अनुसूची 4
(चॅ टर 3 प र छे द 3.6 (ii) )
मतदान क ाची याद

37 अहमदनगर लोकसभा मतदार संघातील 225 अहमदनगर शहर )वधानसभा मतदारसंघ
याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

1.मुजोबा चौक 2.दावल म%लक चौक

1

नागापूर

िजप शाळा, नागापूर द
द

णेकडून खोल

णो तर इमारत,

. 1 नागापरू

गावठाण ह( मनमाड रोड पूव) 3. दावल

सव)

म%लक चौक गावठाण व र+ यालगत 4.
स/े वाडा

2
3

नागापरू

नागापूर

िजप शाळा , नागापूर द
द

णेकडून खोल

िजप शाळा , नागापूर द
द

णेकडून खोल

णो तर इमारत,

2 नागापरू
णो तर इमारत,

3 नागापरू

1. आंबेडकर चौक गावठाण व र+ यालगत

सव)

1. आंबेडकर चौक गावठाण व र+ यालगत
2.च धर +वामी मं4दर, गावठाण व

सव)

र+ यालगत

च धर +वामी /ाथ%मक 6व7यालय पव
ू )

4

नागापूर

पि8चम इमारत तळ मजला पि8चमेकडून
खोल

नागापूर

पि8चम इमारत तळ मजला पि8चमेकडून
खोल

सव)

३

च धर +वामी /ाथ%मक 6व7यालय पव
ू )

5

1.आदश) नगर गावठाण व र+ यालगत

4

1.आदश) नगर गावठाण व र+ यालगत

सव)

2.आदश) नगर बो:हे गांव फाटा

गावठाण व र+ यालगत 1.कातोरे व+ती

6

नागापूर

िजप शाळा, नागापूर द
द

णेकडून खोल

णो तर इमारत,

4 नागापरू

बो:हे गांव फाटा 2. कातोरे व+ती गावठाण व
र+ यालगत 3. 6वजय नगर बो:हेगांव फाटा
कॉलनी

7

नागापूर

िजप शाळा , नागापूर द
द

णेकडून खोल

णो तर इमारत,

5 नागापूर

िजप शाळा , नागापूर उ तरे कडील (जुनी

8

नागापूर

इमारत,) पूव) पि8चम इमारत पि8चमेकडून
खोल

9

सावेडी

2 नागापरू

ºÉä´ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ |ÉºÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉÆSÉä b÷Éì.BxÉ.VÉä.
{ÉÉ>ð±É ¤ÉÖvnù ä EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ {ÉÖ´ÉÇ {ÉÎ¶SÉ¨É
xÉ´ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÖ´Éæ EòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.2

आदश) 6वदयालय, अ4ह:या सोसायट ,

10

सावेडी

औरं गाबाद रोड, पूव) पि8चम इमारत पुवLकडून
खोल

. 3

सव)

4.नवनाथ नगर 5. 6वजय नगर 6. भंडार
7.4द ा रो हौ. सोसायट

गावठाण व र+ यालगत 1. 6पतळे कॉलनी
2. 6पतळे कॉलनी 3. बो:हे गांव फाटा 6पतळे

सव)

नगर कॉलनी
गावठाण व र+ यालगत 1.संभाजी नगर 2.
संभाजी नगर 3. मनोरमा कॉलनी-साई
नगर-भोर व+ती 4. मनोरमा कॉलनी-साई

सव)

नगर-भोर व+ती

1. जयGी कॉलनी,तांबटकरमळा ऑरं गाबाद
रोड Iन यसेवा अ. कॉलनी तवले नगर

सव)

1.रे णुका नगर 2. अकबर नगर ऑरं गाबाद
रोड Iन यसेवा अ. कॉलनी तवले नगर
अकबर नगर 4. रे णक
ु ा नगर 5. अकबर
नगर 6. रे णुका नगर

3

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

ऑरं गाबाद रोड Iन यसेवा अ. कॉलनी तवले
नगर 1. औरं गाबाद रोड 2. वसंत नगर 3.
आदश) 6वदयालय, अ4ह:या सोसायट ,

11

सावेडी

औरं गाबाद रोड, पव
ू ) पि8चम इमारत, पव
ु Lकडून
खोल

. 4

Iन यसेवा 4.

तवले नगर 5. अ%भयंता

कॉलनी 6 वेदांत नगर 7.छNपती हौ. सोसा.
8. तवले नगर 9.Iन यसेवा 10. वसंत नगर

सव)

11. अ%भयंता कॉलनी गुलमोहर रोड
पाईपलाईन रोड 12. Iन यसेवा ऑरं गाबाद
रोड
ऑरं गाबाद रोड Iन यसेवा अ. कॉलनी तवले
नगर 1. औरं गाबाद रोड 2. वसंत नगर 3.

आदश) 6वदयालय, अ4ह:या सोसायट ,

12

सावेडी

औरं गाबाद रोड, पूव) पि8चम इमारत, पुवLकडून
खोल

. 2

Iन यसेवा 4.

तवले नगर 5. अ%भयंता

कॉलनी 6 वेदांत नगर 7.छNपती हौ. सोसा.
8. तवले नगर 9.Iन यसेवा 10. वसंत नगर

सव)

11. अ%भयंता कॉलनी गल
ु मोहर रोड
पाईपलाईन रोड 12. Iन यसेवा ऑरं गाबाद
रोड

13

सावेडी

ºÉä´ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ |ÉºÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉÆSÉä b÷Éì
.BxÉ.VÉä.{ÉÉ>ð±É ¤ÉÖvnù ä EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ {ÉÖ´ÉÇ
{ÉÎ¶SÉ¨É xÉ´ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÖ´Éæ EòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.3

सावेडी %शला6वहार अब)न बँक कॉलनी
गल
ु मोहर रोड 1. %शला6वहार 2 अब)न बँक

सव)

कॉलनी 3. Gीराम नगर

वसंत टे कडी %भ+तबाग कॉलनी वॉड) नं. 10
गुलमोहर रोड

14

सावेडी

ºÉä´ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ |ÉºÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉÆSÉä b÷Éì
.BxÉ.VÉä.{ÉÉ>ð±É ¤ÉÖvnù ä EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ =kÉ®ú
nùÊIÉhÉ xÉ´ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ =kÉ®äúEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.1

1.संदेश सोसा.अ. .१ ते

६, 2.GीकृVणा कॉलनी अ. .७ ते ९,
3.%शला6वहार अ. .१० ते १४, 4.अब)न बॅक

सव)

कॉलनी अ. .१५ ते ९३, 5.अंजुमन
सोसा.अ. .९४ ते ९८, 6.ऐ_य नगर अ. .९९
ते १०४, 7.ऐ_य नगर समोर
वसंत टे कडी %भ+तबाग कॉलनी वॉड) नं. 10
1. Iन यसेवा सोसायट अ. .232 ते 482,

15

सावेडी

ºÉä´ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ |ÉºÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉÆSÉä b÷Éì
.BxÉ.VÉä.{ÉÉ>ð±É ¤ÉÖvnù ä EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ =kÉ®ú
nùÊIÉhÉ xÉ´ÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ =kÉ®äúEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.2

2.%भंगार4दवे व+ती अ. .527 ते 531,

3.

पाईपलाईन रोड Iन यसेवा %भंगार4दवे मळा

सव)

4. Iन यसेवा अ. .308 ते 317, वसंत
टे कडी %भ+तबाग कॉलनी वॉड) 10

5.

पाईपलाईन रोड अ. .489 त
गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड 1.क:पतe
रो.हौसींग 2.तांबटकर मळा 3. चैNबन

16

सावेडी

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

कॉलनी 4.मयुर का कॉलनी 5. %शवनगर

6वदयालय नवी उ तर द

6.सहकार नगर 7. यशोदा नगर 8. असरा

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,

सोसायट , 9.उदयनगर 10. एकता कॉलनी

बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 3

11.ऐ_य नगर 12.कामगार सोसायट 13.
नवनाथ नगर 14. पाईपलाईन रोड
15.%भंगार4दवे मळा

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

17

सावेडी

6वदयालय नवी उ तर द

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,

1. पदमानगर ( पाईपलाईन
हाडको),रे णावीकर कॉलनी, पदमानगर.

सव)

बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 4

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

18

सावेडी

6वदयालय नवी उ तर द

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,

1. पदमानगर ( पाईपलाईन
हाडको),रे णावीकर कॉलनी, पदमानगर.

सव)

बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 5

पाईपलाईन रोड Iन यसेवा %भंगार4दवे मळा
1.एकता कॉलनी 2.नवनाथ नगर

19

सावेडी

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

3.पाईपलाईन रोड 4.वषा)कॉलनी 5.6वदया

6वदयालय नवी उ तर द

कॉलनी 6.6वदयानगर 7.%सaदे 8वर कॉलनी

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,

8.सैIनक कॉलनी 9.समथ) नगर सपकाळ

बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 5

हॉि+पटल रोड सहकार नगर 10.मयुरेश

सव)

कॉलनी पाईपलाईन रोड Iन यसेवा
%भंगार4दवे मळा

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

20

सावेडी

6वदयालय नवी उ तर द

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयक
ु े शन,

1. पाईपलाईन हाडको पाईपलाईन रोड

सव)

1. पाईपलाईन हाडको पाईपलाईन रोड

सव)

बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 6

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे

21

सावेडी

डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ फाम)सी पूव)
पि8चम नवी इमारत पव
ू Lकडून खोल नं. 2,

गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड 1. उदय
सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

22

सावेडी

6वदयालय नवी उ तर द

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,
बी एड अॅdड डी एड) उ तरे कडून खोल नं. 7

नगर 2.पाईपलाईन रोड सावेडी %शला6वहार
गुलमोहर रोड

3.वसंत टे कडी गुलमोहर

रोड पाईपलाईन रोड 4.%शव नगर
पाईपलाईन रोड Iन यसेवा %भंगार4दवे मळा
5.उदय नगर सपकाळ हॉि+पटल रोड
सहकार नगर 6.उदय नगर

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

सेवा %श ण /सारक मंडळाचे Gीनाथ

23

सावेडी

6वदयालय नवी उ तर द

पाईपलाईन 1. पाईपलाईन हाडको 2.

ण इमारत

(डॉ.ना.ज.पाऊलबुaदे कॉलेज ऑफ एcयुकेशन,
बी एड अॅdड डी एड) द

5

णेकडून खोल नं. 2

संभाजी नगर पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 3.

सव)

पाईपलाईन हाडको

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग रोड 1. Iनम)ल

24

सावेडी

लhमीबाई ढोके 6वदयालय (मातोGी लhमीबाई

नगर

2. लhमीनगर 3. सानप व+ती 4.

शांताराम डोके 6व7या मंद र) पूव) पि8चम

4हjमत नगर वसंत टे कडी

इमारत पूवLकडून खोल नं. 1

गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड 6.सानप

5.Iनम)ल नगर

सव)

व+ती
पाईपलाईन रोड %भ+तबाग रोड 1. Iनम)ल

25

सावेडी

लhमीबाई ढोके 6वदयालय (मातोGी लhमीबाई

नगर

2. लhमीनगर 3. सानप व+ती 4.

शांताराम डोके 6व7या मंद र) पूव) पि8चम

4हjमत नगर वसंत टे कडी

इमारत पूवLकडून खोल नं. 3

गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड 6.सानप

5.Iनम)ल नगर

सव)

व+ती
लhमीबाई ढोके 6वदयालय (मातोGी लhमीबाई

26

सावेडी

शांताराम डोके 6व7या मंद र) पव
ू ) पि8चम

नगर (साई चl बर)

इमारत पूवLकडून खोल नं. २
लhमीबाई ढोके 6वदयालय (मातोGी लhमीबाई

27

सावेडी

शांताराम डोके 6व7या मंद र) पव
ू ) पि8चम

29

बो:हे गाव

बो:हे गाव

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग रोड 1. Iनम)ल
नगर (साई चl बर)

इमारत पूवLकडून खोल नं. 4

28

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग रोड 1. Iनम)ल

िज. प. शाळा बो:हे गांव , पूव) पि8चम

1. रे णुका नगर, महे श नगर, आढाव व+ती

इमारत पव
L डून खोल
ू क

मनो%लला नगर

.3

िज. प. शाळा बो:हे गांव , द
इमारत, द

सव)

सव)

सव)

1.रे णुका नगर, महे श नगर, आढाव व+ती,

ण उ तर

2.महे श नगर, आढाव व+ती मनो%लला नगर

णेकडून खोल नं. 2

3.

सव)

आढाव व+ती मनो%लला नगर

कै. बाळासाहे ब केशव ठाकरे म.न.पा. शाळा

30

बो:हे गाव

उ तर द

ण इमारत द

णेकडून खोल

.

गांधी नगर 1. गांधी नगर

2.गांधी नगर

सव)

.

गांधी नगर 1. गांधी नगर

2.गांधी नगर

सव)

2
कै. बाळासाहे ब केशव ठाकरे म.न.पा. शाळा

31

बो:हे गाव

उ तर द

ण इमारत द

णेकडून खोल

1

32

बो:हे गाव

33

बो:हे गाव

िज. प. शाळा बो:हे गांव , द
इमारत, द

ण उ तर

णेकडून खोल नं.3

िज. प. शाळा बो:हे गांव , पूव) पि8चम
इमारत पव
ू Lकडून खोल

.1

1. कापडे ग:ल गावठाण 2. वाटमोडे ग:ल
गावठाण 3.वाकळे ग:ल

4.कोलते ग:ल

सव)

1.वाmहळ ग:ल गावठाण 2.आमले
ग:ल गावठाण 3.हर जन ग:ल गावठाण
4.नवनाथ नगर गावठाण

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

34

बो:हे गाव

3

4

िज. प. शाळा बो:हे गांव , पूव) पि8चम
इमारत पव
ू Lकडून खोल

5

मनो%लला नगर महे शनगर आढावव+ती

.2

सव)

1. मनोल सा नगर,महे शनगर आढावव+ती

35

बो:हे गाव

2. मनोल ला नगर,महे शनगर आढावव+ती

िज. प. शाळा बो:हे गांव , पव
ू ) पि8चम

3./ेमभारती नगर,महे शनगर आढावव+ती

इमारत, पूवLकडून खोल नं. 1

सव)

मनोल ला नगर, 4.रे णुका नगर,महे शनगर
आढावव+ती मनोल ला नगर,

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

36

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. २

सावेडी

सावेडी पि8चमेकpडल तर द

ण इमारत

उ तरे कडून खोल नं. 3

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

4.6ववेकानंद कॉलनी

5. nNमुतo अपा)टमlट

सव)

अहमदनगर सावेडी 1.गणेश कॉलनी 2.
वैदव
ु ाडी 3.%सaद 6वनायक कॉलनी
4.6ववेकानंद कॉलनी

5. nNमुतo अपा)टमlट

सव)

वैदव
ु ाडी 6 वैदव
ु ाडी

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

38

वैदव
ु ाडी 3.%सaद 6वनायक कॉलनी
वैदव
ु ाडी 6 वैदव
ु ाडी

दामोदर शंकर रे णावीकर माaय.6व7यालय

37

अहमदनगर सावेडी 1.गणेश कॉलनी 2.

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. ४

1.लाल गुलाब रोड, पाईपलाईन रोड
%भ+तबाग,

सव)

1.लाल गल
ु ाब रोड, पाईपलाईन रोड
दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

39

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं.5

%भ+तबाग, 2.अंबा कॉलनी,पाईपलाईन रोड
%भ+तबाग,

3.भोजने व+ती,पाईपलाईन रोड

%भ+तबाग,

4.िजजामाता

सव)

कॉलनी,पाईपलाईन रोड %भ+तबाग, 5.%समला
कॉलनी,पाईपलाईन रोड %भ+तबाग,

40

सावेडी

िज.प /ाथ%मक शाळा, %भ+तबाग द
उ तर इमारत उ तरे कडून खोल

ण

.2

1.पंचवट कॉलनी, पाईप लाईन रोड, %भ+त
बाग

सव)

1.पंचवट कॉलनी, पाईप लाईन रोड, %भ+त

41

सावेडी

िज.प /ाथ%मक शाळा, %भ+तबाग द
उ तर इमारत उ तरे कडून खोल

ण

.3

बाग

2. कसबे व+ती, पाईप लाईन रोड,

%भ+त बाग

3.ढवण व+ती, पाईप लाईन

सव)

रोड, %भ+त बाग
दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

42

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. 3

43

सावेडी

1.पंचवट कॉलनी

2. कसबे व+ती 3.ढवण

व+ती

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

सावेडी गांव पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1.

पूवLकडील उ तर द

अVट6वनायक कॉलनी

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. ६

3.गावडे व+ती

2.अ4ह:यानगर

सव)

सव)

4.फणसे व+ती

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

44

सावेडी

पव
L डील उ तर द
ू क
खोल नं. ७

ण इमारत उ तरे कडून

1.%भ+तबाग

2.पवननगर

3.मोकाशेव+ती

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

45

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. ८

सावेडी

पूवLकडील उ तर द

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1./शांत रो.हौ.
2. इ7ग/+थ कॉलनी 3. मधुरा पाक)
4.अ य रो.हौ. 5.तागडव+ती 6.6/dसकॉलनी

सव)

7. %भ+तबाग 8.तागडव+ती 9.अरोह कॉलनी

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

46

5

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. ९

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1./शांत रो.हौ.
2. इ7ग/+थ कॉलनी 3. मधुरा पाक)
4.अ य रो.हौ. 5.तागडव+ती 6.6/dसकॉलनी

सव)

7. %भ+तबाग 8.तागडव+ती 9.अरोह कॉलनी
पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1.पाईपलाईन रोड

47

सावेडी

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

2.सेलटॅ _स कॉलनी 3.सqतशग
ृ ी कॉलनी

पव
ू Lकडील उ तर द

4.सद
ु श)न कॉलनी 5.हनुमाननगर

ण इमारत द

णेकडून

खोल नं. 1

सव)

6.हनुमाननगर सपकाळ हॉि+qटल रोड
सहकार नगर 7 हनुमाननगर

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय

48

सावेडी

पि8चमकडील उ तर द

ण इमारत

1.पोल स कॉलनी अहमदनगर

सव)

उ तरे कडून खोल नं. 1
नगर मनमाड हायवे /ेमदान हडको चौक

49

सावेडी

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय

1.पोल स कॉलनी 2.nब:वदल कॉलनी

पि8चमकडील उ तर द

3.पोल स कॉलनी 4.रे णावीकर कॉलनी

ण इमारत

उ तरे कडून खोल नं. 2

सव)

5.पोल स कॉलनी 6.रे णा6वकर नगर
7.रासनेनगर

दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय

50

सावेडी

पि8चमकडील उ तर द

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1. पाईपलाईन

ण इमारत

रोड सावेडी गाव. 2. rचdमय कॉलनी

उ तरे कडून खोल नं. 6
डॉन बा+को, /ाथ%मक शाळा (मराठs

51

सावेडी

माaयम) पूव) पि8चम इमारत पव
L डून
ु क

1.वडगांव गुqता र+ता पाईपलाईन रोड
खोल

. 2

52

माaयम) पव
L डून
ू ) पि8चम इमारत पव
ु क

खोल

. 4

53

54

सावेडी

सावेडी

समथ) 6वदया मंद र /ोफेसर कॉलनी, उ तर
द

ण इमारत द

णेकडील खोल नं. 20

समथ) 6वदया मंद र /ोफेसर कॉलनी, उ तर
द

ण इमारत द

%भ+तबाग 2.डॉन बा+को 3.साई चl बर,

सव)

%भ+तबाग रोड,

डॉन बा+को, /ाथ%मक शाळा (मराठs
सावेडी

सव)

णेकडील खोल नं. 21

1. नंदनवननगर, सावेडीगाव, पाईपलाईन
रोड %भ+तबाग

सव)

पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1.वडगांव गुqता
र+ता 2.डॉन बा+को 3.साई चl बर 4.

सव)

नंदनवननगर
पाईप लाईन रोड %भ+तबाग रोड
आकाशवाणी 1.%भ+तबाग रोड वसंत टे कडी
2.%भ+तबाग कॉलनी

3.%भ+तबाग रोड

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

तारकपूर नगर मनमाड हायवे 1.%म+कtन

55

सावेडी

समथ) 6वदया मंद र /ोफेसर कॉलनी, उ तर
द

ण इमारत द

णेकडील खोल नं. 22

नगर

2. +वामी समथ) सावेडी समता नगर

/ोफेसर कॉलनी

3. समता नगर 4.

सव)

आकाशवाणी 5. /ोफेसर कॉलनी 6. रासने
नगर 7.चैतdय नगर
गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड तारकपूर
नगर मनमाड हायवे

56

सावेडी

समथ) 6वदया मंद र /ोफेसर कॉलनी,
उ तरे कडील इमारत खोल नं. 17

1. पाईप लाईन रोड

गुलमोहर रोड 2. इं4दरा कॉलनी 3. /काशपुर
कॉलनी %म+कtन रोड 4. शांतीपरु कॉलनी

सव)

5.शांतीपुर कॉलनी 6.%संधी कॉलनी नगर
मनमाड रोड %सmह ल हडको /काशपूर 7.
/काशपूर कॉलनी
रे णावीकर कॉलनी पuानगर 1. रे णावीकर

57

सावेडी

समथ) 6वदया मंद र /ोफेसर कॉलनी,
उ तरे कडील इमारत खोल नं. 18

कॉलनी (G%मक नगर)
गल
ु मोहर रोड
टे कडी

2. यशोदा नगर

3. रे णावीकर कॉलनी वसंत

सव)

4. रे णावीकर नगर पाईपलाईन रोड,

5.रे णावीकर कॉलनी 6.रे णावीकर कॉलनी

58

सावेडी

आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गुलमोहर रोड

सावेडी 1. गुलमोहर पाक)

सावेडी, पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून खोल

3. माक)डेय सोसायट 4. सावल सोसा. 5.

नं. 4

पकंज कॉलनी 6. रामकृVण वसाहत

आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गुलमोहर रोड

59

सावेडी

सावेडी, पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून खोल
नं. 6
आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गुलमोहर रोड

60

सावेडी

सावेडी, उ तर द

ण इमारत द

णेकडून

खोल नं. 4

सावेडी

कॉलनी

1.नवलेनगर 2.क6वजंग नगर पंकज
3.नवलेनगर 4.क6वजंग नगर

सव)

सव)

गुलमोहोर रोड पाईपलाईन रोड 1.सावेडी
वसंत टे कडी 2. गुलमोहोर रोड सावेडी
%भ+तबाग रोड आकाशवाणी 3. गुलमोहोर

सव)

रोड

आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गुलमोहर रोड

61

सावेडी

2. रासने नगर

सावेडी, पव
ू ) पि8चम इमारत पव
ू Lकडून खोल
नं. 10

गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड 1.गुलमोहर
रोड

2. गुलमोहर रोड 3.कलानगर सावेडी

%भ+तबाग रोड आकाशवाणी 4. कलानगर

सव)

गुलमोहर रोड 5. कलानगर
गल
ु मोहर रोड पाईपलाईन रोड 1.vकलो+कर

आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गुलमोहर रोड

62

सावेडी

सावेडी, उ तर द

ण इमारत द

णेकडून

खोल नं. 1

कॉलनी 2. नरहर नगर 3. %भंगार4दवे मळा
4. अ%भयंता कॉलनी 5. +वयं%सaद
अपा)टमlट 6. अ%भयंता कॉलनी 7.

सव)

आनंदनगर 8. तांबटकर मळा 9. नरहर
नगर 10. तांबटकर मळा

आनंदनगर /ाथ%मक शाळा गल
ु मोहर रोड

63

सावेडी

सावेडी, पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून खोल
नं. 9

पाईपलाईन रोड Iन यसेवा %भंगार4दवे मळा
1. मेघराज कॉलनी 2. पर जात अपा)टमlट
सपकाळ हॉि+पटल 3. सपकाळ हॉि+पटल
सहकार नगर

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

64

सावेडी

3

VÉªÉ ¤ÉVÉ®ÆúMÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ {ÉÉ<Ç{É±ÉÉ<ÇxÉ ®úÉäb÷ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÎ¶SÉ¨É <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.1

4

पाईपलाईन रोड 1. Gमीक नगर 6वडी
कामगार वसाहत
अहमदनगर सावेडी

65

सावेडी

VÉªÉ ¤ÉVÉ®ÆúMÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ {ÉÉ<Ç{É±ÉÉ<ÇxÉ ®úÉäb÷ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÎ¶SÉ¨É <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.2

सावेडी

VÉªÉ ¤ÉVÉ®ÆúMÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ {ÉÉ<Ç{É±ÉÉ<ÇxÉ ®úÉäb÷ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÎ¶SÉ¨É <¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.3

सव)

1. Gमीकनगर

बा%लकाGम रोड भूतकरवाडी 2. भुतकरवाडी
पाईपलाईन रोड %भ+तबाग, 3. Gमसहकार
नगर

सव)

4. Gमीकनगर गल
ु मोहर रोड

पाईपलाईन रोड

66

5

5.Gमीकनगर

पाईपलाईन रोड 1. Gमीकनगर 2.
Gमीकनगर 3. /Iतमा कॉलनी

सव)

1.सावेडी 2. सावेडी हर जन व+ती

67

सावेडी

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा सावेडी

बा%लकाGम रोड भूतकर वाडी 3.खंडोबा

गांव, उ तर द

मंद राचा पर सर 4.खंडोबा मंद राxया मागे व

ण इमारत उ तरे कडून खोल

नं. 4

जवळ बा%लकाGम रोड 5. बाराइमाम
(बो:हे गांव रोड)

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा सावेडी

68

सावेडी

गांव, उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून खोल

नं. 3

69

सावेडी

ण इमारत उ तरे कडून खोल नं. 5

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा

70

सावेडी

अंगणवाडी पव
ू ) पि8चम इमारत पव
ू Lकडून
खोल नं. 1

71

सावेडी

सावेडी पाईपलाईन रोड %भ+तबाग 1.
सावेडी गांव 2. सावेडी 3. गांधी चाळ
बा%लकाGम रोड भूतकरवाडी 4. सावेडी

1.सावेडी गावठाण,सावेडी गाव
1. सावेडीगावठाण,सावेडी गाव
गावठाण,सावेडीगाव

सावेडी

ण इमारत उ तरे कडून खोल नं. 6

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा उ तर
द

सव)
2. सावेडी

3. %भ:ल व+ती सावेडी

गावठाण 4.दे शमुख नगर, सावेडी गावठाण ,

सव)

बा%लकाGम रोड भूतकरवाडी 1. %शंदे मळा
2. फुलार मळा 3. साईकॉलनी 4.

ण इमारत उ तरे कडून खोल नं. 7

सव)

धमा)rधकार मळा 5. मानधना फाम)
बा%लकाGम रोड सावेडी

72

सव)

5. वाघ मळा सावेडी गावठाण

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा उ तर
द

6.वाघ मळा

गांवठाण

महा मा फुले महानगरपाल का शाळा उ तर
द

सव)

1. सावेडी

बाल काGम रोड 2. अंबर अपा)टमlट 3.
अ य अपा)टमlट 4. उदय अपा)टमlट 5. जय

सव)

अजय अपा)टमlट 6. कांचनगंगा, 7. अंबर
अपाट) मlट

73

सावेडी

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज, (मेन nबि:डंग
मागे)

द

णेकडून खोल नं. 1

नगर मनमाड हायवे /ेमदान हडको चौक 1.
धनाजी नगर 2./ेमदान हाडको 3. नवीन

सव)

हाडको
नगर मनमाड हायवे /ेमदान हडको चौक 1.

74

सावेडी

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज, (मेन nबि:डंग
मागे)

द

णेकडून खोल नं. 2

/ेमदान हाडको 2. नवीन हाडको 3. /ेमदान
हाडको 4. हाडको रमादे वी रोड भत
ू कर वाडी
5. वेदांत नगर 6.+टे ट बॅक कॉलनी 7.
वेदांत नगर

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

नगर मनमाड हायवे /ेमदान हडको चौक 1.

75

सावेडी

समथ) 6व7या मं4दर /ोफेसर कॉलनी

साधना सोसायट 2. कृVठधाम कॉलनी 3.

उ तरे कडून खोल

भाyयोदय सोसायट

१६

4. सोना नगर

5.

सव)

अ%मत बॅक कॉलनी 6. अ%मत बॅक कॉलनी
पाईपलाईन रोड %भ+तबाग रोड 1.एस.ट
कॉलनी 2. युIनयन बॅक कॉलनी 3. रासने
दामोदर शंकर रे णावीकर 6वदयालय सावेडी

76

सावेडी

पि8चमकडील उ तर द

ण इमारत

उ तरे कडून खोल नं. 7

नगर 4. सzाट अपा)टमlट 5. अमोल 6वहार
6.अ%मत बॅक कॉलनी 7. कैलास कॉलनी 8.
%भमनगर 9. मनोरमा सोसा 10. संद प

सव)

अपा)टमlट 11. अ%भषेक अपा)टमl 12
.कांचनगंगा अपा)टमlट 13. 7वारका को.
ऑफ सोस
/ेमदान हडको प{रसर 1.स%मNा कॉलनी
2./ेमदान 3.%भंगार4दवे मळा,4ट.mह . सlटर

77

सावेडी

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज, मेन nबि:डंग
पि8चमेकडून खोल नं. ३

4. सावेडी रोड रमादे वी रोड भूतकरवाडी
/ेमदान हडको प{रसर 5. रमादे वी रोड 6.

सव)

महावीर नगर 7. के.पी.ट . अपा)टमlट
महावीर नगर 8. स%मNा कॉलनी 9. %संधी
कॉलनी 10. महावीर नगर
१. झोपडी कॅdट न सावेडी /ेमदान हडको
प{रसर

78

सावेडी

२. झोपडी कॅdट न पाठsमागेवाड) 8,

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज, मेन nबि:डंग

३. झोपडी कॅdट न वाड) 8, ४. आनंद

पि8चमेकडून खोल नं. 4

हॉि+पटल वाड) 8, ५. nबशप कॉलनी ६.
%सवील हडको वाड) 8,
व+तीगह
ृ

सव)

७. }ाने8वर

वाड) 8

1.सlट मोIनका,वाड) 8 2. कु अपा)टमlट
रमादे वी,भत
ू करवाडी 3.गायकवाड कॉलनी,
ट mह सlटर, झोपडी कॅdट न रोड, 4.सlट
मोIनका,ट mह सlटर, झोपडी कॅdट न रोड, 5.

79

सावेडी

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज, मेन nबि:डंग

nबशप कॉलनी,ट mह सlटर, झोपडी कॅनट् न

पि8चमेकडून खोल नं. 2

रोड

6. /ेमनगर, रमादे वी रोड

सव)

भत
ू करवाडी 7.सोनाल अपाट) मlट,रमादे वी रोड
भूतकरवाडी 8.पराग कॉjqले_स,रमादे वी रोड
भूतकरवाडी 9. तार कॉलनी,पाईपलाईन रोड,
%भ+तबाग रोड
4ट. mह . सlटर प{रसर झोपडी कॅdट न रोड

80

सावेडी

सlट मोIनका डी.एड कॉलेज (मेन nबि:डंग)
पि8चमेकडून खोल नं. 1

1.ट mह . सेटर हडको 2. आकाशवाणी माग)
3. वडार वाडी 4. आशीष सोसा. 5. भारती

सव)

अपा)टमlट 6. सdमान अपा)टमlट 7. jहाडा
हाडको 8. वडार वाडी

81

%भंगार

dयु यशवंत माaय%मक शाळा फvकरावाडा पुव-L
पि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल नं. 1

1.फvकरवाडा गावठाण

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

82

%भंगार

3

4

dयु यशवंत माaय%मक शाळा फvकरावाडा पुव-L
पि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल नं.2

5

फvकरावाडा 1. गौरव नगर 2. फvकरावाडा

सव)

फvकरवाडा 1. फvकरवाडा 2. वाबळे

83

%भंगार

dयु यशवंत माaय%मक शाळा फvकरावाडा पुव-L

कॉलनी 3. दश)न कॉलनी 4. मु:ला भज
ु बळ

पि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल नं. 3

कॉलनी 5. मच)ट बॅक कॉलनी 6. समीर
नगर 7. नवीन मुकंू दनगर 8.

84

%भंगार

मौलाना आझाद 6वदयालय जुने मुकंू दनगर,
द

ण-उ तर इमारत, उ तरे कडून ख•ल नं. 3

सव)

शहा कॉलनी

फvकरवाडा 1. गो6वंदपुरा 2.गो6वंदपुरा

सव)

फvकरवाडा 1. नवीन मुकंू दनगर 2. िज.प.

85

%भंगार

मौलाना आझाद 6वदयालय जुने मुकंू दनगर,

फvकरवाडा शाळे xया मागे 3. जुने मुकंू दनगर

द

4. एस.पी. ऑvफसxया मागे 5. नवीन

ण-उ तर इमारत, उ तरे कडून ख•ल नं. २

सव)

मक
ु ंू दनगर
फvकरवाडा 1. वाबळे कॉलनी %शरोनबाग 2.

86

%भंगार

मौलाना आझाद 6वदयालय जुने मुकंू दनगर,
द

ण-उ तर इमारत, उ तरे कडून ख•ल नं. 1

पठाण कॉलनी 3. शांती कd+€_शन 4.
फvकरवाडा गावठाण 5. खोजा जमान व+ती

सव)

जवळ 6. िज.प. फvकरवाडा शाळा मागे 7.
अलमास पाक) 8. %शतल कॉलनी

दगा) दायरा िज प उद) ू /ाथ%मक शाळा

87

%भंगार

(पि8चमेकडील) द
द

ण-उ तर इमारत

फvकरवाडा 1. दगा) दायरा

सव)

फvकरवाडा 1. दगा) दायरा

सव)

णेकडून खोल नं. 1

दगा) दायरा िज प उद) ू /ाथ%मक शाळा

88

%भंगार

(पि8चमेकडील) द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडून खोल नं. 2

दगा) दायरा िज प उद) ू /ाथ%मक शाळा

89

%भंगार

(पव
ू Lकडील) द
द

89 अ

ण-उ तर इमारत

केeळकर मळा

णेकडून खोल नं. 1

दगा) दायरा िज प उद) ू /ाथ%मक शाळा
%भंगार

(पव
ू Lकडील) द
द

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. दगा) दायरा 2.

ण-उ तर इमारत

फvकरवाडा दगा) दायरा 3. सी.आय.mह
सोसा. 4. संजोग नगर 5. 4हना पाक) 6.
अ:पना सोसायट 7. नzता सोसा. 8.

णेकडून खोल नं.३

सव)

सव)

नॅशनल कॉलनी

पीए इनामदार शाळा इ ा एcयुकेशन

90

%भंगार

सोसायट , द

णो तर इमारत,

(पि8चमेकडील) उ तरे कडून खोल
दगा)दायरा

. 1,

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. जुने मक
ु ंू दनगर

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

पीए इनामदार शाळा इ ा एcयुकेशन

91

%भंगार

सोसायट , द

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. जुने मक
ु ू नंगर 2.

णो तर इमारत,

(पि8चमेकडील) उ तरे कडून खोल

p•मलॅ dड सोसा. 3. नशीमन कॉलनी 4.

. 2,

93

%भंगार

%भंगार

94

%भंगार

95

%भंगार

िज.प.शाळा, फvकरवाडा, पूवप
) ि8चम इमारत,
पि8चमेकडून खोल

. 1

िज.प.शाळा, फvकरवाडा, पूवप
) ि8चम इमारत,
पि8चमेकडून खोल

सव)

दरबार कॉलनी 5. दश)न दप)न सोसा.

दगा)दायरा

92

5

. 2

फvकरवाडा 1. p•मलॅ dड सोसा.

सव)

फvकरवाडा 1. वाबळे कॉलनी 2. गौरव नगर
3. दश)न दप)न कॉलनी 4. %सर नबाग सोसा.

सव)

5. इ{रगेशन कॉलनी 6. %सट जन कॉलनी

िज.प.शाळा, फvकरवाडा, पूवप
) ि8चम इमारत,

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. जुने मd
ु ना

पि8चमेकडून खोल

कॉलनी

. 3

िज.प.शाळा, फvकरवाडा, पूवप
) ि8चम इमारत,

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. जुने मd
ु ना

पि8चमेकडून खोल

कॉलनी 2. नवीन मक
ु ंू दनगर

. 5

सव)

सव)

फvकरवाडा दगा) दायरा 1. नवीन मुकंू दनगर

96

%भंगार

िज.प.शाळा, फvकरवाडा, पूवप
) ि8चम इमारत,

2. मु:ला कॉलनी 3. मु:ला भज
ु बळ कॉलनी

पि8चमेकडून खोल

4. जुने मुकंू दनगर 5. संक:प कॉलनी 6.

. 6

सव)

दगा)दायरा

97

98

सावेडी

सावेडी

/गतकला महा6वदयालय, तारकपूर,

सावेडी हडको कॉलनी हमीदनगर 1. हाडको

उ तरे कडील पूव) पि8चम इमारत पि8चमेकडून

कॉलनी 2. हमीद नगर 3. झोपडप‚ी 4.

खोल

/यागधाम

. 3

/गतकला महा6वदयालय, तारकपूर,

सावेडी हडको कॉलनी हमीदनगर 1. हाडको

उ तरे कडील पूव) पि8चम इमारत पि8चमेकडून

कॉलनी नगर मनमाड रोड %सmह ल हडको

खोल

/काशपरू 2. %सmह ल हाडको

. 4

/गतकला महा6वदयालय, तारकपूर,

99

सावेडी

उ तरे कडील पूव) पि8चम इमारत पि8चमेकडून
खोल

. 6

%सmह ल हडको %म+कtन रोड 1. %सmह ल
हाडको

2. भगत मळा

सव)

सव)

सव)

%सmह ल हडको 1. साधु वासवाणी कॉलनी
2. पराग qलाझा 3. पNकार चौक 4. गणेश

100

सावेडी

सlट से6वयर /ाथ%मक शाळा, उ तर द
इमारत द

णेकडून खोल

. 3

ण

चौक 5. भारत चौक 6. पो+ट कॉलनी 7.
यशवंत कॉलनी 8. बोट हाऊस 9.

सव)

सी.आय.mह कॉलनी 10. तारकपुर ƒख8चन
कॉलनी
लालटाकt प{रसर तारकपूर 1. शांतीपुर
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सावेडी

सlट से6वयर हाय+कूल,
पूवLकडील खोल

. 3

कौलाe इमारत

तारकपूर %संधी कॉलनी 2. पंजाबी हॉल 3.
झल
ु ेलाल मंद र 4. %म+कtन मळा 5. %सं„ी
कॉलनी

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

तारकपूर सावेडी 1. कंवर नगर 2. %मशन
कंपाऊड 3. तारकपुर एस.ट +टॅ …ड पर सर
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सावेडी

सlट से6वयर हाय+कूल,
पव
ू Lकडील खोल

कौलाe इमारत

. 4

4. सेट सेmह यर हाय+कुल पर सर 5. इंद रा
कॉलनी 6. पNकार वसाहत 7. डॉ_टर

सव)

कॉलनी 8. धम)शाळा 9. %सmह ल हॉ+पीटल
कम)चार कॉलनी
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सावेडी

सlट से6वयर हाय+कूल, तारकपूर, कौलाe
इमारत पूवLकडून खोल

सारडा कॉलेज †लॉक

104

सावेडी

. 5

मु.कॉलनी %संaदाथ) नगर 2. jयु.कॉलनी

Art इमारत)

%संaदाथ) नगर प{रसर झोपडप‚ी तारकपूर

उ तर द

सव)

jयुIनसीपल कॉलनी %सaदाथ) नगर 1.

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज, फॅक:ट ऑफ

सारडा कॉलेज †लॉक
सावेडी

2. झल
ु ेलाल मंद र पर सर 3. पंजाबी हॉल
पर सर

. 6, (4हंद सेवा
ण इमारत

(पि8चमेकडील) उ तरे कडून खोल

105

तारकपूर सावेडी 1. तारकपूर %संधी कॉलनी

. 1

सव)

3. jयुिdसपल कॉलनी

. 7, (4हंद सेवा

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज, फॅक:ट ऑफ

%संaदाथ) नगर

Art इमारत)

कॉलनी

उ तर द

ण इमारत

(पि8चमेकडील) उ तरे कडून खोल

झोपडप‚ी 1. jयुिdसपल

2. बुaद व+ती

सव)

. 2
jयुिdसपल कॉलनी %सaदाथ) नगर प{रसर

सारडा कॉलेज †लॉक
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सावेडी

. 8, (4हंद सेवा

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज, फॅक:ट ऑफ
Art इमारत) उ तर द

ण इमारत

(पि8चमेकडील) उ तरे कडून खोल

. ३

1. मांढरे Iनवास

2. चौधर Iनवास 3.

राऊत qलॉट 4. नेवरकर 5. थोरात qलॉट 6.
पाचांगे qलॉट 7. पंडीत Iनवास 8. जाधव

सव)

चाळ 9. खरात Iनवास 10. झीने चाळ 11.
लहारे चाळ 12. कोथंबीरे वाडा 13. नंदा4दप
14. लाल टाकt रोड 15. कवडेनगर

सारडा कॉलेज †लॉक
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सावेडी

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज फॅक:ट ऑफ
कॉमस) इमारत) पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून
खोल

सावेडी

कॉमस) इमारत) पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून

%मसगर चाळ 2. बार+कर कॉलनी

सव)

. 2

. 22/23

(4हंद सेवा

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज फॅक:ट ऑफ
कॉमस) इमारत) पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून
खोल

सव)

. 21 (4हंद सेवा
लालटाकt प{रसर तारकपूर 1. लालटाकt

सारडा कॉलेज †लॉक
सावेडी

%मसगर चाळ 3. अमर हॉटे ल जवळ

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज फॅक:ट ऑफ
खोल

109

बार+कर कॉलनी 1. बार+कर कॉलनी 2.

. 3

सारडा कॉलेज †लॉक

108

. 20 (4हंद सेवा

. 1

1. %संaदाथ) नगर

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3
सारडा कॉलेज †लॉक
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सावेडी

5

1. वैतागवाडी 2. %संaदाथ) नगर झोपडप‚ी

सव)

. 21 (4हंद सेवा

मंडळाचे पेमराज सारडा कॉलेज फॅक:ट ऑफ
कॉमस) इमारत) पूव) पि8चम इमारत पूवLकडून
खोल

4

. 2
सजLपुरा

111

%भंगार

1. कृVण इन_लेव 2.

राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)

एस.ट .कॉलनी कोठला झोपडप‚ी

3.

पि8चम इमारत पूवक
L डून खोल नं. 1

सापवाळा झोपडव+ती 4. गाडीखाना कोठला

सव)

मंगलवार गेट
सजLपुरा 1. जे. जे. ग:ल jयुIन%सपल
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%भंगार

राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)

शाळा

पि8चम इमारत पव
L डून खोल नं. 5
ू क

झोपडप‚ी

2. लाईन बाजार 3.

आहे रग:ल

4. कराचीवाला नगर 5.

सव)

आहे रग:ल झोपडप‚ी

113

%भंगार

राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)

कोठला झोपडप‚ी 1. कोठला एस. टॉयलेट

पि8चम इमारत पूवक
L डून खोल नं. 6

घर 2. कोठला झोपडप‚ी

सव)

कोठला झोपडप‚ी 1. सापवाला झोपडप‚ी 2.
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%भंगार

राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)
पि8चम इमारत पव
L डून खोल नं. 7
ू क

बाराइनाम कोठला 3. घास बाजार रोड 4.
कोठलामागे एस. ट . वक)शॉप जवळ

5.

सव)

Gीराम पl€ोलपंपासमोर 6. कौलाe कॅjप
झोपडप‚ी 7. आहे र ग:ल झोपडप‚ी

राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)

कोठला झोपडप‚ी 1. घास ग:ल जे.जे.

पि8चम इमारत पव
L डून खोल नं. 8
ू क

ग:ल 2. कोठला रोड 3. रामवाडी

115

%भंगार

116

%भंगार
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सावेडी

xªÉÖ ±ÉÉì EòÉì±ÉäVÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú =kÉ®ú nùÊIÉhÉ
<¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÉVÉÚ =kÉ®äúEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.2

पोल स कॉट) र गोकुळवाडा

118

सावेडी

xªÉÖ ±ÉÉì EòÉì±ÉäVÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú =kÉ®ú nùÊIÉhÉ
<¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÉVÉÚ =kÉ®äúEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.3

सजLपुरा पोल स हे डकॉट) र 1. िmहdसेdट पुरा

सावेडी

xªÉÖ ±ÉÉì EòÉì±ÉäVÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú =kÉ®ú nùÊIÉhÉ
<¨ÉÉ®úiÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÉVÉÚ =kÉ®äúEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.4
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राधाबाई काळे म4हला कॉलेज तारकपूर पूव)
पि8चम इमारत पूवक
L डून खोल नं. 9

सव)

रामवाडी 1. रामवाडी 2. कराचीवाला नगर

1. पोल स कॉट) र

2. पोल स हे डकॉट) र

2. पोल स हे डकॉट) र 3. भाकरे ग:ल

सव)

सव)

सव)

सजLपुरा हर जन व+ती गोकुळवाडी 1.
गोकुळवाडी 2. सजLपुरा (हर जनव+ती)
रं गभुवन पर सर

3.

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

आ…णा भाऊ साठे चौक लालटाकt अqपू
ह ती प{रसर 1. %सaदाथ) नगर 2. पोल स

120

सावेडी

कॉलनी 3.

xªÉÖ +É]ÇõºÉ EòÉì¨ÉºÉÇ +ìhb÷ ºÉÉªÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ
Ê¤É±b÷ÓMÉ xÉÆ.2 nùÊIÉhÉ =kÉ®ú <¨ÉÉ®úiÉ
nùÊIÉhÉäEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.1

मळा

खाकtदास बाबा मठ 4.

वाघ

5. जाधव मळा 6. तरोटे वाडा 7.

बडोदा बॅक् कॉलनी

सव)

8. लोमटे वाडा 9.

6व‹लवाडी 10. वैतागवाडी 11. सुवL चाळ
12. हष)द अपा.

121

सावेडी

13. गौतम अपा.

14.jयु

आ…णाभाऊ साठे चौक लालटाकt अqपू ह ती

xªÉÖ +É]ÇõºÉ EòÉì¨ÉºÉÇ +ìhb÷ ºÉÉªÉxºÉ EòÉì±ÉäVÉ
Ê¤É±b÷ÓMÉ xÉÆ.2 nùÊIÉhÉ =kÉ®ú <¨ÉÉ®úiÉ
nùÊIÉhÉäEòbÚ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ Gò.2

प{रसर 1.एmहे र+ट कंपनी पर सर 2 .दे शमुख
वाडी

3. िज.प.कॉलनी 4. %सmह ल हाडको

सव)

5. रं गभवन प{रसर सजLपरु ा रोड
बागरोजा हडको नालेगांव प{रसर 1.

बा%लकाGम पव
) ाथ. शाळा, (माƒणकताई
ू /
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सावेडी

करं द कर हाय+कूल) पूवLकडील उ तर द
इमारत उ तरे कडून खोल

ताठे वाडा 2. धनंजय Iनवास 3. सातभाई
ण

मळा 4. सुडकेमळा jयुIन%सपल कॉलनी

. 1 सावेडी

सव)

%सaदाथ)नगर 5. लlडकर मळा 6. सुडकेमळा
7. गंधेमळा
सपकाळ हॉ+पीटल पर सर 1. रे णावीकर

बा%लकाGम पव
) ाथ. शाळा, (माƒणकताई
ू /
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सावेडी

करं द कर हाय+कूल) पूवLकडील उ तर द
इमारत उ तरे कडून खोल

कॉलनी 2. गह
ृ %श:प सोसा. 3. 6वदया 6वहार
ण

सोसा. 4. Iनल ांती चौक ह{रजन व+ती

. 2 सावेडी

सव)

सीमा अपाट) मlट 5. साताभाई मळा सवŒदय
कॉलनी बा%लकाGम रोड 6. ढोर व+ती

बा%लकाGम पूव/
) ाथ. शाळा, (माƒणकताई

124

सावेडी

करं द कर हाय+कूल) पव
ू Lकडील उ तर द
इमारत उ तरे कडून खोल

नालेगाव

कॉ+मीक सोसा. Iनल ांती चौक 3. हर जन

. 3 सावेडी

संjबोrध 6वदयालय jयुIन%सपालट शाळा

125

बा%लकाGम रोड 1. rगते हॉि+पटल, 2.
ण

व+ती 4. बा%लकाGम रोड

.

तोफखाना 1. संभार पटांगण 2. बनेसाब

23 (लोकशाह र अdनाभाऊ साठे /ाथ%मक

पटांगण

शाळा) द

रोड) 4. %सaद बाग समोर ल भाग 5.

खोल

णो तर इमारत, द

सव)

णेकडून

. 1

3. मोहनबाग (4ठपसे हॉ+पीटल

सव)

बनेसाब पटांगण मोहनबाग
तोफखाना 1. जंगुभाई ताल म रोड 2.

संjबोrध 6वदयालय jयुIन%सपालट शाळा

126

नालेगाव

23 (लोकशाह र अdनाभाऊ साठे /ाथ%मक
शाळा) द
खोल

. 2

णो तर इमारत, द

णेकडून

.

जंगुभाई ताल म रोड 3. जाधवसाहे ब यांचा
वाडा 4. सातभाई ग:ल मा•याxया चावडी
5. सरु ाणा nबि:डंग 6. खNी nबि:डंग जवळ
7. nबcजा बोळ रोड 8. 6व‹ल मंद राजवळ
9. 6व‹ल मंद राजवळ 10. जंगुभाई ताल म
11. फाशी ग:ल

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

तोफखाना 1. भराड ग:ल , भैरोबा मं4दर
संjबोrध 6वदयालय jयुIन%सपालट शाळा

127

नालेगाव

.

23 (लोकशाह र अdनाभाऊ साठे /ाथ%मक
शाळा) द
खोल

णो तर इमारत, द

णेकडून

. 3

मागे 2. भैरोबा मं4दर तोफखाना rचतळे रोड
3. भराड ग:ल सवाई सडक 4. भराड
ग:ल भैरोबा मं4दर 5. भराड ग:ल सवाई

सव)

सडक 6. भराड ग:ल छाया टाकtज मागील
भाग 7. भराड ग:ल छाया टाकtज मागील
भाग
तोफखाना 1. सातभाई ग:ल 2. सातभाई
ग:ल 3. सातभाई ग:ल 4. सातभाई

नगरपा%लका शाळा

128

नालेगाव

ग:ल mयंकटे श अपाट) मlट 5. सातभाई

. 24 (Gी.

लhमीनारायण %शशू %श ण मंद र) तोफखाना,

ग:ल , फुटाणे रोड 6. सातभाई ग:ल ,

पूवप
) ि8चम इमारत, पूवक
) डून खोल

फुटाणे रोड 7. सातभाई ग:ल mयंकटे श

. २,

नालेगाव

सव)

अपाट) मlट 8. सातभाई ग:ल 9. शुभम
अपाट) मlट अडकर बोळ 10. द

त मंगल

काया)लय
नगरपा%लका शाळा

129

नालेगाव

24

(Gी.लhमीनारायण %शशू %श ण मंद र)

ठाकूर ग:ल 4. नेहŽ माकLट मागील सपा

तोफखाना, पूवप
) ि8चम इमारत, पूवक
) डून खोल

बोळ 5. नेहŽ माकLट मागील सपा बोळ ६.

. 3, नालेगाव

130

नालेगाव

सजLपरु ा 1. पारनाईक ग:ल 2. %मसाळ

अहमदनगर पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून

ग:ल 3. %मसाळ ग:ल 4. लोणार ग:ल

खोल

5. लोणार ग:ल 6. %मसाळ ग:ल

. 1 नालेगाव

नालेगाव

अहमदनगर पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून
खोल

. 2 नालेगाव

%सताराम सारडा 6वदयालय, बागडप‚ी,

132

नालेगाव

अहमदनगर पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून
खोल

. 3 नालेगाव

सव)

सरु कुटला बोळ तोफखाना

%सताराम सारडा 6वदयालय, बागडप‚ी,

%सताराम सारडा 6वदयालय, बागडप‚ी,

131

तोफखाना 1. तोफखाना 2. परदे शीग:ल 3.

सव)

सजLपरु ा 1. शेरकर ग:ल तोफखाना 2.
बागडप‚ी रोड 3. पोल स हे डकॉट) र सजLपुरा
4. शेरकर ग:ल 5. शेरकर ग:ल 6. जुने

सव)

%सmह ल हॉ+पीटल
सजLपुरा 1. बागडप‚ी-तोफखाना 2. बागडप‚ी
रोड 3. बागडप‚ी रोड सजLपुरा 4. बागडप‚ी

सव)

तोफखाना 1. तोफखाना 2. मोचीवाला 3.

133

नालेगाव

%सताराम सारडा 6वदयालय, बागडप‚ी,

तोफखाना 4. पारे ख इमारत जवळ

अहमदनगर पव
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून
ू प

तोफखाना rचतळे रोड 5. पारे ख nब:डींग रोड

खोल

सवई सडक 6. पारे ख nब:डींग रोड सवई

. 6 नालेगाव

सव)

सडक 7. तोफखाना 8. तोफखाना
सजLपुरा 1. ठाकुर nबि:डंग तोफखाना 2.
ठाकुर ग:ल तोफखाना rचतळे रोड 3.

134

नालेगाव

%सताराम सारडा 6वदयालय, बागडप‚ी,

ठाकुर ग:ल पंचरं ग पटांगण तोफखाना 4.

अहमदनगर पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून

नवरं ग रोड समोर 5. पंचरं ग पटांगण 6.

खोल

नवरं ग रोड व पटांगणं 7. नवरं ग रोड व

. 7 नालेगाव

पो%लस कॉलनी 8. पंचरं ग पटांगण
तोफखाना rचतळे रोड 9. पंचरं ग पटांगण

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

6व‹ल मं4दर

झlडीगेट 1. रामचं• खंट
ु -मंगलगेट
महानगरपा%लका शाळा,

135

माळीवाडा

. 13 (हवालदार

शह द अ†दल
ू हमीद उद) ू /ाथ%मक शाळा)
बेलदार ग:ल , पूवप
) ि8चम इमारत, पूवLकडून
खोल

. २

2.

मंगलगेट 3. मंगलगेट 4. जे.जे.ग:ल मंगलगेट 5. मंगलगेट सजLपूरा 6.
फvकरग:ल 7. व+तादवाडा 8. •ाहकभांडार

सव)

9. दानेडबरा-सजLपुरा 10. जुने दानेडबरा
11. दानेडबरा-सजLपरु ा-मंगलगेट 12.
मंगलगेट

महानगरपा%लका शाळा,

136
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. 13 (हवालदार

सजLपुरा 1. तेल खुंटरोड 2. %शंपी ग:ल 3.

शह द अ†दल
ू हमीद उद) ू /ाथ%मक शाळा)

सजLपुरा

बेलदार ग:ल , पूवप
) ि8चम इमारत, पूवLकडून

रोड

खोल

6. मौलाना आझाद रोड

. ४

4. मौलाना आझाद रोड %मसगर

5. पारनाईक ग:ल सजLपुरा मेनरोड

सव)

मंगलगेट 1. क•‘यामामा चौक हवेल 2.
महानगरपा%लका शाळा,

137
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हवेल 3. डाळमंडई रोड मंगलगेट 4.

.13 (हवालदार

शह द अ†दल
ू हमीद उद) ू /ाथ%मक शाळा)

सरदारपटे ल रोड गंजबाजार कापडबाजार 5.

बेलदार ग:ल , पव
) ि8चम इमारत, पव
L डून
ू प
ू क

फुटाणे ग:ल सजLपरु ा 6. आडते बाजार रोड

खोल

माहे 8वर मंगल काया)लय 7. तापीदास

. ७

सव)

ग:ल
महानगरपा%लका शाळा,
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. 13 (हवालदार

शह द अ†दल
ू हमीद उद) ू /ाथ%मक शाळा)
बेलदार ग:ल , पव
) ि8चम इमारत, पव
ू प
ू Lकडून
खोल

%भंगार

%भंगार 1. बोहर ग:ल गवळीवाडा 2. कंजर

पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल

.

3, %भंगार कॅdटोमlट बोड)

%भंगार

पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल

वाडा 3. कंजर वाडा 4. शु वार बाजार 5.
कंजर ग:ल 6. जंगीवाडा चच)रोड माƒणक

सव)

चौक 7. ƒ’+तग:ल %भंगार 8. जंगीवाडा

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा,

140

सव)

. ९

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा,

139

सजLपुरा 1. बेलदार ग:ल 2. जे.जे.ग:ल

%भंगार 1. गवळीवाडा 2. गवळीवाडा 3.
.

5, %भंगार कॅdटोमlट बोड)

गवळीवाडा 4. गवळीवाडा 5. गवळीवाडा 6.

सव)

गवळीवाडा
%भंगार 1. महा मा आƒण नेहe कॉलनी 2.
एम.जी.रोड 3. +वातं“य सैनीक कॉलनी

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा,

141

%भंगार

पूवप
) ि8चम इमारत, पि8चमेकडून खोल
4, %भंगार कॅdटोमlट बोड)

.

जवळचा प{रसर

4. पंच%शल कॉलनी

जवळचा प{रसर 5. शु वार बाजार 6. शIन
मंद राजवळ 7. कॅdटोमlट चाळ 8. पोल स
कॉलनी 9. शIन मंद राजवळ

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

142

2

%भंगार

3

4

म. गांधी उद) ू +कुल, पूवप
) ि8चम इमारत,

%भंगार 1. मोमीन ग:ल 2. वाघ+कर ग:ल

पि8चमेकडून खोल

3. जपकर ग:ल 4. भोयरे ताल म पर सर

. 1, %भंगार कॅdटोdमlट

बोड)

%भंगार

सव)

5. मोमीन ग:ल 6. मुलान ग:ल

म. गांधी उद) ू +कुल, पूवप
) ि8चम इमारत,

143

5

पि8चमेकडून खोल

. 2, %भंगार कॅdटोdमlट

बोड)

%भंगार 1. पाट ल ग:ल 2. सोनसळे ग:ल
3. गाडेकर ग:ल 4. सदगुe मंद राजवळ
माळग:ल 5. महानुभाव मठ 6.
ग:ल 7.

दाणे

सव)

मोमीन ग:ल

%भंगार 1. सुतार ग:ल 2. सरपन ग:ल 3.
लोहार ग:ल 4. माळ ग:ल 5. %शवाजी

144

%भंगार

म. गांधी उद) ू +कुल, पव
) ि8चम इमारत,
ू प

चौक 6. बेरड ग:ल 7.

पि8चमेकडून खोल

सरपन ग:ल 9. मुळे ग:ल 10. लकारे

. 3, %भंगार कॅdटोdमlट

लोहार ग:ल 8.
सव)

ग:ल 11. मुळे ग:ल 12. लकारे ग:ल

बोड)

13. नेहe चौक 14. सदगुe मंद राजवळ
माळग:ल
म. गांधी उद) ू +कुल, पूवप
) ि8चम इमारत,

145

%भंगार

पि8चमेकडून खोल

. 4, %भंगार कॅdटोdमlट

बोड)

%भंगार 1. द त मं4दराजवळ ”ाjहण ग:ल
2. ”ाjहण ग:ल 3. ”ाjहण ग:ल 4.
”ाjहण ग:ल 5. द त मं4दराजवळ ”ाjहण

सव)

ग:ल
%भंगार 1. लकारे ग:ल 2. माळ ग:ल 3.

डॉ. आंबेडकर मराठs शाळा, पूवप
) ि8चम

146

%भंगार

इमारत, %भंगार पि8चमेकडून खोल

. 5

%भंगार कॅdटोdमlट बोड)

%शवाजी चौक 4. बेरड ग:ल 5. लोहार
ग:ल 6. नेहe चौक 7. सदगुe मंद र
माळग:ल जवळ 8. ”ाjहण ग:ल 9.

सव)

सरपन ग:ल 10. माळग:ल 11. समता
चोक 12. नेहe चौक
%भंगार 1. नेहe चौक 2. बेरड ग:ल 3.

नूतन माaय%मक 6व7यालय, द

147

%भंगार

इमारत, द

णेकडून खोल

णो तर

. 3 %भंगार

नत
ू न माaय%मक 6व7यालय, द
%भंगार

इमारत, द

णेकडून खोल

णो तर

. 5 %भंगार

कॅdटोdमlट बोड)

%भंगार

इमारत, द

णेकडून खोल

णो तर

. 6 %भंगार

कॅdटोमlट बोड)
डॉ आंबेडकर मराठs शाळा,

150

%भंगार

इमारत, पि8चमेकडून खोल
कॅdटोमlट बोड)

चौक 6. कंु भार ग:ल 7. %शवाजी चौक 8.

सव)

%भंगार 1.

शाहु महाराज हौ. सासो. 2.
आंबेडकर कॉलनी 3. पंच6पर नगर 4.
महा मा कॉलनी 5.

नूतन माaय%मक 6व7यालय, द

149

कंु भार ग:ल 5. समता

शाहु महाराज हौ. सोसा. 9. आंबेडकर
कॉलनी

कॅdटोdमlट बोड)

148

%शवाजी चौक 4.

सव)

नेहe कॉलनी

%भंगार 1. धनगर ग:ल टे कडी 2. धनगर
ग:ल

3. सरपन ग:ल 4. सरपन ग:ल

5. धनगर ग:ल 6. लhमीनगर 7. सरपन

सव)

ग:ल 8. लhमीनगर
पूवप
) ि8चम
. 3 %भंगार

%भंगार 1. गोपाळकृVण कॉलनी 2. खळे वाडी
3.

लघुवेतन सोसा.

4. साद क मळा

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा, %भंगार

151

%भंगार

उ तर द

ण इमारत, उ तरे कडून खोल

.

1 %भंगार कॅdटोमlट बोड)

5

%भंगार 1. सदरबाजार 2. जय4हंद बेकार
जवळ 3.

मोची ग:ल

सव)

%भंगार 1. सोनसळे ग:ल 2. रं गार ग:ल
3. इराणी रोड 4. कसाई ग:ल 5. कॅjप

152

%भंगार

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा, %भंगार

पोल स +टे शनजवळ 6. वू( ग:ल सदर्

उ तर द

बाजार 7.

ण इमारत, उ तरे कडून खोल

.

मोची ग:ल सदर् बाजार 8.

बोहर ग:ल सदर् बाजार 9. सदर बाजार

2 %भंगार कॅdटोमlट बोड)

रोड 10.

नामदे वाडा 11.

ऑvफस शेजार 12.

153

%भंगार

सव)

कॅjप पो+ट

%भंगार अब)न बँक शेज

सरदार व:लभभाई पटे ल कdया शाळा, %भंगार

%भंगार 1. वाघ+कर ग:ल 2. इंद रानगर

उ तर द

झोपडप‚ी 3. दाणे ग:ल 4. डपकर ग:ल

ण इमारत, उ तरे कडून खोल

.

3 %भंगार कॅdटोमlट बोड)

सव)

5. वाघ+कर ग:ल
%भंगार 1. pड.ए.डी. कॉलनी सोलापरू रोड 2.
बोसर 3. धोबी घाट 4. कॉdट ंजन रोड 5.
ऑvफसर मेस 6. मे.ई.एस. पंप हाऊस

%भंगार कॅdटोमlट बोड) ऑvफस , सॅIनटर

154

%भंगार

द

णो तर इमारत, उ तरे कडून खोल

. 3

सोलापूर रोड 7. इंद रा हौ. सोसा 8.

सव)

मोतीबाग 9. •ास फाम) 10. इंद रा सोसा

%भंगार कॅdटोमlट बोड)

11. एमईएस _वाट) स) 12. कॉdmहl ट शाळा
13. टे ल फोन कॉलनी 14. पी.ट
%भंगार 1. डी. ए. डी. कॉलनी
%भंगार कॅdटोमlट बोड) द

155

%भंगार

द

णेकडून खोल

णो तर इमारत,

. 4 %भंगार कॅdटोमlट

बोड)

2.

जी..आय.डी. लाईन 3. एम.ई.एस कॉलनी 4.
कl• य 6वदयालय 5. पॉवर हाउस रोड 6.
हं टर रोड 7. %म:€ डेअर फाम) 8. %समlट

सव)

लाईन 9. कॅjप हॉ+पीटल 10. एम. ई. एस.
पावर हाऊस 11. %म:€ हॉ+पीटल

156
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अ.ए.सोसायट इचरचबाई vफरो4दया /ाथ%मक

गंजबाजार कापडबाजार 1. जुनी घास ग:ल

शाळा नवीपेठ, पुव-) पि8चम इमारत पुवक
) डून

कापड बाजार 2. तांबटकर ग:ल 3.

खोल नं. 1 माळीवाडा

पdनालाल ग:ल 4. पानसरे ग:ल

अ.ए.सोसायट इचरचबाई vफरो4दया /ाथ%मक

चौक 2. घुमरे ग:ल आशा टॉकtज रोड 3.

शाळा नवीपेठ, पुव-) पि8चम इमारत पुवक
) डून

गुगळे ग:ल 4. मैदान ग:ल 5. महाजन

खोल नं. २ माळीवाडा

ग:ल 6. अब)न बॅक रोड 7.

सव)

कापडबाजार 1. नवीपेठ चच) रोड माƒणक

157

माळीवाडा

सव)

पाठक

हॉि+पटल जवळ
कापडबाजार एमजी रोड 1. कापड बाजार 2.
अ.ए.सोसायट इचरचबाई vफरो4दया /ाथ%मक

158

माळीवाडा

शाळा नवीपेठ, पुव-) पि8चम इमारत पुवक
) डून
खोल नं. 3 माळीवाडा

काटे ग:ल 3. काटे ग:ल कापडबाजार
एमजी रोड 4. इमारत कंपनी 5. कापड
बाजार बोहर बोळ 6. कापड बाजार तेल खुंट
कापडबाजार 7. कापड बाजार गंज बाजार 8.
एमजी रोड

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

ƒख+तग:ल 1. जुने कापड बाजार रोड 2.
जुने कापड बाजार रोड आचाय) गद
ंु े चा माग)

159

माळीवाडा

अ.ए.सोसायट इचरचबाई vफरो4दया /ाथ%मक

3. रमण nब:डींग जुने कापड बाजार रोड 4.

शाळा नवीपेठ, पव
) डून
ु -) पि8चम इमारत पव
ु क

जुने कापड बाजार पारशा खंट
ु ाजवळ 5. जुने

खोल नं. 4 माळीवाडा

कापड बाजार 6. जुने कापड बाजार

सव)

गंजबाजार 7. जुने कापड बाजार रोड
गंजबाजार कापड बाजार 8. कासार गल
तोफखाना 1. छाया टॉकtज रोड हॉटे ल
6पंगारा जवळ rचतळे रोड 2. छाया टॉकtज

160

माळीवाडा

माक•डेय माaय%मक व उxच माaय%मक

रोड तोफखाना 3.

6व7यालय, गांधी मैदान अहमदनगर खोल

rचतळे रोड 4. rचतळे रोड नेहŽ माकLट

. 2

मुंजोबा मं4दर जवळ
सव)

4द:ल गेट 5. rचतळे रोड उ तर बाजू 6.
rचतळे रोड rचतळे रोड 7.

rचतळे रोड 8.

rचतळे रोड लिhमबाई कारं जा 9. rचतळे रोड
नालेगांव बागरोजा हडको प{रसर 1.

161

सावेडी

बागरोजा हाडको, पाळणा घर, पुव) -पि8चम
इमारत पूवLकडून खोल नं. 1

बागरोजा हाडको सातभाई मळा बा%लकाGम
रोड 2. बागरोजा हाडको साताळकर

सव)

हॉि+पटल बागडे मळा 3. बागरोजा हाडको
4. बागरोजा बोळ

162

सावेडी

बागरोजा हाडको, पाळणा घर, पुव) - पि8चम
इमारत पूवLकडून खोल नं. 2

दातरं गे मळा 1. दातरं गे मळा

सव)

दातरं गे मळा 1. दातरं गे मळा

सव)

बा%लकाGम बालक मं4दर /ाथ%मक शाळा

162 अ

सावेडी

उ तर द

ण इमारत (पि8चमेकडील)

उ तरे कडील खोल

163

नालेगाव

.१

धdवंतर मेडीकल अॅ…ड %श ण फौडेशन

दातरं गे मळा 1. दातरं गे मळा 2. ठाणगे

(सहा. आयु_त समाज क:याण काया)लय)

मळा वाeळाचा माŽती रोड दातरं गे मळा 3.

दांतरं गेमळा उ तर-द

वीट भ‚ी वाŽळाचा माeती 4. दातरं गे मळा

ण इमारत द

णेकडून

खोल नं. 1

5. घोडके मळा

धdवंतर मेडीकल अॅ…ड %श ण फौडेशन

164

नालेगाव

(सहा. आयु_त समाज क:याण काया)लय)
दांतरं गेमळा उ तर-द

सव)

ण इमारत उ तरे कडून

खोल नं. 1

बा%लकाGम रोड 1. जाधव मळा 2. लlडकर
मळा 3. बागडे मळा 4. पुंड मळा 5.

सव)

पाठकमळा

1. पवार वाडी %शवाजी नगर भावना ऋषी
2. पवार मळा, खाdद मळा जाफर
मळा,%शवाजी नगर भावना ऋषी 3. जगताप
मळा,%शवाजी नगर भावना ऋषी 4. भाबरे
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नालेगाव

िज प शाळा %शवाजीनगर पुव-L पि8चम इमारत

मळा,%शवाजी नगर भावना ऋषी 5. जपकर

पव
L डून खोल नं. 1 नालेगांव
ु क

मळा,%शवाजी नगर भावना ऋषी 6. खाdद
मळा,%शवाजी नगर भावना ऋषी 7. %शवाजी
नगर उ‘डाण पूल,%शवाजी नगर भावना ऋषी
8. 6वणकर सो.सा.%शवाजी नगर भावना
ऋषी

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

1. /शांत कॉलोनी %शवाजी नगर भावना
ऋषी 2. %शवाजी नगर, भावना ऋषी
3.नेqती रोड,%शवाजी नगर भावना ऋषी 4.

166

नालेगाव

िज प शाळा %शवाजीनगर पव
ु -L पि8चम इमारत
पि8चमेकडून, खोल

.1

mयlकटे श सोसायट ,%शवाजी नगर भावना
ऋषी 5. जुdनर रोड,%शवाजी नगर भावना

सव)

ऋषी 6. Iतeपती बालाजी कॉलनी,%शवाजी
नगर भावना ऋषी, 7. %शंदे नगर,%शवाजी
नगर भावना ऋषी 8. नालेगाव %शवाजी
नगर,भावना ऋषी
1. GीकृVणनगर %शवाजी नगर भावना ऋषी

167

नालेगाव

िज प शाळा %शवाजीनगर पव
ु -L पि8चम इमारत

2. GीकृVणनगर %शवाजी नगर भावना ऋषी

पुवLकडून खोल नं. 2 नालेगांव

3. 6वदया कॉलनी %शवाजी नगर भावना

सव)

ऋषी
1. आदश) नगर, %शवाजी नगर भावना
ऋषी

168

नालेगाव

िज प शाळा %शवाजीनगर पुव-L पि8चम इमारत
पि8चम कडून खोल नं. 3 नालेगांव

2. महानंद गाड)न, %शवाजी नगर

भावना ऋषी

3. ल•ढे मळा, %शवाजी नगर

भावना ऋषी 4. तवकल व+ताद मळा,
%शवाजी नगर भावना ऋषी

सव)

5. %शवाजीनगर

6. भावना ऋषी सोसायट ७. काटवन
खंडोबा रोड, ८. ल•ढे मळा, क:याण रोड
उ—व अकेड%मक %मडीयम +कूल, जाधव नगर
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नालेगाव

क:याण रोड अहमदनगर पूव) पि8चम
इमारत, पव
ू Lकडून खोल

. 1

1. साईराम सोसा. %शवाजी नगर भावना
ऋषी 2. वाeळाचा माeती रोड%शवाजी नगर
भावना ऋषी 3. %शवाजी नगर भावना ऋषी

सव)

नगर
1. भावना ऋषी नगर सो.%शवाजी नगर
भावना ऋषी 2.

ठाणगेव+ती माधवनगर

%शवाजी नगर भावना ऋषी 3. साईराम
उ—व अकेड%मक %मडीयम +कूल, जाधव नगर

170

नालेगाव

सोसा %शवाजी नगर भावना ऋषी 4.

क:याण रोड अहमदनगर पूव) पि8चम

GीकृVण नगर 5. भावना ऋषी सो.सा. 6.

इमारत, पव
ू Lकडून खोल

%शवाजीनगर 7. तवकल व+ताद मळा

. 3

सव)

काटवन खंडोबा 8. ठाणगेव+ती, वाeळाचा
माeती ९. Iतeपती बालाजी सोसायट , १०.
लांडे मळा रोड,
jयुIन%सपल कॉलनी %सaदाथ)नगर 1. बोeडे
मळा 2. आराधना +टे ट बॅक कॉलनी 3.

171

सावेडी

अ. ई एस. डी. एड. कॉलेज सातभाई मळा
पुव-) पि8चम इमारत पुवLकडून खोल नं. १

पंच%शल नगर बोeडे मळा 4. मेहेर कॉलनी
5. शुGुत हौ. सोसा. 6. लhमण हौ.सोसा.
jयुIन%सपल कॉलनी %सaदाथ)नगर 7. पाठक
मळा 8. आराधना कॉ. 9. गुंजन सोसा. 10.
सोहानी सोसा. 11.अिज_य

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

jयुIन%सपल कॉलनी %सaदाथ)नगर 1. बोeडे
मळा 2. आराधना +टे ट बॅक कॉलनी 3.

172

सावेडी

अ. ई एस. डी. एड. कॉलेज सातभाई मळा
पव
ु -) पि8चम इमारत पव
ु Lकडून खोल नं. २

पंच%शल नगर बोeडे मळा 4. मेहेर कॉलनी
5. शुGत
ु हौ. सोसा. 6. लhमण हौ.सोसा.

सव)

jयुIन%सपल कॉलनी %सaदाथ)नगर 7. पाठक
मळा 8. आराधना कॉ. 9. गुंजन सोसा. 10.
सोहानी सोसा. 11.अिज_य
तोफखाना वॉड) नं. 2 4द:ल गेट प{रसर 1.
नालेगाव मानकर ग:ल 2. नालेगाव
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सावेडी

अ. ई एस. डी.एड. कॉलेज सातभाई मळा
पुव-) पि8चम इमारत पुवLकडून खोल नं. ३

दे शमुख ग:ल 3. नालेगाव 4द:ल गेट
पटांगण 4. नालेगाव रोहकले ग:ल 5.

सव)

नालेगाव सांगळे ग:ल 6. नालेगाव रोहकले
ग:ल नं. 1, 7. नालेगाव मानकर ग:ल 8.
नालेगाव रोहकले ग:ल नं. 1,

9. नानापा

बागरोजा हडको नालेगांव प{रसर 1.

174

सावेडी

अ. ई एस डी.एड. कॉलेज सातभाई मळा पव
ु -)

नालेगांव 2. अमरधाम समोर ल भाग

पि8चम इमारत पुवक
L डून खोल नं. ४

नालेगांव 3. खताडेवाडा 4. नवगह
ृ मंद र 5.

सव)

वाघ वाडा 6. हर जन व+ती jय.ु कॉ.

175

सावेडी

अ. ई एस. डी. एड. कॉलेज सातभाई मळा
पुव-) पि8चम इमारत पुवLकडून खोल नं. ५

केशवराव गाडीळकर हाय+कूल, वाघमळा,

176

सावेडी

सावेडी द
खोल

ण उ तर इमारत, द

णेकडून

. 1

केशवराव गाडीळकर हाय+कूल, वाघमळा,

177

सावेडी

सावेडी द
खोल

178

सावेडी

ण उ तर इमारत, द

णेकडून

. 2

सावेडी

3. दे शमुख ग:ल 4. मानकर ग:ल 5.

1. महे श कॉलनी 2. भारत कॉलनी 3.

1 Gी कॉलनी 2. वरद कॉलनी 3. सुरभी
कॉलनी

4. ताठे चाळ 5. भारत कॉलनी

सव)

बा%लकाGम रोड भूतकरवाडी 6. हनुमान
कॉलनी, 7. द प कॉलनी

/ाथ%मक शाळा भत
ु करवाडी पुव-) पि8चम

भूतकरवाडी,रमादे वी रोड भुतकरवाडी

इमारत पि8चमकडुन खोल नं. 1 सावेडी

भूतकर वाडी

इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 2 सावेडी

सव)

%भंगार4दवेमळा

1.बा%लकाGम रोड भूतकरवाडी

/ाथ%मक शाळा भत
ु करवाडी पुव-) पि8चम

सव)

मानकर ग:ल 6. नालेगांव

म.ना.पा शाळा छNपती %शवाजी महाराज

म.ना.पा शाळा छNपती %शवाजी महाराज

179

नालेगांव 1. 4द:ल गेट 2. 4द:ल गेट रोड

2.

सव)

1. भुतकर वाडी 2. भुतकर वाडी बा%लकाGम
रोड 3. भुतकर वाडी आ…णा भाऊ साठे चौक
लालटाकt रोड अqपू ह ती समोर 4. भत
ु कर

सव)

वाडी 5. कोट) कॉलनी
नवीपेठ गांधी मैदान 1. खजरू ग:ल
लhमीबाई कारं जा 2. भवानी चौक गौर

180

नालेगाव

पाव)तीबाई डहानुकर कdया 6वदयालय पुव-L

घुमट 3. rचNा टॉकtज समोर ल भाग

पि8चम इमारत पुवक
L डुन खोल नं. 4

नवीपेठ गांधी मैदान 4. भगत ग:ल 5.
मैदान आड 6. गांधी मैदान 7. जैन ग:ल
8. लhमीबाई कारं जा

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

पाव)तीबाई डहानुकर कdया 6वदयालय पुवL -

181

नालेगाव

पि8चम इमारत पुवक
L डुन खोल नं. 2

5

rचतळे रोड 1. गौर घुमट 2. गौर घुमट 3.
पाप˜या ग:ल rचतळे रोड 4. पाप˜या ग:ल

नालेगांव

सव)

झlडीगेट 1. शनी ग:ल 2. झlडीगेट रोड 3.
चांद टे लर समोर ल लाईन 4. अजीज
म.न.पा शाळा नं. 25 (मनपा, अहमदनगर

182

माळीवाडा

झlडीगेट झोन

. 2) झlडीगेट पुव-L पि8चम

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 1 माळीवाडा

मा+तर जाल वाले

5. डॉ. जाकtर शेजार

6. बशीर दवाखाdया मागे 7. दौलत हॉ.
काळी मि+जद 8. काळी मि+जद मेहतर

सव)

वाडा 9. खाणका शर फ लगत 10. आदम
वाले यांचा वाडा दादा भाई चा वा 11.
अहमदअल वाडा

म.न.पा शाळा नं. 25 (मनपा, अहमदनगर

183

माळीवाडा

झlडीगेट झोन

. 2) झlडीगेट पुव-L पि8चम

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 2 माळीवाडा

माळीवाडा

झlडीगेट झोन

. 2) झlडीगेट पुव-L पि8चम

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 3 माळीवाडा

माळीवाडा

झlडीगेट झोन

गैnबपीर पटांगण 5. %समला nब:डींग 6.

सव)

झlडीगेट 1. वंजार ग:ल मंगल गेट 2.
वंजार ग:ल 3. वंजार ग:ल

रामचं• खुंट

4. वंजार ग:ल 5. vकं yजगेट 6. मंगलगेट

सव)

हवेल 7. रामचं• खुंट 8. आडते बाजार

म.न.पा शाळा नं. 22 (मनपा, अहमदनगर

185

खान का शर फ चांद मापाडी वाडा 4.
माeती मंद र समोर झlडीगेट

म.न.पा शाळा नं. 25 (मनपा, अहमदनगर

184

झlडीगेट 1. vकं ग गेट 2. इदगाह मैदान 3.

. 2) झlडीगेट पुव-L पि8चम

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 2

मंगलगेट 1. वंजार ग:ल 2. वंजार ग:ल
3. वंजार ग:ल गंजबाजार 4 .वंजार ग:ल
उसवाला बोळ 5. शlगा ग:ल मंगलगेट 6.

सव)

मंगलगेट काशी कापडी वाडा
झlडीगेट 1. कामठsपुरा 2. खान का शर फ

186

माळीवाडा

म.न.पा शाळा नं. 22 (मनपा, अहमदनगर

झlडीगेट 3. जलाल म+जीद कामठsपुरा 4.

झlडीगेट झोन

सफर सायकल माट) समोर 5. कामठsपरु ा

. 2) झlडीगेट पव
ु -L पि8चम

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 3

सव)

जलाल म+जीद 6. शIनग:ल कामठsपुरा
शIनग:ल 7. कामठsपुरा

म.न.पा. शाळा नं. 22 (मनपा, अहमदनगर

187

माळीवाडा

झlडीगेट झोन

. 2) झlडीगेट पुव-L पि8चम

1. रामचं• खुंट 2. डावरे ग:ल

सव)

इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 4
1. करशेटजी रोड नालबंद खुंट 2. नाल साब

188

माळीवाडा

म.न.पा. शाळा नं. 22 (मनपा, अहमदनगर

रोड झlडीगेट 3. नालबंद खुंट डावरे रोड

झlडीगेट झोन

डावरे ग:ल 4. कले_टर कचेर रोड रामचं•

. 2) उ तर द

ण इमारत

उ तरे कडुन खोल नं. 3

खुंट गंजबाजार 5. तापकtर ग:ल

सव)

6. डावरे

ग:ल 7. पारशा खुंट 8. नालबंद खुंट
झlडीगेट 1. झlडीगेट 2. रामचं• खट
ुं इलाई
ब

189

माळीवाडा

वाडा 3. हमालवाडा 4. मामलेदार कचेर

म.ना.पा. शाळा नं. 22 (मनपा, अहमदनगर

मोची वाडा 5. हमालवाडा चौक 6. आंबेडकर

झlडीगेट झोन

चौक 7. बाबा बंगाल रामचं• खंट
ु 8.

. 2) झlडीगेट उ तर द

ण

इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 2 माळीवाडा

सुभेदार ग:ल मशीद जवळ
9. गणपती मंद र सुभेदार ग:ल 10.
सुभेदार ग:ल शेठ 6पछवाडा झlडीगेट 11.

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

स ुभ

आनंद बाजार 1. दो बोट rचरा जवळ
नालेगांव 2. आनंद बाजार 3. कोट) रोड

190

नालेगाव

दादाचौधर हाय+कुल पुव-) पि8चम इमारत

आनंद बाजार 4. आनंद बाजार rचतळे रोड

पि8चमेकडुन खोल नं. 1 नालेगांव

5. आनंद बाजार आनंद बाजार 6. कोट)

सव)

ग:ल आनंद बाजार 7. कोट) ग:ल आशा
टॉकtज रोड 8. गोगले ग:ल 9. कोट) रोड
आनंद बाजार 1. धनगर ग:ल 2. गुजर

191

नालेगाव

दादाचौधर हाय+कुल पुव-) पि8चम इमारत
पि8चमेकडुन खोल नं. 2 नालेगांव

ग:ल आनंद बाजार 3. पुणतांबक
े र ग:ल
4. गुजर ग:ल आनंद बाजार 5. गुजर

सव)

ग:ल आशा टॉकtज रोड 6. गुजर ग:ल 7.
6ववेकानंद चौक गज
ु र ग:ल

192

नालेगाव

दादाचौधर हाय+कुल पुव-) पि8चम इमारत
पि8चमेकडुन खोल नं. 4 नालेगांव

नालेगांव 1. हु_के ग:ल 2. चौपाट
कारं जा 3. चौपाट कारं जा रोड rचतळे रोड
4. रं गार ग:ल 5.हु_के ग:ल rचतळे रोड
6. चौपाट कारं जा रोड 7. आनंद बाजार 8.

सव)

रं गार ग:ल
नालेगांव 1. सातपत
ु े ताल म रोड 2. 4हरवे

193

नालेगाव

म.ना.पा. शाळा नं. 3 (नुतन कdया /शाळा)

ग:ल 3. 4हरवे ग:ल 4. कंु भार ग:ल 5.

सांगळे ग:ल पुव) इमारत पुवLकडुन खोल नं.

सांगळे ग:ल 6. कंु भार ग:ल 7. कंु भार

1 नालेगांव

सव)

ग:ल 8. कंु भार ग:ल 9. सांगळे ग:ल
10. सांगळे ग:ल

194

195

नालेगाव

नालेगाव

म.ना.पा. शाळा नं. 3 (नुतन कdया /शाळा)

नालेगांव 1. नालेगाव कवडे ग:ल 2. लांडे

सांगळे ग:ल पव
ु ) इमारत पव
ु Lकडुन खोल नं.

ग:ल 3. कवडे ग:ल 4. कवडे ग:ल 5.

2 नालेगांव

कंु भार ग:ल

गाडगीळ पटांगण मनापा शाळा (तलाठs

नालेगांव 1. गाडगीळ पटांगण 2. नालेगाव

काया)लय, नालेगांव) पुव-) पि8चम इमारत

गाडगीळ पटांगण 3. अंतीम चौक 4.

पुवLकडुन खोल नं. 1 नालेगांव

अमरधाम रोड 5. नालेगाव

गाडगीळ पटांगण मनापा शाळा (तलाठs

196

नालेगाव

काया)लय, नालेगांव) पुव-) पि8चम इमारत
पुवLकडुन खोल नं. 2 नालेगांव

197

नालेगाव

नालेगांव 1. वाघ ग:ल 2. वाघ ग:ल 3.
नानापाट ल ताल म जवळ

महषo ग. ज. rचतांबर कdया 6व7या मंद र

नालेगांव 1. तांगे ग:ल नेqती रोड 2. तांगे

शाळा सबजेल जवळ पुव-L पि8चम इमारत

ग:ल 3. नेqती गेट 4. तांगे ग:ल 5.

पुवक
) डुन खोल नं. 5 नालेगांव

बोeडे ग:ल 6. बोeडे ग:ल 7. तांगे ग:ल

सव)

सव)

सव)

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

198

2

नालेगाव

3

नालेगाव

5

महषo ग. ज. rचतांबर कdया 6व7या मंद र

नालेगांव 1. 6वGाम बाग 2. झरे कर ग:ल

शाळा सबजेल जवळ पुव-L पि8चम इमारत

3. झरे कर ग:ल 4. झरे कर ग:ल 5.

पुवक
) डुन खोल नं. 8 नालेगांव

झरे कर ग:ल 6. आयुवLद रोड

महषo ग. ज. rचतांबर कdया 6व7या मंद र

199

4

शाळा सबजेल जवळ पुव-L पि8चम इमारत
पुवक
) डुन खोल नं. 6 नालेगांव

सव)

1. पंचपीर चावडी रोड 2. नालेगांव सबजेल
चौक 3. यतीमखाना माळीवाडा 4. पंचपीर
चावडी बुŽडगांव रोड 5.पंचपीर चावडी

सव)

6.माळीवाडा रोड
माƒणक चौक 1. नांगरे ग:ल माळीवाडा 2.

आदश) शाळा ए. ट . य.ु जाद द उद) ू /ाथ%मक

200

माळीवाडा

शाळा उ तर द

ण इमारत उ तरे कडून खोल

. 1

बाळासाहे ब दे शपांडे दवाखाना कॉन)र चच)रोड
3. जुना बाजार माळीवाडा 4. आशा टॉकtज
चौक चच)रोड 5. मुशe
) फ ग:ल माळीवाडा

सव)

6. %सट पोल स लाईन 7. खाट क ग:ल 8.
आशा टॉकtज चौक
आशा टॉकtज रोड 1. त™ती दरवाजा रोड

आदश) शाळा ए. ट . य.ु जाद द उद) ू /ाथ%मक

201

माळीवाडा

शाळा पूव) पि8चम इमारत पि8चमेकडून खोल
. 1 माळीवाडा

माळीवाडा

2. jयIु न%सपल रोड आशा

टॉकtज रोड 3. बेडक
े र ग:ल माळीवाडा 4.
jयुIन%सपल ऑvफस रोड आशा टॉकtज रोड

सव)

5. खाट क ग:ल 6. खाट क ग:ल
माळीवाडा
माळीवाडा 1. महाराणीग:ल ƒख+तग:ल 2.

युIनयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपुरा

202

माळीवाडा

द

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 1

माळीवाडा

सतरं जी मि+जद रोड 3. धरती चौक 4.
हलवाई ग:ल पारश खुंट जवळ 5. चांभार
ग:ल 6. सतरं जी मि+जद रोड 7. काळू

सव)

बागवान ग:ल 8. हलवाई ग:ल झlडीगेट
9. हातमपरु ा

यIु नयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपरु ा

203

माळीवाडा

द

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 2

माळीवाडा

मंगलगेट 1. 6पंजार ग:ल 2. तपकtर
ग:ल 3. पारशा खुंट

सव)

गंजबाजार 1. गंजबाजार कापडबाजार 2.

204

माळीवाडा

युIनयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपुरा

पाच%लंब ग:ल तेल खुंट कापडबाजार 3.

द

संकलेचा बोळ गंजबाजार 4. गांजेग:ल 5.

ण-उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं. 3

माळीवाडा

सव)

सराफ ग:ल 6. सतरं जी रोड हातमपरु ा 7.
6पंजारग:ल पारशा खुंट
सजLपुरा 1. ƒख+त ग:ल 2. रमणलाल
nबि:डंग चच)रोड माƒणक चौक

युIनयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपुरा

205

माळीवाडा

उ तर द
माळीवाडा

ण इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 4

3. मडवाशी

6पर माळीवाडा 4. जुना मंगळवार बाजार 5.
माƒणकचौक 6. अqसरा टाकtज समोर 7.
जुना बाजार रोड 8. जुना मंगळवार बाजार
9. जुना बाजार रोड 10. मडवाशी 6परा
जवळ 11. ƒख+त ग:ल 12. आदश) शाळे
मागे

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

सजLपुरा 1. ƒख+त ग:ल 2. 6पराची ƒख+त
ग:ल 3. बालाजी मंद र ƒख+त ग:ल 4.

206

माळीवाडा

युIनयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपुरा

6पराची ƒख+त ग:ल गणपती मंद राजवळ

उ तर द

5. 6पराची ƒख+त ग:ल 6. माळीवाडा

ण इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 7

माळीवाडा

सव)

ƒख+त ग:ल कारं जा 7. 6पराची ƒख+त
ग:ल 8. गुe कृपा 6पराची ƒख+त ग:ल 9.
6पराची ƒख+त ग:ल 10. 6पराची ƒख
ƒख+त ग:ल 1. ƒख+त ग:ल ƒख+त
ग:ल कारं जा 2. चच) रोड 3. dयु चच) रोड

युIनयन अ7यापक 6व7यालय, हातमपुरा

207

माळीवाडा

द

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 8

माळीवाडा

4. पीरा मागे ƒख+त ग:ल 5. सqतक सदन
6. रामन बी. काळु बागवान ग:ल 7.
अजमेर वाडा ƒख+त ग:ल 8. माळीवाडा 9.

सव)

पंकज लॉज ग:ल 10. काळु बागवान
ग:ल 11. ƒख+त ग:ल 12. अजमेर वाडा
ƒख
ƒख+त ग:ल 1. चच) रोड 2. बुeड ग:ल
3. ममता ग:ल 4. 6पराची ƒ’+त ग:ल

208

माळीवाडा

चांद सल
ु तान हाय+कुल द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 1

गणपती मं4दरासमोर

5. महाराणी ग:ल

चच) रोड 6. परदे शी ग:ल चच) रोड 7.

सव)

माणके8वर ग:ल चच) रोड 8. डांगे ग:ल
ƒख+त ग:ल कारं जा 9. dयू चच) रोड
ƒ’+त ग:ल
चच) रोड 1. माƒणक चौक 2. लाटे ग:ल

209

माळीवाडा

चांद सुलतान हाय+कुल द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 2

3. माƒणक चौक 4. चच) रोड माƒणक चौक
5. माणके8वर ग:ल माƒणक चौक 6. बडL
ग:ल 7.

सव)

आदश) शाळे मागे चच) रोड

माƒणक चौक 8. कचेर रोड
1. जुना मंगळ बाजार 2. जुना बाजार
डायमंड ग:ल 3. जुना बाजार हौ%संग रोड

210

माळीवाडा

चांद सुलतान हाय+कुल द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 3 माळीवाडा

4. हो%शंग हॉि+पटल समोर 5. हो%शंग चा
रोड

6. डायमंड ग:ल ƒख+त ग:ल 7.

सव)

जुना बाजार ƒ’+तग:ल माळीवाडा 8. जुना
बाजार रोड
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चाहुराणा बु.//

अ.ए.एस. अशोकभाऊ vफरो4दया इंिyलश

1. कौठsची ताल म 2. पार ग:ल 3. पार

मेडीयम +कुल द

ग:ल 4. पार ग:ल 5. माळीवाडा पार

द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 1 चाहुराणा बु.//

सव)

ग:ल 6. पार ग:ल 7. पार ग:ल
1. अqसरा रोड 2. भोपळे ग:ल 3. महा मा
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चाहुराणा बु.//

अ.ए.एस. अशोकभाऊ vफरो4दया इंिyलश

फुले रोड 4. ल•ढे ग:ल 5. महानगर

मेडीयम +कुल द

पा%लका रोड 6. महा मा फुले रोड, भोपळे

द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 3 चाहुराणा बु.//

ग:ल 7. भोपळे ग:ल 8. jयुIन%सपल रोड
9. Iनरफराके ग:ल

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

माळीवाडा 1. बारा तोट कारं जा 2.
माळीवाडा 3. माळीवाडा कानडे ग:ल 4.

213

माळीवाडा

4हराबाई सुयव
) ंशी /ाथ%मक शाळा उ तरे कडील

फुलारे ग:ल 5. शेरकर ग:ल 6. शेरकर

+वतंN खोल माळीवाडा

ग:ल 7. बारा तोट कारं जा 8. माळीवाडा

सव)

कानडे ग:ल 9. शेरकर ग:ल 10.
माळीवाडा
माळीवाडा 1. पटवेकर ग:ल 2. मधल
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माळीवाडा

4हराबाई सुयव
) ंशी /ाथ%मक शाळा पूव) पि8चम

वाडी 3. कबाड ग:ल 4.

इमारत उ तरे कडून खोल नं. 2 माळीवाडा

5. वरवंडे ग:ल

बंगाल चौकt रोड

6. माळीवाडा वरवंडे

सव)

ग:ल 7. बंगाल चौकt 8. सबजेल चौक
4हराबाई सुयव
) ंशी /ाथ%मक शाळा उ तर-
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माळीवाडा

द

ण इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 1

माळीवाडा

माळीवाडा

द

1. ”ाjहण ग:ल 2. ”ाjहण

ग:ल 3. ”ाjहण ग:ल 4. ”ाjहण ग:ल
5. 6वळदकर ग:ल 6. ”ाjहण ग:ल 7.

सव)

6वळदकर ग:ल ”ाjहण ग:ल

4हराबाई सुयव
) ंशी /ाथ%मक शाळा उ तर-

216

माळीवाडा

ण इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 3

माळीवाडा

माळीवाडा

1. ग•धळे ग:ल 2. माळीवाडा

ग•धळे ग:ल 3. ग•धळे ग:ल 4. इवळे

सव)

ग:ल व कौठsची ताल म 5. माळीवाडा
इवळे ग:ल
कोठs 1. हे र टे ज कॉjपले_स 2. सšथा
कॉलनी 3. सारडा जीम शेजार 4. _लेरा
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%भंगार

_लेरा ”ुस हाय+कुल अहमदनगर उ तर-

”ुस हाय+कुल 5. मकासरे चाळ 6.

द

गुलाब%संग कंपाऊंड 7. इं4दरानगर 8. dयु

ण इमारत द

णेकडून खोल नं. 2

%भंगार

सव)

बेथेल कॉलनी 9. 4दवटे रोड. 10. मकासरे
चाळ 11. वाय एम सी ए •ाउdड 12. तडके
चाळ 13. यमुना सदन 14. धूत कॉjपले_स
कोठs 1. dयु लlथल कॉलनी 2. यमुना सदन
3. dयु लlथल कॉलनी 4. सात घर 5. वीज
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%भंगार

_लेरा ”ुस हाय+कुल अहमदनगर उ तर-

बोड) कॉलनी 6. िज:हा उ7योग कl• 7.

द

वाडी 8. काशीबाई चाळ 9. फौजदार कांबळे

ण इमारत द

णेकडून खोल नं. 4

%भंगार

चाळ 10. तडके चाळ 11.

ेNे
सव)

ेNच
े ाळ 12.

इंद रा नगर रोड 13. मकासरे चाळ 14.
माळीवाडा हर जन कॉलनी 15.
झlडीगेट 1. आंबडेकर चौक 2. साईद ु
कारं जा 3. सुभेदार ग:ल 4. झlडीगेट रो.
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%भंगार

अहमदनगर कॉलेज _लासeम द
इमारत द

ण -उ तर

णेकडुन खोल नं. 2 %भंगार

शाळा नं. ४ समोर 5.

हमाल वाडा चौक 6.

बाबा बंगाल 7. सुभेदार ग:ल झlडीगेट 8.

सव)

बेपार मोह:ला सुभेदार ग:ल 9. बेपार
मोह:ला 10. शाळा नं.४ xया पाठsमागे 11.
मेहतर वाडा शाळा नं.४ माग
1.बाबा बंगाल आलम इलाह शेजार
2.कले_टर कचेर कॉट) र 3. सी.एस.आर.डी
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%भंगार

अहमदनगर कॉलेज _लासeम द
इमारत द

ण -उ तर

णेकडुन खोल नं. 3 %भंगार

नगर कॉलेज जवळ 4. इ”ा4हम कॉलनी जी
पी ओ रोड समोर 5. हातमपुरा 6. अ.नगर
कॉलेज 7. कचेर समोरचा भाग ऐIतहासीक
सं•ाहालय 8. िज.पी.ओ रोड बाबा बंगाल
समोर 9. टे %लफोन ऑvफस 10. पारशा खुंट

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

1. पुजा अपा)टमlट चांदणी चौक 2. अशोका
हॉ. जवळ 3. काळी मशीद 4. काळी मशीद
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%भंगार

अहमदनगर कॉलेज _लासeम द
इमारत द

ण -उ तर

णेकडुन खोल नं. 4 %भंगार

समोर 5. 4दपाल %सनेमा समोर झlडीगेट 6.
बुथ हॉ+पी 7. बुथ हॉ+पी.

जी.पी.ओ.रोड

सव)

8. अशोक हौटे ल शेजार हातमपुरा 9.
हातमपुरा रोड हातमपुरा चौक 10. हातमपुरा
हातमपुरा 1. पारशी आगार समोर हातमपुरा
2. 6वठठल मंद र समोर डावरे ग:ल 3.
कमला नेहe पाक) हातमपरु ा हातमपरु ा चौक
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%भंगार

अहमदनगर कॉलेज _लासeम द
इमारत द

ण -उ तर

णेकडुन खोल नं. 5 %भंगार

4.डावरे हॉ+पी.समोर 5.डावरे ग:ल टपाल
कारं जा 6.पारशा खुंट 7. पारशी आगार

सव)

8.पारशा खुंट गणपती 9.डावरे ग:ल
6वठठल मंद र समोर 10.नालबंद खुट
आतील
मनपा शाळा नं.15 (4दवाळीबाई बाशoकर
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चाहुराणा बु.//

शाळा) उ तर-द

ण इमारत उ तरे कडुन खोल

नं.2 चाहुराणा बु// (Gीकांत पेमराज गुगळे
हाय+कूल)

मनापा शाळा नं.15 (4दवाळीबाई बाशoकर
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चाहुराणा बु.//

शाळा) उ तर-द

ण इमारत उ तरे कडुन खोल

नं.3 चाहुराणा बु// (Gीकांत पेमराज गुगळे
हाय+कूल)

1.अमन पाट ल रोड दे वकर ग:ल 2.%शंदे
ग:ल 3.अमन पाट ल रोड 4.अमन पाट ल
रोड पार ग:ल 5.अमन पाट ल रोड ढोर

सव)

ग:ल 6.अमन पाट ल रोड फगस
ु) न गेट
7.फगस
ु) न गेट

1.हर जन व+ती 2. िज:हा बँक समोर
हर जन व+ती 3. नालेगाव 4.हर जन व+ती

सव)

5.हर जन व+ती

बŽ
ु डगांव रोड 1. महालhमी कॉलनी केडगांव
दे वी रोड आगरकर मळा 2. संजय नगर
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चाहुराणा बु.//

जानकtबाई आपटे मुकबधीर 6व7यालय 4टळक

चाण_य रोड नगर पुणे रोड 3. माƒणक

रोड द

नगर बुŽडगांव रोड 4. लोखंडी पल
ू 5.

ण-उ तर इमारत द

णेकडुन खोल

नं. 1 चाहुराणा ब/ु /

सव)

4टळक रोड 6. मुथा मळा चाण_य रोड पुना
रोड 7. मुथा मळा गŽ
ु डगांव रोड 8. संजय
नगर 9. सागर कॉjपले_स 10.Gी अपाट)
बुŽडगांव रोड 1. कोके पाट ल चाळ
2.अफाल 3.+वाती कॉलनी 4टळक कॉलनी
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चाहुराणा बु.//

जानकtबाई आपटे मुकबधीर 6व7यालय 4टळक

4.4टळक पुतळा बुŽडगांव रोड 5./भात

रोड द

कॉलनी 6.अभय कॉलनी 7.नंदनवन कॉलनी

ण-उ तर इमारत द

णेकडुन खोल

नं. 2 चाहुराणा ब/ु /

सव)

8.आनंद हॉ.समोर 9.गणेश वाडी
10.4टळकरोड 11.जाधव माळा बŽ
ु डगांव रोड
12. तांबट चाळ 13.Iनता अपाट) मlट
4टळक रोड

1. भापकर पुतळा 2.गाडळकर

चाळ 3.कानडे चाळ 4.पडोळे चाळ 5.जाधव
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चाहुराणा बु.//

जानकtबाई आपटे मुकबधीर शाळा 4टळक रोड

चाळ

द

8.नाथ कृपा फIन)चर 9.पटे लवाडी 10.संकेत

ण-उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं. 1

चाहुराणा बु//

6.जाधव मळा 7. युIनयत ऑvफस

हॉटे ल मागे 11.गांधी बोळ 12.%भंगार वाला
13. इमाम वाडा 14.लhमी नारायण
15.केतकर हॉ्{रपटल

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

माकLट याड) प{रसर सारसनगर 1. उcवल
नगर रे :वे +टे शन रोड 2.मेहेर कॉलनी रे :वे
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चाहुराणा बु.//

राV€ य पाठशाला हाय+कुल पूव-) पि8चम
इमारत पव
ू L कडुन खोल नं. 2 चाहुराणा ब/ु /

+टे शन रोड 3.केशर गुलाब मंगल काया)लय
प{रसर 4.केशरगल
ु ाब रोड माकLट याड) रोड

सव)

प{रसर सारसनगर 5.पव)त होटे ल सभागह
ृ
रोड 6. सहकार सभागह
ृ +टे शन रोड 7.
सहकार सभागह
ृ रोड 8. धुत जीन
बुŽडगांव रोड 1. करपे मळा सारस नगर
माकLट याड) प{रसर सारस नगर 2. करपे
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चाहुराणा बु.//

राV€ य पाठशाला हाय+कुल पूव-) पि8चम
इमारत पूवL कडुन खोल नं. 3 चाहुराणा ब/ु /

मळा भवानी नगर बŽ
ु डगांव रोड 3. भवानी
नगर वाकोडी रोड माकLट याड) प{रसर

सव)

सारसनगर 4. भवानी नगर बुŽडगांव रोड 5.
ढोर व+ती वाकोडी रोड माकLट याड) प{रसर
सारस नगर 6. बe
ु डगांव रोड
बुŽडगांव रोड 1. संद प नगर सारसनगर
2. सारसनगर माकLट याड) प{रसर
सारसनगर 3. सारसनगर 4. नवजीवन
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चाहुराणा बु.//

राV€ य पाठशाला हाय+कुल पूव-) पि8चम

कॉलनी 5. नवजीवन कॉलनी माकLटयाड)मागे

इमारत पव
ू L कडुन खोल नं. 4 चाहुराणा ब/ु /

6. माकLटयाड)मागे

7. Iनलकंठ सो.सा.

सव)

माकLटयाड) 8. पंचवट सारसनगर बुŽडगांव
रोड 9. भवानी नगर नाका जवळ वाकोडी
रोड
माकLटयाड) प{रसर सारसनगर 1.राऊत मळा
माकLटयाड) मागे 2.पेdटा कjपाऊड माकLटयाड)
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चाहुराणा बु.//

राV€ य पाठशाला हाय+कुल पूव-) पि8चम
इमारत पूवL कडुन खोल नं. 5 चाहुराणा ब/ु /

मागे 3.पुनममोती नगर माकLटयाड) जवळ
4.पुनममोती नगर माकLटयाड) मागे 5.सšथा

सव)

कॉलनी +टे शन रोड 6. पुनममोती नगर
कोठs रोड बŽ
ु डगांव रोड 7. पुनममोती नगर
कोठs रोड 8.आंबेडकर

शासकtय औ7योrगक /%श ण सं+था
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चाहुराणा बु.//

बुŽडगाव रोड, पूव) पि8चम इमारत

1.भांबळ ग:ल

सव)

1.चाहुराणा बु.बुŽडगाव रोड, चाहूराणा ब.ु

सव)

पि8चमेकडून खोल नं. 2
शासकtय औ7योrगक /%श ण सं+था
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चाहुराणा बु.//

बुŽडगाव रोड, पूव) पि8चम इमारत
पि8चमेकडून खोल नं. 3

1 .आय ट आय गोडाऊन मागे,बुŽडगाव
शासकtय औ7योrगक /%श ण सं+था
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चाहुराणा बु.//

बŽ
ु डगाव रोड, पव
ू ) पि8चम इमारत
पि8चमेकडून खोल नं. 1

रोड, चाहूराणा बु. 42सौरभ
कॉलनी,बŽ
ु डगाव रोड, चाहूराणा बु.
3.माƒणक नगर,बुŽडगाव रोड, चाहूराणा बु.
4.बुŽडगाव रोड

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

यशवंतराव चmहाण 6वदयालय एन.पी.शाळा
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चाहुराणा बु.//

(छNपती शाहू महाराज /ाथ%मक 6व7यालय,
मनपा शाळा . 16) उ तर द ण इमारत
द

णेकडुन खोल नं. 1 चाहुराणा बु//

यशवंतराव चmहाण 6वदयालय एन.पी.शाळा
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चाहुराणा बु.//

(छNपती शाहू महाराज /ाथ%मक 6व7यालय,
मनपा शाळा . 16) उ तर द ण इमारत
द

णेकडुन खोल नं. 2 चाहुराणा बु//

4

5

चाहुराणा खुद) 1.मोमीन वाडा 2.फुलसœदर
मळा 3.rचपाडे मळा 4. डॉ_टर कॉलनी
5.बe
ु ं डगांव रोड 6.बe
ु ं डगांव रोड 7.गोरे मळा

सव)

8.राऊत मळा 9.आंबेकर माळा 10.
अवसरकर मळा

चाहुराणा खुद) 1.मोमीन वाडा 2.फुलसœदर
मळा 3.rचपाडे मळा 4. डॉ_टर कॉलनी
5.बुeंडगांव रोड 6.बुeंडगांव रोड 7.गोरे मळा

सव)

8.राऊत मळा 9.आंबेकर माळा 10.
अवसरकर मळा

यशवंतराव चmहाण 6वदयालय एन.पी.शाळा
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चाहुराणा बु.//

(छNपती शाहू महाराज /ाथ%मक 6व7यालय,
मनपा शाळा .16) पव
ू ) पि8चम इमारत

चाहुराणा खुद) 1. समथ) नगर 6वनायकनगर
2.6वनायकनगर 3.6वनायकनगर

सव)

पि8चमेकडुन खोल नं. 2 चाहुराणा बु//

यशवंतराव चmहाण 6वदयालय एन.पी.शाळा
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चाहुराणा बु.//

(छNपती शाहू महाराज /ाथ%मक 6व7यालय,
मनपा शाळा .16) द ण उ तर इमारत
उ तरे कडुन खोल नं. 1 चाहुराणा बु//

6वनायकनगर 1.समता कॉलनी 2. अ%भनव
कॉलनी 3. Iनलामय सोसा. 4. सौरभ

सव)

कॉलनी

सोलापूर रोड सारसनगर 1. केदार व+ती
एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल /ाथ%मक

239

माळीवाडा

शाळा, मु_ती फौज शाळा फर याबाग पुव-)
पि8चम इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 1

सोलापरू रोड सारसनगर सोलापरू रोड 2.
फ•याबाग सोलापूर रोड सारसनगर 3.मु_ती
फौज सोलापूर रोड 4. फ•याबाग सोलापूर
रोड 5.फ•याबाग सोलापूर रोड 6.

सव)

केदार

व+ती सोलापरू रोड
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माळीवाडा

एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल /ाथ%मक

सारसनगर सोलापरू रोड 1. कानडे मळा

शाळा, मु_ती फौज शाळा फर याबाग पुव-)

सोलापूर रोड सारसनगर 2.कानडे मळा

पि8चम इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 2

सोलापूर रोड सारसनगर 3.कानडे मळा

माळीवाडा

सोलापूर रोड सारसनगर 4.कोठs पर सर

सव)

एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल /ाथ%मक
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माळीवाडा

शाळा, मु_ती फौज शाळा फर याबाग पुव-)
पि8चम इमारत पुवक
) डुन खोल नं. 3
माळीवाडा

1. सारसनगर सोलापूर रोड

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

1.सारसनगर सोलापूर रोड, सारसनगर
एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल /ाथ%मक
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माळीवाडा

2.इवळे मळा,सोलापूर रोड, सारसनगर

शाळा, मु_ती फौज शाळा फर याबाग पुव-)

3.संद प नगर रासने पाक),सोलापूर रोड,

पि8चम इमारत पव
) डुन खोल नं. 4
ु क

सारसनगर 4.आंबेकर मळा,सोलापरू रोड,

माळीवाडा

सारसनगर

सव)

5.nNमुतo चौक,सोलापरू रोड,

सारसनगर
7.वंजारवाडी अवसरकर मळा सोलापूर रोड
सारसनगर 8.वंजारवाडी अवसरकर मळा
एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल शाळा, म_
ु ती
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माळीवाडा

शाळा फर याबाग पुव-) पि8चम इमारत
पुवक
) डुन खोल नं. 2 माळीवाडा

9.क6पले8वर नगर अवसरकर मळा सोलापरू
रोड सारसनगर

10. अवसरकर मळा

सारसनगर सोलापूर रोड 11.राजGी हौ.
सोसा. सारसनगर 12.

सव)

सरस कॉलनी

सारसनगर 13.वंजारवाडी अवसरकर मळा
सोलापरू रोड सारसनगर

14. ना

सारसनगर सोलापूर रोड 1.चोधर नगर
सोलापूररोड सारसनगर सोलापूर रोड
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माळीवाडा

एस.अे. 6व:यम बुथ मेमो{रयल माaय%मक

2.चोधर नगर सारसनगर सोलापरू रोड 3.

शाळा मु_ती फौज शाळा फ{रयाबाग पुव-)

चोधर नगर सारसनगर सोलापूररोड 4.

पि8चम इमारत पव
) डुन खोल नं.
ु क

म•ाशी चाळ सोलापरू रोड 5. म•ाशी चाळ

३

सव)

सारसनगर सोलापूर रोड 6. म•ाशी चाळ
सोलापूर रोड
आयट आय शॉट) हँडराट ंग (इंिyलश) (शासकtय
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चाहुराणा बु.//

चाहुराणा बु.//

1. भोसले आखाडा बुŽडगांव रोड 2.

औ7योrगक /%श ण सं+था ) बुeडगांव रोड

भोसले आखाडा चाण_य रोड चंदनइ+टे ट

द

3.भोसले चाळ बŽ
ु डगांव रोड भोसले आखाडा

ण-उ तर इमारत द

णेकडून खोल नं. 1

चाहुराणा बु.//

4.सं•ाम कॉलनी

आयट आय शॉट) हँडराट ंग (इंिyलश) (शासकtय

1. भोसले आखाडा बुŽडगांव रोड 2.भोसले

औ7योrगक /%श ण सं+था ) बुeडगांव रोड

चाळ चाण_य रोड चंदनइ+टे ट बुŽडगांव रोड

द

भोसले आखाडा 3.सं•ाम कॉलनी,बŽ
ु डगांव

ण-उ तर इमारत द

णेकडून खोल नं. 3

चाहुराणा बु.//

सव)

सव)

रोड भोसले आखाडा
बुŽडगांव रोड 1.4टळकरोड बुŽडगांव रोड

आयट आय शॉट) हँडराट ंग (इंिyलश) (शासकtय
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चाहुराणा बु.//

औ7योrगक /%श ण सं+था ) बुeडगांव रोड
द

ण-उ तर इमारत द

णकडुन खोल नं. 2

चाहुराणा बु.//

2.संयम अपाट) मlट चाणकय हॉटे लसमोर
चाण_य रोड चंदनइ+टे ट

3. अब)न बॅक

कॉलनी चंदनइ+टे ट चाण_य रोड

4.अब)न

सव)

बॅक कॉलनी चाणकय रोड चंदनइ+टे ट
5.आनंद कॉलनी चाण_य रोड चंदनइ+टे ट
प{रसर 6.आनंद कॉलनी चंदनइ+टे ट

7.

+टे शन रोड 1. रो4हदास वाडी 2. गौतम
मनपा शाळा नं. 4 (डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
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चाहुराणा बु.//

/ाथ%मक 6व7यालय) पूव) पि8चम इमारत
+टे शनजवळ पूवLकडून खोल
बु//

२ चाहुराणा

नगर 3.खैरे चाळ

4.पंpडत खैरे चाळ

म:हार चौक 5.खैरे चाळ +टे शन रोड 6.
/साद फाम)सी कायनेट क चौक 7.गणेश
कोि:•ंक 8.महादे व मं4दर 9. सानप मळा
कायनेट क चौक अरणगांव रोड 10. सानप
माळा कायनेट क चौक 11.अजय गॅस

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

गोडाऊन

+टे शन रोड 1. द त मंद र 2.मातोGी

249

चाहुराणा बु.//

मनापा शाळा नं. 4 (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

3.लालबाग चाण_य रोड नगर पण
ु े रोड 4.

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ द

म:हार चौक 5.vफरो4दया बंगला 6.jयु.शाळे

ण-

उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं. 1

मागे 7.गोकुळ भवन मागे 8.द त हाटे ल

चाहुराणा बु//

सव)

मागे 9.साई सय
ू ा) शेजार 10.जंगमव+ती
11.म:हार चौक

250

चाहुराणा बु.//

मनपा शाळा नं. 4 (डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

1.कायनेट क चौक

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ उ तर

अरणगांव रोड 3.कायनेट क वाचमन चाळ

द

कायनेट क चौक अरणगांव रोड 4.सारस

ण इमारत उ तरे कडून खोल नं. 2

चाहुराणा बु//

2.कायनेट क चौक
सव)

कॉलनी कायनेट क चौक
1. आmहाड 6वटभटट ,कायनेट क चौक 2.
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चाहुराणा बु.//

मनपा शाळा नं. 4 (डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

आmहाड 6वटभटट कायनेट क चौक

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ पुव)

सारसनगर 3. र6वश सोसा.कायनेट क चौक

पि8चम इमारत पुवL कडून खोल

अरणागाव रोड 4.सुखकता) सोसा.कायनेट क

.1

सव)

चौक अरणागाव रोड
रे :वे कॉलनी संजयनगर रो. प{रसर 1.
रे :वे चाळ 2. शेटेमळा केडगांवदे वी रोड

252

चाहुराणा बु.//

मनापा शाळा नं. 4 (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आगरकर मळा 3.रे :वे चाळ रे :वे कॉलनी

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ द

संजयनगर प{रसर 4. गायके मळा %शवाजी

ण-

उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं. 3

नगर भावना ऋषी 5.गामले मळा रे :बे

चाहुराणा बु//

कॉलनी संजयनगर प{रसर 6.सांगळे माळा

सव)

7.डागवाले माळा केडगांवदे वी रोड आगरकर
मळा 8
चाण_य रोड नगर पुणे रोड %श:पा
मनपा शाळा नं.4 (डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

253

चाहुराणा बु.//

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ द

ण-

अपाट) मlट प{रसर 1. राहुल अपा)टमlट 2.
गजानन कॉलनी 3. %श:पा अपा)टमlट

उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं. 4

कायने4टक चौक अरणगाव रोड 4. पांजर

चाहुराणा बु//

पोळ 5.nबमले मळा

सव)

6.कदम चाळ

7.6/यंका कॉलनी
मनपा शाळा नं.4 (डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
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चाहुराणा बु.//

/ाथ%मक 6व7यालय) +टे शनजवळ द
उ तर इमारत उ तरे कडून खोल नं.5
चाहुराणा बु//

ण-

म:हार चौक 1.+टे शनरोड 2.आनंद नगर
3.गौरव कॉjपले_स 4.गाडीलकर 6वट भ‚ी
5.डांगे 6वट भ‚ी 6.बनसोडे मळा

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

बोहर चाळ माकडžय माग) 1.गुगळे कॉलनी
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चाहुराणा बु.//

+ÉªÉEòÉìxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÖò±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ
GÆò.1

%शवनेर रोड 2.गुगळे कॉलनी %शवनर चौक
+टे शन रोड 3.तांबटकरवाडी 4.%भमवाडी

सव)

5.गवळीवाडा 6.बोहर चाळ माक)डlय माग)
7.बोहर चाळ
%शवनेर चौक +टे शन रोड 1.संभाजी कॉलनी
%शवनेर रोड

256

चाहुराणा बु.//

+ÉªÉEòÉìxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÖò±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ
GÆò.2

2. माक•डेय रोड बोहर

चाळ माक)डlय रोड 3.माक•डेय रोड. 4. dयु
सागर कॉjपलेकस %शवनेर रोड 5. सागर

सव)

कॉjपलेकस %शवनेर रोड आगरकरमळा
6.सागर कॉjपलेकस %शवनेर रोड 7. अब)न
बॅक कॉलनी
%शवनेर रोड 1. एकता कॉलनी

257

चाहुराणा बु.//

+ÉªÉEòÉìxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÖò±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ
GÆò.3

2.िज.प.कॉलनी 3. आनंद हौ.सोसा.%शवनेर
रोड आगरकरमळा 4.अवसरकर मळा 5.

सव)

गाडळकर मळा 6.आगरकर मळा
+टे शन रोड 1. आगरकर मळा रे :वे कॉलनी
संजय नगर प{रसर 2.आगरकर मळा
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चाहुराणा बु.//

+ÉªÉEòÉìxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÖò±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ
GÆò.4

म:हार चौक 3. आगरकर मळा केडगाव दे वी
रोड 4.एकता कॉलनी आगरकर मळा

सव)

5.6वशालकॉलनी आगरकरमळा 6. आगरकर
मळा 7.एम.एस.ई.बी. कॉलनी आगरकर
मळा
केडगाव दे वी रोड आगरकर मळा
1.एम.एस.ई.बी. कॉलनी आगरकर मळा 2.
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चाहुराणा बु.//

+ÉªÉEòÉìxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÖò±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ JÉÉä±ÉÒ
GÆò.5

एकता कॉलनी केडगांव दे वी रोड 3.कोतकर
मळा 4.rचपाडे मळा 5.जय%भम हौ.सोसा.

सव)

6.ताराबाग नगर पुणे रोड 7.इंड.) इ+टे ट
8.पंच%शल वाडी 9.पुवLपि8चम पर सर
10.Gीराम हौ.सोसा.

260
261
262

केडगाव

केडगाव

केडगाव

िज प शाळा %शवाजीनगर द

ण-उ तर

इमारत उ तरे कडून खोल नं.2 केडगांव
िज प शाळा %शवाजीनगर द

ण-उ तर

इमारत उ तरे कडुन खोल नं.4 केडगांव
िज प शाळा भुषणनगर द
द

ण उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 4 केडगांव

केडगाव 1. िज.प.शाळा समोर %शवाजी नगर
2. माeती समोर %शवाजी नगर 3. %शवाजी

सव)

नगर 4. रभाजी नगर
केडगाव 1.6व8वकम) मंद र पर सर 2. द त
चौक भुषण नगर केडगाव अहमदनगर 4.

सव)

वैVणवनगर 5.रभाजीनगर रो हौ.
1.4दपनगर 2.आयोaयानगर 3.घुले वखार
भष
ु ण नगर %लंक रोड. 4. राणी

सव)

लhमीबाईचौक केडगाव
1.राधेशाम अपा. भष
ु ण नगर 2.सच
ु ेता नगर

263

केडगाव

िज प शाळा भुषणनगर द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 2 केडगांव

3.गणपती मं4दर भुषण नगर 4. टे ल फोन
ऑvफस समोर भुषण नगर 5.वँझर न चच)
समोर भुषण नगर 6. आठरे मळा

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4

5

केडगाव 1.िज:हा प.शाळे समोर भुषण नगर
2. अिज_य कॉलनी भुषण नगर 3.चच) रोड
रा4हंज माळा भुषण नगर 4.GीकृVण नगर

264

केडगाव

िज प शाळा भष
ु णनगर द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं.3 केडगांव

भष
ु ण नगर 5.नzता कॉलनी भष
ु ण नगर
6.चच) रोड 7.जपेनगर भुषण नगर

सव)

8.mयंकटे श रो.हौ.सो.सा.भुषण नगर
9.4हमानी कॉjप. भूषण नगर 10.धनGी रो
हौ%संग भुषण
1. भष
ु णनगर बस +टॉप,
भुषणनगर,केडगाव 2. द त
चौक,भुषणनगर,केडगाव

265

केडगाव

िज प शाळा भुषणनगर द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 5 केडगांव

3. आदश) कॉलनी

%लंक रोड भुषणनगर,केडगाव
4.िmह.आर.डी.ई.कॉ.%लंक रोड. भुषणनगर

सव)

केडगाव, 5.वष
ु णनगर 6.
ृ भ रो.हौ.सो. भष
पराग हॉटे ल जवळ, %लंक रोड,
केडगाव,7.डायमंड बेकर चौक, केडगाव
1.घुले वखार मागे %लंक रोड. भुषणनगर
2.द त चौक भष
ु णनगर 3.द त चौक

266

केडगाव

िज प शाळा भष
ु णनगर द
द

ण-उ तर इमारत

णेकडुन खोल नं. 6 केडगांव

भष
ु णनगर 4. %शवाजी नगर रोड, भष
ू णनगर
5. सुचेता नगर,भुषणनगर, केडगाव 6.राणी

सव)

लhमीबाई चौक, भूषणनगर
केडगाव,अहमदनगर.
केडगाव 1.माळी ग:ल 2. %मसाळ ग:ल
3.एकनाथ नगर 4. ”ाjहण ग:ल 5.नगर

267

केडगाव

िज प शाळा केडगांव पि8चमेकडील द
उ तर इमारत द

ण-

णेकडुन खोल नं.३ केडगांव

पुणे रोड संद प हॉटे ल समोर 6.

ांती चौक

7.नवीन गावठाण 8.जुने पा…याxया टाकt

सव)

जवळील भाग 9.पाच गोडाऊन शेजार
10.जुने पा…याxया टाकt जवळ 11. ांती
चौक 12.”ाjहण ग:ल 13.मुंजोबा ग:ल

268

केडगाव

िज प शाळा केडगांव पि8चमेकडील द
उ तर इमारत द

ण-

णेकडुन खोल नं.४ केडगांव

केडगाव 1.कोतकर मळा ते शा+Nी नगर
2.शा+Nी नगर

सव)

केडगाव 3.दे वी रोड (हर जन व+ती) 4.पी.के.

268 अ

केडगाव

िज प शाळा केडगांव पि8चमेकडील द
उ तर इमारत द

ण-

णेकडुन खोल नं.२ केडगांव

टे डस) (नगर पुणे रोड) 5.दे वी रोड 6.मधुर
मंगल काया)लय जवळ 7.एफ सी आय

सव)

गोडाऊन जवळ ८.शा+Nी नगर
केडगाव 1.पाट ल कॉलनी 2.अंnबका हाय
+कूल मागील भाग 3.%श क कॉलनी नेqती

269

केडगाव

िज प शाळा केडगांव उ तरे कडील पव
ु -) पि8चम
इमारत पि8चमेकडुन खोल नं.१ केडगांव

रोड 4.मु+ल म ग:ल 5.सातपुते ग:ल 6.
भष
ु ण नगर %लंक रोड 7. नेqती रोड अच)ना
हॉ.मागील भाग 8.jहसोबा चौक नेqती रोड
9.कोतकर मळा (पठारे मळा शेजार )
10.मो4हनी नगर 11.एकनाथ jह+के vकराण

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

इमारतीचा तपशील

सव4 मतदारासाठ6
7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

2

3

4
केडगाव

5

1. अंबीका हॉटे ल जवळ नगर पुणे

रोड 2. कापरे मळा 3. अमरधाम जवळ 4.
अरणगाव रोड 5.गुंड मळा अकोळनेर रोड

270

केडगाव

िज प शाळा केडगांव उ तरे कडील पव
ु -) पि8चम

6.जाधव मळा एमएसईबी जवळ 7.जय

इमारत पि8चमेकडुन खोल नं.२ केडगांव

म:हार नगर 8.गजानान नगर ल•ढे माळा

सव)

9.ल•ढे मळा 10.सातपुते माळा 11.डुबे मळा
12.घेबुड माळा 13.चौरे मळा व+ती 14.ल•ढे
मळा का
केडगाव 1. अंnबका नगर गणपती मं4दर 2.

271

केडगाव

िज प शाळा केडगांव उ तरे कडील पुव-) पि8चम
इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. ३ केडगांव

नवीन गावठाण 3. नवीन गावठाण द त
मं4दर 4. नवीन गावठाण महाराणी तारा

सव)

6व7यालय 5. नवीन गावठाण खमी चाळ 6.
6वटŸ‚ी

7. पाट ल कॉलनी

केडगाव 1. ल•ढे व+ती मागील बाजु 2. तळे
व+ती 3. भगवान नगर मदनलाल बमLचा 4.

272

केडगाव

िज प शाळा केडगांव उ तरे कडील पुव-) पि8चम
इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. ७ केडगांव

+व+तीकनगर मागे 5. कोतकर मळा 6.
कांबळे व+ती जवळ ठुबे मळा 7. कांबळे मळा

सव)

8. नगर पुणे रोड गोडाऊन जवळ भाग 9.
आमत
ृ ा कॉलनी 10. %शवसागर vक.
दक
ु ानाxया तळे व+ती 11. बालाजी कॉलनी
केडगांव 1. गाढवे आ…णा पर सर 2. जुने
अंnबका नगर 3. अंnबका 6वदयालयाचा

273

केडगाव

िज प शाळा केडगांव उ तरे कडील पुव-) पि8चम
इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. ८ केडगांव

पर सर 4. रे शIनंग दक
ु ान 5. चdने वाडा 6.
4दघे 6वटभ‚ी 7. बारहाते ग:ल 8. नवे

सव)

अंबीकानगर 9. पाट ल कॉलनी 10. टे काडे
गुeजी समोर 11. अंबीकानगर ते नेqती रोड
12. रा4हंज मळा 13. नवे अंबीकानगर

274

केडगाव

िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 1
केडगांव

275

केडगाव

िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. ६
केडगांव

1. राजl• नगर,केडगांव 2.
मोतीनगर,केडगांव 3. शाहुनगर,केडगांव

1. शाहू नगर ,केडगांव 2. माधव
नगर,केडगांव 3. मळ
ु े रो. हौ. मळा,केडगांव

सव)

सव)

केडगांव 1. कोतकर मळा 2. एकनाथ नगर
(नेqती रोड.) 3. एकनाथ नगर 4. पठारे

276

केडगाव

िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 2

मळा 5. रा4हंज मळा 6. नेqती रोड %मरची
कंपनी मागे 7. वक)शॉप समोर 8. GीकृVण

केडगांव

कॉलनी 9. वैVणवनगर 10. •ोपद नगर
11. %शवाजी नगर 12. उद) ू शाळे जवळ 13.
सातपुते माळा नेqती रोड 14. लाला न

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

277

2

केडगाव

3
िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 3
केडगांव

278

केडगाव

4

5

केडगांव 1. मळ
ु े रो.हौ. सोसा. 2. ओमकार
नगर 3. हजारे मळा 4. नगर पुणे रोड 5.
काकडे मळा 6. %मल ंदनगर 7. रे णुकानगर

सव)

8. केडगांव नेqती रोड 9. कोतकरमळा

िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 4

केडगांव 1. नगर पुणे रोड 2. अंnबका नगर

सव)

केडगांव

279

केडगाव

िज प शाळा शाहुनगर उ तरे कडील पुव-)
पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 5
केडगांव
िज प शाळा मो4हनीनगर पि8चमेकडील

280

केडगाव

द

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल नं. 1

केडगांव

केडगांव 1. /ाथ%मक शाळे जवळ शाहुनगर
2. रे णुकानगर 3. सुवणा) नगर 4. शाहू

सव)

नगर 5. र6वं• नगर 6. शाहूनगर 7.
मोतीनगर 8. अंnबकानगर
केडगांव 1. मोह नीनगर द त चौक 2.
मोह नीनगर मराठs शाळा 3. आंधळे चौरे
रो.हौ. (मोह नीनगर) 4. कायनेट क कॉलनी

सव)

(मोह नीनगर) 5. शारदा सो. (मोह नीनगर)
केडगांव 1. दध
ु सागर Iनकाळजे लाईन 2.
mह डीओकॉन जवळ शा+Nीनगर 3. दे वी

281

केडगाव

िज प शाळा मो4हनीनगर पि8चमेकडील

शेजार मागील बाजू 4. आंधळे चौरे

द

रो.हौ.सोसा. 5. शा+Nीनगर दे वी जवळ 6.

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल नं.3

केडगांव

सव)

6व‹ल काला पहाड ची लाईन 7. एफ सी
आय गोडाऊनxया मागचा भाग 8.
mह डीओकॉन मागचा भाग
केडगांव 1. ठुबे व+ती (दे वी रोड) 2. दे वी

282

बुŽडगाव

िज प शाळा मो4हनीनगर पि8चमेकडील

रोड 3. अरणगाव रोड (मो4हनीनगर) 4. दे वी

बाजुने द

रोड संजय कालL नगर 5. दध
ु सागर 6.

ण-उ तर इमारत उ तरे कडुन खोल

नं. 4 केडगांव

सव)

दध
ु सागर सोसायट 7. अमरधाम रोड शेजार
8. मो4हनी नगर

283
284
285
286

287

बुŽडगाव

बुŽडगाव

बुŽडगाव

बुŽडगाव

केडगाव

िज प शाळा बुeडगांव पुव-) पि8चम इमारत

1. वरची वसती बुŽडगांव

पि8चमेकडुन खोल नं. 2 बe
ु डगांव

बŽ
ु डगांव

िज प शाळा बुeडगांव पुव-) पि8चम इमारत
पि8चमेकडुन खोल नं. 3 बe
ु डगांव
िज प शाळा बुeडगांव पुव-) पि8चम इमारत
पि8चमेकडुन खोल नं. 4 बुeडगांव
िज प शाळा बुeडगांव पुव-) पि8चम इमारत
पि8चमेकडुन खोल नं. 6 बe
ु डगांव

2. हर जन व+ती

3. आझाद नगर बŽ
ु डगांव

1. मधल ग:ल ,बुŽडगांव
चौक,बुŽडगांव

सव)

2.बुŽडगाव

3. वाळकt रोड,बुŽडगांव

4.

सव)

अरणगाव रोड,बŽ
ु डगांव
बुŽडगांव 1. तांबे ग:ल 2. चौक 3.माeती
चौक 4. जाधवमळा 5. वाळकt रोड 6.

सव)

बाबर मळा 7. बुeडगांव रोड 8. मोने मळा
बुŽडगांव 1. राजवाडा 2. झोपडप‚ी 3.
झोपडप‚ी 4. पाचरणे व+ती 5. इंद रानगर

सव)

6. आझाद नगर 7. बe
ु डगाव चौक

िज प शाळा इंद रानगर, उ तरे कडील पव
ू -L

केडगांव 1. इं4दरा नगर सरु ज हॉटे ल समोर

पि8चम इमारत पि8चमेकडुन खोल नं. 2

2. 6वदया नगर 3. इं4दरा नगर %शतल

केडगांव

हॉटे ल मागे 4. कोट) कॉलनी वषा) हॉटे ल मागे

सव)

याद क

मतदान

,मांक

क ाचे नाव

-या इमारतीम/ये मतदान क

आहे 1या

मतदान क ाचे 2े3

सव4 मतदारासाठ6

इमारतीचा तपशील

7कं वा फ9त
पु:षांसाठ6 अगर
फ9त ि=3यांसाठ6

1

288

2

%भंगार

3
इमारत

4

. पी-106 कटलर कॅdट न पूव)

पि8चम इमारत पूवक
ž डून खोल

. 1

5

टँ क रोड vकरण लेन, _वीन लाइन %भंगार,
6वजय लेन एmह एस लाईन 6व7या कॉलनी

सव)

जेके रोड बीट आर गो6वंदपूरा सावेडी

सl€ल +कूल एमआयआरसी दरे वाडी

289

दरे वाडी

उ तरे कडून पूव) पि8चम इमारत पव
ू Lकडून
खोल

एमआयआरसी कॅjपस

सव)

. 2

िज@हाAधकार व िज@हा Bनवडणूक अAधकार ,
अहमदनगर

