अनस
ु ूच ी 4
(चॅ टर 3 प र छे द 3.6 (ii) )
मतदान क ाची याद
38 शड" (अ.जा.)लोकसभा मतदार संघामधील 218 शड" *वधानसभा मतदार संघाक रता
याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6

1

ि>3यां साठ6
5

अगर फ9त
2

3
िज.प.शाळा. सावळी वह र

1

2

सावळी वह र

बु. पूव पि चम

बु।

इमारतपि चमेकडून खोल नं.
1

सावळी वह रबु
।

िज.प.शाळा. सावळी वह र

4
1

गांवठाण वपव
ू $कडील भाग सावळी वह र बु गांवठाण

2

गांवठाण व पुव$कडील भाग सावळी व(हर बु सावळी वह र
गांव ते )ई र+ता

1

गांवठाण वपुव$कडील भाग सावळी व(हर बु इंद रा नगर

2

गांवठाण व पुव$कडील भाग सावळी व(हर बु कारवाडी

बु.पूव पि चम
इमारतपि चमेकडूनखोल नं. 3

र+ता
3

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

गांवठाण व पुव$कडील भाग सावळी व(हर बु कारवाडी
र+ता

1
3

4

5

सावळी वह रबु
।

सावळी वह रबु
।

सावळी वह रबु
।

िज.प.शाळा. सावळी वह र
बु.उ-तर द./ण

र+ता
2

गांवठाण व पुव$कडील भाग सावळी व(हर बु नगर-मनमाड

1

गांवठाण वपुव$कडील भाग सावळी व(हर बु सावळी वह र

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 2
िज.प.शाळा.सावळी वह र

गांवठाण वपुव$कडील भाग सावळी व(हर बु कारवाडी
सव मतदारांसाठ'

र+ता (लगत)

बु.उ-तर द./ण इमारत

वाडी

सव मतदारांसाठ'

उ-तरे कडून खोल नं. 4
1

गांवठाण वपुव$कडील भाग सावळी व(हर बु सावळी वह र

2

गांवठाणचे पि चमेकडील भागसावळी वह र बु 3स4दाथ

0यु इं2ल श +कुल सावळी वह र
बु. पुव प चीमइमारत

वाडी

प चीमेकडून खोल नं. 1

सव मतदारा
साठ'

नगर
1

गांवठाणचेपि चमेकडील भाग सावळी वह र बु ल6मीवाडी
कारखाना (बंद)प7रसर

2

6

सावळी वह रबु
।

0यू इंि2लश +कूल सावळी वह र

वसाहत
3

गांवठाणचे पि चमेकडील भागसावळी वह र बु ल6मीवाडी

4

गांवठाणचे पि चमेकडील भागसावळी वह र बु नगर

5

गांवठाणचे पि चमेकडील भागसावळी वह र खद
ु अशोक

बु. पूव पि चमइमारत
पि चमेकडून खोल नं. 3

गांवठाणचे पि चमेकडील भागसावळी वह र खद
ु दे वी

कारखाना प7रसर

सव मतदारा
साठ'

मनमाड रोड (लगतचे)
नगर वसाहत
1

गावठाण व गावठाणचे जवळीळ भाग सांवळी वह र खद
ु
गावठाण

2

7

सावळी वह र
ख ु।

िज.प.शाळा सावळी वह र ख।ु

दगडखान जवळीळ ब+ती
3

उ-तर द./ण इमारतउ-तरे कडून
खोल नं. 1

गावठाण व गावठाण चे जवळीळ भागसांवळी वह र खद
ु
गावठाण व गावठाण चे जवळीळ भागसांवळी वह र खद
ु
सावळी वह र फाटा ते भरवस रोड

4

गावठाण व गावठाण चे जवळीळ भागसांवळी वह र खद
ु
सावळी वह र-सोनेवाडी र+ता

5

गावठाण व गावठाण चे जवळीळ भागसांवळी वह र खद
ु
गांवठाण

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
1

8

9

सावळी वह र
ख ु।

सावळी वह र
ख ु।

िज.प.शाळा सावळी वह र ख।ु
उ-तर द./ण इमारतउ-तरे कडून

खद
ु जी आर बी वाडी सावळ व(हर तेभरवस रोड
गांवाचे, द./णेकडीलभाग,उ-तरेकडील भाग सांवळी वह र

1

गांवाचे, द./णेकडीलभाग,उ-तरेकडील भाग सांवळी वह र

खुद सावळी वह र गांव ते दे वीमंद र र+ता
खुद सावळी वह र फाटा ते भरवस रोड
2

उ-तर द./ण इमारतउ-तरे कडून
खोल नं.4

गांवाचे, द./णेकडील भाग,उ-तरे कडील भाग सांवळी वह र

2

खोल नं.3

िज.प.शाळा सावळी वह र ख।ु

ि>3यां साठ6
5

सव मतदारांसाठ'

गांवाचे, द./णेकडीलभाग,उ-तरेकडील भाग सांवळी वह र
खुद सांवळी वह र खद
ु शेतक< फाम

3

गांवाचे, द./णेकडीलभाग,उ-तरेकडील भाग सांवळी वह र
खद
ु दे वी रोड (3शवर+ता)

1

)ई प7रसर दे शमुखग>ल

2

)ई प7रसर हनम
ु ान बसाहत

3

)ई प7रसर गावाचा पूव भाग

4

)ई प7रसर 3शरमाठ ब+ती

5

)ई प7रसर हनम
ु ान मंद र रोड

िज.प.शाळा =ई, द./णेकडील

1

)ई प7रसरल/्मी रोड

पूव पि चम इमारततळमजला

2

)ई प7रसर वाबल ब+ती

पूव$कडून खोल नं. 4

3

)ई प7रसा कोहक<

1

)ई प7रसा मनीयारग>ल

िज.प.शाळा, =ई,

2

)ई प7रसा का0हे गाव रा+ता (19+टोर)

उ-तरद./ण

3

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 2

)ई प7रसर ल/्मीबाई रोड

4

)ई प7रसर द-तवाडी

1

)ई प7रसर कहांडळब+ती

2
िज.प.शाळा, =ई,

)ई प7रसर इनामदार ब+ती

3

उ-तरद./ण

)ई प7रसर इनामके ब+ती

4

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 4

)ई प7रसर 3शरसाठ ब+ती (कोहक<)

5

)ई प7रसर चौधर ब+ती

6

)ई प7रसर कोळी ब+ती

1

Bनघोज गावंठाण

िज.प.शाळा =ई, द./णेकडील
10

=ई

पूव पि चम इमारततळमजला
पूव$कडून खोल नं. 1

11

12

13

=ई

=ई

=ई

िज.प.शाळा, Bनघोज,
14

Bनघोज

द./णेकडील पूव पि चम

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारासाठ'

सव मतदारासाठ'

सव मतदारांसाठ'

इमारत पूव$कडून खोल नं. 2

15

16

Bनघोज

Bनघोज

1

Bनघोज द-तनगर

िज.प.शाळा, Bनघोज द./ण

2

Bनघोज गावंठाण

उ-तर इमारत उ-तरे कडूनखोल

3

Bनघोज पानमळा

नं. 1

4

Bनघोज गDहाणे ब+ती

1

Bनघोज यशवंतनगर

िज.प.शाळा, Bनघोज,

2

Bनघोज काळे नगर

उ-तरे कडील पूव-पि चम

3

Bनघोज गाडेकर ब+ती

इमारतपि चमेकडून खोल नं.
1

4

Bनघोज गांवठाण

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
िज.प.शाळा, Bनमगांव

17

18

BनमगांवकोEहा

कोEहाळे , नवीन पूव-पि चम

ळे

इमारत पि चमेकडून खोल नं.
1

BनमगांवकोEहा
ळे

4
1

ि>3यां साठ6
5

Bनमगांव को0हाळे गावंठाण
सव मतदारांसाठ'

िज.प.शाळा, Bनमगांव

1

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे इं(दरा वसाहत

कोEहाळे , नवीन पूव-

2

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे खंडोबाचौक

पि चमइमारत पि चमेकडून

3

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे साईनाथ नगर

िज.प.शाळा, Bनमगांव

1

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे आकरा चार

कोEहाळे , नवीन पूव-

2

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे गाडेकर ब+ती

पि चमइमारत पि चमेकडून

3

Bनमगांव को-हाळे Bनमगांव को0हाळे आकरा चार

िज.प.शाळा, कनकुर , पुव-

1

कनकुर गावठाण

पि चम जुनी

2

कनकुर डांगेब+ती

1

गावंठाण,नकटवाडीर+ता,सोनेवाडी र+ता डोहाळे गावठाण

2

गावंठाण,नकट वाडीर+ता,सोनेवाडीर+ता डोहाळे नकटवाडी

3

गावंठाण,नकट वाडीर+ता,सोनेवाडीर+ता डोहाळे Bनमसेवडी

4

गावंठाण,नकट वाडीर+ता,सोनेवाडीर+ता डोहाळे Bनभगांव

सव मतदारांसाठ'

खोल नं. 2

19

BनमगांवकोEहा
ळे

सव मतदारांसाठ'

खोल नं. 3

20

कनकुर

इमारतपि चमेकडून खोल नं.
2

सव मतदारांसाठ'

र+ता
िज.प.शाळा, डोEहाळे , पूव
21

डोEहाळे

पि चम जुनी इमारतपूव$कडून
खोल नं. 2

र+ता
5

गावंठाण,नकट वाडीर+ता,सोनेवाडीर+ता डोहाळे सोनेवाडी

6

गावंठाण,नकट वाडीर+ता,सोनेवाडीर+ता डोहाळे पोहे गाव

सव मतदारांसाठ'

र+ता
र+ता

22

डोEहाळे

1

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे सरोदे ब+ती

2

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे डांगेब+ती

3

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे Bनमशेवाडी

4
िज.प.शाळा, डोEहाळे , पूव

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे गावंठाण

5

पि चम जुनी इमारतपूव$कडून

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे ळांडगेब+ती

6

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे Bनमगांव

खोल नं. 4

सव मतदारांसाठ'

र+ता
7

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे काकड ब+ती

8

गावठाणसरोटे ब+ती,डांगेब+ती,Bनमहो डोहाळे गDहाणे
ब+ती

23

वाळक<

िज.प.शाळा, वाळक<, पुव-

1

वाळक<-गावठाण व3शरोळे व+ती गावठाण

पि चम इमारत

2

वाळक<-गावठाण व 3शरोळे व+ती3शरोले ब+ती

1

गावठाण,राहानारोडचौधर ब+ती बाकच ् नांदख
ु F बु

सव मतदारांसाठ'

पि चमेकडूनखोल नं. 1
गावठाण

िज.प.शाळा,नांदख
ु F बु।,
24

नांदख
ु Fबु।

पूव-पि चम इमारतपूव$कडून

2

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु राहाता

3

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु चौधर

खोल नं. 2

रोड

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

ब+ती
4

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु
बाकचौरे ब+ती

5

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु दे वीचे
मंद र प7रसर

6

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु साकुर

7

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु कृHण

8

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु कॅनाळ

3शव
मंद र प7रसर
प7रसर
9

गावठाण,राहानारोड चौधर ब+तीबाकच ् नांदख
ु F बु दावळ
म3ळक मंद र प7रसर

1

Jानेधर नगरचौधर ब+ती,3शडF रोड क नांदख
ु F बु
Jानेधर नगर

2

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु चौधर

3

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु

ब+ती
Bनभगाव रोड
4
िज.प.शाळा,नांदख
ु F बु।,
25

नांदख
ु Fबु।

मद र प7रसर
5

पूव-पि चम इमारतपूव$कडून
खोल नं. 5

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु वKळ
Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु
कृHणमंद र प7रसर

6

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु 3शडF

7

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु चार

8

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु

सव मतदारांसाठ'

रोड
नं 12 प7रसर
को0हाळ र+ता
9

Jानेधर नगर चौधर ब+ती,3शडFरोड क नांदख
ु F बु
करडोबा नगर

26

27

3शडF

3शडF

िज.प.शाळा, 3शडF, द./ण

1

3शडF हॉटे ल पलMीम जवळ

बाजू पुव-पि चमइमारत

2

3शडF वैदव
ु ाडा

पूव$कडून खोल नं. 4

3

3शडF पालखी

1

3शडF राजवाडा

िज.प.शाळा, 3शडF, पि चम

2

3शडF कोते ग>ल

बाजू द./ण उ-तरइमारत

3

3शडF राजवाडा

उ-तरे कडून खोल नं. 1

4

3शडF रथरोड

5

3शडF न वन पंपळवाडी रोड

1

हनम
ु ान मं(दर तेन वन पंपळवाडी लगत 3शडF सोनार

2

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF सत
ु ार

3

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF म+
ु लम

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
28

3शडF

3शडF पुव-पि चम नवीइमारत

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

ग>ल

पूव$कडून खोल नं. 4

ग>ल

सवमतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

ग>ल
4

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF न वन
पंपळवाडी रोड

5

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF रथरोड

6

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF हनम
ु ान
मंद र शेजार

1

हनम
ु ान मं(दर तेन वन पंपळवाडी लगत 3शडF रथरोड

2

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF 3शंदेवाडा

3

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF जगताप

4

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF जैन

वाडा
+थाननक शेजार
5

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF गडीवर

6

हनम
ु ान मं(दर ते न वन पंपळवाडीलगत 3शडF खुले

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
29

3शडF

3शडF पुव-पि चम नवीइमारत

नाटय गह
ृ ा शेजार
7

पूव$कडून खोल नं. 2

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF खुले नाटयगह
ृ ा

सव मतदारांसाठ'

जवळ
8

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF न वन पंपळवाडी
रोड

9

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF सेवाधाम रोड
10 रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF समाधी मंद र

30

3शडF

साईनाथ मा4य3मक वOयालय

लगत
11 रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF गडीवर
12 रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF सुतार ग>ल
1 रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत 3शडF सुतार ग>ल
2 रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF भा2यलमी रोड

3शडF द./ण-उ-तरइमारत

3

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF जुना पंपळवाडी रोड

उ-तरे कडून खोल नं. 2

4

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF भा2यल6मी रोड

1

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत 3शडF सेवाधाम वि>डंग

2

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF गु)+थान मं(दर

3

रथरोड ते जुना पंपळवाडी लगत3शडF फूल माक$ट

4

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF हाटे ळ ऐ बी

5

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF होमीबाबा आRम

6

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF हॉटे ल गोरSडया

सव मतदा
रांसाठ'

लगत

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
31

3शडF

एस जवळ

3शडF द./ण-उ-तरइमारत
उ-तरे कडून खोल नं. 3

लगत
जवळ
7

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF )ई र+ता

8

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF Bनमगांव 3शव
र+ता

9

भा2यल6मी रोड ते ल6मीरोडलगत 3शडF ल6मीनगर

सव मतदा
रांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

4

ि>3यां साठ6
5

1

ल6मीनगर तेनारायण बाबा आRम 3शडF ल6मीनगर

सव मतदारांसाठ'

1

ल6मीनगर तेनारायण बाबा आRम 3शडF ल6मीनगर

2

ल6मीनगर ते नारायण बाबा आRम3शडF जुना पंपळवाडी

3
साईनाथमा4य3मक वOयालय

32

3शडF

3शडF जूनीपुव-पि चम इमारत
पूव$कडून खोल नं. 4

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
33

3शडF

रोड

3शडF जूनीपुव-पि चम इमारत
पूव$कडून खोल नं.5

सव मतदारांसाठ'

3

ल6मीनगर ते नारायण बाबा आRम3शडF ल6मीनगर

1

ल6मीनगर तेनारायण बाबा आRम 3शडF जुना पंपळवाडी
रोड

34

3शडF

साईनाथ मा4य3मक वOयालय

2

ल6मीनगर ते नारायण बाबा आRम3शडF ओम साई नगर

3शडF जूनी इमारतपुव-पि चम

3

ल6मीनगर ते नारायण बाबा आRम3शडF नारायण बाबा

इमारत पूव$कडून खोल नं. 2

35

36

3शडF

3शडF

सव मतदारांसाठ'

आRम
4

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF द-तनगर

1

द-तनगर ईनामवाडी3शडF द-तनगर

िज.प.शाळा 3शडF, पुव बाजू

2

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF ईनामवाडी

द./ण उ-तरइमारत

3

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF पंपळवाडी रोड गUदकर वरनी

द./णेकडूनखोल नं. 1

4

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF 3शंदेब+ती

1

द-तनगर ईनामवाडी3शडF सVाटनगर

िज.प शाळा 3शडF पुव बाजु

2

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF साईपंढर नगर

द./ण उ-तर

3

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF मक
ु बधीर वOयालय

इमारतद./णेकडून खोल नं 3

4

द-तनगर ईनामवाडी 3शडF ओम साईनगर

5

न वन पंपळवाडी रोड 3शडFOवारकानगर

1

न वन पंपळवाडीरोड 3शडF हॉटे ल पुHपाजल

2

न वन पंपळवाडी रोड 3शडFमक
ु बधीर वOयालय कोते

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

पंपळवाडी

लेन
िज.पशाळा 3शडF पूव पि चम
37

3शडF

ब+ती

इमारत द./ण बाजुपूव$कडून
खोल नं. 2

3

सव मतदारांसाठ'

न वन पंपळवाडी रोड 3शडFरावसाहे ब ता-याजी गोदकर
लेन

िज.प शाळा3शडF पूव पि चम
38

3शडF

िज.प शाळा3शडF पूव पि चम
3शडF

न वन पंपळवाडी रोड 3शडFबनर+ता शेजवळ ब+ती

1

न वन पंपळवाडीरोड 3शडF काल का नगर

2

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती3शडF बनर+ता

इमारत द./ण बाजु पूव$कडून
खोल नं. 3

39

4

इमारत द./ण बाजु पूव$कडून
खोल नं. 5

चार रोड
3

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती3शडF काल कानगर

1

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती 3शडF कोतेबाबा

सव मतदारांसाठ'

ब+ती
2

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती3शडF बनरोड
गायकवाड ब+ती

3

सव मतदारांसाठ'

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती3शडF सातभाई
मळा

40

3शडF

िज.प.शाळा, 3शडF,

1

काल कानगर, सातभाई मळा,कोतेव+ती 3शडF Xबरेगांव

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

उ-तरे कडीलपूव-पि चम

41

3शडF

42

3शडF

बन

इमारतपव
$ डून खोल नं. 3
ू क

2

Xबरे गांव बनरोड साकोर 3शव 3शडFसंभाजीनगर

िज.प.शाळा, 3शडF,

1

Xबरे गांव बनरोडसाकोर 3शव 3शडF संभाजीनगर

2

Xबरे गांव बनरोड साकोर 3शव 3शडF वरे गांव बन

िज.प.शाळा 3शडF, द./ण

1

Xबरे गांव बनरोडसाकोर 3शव 3शडF साईOवारका नगर

उ-तर इमारत पि चम बाजु

2

Xबरे गांव बनरोड साकोर 3शव 3शडFवाघे ब+ती

उ-तरे कडून खोल नं. 2

3

Xबरे गांव बनरोड साकोर 3शव 3शडFसाकोर 3शव

1

Xबरे गांव बनरोडसाकोर 3शव 3शडF साई R4Oवा हौ3संग

2

गायकवाड ब+ती साईनाथ वOयायल3शडF +वामी

3

गायकवाड ब+ती साईनाथ वOयायल3शडF सहकार नगर

1

Xबरे गांव बनरोडसाकोर 3शव 3शडF गायकवाड ब+ती

3शडF पि चमेकडीलद./ण -

2

उ-तर इमारत उ-तरे कडून

गायकवाड ब+ती साईनाथ वOयायल3शडF वरे गांव रोड

3

गायकवाड ब+ती साईनाथ वOयायल3शडF बस +टॅ ड

1
साईनाथ मा4य3मक वOयालय

गायकवाड ब+तीसाईनाथ वOयायल 3शडF चार न 12

2

पुव प चीम नवीन

3शडF तळे कर ब+ती न.म.रोड

3

इमारतद./ण बाजू पव
ू $कडून

3शडF असणे ब+ती

4

3शडF कोते ब+ती

5

3शडF जगताप ब+ती

साईनाथ मा4य3मक वOयालय

1

3शडF पान मळा

3शडFपूव पि चम नवीन इमारत

2

नगर मनमाड रोड 3शडF माळीनगर

द./णबाजू पूव$कडून खोल नं.
1

3

नगर मनमाड रोड 3शडF इ7रकेशनबगला प7रसर

1

नगर मनमाड रोड3शडF इ7रकेशन बगला प7रसर

2

नगर मनमाड रोड 3शडF पानमळा

आदश मा4य3मक वOयालय

1

साईनगर

3शडFपुव प चीम इमारत

2

RीकृHणनगर

आदश मा4य3मक वOयालय

1

वठठल वाडी

3शडF पुव प चीमइमारत

2

गणेश वाडी

1

गणेश वाडी

उ-तरे कडीलपूव-पि चम
इमारतपव
ू $कडून खोल नं. 2

3शडF

3शडF द./ण -उ-तरइमारत
उ-तरे कडून खोल नं. 3

3शडF

खोल नं. 2

45

3शडF

खोल नं. 2

46

3शडF

आदश मा4य3मक वOयालय
47

3शडF

3शडFपव
ु प चीम इमारत

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

ववेकानंद नगर

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
44

सव मतदारांसाठ'

सोसायट

साईनाथ मा4य3मक वOयालय
43

ि>3यां साठ6
5

वरे गांव रोड
सव मतदारांसाठ'

गायकवाड ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

प चीमेकडूनखोल नं. 3

48

49

3शडF

3शडF

प चीमेकडून खोल नं.4

प चीमेकडून खोल नं. 5
आदशमा4य3मक वOयालय

50

51

3शडF

3शडF पुव प चीम इमारत

3शडF

साईनाथ मा4य3मक वOयालय

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

प चीमेकडून खोल नं. 8
1

नगर मनमाड रोड3शडF Yहाळोबा नगर

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
3शडFद./ण-उ-तर इमारत पूव

4
2

3शडF इ7रकेशन बंगळा प7रसर

1

नगर मनमाड रोड3शडF संतनगर

ि>3यां साठ6
5

बाजू द./णेकडूनखोल नं. 2

52

3शडF

साईनाथ मा4य3मक वOयालय

2

नगर मनमाड रोड 3शडF पढर नाथ नगर

3शडF द./ण-उ-तरइमारत पूव

3

3शडF माळीनगर (साईनगर)

बाजू द./णेकडून खोल नं. 3

4

3शडF पानमळा

1

3शडF साईनगरमागे

आदशZायमर शाळा 3शडF पुव
53

3शडF

प चीम इमारत

2

3शडF वठठल वाडी

सव मतदारांसाठ'

सवमतदारांसाठ'

प चीमेकडूनखोल नं. 1
आदश Zायमर शाळा 3शडF पुव
53 अ

3शडF

1

3शडF 3शवाजी नगर

प चीम इमारत

सवमतदारांसाठ'

प चीमेकडूनखोल नं. 2
54

55

3शडF

3शडF

आदश Zायमर शाळा 3शडF

1

3शडFRीरामनगर

पुव प चीम इमारतप चीमेकडून

2

3शडF Rीरामनगर

खोल नं. 3

3

3शडF कनकुर रोड

आदशZायमर शाळा 3शडF पुव

1

3शडF इ+लामनगर

प चीम इमारत पि चमेकडून

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

खोल नं.5
आदशZायमर शाळा 3शडFपव
ु
56

3शडF

1

3शडF 3सता नगर

प चीमइमारत पि चमेकडून

सव मतदारांसाठ'

खोल नं.9
57

3शडF

आदश Zायमर शाळा 3शडF

1

3शडF हे डगेवारनगर

पुव प चीम इमारतपि चमेकडून

2

3शडF 52 बंगले

1

गांवठाण पंपळवाडी राजवाडा

2
िज.प.शाळा, पंपळवाडी

गांवठाण पंपळवाडी मा)ती मंद रजवळ

3

उ-तर द./ण नवीनइमारत

गांवठाण पंपळवाडी कंु भार ग>ल

4

उ-तरे कडून खोल नं. 1,

गांवठाण पंपळवाडी महादे व मंद रजवळ

5

गांवठाण पंपळवाडी म[जीद जवळ

6

गांवठाण पंपळवाडी सात परबाबामं(दर जवळ

1

3शंगवे पुणतांबारोड पंपळवाडी वरभ\ मंद र जवळ

द./ण नवीन इमारत

2

3शंगवे पण
ु तांबा रोड पंपळवाडीतरु कणे ब+ती

उ-तरे कडून खोल नं. 3

3

3शंगवे पुणतांबा रोड पंपळवाडीसावजBनक सोसायट जवळ

4

3शंगवे पुणतांबा रोड पंपळवाडीमराठ' शाळे जवळ

1

3शंगवे पण
ु तांबारोड पंपळवाडी सालपुरे ब+ती

िज.प.शाळा, पंपळवाडी

2

3शंगवे पुणतांबा रोड पंपळवाडीधरम ब+ती

उ-तर द./ण नवीन

3

3शंगवे पुणतांबा रोड पंपळवाडीकाBनफनाथ मं(दर जवळ

इमारतउ-तरे कडून खोल नं. 5

4

3शंगवे पण
ु तांबा रोड पंपळवाडीअवBतंकानगर

5

3शंगवे पुणतांबा रोड पंपळवाडीकंु भार ग>ल

1

गावठाण,कोहाळे र+ता वाणी ब+ती केनाळ नांदख
ु F खु

सव मतदारांसाठ'

खोल नं.7

58

पंपळवाडी

िज.प.शाळा, पंपळवाडीउ-तर
59

60

61

पंपळवाडी

पंपळवाडी

नांदख
ु Fख ्।

िज.प.शाळा, नांदख
ु F ख।ु ,

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

पूव पि चम इमारतपूव$कडून
खोल नं. 1

ि>3यां साठ6
5

गावठाण
2

गावठाण,कोहाळे र+ता वाणी ब+तीकेनाळ नांदख
ु F खु
को0हाळे र+ता

3

गावठाण,कोहाळे र+ता वाणी ब+तीकेनाळ नांदख
ु F खु
वाणी ब+ती

4

गावठाण,कोहाळे र+ता वाणी ब+तीकेनाळ नांदख
ु F खु

िज.प.शाळा, नवीन इमारत

1

को-हाळे गावठाणपूव पि चम को-हाळे गावठाण

कोEहाळे ,

2

को-हाळे गावठाण दाण को-हाळे गावठाण

िज.प.शाळा, नवीन इमारत

1

को-हाळे सोनवणेब+ती काळे वाडी भावा कालेवाडी

कोEहाळे ,

2

को-हाळे सोनवणे व+ती, कालेवाडी ,भा सोनवणे ब+ती

3

को-हाळे सोनवणे व+ती काळे वाडीभावा भांबारे मळा

1

को-हाळे सोनवणेव+ती काळे वाडी भावा भांबारे मळा

िज.प.शाळा, नवीन इमारत

2

को-हाळे गावठाण

कोEहाळे ,

3

को-हाळे दाभाडे मळा

4

को-हाळे भांळारे मळा

5

को-हाळे 3शरोळे व शेटे ब+ती

सती गोदावर माताजी

1

गांवठाण व उपासनीमहाराज प7रसर साकुर गांवठाण

मा4य3मक वOयालय

2

गांवठाण व उपासानी महाराज प7रसरसाकुर Rी उपासनी

केनाळ प7रसर

62

63

64

कोEहाळे

कोEहाळे

कोEहाळे

पुव-पि चम नवीन

इमारत पूव$कडून खोल नं. 1

पुव-पि चम इमारत

पूव$कडून खोल नं. 3

पुव-पि चम इमारत

पूवक
$ डून खोल नं. 5

65

साकुर

साकुर उ-तर द./ण इमारत

महाराज मंद र प7रसर
3

राजवाडा,3भ>हाट चांभारवाडामांगवाड साकुर राजवाडा

1

राजवाडा,3भ>हाट चांभारवाडा मांगवाड साकुर राजवाडा

2

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर बाबके

मा4य3मक वOयालय

3

साकुर उ-तर द./ण इमारत

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर बन

4

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर बनसोडे

5

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर वाणी मळा

1

को-हाळै र+तानांदख
ु F रोड बाबके मळा साकुर को-हाळे

2

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर नांदख
ु F

3

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर 3शडF

द./णेकडून खोल ].1

सती गोदावर माताजी
66

साकुर

द./णेकडून खोल ].2

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

मळा
सव मतदारांसाठ'

मळा

र+ता
सती गोदावर माताजी
67

साकुर

रोड

मा4य3मक वOयालय
साकुर उ-तर द./ण इमारत
द./णेकडून खोल ].3

सव मतदारांसाठ'

साकुर मधळ र+ता
4

को-हाळै र+ता नांदख
ु F रोडबाबके मळा साकुर बाबके
मळा

1

खरु ाणा ढाबा

िज.प.शाळा, गोदावर
68

साकुर

वसाहत, साकुर , पूव-

2

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल
नं. 1

खुराणा ढाबामाळवदे ब+ती राहाता साकुर र+ता साकुर
खुराणा ढाबा माळवदे ब+ती राहातासाकुर र+ता साकुर
माळवदे ब+ती

3

खुराणा ढाबा माळवदे ब+तीराहातासाकुर र+ता साकुर
राहातासाकुर र+ता

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
4

ि>3यां साठ6
5

खुराणा ढाबा माळवदे ब+तीराहातासाकुर र+ता साकुर
इं\नगर

5

खुराणा ढाबा माळवदे ब+तीराहातासाकुर र+ता साकुर

6

खरु ाणा ढाबा माळवदे ब+ती राहातासाक<र र+ता साकुर

ब^क कालनी
चार न 13
7

खुराणा ढाबा माळवदे ब+तीराहातासाकुर र+ता साकुर
Xबरोबा बन

8

खुराणा ढाबा माळवदे ब+तीराहातासाकुर र+ता साकुर
गोदावर बसाहत

69

साकुर

सती गोदावर माताजी

1

द-तनगर,3शडFसाकुर 3शव साकुर द-तनगर

मा4य3मक वOयालय

2

द-तनगर,3शडF साकुर 3शव साकुर 3शडF साकुर 3शव

1

गोदावर बसाहतसाकुर गोदावर बसाहत

साकुर उ-तरद./ण इमारत

सव मतदारांसाठ'

द./णेकडून खोल ].5
िज.प.शाळा, गोदावर
70

साकुर

वसाहत, साकुर , पूव-पि चम

सव मतदारांसाठ'

इमारत पूवक
$ डून खोल नं. 3
71

72

73

दहे गांवकोEहा
ळे
दहे गांवकोEहा
ळे

पंपळस

िज.प.शाळा, दहे गांव

1

गांवठाण व व+तीप7रसर गांवठाण व प7रसर

कोEहाळे , पूव-पि चम इमारत

सव मतदारांसाठ'

पूव$कडून खोल नं. 1
िज.प.शाळा, दहे गांव

1

गांवठाण व व+तीप7रसर पाटाखाल ल

कोEहाळे , पूव-पि चम

2

गांवठाण व व+ती प7रसर डांगेब+तीव तासकर मळा

1

पंपळस पुंड ब+ती

2

पंपळस गावठाण

3

पंपळस गायकवाड ब+ती

4

पंपळस द(हगांव र+ता गावठाण

िज.प.शाळा, पंपळस,

5

पंपळस Bनमसे ब+ती

द./ण-उ-तर इमारत

6

पंपळस खडके रोड पुंडआने ब+ती

उ-तरे कडूनखोल नं. 1

7

पंपळस कदम ब+ती

8

पंपळस _चकणे ब+ती

सव मतदारांसाठ'

इमारतपूव$कडून खोल नं. 3

सव मतदारांसाठ'

9

पंपळस खडकेरोड गायकवाड ब+ती
10 पंपळस कुदळे ब+ती
11 पंपळस तांबे ब+ती
1
पंपळस िजजामाताइ2ल श मेडीयम +कूल प7रसर
2
पंपळस इ7रगेशन बंगला प7रसर

74

75

पंपळस

पंपळस

3
िज.प.शाळा, पंपळस,

पंपळस अ+तगांव 3शव

4

द./ण-उ-तर इमारत

पंपळस सदगु) बाबाजी चैत`यमहाराज मठ

5

उ-तरे कडूनखोल नं. 3

पंपळस कॅनालये कडेचाभागवैजापुरकर ब+ती

6

पंपळस पपंळस 14 थार सरकर दवाखाना प7रसर

7

पंपळस नगर मन माउ रोड पि चमेकडील प7रसर

8

पंपळस पंपळस चार दवाखाना रोड

िज.प.शाळा, पंपळस,

1

पंपळस घोगळब+ती

द./ण-उ-तर इमारत

2

पंपळस कुदळे ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
उ-तरे कडूनखोल नं. 4

4
3

पंपळस कदम ब+ती प7रसर कालेज रोड

4

पंपळस दे वकर ब+ती खडकेवाके रोड

5

पंपळस गावठाण प7रसर

6

पंपळस वाघमरे ब+ती

7

पंपळस खडकेवाके रोड ठमके ब+ती

8

पंपळस घोगळ ब+ती प7रसर

9

पंपळस खडकेवाके रोड
10 पंपळस खडकेवाके रोड
11 पंपळस खडकेवाके रोड
12 पंपळस खडकेवाके रोड

ि>3यां साठ6
5

सोनवणे ब+ती
जगदाळे ब+ती
_चकणे ब+ती
बाघमारे ब+ती

1

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौक राहाता सावता

2

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौकराहाता चांभार वाडा

3

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौकराहाता गणपती

माळी ग>ल ,ताबोळी ग>ल ,गणपती चौक

िज. प. शाळा राहाता पुव
76

राहाता

पि चम इमारतपि चमेकडुन
खोल नं 1

चौक
4

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौकराहाता गढ जवळ

5

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौकराहाता तेल ग>ल

6

नगर मेनरोड, पि चमेस गणपती चौकराहाता माळी

सव मतदारांसाठ'

ग>ल
7

पaछ'मेस नगर मनमाड रोड गणपBत चौराहाता खंडोबा
चौक प7रसर

1

तांबोळीग>ल ,शनी मंद र रोड,खंडोबा चोक
प7रसर,गणपती चौक तांबोळी ग>ल ,शनी
मंद ररोड,खंडोबा चोक प7रसर,गणपती चौक

2

खंडोबा चोक प7रसर तप
ु े ग>ल सावता राहाता सावता

3

खंडोबा चोक प7रसर तप
ु े ग>ल सावता राहाता तप
ु े ग>ल

4

पaछ'मेस तांYबोळी ग>ल पूव$सगढ चा राहाता गढ चा

मंद र रोड
िज. प. शाळा राहाता पुव
77

राहाता

पि चम इमारतपि चमेकडुन
खोल नं 3

प7रसर
5

पaछ'मेस तांYबोळी ग>ल पूव$सगढ चा राहाता cाYहण

6

पaछ'मेस तांYबोळी ग>ल पूव$सगढ चा राहाता कासार

सव मतदारांसाठ'

ग>ल
ग>ल
7

पaछ'मेस तांYबोळी ग>ल पूव$सगढ चा राहाता गणपती
चौक

1

पaछ'मेसनगरपा3लका बाचनालय प7रसर राहाता एकलDय

2

पaछ'मेस नगरपा3लका बाचनालय प7रसरराहाता माळी

बसाहत
शारदा वOया मंद र राहाता
78

राहाता

ग>ल

उ-तरे कडील पुवपि चम
इमारत पुवकडुन खोल नं. 1

3

पaछ'मेस नगरपा3लका बाचनालय प7रसरराहाता सुतार
ग>ल

4

पaछ'मेस नगरपा3लका बाचनालय प7रसरराहाता

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

नगरपा3लका वाचनालय प7रसर
5

पaछ'मेस नगरपा3लका बाचनालय प7रसरराहाता जैन
+थानक ग>ल

6

खंडोबा चोक प7रसर तप
ु े ग>ल सावता राहाता तप
ु े ग>ल

1

रान वरोबा बन, +वामी समथ मंद र प राहाता
रान वरोबा बन

2

रान वरोबा बन, +वामी समथ मंद र प राहाता वठठल
)खमाई मंद र

3
िज.प.शाळा, सदाफळ
79

राहाता

dलास, राहातापूव-पि चम

रान वरोबा बन, +वामी समथ मंद र प राहाता पंपळवाडी
रोड

4

रान वरोबा बन, +वामी समथ मंद र प राहाता +वामी

5

पंपळवाडी रोड पण
ु तांबा रोडशBनमं(दर प7रसर एक)खे

इमारत पूव$कडील खोल

सव मतदारांसाठ'

समथ मंद र रोड
राहाता पंपळवाडी रोड सदाफळ dलॉस ते गायरान
6

पंपळवाडी रोड पुणतांबा रोडशBनमं(दर प7रसर एक)खे
राहाता शBनमं(दर ते सदाफळ dलॉस पंपळवाडी रोड

1

15 चार लांडगेब+ती 14 चार ,34चार _चतळते रोडaया
उ-तरे कडील भाग राहाता-423107

िज. प. शाळा बोठे dलास
80

राहाता

2

34 चार सदाफळ ब+ती,गोदकर ब+ती काल$ ब+ती 14

राहाता पुव पि चम

चार , 34चार _चतळते रोडaया उ-तरे कडील भाग

इमारतपूव$कडून खोल नं. 1

राहाता-423107
3

सव मतदारांसाठ'

15 चार मांतग ब+ती 14 चार , 34चार _चतळते
रोडaया उ-तरे कडील भाग राहाता-423107

1

एक)खे 3शव र+ताचाणखण बाबा रोड पंपळवाडी रोड

2

पुणतांबा रोड शBनमं(दर प7रसर पंपळवाडी रोड पुणतांबा

1

94 चार , 34चार _चतळते रोडaया उ-तरे क राहाता 15

िज. प. शाळा बोठे dलास
81

राहाता

राहाता पुव पि चम

पुणतांबा रोड शBनमं(दर प7रसरराहाता

इमारतपुव$कडून खोल नं. 2

सव मतदारांसाठ'

रोड शBनमं(दर प7रसर राहाता
चार _चतळी रोड उ-तरे कडील प7रसर (टकळे करब+ती
34चार _चतळते रोडaया उ-तरे क राहाता
2

34चार _चतळते रोडaया उ-तरेकराहाता 15चार आरणे
ब+ती,दादाबापू सदाफळब+त ् 34चार _चतळते रोडaया
उ-तरे कराहाता

3

भाग सदाफळ ब+ती 34चार _चतळते रोडaया उ-तरे क

िज.प.शाळा, 15 चार ,
82

राहाता

राहाता, द./ण-उ-तर इमारत

34चार _चतळते रोडaया उ-तरेकराहाता 15चार पूव$कडील
राहाता

4

उ-तरे कडून खोल नं. 1

34चार _चतळते रोडaया उ-तरेकराहाता _चतळी रोड चार
न.34 Bनकाळे ब+ती प7रसर 34चार _चतळते रोडaया
उ-तरे कराहाता

5

15चार _चतळते रोडaया उ-तरेकराहाता _चतळी रोड 15
चार पूवकडील उ-तरे कडील प7रसर 15चार _चतळते
रोडaयाउ-तरेक राहाता

6

94 चार , 34चार _चतळते रोडaयाउ-तरे क राहाता
15चार पूव$कडेल _चतळीरोड उ-तरे कडील ्

7

94 चार , 34चार _चतळते रोडaयाउ-तरे क राहाता 15

सवमतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

चार पूव$कडीळ प7रसर बोढे ब+ती
1

_चतळी रोड,चार न 15,पी के बोरवलेराहाता _चतळी
रोड 15 चार

2

_चतळी रोड,चार न 15,पी केबोरावले राहाता एम पी
_चतळीरोड 15 चार

िज.प.शाळा, 15 चार ,
82 अ

राहाता

3

_चतळी रोड,चार न 15,पी के बोरवलेराहाता चार न

4

_चतळी रोड,चार न 15,पी के बोरवलेराहाता राजनगांव

5

_चतळी रोड,चार न 15,पी के बोरवलेराहाता कॅनोल

15 पी के बोरवले ब+ती

राहाता,न वनइमारतीaया उ-तरे
कडील पुव पि चम जुनी
इमारत पूव$कडून खोल नं.1

सव मतदारांसाठ'

रोड 15 चार
(पाटाaया कडेला)
6

_चतळी रोड,चार न 15,पी केबोरावले राहाता _चतळी
रोड गाडेकर मळा

1

खंडोबा चोक प7रसरतप
ु े ग>ल सावता राहाता सावता
मंद र रोड

2

आ`णाभाऊ साठे नगर आंबेडकरनगर,बारगांव वाडी

3

आ`णाभाऊ साठे नगर आंबेडकर नगरबारगांव वाडी

िज. प. शाळा राहाता पुव
83

राहाता

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

राहाता आ`णाभाऊ साठे नगर

नं. 3

सव मतदारांसाठ'

राहाता आंबेडकर नगर
4

आ`णाभाऊ साठे नगर आंबेडकर नगरबारगांव वाडी
राहाता _चतळी रोड बारगावं बाडी

1

_चतळी रोड लट
ु े ब+ती _चतळी रोड,चार न 15,पी के
बोरावके राहाता

िज.प.शाळा, 15 चार ,
84

राहाता

2

नवनाथ नगर अ+तगांव रोड गाडेकरमळा राहाता

3

चार नं.15,_चतळीरोडनवाळे ब+तीपारधे व+ती राहाता

राहाता, द./ण-उ-तर
इमारतउ-तरे कडून खोल नं. 2

चार नंबर 15
4

सव मतदारांसाठ'

चार नं.15,_चतळीरोडनवाळे ब+तीपारधे व+ती राहाता
राजनगांव रोड

5

चार नं.15,_चतळीरोडनवाळे ब+तीपारधे व+ती राहाता

1

अ+तागांव रोडगाडेकर मळा नवनाथ नगर राहाता

2

चार नं. 15 _चतऴी रोड नवाळे व+ती

3

_चतळी रोड बारगांववाडी

िज.प.शाळा, 15 चार ,

4

गाडेकर मळा अ+तागांव रोडनवनाथ नगर राहाता

राहाता, द./ण-उ-तरइमारत

5

अ+तगांव रोड गाडेकर भज
ु बळनवनाथ नगर राहाता

उ-तरे कडून खोल नं. 3

6

नवाळे मळा चार नं 14 चार

_चतळी रोड बारगांव बाडी

85

राहाता

सव मतदारांसाठ'

नं.15,_चतळीरोडनवाळे ब+ती पारधे व+ती राहाता
7

अ+तगांव रोड अंXबकानगर _चतळीरोडनवाळे ब+ती पारधे

1

आडाचामळा,नवनाथनगर तहासीळ प7रसर राहाता

व+ती राहाता
शारदा वOया मंद र राहाता
86

राहाता

अ+तागांव रोड नवनाथनगर

उ-तरे कडील पुव पि चम

सव मतदारांसाठ'

इमारत पुव$कडुन खोल नं. 3
87

राहाता

शारदा वOया मंद र राहाता
उ-तरे कडील पुवपि चम

1

आडाचामळा,नवनाथनगर तहासीळ प7रसर राहाता
अ+तागांव रोड नवनाथनगर

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
इमारत पुव$कडुन खोल नं. 4

ि>3यां साठ6
5

4
2

आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासील नगरराहाता आडाचा
मळा

शारदा वOया मंद र राहाता
88

राहाता

1

आडाचामळा,नवनाथनगर तहासीळ प7रसर राहाता
तहा3सल प7रसर वाबले बखार प7रसर

उ-तरे कडील पुव पि चम

सवमतदारांसाठ'

इमारतपुव$कडुन खोल नं. 5
1

आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासील नगरराहाता आडाचा

2

आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ प7रसरराहाता

मळा

शारदा वOया मंद र राहाता
88 अ

राहाता

उ-तरे कडील पुवपि चम
इमारत पुवक
$ डुन खोल नं. 6

वशालनगर
3

सव मतदारांसाठ'

आडाचा मळा,नवनाथनगर तहासीळ प7रसरराहाता नगर
रोड पूवक
$ डीळ भाग वरे श पdचर

शारदा वOया मंद र राहाता
89

राहाता

उ-तरे कडील पुवपि चम
इमारत पुव$कडुनखोल नं 7

1

+वामी समथमंद र रा वयानगर म[जीद राहाता +वामी
समथ प7रसर

2

+वामी समथ मंद र रा वयानगरम[जीद राहाता राबीया

1

+वामी समथमंद र रा वयानगर म[जीद राहाता म[जीद

2

शारदा वOया मंद रते +वामीसमथमंद र राहाता +वामी

सव मतदारांसाठ'

नगर
शारदा वOया मंद र राहाता
90

राहाता

उ-तरे कडील पुवपि चम

पाठ'मागील प7रसर

इमारत पुव$कडुन खोल नं 8

समथ मं(दर प7रसर
1

खंडोबा चौकउ-तरे कडील भाग सोपान /ी राहाता खंडोबा

2

खंडोबा चौक उ-तरे कडील भाग सोपान/ी राहाता सोपान

िज. प. शाळा राहाता पूव91

राहाता

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

चौक प7रसर

नं.1

92

राहाता

खंडोबा चौकउ-तरे कडील भाग सोपान /ी राहाता बा)बा
भाऊ मेहेते नगर

2

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल
नं. 2

सव मतदारांसाठ'

भागज
ु ी सदाफळ रोड
1

िज. प. शाळा राहाता पूव-

सव मतदारांसाठ'

खंडोबा चौक उ-तरे कडील भाग सोपान/ी राहाता ताYहणे
गु)जी मळा प7रसर

3

खंडोबा चौक उ-तरे कडील भाग सोपान/ी राहाता

1

गांवठाण एक)खेगावठाण वेस प7रसर

िज.प.शाळा, एक=खे, पूव-

2

गांवठाण एक)खे वgे वर मंद रप7रसर

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

3

गांवठाण एक)खे कंु भार ग>ल

नं. 1

4

गांवठाण एक)खे वgे वर मंद राचे उ-तरे स

5

गांवठाण एक)खे का0होबा मं(दरभाग

1

गांवठाण एक)खेबोड$ ग>ल

2

गांवठाण एक)खे सोसायट

3

गांवठाणaया पि चमेस एक)खे वरोबा मंद र बसाहत

सव मतदारांसाठ'

कातनाला _गधाड बनकर मेहेते ब+ती रे

93

एक=खे

िज.प.शाळा, एक)खे, पूव
94

एक=खे

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल
नं. 3

सव मतदारांसाठ'

वभाग

गांवते पि चमेस ्
4

गांवठाणaया पि चमेस मदनशा बाबाबसाहत गांवचेपूवhस

िज.प.शाळा, एक)खे, उ-तर

1

गांवठाणaयापि चमेस राजवाडा

द./ण इमारतद./णेकडूनखोल

2

गांवठाणaया पि चमेस रामपूरवाडीर+ता

नं. 2

3

गांवठाणaया पि चमेस ल6मीआईमंद र काल$मळा

सव मतदारांसाठ'

पूणतांबा माग
95

एक=खे

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
4

3शव वभाग एक=खे आMे ब+तीद-तमंद र प7रसर

5

3शव वभाग एक=खे कारखाना लगतपेiोल पपांजवळ

6

3शव वभाग एक=खे सोळचार राहता_चतळी रोड उ-तर

1

3शव वभाग एक=खेखळीवाडगी - पपंळवाडी माग

ि>3यां साठ6
5

द./णेस

96

एक=खे

2
िज.प.शाळा, एक)खे, उ-तर

3शव वभाग एक=खे 3शवराम सागर - नपा वाडी माग

3

द./ण इमारतद./णेकडून

3शव वभाग एक=खे आभाळे ब+तीराहाता 3शव वभाग

4

3शव वभाग एक=खे आMे ब+तीअ+तगांवमाग राहाता

खोल नं. 3

97

98

99

रांजणगांवखु।

रांजणगांवखु।

रांजणगांवखु।

100

रांजणगांवखु।

रोडचे द./णेस
5

3शव वभाग एक=खे सोळाचार शाळे जवळ

1
िज.प.शाळा, रांजणगांव खु।,

गावठाण पूव$सहनुमान मंद र प7रसर

2

पूव-पि चम इमारतपूव$कडून

गावठाण पूव$स घरकुत बसाहत समाजमंद र

3

खोल नं. 1

गावठाण पूव$स शाळा प7रसर

4

गावठाण पूव$स इ7रगेशन बंगल वभाग

1

गावठाण पूव$सकॅनाळ वभाग

िज.प.शाळा, रांजणगांव खु।,

2

गावठाण पूव$स बोड$ ब+ती

पूव-पि चम इमारतपव
ू $कडून

3

गावठाण पूव$स गाढवे ब+ती

खोल नं. 3

4

गावंठाण पूव$स गाढवे ब+तीगाड$ब+ती

5

गावंठाण पूव$स अ+तगाव मागमायबां मंद र प7रसर

िज.प.शाळा, रांजणगांव खु।,

1

गावंठाण पूव$सजांभळीचा मळा 3शवाचा मळा

पूव-पि चम इमारतपूव$कडून

2

गावंठाण पूव$स 3सनेमा टाक<ज भाग

1

कारखाना कमचार बसाहत लेबरdवाटर लेबर dवाटर

2

कारखाना कमचार बसाहत लेबरdवाटर झोपडी वभाग

3

कारखाना कमचार बसाहत लेबरdवाटर सफाई कमचार

खोल नं. 5

िज.प.शाळा, गणेशनगर,
पुव-पि चम इमारतपि चमेकडून
खोल नं. 3

सव मतदारांसाठ'

बसाहत
4

कारखाना कालॅ नी हाय+कुल प7रसर

5

कारखाना कालॅ नी गणेश मंद र वभाग

1

अ+तगांव चेपि चमेकडील भाग चाळीस वाडा

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

(इं(दरानगर)
2

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागडUगरवाढ मळा

3

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागनवेब+ती, राहाता र+ता

4

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागघोडेकर ब+ती राहाता

5

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागतांबोढ ब+ती (केनाळ

- द./ण इमारत उ-तरे कडून

6

खोल नं. 2

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागसज$राव नवे ब+ती

7

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागकेळवळ र+ता नळे ब+ती

8

अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग नळे देसाई ब+ती

िज.प.शाळा, अ+तगांव,
101

अ+तगांव

र+ता

पूव$कडील जुनी इमारत उ-तर

जवळ)

9

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागसमदSडया मळा
10 अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग गोगलगांव र+ता
11 अ+तगांव चे पि चमेकडील भागअ+तगांव वकास माग
नळे ब+ती

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

12 अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग_चंचकाटा र+ता
13 अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग नवेब+ती (सापाचा
मळा)
14 अ+तगांव चे पि चमेकडील भागजेजक
ु र ब+ती
(आरं गळे मDयाकडीळ)

102

अ+तगांव

1

अ+तगांव चेपि चमेकडील भाग आरं गळे मळा

2

अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग नवेदेसाई ब+ती

3

अ+तगांव चे पि चमेकडील भाग गोगलगावं र+ता

4

अ+तगांव चे पि चमेकडील भागगवांदे ब+ती

5
िज.प.शाळा, अ+तगांव,नवीन

अ+तगांव प7रसर _चंचफाटयाकडीळसापते ब+ती

6

उ-तर - द./ण

अ+तगांव प7रसर साकुरचा वरोबामंद रा पाठा भागे

7

अ+तगांव प7रसर सुलाखे ब+ती

8

अ+तगांव प7रसर गोगलगांव रसया लगत

इमारतउ-तरे कडून खोल नं. 1

सव मतदारांसाठ'

9

अ+तगांव प7रसर गDहाणे गाडेकरब+ती
10 अ+तगांव प7रसर रामभाऊ जेजुकरसUडगk ब+ती
11 अ+तगांव प7रसर रामभाऊ जेजुकरसUडगk ब+ती
12 अ+तगांव प7रसर को-हाळै ब+ती

103

अ+तगांव

1

अ+तगांव प7रसरलUढे ब+ती राहाता रोड

2

अ+तगांव प7रसर चाळीस वाडी_चंचफाटा गोगळगांव र+ता

3

अ+तगांव प7रसर चोळके वाडी

4

अ+तगांव पूव भाग नानाभाऊ चोळकेब+ती

5

अ+तगांव पूव भाग सापते ब+ती (पाटा खाल ळ)

6
िज.प.शाळा, अ+तगांव,

अ+तगांव पूव भाग चोळके ब+तीभागवतराव चौळके

7

उ-तर-द./ण

अ+तगांव पूव भाग गोड$भागवतराव पाट ल ब+ती

8

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 1

अ+तगांव पूव भाग Xlभव
ु नब+ती समा7रक पाईन

9

अ+तगांव पूव भाग
10 अ+तगांव पूव भाग
11 अ+तगांव पूव भाग
12 अ+तगांव पूव भाग

सव मतदारांसाठ'

बाबूरावगोड$ पाट ळ ब+ती
पळरावाट (भाऊसो चौळके)
ळांडवेब+ती (36चार )

सात मो[याजवळजेजट
ु कर ब+ती
13 अ+तगांव पूव भाग 36चार जवळीळगोड$ चोळके कुलकणF
14 राजणगांव र+-याचे वे एक)खे3शवा म4ये एक)खे र+ता
1 रांजनगावरा+तयाचे व राकुखे 3शवा मं गणेशनगर र+ता
2 रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं गवांदे ब+ती
3

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं मेचे ब+ती

4

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं जुना मळा

5

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं Xlभव
ु न ब+ती गुंड

न वन इमारत उ-तर -

6

द./णइमारतउ-तरे कडून खोल

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं सातमो[या जवळ

7

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं 35 चार कडीळ

8

राजणगांव र+-याचे वे एक)खे3शवा म4ये एक)खे र+ता

9

रांजनगाव रा+तयाचे व राकुखे 3शवामं 35 चार कडीळ

िज.प.शाळा, अ+तगांव,
104

अ+तगांव

नं. 3

वाडी

भाग

भाग
10 अ+तगांव प7रसर अ+तगांव

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

िज.प.शाळा, अ+तगांव,
105

अ+तगांव

उ-तर - द./ण नवीन
इमारतउ-तरे कडून खोल नं. 5

106

चोळकेवाडी

4
11 अ+तगांव गावठाण गावठाण
1 अ+तगांव गावठाणगावठाण
2 गावठाण ह7रजन बाडा मांगवाडाअ+तगांव गावठाण
3 गावठाण ह7रजन बाडा मांगवाडाअ+तगांव हर जन वाडा
4

गावठाण ह7रजन बाडा मांगवाडामांगवाडा

1

अ+तगांव प7रसरलUढे ब+ती राहाता रोड

2

अ+तगांव प7रसर चोळके वाडी

3

अ+तगांव पूव भाग नानाभाऊ चोळकेब+ती

4

अ+तगांव पूव भाग चोळकेब+ती(डागड)

िज.प.शाळा, चोळकेवाडी,

5

अ+तगांव पूव भाग चोळके ब+ती (टे काडी)

पूव-पि चम इमारतपि चमेकडून

6

अ+तगांव पूव भाग चोळके ब+तीआर बी चोळके

खोल नं. 2

7

अ+तगांव पूव भाग चोळके ब+तीभागवतराव चौळके

8

अ+तगांव पूव भाग गोड$भागवतराव पाट ल ब+ती

ि>3यां साठ6
5

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

9

अ+तगांव पूव भाग 36चार जवळीळगोड$ चोळके कुलकणF
10 अ+तगांव प7रसर चोकळे वाडी
11 चौळकेवाडी चौळकेवाडी
िज.प.शाळा, चोळकेवाडी,
107

चोळकेवाडी

1

चौळकेवाडीचौळकेवाडी

पूव-पि चम इमारत

सव मतदारांसाठ'

पि चमेकडून खोल नं. 1
108

109

मोरवाडी

तरकसवाडी

िज.प.शाळा, मोरवाडी, उ-तर

1

अ+तगांव प7रसरचोकळे वाडी

द./ण जुनी एक

2

अ+तगांव प7रसर मोरवाडी

खोल चीइमारत

3

अ+तगांव प7रसर अ+तगांव

िज.प.शाळा, तरकसवाडी,

1

अ+तगांव प7रसरचोकळे वाडी-तकसवाडी

पुव-पि चम इमारत पूवक
$ डून

2

अ+तगांव प7रसर सकसवाडी

1

गावंठाण व व+तीप7रसर गावंठाण व प7रसर

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

खोल नं. 1
िज.प.शाळा,खडकेवाके, पुव110

111

112

खडकेवाके

खडकेवाके

केलवडबु।

पि चम इमारत पूवक
$ डून खोल

सव मतदारांसाठ'

नं. 1
1
िज.प.शाळा,खडकेवाके, पुव-

गावंठाण व व+तीप7रसर पोकळे मळा व द-त ब+ती

2

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

गावंठाण व व+ती प7रसर मळई प7रसर

3

नं. 3

गावंठाण व व+ती प7रसर मुरादे भज
ु मळ
ु े ब+ती

4

गावंठाण व व+ती प7रसर यादव मळा

िज.प.शाळा, केलवड बु।,

1

गांवठाण वपूव$कडील भाग गावंठाण व प7रसर

पि चमेकडील उ-तर

2

गांवठाण व पूव$कडील भाग गांवठाणव प7रसर

1

गांवठाण वपूव$कडील भाग कांदळकर राऊत ब+ती

2

गांवठाण व पूव$कडील भाग गोठा वद-तनगर

3

गांवठाण व पूव$कडील भाग लांडओ
े ढा व प7रसर

4

गांवठाण व पूव$ कडीळ भागकांदळकर व राऊत ब+ती

5

गांवठाण व पूव$ कडीळ भाग गोठावा द-तनगर

6

गांवठाण व पूव$ कडीळ भाग लांडओ
े ढा व प7रसर

1

गावंठाण वपि चमेकडील भाग गांवठाण व प7रसर

द./णइमारत उ-तरे कडून खोल

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नं. 1

िज.प.शाळा, केलवड बु।,
113

114

केलवडबु।

केलवडख।ु

पूव$कडील उ-तर द./णइमारत
नं. 2, उ-तरेकडून खोल नं.
1
िज.प.शाळा, केलवड ख.
ु ॥,

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
2

गावंठाण व पि चमेकडील भागगांवठाण व प7रसर

1

गावंठाण वपि चमेकडील भाग कांदळकर व राऊळ ब+ती

2
िज.प.शाळा, केलवड ख.
ु ॥,

गावंठाण व पि चमेकडील भाग गोठा वद-तनगर

3

द./णेकडील पूव पि चमइमारत

गावंठाण व पि चमेकडील भाग लांडओ
े ढा व प7रसर

4

पूव$कडून खोल नं. 3

गावंठाण व पि चमेकडील भागकांदळकर व राऊत ब+ती

5

गावंठाण व पि चमेकडीळ भाग गोठा वद-तनगर

6

गावंठाण व पि चमेकडील भाग लांडओ
े ढा व प7रसर

1

गावठाण गडगेबराडे कानकारे ब+ती मु गावठाण

2

गावठाण गडगे बराडे कानकारे ब+तीमु गडगे वराडे

द./णेकडील इमारत पूवपि चम

ि>3यां साठ6
5

इमारत पूवक
$ डून खोल नं. 1

115

केलवडख।ु

सव मतदारांसाठ'

पंZीलोकाई
िज.प.शाळा, पंZी लोकाई,
116

पंZीलोकई

पूव पि चम इमारतपूव$कडून

कानकाटे ब+ती
3

खोल नं. 1

गावठाण गडगे बराडे कानकारे ब+तीमु मुतउक चांगले

सव मतदारांसाठ'

गाडेकर ब+ती
4

गावठाण गडगे बराडे कानकारे ब+तीमु तारगे धाlक
ब+ती

1

गावठाण शेळकेब+ती आडगावते पंZीलोकाईर+ता गावठाण

2

गावठाण शेळके ब+ती आडगावते पंZीलोकाईर+ता शेळके

आडगांव खद
ु
िज.प.शाळा, आडगांव ख.
ु ॥,
117

आडगांवख।ु

पूव पि चम इमारतपि चमेकडून

ब+ती
3

खोल नं. 1

गावठाण शेळके ब+ती आडगावते पंZीलोकाईर+ता आडगांव

सव मतदारांसाठ'

ते पZीलोकाई र+ता ब+ती
4

गावठाण शेळके ब+ती आडगावते पंZीलोकाईर+ता तलaया
आतील व पंपकाची ब+ती

118

आडगांवबु।

िज.प.शाळा, आडगांव बु.॥,

1

गावठाण कार ब+तीBनमडोबाडी आडगांव बु । गावठाण

पूव पि चम नवीन

2

गावठाण कार ब+ती Bनमडोबाडीकारब+ती व शेळके ब+ती

इमारतपि चमेकडून खोल नं.
1

3

गावठाण कार ब+ती BनमडोबाडीBनमशेवाडी

1

शेळके ब+ती ( पंZीBनमळर+ता)बkद ब+ती आडगांव बु।ते

पूव पि चम नवीन

2

इमारतपि चमेकडून खोल नं.
2

शेळके ब+ती ( पंZीBनमळर+ता)बkद ब+ती बkद ब+ती

3

शेळके ब+ती ( पंZीBनमळर+ता)बkद ब+ती जाधव राऊत

1

गावठांण,ममदापुरर+ता,लोणी र+ता,तळयाचामळा,राजुर र

2

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम

िज.प.शाळा, आडगांव बु.॥,
119

आडगांवबु।

सव मतदारांसाठ'

शेळके ब+ती ( पंZीBनमळ)
सव मतदारांसाठ'

ब+ती
गावठांण

िज.प.शाळा, पंZी Bनमळ,
120

पंZीBनमळ

पूव पि चम इमारतपूव$कडून

खळवाडी
3

खोल नं. 3

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम

सव मतदारांसाठ'

अ+तगांव र+ता
4

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम
नगर मनमाड र-सा उ-तर बाजूने

1

खळवाडी,अ+तगांवर+ता, वाकडी र+ता,दे साईव+ती,हनुम

2

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम

िज.प.शाळा, पंZी Bनमळ,
121

पंZीBनमळ

पूव पि चम इमारतपूव$कडून
खोल नं. 5

पंपळचा मळ
वाकडी र+ता

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
3

ि>3यां साठ6
5

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम
दे साई ब+ती

4

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम

5

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम

हनम
ु ान वाडी
ममदापुर र+ता
6

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम
नगर मनमाड र-सा उ-तर बाजूने

7

खळवाडी,अ+तगांव र+ता, वाकडीर+ता,दे साईव+ती,हनुम
गावतळया जवळ

8

गावठांण,ममदापुर र+ता,लोणीर+ता,तळयाचामळा,राजुर र

1

गावठांण,ममदापुरर+ता,लोणी र+ता,तळयाचामळा,राजुर र

2

गावठांण,ममदापुर र+ता,लोणीर+ता,तळयाचामळा,राजुर र

गावठांण
एम.एस.बी कॉलनी
राऊन ब+ती
3

गावठांण,ममदापुर र+ता,लोणीर+ता,तळयाचामळा,राजुर र
गोगळ र+ता

4
िज.प.शाळा, पंZी Bनमळ,
122

पंZीBनमळ

उ-तर द./ण इमारतउ-तरे कडून

गावठांण,ममदापुर र+ता,लोणीर+ता,तळयाचामळा,राजुर र
भस
ु ाळ ब+ती

5

गावठांण,ममदापुर र+ता,लोणीर+ता,तळयाचामळा,राजुर र

6

खळवाडी खळ2याचा मळा, महादे वमंद र,गोगलगांव

खोल नं. 1

सव मतदारांसाठ'

पवार ब+ती
र+ता,क खळवाडी
7

खळवाडी खळ2याचा मळा, महादे वमंद र,गोगलगांव
र+ता,क खळ2याचा मळा

8

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ
सराफ ब+ती

1

खळवाडी खळ2याचामळा, महादे व मंद र,गोगलगांव

2

खळवाडी खळ2याचा मळा, महादे वमंद र,गोगलगांव

3

खळवाडी खळ2याचा मळा, महादे वमंद र,गोगलगांव

र+ता,क महादे व मंद र
र+ता,क गोगल गांव र+ता
र+ता,क कावड वह र
4
िज.प.शाळा, पंZी Bनमळ,
123

पंZीBनमळ

द./ण-उ-तर इमारतउ-तरे कडून

खळवाडी खळ2याचा मळा, महादे वमंद र,गोगलगांव
र+ता,क आटमोटाचा मळा

5

खोल नं. 4

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ
महादे व बाडी

6

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ

7

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ

आडगांव र+ता
घोरपडे ब+ती
8

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ
आंnयाचा मळ

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
9

ि>3यां साठ6
5

महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ

जांभळीचा मळा
10 महादे ववाडी,आडगांवर+ता,घोरपळे व+ती,आंnयाचामळ,जाभ
सराफ ब+ती
1

पाटाaया द./णेकSडल भाग चार नं.2 लोनी बु तलाठ'
कायालयाaया समोर बामळे वर

2

पाटाaया द./णे कSडल भाग चार नं.2 लोनी बु

3

पाटाaया द./णे कSडल भाग चार नं.2 लोनी बु Mाम

गांवठाणaया उ-तरे स सोसायट गोडावून जवळ
िज.प.शाळा, बाभळे वर
124

बाभळे वरखु।

खु.॥, पूव पि चम
इमारतपूव$कडून खोल नं. 3

पंचायत कायालयaया मागे जुना लोणी राजुर रस
4

सव मतदारांसाठ'

पाटाaया द./णे कSडल भाग चार नं.2 लोनी बु नगर
मनमाड र+तेaया पि चमkस बतन नगर बामहे वर

5

पाटाaया द./णे कSडल भाग चार नं.2 लोनी बु Rी राम
पूर रोडaया पि चमेस वडारवाडा वे घोगरे पे

125

बाभळे वरखु।

1

बामळे वर खद
ु Rी रामपूर िज>हा दध
ु संघ कॉलनी

2

बामळे वर खद
ु दध
ु संघ कॉलनीशेजा7रल घरे

3

बामळे वर खद
ु लोणी खुदaया3शवेस पाचगट ब+ती,

4
िज.प.शाळा, बाभळे वर

बामळे वर खद
ु एम.एस.ई.बीरोडaया कडेaया व+-या

5

खु.॥, पूव पि चम

बामळे वर खद
ु Zवरा दध
ु सोसायट समो7रल व+-या

6

बामळे वर खद
ु Yह+के 3सनेमा_थयेटेरaया जवळील

इमारतपूव$कडून खोल नं. 4

सव मतदारांसाठ'

बk\ेब+ती
7

बामळे वर खद
ु Rी रामपूररोडaया द./णेस 3म>कबार
जवळ

8

बामळे वर खद
ु Zवशनगर रोडaयालगनaया व+-या

1

बामळे वर खद
ु Zवशनगर रोडaया लगनaया व+-या

2

बामळे वर खद
ु भारत गैसaयामा_गल घरे

3

बामळे वर खद
ु माहे वर ि+ट>aया मागे नगर मनमाड

खु.॥, पूव पि चम

4

बामळे वर खद
ु मळ
ु ा Zवराकायलय शेजार ल घरे

इमारतपूव$कडून खोल नं. 5

5

बामळे वर खद
ु नगर रोडaयापि चमेस वासद
ु े व मोकाशी

6

बामळे वर खद
ु कोकाटे ब+ती3शवशिdत गॅरेजaया मागे

7

बामळे वर खद
ु नगर रोडaयापि चमेस हॉटे ल पवन रोजार

1

बामळे वर खद
ु कृ ष वJान के0\ समो7रल घरे

2

बामळे वर खद
ु 200 के Dह कॉलनी एस ट +टे `ड शेजार

3

बामळे वर खद
ु नगर रोडaयापूव$स एस ट +टे `डaया

रोडaया पार_चम

िज.प.शाळा, बाभळे वर
126

बाभळे वरखु।

सव मतदारांसाठ'

नगर

िज.प.शाळा, बाभळे वर
127

बाभळे वरखु।

खु.॥, पूव पि चम
इमारतपूव$कडून खोल नं. 6

द/ीण कडील घरे
4

बामळे वर खद
ु गांवठाण शेजार ल ZंZी Bनमळ ते बaम ्

1

पाटाaयाद./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। बाभळं वर

सव मतदारांसाठ'

नामलेश

128

बाभळे वरबु◌ु
।

िज.प.शाळा, बाभळे वर
बु.॥, पूव पि चम
इमारतपूव$कडून खोल नं. 1

बु.गावठाण Mाम पंचायत जवळ
2

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर
लोणी र+तेaया द./णेस

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
3

ि>3यां साठ6
5

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर
लोणी र+तेaया उ-तरे ला अHट वनायक कॉल

4

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Yह+के नगर

5

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Yह+के

Yह+के हॉ+पीटलaया मागे
ब+ती गटनबंर 163
6

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर
लोणी र+तेaया द./णेला

7

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। कनॉलaया
द./णेस राव साहे ब Yह+के यांची ब+ती

8

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। कनॉलaया

9

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Bनसगांव

द./णेस योबरे ब+ती व प7रसर
3शवेaया उ-तरे स
10 पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। कनॉलaया
उ-तरे कडील वस-या
1

पाटाaयाद./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। कनॉलaया
उ-तरे कडील वस-या

2

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर
रोडaया उ-तरे स वOया वकास पबयाक +क

3

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर

4

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। पnल क

रोडaया द./णेस
+कूलaया मागे
5
िज.प.शाळा, बाभळे वर
129

बाभळे वरबु।

बु.॥, पूव पि चम

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Rीरामपुर
रोडaया उ-तरे स सुसद
ु रबगंला

6

इमारतपूव$कडून खोल नं. 2

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। एम एस ई

सव मतदारांसाठ'

बोडaया मागे
7

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। पायरे 0स

8

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Yह+के

9

पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। अHट वनायक

ऑrफस जवळ दगडी खाणी शेजार
हॉ+पीटलaया मागे
कॉलनी
10 पाटाaया द./णेकडील भाग चार न2लोणीबु।। Yह+के
हा+पीटलaया मागे
130

राजुर

िज.प.शाळा, राजुर , पूव

1

राजूर गावठाणRी रामपूर राडaया उ-तर बाजूस िज पं श

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

2

राजूर गावठाण Rीरामपूर रोडaयाद./णेमघील गांवठा

सव मतदारांसाठ'

नं. 1

131

राजुर

1
िज.प.शाळा, राजुर ,

राजूर गांवठाणाचे पूव भागातील रोकड ब+ती

2

पि चमेकडील उ-तर-

राजूर गांवठाणाचे पूव भागातीलकाउसकर ब+ती

3

राजूर गांवठाणाचे पूव भागातीलगांवठाणाजवळील कदम

4

राजूर गांवठाण पि चम भागतीलव+-या मुसमाडे ब+ती

द./णइमारतद./णेकडून खोल
नं. 1

ब+ती

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

कदम ब+ती व जूनेगांवठ

िज.प.शाळा, राजुर , द./ण132

133

राजुर

राजुर

5

राजूर गांवठाण पि चम भागतीलव+-या चारमो0या

6

राजूर गांवठाण पि चम भागतीलव+-या गा>हारवाडी

1

राजूर गांवठाणपि चम भागतील व+-या मुसमाडे ब+ती
कदम ब+ती व जूनेगांवठ

उ-तरइमारत द./णेकडूनखोल
नं. 3

2

राजूर गांवठाण पि चम भागतीलव+-या खडकवाडी

िज.प.शाळा, राजुर -

1

राजूर गांवठाणपि चम भागतील व+-या मुसमाडे ब+ती
कदम ब+ती व जूनेगांवठ

गो>हारवाडी, जुनी
इमारतद./ण-उ-तर इमारत

2

राजूर गांवठाण पि चम भागतीलव+-या गा>हारवाडी

1

गांवठाणाचे पूवबाजू रोकडे ब+ती

2

गांवठाणाचे पूव बाजू जवरे ब+तीकदमकर ब+ती

इमारत उ-तरे कडील खोल नं.
2

3

गांवठाणाचे पूव बाजू यादवमळाकदम ब+ती

4

गांवठाणाचे पूव बाजू ससाने वसतीगांवठाणा-यगत कदम

िज.प.शाळा, ममदापूर,

1

ममदापूर गावठाणममदापूर गांवठाण

उ-तरे कडून खोल नं. 1
िज.प.शाळा, ममदापूर
134

135

ममदापुर

ममदापुर

पूव$कडीलउ-तर द./ण नवीन

पि चमेकडीलउ-तर द./ण

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नवीनइमारत उ-तरे कडून खोल
नं. 1

136

137

ममदापुर

ममदापुर

1

गावठाण वYहैसमळा गावठाण

2
िज.प.उद ू शाळा, ममदापूर,

गावठाण व Yहै समळा Yहैसमळा

3

पुव प चीम

Yहै समळा Yहै समळा

4

इमारतपूवकडूनखोल नं. 2

Yहै समळा भा-मेराव ब+ती शेजळ
ू ब+ती

5

Yहै समळा रोकडे ब+ती

6

रोकडे ब+ती Yहै स मळा

1

गांवठाणाचे पूवबाजू जवरे ब+ती कदमकर ब+ती

िज.प. उद ू शाळा, ममदापरू ,

2

Yहै समळा Yहै समळा

पुव-पि चम इमारतपूव$कडून

3

गांवठाणाचे पूव बाजू ससाने वसतीगांवठाणा-यगत कदम

खोल नं.4

4

ममदापूर गावठाण ममदापूर गांवठाण

5

Yहै समळा रोकडे ब+ती

1

यादवमळा वKलनगर चार नं 5 गk बरे गोरे व+ती नांदरू

िज.प.शाळा, नांदरु ख.
ु ॥,
138

नांदरु खु

सव मतदारांसाठ'

खद
ु यादवमळा
2

पूव पि चम इमारतपूव$कडून
खोल नं. 1

सव मतदारांसाठ'

यादवमळा वKल नगर चार नं 5 गk बरे गोरे व+ती नांदरू
खुद वKल नगर चार नं 5

3

सव मतदारांसाठ'

यादवमळा वKल नगर चार नं 5 गk बरे गोरे व+ती नांदरू
खूद ठUबरे व गोरे ब+ती

िज.प.शाळा, नांदरु ख.
ु ॥,
139

नांदरु खु

1

गांवठाण गांवठाण

पूव पि चम इमारत पूवक
$ डून

सव मतदारांसाठ'

खोल नं. 3

140

नांदरु बु

1
िज.प.शाळा, नांदरु बु.॥,

गांवठाण गांवठाण

2

पूव पि चम इमारतपूव$कडून

नांदरू बु गांवठाण गोरे घोरपडेव+ती गांवठाण

3

नांदरू बु गांवठाण गोरे घोरपडेव+ती नांदरू बुथ और

खोल नं. 5
141

रांजणखोल

िज.प.शाळा, रांजणखोल, पूव
पि चम इमारतपव
$ डून खोल
ू क

सव मतदारांसाठ'

घोरपडे ब+ती
1

गांधी वाडी पांडूरं ग वसाहत हनम
ु ानवाडा (_चमरा)
गांवठाण

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
नं. 1

4
2

ि>3यां साठ6
5

गांधी वाडी पांडूरं ग वसाहत हनम
ु ानवाडा (_चमरा)
राजणखोळ गांधी वाडी

3

गांधी वाडी पांडूरं ग वसाहत हनम
ु ानवाडा (_चमरा) राजण

4

गांधी वाडी पांडूरं ग वसाहत हनम
ु ानवाडा (_चमरा)

खोळ पांडूरं गवसाहन
रांजणखोळ हनम
ु ान वाडी
5

गांधी वाडी पांडूरं ग वसाहत हनम
ु ानवाडा (_चमरा)
राजणखोळ _चमटा

6

गांवठाण गांधी वाडी ल/्मीवाडीलांउगे गांवठाण
राजणखोल

7

गांवठाण गांधी वाडी ल/्मीवाडीलांउगे रांजणखोळ

8

गांवठाण गांधी वाडी ल/्मीवाडीलांउगे रांजण खोळ ल/्मी

9

गांवठाण गांधी वाडी ल/्मीवाडीलांउगे रांजणखोळ

गांधीवाडी
वाडी
लांडगेब+ती
1

गांवठाण वKलवाडी रांजणखोल गांवठाण

2

गांवठाण वKल वाडी रांजणखोल वKल वाडी

3

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)ढोकचौके व+ती

4

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)ढोकचौके व+ती

5

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)ढोकचौके व+ती

गायक रांजणखोळ पोपट (ढोकचौकब+ती)
िज.प.शाळा, रांजणखोल, पूव
142

रांजणखोल

पि चम इमारतपूव$कडूनखोल
नं. 2

गायक रांजण खोल गायकवाड 3श0दे ब+ती

सव मतदारांसाठ'

गायक रांजण खोल अंबादास ( ढोकचौके ब+ती )
6

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव) ढोकचौके व+ती
गायक रांजणखोलपांडूरं ग वसाहन

1

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव) ढोकचौके व+ती
गायक रांजणखोल पांडूरं ग वसाहन

िज.प.शाळा, रांजणखोल, पूव
143

रांजणखोल

2

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)ढोकचौके व+ती

पि चम इमारतपुव$कडुन खोल

गायक रांजणखोल आंबेडकर पूतळया पि चमेडील

नं. 4

वसाहत
3

सव मतदारांसाठ'

रांजणखोल पोपट (कोठसौ वसती गायव)ढोकचौके व+ती
गायक रांजणखोल 3श0दे ब+ती

1

रांजणखोल +टाफकॉलनी (टळकनगर,(टकळकनगर दक
ु ान

2

रांजणखोल +टाफ कॉलनी(टळकनगर,(टकळकनगर दक
ु ान

िज.प.शाळा, रांजणखोल, पूव
144

रांजणखोल

पि चम इमारतपव
$ डुन खोल
ू क

चाळ रांजणखोल (टकळ नगर +टाफ कॉलनी

नं. 5

चाव रांजणखोल (टळकनगर 3शवाजी रोड दक
ु ान चाळ
1

145

146

तीसगांव

तीसगांव

िज.प.शाळा, Bतसगांव,
पि चमेकडून खोल नं. 1

सव मतदारांसाठ'

Bतसगांव गांवठाणगांवठाण मघील सव घरे Mाम पंचायत
कायालय जवळील

2

Bतसगांव गांवठाण गांवठाणaयाउ-तरे कडील लगतची घरे

िज.प.शाळा, Bतसगांव, पूव

1

Bतसगांव गांवठाणगांवठाणaया उ-तरे कडील लगतची घरे

पि चम

2

Bतसगांव गांवठाण मोढे बाबा नगर

इमारतपि चमेकडूनखोल नं. 2

3

Bतसगांव गांवठाण बाभळे वरBतसगांव रोडaया लगनची

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

घरे
4

Bतसगांव गांवठाण नामदे व कडु नगर वप7रसरतील घरे

5

Bतसगांव गांवठाण बामळे वर बु वलोहगांव 3शवे लगनची

1

गांवठाण तेनगरमनमाड रोड इंद रा चौक गांवठाण

2

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड वेदयग>ल गांवठाण

3

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड Zाथ3मकआरो2य के0\ा

घरे

जवळ
4

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड ईसलामपूरा चौक

5

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड गौतम नगरगांवठाण

6

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड हौ3सगसोसायट

िज.प.शाळा, को>हार बु.॥,

7

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड से0iलबैक जवळ

पूव$कडील उ-तर-द./णइमारत

8

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड Bनंबेतरकसे ब+ती नगर

गांवठाण,पशव
ु ैदयक<य ऑफ<जवळ

147

को>हारबु

द./णेकडून खोल नं. 1

सव मतदारांसाठ'

गडयानवचा
9

गांवठाण ते नगरमनमाड रोड नवाळे ब+ती नगर मनयाड

रौड
10 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड ( यन)3श/ण सं+थान
उ-तर भाग
11 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड तरकसेवसती नगर मनमाड
12 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड Bतसगांववाडी रोड लगतचा
भाग
13 गांवठाण ते नगरमनमाड रोड हौसींगसोसायट गांवठाण
1 Bनळे ग>ल तेसंभाजी नगर भाग लोढा ग>ल इसनमपूरा

148

को>हार बु

चौक

िज.प.शाळा, को>हार

2

बु.॥,पूव$कडील उ-तर-

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भाग डंकग>ल गांवठाण

3

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भागबो-हाडे ग>ल से0iल

द./णइमारत द./णेकडून

सव मतदारांसाठ'

ब^कaया पूव भाग ्

खोल नं. 4

4

िज.प.शाळा, को>हार

1

Bनळे ग>ल तेसंभाजी नगर भाग (Bनबे) तरकसे ब+ती

बु.॥,पूव$ पि चम

2

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भागजुना भU2याजवळ

इमारतपूव$कडून खोल नं.3

3

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भागअंXबका नगर

1

Bनळे ग>ल तेसंभाजी नगर भाग अंXबका नगर

2

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भागसाखळी पुळ जवळ

Bनळे ग>ल ते संभाजी नगर भागभांडे ग>ल आद वासी
नगर

149

को>हार बु

लोणी रोड

िज.प.शाळा, को>हार बु.॥,
150

151

को>हारबु

को>हार बु

सव मतदारांसाठ'

पूव पि चम इमारतपूव$कडून

3

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड साखळीपूळाजवळ

खोल नं. 4

4

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड अंXबकानगर

5

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड द-तनगर

6

शBन मंद र ते हौ सोसायट शBनमंद रा जवळ

Zवरा इंि2लश 3मडीयम +कूल,

1

शBन मंद र ते हौसोसायट हौसींग सोसायट चा भाग

को>हार बु.॥, पूव$कडील

2

शBन मंद र ते हौ सोसायट एकनाथनगर

न वन द./ण उ-तर

3

शBन मंद र ते हौ सोसायट शहानगर (बेलापुर रोड)

इमारतद./णेकडून खोल नं.1

4

शBन मंद र ते हौ सोसायट एकनाथनगरचा पूव व उ-तर

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

भाग
5

शBन मंद र ते हौ सोसायट संभाजीनगर

1

शBन मंद र ते हौसोसायट राऊत ब+ती बेलापूर रोड

2

शBन मंद र ते हौ सोसायट संभाजीनगरचा पूव पि चम
भाग

152

को>हार बु

Zवरा इंि2लश 3मडीयम +कूल,

3

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड अंXबकानगर

को>हारबु.॥,नवीनपूव पि चम

4

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड संभाजीनगर 3शवाजी
नगरचाभाग

इमारतपि चमेकडील खोल
नं.1

5

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड द-तनगर

6

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड संभाजीनगर (बेलापूर रोड)

7

अंXबका नगर ते बेलापूर रोड साखळीपळ
ू ा जवळ लोणी

सव मतदारांसाठ'

रोडचा द./ण भाग

153

को>हार बु

Zवरा इंि2लश 3मडीयम +कूल,

1

नांदरू तेBतनचार नांदरू कडील र+ता खैड जधव ब+ती

को>हारबु.॥,नवीनपि चमेकडील

2

नांदरू ते Bतनचार +वामी समथमंद रा जवळ,सांवत ब+ती
सव मतदारांसाठ'

द./ण उ-तरइमारत उ-तरे कडून
खोल नं.1
1

नांदरू तेBतनचार बनकर फाटा राजूर रोड

2

नांदरू ते Bतनचार कापसे दे वकरब+ती,Bतन चार

3

नांदरू ते Bतनचार +वामी समथनगर

1

नांदरू तेBतनचार +वामी समथ नगर

2

Bतनचार ते रान शेडा बागमळा खडेब+ती (बेलापूर) रोड

Zवरा इंि2लश 3मडीयम +कूल,

3

Bतनचार ते रान शेडा राम रोडाशेळके वसती

को>हार बु.॥,

4

Bतनचार ते रान शेडा कपसे दे वकरब+ती

पि चमेकडीलद./ण उ-तर

5

Bतनचार ते रान शेडा Bतनचार

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 3

6

Bतसगाववाडी रोड ते रान शेडा खड$धुमाळ ब+ती

7

Bतसगाववाडी रोड ते रान शेडाकरकुटे नगर

8

Bतसगाववाडी रोड ते रान शेडा खड$ब+ती राम शkडा

1

Bतसगाववाडी रोडते रान शेडा खड$ ब+ती राम शkडा

2

Bतसगाववाडी रोड ते रान शेडा दे वकरब+ती,दे वकर फाटा

3

Bतसगाववाडी रोड ते रान शेडाBतसगांव वाडी

Zवरा इंि2लश 3मडीयम +कूल,
154

को>हार बु

को>हारबु.॥,नवीनपि चमेकडील
द./ण उ-तरइमारत उ-तरे कडून

सव मतदारांसाठ'

खोल नं.2

155

को>हारबु

सव मतदारांसाठ'

जवळ,Bतनचार
4
रयत 3श/ण सं+थेचे 0यू
इंि2लश +कूल, को>हारबु.॥,
156

को>हारबु

दे वकर फाटा
5

दे वकर फाटा ते कारखाना तरकसेब+ती, नगर मनमाड

6

दे वकर फाटा ते कारखाना गायकवाडब+ती,

7

दे वकर फाटा ते कारखाना (Bनबेब+ती), नगरमानमाड

8

दे वकर फाटा ते कारखाना (Bनबेब+ती )नगर मनमाड

9

दे वकर फाटा ते कारखाना खड$ ,गरगडे ,ब+ती,दे वकर

रोड

पि चमेकडील द./ण-उ-तर
इमारत द./णेकडून खोल नं.
2

दे वकर फाटा ते कारखाना खोसे, भणगे ,दे वकर ब+ती,

कारखाना>याजवळ

रोड
फाटा,

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

157

158

159

160

2

को>हारबु

भगवतीपुर

भगवतीपुर

भगवतीपुर

3

4
1

पंचवट Zवरानगरथेटे ब+ती पंचवट Zवरानगर

को>हार बु.॥ अंगणवाडी,

2

पंचवट Zवरानगर दे वकर ब+ती, Zवरानगर

पंचवट प7रसर, खोल नं. 1

3

पंचवट Zवरानगर गरगडेब+ती,Zवरानगर

4

पंचवट Zवरानगर गायकवाडब+ती,Zवरानगर

1

गांवठाण पंजारग>ल

2

गांवठाण धनगर ग>ल

िज.प.शाळा, को>हार

3

गांवठाण चांभार वाडा

बु.पि चमेकडील पूव

4

गांवठाण पेठ ग>ल

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

5

गांवठाण गाढे ग>ल

नं. 1

6

गांवठाण महादे व मंद र प7रसर

7

गांवठाण कंु कूलोळ ग>ल

8

गांवठाण पेठ ग>ल

िज.प.शाळा, को>हार

1

गांवठाण पेठग>ल

बु.पि चमेकडील पूव

2

गांवठाण 3भ>ल लोकांची वसाहन

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

3

गांवठाण सोनगांव रोड

नं. 3

4

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरभगवती नगर

1

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर रामपूर फाटा

2
िज.प.शाळा, को>हार बु.

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरखड$ ब+ती

3

पि चमेकडीलपुव प चीम

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर दळे ब+ती

4

इमारत पूव$कडून खोल नं. 6

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरमाचीमो[या र+ता

5

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरसंगमनेर रोड िजजाऊ नगर

6

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर थडीफाटा

1

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर रामपूर फाटा

2

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरखड$ पाटाळे ब+ती सोनगांव

162

भगवतीपुर

भगवतीपुर

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

रोड

िज.प.शाळा, को>हार बु.
161

ि>3यां साठ6
5

पि चमेकडीलउ-तर-द./ण

3

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरदायामो[या र+ता

इमारत उ-तरे कडूनखोल नं. 2

4

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर Bनबेदानीर ब+ती

5

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर काळामळा संगमनेर र+ता

6

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर राऊतबांगरे ब+ती

1
भगवतीपूर खड$-कड+कर व+ती

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसर खड$ ब+ती

2

अंगणवाडी, उ-तरे कडूनखोल

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरखड$ कडसकर ब+ती

3

गांवठाण हtद बाहे र ल प7रसरकडसकर ब+ती

1

लोहगांव लोहगांवगांवठाण मराठ' शाळा व Mाम पंचायत

2

लोहगांव कारमाडी चेचरे ब+ती

3

लोहगांव नवसा चेचरे ब+ती

िज.प.शाळा, लोहगांव,

4

लोहगांव वडाची पuी ब+ती

द./णेकडीलपूव पि चम इमारत

5

लोहगांव गांवठाण लगत सोसायट aयापाठ'मागील घरे

पि चमेकडून खोल नं. 1

6

लोहगांव गांवठाण ते नगर मनभाडर+-याला 3मळणा0या

नं. 1

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

कायालय

163

लोहगांव

रस-याaग
7

लोहगांव टे कवडे ब+ती

8

लोहगांव इं7रगेशवन चौक< हॉटे लअजीत जवळील
सवव+-या ढवळे नग

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
िज.प.शाळा, Zवरानगर,

164

लोहगांव

लोहगांव

1

ि>3यां साठ6
5

लोहगांव तांबेनगर (लोहगांव)

द./ण-उ-तर इमारत

सव मतदारांसाठ'

उ-तरे कडूनखोल नं. 1
िज.प.शाळा, Zवरानगर,

165

4

1

लोहगांव कारखाना 100 चाळ

द./ण-उ-तर इमारत

सव मतदारांसाठ'

उ-तरे कडून खोल नं. 3
1

लोहगांव 64 चाळ वखे पाट ल कारखना 64 चाळ

2

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु वठोबा
)कमणी मंद र बळबे यांचे जव

3

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु सोनार

4

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु रामं(दर

ग>ल ते राममंद र पयvत
प7रसर

पु`यशलोक
अह >याबाई
्

5

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु राजवाडा

6

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु धावडे

7

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु वखे

ग>ल 1

होळकर मा4य3मक
166

लोणीबु

वOयालयलोणी बु. पुव
पि चम दु मजल इमारत
पुवकडुन खोल नं 1

ग>ल
8

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु गा प

सव मतदारांसाठ'

रनमोर जवळीळ भाग
9

वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु धावणे

ग>ल 2
10 वरोबा )कमणी मंद र सोनार ग>ल रालोणी बु सोनार
ग>ल प7रसर
11 गावठाण वखे पाट ल यांचा वादा वरोब लोणी बु गावठाण
वखे पाट ळ यांचा वाडाव प7रसर
12 गावठाण वखे पाट ल यांचा वादा वरोब लोणी बु Yह+के
ब+ती
13 गावठाण वखे पाट ल यांचा वादा वरोब लोणी बु वरोबा
मंद र घर कुल
1

गावठाण वखेपाट ल यांचा वादा वरोब लोणी बु Zवरा

2

बाळा साहेब नगर घरकुल सरपंच ब+ती वखेपा व+ती

3

बाळा साहेब नगर घरकुल सरपंच ब+ती वखेपा व+ती

कालनी ते घरकुल प7रसर
पु`यशलोक
अह >याबाई
्
होळकर मा4य3मक
167

लोणीबु।

लोणी बु बाळासाहेब नगर घरकुल

वOयालयलोणी बु. पुव
पि चम दम
ु जल इमारत
पुवकडुन खोल नं 2

लोणी बु सरपंच ब+ती व प7रसर
4

सव मतदारांसाठ'

बाळा साहेब नगर घरकुल सरपंच ब+ती वखेपा व+ती
लोणी बु वखेपा.ब+ती 3शताळा दे वी प7रसर

5

बाळा साहेब नगर घरकुल सरपंच ब+ती वखेपा व+ती
लोणी बु वरवे पाट ल ब+ती व प7रसर

पु`यशलोक
अह >याबाई
्
168

लोणीबु।

1

बाळा साहेब नगरघरकुल सरपंच ब+ती वखेपा व+ती

2

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण

लोणी बु वरवे पाट ल ब+ती व प7रसर

होळकर मा4य3मक
वOयालयलोणी बु. पुव

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

पि चम दम
ु जल इमारत
पुवकडुन खोल नं 3

ि>3यां साठ6
5

र+ता लोणी बु सोनगांव र+ता ते पुल पि चम बाजू
3

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण
र+ता लोणी बु सरकार दवाखाना Zवरा कालनी

4

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण
र+ता लोणी बु वखे पाट ल शेजBयक भाग

5

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण
र+ता लोणी बु वखे पाट ल शेजBयक भाग

6

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण

7

सोनगाव र+ता सरकार दवाखानाबल ना बल नारायण

र+ता लोणी बु बळी नारायण र+ता व शेजBयकप7रसर
र+ता लोणी बु वखे पाट ळ ब+ती व प7रसर
1

सोनगाव र+तासरकार दवाखाना बल ना बल नारायण
र+ता लोणी बु वखे पाट ळ ब+ती व प7रसर

2
पु`यशलोक
अह >याबाई
्
होळकर मा4य3मक
169

लोणीबु।

लोणी बु Zवरा ब^क ते व प7रसर वखे पा.ब+ती
3

वOयालयलोणी बु. पुव

Zबरा बैक ते वप7रसर वखे पाबि+त बल नाणयण र+ता
लोणी बु बळीनारायण र+ता केनॉळ पयvत

पि चम दम
ु जल इमारत
पुवकडुन खोल नं 4

Zबरा बैक ते वप7रसर वखे पाबि+त बल नाणयण र+ता

4

सव मतदारांसाठ'

Zबरा बैक ते वप7रसर वखे पाबि+त बल नाणयण र+ता
लोणी बु वखे पा ब+ती ते Zवरा बkक शेजा7रल भाग

पु`यशलोक
्
अह >याबाई

1

बडार वाडी

होळकर मा4य3मक
170

लोणीबु।

वOयालयलोणी बु. पुव

वडार बाडी +टे टबैक ते वखे पा ब+ती,सादतपूर र+ता

2

वडार बाडी +टे ट बैक ते वखे पाब+ती,सादतपूर र+ता

सव मतदारांसाठ'

+टे ट ब^क ते वखे पा.ब+ती सादतपुर र+ता

पि चम दम
ु जल इमारतपुवकडुन
खोल नं 5
1

वडार बाडी +टे टबैक ते वखे पा ब+ती,सादतपूर र+ता
+टे ट ब^क ते वखे पा.ब+ती सादतपुर र+ता

पु`यशलोक
अह >याबाई
्

2

होळकर मा4य3मक
171

लोणीबु।

वOयालयलोणी बु. पुव
पि चम दम
ु जल इमारतपुवकडुन

Zवरा बैकचे समोर पासून ते अशोक सोसायट
सव मतदारांसाठ'
3

172

लोणीबु।

होळकर मा4य3मक

Zवरा ब^कचे समोरपासूनते अशोकसोसायाट पायर0स जव
पायर0स जवळीळ भाग व मागीळ प7रसर

खोल नं 6

पु`यशलोक
अह >याबाई
्

Zवरा ब^कचे समोरपासूनते अशोकसोसायाट पायर0स जव

1

Zवरा ब^कचेसमोरपासन
ू ते अशोक सोसायाट पायर0स जव
पायर0स जवळीळ भाग व मागीळ प7रसर

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
वOयालयलोणी बु. पुव

4
2

पि चम दम
ु जल इमारतपव
ु कडुन

ि>3यां साठ6
5

Zवरा ब^कचे समोरपासूनते अशोकसोसायाट पायर0स जव
राजहं स सोसायट मस
ु केब+ती

खोल नं 7
1
पु`यशलोक
अह >याबाई
्
होळकर मा4य3मक
173

लोणीबु।

सोनगाव र+ता कनाल पासून पुढे +तंभ
2

वOयालयलोणी बु. पुव
पि चम दम
ु जल इमारतपुवकडुन

174

लोणी खु //

खु.पुव पि चम
म4यवतFइमारत पुवक
$ डुन खोल

3

लोणी गावा जवळीलप7रसर लोणी खद
ु पा`याची टाक< ते

2

लोणी गावा जवळील प7रसर लोणी खद
ु म0यार ग>ल ,

सुतर ग>ल

सव मतदारांसाठ'

कोरडे ग>ल तळे गांव रोड
गावातील पि चमभाग लोणी खु (दघे ब+ती,ढगे
ब+ती,पवार ब+ती

िज.प शाळा मुले लोणी
खु.द./ण उ-तर

सोनगांव र+ता कनाल पासून पुढे+तंYभ चौक , वरवेप

1

1

लोणी खु //

सव मतदारांसाठ'

कनाल ते समोर ल बाजू व प7रसर

नं.6

175

सोनगांव र+ता कनाल पासून पुढे+तंYभ चौक , वरवेप
वखे पा.ब+ती व सोनगाव र+ता पि चमब

खोल नं 9
िज.प शाळा मुले लोणी

सोनगांव र+ताकनाल पासून पुढे +तंYभ चौक , वरवेप

2

म4यवतFइमारत द./णेकडुन

गावातील पि चम भाग लोणी खु घोगरेब+ती,आहे रब+ती
तप
ू े ब+ती सादापूर रोड

खोल नं.2

3

गावातील पि चम भाग लोणी खप
ु ांडुरं ग सोसाइट

िज.प शाळा मुले लोणी

1

गावातीळ भागघोगरे वाडा तप
ु े ग>ल ते वशे

खु.पुव पि चम

2

गावातील भाग हाय+कूल आहे र चाळभागवत चाळ

1

गावातीळ भागघोगरे वाडा तप
ु े ग>ल ते वशे

2

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु पी Dह पी

सव मतदारांसाठ'

3शंदेब+ती कोकणे ब+ती,बोस$ वस ्
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लोणी खु //

म4यवतFइमारत पुवक
$ डुन खोल

सव मतदारांसाठ'

नं.3

काटर
3

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु क>पक सोग

4

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु गणेश कालनी

5

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु बेताळ बाबा

ते समथ कालनी भाग 1
िज.प शाळा मुले लोणी
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लोणी खु //

खु.पुव पि चम
म4यवतFइमारत पुवक
$ डुन खोल
नं.1

चोक नळे गांव र+ता पीपीएस रोड
6

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु पी पी एस रोड

सव मतदारांसाठ'

उ-तर भाग करलक सोसायट
7

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु समथ कालनी
साई कॉलनी सwतशग
ंृ ी नगर

8

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु गणेश कॉलनी

9

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु गणेश कॉलनी

भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर
भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर
िज.प शाळा मुल लोणी
178

लोणी खु //

1

भाग3 बैक कॉलनीयशवंतनगर

खु.द./ण -उ-तर इमारत
द./णेकडुन खोल नं.1

गावठाण लोणीशेजार प7रसर लोणी खद
ु गणेश कॉलनी

2

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु गणेश कॉलनी

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

भाग3ते बेताळ बाबा चौरका पयत
3

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु बेताळ बाबा
चोक ते कॉ(हर पयत

4

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ु क>पक
सोसायट जवळ ते सwतशग
ंृ ी कॉलनी

5

गावठाण लोणी शेजार प7रसर लोणीखद
ंृ ी
ु सwतशग
कॉलनी भाग समथ कालनी भाग,पावती भाग,गण

1
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गावाचे उ-तर भागलोणी खद
ु वOयानगर मावारवाडी रोड
खळे वाडी मात ्

िज.प शाळा मुल लोणी

2

खु.द./ण -उ-तर इमारत

गावाचे उ-तर भाग लोणी खद
ु खळे वाडी माl

3

गावाचे उ-तर भाग लोणी खद
ु तळे गांव रोड उ-तरबाजू

द./णेकडुन खोल नं.3

सव मतदारांसाठ'

डkगळे ब+ती
4

गावाचे उ-तर भाग लोणी खद
ु मापारवाडी आहे र ब+ती

1

लोणीगांवा जवळीलउ-तर भाग लोणी खद
ु मापारवाडी
आहे र ब+ती

2

लोणीगांवा जवळील उ-तर भाग लोणीखद
ु पपF वपx रोड
वरोबा ब+ती आहे र ब+ती

िज.प शाळा मुल लोणी
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खु.द./ण -उ-तर इमारत
द./णेकडुन खोल नं.5

3

लोणीगांवा जवळील उ-तर भाग लोणीखद
ु आहे र ब+ती

4

लोणीगांवा जवळील उ-तर भाग लोणीखद
ु रोडम ब+ती
बाभले वर र+ता

5

लोणीगांवा जवळील उ-तर भाग लोणीखद
ु द-तनगर भाग

6

लोणीगांवा जवळील उ-तर भाग लोणीखद
ु रोडमब+ती

सव मतदारांसाठ'

दाणबाजू बाभले वर रोड Bनराबा ब+ती,आहे र
7

रोडमब+ती बाभळे वर Xबरोबा रोड

1

लोणी गावाचापुव भाग लोणी खद
ु को>हारळहार रोड
उ-तर बाजू लमीबाई मंद र मराठ' भाग

2

लोणी गावाचा पुव भाग लोणी खद
ु खंडोबा मंद र

3

लोणी गावाचा पुव भाग लोणी खद
ु _च0नालय चौक

4

गावाचे पुव दाणभाग लोणी खद
ु 3संधु ताई नगर धोगरे

िज.प शाळा मुल लोणी
181
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खु.द./ण -उ-तर इमारत

पपFरा+तासीरसा चच बेताळ बाबा चौक

द./णेकडुन खोल नं.10

सव मतदारांसाठ'

बाभळे वर रोड पूव बाज फोन सशेन
ब+ती cाYहणे ब+ती
1

िज.प शाळा मुल लोणी
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पपFरा+तासीरसा चच बेताळ बाबा चौक
2

खु.द./ण -उ-तर इमारत
द./णेकडुन खोल नं.12

लोणी गावाचापुव भाग लोणी खद
ु खंडोबा मंद र
गावाचे पुव दाणभाग लोणी खद
ु लोमे वर नगर cाYहणे
ब+ती 3सधंत
ु ाई

3

लोणी खद
ु कोळहार घौट र+ताप7रसर लोणी खद
ु पी पी

1

गावाचे पुवदाणभाग लोणी खद
ु 3संधु ताई नगर धोगरे

सव मतदारांसाठ'

एस रोड वखे ब+ती आहे र ब+ती घोरारे ब+ती
ब+ती cाYहणे ब+ती

िज.प शाळा मुल लोणी
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खु.द./ण -उ-तर इमारत

2

द./णेकडुन खोल नं.14

गावाचे पुव दाणभाग लोणी खद
ु का0होबा चार इ7रगेशन
बंगला

3

गावाचे पुव दाणभाग लोणी खद
ु लोमे वर नगर cाYहणे

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

ब+ती 3सधुंताई
4

लोणी खद
ु को>हार घौट र+ताप7रसर लोणी खद
ु को>हार
रोड उ-तर बाजू घोगरे ब+ती पी.पी.एस रोड म

5

लोणी खद
ु को>हार घौट र+ताप7रसर लोणी खद
ु का0होबा
चार

6

लोणी खद
ु को>हार घौट र+ताप7रसर लोणी खद
ु लोमे वर

7

लोणी खद
ु को>हार घौट र+ताप7रसर लोणी खद
ु नेह)पूल

1

Z सा का प7रसरलोणी खद
ु को>हार रोड आहे र ब+ती

2

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु शांतीनाथ _चl मंद र ने

3

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु आहे रब+ती साखर दक
ु ान

नगर भाग इ7रगेशन बंगला को>हार रोड दाण बा
घोगरे ब+ती ते पी पी Dह कॉलेज पूण बाज

लोणी ख.
ु ॥ िज.प. शाळा,
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Zवरानगर, द./णेकडीलइमारत

दगडी चाळ

पुव$कडून खोल नं. 5

सव मतदारांसाठ'

घोगरे ब+ती
4

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु दक
ु ानलाईन Zवरानगर
र+ता

1

Z सा का प7रसरलोणी खद
ु आहे र ब+ती साखर दक
ु ान
घोगरे ब+ती

2

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु डा.धनजंय गाडगीळ सभागह
ृ

लोणी ख.
ु ॥ िज.प. शाळा,

3

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु कारखाना चटाई चाळ

Zवरानगर, द./णेकडीलइमारत

4

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु घोगरेब+ती जन.आफ<स

जवळीळ भाग ्
185
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पुवक
$ डून खोल नं. 7

सव मतदारांसाठ'

मागे
5

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु +टाफdवाटर

6

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु Zाथ3मक शाळा जवळीळ
भाग Zवरानगर

7

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु घोगरेब+ती कनाळ पयvत

1

नेह) नगर प7रसरलोणी खद
ु नेह)नगर बाभले वर
Zवरानगर र+ता घोगरे ब+ती मBन

2

186
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Z सा का प7रसर लोणी खद
ु महा-मा गांधी वOयालय
dवाटर

लोणी ख.
ु ॥ िज.प. शाळा,

3

Zवरानगर, द./णेकडीलइमारत

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु पnल क +कूल घोगरे ब+ती

4

पुव$कडून खोल नं. 9

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु केनालर+ता

5

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु शेनक<आफ<स जवळीळ

सव मतदारांसाठ'

dवाटर

187

गोगलगांव

6

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु घोगरेब+ती

7

Z सा का प7रसर लोणी खद
ु कारखाना dवाटर

1

गावतील भाग Mापं जवळ वरोबा मं(दर खळे वाडी धरकुल

िज.प.शाळा, गोगलगांव, पूव

2

गावती>भाडा मोतीपार सत
ु ार वाळीसोनारवाळी

पि चम इमारतपुवकडूनखोल

3

गोगलगांव गावठाण जवल तभाग राजवाडा

नं. 1,

4

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग ठोकेब+ती

5

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग राजवाडाल/्मी मंद र

6

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग तळे गांवरोड

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

िज.प.शाळा, गोगलगांव, पूव
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गोगलगांव

7

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग दश
ु ींगब+ती ZंपF रोड

8

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग वांडाचामळ

9

गोगलगांव शावठाण जवळीळभाग Bनमगांवजाळी रोड

1

गावाचेपि चमकडील प7रसर पडवळ ब+ती

2

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर चौधर ब+ती

3

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर माहूलवाटते म+
ृ के ब+ती

4

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर बरडब+ती

5

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर गाDहाळीमठार ब+ती

6

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर डागब+ती

7

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर गोड$ब+ती

8

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर गायकरब+ती Bनमगांव

पि चम इमारतपुवकडूनखोल
नं. 3,

ि>3यां साठ6
5

4

सव मतदारांसाठ'

जाळीरोड
9

गावाचे पि चमकडीळ प7रसर
10 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर
11 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर
12 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर

गुलवेब+ती
नाळकरब+ती
गुळबेब+ती

टोकेब+ती
13 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर बरडब+ती
14 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर गावातीळअ_धक मळा हद
15 गावाचे पि चमकडीळ प7रसर इनाम
1

सादतपुर गावठाण

2

सादतपुर काळे ब+ती

3

सादतपुर गुंजाळ ब+ती

4

सादतपुर मगर ब+ती

िज.प.शाळा, औरं गपूर,

1

औरं गपूर गावठाण

द./ण-उ-तर

2

औरं गपूर तांबेमळा

इमारतद./णेकडून खोल नं.
1

3

औरं गपूर गोर/वाडी

िज.प.शाळा, Bनमगांव जाळी,

1

Bनमगांव जाळीगावठाण

पूव पि चम

2

Bनमगांव जाळी खळवाडी ल/्मी आईमं(दर जवळ

िज.प.शाळा, सादतपूर, पूव
189

190

191

192

193

194

सादतपुर

औरं गपुर

Bनमगांवजाळी

Bनमगांवजाळी

Bनमगांवजाळी

Bनमगांवजाळी

पि चम इमारतपुवकडूनखोल
नं. 1,

इमारतपि चमेकडूनखोल नं.
2,
िज.प.शाळा, Bनमगांव जाळी,

1

Bनमगांव जाळीखळवाडी खंडोवा मं(दर जवळ

पूव पि चम इमारतपि चमेकडून

2

Bनमगांव जाळी Mा पंचायतकायालया जवळ

1

Bनमगांव जाळी(टळे कर ब+ती

पंडीत नेह) वOयालय,

2

Bनमगांव जाळी अग+ती ब+ती

Bनमगांव जाळी, द./ण-

3

Bनमगांव जाळी तकोले ब+ती

उ-तरइमारत खोल नं. 1,

4

Bनमगांव जाळी दध
ू े वर वाडी

उ-तर बाजू

5

Bनमगांव जाळी गोर/वाडी

6

Bनमगांव जाळी नागाझर ब+ती

िज.प.शाळा, Bनमगांव जाळी,

1

Bनमगांव जाळीतकोले ब+ती

पूव पि चम इमारत खोल नं.

2

Bनमगांव जाळी दध
ू े वर वाडी

खोल नं. 4

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
3

Bनमगांव जाळी गोर/वाडी

1
पंडीत नेह) वOयालय,

Bनमगांव जाळीकUबडवाडी

2

Bनमगांव जाळी, द./ण

Bनमगांव जाळी गणपती मळा

3

उ-तरइमारत उ-तरे कडून खोल

Bनमगांव जाळी द-तवाडी

4

Bनमगांव जाळी नाईक ब+ती

5

Bनमगांव जाळी खरात ब+ती

1

_चंचपुर बु.गावठाण

2

_चंचपुर बु. चौदामैळ

3

_चंचपुर बु. पंधरा मैल र+ता

4
िज.प.शाळा, _चंचपूर बु.॥,

_चंचपुर बु. दग
ु ापुर र+ता

5

द./ण उ-तर

_चंचपुर बु. आठमोर र+ता

6

इमारतद./णेकडून खोल नं.
1

_चंचपुर बु. एक मोर र+ता

7

_चंचपुर बु. हरणधUडाइ र+ता

8

_चंचपुर बु. बारभाइ र+ता

1, गोर/वाडी

195

Bनमगांवजाळी

नं. 4

196

_चंचपुरबु।

4

ि>3यां साठ6
5

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

9

_चंचपुर बु. आ वी र+ता
10 _चंचपुर बु. Bनमगावजाळी र+ता
11 _चंचपुर बु. कUबंडवाडी र+ता
1 _चंचपूरा बुगावठाण

197

_चंचपुरबु।

2

_चंचपूरा बु चौदामैळा र+ता

3

_चंचपूरा बु पंधरा मैल र+ता

4

_चंचपूरा बु दग
ु ापुर र+ता

5
िज.प.शाळा, _चंचपूर बु.॥,

_चंचपूरा बु आठमोर र+ता

6

द./ण-उ-तर

_चंचपूरा बु एकमोर र+ता

7

इमारतद./णेकडूनखोल नं. 3

_चंचपूरा बु हरणधUडाइ र+ता

8

_चंचपूरा बु बारभाइ र+ता

सव मतदारांसाठ'

9

_चंचपूरा बु आ वी र+ता
10 _चंचपूरा बु मळइ ब+ती
11 _चंचपूरा बु Bनमगाव जाळी र+ता
12 _चंचपूरा बु कोबंडवाडी र+ता

198

_चंचपुरखु।

1

_चंचपूरा ख.
ु गावठाण

2

_चंचपूरा ख.
ु चौदा मैल र+ता

3

_चंचपूरा ख.
ु पंधरा मैल र+ता

4

_चंचपूरा ख.
ु भत
ु े वर र+ता

5

_चंचपूरा ख.
ु दग
ु ापुर र+ता

6

_चंचपूरा ख.
ु आठमोर र+ता

िज.प.शाळा, _चंचपूर ख.
ु ॥,

7

_चंचपूरा ख.
ु एक मोर र+ता

पूव पि चम इमारतपुवकडून

8

_चंचपूरा ख.
ु हरण धUडाई र+ता

खोल नं. 4

9

_चंचपूरा ख.
ु मळई ब+ती
10 _चंचपूरा ख.
ु Bनमगावजाळी र+ता
11 _चंचपूरा ख.
ु कUबंडवाडी र+ता
12 _चंचपूरा ख.
ु गावठाण
13 _चंचपूरा ख.
ु पंधरा मैल र+ता
14 _चंचपूरा ख.
ु दगापुर र+ता
15 _चंचपूरा ख.
ु आठ मोर र+ता

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

िज.प.शाळा, चं\ापुर,
199

चं\ापुर

हसनापुर

2

संपूण गांव लोहाटे ब+ती

3

खोल नं. 2

संपूण गांव अनय$ ब+ती

4

संपूण गांव मगर ब+ती

1

संपूण गांवपटे ल ब+ती

2

संपूण गांव गांवठाण

िज.प.शाळा, हसनापूर,

1

संपूण गांवगांवठाण

द./ण-उ-तर इमारतउ-तरे कडून

2

संपण
ू गांव गोगाळ ब+ती

खोल नं. 3,

3

संपूण गांव इंिजBनय7रंग कॉलेज

1

गावठाण बोरसेव+ती,शेरखन व+ती, पुलाटे व+ती,गुलब

2

गावठाण बोरसे व+ती,शेरखन व+ती, पुलाटे व+ती,गुलब

3

गावठाण बोरसे व+ती,शेरखन व+ती, पल
ु ाटे व+ती,गुलब

द./ण-उ-तर इमारतउ-तरे कडून

ि>3यां साठ6
5

16 _चंचपूरा ख.
ु हरण घUडाई
17 _चंचपूरा ख.
ु र+ता
18 _चंचपूरा ख.
ु बारभाई र+ता
19 _चंचपूरा ख.
ु Bनमगांव जाळी र+ता
1 संपूण गांवगांवठाण

द./ण-उ-तर इमारतउ-तरे कडून

िज.प.शाळा, हसनापूर,
200

4

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

खोल नं. 4

201

हसनापुर

सव मतदारांसाठ'

गावठाण
िज.प.शाळा, दग
ु ापूर, पूव
202

दग
ु ापुर

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

_चंचपू र+ता

नं. 1

सव मतदारांसाठ'

बोरसे ब+ती व शेरखन ब+ती
4

गावठाण बोरसे व+ती,शेरखन व+ती, पुलाटे व+ती,गुलब
गुळवे ब+ती

1

गावठाण बोरसेव+ती,शेरखन व+ती, पुलाटे व+ती,गुलब
पुलाटे ब+ती

2

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा

3

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा दाढ

_चंचपूर र+ता
र+ता
4
िज.प.शाळा, दग
ु ापूर, पूव
203

दग
ु ापुर

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा
खळवाडी व फाटा

5

नं. 2

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा तांबे

सव मतदारांसाठ'

गोठा
6

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा

7

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा

8

खळवाडी फाटा दाढ र+ता व _चंचपूरर+ता,तांबे गोटा

गांवठाण
गुळवे ब+ती
पुलाटे ब+ती

204

पाथरेबु.॥

1

मुलानी ग>ल गुजांबे पाट मुलानी ग>ल

2
िज.प.शाळा, पाथरे बु.॥,

मल
ंु ाबापार
ु ानी ग>ल गज
ु ांबे पाटमज

3

पूव पि चम

मुलानी ग>ल गुजांबे पाट चांभारग>ल

4

इमारतपव
ू $कडूनखोल नं. 2,

मुलानी ग>ल गुजांबे पाट सटवाईजवळ

5

मल
ु ानी ग>ल गज
ु ांबे पाट झोपडपuी

6

मुलानी ग>ल गुजांबे पाट+वांतyय चौक

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
7

मुलानी ग>ल गुजांबे पाटcाYहण ग>ल

8

मुलानी ग>ल गुजांबे पाट मा)Bतमंद रा जवळ

9

205

पाथरेबु.॥

िज.प.शाळा, पाथरे बु.॥,

मुलानी ग>ल गुजांबे
10 मल
ु ानी ग>ल गुजांबे
11 मुलानी ग>ल गज
ु ांबे
1 को>हार र+तागांवठाण

पूव पि चम

2

को>हार र+ता गांवठाण गांवठाण

1

माळवाडी कडूव+तीमाळवाडी

2

माळवाडी कडूव+ती कडू ब+ती

3

माळवाडी कडूव+ती चार नं 1

िज.प.शाळा, पाथरे बु.॥,

4

माळवाडी कडूव+ती को>हार र+ता

द./णो-तर इमारत

5

को>हार र+ता Zवरा नगर र+ताको>हार र+ता

उ-तरे कडूनखोल नं. 1

6

को>हार र+ता Zवरा नगर र+ताZवरा नगर र+ता

7

को>हार र+ता Zवरा नगर र+ताद-त मळा

8

को>हार र+ता Zवरा नगर र+ताचार नं 1

9

को>हार र+ता Zवरा नगर र+तामाळवाडी

1

गांवठाण दाठर+ता घोलप ब+ती

2

गांवठाण दाठ र+ता जेजुरकर ब+ती

3

गांवठाण दाठ र+ता (दघे ब+ती

4

कावेड वाडी cाYहणे व+तीcाYहणे ब+ती (लो`णी र+ता)

5

कावेड वाडी cाYहणे व+तीतब
ुं ारे ब+ती

िज.प.शाळा, हणमंतगांव,

6

कावेड वाडी cाYहणे व+तीको>हार र+ता

पूव पि चम

7

कावेड वाडी cाYहणे व+ती पाबळे ब+ती

इमारतपूव$कडूनखोल नं. 1

8

कावेड वाडी cाYहणे व+ती(दघेब+ती

ि>3यां साठ6
5

पाट खाट कग>ल
पाट Mामपंचायत जवळ
पाट नवीनझोपड पuी
को>हार र+ता
सव मतदारांसाठ'

इमारतपव
ू $कडूनखोल नं. 5,

206

207

पाथरेबु.॥

हनमंतगांव

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

9

कावेड वाडी cाYहणे व+ती भोतब+ती
10 कावेड वाडी cाYहणे व+तीदग
ु ा पूर र+ता
11 कावेड वाडी cाYहणे व+ती माळ
12 कावेड वाडी cाYहणे व+ती+वांतyय चौक

िज.प.शाळा, हणमंतगांव,
208

हनमंतगांव

2

गांवठाण दाठ र+ता दाढ र+ता

3

गांवठाण दाठ र+ता गागरे ब+ती

4

गांवठाण दाठ र+ता (दघे ब+ती

1

भाले राव वाडी, दग
ु ापूर र+ता भाले राय वाडी

उ-तर द./ण

2

भाले राव वाडी, दग
ु ापूर र+तादग
ु ापूर र+ता

इमारतद./णेकडून खोल नं.
1,

3

भाले राव वाडी, दग
ु ापूर र+तागांवठाण झोपड पटट

4

भाले राव वाडी, दग
ु ापूर र+तामांढरे ब+ती

1
िज.प.शाळा, दाढ बु.॥

गावठाण चेपि चमे भाग वाणी मळा

2

पूव$कडील एक

गावठाण चे पि चमे भाग दग
ु ा बाईमळा व रोड

3

खोल चीअंगणवाडी इमारत

गावठाण चे पि चमे भाग गांवठाण

4

दाढ गावठाण गावठाण

िज.प.शाळा, दाढ बु.॥ पूव

1

दाढ गावठाणगावठाण

पि चम इमारतपव
ु $कडून खोल

2

गांवठाण व पूव भाग गावठाण

पूव पि चम
इमारतपूव$कडूनखोल नं. 3
िज.प.शाळा, हणमंतगांव,

209

210

211

हनमंतगांव

दाढ बु।

दाढ बु।

13 कावेड वाडी cाYहणे व+ती कोकणेब+ती
1 गांवठाण दाठर+ता गांवठाण
सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

नं.2

212

दाढ बु।

1
िज.प.शाळा, दाढ बु.॥, पूव

गांवठाण व पूवभाग चनेगांव रोड

2

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

दाढ को>हार रोड को>हार रोड

3

नं. 3,

दाढ को>हार रोड लोणी रोड

4

दाढ को>हार रोड ओढा व गोगलगांवरोड

1

दाढ गांवठाण-यालगतचा गोठा तांबे गोठा दाढ़ बु

पि चम इमारतपूव$कडूनखोल

2

नं.5

दाढ गांवठाण -यालगतचा गोठा चाळीसएकर

3

दाढ उ-तर भाग आ वी र+ता दाढउ-तर भाग

िज.प.शाळा, दाढ बु.॥

1

दाढ उ-तर भागहरण धोडाई र+ता दाढ उ-तर भाग

पि चमेकडीलद./ण-उ-तर

2

दाढ उ-तर भाग गोगलगांव रोड_चंचपूर र+ता दाढ उ-तर

िज.प.शाळा, दाढ बु.॥, पुव
213

214

दाढ बु।

दाढ बु।

गावठाण -यालगतभाग

इमारत द./णेकडून खोल नं
3
िज.प.शाळा, दाढ बु.॥,

भाग
1

पि चमेकडीलद./ण215

दाढबु।

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

गावठाण चेपि चमे भाग,घरकुले व वाणी मळा शासक<य
घरकुले गावठाण चे पि चमे भाग,घरकुले ववाणी मळा
सव मतदारांसाठ'

उ-तरइमारत द./णेकडूनखोल
नं. 1,

216

दाढ खु

1

दाढखद
ु दाढखद
ु गावठाण

2

दाढखद
ु यमाई मं(दरा जवळ

3

दाढखद
ु कहार ब+ती

4

दाढखद
ु साळवे ब+ती

5

दाढखद
ु दाढफाटा

6
िज.प.शाळा, दाढ ख.
ु ॥, पूव

दाढखद
ु खवडी मळा

7

पि चम इमारतपूव$कडूनखोल

दाढखद
ु हनम
ु ान वाडी

8

नं. 2,

दाढखद
ु साळवे ब+ती

9

सव मतदारांसाठ'

दाढखद
ु हनम
ु ान वाडी
10 दाढखद
ु दाढ फाटा
11 दाढखद
ु यमाइ मं(दर जवळ
12 दाढखद
ु दाढखद
ु गावठाण
13 दाढखद
ु _गते ब+ती
14 दाढखद
ु दगडी पळ
ु
1 दाढखद
ु बाराचार

217

218

दाढ ख।ु

खळी

2

दाढखद
ु हरण दरा

3

दाढखद
ु खंडोबा फाटा

िज.प.शाळा, दाढ ख.
ु ॥, पूव

4

दाढखद
ु दगडी पुळ

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

5

दाढखद
ु खळी रोड

नं. 4

6

दाढखद
ु कहार ब+ती

7

दाढखद
ु खबडी मळा

8

दाढखद
ु खळी रोड

9

दाढखद
ु हरण दरा

1
िज.प.शाळा, खळी, द./ण-

खळी गावठाण व लगत

2

उ-तर इमारत द./णेकडूनखोल

खळी चकोर वाडी

3

नं. 1

खळी नागरे ब+ती

4

खळी बोरसे ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
5

खळी कुतर खोरा

6

खळी धग
ु े ब+ती

1

खळी आंनद वाडी

2

खळी लबडे ब+ती

3

खळी सानप ब+ती

4

खळी फागंन वाडी

5

खळी धग
ु े ब+ती

1

चंणेगाव चंणेगाव गावठाण

2

चंणेगाव गुळवे ब+ती

3

चंणेगाव ढमक ब+ती

4

चंणेगाव सोनगाव रोड

5

चंणेगाव झरेक ाठ'रोड

6

चंणेगाव खेमनर ब+ती

7

चणेगाव चणेगाव गावठाण

1

चणेगाव खळी रोड

2

चणेगाव पाटे ल ब+ती

3

चणेगाव सोनगाव रोड

4

चणेगाव झरेक {ण रोड

5

चणेगाव (दघे ब+ती

6

चणेगाव खेमनर ब+ती

7

चणेगाव गुळवे ब+ती

1

आ वी खद
ु आ(दवासी ब+ती

2

आ वी खद
ु मशीद जवळ

3
िज.प.शाळा, आ वी ख.
ु ॥,

आ वी खद
ु पो+ट आफ<स जवळ

4

पूव पि चम

आ वी खद
ु Zाथ3मक आरो2यकk\ा जवळ

5

इमारतपि चमेकडूनखोल नं. 3

आ वी खद
ु सोसायट ऑफ<स जवळ

6

आ वी खद
ु महादे व मं(दरा जवळ

7

आ वी खद
ु वठठल मं(दरा जवळ

8

आ वी खद
ु मातंग ब+ती

1

आ वीखद
ु Zा.शाळे जवळ

2

आ वी खद
ु गायकवाड ब+ती

3

आ वी खद
ु इ7रगेशन बंगा>या जवळ

4

आ वी खद
ु शेडगांव रोड लगत

5

आ वी खद
ु गणपती मं(दरा जवळ

िज.प.शाळा, आ वी ख.
ु ॥,

6

आ वी खद
ु Rी कृHण म(दरा जवळ

पूव पि चम

7

आ वी खद
ु Zवरा उजवा कॅनाललगत

इमारतपि चमेकडूनखोल नं. 4

8

आ वी खद
ु 3शंदे ब+ती

िज.प.शाळा, खळी, द./ण219

खळी

उ-तर इमारत द./णेकडूनखोल
नं. 2

Rी. रामे वर वदयालय
220

चनेगांव

चनेगाव द./ण उ-तर
इमारतद./णेकडून खोल नं.1

Rी. रामे वर वदयालय
221

चनेगांव

चनेगाव द./ण उ-तर
इमारतद./णेकडून खोल नं.3

222

223

आ वीख.
ु

आ वीख.
ु

4

9

आ वी खद
ु
10 आ वी खद
ु
11 आ वी खद
ु
12 आ वी खद
ु

गायकवाड ब+ती
इ7रगेशन बंगा>या जवळ
शेडगांव रोड लगत

गणपती मं(दरा जवळ
13 आ वी खद
ु Rी कृHण म(दरा जवळ

ि>3यां साठ6
5

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4

ि>3यां साठ6
5

14 आ वी खद
ु Zवरा उजवा कॅनाललगत
15 आ वी खद
ु वा>हेकर ब+ती जवळ
16 आ वी खद
ु भोसले ब+ती जवळ
1 आ वी खद
ु भवरब+ती जवळ
2

आ वी खद
ु खड$ ब+ती जवळ

द./ण-उ-तर

3

आ वी खद
ु कोकजे ब+ती जवळ

इमारतद./णेकडून खोल नं.
1

4

आ वी खद
ु मांढरे ब+ती जवळ

5

आ वी खद
ु सोनवणे ब+ती जवळ

6

आ वी खद
ु सब+टे शन एम.एस.ई.बी

1

Zतापपुर गावठाण

िज.प.शाळा, आ वी ख.
ु ॥,
224

आ वीख.
ु

िज.प.शाळा, Zतापपूर, पूव
225

Zतापपुर

पि चम इमारत पूवक
$ डून खोल

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नं. 3

226

227

Zतापपुर

आ वीबु।

1
िज.प.शाळा, Zतापपूर,

Zतापपुर सांगळे वाडी

2

द./णो-तर इमारतपूव$कडून

Zतापपुर मानमोडे बाबा

3

खोल नं. 2

Zतापपुर इळग ब+ती

4

Zतापपुर कुरण ब+ती

1

आ वी बु. बाजारतळा समोर ल राम मं(दर जवळी

2
िज.प.शाळा, आ वी बु.॥,

आ वी बु. अबन बैक व आ वीबु. व का से सह सोस

3

मुलांची शाळा पूव

आ वी बु. हनम
ु ान मं(दर

4

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

आ वी बु. Rी शBन मं(दर

5

आ वी बु. Mा. पंचायत कायालयजवळ

6

आ वी बु. िजला प7रषद मुल च
ं ीशाळा

7

आ वी बु. वरोबा मं(दर

1

आ वी बु.ताजमहाल

2
िज.प.शाळा, आ वी बु.॥,

आ वी बु. कंु भाव ग>ल

3

मल
ु ांची शाळा पूव

आ वी बु. चावडी राजवाडा

4

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

आ वी बु. भोइटादे वी मं(दर

5

आ वी बु. ल/्मी दे वी मं(दर

6

आ वी बु. झोपड पटट गावचेपव
ु $कडील

7

आ वी बु. Zवरा सह. साखरकारखाना गट आफ<स

िज.प.शाळा, आ वी बु.॥,

1

आ वी बु.गायकवाड 3शंदे ब+ती

मल
ु ांची शाळा पूव

2

आ वी बु. मस
ु लमान मळा व तेल ब+ती

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

3

आ वी बु. वाकचौरे

1

आ वी बु. Zवराडावा कालोनी ते गायरान ब+ती

2
िज.प. मुल ंची शाळा, आ वी

आ वी बु. मांची (हत

3

बु.॥,

आ वी बु. भरचीचा ओढा तेदरा डावाकॉलोनी

4

आ वी बु. मदणे ब+ती

5

आ वी बु. उं बर रोड

1

आ वी बु. व वकमा सा 3मळ

2
िज.प. मुल ंची शाळा, आ वी

आ वी बु. मांची रोड

3

बु.॥ पूव$कडून खोल नं. 4

आ वी बु. +वामी समथ मं(दर

4

आ वी बु. माळी मळा

5

आ वी बु. Zतापपुरारोड

नं. 2

228

आ वीबु।

नं. 4

229

आ वीबु।

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नं. 8

230

231

आ वीबु।

आ वीबु।

पूव$कडून खोल नं 1

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

232

233

234

235

236

2

उं बर

उं बर

बाळापूर

ओझर ख.
ु

ओझर ख.
ु

3

4
6

आ वी बु. Yहसे ब+ती

7

आ वी बु. Bनधत
ु े मळ
ु े ब+ती

8

आ वी बु. चतुरेब+ती

1

उं बर

2
िज.प.शाळा, उं बर , पूव

उं बर गणपBत मं(दर जवळ गावठाण ्

3

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

उं बर ल/्मी मं(दर जवळ गावठाणम4ये

4

नं. 1

उं बर ह7रजन ब+ती चच जवळगावंठाण म4ये

5

उं बर सहकार सभागह
ृ त आ वी3शवपयत

6

उं बर अंधेर मळा 3शवारात

1
िज.प.शाळा, उं बर , पूव

उं बर भुसाळब+ती मराठ' शाळा जवळ 3शवारात

2

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

उं बर Yहसोवा ब+ती जवळ

3

नं. 3

उं बर द-त नगर जवळ

4

उं बर यमाइ दे वी ब+ती 3शवारात

िज.प.शाळा, बाळापूर,

1

उं बर बाळापुरMा.पंचायत कायालय व हनम
ु ान मं(दर

द./ण उ-तर इमारतउ-तरे कडून

2

उं बर बाळापुर मांदाल वसती जवळ

खोल नं. 1

3

उं बर बाळापुर कारवाडी जवळ

1
िज.प.शाळा, ओझर ख.
ु ॥,

ओझर खद
ु ओझरखुद गांवठाण ब+ती

2

पूव पि चम इमारतपि चमेकडून

ओझर खद
ु ओझर खद
ु वप$ जगूआईब+ती

3

खोल नं. 2

ओझर खद
ु ओझर खद
ु जोशीबाबाबंधारा ब+ती

4

ओझर खद
ु ओझर खद
ु शेपाळ मळाब+ती

िज.प.शाळा, ओझर ख.
ु ॥,

1

ओझर खद
ु ओझरखुद शेपाळ मळा ब+ती

नेमाबाई माळ पूव

2

ओझर खद
ु ओझर खद
ु नेमबाई माळधनगर ब+ती

1

मनोल मनोल गांवठाण ब+ती

ि>3यां साठ6
5

वरोबामं(दर जवळ गावठाण

पि चमइमारत पूवक
$ डून खोल

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नं. 1
िज.प.शाळा,
237

मनोल

मनोल ,उ-तरद./णइमारत

सव मतदारांसाठ'

द./णेकडून खोल नं. 1

238

239

240

मनोल

मनोल

को>हेवाडी

1
िज.प.शाळा, मनोल ,

मनोल मनोल ठोसरब+ती

2

उ-तर द./ण इमारत

मनोल मनोल पराड व 3शंदे मळा

3

द./णेकडून खोल नं. 6

मनोल मनोळी पराड व 3शंदे मळा

4

मनोल मनोल साबळे व वप$ मळा

1

मनोल मनोल Xबरोबा र+ता मळा

2

मनोल मनोल भवर मळा

िज.प.शाळा, मनोल , पूव

3

मनोल मनोल भागवत मळा

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

4

मनोल मनोल बk\k मळा

नं. 3

5

मनोल मनोल कुरण ब+ती

6

मनोल मनोल _चंचेचा मळा 3शंदेब+ती

7

मनोल मनोल खैर ओढा ब+ती

1

कोDहे वाडी 3शंपीग>ल

2
िज.प.शाळा, को>हेवाडी, पूव

कोDहे वाडी गांवाचे ओढयालगत

3

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

कोDहे वाडी करपडी

4

नं. 1

कोDहे वाडी Xबरोबा

5

कोDहे वाडी खळवाडी

6

कोDहे वाडी खुलब
े +ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3

4
7

कोDहे वाडी हाय+कुल जवळ

8

कोDहे वाडी अरगडे मबा

ि>3यां साठ6
5

9

कोDहे वाडी {खळ (टके ब+ती
10 कोDहे वाडी मा)ती मं(दर
11 कोDहे वाडी पांढरे ब+ती
12 कोDहे वाडी आडवाढ
13 कोDहे वाडी कUबंडवाडी
14 कोबंडवाडी को>हेवाडी
1 कोलहे् वाडीखळवाडी

241

को>हेवाडी

2

कोळहेवाडी खराडवाट

3

कोळहेवाडी हाय+कुल जवळ

4

कोळहेवाडी वाकणब+ती

5

कोळहेवाडी पानमळा

िज प शाळा वाकण वसती
्

6

कोळहेवाडी पानमळा

उततर
द./णइमारत
्

7

कोDहk वाडी वाकानब+ती

उ-तरे कडून खोल नं 1

8

कोळहेवाडी वाकन ब+ती

सव मतदारांसाठ'

9

कोळहेवाडी कUबड ब+ती
10 कोळहेवाडी पानमळा
11 कोळहेवाडी खळवाडी
12 कोळहेवाडी गुंजाळमळा
13 कोळहेवाडी हाय+कुल
1 कोळहेवाडी अरगडेमळा
2 कोळहेवाडी 3शंमी ग>ल

242

को>हेवाडी

3

कोळहेवाडी करपडब+ती

िज.प.शाळा, को>हेवाडी, पूव

4

कोळहेवाडी मा)ती मं(दर जवळ

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

5

कोळहेवाडी खळवाडी

नं. 5

6

कोळहेवाडी हाय+कुल जवळ

7

कोळहेवाडी आडवाठ

8

कोळहेवाडी Xबरोबा मं(दर जवळ

1

कोळहेवाडीखुलेब+ती

2

कोDहk वाडी गंज
ु ाळ मळा

3

कोDहk वाडी वाकानब+ती

4

कोळहेवाडी वाकन ब+ती

5

कोळहेवाडी कUबड ब+ती

6

कोळहेवाडी पानमळा

7

कोळहेवाडी खळवाडी

8

कोळहेवाडी गंज
ु ाळमळा

िज.प.शाळा, को>हेवाडी, पूव
243

को>हेवाडी

पि चम इमारतपूव$कडून खोल
नं. 7

9

कोळहेवाडी हाय+कुल
10 कोळहेवाडी खळ
ु े ब+ती
11 कोळहेवाडी आडवाठ
12 कोळहेवाडी मा)ती मं(दर जवळ
13 कोळहेवाडी करपड ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1
244

245

246

247

248

249

250

2
Bनंभाळे

जोव$

जोव$

जोव$

जोव$

र(हमपुर

र(हमपुर

3
िज.प.Zा.शाळा,

1

Bनबांके मा)तीमं(दर

Bनंभाळे ,नवीन पूव पि चम

2

Bनबांके गायकवाड ब+ती

इमारतपूव$कडून खोल नं. 2

3

Bनबांके मोठे बाबा मळा

1

जोव$ खळवाडी

2

जोव$ पाढर ब+ती

3
समता वOयामंद र जोव$, पुव-

जोव$ दावळमळीक जवळ

4

प चीम इमारतप चीमेकडून

जोव$ बडगांव पान रोड

5

खोल नं. 1

जोव$ काकडमळ

6

जोव$ करपड ब+ती

7

जोव$ माडा

8

कडपडब+ती जोव$

1

जोव$ पांढर ब+ती

2

जोव$ दावलमळीक जवळ

3

जोव$ वडगांव पान रोड

समता वOयामंद र जोव$, पूव

4

जोव$ cाYहण मळा

पि चम इमारतपि चमेकडून

5

जोव$ रानमळा

खोल नं. 3

6

जोव$ _चं4या दे वी संगमनेर रोड

7

जोव$ खळया

8

जोव$ थोरात मळा

9

जोव$ गDहाल ब+ती

1

जोव$ सोनारग>ल

2

जोव$ समता वOयामं(दर जवळ

समता वOया मं(दर, जोव$

3

जोव$ कंु भार ग>ळी

द./ण उ-तरइमारत उ-तरे कडून

4

जोव$ द-त मं(दर जवळ

खोल नं. 1

5

जोव$ खळवाडी

6

जोव$ गDहाल संगमनेर रोड

7

जोव$ रानमळा

समता वOया मं(दर, जोव$,

1

जोव$ नवीनगांवठाण

द./ण - उ-तर

2

जोव$ बोरकर ब+ती

इमारतउ-तरे कडून खोल नं. 3

3

जोव$ संगमनेर रोड

1
िज.प.शाळा, र(हमपूर,

र(हमपुर र(हमपुरमाळ ब+ती

2

द./णेकडील पूव पि चमइमारत

र(हमपुर र(हमपुर फारे +ट आ(दवासीब+ती

3

पूव$कडून खोल नं. 2

र(हमपुर र(हमपुर अंधेर ब+ती

4

र(हमपुर र(हमपुर गुळवे ब+ती

1
िज.प.शाळा, र(हमपूर,

र(हमपुर र(हमपुरमाळ ब+ती

2

उ-तरे कडील पूव पि चमइमारत

र(हमपुर र(हमपुर फारे +ट आ(दवासीब+ती

3

पूव$कडून खोल नं. 2

र(हमपुर र(हमपुर अंधेर ब+ती

4

र(हमपुर र(हमपुर बंधारा ब+ती

1

कनोल जुनेगावठाण

िज.प.शाळा, कनोल , पूव
251

कनोल

4

पि चम इमारत पूवक
$ डून खोल

ि>3यां साठ6
5
सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

नं. 1
252

कनोल

िज.प.शाळा, कनोल , पूव

1

कनोल न वनगावठाण

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

2

कनोल क>हापुर

नं. 2

3

कनोल वgे वर

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

253

254

255

256

2

कनोल

कनकापुर

ओझर बु।

हं गेवाडी

3
4

कनोल वाबऴे ब+ती

5

कनोल

6

कनोल वाळुंज ब+ती

7

कनोल द-त मं(दर

8

कनोल हंगेवाडी र+ता

1

कनोल न वन गावठाण

िज.प.शाळा, कनोल , पूव

2

कनोल वgे वर मंद र

पि चम इमारत पूवक
$ डूनखोल

3

कनोल वजे वर मं(दर

नं. 3

4

कनोल वाबळे ब+ती

5

कनोल

1

कनकापुर गावठाण

िज.प.शाळा, कनकापूर, पूव

2

कनकापुर ओझर र+ता

पि चम इमारतपव
ू $कडून खोल

3

कनकापुर हंगेवाडी र+ता

नं. 1

4

कनकापुर कनोल कनकापुर 3शव

5

कनकापुर 3श0दे ब+ती

1

ओझर बु न वनगावठाण

2
िज.प.शाळा, ओझर बु.॥,

ओझर बु नागरे ब+ती

3

पूव पि चम इमारतपूव$कडून

ओझर बु हं गेवाडी र+ता

4

खोल नं. 3

ओझर बु Xबडगर ब+ती

5

ओझर बु जुने गांवठाण

6

ओझर बु जंगदं बा नगर

1

हंगेवाडी गांवठाण

2

हंगेवाडी ओझर रोड लगत

3

हंगेवाडी गांव तळया जवळ

िज.प.शाळा, हं गेवाडी, पूव

4

हंगेवाडी सानप ब+ती

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

5

हंगेवाडी खंडोबा मं(दर जवळ

नं. 3

6

हंगेवाडी फॉरे +ट जवळ

7

हंगेवाडी धुगे ब+ती

8

हंगेवाडी संगमनेर रोड लगत

258

शेडगांव

शेडगांव

सव मतदारांसाठ'

पंपरणे र+ता

हंगेवाडी मांलज
ु े रोड लगत

1

कारमळा गावाaयाउ-तरे स शेडगांव गावठाण

2

कारमळा गावाaया उ-तरे स शेडगांवथडी

3

नवी इमारत पूवक
$ डून खोल

कारमळा गावाaया उ-तरे स शेडगांवऊंबर र+ता

4

नं. 1

कारमळा गावाaया उ-तरे स शेडगांवगगां जमन
ु ा मळा

5

कारमळा गावाaया उ-तरे स शेडगांवमं(दरा जवळ

6

कारमळा गावाaया उ-तरे स शेडगांवहाडुळा

1

दाणे घर ] 1 से 157 वेळु ओढयाजवळ

2

दाणे घर ] 1 से 157 पाटाaयाकडेला

िज.प.शाळा, शेडगांव, उ-तर

3

दाणे घर ] 1 से 157 तळे र+ता

- द./ण जुनी

4

दाणे घर ] 1 से 157 फाट र+ता

इमारतउ-तरे कडूनखोल नं. 2

5

दाणे घर ] 1 से 157 लवण वाडी

6

दाणे घर ] 1 से 157 गोसावीब+ती

7

दाणे घर ] 1 से 157 डोमाण

पूव पि चम

ि>3यां साठ6
5

पंपरणे र+ता

9

िज.प.शाळा,
257

4

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
8

दाणे घर ] 1 से 157 फडब+ती

9

दाणे घर ] 1 से 157 आमले ब+ती

1

3शबला पूरगांवठाण

2

3शबला परू रdटे ब+ती

3

3शबला पूर गुहारोड

4

3शबला पूर िज प शाळे जवळ

5

3शबला परू बह रोबा ब+ती

6

3शबला पूर पानोडी रोड

7

3शबला पूर पांढर दरा

8

3शबला परू चच शेजार

9

3शबला पूर खैर ओढा

1

माळे वाडी

2

गुहा रोड

3
िज.प. Zाथ3मक शाळा,

आ वी रोड

4

3शबलापूर, पूव पि चमइमारत

माळवाडी

5

पूव$कडून खोल नं. 4

चाळीशी सांगळे ब+ती

6

गारमळई

7

मांढरे ब+ती

8

िज प शाळे aया मागे

1

माळे वाडी

िज.प.शाळा, 3शबलापूर, पूव
259

3शबलापूर

पि चम इमारतपूव$कडून खोल
नं. 2

260

3शबलापूर

माळे वाडी
261

262

( 3शबलापूर
)

पानोडी

िज.प.Zाथ3मक शाळा,
माळे वाडी ( 3शबलापूर) ,

पानोडी

ि>3यां साठ6
5

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

द./ण-उ-तर इमारत
द./णेकडून खोल नं. 1
1

पानोडी गांव ठाण

िज.प.शाळा, पानोडी, पूव

2

पानोडी िज प शाळे जवळ

पि चम इमारत पि चमेकडून

3

पानोडी चच जवळ

खोल नं. 2

4

पानोडी Rी संत Jाने वर मं(दर

5

पानोडी टे कवाडी

1

पानोडी हजार वाडी

िज.प.शाळा, पानोडी, पूव
263

4

पि चम इमारत हजारवाडी

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

पि चमेकडून खोल नं. 1

264

265

266

267

पानोडी

ठाकरवाडी
(पानोडी)

पंZीलौक<

पंZीलौक<

1
िज.प. Zा.शाळा, पानोडी,

टे कवाडी (पानोडी)

2

पूव पि चम इमारतपि चमेकडून

जाधव ब+ती (पानोडी)

3

खोल नं. 3

गावठाण

4

गांवठाण (पानोडी)

िज.प.Zा.शाळाठाकरवाडी

1

ठाकरवाडी (पानोडी)

(पानोडी),पुव-पि चम

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

इमारत,पूव$कडून खोल नं. 1
िज.प.शाळा, पंZी लौक<,

1

पंZी लौक<अजमपुर गावठाण

अजमपुर, पूव पि चमइमारत

2

पंZी लौक< अजमपुर गाढव लोळी

पि चमेकडून खोल नं. 2

3

पंZी लौक< अजमपुर पानोडी रोड

िज.प.शाळा, पंZी लौक<,

1

पंZी लौक<अजमपुर 3शकार चा मळा

अजमपूर , पूव पि चमइमारत

2

पंZी लौक< अजमपुर भगवती ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

याद

मतदान

-या इमारतीत मतदान क

क

क ाचे नांव

आहे तया
् इमारतीचा तप शल

मतदान क ाचे 2े3

सव4मतदारा साठ6
7कं वा फ9त

,मांक

पु:षां साठ6
अगर फ9त

1

2

3
पि चमेकडून खोल नं. 3

268

269

270

पंZी लौक<

झरे काठ'

झरे काठ'

ि>3यां साठ6
5

4
3

पंZी लौक< अजमपुर _गते ब+ती

1
िज.प.शाळा, पंZी लौक<,

पंZी लौक<अजमपुर कदम ब+ती

2

अजमपूर , पूव पि चमइमारत

पंZी लौक< अजमपुर भगवती ब+ती

3

पि चमेकडून खोल नं. 4

पंZी लौक< अजमपुर दरा

4

पंZी लौक< अजमपुर पानोडी र+ता

1

झरे काठ' झरे काठ'गावठाण

िज.प.शाळा, झरे काठ', पूव

2

झरे काठ' Dयवहारे ब+ती

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

3

झरे काठ' खळी रोड

नं. 1

4

झरे काठ' झरे काठ' गावठाण

5

झरे काठ' Dयवहारे ब+ती

1
िज.प.शाळा, झरे काठ', पूव

झरे काठ' चाहूरब+ती

2

पि चम इमारतपूव$कडून खोल

झरे काठ' कUवड वाडी

3

नं. 3

झरे काठ' पाट ल वाडी

4

झरे काठ' चाहूर ब+ती

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

सव मतदारांसाठ'

िज>हा_धकार व िजलहा
् Bनवडणूक अ_धकार ,
अहमदनगर.

