अनुसच
ू ी 6
(चॅ टर 2 परछे द 2.18)
मतदान किाची याद
38 िशड% (अ.जा.) लोकसभा मतदार संघातील 220 ौीरामपूर (अ.जा.) .वधानसभा मतदारसंघ
याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

1

मातुलठाण

2

गIडे गाव

मातुलठाण BजEहा परषद शाळा दB7ण उ6तर

1 मातुलठाण गावठाण व परसर मातुलठाण

इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

व परसर ता ौीरामपूर Bज अहमदनगर

गIडे गाव BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 गIडे गांव गावठाण गIडे गांव (गांवठाण) ता

इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर Bज अहमदनगर
2 गIडे गांव उJरे कड ल भाग ता ौीरामपूर
गवळ बाबा फाटा
3 गIडे गांव उJरे कड ल भाग ता ौीरामपूर
जळगांव रःता

3

गIडे गाव

गIडे गाव BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 गIडे गांव उJरे कड ल भाग ता ौीरामपूर

इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 4

सव9 मतदारांसाठ;

पुणतांबा रःता
2 गIडे गांव उJरे कड ल भाग ता ौीरामपूर
नायगाव रःता
3 गIडे गांव उJरे कड ल भाग ता ौीरामपूर
उं <दरगाव रःता

4

गIडे गाव

गIडे गाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNंम

1 गIडे गांव पुवO कड ल भाग उं <दरगाव रःता

इमारत पBNमेकडन
ु खोली ब 2

2 गIडे गांव पुवO कड ल भाग ौीरामपूरःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 गIडे गांव पुवO कड ल भाग िचतळ रःता
5

नायगाव

नायगाव BजEहा परषद शाळा न.वन गावठाण

1 नवेनायगांव गांवठाण परसर जुने नायगांव

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O ड ल खोली बं 2
6

नायगाव

नायगाव BजEहा परषद शाळा जुणे गावठाण

1 जुने नायगांव गावठाण परसर जुने

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली बं 1
7

जाफराबाद

जाफराबादBजEहा परषद शाळा पुव 9 पBNम

नाऊर

1 जाफराबाद गावठाण व परसर जाफराबाद

नाऊर

10

रामपूर

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण व परसर ता ौीरामपूर

नाऊर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 नाऊर गावठाण व परसर नाऊर गावठाण

पुवक
O ड ल खोली बं 2
9

सव9 मतदारांसाठ;

नायगांव व परसर

इमारत पुवक
O ड ल खोली बं 2
8

सव9 मतदारांसाठ;

व परसर

सव9 मतदारांसाठ;

व परसर ता ौीरामपूर

नाऊर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 नाऊर गावठाण व परसर नाऊर गावठाण

पुवक
O ड ल खोली न 3

सव9 मतदारांसाठ;

व परसर ता ौीरामपूर Bज अहमदनगर

रामपूर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 रामपुर गावठाण व परसर रामपुर गावठाण

इमारत पुवO कडन
ू खोली न 2

सव9 मतदारांसाठ;

व परसर ता ौीरामपूर

11

गोवघ9नपूर

गोवध9नपूर BजEहा परषद शाळा पुव 9 पBNम

12

सराला

सरला BजEहा परषद शाळा दB7णोJर इमारत

1 गोवध9न पुर गोवध9नपुर

सव9 मतदारांसाठ;

1 सरला सरला

सव9 मतदारांसाठ;

1 गावठाण, दJ फॉम ते आौम रोड, सराळा

सव9 मतदारांसाठ;

इमारत पुवक
O डन
ू खोली न 1
उJरे कडन
ू खोली न 1
13

माळे वाड

माळे वाड BजEहा परषद शाळा दB7णोJर
इमारत उJरे कडन
ू खोली न 2

रोड, जाधव बःती माळे वाड माळे वाड
गावठाण
2 गावठाण, दJ फॉम ते आौम रोड, सराळा
रोड, जाधव बःती माळे वाड दJ फ़ाम9
आौम ते सराला रोड

14

माळे वाड

माळे वाड BजEहा परषद शाळा दB7णोJर

1 गावठाण, दJ फॉम ते आौम रोड, सराळा

इमारत उJरे कडन
ू खोली न 1

रोड, जाधव बःती माळे वाड जाधव बःती
2 माळे वाड गावठान सराळा रोड, नादरु रोड
गIडे गांव रोड माळे वाड गावठाण
3 माळे वाड गावठान सराळा रोड, नादरु रोड
गIडे गांव रोड माळे वाड सराला रोड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

4 माळे वाड गांवठाण सरला रोड नाऊर रोड
माळे वाड नाऊर रोड
5 माळे वाड गावठान सराळा रोड, नादरु रोड
गIडे गांव रोड माळे वाड गोडे गांव रोड
15

महांकाळ वाडगांव

महांकाळवाडगाव BजEहा परषद शाळा दB7ण

1 महाकाळ वाडगांव महाकाळ वाडगांव

सव9 मतदारांसाठ;

महांकाळवाडगाव BजEहा परषद शाळा दB7ण

1 महाकाळ वाडगांव बरडबःती

सव9 मतदारांसाठ;

उJर इमारत उJेरकडन
ू खोली ब 3

2 महाकाळ वाडगांव नवीन गावठाण

उJर इमारत उJेरकडन
ू खोली ब 1
16

महांकाळ वाडगाव

3 महाकाळ वाडगांव बडरबःती
4 महाकाळ वाडगांव नवीन गावठाण
17

खानापूर

खानापूर BजEहा परषद शाळा जुणे गावठाण

1 खानापूर जुने व न.वन गांवठाण जुने व

पुवप
9 BNम इमारत पुव9 कडन
ू खोली बं 1

सव9 मतदारांसाठ;

न.वन खानापुर जुने गावठाण ता
ौीरामपूर Bज नगर अ

18

खानापूर

खानापूर BजEहा परषद शाळा न.वण गावठाण

1 खानापूर जुने व न.वन गांवठाण जुने व

पव9 पBNम इमारत पुवO कडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

न.वन खानापुर जुने गावठाण ता
ौीरामपूर Bज अ नगर
2 खानापूर जुने व न.वन गांवठाण जुने व
न.वन खानापुर न.वन गावठाण ता
ौीरामपूर Bज अ नगर

19

उं <दरगाव

उं द रगाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गांवठाण परसर उं <दर गांव उं <दर गांव

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण परसर
2 उं <दरगांव गांवठाण परसर नाऊर रोड खैर
रोड उं <दरगांव गावठाण
3 उं <दरगांव गांवठाण परसर रोड नाऊर
नाऊर रोड

20

उं <दरगाव

भाःकरराव गलांडे पाट ल हायःकुल (न.वन

1 गांवठाण परसर, माळे वाड रोड, महांकाळ

इमारत) दB7ण उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ु
खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

वाडगांव रोड उं <दर गांव गावठाण
2 गांवठाण परसर, माळे वाड रोड, महांकाळ
वाडगांव रोड उं <दर गांव माळे वाड रोड
3 गांवठाण परसर, माळे वाड रोड, महांकाळ
वाडगांव रोड उं <दर गांव माळवाड गांव
रःता
4 गांवठाण परसर, माळे वाड रोड, महांकाळ
वाडगांव रोड उं <दर गांव Xहांकाळ वाडगांव
रोड

21

उं <दरगाव

भाःकरराव गलांडे पाट ल हायःकुल (न.वन

1 खळवाड , गांवठाण, सक9ल 6 रःता कालुबा

इमारत) दB7ण उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ु
खोली ब 3

रःता, हे रगांव उं <दर गांव खळवाड
2 खळवाड , गांवठाण, सक9ल 6 रःता कालुबा
रःता, हे रगांव उं <दर गांव गावठाण
3 खळवाड , गांवठाण, सक9ल 6 रःता कालुबा
रःता, हे रगांव उं <दर गांव सक9ल 6 रःता
4 खळवाड , गांवठाण, सक9ल 6 रःता कालुबा
रःता, हे रगांव उं <दर गांव कालुबा रःता
5 खळवाड , गांवठाण, सक9ल 6 रःता कालुबा
रःता, हे रगांव उं <दर गांव हरे गांव रोड
6 शेळके लाईन, दोनवाड रःता, खळवाड
भालदं ड बःती मातृछाया हौ उं <दर

सो

गांव शेळके लाईन दोनवाड रःता
7 शेळके लाईन, दोनवाड रःता, खळवाड
भालदं ड बःती मातृछाया हौ उं द रगाव सो
खळवाड
8 शेळके लाईन, दोनवाड रःता, खळवाड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

भालदं ड बःती मातृछाया हौ उं <दरगाव सो
लदं ड बःतीभा, दोनवाड रःता
9 शेळके लाईन, दोनवाड रःता, खळवाड
भालदं ड बःती मातृछाया हौ सो उं <दरगांव
रोकडे बःती
22

उं <दरगाव

संत तेरेजा बॉयज हायःकूल उ6तर दB7ण

1 उं <दरगांव आऊट साईट उं <दरगांव आऊट

इमारत उ6तरे कडन
ू खोली ब 1
23

उं <दरगाव

सव9 मतदारांसाठ;

साईड

संत तेरेजा बॉयज हायःकूल उ6तर दB7ण

1 उं <दरगांव आऊट साईट उं <दरगांव आऊट

इमारत उ6तरे कडन
ू खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

साईड
2 उं <दरगांव आऊट साईड बांिे बःती, िशवाचा
मळा
3 उं <दरगांव गांवठाण परसर नाऊर रोड खैर
रोड
4 शेळके लाईन, दोनवाड रःता, खळवाड
भालदं ड बःती मातृछ उं <दर गांव
मातृछाया हौिसंग सोसायट

24

खैर

खैर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 िनमगांव खैर खैर गांवठाण ता ौीरामपूर

पुवक
O डन
ू खोली ब 2
25

खैर

खैर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 िनमगांव खैर खैर गांवठाण ता ौीरामपूर

पुवक
O डन
ू खोली ब 4
26

िनमगाव खैर

सव9 मतदारांसाठ;

Bज अहमदनगर
सव9 मतदारांसाठ;

Bज अहमदनगर

िनमगाव खैर BजEहा परषद शाळा अंगणवाड

1 िनमगांव खैर गांवठाण िन खैर शेजुळ

इमारत

सव9 मतदारांसाठ;

बःती नाऊर रोड
2 िनमगांव खैर गांवठाण िन पटारे

खैर

बःती
3 िनमगांव खैर गांवठाण िन खैर उं दरे
बःती
27

िनमगाव खैर

BजEहा परषद शाळा िनमगाव पुवOकड ल उ6तर

1 िनमगांव खैर िनमगांव खैर गांवठाण ता

दB7ण इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 1
28

िनमगांव

BजEहा परषद शाळा िनमगाव पुवOकड ल उत6र

1 गांवठाण िनमगांव खैर गांवठाण िनमगांव

दB7ण इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 3
29

िनमगांव खैर

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर
सव9 मतदारांसाठ;

खैर

िनमगांव Bज प शाळा न.वन गावठाण

गांवठाण िनमगांव खैर गांवठाण िनमगांव

पBNमेकड ल उ6तर दB7ण इमारत उ6तरे कडन
ु

सव9 मतदारांसाठ;

खैर

खोली नं 1
30

<दघी

<दघी BजEहा परषद शाळा दB7णोJर इमारत

1 <दघी गावठाण व परसर <दघी ता

उJरे कडन
ू खोली न 2

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर <दघी गांवठाण व परसर ता
ौीरामपूर

31

भैरवनाथ नगर

ौीरामपुर (गIधवणी) न पा शाळा नं 3

(ौीरामपूर)

दB7णे◌ा6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली नं 2

1 महादे व मळा परसर फरगडे बःती, लबडे

सव9 मतदारांसाठ;

बःती ौीरामपूर लबडे बःती, फरगडे
बःती, महादे व मळा परसर

32

भैरवनाथ नगर

ौीरामपुर (गIधवणी) न पा शाळा ब 3 पुव9

1 होले वःती

पBNम इमारत पुवक
O डू न खोली नं 4

2 पुणतांबा रोड लबडे वःती

सव9 मतदारांसाठ;

3 ौीरामपूर झोपडप_ट
4 ठोबरे वःती <दघी रोड
33

भैरवनाथ नगर

ौीरामपुर (गIधवणी) न पा शाळा ब 3

(ौीरामपूर)

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली नं 4

1 परसर ौीरामपूर करं डे बःती, लबडे बःती,

सव9 मतदारांसाठ;

मावEयाचा मळा, गोराणे बःती,
2 पुणतांबा रोड परसर ौीरामपूर पुनतांबा
रोडचा परसर
3 परसर ौीरामपूर बोबंले बःती

34
35

भैरवनाथ नगर

भैरवनाथनगर BजEहा परषद शाळा सुतिगरणी

(ौीरामपूर)

दB7णउ6तर इमारत दB7णेकडन
ु नं 1

भैरवनाथ नगर

भैरवनाथ नगर BजEहा परषद शाळा सुतिगरणी

1 सुत िगरणी परसर ौीरामपूर सुनिगरणी

सव9 मतदारांसाठ;

परसर
1 सुत िगरणी परसर ौीरामपूर सुनिगरणी
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

(ौीरामपूर)

दB7ण उJर इमारत दB7णेकडन
ू खोली ब 2

परसर
2 सुतिगरणी परसर जगदाळे बोडO .वटभ_ट
जवळ सुतगीरणी ौीरामपूर जगदाळे बोडO
.वटभ_ट जवळ
3 सुतिगरणी परसर जगदाळे बोडO .वटभ_ट
जवळ सुतगीरणी ौीरामपूर सुतिगरणी रोड
4 सुतिगरणी परसर जगदाळे बोडO .वटभ_ट
जवळ सुतगीरणी ौीरामपूर आगाशे नगर
5 सुतिगरणी परसर जगदाळे बोडO .वटभ_ट
जवळ सुतगीरणी ौीरामपूर रे णक
ु ा नगर

36

ॄाXहणगाव वेताळ

ॄाXहणगाव वेताळ BजEहा परषद शाळा

1 ॄाXहणगांववेताळ गांवठाण व परसर-

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

ॄाXहणगांव वेताळ ता ौीरामपूर Bज-

हरे गाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 हरे गांव ड टाईप bवाटस9 हरे गांव ड टाईप

सव9 मतदारांसाठ;

अहमदनगर
37

हरे गाव

इमारत पुवक
O डन
ु खे◌ाली ब 4

सव9 मतदारांसाठ;

bवाटस9 ता ौीरामपूर
2 हरे गांव ड टाईप सी टाईप बी टाईप
bवाट9 स9 हरे गांव ड टाईप bवाटस9
3 हरे गांव ड टाईप सी टाईप बी टाईप
bवाट9 स9 हरे गांव सी टाईप bवाटस9
4 हरे गांव ड टाईप सी टाईप बी टाईप
bवाट9 स9 हरे गांव बी टाईप bवाटस9

38

हरे गाव

BजEहा परषद ूाथिमक शाळा हरे गांव पुव9

1 हरे गांव <ड टाईप कॉलनी <ड टाईप कॉलनी

पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली ब 2
39

हरे गाव

सव9 मतदारांसाठ;

हरे गांव

BजEहा परषद ूाथिमक शाळा हरे गांव

1 गावठाण घरकुल, पोd आँफfस, कृ ंणवाड

अंगणवाड इमारत हरे ग ांव

सव9 मतदारांसाठ;

हरे गांव गांवठाण घरकुल हरे गांव ता
ौीरामपूर
2 गावठाण घरकुळ, पोd आँफfस, कृ ंणवाड
हरे गांव पोःट आँफfस मागे
3 गावठाण घरकुळ, पोd आँफfस, कृ ंणवाड
हरे गांव कृ ंणवाड

40

हरे गाव

हरे गाव बेलापूर साखर कारखाना ूा शाळा

1 एकवाड , तीन वाड , हरे गांव iपावाड

पुवक
O ड ल खोली न 1

सव9 मतदारांसाठ;

एकवाड
2 एकवाड , तीन वाड , हरे गांव iपावाड
तीनवाड
3 एकवाड , तीन वाड , हरे गांव iपावाड iपा
वाड
4 दोनवाड , पाचवाड हरे गांव दोनवाड
5 दोनवाड , पाचवाड हरे गांव पाच वाड

41

हरे गाव

हरे गाव ःटे ट फािमjग कापkरे शन BजEहा परषद

1 ए lलाँक, महाजन वाड , हरे गांव ए lलाँक

शाळा ए lलॉक

सव9 मतदारांसाठ;

वाड हरे गांव ता ौीरामपूर
2 ए lलाँक, महाजन वाड , हरे गांव महाजन
वाड

42

हरे गाव (सातवाड (

हरे गाव सातवाड शेतीमहामंडळाचे काया9लय

1 सातवाड सातवाड हरे गांव ता (हरे गांव)

मंडळ ब 3 पुव 9 पBNम इमारत पुवक
9 डन
ू खोली

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर Bज अहमदनगर

बं 3
43

माळवाडगाव

माळवाडगाव BजEहा परषद शाळा दB7णोJर

1 माळवाड गांव गांवठाण व परसर माळवाड

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 3
44

माळवाडगाव

माळवाडगाव BजEहा परषद शाळा दB7णोJर

1 माळवाड गांव गांवठाण माळवाड गांव ता

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 5
45

माळवाडगांव

सव9 मतदारांसाठ;

गांव ता ौीरामपूर Bज अ नगर
सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर Bज अ नगर

माळवाडगाव BजEहा परषद शाळा परसर

1 गावठाण परसर

mयइBnलश ःकुल पुव 9 पBNम इमारत
पुवक
O डकन
खोली नं 4
ु
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

46

भामाठाण

भामाठाण BजEहा परषद शाळा दB7णउJर

1 भामाठाण भामाठाण

सव9 मतदारांसाठ;

1 भामाठाण भामाठाण

सव9 मतदारांसाठ;

1 संपुण9 गांवठाण कमालपुर कमालपुर संपण
ु 9

सव9 मतदारांसाठ;

इमारत दB7णेकडन
ू खोली ब 1
47

भामाठाण

भामाठाण BजEहा परषद शाळा दB7णउJर
दB7णेकडन
ू खोली ब 3

48

कमालपूर

कमालपुर BजEहा परषद शाळा न.वन इमारत
पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 2

49

घुमनदे व

घुमनदे व BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

गांवठाण ता ौीरामपूर
1 घुमनदे व संपुण9 गांवठाण घुमनदे व संपुण9

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 3
50

मुठेवाडगाव

मुठेवाडगाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 मुठेवाडगांव गांवठाण व परसर मुठेवाडगांव

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 1
51

मुठेवाडगाव

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण ता ौीरामपूर
सव9 मतदारांसाठ;

ता ौीरामपूर Bज अ नगर

मुठेवाडगाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 मुठेवाडगांव गांवठाण व परसर मुठेवाडगांव

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

ता ौीरामपूर Bज अ नगर
2 मुठेवाडगांव गांवठाण व परसर मुठेवाडगांव
ता ौीरामपूर Bज अहमदनगर

52

वडाळा महादे व

वडाळामहादे व BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गावठाण मु पो वडाळा महादे व गावठाण मु

इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

पो वडाळा महादे व
2 गावठाण मु पो वडाळा महादे व गावठाण मु
पो वडाळा महादे व
3 गावठाण मु पो वडाळा महादे व गावठाण मु
पो वडाळा महादे व

53

वडाळा महादे व

वडाळामहादे व BजEहा परषद शाळा परसर कि

1 गावठाण मु पो वडाळा महादे व गावठाण मु

ूमुखाची इमारत

सव9 मतदारांसाठ;

पो वडाळा महादे व
2 वडाळा महादे व पवार बःती हरे गांव रोड मु
पो
3 वडाळा महादे व िचऽकथी बःती मु पो

54

वडाळा महादे व

वडाळामहादे व BजEहा परषद शाळा

1 उघडे बःती वडाळा महादे व उघडे बःती,

दB7णेकड ल पुवप
9 BNम इमारत पुवOक9डन
ु खोली
नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

पवार बःती, मु वडाळा महादे व पो
2 वडाळा महादे व इरगेशन बंगला मु पो
हादे ववडाळा म
3 वडाळा महादे व राऊत बःती ससे बःती मु
वडळा पो महादे व

55

वडाळा महादे व

वडाळामहादे व BजEहा परषद शाळा

1 मुठेवाडगव रःता, लआमीनगर मु वडाळा पो

दB7णेकड ल पुवप
9 BNम इमारत पुवOक9डन
ु खोली

महादे व मुठेवाडगाव रःता लआमी नगर मु

नं 3

पो

सव9 मतदारांसाठ;

2 मु वडाळा महादे व कसार बःती इं <दरा पो
नगर गायकवाक बःती
3 मुठेवाडगांव रःता, लआमीनगर मु पो
वडाळा महादे व भोकर बःती उं <दर गाव
रोड मु वड पो
56

िशरसगाव

mयु इं nलीश ःकुल दB7ण उ6तर इमारत

1 कोठू ळे जाधव यादव रासकर बःती, कनोसा

दB7णेकड ल खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

होःटे ल, खैर िश िशरसगांव कनोसा
होःटे ल रःता िशरसगांव
2 कोठू ळे जाधव यादव रासकर बःती, कनोसा
होःटे ल, खैर िश िसरसगांव खैर रःता
िशरसगांव ता ौीरामपूर
3 कोठू ळे जाधव यादव रासकर बःती, कनोसा
होःटे ल, खैर िश िसरसगांव जाधव बःती

57

िशरसगाव

िशरसगांव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 िसरसगांव राजवाडा गांवठाण घरकुल

इमारत पBNमेकडन
ु खोली ब 3

ॄाXहणगांव रःता गांवठाण िसरसगांव ता
ौीरामपूर
2 िसरसगांव राजवाडा गांवठाण घरकुल
ॄाXहणगांव रःता ॄाXहण गांव रःता
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

58

िशरसगाव

िशरसगांव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 िसरसगांव इं <दरा नगर नेवासा रोड

इमारत पBNमेकडन
ु खोली ब 5

सव9 मतदारांसाठ;

इं <दरानगर िसरसगांव ता ौीरामपूर Bज
अहमदनगर
2 िसरसगांव इं <दरा नगर नेवासा रोड
िसरसगांव

59

िशरसगाव

िशरसगांव mयु इं nलीश ःकुल दB7ण उ6तर

1 िसरसगांव इं <दरा नगर नेवासा रोड

इमारत दB7णेकड ल खोली ब 5
60

ौीरामपूर

सव9 मतदारांसाठ;

नेवासारोड

ौीरामपुर न पा शाळा नं 3 पुव9 पBNम इमारत

1 गोधवणी गावठाण, बIबले बःती ौीरामपूर

पुवक
O डन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

गोधवणी गावठाण, हनुमान मं<दर,
महादे व मंदर परसर
2 ौीरामपूर कुदळे बःती
3 गोधवणी गावठाण ौीरामपूर वैदवाडा
ू
परसर, वडारवाडा परसर

61

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा नं 3 पुव9 पBNम इमारत

1 गोधवणी रोड, तळया शेजार ौीरामपूर

पुवक
O डन
ु खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

गोधवणी झोपडप_ट नवीन
2 गIधवणी झोपडप_ट नवीन, गोधवणी रोड,
तळया शेजार ौीरामपूर गोधवणी रोड
3 गIधवणी झोपडप_ट नवीन, गोधवणी रोड,
तळया शेजार ौीरामपूर तळया शेजार

62

ौीरामपूर

ौीरामपुर ए2युकेशन सो ूाथिमक शाळा

1 ौीरामपूर चौधर बोबले सुतावणे ओझा,

दB7णो6तर इमारत उ6तरे कड ल खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

िगरमे, तांदळे वस िगरमे बःती परसर
2 ौीरामपूर चौधर बोबले सुतावणे ओझा,
िगरमे, तांदळे वस गIधवणी गांव
3 ौीरामपूर चौधर बोबले सुतावणे ओझा,
िगरमे, तांदळे वस कुदळे बःती िशरसगांव
रोड
4 पुणतांबा रोड झोपडप_ट मुmसीपल कॉलनी
मुmसीपल कॉलनी

63

ौीरामपूर

ौीरामपुर ए2युकेशन सो ूाथिमक शाळा

1 पुणतांबा रोड झोपडप_ट मुmसीपल कॉलनी

दB7णो6तर इमारत उ6तरे कडन
ु खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

पुणतांबा रोडझोपडप_ट 2 पुणतांबा रोड झोपडप_ट मुmसीपल कॉलनी
कॅनाल कडे चा परसर, िगरमे ग<दया
गुजराणी, लोढामळा
3 पुणतांबा रोड झोपडप_ट मुmसीपल कॉलनी
आदश9 नगर
4 गोधवणी रोड परसर ौीरामपूर लआमी
नारायण नगर परसर
5 गोधवणी रोड परसर ौीरामपूर सोनावणे
बःती

64

ौीरामपूर

ौीरामपूर ए2युकेशन सो ूाथ शाळा

1 गोधवणी रोड परसर ौीरामपूर गIधवणी

दB7णो6तर इमारत उ6तरे कडन
ू खोली बं 3
65

ौीरमपुर

ौीरामपूर ए2युकेशन सो हायःकुल पुव9 पBNम

1 गोधवणी रोड परसर ौीरामपूर Bझंरगे

इमारत पBNमेकडन
ु खोली ब 1
66

ौीरामपूर

सव9 मतदारांसाठ;

रोड परसर
सव9 मतदारांसाठ;

बःती

ौीरामपूर ए2युकेशन सो माrयिमक .वsालय

1 गोधवणी रोड परसर ौीरामपूर

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ू खोली बं 1

2 लआमी नारायण नगर परसर

सव9 मतदारांसाठ;

3 कॅनाल रोड, ौीरामपूर
67

ौीरमापुर

ौीरामपूर ए2युकेशन सो माrयिमक .वsाल य

1 सोनावणे बःती कॅनाल रोड Bझरं गे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

1 ौीरामपूर सट लुक हाँःपीटल पBNम बाजू,

सव9 मतदारांसाठ;

द7ीणे6तर इमारत दB7णेकडन
ू खोली बं 2
68

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा फ<करवाडा दB7णो6तर
न.वन इमारत उ6तरे कड ल खोली ब 2

रे tह न ् जम9न हाँःपीटल पBNम बाजु ,
रे tह mयू कॉलनी
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याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

2 आशीवा9द नगर बोरावके काँलेज सट लुक
हॉःपीटल परस ौीरामपूर रे tहे mयु कॉलनी
69

ौीरामपूर

ौीरामपूर न पा शाळा फकfरवाडा पुव9 पBNम

1 आशीवा9द नगर बोरावके काँलेज सट लुक

इमारत पुवOकडन
ू खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

हॉःपीटल परस ौीरामपूर आिशवा9द नगर
2 आिशवा9द नगर काँलेज परसर अितथी
सोसायट , महानुभव आश ौीरामपूर
आिशवा9द नगर काँलेज परसर अितथी
सोसायट

70

ौीरामपूर

ौीरामपूर न पा शाळा फकfरवाडा पुव9 पBNम

1 इराणी मोहEला आडसुळ अmसार चाळ,

इमारत पुवक
9 डू न खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

रे Eवे लाईन, झोपडप_ट ौीरामपूर रे Eवे
लाईन काँलेज झोपडप_ट
2 इराणी मोहEला आडसुळ अmसार चाळ,
रे Eवे लाईन, झोपडप_ट ौीरामपूर
महा6मा फुले हाऊिसंग सोसायट

71

ौीरामपूर

हजरत मौलाना मकदुम हसे
ु न साहे ब ऊद9 ु

1 इराणी मोहEला आडसुळ अmसार चाळ,

हायःकूल, अलिमजान ऊद9 ु ूायमर ःकूल,
िसंधी कॉलनी, तांबे चाळ, वाड9 नं. 1 ौीरामपूर
उ6तरे कड ल पुव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू

सव9 मतदारांसाठ;

रे Eवे लाईन, झोपडप_ट ौीरामपूर जम9न
हाँःपीटल परसर
2 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट

खोली ब 2

काँलेज रोड
3 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
परमल हाँ जम9न हाँःपी परसर सोसा

72

ौीरामपूर

हजरत मौलाना मकदम
ु हसे
ु न साहे ब ऊद9 ु

1 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट

हायःकूल, अलिमजान ऊद9 ु ूायमर ःकूल,
िसंधी कॉलनी, तांबे चाळ, वाड9 नं. 1 ौीरामपूर

2 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट

उ6तरे कड ल पुव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू
खोली ब 4

सव9 मतदारांसाठ;

फुले डाँ जIधळे हाँःपीटल परसर
फकfरवाडा
3 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
इराणी मोहEला
4 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
नवीन कोट समोर दB7ण बाजु
5 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
डाँ तुपे हाँःपीटल परसर
6 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
रे Eवे लाईन झोपडप_ट
7 ौीरामपूर बोरावके काँलेज रोड, झोपडप_ट
डाँ िशरसाठ हाँःपीटल परसर

73

ौीरामपूर

ौीरामपूर पं स काया9लय दB7णो6तर इमारत

1 जम9न हाँःपीटल रोड पोिलस लाईन

दB7णेकडन
ू खोली नं 3 (ूशासन .वभाग)
74

ौीरामपूर

ौीरामपूर पं स गटसाधन किाची खोली

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर आदश9 नगर
1 ौीरामपूर जम9न दवाखाना रोड पोलीस

सव9 मतदारांसाठ;

लाईन जम9न हाँःपीटल परसर
2 जम9न हाँःपीटल रोड पोिलस लाईन
ौीरामपूर गुitदारा रोड
3 जम9न हाँःपीटल रोड पोिलस लाईन
ौीरामपूर कम9वीर चौक
4 जम9न हाँःपीटल रोड पोिलस लाईन
ौीरामपूर म फुले हाउिसंग सोसायट
5 जम9न हाँःपीटल रोड पोिलस लाईन
ौीरामपूर पंचायत सिमती bवाट9 स9
6 ौीरामपूर जम9न दवाखाना रोड पोलीस
लाईन पोलीस लाईन
75

ौीरामपूर

मॉडे ल इं Bnलश ःकूल दशमेशनगर ौीरामपूर

1 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ

दB7णेकड ल खोली नं 1

झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर बोरावके
चाळ परसर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

2 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ
झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर तांबे
चाळ परसर
3 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ
झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर बाफना
पथ
4 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ
झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर लमी
िथएटर परसर
5 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ
झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर
गोधवणी रोड
6 कॉलनी लआमी िथएटर बोरावके पथ
झुलेलाल पथ, गुलमोहर ौीरामपूर रे Eवे
परसर
7 ौीरामपूर गIधवनी रोड पंजाबी कॉलनी
पंजाबी कॉलनी परसर
76

ौीरामपूर

उपअिध7क भुिम अिभलेख मुwय शाखा

1 पंचायत सिमती वाड9 न 1 ौीरामपूर,

इमारत ौीरामपुर

सव9 मतदारांसाठ;

गIधवणी रोड आदश9 नगर
2 पंचायत सिमती वाड9 न 1 ौीरामपूर,
गIधवणी रोड गIधवणी रोड

77

ौीरामपूर

मौलाना अlदल
ु कलाम आझाद न पा ऊद9 ु

1 बीफ माकOट परसर, जामामशीद परसर,

शाळा ब 4 दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ू

सव9 मतदारांसाठ;

उद9 ू हायःकूल पर ौीरामपूर बीफ माकOट

खोली ब 2

परसर
2 बीफ माकOट परसर, जामामशीद परसर,
उद9 ू हायःकूल पर ौीरामपूर जामा मिशद
परसर
3 बीफ माकOट परसर, जामामशीद परसर,
उद9 ू हायःकूल पर ौीरामपूर उद9 ु हायःकूल
परसर
4 बीफ माकOट परसर, जामामशीद परसर,
उद9 ू हायःकूल पर ौीरामपूर मद ना
मसजीद परसर

78

ौीरामपूर

मौलाना अlदुल कलाम आझाद न पा ऊद9 ु

1 ौीरामपूर उद9 ु हायःकूल परसर उद9 ु

शाळा ब 4 दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ू
खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

हायःकूल परसर
2 जमात खाना परसर ौीरामपूर जमातखाना
परसर
3 ौीरामपूर जलीलभार वाडा परसर जलील
भाई वाडा परसर
4 ौीरामपूर उद9 ु हायःकूल परसर जमात
खाना परसर जल बागवान मोहला
परसर
5 ौीरामपूर उद9 ु हायःकूल परसर जमात
खाना परसर जल शेख पापा जलील
परसर

79

ौीरामपूर

मॉडे ल इं Bnलश ःकुल पुव 9 पBNम इमारत

1 नेहi नगर ौीरामपूर नेहiनगर

पBNमेकडन
ु खोली ब 1

2 आदश9 सोसायट ौीरामपूर आदश9 हाँ
सोसायट
3 ौीरामपूर पापा जलाल रोड परसर
4 अजीज पथ ौीरामपूर अजीज पथ परसर
5 सxयद बाबा गोधवणी रोड ौीरामपूर
सxयद बाबा दगा9 परसर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

80

ौीरामपूर

मॉडे ल इं Bnलश ःकुल दB7ण उ6तर इमारत

1 काझी बाबा रोड सुभेदार बःती, गIधवणी

उ6तरे कडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

रोड पBNमे कड ौीरामपूर काझी बाबा रोड
परसर
2 काझी बाबा रोड सुभेदार बःती, गIधवणी
रोड पBNमे कड ौीरामपूर गोपाळ वाडा
परसर
3 काझी बाबा रोड, गIधवणी रोड झोपडप_ट
ौीरामपूर काझी बाबा रोड परसर

81

ौीरामपूर

परम.वर शह द अ हमीद न पा शाळा ब 5

1 ौीरामपूर कुरे शी मोहEला काजीबाबा रोड,

दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

दाळ वाले चा कुरे शी मोहEला परसर
2 ौीरामपूर कुरे शी मोहEला काजीबाबा रोड,
दाळ वाले चा काजीबाबा रोड परसर
3 ौीरामपूर कुरे शी मोहEला काजीबाबा रोड,
दाळ वाले चा दालवाले चाळ परसर

82

ौीरामपूर

खा गो.वंदराव आ<दक ऊद9 ु हायःकूल दB7ण

1 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर

उ6तर इमारत उ6तरे कडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

काजीबाब रोड परसर वाड9 न 2
2 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर जमात
खाना परसर
3 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर पापा
जलाल शेख रोड परसर
4 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर आदश9
हौिसंग सोसायट
5 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर
काजीबाबा दगा9 परसर
6 जुना वाड9 न 2 धनगर बःती ौीरामपूर
सोमनाथ पथ गुलशन मBःजद समोर ल
रोड

83

ौीरामपूर

परम.वर अ हमीद न पा शाळा ब 5 दB7ण

1 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर बागवान

उ6तर इमारत दB7णेकडन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

मोहEला परसर
2 सुभेदार बःती वाड9 न 2 ौीरामपूर पापा
जलाल शेख रोड
3 जुना वाड9 न 2 धनगर बःती ौीरामपूर
रे Eवे लाईन परसर
4 जुना वाड9 न 2 धनगर बःती ौीरामपूर
सोमनाथ पथ अ<हEया दे वी नगर परसर
5 जुना वाड9 न 2 धनगर बःती ौीरामपूर
वyदवाडा, पाणी टाकf परसर

84

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा ब 6 दB7णो6तर न.वन

1 वाड9 2 बीफ माकOट समोर ल, सुभेदार

इमारत उ6तरे कड ल खोली ब 2

ौीरामपूर बीफ माकOट समोर ल परसर
2 वाड9 2 बीफ माकOट समोर ल, सुभेदार
ौीरामपूर कुरे शी मोहEला न शाळे जवळ प
3 वाड9 2 बीफ माकOट समोर ल, सुभेदार
ौीरामपूर बीफ माकOट समोर ल परसर
4 वाड9 2 बीफ माकOट समोर ल, सुभेदार
ौीरामपूर कुरे शी मोहEला परसर
5 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर नवीन पाणी
टाकf व वैदवाडा
परसर
ू
6 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर सुभेदार
बःती परसर
7 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर मुलाणी रोड
8 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर वैदवाडया
ु
मागील भाग
85

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा ब 6 दB7णो6तर न.वन

1 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस

इमारत उ6तरे कडन
ु खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर पाणी टाकf
जवळ ल
2 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर बीफ माकOट
समोर ल रोड
3 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर पाणी टाकf
जवळ
4 धनगर बःती <टपू सुलतान रोड, पोलीस
चौकf बीफ माकOट ौीरामपूर मुलाणी रोड
पाणी टाकf जवळ
5 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर रे Eवे लाईन
परसर
6 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर बीफ माकOट
वखार जवळ
7 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर रे Eवे लाईन
सुmनाभाई वखार मागे
8 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर पोलीस
चौकf जवळ ल परसर
9 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर रे Eवे लाईन
गुलशन मBःजद जवळ
10 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर अ<हEया
दे वी नगर परसर
11 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर गुलशन
मिशद समोर ल रोड

86

ौीरामपूर

ौीरामपूर न पा शाळा ब 6 दB7णो6तर नवीन

1 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर दगड
यांचे
ु

इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 4

सव9 मतदारांसाठ;

घरामागील परसर
2 वाड9 2 धनगर बःती ौीरामपूर पोलीस
चौकf समोर ल परसर

87

ौीरामपूर

ौीरामपूर न पा शाळा ब 6 पुव 9 पBNम न.वन

1 धनगर बःती, जुना वाड9 2 ौीरामपूर

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

.ऽमुतz िथएटर
2 धनगर बःती, जुना वाड9 2 ौीरामपूर
अ<हEया दे वी नगर परसर बजरं ग चौक
3 धनगर बःती, जुना वाड9 2 ौीरामपूर नगर
परषद शाळा ब6 परसर
4 धनगर बःती, जुना वाड9 2 ौीरामपूर न प
शाळा ब 6, कॅनाल जवल
5 धनगर बःती, जुना वाड9 2 ौीरामपूर
सोमे{र पथ

88

ौीरामपूर

ौीरामपूर वडाळा पाटबंधारे उप.वभाग काया9लय

1 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच चुनाभ_ट कँनाँल

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 1

पर सर
2 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच रे Eवे लाईन
सुत िगरणी
3 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच िनरं कार मंद र
पर सर
4 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच सूया9 हाँःपीटल कुहे बःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

5 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच मगरभ_ट रे Eवे
लाईन झोपडप_ट
6 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच पाटबंधारे .वभाग
पर सर
7 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच िसरसाठ हाँःपीटल
8 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच रमांड होम, रे Eवे
लाईन झोपडप_ट
9 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच गजानन वसाहत
परसर
10 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच माग9िनकेतन कॉलनी
परसर
89

ौीरामपूर

ौीरामपूर वडाळा पाटबंधारे उप.वभाग काया9लय

1 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच रे Eवे लाईन

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

झोपडप_ट
2 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच शेतकर हौसींग
सोसायट भोसले िगरणी
3 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच िसरसाठ हाँःपीटल
पर सर
4 ौीरामपूर नाँद9न ॄँच रमांड होम एरया
5 ौीरामपूर धनगर बःती .ऽमूतz िथयेटर,
कॅनोल एर या
6 ौीरामपूर धनगर बःती अह Eया दे वी
झोपडप_ट
7 ौीरामपूर धनगर बःती रोह दास नगर
बजरं ग चौक (चांभार वाडा(

90

ौीरामपूर

ौीरामपूर वडाळा पाटबंधारे उप.वभाग काया9लय

1 ौीरामपूर धनगर बःती स|ौृग
ं ी मंद र

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

एरया झो प_ट

(आःथापना शाखा)

2 ौीरामपूर धनगर बःती बजरं ग चौक

ौीरामपूर शांतीलालजी पाटणी .वsालय

1 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 1

कामगार हाँःपीटल जवळ गांगडबःती

परसर झो प_ट धनगर बःती
91

ौीरामपूर

सव9 मतदारांसाठ;

समोर
2 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
सावंत बःती उं डे चाळ
3 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
गुiदJ कॉलनी पर सर
4 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
अB{नी हाँ पर सर सो
5 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
अB{नी सोसायट जवळ ल भाग सावंत,
रासणे चाल
6 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
कॅनॅल रोड Bखलार बःती
7 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
Bखलार बःती .वभाग
8 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
अB{नी सोसायट या पूवOकड ल भाग
9 ौीरामपूर गांगडबःती, सावंत रासणे चाळ
गांगड रोड पBNम बाजू Bखलार
92

ौीरामपूर

ौीरामपूर शांतीलालजी पाटणी .वsालय

लाँट

1 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 3

झोपडप_ट कामगार हाँःपी मागील मॅनाल
झोपडप_ट
2 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

झोपडप_ट काळे हाँःपी उJर बाजू
3 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर
झोपडप_ट दJ मंद र पर सर
4 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर
झोपडप_ट मोह नी हाँःपीटल .वभाग
5 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर
झोपडप_ट कामगार हाँःपीटल नेवासा
रोड
6 ौीरामपूर काळे हाँःपीटल परसर
झोपडप_ट सुभाष कॉळनी पर सर
7 ौीरामपूर नेवासा रोड माक}ट याड9 परसर
नेवासा रोड रे Eवे लाईन झोपडप_ट
93

ौीरामपूर

ौीरामपूर शांतीलालजी पाटणी .वsालय

1 ौीरामपूर नेवासा रोड माक}ट याड9 परसर

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 5

सव9 मतदारांसाठ;

भीमनगर रे Eवे लाईन झो प_ट माकOट
याड9 समोर
2 ौीरामपूर नेवासा रोड माक}ट याड9 परसर
इं डःट यल इःटे ट माकOट याड9 समोर रे Eवे
लाईन
3 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर अंबर
हाँटेल नेवासा रोड झो प_ट
4 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर जाधव
बःती बोरावके सदन पर सर
5 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर
जनावरांचा बाजार रःता
6 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर गांगड
रःता
7 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर माकOट
याड9 रःता
8 ौीरामपूर कामगार हाँःपीटल परसर
कामगार हाँःपीटल पडघन हाँःपीटल
एरया

94

ौीरामपूर

ौीरामपूर सा बा काया9लय रे Eवे ःटे शन समोर

1 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड

काया9लयीन खोली

सव9 मतदारांसाठ;

कॅनाल झोपडप_ट
2 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड
काँमेस भूवन .वभाग
3 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड के
रोड tह , भxया गEली
4 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड
कामगार सदन पर सर
5 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड
कँनाँन झो प_ट ते पाँवर हाऊस परसर

95

ौीरामपूर

ौीरामपूर BजEहा परषद .वौामगृह दB7णोJर

1 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड

इमारत उJरे कड ल खोली न 2

Bजनींग ूस के प_ट tह रोड झो
2 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर राममंद र पर सर ते के रोड tह
सोमxया इःटे ट
3 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड
पाँवर हाऊस .वभाग (जुने)
4 ौीरामपूर वाड9 न 5 कािश .व{े{ररोड रे Eवे
bवाट9 र एर या
5 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर सोनार लेन मेनरोड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

6 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर tयापार मंगल काया9लय पर सर
7 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर हॉटे ल योगेश िनळकंठ पर सर
8 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर आदश9 लाँज रं गोली रःता
96

ौीरामपूर

ौीरामपूर BजEहा परषद .वौामगृह दB7णोJर

1 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर

इमारत दB7णेकड ल खोली न 2

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर राममंद र ते मेनरोड
2 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर सोनार गEली
3 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर वैभव लाँज राममंद र
4 सोनार गEली, मेनरोड, राममंद र पर सर
ौीरामपूर डावखर रोड

97

ौीरामपूर

ौीरामपूर लोकमाmय वाचनालय आगाशे हॉल

1 वाचनालय मेनरोड गांधी .बBEडं ग ौीरामपूर

ौीरामपूर

सव9 मतदारांसाठ;

वाचनालय ते वसंत टाँकfज रोड, काँनर9
परसर
2 वाचनालय मेनरोड गांधी .बBEडं ग ौीरामपूर
वसंत टाँकfज रोड काँनर9 ते गाँधी .बEड ंग
परसर

98

ौीरामपूर

ौीरामपूर लोकमाmय वाचनालय आगाशे हॉल

1 गांधी पुतळा वसंत टाँकfज भाजी माकOट,

ौीरामपूर पाठ;मागील खोली Bजयाचा पॅसेज

सव9 मतदारांसाठ;

रे Eवे लाईन ौीरामपूर गांधी पुतळा ते
वसंत टाँकfज िशवाजी रोड कॉन9र
2 गांधी पुतळा वसंत टाँकfज भाजी माकOट,
रे Eवे लाईन ौीरामपूर भाजी माकOट
संगमनेर रोड रे Eवे लाईन परसर

99

ौीरामपूर

ौीरामपूर न.वन मराठ; शाळा दB7णेकड ल पुव 9

1 सावता रोड ते िशवाजी रोड नामदे व मंद र

पBNम इमारत पुवक
O ड ल खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

परसर, कालीका ौीरामपूर ौीरामपूर
सावता मं<दर रोड ते िशवाजी रोड
2 सावता रोड ते िशवाजी रोड नामदे व मंद र
परसर, कालीका ौीरामपूर ौीरामपूर
नामदे व मं<दर रोड परसर
3 सावता रोड ते िशवाजी रोड नामदे व मंद र
परसर, कालीका ौीरामपूर ौीरामपूर
कािलका मं<दर रोड परसर
4 ौीरामपूर िशवाजी रोड ते दJ मं<दर रोड
परसर, काली ौीरामपूर ौीरामपूर
िशवाजी रोड ते दJ मं<दर रोड परसर
5 ौीरामपूर िशवाजी रोड ते दJ मं<दर रोड
परसर, काली ौीरामपूर ौीरामपूर
कािलका मं<दर रोड परसर
6 ौीरामपूर िशवाजी रोड ते दJ मं<दर रोड
परसर, काली ौीरामपूर ौीरामपूर कुंभार
गEली परसर

100

ौीरामपूर

ौीरामपूर न.वन मराठ; शाळा उJरे कड ल पुव 9

1 ौीरामपूर िशवाजी रोड सावत रोड जैन

पBNम इमारत पुवक
O ड ल खोली नं 2

ःथानक परसर नग ौीरामपूर िशवजी
रोड सावतां रोड जैन ःथानक परसर
2 ौीरामपूर िशवाजी रोड सावत रोड जैन
ःथानक परसर नग ौीरामपूर नगर
परषद काया9लय पाठ; मागील परसर
3 ौीरामपूर सावता रोड उJर बाजू नगर
पालीका उsान ौीरामपूर नगर परषद
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

उsान समोर ल
4 ौीरामपूर सावता रोड उJर बाजू नगर
पालीका उsान ौीरामपूर मटन माकOट
शेजार ल झोपडप_ट
5 ौीरामपूर सावता रोड उJर बाजू नगर
पालीका उsान ौीरामपूर माiती मंद र
पाठ;मागील परसर
6 ौीरामपूर सावता रोड उJर बाजू नगर
पालीका उsान ौीरामपूर नरहर मंद र
परसर
101

ौीरामपूर

ौीरामपूर बी आर खटोड कmया .वदयालय व

1 ौीरामपूर सावता रोड उJर बाजू नगर

किनंठ कला महा.वsालय पुव9 पBNम इमारत

सव9 मतदारांसाठ;

पालीका उsान ौीरामपूर कँनाल कड ल

पुवक
O ड ल खोली नं 1

झो प_ट परसर
2 ौीरामपूर चाटू फळे माग9, बाजार रोड,
संगमनेर रोड, उत ौीरामपूर चाटू फळे
माग9 बाजार रोड
3 ौीरामपूर चाटू फळे माग9, बाजार रोड,
संगमनेर रोड, उत ौीरामपूर संगमनेर रोड
उJर बाजू रे Eवे लाईन कड ल
4 ौीरामपूर चाटू फळे माग9, बाजार रोड,
संगमनेर रोड, उत ौीरामपूर िशवाजी रोड
बैक आँफ बडोदा ते ःटे ट बॅक र
5 ौीरामपूर चाटू फळे माग9, बाजार रोड,
संगमनेर रोड, उत ौीरामपूर संगमनेर रोड
जैन ःथानक जवळ ल ् परसर खटो

102

ौीरामपूर

ौीरामपूर बी आर खटोड कmया .वदयालय व

1 टे कावडे .बBEडं ग बाजार रोड माiती मंद र,

किनंठ कला महा.वsालय पुव9 पBNम इमारत

ःटे ट बॅक, ौीरामपूर टे कावडे .बEड ंग

पुवक
O डन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

बाजार रोड
2 टे कावडे .बBEडं ग बाजार रोड माiती मंद र,
ःटे ट बॅक, ौीरामपूर माiती मंद र पर सर
3 टे कावडे .बBEडं ग बाजार रोड माiती मंद र,
ःटे ट बॅक, ौीरामपूर ःटे ट बैक परसर

103

ौीरामपूर

ौीरामपूर बी आर खटोड कmया .वदयालय व

1 टे कावडे .बBEडं ग बाजार रोड माiती मंद र,

किनंठ कला महा.वsालय पुव9 पBNम इमारत
पुवक
O डन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

ःटे ट बॅक, ौीरामपूर संगमनेर रोड
2 सशल गोडावून, बाजार रोड, संगमनेर रोड
ौीरामपूर सशल गोडावून परसर
3 टे कावडे .बBEडं ग बाजार रोड माiती मंद र,
ःटे ट बॅक, ौीरामपूर संगमनेर रोड
4 सशल गोडावून, बाजार रोड, संगमनेर रोड
ौीरामपूर सशल गोडावून परसर

104

ौीरामपूर

ौीरामपूर के जे सोमxया हायःकूल पुव 9 पBNम

1 वडार वाडा बाजार नळ दाण बाजू

इमारत पूव9 कडन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

झोपडप_ट ौीरामपूर वडार वाडा बाजार
तळ दाB7ण भाग झो प

105

ौीरामपूर

ौीरामपूर के जे सोमxया हायःकूल पुव 9 पBNम

1 बाजार तळ मटन माकOट उJर बाजू

इमारत पूव9 कडन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर बाजार तळ मटण माकOट कॅनॉल
झोपडप_ट

106

107

ौीरामपूर

ौीरामपूर

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 मोरगे बःती नॉदन9 ॄँच .वकास ःट ल व

.वsालय) पुव 9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली

जनता हॉयःक ौीरामपूर संगमनेर रोड

नं 1

गुलमोहर हाँटेल ते संगमनेर नाका दB7णे

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 मोरगे बःती नॉदन9 ॄँच .वकास ःट ल व

.वsालय) पुव 9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली

जनता हॉयःक ौीरामपूर संगमनेर रोड

नं 2

गुलमोहर हाँटेल ते संगमनेर नाका दB7णे
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सव9 मतदारांसाठ;

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

2 मोरगे बःती नॉदन9 ॄँच .वकास ःट ल व
जनता हॉयःक ौीरामपूर नाँदन9 ॄँच
पुलाजवळ मोरगेबःती दB7णे कड ल भाग
3 नॉद9 न ॄॅच, मोरगे बःती, .वकास ःट ल
जवळ, मोरगे वस ् ौीरामपूर नॉद9न ॄॅच,
मोरगे बःती, कॅनॉल पुला जवळ
दB7णेकड
4 नॉद9 न ॄॅच, मोरगे बःती, .वकास ःट ल
जवळ, मोरगे वस ् ौीरामपूर मोरगेबःती
.वकास नॉद9न ॄॅच, मोरगे बःती, .वकास
स्
108

ौीरामपूर

ड ड काचोळे माrयिमक (जनता .वsालय)

1 नॉद9 न ॄॅच, मोरगे बःती, .वकास ःट ल

पुव 9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ, मोरगे वस ् ौीरामपूर जनता
हायःकुल व .वकास ःट ल जवळ
2 जनता हायःकूल भाग ौीरामपूर जनता
हायःकूल भाग मोरगे बःती कािनफनाथ
रोड

109

110

ौीरामपूर

ौीरामपूर

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 जनता .वsालय आँफfसया पBNमे कड ल

.वsालय) पुव9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली

भाग ौीरामपूर जनता .वsालय

नं 4

आँफfसया पBNमेकड ल भाग

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 जनता .वsालय ौीरामपूर जनता .वsालय

.वsालय) दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ु
खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर
2 जनता .वsालय ौीरामपूर कािनफनाथ रोड
ौीरामपूर
3 जनता .वsालय ौीरामपूर मोरगे बःती
ौीरामपूर
4 जनता .वsालय ौीरामपूर बIबले ले बःती
ौीरामपूर
5 जनता .वsालय ौीरामपूर नाथ पाट ल
बःती ौीरामपूर

111

ौीरामपूर

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 मोरगे बःती ते जनता हायःकूल ौीरामपूर

.वsालय) दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ु

मोरगे बःती जनता हायःकूल परसर

खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

2 मोरगे बःती ते जनता हायःकूल ौीरामपूर
<कशोर कुंज ूेरणा हाँ परसर
3 िसrद .वनायक मद र रोड मोरगेबःती,
ूवरा हौ ौीरामपूर िसrद .वनायक मंद र
रोड मोरगे बःती, ूवरा हाउिसंग
4 िसrद .वनायक मद र रोड मोरगेबःती,
ूवरा हौ ौीरामपूर कानीफ नाथ रोड
मोरगे बःती

112

ौीरामपूर

ड ड काचोळे माrयिमक .वsालय (जनता

1 मोरगे बःती ते जनता हायःकूल ौीरामपूर

.वsालय) दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ु
खोली नं 4

नामदे व सोसायट परसर
2 मोरगे बःती ते जनता हायःकूल ौीरामपूर
ूवर हाँसींग सोसायट
3 रासकर नगर बेलापूर रोड ते साव9मान ्
ौीरामपूर सुयन
9 गर वध9मान सोसायट
परसर
4 रासकर नगर बेलापूर रोड ते साव9मत रोड
परसर ौीरामपूर साव9मत रोड चोथाणी
आगारे हॉःपी परसर
5 रासकर नगर बेलापूर रोड ते साव9मत रोड
परसर ौीरामपूर बेलापूर रोड रासकर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

नगर बेलापूर नाकया जवळ
6 रासकर नगर बेलापूर रोड ते साव9मत रोड
परसर ौीरामपूर बेलापूर रोड ते हौिसंग
.वsा सो परसर
113

ौीरामपूर

ौीरामपूर सहकार मंद र ौीरामपूर पुव9 पBNम

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 काळा राममंद र परसर

इमारत पुवOकडन
ू खोली न 2

2 ौीरामपूर वाड9 न 7 महादे व मळा परसर

सव9 मतदारांसाठ;

डावरवर बःती <दनेश ःकुटर परसर
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 डाकले .बBEडं ग व
परसर बेलापूर रोड
4 ौीरामपूर वाड9 न 7 साधना हाँटेल परसर,
बेलापूर रोड,
114

ौीरामपूर

ौीरामपूर ूेमजी रतनजी पटे ल .वदयालय

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 लबडे बःती बेलापूर

दB7णोJर इमारत दB7णेकडन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

रोड
2 ौीरामपूर वाड9 न 7 <दनेश ःकूटर परसर
महादे व मळा
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 डावरवर बःती उ6सव
मंगल काया9लय मागे
4 ौीरामपूर वाड9 न 7 मुळा ूवरा जवळ
माiती मंद र परसर
5 ौीरामपूर वाड9 न 7 ओझा पेशोल पंपा
जवळ बेलापूर रोड

115

ौीरामपूर

ौीरामपूर ूेमजी रतनजी पटे ल .वदयालय

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 अशोक टाँकfज मागे

दB7णोJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 3

2 ौीरामपूर वाड9 न 7 अशोक टाँकfज पूव9

ौीरामपुर न पा शाळा ब 2 सुभाष कॉलनी पुव9

1 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर काळे

सव9 मतदारांसाठ;

गायऽी मंद र परसर
116

ौीरामपूर

पBNम उ6तरे कड ल इमारत पBNमेकडन
ु खोली
ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

हाँःपीटल जवळ ल भाग
2 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर बेलापूर
रोड इर गेशन काया9लय
3 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर नेवासा
रोड रे Eवे झो प_ट
4 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर Bजनींग
ूेस एर या
5 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर शेलके
हॉःपीट, ःमशान भूमी कॅनाल झोपडप_ट
6 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर सुभाष
कॉलनी पर सर दJ मंद र
7 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर हनुमान
मंद र पर सर
8 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर जूनी
शािल लाईन रःता
9 सुभाष कॉलनी वाड9 न 6 ौीरामपूर
सरःवती कॉलनी, पूल ते शेळफे हाँःपी
परसर

117

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा ब 2 सुभाष कॉलनी पुव9

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 दळवी बःती

पBNम उ6तरे कड ल इमारत पुवOकडू न खोली ब

2 ौीरामपूर वाड9 न 7 िमंबक नगर वढणे

2

सव9 मतदारांसाठ;

बःती
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 दळवी बःती भलगर
हाँ जवळ
4 ौीरामपूर वाड9 न 7 दे वकर बःती
5 ौीरामपूर वाड9 न 7 माiती मंद र परसर
6 ौीरामपूर वाड9 न 7 ूेरणा हाँ सो समोर

118

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा ब 2 सुभाष कॉलनी

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 सरःवती कॉलनी रोड
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

उ6तर बाजु कड ल पुव 9 पBNम इमारत पुवO
कडन
ु खोली ब 1

पूव 9 भाग
2 ौीरामपूर वाड9 न 7 अडसुरे बंगला परसर
झो प_ट कॅनाळ
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 दे वकर बःती सरःवती
काँलनी जवळ

119

ौीरामपूर

ौीरामपुर न पा शाळा ब 2 सुभाष कॉलनी

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 सरःवती कॉलनी जवळ

दB7णकड ल पुव9 पBNम इमारत पBNमेकड ल
खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

कॅनाल पुला समोर
2 ौीरामपूर वाड9 न 7 दे वकर बःती झो
प_ट
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 सरःवती कॉलनी
4 ौीरामपूर वाड9 न 7 सरःवती कॉलनी मागे
5 ौीरामपूर वाड9 न 7 ूेरणा हाँ शेजार सो
6 ौीरामपूर वाड9 न 7 माiती मंद र परसर
7 ौीरामपूर वाड9 न 7 महसोबा रःता दे वकर
बःती
8 ौीरामपूर वाड9 न 7 दmत मंद र परसर
9 ौीरामपूर वाड9 न 7 दे वकर बःती परसर

120

ौीरामपूर

ौीरामपूर रोटर ए2युकेशनल शःट मुकबिधर

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 रासकर बःती बेलापूर

.वsालय पूव9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली नं
1

सव9 मतदारांसाठ;

रोड
2 ौीरामपूर वाड9 न 7 बेलापुर नाbया
समोर ल
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 मुळा ूवरा मागे
अशोक हाँ सो जवळ

121

ौीरामपूर

ौीरामपूर रोटर ए2युकेशनल शःट मुकबिधर

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 पूणव
9 ाद नगर

सव9 मतदारांसाठ;

1 ौीरामपूर वाड9 न 7 लबडे बःती बेलापुर

सव9 मतदारांसाठ;

.वsालय पुव9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली नं
3
122

ौीरामपूर

ौीरामपुर ूेमजी रतनजी पटे ल .वदयालय
आतील बाजुची दB7णो6तर इमारत उ6तरे कडन
ु
खोली ब 2

रोड
2 ौीरामपूर वाड9 न 7 मुळा ूवरा आँ उJरे
कड ल रोड लबडे बःती
3 ौीरामपूर वाड9 न 7 माiती मंद र परसर
बेलापुर रोड
4 ौीरामपूर वाड9 न 7 माiती मंद र रोड
ळवडे बःती
5 ौीरामपूर वाड9 न 7 लबडे बःती
6 ौीरामपूर वाड9 न 7 मुळा ूवरे या उJरे
कड ळ भाग

123

ौीरामपूर

अिनल <दगंबर मुळे ूाथिमक शाळा ौीरामपूर

1 सुत िगरणी परसर ौीरामपूर सुतिगरणी

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

परसर
2 संजय नगर ौीरामपूर संजयनगर परसर
3 इदगाह परसर ौीरामपूर इदगाह परसर
4 सुखदा हौसींग सोसायट परसर ौीरामपूर
सुखदा हौिसंग सोसायट परसर

124

ौीरामपूर

अिनल <दगंबर मुळे ूाथिमक शाळा ौीरामपूर

1 संगमनेर रोड ते कॅनॉल झोपड प_ट

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 5

सव9 मतदारांसाठ;

ौीरामपूर सेशल कॉलनी
2 संजय नगर ौीरामपूर संजयनगर परसर
3 इदगाह परसर ौीरामपूर इदगाह परसर

125

दJनगर

दJनगर ड पॉल शाळा आगाशे नगर पुवप
9 BNम

126

दJनगर

दJनगर ड पॉल शाळा आगाशे नगर पुवप
9 BNम

1 दJनगर संगमनेर रोड परसर ौीरामपूर -

इमारत पBNमकडन
ू खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

दJनगर दJनगर, संगमनेर रोड
1 दJनगर ौीरामपूर दJनगर दJ नगर -

इमारत पBNमकडन
ू खोली ब 4

परसर
2 संगमनेर रोड ते कॅनॉल झोपड प_ट
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

ौीरामपूर संगमनेर रोड
127

द6तनगर

दJनगर ड पॉल शाळा आगाशे नगर पुवप
9 BNम

1 दJ नगर ौीरामपूर दJनगर दJ नगर -

इमारत पBNमकडन
ू खोली ब 3
128

दJनगर

सव9 मतदारांसाठ;

परसर कॅनॉल रोड

दJनगर BजEहा परषद शाळा न.वन पुव9

1 ौीरामपूर आगाशे नगर, संगमनेर रोड

पBNम इमारत खोली बं 1

सव9 मतदारांसाठ;

नाbया समोर पाटाच आगाशे नगर
संगमनेर रोड नाbया समोर
2 ौीरामपूर आगाशे नगर, संगमनेर रोड
नाbया समोर पाट च आंबड
े कर वसाहत
3 ौीरामपूर रमानगर नाbया समोर

129

दJनगर

दJनगर डाहणूकर .वदयालय पुव9 पBNम

1 <टळक नगर परसर ौीरामपूर <टळक नगर

इमारत कला मं<दरा पा<ठमागे पBNमे कडन
ू

सव9 मतदारांसाठ;

परसर, पयाची चाळ, लेबर कॉलनी

खोली बं 1

2 दJ नगर परसर ौीरामपूर दJ नगर

खंडाळा BजEहा परषद शाळा पुव9कड ल पुव9

1 गांवठाण खंडाळा ता ौीरामपूर खंडाळा

परसर
130

खंडाळा

131

खंडाळा

पBNम इमारत पुवOकडन
ू खोली बं 2

सव9 मतदारांसाठ;

ता (गांवठाण) ौीरामपूर

खंडाळा BजEहा परषद शाळा पBNमेकड ल

1 गांवठाण खंडाळा ता ौीरामपूर Bज

इमारत पBNमेकडन
ू खो ली बं 2

सव9 मतदारांसाठ;

अहमदनगर खंडाळा खंडाळा (गांवठाण)
अहमदनगर ता ौीरामपूर Bज

132

खंडाळा

खंडाळा BजEहा परषद शाळा पुव9पBNम इमारत

1 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती

पुवक
O डन
ू खोली बं 3

सव9 मतदारांसाठ;

रोड, सदाफळ बःती खंडाळा गांवठाण
2 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती
रोड, सदाफळ बःती खंडाळा इरगेशन )
(परसर
3 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती
रोड, सदाफळ बःती खंडाळा(गणपित रोड)
4 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती
रोड, सदाफळ बःती खंडाळा (गांवठाण)
5 गांवठाण िचतरं जन वाड नेहiवाड ,
सदाफल बःती खंडाळा गांवठाण

133

खंडाळा (नेहiवाड )

Bज प ूा शाळा नेह?वाड उ6तर दB7ण

1 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती

इमारत उ6तरे कडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

रोड, सदाफळ बःती खंडाळासदाफल )
(बःती
2 खंडाळा गांवठाण इरगेशन परसर गणपती
रोड, सदाफळ बःती खंडाळा (गांवठाण)
3 गांवठाण िचतरं जन वाड नेहiवाड ,
सदाफल बःती खंडाळा सदाफल बःती
4 गांवठाण िचतरं जन वाड नेहiवाड ,
सदाफल बःती खंडाळा (िचतरं जन वाड )
5 गांवठाण िचतरं जन वाड नेहiवाड ,
सदाफल बःती खंडाळा (नेहi वाड )

134

बेलापूर बु

बेलापूर बु जेट एस हायःकूल दB7णकड ल

1 बेलापुर बु पोd गEली केशव गो.वंद बाजार

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

पेठ बेलापुर बु पोdगEली केशव गो.वंद
गEली बाजार

135

बेलापूर बु

बेलापूर बु जेट एस हायःकूल दB7णकड ल

1 गाढे गEली तbया सातभाई बःती, बेलापुर बु

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

गाढे गEली (तbया)
2 गाढे गEली तbया सातभाई बःती, बेलापुर
बु सातबाई बःती

136

बेलापूर बु

बेलापूर बु जेट एस हायःकूल उ6तरे कड ल पुव9

1 केशव गो.वंद गEली बेलापुर बु केशव

पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 1
137

बेलापूर बु

सव9 मतदारांसाठ;

गो.वmद गEली

बेलापुर बू जेट एस हायःकुल उ6तरे कड ल पुव9

1 पढे गाव रःता बेलापुर बु पढे गाव रःता

पBNम इमारत पुवक
O ड ल खोली ब 3

2 गांवठाण बेलापुर बु गावठाण
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

138

बेलापूर बु

बेलापुर बु जेट एस कला व वाBण2य

1 अयोrया कॉलनी व पर सर ौीरामपूर रोड,

महा.वदयालय दB7णो6तर इमारत उ6तरे कड ल
खोली नं 1
139

बेलापूर बु

सव9 मतदारांसाठ;

कुहे बःती- द बेलापुर बु अयोrया कॉलनी
व परसर

बेलापूर बु एस आर के इBnलश िमड यम ःbल

1 अयोrया कॉलनी व पर सर ौीरामपूर रोड,

पुवप
9 BNम इमारत पवOकडन
ु खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

कुहे बःती- द बेलापुर बु ौीरामपूर रोड
2 कुहे -कु हे बःती बेलापुर बु3 <दघी रोड बेलापुर बु <दघी रोड

140

बेलापूर बु

बेलापुर बु शेती महामंडळ इमारत गोखलेवाड

1 गोखले वाड बेलापुर बु गोखले वाड

( गोखलेवाड )

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली ब 4

2 दधाळय
बःती <दघी रोड बेलापुर बु दधाळ
ु
ु

सव9 मतदारांसाठ;

बःती, <दघी रोड
3 खंडागळे बःती बेलापुर बु खंडागळे बःती
4 कुहे -हे बःती गोखले वाड बेलापुर बु। कुबःती
141

ऐनतपूर

ऐनतपूर BजEहा परषद शाळा [मुले] बेलापूर बु

1 राजवाडा, कुभारवेस, धनगरवाडा चांभारवाडा,

पुव 9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

ऐनतपूर राजवाडा, कुंभार वेस, धनगर
वाडा, चांभार वाडा

142

ऐनतपूर

ऐनतपूर BजEहा परषद शाळा [मुले] बेलापूर बु

1 बुiडगEली मोहEला, खटोडगEली, ऐनतपूर

पुव 9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

बुiडगEली, मोहEला, खटोड गEली
2 नवले गEली, िशरसाठ, बंगाळगEली
ऐनतपूर नवले, िशरसाठ, बंगाळ गEली

143

ऐनतपूर

ऐनतपूर BजEहा परषद शाळा [मुली] बेलापूर

1 राजवाड, िश9क काँळनी, सुभाषवाड रोड

बु पुव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

ऐनतपूर राजवाडा
2 राजवाड, िश9क काँळनी, सुभाषवाड रोड
ऐनतपूर सुभाषवाड रोड

144

ऐनतपूर

ऐनतपूर BजEहा परषद शाळा [मुली] बेलापूर

1 राजवाड, िश9क काँळनी, सुभाषवाड रोड

बु पुव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

ऐनतपूर िश9क कॉलनी
2 हर हर नगर व परसर ऐनतपूर हर हर
नगर व परसर

145

ऐनतपूर

ऐनतपूर BजEहा परषद शाळा सुभाषवाड

1 सुभाषवाड ऐनतपूर सुभाष वाड

(सुभाषवाड )

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकड ल खोली ब 1

2 आझादवाड ऐनतपूर आझाद वाड

ऐनतपूर

ऐनतपुर गायकवाड वःती अंगणवाड

1 गायकवाड बःती ऐनतपूर सुभाष वाड

(सुभाषवाड )

दB7णो6तर इमारत उ6तरे कड ल खोली नं 1

2 गायकवाड बःती ऐनतपूर गायकवाड बःती

147

ऐनतपूर

ऐनतपुर गायकवाड वःती अंगणवाड

(सुभाषवाड )

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली नं 1

148

वळदगाव

वळदगाव BजEहा परषद शाळा भोसले वःती,

146

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

3 आझादवाड ऐनतपूर आझाद वाड
1 गायकवाड बःती व परसर ऐनतपूर

सव9 मतदारांसाठ;

गायकवाड बःती व परसर
1 जुनेगांवठाण, माळ बःती मुंगसे बःती,

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

न.वन गांवठाण, आ वळदगांव
जुनेगावठाण
2 माळ बःती व मुग
ं से बःती वळदगांव
माळ बःती व मुंगसे बःती

149

वळदगाव

वळदगाव BजEहा परषद शाळा भोसले वःती

1 न.वन गांवठाण, आंबेडकर वसाहत

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

वळदगांव नवीन गावठाण व आंबड
े कर
वसाहत

150

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगांव भाःकरराव गलांडे पा

1 िनपाणी वडगांव अश दIडबःती परसर-

(अशोक नगर)

.वदयालय अशोकनगर उ6तरे कड ल पुव9 पBNम

2 िनपाणी वडगांव अश खोकर रःता -

इमारत पBNमेकडन
ु खोली नं 3

कारवाड परसर
3 िनपाणी वडगांव

अश-खाडे बःती परसर

4 िनपाणी वडगांव अश कारे गांव रःता परसर
5 कारवाड परसर िनपाणी वडगांव मुकfद
बःती परसर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

6 कारवाड परसर िनपाणी वडगांव मातापूर
से कारखाना रःता परसर
151

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव भाःकर राव गलांडे पा

(अशोक नगर)

.वदयालय अशोकनगर उJरे कड ल पुव9 पBNम

1 कारखाना कोलनी ई टाईप, bवाटस9,

सव9 मतदारांसाठ;

कारखाना बी टाईप िनपाणी वडगांव

इमारत पBNमेकडन
ू खोली नं 1

कारखाना ई टाईप कॉलनी
2 कारखाना कॉलनी ई टाईप िनपाणी वडगांव
कारखाना बी टाईप कॉलनी
3 कारखाना ड टाईप bवाटस9 जवळ िनपाणी
वडगांव शाळे जवळ परसर
4 कारखाना bवाटस9 ड टाईप परसर,
शाळे जवळ ल परसर िनपाणी वडगांव
कारखाना ड टाईप bवाटस9 परसर
5 कारखाना bवाटस9 ड टाईप परसर,
कारखाना सी टाईप कॉल िनपाणी वडगांव
कारखाना सी टाईप bवाटस9 परसर

152

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा पुव9

1 िनपाणी वडगांव गावठाण िनपाणी वडगांव

पBNम इमारत पूवOकडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

खोकर रःता पर सर
2 िनपाणी वडगांव माम पंचायतचे जवळचा
परसर
3 िनपाणी वडगांव भोसले बःती परसर
4 िनपाणी वडगांव खाडे बःती परसर
5 िनपाणी वडगांव राजवाडा परसर
6 िनपाणी वडगांव .बरोबा मंद र परसर
7 िनपाणी वडगांव मंगळ काया9लय परसर
8 मंगल काया9लय परसर िनपाणी वडगांव
मंगल काया9लय परसर
9 िनपाणी वडगांव खोकर रःता िनपाणी
वडगांव खोकर रःता

153

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा पुव9

1 िनपाणी वडगांव गावठाण िनपाणी वडगांव

पBNम इमारत पूवOकडन
ू खोली नं 3
154

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा परसर

1 िनपाणी वडगांव वैदवसाहत
परसर िनपाणी
ु

सव9 िश7ण अिभयान अंत9गत इमारत खोली ब
िनपाणी वडगाव

सव9 मतदारांसाठ;

वडगांव अशोकनगर फाटा परसर िनपाणी

1
155

सव9 मतदारांसाठ;

खोकर रःता पर सर

वडगांव दकान
लाईन परसर
ु

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा परसर

1 िनपाणी वडगांव चच9 जवळ ळ परसर

सव9 िश7ण अिभयान अंतग
9 त इमारत खोली ब
2

सव9 मतदारांसाठ;

वाघवाले
2 िनपाणी वडगांव मोहटा दे वी परसर
3 िनपाणी वडगांव जोशी बःती परसर
4 िनपाणी वडगांव दे वकर बःती परसर

156

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा परसर

1 िनपाणी वडगांव जामदार बःती परसर

समाज मं<दराची इमारत

2 िनपाणी वडगांव पाटाया कड ल जाधव

सव9 मतदारांसाठ;

बःती परसर
3 िनपाणी वडगांव मोहटा दे वी परसर
4 िनपाणी वडगांव समथ9 नगर
5 िनपाणी वडगांव .पंपळाचा सांधा परसर
157

िनपाणी वडगाव

िनपाणी वडगाव BजEहा परषद शाळा

1 कारवाड परसर िनपाणी वडगांव Bझरे वाड

दB7णेकड ल बाजू पुव9 पBNम इमारत

सव9 मतदारांसाठ;

परसर

पBNमेकडन
ू खोली नं 1

2 कारवाड परसर िनपाणी वडगांव मालेवाड
परसर
3 कारवाड परसर िनपाणी वडगांव
शाळे जवळ ल परसर
4 िनपाणी वडगांव जामदार बःती परसर

158

खोकर

खोकर BजEहा परषद शाळा दB7णेकड ल

1 खोकर सपूण9 खोकर गावठाण मु खोकर पो

Page 20 of 45

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 1
159

खोकर

खोकर BजEहा परषद शाळा दB7णेकड ल

1 काळे बःती, पवार बःती, फॉरे ःट खोकर

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

इं <दरा नगर
2 इं <दरानगर काळे बःती, पवार बःती,
फॉरे ःट खोकर िनपाणी रोड सलालक र
बःती

160

खोकर

खोकर BजEहा परषद शाळा दB7णो6तर

1 अशोकनगर रोड लगतया वः6या खोकर

इमारत उ6तरे कडन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

अशोकनगर रोड लगतया वः6या
2 खोकर िसmनरकर बःती, पटारे बःती,
लबडे बःती
3 खोकर िनपाणी रोड, सलालकर बःती मु पो
खो

161

भोकर

भोकर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 भोकर तेली गEली, सोनार गEली भोकर

पूवक
O डन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण
2 भोकर भामाठाण रःता पटारे बःती
3 भोकर रवानापूर रोड हनुमान वाड
4 भोकर वडजाई भोकर कारे गांव रःता

162

भोकर

भोकर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 भोकर पटारे बःती, दे शमुख बःती,

पूवक
O डन
ू खोली नं 5

सव9 मतदारांसाठ;

खळवाड इं द रा नगर, खळवाड ,
पटारे बःती
2 भोकर पटारे बःती, दे शमुख बःती,
खळवाड नेवासा रोड सबटे शन
3 भोकर पटारे बःती, दे शमुख बःती,
खळवाड वडजाई

163

भोकर

भोकर BजEहा परषद शाळा न.वन दB7णो6तर

1 भोकर वडजई खानापूर रःता वडजाई भोकर

[अंगणवाड ] इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 5

2 भोकर वडजई खानापूर रःता खानापूर

सव9 मतदारांसाठ;

रःता हनुमान वाड
3 भोकर वडजई खानापूर रःता भोकर
घुमनदे व रःता
4 भोकर वडजई खानापूर रःता िशंदे बःती
5 भोकर वडगांव खानापूर रःता, जगताप
पठाण बःती, वडजार खलवाड गावठाण
भोकर
164

भोकर

भोकर BजEहा परषद शाळा न.वन दB7णोJर

1 भोकर इं <दरा नगर इं <दरा नगर वसाहत

इमारत उJरे कडन
ू खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

भोकर
2 भोकर वाडगांव खानापूर रःता, जगताप
पठाण बःती, वडजार खानापुर रःता
हनुमान वाड
3 भोकर वडगांव खानापूर रःता, जगताप
पठाण बःती, वडजार घुमनदे व रःता
भोकर भामाठाण रःता
4 भोकर वडगांव खानापूर रःता, जगताप
पठाण बःती, वडजार वडजाई

165

टाकळ भान

टाकळ भान BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 इं <दरानगर परसर टाकळ भान इं <दरा नगर

इमारतपुवक
9 डन
ू खोली नं 1
166

टाकळ भान

सव9 मतदारांसाठ;

परसर टाकळ भान, एस ःटॅ mड परसर ट

टाकळ भान BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गावठाण टाकळ भान गावठाण .व_ठल

इमारतपुवक
9 डन
ू खोली नं 7

सव9 मतदारांसाठ;

iखािमनी मंद र रोड व सावता रोड दोmह
2 माळ वाड , माकOट याड9 प<ठमागzल भाग,
दाभाडे बःती , माकOट याड9 पाठ;मागे

167

टाकळ भान

टाकळ भान BजEहा परषद शाळा उ6तर दB7ण

1 माळ वाड , माकOट याड9 प<ठमागzल भाग,

इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 1

दाभाडे बःती , कारे गांव रोड
2 माळ वाड , माकOट याड9 प<ठमागzल भाग,
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

दाभाडे बःती , गणेशBखंड रोड
3 माळ वाड , माकOट याड9 प<ठमागzल भाग,
दाभाडे बःती , दाभाडे बःती
4 माळ वाड , माकOट याड9 प<ठमागzल भाग,
दाभाडे बःती , सैिनक लाँट साईट
168

टाकळ भान

टाकळ भान BजEहा परषद शाळा उ6तर दB7ण

1 खळवाड हायःकुलचे पाठ;मागzल भाग-

इमारत उ6तरे कडन
ु खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

खळवाड हायःकुलचे पाठ;मागील भाग2 गावठाण टाकळ भान य़ाणाट हयाःकूळा
य़ावाला

169

टाकळ भान

टाकळ भान mयु इBnलश ःकुल पुवO कड ल

1 घुमनदे व रोड , ःटॅ mड टाकळ भान घुमनदे व

दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

रोड
2 घुमनदे व रोड मुठेवाडगांव रोड, ःटॅ mड
टाकळ भान ःटँ mड परसर
3 घुमनदे व रोड , ःटॅ mड टाकळ भान ,
मुठेवाडगांव रःता, खळवाड परसर
4 मगरबःती कIबडवाड कांबळे बःती,
राजवाडा परसर, सोळा टाकळ भान सोळा
चार परसर
5 मगरबःती कIबडवाड कांबळे बःती,
राजवाडा परसर, सोळा टाकळ भान
धुमाळ बःती परसर

170

टाकळ भान

टाकळ भान mयु इBnलश ःकुल उ6तरे कड ल पुव9

1 साळुं के बःती मुठेवाडगांव रोड मगर वःती

पBNम इमारत पुवO कडन
ु खोली नं 3
171

टाकळ भान

सव9 मतदारांसाठ;

सोळा चार परसर धुमाळ वःती

टाकळ भान BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 धुमाळ बःती टाकळ भान मगरबःती

इमारत अंगणवाड खोली ब 1

2 मगरबःती कIबडवाड कांबळे बःती,

सव9 मतदारांसाठ;

राजवाडा परसर, सोळा टाकळ भान
कIबडवाड परसर
172

गुजरवाड

गुजरवाड BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गुजरवाड गांवठाण-व परसर गुजरवाड

इमारत पुवक
9 डन
ू खोली नं 1
173

Bखड%

174

Bखड%

Bखड% BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 Bखड%गांवठाण व परसर Bखड% गांवठाण व -

पBNमेकडन
ू खो नं 2

वांगी बु

सव9 मतदारांसाठ;

परसर

Bखड% BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 Bखड% गांवठाण व परसर Bखड% गांवठाण व

पBNमेकडन
ू खो नं 4
175

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण व परसर

सव9 मतदारांसाठ;

परसर

वांगी बु Bज प शाळा उ6तर दB7ण इमारत

1 वांगी बु वांगीखुद9 गांवठाण व परसर वांगी

उ6तरे कडन
ु खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

बु वांगीखुद9 वांगी बु गांवठाण व परसर
2 वांगी बु वांगीखुद9 गांवठाण व परसर वांगी
बु वांगीखुद9 वांगी खुद9गांवठाण व परसर-

176

वांगी खु

वांगी खु BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 वांगी बु वांगीखुद9 गांवठाण व परसर वांगी

इमारत पुवक
O ड ल खो नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

बु वांगीखुद9 वांगी बु गांवठाण व परसर
2 वांगी बु वांगीखुद9 गांवठाण व परसर वांगी
बु वांगीखुद9 वांगी खुद9गांवठाण व परसर-

177

कारे गाव

कारे गाव BजEहा परषद शाळा उJरे कडन
ू

1 गावठाण ते गुजर वाड रःता कारे गांव

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 1
178

कारे गांव

कारे गाव BजEहा परषद शाळा उJरे कडन
ू

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण ते गुजर वाड रःता
1 कारे गांव Bखड% रःता ते भेडा9पूर रःता

सव9 मतदारांसाठ;

1 गावठाण आ पासाहे ब पटारे ते लवांडे बःती

सव9 मतदारांसाठ;

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 3
179

कारे गाव

कारे गाव BजEहा परषद शाळा पBNमेकड ल
उ6तर दB7ण इमारत उ6तरे कड ल खोली नं 3

कारे गांव गांवठाण आ पासाहे ब पटारे ते
लवांडे बःती
2 इरगेशन बंगला रोड ते खोकर रःता
कारे गांव इरगेशन बंगला रोड ते खोकर
रःता
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याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

3 इरगेशन बंगला रोड ते खोकर रःता
कारे गांव टाकळ भान रःता ते झुंबर उं डे
बःती
180

कारे गाव

कारे गांव Bज प शाळा दB7णेकड ल पुवप
9 BNम

1 गांवठाण कारे गांव गांवठाण

इमारत पुवOकडन
ु खोली नं 1

2 भापकर बःती होळवडे बःती पय9त

सव9 मतदारांसाठ;

कारे गांव भापकर बःती होळवडे बःती
पय9त
181

कारे गाव

कारे गाव BजEहा परषद शाळा दB7णेकडन
ू

1 चtहाण बःती हायःकूल पय9त कारे गांव

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

चtहाण बःती हायःकूल पय9त
2 <टकेकर बःती बरड बःती लवांडे बःती
कारे गांव <टकेकर बःती, िशवरकर बःती,
बरड, लवांडे बःती

182

मातापूर

मातापूर BजEहा परषद शाळा पुव 9 पBNम

1 मातापूर पढे गांव मातापूर रःता परसर

इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 1

2 गावठाण सोसायट गोडाउन पाठ;मागzल

सव9 मतदारांसाठ;

परसर मातापूर मातापूर कारे गांव रःता
परसर
3 गावठाण सोसायट गोडावून पाठ;मागzल
परसर मातापूर गावठाण सोसायट
गोडावून पाठ;भागे परसर
4 झोपडप_ट मातापूर झोपडप_ट
5 शाळे या पाठ;मागे परसर मातापूर
शाळे या पाठ;मागे परसर
6 अशोक नगर मातापुर रःता परसर
मातापूर अशोक नगर मातापुर रःता
परसर
7 मालुंजा मातापूर रःता परसर मातापूर
मालुंजा मातापूर रःता परसर
183

मातापूर

मातापूर BजEहा परषद शाळा पुव 9 पBNम

1 उं डे बःती परसर मातापूर उं डे बःती

इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 2

सव9 मतदारांसाठ;

परसर
2 चार न 10 या कडे ला मातापूर चार न
10 या कडे ला
3 मातापूर पढे गांव मातापूर रःता परसर

184

उं बरगाव

उं बरगाव BजEहा परषद शाळा पूव 9 पBNम

1 भोसलेवाड उं बरगांव भोसले वाड

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

(उं बरगांव)
2 दळवी काळे बःती परसर उं बरगांव दळवी
काळे बःती (उं बरगांव(
3 कोळसे बःती उं बरगांव कोळसे बःती
उं बरगांव
4 आढाय बःती व उं डे बःती उं बरगांव आढाय
बःती व उं डे बःती उं बरगांव

185

उं बरगाव

उं बरगाव BजEहा परषद शाळा पूव 9 पBNम

1 गांवठाण परसर उं बरगांव गावठाण

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 2
186

एकलहरे

सव9 मतदारांसाठ;

(उं बरगांव)

एकलहरे BजEहा परषद उद9 ु शाळा पुव 9 पBNम

1 आठवाड एकलहरे गावठाण (एकलहरे )

इमारत पुवO कडन
ु खोली नं 2

2 आठवाड एकलहरे आठवाड (एकलहरे )

एकलहरे

एकलरे BजEहा परषद शाळा ःटे ट फािमjग

1 लजपतराय वाड , जवाहर वाड

लजपतराय वाड

लजपतराय वाड खोली बं 1

सव9 मतदारांसाठ;

3 आठवाड एकलहरे जवाहरवाड
187

सव9 मतदारांसाठ;

हनुमान वाड (एकलहरे ), <टळक न लजपत
वाड , जवाहरवाड (एकलहरे )
2 लजपतराय वाड , जवाहर वाड
हनुमान वाड (एकलहरे ), <टळक न जवाहर
वाड रःता ते हनुमान वाड <टळक नगर

188

उbकलगाव

उbकलगाव mयु इं Bnलस ःकूल दB7णोJर

1 केशव गो.वद रःता िभEल बःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

इमारत दB7णेकडन
ू खोली 1

उbकलगांव केशव गो.वद रःता उbकल )
(गांव
2 केशव गो.वद रःता िभEल बःती
उbकलगांव िभEल बःती (उbकल गांव)
3 खळवाड धनवाट रःता, कोEहार रःता
उbकलगांव खळवाड धनवाट रःता,
कोEहार रःता

189

उbकलगाव

उbकलगाव mयु इं Bnलस ःकूल दB7णोJर

1 खळवाड धनवाट रःता, कोEहार रःता

इमारत दB7णेकडन
ू खोली 2

सव9 मतदारांसाठ;

उbकलगांव कोEहार रःता (उbकल गांव)
2 यशवंत नगर, खंडाळा रःता जळके वाड
पटे ल वाड ते गोळे उbकलगांव यशवंत
नगर (उbकल गांव)

190

उbकलगाव

उbकलगाव mयू इं Bnलश ःकूल पुव9 पBNम

1 वडारवाडा परसर, राजवाडा परसर बेळापूर

इमारत पूव कड ल खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

को6हार रःता उbकलगांव वडारवाड
परसर (उbकल गांव)
2 वडारवाडा परसर, राजवाडा परसर बेळापूर
को6हार रःता उbकलगांव ूशरकवाडा
परसर (उbकल गांव)
3 वडारवाडा परसर, राजवाडा परसर बेळापूर
को6हार रःता उbकलगांव बेलापूर कोEहार
रःता, पटे लवाड रःता

191

उbकलगाव

उbकलगाव BजEहा परषद शाळा पटे लवाड

1 यशवंत नगर, खंडाळा रःता जळके वाड

उ6तरे कड ल खोली (उbकलगाव)

सव9 मतदारांसाठ;

उbकलगांव खंडाळा रःता, जळके वाड
(उbकल गांव)
2 यशवंत नगर, खंडाळा रःता जळके वाड
पटे ल वाड ते गोळे उbकलगांव पटे लवाड
ते गोळे बःती (वउbकल गां)

192

उbकलगांव

BजEहा परषद शाळा पटे ल वाड दB7णेकड ल

1 पटे लवाड रःता ते गोळे वःती धनवटे

पुवप
9 BNम इमारत पुवOकड ल खोली ब 1
193

गळिनंब

गळिनंब BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गावठाण व परसर गळिनंब गावठाण व

इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 6
194

गळिनंब

सव9 मतदारांसाठ;

रःता
सव9 मतदारांसाठ;

परसर

गळिनंब BजEहा परषद अंगनवाड जाटे िशंदे

1 गावठाण व जाटे , वा<डतके, िशंदे बःती

वड तके वाड

सव9 मतदारांसाठ;

गळिनंब गावठाण व जाटे , वा<डतके िशंदे
बःती
2 गावठाण व जाटे , वा<डतके, िशंदे बःती
गळिनंब गावठाण व जाटे , वा<डतके िशंदे
बःती

195

कुरणपूर

कुरणपूर BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण व परसर कुरणपुर गावठाण व

इमारत पूवक
O डन
ू खोली नं 2
196

फ6याबाद

सव9 मतदारांसाठ;

परसर

फ6याबाद BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण परसर फ6याबाद गावठाण

इमारत पूवक
O डन
ू खोली नं 1

2 गावठाण व चांडे वाड फ6याबाद गांवठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 गावठाण व चांडे वाड फ6याबाद चांडे वाड
197
198

फ6याबाद

फ6याबाद BजEहा परषद शाळा पूव 9 (चांडेवाड )

1 गावठाण व चांडे वाड फ6याबाद गांवठाण

(चांडेवाड )

पBNम इमारत पBNमेकड ल खोली नं 1

2 गावठाण व चांडे वाड फ6याबाद चांडे वाड

सव9 मतदारांसाठ;

मांडवे

मांडवे BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम इमारत

1 मांडवे पर सर मांडवे

सव9 मतदारांसाठ;

1 तांबेवाड पर सर मांडवे तांबव
े ाड पर सर

सव9 मतदारांसाठ;

1 कड त खुद9 संपूण 9 पर सर कड त बुिक
ु

सव9 मतदारांसाठ;

पूवक
O डन
ू खोली नं 1 (न.वन इमारत)
199

मांडवे (तांबेवाड )

मांडवे BजEहा परषद शाळा तांबव
े ाड दB7णोJर
इमारत उJरे कड ल खोली नं 1

200

कड त खुद9

कड त खु BजEहा परषद शाळा दB7णोJर
इमारत दB7णेकड ल खोली नं 1

कड त बुिक
ु
2 कड त खुद9 संपूण9 पर सर कड त बुिक
ु
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सव9 मतदारासाठ;
<कंवा फ> पु?षांसाठ;
अगर फ> BCयांसाठ;

कड त खुद9
201

कड त बु

कड त बु BजEहा परषद शाळा जुनी खोली बं

1 कड त बुिक
ू 9 पर सर कड त बुिक
ु संपण
ु

सव9 मतदारांसाठ;

1 गावठाण परसर बेलापूर खुद9 गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

1
202

बेलापूर खुद9

बेलापूर खुद9 ौी केशव गो.वंद .वदयालय
पुवक
O ड ल दB7ण उJर इमारत दB7णेकडन
ू

परसर

खोली ब 3

2 गांवठाण व घरकूल बेलापूर खुद9 गावठाण

बेलापूर खुद9 ौी केशव गो.वंद .वदयालय

1 कशव गो.वंद बन व झोपडप_ट बेलापूर

व घरकूल परसर
203

बेलापूर खुद9

पुवक
O ड ल दB7ण उJर इमारत दB7णेकडन
ू

सव9 मतदारांसाठ;

खुद9 केशवगो.वंद बन व झोपडप_ट

खोली ब 5
204

बेलापूर खुद9

बेलापूर खुद9 ौी केशव गो.वंद .वदयालय पुव9

1 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे

पBNम इमारत पुवO कडन
ु खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

बःती बेलापूर खुद9 भगत, लोखंडे बःती
2 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे
बःती बेलापूर खुद9 वाकडे बःती
3 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे
बःती बेलापूर खुद9 पुजार , भगत बःती
4 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे
बःती बेलापूर खुद9 िशंदे टाकसाळ बःती
5 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे
बःती बेलापूर खुद9 चंिभान जोशी बःती
6 भगत , पुजार िशंदे जोशी बःती रोकडे
बःती बेलापूर खुद9 बबन जोशी बःती

205

चांदेगाव

चादे गाव BजEहा परषद शाळा पुवप
9 BNम

1 चांदेगाव गांवठाण व परसर बेलापुर

इमारत पूवक
O ड ल खोली ब 1

चांदेगाव रःता व गावठाण Bज शाळा

सव9 मतदारांसाठ;
प

पBNम भ
2 चांदेगाव गांवठाण व परसर गांवठाण Bज
शाळा पूव9 प व दB7ण भाग
3 चांदेगाव गांवठाण व परसर चांदेगाव
ॄाXहणगांव भांड रःता भोसाले बःती कडे
206

चांदेगाव

चांदेगांव Bज प शाळा पुवप
9 BNम इमारत

1 चांदेगाव गांवठाण व परसर भांड, उबाळे ,

पुवक
O ड ल खोली ब 3

सव9 मतदारांसाठ;

गायकवाड बःती भोसले बःती
2 चांदेगाव गांवठाण व परसर िसनारे , उबाळे
बःती, भोसले बःती कडे जाणारे रः6याच
3 चांदेगाव गांवठाण व परसर भोसाले बःती,
ॄाXहणगांव भांड रःता
4 चांदेगाव गांवठाण व परसर भगत बःती
5 चांदेगाव गांवठाण व परसर कोतकर,
माळवदे , खटोडबःती
6 चांदेगाव गांवठाण व परसर खडO ,
गायकवाड, भांड बःती
7 चांदेगाव गांवठाण व परसर चांदेगाव .पर
रःता फाटा
8 चांदेगाव गांवठाण व परसर भोसले बःती
जवळ
9 चांदेगाव गांवठाण व परसर .परापासुन
भोसले बःती कडे जाणार रस ्
10 चांदेगाव गांवठाण व परसर िसनारे ,
माळवदे , कोतकर, िशंदे बःती
11 चांदेगाव गांवठाण व परसर Xहसे बःती
12 चांदेगाव गांवठाण व परसर चांदेगाव
.परापासुन रःतयाचे पBNमे कड ल

207

पढे गाव

पढे गाव BजEहा परषद शाळा उ6तरे कड ल पुव9

1 आझाद मैदान व मसजीद जवळ ल पर सर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

पBNम इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 3

व नवीन गांवठाण पढे गांव आझाद मैदान
व मसजीद जवळ ल पर सर न.वन
गांवठाण

208

पढे गाव

पढेगाव BजEहा परषद शाळा दB7णेकडन
ू पुव9

1 हनुमान मं<दर व मराठ; शाळा जवळ ल

पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

परसर पढे गांव हनुमान मंद र व मराठ;
शाळा जवळ ल परसर
2 पढेगांव यशवंत .वsालय व तोरणे वाड
पर सर

209

पढे गांव

210

पढे गाव

पढेगाव BजEहा परषद शाळा दB7णेकडन
ू पुव9

1 पढे गांव यशवंत .वsालय व तोरणे वाड

पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

पर सर

पढेगाव BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 बनकर बःती, गलांडे बःती, िल टे बःती

इमारत दB7णेकडन
ू खोली नं 4

सव9 मतदारांसाठ;

तोरणे वाड क पढे गांव बनकर बःती
गलांडे बःती िल टे बःती तोरणे वाड क

211

पढे गांव

पढेगाव BजEहा परषद शाळा पुवक
O डल

1 रे Eवे ःटे शन, बाजार तळ व बस ःटै mड

दB7णो6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली ब 5

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ ळ परसर पढे गांव रे Eवे ःटे शन
बाजार तळ व बस ःटै mड जवळ ळ परसर

212

पढे गाव

पढेगाव BजEहा परषद शाळा उ6तरे कड ल पुव9

1 काmहे गांव व माकुजा रःता व गांव तलय

पBNम इमारत पुवक
O डन
ु खोली नं 5

सव9 मतदारांसाठ;

जवळ ळ परसर पढे गांव पढे गांव ते काmहे
गांव व रःता
2 काmहे गांव व माकुजा रःता व गांव तलय
जवळ ळ परसर पढे गांव गावतळया
जवळ ल परसर
3 मातापूर चौकf पर सर सुसरे बःती परसर
इं <दरानगर पढे गांव मातापूर चौकf पर सर

213

पढे गाव

यशवंत .वsालय पढे गांव पुवO कड ल दB7ण

1 मातापूर चौकf पर सर सुसरे बःती परसर

उJर इमारत उ6तरे कड ल खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

इं <दरानगर पढे गांव सुसरे बःती परसर
2 मातापूर चौकf पर सर सुसरे बःती परसर
इं <दरानगर पढे गांव इं <दरा नगर परषर

214

काmहे गाव

काmहे गाव BजEहा परषद शाळा उJर दB7ण

1 गावठाण व लगत चा पर सर काmहे गांव

इमारत उJरे कडन
ू खोली बं 1
215

लाडगाव

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण व लगतचा पर सर

लाडगाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 लाडगांव संपूण9 गांवठाण परसर व

इमारत पBNमेकड ल खोली बं 1

सव9 मतदारांसाठ;

.वटठळवाड परसर संपूण9 गावठाण
परसर मु लाडगांव ् पो
2 लाडगांव संपूण9 गांवठाण परसर व
.वटठळवाड परसर .व_ठल वाड परसर
मु म ् ळाडगांव लाडगांव पो

216

मालुंजा बु

मालुंजा बु BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 संपूण9 गांवठाण मालुंजा बु संपूण9 गांवठाण

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 2

सव9 मतदारांसाठ;

मालुंजा बु ता ौीरामपूर
2 संपूण9 गांवठाण मालुंजा बु रामवाड परसर
ता ौीरामपूर

217

मालुंजा बु

मालुंजा बु BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 मालुंजा बु हरजन बःती कारवाड

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 5

सव9 मतदारांसाठ;

झोपडपटट परसर हरजन बःती परसर
मु मालुंजा बु पो
2 मालुंजा बु हरजन बःती कारवाड
झोपडपटट परसर कारवाड परसर मु पो
मालुंजा बु
3 मालुंजा बु हरजन बःती कारवाड
झोपडपटट परसर झोपडप_ट परसर मु
मालुंजा बु पो

218

मालुंजा बु

मालुंजा बु BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 मालुंजा बु खळवाड खरोड फाम9 परसर

इमारत पुवO कडन
ु खोली नं 1

गांवठाण नज<कच खळवाड परसर मु पो
मालुंजा बु
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

2 मालुंजा बु खळवाड खरोड फाम9 परसर
गांवठाण नज<कच खरोड फाँम9 परसर मु
मालुंजा बु। पो
3 मालुंजा बु खळवाड खरोड फाम9 परसर
गांवठाण नज<कच गावठाण नज<कचा
खळवाड परसर मु प ्
219

भेडा9पूर

भेडा9पूर BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 भेडा9पुर गावठाण व झोपडपटट परसर

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 1

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण परसर मु भेडा9पुर पो
2 भेडा9परु गावठाण व झोपडपटट परसर
झोपडप_ट परसर मु भेडा9पुर पो
3 भेडा9परु संपूण 9 गांवठाण परसर संपण
ू 9
गावठाण परसर मु भेडा9पुर पो

220

भेडा9पूर

भेडा9पूर BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 भेडा9पुर गांवठाण जवळ ळ झोपडपटट

इमारत दB7णेकडू न खोली न 3

सव9 मतदारांसाठ;

कारवाड परसर गावठाण जवळ ल
झोपडप_ट परसर
2 भेडा9परु गांवठाण जवळ ळ झोपडपटट
कारवाड परसर कारवाड परसर मु पो
ौीरामपूर भेडा9पुर ता

221

भेडा9पूर

भेडा9पूर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 भेडा9पुर झोपडपटट व बाराचारा9 परसर

इमारत पुवO कडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

झोपडप_ट मु भेडा9परु ता ौीरामपूर पो
2 भेडा9परु झोपडपटट व बाराचारा9 परसर
बाराचारा9 पाट9सर मु भेडा9पुर ता ौी पो
रामपूर

222

ितळापूर

ितळापूर BजEहा परषद शाळा पुव9पBNम

1 वांजुळपोई व परसर गावठाण

इमारत पूवक
 डन
ू खोली ब 1

2 वांजुळपोई व परसर ितळापुर रःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 वांजुळपोई व परसर जोगे{र
4 वांजुळपोई व परसर संगमे{र मंद र रःता
5 वांजुळपोईव परसर दिलत बःती
6 वांजुळपोई व परसर काकड बःती
7 वांजुळपोई व परसर आघाव बःती
8 वांजुळपोई व परसर बांगी रःता
223

वांजुळपोई

वांजुळपोई BजEहा परषद शाळा षटकोणी

1 गांवठाण पर सर वाजुळपोई गांवठाण/

इमारतीचे उJरे स पBNमेकड ल खोली

2 गांवठाण

सव9 मतदारांसाठ;

पर सर वाजुळपोई/वांजुळपोई

बंधारा
3 गांवठाण पर सर वाजुळपोई दलीत वसती/
4 गांवठाण पर सर वाजुळपोई जुने गांवठाण/
5 गांवठाण पर सर वाजुळपोई ितळापुर /
रःता
6 गांवठाण पर सर वाजुळपोई बोर फाटा/
224

कोपरे

कोपरे BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम इमारत

1 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर

पूवक
 डन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

कोपरे गावठाना
2 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर
कोपरे ितळापुर रःता
3 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर
कोपरे दळ त बःती

225

शेनवाडगाव

शेनवाडगाव BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 2

बोर फाटा
2 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर
शेनवडगांव गावठाण
3 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर
शेनवडगांव आद वाशी बःती
4 कोपरे गावठाण व शेणवडगांव चा परसर
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

पाझर तळाव शेनवडगांव
226

मांजर

मांजर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गावठाण व परसर गावठाण

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 1

2 गावठाण व परसर कIबडवाड

सव9 मतदारांसाठ;

3 गावठाण व परसर मळहद
4 गावठाण व परसर राहर
ु मांजर रःता
5 गावठाण व परसर पाथरवाट
6 गावठाण व परसर मांजर वांजूळपोई जुना
रःता
7 गावठाण व परसर घोडबेट
8 गावठाण व परसर कॅनाल
9 गावठाण व परसर गावठाण
227

मांजर

मांजर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गावठाण व परसर कIबडवाड

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 3

2 गावठाण व परसर मळहद गावठाण

सव9 मतदारांसाठ;

3 गावठाण व परसर मांजर ितळापुर रःता
4 गावठाण व परसर पाथर वाट
5 गावठाण व परसर मांजर वांजू ळपोई
जुना रःता
6 गावठाण व परसर गावठाण
7 गावठाण व परसर कIबडवाड
8 गावठाण व परसर मलहद
9 गावठाण व परसर राहर
ु मांजर रःता
10 गावठाण व परसर मांजर ितळापुर रःता
11 गावठाण व परसर पाथर वाट
12 गावठाण व परसर मांजर वांजूळपोई
जुना रःता
13 गावठाण व परसर घोड बेट
228

पाथरे खु

पाथरे खु BजEहा परषद शाळा उJर दB7ण

1 गांवठाण व पर सर पाथरे खुद9 मा?ता मंद र

इमारत उJरे कडन
ू खोली नंबर 1

पर सर
2 गांवठाण व पर सर पाथरे खुद9 गणपती
मंद र मागील भाग
3 गांवठाण व पर सर पाथरे खुद9 जुनी
पाणेयाची टाकf
4 गांवठाण व पर सर पाथरे खुद9 सोसायट
गोडाउन जवळ
5 गांवठाण व पर सर पाथरे खुद9 BजEहा बके
जवळ
6 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 पांडु राग
हाःपीटल जवळ
7 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 वळण रोड
8 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 मराठ; शाळा
जवळ
9 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 सब ःटे शन
खुडसरगांव रःता
10 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 हायःकुल
जवळ
11 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 शेनवड गांव
रःता
12 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 भेडा9पुर रःता
13 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 कुंभार वाडा
14 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 गांवठाण
मंद र रोड
15 गांवठाण पर सर पाथरे खुद9 खुडसरगांव
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

रःता
16 पाथरे खुद9 पाथरे खुद9
17 पाथरे खुद9 वळण रःता
229

पाथरे खु

पाथरे खु BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 पाथरे खुद9 .ववेकानंद चौक

इमारत पBNमेकडन
ू खोली नंबर 2

2 पाथरे खुद9 माउली नगर

सव9 मतदारांसाठ;

3 पाथरे खुद9 मांजर रःता
4 पाथरे खुद9 लमी मंद र पर सर
5 पाथरे खुद9 समाज मंद र पर सर
6 पाथरे खुद9 शेनवड गांव रोड
7 पाथरे खुद9 वसंत बांधारा रोड
8 पाथरे खुद9 मानोर िशव Xहसोबा जवळ
9 पाथरे खुद9 बके जवळ
230

खुडसरगाव

खुडसरगाव BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार गावठाण

इमारत पBNमेकडन
ू खोली क 1

सव9 मतदारांसाठ;

परसर
2 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार राहर
ू रःता
3 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार खोल वाट
4 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार पाथरे रःता
5 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार दे ठे बःती
6 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार माळावर
7 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार थेवरकर बःती
8 खुडसरगांव व संपण
ू 9 िशवार गोठा

231

माहे गाव

माहे गाव BजEहा परषद शाळा महाडक
ु सटर

1 माहगांव सव9 पर सर कवळे मळा

कारवाड पूव9 पBNम इमारत पुवOकडन
ू खोली नं

2 माहगांव सव9 पर सर वेणन
ु ाथ थेवरकर

2

3 माहगांव सव9 पर सर .बरोबा वन पर सर

सव9 मतदारांसाठ;

4 माहगांव सव9 पर सर राहर
ु रःता
5 माहगांव सव9 पर सर माळावर (माहे गांव)
6 माहगांव सव9 पर सर हनुमानवाड
7 माहगांव सव9 पर सर सोसायट पर सर
8 माहगांव सव9 पर सर
9 महाडक
ु सटर माहे गांव गावठाण परसर
नामदे व थेवरकर वःती
232

मालुंजा खु

मालुंजा खु BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /

इमारत पुवOकडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

परसर गावठाण
2 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर लाख रःता
3 मालुंजे खुद9 महालगांव टर महाडक
ु स/
परसर आंबेडकर बःती
4 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर राहर
ु बःती

233

महालगाव

महालगाव BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /

इमारत पुव9 कडन
ू खोली नं 3

सव9 मतदारांसाठ;

परसर भाऊ साहे ब लोखंडे बःती
2 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर पुज
ं ा पवार बःती
3 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर महादु लोखंडे बःती
4 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर महाडक
ु सटर
5 मालुंजे खुद9 महालगांव महाडक
ु सटर /
परसर मालुंजे खुद9 सोसायट परसर

234

दरडगाव तफे -

दरडगाव तफ बलापूर BजEहा परषद शाळा

बेलापूर

सोमxया फॉम दB7ण उJर इमारत दB7णेकडन
ू
खोली नं 1

1 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर सोमxया
फाम9
2 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर बेडके
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

बःती
3 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर काकडे
बःती
4 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर गEहे
बःती
5 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर शेळके
बःती
6 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर लाख
माळुं जा रःता
7 दरडगांव तफ9 बेलापुर व परसर गांवठाण
235

लाख

लाख BजEहा परषद शाळा उJर दB7ण इमारत

1 गांवठाण व परसर सरकार दवाखाना

दB7णेकडन
ू खोली नं 3

2 गांवठाण व परसर माळ गEली

सव9 मतदारांसाठ;

3 गांवठाण व परसर माम पंचायत काया9लया
जवळ
4 गांवठाण व परसर दगड पायाचे टॉकf
जवळ
5 गांवठाण व परसर हायःकूल शेजार
6 गांवठाण व परसर घरकूळ
7 गांवठाण व परसर हनुमानमंद र रोड पेठ
8 गांवठाण व परसर मराठ; शाळे समोर व
मागे जवळ
9 गांवठाण व परसर महदे व मंद रा समोर व
रोड
10 गांवठाण व परसर समाजमंद राया मागे
व समोर
11 गांवठाण व परसर महादे व मंद र रोड
घरकुळ
12 गांवठाण व परसर ःमशान भूमी समोर
13 गांवठाण व परसर मुसळवाड रोड
14 गांवठाण व परसर रे Eवे गेट समोर
15 गांवठाण व परसर टाकळ िमया रःता
236

.ऽंबकपूर

.ऽंबकपुर Bज प शाळा पुव9 पBNम इमारत

1 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर सोसायट

पुवक
9 डन
ु खोली ब 1

2 गांवठान व परसर .ऽंबकपुर टाकळ िमया
रोड
3 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर गांवठाण व
पर सर .ऽंबकपुर
4 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर मराठ; शाळे
समोर मागे पुढे
5 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर काळे गEली
6 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर जातप
रःताचा लगत
7 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर पाणीटाकf
जवळ
8 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर मधली गEली
टकfज समोर
9 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर आ<दवासी
बःती
10 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर ठु बे बःती
11 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर िशवा चा
रःता
12 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर गांवाबाहे र
पवार बःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

13 गांवठाण व पर सर .ऽंबकपुर शेळके गEली
237

जातप

जातप, BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गांवठाण व पर सर दे वळाली िशवाचे टोक

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

2 गांवठाण व पर सर गडाख रःता

सव9 मतदारांसाठ;

3 गांवठाण व पर सर दे वकाळ रःता
4 गांवठाण व पर सर जातप गाडाख रःता
5 गांवठाण व पर सर करजगांव रोड
6 गांवठाण व पर सर गांवठाण
7 गांवठाण व पर सर माम पंचायत
8 गांवठाण व पर सर गाडाख खांदे रःता
9 गांवठाण व पर सर माiती मंद रा समोर
10 गांवठाण व पर सर सोसायट
11 गांवठाण व पर सर घरकुल
12 गांवठाण व पर सर लाख जातप रःता
13 गांवठाण व पर सर जुने गांवठाण
14 गांवठाण व पर सर मुसमाडे बःती
238

करजगाव

करजगाव BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 करजगांव गांवठाण व परसर गावठाणेचे

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

पBNमे कड ल भाग
2 करजगांव गांवठाण व परसर गावठाणाचे
उJरे कड ल भाग
3 करजगांव गांवठाण व परसर Bज प
शाळे या समोर
4 करजगांव गांवठाण व परसर गावठाणेचे
पूवO कड ल भाग
5 करजगांव गांवठाण व परसर कोबरणे
बडाख बःती
6 करजगांव गांवठाण व परसर जुने गांवठाण
रःता लIढे कोतकर बःती
7 करजगांव गांवठाण व परसर गांवठाण
8 करजगांव गांवठाण व परसर कोतकर बिे
बःती
9 करजगांव गांवठाण व परसर तुपे बःती
10 करजगांव गांवठाण व परसर गावाचा पूव9
भाग ूवरा नद चे बाजु कड ल
11 करजगांव गांवठाण व परसर करजगाव
नरसाळ रःता गांवठाण पBNम भाग
12 करजगांव गांवठाण व परसर इनाम
गावठाणेचे पBNमेस
13 करजगांव गांवठाण व परसर करजगांवजातप रःयाचे पBNमेस
14 करजगांव गांवठाण व परसर गावठाण
उJर बाजू

239

बोधेगाव

बोधेगाव BजEहा परषद शाळा उJर दB7ण

1 बोधेगांव गावठाण व परसर गवठाण

इमारत दB7णेकडन
ू खोली न 2

2 बोधेगांव गावठाण व परसर ूवरा नद चे
पBNम बाजू
3 बोधेगांव गावठाण व परसर ॄाXहणगांव
भांडकरजगांव रः6याचे लगत4 बोधेगांव गावठाण व परसर बिे बःती
5 बोधेगांव गावठाण व परसर बोठे , नरसाळे ,
माळवदे बःती, बोधेगाव करजगांव रः6या
च
6 बोधेगांव गावठाण व परसर करजगांव
नरसाळ रःता
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

7 बोधेगांव गावठाण व परसर ॄाXहणगांव
भांड करजगांव रःता
240

ॄाXहणगाव भांड

ॄाXहणगाव भांड BजEहा परषद शाळा उJर

1 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर

दB7ण इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण
2 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर
ॄाXहणगांव भांड बोधेगाव रःता काळे
बःती
3 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर Xहसे
बःतीचे दB7णेस
4 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर
ॄाXहणगांव भांड चांदेगाव रःता
5 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर
ॄाXहणगांव भांडकाळे -बोधेगाव रःता-,
वाiळे दे वकर
6 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर
नरसाळ रःता
7 ॄाXहणगांव भांड गांवठाण व परसर काळे ,
भांड गागरे , पुजार , भगत, अडसुळ,
मुसमाडे बःती नरस

241

नस9र

नस9र BजEहा परषद शाळा पुव 9 कड ल उ6तर

1 गांवठाण नस9र गांव व परसर नस9र

दB7ण इमारत दB7णेकडन
ु न.वन खोली ब 5
242

केसापूर

केसापूर BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण व परसर
1 केसापुर गांवठाण व परसर गांवठाण

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

माiती मंद र
2 केसापुर गांवठाण व परसर गांवठाण
मािनकनाथ मंद र
3 केसापुर गांवठाण व परसर गांवठाण Bज प
शाळा ूा
4 केसापुर गांवठाण व परसर कोसाहार ते
बेलापुर रःता

243

केसापुर

केसापूर BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 केसापुर गांवठाण व परसर ूवरा चार ब

इमारत पुवO कडन
ू खोली ब 4
244

आंबी

सव9 मतदारांसाठ;

2 कोEहार ते बेलापुर रोड

आंबी BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम इमारत

1 आंबी गांवठाण हनुमान मंद र

पूवO कडन
ु खोली ब 1

2 आंबी गांवठाण आंबी सोसायट गोडावून

सव9 मतदारांसाठ;

3 आंबी गांवठाण आंबी सोसायट काया9लय
4 आंबी गांवठाण आंबी Bज शाळा मा प
5 आंबी कोEहार बेलापूर रःता सांकूले ळोटे
6 आंबी ूवरा चार ब 1
7 आंबी ूवरा चार ब 2
245

अंमळनेर

अंमळनेर केशव गो.वद .वदयालय पूव9 पBNम

1 अमळनेर अमळनेर मा काया9लय प

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 2

2 अमळोर ूथम चार ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

3 अमळोर ूथम चार ब 2
4 अमळोर कोEहार से बेळपूर घरना
246

दवणगाव

दवणगाव BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण व पर सर दवणगांव मराठ; शाळे

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 2

जवळ गावठाण
2 गावठाण व पर सर दवणगांव खळवाड
3 गावठाण व पर सर दवणगांव पागीरे बःती
4 गावठाण व पर सर दवणगांव सोसायट
जवळ
5 गावठाण व पर सर दवणगांव खंडोबा मंद रा
जवळ
6 गावठाण व पर सर दवणगांव चार न 1
7 गावठाण व पर सर दवणगांव सब ःटे शन
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

8 गावठाण व पर सर दवणगांव भोसले बःती
9 गावठाण व पर सर दवणगांव गणेश वाड
10 गावठाण व पर सर दवणगांव पाट लबा
रःता
11 गावठाण व पर सर दवणगांव दे वकळे
रःता प बाजु
12 गावठाण व पर सर दवणगांव दवनगांव
संबापुर रःता द बाजु
13 गावठाण व पर सर दवणगांव दवणगांवसंबापुर िशव
247

संबापूर

संबापूर BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण व परसर हनुमान मंद रा समोर

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

गावठाण
2 गावठाण व परसर महादे व मंद रा भागे
3 गावठाण व परसर चौकुला9
4 गावठाण व परसर संबापुर .पंपळगांव
रः6ग दB7ण बाजु
5 गावठाण व परसर संबापुर िशव
6 गावठाण व परसर संबापुर गुहा रःता
पBNम बाजु
7 गावठाण व परसर संबापुर गुहा रःता पुव9
बाजु
8 गावठाण व परसर संबापुर .पंपळगांव
रःता पुव9 बाजु
9 गावठाण व परसर संबापुर चौपूली पुवO
बाजु
10 गावठाण व परसर सोसायट आँफfस
जवळ
11 गावठाण व परसर संबापुर गुहा रःता
पBNम बाजु
12 गावठाण व परसर पुव9 बाजु लांडेवाड
13 गावठाण व परसर 1 नंबर चार
14 गावठाण व परसर संबापुर .पंपळगांव
िशव
15 गावठाण व परसर ूसाद नगर

248

.पंपळगांव फुणगी

.पंपळगाव फुणगी BजEहा परषद शाळा दB7ण

1 गांवठाण व परसर हनुमान मंद र जवळ

उJर इमारत उ6तरे कडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

गांवठाण
2 गांवठाण व परसर मिशद% जवळ
3 गांवठाण व परसर पायाचे टाकf जवळ
4 गांवठाण व परसर ूवरा नद रःता
5 गांवठाण व परसर गंगापुर िशव
6 गांवठाण व परसर मराठ; शाळे जवळ
7 गांवठाण व परसर घरकुल वसाहत
8 गांवठाण व परसर गोडावुन जवळ
9 गांवठाण व परसर तलाठ; काया9लया
शेजार
10 गांवठाण व परसर चच9 जवळ
11 गांवठाण व परसर न.वन मिशद शेजार
12 गांवठाण व परसर गंगापुर रःता
13 गांवठाण व परसर संबापुर िशव
14 गांवठाण व परसर .पंपळगाव गुहा रःता
पुव 9 बाजु

249

.पंपळगांव फुणगी

.पंपळगाव फुणगी BजEहा परषद शाळा दB7ण

1 गांवठाण व परसर .पंपळगाव गुहा रःता
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

उJर इमारत उ6तरे कडन
ु खोली ब 3

पBNम बाजु
2 गांवठाण व परसर राऊण वाड
3 गांवठाण व परसर चार न 1
4 गांवठाण व परसर गुहा रःता
5 गांवठाण व परसर संबापुर रःता
6 गांवठाण व परसर मधली वार

250

गंगापूर

गंगापूर BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गांवठाण व पर सर गंगापुर गावठाण मा?ती

इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

मंद रा शेजार
2 गांवठाण व पर सर गंगापुर कोळे कर बःती
3 गांवठाण व पर सर गंगापुर माळे वाड
4 गांवठाण व पर सर गंगापुर नाmनोर वसती
5 गांवठाण व पर सर गंगापुर राउत वाड

251

िचंचोली

िचंचोली BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण व परसर गावठाण

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

2 गावठाण व परसर माiती मं<दर

सव9 मतदारांसाठ;

(गावठाण)
3 गावठाण व परसर िचंचोली .व सो का
4 गावठाण व परसर मराठ; शाळा गांवठाण(
5 गावठाण व परसर खडकडोह
6 गावठाण व परसर खाण
7 गावठाण व परसर काळे , कातोरे बःती
8 गावठाण व परसर काळे , गागरे , हारदे
बःती
9 गावठाण व परसर भटारकरबःती मराठ;
शाळा (फाटा)
10 गावठाण व परसर िचंचोली कोलहार खुद9
िशव राजःथानी ह
11 गावठाण व परसर गागरे बःती
12 गावठाण व परसर मां पंचायत
13 गावठाण बाहे र ल परसर लाटे बःती
14 गावठाण बाहे र ल परसर Bज शाळा

प

िचंचोळ फाटा
15 गावठाण बाहे र ल परसर गागरे बःती
16 गावठाण बाहे र ल परसर एस ट ःटँ ड
17 गावठाण बाहे र ल परसर हाँटेळ tदारका
18 गावठाण बाहे र ल परसर गागरे मामा
बःती रानरोडा
19 गावठाण बाहे र ल परसर लआमीवाड
माळावर
20 गावठाण बाहे र ल परसर गागरे बःती
काळे बःती
21 गावठाण बाहे र ल परसर चौफुळ
22 गावठाण बाहे र ल परसर नलगे डॉbटर
बःती
23 गावठाण बाहे र ल परसर सुखदे व काके
डे यर चौकुली
24 गावठाण बाहे र ल परसर खालचा रःता
Xहसोबा
252

िचंचोली

िचंचोली BजEहा परषद शाळा पूव9 पBNम

1 गावठाण बाहे र ल परसर चरवाड

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 3

2 गावठाण बाहे र ल परसर िचंचोली गंगापुर
िशव पठारे बःती
3 गावठाण बाहे र ल परसर िचंचोली गंगापुर
िशव काळे बःती
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

4 गावठाण बाहे र ल परसर दसरा
चर
ु
5 गावठाण बाहे र ल परसर प<हला चर
Xहसोबा
6 गावठाण बाहे र ल परसर रानरIडा पठारे ,
आरगडे बःती
7 गावठाण बाहे र ल परसर रानरIडा पठारे ,
आरगडे बःती
8 गावठाण बाहे र ल परसर रानरIडा गागरे
आरगडे बःती
9 गावठाण बाहे र ल परसर काळे बःती
10 गावठाण बाहे र ल परसर रानरIडा
11 गावठाण बाहे र ल परसर हॉटे ल नंदािळप
चे पुवOस
12 िचंचोली फाटा व माळरान परसर कँनाँल
जवळ
13 िचंचोली फाटा व माळरान परसर
माळरानलआ मीवाड
14 िचंचोली फाटा व माळरान परसर काळे
बःती हायःकुल जवळ
15 िचंचोली फाटा व माळरान परसर
हायःकूल चे पुवOस
16 िचंचोली फाटा व माळरान परसर हनुमान
मं<दर फाटा
17 िचंचोली फाटा व माळरान परसर िचंचोली
फाटा झोपडप_ट
18 िचंचोली फाटा व माळरान परसर तळे
माळरान
19 िचंचोली फाटा व माळरान परसर रानशडा
धामणे बःती
20 िचंचोली फाटा व माळरान परसर नगर
मनमाड रोड फाटा
21 िचंचोली फाटा व माळरान परसर बस
ःटै ड जवळ
22 िचंचोली फाटा व माळरान परसर
हायःकुलचे पुवOस फोट बःती
23 िचंचोली फाटा व माळरान परसर पारखे
बःती
24 िचंचोली फाटा व माळरान परसर कोEहार
खुद9िचंचोली िशव हायःकुल च253

िचंचोली

िचंचोली BजEहा परषद शाळा पूव 9 पBNम

1 मामपंचायत समोर ल भाग लआमी वाड घर

इमारतीया समोर ल खोली

सव9 मतदारांसाठ;

नं 28
2 लआमीआईया मागील बाजुचा परसर
3 तळे माळराण धामणे वःती नगर मणमाड
रोड फाटा
4 एस ःटॅ ड जवळ ल भाग <कंग ःकुलचे पुवO
कड ल भाग ,
5 कोEहार खु िचचोली िशव िभंगार माह,
नलगे वःती
6 <कंग ःकुलची दB7ण बाजु मामपंचायत
माग9 फॉरे ःट जवळ ल भाग

254

कोEहार खु

कोEहार खु BजEहा परषद शाळा पुव 9 पBNम

1 कोEहार खुद9 महादे व मंद र पर सर

मोठ; इमारत पुवOकडन
ू खोली ब 2

2 कोEहार खुद9 राजवाडा, खंडोबा मंद र
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

परसर
3 कोEहार खुद9 बडO गालांडे, बटबाल बःती
4 कोEहार खुद9 राजवाडा, खंडोबा मंद र
परसर
5 कोEहार खुद9 बडO गालांडे, बटबाल बःती
255
256

कोEहार खु
कोEहार खु

कोEहार खु BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 कोEहार खुद9 लIठे कहार बःती

मोठ; इमारत पुवOकडन
ू खोली ब 4

2 पाट ल वाड िभंगार माळ

कोEहार खु BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 कोEहार खुद9 माiती मंद र पर सर

छोट इमारत पुवOकडन
ू खोली ब 3

2 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

लढे कहार बःती
3 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
पाट ल वाड िभंगार माळ
4 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
राजवाड खंडोबा मंद र पर सर
257

कोEहार खु

कोEहार खु BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9

छोट इमारत पुवOकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

गाढे दळे बःती
2 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
पाट लवाड िभंगारमाळ
3 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
जाधव बःती
4 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
सांवना मंद र पर सर
5 रजावाडा खंडोबा मंद र इतर कोEहार खुद9
खोलवाट Bज शाळा पर सर ूा प

258

कोEहार खु

कोEहार खु ूवरा िश7ण संःथेचे सांःकृ तीक

1 कोEहार खुद9 खोलवाट, मुळे बःती

भवन

2 कोEहार खुद9 सावता मंद र पर सर

सव9 मतदारांसाठ;

3 कोEहार खुद9 खळवाड
4 कोEहार खुद9 मळगंगा मंद र परसर
5 कोEहार खुद9 घोगरे बःती
6 कोEहार खुद9 कIबडवाड
7 कोEहार खुद9 मुसमाडे , िशंदे बःती
8 कोEहार खुद9 लIखंडे, डोखे बःती
259

रामपूर

रामपूर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 गांवठाण पर सर रामपुर गावठाण मा?ती

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

मंद र पर सर
2 गांवठाण पर सर रामपुर Bज शाळा ूा प
पर सर
3 गांवठाण पर सर रामपुर लआमी वाड तनपुरे
बःती

260

रामपूर

रामपूर BजEहा परषद शाळा पुव9 पBNम

1 शाळा परसर शाळा परसर

इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 4

2 गावठण गावठण

सव9 मतदारांसाठ;

3 लआमी वाड तनपुरे बःती लआमी वाड
तनपुरे बःती
261

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा छऽपती िशवाजी माrयिमक

1 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ

.वदयालय उ6तर दB7ण इमारत उ6तरे कडन
ु
खोली ब 1

माiती चौक नगर पािलका समोरळ रःत
2 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
पदमावती चौक
3 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
बाबुराव पाट ल वसाहत
4 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
कुंभार गEली
5 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
हवळदार गEली
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सव9 मतदारासाठ;
<कंवा फ> पु?षांसाठ;
अगर फ> BCयांसाठ;

6 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
.व{कमा9 चौक
7 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
राममंद र रःता
8 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
टाकळ िमयाँ रःता
9 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
लाख रःता
10 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
गवळ बःती
11 ओढया पासून पुवOस लाखरःता टाकळ
िशवाजी चौक
12 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
जुना बेलापूर रःता पूव9 व पBNम बाज
262

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा छऽपती िशवाजी माrयिमक

1 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
.वटभ_ट भाग

.वदयालय पुव 9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली
ब 1

2 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
गणेश हौशींग सोसायट
3 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
भंडार कॉळनी
4 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
अं.बका नगर
5 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
सोसायट नाका ते गडाख बःती शाळे या
6 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
ौीरामपूरोड दे वळाली फाटा रोड
7 सोसायट वाडा ते बाजू कोल पठारे बःती
तीन चार रःता पBNमे कड ळ बजुचा भा
8 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा जुना बेलापुर रःता पुव9 व
प बाजु
9 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा .वटभ_ट भाग
10 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा गणेशे हाउिसंग सोसायट
11 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा भंडार कालोनी
12 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा अंबीकानगर
13 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा सोसायट नाका ते गडाख
बःती शाळा
14 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा तीन चार रःता प कड ल
बाजुचा भाग
15 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा सोसायट मrये
16 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड ग?ड फरशी
17 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा आंबी रोड
18 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
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दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड
19 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ
दे वळाली ूवरा चौहान बःती आंबी
ःटोआर
263

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा छऽपती िशवाजी माrयिमक

1 सोसायट वाडा ते बाजु कोल पठोरे आ

.वदयालय पुव9 पBNम इमारत पुवOकडन
ु खोली
ब 3

दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड दJनगर
2 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा आंबी रोड िशव
3 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा डाकले फाम9
4 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा डाकले फाम9 रोड चtहान
बःती
5 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड आंबीफाटा
6 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा आंबी रोड हनुमान वाड
7 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा डाकळे फाम9 रोड Xहाळसर
ओढा लगत
8 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा आंबी रोड पठारे बःती
9 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड भजनी मळा
10 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड शेखराज मं<दर
शेजार
11 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड सोनरं गी मळा
12 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा सोसायट रोड भंडार
कॉलोनी
13 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा जुना बेलापुर रोड
14 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा .वट भ_ट , मधला
बेलापुर जोड रःता
15 दJानगर डाकळे फाम9 आंबी ःटोर रोड
दे वळाली ूवरा डाकळे फाम9 रोड पठारे
बःती
16 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
चारा9 बमांक दोव
17 कोEहार रःता उJर बाजुनी दवनगांव िशव
दवणगांव रःता
18 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
कािनकनाथ तळे कातभाई मळा
19 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
इनामदार बःती दवणगांव रोड
20 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
कोEहार रःता
21 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
दवणगांव रोड गाढे बःती
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22 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
शहा बःती
23 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
आंबी ःटोअर रःता डाकले फाम9
24 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
गांधी वाड
25 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
चार कपोन वनी फाटा
26 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
कािनफनाथ मंद र जवळ कोEहार रःता
27 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
चार कदोन पंड त बःती
264

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा छऽपती माrयिमक व उ

1 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्

माrयिमक .वदयालय पुव9 पBNम इमारत
पBNमेकडन
ु खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

चार कदोन झगडे बःती
2 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
आंबी ःटोअर रःता हारदे बःती
3 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
आंबी ःटोअर रःता j चtहाण बःती
4 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
गडाख शाळा वाकान
5 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
दवणगांव रःता चtहाण शाळे जवळ
6 कोलहार रला उमर बाजून दवगगांव िशव ्
चार कदोन तावरे मळा गांडू ळ ूकEप
7 खटकळ , .बरोबा वाड , दे वळाट ते .बरोबा
वाड
8 खटकळ , .बरोबा वाड , दे वळाट ते
दे वकाली ूवरा ते कारखाना रोड

265

दे वळाली ूवारा

दे वळाली ूवरा छऽपती िशवाजी माrयिमक व

1 .बरोबा वाड दे वळाली ूवारा ते कारखाना

उ माrयिमक .वदयालय दB7ण उ6तर
इमारत दB7णकडन
ु खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

रोड ,
2 शेतकf फाम9 दे वळाली ूवारा िशवाजी चौक
3 दे ना बँक रःता राम मं<दर रःता
4 काकासाहे ब चौक
5 .ऽबककराज रःता अंबीकानगर
6 नगर पालीका रःता

266

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा Bज प उद9 ु शाळा पुवकड
O
ल

1 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र

दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकडन
ु खोली ब 2

सव9 मतदारांसाठ;

खांदे गEली
2 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र
सोसायट कालणी
3 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र
शिनमंद र रःता
4 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र
चम9कार गEली
5 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र
पायाची टाकf, कारखाना रःता
6 िशवाजी चौक दे ना बैक रःता, राममंद र
.बरोबा वाड
7 दे वळाली ूवरा इरगेशन बंगला
8 दे वळाली ूवरा सोसायट कालणी
9 दे वळाली ूवरा अमरधाम जवळ
10 दे वळाली ूवरा खटकळ शेजार

267

दे वळाली ूवारा

दे वळाली ूवरा Bज प उद9 ु शाळा पBNमेकड ल

1 इरकेशन बंगला कॅनोल इनाम वःती
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दB7ण उ6तर इमारत दB7णेकड ल खोली ब
1

इरकेशन बंगEयाया पाट मागे
2 कदम वःती
3 कोEहार रःता
4 धस वःती
5 <डझेल पंप रःता
6 दे वळाली गुहा रःता कडु वःती
7 गणेगांव रःता गुहा िशव कॅनोल रःता
8 द6त मं<दर रःता दे वळाली गुहा रःता
ौीरामपूर रःता ( अंबीलवाले वःती)

268

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा उJरे कडन
ू

1 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )

पूव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 1

सव9 मतदारांसाठ;

दे वळाली ूवरा कोEहार रःता
2 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा गणेगांव रःता
(इनामबःती)
3 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा वाणीमळा
4 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा .वठामाधव टाकfज शेजार
5 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा इरगेशन बंगला
6 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा डे आवाळाळ ग़ूआहा
ःह आवाड़ाःटा (दे वगीरे बःती)
7 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा .वठामाधव टाकfज ते
इर गेशन बंगला
8 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
दे वळाली ूवरा गुहा िशव केनाल रःता
9 कोEहार रःता, गणेगांव रःता (इनामवाड )
लीदे वळा ूवरा नगरमनमाड रःता-

269

दे वळाली ूवारा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा उJरे

1 ौीरामपूर रःता

कड ल पूव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली

2 ऽांबकराज रःता

ब 3

3 हायःकुल समोर ल रःता

सव9 मतदारांसाठ;

4 खांदे गEली
5 कुंभार गEली
6 मातंग गEली
7 िभEल वःती
270

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा उJरे कडन
ू

1 गावठान परसर दे वळाली ूवरा चम9कार

पूव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 5

वाडा
2 गावठान परसर दे वळाली ूवरा टाकळ
रोड
3 गावठान परसर दे वळाली ूवरा शेटेवाड
रोड
4 गावठान परसर दे वळाली ूवरा उचार शेटे
वाड
5 गावठान परसर दे वळाली ूवरा लाख रःता
ु
6 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
कोEहार रःता
ु
ु
7 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
ढस
बःती <डझेळपंप रःता
ु
8 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
दे वळालीगुहा- रःता (कदम बःती)
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

ु
9 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
दे वळाली गुहा- रःता (कडू बःती)
ु
10 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
गणेगांव रःता
ु
11 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
गुहािशव कँनॉल रःता
ु
12 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
अं.बका बःती
ु
13 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
दे वगीरे रःता
14 दे वळाली ूवरा गणेश नगर
271

दे वळाली ूवारा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा उJरे कड ल

1 टाकळ रःता इःलामपुरा

सव9 मतदारांसाठ;

दे वळाली ूवरा Bज प शाळा दB7ण उ6तर

1 दे वळाली ूवरा शेटेवाड रःता

सव9 मतदारांसाठ;

इमारत दB7णेकडन
ु खोली ब 1

2 दे वळाली ूवरा खुiद बःती

पूव 9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली ब 7
272

दे वळाली ूवरा

3 दे वळाली ूवरा भांड बःती
4 दे वळाली ूवरा मोरे बःती
5 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा टाकळ रःता
6 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा जुना नांदरु रःता
7 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा राजवाडा
8 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा ितलकराज
9 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा कुभांर गEली
10 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा मातांग
11 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा चम9 कार वसाहात
12 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा मुसमाडे बःती
13 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा राम मंद र रोड
14 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा ितनचार रःता
ु
15 कदम बःती, कोEहार रःता, ढसबःती
कदम बःती
273

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा

1 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग

दB7णेकडन
9 BNम इमारत पBNमेकडन
ु पुवप
ु
खोली ब 2

कारबःती
2 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
लाख रःता
3 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
लाख रःता मुसमाडे बःती
4 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
गडाख बःती तीन चार रःता
5 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
लाख रःता कदम बःती
6 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
लाख रःता हाडोला बःती
7 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

टाकळ रःता दे वळाली िशव
8 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
कार वाड कडू बःती
9 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
लाख रःता सुभेदार बःती
10 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
गणेश नगर
11 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
कारवाड मुसमाडे बःती
12 लाख रःता पासून तीन चार चा पूव9 भाग
तीन चार रःता
274

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा BजEहा परषद शाळा

1 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना

दB7णेकडु न पुवप
9 BNम इमार पBNमेकडन
ु खोली
ब 4

सव9 मतदारांसाठ;

दे वळाली ूवरा महाराजा ूेस रोड
2 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा िभमवाड
3 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा माउली नगर
4 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा खंडोबा मंद र रःता
5 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा सोसायट रःता
6 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा िभEल बःती
7 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा सुत ार गEली
8 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा मुसमाडे करवाड
9 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा मुसमाडे बःती वाकण
10 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा मुसमाडे बःती मधसामळा
11 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा बेलापुर रोड
12 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा गडाख बःती
13 टाकळ रःता मुसमाडे बःती कारखाना
दे वळाली ूवरा जातप िशव

275

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा न पा शाळा शेटेवाड

बालवाड )

(

1 शेटेवाड शेटेवाड

सव9 मतदारांसाठ;

2 शेटेवाड खांदे बःती
3 शेटेवाड गायके बःती
4 शेटेवाड चार न 3
5 शेटेवाड कॅनाल रःता
6 शेटेवाड शेटे बःती
7 शेटेवाड वरखडे बःती
8 शेटेवाड वाकूज बःती
9 शेटेवाड राहर
ु रःता
10 शेटेवाड चेमटे बःती
11 शेटेवाड वने बःती
12 शेटेवाड चोथे बःती

276

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा ौी िशवाजी ूाथ .वदयालय

1 साखर करखाना कमगार वसात दे वळाली

दB7ण उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 3

ूवरा साखर करखाना कामगार वसाहत
2 साखर करखाना कमगार वसात दे वळाली
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

ूवरा साखर करखाना कामगार वसाहत
िशवाजी नगर
277

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा ौी िशवाजी ूाथ .वदयालय

1 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,

दB7ण उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 5

सव9 मतदारांसाठ;

धनवडे , हरगुणपlलीक ःकुल नगर (
मनमाड रोड पर सर
2 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणकारखाना याड9 गुंजाळ (
नाका रोड
3 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुण कारखाना कॉलोनी ड (
टाईप चाळ
4 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणःटै mड पर सर ट एस (
5 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणधनवडे बःती गुन जाळ (
नाका रोड
6 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
गुंजाळ बःती गुंजाळ नाका
7 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणशेटे बःती/घुले (
8 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणयेवले बःती (
9 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुण.ववेकानंद नसग होम (
10 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणचा? दJ ओइल मे (
एजनसी शेजार
11 िशवाजी नगर गुंजाळ), घले, शेटे, येवले,
धनवडे , हरगुणकारखाना कालोनी मंडई (
जवळ
12 ौी िशवाजी नगर कारळे वाड
13 ौी िशवाजी नगर दmत नगर वसाहत

278

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा ौी िशवाजी ूाथ .वदयालय

1 ौी िशवाजी नगर डाँ बाबुराव दादा हौ<कंग

दB7ण उJर इमारत उJरे कडन
ू खोली नं 7

सव9 मतदारांसाठ;

सोसायट
2 ौी िशवाजी नगर पेपरिमळ रःता
3 ौी िशवाजी नगर ौीरामपूरोड
4 ौी िशवाजी नगर अं.बकानगर वसाहत
5 ौी िशवाजी नगर सशल बैक काँलनी
6 ौी िशवाजी नगर नगर मनमाड रोड
(हाँटेल ूयाग)
7 कारखाना कामगार वसाहत रा फैकतर
दे वलािल ूवरा ् कारखाना कामगार
वसाहत रा फैbटर

279

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा ौी िशवाजी ूाथ .वदयालय

1 दे वळाली ूवरा नगर शेडmघा दाणबाद ,

दB7ण उJर इमारत उJरे कडू न खोली नं 9

बाजुने, ूसाद नगर आ<दनाथ वसाहत
2 दे वळाली ूवरा नगर शेडmघा दाणबाद ,
बाजुने, ूसाद नगर गु?कुल वसाहत
3 दे वळाली ूवरा नगर शेडmघा दाणबाद ,
बाजुने, ूसाद नगर ूसाद नगर
4 दे वळाली ूवरा नगर शेडmघा दाणबाद ,
बाजुने, ूसाद नगर समथ9 नगर
5 दे वळाली ूवरा नगर शेडmघा दाणबाद ,
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सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

बाजुने, ूसाद नगर .वठा माधव िथएटे स9
280

दे वळाली ूवरा

दे वळाली ूवरा ौी िशवाजी ूाथ .वदयालय

1 कारखाना कामगार वसाहत रा फैbटर

उJरे कडन
ू पूव9 पBNम ईमारत पBNमेकडन
ू
खोली नं 1

सव9 मतदारांसाठ;

करखाना कामगार वसाहत रा फैbटर
2 ूसाद नगर, आ<दनाथ वसाहत, समथ9नगर
ूसाद नगर
3 ूसाद नगर, आ<दनाथ वसाहत, समथ9नगर
अ<दनाथ वसाहत
4 ूसाद नगर, आ<दनाथ वसाहत, समथ9नगर
समथ9 नगर

281

मोरवाड

मोरवाड BजEहा परषद शाळा दB7ण उJर

1 टाकळ मीयाँ कारवाड , दे वळाली रःता

इमारत दB7णेकडन
ू खाली नं 1

2 टाकळ मीयाँ करपे मळा

सव9 मतदारांसाठ;

3 टाकळ मीयाँ िशंदे बःती नंबर 1 मोरवाड
4 टाकळ मीयाँ मोरवाड गांव
5 टाकळ मीयाँ गोसावी मळा
6 टाकळ मीयाँ कड बःती
7 टाकळ मीयाँ मोढे बःती
8 टाकळ मीयाँ िशंदे बःती नंबर 2 मोरवाड
282

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमंयाँ खंडोबा मं<दर परसर अंगणवाड

1 टाकळ मीयाँ खळवाड

इमारत

2 टाकळ मीयाँ खंडोबा मंद र कारवाड पर सर
1 टाकळ मीयाँ खळवाड कारवाड

सव9 मतदारांसाठ;
सव9 मतदारांसाठ;

283

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमयॉं कारवाड परसर अंगणवाड

284

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमंयाँ BजEहा परषद शाळा मागील

1 टाकळ मीयाँ फटांरे बःती

बाजूची पूव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ू खोली

2 टाकळ मीयाँ िशंदे बःती खळवाड

ब 2

3 टाकळ मीयाँ गावठाण

टाकळ िमंयाँ BजEहा परषद शाळा मागील

1 टाकळ मीयाँ जुंदरे वाड

बाजूची पूव9 पBNम इमारत पBNमेकडन
ु खोली

2 टाकळ मीयाँ दे ँमुख बःती दे वळाली रोड

ब 4

3 टाकळ मीयाँ कुरणप_ट

सव9 मतदारांसाठ;

इमारत

285

टाकळ िमंयाँ

सव9 मतदारांसाठ;

4 टाकळ मीयाँ नीमसे मळा
5 टाकळ मीयाँ मगर बःती
6 टाकळ मीयाँ अखंडानंद ःवामी समाधी
पर सर
7 मुसळवाड धुमाळबःती टाकळ िमया
286

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमंयाँ BजEहा परषद शाळा पू<ढल

1 टाकळ मीयाँ माळ वाडा

बाजूची पूव9 पBNम इमारत पूवOकडन
ू खोली ब

2 टाकळ मीयाँ सुतारगEली

1

3 टाकळ मीयाँ mहावी वाडा

सव9 मतदारांसाठ;

4 टाकळ मीयाँ .व_ठल मंद र परसर
5 टाकळ मीयाँ चोथे मळा व सोसायट परसर
287

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमंयाँ BजEहा परषद शाळा पू<ढल

1 टाकळ मीयाँ िनमसे .पठाची िगरणी परसर

बाजूची पूव9 पBNम इमारत पुवO कडन
ु खोली ब

2 टाकळ मीयाँ दJ सािमल परसर

7

3 टाकळ मीयाँ तनपुरे वाड

सव9 मतदारांसाठ;

4 टाकळ मीयाँ टाकळ मीया राहर
ु रोड पर सर
5 टाकळ मीयाँ सगळगीळे बःती पाटा जवळ
6 टाकळ मीयाँ पाmयाची टाकfजवळ ल पर सर
7 टाकळ मीयाँ पेशोल पंप व ॄXहण मळा
पर सर
8 टाकळ मीयाँ कालीका माता मंद र पर सर
288

टाकळ िमंयाँ

टाकळ िमंयाँ BजEहा परषद शाळा पू<ढल

1 टाकळ मीयाँ BभNन गांवठाण

बाजूची पूव9 पBNम इमारतीया समोरल

2 टाकळ मीयाँ बुरज पर सर

इमारत

3 टाकळ मीयाँ टाकळ मीया सोसायट पर सर

मुसळवाड BजEहा परषद शाळा पुढ ल बाजुची

1 मुसळवाड मुसळवाड गावठाण

पुव9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 3

2 मुसळवाड फसले बःती टाकळ िमया रे Eवे

सव9 मतदारांसाठ;

4 टाकळ मीयाँ रे लवे गेट फैल चाळ
289

मुसळवाड

Page 44 of 45

सव9 मतदारांसाठ;

याद कि

मतदान किाचे

2या इमारतीत मतदान कि आहे 6या

ब

नांव

इमारतीचा तपिशल

मतदान किाचे 7ेऽ

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

लाईनची पूव 9 बाजू
290

मुसळवाड

मुसळवाड BजEहा परषद शाळा पुढ ल बाजुची

1 मुसळवाड गEहे बःती व बैरागी बाबा

पुव 9 पBNम इमारत पुवक
O डन
ू खोली ब 7

सव9 मतदारांसाठ;

मंद र परसर
2 मुसळवाड दJनगर सोसायट व इर बंगला
परसर
3 मुसळवाड सोनवणे बःती टाकळ िमया
रे Eवेलाईनची पूव9 बाजू

BजEहािधकार व BजEहा िनवडणूक अिधकार
अहमदनगर
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