपळगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 .पंपळगांव कcझीरा गावठाण

कौझीरा

इमारत पुवP कडन
ू खोली नं 2

2 .पंपळगांव कcझीरा खडP वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 .पंपळगांव कcझीरा चौथ मळा
4 .पंपळगांव कcझीरा Aखलार वःती
114

.पंपळगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 .पंपळगांव कcझीरा कडलग दरा

कौझीरा

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 3

2 .पंपळगांव कcझीरा अडांगळे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 .पंपळगांव कcझीरा िचंचमळा
4 .पंपळगांव कcझीरा वाळुं जवःती
5 .पंपळगांव कcझीरा मोरे वःती बंधारा
6 .पंपळगांव कcझीरा वडगांव लांडगा रोड
7 .पंपळगांव कcझीरा .पसेवाड
8 .पंपळगांव कcझीरा दावल मालीक वसती
115

116

कोकणेवाड

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा कोकणेवाड व

(.पंपळगांव

ब<हरोबा मं<दर उ6तर दA7ण इमारत

1 गावठाण मामपंचायत जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

सव9 मतदारांसाठ;

कcझीरा )

उ6तरे कडन
ू खोली ब 1

धांदरफळ बु

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुव9 पARम

1 धांदरफुल बू .वठठल मं<दर परसर

इमारत पुवक
P डन
ू खोली ब 2

2 धांदरफुल बू राजवाडा
3 धांदरफुल बू फुले मळा
4 धांदरफुल बू चाफेकर मळा
5 धांदरफुल बू धांदरपूळ बू काळा माया
6 धांदरफुल बू जावळ मळा
7 धांदरफुल बू नाईकवाड मळा
8 धांदरफुल बू धांदरपूळ बू राण मळा
9 धांदरफुल बू रामेtर परसर
10 धांदरफुल बू हायःकूल परसर
11 धांदरफुल बू माम पंचायत परसर
12 धांदरफुल बू पोःट ऑफeस
13 धांदरफुल बू हनुमान मं<दर

117

धांदरफळ बु

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुवप
9 ARम

1 धांदरफुल बू हनुमान मं<दर

इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 4

2 धांदरफुल बू ूाथिमक शाळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 धांदरफुल बू .वठठल मं<दर
4 धांदरफुल बू धांदरपूळ बू वकeळ मळा
5 धांदरफुल बू शेटे मळा
6 धांदरफुल बू दध
ु डे अर परसर
7 धांदरफुल बू डे रेवाड
118

धांदरफळ बु

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुवप
9 ARम

1 धांदरफुल बू गोडP मळा

इमारत पARमेकड ल खोली ब 1

2 धांदरफुल बू डे रेवाड फाटा
3 धांदरफुल बू काटवन मळा
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

4 धांदरफुल बू वडगांव फाटा
5 धांदरफुल बू कारमळा
119

िचखली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 िचखली माqती मं<दर गावठाण

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 1

2 िचखली पाणी .पoयाची टाकe

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचखली केरे वाड
4 िचखली दJ मं<दर
5 िचखली काळवाचा मळा
6 िचखली गार.पर मळा
7 िचखली गणपती मं<दर
120

िचखली

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 िचखली दJ मं<दर

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 3

2 िचखली अमृतेtर मं<दर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 िचखली डे रेवाड फाटा

इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 1

2 िचखली काळबाचा

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचखली गारपीरमळा
121

िचखली

सव9 मतदारांसाठ;

3 िचखली गणपती मं<दर
4 िचखली केरे वाड
5 िचखली माqती मं<दर
122

मंगळापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मंगळापुर

1 मंगळापुर मामपंचायत काया9लय

दA7ण उJर इमारत दA7णेकडन
ू खोली बं 1

2 मंगळापुर गावशेत

सव9 मतदारांसाठ;

3 मंगळापुर खटकाळ
4 मंगळापुर पxदा
5 मंगळापुर काळामाथा
6 मंगळापुर वाघमारे वःती
123

मंगळापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा मंगळापुर

1 मंगळापुर मंगळापूर फाटा

दA7ण उJर इमारत दA7णेकडन
ू खोली बं 2

2 मंगळापुर वैराळवःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 मंगळापुर गXहाळ
4 मंगळापुर कौठमळई
5 मंगळापुर चौथ मळा
6 मंगळापुर माम पंचायत काया9लय
124

कासारा दमाला
ु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर
इमारत दA7णकडन
ू खोली नं 1

1 कासारा दमाला
मा पंचायत काया9लय
ु

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण
2 कासारा दमाला
ौीहर मं<दर
ु
3 कासारा दमाला
सातपुते वःती
ु
4 कासारा दमाला
बाळके वःती
ु
5 कासारा दमाला
सावंत वःती
ु
6 कासारा दमाला
भोलेनाथ दध
ु
ु उ6पा
संःथा
7 कासारा दमाला
मथुराबाई नगर वफ9
ु
कारखाना
8 कासारा दमाला
आंबरे वःती
ु

125

कासारा दमाला
ु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 कासारा दमाला
गXहाळ वःती
ु

इमारत दA7णकडन
ू खोली नं 4

2 कासारा दमाला
मथुराबाई नगर बफ9
ु

सव9 मतदारांसाठ;

कारखाना
3 कासारा दमाला
कारखाना गट आफeस
ु
4 कासारा दमाला
भर तकरमळा, पोलीस
ु
ःटे शन
5 कासारा दमाला
भराड वःती जोवकर
ु
वःती माता भवानी
6 कासारा दमाला
काशीआई नगर कामगार
ु
हौसींग सोसायट
126

संगमनेर

स॑याि 2यु कॉलेज उ6तरे कड ल पुव 9 पARम
इमारत ब 2 पARमेकड ल खोली ब 3
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1 नािसक राड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर zानेtर माहली
गृह िनमा9ण
ु

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

कॉलनी
2 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर कुंथनाथ हौिसंग सासा ना
रोड
3 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर सु.वधा हॉिसग सोसा ना
रोड
4 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर महा6मा फुले नगर रोड
5 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर सुयोग हॉिसग सोसा ना रोड
6 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर नािसक रोड पूव 9 भाग व
पाoयाची टाकe
7 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर ऋणानुंबध
ं काया9लय जवळचा
भाव ना
8 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर िस| .वनायक हॉिसग सोसा
ना रोड
9 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर माकPट याड9 सोसारल भाग
ना रोड
10 नािसक रोड पूव 9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर लआमी नगर सgयाि कालेज
मागील भाग
11 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर सहजीवन हॉिसग सोसा
मालदाड रोड
12 नािसक रोड पूव 9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर आशYवा9द हॉिसग सोसा
मालदाड रोड
127

संगमनेर

स॑याि 2यु कॉलेज उ6तरे कड ल पुव9 पARम
इमारत बं 2 पARमे कडन
ु खोली नं 4

1 नािसक रोड पूव 9 झा मालदाड रोड प

सव9 मतदारांसाठ;

संगमनेर मधुनन हॉिसग सोसा
मालदाड रोड
2 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर मालदाड रcड पARम भाग
3 नािसक रोड पूव9 झा मालदाड रोड प
संगमनेर साफDय गृह िनमा9ण संःथा
माळदाऊ रोड
4 संगमनेर मालदाडरोड पूव9 व पश ्
बापूसाहे व कालानी मालदाड रोड
5 संगमनेर मालदाडरोड पूव9 व पश ्
mहसोबा मं<दर पावबाकe मालदाड रो
6 संगमनेर मालदाडरोड पूव9 व पश ्
अंभगमळा ूाववाकe मळा मालदाड रोड
7 संगमनेर मालदाडरोड पूव9 व पश ्
mहसोबा मं<दर सातपुत मळा मालदाड

128

संगमनेर

स॑याि 2यु कॉलेज उ6तरे कड ल पुवP पARम
इमारत बं 3 पARम कडन
ु खोली नं 3 पु?ष
ःटाप ?म

1 संगमनेर मालदाडरोड पूव 9 व पश ् लव
कुश कॉलनी माळदाडरोड
2 संगमनेर मालदाडरोड पूव9 व पश ्
ौमपरहार हौसींग सोसायट
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 संगमनेर मालदाडरोड पूव 9 व पश ्
महालआमी कॉलनी
4 संगमनेर मालदाडरोड पूव 9 व पश ् साई
फॅ.ॄकेशन आनंद नगर रोड
5 संगमनेर मालदाडरोड पूव 9 व पश ्
आदश9 कॉलनी
6 संगमनेर मालदाडरोड पूव 9 व पश ्
ःवामी समथ9 नगर मालदोड पARम
रोड
129

संगमनेर

कै रामभाऊ रावजी पानसरे नगरपालीका

1 संगमनेर डॉ तांबोली हॉःपीटल जवळ

शाळा बं 8 पुव9 पARम इमारत संगमनेर

2 संगमनेर खलीफा वाडयाजवळ

सव9 मतदारांसाठ;

पुवक
P डन
ू खोली बं 1
130

संगमनेर

कै रामभाऊ रावजी पानसरे नगरपालीका

1 संगमनेर अपनानगर

शाळा बं 8 पुव9 पARम इमारत संगमनेर

2 संगमनेर माताडे मळ

पुवक
P डन
ू खोली बं 2

3 संगमनेर सुकेवाड रोड

zानमाता .वpालय संगमनेर पुव 9 पARम

1 संगमनेर पचायत सिमती ऑ<फस

सव9 मतदारांसाठ;

4 संगमनेर पावबाकe रोड पूव 9
131

संगमनेर

इमारत पुवक
P ड ल खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

पाठ;मागील भाग
2 संगमनेर गुंजा आखाडा
3 संगमनेर नाटकeनगर
4 संगमनेर zानमाता .वpालय
5 संगमनेर नगररोड
6 संगमनेर 5 <दDली नाका नगर रोड
7 संगमनेर 5 पटे ल सा िमल कतकe
आवतार मं<दर नग
8 संगमनेर 5 पचायत समीित समोर
जनावरचा दवाखाना
9 संगमनेर 5 कोDहे वाड रःता
10 संगमनेर 5 सणPहर हाऊस अलका नगर
11 संगमनेर 5 जुना जावP रोड

132

संगमनेर

zानमाता .वpालय संगमनेर पुव 9 पARम

1 संगमनेर 5 कोDहे वाड रःता

इमारत पुवक
9 डन
ु खोली नं 3

2 संगमनेर 5 सणPहर हाऊस अळका नगर

सUटमेर शाळा उJर दA7ण इमारत

1 संगमनेर 5 जुना जावP रोड

उ6तरे कडन
ू खोली बं 1

2 संगमनेर 5 पठाडे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 संगमनेर 5 म<दना नगर
133

संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

3 संगमनेर 5 जोवP रोड
4 संगमनेर 5 घोडे कर मळा सेट मेर
ःकूल समोर
5 गलांडे मळा भारत नगर संगमनेर
मोगल टे कड भारत नगर
6 गळाडे मळ भारत नगर संगमनेर
सदqद न हाःपीटल जवळ भारत नगर
7 गलांडे मळा भारत नगर संगमनेर कमल
पेशोल पंप मागे भारत नगर
8 गलांडे मळा भारत नगर संगमनेर
बौ|मं<दर जवळ भारत नगर
134

संगमनेर

सUटमेर ःकुल उJर दA7ण इमारत

1 संगमनेर मुळे .वADडं ग रहे मतनगर

उ6तरे कडन
ू खोली बं 4

2 संगमनेर एकता नगर
3 संगमनेर मेहेऽेमळा
4 संगमनेर फादरवाड
5 संगमनेर अमरधाम /कॄःतान
नाईकवाडा पुरा
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

6 संगमनेर नाईकवाडपुर मAःजदजवळ
7 संगमनेर फौजदारवाडा नाईकवाडा पुरा
135

संगमनेर

अँuलो ऊद9 ू हायःकुल संगमनेर उ6तरे कड ल

1 संगमनेर जुmमा मिसद

पुव 9 पARम इमारत पुवक
9 ड ल खोली नं 2

2 संगमनेर पी डXDयू ड आ<फस

सव9 मतदारांसाठ;

3 संगमनेर नाईकवाद पुरा
4 संगमनेर परदे श पुरा पाoयाची टाकe
5 संगमनेर परदे शपुर ा मोठे माqती मं<दर
136

संगमनेर

ड एड कॉलेज संगमनेर, नवीन इमारत

1 संगमनेर लखमीरपुरा मःजीद जवळ

दA7णेकड ल पुव 9 पARम इमारत पुवक
P डल

2 संगमनेर जोवP नाका झोपड पटट

खोली बं 2

3 संगमनेर नाईकवाडपुरा

अंजुमन ूायमर ःकुल संगमनेर

1 संगमनेर लखमीरपुरा मःजीद जवळ

दA7णेकड ल पुव9 पARम इमारत पुवक
P डन
ू

2 संगमनेर जोवP नाका झोपड पटट

खोली बं 2

3 संगमनेर नाईकवाडपुरा

सव9 मतदारांसाठ;

4 संगमनेर पुणनाके समोर नाईक वाडपुरा
137

संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

4 मोगलपुरा , सयद बाबा चौक
मोगलपुरा मशीद जवळ
5 मोगलपुरा,सयद बाबा चौक िशकलकर
गDली
6 मोगलपुरा , सयद बाबा चौक तेली खुट
ं
7 मोगलपुरा , सयद बाबा चौक दगा9
चौक
8 मोगलपुरा , सयद बाबा चौक ःटे ज
जवळ
9 मोगलपुरा,सयद बाबा चौक जmमनपुरा
मिशद जवळ ट कगDली
10 मोगलपुरा , सयद बाबा चौक मोचा9
गDली
138

संगमनेर

अंजुमन ूायमर ःकुल संगमनेर

1 घर नं 393,ते घर नं 960 मोगलपुरा

दA7णेकड ल पुव9 पARम इमारत पुवक
P डन
ू

2 घर नं 393,ते घर नं 960 दे वी गDली

खोली बं 3

3 जहागीदार वाडा, मोगलपुरा, मोगलपुरा

सव9 मतदारांसाठ;

मशीद जवळ
4 जहागीदार वाडा, मोगलपुरा, मोगलपुरा
उJर भाग
5 जहागीदार वाडा, मोगलपुरा, मोगलपुरा
पाठ; मागे
6 जहागीदार वाडा, मोगलपुरा, सेयद
बाबा चौक पुव 9 दाण भाग
7 जहागीदार वाडा, मोगलपुरा, जहागीरदार
वाडा
139

संगमनेर

मातोौी ?hमीणीबाई दामोधर मालपाणी

1 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर माधव

(शारदा िश7ण मं<दर) पुवक
P ड ल उ6तर

टॉकeज जवळ ळ झोपड पटट

दA7ण इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 2

2 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

घोडे कर मळा
3 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर दे वाचा
मळा
140

संगमनेर

मातोौी ?hमीणीबाई दामोधर मालपाणी
(शारदा िश7ण मं<दर) पुवक
P ड ल उ6तर
दA7ण इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 3

1 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर
साईनगर
2 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर पंपीग
ःटे शन
3 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर
कािशआई मं<दर जवळ
4 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

नवँया गणपती जवळ
5 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर
संतोषी माता मं<दर
6 दे वाचामळा पंपीगःटे शन संगमनेर
खोकलाई मं<दर जवळ
7 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा
चXहाणपुरा
8 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा
जेधेकॉलनी
9 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा
लालतारा हौिसंग सोसायट
10 काठे मळ,जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा काठे
मळा
11 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा
लालबहादरु शाBी चौक
141

संगमनेर

मातोौी ?hमीणीबाई दामोधर मालपाणी
(शारदा िश7ण मं<दर) पARमेकड ल उ6तर
दA7ण इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 1

1 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल

सव9 मतदारांसाठ;

नवीन अकोला रोड
2 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
माकeवाडा नेहq गाड9 न जवळ
3 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
अंभग मळा
4 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
शारदा शाळे जवळ
5 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
भर तकरमळ
6 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
िभDलवःती
7 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल
अभगंमळ इदगाहरोड

142

संगमनेर

मातोौी ?hमीणीबाई दामोधर मालपाणी
(शारदा िश7ण मं<दर) पARमेकड ल उ6तर
दA7ण इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 3

1 मालीवाडा,िभDलवःती ,भर तकरमल

सव9 मतदारांसाठ;

वकeल कालेजी नेहq गाड9 न जवळ
2 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाणपुरा
3 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाण पुरा
4 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाण पुरा
लालतारा हॉिसंग सोसायट
5 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाण पुरा
काठे मळा
6 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाण पुरा
जुनाअकोला नाका
7 काठे मळ, जेघे कॉलोनी चXहाण पुरा
लालबहादरु शाBी चौक

143

संगमनेर

सर ड एम पेट ट हायःकुल,संगमनेर दA7ण
उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 5

1 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर .वठठळ मं<दर समोर ठ
फोफळै मळा
2 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर सावतामाळ नगर
3 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर पोलीस लाइन
4 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर इरगेशन कॉलोनी
5 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर फोफले मळा बडोदा बैक
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

कॉलोनी भाग
6 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर .ब एड कॉलोनी रमांड होम
परसर
7 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर इं <दरा नगर गDली बमांक 8
8 फोफळे मळा, पोलीस लाइन वाड9 10
संगमनेर इं <दरा नगर गDली बमांक 9
144

संगमनेर

सर ड एम पेट ट हायःकुल,संगमनेर दA7ण
उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 7

1 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

चैतUय नगर
2 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
इ<दरा नगर गDली ब 8
3 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
इ<दरा नगर गDली ब 9
4 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
इ<दरा नगर गDली ब 10
5 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
जनता नगर पARम भाग
6 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
जनता नगर पARम भाग नगर
पािलका
7 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
जनता नगर पARमभाग नगर पािलका
ूा
8 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
कळसरकर .वधालयचे मागे
9 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
इं <दरा नगर
10 चैतUय नगर,ितवार मळा संगमनेर
जनता नगर पARम भाग गDली
बमांक 6

145

संगमनेर

पी जे आंबरे पाट ल कUया .वpालय संगमनेर

1 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर

उJर बाजु पुवP पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली

संगमनेर आदश9 .वpालय जवळ

नं 1

गणेश नगर
2 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर आंबरे .वpालयाजवळ
गणेशनगर
3 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर ूवरा हौिसंग सोसायट
4 गणेशनगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर गणेशनगर
5 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर ःटे ट बैक कॉलोनी समोर
गणेश नगर
6 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर ःटे ट बैक कॉलोनी गणेश
नगर
7 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर शेत कe संघ पेशोलपुपमागे
8 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर शेरात इं डःश जमागे गणेश
नगर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

9 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर संचयनी बँकेसमोर

गणेश

नगर
10 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर माजीमाकPट जवळ
11 गणेश नगर आदश9 .वpालय परसर
संगमनेर साकार लाझा नािशक रोड
12 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर गणेश
नगर पARम भाग गDली नं 16
13 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
ौिमक नगर
146

संगमनेर

पी जे आंबरे पाट ल कUया .वpालय संगमनेर
उJर बाजु पुवP पARम इमारत पुवक
P ड ल खोली
नं 3

1 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर ौिमक
नगर
2 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर गणेश
नगर पARम गDली नं 15
3 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर गDलीनं 3
4 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर गDलीनं 7
5 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर गDलीनं 4
6 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर गDलीनं 9
7 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर गDलीनं 5
8 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर गणेश
नगर गDलीनं 10
9 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं 11
10 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं 13
11 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDली न 18
12 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
कDपना हौिसंग सोसायट
13 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गो.वंद नगर
14 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
अमृतवा<हनी गृह िनमा9ण सोसायट
15 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
संचयनी .बDड ंग जवळ
16 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
स6संग नगर
17 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं 8
18 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर गणेश
नगर पARम भाग गDली नं 16
19 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
ौिमक नगर
20 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेशनगर पARम गDली नं 15
21 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

गणेशनगर गDलीनं 3
22 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेश नगर गDलीनं 7
23 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेश नगर गDलीनं 4
24 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेश नगर गDलीनं 9
25 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर
गणेश नगर गDलीनं 5
147

संगमनेर

पी जे आंबरे पाट ल कUया .वpालय संगमनेर
दA7ण बाजुची पुव 9 पARम इमारत पुवक
P डल
खोली नं 2

1 अिमत नगर मोतीनगर संगमनेर गणेश

सव9 मतदारांसाठ;

नगर गDलीनं 10
2 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

11

3 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

13

4 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDली न 18
5 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
कDपना हौिसंग सोसायट
6 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गो.वंद नगर
7 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
मोती नगर
8 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
अमृतवा<हनी गृह िनमा9ण सोसायट
9 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
नािशक रोड पाoयाचे टाकe समोर
10 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
पराग कॉmपलेhस
11 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
संचयनी .बDड ंग जवळ
12 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDली न 2
13 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

12

14 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
स6संग नगर
15 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

1

16 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

6

17 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
गDलीनं

8

18 अिमत नगर, मोती नगर, गणेश नगर
सुया9 कॉmपलेhस
148

संगमनेर

सहयाि हायःकुल संगमनेर दA7णेकड ल पुव 9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

1 निसक रोड,.वpानगर ,वै संगमनेर
नािसक रोड पूव9 भाग सशल गोडाऊन
2 निसक रोड,.वpानगर ,वै संगमनेर
िशवाजी नगर डा ौी काUत दे शमुख
समो
3 निसक रोड,.वpानगर ,वै संगमनेर
वैदवाड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

4 निसक रोड,.वpानगर ,वै संगमनेर
.वpानगर बाUती चाक
5 निसक रोड,.वpानगर ,वै संगमनेर
निशक रोड पूव 9 .वसावा .वADडग
6 माळदा रोड पARम भाग संगमनेर
नािशक रोड मुरली शाकुंतल
काmपलेhस
7 माळदा रोड पARम भाग संगमनेर
पदमनगर
8 माळदा रोड पARम भाग संगमनेर जाणु
गैस जवळ ल भाग मालदाड रोड प
149

संगमनेर

सहयाि हायःकुल संगमनेर दA7णेकड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 4

1 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

आयोgया नगर मालदाड रोड प
2 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
आनंद कॉलोनी मालदाड रोड
3 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
ौीराम कॉलोनी मालदाड रोड प

भाग

4 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
<दवेकर गैस जवळ लज भाग मालदाड
रोड
5 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
गणेश कॉलोनी मालदाड रोड प
6 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
गायकवाड सAXह9 स ःटे शन जवळ ळ
भाग
7 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर एम
एस ई बी hवाट9 स पदमनगर
उJरभाग
8 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
पदमनगर
9 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
जाजू गैस जवळ ल भाग मालदाड रोड
प
10 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
आयोgया नगर मालदाड रोड प
11 मालदाडरोड पARम भाग संगमनेर
आनंद कॉलोनी मालदाड रोड
12 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
ौीराम कॉलोनी मालदाड रोड प

भाग

13 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
<दवेकर गैस जवळ लज भाग मालदाड
रोड
14 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
गणेश कॉलोनी मालदाड रोड प
15 मालदाड रोड पARम भाग संगमनेर
गायकवाड सAXह9 स ःटे शन जवळ ळ
भाग
16 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली नं 1
150

संगमनेर

सहयाि हायःकुल संगमनेर उ6तरे कड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

1 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 2
पARम
2 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 3
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 4
4 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 5
5 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 6
6 संगमनेर इं <दरा नगर गDली नं 7
7 इं <दरा नगर गDली नं तांबे हॉःपीटल
जवळ न.वन अकोला रोड
8 इं <दरा नगर गDली नं गेःट हाऊस
जवळ
151

संगमनेर

सहयाि हायःकुल संगमनेर उ6तरे कड ल पुव 9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 4

1 इं <दरा नगर गDली नं ूांत साहे व

सव9 मतदारांसाठ;

बंगDयाजवळ
2 इं <दरा नगर गDली नं जयजवान चौक
3 इं <दरा नगर गDली नं इं <दरा नगर
गDली न 1 पूव9 व पARम भा
4 इं <दरा नगर गDली नं इं <दरा नगर
गDली न 2 पूव 9
5 इं <दरा नगर गDली नं माकPट याड चा
कोपरा
6 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर तांबे
हॉःपीटल जवळ न.वन अकोला रोड
7 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर गेःट
हाऊस जवळ
8 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर ूांत
साहे व बंगDयाजवळ
9 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर
जयजवान चौक
10 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर इं <दरा
नगर गDली न 1 पूव9 व पARम भाग
11 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर इं <दरा
नगर गDली न 2 पूव9
12 इं <दरा नगर गDली नं संगमनेर माकPट
याडा9चा कोपरा
13 निसक रोड,.वpानगर ,वैदवाड िशवाजी
.वpानगर ःटे ट बsक जवळ

152

संगमनेर

सा.वऽाबाई फुले िश7ण ूसारक संःथा बी ट
मेहेर (मेहेर शाळा) दA7णे कड ल पुव9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 1

1 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली नं 2
2 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

1

3 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

2

4 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

3

5 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

4

6 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

5

7 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

6

8 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली नं

7

9 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं 1
10 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

िशवाजी नगर गDली नं

2

11 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

3

12 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

4

13 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

5

14 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
ःव न नगर
153

संगमनेर

सा.वऽाबाई फुले िश7ण ूसारक संःथा बी ट
मेहेर (मेहेर शाळा) दA7णे कड ल पुव 9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 3

1 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली नं 1
2 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली नं 2
3 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली नं 2
4 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली नं 3
5 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली नं 6
6 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली नं 7
7 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

1

8 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

2

9 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

3

10 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

4

11 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
िशवाजी नगर गDली नं

5

12 जनता नगर, िशवाजी नगर संगमनेर
ःव न नगर
13 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 1
14 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 2
15 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 3
16 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 4
17 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 5
18 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली ब

4

19 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली ब

6

20 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव9 गDली ब

7

21 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर,एल आय सी .बADडं ग मागे
22 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

अिभनवनगर
23 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
zानगंध हौिसंग सोसायट
154

संगमनेर

सा.वऽाबाई फुले िश7ण ूसारक संःथा बी ट
मेहेर (मेहेर शाळा) उतरे कड ल पुव9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 1

1 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

आनंद हौिसंग सोसायट
2 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
न.वन नगर रोड उJर भाग डा पाठक
ह
3 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर हौिसंग सोसायट
4 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर ःटे ट बैक जवळ
5 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर हॉटे ळ करम मागे
6 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर एल आय सी .बADडं ग समोर
पूव9
7 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
गायऽी सोसायट नवीन नगर रोड
8 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
न.वन नगर रोड मच9Uट बॅकेसमोर
9 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर एल आय सी .बADडं ग जवळ
10 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
अिभनवनगर जुने इशापे हॉAःपटळ
जवळ
11 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 4
12 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली ब

1

13 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली ब

4

14 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पूव 9 गDली ब

5

15 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
zानगंध हौिसंग सोसायट
16 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
न.वन नगर रोड उJर भाग डा पाठक
ह
17 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
.वpानगर एल आय सी .बADडं ग समोर
पूव9
18 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
अिभनवनगर जुने इशापे हॉAःपटळ
जवळ
19 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
गायऽी सोसायट नवीन नगर रोड
20 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
न.वन नगर रोड मच9Uस बॅकेसमोर
21 .वpानगर, जानकe नगर संगमनेर
.वpानगर ःटे ट बैकजवळ
155

संगमनेर

सा.वऽाबाई फुले िश7ण ूसारक संःथा बी ट
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1 .वpानगर, जानकe नगर संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

मेहेर (मेहेर शाळा)

उतरे कड ल इमारत

पुव9 पARम इमारत पुवक
P डन
ु खोली बं 2

.वpानगर मेहेर मळा
2 .वpानगर, जानकe नगर संगमनेर
अिभनव नगर
3 जनता नगर, अिभनवनगर संगमनेर
जनता नगर पARम गDली ब 4
4 .वpानगर, जानकe नगर संगमनेर
न.वन नगर रोड उJर भाग

156

संगमनेर

न पा शाळा नं 1 लोहे शःट दA7णेकड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

1 नवघरगDली वाड9 न 16 संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

ताजणेमळ <दDली नाका
2 नवघरगDली वाड9 न 16 संगमनेर
ढोरगDली <दDलीनाका
3 नवघरगDली वाड9 न 16 संगमनेर
गवंड पुरा नशीदा समोर
4 नवघरगDली वाड9 न 16 संगमनेर
नवधरगली
5 नवघरगDली वाड9 न 16 संगमनेर
बागवानपुरा
6 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
मोची गDली
7 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
ौीकृ ंण मं<दर जवळ मेन रोड
8 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
मेन रोड

157

संगमनेर

न पा शाळा नं 1 लोहे शःट दA7णेकड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

1 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली

सव9 मतदारांसाठ;

मेन रोड
2 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
पाश9वनाथ गDली
3 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
नवधर गDली
4 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
कुंभार आका
5 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
भागवतवाडा मेन रोड
6 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
तळाAणचावाड मेन राड
7 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
नगर पािलका शाळा न 1 जवळ
8 वाड9 नं 24, कुमार आळा, मोची गDली
अशोक चौक
9 नवघर गDली बागवानपुरा नवघरगDली
बागवानपुरा

158

संगमनेर

न पा शाळा नं 1 लोहे शःट उ6तरे कड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

1 नवघर गDली बागवानपुरा ताजणे माळा
न.वन नगर रोड
2 नवघर गDली बागवानपुरा अरगडे
गDली
3 नवघर गDली बागवानपुरा मोमीन पुरा
4 नवघर गDली बागवानपुरा एम एस इ
बी जवळ
5 नवघर गDली बागवानपुरा शाळा नंबर
1जवळ
6 नवघर गDली बागवानपुरा िशवाजी
पुतळया समोर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

7 नवघर गDली बागवानपुरा गवंड पुरा
मिशद जवळ
8 मोमीनपुरा, कोठ गDली अरगडे गDली
िशवाजी पुतळया जवळ
9 मोमीनपुरा, कोठ गDली मोमीनपुरा
मोठया मिशद जवळ
10 मोमीनपुरा, कोठ गDली मोमीनपुरा
कौठगDली
11 मोमीनपुरा, कोठ गDली मोमीनपुरा दे ना
बँके जवळ
12 मोमीनपुरा, कोठ गDली मोमीनपुरा
पोलीस ःटे शन जवळ
159

संगमनेर

ड जी सराफ .वpालय, सभागृहासमोर ल
उJरे कड ल खोली

1 घर नं 194 पासून घर नं 285 बौ|

सव9 मतदारांसाठ;

मं<दर समोर राजवाडा
2 घर नं 194 पासून घर नं 285
खाट क गDली मोगळपुरा
3 घर नं 194 पासून घर नं 285 बकर
कसाब मAःजद
4 मुळेगDली सुत ार गDली खंडोबागDली
5 मुळेगDली सुत ार गDली रं गारगDली
6 मुळेगDली सुत ार गDली सुतार गDली
नवीन मराठ; शाळे जवळ
7 मुळेगDली सुत ार गDली मुळेगDली
8 मुळेगDली सुत ार गDली कािनफनाथ
मं<दर जवळ नेहq चौक
9 मुळेगDली सुत ार गDली लंगर .बड
कारखानारोडजवळ
10 मुळेगDली सुतार गDली आदश9 शाळे
जवळ
11 मुळेगDली सुतार गDली घासबाजार
12 मुळेगDली सुतार गDली जयभारत चौक

160

संगमनेर

ड जी सराफ .वpालय, सभागृह

1 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
2 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
घास बाजार
3 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
zानेtर गDली
4 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
चUिशेखर चौक
5 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
परदे शपुरा राम मं<दर जवळ
6 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
Uहावी गDली
7 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
आuलो उद9 ु शाळे चे मागे
8 दे वी गDली घासबाजार दे वी गDली दे वी
गDलीचे मागील गDली
9 दे वी गDली घासबाजार Uहावी गDली
10 दे वी गDली घासबाजार घासबाजार
11 दे वी गDली घासबाजार िशकDकर गDली
12 दे वी गDली घासबाजार पधारे गDली
13 दे वी गDली घासबाजार नेहq चौक
14 घर नं 194 पासून घर नं 285
Page 28 of 44

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

राजवाडा
161

संगमनेर

न पा शाळा बं 4 अ<हDयादे वी कUया
.वpालय घासबाजार दA7णे कड ल पुव9 पARम
इमारत पुवP कड ल खोली बं 1

1 संगमनेर अमरधाम /कॄःतान

सव9 मतदारांसाठ;

नाईकवाड पुरा
2 संगमनेर नाईकवाडपुर मAःजदजवळ
3 संगमनेर फौजदारवाडा नाईकवाड पुरा
4 संगमनेर घरनं 359,380 नायकवाडा
दे .वगDली पोिलस चौकe
5 संगमनेर घरनं 359,380 नायकवाडा
जुmमा मA2जद समोर नाईकवाडपुरा
6 संगमनेर घरनं 359,380 नायकवाडा
हाजीरोड वाडा जवळ नाईकवाडपुरा
7 संगमनेर घरनं 359,380 नायकवाडा
नाईकवाडपुरा मधली गDली
8 घर नं 393,ते घर नं 960 राजवाडा
9 घर नं 393,ते घर नं 960
खाट कगDली मोगलपुरा
10 घर नं 393,ते घर नं 960 मोगलपुरा

162

संगमनेर

पदमरिसक शहा .वpालय उJर दA7ण इमारत
दA7णे कड ल खोली बं 2

1 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

जुmमा मंिशद जवळ
2 घासबाजार, उपासनी गDली संगमनेर
दे वी गDली
3 दे वी गDली घासबाजार दे वी गDली दे वी
गDलीचे मागील गDली
4 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर Uहावी
गDली
5 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर
घासबाजार
6 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर
मोगलपुरा
7 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर परे ड
गDली
8 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर
िशकDकर गDली
9 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर पधारे
गDली
10 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर
बाजारपेठ
11 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर
नारळबाजार
12 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर नेहq
चौक
13 दे वी गDली घासबाजार संगमनेर पेटकर
हॉAःपटल जवळ

163

संगमनेर

सर ड एम पेट ट हायःकुल, उJरे कड ल पुव9
पARम इमारत पुवक
P डन
ु खोली नं 1

1 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
खंडोबा गDली
2 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
जयभारत चौक,लालजी चौक पेट ट समे
3 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
घोडे कर गDली
4 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
बाजारपेठ सवदय पतसंःथे समोरा भा
5 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

तादळवा
जार
ु
6 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
रं गार गDली
7 संगमनेर गांधी चौक ,घोडे करगDली
जयूकाश रोड रः6याचे कड ल भाग
8 रं गारगDली, बाजार पेठ रं गारगDली
9 रं गारगDली, बाजार पेठ नवँया गणपती
चौXहाणपुरा
10 रं गारगDली, बाजार पेठ कॅ टन लआमी
चौक
11 रं गारगDली, बाजार पेठ गांधी चौक
12 रं गारगDली, बाजार पेठ जे पी रोड
रं गारगळळ
13 रं गारगDली, बाजार पेठ .वठोबा गDली
बाजार पेठ
14 रं गारगDली, बाजार पेठ भंडगबाबा दगा9
चौXहाणपुरा
15 लालाजी चौक, बाजारपेठ
16 लालाजी चौक, बाजारपेठ पानसरे गDली
17 लालाजी चौक, बाजारपेठ तेली खुट
बाजार पेठ
18 लालाजी चौक, बाजारपेठ नारळ गDली
164

संगमनेर

सर <ड एम पे<टट हायःकुल उJर दA7ण
इमारत दA7णेकडन
ु खोली बं 1

1 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली संगमनेर

सव9 मतदारांसाठ;

मेनरोड तलाठ; काया9लयजवळ
2 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली बाजारपेठ
लालजी चौक
3 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली सयद
बाबा चौक

165

संगमनेर

सर <ड एम पे<टट हायःकुल उJर दA7ण
इमारत दA7णेकडन
ू खोली बं 2

1 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली कुभार
आळा
2 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली बाजार
पेठ ःवामी .ववेकानंद चौक
3 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली तेळ खुट
ं
4 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली जमनपुरा
मिशद खाट क गDली
5 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली चंदन
बोळ
6 कुभार आळा, पाt9नाथ गDली जैन
पाt9नाथ मं<दर जवळ
7 लालाजी चौक, बाजारपेठ बाजार पेठ
8 लालाजी चौक, बाजारपेठ पानसेर गDली
9 लालाजी चौक, बाजारपेठ तेली खुट
बाजार पेठ
10 लालाजी चौक, बाजारपेठ नारळ गDली
11 लालाजी चौक, बाजारपेठ पानसरे गDली
नेहq चौक
12 लालाजी चौक, बाजारपेठ पे<टट शाळे
जवळ
13 लालाजी चौक, बाजारपेठ नेहq चौक
14 लालाजी चौक, बाजारपेठ कािनकनाथ
मं<दर समोर
15 लालाजी चौक, बाजारपेठ पंधारे गDली
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

संगमनेर

ःव कDपना चावला ूा शा न पा शाळा बं 6

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

166

संगमनेर पुवक
P ड ल दA7ण उ6तर इमारत
दA7णेकडन
ू खोली बं 1 (चXहाणपुरा)

1 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर

सव9 मतदारांसाठ;

रं गारगDली तांदक
ु बाजार जवळ
2 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर
रं गारगDली सोमेtर मं<दर जवळ
3 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर
रं गारगDली िशताळमाता मं<दर जवळ
4 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर
वाडे कर गDली
5 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर
वाडे कर गDली माधवन िचन मं<दर
जवल
6 रं गारगDली,वादे कर गDली,चंिशेखर चौक
7 मारवाड गDली बाजारपेठ मारवाड
गDली बाजारपेठ

167

संगमनेर

ःव कDपना चावला ूा शा न पा शाळा बं 6

1 मारवाड गDली बाजारपेठ साळ वाडा

संगमनेर पARमे कड ल दA7ण उ6तर इमारत

2 मारवाड गDली बाजारपेठ .वगेबा गDली

दA7णेकडन
ू खोली बं 2 (चXहाणपुरा)

3 मारवाड गDली बाजारपेठ कॉ टन लमी

सव9 मतदारांसाठ;

चौक
4 मारवाड गDली बाजारपेठ लालबहादरु
शाBी चौक
5 साळ वाडा कॉ टन लआमीचौक साळ वाडा
6 साळ वाडा कॉ टन लआमी चौक
7 साळ वाडा कॉ टन लआमी चौक रं गार
गDली
8 साळ वाडा कॉ टन लआमी चौक
चXहाणपुरा
168

संगमनेर

सा.वऽी बाई फुले ूा .व न पा शाळा बं 2
संगमनेर उ6तरे कड ल पुव 9 पARम इमारत
पुवक
P डन
ू खोली बं 3

1 मेनरोड, बाजारपेठ संगमनेर साईनाथ

सव9 मतदारांसाठ;

चौक
2 मेनरोड, बाजारपेठ बाजार पेठ
3 मेनरोड, बाजारपेठ वडगDली
4 मेनरोड, बाजारपेठ मेनरोड
5 मेनरोड, बाजारपेठ कोी गDली
6 मेनरोड, बाजारपेठ तलाठ; काया9लय
जवळ
7 मेनरोड, बाजारपेठ माqती मं<दर
माळ वाडा
8 मेनरोड, बाजारपेठ अशोक चौक
9 मेनरोड, बाजारपेठ मंगलकाया9लय जवळ
10 कोी गDली माळ वाडा कोी गDली

169

संगमनेर

सा.वऽी बाई फुले ूा .व न पा शाळा बं 2

1 कोी गDली माळ वाडा

संगमनेर दA7णे कड ल पुव 9 पARम इमारत

2 कोी गDली माळ वाडा मोमीनपुरा कचेर

पुवक
P डन
ू खोली बं 2

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ
3 कोी गDली माळ वाडा धनगर गDली
4 कोी गDली माळ वाडा कचेर जवळ
5 कोी गDली माळ वाडा खातंmय चौक
6 मेनरोड, बाजारपेठ संगमनेर साईनाथ
चौक
7 कोी गDली माळ वाडा माळ वाडा नेहq
गाड9 न जवळ

170

संगमनेर

सा.वऽी बाई फुले ूा .व न पा शाळा बं 2
संगमनेर दA7णे कड ल पुव 9 पARम इमारत
पुवक
P डन
ू खोली बं 4

1 एस ट कॉलोनी धनगर गDली एस ट
कॉलोनी
2 एस ट कॉलोनी धनगर गDली
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 एस ट कॉलोनी धनगर गDली तांबे
हॉAःपटल रोड
4 एस ट कॉलोनी धनगर गDली जल
कुंभाजवळ
5 एस ट कॉलोनी धनगर गDली कौठ
गDली
6 एस ट कॉलोनी धनगर गDली सींधी
कॉलोनी
7 एस ट कॉलोनी धनगर गDली पडताणी
काmपलेhस जवळ
8 एस ट कॉलोनी धनगर गDली
वडारगDली
9 एस ट कॉलोनी धनगर गDली संजय
गांधी नगर
171

वाघापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 वाधापुरा तलाठ; चावड

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 1

2 वाधापुरा दे वगाव रोड

सव9 मतदारांसाठ;

3 वाधापुरा शांतीनगर
4 वाधापुरा ूा शाळा
5 वाधापुरा दJ नगर
6 वाधापुरा खराड रोड
172

खराड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 खराड ूाथिमक शाळा

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

2 खराड न.वन गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 खराड कनोली रःता
4 खराड जाखुर रःता
5 खराड दे वगांव रःता
173

.पंपरणे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 .पंपरणे गांवठाण माqती मं<दर जवळ

इमारत

2 .पंपरणे ठcबरे वःती

उJरे कडन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

3 .पंपरणे दे शमुख वःती
174

.पंपरणे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 .पंपरणे राह ज वःती .बरोबा मं<दर

इमारत

2 .पंपरणे गावठाण माqती मं<दर

उJरे कडन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

3 .पंपरणे राहAण वःती .बरोबा मं<दर
175

जाखुर

न.वन AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9

1 जाखुर गांवठाण माqती मं<दर

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 जाखुर कारवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 जाखुर mहसोबा मं<दर
4 जाखुर मांडे वःती
176
177

जाखुर
दे वगांव

न.वन AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9

1 जाखुर बागूळ वःती

पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 जाखुर दे शमुख वःती

न.वन AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9

1 दे वगांव गावठाण हनुमान मं<दर दJ

पARम इमारत बं 2 पुवP कडन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

मं<दरसह
2 दे वगांव वांधुजा औढा िशतळदे वी खंडोबा
मं<दर
3 दे वगांव दे वगांव फाटा परसर
4 दे वगांव पाझर तलाव जवळ वाघापूर
रःता

178

रायते

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 रायेत हनुमान मं<दर

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 रायेत ूवरा नद काठ
3 रायेत ूा

सव9 मतदारांसाठ;

शाळा

4 रायेत नवले वःती
5 रायेत दे वगाव रोड
6 रायेत जुनाओठा परसर
179

रायतेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 संगमनेर खुद9 रायतेवाड वैदवाड
गाव
ु

इमारत

2 रायतेवाड चाफयाचा मळा

उJरे कडन
ू खोली नं 1
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 रायतेवाड कौठाचामळा
4 रायतेवाड नासीक पुना रोड आडवा ओढा
5 रायतेवाड साXयाचा मळा
6 रायतेवाड खावी आहरे वाड
7 रायतेवाड पा याया टाकe शेजार
8 रायतेवाड तनपुरे मळा
180

संगमनेर खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 संगमनेर खुद9 गावामgये गावठाण

इमारत दA7णे कडन
ु खोली नं 2

2 संगमनेर खुद9 पुला जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 संगमनेर खुद9 गोळ बार <ठकाण
4 संगमनेर खुद9 पाट लमळा
5 संगमनेर खुद9 खांडगाव रोड
6 संगमनेर खुद9 पुणा रोड
181

संगमनेर खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 संगमनेर खुद9 खाडगाव रोड लगतचे

इमारत दA7णे कडन
ु खोली नं 3

2 संगमनेर खुद9 पुणा रोड पूव 9 पARम

सव9 मतदारांसाठ;

बाजुचे
3 पुलाजवळ
4 गोळ बार <ठकाण
182

संगमनेर खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवP पARम

1 संगमनेर खुद9 रायतेवाड रोड

इमारत पARमेकड ल खोली नं 1

2 संगमनेर खुद9 गोळ बार <ठकाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 संगमनेर खुद9 पावबाके मळा
183

खांडगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 खाडगांव गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

2 खाडगांव गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

2 खाडगांव उUहाळ वाट पोई

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1
184

खांडगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 3

185

खांडगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम
इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 5

186

िनमज

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 िनमज .वटाभटट रोड मोर

(.वpानगर)

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 िनमज ःवामी समथ9 मं<दर
3 िनमज भोकनळ वःती
4 िनमज .वpानगर
5 भोकनळ वःती िनमज

187

िनमज

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 िनमज गावठाण

इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 2

2 िनमज िशंदे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमज गुजांळ मळा रोड लगतचे
4 िनमज गुंजाळ मळा
188

िनमज

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 िनमज खंडोबा मळा

इमारत

2 िनमज डcगरे मळा

दA7णेकडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमज ौीकृ ंण मं<दर येवळे वःती रोड
4 िनमज .वटाभटट रोड मोर
5 िनमज ःवामी समथ9 मं<दर
6 िनमज भोकनळ वःती
7 िनमज वाडा पूर
8 .वटभ ट रोड मोर िनमज
189
190
191

गोडसेवाड
धांदरफळ खुद9
धांदरफळ खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 धांदर फळ खुद9 गोडसे मळा

इमारत

2 धांदर फळ खुद9 गांवठाण गोडसेवाड

दA7णेकडन
ू खोली नं 1

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 धांदर फळ खुद9 गावठाण

इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 2

2 धांदर फळ खुद9 मानकेtर महादे व मळा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 धांदर फळ खुद9 गणेश मं<दर मळा

इमारत पुव 9 कडन
ू खोली नं 1

2 धांदर फळ खुद9 दJ मं<दर मळा
3 धांदर फळ खुद9 दे वीचा मळा िशवेलगत
4 धांदर फळ खुद9 साकुर मळा
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सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

कौठे धांदरफळ

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 कौठे धांदरफळ गावठाण कौठे धांदरफळ

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 कौठे धांदरफळ माळयाचा मळा

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

192

सव9 मतदारांसाठ;

3 कौठे धांदरफळ सांगवी रःता
4 कौठे धांदरफळ िनळे वःती परसर
5 कौठे धांदरफळ खंडोबा मळा
193

सांगवी

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 सांगवी गावठाण सांगवी

न.वन इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 3

2 सांगवी मधला मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 सांगवी कौठे धांदरफळ रःता
4 सांगवी गावठाणा या दA7णे कड ल
वः6या
194
195

िनमगांव बु
िनमगांव बु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 िनमगांव बु गावठाण िनमगांव बु

इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 1

2 िनमगांव बु वरचा पहाट

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 िनमगांव बु वरचा पहाट

न.वन इमारत दA7णेकडन
ु खोली नं 3

2 िनमगांव बु येळुसी पहाट

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमगांव बु गावठाण िनमगांव बु
4 िनमगांव बु येळुसी पहाट
5 िनमगांव बु खालचा पहाट
196

िनमगांव खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िनमगांव खु गावठाण

इमारत पARमPकडन
ू खोली नं 2

2 िनमगांव खु वरचा पहाट

सव9 मतदारांसाठ;

3 िनमगांव खु उं बर मळई
4 िनमगांव खु कासार पहाट
5 िनमगांव खु खालचा पहाट
197

मगाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 मगाळवाड वाघोबा वाड

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

2 सावरचोळ मगाळवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 सावरचोळ मगाळवाड कारवाड
4 सावरचोळ मगाळवाड .बरोबावाड
198
199

सावरचोळ
िशरसगांव

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 सावरचोळ गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 सावरचोळ सावरचोळ फाटा

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 िशरसगांव िशरसगांव गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 िशरसगांव नागवण वःती

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 िशरसगांव टाhया जवळ
200

धुपे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 पेमिगर मोरदरा

सव9 मतदारांसाठ;

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 2

2 पेमिगर <दवाणदरा

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1
201

पेमिगर

3 पेमिगर चार दरा
4 पेमिगर माqती मं<दर जवळ
5 पेमिगर चांदनी चौक
6 पेमिगर .वठठल मं<दर जवळ
7 पेमिगर Aज प मराठ; शाळे जवळ
8 पेमिगर रामोशी वःती
202

पेमिगर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 पेमिगर येळुशी

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 4

2 पेमिगर मोरदरा

सव9 मतदारांसाठ;

3 पेमिगर पाट लदरा
203

पेमिगर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

4 पेमिगर ॄाmहण दरा

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 6

5 पेमिगर चांदन गड

सव9 मतदारांसाठ;

6 पेमिगर गुqदरा
7 पेमिगर दJ मं<दर
8 पेमिगर सांडसमळा
204

पेमिगर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा नवीन इमारत

1 पेमिगर मोरदरा

(मोरदरा,ठाकरवा

बमांक 1 पुव9 पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली

2 पेमिगर माqती मं<दर जवळ
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

ड)

नं 1

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 पेमिगर रामोशी वःती
4 पेमिगर येळुशी
5 पेमिगर मोरदरा
6 पेमिगर पाट लदरा
7 पेमिगर ॄाmहण दरा
8 पेमिगर चारदरा
9 पेमिगर गुqदरा
10 पेमिगर दJ मं<दर
11 पेमिगर सांडसमळा

205

206

नांदरु दमाला
ू

नांदरु दमाला
ू

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुवक
P डल

1 नांदरु दमाला
गणेश मळा
ु

उ6तर दA7ण इमारत उ6तरे कडन
ू खोली

2 नांदरु दमाला
चारणबाबा मळा
ु

बमांक 1

3 नांदरु दमाला
हनुमान मळा
ु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पARमेकडन
ू

1 नांदरु दमाला
गावठाण नांदरु दमाला
ु
ु

उ6तर दA7ण इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

2 नांदरु दमाला
पथवे वाड
ु

सव9 मतदारांसाठ;

सव9 मतदारांसाठ;

3 नांदरु दमाला
पथवे वाड
ु
207

िमझा9परु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 िमझा9परू गावठाण िमझा9परू

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 िमझा9परू व<हरोबा पहाट

सव9 मतदारांसाठ;

3 िमझा9परू हांडे वःती
4 िमझा9परू गणेश मळा
208

सावरगावतळ

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 पोखर हवेली डोगर मळा

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 2

2 सावर गावतळ ूाथिमक शाळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 सावर गावतळ फापाळे वःती
4 सावर गावतळ वरला वाडा
209

सावरगावतळ

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 सावर गावतळ मांडव दरा

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 4

2 सावर गावतळ गांव मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 सावर गावतळ खळगे वःती
4 सावर गावतळ वाडगे वःती
5 सावर गावतळ फापाळे वःती
6 सावर गावतळ वरला वाडा
210

सावरगावतळ

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 सावर गावतळ नेहे वःती

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 6

2 सावर गावतळ वाघमारे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 सावर गावतळ माळावरचे ठाकर
4 सावर गावतळ मांडव दरा
5 सावर गावतळ वाडगे वःती
6 सावर गावतळ ताUहाजी वाडा
7 सावर गावतळ ताUहाजी वाडा
211
212

गाभणवाड
गाभणवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 चंदना पुर AजDहा परषद शाळा

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 2

2 चंदना पुर हरजन वःती

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 चंदना पुर जावळे वःत

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 4

2 चंदना पुर ठाकर वःती

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 चंदना पुर दगड बाबा वःती
4 चंदना पुर मोरदरा वःती
213

चंदनापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 चंदना पुर AजDहा परषद शाळा जवळ

इमारत ब 1 पुव9 कड ल खोली नं 1

2 चंदना पुर माम पंचायत काया9लय

सव9 मतदारांसाठ;

3 चंदना पुर माqती मं<दरा जवळ
4 चंदना पुर सुतार गDली
5 चंदना पुर वरची आळ
6 चंदना पुर िशवेवर ल
7 चंदना पुर कcबउ आळ
8 चंदना पुर आपटे मळा
9 चंदना पुर आंबड
े कर नगर
214

चंदनापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम
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1 चंदना पुर वरची आळ

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत ब 1 पुवक
9 ड ल खोली नं 3

2 चंदना पुर कौठे मळा
3 चंदना पुर mहसोवाची िशव
4 चंदना पुर वरची आळ
5 चंदना पुर कोठ मळा
6 चंदना पुर mहसोवाची िशव
7 चंदना पुर बांदर दरा
8 चदं ना पुर AजDहा परषद शाळा
9 चदं ना पुर िशवेवर

215
216

चंदनापुर
झोळे

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुवप
9 ARम

1 चदं ना पुर कcबड आळ

इमारत बं 2 पARम कडन
ु खोली ब 1

2 चदं ना पुर आपटे आळ

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 झोळे गांवठाण

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 1

2 झोळे लड चा मळा

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 झोळे खडP मळा
4 झोळे माळाचा माथा
217

झोळे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 झोळे गणेशवाड

इमारत बं 2 उJरे कडन
ू खोली नं 2

2 झोळे गारमाळ व माकराचा माथा

सव9 मतदारांसाठ;

3 झोळे एरं डे मळा
4 झोळे माळाचा माया
5 झोळे गXहाळ चा मळा
6 झोळे गणपर बाबाचा9 वःती
218

<हवरगांवपावसा

Aज प ूा शाळा पुवक
P ड ल खोली बं 1

1 <हवर गांव पावसा गावगण

सव9 मतदारांसाठ;

2 <हवर गांव पावसा उं बरवाड
3 <हवर गांव पावसा दे वगड
4 <हवर गांव पावसा .वpुत सबःटेशन
5 <हवर गांव पावसा <हवरगांव रोड
6 <हवर गांव पावसा रानमळा
7 <हवर गांव पावसा पूना रोड
219

<हवरगांवपावसा

Aज प ूा शाळा पुवक
P ड ल खोली बं 3

1 <हवर गांव पावसा गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

2 <हवर गांव पावसा mहसोबा मं<दर
3 <हवर गांव पावसा दे वगड
4 <हवर गांव पावसा <हवरगांव रोड
5 <हवर गांव पावसा हरजन वःती
6 <हवर गांव पावसा आरखड
7 <हवर गांव पावसा आठरकe
8 <हवर गांव पावसा पुना रोड
220

िनमगांव ट भी

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम
इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

1 िनमगांव ट भी गावठाण हनुमान मं<दर

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ ूा शाळा
2 िनमगांव ट भी पाध mहसोबा मं<दराजवळ
पARमबाजु
3 िनमगांव ट भी टे काड वःती दे वीजवळ
पोःट ऑ<फस
4 िनमगांव ट भी mहसोबा मं<दर जवळ पूव9
बाजु नाखुर

221

िशरापुर

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुवप
9 ARम
इमारत पुवक
P ड ल खोली ब 1

1 िशरापूर गावठाण हनुमान मं<दर ूा

सव9 मतदारांसाठ;

शाळा जवळ
2 िशरापूर बारवा जवळ परसर तळावा
जवळ
3 िशरापूर चार जवळ परसर
4 िशरापूर कार टे कड फॉरे  जवळ भcगे
वःती

222

कोळवाडे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 कोळवाडे गांधार वःती

इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

2 कोळवाडे कौठे वाड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

3 कोळवाडे गावठाण माqती मं<दरा जवळ
4 कोळवाडे भैरव नाथ मं<दर जवळ
223

कोळवाडे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 कोळवाडे भैरव नाथ मं<दर जवळ

(नागापुरवाड )

इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

2 कोळवाडे घोडे वःती जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 कोळवाडे नागापूर वाड ूाथिमक शाळे
जवळ
224

अंभोरे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उ6तर दA7ण

1 अंभोरे गावठाण

इमारत उ6तरे कडन
ू खोली नं 3

2 अंभोरे पाझरतलाब जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 अंभोरे अमन टे क
4 अंभोरे गोसावी मळा
225

अंभोरे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उ6तर दA7ण

1 अंभोरे गावठाण

इमारत उ6तरे कडन
ू खोली नं 6

2 अंभोरे अमन टे क

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा डागवाड

1 अंभोरे अमर िलंग

उ6तर दA7ण इमारत उ6तरे कडन
ू खोली नं 3

2 अंभोरे धरणा जवळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 अंभोरे गोसावी मळा
226

अंभोरे

सव9 मतदारांसाठ;

3 अंभोरे धरणा जवळ
4 अंभोरे अमर िसंग
5 अंभोरे पुणक
े र वाड जवळ
227

<डमस

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 <डमस गांवठाण

इमारत बं 2 पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

2 <डमस डhकर
ु
दरा

सव9 मतदारांसाठ;

3 <डमस तांबडे वःती
4 <डमस ठाकर वाड
5 <डमस होडगर वःती
6 <डमस ौीराम वःती
7 <डमस खेमनर वःती
8 ठाकरवाड
9 होडकर वःती
228

<डमस

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 <डमस गांवठाण

इमारत बं 2 पुवक
9 डन
ू खोली नं 2

2 <डमस .बडगर वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 <डमस डhकर
दरा
ु
4 <डमस खेमनर वःती
5 <डमस िस|े tर मं<दर
6 <डमस पुणक
े रवाड
7 <डमस भालेराव वःती
229

मालुंजे

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुव 9 पARम

1 मालुंजे गांवठाण

इमारत पARमेकडन
ू खोली ब 3

2 मालुंजे गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 मालुंजे गावठाणा जवळ
4 मालुंजे धुगे वःती
5 मालुंजे ससृग
ं ी दे वी
6 मालुंजे धुगे वःती
230

मालुंजे

AजDहा परषद ूाथिमक शाळा पुव 9 पARम

1 मालुंजे बुरकुल वःती

इमारत पARमेकडन
ू खोली ब 5

2 मालुंजे चौधर वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 मालुंजे राम वाड
4 मालुंजे झगड
5 मालुंजे चौधर वाड
6 मालुंजे भागवत नगर
7 मालुंजे बुरकूल वःती
231

कुंभारवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 कुंभारवाड नळे धाडगेवःती

इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

2 कुंभारवाड ठाकरवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 कुंभारवाड उगले वःती
232

कणसेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा न.वन इमारत

1 कणसेवाड गांवठाण

सव9 मतदारांसाठ;

233

खरिशंदे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 खरिशंदे गांवठाण

सव9 मतदारांसाठ;
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याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1

2 खरिशंदे माळ
3 खरिशंदे खांबरोड

234

खांबे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 खांबे ौी समथ9 नगर

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 2

2 खांबे पोहाचे माळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 खांबे गणेश मळा
4 खांबे गावठाण
5 खांबे गणेश नगर
6 खांबे जांभला
7 खांबे इनाम मोढा
8 खांबे िनहार वाड
9 खांबे माळ
235

खांबे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उJर

1 खांबे ौी समथ9 नगर वाघूडा

इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 4

2 खांबे पोहाचे माळ

सव9 मतदारांसाठ;

3 खांबे गणेश मळा
4 खांबे गावठाण
5 खांबे गणेश नगर
6 खांबे जांभळा
7 खांबे इनाम मोदा
8 खांबे माळ
9 खांबे िनहार वाड
10 खांबे ठाकर वाड
236

वरवंड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उ6तर

1 वरवंड काळे वःती

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 2

2 वरवंड गाजरे औट वपPर ्

सव9 मतदारांसाठ;

3 वरवंड शहाणे मोघे वःती
4 वरवंड यरमल वपP वःती
5 वरवंड काळै वःती
6 वरवंड गागरे िशंदे औट वपP वःती
7 वरवंड सहाणे मोधे वःती
237

वरवंड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7ण उ6तर

1 वरवंड गावठाण

इमारत दA7णेकडन
ू खोली नं 4

2 वरवंड पोपऴघट वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 वरवंड चरमल <दघे वःती
4 वरवंड गावठाण
5 वरवंड यरमल वपP वःती
6 वरवंड प हाडपाटोळे वःती
238
239

चौधरवाड
कौठे मलकापुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा उJर दA7ण

1 वरवंड चौधरवाड

खोली ब 1

2 वरवंड शडकर <दघे वःती

AजDहा परषद ूाथािमक व उच ूाथािमक

1 गावठाण

शाळा उ6तरे कडन
ू खोली नं 1

2 सूळकेवाड

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 पाचीAखडा वाड
4 शेळके वाड
5 ठाकर वाड
240

दरे वाड

Aज प ूा शाळा दरे वाड पुव9 पARम इमारत

1 कौठे मलकापूर गावठाण

पुवक
P ड ल खोली नं 1

2 कौठे मलकापूर आXहाड वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 कौठे मलकापूर जcधळवाड
4 कौठे मलकापूर गायकवाड वःती
5 कौठे मलकापूर फॉरे ःट जवळ
6 कौठे मलकापूर मनसूख वाड
241

रणखांबवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1रणखांबवाड लांडकदरा

इमारत पुवक
P डन
ु खोली नं 2

2 रणखांबवाड पानुथा
3 रणखांबवाड गावठाण
4 रणखांबवाड िशदे वःती
5 रणखांबवाड कातवड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
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मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

6 रणखांबवाड खोकड ओढा
7 रणखांबवाड माणूस वाड
8 रणखांबवाड पंधारका
9 रणखांबवाड िशवाचा वड
242

गुंजाळवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा

1 कजूल
9 े पठार काठवन वाड

(कजुल
9 ेपठार)

गुंजाळवाड (कजुल
9 ेपठार) पुव9 पARम इमारत

2 कजूल
9 े पठार वqड फाटा

पुवक
P डन
ू खोली नं 1

3 कजूल
9 े पठार कcबडवाड

सव9 मतदारांसाठ;

4 कजूल
9 े पठार साकूर फाटा
5 कजूल
9 े पठार पोखर फ़ाटा मेड कल
कॉलेजवळ
6 कजूल
9 े पठार गुंजाळ वाड (गावठाण)
243

कजुल
9 ेपठार

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा कजुल
9 ेपठार

1 कजूल
9 े पठार नवीन गावठाण

पुव9 पARम इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 2

2 कजूल
9 े पठार जूने गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 कजूल
9 े पठार पानसरे वःती
4 कजूल
9 े पठार कुंभारवाड
5 कजूल
9 े पठार येठेवाड
244

डोळासणे

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 डोळासने गावठाण डोळासने

इमारत पARमेकडन
ू खोली नं 1

2 डोळासने कामधेनू नगर वाडा

सव9 मतदारांसाठ;

3 डोळासने माळवःती
4 डोळासने ठाकर वःती
5 डोळासने गोडे वःती
6 डोळासने िमंडेवःती नंदाद प धाया
जवळ
7 डोळासने मोबाईल टॉवर जवळ
8 डोळासने दबे
ु वाड
9 डोळासने धूमाळवाड
10 डोळासने काटवन वाड
11 डोळासने काUहे वाड
245

बांबळे वाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा दA7णेकडन
ू

1 डोळासने काUहे वाड

खोली नं 2

2 डोळासने माळवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 डोळासने खेचरवाड
4 डोळासने रामेtर वाड
5 डोळासने बांबळे वाड
246

शडेवाड

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा शडेवाड

1 शडेवाड काळे वःती

दA7ण उ6तर इमारत दA7णेकडन
ू खोली बं 1

2 शडेवाड गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 शडेवाड इपटे वःती
4 शडेवाड उगले वःती
5 शडेवाड वामनमळा
6 शडेवाड जोशी वःती
7 शडेवाड डोळ झाके मळा
8 शडेवाड पानदरा
9 शडेवाड जोगलदरा
247

सतीचीवाड
(शडेवाड )

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा सतीचीवाड

1 सतीचीवाड

(शडेवाड ) दA7ण उ6तर इमारत दA7णेकडन
ू

2 Aखरपळा

खोली बं 1

3 पवार वःती

सव9 मतदारांसाठ;

4 काकडदरा
248

<हवरगांवपठार

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव 9 पARम

1 <हवरगांव पठार गावठाण

इमारत बं 2 पुवब
9 ाजु कड ल खोली नं 1

2 <हवरगांव पठार कमळजाई वःती
3 <हवरगांव पठार माळ वाड
4 <हवरगांव पठार माळ वाड
5 <हवरगांव पठार गावशेत
6 <हवरगांव पठार मुंजोबा वःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

7 <हवरगांव पठार खाडे वाड
8 <हवरगांव पठार भूरकूड
9 <हवरगांव पठार बळ द दरा
10 <हवरगांव पठार गूजरे वाड (िचंचोरे
बेट)
11 <हवरगांव पठार .पपरशेत (गुजर वाड )
12 <हवरगांव पठार जांभळ वाड
13 <हवरगांव पठार गावठाण
14 <हवरगांव पठार सयद वःती
15 <हवरगांव पठार सांगळे वाड
249

<हवरगांवपठार

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा िग हे वाड

1 <हवरगांव पठार िग हे वाड

(िग हे वाड )

दA7णे कड ल पुव9 पARम इमारत बं 2

2 <हवरगांव पठार कोळे वाड

पुवक
P ड ल खोली नं 1

3 <हवरगांव पठार दगड सांड वाड

सव9 मतदारांसाठ;

4 <हवरगांव पठार पोवळ दरा
5 <हवरगांव पठार पायरवाड
6 <हवरगांव पठार सूतार वाड
250

जांबुत बु

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 जांबूत बु गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 जांबूत बु रकाम टे कड

सव9 मतदारांसाठ;

3 जांबूत बु रोईतदरा
4 जांबूत बु (वैताग वाड )गावठाण
5 जांबूत बु धराड मळा
6 जांबूत बु ढोलदरा
7 जांबूत बु डhकर
टे क
ु
8 जांबूत बु ढगाडवाड
9 जांबूत बु पडळ
10 जांबूत बु सोनेमाळ
11 जांबूत बु बेलदारवाड
12 जांबूत बु धनगर वाडा
13 जांबूत बु पासोड
14 जांबूत बु शगाळवाड
251

जांबुत खुद9

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 जाबुत बु गावठाण

इमारत पुवक
P डन
ू खोली नं 1

2 जाबुत बु धबधबी

सव9 मतदारांसाठ;

3 जाबुत बु <ठके
4 जाबुत बु काळा खडक
5 जाबुत बु दे वदरा
6 जाबुत बु पटट
7 जाबुत बु चंभारदरा
8 जाबुत बु डोगरे मळा
9 जाबुत बु घोलपदरा
10 जाबुत बु मळई
11 जाबुत बु माळवाड
12 जाबुत बु वेताळ वाड
13 जाबुत बु केर वेअर जवळ
14 जाबुत बु बूरके मळा
15 जाबुत बु पवार वाड
16 जाबुत बु जावळ दरा
17 जाबुत बु कवट झोन
18 जाबुत बु वाडा वःती
252

साकुर

.वरभि .वpालय, साकुर, उJर दA7ण इमारत

1 साकूर लोहार गDली

दA7णेकडन
ु खोली नं 1

2 साकूर बाजार तळ
3 साकूर .बरोबा मं<दर
4 साकूर ॄाmहण गDली
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

5 साकूर सावता महाराज मं<दर
6 साकूर माqती मं<दर
7 साकूर दJ मं<दर
8 साकूर .वरभि हायःकूल
9 साकूर कुंबार गDली
10 साकूर <दवसे वाड
11 साकूर मिशद जवळ
12 साकूर रामूसी गावठा
13 साकूर सब ःटे शन
14 साकूर िभलहाट
15 साकूर चौफ़ुली
16 साकूर पटेल गDली
17 साकूर हर जन वःती
253

साकुर

.वरभि हायःकुल उJर दA7णइमारत दA7णे

1 साकूर आरोuय कि

कडन
ु खोली नं 3

2 साकूर चौगुले वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 साकूर कुरणे गDली
4 साकूर घरकुल
5 साकूर बाजारतळ
6 साकूर माळ वाडा
7 साकूर ॄाmहण गDली
8 साकूर बाजारपेठ
9 साकूर चांभार गDली
10 साकुर वनवे नगर
11 साकूर कुंभार गDली
12 साकूर Uहावी गDली
13 साकूर रामुस गDली
14 साकूर वाघवाले वःती
15 साकूर .वरोबा मं<दर
16 साकुर <हवरगाव रोड
17 साकुर जांबुत रोड
18 साकुर हाळदे वःती
19 साकुर लcढे मळा
20 साकुर पवार वःती
21 साकुर भुजबळ वःती
22 साकुर कांबळे वःती
23 साकुर तांबोळ मळा
24 साकुर बाजारपेठ
25 साकुर .बरोबा मं<दर
26 साकुर ताःकर वाड
27 साकुर धुपेtर मळा
28 साकुर गायकवाड वःती
29 साकुर दे वीचे पठार
254

साकुर

.वरभि हायःकुल उJर दA7ण इमारत

1 साकुर बोराटे वःती

दA7णेकडन
ु खोली नं 5

2 साकुर भगत वःती
3 साकुर <हरमाळे वःती
4 साकुर वेशी जवळ
5 साकुर साकूर वःती रोड
6 साकुर दे वगीरे वःती
7 साकुर िचंचपटा
8 साकुर वराळे वःती
9 साकुर भंडागे वःती
10 साकुर िचतळकर वःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

11 साकुर तcडे वःती
12 साकुर वाघवाले वःती
13 साकुर वनवे नगर
14 साकुर माळे वाड
15 साकुर िचतळकर वःती
16 साकुर रवरगाव रोड
17 साकुर दे वी नगर
18 साकुर पवार वःती
19 साकुर जांबुत रोड
20 साकुर राळवे वःती
21 साकुर भागतवःती
22 साकुर तांबोळ मळा
23 साकुर अमर धाम
24 साकुर हरजन वःती
25 साकुर वनवेनगर
26 साकुर लोहार गDली
27 साकुर घोडे कर मळा
28 साकुर गायकवाड वःती
29 साकुर धुपेtर नाळा
30 साकुर माळे वाड
31 साकुर काळे शेत
32 साकुर बोराटे मळा
33 साकुर दे वगीरे वःती
34 साकुर बाजार तळ
255

साकुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 साकुर िचतळकरवःती

इमारत पARमेकडन
ु खोली नं 1

2 साकुर दे वी नगर

सव9 मतदारांसाठ;

3 साकुर पवार वःती
4 साकुर हाळदे वः
ं ती
5 साकुर भगत वःती
6 साकुर घोडे कर मळा
7 साकुर धुपेtर नाळा
8 साकुर माळे वाड
9 साकुर बोराटे मळा
10 साकुर <हरमाते वःती
11 साकुर साकूर रड
12 साकुर तोडे वःती
13 साकुर तासकर वाड
14 साकुर िमसाळ मळा
15 साकुर बाजार तळ
16 साकुर लcडे मळा
17 साकुर <हरे वाड
18 साकुर वाघवाते वःती
19 साकुर काळे शेत
20 साकुर िचचपटा
21 साकुर .वरे वाड रोड
22 साकुर जोगेपठार
256

साकुर

AजDहा परषद ूाथािमक शाळा पुव9 पARम

1 साकुर वन वःती

इमारत पARमेकडन
ु खोली नं 3

2 साकुर मांग मळई
3 साकुर बाजार पेठ
4 साकुर जांबूत रोड
5 साकुर िचमटा वःती
6 साकुर आंबेकर वःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

7 साकुर हरजन वःती
8 साकुर पटे ल गDली
9 साकुर चौगूलेवःती
10 साकुर िभलाट
11 साकुर खंडोबा मं<दर
12 साकुर िशं याचा मळा
13 साकुर तांबोळ मळा
14 साकुर वेशी जवळ
15 साकुर तcडे मळा
16 साकुर वनवे नगर
17 साकुर पवार नगर
18 साकुर दे वी पठार
19 साकुर लोहार गDली
20 साकुर .बरोबा मं<दर
21 साकुर राम मं<दर
22 साकुर ॄाmहण गDली
23 साकुर दJ म<दर
24 साकुर कुंभार गDली
25 साकुर गेःट हाऊस जवळ
26 साकुर <दवसे वाड
27 साकुर वाजार पेठ
28 साकुर बन वःती
29 साकुर रामूसी गावठा
30 साकुर सब ःटे शन
31 साकुर पटेल गDली
32 साकुर आंवेकर वाडा
33 साकुर हर जन वाःती
34 साकुर वेशी जवळ
35 साकुर माळपाड
257

जांभुळवाड

Aज प ूा शाळा िचंचेवाड उJर दA7ण इमारत

1 साकूर मळ बा मं<दर

उJरे कडन
ु खोली नं 2

2 साकुर िचंचपटा

सव9 मतदारांसाठ;

3 साकुर िचचेवाड
4 साकुर सोळार आखाडा
5 साकुर डोगरे वःती
6 साकुर िसgद .वनायक म<दर
7 साकुर पकाळे मळा
8 साकुर धंगाळ
9 साकुर गणेश नगर
10 साकुर <हरे वाड
258

जांभुळवाड

Aज प ूा शाळा जांभुळवाड उJर दA7ण

1 साकुर जांभूळवाड

इमारत उJरे कडन
ु खोली नं 2

2 साकुर <हरे वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 साकुर <हरे वाड
4 साकुर आंबेशत
े
5 साकुर िशदे वाःती
6 साकुर हांगाळे
7 साकुर साकूर रोड
8 साकुर दरे वाड रोड
9 साकुर mहःकोबा मंद र
259

जांभुळवाड

Aज प ूा शाळा <हरे वाड दA7ण उJर

1 गणेश नगर

(<हरे वाड )

षटकोनी खोली

2 <हरे वाड
3 <हरे वाड ते दरे वाड रोड
4 <हरे वाड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि
ब

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

सव9 मतदारासाठ; <कंवा
फ> पु?षांसाठ; अगर
फ> ABयांसाठ;

5 <हरे वाड
6 दरे वाड
260

.बरे वाड

Aज प ूा शाळा उJर दA7ण इमारत उJरे

1 मांडवे बु गावठाण

कडन
ु खोली बं 1

2 मांडवे बु आनंद वाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 मांडवे बु दमक
ु े वःती
4 मांडवे बु ढ बरे वःती
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.बरे वाड

Aज प ूा शाळा उJर दA7ण इमारत उJरे

1 मांडवे बु नाUनर वःती

कडन
ु खोली बं 3

2 मांडवे बु .पंगळे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 मांडवे बु फासाटे वःती
1 मांडवे बु नाकर वाड
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263

िशंदोड
िशंदोड

Aज प ूा शाळा दA7ण उJर इमारत

1 िशंदोड गावठाण

दA7णेकडन
ु खोली बं 1

2 िशंदोड चोड

Aज प ूा शाळा दA7ण उJर इमारत

1 िशंदोड नाकAझर

दA7णेकडन
ु खोली बं 3

2 िशंदोड ढोण वाड

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 िशंदोड जाखूबाई
4 िशंदोड काळा खडक
5 िशंदोड झाप
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मांडवे बु

Aज प ूा शाळा दA7ण उJर इमारत

1 मांडवे गावठाण

उJरे कड ल खोली बं 2

2 मांडवे बाचकर वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 मांडवे सौदड पाईन
4 मांडवे तरं गे वःती
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मांडवे बु

Aज प ूा शाळा दA7ण उJर इमारत

1 मांडवे बु िलंबाचा फाटा

उJरे कड ल खोली बं 4

2 मांडवे बु डोलनर वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 मांडवे बु वाडे कर वःती
4 मांडवे बु पाट ल वाड
5 मांडवे बु डोमाळे वःती

AजDहािधकार व AजDहा िनवडणूक अिधकार
अहमदनगर
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