Annexure-6
[CHAPTER – II,PARA 2.9.1]
List of Polling Stations
for 215 Kasba Peth Assembly Constituency
मतदान
केंद्ाांचा
क्रमाांक
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मतदान
केंद्ाचे
ठिकाण

ज्या इमारतीत मतदान केंद्
असेल त्या इमारतीचे नाव
पदठनदे ठित इमारतीचे नाव

मतदान क्षेत्र

सवव
मतदाराांसािी
ककवा स्त्त्री
ककवा
पुरुषाांसािी

कसबा पेठ

अब्दूल करीम हु सेन अत्तार
कोर्ट वाले मनपा उदुट शाळा क्र.8
तळमजला, दक्षिणेकडील खोली
क्र. 1, कसबा पेठ, पुणे-11

1.जाजू सदन जवळचा परीसर कसबापेठ पुणे पवळे चौक ते कुभार वेस रस्ता,2.मर्ण माकेर् मागे
क्षनराजी स्मृती क्षबल्डीग कसबापेठ पुणे पवळे चौकते कुभार वेस रस्ता,3.शेख सल्ला दर्ग्यासमोर
(पुवेला) कसबापेठ पुणे पवळे चौक ते कुभार वेस रस्ता,4.शेख सल्ला दगापरीसर कसबापेठ पुणे
पवळे चौक ते कुभार वेस रस्ता

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

अब्दूल करीम हु सेन अत्तार
कोर्ट वाले मनपा उदुट शाळा क्र.8
तळमजला, उत्तरे कडील स्र्ाफ
रुम, कसबा पेठ, पुणे-11

,5.मानकर क्षबल्डीग परीसर कसबापेठ पुणे पवळे चौक ते कुभार वेस रस्ता,6.कसबापेठ दगारोड
कसबापेठ पुणे,7.जाजू सदन जवळचा परीसर कसबापेठ पुणे पवले चौक ते कुभार बेस
रस्ता,8.मर्ण माकेर् मागे क्षनराजी स्मृती क्षबल्डीग कसबापेठ पुणे पवले चौक ते कुभार बेस
रस्ता,9.शेख सल्ला दर्ग्या समोर (पूवेल) कसबापेठ पुणे पवले चौक ते कुभार बेस रस्ता,10.शेख
सल्ला दगा परीसर कसबापेठ पुणे पवले चौक ते कुभार बेस रस्ता,11.मानकर क्षबल्डीग परीसर
कसबापेठ पुणे पवले चौक ते कुभार बेस रस्ता

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

राजमाता क्षजजाबाई प्राथक्षमक
शालागृह, मनपा शाळा क्र. 6,
खोली क्र.1, कसबा पेठ, पुणे-11

1.गणपती मांक्षदरा शेजारील ताबर् आळी कसबापेठ पुणे,2.वाघचौरे वाडी कसबापेठ
पुणे,3.जयभवानी क्षमत्र मडळ कसबापेठ पुणे,4.अजठा क्षमत्र मडळ कसबापेठ पुणे, 5.आगरवाल
प्रोव्हहजन स्र्ोअर जवळ कसबापेठ पुणे,6.भोसाळे सायकल मार्ट कसबापेठ पुणे,7.सुयट हॉव्स्पर्ल
जवळ कसबापेठ पुणे,8.सेर् क्षपर्सट हायस्कुल कसबापेठपुणे,9.हनुमान मांक्षदर समोर कसबापेठ
पुणे,10.त्वाष्र्ा कासार गणपती मांक्षदरा समोर कसबापेठ पुणे,11.पवळे चौक कसबापेठ
पुणे,12.महाकालीका मांक्षदरा शेजारी कसबापेठ पुणे,13.ताबोळी गल्ली कसबापेठ पुणे,14.ताबर्
आळी ताबर् आळी,15.त्वाष्र्ा कासार गणपती मांक्षदरा समोर कसबापेठ पुणे,16.ताबर् आळी ताबर्
आळी

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

राजमाता क्षजजाबाई प्राथक्षमक
शालागृह, मनपा शाळा क्र 6
खोली क्र.2, कसबा पेठ, पुणे-11

1.हयवहार आळी कसबा पेठ पुणे,2.गुडाचा गणपती मांक्षदर कसबा पेठ पुणे.

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

राजमाता क्षजजाबाई प्राथक्षमक
शालागृह, मनपा शाळा क्र 6
खोली क्र.3, कसबा पेठ, पुणे-11

1.कसबा पेठ पोस्र् ऑक्षफस कसबा पेठ पुणे,2.भाई कोतवाल मडई कसबा पेठ पुणे,3.क्षशपी आळी
डावी व उजवी बाजू क्षशराळ राम मांक्षदरा जवळ प कसबा पेठ घ.न.636ते714

सवट
मतदाराांसाठी

राजमाता क्षजजाबाई प्राथक्षमक
शालागृह, मनपा शाळा क्र 6
खोली क्र.4, कसबा पेठ, पुणे-11

1.क्षशपी आळी डावी व उजवी बाजू क्षशराळ राम मांक्षदरा जवळ कसबा पेठ
घ.न.636ते714,2.सायकल दवाखाना ते माक्षणक चौक रस्ता कसबा पेठ घ.न.636ते714,3.क्षशपी
आळी डावी व उजवी बाजू क्षशराळ राम मांक्षदरा जवळ कसबा पेठ घ.न.636ते714,4.सायकल
दवाखाना ते माक्षणक चौक रस्ता कसबा पेठ घ.न.636ते714,5.नदू घार्े च्या ऑक्षफस समोर कसबा
पेठ पुणे,6श्रृती हाईर्स अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,7.क्षशव शकर प्रो स्र्ोअर जवळ कसबा पेठ
पुणे,8.भट्ट इमारत कसबा पेठ पुणे,9.चाडक एर्र प्रायईजेस इमारत कसबा पेठ पुणे,10.बर्ी कानटर
हाईर्स (पवळे चौक) कसबा पेठ पुणे,11.महाडीक वाडी पवळे चौक कसबा पेठ पुणे,12.म ॅगनेक्षर्क
दूकाना लगतचा भाग कसबा पेठ पुणे,13.पुरदरे वाडी व च्यालगतचा भाग कसबा पेठ
पुणे,14.वाडीोोकर वाडी व शेजारी कसबा पेठ पुणे,15.भोकरे वाडी कसबा पेठ पुणे,16.पवार वाडी
भोकरे चौक कसबा पेठ पुणे,17.मालेगावकर वाडी (क्षशपी आळी) कसबा पेठ पुणे,18.क्षतकोणे वाडी
भोकरे चौक कसबा पेठ पुणे,19.पारगे वाडी कसबा पेठ पुणे,20.सचे ती वाडी कसबा पेठ
पुणे,21.रामचद्र अपा.भोकरे चौक कसबा पेठ पुणे,22.जोशी वाडी कसबा पेठ पुणे,23.लोढे वाडी
कसबा पेठ पुणे,24.लकडे वाडी साततोर्ी पो.चौकी कसबा पेठ पुणे,25.फु लब्रीकर वाडी साततोर्ी
पो.चौकी कसबा पेठ पुणे,26.राजेश अपा. साततोर्ी पो.चौकी समोर कसबा पेठ पुणे,27.र्ापरे वाडी
साततोर्ी पो.चौकी कसबा पेठ पुणे,28.मोरे वाडी साततोर्ी पो.चौकी कसबा पेठ पुणे,29.चहहाण
वाडी कसबा पेठ पुणे,30.ओम क्षचतामणी सोसायर्ी कसबा पेठ पुणे,31.राधाकृष्णान इमारत भोकरे
चौक कसबा पेठ पुणे,32.धुमेवाडी कसबा पेठ पुणे,33.रमा रमन अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

7

8

9

10

11
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13

अब्दूल करीम हु सेन अत्तार
कोर्ट वाले मनपा उदुट शाळा क्र.8
तळमजला उत्तरे कडील सांगणक
कि, कसबा पेठ, पुणे-11

1.सुपेकर वाडी भोकरे चौक कसबा पेठ पुणे,2.शेलार वाडी कसबा पेठ पुणे,3.वाईकर वाडी कसबा
पेठ पुणे,4.भागवत वाडी पवळे चौक कसबा पेठपुणे,5.कडू वाडी पवले चौक कसबा पेठ
पुणे,6.आत्तार वाडी कसबा पेठ पुणे,7.महात्मा सायकल मार्ट जवळ पवळे चौक 1 कसबा पेठ
पुणे,8.गोपाल पो.स्र्ोअर शेजारीलगत कसबा पेठ पुणे,9.पवळे चौक कानटर कसबा पेठ पुणे,10.राम
मांक्षदर जवळ कसबा पेठ पुणे,11.साततोर्ी चौकी मागे कसबा पेठ पुणे,12.भरत क्षतकोणे जवळ
साततोर्ी चौकी मागे कसबा पेठ पुणे,13.चाभार आळी पाचारणे वाडी कसबा पेठ पुणे,14.म.न.पा.
कॉलनी क्र.5 बैठी घरे बा पेठ पुणे,15.एम एस सी बी बोडट जवळ अशोक नगर कसबा
पेठपुणे,16.कागदीपुरा पक्षपग स्र्े शन जवळ कसबा पेठ पुणे,17.कागदीपुरा चौक मझीद जवळ कसबा
पेठ पुणे,18.भोई आळी जाचक वाडी कसबा पेठ पुणे,19.चाभार आळी कसबा पेठ पुणे,20.कागजी
पुरा मझीद जवळ कसबा पेठ पुणे,21.चाभार आळी पाचारणे वाडी कसबापेठ कसबा पेठ
पुणे,22.म.न.पा. कॉलनी क्र.5 बैठी घरे कसणा पेठ कसबा पेठ पुणे,23.भोई आळी जाचका वाडी
कसबा कसबा पेठ पुणे,24.चाभार आळी कसबा पेठ कसबा पेठ पुणे,25.कागजी पुरा मझीद जवळ
कसबा पेठ कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

सेंट ठपटर स्त्कूल (बी डी चचव),
दठक्षणेकडू न पुवाठिमुक खोली
क्र. 2, १३६५ कसबा पेि, पुणे
-11

1.िोईवाडा कसबा पेि,2.जाचक वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,3.धाग ठबल्डीग कसबा पेि
पुणे,4.सुदराबाई परदे िी ठबल्डीग कसबा पेि पुणे,5.कुिारवाडा पो.चौ.जवळ िकर मांठदर
जवळ कसबा पेि पुणे,6.कुिार वाडा ठिदे वाडा कसबा पेि पुणे,7.कसबा पेि िोईवाडा
कसबापेिपुणे,8.कसबापेि िोईआळी / खडकेवाडा कसबापेिपुणे,9.जुनाकाळ िैरवनाथ
मांठदरा जवळ कसबा पेि कसबा पेि पुणे,10.जाचक वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,11.धाग
ठबल्डीग कसबा कसबा पेि पुणे,12.सुदराबाई परदे िी ठबल्डीग कसबा कसबा पेि
पुणे,13.कुिार वाडा ठिदे वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,14.कसबापेि िोईवाडा
कसबापेिपुणे,15.िोईवाडा कसबा पेि

सवव
मतदाराांसािी

कसबा
पेि

सेंट ठपटर स्त्कूल (बी डी चचव),
दठक्षणेकडू न पुवाठिमुक खोली
क्र. 3, १३६५ कसबा पेि, पुणे
-11

1.आलोक नगरी कसबापेि पुणे,2.पवळे चौक कसबापेि पुणे,3.िोईराज ठबल्डीग
कसबापेिपुणे,4.िोईवाडा कसबापेिपुणे,5.कै.ठिमाबाई दागट रस्त्ता कसबापेिपुणे,6.दे िे
वाडा कसबा पेि पुणे,7.ठतकोने वाडा कसबा पेि पुणे,8.सुपेकर वाडा कसबा पेि
पुणे,9.काकडे वाडा कसबा पेि पुणे,10.जोिी वाडा कसबा पेि पुणे, 11. जमादारवाडी
कसबा पेि पुणे,12.ठिदे वाडा कसबा पेि पुणे,13.ठतकोणे वाडा कसबा पेि पुणे,14.सुपेकर
वाडा कसबा पेि पुणे,15.काकडे वाडा कसबा पेि पुणे,16.जोिी वाडा कसबापेि
पुणे,17.जामदार वाडा कसबा पेि पुणे,18.ठिदे वाडा कसबा पेि पुणे,19.कसबा पेि
आलोक नगरी कसबापेि पुणे,20.कसबापेि िोईराज ठबल्डीग कसबापेिपुणे,21.कसबापेि
िोईवाडा कसबापेिपुणे,22.कसबापेि कै.ठिमाबाई दागट रस्त्ता

सवव
मतदाराांसािी

कसबा
पेि

राजमाता ठजजाबाई प्राथठमक
िालागृह, मनपा िाळा क्र 6
पश्चचमाठिमुख खोली क्र.6,
तळमजला, कसबा पेि, पुणे11

1.गावकोस मारूती कृ ष्णा हाईट कसबापेि पुणे कागदीपुरा,2.गावकोस मारूती म्हसोबा
चौक कसबापेि पुणे कागदीपुरा,3.गावकोसमारूतीरस्त्ता कसबापेि पुणे
कागदीपुरा,4.गावकोस म्हसोबा झाबरे चावडी कसबापेि पुणे कागदीपुरा,5.श्रीनाथ म्हसोबा
मांठदर कसबापेि पुणे कागदीपुरा

कसबा
पेि

राजमाता ठजजाबाई प्राथठमक
िालागृह, मनपा िाळा क्र 6
पूवाठिमुख, प्राचायव
कायालया जवळील
खोली,कसबा पेि, पुणे-11

1.श्रीनाथ म्हसोबा मांठदर कसबापेि पुणे कागदीपुरा,2म्हसोबा बोळ ते झाबरे चावडी
कसबापेि पुणे कागदीपुरा,3.झाबरे चावडी कसबापेि पुणे कागदीपुरा,4.झाबरे पाटील
चावडी रस्त्ता कसबा पेि पुणे,5.झाबरे पाटील चावडी परीसर कसबा पेि पुणे.

आर सी एम गुजराथी
हायस्त्कुल, पश्चचम मुखी,
तळमजला,कॅ रम हॉल लगत,
टे ठनस हॉल, ठविागणी करून
कसबा पेि, पुणे-11

1.झाबरे पाटील चावडी रस्त्ता कसबा पेि पुणे,2.झाबरे पाटील चावडी मागील परीसर

कसबा पेठ

कसबा
पेि

कसबा
पेि

कसबा
पेि

आर सी एम गुजराथी
हायस्त्कुल, पश्चचम मुखी,
तळमजला, ठजमन्यास्त्टीक हॉल
लगत, टे ठनस हॉल, ठविागणी
करूनां कसबा पेि, पुणे-11

सवव
मतदाराांसािी

सवव
मतदाराांसािी

कसबा पेि पुणे,3.कसबा पोस्त्ट ऑठिस समोरील परीसर कसबापेि पुणे,4.चा-याचा बोळ
कसबा पेि पुणे,5.िैरोबा आळी कसबा पेि पुणे,6.व्यवहार आळी कसबा पेि पुणे,7.िैरोबा
गल्ली परीसर कसबा पेि पुणे,8.िैरोबा मांठदर परीसर कसबा पेि पुणे,9.िैरवनाथ मांठदर
मागील परीसर कसबा पेि पुणे,10.नवाकाळ िैरव मांठदर कसबा पेि पुणे,11.वैध बोळ
कसबा पेि पुणे,12.ठिवसागर,राधाकृ ष्णा अपाटमेंट िैरवगल्ली कसबा पेि पुणे,13.व्यवहार
तालीम कोन्हाळकराचा वाडा कसबा पेि पुणे,14.व्यवहार आळी कसबा पेि पुणे
1.व्यवहार आळी कसबा पेि पुणे,2.व्यवहार आळी ढोळे वाडा परीसर कसबा पेि पुणे,3.सात
तोटी पोठलस चौकी रस्त्ता कसबा पेि पुणे,4.िैरोबागल्ली लडकत वाडा कसबा पेि
पुणे,5.सात तोटी पोठलस स्त्टे िन चौक कसबा पेि पुणे,6.माळवदकर बोळ कसबा कसबा
पेि पुणे,7.जूनाकाळ िैरवनाथ रस्त्ता कसबा कसबा पेि पुणे,8.तापकीर वाडा जूना काळ
िैरवनाथ कसबा पेि पुणे,9.िैरोबा गल्ली उमानाथ अपाटव मेट कसबा पेि पुणे,10.िैरोबा
गल्ली गोकूल वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,11.जूना काळ िैरवनाथ गल्ली रस्त्ता कसबा पेि
पुणे,12.जूना काळ मगळवार पेि रोड कसबा पेि पुणे,13.ठसध्दे चवर ठरक्षा स्त्टॅड मगलवार
पेि कसबा पेि पुणे,14.नागझरी िेजारी गावकोस मारुती कसबा पेि पुणे,15.पाटील वाडा
नागझरी िेजारी कसबा पेि पुणे,16.साळु के वाडा नागझरी िेजारी कसबा पेि
पुणे,17.ढोलेवाडा कसबा कसबा पेि पुणे,18.लागडे वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,19.घुबे
वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,20.नम्रता अपाटव मेट कसबा पेि पुणे,21.जूना काळ ठमत्र मडळ
कसबा पेि पुणे,22.जूना काळ ठमत्र मडळ कसबा कसबा पेि पुणे,23.माळवदकर बोळ
कसबा कसबा पेि पुणे,24.जूनाकाळ िैरवनाथ रस्त्ता कसबा कसबा पेि पुणे,25.िैरोबा
गल्ली गोकूल वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,26.ढोलेवाडा कसबा कसबा पेि पुणे,27.लागडे
वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,28.घुबे वाडा कसबा कसबा पेि पुणे,29.नम्रता अपाटव मेट
कसबा कसबा पेि पुणे,30.जूना काळ ठमत्र मडळ कसबा कसबा पेि पुणे

सवव
मतदाराांसािी

सवव
मतदाराांसािी
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कसबा
पेि

आर सी एम गुजराथी
हायस्त्कुल, पश्चचम मुखी,
तळमजला, ठजमन्यास्त्टीक
हॉल, कसबा पेि, पुणे-11

कसबा
पेि

आर सी एम गुजराथी
हायस्त्कुल, उत्तरे कडील इमारत,
तळमजला, इांश्ललि ठमडीयम
स्त्कूल मुख्याध्यापक कायालय
िेजारील छोटा हॉल, कसबा
पेि, पुणे – 11

कसबा पेठ

बुधवार पेठ

बुधवार पेठ

शक्षनवार
पेठ

1.िैरव जुना काळ ठमत्र मडळ कसबा पेि पुणे,2.जलान अपाटव मेट / ठत्रमृती ठमत्र मडळ
कसबा पेि पुणे,3.जूना काळ ठमत्र मडळ चौक कसबापेि पुणे,4.ठविाई स्त्मृती अपाटव मेट
कसबा पेि पुणे,5.नागझरी कडे ला कसबा पेि पुणे कसबा पेि पुणे,6.ठत्रमृती ठमत्र मडळ
कसबा पेि पुणे,7.कागदी पुरा चाांिार गल्ली कसबा पेि पुणे.
1.राम रहीम मांडळ कचचेचे झाड (कागदी पुरा ) कसबापेि पुणे,2.खाटकाचा वाडा व वाड्या
िेजारी कसबापेि पुणे,3.मारुती मांठदर कपपळाचे झाड कसबापेि पुणे,4.चािार आळी
कसबा पेि पुणे,5.कसाई आळी कसबा पेि पुणे,6.नागझरी पूल िेजारी कसबा पेि
पुणे,7.सोहन अपाटव मेट कसबा पेि पुणे

सवव
मतदाराांसािी

सवव
मतदाराांसािी

राजमाता क्षजजाबाई प्राथक्षमक
शालागृह, मनपा शाळा क्र 6
खोली क्र.5, कसबा पेठ, पुणे-11

1.कुभार वाडी कसबा पेठ पुणे,2.कुभार वाडी आळी कसबा पेठ पुणे,3.छोर्ा शेख दर्ग्या जवळ
कसबा पेठ पुणे,4.कागदीपुरा कसबा पेठ पुणे,5.कसबापेठ छोर्ा शेख दर्ग्या जवळ कसबापेठ
पुणे,6.कसबापेठ कुभार वाडी-वेस कसबापेठपुणे,7.कसबापेठ कुभार वाडी कसबा पेठ
पुणे,8.कसबापेठ कुभार वाडी आळी कसबापेठ पुणे,9.कसबापेठ छोर्ा शेख दर्ग्या जवळ कसबा पेठ
पुणे,10.कसबापेठ कागदीपुरा कसबा पेठ पुणे,11.कसबापेठ छोर्ा शेख दर्ग्या जवळ कसबा पेठ
पुणे,12.कसबापेठ कुभार वाडी-वेस कसबापेठपुणे,13.कसबा पेठ छोर्ा शेख दर्ग्या जवळ कसबा पेठ
पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एच हही देसाई कॉलेज,
तळमजला खोली क्र 1 , बुधवार
पेठ,पुणे-2

1.बाळा साहे ब भोकरे चौक कसबापेठ अगरवाल रोड,2.सुयट हॉव्स्पर्लचे बाजूला कसबापेठ
अगरवाल रोड,3.अजठा क्षमत्रमडळ जवळ कसबापेठअगरवाल रोड,4.जनता जनादट न मडळ जवळ
कसबापेठ अगरवाल रोड,5.कृष्णा दाडीया मडळ जवळ कसबापेठ अगरवाल रोड,6.राघवेद्र
सोसायर्ी कसबापेठ अगरवाल रोड,7.कृष्णा कुज सोसायर्ी कसबापेठ अगरवाल रोड,8.भवानी
कुज सोसायर्ी कसबापेठ अगरवाल रोड,9.क्षरिा चाळ कसबापेठ अगरवाल रोड,10.स्वानद
सोसायर्ी शेजारी कसबापेठ अगरवाल रोड,11.गौरी अॅप्र्ीकल शेजारी कसबापेठ अगरवाल
रोड,12.स्वानद सोसायर्ी कसबापेठ अगरवाल रोड,13.कृष्णाकुज सोसायर्ीचे मागे कसबापेठ
अगरवाल रोड,14.प्रक्षतभा अपार्ट मेर् कसबापेठ अगरवाल रोड

सवट
मतदाराांसाठी

एच हही देसाई कॉलेज,
तळमजला खोली क्र 2, बुधवार
पेठ,पुणे-2

1.क्षशवाजी काळे पथ कसबापेठ अगरवाल रोड,2.रामभाऊ यादव पथ कसबापेठ अगरवाल
रोड,3.पवळे चौक महाकाक्षोलका मांक्षदराशेजारी कसबापेठ पुणे,4.ताबर् आळी कसबा पेठ पुणे
कसबा पेठ पुणे,5.म.न.पा.शाळा क्र.18 शेजारी कसबा पेठ पुणे,6.शक्षनवार वाडीयाच्या पूवेस कसबा
पेठ पूणे कसबा पेठ पुणे,7.शक्षनवार वाडीया समोर कसबा पेठ पुणे,8.कसबा पेठ पोक्षलस चौकी
जवळ कसबा पेठ पुणे,9.वझे वाडीया जवळ कसबा पेठ पुणे,10.पवळे चौक महाकाक्षोलका मांक्षदरा
शेजारी कसबा पेठ कसबा पेठ पुणे,11.ताबर् आळी कसबा पेठ पुणे कसबा पेठ
पुणे,12.म.न.पा.शाळा क्र.18 शेजारी कसबा पेठ पूणे कसबा पेठ पुणे,13.शक्षनवार वाडीयाच्या पूवस
े
कसबा पेठ पूणे कसबा पेठ पुणे,14.शक्षनवार वाडीया समोर कसबा पेठ पूणे कसबा पेठ
पुणे,15.कसबा पेठ पोक्षलस चौकी जवळ कसबा पेठ पुणे,16.वझे वाडीया जवळ कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आयडीयल हायस्कूल
तळमजला, पव्चचमेकडील खोली
क्र.1, शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.घ.क्र.81 गहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,2.घ.क्र.82 गहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,3.घ.क्र.83 गहू खाना
शक्षनवार पेठ पुणे,4.घ.क्र.84 गहू खाना शक्षनवारपेठपुणे,5.घ.क्र.85 गहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,6.घर
न.87 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,7.घर न.88 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,8.घर न.89 गहु खाना
शक्षनवार पेठ पुणे,9.घर न.90 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,10.घर न.91 गोहू खाना शक्षनवार पेठ
पुणे,11.घर न.92 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,12.घर न.93 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,13.घर न.94
गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,14.घर न.95अ.ब.गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,15.घर न.96 गहु खाना
शक्षनवार पेठ पुणे,16.घर न.97 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,17.घर न.98 गहु खाना शक्षनवार पेठ
पुणे,18.घर न.99 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,19.घर न.101 गहु खाना शक्षनवार पेठ पुणे,20.घर
न.102 दे वरत सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे,21.घर न.105 क्षनमटल क्षनवास सह.सोसा. शक्षनवार पेठ
पुणे,22.घर न.108 कवडे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,23.घर न.109 जोगळे कर वाडी शक्षनवार पेठ
पुणे,24.घर न.102 क्षनरजन माधव मागट शक्षनवार पेठ पुणे,25.घर न.103 6क्षनरजन माधव मागट
शक्षनवार पेठ पुणे,26.घर न.104 इगळे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,27.घर न.106 क्षदिीत वाडी शक्षनवार
पेठ पुणे,28.घर न.107 जोगळे कर वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,29.घर न.110 नेनेघार् शक्षनवार पेठ
पुणे,30.घर न.112 नेनेघार् शक्षनवार पेठ पुणे,31.73 पुणे शक्षनवार पेठ पुणे,32.97 आपर्े घार् पुणे
शक्षनवार पेठ,33.108 पुणे शक्षनवार पेठ,34.91-पुणे शक्षनवार पेठ,35.102 सी क्षवग राजहोरा
रे क्षसडन्सी पुणे 42 शक्षनवार पेठ,36.आपर्े घार् पुणे शक्षनवार पेठ,37.सी-21 लक्ष्मी पाकट सो. पुणे
4/8/45/ सोमवार पेठ,38.465 अ शक्षनवार पेठ पुणे,39.470 गुरुदत्त सहवास शक्षनवार पेठ
पुणे,40.475 अ.ब. अदबु लघार्े वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,41.476 हरीहरीचवर अपार्ट मेर् शक्षनवार
पेठ पुणे,42.480 सुमती अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,43.481 ताकवणे वाडी शक्षनवार पेठ
पुणे,44.478 अ.गाडगीळ वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,45.460 कै. न. क्षव गाडगीळ वाडी ढोरे वाडी
शक्षनवार पेठ पुणे,46.467 कै. न. क्षव गाडगीळ वाडी ढोरे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,47.449 जोशी
वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,48.450प्रो केरु नाना पथ शक्षनवार पेठ पुणे,49.451 पराजपे वाडी शक्षनवार
पेठ पुणे,50.479 आपर्े वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,51.453प्रो केरु नाना पथ शक्षनवार पेठ
पुणे,52.456 साई कृ पा शक्षनवार पेठ पुणे,53.457प्रो केरु नाना पथ शक्षनवार पे ठ पुणे,54.458प्रो
केरु नाना पथ शक्षनवार पेठ पुणे,55.466 वामन क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे,56.469 शक्षनवार पेठ
पुणे,57.471 केतकर वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,58.49 शक्षनवार पेठ पुणे,59.अ 201 अक्षमत
अपार्ट मेर् पुणे 424 क शक्षनवार पेठ,60.436 पुणे शक्षनवार पेठ,61.घर न.87 गोहू खाना शक्षनवार
पेठ पुणे,62.घर न.88 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,63.घर न.89 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,64.घर
न.90 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,65.घर न.91 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,66.घर न.92 गोहू खाना
शक्षनवार पेठ पुणे,67.घर न.93 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,68.घर न.94 गोहू खाना शक्षनवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

पुणे,69.घर न.95अ.ब.गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,70.घर न.96 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,71.घर
न.97 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,72.घर न.98 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,73.घर न.99 गोहू खाना
शक्षनवार पेठ पुणे,74.घर न.101 गोहू खाना शक्षनवार पेठ पुणे,75.आपर्े घार् पुणे शक्षनवार
पेठ,76.479 आपर्े वाडी शक्षनवार पेठ पुणे
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शक्षनवार
पेठ

शक्षनवार
पेठ

शक्षनवार
पेठ

शक्षनवार
पेठ

आयडीयल हायस्कूल
तळमजला, पव्चचमेकडील खोली
क्र.2, शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.419 अ काका साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ पुणे,2.424 अ क्षवठ्ठल मांक्षदर शक्षनवार पेठ
पुणे,3.420 काका साहे ब गाक्षडगळ पथ शक्षनवार पेठ पुणे,4.421-28 बैक ओफ महाराष्रशेजारी
शक्षनवार पेठ पुणे,5.423 अक्षहल्या दे वी शाळे समोर शक्षनवार पेठ पुणे,6.424अ ब राजमाचीकर
क्षगरणी जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,7.444 सुवणट क्षशल्प अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,8.427 सुवणट
क्षशल्प अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,9.432 आदशट सोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे,10.434 /56 आदशट
सोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे,11.426 आदशट सोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे,12.441 क्षगरणी जवळ
शक्षनवार पेठ पुणे,13.442 क्षगरणी जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,14.443 क्षगरणी जवळ शक्षनवार पेठ
पुणे,15.423 काका साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ पुणे,16.435 यशोक्षदप छत्रेपठ शक्षनवार पेठ
पुणे,17.428 अक्षहल्या दे वी शाळे समोर शक्षनवार पेठ पुणे,18.429 अक्षहल्या दे वी शाळे समोर
शक्षनवारपेठ, पुणे,19.433 शक्षनवार पेठ पोक्षलस चौकी समोर शक्षनवार पेठ पुणे,20.440 यशोक्षदप
छत्रे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,21.शक्षनवार पेठ पुणे,22.441 केरुनाना छत्रे पेथ शक्षनवार पेठ
पुणे,23.445 हसक्षबनस बखळ शक्षनवार पेठ पुणे,24.446अ हसक्षबनस बखळ शक्षनवार पेठ
पुणे,25.452 हसक्षबनस बखळ शक्षनवार पेठ पुणे,26.447 हरी क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे,27.448
अजथदा अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,28.464 क्षशवक्षतथट शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आयडीयल हायस्कूल
तळमजला,पव्चचमेकडील खोली
क्र.3, शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.घ. न. 25अ, ब हजरत दगापरीसर शक्षनवार पेठ पुणे,2.घ. न. 26 हजरत दगापरीसर शक्षनवार पेठ
पुणे,3.घ. न. 27 हजरत दगापरीसर शक्षनवार पेठ पुणे,4.घ. न. 29 हजरत दगापरीसर शक्षनवार पेठ
पुणे,5.शक्षनवार पेठ पुणे,6.घ. न. 37 काळे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,7.घ. न. 38 काळे वाडी शक्षनवार
पेठ पुणे,8.घ. न. 39 नव महाराष्र हाऊस मागे शक्षनवार पेठ पुणे,9.घ. न. 66 नव महाराष्र हाऊस
मागे शक्षनवार पेठ पुणे,10.घ. न. 42 नव महाराष्र हाऊस मागे शक्षनवार पेठ पुणे,11.घ. न. 72
कोकीळवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,12.घ. न. 73 आपर्े घार् परीसर शक्षनवार पेठ पुणे,13.घ. न. 43
नव महाराष्र हाऊस मागे शक्षनवार पेठ पुणे,14.घ. न. 45 नव महाराष्र हाऊस मागे शक्षनवार पेठ
पुणे,15.घ. न. 48
नव महाराष्र हाऊस मागे शक्षनवार पेठ पुणे,16.घ. न. 53 अमृतेचवर घार् परीसर शक्षनवार पेठ
पुणे,17.घ. न. 56 नवमहाराष्र क्षनकेतन सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे,18.घ. न. 57 नवमहाराष्र
क्षनकेतन सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे,19.घ. न. 64 ब नवमहाराष्र क्षनकेतन सोसा. शक्षनवार पेठ
पुणे,20.घ. न. 60 आपर्े घार् परीसर शक्षनवार पेठ पुणे,21.घ. न. 67 आपर्े घार् परीसर शक्षनवार
पेठ पुणे,22.घ. न. 69 आपर्े घार् परीसर शक्षनवार पेठ पुणे,23.घ. न. 54/55 प्रक्षतभा कॉनरट
सोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे,24.घ. न. 44 अ सोनवणेवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,25.घ. न. 51 क्षशके
वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,26.घ.क्र.61 क्षनरजन महाल शक्षनवार पेठ पुणे,27.घ.क्र.65 आपर्े घार्
परीसर शक्षनवार पेठ पुणे,28.घ.क्र.70 भावेवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,29.घ.क्र.74 घार् परीसर
शक्षनवार पेठ पुणे,30.घ.क्र.75 दे शपाडे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,31.घ.क्र.76 दे शपाडे वाडी शक्षनवार
पेठ पुणे,32.घ.क्र.77 नगरकरवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,33.घ.क्र.78 भोसले वाडी शक्षनवार पेठ
पुणे,34.घ.क्र.80 मेघा अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

अक्षहल्यादे वी मुलींचे हायस्कूल, ,
तळमजला खोली नां .1, 393
शक्षनवार पेठ, पुणे-30

1.482 अ.ब.क.श्रीपाळ शक्षनवार पेठ,2.483 कडसे आळी शक्षनवार पेठ,3.485 कडसे आळी
शक्षनवार पेठ,4.486अ.ब कडसे आळी शक्षनवार पेठ,5.487 कडसे आळी शक्षनवार पेठ,6.488
कडसे आळी शक्षनवार पेठ,7.489 कडसे आळी शक्षनवार पेठ,8.490 क्षशतोळे स्र्े र्स शक्षनवार
पेठ,9.491 शाता सदन शक्षनवार पेठ,10.492 कडसे आळी शक्षनवार पेठ,11.494 श्री इमारत
शक्षनवार पेठ,12.495 मत्री हाईर्स शक्षनवार पेठ,13.496 दक्षिण मुखी मारुती शक्षनवार
पेठ,14.497 दक्षिण मुखी मारुती शक्षनवारपेठ,15.498गुरुदत्तसहवास शक्षनवार पेठ,16.499
वत�क अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ,17.467 कॅ . न.क्षव.गाडगीळ शाळा शक्षनवार पेठ,18.507
मेहबूबपुरा परीसर शक्षनवार पेठ,19.503 मॉडनट हायस्कुल शक्षनवार पेठ,20.504 मन शाती शक्षनवार
पेठ,21.505 मेहुन पुरा परीसर शक्षनवार पेठ,22.500 मेहुन पुरा परीसर शक्षनवार पेठ,23.502
सरनाईक अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,24.506 मॉडनट हायस्कुल शक्षनवार पेठ पुणे,25.घ. न.113
नेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार पेठ पुणे,26.घ. न.114.114अनेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार
पेठ पुणे,27.घ. न.114अ-2 नेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार पेठ पुणे,28.घ. न.114अ114अ1
नेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार पेठ पुणे,29.घ.न.115 नेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,30.घ.न.116 नेणेघार् पूवट बाजू कडील शक्षनवार पेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

अक्षहल्यादे वी मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला खोली नां .2, 393
शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.घ.क्र.146अ146ब डा. जाईल हॉव्स्पर्ले च्या मागील क्षशदे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,2.घ.क्र.147 डा. जाईल हॉस्पीर्ल च्या मागील क्षशदे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,3.घ.क्र.148
भारत मानेशाळे समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,4.घ.क्र.149 डा. जाईल हॉव्स्पर्लेच्या मागील
क्षशदे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,5.घ.क्र.150 अमृतेचवर मांक्षदराशेजारी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,6.घ.क्र.151 अमृतेचवर मांक्षदराशेजारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,7.घ.क्र.152 अमृतेचवर
मांक्षदराशेजारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,8.घ.क्र.154 नवमहाराष्र हाऊस लगत शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,9.घ.क्र.156 नवमहाराष्र हाऊस लगत शक्षनवार पेठ पुणे शहर,10.घ.क्र.157 नवमहाराष्र
हाऊस लगत शक्षनवार पेठ पुणे शहर,11.घ.क्र.159-1.159-2 जाईल हॉव्स्पर्ल बोळ शक्षनवार पेठ
पुणे शहर,12.घ.क्र.162कै.मुकुद लेले दवाखाना शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.घ.क्र.163 वरील प्रमाणे
क्षदगबर कृपा सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे हर,14.घ.क्र.166 वरील प्रमाणे क्षदगबर कृपा सहकारी
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,15.घ.क्र.172 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सह.गृह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

शहर,16.घ.क्र.173 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,17.घ.क्र.174 वरील
प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,18.घ.क्र.175 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,19.घ.क्र.176 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,20.घ.क्र.177 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,21.घ.क्र.178 वरील
प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,22.घ.क्र.179 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,23.घ.क्र.180 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,24.घ.क्र.181 वरील प्रमाणे क्षवष्णु पद सहकारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,25.घ. क्र. 182 वरील
प्रमाणे त्रयेबेकचवर को. ऑ. हॉव्स्पर्ल शक्षनवार पेठ पुणे शहर,26.घ. क्र.183 वरील प्रमाणे
त्रयेबेकचवर को. ऑ. शक्षनवार पेठ पुणे ,27.घ.क्र.184अ184ब वरील त्रयेबेकचवर का शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,28.घ.क्र.185 वरील त्रयेबेकचवर को.ओ. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,29.घ. क्र.186
वरील त्रयेबेकचवर को. ऑ. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,30.घ.क्र.187-2अ.187-2ब वरील
त्रयेबेकचवर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,31.घ.क्र.188 वरील प्रमाणे शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,32.घ.क्र.189-90 वरील प्रमाणे शक्षनवार पेठ पुणे शहर,33.घ.क्र.191शक्षनवार पेठ पोलीस
चौकी मागे शेजारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,34.घ.क्र.192 वरील प्र..काचन गगा गृह सस्था शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,35.घ.क्र.193 वरील प्र..काचन गगा गृह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,36.घ.क्र.194
वरील प्र..काचन गगा गृह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,37.घ.क्र.195 वरील प्रमाणे शक्षनवार पेठ
पुणे शहर,38.घ.क्र.200 वरील प्र.. काचन गगा गृह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,39.घ.क्र.201
वरील प्र.. काचन गगा गृह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,40.घ.क्र.202
क्षवर मारुती सह गृह रचना सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,41.घ.क्र.203 अिय नर्ससग होम शेजारी
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,42.घ.क्र.205 परज अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे शहर,43.घ.क्र.206
गोगावले वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,44.घ.क्र.209 गोगावले वाडीया जवळ शक्षनवार पेठ पुणे
शहर
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शक्षनवार
पेठ

अक्षहल्यादे वी मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला खोली नां .3, 393
शक्षनवार पेठ,पुणे-30.

1.घ.न.118 नेणे घार्ाकडे जाणा-या रस्त्याच्या डावीकडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,2.घ.न.121 नेणे
घार्ाकडे जाणा-या रस्त्याच्या डावीकडील शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,3.घ.न.121 नेणे घार्ाकडे जाणा-या रस्त्याच्या डावीकडी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,4.घ.न.122वप122अ नेणे घार्ाकडे जाणारा रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे शहर,5.घ.न.124 नेणे
घार्ाकडे जाणारा रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे शहर,6.घ.न.122ड नेणे घार्ाकडे जाणारा रस्ता शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,7.घ.न.123अ123ब123 कामेचवर सह. गृह रचना शक्षनवार पेठ पुणे शहर,8.घ. क्र..
124 गृह रचना सस्था वरील प्रमाणे शक्षनवार पेठ पुणे शहर,9.घ.न.125 वरील प्रमाणे सरस्वती
अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे शहर,10.घ.न.126 वरील प्रमाणे सरस्वती अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,11.घ.न.127 व 127 अ वरील प्रमाणे आक्षदती कॉनटर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.घ. क्र.. 127
व 128 वरील प्रमाणे श्री क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.घ. क्र.145 अ शक्षनवार पेठ पो. चौ. कवे
मांगलकायालय शक्षनवार पेठ पुणे शहर,14.घ.न.129 पो.चौ.मांगलकायालया चे बाजूने पोल शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,15.घ. क्र.130130क पो. चौ. कवे मांगलकायालयाचे बाजूने शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,16.घ.न.131 पो.चौ.मांगलकायालयाचे बाजूने शक्षनवार पेठ पुणे शहर,17.घ.न.132
पो.चौ.मांगलकायालयाचे बाजूने पोल शक्षनवार पेठ पुणे शहर,18.घ.न.134 पो.चौ.मांगलकायालयाचे
बाजूने पोल शक्षनवार पेठ पुणे शहर,19.घ.न.136 पो.चौ. कवे मांगलकायालयाचे बाजूने पोल शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,20.घ.न.138 शक्षनवार पेठ पोलीस चौकी कवे मांगलकायालय शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,21.घ.न.139 शक्षनवार पेठ पोलीस चौकी कवे मांगलकायालय शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,22.घ.न.140 शक्षनवार पेठ पोलीस चौकी कवे मांगलकायालय शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,23.घ.न.141 क्षनरजन माधव पाकट दक्षिणे कडील बाजू शक्षनवार पेठ पुणे शहर,24.घ.न.142
क्षनरजन माधव पाकट दक्षिणे कडील बाजू शक्षनवार पेठ पुणे शहर,25.घ.न.144 क्षनरजन माधव पाकट
दक्षिणे कडील बाजू शक्षनवार पेठ पुणे शहर,26.घ.न.145अ145ब वरील प्रमाणे शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,27.घ.न.135 क्षनरजन माधव पाकट दक्षिणे कडील बाजू शक्षनवार पेठ पुणे शहर,28.घ.न.136
क्षनरजन माधव पाकट दक्षिणे कडील बाजू शक्षनवार पेठ पुणे शहर,29.504/बी पुणे शक्षनवार
पेठ,30.134 प्रेरणा सो. आपर्े घार् पुणे शक्षनवार पेठ,31.घ.क्र.210 क्षवठ्ठल क्षनवास अमेय अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,32.घ.क्र.212 अमेय अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे शहर,33.घ.क्र.215 क्षदवेकर
वाडी आगाशे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,34.घ.क्र.216 केदार सह.गृहरचना सोसा. शक्षनवार पेठ
पुणे शहर,35.घ. क्र. 217 काळे वाडी क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे शहर,36.घ.क्र.218 काळे वाडी
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,37.घ.क्र.219 काळे वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,38.घ.क्र.220 ओकारे चवर
मांक्षदर मध्ये शक्षनवार पेठ पुणे शहर,39.घ.क्र.223 दशक्षक्रया क्षवघी घार्ा जवळ शक्षनवार पुणे
शहर,40.घ.क्र.232 ओकारे चवर मांक्षदरा मध्ये शक्षनवार पेठ पुणे शहर,41.घ.क्र.233 ओकारे चवर
मांक्षदरा मध्ये शक्षनवार पेठ पुणे शहर,42.घ.क्र.234 ओकारे चवर मांक्षदरा मध्ये शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,43.घ.क्र.238 ओकारे चवर मांक्षदरा शेजारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,44.घ.क्र.241 ओकारे चवर
मांक्षदरा शेजारी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,45.घ.क्र.244 ओकारे चवर मांक्षदरा शेजारी शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,46.घ.क्र.245 क्षबडकर महाराज मठा जवळ शक्षनवार पेठ पुणे शहर,47.घ.क्र.246 क्षनमक
वाडी मुठेचवर मांक्षदरा जवळ शक्षनवार पेठ पुणे शहर,48.घ.क्र.248 कडकर वाडी मुठेचवर मांक्षदरा
जवळ शक्षनवार पेठ पुणे शहर,49.घ.क्र.249 कुलकणी वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,50.घ.क्र.250
बधुक्षनका सोसा. स्नेहसदन जवळ शक्षनवार पेठ पुणे शहर,51.88/5 पुणे शक्षनवार
पेठ,52.187शक्षनवार पेठ. पुणे शक्षनवार पेठ,53.186 ब शक्षनवार पेठ. पुणे शक्षनवार पेठ,54.187/2
अ मुक्ताई अपार्ट मेर्. पुणे
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1.289 ताबे बोळ मोहनकर सदन शक्षनवार पेठ पुणे,2.290 माक्षणकप्र.भू गृह रचना सस्था ताबे बोळ
शक्षनवार पेठ पुणे,3.291 बापर्वाडी गुरुप्रसादसोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे,4.292 ताबेबोळ
ओकारे चवर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,5.293 ताबे बोळ ओकारछाया सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे,6.320
क्षचतामणी कोर्ट -केळकर मागट शक्षनवार पेठ पुणे,7.215 ओकारे चवर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,8.295
नार्यछर्ाकार क्षदवाकर मागट इमा क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे,9.312 क्षसध्दात अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ
पुणे,10.296 बापर्वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,11.297 ओकारे चवर रस्ता पुणे पाली रामीक्स शक्षनवार
पेठ पुणे,12.301 नामदे व रामुनणय शक्षनवार पेठ पुणे,13.303 ओकारे चवर रस्ता इद्रधनु अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ पुणे,14.304 नामदे व रामुन पथ ओकार अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,15.305 नामदे व
रामुन पथ यशोक्षदप इक्षजक्षनयर शक्षनवार पेठ पुणे,16.306 नामदे व रामुन पथ गोक्षवद क्षनवास शक्षनवार
पेठ पुणे,17.308 नार्यछर्ाकार क्षदवाकर मागट अक्षहल्या शक्षनवार पेठ पुणे,18.310 नामदे व रामुन
पथ अक्षहल्या दे वी प्र.शाले समोर शक्षनवार पेठ पुणे,19.316 दत्त क्षदगबर अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ
पुणे,20.319 क्षसध्दात अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे,21.322 केळकर पथ शक्षनवार पेठ पुणे,22.323
क्षत्रमृती हाईर्स शक्षनवार पेठ पुणे,23.309 नार्यछर्ाकार क्षदवाकर मागट मोती बाग शक्षनवार पेठ
पुणे,24.300 ओकारे चवर पथ - कृष्णा माकेर् शक्षनवार पेठ पुणे,25.अ 404 क्षचतामणी कोर्ट 320
सुभोग मांगलकायालय ,पुणे शक्षनवार पेठ पुणे,26.344 ब पुणे शक्षनवार पेठ पुणे,27.291 गुरुप्रसाद
सहकायालय गृहरचना पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे,28.291 न्यु गुरुप्रसाद सोसा. बाबर मागट पुणे
शक्षनवार पेठ पुणे,29.गुरुप्रसाद अपार्ट मेर्. 203अक्षहल्यादे वी शाळे समोर पुणे अक्षहल्या देवी शाळे
समोर
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1.घ. न. 251दत्तप्रसाद अपार्ट मेर् अक्षहल्या दे वी शाळे समोर,2.घ. न. 252 मुठेचवर परीसर शक्षनवार
पेठ पुणे,3.253. मुठेचवर परीसर शक्षनवार पेठ पुणे,4.घ न 254 श्री गणेश सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,5.घ न 256 नवनाथ प्रसन्न शक्षनवार पेठ पुणे शहर,6.घर क्र. 256 मुठेचवर परीसर शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,7.घ. क्र. 257 नवनाथ प्रसन्न शक्षनवार पेठ पुणे शहर,8.घ न 264 गगाधर स्मृती
क्षरहहर हहयु साईलील अपार शक्षनवार पेठ पुणे शहर,9.घ न 265 मुठेचवर परीसर शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,10.घ न 266 कमलराजसोसा. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,11.घ न 267 क्षोनलेश अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.घर 268 अनमोल अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.घर क्र. 273
ओमकार दशटन सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,14.घर क्र. 274 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,15.घर क्र.
275 श्री गौरी सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,16.घर क्र. 276 सदचीी्छा क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,17.घर क्र. 277 श्रीधर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ पुणे शहर,18.घर क्र. 278 श्रीपाद क्षबल्डीग
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,19.घर क्र. 279 ओकवाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,20.घर क्र. 280 शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,21.घर क्र. 281 पूजा अपार्ट मर्
े शक्षनवार पेठ पुणे शहर,22.घर क्र. 282 कावरे
क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ पुणे शहर,23.घर क्र. 283 स्वानद क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ पुणे शहर,24.घर क्र.
284 लक्ष्मी क्षनवास शक्षनवार पेठ पुणे शहर,25.घर क्र. 285 ताबे बोळ परीसर शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,26.घर क्र. 286 ताबे बोळ परीसर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,27.घर क्र. 287 ताबे बोळ परीसर
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,28.घर क्र. 288 ताबे बोळ परीसर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,29.घर क्र. 324
लक्ष्मी माधव शक्षनवार पेठ पुणे शहर,30.घर क्र. 325 पवार वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,31.घर क्र.
335 श्रीपाल प्लाझा क्षवनायक अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ पुणे शहर,32.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,33.ओकारे चवर शक्षनवार पेठ,,34.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,35.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,36.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,37.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,38.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,39.शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,40.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,41.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,42.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,43.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,44.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,45.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,46.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,47.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,48.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,49.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,50.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,51.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,52.शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,53.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,54.ओकारे चवर शक्षनवार पेठ,
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1.घर क्र. 326 क्षसताराम मेशन पुनम चे बसट शक्षनवार पेठ पुणे शहर,2.घर क्र. 327 पुनम र्ावर
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,3.घर क्र. 330 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,4.घर क्र. 333 गगाधर स्मृती शक्षनवार पेठ पुणे शहर,5.घर क्र. 337 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,6.घर क्र. 342 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,7.घर क्र. 343 क्षडगणकर वाडी नक्षवन मराठी शाळा
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,8.घर क्र. 344 लक्ष्मी अपार्ट मेर् अष्र् भुजा मांक्षदर शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,9.घर क्र. 614 कुरुिेत्र सोसा. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,10.घर क्र. 615 हयकर्े श अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,11.घर क्र. 616 सदगुरु बाबा महाराज सोसा शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.घर
क्र. 617 अमेय अपा. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.घर क्र. 618 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,14.घर क्र.
619 अथवट सोसा शक्षनवार पेठ पुणे शहर,15.620/621 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,16.घर क्र. 622
सतीष धाम शक्षनवार पेठ पुणे शहर,17.घर क्र. 623 एकबोर्े वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,18.घर क्र.
624 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,19.घर क्र. 626 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,20.घर क्र. 329 शक्षनवार पेठ
पुणे शहर,21.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,22.घर क्र. 257 मेहदळे मारुती दे वळा जवळ पुणे शक्षनवार पेठ
पुणे शहर,23.घर क्र. 14 क्षसतश धाम सोसा 623बी/250बी पुणे शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,24.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,25.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,26.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,27.शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,28.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,29.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,30.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,31.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,32.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,33.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,34.शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,35.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,36.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,37.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,38.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,39.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,40.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,41.शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,42.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,43.शक्षनवार पेठ पुणे शहर,44.शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,45.शक्षनवार पेठ पुणे शहर
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न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल रमणबाग,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.1, 345
शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.घर क्र. 345 न्यु इव्र्ग्लश हायस्कूल रमण बाग शक्षनवार पेठ पुणे शक्षनवार पेठ पुणे शहर,2.घ न
346 कुलकणी वाडी शक्षनवार पेठ पुणे शहर,3.घ न
347 अ मयुरेश सोसा शक्षनवार पेठ पुणे शहर,4.घ न 348 मयुरेश सोसा शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,5.घ न 349 नू. म. क्षव. समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,6.घ क्र. 350 एकनाथ क्षनवास शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,7.घ न 351 रमण बाग सोस. क्षवष्णु शक्षनवार पेठ पुणे शहर,8.घ न 355 सोरर्े वाडी
रमण बाग समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,9.घ न 352 काका साहे ब भागवत रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,10.घ न 353 रमाण बाग समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,11.घ न 356 नृक्षसह प्रसाद सोसा.हॉ
रसोई समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.घ न 356 काका साहे ब भागवत रस्ता रमन बागे समोर
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.घ. क्र. 359 पवटती माता सह गृह रचना सस्था शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,14.घ न 360 श्री जी सह गुह सस्था शक्षनवार पेठ पुणे शहर,15.घ न 361 हार्े ल रसोई समोर
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,16.घ न 362 हार्े ल रसोई समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,17.घ न 363 हार्े ल
रसोई समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,18.घ क्र. 364 हार्े ल रसोई समोर शक्षनवार पेठ पुणे,19.घ क्र.
357 काका साहे ब भागवत रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,20.342 न म क्षव शेजारी शक्षनवार पेठ
पुणे,21.506 मेहुणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,22.415 अ मेहुणपूरा शक्षनवार पेठ,23.374 शभो प्र.भु
सोसा शक्षनवार पेठ,24.289 ताबे बोळ शक्षनवार पेठ पुणे,25.296 ताबे पोळ शक्षनवार पेठ
पुणे,26.290 ताबे बोळ शक्षनवार पेठ,27.322 सुयोग मांगलकायालया जवळ शक्षनवार पेठ,28.313
सुयोग मांगलकायालया जवळ शक्षनवार पेठ,29.306 अक्षहल्यादे वी हायस्कूल समोर शक्षनवार
पेठ,30.292 सुयोग मगल कायालया जवळ शक्षनवार पेठ,31.312 क्षसध्द अपार्ट मेर् शक्षनवार
पेठ,32.316 दत्त अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ,33.468 मेहुनपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,34.367 क्षभडे वाडी
राम शास्त्री प्रभुनेपथ शक्षनवार पेठ पुणे,35.368 क्षभडे वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ
पुणे,36.369 गजानन भवन ओक वाडी राम शास्त्री प्रभुनेपथ शक्षनवार पेठ पुणे,37.370 मुरली घर
अपार्ट मेर् ओक वाडी राम शास्त्री प्र.भु शक्षनवार पेठ पुणे,38.371 अ ब कस्तुरी है ासीग सोसयर्ी
रसोई डायक्षनग होल शक्षनवार पेठ पुणे,39.373 क्षखवसरा वाडी राम शास्त्री प्रभुणे शक्षनवार पेठ
पुणे,40.घ न 345 न्यु इक्षगलश हायस्कूल रमन बग़ शक्षनवार पेठ पुणे शहर,41.घ न 361 होर्ल
रसोई समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,42.घ न 362 होर्ल रसोईस समोर शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,43.घ न 363 होर्ल रसोईस समोर शक्षनवार पेठ पुणे शहर,44.घ क्र. 364 हार्े ल रसोई
समोर शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
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न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल रमणबाग,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.2, 345
शक्षनवार पेठ,पुणे-30-

1.घराक 379 नव सदे श गृह रचना सस्था मयादीत शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ पुणे,2.घ क
380 शक्षनवार पेठ पुणे ताबेकर वाडी शारदा बालक मक्षदर शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ
पुणे,3.घराक 381 म�मय सहकारी गुह रचना सस्था. शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ
पुणे,4.घराक 381 सी तपस्या क्षवनस प्रकाशन पार्े हईर्स पाठीमागे शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे
पथ पुणे,5.घराक 382 पार्े हाईर्स शक्षनवार पेठ आगरकर अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे
पथ पुणे,6.घराक 683 अ श्री कृपाश्री सोसायर्ी कन्या शाळे जवळ शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे
पथ पुणे,7.अमेय सहकारी सस्था केळकर रस्ता. शक्षनवार पेठ. पुणे. शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,8.केळकर रस्ता 551 शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,9.शक्षनवार पेठ पुणे 30
केळकर रस्ता घराक 552 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,10.केळकर रस्ता कन्या शाले सामोर पुणे 30
घराक 553 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,11.554 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.केळकर रस्ता शक्षनवार पेठ
पुणे 30 घराक 555 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.केळकर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 556
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,14.तपस्या चे बसट केळकर रस्ता 557 शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,15.सदाक्षशव सहकारी गृह रचना सस्था 558 शक्षनवार पेठ. पुणे , 30 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,16.श्री मांगलकायालय (नातु वाडी) केळकर रस्ता 559 शक्षनवार पेठ शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,17.क्षशवराम शक्ती केळकर रस्ता 560 शक्षनवार पेठ. पुणे. 30 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,18.क्षशवराम शक्ती केळकर रस्ता 563 शक्षनवार पेठ पुणे. शक्षनवार पेठ पुणे शहर,19.नारायण
क्षनवास अपार्ट मेर् 568 शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,20.562. केळकर रस्ता रमण
बाग चौक पुणे. 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,21.यु र्ी आय चौक रमण बाग शक्षनवार पेठ पुणे 30
घराक 564 शक्षनवार पेठ पुणे शहर, 22.रमण बाग चौकशक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 565 शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,23.रमणबाग चौकशक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 567 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,24.569
रमण बाग चौक शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,25.570/71 डायमड प ॅलेस केळकर
रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,26.573 सुयोग मांगलकायालय केळकर रस्ता
शक्षनवार पेठ पुणे 0 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,27.रामन बाग चौक शक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 539
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,28.यु र्ी आय चौकरामन बाग शक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 564 शक्षनवार
पेठ पुणे शहर,29.रामन बाग चौकशक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 565 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,30.रामन
बाग चौकशक्षनवार पेठ पुणे 30 घराक 567 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,31.रामन बाग चौकशक्षनवार पेठ
पुणे 30 घराक 539 शक्षनवार पेठ पुणे शहर
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न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल रमणबाग,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.3, 345
शक्षनवार पेठ, पुणे-30

1.384 सुयोग मांगलकायालय समोर शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,2.385 श्री राम अपार्ट मेर् शक्षनवार
पेठ क्षशवाजी नगर,3.386 श्री राम अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,4.387 श्री राम अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,5.388 मयुर
मनोर को आ. हौसीग सोसायर्ी शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,6.शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,7.390
श्रम साफल्य आगरवाला वाडी शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,8.398 काका साहे ब गाडगीळ पथ
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,9.400 गजानन क्षनवास शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,10.401 सुदशटन
अपार्ट मेर् सठे अपार्ट मेर् शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,11.403 ओम प्रक्षतक सोसायर्ी गोपीका क्षनवास
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,12.404 हु ले क्षबल्डीग काका साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ क्षशवाजी
नगर,13.405 शान प ॅलेस शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,14.406 गुरुदत्त क्षनवास शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,15.407 काका साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,16.409 काका

सवट
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साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,17.411 काका साहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,18.413 कन्या शाळा समोर क्षफक्षनक्स हाऊस शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,19.437
शक्षनवार पेठ पोक्षलस चौकी समोर शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,20.381 रामशास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार
पेठ क्षशवाजी नगर,21.अहील्या दे वी हायस्कुल साड़ ड़ीळ गल्ली (बैआर् वाडी ) शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,22.घर न 373 रामशास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,23.घर न 382
रामशास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,24.590 नारायणा पेठ पोक्षलस चौकी मागे
सायतारा चौक वाअधवाडी शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,25.397 काकासहे ब गाडगीळ पथ शक्षनवार
पेठ क्षशवाजी नगर,26.577 केळकर रस्ता केसरी वाडीया समोर शक्षनवार पेठ क्षशवाजी
नगर,27.579 केळकर रस्ता केसरी वाडीया समोर शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,28.580 केळकर
रस्ता केसरी वाडीया समोर शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,29.581 केळकर रस्ता केसरी वाडीया समोर
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,30.582 केळकर रस्ता केसरी वाडीया समोर क्षखवसरा क्षबल्डीग शक्षनवार
पेठ क्षशवाजी नगर,31.583 केळकर रस्ता केसरी वाडीया समोर क्षखवसरा क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,32.393 अक्षहल्यादे वी हायस्कुल शक्षनवार पेठ, पुणे शहर क्षोज. पुणे
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न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल रमणबाग,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.4, 345
शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.353 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण पेठ,2.359 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील
बाजु नारायण पेठ,3.360 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण पेठ,4.3◌ो63 लक्ष्मी
रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण पेठ,5.365 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण
पेठ,6.366 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण पेठ,7.367 लक्ष्मी रोड गोखले हॉल
समोरील बाजु नारायण पेठ,8.46-अ मातीगणपती जवळ नारायण पेठ पुणे 30 नारायण पेठ,9.371
लक्ष्मी रोड गोखले हॉल समोरील बाजु नारायण पेठ,10.380 राष्रभाषा भवन मागट नारायण
पेठ,11.382 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,12.383 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,13.384
राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,14.385 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,15.386 राष्रभाषा
भवन मागट नारायण पेठ,16.388 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,17.389 राष्रभाषा भवन मागट
नारायण पेठ,18.390 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,19.391 राष्रभाषा भवन मागट नारायण
पेठ,20.392 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ,21.355 नारायण पेठ नारायण पेठ,22.393
नारायण पेठ नारायण पेठ,23.394 क्षअभश्री अपार्ट मेर् नारायण पेठ,24.395 क्षवनायक कुपा स. गुह
रचना सस्था नारायण पेठ,25.396 अ ब श्री पाद सहकारी गृह रचना सस्था मयादीत नारायण
पेठ,26.397 राधाव�भ अपार्ट मेर् नारायण पेठ,27.398 साठे वाडी नारायण पेठ,28.399 प्रेरणा
अपार्ट मेर् नारायण पेठ,29.400 शेरकर वाडी नारायण पेठ,30.393 गुदेचा रे क्षोसड�सी अपार्ट मेर्
नारायण पेठ,31.396 अ नारायण पेठ नारायण पेठ,32.402 श्री अनुत को आ सोसायर्ी नारायण
पेठ,33.403 क्षचतामणी को आ सोसायर्ी नारायण पेठ,34.404 करडे वाडी नारायण
पेठ,35.405 यशवत क्षबल्डीग नारायण पेठ,36.403 साने क्षबल्डीग नारायण पेठ,37.407 अनद
क्षबल्डीग नारायण पेठ,38.408 दतत�ोेय सदन नारायण पेठ,39.409 आनद बन सोसायर्ी
नारायण पेठ,40.410 मोडक वाडी नारायण पेठ,41.420 मोडक वाडी नारायण पेठ,42.411 हरी
ओम सोसायर्ी नारायण पेठ,43.412 राधाव�भ अपार्ट मेर् नारायण पेठ,44.नारायण पेठ,45.413
नगरकर अपार्ट मेर् नारायण पेठ,46.414 चाफ़ेकर वाडी नारायण पेठ,47.416 श्री शकराचाय�
मठ नारायण पेठ,48.417 ए 417 बी महागगा क्षआण योगे�� अपार्ट मेर् नारायण पेठ,49.418
नदलाल को आप सोसायर्ी नारायण पेठ,50.422 सुखदशी अपार्ट मेर् नारायण पेठ,51.419 मुळे
च��बर नारायण पेठ,52.415 श्रीफ़ल प्रसाद अपार्ट मेर् नारायणा पेठ,53.353 लक्ष्मी रोड गोखले
हाल समोरील बाजु नारायण पेठ,54.359 लक्ष्मी रोड गोखले हाल समोरील बाजु नारायण
पेठ,55.360 लक्ष्मी रोड गोखले हाल समोरील बाजु नारायण पेठ,56.3ग़63 लक्ष्मी रोड गोखले
हाल समोरील बाजु नारायण पेठ,57.365 लक्ष्मी रोड गोखले हाल समोरील बाजु नारायण
पेठ,58.366 लक्ष्मी रोड गोखले हाल समोरील बाजु नारायण पेठ,59.367 लक्ष्मी रोड गोखले हाल
समोरील बाजु नारायण पेठ,60.371 लक्ष्मी रोड गोखले हाल समोरील बाजु नारायण पेठ,61.396
अ ब श्री पाद स घ रचना सस्था नारायण पेठ,62.397 राधाव�भ अपार्ट मेर् नारायण पेठ,63.398
साठे वाडी नारायण पेठ, 64.399 प्रेरणा अपार्ट मेर् नारायण पेठ,65.400 शेरकर वाडी नारायण
पेठ,66.393 गुजपा रेक्षोसड�सी अपार्ट मेर् नारायण पेठ, 67.नारायण पेठ,68.402 श्री अनुत को
आ सोसायर्ी नारायण पेठ, 69.403 क्षचतामणी को आ सोसायर्ी नारायण पेठ,70.404 करडे
वाडी नारायण पेठ,71.405 यशवत क्षबल्डीग नारायण पेठ,72.403 साने क्षबल्डीग नारायण
पेठ,73.407 अनद क्षबल्डीग नारायण पेठ,74.408 दतत�ोेय सदन नारायण पेठ,75.409 आनद
बन सोसायर्ी नारायण पेठ,76.410 मोडक वाडी नारायण पेठ,77.420 मोडक वाडी नारायण
पेठ,78.411 हरी ओम सोसायर्ी नारायण पेठ,79.412 राधाव�भ अपार्ट मेर् नारायण
पेठ,80.नारायण पेठ,81.413र्म�र् नारायण पेठ ,87.411 मुळे च��बर नारायण
पेठ,88.क्षअभजीत अपार्ट मेर् नारायण पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल रमणबाग,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.5, 345
शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.366 क्षभडे वाडी राम शास्त्री प्रभुणे शक्षनवार पेठ पुणे,2.374 पुरदरे वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ
शक्षनवार पेठ पुणे,3.368 ओक वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,4.376 भागवत
रामचद्रसदन राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,5.377 क्षदहय पुना एज्युकेशन सोसायर्ी
शक्षनवार पेठ पुणे,6.378 नगरकर वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,7.526 केसरी
वाडी समोरील भाग शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ पुणे,8.345 पुणे 30 शक्षनवार पेठ राम
शास्त्री प्रभुणे पथ पुणे,9.बी 101 क्षचतामणी कोर्ट 320 शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ
पुणे,10.शक्षनवार पेठ राम शास्त्री प्रभुणे पथ पुणे,11.क्षवचव लीला सहाकारी गृह रचना ससथा केळकर
रस्ता शक्षनवार शक्षनवार पेठ पुणे शहर,12.ओकार हाईर्स को आप सोसायर्ी शक्षनवार पेठ पुणे 30
शक्षनवार पेठ पुणे शहर,13.साई कॉम्पप्लेक्स केळकर शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे
शहर,14.साई कॉम्पप्लेक्स केळकर शक्षनवार पेठ पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,15.केळकर रस्ता
शक्षनवार पेठ केसरी वाडीया समोर पुणे 30 शक्षनवार पेठ पुणे शहर,16.423 श्री गजानन अपार्ट मेर्

सवट
मतदाराांसाठी

नारायणा पेठ,17.589 चद्र शेखर आगाशे रस्ता सायतारा चौकपुणे 30 शक्षनवार पेठ क्षशवाजी
नगर,18.587 चद्र शेखर आगाशे रस्ता सायतारा चौकपुणे 30 शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,19.588
चद्र शेखर आगाशे रस्ता सायतारा चौकपुणे 30 शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,20.590 चद्र शेखर
आगाशे रस्ता सायतारा चौकपुणे 30 शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,21.591 चद्र शेखर आगाशे रस्ता
सायतारा चौकपुणे 30 शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,22.593 आगाशे पथ गोवईकर क्षबल्डीग शक्षनवार
पेठ क्षशवाजी नगर,23.595 आगाशे पथ गोवईकर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,24.596
आगाशे रस्ता क्षवजय मारुती उत्तर बाजु शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,25.597 आगाशे रस्ता क्षवजय
मारुती उत्तर बाजु शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,26.598 आगाशे रस्ता क्षवजय मारर्कर क्षबल्डीग
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,27.489-599 आगाशे रस्ता क्षवजय मारर्कर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,28.601 आगाशे रस्ता क्षभडे क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,29.605 श्री कृपा
कन्स्रक्शन क्षभडे क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,30.603 क्षवजय मारुती उत्तर बाजु मारकर
वाडी शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,31.604 क्षवजय मारुती उत्तर बाजु शक्षनवार पेठ क्षशवाजी
नगर,32.606 श्री क्षवर्ठल कुपा सोसा आगाशे रस्ता शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,33.607
क्षभवरलाज शक्षनवार पेठ पुणे,34.608 क्षडगणकर वाडी शक्षनवार पेठ पुणे,35.609 क्षनक्षखल अपार्ट मेर्
शक्षनवार पेठ पुणे,36.610 क्षनक्षखल अपार्ट मर्
े आगशे रस्ता क्षभवरलाज शक्षनवार पेठ पुणे,37.611
क्षचतामणी कॉम्पप्लेक्स शक्षनवार पेठ पुणे,38.612 माधवराव जोशी चौकमुठेधरमडळा समोर शक्षनवार
पेठ पुणे,39.613-613 अ-कडे कर अपार्ट मर्
े शक्षनवार पेठ पुणे,40.592 वे�यवाडी शक्षनवार पेठ
पुणे,41.584 केसरी वाडीया समोर केळकर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,42.595 गोवईकर क्षबल्डीग
पुणे शक्षनवार पेठ पुणे,43.366 क्षभडे वाडी राम शास्त्री प्रभुणे शक्षनवार पेठ पुणे,44.374 पुरदरे
वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,45.368 ओक वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार
पेठ पुणे,46.376 भागवत रामचद्रसदन राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,47.378 नगरकर
वाडी राम शास्त्री प्रभुणे पथ शक्षनवार पेठ पुणे,48.593 आगोश पथ गोवईकर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,49.595 आगोश पथ गोवईकर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,50.593
आगोश रस्ता क्षवजय मारुती उत्तर बाजु शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,51.597 आगोश रस्ता क्षवजय
मारुती उत्तर बाजु शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,52.593 आगोश रस्ता क्षवजय मारर्कर क्षबल्डीग
शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,53.489-599 आगोश रस्ता क्षवजय मारर्कर क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ
क्षशवाजी नगर,54.605 श्री कृपा कन्स्रक्शन क्षभडे क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ क्षशवाजी नगर,55.592
वाघवाडी
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मनपा शाळा क्र.7,
कै.वा.ब.गोगर्े क्षवदया क्षनकेतन,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.1, नारायण
पेठ, पुणे -30

1.घ क्र. 12 केळकर रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,2.घ न 21 औदबुर रोड नारायण पेठ
नारायण पेठ पुणे शहर,3.घ न 5केळकर रोड नारायण पेठ पुणे शहर,4.घ न 6 केळकर रोड नारायण
पेठ पुणे शहर,5.घ न 10केळकर रोड नारायण पेठ पुणे शहर,6.घ न11 केळकर रोड नारायण पेठ
पुणे शहर,7.घ न 14 आठवळे रोड नारायण पेठ पुणे शहर,8.घ न 15 आठवळे रोड नारायण पेठ
पुणे शहर,9.घ न 16 आठवले रोड नारायण पेठ पुणे,10.घ न 19 आठवले रोड नारायण पेठ पुणे
शहर,11.घ न 23 नारायण पेठ पुणे शहर,12.घ न 24. ओकारे चवर रोड नारायण पेठ पुणे शहर,13.घ
न 25 ओकारे चवर रोड पेठ पुणे शहर,14.घ न 26 नारायण पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड,15.घ न
27 ओकारे चवर रोड नारायण पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड,16.घ न 25 ओकारे चवर रोड नारायण
पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड,17.घ न आण्णाआठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,18.घ न
आण्णाआठवले रोड नारायण नारायण पेठ पुणे शहर,19.घ न आण्णाआठवले रोड नारायण पेठ पुणे
शहर,20.घ न 30ब आण्णा आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,21.घ न.30◌ आण्णा आठवले
रोड नारायण पेठ पुणे शहर,22.घ न.31◌ आण्णा आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,23.घ
न.32,33.◌ आण्णा आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,24.घ न 35 आण्णा आठवले रोड
नारायण पेठ पुणे शहर,25.घ न 33 आण्णा आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,26.घ न 33क.
आण्णा आठवळे रोड नारायण पेठ पुणे शहर,27.घ न 36 आण्णा आठवले रोड नारायण पेठ पुणे
शहर,28.घ न 36व आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,29.घ न 36 अ,क,आठवले रोड नारायण
पेठ पुणे शहर,30.घ न 38 आठवले रोड नारायण पेठ पुणे शहर,31.घ. न. 37 आठवले रोड नारायण
पेठ पुणे शहर,32.घ न.39 आठवळे रोड नारायण पेठ पुणे शहर,33.घ न.40 आठवळे रोड नारायण
पेठ पुणे ए शहर,34.घ न.41आठवळे रोड नारायण पेठ पुणे ए शहर,35.घ न.42 आठवळे रोड
नारायण पेठ पुणे ए शहर,36.घ न 43 अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,37.घ न 44 अष्र्भुजा
रोड नारायण पेठ पुणे शहर,38.घ न 46अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,39.घ न 47
अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,40.घ न 48अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,41.घ न
49अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,42.घ न 50 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,43.घ
न 57 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,44.घ न 58 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे
शहर,45.घ न 52,59 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,46.घ न 60,53 अष्र् भुजा रोड
नारायण पेठ पुणे शहर,47.घ न 55,61 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,48.घ न 56,62
अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,49.घ न 64,70 अष्र्भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,50.घ
न 65 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,51.घ न 66 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे
शहर,52.घ न 67 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणेशहर,53.घ न 68 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ
पुणे शहर,54.घ न 71 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,55.घ न 71 अष्र् भुजा रोड नारायण
पेठ पुणे शहर,56.घ न 72अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,57.घ न 73 अष्र् भुजा रोड
नारायण पेठ पुणे शहर,58.घ न 72 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,59.घ न 74अष्र् भुजा
रोड नारायण पेठ पुणे शहर,60.घ न 74अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,61.घ न 14 अष्र्
भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,62.घ न 25 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,63.घ न 58
अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणेशहर,64.घ न 84 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,65.घ न
26 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,66.घ न 27अ28 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे
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शहर,67.घ न 49 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,68.घ न 20अक अष्र् भुजा रोड नारायण
पेठ पुणे शहर,69.घ न 26 अष्र् भुजा रोड नारायण पेठ पुणे शहर,70.घ न 49 अष्र् भुजा रोड
नारायण पेठ पुणे शहर,71.घ क्र.रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,76.घ न11 केळकर रोड
नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,77.घ न 14 आठवळे रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे
शहर,78.घ न 15 आठवळे रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,79.घ न 16 आठवले रोड
नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे,80.घ न 19 आठवळे रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,81.घ
न 25 ओकारे चवर रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,82.घ न 25 ओकारे चवर रोड नारायण
पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,83.घ न 25 नारायण पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड नारायण पेठ,84.घ
न 25 ओकारे चवर रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड नारायण पेठ,85.घ न
25 ओकारे चवर रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहरओकारे चवर रोड नारायण पेठ,86.घ न
आण्णाआठवले रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,87.घ न आण्णाआठवले रोड नारायण
नारायण पेठ पुणे शहर,88.घ न आण्णाआठवले रोड नारायण पेठ नारायण पेठ पुणे शहर,89.घ न
आण्णाआठवले रोड
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नारायण
पेठ

नारायण
पेठ

मनपा शाळा क्र.7,
कै.वा.ब.गोगर्े क्षवदया क्षनकेतन,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.2, नारायण
पेठ, पुणे-30

1.घ न 76 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,2.घ न 77 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा
जवळ नारायण पेठ पुणे,3.घ न 79/80 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,4.घ न
81 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,5.घ न 86 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ
नारायण पेठ पुणे,6.घ न 93 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,7.घ क्र. 120 माता
गणपती मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,8.घ क्र. 83 कबीर बागे जवळ नारायण पेठ पुणे,9.घ क्र. अ
112 क्षसताफळ बागे जवळ नारायण पेठ पुणे,10.घ क्र. 87 कबीर बागे जवळ नारायण पेठ पुणे,11.घ
क्र. 88 कबीर बागे जवळ नारायण पेठ पुणे,12.घ क्र. 89 कबीर बागे जवळ नारायण पेठ पुणे,13.घ
क्र. 91 महालक्ष्मी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,14.घ क्र. 92/93 महालक्ष्मी माता मांक्षदरा जवळ
नारायण पेठ पुणे,15.घ क्र. 97 कबीरबागे जवळ नारायण पेठ पुणे,16.घ क्र. 95 महालक्ष्मी माता
मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,17.घ न 73 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ
पुणे,18.नारायण पेठ,19.नारायण पेठ पुणे,20.नारायण पेठ,21.नारायण पेठ,22.नारायण
पेठ,23.नारायण पेठ,24.नारायण पेठ,25.नारायण पेठ,26.नारायण पेठ,27.नारायण पेठ,28.घ न
73 अष्र् भुजा दुगादे वी मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे
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मनपा शाळा क्र.7,
कै.वा.ब.गोगर्े क्षवदया क्षनकेतन,
दक्षिणे कडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.3, नारायण
पेठ, पुणे-30

1.घ क्र. 121 नारायण पेठ क्षपतकृपा बगला नारायण पेठ पुणे,2.घ क्र. 125 नारायण पेठ क्षसताफळ
बाग नारायण पेठ पुणे,3.घ क्र. 127 नारायण पेठ क्षसताफळ बाग नारायण पेठ पुणे,4.घ क्र. 128
नारायण पेठ क्षसताफळ बाग नारायण पेठ पुणे,5.घ क्र. 130 नारायण पेठ क्षसताफळ बाग नारायण पेठ
पुणे,6.घ क्र. 134 नारायण पेठ क्षसताफळ बाग नारायण पेठ पुणे,7.घ क्र. 135 नारायण पेठ
क्षवनायक अपार्ट मेर् नारायण पेठ पुणे,8.घ क्र. 139 नारायण पेठ उमाकात व्क्लनीक नारायण पेठ
पुणे,9.घ क्र. 138 नारायण पेठ राजश्री सोसायर्ी नारायण पेठ पुणे,10.घ क्र. 142 नारायण पेठ श्री
मारुती मांक्षदर नारायण पेठ पुणे,11.घ क्र. 143 नारायण पेठ नर्राज हाईर्स नारायण पेठ पुणे,12.घ
क्र. 144 नारायण पेठ कासर् चौक बकुळ नारायण पेठ पुणे,13.घ क्र. 145 मारुती मांक्षदरा जवळ
नारायण पेठ पुणे,14.घ क्र. 146 मारुती मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,15.घ क्र. 147 मारुती
मांक्षदरा जवळ नारायण पेठ पुणे,16.घ क्र. 151 नारायण पेठ क्षनघोजकर मांगलनारायण पेठ पुणे,17.घ
क्र. 152 नारायण पेठ क्षनघोजकर मांगलनारायण पेठ पुणे,18.घ क्र. 153 नारायण पेठ क्षनघोजकर
मांगलनारायण पेठ पुणे,19.घ क्र. 154 ना पे गाडगीळ पुला जवळ नारायण पेठ पुणे,20.घ क्र. 155
ना पे गाडगीळ पुला जवळ नारायण पेठ पुणे,21.घ क्र. 158 ना पे गाडगीळ पुला जवळ नारायण पेठ
पुणे,22.घ क्र. 159 ना पे गाडगीळ पुला जवळ नारायण पेठ पुणे,23.घ क्र. 160 ना पे पावटती स्मृती
क्षब.ब.चे. स नारायण पेठ पुणे,24.घ क्र. 161 ना.पे मुरळीधर भोजनालया स नारायण पेठ पुणे,25.घ
क्र. 137 ना.पे क्षसताफळ बाग कॉलनी नारायण पेठ पुणे,26.घ क्र. 162 अनाथ हहदू मक्षहला आश्रम
जवळ नारायण पेठ पुणे,27.घ क्र. 163 अनाथ हहदू मक्षहला आश्रम जवळ नारायण पेठ पुणे,28.घ
क्र. 164 शहीद भगत हसह सभा गृह नारायण पेठ पुणे,29.घ क्र. 136 नारायण पेठ पुणे,30.घ क्र.
165 न.ची केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,31.घ क्र. 166 न.ची केळकर रस्ता नारायण पेठ
पुणे,32.घ क्र. 215 न.ची केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,33.घ क्र. 214 न.ची केळकर रस्ता
नारायण पेठ पुणे,34.घ क्र. 218 न.ची केळकर रस्ता नारायण पेठणे,35.घ क्र. 222 न.ची केळकर
रस्ता नारायण पेठ पुणे,36.घ.न. 167 सावत वाडी न. ची.केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,37.घ. न.
170 क्षखलारे वाडी न. ची. केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,38.घ. न. 171 आठवले वाडी न. ची.
केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,39.घ. न. 176 एल. आय. सी समोर न. ची. केळकर रस्ता नारायण
पेठ पुणे,40.घ. न. 177 मोरे क्षवलास नारायण पेठ पुणे,41.घ. न. 179 क्षसन्नरकर वाडी नारायण पेठ
पुणे,42.घ. न. 181 एल आय सी समोर नारायण पेठ पुणे,43.घ. न. 182 अलका र्ॉक्षकज चौक
नारायण पेठ पुणे,44.घ. न. 212 गाधी कॉम्पप्ले क्स नारायण पेठ पुणे,45.घ. न. 201 नारायण पेठ
पुणे,46.घ. न. 205 नारायण पेठ पुणे,47.घ क्र. 202 गाडगीळ वाडी अनाथ मक्षहला आश्रम
नारायण पेठ पुणे,48.घ क्र. 203 अनाथ मक्षहला आश्रम समोर नारायण पेठ पुणे,49.घ क्र. 204
जपे सदन पुणे नारायण पेठ पुणे,50.घ क्र. 206 नारायण पेठ पुणे,51.घ क्र. 208 नारायण पेठ
पुणे,52.घ क्र. 211 हे जबीवाडी पुणे नारायण पेठ पुणे,53.घ क्र. 216 नारायण पेठ आश्रम नारायण
पेठ पुणे,54.नारायण पेठ पुणे,55.मनपा शाळा नारायण पेठ,56.नारायण पेठ पुणे,57.नारायण पेठ
पुणे,58.नारायण पेठ णे,59.नारायण पेठ पुणे,60.नारायण पेठ पुणे,61.नारायण पेठ पुणे,62.नारायण
पेठ पुणे,63.नारायण पेठ पुणे,64.नारायण पेठ पुणे,65.नारायण पेठ पुणे,66.नारायण पेठ पुणे,67.घ
न 21ओदुबर रोड नारायण पेठ,68.नारायण पेठ पुणे,69.नारायण पेठ पुणे,70.नारायण पेठ
पुणे,71.नारायण पेठ पुणे,72.नारायण पेठ पुणे,73.नारायण पेठ पुणे,74.नारायण पेठ
पुणे,75.मनपा शाळा नारायण पेठ
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नारायण
पेि

मनपा िाळा क्र.7,
कै.वा.ब.गोगटे ठवदया
ठनकेतन, दठक्षणेकडील
इमारत, तळमजला, स्त्व.वसांत
दादापाटील साांस्त्कृठतक
सिागृह, पी - १नारायण पेि,
पुणे-30

1.घ क्र. 267 ठसता ठनवास दै ठन नारायण पेि पुणे,2.घ क्र. 268 ठसता ठनवास दै ठन
नारायण पेि पुणे,3.घ क्र. 271 कोिारी रोड ठदलीप स्त्मत
ृ ी नारायण पेि पुणे,4.घ क्र. 282
नारायण पेि 30 नारायण पेि पुणे,5.घ क्र. 269 माती गणपती जवळ नारायण पेि
पुणे,6.घ.क्र.318 नारायण पेि पुणे,7.घ क्र.260 माती गणपती नारायण पेि नारायण पेि
पुणे,8.घ क्र. 261 राम ठबल्डीग पराजपे हॉस्त्पीटल नारायण पेि पुणे,9.घ.क्र.263 नारायण
पेि पुणे,10.घ.क्र.264 बाळ गजानन मडळ जवळ नारायण पेि पुणे,11.घ.क्र.265 प्रसादे
ठबल्डीग नारायण पेि पुणे,12.घ.क्र.268 पराजपे हॉस्त्पीटल िेजारी नारायण पेि
पुणे,13.घ.क्र.305 दै ठनक प्रिात प्रेस िेजारी नारायण पेि पुणे,14.306-7 सचेती
कॉम््लेक्स ठवजय टॉकीज जवळ नारायण पेि पुणे, 15.घ.क्र.265 ठदघे वाडा वसत कमल
ठबल्डीग नारायण पेि पुणे,16.घ.क्र.289 कोिारी रोड गायकवाड वाडा नारायण पेि
पुणे,17.286-287 ठदक्षीत गेरेज िेजारी गोगरे नारायण पेि पुणे,18.घ.क्र.302 प्रिात प्रेस
िेजारी नारायण पेि पुणे,19.घ.क्र.261 पराजपे हॉस्त्पीटल जवळ नारायण पेि
पुणे,20.घ.क्र.299 जाधव वाडी गोगरे िाळे जवळ नारायण पेि पुणे,21.घ.क्र.516
सािे वाडी नारायण पेि पुणे,22.घ.क्र.277 के.सी.टॉवर नारायण पेि पुणे,23.घ.क्र.278
ठवठ्ठल रकुमाई अपाटव मेंट नारायण पेि पुणे,24.घ.क्र.272 पराजपे हॉस्त्पीटलजवळ नारायण
पेि पुणे,25.घ.क्र.273 मुदळा वाडा नारायण पेि पुणे,26.घ.क्र.275 के.सी.टॉवर नारायण
पेि पुणे,27.घ.क्र.284 ठदक्षीतनगर गेरेज मागे नारायण पेि पुणे,28.घ.क्र.287
पी.एम.सी.रोड मागे नारायण पेि पुणे,29.घ.क्र.297 प्रिात प्रेस चे मागचे नारायण पेि
पुणे,30.घ.क्र.292 दै ठनक प्रिात प्रेस चे मा बोळात नारायण पेि पुणे,31.घ.क्र.293 दै ठनक
प्रिात प्रेस कांपाऊन्ड नारायण पेि पुणे,32.घ.क्र.294 वैिव लक्ष्मी अपा दै ठनक प्रिात प्रेस
जवळ नारायण पेि पुणे,33.घ.क्र.295 दै ठनक प्रिात प्रेस जवळ गजानद मडळ नारायण
पेि पुणे,34.घ.क्र.300 आयतडे वाडा दै ठनक प्रिात प्रेस मागे नारायण पेि
पुणे,35.घ.क्र.301 मोरे ठनवास नारायण पेि पुणे,36.घ.क्र.303 उषा स्त्व्न प्रिात प्रेस
कांपाऊन्ड नारायण पेि पुणे,37.घ.क्र.310 ठलमये नाटय मांठदर नारायण नारायण पेि
पुणे,38.घ.क्र.311 ठलमये नाटय गृह िानु ठवलास नारायण पेि पुणे,39.घ.क्र.312 ठलमये
नाटय गृह िानु ठवलास नारायण पेि पुणे,40.घ.क्र.307 ठलमये नाटय गृह नारायण पेि
पुणे,41.घ.क्र.313 ठलमये नाटय गृह नारायण पेि पुणे,42.घ.क्र.314 ठलमये नाटय गृह
नारायण पेि पुणे,43.घ.क्र.315 ठलमये नाटय गृह नारायण पेि पुणे,44.घ.क्र.317 ठलमये
नाटय गृह नारायण पेि पुणे,45.घ.क्र.319 गोपाळ कुज अपा. नारायण पेि
पुणे,46.घ.क्र.320 दे िपाडे वाडा ठवचव बोळ नारायण पेि पुणे,47.घ.क्र.321 अपुवाई
हॉल नारायण पेि पुणे,48.घ.क्र.322महानमवदा सोसा.गोगटे िाळा नारायण पेि
पुणे,49.घ.क्र.325 कड ठनवास हठरदीप अपा. समोर नारायण पेि पुणे,50.घ.क्र.326 िावे
बगला ठहरदीप अपा.िेजारी नारायण पेि पुणे,51.घ.क्र.327 ठहरदीप अपा.ठवचव मागव
नारायण पेि पुणे,52.घ.क्र.331 अियां कर वाडी जोिी गँरेज समोर नारायण पेि
पुणे,53.घ.क्र.333 ठवचवास बगला एम.एस.इ.बी. िेजारी नारायण पेि पुणे,54.घ.क्र.334
दतठनवास एम.एस.इ.बी. जवळ नारायण पेि पुणे,55.घ.क्र.276-77 के.सी. अपा.
नारायण पेि पुणे,56.घ.क्र.280 के.सी. टावर जवळ नारायण पेिपुणे,57.घ.क्र.291 प्रिात
प्रेस कांपाऊन्ड नारायण पेि पुणे,58.घ.क्र.304 प्रिात प्रेस कांपाऊन्ड नारायण पेि
पुणे,59.घ.क्र.276-277 के.सी. अपा. नारायण पेि पुणे,60.घ.क्र.344 िानुठवलास
टॉकीज नारायण पेि पुणे,61.नारायण पेि पुणे,62.नारायण पेि पुणे, 63.नारायण पेि पुणे,
64.नारायण पेि पुणे,65.नारायण पेि पुणे, 66.नारायण पेि पुणे,67.नारायण पेि पुणे,
68.नारायण पेि पुणे, 69.नारायण पेि पुणे, 70.नारायण पेि पुणे, 71.नारायण पेि
पुणे,72.नारायण पेि पुणे, 73.नारायण पेि पुणे, 74.नारायण पेि पुणे, 75.नारायण पेि
पुणे, 76.नारायण पेि पुणे,77. नारायण पेि पुणे, 78. नारायण पेि पुणे, 79. नारायण
पेि पुणे ,80. नारायण पेि पुणे, 81.नारायण पेि पुणे, 82.नारायण पेि पुणे, 83.नारायण
पेि पुणे, 84.नारायण पेि पुणे, 85.नारायण पेि पुणे, 86.नारायण पेि पुणे, 87.नारायण
पेि पुणे, 88.नारायण पेि पुणे, 89.नारायण पेि पुणे, 90.नारायण पेि पुणे, 91.नारायण
पेि पुणे, 92.नारायण पेि पुणे, 93.नारायण पेि पुणे, 94.नारायण पेि पुणे, 95.नारायण
पेि पुणे, 96.नारायण पेि पुणे, 97.नारायण पेि पुणे, 98.नारायण पेि पुणे, 99.नारायण
पेि पुणे, 100.नारायण पेि पुणे, 101.नारायण पेि पुणे , 102.नारायण पेि पुणे
,103.नारायण पेि पुणे, 104.नारायण पेि पुणे, 105.नारायण पेि पुणे, 106.नारायण पेि
पुणे, 107.नारायण पेि पुणे, 108.नारायण पेि पुणे, 109.नारायण पेि पुणे, 110.नारायण
पेि पुणे, 111.नारायण पेि पुणे,112.नारायण पेि पुणे,113.नारायण पेि पुणे,114.नारायण
पेि पुणे,115.नारायण पेि पुणे,116.नारायण पेि पुणे,117.नारायण पेि पुणे,118.नारायण
पेि पुणे,119.नारायण पेि पुणे,120.नारायण पेि पुणे,121.नारायण पेि पुणे

सवव
मतदाराांसािी

नारायण
पेि

मनपा िाळा क्र.7,
कै.वा.ब.गोगटे ठवदया
ठनकेतन, दठक्षणेकडील
इमारत, तळमजला, स्त्व.वसांत
दादापाटील साांस्त्कृठतक
सिागृह, पी - २ नारायण पेि,
पुणे-30

1.मोदी गणपती जवळ घ.न.336 नारायण पेि पुणे,2.मोदी गणपती जवळ घ.न.337
नारायण पेि पुणे,3.मोदी गणपती जवळ घ.न.338 नारायण पेि पुणे,4.मोदी गणपती
जवळ घ.न.339 नारायण पेि पुणे,5.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.341 नारायण पेि
पुणे,6.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.342 नारायण पेि पुणे,7.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.343
नारायण पेि पुणे,8.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.344 नारायण पेि पुणे,9.ठवजय
टॉकीजजवळ घ.क्र.345 नारायण पेि पुणे,10.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.346 नारायण पेि
पुणे,11.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.347 नारायण पेि पुणे,12.ठवजय टोकीज जवळ
घ.क्र.353 नारायण पेि पुणे,13. ठवजय टोकीज जवळ घ.क्र.354 नारायण पेि
पुणे,14.मुजोबाचा बोळ घ.क्र.405 नारायण पेि पुणे,15.मोदी गणपती जवळ घ.क्र.527

सवव
मतदाराांसािी

नारायण पेि पुणे,16.मोदी गणपती जवळ घ.क्र.287 नारायण पेि पुणे,17.मोदी गणपती
जवळ घ.क्र.528 नारायण पेि पुणे,18.केिव प्रसाधन समोर घ.क्र.549 नारायण पे ि
पुणे,19.माती गणपती िेजारी घर.क्र.529 नारायण पेि पुणे,20.माती गणपती िेजारी
घर.क्र.530 नारायण पेि पुणे,21.माती गणपती िेजारी घर.क्र.531 नारायण पेि
पुणे,22.ठवजय टॉकीजजवळ घ.क्र.363 नारायण पेि पुणे,23.नारा.टँबर ठिली्स
कप.घ.क्र.532 नारायण पेि पुणे,24.केिव प्रसाधन समोर घ.न.533 नारायण पेि
पुणे,25.केिव प्रसाधन समोर घ.न.534 नारायण पेि पुणे,26.मोदी गणठपत जवळ
घ.क्र.340 नारायण पेि पुणे,27.केिव प्रसाधन समोर घ.न.535 नारायण पेि
पुणे,28.माती गणपती िेजारी घ.क्र.536 नारायण पेि पुणे,29.माती गणपती िेजारी
घ.क्र.555 नारायण पेि पुणे,30.केिव प्रसाधन समोर घ.क्र.543 नारायण पेि
पुणे,31.माती गणपती िेजारी घ.क्र.553 नारायण पेि पुणे,32.ठिली्स कांपनी रोड
घ.क्र.549 नारायण पेि पुणे,33.ठवजय टॉकी मागील घ.क्र.335 नारायण पेि
पुणे,34.नारायण चँबर घ.क्र.559 नारायण पेि पुणे,35.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.554
नारायण पेि पुणे,36.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.551 नारायण पेि पुणे,37.ठिली्स
कांपनी रोड घ.क्र.548 नारायण पेि पुणे,38.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.544 नारायण पेि
पुणे,39.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.557 नारायण पेि पुणे,40.ठिली्स कांपनी रोड
घ.क्र.545 नारायण पेि पुणे,41.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.546 नारायण पेि
पुणे,42.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.540 नारायण पेि पुणे,43.ठिली्स कांपनी रोड
घ.क्र.542 नारायण पेि पुणे,44.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.537 नारायण पेि
पुणे,45.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.538 नारायण पेि पुणे,46.ठिली्स कांपनी रोड
घ.क्र.539 नारायण पेि पुणे,47.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.550 नारायण पेि
पुणे,48.ठिली्स कांपनी रोड घ.क्र.547 नारायण पेि पुणे,49.नारायण पेि
पुणे,50.नारायण पेि पुणे,51.नारायण पेि पुणे,52.नारायण पेि पुणे,53.नारायण पेि
पुणे,54.नारायण पेि पुणे,55.नारायण पेि पुणे,56.नारायण पेि पुणे,57.नारायण पेि
पुणे,58.नारायण पेि पुणे,59.नारायण पेि पुणे,60.नारायण पेि पुणे,61.नारायण पेि
पुणे,62.नारायण पेि पुणे,63.नारायण पेि पुणे,64.नारायण पेि पुणे,65.नारायण पेि
पुणे,66.नारायण पेि पुणे,67.नारायण पेि पुणे,68.नारायण पेि पुणे,69.नारायण पेि
पुणे,70.नारायण पेि पुणे, 71.नारायण पेि पुणे, 72.1-23 1-24 पाटील इस्त्टे ट इमारती
मुबईपुणे हमरस्त्ता, 73.मुबईपुणे हमरस्त्ता,74.मुबईपुणे हमरस्त्ता,75.मुबईपुणे हमरस्त्ता,
76.मुबईपुणे हमरस्त्ता,77.मुबईपुणे हमरस्त्ता,78.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 79.मुबईपुणे
हमरस्त्ता,80.मुबईपुणे हमरस्त्ता,81.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 82.मुबईपुणे हमरस्त्ता,83.मुबईपुणे
हमरस्त्ता,84.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 85.मुबईपुणे हमरस्त्ता,86.मुबईपुणे हमरस्त्ता,87.मुबईपुणे
हमरस्त्ता, 88.मुबईपुणे हमरस्त्ता,89.मुबईपुणे हमरस्त्ता,90.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 91.मुबईपुणे
हमरस्त्ता,92.मुबईपुणे हमरस्त्ता,93.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 94.मुबईपुणे हमरस्त्ता,95.मुबईपुणे
हमरस्त्ता,96.मुबईपुणे हमरस्त्ता, 97. केळकर रस्त्ता नारायण पेि पुणे.
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सदाक्षशव
पेठ

ज्ञान प्रबोक्षधनी भवन,
तळमजला,उपासना केंद्र,
हॉलमधील खोली क्र.1 , 510
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30.

1.अलका र्ॉकीजसमोर क्षर्ळक रोड घ.क्र.462-2,462-1, सदाक्षशव पेठ,2.पताचा गोठा
घ.क्र.468-2,468-1,468-3,468-5 सदाक्षशव पेठ,3.पताचा गोर्ा घ.क्र.471,471-3,47118, सदाक्षशव पेठ,4.न्यु इांव्र्ग्लश स्कूल समोर घ.क्र.482-1,482-2 सदाक्षशव पेठ,5.घ.क्र.461-3
क्षर्ळक रोड अलका र्ॉकीज सदाक्षशव पेठ,6.घ.क्र.466 अलका र्ॉकीजचौक कुमठे कर रोड
सदाक्षशव पेठ,7.घ.क्र.467 अलका र्ॉकीजचोक कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ,8.घ.क्र.469-6
पताचा गोठा न्यु इांव्र्ग्लश स्कूल सदाक्षशव पेठ,9.घ.क्र.470 पताचा गोर्ा कुमठे कर रोड सदाक्षशव
पेठ,10.घ.क्र.472 श्रीक्षनधी अपा.न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल सदाक्षशव पेठ,11.घ.क्र.473 माब�ल हाउस न्यु
इांव्र्ग्लश स्कूल सदाक्षशव पेठ,12.घ.क्र.475 पताचा गोठा न्यु इांव्र्ग्लश स्कूल सदाक्षशव
पेठ,13.घ.क्र.485-2 क्षर्ळक रोड न्यु इांव्र्ग्लश स्कूल सदाक्षशव पेठ,14.घ.क्र.496 साक्षहत्य पक्षरषद
क्षर्ळक रोड सदाक्षशव पेठ,15.घ.क्र.497 साक्षहत्य पक्षरषद क्षर्ळक रोड सदाक्षशव पेठ,16.घ.क्र.500
हत्ती गणपती जवळ सदाक्षशव पेठ,17.घ.क्र.502 हती गणपती जवळ सदाक्षशव पेठ,18.घ.क्र.506
हती गणपती जवळ सदाक्षशव पेठ,19.घ.क्र.507ज्ञान प्रबोक्षधनी सेजारी सदाक्षशव
पेठ,20.घ.क्र.511,511-3ज्ञान प्रबोक्षधनी जवळ सदाक्षशव पेठ,21.घ.क्र.518 ज्ञान प्रबोक्षधनी रस्ता
सदाक्षशव पेठ,22.घ.क्र.515ज्ञान प्रबोक्षधनी रस्ता सदाक्षशव पेठ,23.घ.क्र.517ज्ञान प्रबोक्षधनी सेजारी
सदाक्षशव पेठ,24.घ.क्र.520 रसाळवाडीज्ञान प्रबोक्षधनी रस्ता सदाक्षशव पेठ,25.घ.क्र.52
आगवणेवाडी सदाक्षशव पेठ,26.घ.क्र.522 कुमठे कर रस्ता जोघळे चोक सदाक्षशव
पेठ,27.घ.क्र.524 कुमठे कर रस्ता जोघळे चोक सदाक्षशव पेठ,28.घ.क्र.525ज्ञान प्रबोक्षधनी जवळ
जोघळे चौक सदाक्षशव पेठ,29.घ.क्र.530ज्ञान प्रबोक्षधनी जवळ जोघऴे चोक सदाक्षशव
पेठ,30.घ.क्र.531 कुमठे कर रस्ता जोघळे चौक सदाक्षशव पेठ,31.घ.क्र.532 कुदळे वाडी कुमठे कर
रस्ता सदाक्षशव पेठ,32.घ.क्र.512ज्ञान प्रबोक्षधनीरस्ता सदाक्षशव पेठ,33.घ.क्र.515-516ज्ञान
प्रबोक्षधनी रस्ता सदाक्षशव पेठ,34.सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,35.मुबईपुणे हमरस्ता,36.मुबईपुणे
हमरस्ता,37.मुबईपुणे हमरस्ता,38.मुबईपुणे हमरस्ता,39.मुबईपुणे हमरस्ता,40.मुबईपुणे
हमरस्ता,41.मुबईपुणे हमरस्ता,42.मुबईपुणे हमरस्ता,43.मुबईपुणे हमरस्ता,44.मुबईपुणे
हमरस्ता,45.मुबईपुणे हमरस्ता,46.मुबईपुणे हमरस्ता,47.मुबईपुणे हमरस्ता,48.मुबईपुणे
हमरस्ता,49.मुबईपुणे हमरस्ता,50.मुबईपुणे हमरस्ता,51.मुबईपुणे हमरस्ता,52.मुबईपुणे
हमरस्ता,53.मुबईपुणे हमरस्ता,54.मुबईपुणे हमरस्ता,55.मुबईपुणे हमरस्ता,56.मुबईपुणे
हमरस्ता,57.मुबईपुणे हमरस्ता,58.मुबईपुणे हमरस्ता,59.मुबईपुणे हमरस्ता,60.मुबईपुणे
हमरस्ता,61.मुबईपुणे हमरस्ता,62.मुबईपुणे हमरस्ता,63.मुबईपुणे हमरस्ता,64.मुबईपुणे
हमरस्ता,65.मुबईपुणे हमरस्ता,66.मुबईपुणे रस्ता,67.कसबापेठ,68.सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ
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ज्ञान प्रबोक्षधनी भवन,
तळमजला,उपासना केंद्र,
हॉलमधील खोली क्र.2, 510
सदाक्षशव पेठ, पुणे

1.घ.क्र.534 कुमठे कर रोड जोघळे चौक सदाक्षशव पेठ,2.घ.क्र.535,536 कुमठे कर रोड जोघळे
चौक सदाक्षशव पेठ,3.घ.क्र.695 कुमठे कर रोड क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,4.घ.क्र.692
कुमठे कर रोड क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,5.घ.क्र.545 लक्ष्मी रोड होळकर चौक सदाक्षशव
पेठ,6.घ.क्र.693 कुमठे कर रोड क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,7.घ.क्र.552 कुमठे कर रोड
क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,8.घ.क्र.696 कुमठे कर रोड क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव
पेठ,9.घ.क्र.541 लक्ष्मी रोड होळकर चौक पुणे सदाक्षशव पेठ,10.घ.क्र.543 लक्ष्मी रोड गरुड
गणपती शेजारी सदाक्षशव पेठ,11.घ.क्र.550 लक्ष्मी रोड होळकर चौक सदाक्षशव पेठ,12.घ.क्र.552
कुमठे कर रोड रेहनग कॉलेजसदाक्षशव पेठ,13.घ.क्र.557 लक्ष्मी रोड भानुक्षवलास चौक सदाक्षशव
पेठ,14.घ.क्र.556 लक्ष्मी रोड भानुक्षवलास चौक सदाक्षशव पेठ,15.घ.क्र.698 खालकर तालीम
शेजारी सदाक्षशव पेठ,16.घ.क्र.561 क्षवजय र्ॉकीजलक्ष्मी रोड सदाक्षशव पेठ,17.घ.क्र.561 क्षवजय
र्ॉकीजलक्ष्मी रोड सदाक्षशव पेठ,18.घ.क्र.697 खालकरतालीम क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव
पेठ,19.घ.क्र.691 कुमठे कर रोड क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,20.घ.क्र.694 कुमठे कर रोड
क्षचत्रशाळा चौक सदाक्षशव पेठ,21.घ.क्र.560 लक्ष्मी रोड क्षवजय र्ॉकीज सदाक्षशव पेठ,22.घ.क्र.537
कुमठे कर रोड जोधळे चौक सदाक्षशव पेठ',23.घ.क्र.558 लक्ष्मी रोड भानुक्षवलास चौक सदाक्षशव
पेठ,24.घ.क्र.539 कुमठे कर रोड जोघळे चौक सदाक्षशव पेठ,25.लक्ष्मी रोड होळकर चौक सदाक्षशव
पेठ,26.घ.क्र.547 लक्ष्मी रोड होळकर चौक सदाक्षशव पेठ,27.घ. न. 540 कुमठे कर रोड जोंधळे
चौक सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ,28.राघवेद्र स्वामीमठ खालकर ताक्षलम समोर सदाक्षशव पेठ
सदाक्षशव पेठ पुणे,29.घर न. 665 सदाक्षशव पेठ पुणे,30.,31.मुबईपुणे हमरस्ता,32.मुबईपुणे
हमरस्ता,33.मुबईपुणे हमरस्ता,34.मुबईपुणे हमरस्ता,35.मुबईपुणे हमरस्ता,36.मुबईपुणे
हमरस्ता,37.मुबईपुणे हमरस्ता,38.मुबईपुणे हमरस्ता,39.मुबईपुणे हमरस्ता,40.मुबईपुणे
हमरस्ता,41.मुबईपुणे हमरस्ता,42.मुबईपुणे हमरस्ता,43.मुबईपुणे हमरस्ता,44.मुबईपुणे
हमरस्ता,45.मुबईपुणे हमरस्ता,46.मुबईपुणे हमरस्ता,47.मुबईपुणे हमरस्ता,48.मुबईपुणे
हमरस्ता,49.मुबईपुणे हमरस्ता,50.मुबईपुणे हमरस्ता,51.मुबईपुणे हमरस्ता,52.मुबईपुणे
हमरस्ता,53.मुबईपुणे हमरस्ता,54.मुबईपुणे हमरस्ता,55.मुबईपुणे
हमरस्ता,56.215,कसबापेठ,57.क्षचत्रशाळा क्षबल्डीग सदाक्षशव पेठ
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महाराष्र राज्य शैिक्षणक सांशोधन
व प्रक्षशिण पक्षरषद, महात्मा फु ले
सभागृहाची डावी बाजूकडील
स्पेस हॉल. जोंधळे
चौक,कुमठे कर रोड, 708,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.घ. न. 701 जोंधळे चौक कुमठे कर रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे,2.घ. न. 702 जोंधळे चौक कुमठे कर
रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे,3.घ. न. 703 जोंधळे चौक कुमठे कर रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे,4.घ.न. 836
श्री यशश्री सहकरी ग्रह रचना सस्था सदाक्षशव पेठ पुणे,5.घ. न. 704 जोंधळे चौक कुमठे कर रस्ता
सदाक्षशव पेठ पुणे,6.घ. न. 705 खालकर तालीम चौक रमा क्षनवास सदाक्षशव पेठ पुणे,7.घ. न.
706 खालकर तालीम चौक बलवत क्षनवास सदाक्षशव पेठ पुणे,8.घ. न. 707 खालकर तालीम
चौक क्षवद्याधर कॉम्पप्लेक्स सदाक्षशव पेठ पुणे,9.घ. न. 708 खालकर तालीम चौक म. रा. सेवकाची
वसाहत सदाक्षशव पेठ पुणे,10.घ. न. 710 खालकर तालीम चौक तेडुलक खाडा सदाक्षशव पेठ
पुणे,11.घ. न. 711
खालकर तालीम चौक चीपकुनकर वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,12.घ. न. 714 खालकर तालीम चौक
सदाक्षशव पेठ पुणे,13.घ. न. 713 शाक्षलमार लाज सदाक्षशव पेठ पुणे,14.घ. न. 715 शाताई प्लाझा
सदाक्षशव पेठ पुणे,15.घ. न. 716/1 नरळे क्षनवास सदाक्षशव पेठ पुणे,16.घ. न. 715/ब खालकर
तालीम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,17.घ. न. 718 खालकर तालीम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,18.घ. न.
831 क्षचत्रशाळा चौक आर्सशवाद सदाक्षशव पेठ पुणे,19.घ. न. 832 क्षचत्रशाळा चौक श्री शुभ
आर्सशवाद गृहरचना सदाक्षशव पेठ पुणे,20.घ. न. 835 श्रीनाथ कॉम्पप्ले क्स सदाक्षशव पेठ पुणे,21.घ.
न. 837 बळवांत अपा. सदाक्षशव पेठ पुणे,22.घ. न. 838 - 839 रक्षवप्र.भा अपा. सदाक्षशव पेठ
पुणे,23.घ. न. 870,871 राजवाडीोे रस्ता. सदाक्षशव पेठ पुणे,24.घ. न. 841 क्षत्रमृती वाडी
सदाक्षशव पेठ पुणे,25.घ. न. 842 क्षशदे वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,26.घ. न. 843 गुजगौरव क्षबल्डीग
सदाक्षशव पेठ पुणे,27.घ. न. 844 क्षवनायक प्रसाद गृहरचना सस्था सदाक्षशव पेठ पुणे,28.घ. न.
845 श्रीदा सह. गृहरचना सस्था सदाक्षशव पेठ पुणे,29.घ. न. 46त्रयेंबक स्मृती सदाक्षशव पेठ
पुणे,30.घ. न. 847 भालचां द्र हाइर्स सदाक्षशव पेठ पुणे,31.घ. न. 848/ब जयदीप को. आप. हौ.
सो. सद सदाक्षशव पेठ पुणे,32.घ. न. 848/अ जोंधळे चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,33.घ. न. 849
अमतवाणी जालन गप गृहप्रकल्प सदाक्षशव पेठ पुणे,34.घ. न. 850 राक्षधका भेळ हाऊस सदाक्षशव
पेठ पुणे,35.घ. न. 851 जोंधळे चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,36.घ. न. 852 जोंधळे चौक सदाक्षशव पेठ
पुणे,37.घ. न. 853 वन्हाडे क्षनवास सदाक्षशव पेठ पुणे,38.घ. न. 854 सदाक्षशव पेठ पुणे,39.855
सदाक्षशव पेठ पुणे,40.घ. न. 856 पराजपे मैर्रनेर्ी हॉस्पीर्ल सदाक्षशव पेठ पुणे,41.घ. न. 857
सदाक्षशव पेठ पुणे,42.घ. न. 700 कै. गोपाल बारी स्मारक रस्र् सक्षमती सदाक्षशव पेठ पुणे,43.घ. न.
717 लक्ष्मीचद्र कॉम्पप्ले क्स सदाक्षशव पेठ पुणे,44.सदाक्षशव पेठ पुणे,45.सदाक्षशव पेठ
पुणे,46.सदाक्षशव पेठ पुणे,47.सदाक्षशव पेठ पुणे,48.घ. न. 832 क्षचत्रशाळा चौक श्री शुभ
आर्सशवाद गृहरचना सदाक्षशव पेठ पुणे,49.घ. न. 838 - 839 रक्षवप्र.भा अपा. सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव
पेठ पुणे,50.घ. न. 840 मोकळीजागा सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,51.घ. न. 841 क्षत्रमृती वाडी
सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,52.घ. न. 842 क्षशदे वाडी सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,53.घ. न.
854 सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,54.855 सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,55.घ. न. 857
सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे
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महाराष्र राज्य शैिक्षणक सांशोधन
व प्रक्षशिण पक्षरषद, महात्मा फु ले
सभागृहाची उजहया बाजूकडील
सक्षमती कि, जोंधळे
चौक,कुमठे कर रोड,708,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30.

1.घ. न. 858 859 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,2.घ. न. 860 अक्षहतार्ग्नी
राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,3.घ. न. 861 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे
30,4.घ. न. 864 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,5.घ. न. 862 कृष्णा क्षदत्य
क्षबल्डीग सदाक्षशव पेठ पुणे 30,6.घ. न. 867अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे
30,7.घ. न. 868 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,8.घ. न. 869 अक्षदगांगा
क्षबल्डीग सदाक्षशव पेठ पुणे 30,9.घ. न. 875
गगासागर क्षबल्डीग सदाक्षशव पेठ पुणे 30,10.घ.न. 878 879 यासली अपार्ट मेर् अक्षहतार्ग्नी
राजवाडीोे सदाक्षशव पेठ पुणे 30,11.घ. क्र. 434 राधागोक्षवद अपार्ट मेर् सदाक्षशव पेठ पुणे
30,12.घ.न. 883- 884 श्री कोर्े चवर कृष्णा बाई क्षबल्डीग सदाक्षशव पेठ पुणे 30,13.घ.न.885
क्षवघागौरी क्षबल्डीग अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,14.घर क्र. 970 ज्ञान
प्रबोक्षधनीपथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,15.घर क्र. 973 ज्ञान प्रबोक्षधनीपथ सदाक्षशव पेठ पुणे
30,16.सदाक्षशव पेठ पुणे 30,17.घर क्र. 888 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे
30,18.घर क्र. 964 ज्ञान प्रबोक्षधनीपथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,19.घर क्र. 963 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे
रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,20.घर क्र. 964 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे
30,21.घर क्र. 873 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,22.घर क्र. 866 अक्षहतार्ग्नी
राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,23.सदाक्षशव पेठ पुणे 30,24.घ क्र. 872 अक्षहतार्ग्नी
राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,25.घ क्र. 874 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ
पुणे 30,26.घ.क्र.886 अक्षहतार्ग्नी राजवाडीोे रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे 30,27.घ.क्र.963 ज्ञान
प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,28.घ.क्र.965 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे
30,29.घ.क्र.967 श्रीकोर्े चवर कृष्णाबाई ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,30.घ.क्र.971
ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,31.घ.क्र.972 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे
30,32.घ.क्र.977 पाथटश्री क्षबल्डीग ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,33.घ.क्र.978 पाथश्री
क्षबल्डीग ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,34.घ.क्र.981 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ
पुणे 30,35.860 धुमाळवाडी पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे 30,36.सदाक्षशव पेठ पुणे 30,37.458
शक्षनवार पेठ शक्षनवार पेठ,38.घर क्र. 973 ज्ञान प्रबोक्षधनीपथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे
30,39.घर क्र. 964 ज्ञान प्रबोक्षधनीपथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,40.घ.क्र.963 ज्ञान
प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,41.घ.क्र.965 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ
सदाक्षशव पेठ पुणे 30,42.घ.क्र.967 श्रीकोर्े चवर कृष्णाबाई ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ
सदाक्षशव पेठ पुणे 30,43.घ.क्र.971 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे
30,44.घ.क्र.972 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,45.घ.क्र.977 पाथटश्री
क्षबल्डीग ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,46.घ.क्र.978 पाथटश्री क्षबल्डीग ज्ञान
प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे 30,47.घ.क्र.981 ज्ञान प्रबोक्षधनी पथ सदाक्षशव पेठ
सदाक्षशव पेठ पुणे 30,48.458 शक्षनवार पेठ शक्षनवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

एस एन डी र्ी कन्या शाळा,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
खोली क्र.1, 591, नारायण पेठ,
पुणे-30

1.424 भर्ाचा बोळ दाते माडववाले शेजारी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,2.424-घर.न. प्र.णव
अपा.सोमेश अपा. नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,3.419 भर्ाचा बोळ नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,4.426 अक्षनरुद्र अपा. नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,5.436 यशोराम अपा. नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,6.457 लोखडे तालीम जवळ नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,7.459 क्षवशाल श्री
सहकारी सोसायर्ी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,8.464 भर्ाचा बोळ हमालवाडी नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,9.468 भर्ाचा बोळ नारायण पेठ क्षशवाजीनगर,10.427 क्षसध्देश अपा. नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,11.राधा गोक्षवद अपा. पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,12.432 पत्रया
मारुती सोसायर्ी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,13.461 केदार हाईर्स इनामदार वाडी पत्रया मारुती
जवळ नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,14.433 पत्रया मारुती लाईऩ भर् बोळ नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,15.429 पुणे मराठी वाचन मांक्षदर जवळ नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,16.435 सुपेकर वाडी
क्षहरभुवन मांगलकाया नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,17.470 पत्रया मारुती जवळ नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,18.460 केदार हाइर्स लोखडे तालीम जवळ नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,19.462
पत्रया मारुती जवळ नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,20.463 कारलेकर चेबसट समोर नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,21.465 लोखडे तामील नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,22.469 लोखडे तालीम मागील
बाजु नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,23.432/अ पत्रया मारुती सो. पुणे. नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,24.490लोखडे तालीम नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,25.424 भर्ाचा बोळ दाते माडववाले
शेजारी नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,26.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,27.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर,28.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,29.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,30.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर,31.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,32.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,33.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर,34.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,35.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,36.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर,37.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,38.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,39.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर,40.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,41.नारायणा पेठ क्षशवाजी नगर,42.नारायणा पेठ क्षशवाजी
नगर

सवट
मतदाराांसाठी

एस एन डी र्ी कन्या शाळा,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.2, 591,
नारायण पेठ, पुणे-30

1.471 अब क लोखडां तालीम नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,2.481 अ-गुरु प्रसाद आभास सोसा.
नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,3.493-पत्रया मारुती समोर नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,4.486 सुवणट
गगा सोसायर्ी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,5.487अ-पत्रया मारुती परीसर नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,6.488 लोखडे तालीम ते पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,7.489 लोखडे तालीम ते
पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,8.490 लोखडे तालीम ते पत्रया मारुती नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,9.494 लोखडे तालीम ते पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,10.496गजानन चै तन्य सोसायर्ी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,11.500ब-पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,12.507-पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,13.516-सुवणटगगा

सवट
मतदाराांसाठी

सोसायर्ी नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,14.498ब-क्षनलकांठ ज्वेलसट समोर नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,15.484 लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,16.483 लोखडे तालीम
पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,17.492 लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,18.495 लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,19.482 लोखडे
तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,20.502 पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,21.503-ब पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,22.510 राष्रभाषा भवन मागट
नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,23.472-ब लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी
नगर,24.476 लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,25.480-अ,ब लोखडे
तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,26.514-राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,27.485 लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,28.499-अ
लोखडे तालीम पत्रया मारुती नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,29.504 पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,30.505पत्रया मारुती चौक नारायण पेठ पुणे,31.506-अ पत्रया मारुती चौक
नारायण पेठ पुणे,32.पत्रया मारुती चौक क्लाश्री अपार्ट मेर् घर. न. 507 नारायण पेठ पुणे,33.508
सहयोग अपार्ट मेंर् नारायण पेठ पुणे,34.श्री कृष्णाक्रम अपार्ट मेर् कसबा गणपती जवळ,35.नारायण
पेठ क्षशवाजी नगर,36.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,37.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,38.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,39.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,40.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,41.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,42.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,43.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,44.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,45.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,46.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,47.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,48.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,49.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,50.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,51.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,52.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,53.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,54.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,55.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,56.नारायण पेठ
क्षशवाजी नगर,57.नारायण पेठ क्षशवाजी नगर,58.श्री कृष्णाक्रम अपार्ट मेर् कसबा गणपती
जवळ,59.स्वामी समथटअपार्ट मेर् नारायण पेठ,60.नारायण पेठ नारायण पेठ,61.ल�खडे
ताक्षलम नारायण पेठ
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एस एन डी र्ी कन्या शाळा,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.3, 591,
नारायण पेठ, पुणे-30

1.घ.क्र.465 नारायण पेठ पोलीस चौकी नारायण पेठ पुणे,2.घ.क्र.566 एचवयट प्रतीक
को.ओप.हॉ.सो. नारायण पेठ पुणे,3.घ.क्र.567 कमल सुधा क्षनवास केळकर रस्ता नारायण पेठ
पुणे,4.घ.क्र.568 क्षर्ळक वाडी (केसरी) केळकर रोड नारायण पेठ पुणे,5.घ.क्र.569 साईकुज
को.ओप.हा.सो. नारायण पेठ पुणे,6.घ.क्र.570 केळकर रस्ता नारायण पेठ णे,7.घ.क्र.571 श्री
अपार्मेन्र् नारायण पेठ पुणे,8.घ.क्र.572 केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,9.घ.क्र.573 केळकर
रस्ता नारायण पेठ पुणे,10.घ.क्र.574 केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,11.घ.क्र.575 केळकर रस्ता
नारायण पेठ पुणे,12.घ.क्र.576 केळकर रस्ता नारायण पेठ पुणे,13.घ.क्र.578 केळकर रस्ता
नारायण पेठ पुणे,14.घ.क्र.579 रमण बाग चौक नारायण पेठ पुणे,15.ध.क्र.580 रमण बाग चौक
नारायण पेठ पुणे,16.581 बनकर गेरेज नारायण पेठ पुणे,17.582 कन्याशाळा पव्चचम बाजु
नारायण पेठ पुणे,18.583 जलघारा सोसायर्ी नारायण पेठ पुणे,19.585 श्री क्षनवास अपा. नारायण
पेठ पुणे,20.614 पानधर्ी नारायण पेठ पुणे,21.615 काष्र्ाचालोक नारायण पेठ पुणे,22.695
लक्ष्मी रोड नारायण पेठ पुणे,23.592 ना.दा.ठाकरसी कन्या शाळा नारायण पेठ पुणे,24.594
उमाशकर कॉम्पपलेक्स नारायण पेठ पुणे,25.595 उमाशकर कॉम्पपलेक्स नारायण पेठ पुणे,26.596
ना.द.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण पेठ पुणे,27.597 श्रीयश सोसायर्ी नारायण पेठ पुणे,28.600
ना.दा.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण पेठ पुणे,29.602 ना.दा.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण पेठ
पुणे,30.606 ना.दा.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण पेठ पुणे,31.607 ना.दा.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण
पेठ पुणे,32.608 ना.दा.ठाकरसी पुवट बाजु नारायण पेठ पुणे,33.नारायण पेठ पुणे,34.नारायण पेठ
पुणे,35.नारायण पेठ पुणे,36.नारायण पेठ पुणे,37.नारायण पेठ पुणे,38.नारायण पेठ
पुणे,39.नारायण पेठ पुणे,40.नारायण पेठ पुणे,41.नारायण पेठ पुणे,42.नारायण पेठ
पुणे,43.नारायण पेठ पुणे,44.नारायण पेठ पुणे,45.नारायण पेठ पुणे,46.नारायण पेठ
पुणे,47.नारायण पेठ पुणे,48.नारायण पेठ पुणे,49.नारायण पेठ पुणे,50.नारायण पेठ
पुणे,51.नारायण पेठ पुणे,52.नारायण पेठ पुणे,53.नारायण पेठ पुणे,54.नारायण पेठ
पुणे,55.नारायण पेठ पुणे,56.नारायण पेठ पुणे,57.नारायण पेठ पुणे,58.नारायण पेठ
पुणे,59.नारायण पेठ पुणे,60.नारायण पेठ पुणे,61.नारायण पेठ पुणे,62.नारायण पेठ
पुणे,63.नारायण पेठ पुणे,64.नारायण पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एस एन डी र्ी कन्या शाळा,
दक्षिणेकडील इमारत,
तळमजला, खोली क्र.4, 591,
नारायण पेठ, पुणे-30

1.509 महाराष्र राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ पुणे,2.519-महाराष्र राष्र भाषा भवन मागट
नारायण पेठ पुणे,3.516 महाराष्र राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ पुणे,4.517 महाराष्र
राष्रभाषाभवन मागट नारायण पेठ पुणे,5.518 महारष्र राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ
पुणे,6.520 महारष्र राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ पुणे,7.521 महारष्र राष्रभाषा भवन मागट
नारायण पेठ पुणे,8.522 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ पुणे,9.523 राष्रभाषा भवन मागट
नारायण पेठ पुणे,10.526 राष्रभाषा भवन मागट नारायण पेठ पुणे,11.525 लक्ष्मीनारायण अपा.
नारायण पेठ पुणे,12.564 लक्ष्मीनारायण अपा. नारायण पेठ पुणे,13.524 दाबेकर मागट नारायण
पेठ पुणे,14.560 दाबेकर मागट नारायण पेठ पुणे,15.नारायण पेठ नारायण पेठ
पुणे,16.612,613,614 कुलये बेकरी नारायण पेठ पुणे,17.614,एकस र्े लर गल्ली नारायण पेठ
पुणे,18.615,एकस र्े लर गल्ली नारायण पेठ पुणे,19.616,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ
पुणे,20.617,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ पुणे,21.618,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ
पुणे,22.619,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ पुणे,23.622,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ
पुणे,24.624,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ पुणे,25.25,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ
पुणे,26.627,एक्स र्े लर गल्ली नारायण पेठ पुणे,27.693 पतीत पावन कायालय जवळ नारायण
पेठ पुणे,28.694 व 695 बी एन आष्र्े कर सराफ नारायण पेठ पुणे,29.699-700 असदा

सवट
मतदाराांसाठी

कलेकशन लक्ष्मी रोड नारायण पेठ पुणे,30.711 पराजपे वाडी नारायण पेठ पुणे,31.708 भारत
वुलन हाउस नारायण पेठ पुणे,32.583 लक्ष्मी रोड नारायण पेठ पुणे,33.715 क्षलखते राममांक्षदर
लक्ष्मी रोड नारायण पेठ पुणे,34.नारायण पेठ पुणे,35.नारायण पेठ पुणे,36.नारायण पेठ
पुणे,37.नारायण पेठ पुणे,38.नारायण पेठ पुणे,39.नारायण पेठ पुणे,40.नारायण पेठ
पुणे,41.नारायण पेठ पुणे,42.नारायण पेठ पुणे,43.नारायण पेठ पुणे,44.नारायण पेठ
पुणे,45.नारायण पेठ पुणे,46.नारायण पेठ पुणे,47.नारायण पेठ पुणे,48.नारायण पेठ
पुणे,49.नारायण पेठ पुणे,50.नारायण पेठ पुणे,51.नारायण पेठ पुणे,52.नारायण पेठ
पुणे,53.नारायण पेठ पुणे,54.नारायण पेठ पुणे,55.नारायण पेठ पुणे,56.नारायण पेठ
पुणे,57.नारायण पेठ पुणे,58.नारायण पेठ पुणे

46

शक्षनवार
पेठ

एन एम हही क्षशशू शाळा,
तळमजला, खोली क्र 1,
शक्षनवार पेठ,पुणे-30

1.सकाळ ऑक्षफस जवळ बुधवार पेठ पुणे,2.सकाळ ऑक्षफस देसाई कॉलेजच्या पाठी मागील बाजू
बुधवार पेठ पुणे,3.जोगेचवरी समोरील बोळ बुधवार पेठ पुणे,4.जोगेचवरी समोरील बोळ रतन
र्ॉक्षकज मागील बाजू बुधवार पेठ पुणे,5.प्रभात र्ॉक्षकज समोर बुधवार पेठ पुणे,6.क्षदिणमुखी मारुती
समोर बुधवार पेठ पुणे,7.ऑनेस्र्ी समोर बोळ बुधवार पेठ पुणे,8.सकाळ ऑक्षफस समोर बुधवार पेठ
पुणे,9.जामदार वाडी बुधवार पेठ पुणे,10.हॉर्े ल बसेरा बुधवार पेठ पुणे,11.गुप्ते वाडी बुधवार पेठ
पुणे,12.बकुळ चेंबर बुधवार पेठ पुणे,13.सोभार्ग्य क्षबल्डीग बुधवार पेठ पुणे,14.वदना क्षबल्डीग
बुधवार पेठ पुणे,15.अरक्षवद व्क्लनीक बुधवार पेठ पुणे

47

शक्षनवार
पेठ

एन एम हही क्षशशू शाळा, शक्षनवार
पेठ, तळमजला, खोली क्र 3,
शक्षनवार पेठ, पुणे-30

1.नवीन प्राथक्षमक शाळा डी एस क्षबल्डीग शक्षनवार पेठ पुणे,2.कन्या शाळे जवळ शक्षनवार पेठ
पुणे,3.आप्पा बलवत चौक नु. म. ची. शाळा शक्षनवार पेठ पुणे,4.लेखडे तालीम जवळ शकुनी
मारुती शक्षनवार पेठ पुणे,5.नारायण पेठ पोक्षलस चौकी जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,6.केसरीवाडी जवळ
शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एन एम हही क्षशशू शाळा,
तळमजला, खोली क्र 2, शक्षनवार
पेठ, पुणे-30

1.सकाळ ऑक्षफस समोर बुधवार पेठ पुणे,2.पुष्पराग सोसायर्ी बुधवार पेठ पुणे,3.गोकुळनदन
क्षबल्डीग बुधवार पेठ पुणे,4.ऊ गणेश सहकारी गृह रचना सस्था बुधवार पेठ पुणे,5.414 डी एस के
क्षचतामणी कॉम्पप्लेक्स शे. केळकर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,6.डी एस के क्षचतामणी कॉम्पप्लेक्स आप्पा
बळवांत चौक शक्षनवार पेठ पुणे,7.418 नातूवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,8.508/अ ओकार अपार्ट मेर्
मेहूणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,9.508/ब ढमालेवाडी मेहूणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,10.508/क क्षनधी
हॉर्े ल जवळ नवक्षदपाली सोसायर्ी मेहुणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,11.510 क्षशवस्मृती सहकारी गृह
रचना सस्था शक्षनवार पेठ पुणे,12.खुर्वड वाडी आक्षयडयल इांर्ग्लीश स्कूल जवळ शक्षनवार पेठ
पुणे,13.उमाप्रसाद अपार्ट मेर् आक्षयडयल इांव्र्ग्लश स्कूल जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,14.अक्षहल्यादे वी
हायस्कुल पाठी मागे शक्षनवार पेठ पुणे,15.जोशी बधू कायालय जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,16.सकाळ
ऑक्षफस समोर बुधवार पेठ पुणे,17.पुष्पराग सोसायर्ी बुधवार पेठ पुणे,18.गोकुळनदन क्षबल्डीग
बुधवार पेठ पुणे,19.ऊॅ गणेश सहकारी गृह रचना सस्था बुधवार पेठ पुणे,20.414 डी एस के
क्षचतामणी कॉम्पप्लेक्स शे. केळकर रस्ता शक्षनवार पेठ पुणे,21.डी एस के क्षचतामणी कॉम्पप्लेक्स आप्पा
बळवांत चादु क शक्षनवार पेठ पुणे,22.418 नातूवाडी शक्षनवार पेठ पुणे,23.508/अ ओकार
अपार्ट मेर् मेहूणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,24.508/ब ढमालेवाडी मेहूणपुरा शक्षनवार पेठ
पुणे,25.508/क क्षनधी हॉर्े ल जवळ नवक्षदपाली सोसायर्ी मेहुणपुरा शक्षनवार पेठ पुणे,26.510
क्षशवस्मृती सहकारी गृह रचना सस्था शक्षनवार पेठ पुणे,27.खुर्वड वाडी आक्षयडयल इांर्ग्लीश स्कूल
जवळ शक्षनवार पेठ पुणे,28.उमाप्रसाद अपार्ट मेर् आक्षयडयल इांर्ग्लीश स्कूल जवळ शक्षनवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

नुमवी प्राथठमक प्रिाळा,
तळमजला,पूवेकडील खोली
क्र.1, 212, बुधवार पेि, पुणे2

1.िठनवार वाडा मागील बाजू बुधवार पेि,2.सालूकार बोळ बुधवार पेि,3.वसत टॉठकज
िेजारी बुधवार पेि,4.प्रकाि ठडपाटव मेंटल समोर बुधवार पेि,5.िाऊ रगारी गणपती बुधवार
पेि,6.रतन टॉठकज मागील बोळ बुधवार पेि,7.िारासखाना पोलीस स्त्टे िन समोर बुधवार
पेि,8.ठवद्यािवन ठबल्डीग बुधवार पेि,9.बादिहा लॉज बुधवार पेि,10.जोगेचवरी मांठदरा
समोर बुधवार पेि,11.हॉटे ल सत्कार िेजारी बुधवार पेि,12.वाघ अपाटव मेट बुधवार पेि,
13.सकाळ प्रेस समोरील बोळ बुधवार पेि,14.िाम रे स्त्टॉरन्ट िेजारी बुधवार पेि,
15.कसबागणपती ठजजामाता हॉस्त्पीटल कसबा पूणे - 11 कसबापेि पुणे,16.कसबा
गणपती चौक लांबोदर सोसा. पूणे - 11 कसबापेि पुणे,17.मनपा िाळा क्र.6 मुलींची
राजमाता ठजजामाता िाळागृह प कसबापेि पुणे,18.मनपा िाळा क्र.6 समोर उज्वला
क्लासेस िेजारी पूणे - कसबापेि पुणे,19.यज्ञवल्कय आश्रम िेजारी ताबट गल्ली पूणे - 11
कसबापेि पुणे,20.िणी आळी तालीम समोरील गल्ली पूणे - 11 कसबापेि पुणे,21.जयती
गजानन ठबल्डीग िणीआली तालीम समोर पुणे -11 कसबापेि पुणे,22.िठनवार वाडा
मागील बाजू बुधवार पेि,23.सालूकार बोळ बुधवार पेि,24.वसत टॉठकज िेजारी बुधवार
पेि,25.प्रकाि ठडपाटव मेंटल समोर बुधवार पेि,26.िाऊ रगारी गणपती बुधवार
पेि,27.रतन टॉठकज मागील बोळ बुधवार पेि,28.िारासखाना पोलीस स्त्टे िन समोर
बुधवार पेि,29.ठवधानिवन ठबल्डीग बुधवार पेि,30.बादिहा लॉज बुधवार
पेि,31.जोगेचवरी मांठदरा समोर बुधवार पेि,32.हॉटे ल सत्कार िेजारी बुधवार पेि,33.वाघ
अपाटव मेट बुधवार पे ि,34.सकाळ प्रेस समोरील बोळ बुधवार पेि,35.िाम रे स्त्टॉरन्ट िेजारी
बुधवार पेि,36.कसबा गणपती ठजजामाता हॉस्त्पीटल कसबा पूणे - 11 कसबापेि
पुणे,37.कसबा गणपती चौक लांबोदर सोसा. पूणे - 11 कसबापेि पुणे,38.मनपा िाळा
क्र.6 मुलींची राजमाता ठजजामाता िाळागृह प कसबापेि पुणे,39.मनपा िाळा क्र.6 समोर
उज्वला क्लासेस िेजारी पूणे - कसबापेि पुणे,40. यज्ञवल्कय आश्रम िेजारी ताबट गल्ली
पूणे - 11 कसबापेि पुणे,41.िणी आळी तालीम समोरील गल्ली पूणे - 11 कसबापेि
पुणे,42.जयां ती गजानन ठबल्डीग िणीआली तालीम समोर पुणे -11 कसबापेि पुणे .
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बुधवार पेठ

प्राथटना समाज भांडारकर
बालमांदीर, तळमजला, खोली क्र.
1, 441, बुधवार पेठ, पुणे-2

1.कसबागणपती ठजजामाता हॉश्स्त्पटल कसबा पूणे - 11 कसबापेि पुणे,2.िणी आळी
तालीम समोरील गल्ली पूणे - 11 कसबापेि पुणे,3.कसबा गणपती चौक गणेि अपाटव मेट
समोर पूणे - 11 कसबापेि पुणे,4.कसबा गणपती सदाबहार गृह रचना सांस्त्थेसमोर पूणे 11 कसबापेि पुणे,5.कसबा गणपती समोर समथव एांटरप्रायझेस िेजारी कसबा पेि
पुणे,6.कसबा गणपती समोर डॉ मदन जोिी िेजारी कसबा पेि पुणे,7.नवग्रह मांठदरा
िेजारी कसबा पेि पुणे,8.कसबा गणपती िेजारी गजानन क्लॉथ जवळ कसबा पेि
पुणे,9.नवग्रह मांठदरा मागे कसबा पेि पुणे,10.सरदार मुजम
ु दार पथ सागर सायकल
माटव जवळ कसबा पेि पुणे,11.सरदार मुजम
ु दार पथ नरकसह मांठदरा िेजारी कसबा पेि
पुणे,12.ठिवाजी रोड कसबा पेि पुणे,13.सरदार मुजम
ु दार पथ ठहन्दुस्त्थान ट्रेडसविेजारी
कसबा पेि पुणे,14.सरदार मुजम
ु दार पथ गोठवद िाऊ चौक कसबा पेि पुणे,15.नरकसह
मांठदर िेजारी मुजम
ु दार पथ कसबा पेि पुणे,16.गजानन इन्टरप्रायझेस जवळ (नरकसह मांठदर
मागे) कसबा पेि पुणे,17.मुजम
ु दार बोळ ठवजय ठमत्र मडळा जवळ कसबा पेि
पुणे,18.ज्ञानोपासना केंद्ाजवळ कसबा पेि पुणे,19.महादे वाचा बोळ कसबा पेि
पुणे,20.ठवरिैव महे चवर मांठदरा िेजारी कसबा पेि पुणे,21.मोटे मांगलकायालय
जवळ(अठमत अपाटव मेट) कसबा पेि पुणे,22.मुजम
ु दार बोळ, कसबेकर मांठदरा जवळ कसबा
पेि पुणे,,23.माठणक चौक कसबा पेि पुणे,24.कासार ठवठहर चौक सायकल दवाखाना
िेजारी कसबा पेि पुणे,25. यज्ञवल्कय रस्त्ता िठनवारवाड्या िेजारी पुला जवळ कसबा पेि
पुणे,26.कसबागणपती ठजजामाता हॉस्त्पीटल कसबा पूणे - 11 कसबापेि पुणे,27.िणी
आळी तालीम समोरील गल्ली पूणे - 11 कसबापेि पुणे,28.कसबा गणपतीचौक गणेि
अपाटव मेट समोर पूणे - 11 कसबापेि पुणे,29.कसबा गणपती सदाबहार गृह रचना सांस्त्थे
समोर पूणे - 11 कसबापेि पुणे,30.कसबा गणपती समोर समथवएांटरप्रायझेस िेजारी कसबा
पेि पुणे,31.कसबा गणपती समोर डॉ मदन जोिी िेजारी कसबा पेि पुणे,32.नवग्रह
मांठदरा िेजारी कसबा पेि पुणे,33.कसबा गणपती िेजारी गजानन क्लॉथ जवळ कसबा पेि
पुणे,34.नवग्रह मांठदरा मागे कसबा पेि पुणे,35.सरदार मुजम
ु दार पथ सागर सायकल
माटव जवळ कसबा पेि पुणे,36.सरदार मुजम
ु दार पथ नरकसह मांठदरा िेजारी कसबा पेि
पुणे,37.ठिवाजी रोड कसबा पेि पुणे,38.सरदार मुजम
ु दार पथ ठहन्दुस्त्थान ट्रेडसव िेजारी
कसबा पेि पुणे,39.सरदार मुजम
ु दार पथ गोठवद िाऊ चौक कसबा पेि पुणे,40.नरकसह
मांठदर िेजारी मुजम
ु दार पथ कसबा पेि पुणे,41.गजानन इन्टरप्रायझेस जवळ (नरकसह मांठदर
मागे) कसबा पेि पुणे,42.मुजम
ु दार बोळ ठवजय ठमत्र मडळा जवळ कसबा पेि पुणे,43
ज्ञानोपासना केंद्ा जवळ कसबा पेि पुणे,44.महादे वाचा बोळ कसबा पेि पुणे,45.ठवरिैव
महे चवर मांठदरा िेजारी कसबा पेि पुणे,46.मोटे मांगलकायालया जवळ(अठमत अपाटव मेट)
कसबा पेि पुणे,47.मुजम
ु दार बोळ कसवेकर मांठदर जवळ कसबा पेि पुणे,48.माठणक
चौक कसबा पेि पुणे,49.कासार ठवठहर चौक सायकल दवाखाना िे जारी कसबा पेि पुणे,
50.यज्ञवल्कय रस्त्ता िठनवारवाड्या िेजारी पुला जवळ कसबा पेि पुणे
1.मोटे मांगलकायालय बुधवार पेि पुणे,2.आनदी गोपाळ कानडे बुधवार पेि
पुणे,3.ठिवाजी रोड बुधवार पेि पुणे,4.महादे व बोळ बुधवार पेि पुणे,5.मुजम
ु दार पथ
बुधवार पेि पुणे, 6. यज्ञवल्कय आश्रम बुधवार पेि पुणे,7.आ्पा डाकवे चौक बुधवार पेि
पुणे,8.ताबट हौद बुधवार पेि पुणे,9.माठणक चौक बुधवार पेि पुणे,10.बाबुराव मारुती
पोटिोडे चौक बुधवार पेि पुणे, 11.व्यवहारे ताळीम बुधवार पेि पुणे,12.पवळे चौक
बुधवार पेि पुणे, 13.मोटे मांगलकायालय बुधवार पेि पुणे,14.आनदी गोपाळ कानडे
बुधवार पेि पुणे,15.ठिवाजी रोड बुधवार पेि पुणे,16.महादे व बोळ बुधवार पेि
पुणे,17.मुजम
ु दार पथ बुधवार पेि पुणे,18. यज्ञवल्कय आश्रम बुधवार पेि पुणे,19.आ्पा
डाकवे चौक बुधवार पेि पुणे,20.ताांबट हौद बुधवार पेि पुणे,21.माठणक चौक बुधवार पेि
पुणे,22.बाबुराव मारुती पोटिोडे चौक बुधवार पेि पुणे,23.व्यवहारे ताळीम बुधवार पेि
पुणे,24.पवळे चौक बुधवार पेि पुणे.
1.सुमरु
े अपार्ट मेर् गणेश रोड कसबा गणपती शेजारी कसबा पेठ,2.आनदी गोपाल कानडे पथ
कसबा गणपती शेजारी कसबा पेठ,3.गणेश रोड डै क्क्न इव्न्स्र्ीर्युर् समोर कसबा
पेठ,4केदारे चवरबोळ कसबा गणपती मागे कसबा पेठ,5.गणेश रोड उसेकर हॉव्स्पर्ल शेजारी
कसबा पेठ,6.मोयटदीप हौसींग सोसायर्ी गणेश रोड कसबा पेठ,7.काळे क्षबल्डीग गणेश रोड कसबा
पेठ,8.केदारनाथ हौसींग सोसायर्ी केदारे चवर बोळ कसबा पेठ,9.गणेशरोड केदारे चवर बोळ उसेकर
हौ. शेजारी कसबा पेठ,10.गणेश राड फडके हौदा जवळ कसबा पेठ,11.नबडे वाडी गणेश रोड
उसेकर हौ.मागे कसबा पेठ,12.यु�म श्री अपार्ट मेर् गणेश रोड उसेकर हौ. मागे कसबा पेठ,13.गणेश
रोड उसेकर हॉस्पीर्ल मागे कसबा पेठ,14.गणेश रोड सावता माळी भवन समोर यशोदा क्षनवास
कसबा पेठ,15.प्राथटना समाज जवळ बुधवार पेठ पुणे,16.पासोडया क्षवठोबा जवळ बुधवार पेठ
पुणे,17.गराडे तालीम शेजारी बुधवार पेठ पुणे,18.सुमन अपार्ट मेर् गणेश रोड कसबा गणपती
शेजारी कसबा पेठ,19.आनदी गोपाल कानडे पथ कसबा गणपती शेजारी कसबा पेठ,20.गणेश रोड
डै क्क्न इव्न्स्र्ीर्युर् समोर कसबा पेठ,21केदारे चवरबोळ कसबा गणपती मागे कसबा पेठ,22.गणेश
रोड उसेकर हॉव्स्पर्ल शेजारी कसबा पेठ,23.मोयटदीप हौसींग सोसायर्ी गणेश रोड कसबा
पेठ,24.काळे +D60 क्षबल्डीग गणेश रोड कसबा पेठ,25.केदारनाथ हौसींग सोसायर्ी केदारे चवर
बोळ कसबा पेठ,26.गणेशरोड केदारे चवर बोळ उसेकर हौ. शेजारी कसबा पेठ,27.गणेश राड फडके
हौदा जवळ कसबा पेठ,28.नबडे वाडी गणेश रोड उसेकर हौ.मागे कसबा पेठ,29.यु�म श्री अपार्ट मेर्
गणेश रोड उसेकर हौ. मागे कसबा पेठ,30.गणेश रोड उसेकर हॉस्पीर्ल मागे कसबा पेठ,31.गणेश
रोड सावतापामाळी भवन समोर यशोदा क्षनवास कसबा पेठ,32.प्राथटना समाज जवळ बुधवार पेठ
पुणे,33.पासोडया क्षवठोबा जवळ बुधवार पेठ पुणे,34.गराडे तालीम शेजारी बुधवार पेठ पुणे
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बुधवार पेठ

प्राथटना समाज भाांडारकर,
बालमांदीर, तळमजला, खोली नां .
2, 441, बुधवार पेठ, पुणे-2

1.हरीओम क्षमत्र मडळ बुधवार पेठ पुणे,2.गणेश क्षमत्र मडळ बुधवार पेठ पुणे,3.सदाक्षशव कॉम्पप्लेक्स
कसबा पेठ पुणे,4.औदुांबर अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,5.दागर्वाडी कसबा पेठ पुणे,6.पूजा अपार्ट मेर्
कसबा पेठ पुणे,7.चोरगे वाडी कसबा पेठ पुणे,8.कृष्णा हाइर्स कसबा पेठ पुणे,9.श्री क्षनकेत
अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,10.यक्षशगरी अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,11.डागरे वाडी कसबा पेठ
पुणे,12.लागणकर वाडी कसबा पेठ पुणे,13.जोशी वाडी कसबा पेठ पुणे,14.सगमनेरकर वाडी
कसबा पेठ पुणे,15.वडणेकर वाडी कसबा पेठ पुणे,16.क्षपडत वाडी कसबा पेठ पुणे,17.जगनाप
वाडी कसबा पेठ पुणे,18.लगड वाडी कसबा पेठ पुणे,19.कुलकणी वाडी कसबा पेठ पुणे,20.सुक्षमत
लक्ष्मण अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,21.कोळसे पार्ील वाडी कसबा पेठ पुणे,22.रासेन वाडी कसबा
पेठ पुणे,23.वनकर वाडी कसबा पेठ पुणे,24.दत्त कृपा क्षबल्डीग कसबा पेठ पुणे,25.देवळणकर
वाडी कसबा पेठ पुणे,26.दूधाने वाडी कसबा पेठ पुणे,27.साई चरण क्षबल्डीग कसबा पेठ
पुणे,28.माता कासार काक्षलकादे वी मांक्षदर रस्ता बुधवार पेठ पुणे-2,29.भाऊ साहे ग शालीग्राम पथ
बुधवार पेठ पुणे-2,30.सुखसागर लॉज जवळ फडके हौद चौक बुधवार पेठ पुणे-2,31.गणेश रोड
पुणे अब�न बँक समोर बुधवार पेठ पुणे-2,32.सेफ कॉम्पप्लेक्स काका साहे ब हशगरे सभा गृह शेजारी
बुधवार पेठ पुणे-2,33.हरीओम क्षमत्र मडळ बुधवार पेठ पुणे,34.गणेश क्षमत्र मडळ बुधवार पेठ
पुणे,35.सदाक्षशव कॉम्पप्लेक्स कसबा पेठ पुणे,36.औदुांबर अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,37.दागर्वाडी
कसबा पेठ पुणे,38.पूजा अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,39.चोरगे वाडी कसबा पेठ पुणे,40.कृष्णा
हाइर्स कसबा पेठ पुणे,41.श्री क्षनकेत अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,42.यक्षशगरी अपार्ट मर्
े कसबा पेठ
पुणे,43.डागरे वाडी कसबा पेठ पुणे,44.लागणकर वाडी कसबा पेठ पुणे,45.जोशी वाडी कसबा
पेठ पुणे,46.सगमनेरकर वाडी कसबा पेठ पुणे,47.वडणेकर वाडी कसबा पेठ पुणे,48.क्षपडत वाडी
कसबा पेठ पुणे,49.जगनाप वाडी कसबा पेठ पुणे,50.लगड वाडी कसबा पेठ पुणे,51.कुलकणी
वाडी कसबा पेठ पुणे,52.सुक्षमत ल�मण अपार्ट मेर् कसबा पेठ पुणे,53.कोळसे पार्ील वाडी कसबा
पेठ पुणे,54.रासेन वाडी कसबा पेठ पुणे,55.वनकर वाडी कसबा पेठ पुणे,56.दत्त कृपा क्षबल्डीग
कसबा पेठ पुणे,57.दे वळणकर वाडी कसबा पेठ पुणे,58.दूधाने वाडी कसबा पेठ पुणे,59.साई
चरण क्षबल्डीग कसबा पेठ पुणे,60.माता कासार काक्षलकादे वी मांक्षदर रस्ता बुधवार पेठ पुणे2,61.भाऊ साहे ग शालीग्राम पथ बुधवार पेठ पुणे-2,62.सुखसागर लॉज जवळ फडके हौद चौक
बुधवार पेठ पुणे-2,63.गणेश रोड पुणे अब�न बँक समोर बुधवार पेठ पुणे-2,64.सेफ कॉम्पप्लेक्स
काका साहे ब हशगरे सभा गृह शेजारी बुधवार पेठ पुणे-2

कसबा पेठ

आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
खोली क्रमाांक 1, कसबा पेठ,
पुणे-11

1.शहीद अब्दुल मडळा समोर कसबा पुणे,2.खुशीद ग्रेस स.ग्र.र..सस्था कसबा पुणे,3.मर्न माकेर्
शेजारी कसबा पुणे,4.पपीग स्र्े शन समोर कसबा पुणे,5.साळु के वाडी व वाडीया शेजारी कसबा
पुणे,6.माक्षणक चाळ कसबा पुणे,7.शहीद अब्दुल मडळा समोर कसबा पुणे,8.खुशीद ग्रेस
स.ग्र.र..सस्था कसबा पुणे,9.मर्न माकेर् शेजारी कसबा पुणे,10.पपीग स्र्े शन समोर कसबा
पुणे,11.साळु के वाडी व वाडीया शेजारी कसबा पुणे,12.माक्षणक चाळ कसबा पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
खोली क्रमाांक 2 ,कसबा पेठ,
पुणे-11

1.झाबरेचावडी कसबा पेठ पुणे,2.गावकोस मारुती कसबा पेठ पुणे,3.अबनपीर क्षमशद झाबरे चावडी
कसबा पेठ पुणे,4.मोरे वाडी झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,5.डु करे वाडी झाबरेचावडी कसबा पेठ
पुणे,6.माक्षणक चौक झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,7.फडके हौद हयवहार आळी कसबा पेठ
पुणे,8.हयवहार आळी जयराज कॉम्पप्लेक्स कसबा पेठ पुणे,9.कसबा पेठ पोस्र् ऑक्षफस समोर कसबा
पेठ पुणे,10.फडके हौद क्षमशदी समोर कसबा पेठ पुणे,11.महे श बँक शेजारी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार
पेठ व कसबा पेठ पुणे,12.पावर्े आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,13.लोणार
आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,14.जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ पुणे क्षववार
पेठ व कसबा पेठ पुणे,15.आगरवाल डे अरी समोर रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ
पुणे,16.झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,17.गावकोस मारुती कसबा पेठ पुणे,18.अबनपीर क्षमशद
झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,19.मोरे वाडी झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,20.डु करे वाडी� झाबरे
चावडी कसबा पेठ पुणे,21.माक्षणक चौक झाबरे चावडी कसबा पेठ पुणे,22.फडके हौद हयवहार
आळी कसबा पेठ पुणे,23.हयवहार आळी जयराज कॉम्पप्लेक्स कसबा पेठ पुणे,24.कसबा पेठ पोस्र्
ऑक्षफस समोर कसबा पेठ पुणे,25.फडके हौद क्षमशदी समोर कसबा पेठ पुणे,26.महे श बँक शेजारी
रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,27.पावर्े आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व
कसबा पेठ पुणे,28.लोणार आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,29.जुनी भाजी
आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,30.आगरवाल डेअरी समोर रक्षववार पेठ पुणे
रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
खोली क्रमाांक 3, कसबा पेठ,
पुणे-11

1.गावकोस मारुती कसबा पेठ पुणे,2.गावकोस मारुती कसबा पेठ पुणे,3.दे वजीबाबा चौक दारुवाला
पुल कसबा पेठ पुणे,4.फडके हौद कसबा पेठपुणे,5.झाबरेचावडी कसबा पेठ पुणे,6.गावकोस
मारुती कसबा पेठ पुणे,7.गावकोस मारुती कसबा पेठ पुणे,8.दे वजीबाबा चौक दारुवाला पुल
कसबा पेठ पुणे,9.फडके हौद कसबा पेठ पुणे,10.झाबरेचावडी कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
खोली क्रमाांक 4, कसबा पेठ,
पुणे-11

1.साततोर्ी पोलीस चौकी जवळ कसबा पेठ पुणे,2.क्षत्रमृती क्षमत्र मडळा जवळ कसबा पेठ
पुणे,3.आगरवाले रोड साततोर्ी पोलीस चौकी जवळ कसबा
पेठ पुणे,4.झाबरे आळी कसबा पेठ पुणे,5.क्षशपी आळी कसबा पेठ पुणे,6.नवा भैरवनाथ मांक्षदर
कसबा पेठ पुणे,7.गुडाचा गणपती परीसर कसबा पेठ पुणे,8.माक्षणक चौक कसबा पेठ पुणे,9.पवळे
चौक कसबा पेठ पुणे,10.जुना काळ भैरवनाथ मडळ परीसर कसबा पेठ पुणे,11.कसबा गणपती
परीसर कसबा पेठ पुणे,12.सायकल दवाखाना परीसर कसबा पेठ पुणे,13.गुजराथी हायस्कुल
मागील बाजू कसबा पेठ पुणे,14.मोती चौक रक्षववार पेठ पुणे,15.मोती चौक वेद्य हार्े ल समोर
रक्षववार पेठ पुणे,16.मोती चौक रेल्वे बुकींग ऑक्षफस समोर रक्षववार पेठ पुणे,17.फडके हौद वनदे वी
मडळ गल्ली रक्षववार पेठ पुणे,18.साततोर्ी पोलीस चौकी जवळ कसबा पेठ पुणे,19.क्षत्रमृती क्षमत्र
मडळा जवळ कसबा पेठ पुणे,20.आगरवाले रोड साततोर्ी पोलीस चौकी जवळ कसबा पेठ
पुणे,21.झाबरे आळी कसबा पेठ पुणे,22.क्षशपी आळी कसबा पेठ पुणे,23.नवा भैरवनाथ मांक्षदर

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ पुणे,24.गुडाचा गणपती परीसर कसबा पेठ पुणे,25.माक्षणक चौक कसबा पेठ
पुणे,26.पवळे चौक कसबा पेठ पुणे,27.जुना काळ भैरवनाथ मडळ परीसर कसबा पेठ
पुणे,28.कसबा गणपती परीसर कसबा पेठ पुणे,29.सायकल दवाखाना परीसर कसबा पेठ
पुणे,30.गुजराथी हायस्कुल मागील बाजू कसबा पेठ पुणे,31.मोती चौक रक्षववार पेठ पुणे,32.मोती
चौक वेद्य हार्े ल समोर रक्षववार पेठ पुणे,33.मोती चौक रे ल्वे बुकींग ऑक्षफस समोर रक्षववार पेठ
पुणे,34.फडके हौद वनदे वी मडळ गल्ली रक्षववार पेठ पुणे
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आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
ऑक्षफस खोली, कसबा पेठ, पुणे11

1.लोणार आळी रक्षववार पेठ पुणे,2.बोहरी वाडी रक्षववार पेठ पुणे,3.सोमाणे वाडी रक्षववार पेठ
पुणे,4.सावकार वाडी रक्षववार पेठ पुणे,5.कब्रस्तान वाडी रक्षववार पेठ पुणे,6.मुल्लार आळी रक्षववार
पेठ पुणे,7.लोणार आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ पुणे,8.बोहरी वाडी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार
पेठ पुणे,9.सोमाणे वाडी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ पुणे,10.सावकार वाडी रक्षववार पेठ पुणे
रक्षववार पेठ पुणे,11.कब्रस्तान वाडी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ पुणे,12.मुल्लार आळी रक्षववार पेठ
पुणे रक्षववार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आर सी एम गुजराथी हायस्कुल,
उत्तरे कडील इमारत, तळमजला,
चे स आक्षण कॉरम हॉल कसबा
पेठ, पुणे-11

1.रे ल्वे बुकींग समोरील गल्ली दलाल प्लायवूड समोर रक्षववार पेठ पुणे,2.सत नामदे व चौक दलाल
प्लायवूड समोर रक्षववार पेठ पुणे,3.सत नामदे व चौक धगेकर ऑक्षफस समोर रक्षववार पेठ
पुणे,4.हॉर्े ल भाक्षमकमागे क्षमरची वाला बोळ रक्षववार पेठ पुणे,5.मोती चौक यशोदा हॉव्स्पर्ल समोर
रक्षववार पेठ पुणे,6.आगरवाल शेजारी महाजन वाडी रक्षववार पेठ पुणे,7.लोणार आळी रक्षववार पेठ
पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,8.जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ
पुणे,9.क्षशतला दे वी मांक्षदरा शेजारी रक्षववार पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,10.नॉहहे ल सुगई
मशीन शेजारी रक्षववार पुणे रक्षववार पेठ व कसबा पेठ पुणे,11.फडके हौद चौक शेजारी कसबा पेठ
पुणे कसबा पेठ णे,12.आर सी एम गुजराथी शाळे शेजारी कसबा पेठ पुणे कसबा पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

जीवनधारा क्षवद्यालय, नागरवस्ती
क्षवकास योजना, युडीसी आवार,
पव्चचमेकडील खोली क्र.1, रास्ता
पेठ, पुणे-11

1.इदीरा क्षकचन वाडी रास्ता पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,2.आपोलो ते दारुवाला पुल रास्ता पेठ पो
चौकी जवळ रास्ता पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,3.मुबई वाला वाडी दारुवाला रास्ता पेठ घर क्र. 2
ते.35 पुणेशहर,4इांद्रप्रस्थ इमारत शेजारी रास्ता पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,5.बॉम्पबे वाडी
समथटपोलीस स्र्े शन समथटपोलीस स्र्े शन ते आझाद गल्ली रास्ता पेठ पुणे शहर,6.तारचद हॉव्स्पर्ल
समोर समथटपोलीस स्र्े शन ते आझाद गल्ली रास्ता पेठ पुणे शहर,7.समथटपोलीस चौकी समोर
समथटपोलीस स्र्े शन ते आझाद गल्ली रास्ता पेठ पुणे शहर,8इांद्रप्रस्थ कॉम्पप्लेक्स समथटपोलीस स्र्े शन
ते आझाद गल्ली रास्ता पेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

जीवनधारा क्षवद्यालय, नागरवस्ती
क्षवकास योजना, युडीसी आवार,
पव्चचमेकडील खोली क्र.2,
रास्ता पेठ, पुणे-11

1.नागेचवर मांक्षदर परीसर दक्षिण बाजु रास्ता पेठ घर पुणेशहर,2.नागझारी शेजारी पव्चचम बाजु रास्ता
पेठ घर पुणेशहर,3.खापडे वाडी हयांकर्े श आर्ो रास्ता
पेठ घर पुणेशहर,4.क्षवष्णु मांक्षदर परीसर दक्षिण रास्ता पेठ घर पुणेशहर,5.दत्त मांक्षदर दक्षिण बाजू
रास्ता पेठ घर पुणेशहर,6.स्वामी समथटमांक्षदर दक्षिण बाजू रास्ता पेठ घर पुणेशहर,7.छायाकार पथ
रास्ता पेठ घर पुणेशहर,8.दारूवाला पुल गणपती मांक्षदर रास्ता पेठ घर पुणेशहर,9.छायाकार पथ
दक्षिण बाजु रास्ता पेठ घर पुणेशहर,10.गणपती मांक्षदर दारूवाला पुल रास्ता पेठ घर
पुणेशहर,11.स�मेद चेंबर रास्ता पेठ घर पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

जीवनधारा क्षवद्यालय, नागरवस्ती
क्षवकास योजना, युडीसी आवार,
पव्चचमेकडील खोली क्र.3,रास्ता
पेठ, पुणे-11

1.नागेचवर रोड पव्चचम बाजू रास्ता पेठ नागेचवर मांक्षदर परीसर क्षत्रशुांड गणक्षपत दि पुणे
शहर,2.क्षसध्दे �र चौक पूवट बाजू रास्ता पेठ नागेचवर मांक्षदर परीसर क्षत्रशुांड गणक्षपत दि पुणे
शहर,3.क्षत्रशुांड गणक्षपत मांक्षदर पव्चचम बाजू रास्ता पेठ नागेचवर मांक्षदर परीसर क्षत्रशुांड गणक्षपत दि पुणे
शहर,4.नागेचवर मांक्षदरा समोर पव्चचमेस सोमवार पेठ घर न 146 ते 172 पुणे शहर,5.क्षत्रशुांड
गणपती पूवेस सोमवार पेठ घर न 146 ते 172 पुणे शहर,6.क्षवक्र.म क्षमत्र मडली गणपती मांक्षदर
दक्षिणेस सोमवार पेठ घर न 146 ते 172 पुणे शहर,7.नागेचवर मांक्षदरा उत्तर बाजु सोमवार पेठ घर न
146 ते 172 पुणे शहर,8.दारूवाला पुल उत्तरे स सोमवार पेठ घर न 209-238 पुणे
शहर,9.नागेचवर गल्ली दक्षिणेस सोमवार पेठ घर न 209-238 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

राजा धनराज क्षगरजी हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र. 2, 588,
रास्ता पेठ, पुणे-11

1.डोके तालीमचे मागे उत्तरेस नाना पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,2.डोके तालीम मागे दक्षिणेस
आझाद क्षमत्र मडळ जवळ नाना पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,3.डोके तालीम मागे समाज सुधारक
गणक्षपत जवळ नाना पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,4.लक्ष्मी रोड नाना पेठ पोलीस चौकी समोर नाना
पेठ घर क्र. 2 ते.35 पुणेशहर,5.के. ई. एम. हॉस्पीर्ल समोर पुवेभाग रास्ता पेठ घर क्र. 343 ते
374 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

राजा धनराज क्षगरजी हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र. 3, 588
रास्ता पेठ, पुणे-11

1.क्षनवडुां ग क्षवठोबा मांक्षदर समोर नाना पेठ पुणे शहर,2.घोडे पीर लगत क्षदिण बाजू नाना पेठ पुणे
शहर,3.चाद तारा मव्स्जद जवळ नाना पेठ घर क्र. 593
पुणे शहर,4.पारशी अर्ग्यारीजवळ नाना पेठ घर क्र. 593 पुणे शहर,5.नाना पेठ पोक्षलस चौकीजवळ
नाना पेठ घर क्र. 593 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

राजा धनराज क्षगरजी हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र.4, 588
रास्ता पेठ, पुणे-11

1.चादतारा क्षमशदीसमोर नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार गल्ली) पुणे
शहर,2.र्कारगल्ली पव्चचम बाजू नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार गल्ली)
पुणे शहर,3.म ॅजे��र्क इरा सोसा लगत नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार
गल्ली) पुणे शहर,4.क्षफरोज अपार्ट मेर् लगत नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696
700ते727(र्कार गल्ली) पुणे शहर,5.अलअमीर सोसा लगत नाना पेठ घर क्र. 646ते652
व696 700ते727(र्कार गल्ली) पुणे शहर,6.नानापेठ पोलीस चौकीसमोर शेलार वाडीयाजवळ
नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार गल्ली) पुणे शहर,7कोक्षहनूर हाउस जवळ
नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार गल्ली) पुणे शहर,8.लक्ष्मी रस्ता अल्पना
र्ाकीज समोर नाना पेठ घर क्र. 646ते652 व696 700ते727(र्कार गल्ली) पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

कसबा पेठ

कसबा पेठ

रास्ता पेठ

रास्ता पेठ

रास्ता पेठ

66

67

68

69

क्षर्ळक आयुवेक्षदक क्षवद्यालय,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, दक्षिणेकडील खोली
क्र.1, 583/2, रास्ता पेठ, पुणे11

1.परदे शीवाडी नागझरी नाल्या जवळ गणेश पेठ घर न 296 ते 347 पुणेशहर,2.परदे शी
वाडीयाजवळ गणेश पेठ घर न 296 ते 347 पुणेशहर,3.हरपळे
क्षबल्डीग गणेश पेठ घर न 296 ते 347 पुणेशहर,4.हरपळे क्षबल्डीग जवळ गणेश पेठ घर न 296 ते
347 पुणेशहर,5.मरीआई मांक्षदराजवळ पव्चचम गणेश पेठ घर न 296 ते
347पुणेशहर,6.फैयाजमजीळ जवळ गणेश पेठ घर न 296 ते 347 पुणेशहर,7.दळवीवाडी गणेश
पेठ घर न 296 ते 347 पुणेशहर,8.पवारवाडी गणेश पेठ घर न 296 ते 347पुणेशहर,
9.पवारवाडीयाजवळ अल्पना र्ॉकीज समोरील बोळ गणेश पेठ घर न 296 ते 347
पुणेशहर,10.पवार क्षबल्डीगजवळ अल्पना क्षसनेमा समोरीळ बोळ गणेश पेठ घर न 296 ते 347
पुणेशहर,11.पवार क्षबल्डीग पुणेशहर,12.जवाहर इांव्र्ग्लश स्कूलच्या जवळ पुणेशहर,13.सासवडे
वाडी जूना पुणेशहर,14.सासवडे वाडीया जवळ नळकोंडाळी पुणेशहर,15.रॉयळ कॉम्पप्लेक्स
पुणेशहर,16.एांक्षप्रयल इांन्र्रप्रायझेस शॉप क्षबल्डीग पुणेशहर,17.एांक्षप्रयल इांन्र्रप्रायझेस शॉप जवळ
वाडी पुणेशहर,18.गायधने वाडी पुणेशहर,19.फैयाज मजील अल्पना क्षसनेमा समोरील बोळ
पुणेशहर,20.मानभाउ वाडी भवानी फलोअर क्षमल शेजारी गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट
डु ल्या मारुती आरी् पुणेशहर,21.मोरे वाडी गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारूक्षोत
आरी् पुणेशहर,22.दुधभर्र्ी शेजारी धोबीघार् गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती
आरी् पुणेशहर,23.पॉ�युलर होम गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती आरी्
पुणेशहर,24.डु ल्यामारूक्षोत दुधभर्र्ी रस्ता गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती
आरी् पुणेशहर,25.औढा �मृक्षोत गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती आरी्
पुणेशहर,26.मानभाउ वाडी ओढा �मृक्षोत च्या पव्चचम बाजू गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट
डु ल्या मारुती आरी् पुणेशहर,27.मानभाउ क्षबल्डीग गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या
मारुती आरी् पुणेशहर,28.श्रीकृष्णा मांक्षदर गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती आरी्
पुणेशहर,29.श्री कृष्णा मांक्षदर मागची बाजु गणेश पेठ घर क्र. 348 ते 363 पयतट डु ल्या मारुती आरी्
पुणेशहर,30.गाधी प्र.ोो जनरल स्र्ोअर म.न.पा. नळ कोडाळे डु ल्या मारुती आयभुटषण
पुणेशहर,31.मानभाउ वाडी डु ल्या मारुती आयभुटषण पुणेशहर,32.चोरगेवाडी आयभुटषण
पुणेशहर,33.घुळे क्षबल्डीग डु ल्या मारुती आयभुटषण पुणेशहर,34.पवार वाडी डु ल्या मारुती
आयभुटषण पुणेशहर,35.पत्रया ची तालीम शेजारी पव्चचमे डु ल्या मारुती
आयभुटषण पुणेशहर,36.पागुळ आळी गणेश पेठ पुणे-2

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

क्षर्ळक आयुवेक्षदक क्षवद्यालय,
तळमजला, मक्षहला क्षवश्राम गृह
खोली, 583/2 रास्ता पेठ, पुणे11

1.चहहाण वाडी आयटभष
ू ण क्षथएर्र माक्षगल परीसर गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384
ते 410 पुणेशहर,2.महानुभाव रस्ता उत्तरे गणेशपेठ
आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते 410 पुणेशहर,3.महानुभाव वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण
क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते 410 पुणेशहर,4.रासणे वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर
घर क्र. 384 ते 410 पुणेशहर,5.वाडीकर वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384
ते 410 पुणेशहर,6.बनकरवाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते 410
पुणेशहर,7.शास्त्री क्षबल्डीग गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते 410
पुणेशहर,8.मारूती कॉम्पप्लेक्स डु ल्या मारुती ते जुनी दुधभट्टी आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र.
384 ते 410 पुणेशहर,9.तरडे वाडी हनुमान मांक्षदर रस्ता पव्चचम बाजू आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर
क्र. 384 ते 410 पुणेशहर,10.कुदले वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते
410 पुणेशहर,11.हनुमान मांक्षदरा समोर गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर घर क्र. 384 ते 410
पुणेशहर,12.लक्ष्मीरस्ता आयटभष
ू ण क्षथएर्र शेजारी पव्चचमेस गणेशप आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर
पुणेशहर,13.आयटभष
ू ण क्षथएर्र लक्ष्मी रस्ता गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर पुणेशहर,14.गणेश
पोलीस स्र्े शन पेडणे क्षबल्डीग पूवस
े गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर पुणेशहर,15.आमजे खान
चौक गजेरा पोलीस गणेश पोलीस स्र्े शन पव्चचम आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर पुणेशहर,16.आत्तार
वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र परीसर पुणेशहर,17.काकडे वाडी गणेशपेठ आयटभष
ू ण क्षथएर्र
परीसर पुणेशहर,18.शेडगे वाडी गुरूनानक रोडच्या पाठी मागे पूवेस गुरूनानक रोड पूवे क्षकडल भाग
बेलदार गल्ली घर क्र. 4 पुणेशहर,19.नागरेवाडी गुरूनानक रोड गणेशपेठ गुरूनानक रोड पूवे
क्षकडल भाग बेलदार गल्ली घर क्र. 4 पुणेशहर,20.भुसा वळकर वाडी गुरूनानक रोड गणेशपेठ
गुरूनानक रोड पूवे क्षकडल भाग बेलदार गल्ली घर क्र. 4 पुणेशहर,21.माळे गावकर वाडी
गुरूनानक रोड गणेशपेठ गुरूनानक रोड पूवे क्षकडल भाग बेलदार गल्ली घर क्र. 4
पुणेशहर,22.ताबोळीवाडी गुरूनानक रोड गणेशपेठ गुरूनानक रोड पूवे क्षकडल भाग बेलदार गल्ली
घर क्र. 4 पुणेशहर,23.लोखडी वाडी गुरूनानक रोड गणेशपेठ गुरूनानक रोड पूवे क्षकडल भाग
बेलदार गल्ली घर क्र. 4 पुणेशहर,24.गुरूनानक रोड गणेश पेठ गणेशपेठ गुरूनानक रोड पूवे
क्षकडल भाग बेलदार गल्ली घर क्र. 4 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

क्षर्ळक आयुवेक्षदक क्षवद्यालय,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, दक्षिणेकडील खोली
क्र.3, 583/2 रास्ता पेठ, पुणे-11

1.मोक्षहते गल्ली नवीन दूध भर्र्ीच्या समोर गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450 -51
पुणेशहर,2.बेलदार गल्ली नवीन दुधभर्र्ीच्या समोर गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450
-51 पुणेशहर,3.चाभार गल्ली नागझरी नाल्या लगत दक्षिणेस बाजू रास्ता पेठ गणेश पेठ घर क्र.
452 ते 491 पुणेशहर,4.गुरुनानकरोड पूवेकडे नागझरी नाल्या पयंत गणेशपेठ घर क्र.323 ते
342 -440 ते 450 -51 पुणेशहर,5.दे वजी बाबा मांक्षदरा मागे पूवे कडे नाल्यालगत गणेशपेठ घर
क्र.323 ते 342 -440 ते 450 -51 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

रास्ता पेठ

क्षर्ळक आयुवेक्षदक क्षवद्यालय,
पव्चचमेकडील इमारत,
तळमजला, दक्षिणेकडील खोली
क्र.4, 583/2 रास्ता पेठ, पुणे11

1.बेलदार गल्ली गुरुनानक रोडच्या पाठी मागे पूवस
े गुरुनानक रोड पूवे क्षकडल भाग बेलदार गल्ली
घर क्र. 4 पुणेशहर,2.लक्ष्मीपुजा क्षनवास अल्पना र्ॉकीज समोर लक्ष्मी रोड गणेशपेठ घर क्र.323 ते
342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,3.पाथुडगल्ली लक्ष्मी रोडच्या उतरे स डु ल्या मारुतीत चौक
गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,4.अल्पना र्ॉकीज समोर भैरोबा आळी
पवारा क्षबडी वालेचा बोळ गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,5.परदे शी
वाडी भैरोबा दे ऊळच्या मागे अल्पना र्ॉकीज समोर गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-
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रास्ता पेठ

51 पुणेशहर,6.दे वकर वाडी गणपती मांक्षदर शेजारी लक्ष्मी रोड च्या उतर बाजूस गणेशपेठ घर
क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,7.दळवी वाडी लक्ष्मी रोड काळ भैरव मांक्षदर समोर
गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,8.नगरकर वाडी लक्ष्मी रोड डु ल्या
मारुतीत चौक गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51 पुणेशहर,9.महाराज अपार्ट मेर्
डु ल्या मारुती चौक लक्ष्मी रोड गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51
पुणेशहर,10.डु ल्या मारुती चौक लक्ष्मी रोड गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450-51
पुणेशहर,11.साई माऊली अपार्ट मेर् लक्ष्मी रोड च्या उत्तरेस गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते
450-51 पुणेशहर,12.हभगारकर वाडी डु ल्या मारुतीत चौक जवळ लक्ष्मी रोड गणेशपेठ घर
क्र.323 ते 342 -440 ते 450 -51 पुणेशहर,13.मोरे वाडी डु ल्या मारुती चौक मारुती
कॉम्पप्लेक्ससमोर गणेशपेठ घर क्र.323 ते 342 -440 ते 450 -51 पुणेशहर,14.मोक्षहते गल्ली
नवीन दुध भट्टी समोर गणेश पेठ घर क्र. 323 ते 342 -440 ते450-451
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बुधवार पेठ

शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
तळमजला खोली क्र. 3, 784,
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.दत्तमांक्षदरच्या जवळ क्षसर्ी पोस्र् चौक बुधवार पेठ पुणे,2.दगडू हलवाई गणपती समोरील बाजू
बुधवार पेठ पुणे,3.वसत र्ॉक्षकज जवळ बुधवार पेठपुणे,4.श्री कृष्णा र्ॉक्षकज बुधवार पेठ पुणे,5.श्री
कृष्णा र्ॉक्षकज समोर धन्या मारुती बुधवार पेठ पुणे
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बुधवार पेठ

शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
खोली क्र. 4, 784, बुधवार पेठ,
पुणे-2

1.गुळशे तालीम जवळ बोळ बुधवार पेठ पुणे,2.मोतीचौक बुधवार पेठ पुणे,3.क्षवष्णुपरु ा बुधवार पेठ
पुणे,4.सोन्यामारूती चौक बुधवार पेठ पुणे,5.साधना फोर्ो स्र्ुक्षडओ बुधवार पेठ पुणे,6.बार्ा फू र्
वेअर बुधवार पेठ पुणे,7.केदारी चौक बुधवार पेठ पुणे,8.श्री कृष्णा र्ॉक्षकज लेन बुधवार पेठ
पुणे,9.गोडसे उपहार गृह बुधवार पेठ पुणे
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बुधवार पेठ

शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
तळमजला खोली क्र. 5, 784,
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.पासोडया क्षवठोबा चौक बुधवार पेठ पुणे,2.चोळखण आळी (पासोडया क्षवठोबा चौक) बुधवार पेठ
पुणे,3.ढमढे रे बोळ बुधवार पेठ पुणे,4.चोळखण आळी बुधवार पेठ पुणे,5.पुक्षनत माकेर् चोळखण
आळी जवळ बुधवार पेठ पुणे,6.बादाचा बोळ चोळखण आळी जवळ लक्ष्मी रोड बुधवार पेठ
पुणे,7.पासोडा क्षवठोबा रोड बुधवार पेठ पुणे,8.महाजन ओळ गुलशे तालीम जवळ बुधवार पेठ
पुणे,9.406 क्षवनायक माकेर् बुधवार पेठ पुणे-2
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शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
तळमजला खोली क्र. 1, 784,
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.डॉ.उसेकर हॉव्स्पर्ल मागे कसबा पेठ,2.क्षवष्णूक्षप्रया अपार्ट मेंर् डॉ.उसेकर हॉ मागे कसबा
पेठ,3.केदारे चवर बोळ लक्ष्मी मांगल कायालय.शेजारी कसबा
पेठ,4.दे ववाडी केदारे चवर मांदीरा शेजारी कसबा पेठ,5.ओांकार अपार्ट मेंर् केदारे चवर मांदीरा शेजारी
कसबा पेठ,6.सदाबहार हौ.सोसायर्ी क्षजजामाता हॉल समोर कसबा पेठ,7.कौस्तुभ अपार्ट मेंर् कसबा
पेठ,8.खराडे वाडी फणी आळी तालम शे. कसबा पेठ,9.कामठे वाडी फणी आळी तालीम कसबा
पेठ,10.स्वामी कांन्स्रक्शन कसबा पेठ,11.गोरोडे वाडी फणी आळी तालीम शेजारी कसबा
पेठ,12.क्षशतोळे वाडी नृहसह भवन फणी आळी कसबा पेठ,13.यज्ञवल्य आश्रम समोर कसबा
पेठ,14.क्षप्रयदशटनी अपार्ट मेंर् जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,15.उां बच्या मारुती चौक जुनी
तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,16.नायडू वाडी जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,17.दे ववाडी
जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,18.जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,19.जुनी तपकीर गल्ली
(वसांत र्ॉकीज समोर) कसबा पेठ पुणे,20.कल्याण भवन (आांबेकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,21.जुनी
तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,22.गुजाळ वाडी आांबेडकर बोळ कसबा पेठ पुणे,23.भार्ीवाडी
नानावत तरुण मांडळ (आांबेकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,24.सदगुरु कॉम्पप्लेक्स (आांबेडकर बोळ)
कसबा पेठ पुणे,25.ऊँकार अपार्ट मेंर् (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,26.दत्तकृपा रामक्षवजय
क्षहरदा क्षबल्डींग (आांबेकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,27.राजमाता कॉम्पप्ले क्स सांस्था सांक्षचत (आांबेडकर
बोळ) कसबा पेठ पुणे,28.नातू चाळ आांबेडकर बोळ (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,29.भडभडे
वाडी आांबेडकर बोळ कसबा पेठ,30.सांपदा अपार्ट मेंर् आांबेडकर बोळ कसबा पेठ,31.तरडे क्षबल्डींग
पुनीत पैलेस न्यु गणेश रोड कसबा पेठ,32.दे ववाडी केदारेचवर मांदीरा शेजारी कसबा पेठ,33.ओांकार
अपार्ट मेंर् केदारे चवर मांदीरा शेजारी कसबा पेठ,34.सदाबहार हौ.सोसायर्ी क्षजजामाता हॉल समोर
कसबा पेठ,35.कौस्तुभ अपार्ट मेंर् कसबा पेठ,36.खराडे वाडी फणी आळी तालम शे. कसबा
पेठ,37.कामठे वाडी फणी आळी तालीम कसबा पेठ,38.स्वामी कांन्स्रक्शन कसबा पेठ,39.गोरोडे
वाडी फणी आळी तालीम शेजारी कसबा पेठ,40.क्षशतोळे वाडी नृहसह भवन फणी आळी कसबा
पेठ,41.यज्ञवल्य आश्रम समोर कसबा पेठ,42.क्षप्रयदशटनी अपार्ट मेंर् जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ
पुणे,43.उां बच्या मारुती चौक जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,44.नायडू वाडी जुनी तपकीर
गल्ली कसबा पेठ पुणे,45.दे ववाडी जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,46.जुनी तपकीर गल्ली
कसबा पेठ पुणे,47.जुनी तपकीर गल्ली (वसांत र्ॉकीज समोर) कसबा पेठ पुणे,48.कल्याण भवन
(आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,49.जुनी तपकीर गल्ली कसबा पेठ पुणे,50.गुजाळ वाडी
आांबेडकर बोळ कसबा पेठ पुणे,51.भार्ीवाडी नानावत तरुण मांडळ (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ
पुणे,52.सदगुरु कॉम्पप्लेक्स (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,53.ऊँकार अपार्ट मेंर् (आांबेडकर
बोळ) कसबा पेठ पुणे,54.दत्तकृपा रामक्षवजय क्षहरदा क्षबल्डींग (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ
पुणे,55.राजमाता कॉम्पप्ले क्स सांस्था सांक्षचत (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,56.नातू चाळ
आांबेडकर बोळ (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,57.भडभडे वाडी आांबेडकर बोळ कसबा
पेठ,58.सांपदा अपार्ट मेंर् आांबेडकर बोळ कसबा पेठ,59.तरडे क्षबल्डींग पुनीत पैलेस न्यु गणेश रोड
कसबा पेठ,60.मोती हाईर्स न्यु गणेश रोड कसबा पेठ,61.गुजर वाडी कासारदे वी मांदीराजवळ
कसबा पेठ
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बुधवार पेठ

शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
मजला खोली क्र. 2 (प्राचायट
कायालय), 784, बुधवार पेठ,
पुणे-2

1.याज्ञवल्क्य आश्रमाजवळ फणी आळी कसबा पेठ,2.साक्षवत्री अपार्ट मेंर् ताांबर् हौद चौक कसबा
पेठ,3.ताांबर् हौद चौक कसबा पेठ,4.शाळा नां .6 राजमाता शाळे समोर ताांबर् (ताांबर् हौद चौक)
कसबा पेठ,5.शाळा नां.6 राजमाता शाळे समोर ताांबर् (ताांबर् हौद चौक) कसबा पेठ,6.जनादट न
पवळे सांघा जवळ ताांबर् हौद (ताांबर् हौद चौक) कसबा ठ,7.मारुती मांदीर शेजारी माक्षणक हौद
कसबा पेठ,8.शमा क्षबल्डींग माक्षणक हौद कसबा पेठ,9.अमय सोसायर्ी कसबा पेठ माक्षणक हौद
कसबा पेठ,10.राठी अपार्ट मेंर् माक्षणक हौद कसबा पेठ,11.माक्षणक हौद चौक सायकल दवाखान्या
जवळ (सायकल दवाखान्या कसबा पेठ,12.माक्षणक हौद गुांडच्या गणपती जवळ (सायकल
दवाखान्या जवळ) कसबापेठ,13.शांकर स्मृती माक्षणक हौद चौक (सायकल दवाखान्या जवळ)
कसबा पेठ,14.यशोदा सोसायर्ी माक्षणक चौक (सायकल दवाखान्या जवळ) कसबा पेठ,15.नातू
चाळ आांबेडकर बोळ (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,16.भडे भडे वाडी (आांबेडकर बोळ) कसबा
पेठ पुणे,17.सांपदा अपार्ट मेंर् (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,18.तरडे क्षबल्डींग पुनीत प ॅलेस (न्यू
गणेश रोड) कसबा पेठ पुणे,19.मोती हाईर्स न्यू गणेश रोड (न्यू गणेश रोड) कसबा पेठ
पुणे,20.गुजर वाडी कासारदे वी मांदीराजवळ कसबा पेठ पुणे,21.ओांकार अपार्ट मेंर् केदारे चवर मांदीरा
शेजारी कसबा पेठ,22.सदाबहार हौ. सोसायर्ी कसबा पेठ,23.कौस्तुभ अपार्ट मेंर् कसबा
पेठ,24.खराडे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम शेजारी कसबा पेठ,25.कामठे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम
कसबा पेठ,26.स्वामी कन्स्रक्शन कसबा पेठ,27.गोरोडे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम शेजारी कसबा
पेठ,28.क्षशतोळे वाडी नरहसह भवन फ़णी आळी कसबा पेठ,29.याज्ञवल्क्य आश्रमासमोर कसबा
पेठ,30.राठी अपार्ट मेंर् माक्षणक चौक कसबा पेठ,31.माक्षणक चौक सायकल दवाखान्या जवळ
कसबा पेठ,32.माक्षणक चौक गुांडच्या गणपती जवळ कसबा पेठ,33.शांकर स्मृती माक्षणक चौक
कसबा पेठ,34.यशोदा सोसायर्ी माक्षणक चौक (सायकल दवाखान्या जवळ) कसबा पेठ,35.नातू
चाळ आांबेडकर बोळ (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,36.भडे भडे वाडी (आांबेडकर बोळ) कसबा
पेठ पुणे,37.सांपदा अपार्ट मेंर् (आांबेडकर बोळ) कसबा पेठ पुणे,38.तरडे क्षबल्डींग पुनीत प ॅलेस (न्यू
गणेश रोड) कसबा पेठ पुणे,39.मोती हाईर्स न्यू गणेश रोड (न्यू गणेश रोड) कसबा पेठ
पुणे,40.गुजर वाडी कासारदे वी मांदीराजवळ कसबा पेठ पुणे,41.ओांकार अपार्ट मेंर् केदारे चवर मांदीरा
शेजारी कसबा पेठ,42.सदाबहार हौ. सोसायर्ी कसबा पेठ,43.कौस्तुभ अपार्ट मेंर् कसबा
पेठ,44.खराडे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम शेजारी कसबा पेठ,45.कामठे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम
कसबा पेठ,46.स्वामी कन्स्रक्शन कसबा पेठ,47.गोरोडे वाडी फ़णी आळी ताक्षलम शेजारी कसबा
ठ,48.क्षशतोळे वाडी नरहसह भवन फ़णी आळी कसबा पेठ,49.याज्ञवल्क्य आश्रमासमोर कसबा पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

बुधवार पेठ

शेठ क्षहरालाल सराफ हायस्कूल,
तळमजला खोली क्र. 6, 784,
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.जूनी तपकीर गल्ली दे वस्थान ऋगवेदी ब्राम्पहण सांस्था बुधवार पेठ पुणे,2.जूनी तपकीर गल्ली
हरभरा राम मांदीर बुधवार पेठ पुणे,3.कासारदे वी मांदीर
रस्ता बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

िेि ठहरालाल सराि
हायस्त्कूल, तळ मजला,
िाळे च्या प्राांगणात तात्पुरते
केंद् , तळ मजला, 784,
बुधवार पेि, पुणे-2

1.िडके हौद ते मोतीचौक रस्त्ता बुधवार पेि पुणे-2,2.िेि ठहरालाल सराि प्र.िाळा समोर
बुधवार पेि पुणे-2,3.नामदे वकायालया जवळ बुधवार पेि बुधवार पेि पुणे-2,4.श्री
पासोडया मारुती मांदीरा समोर बुधवार पेि पुणे-2,5.प्राथवना समाज पथ गल्ली बुधवार पेि
पुणे-2,6.तपकीर गल्ली बुधवार पेि पुणे-2,7.पासोडया ठविोबा रोड बुधवार पेि पुणे2,8.वसांत ठसनेमा समोर प्रकाि ठडपाटव मेंट बुधवार पेि पुणे-2,9.िडके हौद ते मोतीचौक
रस्त्ता बुधवार पेि पुणे-2,10.िेि ठहरालाल सराि प्र.िाळा समोर बुधवार पेि पुणे2,11.नामदे वकायालया जवळ बुधवार पेि बुधवार पेि पुणे-2,12.श्री पासोडया मारुती
मांदीरा समोर बुधवार पेि पुणे-2

सवव
मतदाराांसािी

बुधवार पेठ

नुतन मराठी क्षवदयालय प्रशाला,
तळमजला, खोली क्र.1, 212,
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.क्षभडे वाडी बाजीराव रोड झाांजळे क्षवठोबा मांदीरा जवळ बुधवार पेठ पुणे,2.स्वास्तीक चें बसट लक्ष्मी
रोड वैभव साडी सेंर्र जवळ बुधवार पेठ पुणे,3.पराांजये वाडी न.म.क्षव.शाळे जवळ बाजी राव रोड
बुधवार पेठ पुणे,4.कन्है यालाल वाडी नूम क्षवशाळे जवळ अबक चौक बुधवार पेठ पुणे,5.क्षसध्दाथट
चें बसट जोगेचवरी मांदीरा जवळ अबक चौक बुधवार पेठ पुणे,6.स्नेहल चेंबसट जोगेचवरी मांदीरा जवळ
अबक चौक बुधवार पेठ पुणे,7.क्षभडे चें बसट जोगेचवरी मांदीरा जवळ बुधवार पेठ पुणे,8.कानडे वाडी
जोगेचवरी मांदीरा जवळ बुधवार पेठ पुणे,9.वेद पाठक वाडी जोगेचवरी मांदीरा जवळ बुधवार पेठ
पुणे,10.झाांजलेवाडी झाांजले क्षवठोबा मांदीरा जवळ बुधवार पेठ पुणे,11.बाजीराव रोड लक्ष्मी रोड
बुधवार पेठ पुणे,12.बाजीराव रोड उत्तरे कडील भाग बुधवार पेठ पुणे,13.बाजीराव रोड आघा
बलवांत चौक बुधवार पेठ पुणे,14.आप्पा बलवांत चौक ते जोगेचवरी मांदीर बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

बुधवार पेठ

नुतन मराठी क्षवदयालय प्रशाला,
तळमजला, खोली क्र.3, 212
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.बाजीराव रोड उत्तरे कडील भाग बुधवार पेठ पुणे,2.बाजीराव रोड आप्पा बलवांत चौक बुधवार पेठ
पुणे,3.बळवांत चौकते जोगेचवरी मांदीर बुधवार पेठ पुणे,4.लक्ष्मीरोड अजय लॉज पुना गेस्र् हॉऊस
च्या मागे बुधवार पेठ पुणे,5.जोगेचवरी बोळ श्री क्षवद्या बोकील कां सरस्वती क्षनवास बुधवार पेठ
पुणे,6.क्षशवाजी रोड दगडू शेर् गणपती मांदीर मागे बुधवार पेठ पुणे,7.रतन र्ॉकीज गल्ली अ. ब.
चौक मजुर आड्डा बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

नुतन मराठी क्षवदयालय प्रशाला,
तळमजला, खोली क्र.15, 212
बुधवार पेठ, पुणे-2

1.श्री माधव अपार्ट मेंर् दगडू शेठ गणपती मागे क्षशवाजी रोड बुधवार पेठ पुणे,2.गोसावी वाडी
फरासखाना पो.स्र्े .मागे बुधवार पेठ पुणे,3.जयदीप हॉर्े ल क्षशवाजी रस्ता बुधवार पेठ पुणे,4.मांदार
अपार्ट मेंर् मुळचांद कापड दुकाना शेजारी लक्ष्मी रोड बुधवार पेठ पुणे,5.क्षतरां गा भवन समोर क्षशवाजी
रोड बुधवार पेठ पुणे,6.बेलबाग दे वस्थान नगरवाचन समोर लक्ष्मी रोड बुधवार पेठ
पुणे,7.नवमहाराष्र बेकरी मागे कोतवाल चावडी स्र् ॅण्ड पाकट बुधवार पेठ पुणे,8.एन एन एम
मावावाला शेजारी बुधवार पेठ पुणे,9.केळकर ऑप्र्ीक्षशयन पाकींग स्र् ॅण्ड समोर क्षशवाजी रोड
बुधवार पेठ पुणे,10.दुगाहॉर्े ल बोळ पाकींग स्र् ॅण्ड समोर क्षशवाजी रोड बुधवार पेठ पुणे,11.आदीनाथ
सहकारी बँक शेजारी बाबुगेनु चौक बुधवार पेठ पुणे,12.कला सागर फोर्ो स्र्ुक्षडओ बाबु गेन ू चौक
बुधवार पेठ पुणे,13.भर्वाडी गोकुळदास शेजारी तुळशीबाग बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

बुधवार
पेि

बुधवार पेठ
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सदाक्षशव
पेठ

सुांदराबाई राठी सेवासदन
हायस्कूल, तळमजला, खोली
क्रमाांक 1, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.घर क्र. 066 ते 790 सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,2.सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे
सदाक्षशव पेठ पुणे,3.728 सदाक्षशव पेठ हरीहर अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशव पेठ
पुणे,4.729-738सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,5.739-744सदाक्षशव पेठ
कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,6.745-750सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव
पेठ पुणे,7.751-754सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,8.755760सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,9.761-764 765 सदाक्षशव पेठ
कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,10.767सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव
पेठ पुणे,11.अन्नपूणा सोसायर्ी कै.गाडगीळ स्रीर् सदाक्षशव ठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,12.सदाक्षशव
पेठ पुणे 0664734471920212324 सदाक्षशव सदाक्षशव पेठ पुणे,13.सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड
पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,14.728 सदाक्षशव ठ हरीहर अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशव पेठ
पुणे,15.729-738सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,16.739-744सदाक्षशव पेठ
कुमठे कर रोड पुणे सदाक्षशवपेठ पुणे,17.745-750सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव
पेठ पुणे,18.751-754सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,19.75560सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,20.761-764 765 सदाक्षशव पेठ
कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव पेठ पुणे,21.767सदाक्षशव पेठ कुमठे कर रोड पुणे -30 सदाक्षशव
पेठ पुणे,22.अन्नपूणा सोसायर्ी कै.गाडगीळ स्रीर् सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे

81

सदाक्षशव
पेठ

सुांदराबाई राठी सेवासदन
हायस्कूल तळमजला, खोली
क्र.2, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.साांगली बँक नागनाथ पार सदाक्षशव पेठ पुणे,2.क्षवष्णु प्रसाद सभा गृह गाडगील पथ सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.गायआळी शक्षनपार सदाक्षशव पेठ
पुणे,4.साांगली बँक नागनाथ पार सदाक्षशव पेठ पुणे,5.क्षवष्णु प्रसाद सभा गृह गाडगील पथ सदाक्षशव
पेठ पुणे,6.गायआळी शक्षनपार सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

सुांदराबाई राठी सेवासदन
हायस्कूल तळमजला, खोली
क्र.3, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.पुना म्पयुक्षनक्षसपल को.ऑप.बँक जवळ फडतरे चौक सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,2.सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.अन्नपूणा सोसायर्ी कै.गाडगीळ स्रीर् सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,4.पुना म्पयुक्षनक्षसपल
को.ऑप.बँक जवळ फडतरे चौक सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,5.शाांताबाई गोखळे चौक नागनाथ
गाडगील स्रीर् सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,6.उष काळ क्षबल्डींग गाडगील स्रीर् सदाक्षशव पेठ
पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,7.कोकार्े वाडी व गाडगील स्रीर् सदाक्षशव पुणे 30 सदाक्षशव पेठ
पुणे,8.डी बी कैरल कॉनटर बै.गाडगील स्ररीर् सदाक्षशव पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,9.क्षवशदाक्षगरी
क्षबल्डींग कामठे रोड क्षचत्रशाळा पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,10.रानडे हॉव्स्पर्ल समोर नागनाथ पार
पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,11.कै. सो. शाांताबाई गोखले चौक गाडगीळ पथ सदाक्षशव पेठ पुणे,12.पुना
म्पयुनक्षसपल को. ऑप. बँक जवळ फडतरे चौक सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,13.सदाक्षशव पेठ
पुणे,14.अन्नपूणा सोसायर्ी कै.गाडगीळ स्रीर् सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,15.पुना
म्पयुक्षनक्षसपल को.ऑप.बँक जवळ फडतरे चौक सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ णे,16.शाांताबाई गोखळे
चौक नागनाथ गाडगील स्रीर् सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,17.उष काळ क्षबल्डींग गाडगील स्रीर्
सदाक्षशव पेठ पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,18.कोकार्े वाडी व गाडगील स्रीर् सदाक्षशव पुणे 30
सदाक्षशव पेठ पुणे,19.डी बी कैरल कॉनटर बै.गाडगील स्ररीर् सदाक्षशव पुणे 30 सदाक्षशव पेठ
पुणे,20.क्षवशदाक्षगरी क्षबल्डींग कमर्े रोड क्षचथ शाळा पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,21.रानडे हॉव्स्पर्ल
समोर नागनाथ पार पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,22.कै.सो.शाांताबाई गोखले चौक गाडगील पथ
सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

अण्णाभाऊ साठे मनपा शाळा क्र
5, उत्तरे कडील खोली क्र.1,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.गोले कॉम्पप्ले क्स कुमठे कर पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,2.प्रभाकर चेंबसट कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.कुमठकर रोड उत्तर क्षदशेस क्षवश्राम बाग वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,4.क्षसध्दाथटदशटन सहकारी गृह
सांस्था कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,5.श्री असोक्षसएर् कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,6.रां गरे खा
अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोडसदाक्षशव पेठ पुणे,7.सप्तश्री क्षनवास कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे,8.गोखळे वाडी कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,9.जळींद्र क्षनवास कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे,10.सदाक्षशव अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,11.सदाक्षशव पेठ पोस्र् ऑक्षफस जवळ
सदाक्षशव पेठ पुणे,12.क्षवष्णु लक्ष्मी सोसायर्ी सदाक्षशव पेठ पुणे,13.क्षचत्र शाळा चौक कुमठे कर रोड
सदाक्षशव पेठ पुणे,14.सदाक्षशव पेठ पुणे,15.गोले कॉम्पप्लेक्स कुमठे कर पुणे 30 सदाक्षशव पेठ
पुणे,16.प्रभाकर चेंबसट कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,17.कुमठकर रोड उत्तर क्षदशेस क्षवश्राम बाग
वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,18.क्षसध्दाथटदशटन सहकारी गृह सांस्था कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,19.श्री
असोक्षसएर् कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,20.रां गरे खा अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे,21.सप्तश्री क्षनवास कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,22.गोखळे वाडी कुमठे कर रोड सदाक्षशव
पेठ पुणे,23.जळींद्र क्षनवास कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,24.सदाक्षशव अपार्ट मेंर् कुमठे कर रोड
सदाक्षशव पेठ पुणे,25.सदाक्षशव पेठ पोस्र् ऑक्षफस जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,26.क्षवष्णु लक्ष्मी
सोसायर्ी सदाक्षशव पेठ पुणे,27.क्षचत्र शाळा चौक कुमठे कर रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,28.सदाक्षशव पेठ
पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एमईएस मुलाांचे भावे हायस्कूल,
तळमजला, पव्चचम खोली क्र 1,
पेरुगेर् , सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.ज्ञान प्रबोक्षधनी शाळे समोरील गल्ली क्षवद्याभवन शेजा सदाक्षशव पेठ पुणे,2.ज्ञान प्रबोक्षधनी शाळे
समोर क्षवद्याभवन मेस शेजारी सदाक्षशव पेठ पुणे,3.पेरूगेर् भावे हायस्कुल जवळ बापुजी चौक
सदाक्षशव पेठ पुणे,4.ब्राम्पहण कायालय शेजारी सदाक्षशव पेठ पुणे,5.1013 गांधाली अपार्ट मेंर् रानडे
हॉस्र्े ल शेजारी नागनाथ सदाक्षशव पेठ पुणे,6.ज्ञान प्रबोक्षधनी शाळे समोरील गल्ली क्षवद्याभवन शेजा
सदाक्षशव पेठ पुणे,7.ज्ञान प्रबोक्षधनी शाळे समोर क्षवद्याभवन मेस शेजारी सदाक्षशव पेठ पुणे,8.पेरूगेर्
भावे हायस्कुल जवळ बापुजी अणे चौक ज्ञानप सदाक्षशव पेठ पुणे,9.ब्राम्पहण कायालय शेजारी
सदाक्षशव पेठ पुणे,10.1013 गांधाली अपार्ट मर्
ें रानडे हॉस्र्े ल शेजारी नागनाथ पार सदाक्षशव पेठ पुणे
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82

83

84

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ
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85

86

87

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

एमईएस मुलाांचे भावे हायस्कूल
तळमजला, पव्चचम खोली क्र 3,
पेरुगेर्, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रोड पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,2.क्षलमयेवाडी सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.शेडगेवाडी सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,4.भावे हायस्कुल जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे
सदाक्षशव पेठ पुणे,5.दे शमुख वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,6.भरत नार्य मांदीरा जवळ
सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,7.सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रोड पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,8.क्षलमयेवाडी
सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,9.शेडगेवाडी सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,10.भावे
हायस्कुल जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,11.दे शमुख वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव
पेठ पुणे,12.भरत नार्य मांदीरा जवळ सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल, क्षर्ळक रोड,
क्षजन्या जवळील डावी बाजू खोली
क्र.19, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.लाल बहादुर शास्त्री पथ घर क्र. 13 14 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,2.सदाक्षशव पेठ घर क्र.014
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,3.सदाक्षशव पेठ घर क्र.15 16 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,4.सदाक्षशव पेठ घर
क्र.18 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,5.सदाक्षशव पेठ घर क्र.19 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,6.सदाक्षशव पेठ घर
क्र.21 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,7.सदाक्षशवपेठ घर क.20 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,8.सदाक्षशव पेठ घर
क.30 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,9.सदाक्षशव पेठ घर क.33 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,10.सदाक्षशव पेठ
घर क.36 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,11.सदाक्षशव पेठ घर क.37 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,12.सदाक्षशव
पेठ घर क.38 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,13.सदाक्षशव पेठ घर क्र.39 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,14.सदाक्षशव पेठ घर क्र.40 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,15.सदाक्षशव पेठ घर क्र.42 सदाक्षशव पेठ
पुणे शहर,16.सदाक्षशव पेठ घर क्र.43 44 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,17.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 43
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,18.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 50 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,19.सदाक्षशव पेठ घर क्र.
52 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,20.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 53 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,21.सदाक्षशव पेठ
घर क्र. 54 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,22.सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,23.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 61 1
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,24.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 65 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,25.सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,26.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 59 60 61 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,27.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 64
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,28.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 65-1 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,29.सदाक्षशव पेठ घर
क्र. 65 58 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,30.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 66 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,31.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 68 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,32.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 69 सदाक्षशव पेठ
पुणे शहर,33.सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,34.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 72 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,35.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 84 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,36.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 95 सदाक्षशव
पेठ पुणे शहर,37.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 86 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,38.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 87
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,39.सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,40.सदाक्षशव पेठ घर क्र.014 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,41.सदाक्षशव पेठ घर क्र.15 16 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,42.सदाक्षशव पेठ घर क्र.18 सदाक्षशव
पेठ पुणे शहर,43.सदाक्षशव पेठ घर क्र.19 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,44.सदाक्षशव पेठ घर क्र.21
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,45.सदाक्षशव पेठ घर क.20 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,46.सदाक्षशव पेठ घर
क.30 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,47.सदाक्षशव पेठ घर क.33 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,48.सदाक्षशव पेठ
घर क.36 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,49.सदाक्षशव पेठ घर क.37 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,50.सदाक्षशव
पेठ घर क.38 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,51.सदाक्षशव पेठ घर क्र.39 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,52.सदाक्षशव पेठ घर क्र.40 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,53.सदाक्षशव पेठ घर क्र.42 सदाक्षशव पेठ
पुणे शहर,54.सदाक्षशव पेठ घर क्र.43 44 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,55.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 43
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,56.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 50 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,57.सदाक्षशव पेठ घर
क्र. 52 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,58.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 53 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,59.सदाक्षशव
पेठ घर क्र. 54 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,60.सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,61.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 61 1
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,62.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 65 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,63.सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,64.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 59 60 61 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,65.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 64
सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,66.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 65-1 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,67.सदाक्षशव पेठ घर
क्र. 65 58 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,68.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 66 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,69.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 68 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,70.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 69 सदाक्षशव पेठ
पुणे शहर,71.सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,72.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 72 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,73.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 84 सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल, क्षजन्या
जवळील उजवी बाजू खोली
क्र.25, क्षर्ळक रोड, सदाक्षशव
पेठ, पुणे-30

1.सदाक्षशव पेठ -321 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ पुणे,2.सदाक्षशव पेठ -320 सदाक्षशव पेठ कृष्णा
हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,3.सदाक्षशव पेठ -322 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,4.सदाक्षशव पेठ -323 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,5.सदाक्षशव पेठ -323अ-325 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,6.सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ 326पुणे,7.सदाक्षशव पेठ 337 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,8.सदाक्षशव पेठ -338
सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,9.सदाक्षशव पेठ -340 सदाक्षशव
पेठ कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,10.सदाक्षशव पेठ -344 सदाक्षशव पेठ
कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,11.सदाक्षशव पेठ -345 सदाक्षशव पेठ कृष्णा
हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,12.सदाक्षशव पेठ -346- 47 सदाक्षशव पेठ कृष्णा
हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,13.सदाक्षशव पेठ -359 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास
पथ 320322323अ32433633पुणे,14.सदाक्षशव पेठ -360 सदाक्षशव पेठ पुणे,15.सदाक्षशव पेठ363 सदाक्षशव पेठ क�णक्षहरदास पथ 320322323-अ32433633 णे,16.सदाक्षशव पेठ-362
सदाक्षशव पेठ पुणे,17.सदक्षशव पेठ 364 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,18.सदक्षशव पेठ 365 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,19.सदक्षशव पेठ 358 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,20.सदक्षशव पेठ 324 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
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320322323अ32433633पुणे,21.सदक्षशव पेठ 385 सदाक्षशव पेठ,22.सदक्षशव पेठ 335
सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ 20322323अ32433633 पुणे,23.सदक्षशव पेठ 342 सदाक्षशव
पेठ कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,24.सदक्षशव पेठ 336 सदाक्षशव पेठ कृष्णा
हरदास पथ 320322323अ32433633 पुणे,25.सदक्षशव पेठ 367 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास
पथ 320322323अ32433633पुणे,26.सदक्षशव पेठ 368 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633 पुणे,27.सदक्षशव पेठ 369 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,28.सदक्षशव पेठ 370 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633 पुणे,29.सदक्षशव पेठ 371 372 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,30.सदक्षशव पेठ 372 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,31.सदक्षशव पेठ 373 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,32.घ.क्र., 374 सदाक्षशव पेठ,33.सदक्षशव पेठ 375 सदाक्षशव
पेठ कृष्णा हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,34.सदक्षशव पेठ 376 सदाक्षशव पेठ कृष्णा
हरदास पथ 320322323अ32433633पुणे,35.सदक्षशव पेठ 377 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास
पथ 320322323अ32433633पुणे,36.सदक्षशव पेठ 378 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,37.सदक्षशव पेठ 379 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,38.सदक्षशव पेठ 380 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,39.सदक्षशव पेठ 381 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे,40.सदक्षशव पेठ 382 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ
320322323अ32433633पुणे
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सदाक्षशव
पेठ

न्यू इांव्र्ग्लश स्कूल, क्षजन्या
जवळील उजवी बाजू खोली
क्र.26, क्षर्ळक रोड, सदाक्षशव
पेठ, पुणे-30

1.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 88 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,2.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 94 सदाक्षशव पेठ पुणे
शहर,3.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 26 सदाक्षशव पेठ पुणे शहर,4.सदाक्षशव पेठ घर क्र. 16 सदाक्षशव पेठ
पुणे शहर,5.घनां 87 नारायण क्षबल्डींग गाांजवे चाक पुणे 30 नवी पेठ,6.गाांजवे वाडी घ नां .66 शास्त्री
रोड पुणे 30 नवी पेठ,7.नवी पेठ,8.सदक्षशव पेठ 383 सदाक्षशव पेठ कृष्णा हरदास पथ पुणे,9.घ न
375प्लॉर् न 8 अहजकय तारा अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ पुणे,10.घ न 326 वास्तु छाया प्लॉर् न पुणे
30 नवी पेठ,11.घ न
376 आर्सशवाद क्षबल्डींग क्षवठ्ठल मांदीरा जवळ पुणे 30 नवी पेठ,12.घ न 326 प्लॉर् न. 5 पुणे 30
नवी पेठ,13.र्ीळक रोड सदाक्षशव पेठ,14.सदाक्षशव पेठ -384 नवी पेठ सदाक्षशव
पेठ,15.सदाक्षशव पेठ 386 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400 ते 405 433
43;पुणे,16.सदाक्षशव पेठ 385 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400 ते 405
433,43;पुणे,17. सदाक्षशव पेठ 386 (286-87) सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400
ते 405 433 43;पुणे,18.सदाक्षशव पेठ 387 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400 ते
405 433 43;पुणे,19.सदाक्षशव पेठ 388 सदाक्षशव पेठ पुणे,20.सदाक्षशव पेठ -389 सदाक्षशव पेठ
क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400ते 40543343 पुणे,21.सदाक्षशव पेठ -390-390-अ390ब
सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400ते 40543343 पुणे,22.सदाक्षशव पेठ -391
सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400ते 40543343 पुणे,23.सदाक्षशव पेठ -392
सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400ते 40543343 पुणे,24.सदाक्षशव पेठ -393
सदाक्षशव पेठ पुणे,25.सदाक्षशव पेठ-394 नवी पेठ सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,26.सदाक्षशव पेठ-395अ सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,27.सदाक्षशव पेठ-396 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,28.सदाक्षशव पेठ-400 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,29.सदाक्षशव पेठ-401 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,30.सदाक्षशव पेठ-402 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397400ते40543343 पुणे,31.साडा�हीवा पे�ह)3(403-1403-2) सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता
384 ते 397400ते40543343 पुणे,32.सदाक्षशव पेठ -433 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 135
पुणे,33.सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 434पुणे,34.सदाक्षशव पेठ -433 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता
384 ते 397 400ते 40543343 पुणे,35.सदाक्षशव पेठ -437 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384
ते 397 400ते 40543343 पुणे,36.सदाक्षशव पेठ -438 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते
397 400ते 40543343 पुणे,37.सदाक्षशव पेठ -441 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,38.सदाक्षशव पेठ -442 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,39.सदाक्षशव पेठ -443 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,40.सदाक्षशव पेठ -448 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,41.सदाक्षशव पेठ -449 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,42.सदाक्षशव पेठ -451 सदाक्षशव पेठ क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397
400ते 40543343 पुणे,43.सदाक्षशव पेठ -452 सदाक्षशव पेठ पुणे,44.सदाक्षशव पेठ 493
सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405 43343 पुणे,45.सदाक्षशव पेठ 458 सदाक्षशव पेठ
रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43 पुणे,46.सदाक्षशव पेठ 459 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते
397400 ते 405433 43 पुणे,47.सदाक्षशव पेठ 486 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते
405433 43 पुणे,48.सदाक्षशव पेठ 487 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405433
43 णे,49.सदाक्षशव पेठ 448 (448488-1488-2) सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते
405433 43◌सदाक्षशव पेठ 445 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43
पुणे,56.नवी पेठ -279 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43 पुणे,57.सदाक्षशव
पेठ 270 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43 पुणे,58.सदाक्षशव पेठ 212
सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43 पुणे,59.सदाक्षशव पेठ 201 सदाक्षशव पेठ
रस्ता 384 ते 397400 ते 405433 43 पुणे,60.सदाक्षशव पेठ 410 सदाक्षशव पेठ रस्ता 384 ते
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397400 ते 405433 43 पुणे,61.144/47 �ोॅ. नां. 5 3रा मजला क्षखजना क्षव.बोळ रेणक
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धमटवीर सांभाजी प्राथक्षमक क्षवदया
मांदीर, शाळा क्र.17/49,
तळमजला, खोली क्र.1, शास्त्री
रोड, नवी पेठ, पुणे-30

1.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 2092 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,2.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 2095 ब नवी
सदाक्षशव पेठ पुणे,3.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 2096ब नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,4.नवी सदाक्षशव पेठ
घ. क्र. 251 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,5.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 211-4 नवी सदाक्षशव पेठ
पुणे,6.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-2472 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,7.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-211-2
नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,8.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-211506 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,9.नवी सदाक्षशव
पेठ घ. क्र.-230 नवी सदाक्षशव पेठपुणे,10.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-235 नवी सदाक्षशव पेठ
पुणे,11.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-225 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,12.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-228
नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,13.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-229 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,14.नवी सदाक्षशव
पेठ घ. क्र.-232231 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,15.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-231ते232 नवी सदाक्षशव
पेठ पुणे,16.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-233 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,17.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.236 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,18.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-238 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,19.नवी
सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-241 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,20.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-242 नवी सदाक्षशव
पेठ पुणे,21.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-245 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,22.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.246 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,23.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-2472अ नवी सदाक्षशव पेठ
पुणे,24.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-247 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,25.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-248
नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,26.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-249 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,27.नवी सदाक्षशव
पेठ घ. क्र.-2091 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,28.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-211 नवी सदाक्षशव पेठ
पुणे,29.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.-221 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,30.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 234
नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,31.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 244 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,32.नवी सदाक्षशव
पेठ घ. क्र. 206 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,33.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 256 नवी सदाक्षशव पेठ
पुणे,34.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 233व 2112 नवी सदाक्षशव पेठ पुणे,35.नवी सदाक्षशव पेठ घ. क्र.
233 बी नवी सदाक्षशव पेठ पुणे
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धमटवीर सांभाजी प्राथक्षमक क्षवदया
मांदीर, शाळा क्र.17/49,
तळमजला, खोली क्र.2, शास्त्री
रोड, नवी पेठ, पुणे-30

1.लालबाहदुर शास्त्री मागट लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,2.घर नां. 256 लालबाहदुर शास्त्री मागट
पुणे,3.घर नां . 259 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,4.घर नां. 156 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,5.घर
नां. 56 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,6.घर नां. 257-2 घर नां 257 लालबाहदुर शास्त्री मागट
पुणे,7.घर नां. 258 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,8.घर नां . 261 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,9.घर
नां. 262 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,10.नवी पेठ -61 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,11.घर नां. 263
लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,12.घर नां. 266 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,13.नांवी पेठ राजदुत
सोसा. 267 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,14.13. राजदुत सोसायर्ी नवीपेठ लालबाहदुर शास्त्री
मागट पुणे,15.नवी पेठ 269 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,16.नवी पेठ 270 लालबाहदुर शास्त्री मागट
पुणे,17.नवी पेठ 271 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,18.नवी पेठ-273 लालबाहदुर शास्त्री मागट
पुणे,19.नवी पेठ-277 घर नां 273 व घर नां. 277 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,20.नवी पेठ- घर नां
288 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,21.नवी पेठ-286 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,22.नवी पेठ279 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,23.नवी पेठ - 279 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,24.नवी पेठ280व 281 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,25.घ. न 284 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,26.नवी
पेठ-285 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,27.सदाक्षशव पेठ- 286- अ लालबाहदुर शास्त्री मागट
पुणे,28.सदाक्षशव पेठ- 330 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,29.सदाक्षशव पेठ- 332 लालबाहदुर
शास्त्री मागट पुणे,30.सदाक्षशव पेठ- 333 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,31.सदाक्षशव पेठ- 257-258
लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,32.सदाक्षशव पेठ- 272 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,33.सदाक्षशव पेठ289 लालबाहदुर शास्त्री मागट पुणे,34.286. कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ बाबुराव
क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,35.सदाक्षशव पेठ - घ. क्र. 288 बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव
पेर्,36.सदाक्षशव पेठ घ. क्र. 289 बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,37.290 सदाक्षशव पेठ
बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,38.291 सदाक्षशव पेठ बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव
पेर्,39.293 सदाक्षशव पेठ बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,40.294 अ सदाक्षशव पेठ बाबुराव
क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,41.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,42.बाबुराव क्षवठोबा गोडे
सदाक्षशव पेर्,43.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,44.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव
पेर्,45.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,46.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,47.बाबुराव
क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,48.बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,49.बाबुराव क्षवठोबा गोडे
सदाक्षशव पेर्,50.295 सदाक्षशव पेठ बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,51.293,296 सदाक्षशव पेठ
बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,52.297 सदाक्षशव पेठ बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव
पेर्,53.298 सदाक्षशव पेठ बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेर्,54.सदाक्षशव पेठ 310, 313 कै.
बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,55.सदाक्षशव पेठ 314 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव
पेठ पुणे,56.सदाक्षशव पेठ 315,316 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,57.सदाक्षशव पेठ
316, 318 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,58.सदाक्षशव पेठ 319 कै. बाबुराव क्षवठोबा
गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,59.सदाक्षशव पेठ 316,317 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ
पुणे,60.सदाक्षशव पेठ 319 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,61.सदाक्षशव पेठ 106, 316 ,
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279, 376 कै. बाबुराव क्षवठोबा गोडे सदाक्षशव पेठ पुणे,62.घ नां 306 नवी पेठ,63.घ.क्र.72 पुणे
गांगाधर लक्ष्मी पाकट
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रे णक
ु ा स्वरुप मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र. 1.,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.नागनाथ पार रोड क्षशतळा दे वी जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,2.क्षवशाल अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.घै सास वाडीया जवळ नागनाथ पार रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,4.नक्षबाळकर तालीम जवळ
सदाक्षशव पेठ पुणे,5.क्षलमयेवाडी भावे हायस्कुल मागे सदाक्षशव पेठ पुणे,6.जनता बँके समोर
बाजीराव रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,7.एस पी कॉलेज समोर दे शमुख वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,8.महाराष्र
बँके समोर बाजीराव रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,9.हत्ती गणपती चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,10.भावे हाय
स्कुल समोर सदाक्षशव पेठ पुणे
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रे णक
ु ा स्वरुप मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र. 3,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.श्री दत्त गुरुप्रसाद सह गृ.सांस्था 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,2.क्षवष्णु सरस्वती सह.गृ.सांस्था
1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,3.केशव लक्ष्मी अपार्ट मेंर् 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ
पुणे,4.क्षवष्णु नरहर अपार्ट मेंर् जनता क्षनवारण सांघर्णा 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,5.दत्तात्रय
ऑर्ोमोबाईल समोर खजीना मारोती मांदीर शेजार 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,6.एस पी
कॉलेज समोर क्षर्ळक रस्ता सदाक्षशव पेठ पुणे,7.एस पी कॉलेज पोस्र् ऑक्षफस समोर सदाक्षशव पेठ
पुणे,8.क्षर्ळक स्मारक समोर सदाक्षशव पेठ पुणे,9.पेंर्र पुराक्षणक बोळ सदाक्षशव पेठ पुणे,10.रे णक
ु ा
स्वरुप शाळे जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,11.1438 ते 1451 सदाक्षशव पेठ पुणे,12.सदाक्षशव पेठ पुणे
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रे णक
ु ा स्वरुप मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र. 5,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.भावे हाय स्कुल समोर सदाक्षशव पेठ पुणे,2.पेरूगेर् पोलीस चौकी समोर सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.महाराष्र जैन मांडळ पेरू गेर् पो.चौकी जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,4.खुन्या मुरलीधर चौक
सदाक्षशव पेठ पुणे,5.नागनाथ पार रोड जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,6.साक्षहत्य पक्षरषद समोर सदाक्षशव पेठ
पुणे,7.सदाक्षशव पेठ पुणे,8.कस्तुरे क्षबल्डींग रे णक
ु ा स्वरुप बोळ 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ
पुणे,9.दत्तात्रय अर्ोमोबाईल्स शेजारी एस.पीज.क्षबयाणी हाउस 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ
पुणे,10.श्रमसाफल्य रेणक
ु ा स्वरुप बोळ 1442ते1471सदाक्षशव पेठ पुणे,11.क्षवष्णु सरस्वती
क्षबल्डींग समोर रेणक
ु ा 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,12.काशीनाथ स्मृती अपार्ट मेंर् रे णक
ु ा
स्वरुप बोळ 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,13.अनांत लक्ष्मी अपार्ट मेंर् रेणक
ु ा स्वरुप बोळ
1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,14.श्री गुरूकृपा सोसायर्ी रेणक
ु ा स्वरुप बोळ 1442ते1471
सदाक्षशव पेठ पुणे,15.श्री गणेश क्षनवास कांडोक्षमनयम रेणक
ु ा स्वरुप बोळ 1442ते1471 सदाक्षशव
पेठ पुणे,16.क्षहरप्रसाद सोसायर्ी रेणक
ु ा स्वरुप बोळ 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,17.कावेरी
रक्षवकृपा मांगेश्री अपार्ट मेंर् 1442ते1471 सदाक्षशव पेठ पुणे,18.सदाक्षशव पेठ पुणे
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गोपाळ हायस्कूल, तळमजला,
खोली क्रमाांक 1, 1347,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.हदारका मेक्षडकल स्र्ोअर क्षचमण्या गणपती चौक सदाक्षशव पेठ,2.पराांजपे शनी मांदीर चौक आतील
बाजू महालक्ष्मी सराफ च सदाक्षशव पेठ,3.क्षचमण्या
गणपती पासुन क्षवष्णु चौकी कडे सदाक्षशव पेठ,4.मेहदळे चौक गोपाळ हाय स्कुल जवळ सदाक्षशव
पेठ पुणे
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गोपाळ हायस्कूल, तळमजला,
खोली क्रमाांक 2, 1347,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.क्षचमण्या गणपती चौक महालक्ष्मी मांदीर सदाक्षशव पेठ पुणे,2.बीआर वाईकर सराफ क्षचमण्या
गणपती चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,3.क्षचमण्या गणपती चौक नवा क्षवष्णु चौकात सदाक्षशव पेठ पुणे,4.फ
पुणे क्षवद्याथी गृह मागट गोपाळ हायस्कुल सदाक्षशव पेठ पुणे,5.क्षभकारदास मारुती मागट क्षचमण्या
गणपती सदाक्षशव पेठ पुणे,6.क्षभकारदास मारुती मागट गोपाळ हायस्कुल सदाक्षशव पेठ
पुणे,7.क्षभकारदास मारुती मागट वांदेमातरम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,8.नातू बाग वांदेमातरम चौका
जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,9.नागनाथ पार मांदीरचौक आनांद माक्षोसक सदाक्षशव पेठ पुणे,10.नागनाथ
पार मांदीर चौक हशदे हॉस.ज सदाक्षशव पेठ पुणे,11.नागनाथ पार मांदीर चौक क्षप्रयाांका र्े लसट सदाक्षशव
पेठ पुणे,12.नागनाथ पार मांदीर चौक क्षवशाल सह गृह सो. सदाक्षशव पेठ पुणे,13.खुन्या मुरलीधर
चौक पुणे क्षवद्याथी गृह. सदाक्षशव पेठ पुणे
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गोपाळ हायस्कूल, तळमजला,
खोली क्रमाांक 3, 1347,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.इांक्षदरा अपार्ट मेंर् अपुवट अपार्ट मेंर् क्षर्ळक वाडी शार सदाक्षशव पेठ पुणे,2.धनश्री कांु ज पेरुगेर् पोक्षलस
चौकी समोर हत्ती गणपती गल सदाक्षशव पेठ पुणे,3.सदगुरुमीनी माकेर् पतीत पावन सांघर्ना पे�गेर्
पो.चौ सदाक्षशव पेठ पुणे,4.भोपर्कर वाडी पेरुगेर् पोक्षलस चौकी जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,5.सामदा
अपार्ट मेंर् भोपर्कर मागट पेरुगेर् पोक्षलस चौकी सदाक्षशव पेठ पुणे,6.सारस अपार्ट मेंर् भोपर्कर मागट
सदाक्षशव पेठ पुणे,7.कल्पेश अपार्ट मेंर् क्षब.क्र.123क्षशवाजी मांदीरा च्या श सदाक्षशव पेठ
पुणे,8.कोपकर वाडी क्षशवाजी मांदीराच्या शेजार सदाक्षशव पेठ पुणे,9.खुन्या मुरळीधर देवस्थान
वासुदेव सदाक्षशव पेठ पुणे,10.क्षशवाजी मांदीर सांस्था भरत नार्य मांदीर पथ सदाक्षशव पेठ पुणे,11.श्री
कृष्णेचवर गृह रचना सरकारी सोसा.दत्त मांदीर स सदाक्षशव पेठ पुणे,12.जयहहद कलेक्शन जवळ
कुमठे कर चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,13.खुन्या मुरलीधर मांदीर फडके रोड सदाक्षशव पेठ
णे,14.भरतनार्य मांदीर पथ सोहनी बांगला स्वातांत्रयवीर सावरकर सदाक्षशव पेठ पुणे,15.भरतनार्य
मांदीर रस्ता जोगळे कर वाडी शांकर क्षदप सोसायर्ी सदाक्षशव पेठ पुणे,16.क्रातीवीर वासुदेव फडके पथ
नाना साहे ब करपे चौक वैद सदाक्षशव पेठ पुणे,17.क्षचमण्या गणपती चौक क्षभकारदास मारुती पथ
क्षवचवशाांती सदाक्षशव पेठ पुणे,18.1211 ते 1244 सदाक्षशव पेठ पुणे,19.इांक्षदरा अपार्ट मर्
ें अपुवट
अपार्ट मेंर् क्षर्ळक वाडी शार सदाक्षशव पेठ पुणे,20.धनश्री कांु ज पेरुगेर् पोक्षलस चौकी समोर हत्ती
गणपती गल सदाक्षशव पेठ पुणे,21.सदगुरुमीनी माकेर् पतीत पावन सांघर्ना पे�गेर् पो.चौ सदाक्षशव
पेठ पुणे,22.भोपर्कर वाडी पेरुगेर् पोक्षलस चौकी जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,23.सामदा अपार्ट मेंर्
भोपर्कर मागट पेरुगेर् पोक्षलस चौकी सदाक्षशव पेठ पुणे,24.सारस अपार्ट मेंर् भोपर्कर मागट सदाक्षशव
पेठ पुणे,25.कल्पेश अपार्ट मेंर् क्षब.क्र.123क्षशवाजी मांदीरा च्या श सदाक्षशव पेठ पुणे,26.कोपकर
वाडी क्षशवाजी मांदीराच्या शेजार सदाक्षशव पेठ पुणे,27.खुन्या मुरळीधर दे वस्थान वासुदेव सदाक्षशव
पेठ पुणे,28.क्षशवाजी मांदीर सांस्था भरत नार्य मांदीर पथ सदाक्षशव पेठ पुणे,29.श्री कृष्णेचवर गृह
रचना सरकारी सोसा.दत्त मांदीर स सदाक्षशव पेठ पुणे,30.जयहहद कलेक्शन जवळ कुमठे कर चौक
सदाक्षशव पेठ पुणे,31.खुन्या मुरलीधर मांदीर फडके रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,32.भरतनार्य मांदीर पथ
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सोहनी बांगला स्वातांत्रयवीर सावरकर सदाक्षशव पेठ पुणे,33.भरतनार्य मांदीर रस्ता जोगळे कर वाडी
शांकर क्षदप सोसायर्ी सदाक्षशव पेठ पुणे,34.क्रातीवीर वासुदेव फडके पथ नाना साहे ब करपे चौक वैद
सदाक्षशव पेठ पुणे,35.क्षचमण्या गणपती चौक क्षभकारदास मारुती पथ क्षवचवशाांती सदाक्षशव पेठ
पुणे,36.सदाक्षशव पेठ पुणे
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सदाक्षशव
पेठ

पुणे क्षवदयाथीगृह क्षशशू क्षनकेतन,
तळमजला, खोली क्र.1.,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.पुणे क्षवद्याथी गृह शाळे समोर पुणे सदाक्षशव पेठ,2.स्काऊर् गाइड क्षबल्डींग समोरील पुणे सदाक्षशव
पेठ,3.रे णक
ू ा स्वरुप मेमोक्षरयल गलट हायस्कुल पुणे सदाक्षशव पेठ,4.डॉ.नामजोशी दवाखाना जवळ
कॅ नरा बॅके समोर सदाक्षशव पेठ पुणे,5.क्षर्ळक स्मारक समोरील सदाक्षशव पेठ पुणे,6.जाजुवाडी जाजु
ब्रदसट शालेय स्र्े शनरी सदाक्षशव पेठ
पुणे,7.सप्तश्रृग
ां ी अपार्ट मेंर् दुगाहॉर्े ल सदाक्षशव पेठ पुणे,8.भानुदेव सहकारी गृह रचना रे णक
ु ा स्वरुप
सदाक्षशव पेठ पुणे,9.जोरीवाडी सत्यम म्पयुक्षझक सेंर्र सदाक्षशव पेठ पुणे,10.भावे पूवट प्राथक्षमक गेर्
समोक्षरल बोळ सदाक्षशव पेठ पुणे
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सदाक्षशव
पेठ

पुणे क्षवदयाथीगृह क्षशशू क्षनकेतन,
तळमजला, खोली क्र.2,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.पोलेकर वाडी (कळां बे वाडी) सदाक्षशव पेठ पुणे,2.तावरे वाडी / कामठयाचा वाडी सदाक्षशव पेठ
पुणे,3.क्षजज्ञाया महाक्षवद्यालय सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,4.माडीवाले कॉलनी सदाक्षशव पेठ
पुणे,5.तावरे वाडी सदाक्षशव पेठ पुणे,6.896 सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,7.1740, 1997
सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,8.सदाक्षशव पेठ पुणे,9.सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

पुणे क्षवदयाथीगृह क्षशशू क्षनकेतन,
तळमजला, खोली क्र.3,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.पेंर्र पुराक्षणक ओल्ड र्ी वी एस सहहीस स्र्े शन समोर सदाक्षशव पेठ पुणे,2.साव्त्वक थाळी समोर
क्षर्ळक स्मारक सदाक्षशव पेठ पुणे,3.हॉर्े ल दुगा
जवळ क्षचतामणी नक्षसंग होम सदाक्षशव पेठ पुणे,4.अक्षखल भारतीय पक्षरषद कायालय. दुगाहॉर्े ल
सदाक्षशव पेठ पुणे,5.साव्त्वक थाळी जवळ बाांगण अॅड कां. सदाक्षशव पेठ पुणे, 6.बादशाहीबोडींग
समोर शक्ती स्पोर्सट जवळ सदाक्षशव पेठ पुणे,7.अग्रज फू ड प्रोडक्र्स जवळ रावत ब्रदसट सदाक्षशव
पेठ पुणे,8.अष्र्क्षवनायक अपार्ट मेंर् क्षहन्दूस्थान बेकरी सदाक्षशव पेठ पुणे,9.क्षशवमांगलसहकारी गृह
रचना हप्रस फर्सनचर सदाक्षशव पेठ पुणे,10.खुन्या मुरलीधर चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,11.क्षखजना क्षवहीर
चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,12.पुणे क्षवद्याथी गृह (सदाक्षशव पेठ ) पुवट सदाक्षशवपेठ पुणे,13.पुणे क्षवद्याथी
गृह (सदाक्षशव पेठ )पव्चचम सदाक्षशव पेठ पुणे,14.क्षभकारदास मारुती रोड सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ
पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.4 क्षवश्रामबाग
वाडा वाडट ऑफीस, कचरा
वाहतूक क्षवभाग,
तळमजला,खोली क्र.1, शक्षनपार,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.पाळां दे कुक्षरअर सांतकृपा कायालय क्षपठाची क्षगरणी दे शमुख सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,2.वडु सकर वाडी नागनाथ ते शक्षनपार रस्ता फार्क गुरूजी पथ सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,3.फर्कड गुरूजी पथ राम मांदीर समोर बनावर्कर र्े लसरी् जनता सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,4.बेंद्रेअपार्ट मेंर् जोशीवाडी वधमान रानस्पोर्ट सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,5.गायआळी चौक ते क्षनबाळकर तालीम चौक वरार्े वाडी सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,6.लक्ष्मी क्षनवास गाय आळी बाबासाहे ब याचर रस्ता वेद सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,7.जाांभळया क्षवठोबा देवस्थान रामबन सोसायर्ी स्पशाची रान सदाक्षशव पेठ
घ.क्र.1033ते1074,8.पी एम र्ी बस चौक िेक्षत्रय कायालय समोर रामबन सहकारी सोसायर्ी
सदाक्षशव पेठ घ.क्र.1033ते1074,9.रावजी कोढाळकर पथ भास्कर बुवा बखले चौक सदाक्षशव पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.4 क्षवश्रामबाग
वाडा वाडट ऑफीस, अक्षतक्रमण
क्षवभाग, तळमजला, खोली क्र.2,
शक्षनपार, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.क्षचताांमण अपार्ट मेंर् हनुमान फलोअर क्षमल शक्य अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ पुणे,2.श्री शीला सह गृह
सांस्था गद्रे वाडी बळे सरे वाग वसांत सदाक्षशव पेठ पुणे,3.द. बा. बाठे सहकारी गृह. हौ. सोसायर्ी
हनबाळकर तालीम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,4.मामाराव दातेचौक लगत खुन्या मुरलीधर चौक
सदाक्षशव पेठ पुणे,5.हनबाळकर तालीम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,6.पोठाळकर पथ क्षनबाळकर तालीम
चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,7.सुरेखा हाईर्स सह गृह सांस्था क्षनबाळकर तालीम चौक सदाक्षशव पेठ
पुणे,8.शाांती भुवन गृह सांस्था आक्षशवाद गृह सांस्था सदाक्षशव पेठ पुणे,9.1075 ते 1290 सदाक्षशव
पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,10.सदाक्षशव पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

झाशीची राणी, मनपा शाळा क्र.4
शाांताबाई क्षलमये हॉल, सदाक्षशव
पेठ, पुणे-30

1.बाजीराव रोड सदाक्षशव पेठ,2.सावजटनीक काका चौक शामराव वैदय पथ सदाक्षशव
पेठ,3.स्नेहवधटन को हौ सोसा रावजी कोढाळकर पथ सदाक्षशव पेठ,4.सदाक्षशव पेठपुणे सदाक्षशव
पेठ,5.बेंद्रेवाडीक्षवकडे नक्षबाळकर तालीम पुणे 30 सदाक्षशव पेठ पुणे,6.अभांगवाडीक्षवकडे नक्षबाळकर
तालीम चौक सदाक्षशव पेठ पुणे,7.येवेले वाडीक्षवकडे मांत्री डीक्षवकडे रखुमाई क्षनवास शक्षनपार मांदी
सदाक्षशव पेठ पुणे,8.नृहसह सदन ठोसर वाडीक्षवकडे साईबाबा उद्यान भवन बाजीराव रोड सदाक्षशव
पेठ पुणे,9.क्षडकेवाडीक्षवकडे जाधव वाडीक्षवकडे स्वरुप चे तन्य दामले आळी सदाक्षशव पेठ पुणे
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सदाक्षशव
पेठ

झाशीची राणी, मनपा शाळा क्र.4
तळमजला, तात्पुरता अक्षतक्रमण
कायालय , सदाक्षशव पेठ, पुणे30

1.महात्मा फु ले मांडई चौक शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,2.महात्मा फु ले मांडई गणपती मांदीरा शेजारी
शुक्रवार पेठ पुणे,3.भाऊ महाराज बोळ शुक्रवार
पेठ पुणे,4.महात्मा फु ले मांडई पो.चौकी शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,5.पासलकर चौक शुक्रवार पेठ
शुक्रवार पेठ पुणे,6.शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

झाशीची राणी, मनपा शाळा क्र.4
तळमजला, ग्रांथालय खोली ,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

:1.बाबू गेन ू चौक बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे,2.तुळशी बाग राम मांदीर लगत बुधवार पेठ बुधवार
पेठ पुणे,3.पराांजपे वाडीक्षवकडे होनराव वाडीक्षवकडे बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे,4.क्षजलब्या मारूती
चौक बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे,5.खोडके वाडीक्षवकडे साररीया वाडीक्षवकडे बुधवार पेठ बुधवार
पेठ पुणे,6.दे साई बांधू आांबेवाले समोर शक्षनवार चौक बुधवार पेठ पुणे,7.क्षोचतळे बांधू समोर
शक्षनवार चौक बुधवार पेठ पुणे,8.पुण ताांबेकर वाडीक्षवकडे बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे,9.वाकणकर
वाडीक्षवकडे बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे,10.रामेचवर चौक बुधवार पेठ बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ
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झाशीची राणी, मनपा शाळा क्र.4
तळमजला, मलेक्षरया
क्षनमुटलनखोली , सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1.फडके वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,2.साठे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार
पेठ,3.मांडई झुणका भाकरी केंद्रा शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ,4.पानसे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे
शुक्रवार पेठ,5.दे शमुख वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,6हचतामणी सोसायर्ी मांडई
गणपती जवळ शुक्रवार पेठ,7बुरूड आळी शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,8.जोशी वाडीक्षवकडे
शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,9.क�डे वाडीक्षवकडे म.फु ले मांडई जवळ शुक्रवार पेठ शुक्रवार
पेठ,10.पांत क्षसचव मागे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,11.जोशी वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे
शुक्रवार पेठ,12.पांत क्षसचव मागे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,13.कादां बरी सोसायर्ी शुक्रवार पेठ
पुणे शुक्रवार पेठ,14.लांके वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,15.आनांद अपार्ट मेंर् शुक्रवार
पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,16.हशदे आळी शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,17.मातृछाया दुर्ग्धालय जवळ
शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ,18.फु ले मांडई शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ,19.दत्त मांदीर लगत क्षशवाजी
रोड बुधवार पेठ रामेचवर चौक बुधवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

बुध्रवार पेठ

सेठ नथुबाई हु कुमचां द गुजराती
शाळा मनपा मुलाांची शाळा क्र.11
तळमजला, खोली क्र.1, बुधवार
पेठ, पुणे-2

:1.951 बुधवार पेठ क्षवजयानांद क्षथयेर्र शेजारी बुधवार पेठ पुणे,2.962 बुधवार पेठ क्षवजयानांद
क्षथयेर्र शेजारी बुधवार पेठ पुणे,3.965 बुधवार पेठ क्षवजयानांद क्षथयेर्र शेजारी बुधवार पेठ
पुणे,4.966 बुधवार पेठ क्षवजयानांद क्षथयेर्र शेजारी बुधवार पेठ पुणे,5.968 बुधवार पेठ क्षवजयानांद
क्षथयेर्र शेजारी बुधवार पेठ पुणे,6.971 शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,7.973
शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,8.975 शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ
बुधवार पेठ पुणे,9.976 शुक्रवार पेठ पोक्षलसचौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,10.977 शुक्रवार पेठ
पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,11.978 शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ
पुणे,12.979 शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,13.982 शेर्े मारूती मांदीर जवळ
बुधवार पेठ पुणे,14.985 शेर्े मारूती मांदीर जवळ बुधवार पेठ पुणे,15.986 शेर्े मारूती मांदीर
जवळ बुधवार पेठ पुणे,16.988 शेर्े मारूती मांदीर जवळ बुधवार पेठ पुणे,17.989 शुक्रवारपेठ
पोक्षलस चौकी जवळ बुधवार पेठ पुणे,18.991 क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,19.992
क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,20.993 क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,21.994
क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,22.995 क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,23.996
क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,24.997 क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,25.998
क्षवठठलमांदीर समोर बुधवार पेठ पुणे,26.केदारी चौक क्षवजय मारूती मांदीरा जव बुधवार पेठ केदारी
चौक शेर्े मारूती,27.दाणे आळी शेर्े मारूती मांदीरा जवळ बुधवार पेठ केदारी चौक शेर्े
मा�त�,28.भुई गल्ली बुधवार पेठ पुणे,

सवट
मतदाराांसाठी

बुध्रवार पेठ

सेठ नथुबाई हु कुमचां द गुजराती
शाळा मनपा मुलाांची शाळा क्र.11
तळमजला, खोली क्र.2, बुधवार
पेठ, पुणे-2

1.शेर्े मारूती मांदीरा जवळ बुधवार पेठ पुणे,2.जागोबादादा तालीम जवळ (श्रीनाथ र्ॉकीज) बुधवार
पेठ पुणे,3.लोणकर वाडीक्षवकडे बुधवार पेठ पुणे,4.खानक्षवलकर क्षबल्डींग बुधवार पेठ पुणे,5. मरगी
गल्ली बुधवार पेठ पुणे, 6. चाांदणी गल्ली बुधवार पेठ पुणे, 7. क्राांती चौक मरगी गल्ली बुधवार पेठ
पुणे, 8. दत्त मांक्षदर समोरील बोळात महारष्र तरुण मांडळ बुधवार पेठ, 9. क्राांती चौक जाधव नाट्य
सांसार जवळ बुधवार पेठ, 10. गुरुवारीय जागोबा दादा तालीम शेजारी बुधवार पेठ, 11. दत्त मांक्षदर
शेजारी क्षशवाजी रोडवर बुधवार पेठ पुणे.

सवट
मतदाराांसाठी

सेि नथुबाई हुकुमचांद गुजराती
िाळा मनपा मुलाांची िाळा
क्र.11 तळमजला, खोली
क्र.3, बुधवार पेि, पुणे-2

1.सुगांधी ठबल्डींग बुधवार पेि पुणे,2.कन्है यालाल ठबल्डींग बुधवार पेि पुणे,3.सोन्या मारूती
चौका लगत बुधवार पेि पुणे,4.हॉटे ल सारथी िेजारी बुधवार पेि पुणे,5.पाववती ठनवास
लगत चेतना लॉज जवळ बुधवार पेि पुणे,6.जगदीि वखारी लगत बुधवार पेि पुणे,7.
समथव ठवद्यालय लगत बुधवार पेि पुणे,8.टपळे ठबल्डींग बुधवार पेिपुणे,9.अांजनी सदन
बुधवार पेि पुणे,10.िालयश्री ठबल्डींग जुना गुजरात लॉज लगत बुधवार पेि पुणे,11.नगरकर
अॅन्ड सन्स समोर बुधवार पेि पुणे,12.हकीम मन्िन ठबल्डींग लगत बुधवार पेि
पुणे,13.युठनयन बँक ऑि इांडीया लगत बुधवार पेि पुणे,14.कादर मांठजल ठबल्डींग बुधवार
पेि पुणे,15.बोहरी आळी बुधवार पेि पुणे,16.तठपकर गल्ली बुधवार पेि पुणे,17.गवळी
आळी बुधवार पेि पुणे,18.रां गनाथ सदन बुधवार पेि पुणे,19.ठवजयानांद टॉ.समोर गवळी
आळी बुधवार पेि पुणे,20.ठवजयानांद टॉ.िेजारी हॉनाजी तरूण मांडळ जवळ बुधवार पेि
पुणे,21.मनोरमा ठबल्डींग समोर बुधवार पेि पुणे.

सवव
मतदाराांसािी

मनपा शाळा क्र.9, कमला नेहरु
क्षवदयालय, तळमजला, खोली
क्र.1, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.सोन्या मारूती चौक सराफा बाजार रक्षववार पेठ,2.रक्षववार पेठ पोक्षलस चौकी मागे रक्षववार
पेठ,3.पर्वेकरी तालीम मांडल रक्षववार पेठ,4.यशोदा हॉव्स्पर्ल जवळ रक्षववार पेठ,5.ताांबोळी मशीद
जवळ रक्षववार पेठ,6.सांत नामदे व चौक रक्षववार पेठ,7.लोणार आळी रक्षववार पेठ,8.सांत रां जक्षवला
चौक रक्षववार पेठ,9.सुभान अल्ला हॉर्े लसमोर रक्षववार पेठ,10.सुभाष प्राथक्षमक क्षवद्यालय जवळ
रक्षववार पेठ,11.सांजय क्षबल्डींग मांडळा शेजारी रक्षववार पेठ,12.क्षतरूपती नागरी सहकारी पतसांस्था
रक्षववार पेठ,13.चां दभ
ू ाई व�ताद घाकर्ी तालीम रक्षववार पेठ,14.ढाले वाडीक्षवकडे मांदीरा शेजारी
रक्षववार पेठ,15 गुरूहसग सभा मांदीरा समोर रक्षववार पेठ,105

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.9, कमला नेहरु
क्षवदयालय, तळमजला, खोली
क्र.2, रक्षववार पेठ, पुणे-2

:1.लोणर आळी माक्षणक लॉज जवळ रक्षववार पेठ पुणे,2.लोणार आळी क्षशतळा दे वी मांदीरा समोर
रक्षववार पेठ पुणे,3.लोणार आळी रक्षववार पेठ पुणे,4.स�य नारायण मांदीरा जवळील वाडीयान
रक्षववार पेठ पुणे,5.क्षमनष अपार्ट मेंर्� रक्षववार पेठ पुणे,6.क्षमनष अपार्ट मेंर्� क�हाड बँक लेन रक्षववार
पेठ पुणे,7.पांक्षोडत वाडीक्षवकडे गु��ोारा रस्ता रक्षववार पेठ,8.नागरे वाडीक्षवकडे गु��ोारा रस्ता
रक्षववार पेठ,9.उ�म �वीर् मार्ट शेजारी गु��ोारा रा�त रक्षववार पेठ,10.तुरेवाडीक्षवकडे गु��ोारा
रा�ता रक्षववार ठ,11.क्षअधकारी वाडीक्षवकडे गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,12.हराडे वाडीक्षवकडे
गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,13.कुदळे वाडीक्षवकडे गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,14.भार्ी क्षबल्डींग
गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,15.गोळलेवाडीक्षवकडे गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,16.कोळसावखार
जवळ गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,17.मे�ोो बेकरी शेजारी गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,18.सरदार
क्षबल्डींग गु��ोारा रा�ता रक्षववार पेठ,19.गुलमानी चें म्पबसट लक्ष्मी रोड रक्षववार पेठ,20.कमला नेहरू
क्षवद्यालय शेजारी लक्ष्मी रोड रक्षववार पेठ,21.सुभानअल्ला हॉर्े ल लक्ष्मी रोड रक्षववार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

सदाक्षशव
पेठ

बुधवार
पेि

रक्षववार
पेठ

रक्षववार
पेठ

111

112

113

114

115

रक्षववार
पेठ

गणेश पेठ

गणेश पेठ

गणेश पेठ

गणेश पेठ

मनपा शाळा क्र.9, कमला नेहरु
क्षवदयालय, तळमजला, खोली
क्र.3, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.नरसळे चा वाडीक्षवकडे दगडी नागोबा मांदीरा समोर रक्षववार पेठ पुणे,2.माक्षणक लॉज क्षशतलादे वी
चौका जवळ रक्षववार पेठ पुणे, 3.जाळानवाडीक्षवकडे दे वजी बाबाचौक रक्षववार पेठ पुणहयास
वाडीक्षवकडे दे वजी बाबा चौक रक्षववार पेठ पुणे,5.केजळे वाडीक्षवकडे दे वजी बाबा चौक रक्षववार पेठ
पुणे,6.दे वजी बाबा मांदीरा समोर रक्षववार पेठ पुणे,7.क्षवकल बेळापूर कर वाडीक्षवकडे वेताळ बाबा
मांदीरा समोर रक्षववार पेठ पुणे,8.कुदळे वाडीक्षवकडे वेताळबाबा मांदीरा समोर रक्षववार पेठ
पुणे,9.चहहाणवाडीक्षवकडे वेताळ बाबा मांदीरा समोर रक्षववार पेठ पुणे,10.दगडी नागोबा मांदीरा समोर
रक्षववार पेठ पुणे,11.क्षशतळादे वी चौक माक्षणक लॉज जवळ रक्षववार पेठ पुणे,12.वेताळ बाबा मांदीर
समोर रक्षववार पेठ पुणे,13.घोडके वाडीक्षवकडे मुरलीधर मोरे पथ रक्षववार पेठ, 14.गवळी आळी
ऋणमुक्तेचवर रा शेजारी रक्षववार पेठ,15.गवळी आळी दगडी नागोबा मांदीरा शेजारी रक्षववार
पेठ,16.दगडी नागोबा मांदीरा पुढे रक्षववार पेठ,17.गजानन क्षमत्र मांडळा जवळ रक्षववार पेठ,18
बहु चरानी मांदीर रस्र् शेजारी रक्षववार पेठ,19.श्री बहु चराजीक्षनवास अपार्ट मेंर् रक्षववार

सवट
मतदाराांसाठी

एांजल ग्रेस, इांव्र्ग्लश स्कुल,
तळमजला, उत्तरे कडील खोली
क्र. 1, गणेश पेठ, पुणे-2

1.भाजी मांडई शेजारी गल्ली गणेश पेठ गणेश पेठ घर क्र 59 ते 103 पुणेशहर,2.मदारशला मशीद
समोरील बाजु गणेश पेठ घर क्र 59 ते 103 पुणेशहर,3.क्षदल्लीवाला स्वीर् व डे अरी होम शेजारी
गणेश पेठ घर क्र 59 ते 103 पुणेशहर,4.पोर्सुळा मांदीरा पाठीमागचा भाग गणेश पेठ घर क्र 59 ते
103 पुणेशहर,5.डु ल्या मारूती समोरील रस्ता गणेश पेठ घर क्र 59 ते 103 पुणेशहर,6.पोर्सुळया
मारूतीच्या उत्तरे स गणेशपेठ घर क्र 103 ते120 पुणेशहर,7.पोर्सुळया मारूती च्या उत्तरे स
पचचीमेस गणेशपेठ घर क्र 103 ते120 पुणेशहर,8.शेख हॉस्पीर्ल च्या मागे गणेशपेठ घर क्र 103
ते120 पुणेशहर,9.पाांगळ
ु आळी डु ल्या मारूती च्या उतरे स गणेशपेठ घर क्र 103 ते120 पुणेशहर,10
दत्ा शाांताई क्षबल्डींग शेजारी डाक्षवकडे वीकडे गणेशपेठ घर क्र 103 ते120 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

एांजल ग्रेस, इांव्र्ग्लश स्कुल,
तळमजला, उत्तर, खोली क्र. 2,
गणेश पेठ, पुणे-2

1.बोरा रान्सपोर्ट कांपनी पुवेस क्षमशद गणेशपेठ 123 ते 338 व रक्षववार पेठ घर क्र 1028
पुणेशहर,2.उदूट क्षवद्या क्षनकेतन शाळे च्या आतील उतर बाजू गणेशपेठ 123 ते 338 व रक्षववार पेठ घर
क्र 1028 पुणेशहर,3.नाडे गल्ली क्षमशदीसमोरील भाग गणेशपेठ 123 ते 338 व रक्षववार पेठ घर क्र
1028 पुणेशहर,4.नबाब क्षमशदी भाग गणेशपेठ 123 ते 338 व रक्षववार पेठ घर क्र 1028
पुणेशहर,5.सहारा हॉव्स्पर्ल जवळ पुवेकडील भाग णेशपेठ 123 ते 338 व रक्षववार पेठ घर क्र
1028 पुणेशहर,6.गोपाळ कृष्णा मांगल कायालय जवळ सांतरजी वाला चौक उतर गणेशपेठ 123 ते
338 व रक्षववार पेठ घर क्र 1028 पुणेशहर,7.पाांगळ
ू आळी, भाजी मांडई समोर गणेशपेठ घर क्र
238 ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 1029-10 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

एांजल ग्रेस, इांव्र्ग्लश स्कुल,
तळमजला, उत्तरे कडील खोली
क्र. 3, गणेश पेठ, पुणे-2

:1.डु ल्यामारूतीच्या पुवेस गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282 पुणेशहर,2.काळभैरव मांदीर डाक्षवकडे वी
कडील गल्ली गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282 पुणेशहर,3.काळ भैरव मांदीर उजवीकडील गल्ली
गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282 पुणेशहर,4क्षिस्ती साहीत्य केंद्र उजवी कडील गल्ली गणेशपेठ घर
क्र 247 ते 282 पुणेशहर,5.सोमवार पेठ घर क्र 330-430गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282
पुणेशहर,6.अल्पना क्षथयेर्र गल्लीबोळ जवळ मच्छी माकेर् जवळ रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते
1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,7श्रीगणेश चें म्पबर अल्पना क्षथयेर्र समोर रक्षववार पेठ घर क्र
1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,8.मांदीरा जवळ अल्पना क्षथयेर्र समोर रक्षववार पेठ
घर क्र 1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,9.क्षतरूपती क्षबल्डींग रक्षववार पेठ घर क्र
1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,10.गुप्ता क्षबल्डींग रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते
1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,11.जमादार वाडीक्षवकडे रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते 1059
गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,12.याश्रफ सोसायर्ी रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते 1059 गणेश पेठ
घर क्र 282 पुणेशहर,13.अल्पना क्षसनेमा गल्ली बोळ क्षदल्लीवाला डे अरी गाांव मांक रक्षववार पेठ घर
क्र 1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,14.लक्ष्मीक्षनवास अल्पना क्षथयेर्र समोर
रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282 पुणेशहर,15.इजोरे वाडीक्षवकडे बाज
नागझरी नाल्या जवळ रक्षववार पेठ घर क्र 1047 ते 1059 गणेश पेठ घर क्र 282
पुणेशहर,16.मदारचल्ला मक्षशद जवळ उत्तरे स पुणेशहर,17.सम हाईर्ास पुणेशहर,18.मदारचल्ला
मक्षशद जवळ पुणेशहर,19.उदूट म न पा शाला क्र 10 जवळ च्या पुवेस हु सेनी ब
पुणेशहर,20.पक्षहलवान प्रताप हसह परदे शी चौकजवळ पुणेशहर,21.उदूट म न पा शाळा क्र 10 जवळ
पुवेस दर्ग्याजवळपुणेशहर,22.सजार खान वाडीक्षवकडे मोलाना मोहम्पमद अली जोहर पथ
पुणेशहर,23.घर क्र. 385 गणेश रोड पुणेशहर,24.सुवणरी् तरूण मांडळ पचचीमेस गणेशपेठ 123 ते
338 व रक्षववार पेठ घर क्र 1028 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

एांजल ग्रेस, इांव्र्ग्लश स्कुल,
तळमजला, उत्तरे कडील खोली
क्र. 4, गणेश पेठ, पुणे-2

1.परदे शी चौक गणेशपेठ घर क्र 238 ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 1029-10 पुणेशहर,2.शेख
हॉव्स्पर्ल समोर क्षवजय इांर्रप्रायझेस जवळ गणेशपेठ घर क्र 238 ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 102910 पुणेशहर,3.महाराणा प्रताप हसह रस्ता गोपाळकृष्णा कॉपटरेशन डाक्षवकडे गणेशपेठ घर क्र 238
ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 1029-10 पुणेशहर,4बु-हाणी सेल्स कॉपटरेशन डाक्षवकडे वीकडे गणेशपेठ
घर क्र 238 ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 1029-10 पुणेशहर,5बु-हाणी सेल्स कॉपटरेशन उजवीकडे
गणेशपेठ घर क्र 238 ते243 रक्षववार पेठ घर क्र 1029-10 पुणेशहर,6.चां द्र प्रकाश क्षबल्डींग
उजवीकडे गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282 पुणेशहर,7.शेख हॉस्पीर्लसमोर गणेशपेठ घर क्र 247 ते
282 पुणेशहर,8.डु ल्यामारूती उत्तरेस पाांगळ
ु आळी गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282
पुणेशहर,9.क्षोसदधीक्षवनायक क्षवदयामांदीर समोर गणेशपेठ घर क्र 247 ते 282 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी
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117
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120

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

गणेश पेठ

गणेश पेठ

मनपा शाळा न. 27, ए.डी.कॅ म्पप,
चौक, तेलगु माध्यम, माकेडेय,
प्राथक्षमक क्षवद्यालय, तळमजला,
खोली क्र. 1, 1142, भवानीपेठ,
पुणे-2

1.अक्षडकेम्पप चें म्पबर अक्षडकेम्पप चौक 981ते1013-8 पुणे शहर,2.अक्षडकेम्पप चें म्पबर पाठीमागे
लगतचाभाग (पूवट) अक्षडकेम्पप चौक 981ते1013-8 पुणे शहर,3.अडी के�प चौक कांु दन साडी
सेंर्रच्या पाठीमागे(पूवट) अक्षडकेम्पप चौक 981ते1013-8 पुणे शहर,4.गांगाक्षनवास कांु दनवाडीक्षवकडे
भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे शहर,5.कांु र्ा वाडीक्षवकडे कांु दन
वाडीया जवळ भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे शहर,6.क्षगरणी
वाडीक्षवकडे गांगाक्षनवास समोर गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,7.क्षशतळा
दे वी समोर गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,8.पर्े ल वाडीक्षवकडे गाडी
अडडाक्षवकडे गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,9.गाडी अडडाक्षवकडे
क्षपरसर गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,10.क्षपर्ला वाडीक्षवकडे क्षशतळा
दे वीजवळ गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,11.अांकमवाडीक्षवकडे गाडी
अडडाक्षवकडे गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,12.जय भवानी साांस्कृतीक
मांडळा लगत गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर,13.गाडी अडडा क्षशतळा
दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा न. 27, ए.डी.कॅ म्पप,
चौक, तेलगु माध्यम, माकेडेय,
प्राथक्षमक क्षवद्यालय, तळमजला,
खोली क्र. 2, 1142, भवानीपेठ,
पुणे-2

:1.जय भवानी साांस्कृतीक मांडळा लगत गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे
शहर,2.क्षोमठठाप�ोी वाडीक्षवकडे कामगार मैदान पाण्याच्या हौदा जवऴ कामगार मैदान पझाशळी
पुणे शहर,3.ग�म वाडीक्षवकडे गायकवाडी वाडीक्षवकडे कामगार मैदान कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,4.पळा वाडीक्षवकडे कर्कमवाडीक्षवकडे पाण्याच्या हादाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,5.पासकांर्ीवाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,6.उरडीवाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,7.कांु र्ा
वाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,8.क्षतवरे करवाडीडाक्षवकडे कोळशाच्या बरवारी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,9.ठक्कर वाडीक्षवकडे कोळशाच्या जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,10.क्षोचरवल
कर वाडीक्षवकडे कोळशाच्या वखारी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,11.जलगाांवकर
वाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,12.अ�चे र्ी वाडीक्षवकडे
पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,13.झांपळवाडीक्षवकडे पाण्याच्या
हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,14.ओडपवाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार
मैदान पझाशळी पुणे शहर,15.उणेसावाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी
पुणे शहर,16.अांदेवाडीक्षवकडे झारीआऴी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,17.कर्कवाडीक्षवकडे
मसुल झारी आळी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

बाल जीवन क्षवकास प्राथक्षमक
शाळा, तळमजला, खोली क्र.1,
भवानी पेठ, पुणे-2

:1.जय भवानी साांस्कृतीक मांडळा लगत गाडी अडडा क्षशतळा दे वी जवळ 1013ते1024 पुणे
शहर,2.क्षोमठठाप�ोी वाडीक्षवकडे कामगार मैदान पाण्याच्या हौदा जवऴ कामगार मैदान पझाशळी
पुणे शहर,3.ग�म वाडीक्षवकडे गायकवाडी वाडीक्षवकडे कामगार मैदान कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,4.पळा वाडीक्षवकडे कर्कमवाडीक्षवकडे पाण्याच्या हादाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,5.पासकांर्ीवाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,6.उरडीवाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,7.कांु र्ा
वाडीक्षवकडे पदमशाली पांचक्षकमर्ी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,8.क्षतवरे करवाडीडाक्षवकडे कोळशाच्या बरवारी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे
शहर,9.ठक्कर वाडीक्षवकडे कोळशाच्या जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर वसांतराव भांडारी
पथ कर वाडीक्षवकडे कोळशाच्या वखारी जवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,11.जलगाांवकर
वाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,12.अ�चे र्ी वाडीक्षवकडे
पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,13.झांपळवाडीक्षवकडे पाण्याच्या
हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,14.ओडपवाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार
मैदान पझाशळी पुणे शहर,15.उणेसावाडीक्षवकडे पाण्याच्या हौदाजवळ कामगार मैदान पझाशळी
पुणे शहर,16.अांदेवाडीक्षवकडे झारीआऴी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर,17.कर्कवाडीक्षवकडे
मसुल झारी आळी कामगार मैदान पझाशळी पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुनानक हायस्कूल, तळमजला,
खोली क्र.1, 192, गणेश पेठ,
पुणे-2

1.गोहवद हलवाई चौक पूवट बाजू गणेश पेठ गुरुनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौक
जवळ,2.नाकोडाक्षवकडे ज्वेलसट समोर गणेश पेठ ढोर गल्ली उजवी बाजू गणेश पेठ घर
पुणेशहर,3.बाफना याांचा वाडीक्षवकडे राणा चें म्पबरच्या मागे गणेश पेठ घर
पुणेशहर,4.मेणकरवाडीक्षवकडे बुरडी पुला जवळ गणेश पेठ घर पुणेशहर,5.नाकोडाक्षवकडे ज्वेलसट
समोर क्षशवाांजली मांडळा लगत गणेश पेठ घर पुणेशहर,6.महाराणा क्षवजय मांदीर ते ढोर गल्ली कॉनरट
उजवी बाजू गणेश पेठ घर पुणेशहर,7.अमर हहद मांडळ गणेश मांदीरा जवळ गणेश पेठ घर पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुनानक हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र.2, 192,
गणेश पेठ, पुणे-2

1.अशोक चौक शेजारी नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,2.कैकाडी बोळ चां दन अपार्ट मेंर्
नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,3.धान्य बाजार नानापेठ बालाराम माकेर् शेजारी नानापेठ
घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,4.कैकाडी बोळ श्री.स्वामी समथट कॉम्पपलेक्स लगत नानापेठ घर
क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,5.बाबा आढाव पुल शेजारी नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14
पुणेशहर,6.कैकाडी बोळ श्री.स्वामी समथट कॉम्पपलेक्स मध्ये नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14
पुणेशहर,7.गणेश पेठ गणेश पेठ 34/35

सवट
मतदाराांसाठी
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गणेश पेठ

गणेश पेठ

गणेि पेि

गणेि पेि

गुरुनानक हायस्कूल,
तळमजला, खोली क्र.3, 192,
गणेश पेठ, पुणे-2

1.गणेश पेठ बुरूड पुलाजवळ पूवट बाजूचा भाग गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद
हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,2.गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ पचचीम बाजू गणेश पेठ
गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,3.गणेश पेठ पाांगळ
ु आळी
खासदार बाळासाहे ब साळुां के पथ ल गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका
जवळ पुणेशहर,4.गोहवद हलवाई ढोर आळी कोपरा पचचीम बाजू गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल
जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,5.गोहवद हलवाई चौक पूवट बाजु गणेश पेठ गुरूनानक
हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,6.940 गणेश पेठ गणेश पेठ गुरूनानक
हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौक जवळ पुणेशहर,7.घ.क्र. 624 गणेश पेठ गणेश पेठ
गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,8.गणेश पेठ बुरूड पुलाजवळ
पूवट बाजूचा भाग गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ
पुणेशहर9.गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ पचचीम बाजू गणेश पे ठ गुरूनानक हायस्कुल
जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,10.गोहवद हलवाई ढोर आळी कोपरा पचचीम बाजू
गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,11.गोहवद हलवाई
चौक पुवरी् बाजु गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ
पुणेशहर,12.सातव वाडीक्षवकडे (श्री क्षवष्णू तरूण मांडळ) गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ
गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,13.गणेश पेठ रामकृ ष्णा मारूतराव हहगे चौक क्षदिण बाजु
गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ पुणेशहर,14.गणेश पेठ राांका
ज्वेलसट उत्तर बाजु गणेश पेठ गुरूनानक हायस्कुल जवळ गोहवद हलवाई चौका जवळ
पुणेशहर,15.डोके तालीम पथ कृष्णा हॉर्े ल समोर नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14
पुणेशहर,16.डोके तालीम क्षपछाडी भाग नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,17.डोके तालीम
क्षपछाडी दगाबोळ नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,18.डोके तालीम क्षपछाडी शांकर मांदीरा
जवळ नानापेठ घर क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर,19.कैकाडी बोळ मारूती मांदीर जवळ नानापेठ घर
क्र.38 ते 143-14 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुनानक हायस्कूल, तळमजला,
खोली क्र.4, 192, गणेश पेठ,
पुणे-2

1.क्षशवशक्तीऑईल मील शेजारी गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,2.डोके तालीम शेजारी गुरूनानक
हायस्कुल पुणेशहर,3.डोके तालीम क्षपछाडी गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,4.क्षशवप्रताप चौक
गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,5.क्षशवशक्तीमील मागे गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,6.अनांत शाांती
चें म्पबर गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,7.कांु भार वाडीक्षवकडे गुरूनानक हायस्कुल पुणेशहर,8.अनांत
शाांती चें म्पबर समोर नानापेठ घर क्र.84 पैकी ते 106 भाग क्र.22 पुणेशहर,9.अमर बाइांक्षोडग वरी्�स
मागे कांु भारवाडीक्षवकडे नानापेठ घर क्र.84 पैकी ते 106 भाग क्र.22 पुणेशहर,10.कांु भार
वाडीक्षवकडे नाना पेठ घर क्र. 84 ते 106 भाग क्र.22 नानापेठ घर क्र.84 पैकी ते 106 भाग क्र.22
पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुनानक ज्युठनअर कॉलेज
हायस्त्कूल, तळ मजला,
खालसा ठजम, 192, गणेि
पेि, पुणे

1.ठिवराम दादा तालीम जवळचा िाग गणेि पेि घर क्र 46 ते 152 पुणेिहर,2.ग्रँड
बेकरी (िाजी मांडई रोड गणेि पेि) गणेि पेि घर क्र 46 ते 152 पुणेिहर,3.जोत्याची
तालीम जवळ (मोरे वाडीठवकडे ) गणेि पेि घर क्र 46 ते 152 पुणेिहर,4.मासे माकेट
चौक गणेि पेि घर क्र 46 ते 152 पुणेिहर,5.बोरा ट्रान्सपोटव रोड गणेि पेि घर क्र 46 ते
152 पुणेिहर,6.पाांगळ
ू समाज मातामांदीर रोड गणेि पेि घर क्र.142 ते184
पुणेिहर,7.मारुघर सिागृह ठबल्डींग गणेि पेि घर क्र.142 ते184 पुणेिहर,8.अलनीहोत्री
प्राथठमक िाळा समोरील रोड गणेि पेि घर क्र.142 ते184 पुणेिहर,9.अग्रसेन अबनव
को-ऑपरे टीव बँक रोड गणेि पेि घर क्र.142 ते184 पुणेिहर

सवव
मतदाराांसािी

1.बडदे ठबल्डींग ठदल्ली स्त्टोअर समोर उत्तर ठदिेस गणेिपेि िाग क्र.25 घर क्र.189 ते
206 पुणेिहर,2.गुरूनानक ज्युठनअर कॉलेज गेट समोर पचचीम ठदिेस गणेिपेि िाग
क्र.25 घर क्र.189 ते 206 पुणेिहर,3.गूरूनानक ज्युठनअर कॉलेज उत्तर बाजूस उजवी कडे
गणेिपेि िाग क्र.25 घर क्र.189 ते 206 पुणेिहर,4.पाांगळ
ू आळी रोड अष्टे कर ठबळसरठबल्डींग उत्तर गणेिपेि िाग क्र.25 घर क्र.189 ते 206 पुणेिहर,5.पवार पथ गुरू नानक
कालेज पािी नालयाकडे जाणारा रस्त्ता गणेिपेि िाग क्र.25 घर क्र.189 ते 206
पुणेिहर,6.पवार पथ उत्तर बाजु ठपतळी स्त्टोअर पूवव व पचचीम गणेिपेि िाग क्र.25 घर
क्र.189 ते 206 पुणेिहर,7.डू ल्या मारूती मांदीर ठदक्षण बाजू पाांगुळ आळी रोड िाग गणेि
पेि घर क्र.207 ते 229 पुणेिहर,8.नाडे गल्ली मिीद जवळ गणेिपेि िाग गणेि पेि घर
क्र.207 ते 229 पुणेिहर,9.नाडे गल्ली ठदल्लीस्त्टोअरच्या मागे गणेि पेि िाग गणेि पेि
घर क्र.207 ते 229 पुणेिहर

सवव
मतदाराांसािी

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुनानक हायस्त्कूल,
तळमजला, प्राथठमक िाळा
प्राचायव कायालय, 192, गणेि
पेि, पुणे-2

रक्षववार
पेठ

मैालाना अब्दूल कलाम आझाद
उदूट स्कूल, क्र.10/11 /99,
तळमजला,खोली क्र.1, रक्षववार
पेठ, पुणे-2

1.रक्षववार पेठ बोहरी आळी सुभानशाह दगाजवळ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी
कापडगांज,2.रक्षववार पेठ बोहरी आळी जामा मशीदी समोर रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी
कापडगांज,3.रक्षववार पेठ बोहरी आळी भगवान आक्षदनाथ चौका जवळ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी
आळी कापडगांज,4.रक्षववार पेठ बोहरी आळी आक्षदनाथ चौका जवळ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी
कापडगांज,5.रक्षववार पेठ बोहरी आळी सोन्या मारूती चौका जवळ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी
कापडगांज,6.रक्षववार पेठ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी कापडगांज,7.मौलाना अब्दुल कलाम रस्ता
रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी कापडगांज

रक्षववार
पेठ

मौलाना अब्दूल कलाम आझाद
उदूट स्कूल,क्र.10/11/ 99,
तळमजला खोली क्र.4, रक्षववार
पेठ, पुणे-2

1.कापडगांज रक्षववार पेठ रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी कापडगांज,2.रक्षववार पेठ बोहरी आळी
रक्षववार पेठ पुणे बोहरी आळी कापडगांज,3.कापडगांज रक्षववार पेठ पुणे रक्षववार पेठ बोहरी आळी
कापडगांज,4.कापडगांज रक्षववार पेठ रक्षववार पेठ बोहरी आळी कापडगांज,5.कापडगांज रक्षववार पेठ
बढाई आळी रक्षववार पेठ बोहरी आळी पडगांज,6.कापडगांज रक्षववार पेठ सैफी रस्ता रक्षववार पेठ
बोहरी आळी कापडगांज,7.कापडगांज हनमांत राठी पथा जवळ रक्षववार पेठ रक्षववार पेठ बोहरी आळी
कापडगांज,8.रक्षववार पेठ बोहरी मझीद रक्षववार पेठ बोहरी आळी कापडगांज,9.रक्षववार पेठ-

कापडगांज रक्षववार पेठ बोहरी आळी कापडगांज,10.रक्षववार पेठ कापडगांज रामसुख माकेर् लेन
रक्षववार पेठ बोहरी आळी कापडगांज,11.रक्षववार पेठ कापडगांज सोमेचवर मांदीरा जवळ रक्षववार पेठ
बोहरी आळी कापडगांज,12.रक्षववार पेठ कापडगांज कासर् लेन रक्षववार पेठ बोहरी आळी
कापडगांज,13.गोपाळ कायालयाच्या मागील बाजूस रक्षववार पेठ पुणे,

रक्षववार
पेठ

मौलाना अब्दूल कलाम आझाद
उदूट स्कूल,क्र.10/11/ 99, दक्षिण
बाजू कडील होल तळमजला
हॉल क्र.6, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.पावांर्ेकर तालीम आगरवाल दूध डे अरी रक्षववार पेठ पुणे,2.सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ
पुणे,3.सुगांधी क्षबल्डींग सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ पुणे,4.मोतीवाला क्षबल्डींग सांतरजी वाला
चौक रक्षववार पेठ पुणे,5.सुभानअल्ला हॉर्े ल शेजारील बोळात सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ
पुणे,6.इनुबाबा वाडीक्षवकडे सुभानअल्ला हॉर्े ल शेजारी बोळात रक्षववार पेठ पुणे,7.जुनी भाजी
आळी रक्षववार पेठ पुणे,8.काझी कॉम्पपलेक्स समोरील बोळात जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ
पुणे,9.कल्याण चें म्पबर समोर सांतरजी वाला चा रक्षववार पेठ पुणे,10.बाबर मांझील सांतरजी वाला
चौक रक्षववार पेठ पुणे,11.क्षसदधे याांचे वाडीया शेजारी रक्षववार पेठ पुणे,12.जमातखान्या मागे सांतरजी
वाला चौक रक्षववार पेठ पुणे,13.हवडयाच्यापानाचे गोडवून सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ
पुणे,14.नूरावाला क्षबल्डींग कौसार मांझील जमात खाथा जवळ रक्षववार पेठ पुणे,15.नूरावाला
क्षबल्डींग शेजारी रक्षववार पेठ पुणे,16.क्षसदधेवाडीया समोर रक्षववार पेठ पुणे,17.क्षसदधे याांचा
वाडीक्षवकडे रक्षववार पेठ पुणे,18.मुबीन अपार्ट मेंर् सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ पुणे,19.जमात
खान्या शेजारी रक्षववार पेठ पुणे,20.उदूट शाळा क्र.10 समोर रक्षववार पेठ पुणे,21.जमात खान्या शेजारी
रक्षववार पेठ पुणे,22.काझी कॉम्पपलेक्स जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ पुणे,23.श्रीमान होजीअरी
क्षबल्डींग जुनी भाजी रक्षववार पेठ पुणे,24.अ�सेन भवन रक्षववार पेठ पुणे,25.जमात खान्या जवळ
सांतरजी वाला चौक रक्षववार पेठ पुणे,26.कोक्षोहनूर प�र् शेजारी जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ
पुणे,27.मदार क्षचल्ला मशीदी समोर रक्षववार पेठ पुणे,28.जुनी भाजी आळी उदूट शाळा क्र.10समोर
रक्षववार पेठ पुणे,29.जुनी भाजी आळी उदूट शाळा क्र.10जवळ रक्षववार पेठ पुणे,30.घ. क्र. 587,
992, 1076 रक्षववार पेठ पुणे,31.घ. क्र. 67 , 986 , रक्षववार पेठ पुणे,32.रक्षववार पेठ
पुणे,33.रक्षववार पेठ पुणे
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रक्षववार
पेठ

मौलाना अब्दूल कलाम आझाद
उदूट स्कूल,क्र.10/11/ 99, उत्तर
बाजू कडील होल तळमजला
हॉल क्र.6, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.श्रीमान होजीअरी क्षबल्डींग जुनी भाजी रक्षववार पेठ पुणे,2.जमात खान्या जवळ सांतरजी वाला चौक
रक्षववार पेठ पुणे,3.जुनी भाजी आळी उदूट शाळा क्र.10जवळ रक्षववार पेठ पुणे,4.जुनी भाजी आळी
कोक्षोहनूर प�र् क्षबल्डींग रक्षववार पेठ पुणे,5.काझी कॉनरट समोर जुनी भाजी आळी रक्षववार पेठ
पुणे,6.�पपळाचा वाडीक्षवकडे काझीकॉम्पपलेक्स समोर रक्षववार पेठ पुणे,7.जुनी भाजी आळी रक्षववार
पेठ पुणे,8.जुनी भाजी आळी काझी कॉम्पपले क्स समोर रक्षववार पेठ पुणे,9.दुजनट �सग पागा रक्षववार
पुणे,10.मीरा दातार दगारक्षववार पुणे,11.कापडगांज रक्षववार पुणे,12.रक्षववार पुणे,13.रक्षववार पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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रक्षववार
पेठ

डॉ. सरसय्यद ए. खान
क्षवदयालय, मनपा शाळा क्र.3
तळमजला, खोली क्र.1, रक्षववार
पेठ, पुणे-2

1.मीरा दातार दगारक्षववार पेठ पुणे,2.महाराणा प्रताप हसह रस्ता रक्षववार पेठ पुणे,3.गोहवद हलवाई
चौक रक्षववार पेठ पुणे,4.सोमेचवर मांदीर रस्ता
रक्षववार पेठ पुणे,5.सोमेचवर मांदीरा गल्ली रक्षववार पेठ पुणे,6.कापडगांज रक्षववार पेठ पुणे,7.क्षमझट
गालीब चौक (मुस्लीम बँक) रक्षववार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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रक्षववार
पेठ

बन्सीलाल रामनाथ अगरवाल
हायस्कूल, तळमजला, खोली
क्र.1. रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.गाडीखाना हॉव्स्पर्ल शुक्रवार पेठ,2.साठे चें म्पबसट शुक्रवार पेठ,3.रामेचवर चौक शुक्रवार
पेठ,4.शुक्रवार पोक्षलस चौकी शुक्रवार पेठ,5.सनातन
अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ घर.नां.23ते749,6.भुतकर हौदा शेजारी शुक्रवार पेठ घर.नां.23ते749

सवट
मतदाराांसाठी

बन्सीलाल रामनाथ अगरवाल
हायस्कूल, तळमजला, खोली
क्र.2, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.सनातन अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ घर.नां.23ते749,2.भुतकर हौदा शेजारी शुक्रवार पेठ
घर.नां.23ते749,3.भुतकर हौदा समोर शुक्रवार पेठ
घर.नां.23ते749,4.नेहरू चौक शुक्रवार पेठ घर.नां.23ते749,5.शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ
शुक्रवार पेठ घर.नां.23ते749,6.शुक्रवार पेठ पोक्षलस चौकी जवळ शुक्रवार पेठ घ.न.1536 ते
1574,7.बोहरी आळी शुक्रवार पेठ घ.न.1536 ते 1574,8.लक्ष्मी नारायण शुक्रवार पेठ
घ.न.1536 ते 1574,9.हत्ती महल शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ घ.न.1536 ते 1574

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी
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131

रक्षववार
पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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रक्षववार
पेठ

बन्सीलाल रामनाथ अगरवाल
हायस्कूल, तळमजला, खोली
क्र.3, रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.जामा मझीद जवळ शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ पुणे,2.जामा मझीद शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे
शुक्रवार पेठ पुणे,3.हत्ती महल क्षएरया शुक्रवार पेठ पुणे
शुक्रवार पेठ पुणे,4.जामा मझीद मागील वसाहत शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ पुणे,5.जामा मझीद
डाक्षवकडे वी बाजूची वसाहत शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ पुणे,6.जामा मझीद उजवी बाजूची
वसाहत शुक्रवार पेठ पुणे शुक्रवार पेठ पुणे,7.जामा मझीद समोरील बाजू वसाहत काचवाला
दुकानवर शुक्रवार पेठ पुणे,8.नेहरू चौकरस्ता क्षदपक र्ग्लास हाऊस मागे शुक्रवार पेठ
पुणे,9.सत्याग्रही गणपती चौक रक्षववार पेठ पुणे,10.क्षगरे वाडीडाक्षवकडे काची आळी रक्षववार पेठ
पुणे,11.�भगारे पथ काची आळी रक्षववार पेठ पुणे
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रक्षववार
पेठ

बद्रीया हायस्कूल तळमजला
खोली क्र.1, 635 रक्षववार पेठ,
पुणे-2

1.बांक्षोदवान मारूती मांदीरा जवळ रक्षववार पेठ पुणे,2.नूतन गणेश मांदीरा जवळ रक्षववार पेठ
पुणे,3.पुरहणसग काची रस्ता काची आळी रक्षववार पेठपुणे,4.क्षशवाांजली चौक रक्षववार पेठ
पुणे,5.धमवीर सांभाजी मांडळा जवळ भर्ग्य रत्न क्षबल्डींग रक्षववार पेठ पुणे,6.काची गल्ली क्र.2 भर्ग्य
रत्न क्षबल्डींग जवळ रक्षववार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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रक्षववार
पेठ

बद्रीया हायस्कूल तळमजला
खोली क्र.2, 635 रक्षववार पेठ,
पुणे-2

1.काची आळी रक्षववार पेठ पुणे,2.फु लवाला चौकासमोरील भाांडे आळी रक्षववार पेठ पुणे,3.खडक
पोक्षलस चौकी जवळ रक्षववार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

रक्षववार
पेठ

बद्रीया हायस्कूल तळमजला
खोली क्र.3, 635 रक्षववार पेठ,
पुणे-2

1.खडक पोक्षलस चौकी जवळ रक्षववार पेठ पुणे,2.बोहरी मशीदी जवळ रक्षववार पेठ पुणे,3.खडक
पोलीस चौकीच्या समोरील बोलात रक्षववार पेठ
पुणे,4.सोन्यामारूती चौका जवळ रक्षववार पेठ पुणे,5.सत्याग्रही गणपती चौके रक्षववार पेठ
पुणे,6.धोबी मालीत काची आळी रक्षववार पेठ पुणे,7.मारूती मांदीर काची आळी रक्षववार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

136

शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी आयर्ीआय स्कूल,
तळमजला, खोली क्र.1, 626
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.दे शपाांडे वाडीक्षवकडे सेवा क्षमत्र मांडळ शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,2.चरवांड वाडीक्षवकडे शुक्रवार
पेठ पुणे,3.चहहाण वाडीक्षवकडे महादे व मांदीरा जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,4.खेसे वाडीक्षवकडे महादे व
मांदीर शुक्रवार पेठ पुणे,6.पवार वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,7.बव� वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ
पुणे,8.मुांदडाक्षवकडे डीक्षवकडे पांचवर्ी सोसायर्ी शुक्रवार पेठ पुणे,9.बवेवाडी डाक्षवकडे शेडगेपथ
�चचेची तालीम जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,10.मरीमाता मांदीर (वांदेमातरम चौक) शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी आयर्ीआय स्कूल,
तळमजला, खोली क्र.2, 626
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

:1.आांग्रेवाडी डाक्षवकडे शुक्रवार पुठ पुणे,2.पालकर वाडीक्षवकडे शुक्रवार पुठ पुणे,3.कांु र्े वाडीक्षवकडे
शुक्रवार पुठ पुणे,4.डॉ.उज्वल दे शमुख वाडीक्षवकडे शुक्रवार पुठ पुणे,5.नागरे वाडीक्षवकडे शुक्रवार
पेठ पुणे,

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी आयर्ीआय स्कूल,
तळमजला, खोली क्र.3, 626
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.झुांजरु के वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,2.भट्टवाडीक्षवकडे (लक्ष्मी अपार्ट मेंर्) शुक्रवार पेठ
पुणे,3.नातू वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,4.भागीरथ सोसायर्ी (बापू गोखले
पथ) शुक्रवार पेठ पुणे,5.क्षसतश क्षोमसाळ वाडीक्षवकडे शुक्रवार पुठ पुणे,6.शाांती भवन मांगल
कायालय जोशी वाडीक्षवकडे शुक्रवार पुठ पुणे,7.गायकवाडी वाडीक्षवकडे (ब्राम्पहण कायालय)
शुक्रवार पुठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

आदशट क्षवदयालय, प्राथक्षमक
स्कूल, क्षशशू शाळा, तळमजला,
खोली क्र.1 , शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.तासकर वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ मखमले वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,2.पोतनीस वाडीक्षवकडे
शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,3.जैन वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,4.बेहरे
वाडीक्षवकडे (शेठवाडीक्षवकडे ) शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,5.पार्ील वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ
शुक्रवार पेठ पुणे,6.जुना लेले वाडीक्षवकडे हशदे आनरी् रोड शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,7.112,
115 बदामी हौदाजवळ शुक्रवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

आदशट क्षवदयालय, प्राथक्षमक
स्कूल, क्षशशुशाळा, तळमजला,
खोली क्र.2, शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.हशदे आळी आदशट क्षवद्या..समोरील बोळ काका हलवाई वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,2.बादामी
हौद चौक मोरे वाडीक्षवकडे क्षशळमकर वाडीक्षवकडे वीर वाडीक्षवकडे शुक्रवारपेठ पुणे,3.काळा हौद
आनांद अपार्मे�र् शुक्रवार पेठ पुणे,4.फार्क वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,5.शेठ वाडीक्षवकडे
शुक्रवार पेठ पुणे,6.जोगळे कर वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,7.शेवाळे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ
पुणे,8.रानडे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,9.हनीम वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,10.अवचर्
वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,11.सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

आदशट क्षवदयालय, मुलींचे
हायस्कूल, अध्यापक कि
(स्र्ाफ रुम) , शुक्रवार पेठ, पुणे2

1.आदशट क्षवद्या.लय समोर हशदे आळी सावजटनीक गणेश मांडळ शुक्रवार पेठ पुणे,2.सुदशनट
अपार्ट मेंर् श्री स्वामी समथट सहां सांस्था शुक्रवार पेठ पुणे,3.नारायण बलवांत राव शेडगे पथ अकरा
मारूती समोर शुक्रवार पेठ पुणे,4.बुरूड गल्ली मांडई शुक्रवार पेठ पुणे,5.बदामी हौद चौका समोर
हशदे आळीच्या पाठी मागे शुक्रवार पेठ पुणे,6.कै. धोंडागबा आण्णा क्षमसाळ चौक शेजारी गणपती
मांदीरा च्या मागे शुक्रवार पेठ पुणे,7.रत्न नगरी अपार्ट मेंर् फडगेर् पोलीस चौकी समोर शुक्रवार पेठ
पुणे,8.188-क्षशवरां जन हौ.सोसायर्ी दुध्या मारूती चौक शुक्रवार शुक्रवार पेठ पुणे,9.189-राधा
गोहवद अपार्ट मेंर् दुध्या मारूती चौक शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,10.190-दुध्या मारूती सह गृह
रचना सांस्था दुध्या मारूती शुक्रवार पेठ पुणे,11.191-योगचवर पाकट हौ.सोसायर्ी दुध्या मारूती चौक
शु शुक्रवार पेठ पुणे,12.192-दां त कांु ज योगचवर पाकट हौ.सो.शेजारी शुक्रवार शुक्रवार पेठ
पुणे,13.193 बवेवाडीडाक्षवकडे प्रक्षतभा श्री अपार्ट मेंर् समोर भाजी रा शुक्रवार पेठ पुणे,14.194 मधु
स्मृती सह गृह रचना सांस्था मय�. शुक्रवार पेठ पुणे,15.195 सांत फडके वाडीक्षवकडे क्षहरभाऊ
पार्सकर पथ शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,16.196-सोमनवाडीक्षवकडे लक्ष्मी कृपा अपार्ट मेंर् समोर
हरीभाऊ प शुक्रवार पेठ पुणे,17.197-गोहवद अपार्ट मेंर् काला हौद मागे शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ
पुणे,18.198-बापर्वाडीक्षवकडे काला हौद मागे शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,19.199-पुरांदरे
वाडीक्षवकडे काळा हौदा शेजारी शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आदशट क्षवदयालय, मुलींचे
हायस्कूल, अभ्यास कि (स्र्डी
रुम) , शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.वायचळ वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,2.गावडे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,3.लकी प ॅलेस
शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,4.भार्ग्यश्री अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,5.मांगलमूत� सह
गृह रचना शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,6.क्षसधये वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ
पुणे,7.सुदीन को.आप.सोसायर्ी शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,8.वास्तुशारदा को.ऑप.सोसायर्ी
शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,9.मोरे �र अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,10.क्षऋत्वक
अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ णे,11.भापकर सहक्षनवास शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ
पुणे,12.क्षवभावरी सह गृह रचना शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,13.दुवांकूर सह गृह रचना शुक्रवार
पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,14.राम कृपा क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,15.आदशट क्षवद्या.लय
समोर हशदे आळी सावजटनीक गणेश मांडळ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

पुणे इांव्र्ग्लश स्कूल, सरस्वती
मांदीर, तळमजला, खोली क्र.1,
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.200अ गणक्षप्रय सह गृह रचना शुक्रवार पेठ पुणे,2.201 बवेवाडीडाक्षवकडे गोवध�न सां�थे समोर
शुक्रवार पेठ पुणे,3.202अ-202ब लक्ष्मीकृपा गृह रचना शुक्रवार पेठ पुणे,4.203-1
राऊतवाडीक्षवकडे क्षहरभाऊ पार्सकर वध शुक्रवार पेठ पुणे,5.203-2203-3 भगणे
काांचनवाडीक्षवकडे दे वलेकर शुक्रवार पेठ पुणे,6.204 प्रक्षतभा श्री अपा क्षहरभाऊ पार्सकर शुक्रवार
पेठ पुणे,7.205 गोपाळ कृष्णा सह गृह रचना सांस्था शुक्रवार पेठ पुणे,8.206 ओम गणेश
कस्रक्शन दुध्या मारूतीशुक्रवार पेठ ,9.207208209210211 ब212अ दुध्या मारूती चौक
शुक्रवार पेठ पुणे,10.213 मुळेवाडीक्षवकडे हपपळाच्या पारा समोर शुक्रवार पेठ पुणे,11.214 ओक
वाडीक्षवकडे शेडगे पथ शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ पुणे,12.215-16-17 मातृछाया क्षोसताबाई
हशदे वाडीक्षवकडे शुक्रवार पेठ पुणे,13.अकरा मारूती कोपरा शुक्रवार पेठ,14.नातू बागे जवळ
शुक्रवार पेठ पुणे,15.बादामी हौदा जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,16.बाजीराव रोड लगत शुक्रवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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138

139

140

141

142

143

शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

पुणे,17.नवा क्षवष्णू चौक लगत शुक्रवार पेठ पुणे,18.यश �हीला अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,19.नातू
बाग जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,20.यश�हील अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,21.महाराणा बागे समोर
शुक्रवार पेठ पुणे,22.क्षचरां तन सोसायर्ी शुक्रवार पेठ पुणे,23.वासुदेव सोसायर्ी शुक्रवार पेठ
पुणे,24.370 भवानी पेठ

पुणे इांव्र्ग्लश स्कूल, सरस्वती
मांदीर, तळमजला, खोली क्र.2,
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.अकरा मारूती कोपरा शुक्रवार पेठ,2.अकरा मारूती चौक चे उत्तरे कडील भाग शुक्रवार
पेठ,3.अकरा मारूती चौक शुक्रवार पेठ,4.पदुक्षमनी अपार्ट मेंर् शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,5.पदक्षमनी
अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,6.यशोदा रे क्षसडेन्सी शुक्रवार पेठ पुणे,7.बाफना पेरोल पांपा समोर
शुक्रवार पेठ पुणे,8.सीता अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,9.�मोदवन अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,10.क्षथर्े
अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,11.अकरा मारूती चौकात शुक्रवार पेठ पुणे,12.मौयरी् सोसायर्ी शुक्रवार
पेठ पुणे,13.सांगम साडी दुकाना लगत शुक्रवार पेठ पुणे,14.क्षवष्णू कृपा सोसायर्ी शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

पुणे इांव्र्ग्लश स्कूल,सरस्वती
मांदीर, तळमजला, खोली क्र.3,
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.क्षथर्े क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ पुणे,2.पदक्षमनी अपार्ट मेंर् शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,3.अकरा मारूती
चौकात शुक्रवार पेठ पुणे,4.सीमा अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,5.अकरा मारूती चौका लगत
शुक्रवार पेठ पुणे,6.उमा त्र्यांबक सोसायर्ी शुक्रवार पेठ पुणे,7.अमरलॉज शेजारी शुक्रवार पेठ
पुणे,8.महालक्ष्मी अपार्ट मेंर् शुक्रवार पेठ पुणे,9.क्षशवानांद मांगल केंद्र शुक्रवार पेठ पुणे,10.महाराणा
प्रताप उदयाना समोर शुक्रवार पेठ पुणे,11.घ. क्र. 251, 208 शुक्रवार पेठ पुणे,12.घ. क्र. 230
शुक्रवार पेठ पुणे,13.महाराणा प्रताप उद्याना समोर शुक्रवार पेठ पुणे,14.बदामी हौद सांघा लगत
शुक्रवार पेठ पुणे,15.महाराणा प्रताप उद्यानासमोर शुक्रवार पेठ पुणे,16.बाफना पेरोल पांप जवळ
शुक्रवार पेठ पुणे,17.हपपळाच्या मांदीर शाळे लगत शुक्रवार पेठ पुणे,18.बदामी हौद सांघा लगत
शुक्रवार पेठ पुणे,19.जनता सहकारी बँक लगत शुक्रवार पेठ पुणे,20.बादामी हौद सांघा लगत
शुक्रवार पेठ पुणे,21.आनांदी अपार्ट मेंर् शेजारी शुक्रवार पेठ,22.ज्ञानेचवर मांगल कायालया जवळ
शुक्रवार पेठ,23.जनता सहकारी बँक जवळ शुक्रवार पेठ,24.जुना पेपर प्रॉडक्र् कांपनी शुक्रवार
पेठ,25.शुक्रवार पेठ पुणे,26.शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

पुणे इांव्र्ग्लश स्कूल, सरस्वती
मांदीर, तळमजला, खोली क्र.4,
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

1.बाजीराव रोड लगत शुक्रवार पेठ,2.रतन सायकल मार्ट शुक्रवार पेठ,3.गणेश मांगल कायालय
शुक्रवार पेठ,4.चै तन्य क्षभडे याचे ज्ञानक्षदप क्लासेस गणेश शुक्रवार पेठ,5.गणेश मांगल कायालया
जवळ शुक्रवार पेठ,6.जयगाांधी चें म्पबर जनसेवा बँक लगत शुक्रवार पेठ,7.क्षआदत्य मु�ण जनता
सहकारी बँक समोर शुक्रवार पेठ,8.कौस्तुम अपार्ट मेंर् बाजीराव रोड लगत शुक्रवार पेठ,9.बाजीराव
रोड लगत शुक्रवार पेठ,10.जनता सहकारी बँकेच्या शेजारी शुक्रवार पेठ,11.सदानांद ज्वेलसट भाऊ
महाराज बोळ शुक्रवार पेठ,12.गणेश मांगल कायालय समोर शुक्रवार पेठ,13.खळदकर वाडीक्षवकडे
भाऊ महाराज बोळ शुक्रवार पेठ,14.क्षजलब्या मारूती जवळ तुळशीबाग रोड भाऊ महाराज बोळ
शुक्रवार पेठ,15.अनोखा केंद्रा समोर शुक्रवार पेठ,16.दे साई बांधु आांबेवाले शुक्रवार पेठ,17.अकरा
मारूती जवळ शुक्रवार पेठ,18.ज्ञानेचवर मांगल कायालया समोर शुक्रवार ठ,19.लाांबर्े वाडीक्षवकडे
थत्ते हॉव्स्पर्ल समोर शुक्रवार पेठ,20.थत्ते हॉव्स्पर्ल समोर शुक्रवार पेठ,21.चां क्षद्रका लॉज लगत
शुक्रवार पेठ पुणे,22.चां क्षद्रका लॉज क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ पुणे,23.राजयोग सोसायर्ी शुक्रवार पेठ
पुणे,24.बदामी हौद चौक लगत शुक्रवार पेठ पुणे,25.मौयरी् रेक्षसडे न्सी शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

सदाक्षशव
पेठ

स.प. महाक्षवदयालय, तळमजला
खोली क्र,एम11, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1.ग्राहकपेठ क्षर्ळक रोड सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,2.खक्षजना क्षवहीर चौक सदाक्षशव पेठ पुणे
30 सदाक्षशव पेठ पुणे,3.उद्यान मांगल कायालय सदाक्षशव पेठ पुणे सदाक्षशव पेठ पुणे,4.भारत स्काउर्
गाईड समोर सदाक्षशव पेठ सदाक्षशव पेठ पुणे,5.क्षभडे क्लासेस जवळ स्वामी समथट मठाची गल्ली
सदाक्षशव पेठ,6.स्वामी समथट मठाच्या गल्लीत सदाक्षशव पेठ,7.स्काउर् ग्राउड समोर सदाक्षशव
पेठ,8.क्षप्रयाांका अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ,9.स्वामी समथट मठाची लाईन सदाक्षशव पेठ,10.रामशाम
अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ,11.क्षवष्णू अपार्ट मेंर् सदाक्षशव पेठ,12.माडीवाली कॉलनी सदाक्षशव
पेठ,13.स्वामी समथट मठाच्या समोर सदाक्षशव पेठ,14.स्वामी समथट मठाच्या रस्त्यावर सदाक्षशव
पेठ,15.उद्यान कायालयाच्या शेजारी सदाक्षशव पेठ,16.स्काउर् ग्राउां डच्या समोर स्वामी समथट मठ
सदाक्षशव पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

स.प. महाक्षवदयालय, मुख्य
इमारत, खोली क्र.एम-12,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

:1.भारत स्काउर् ग्राउां डच्या सदाक्षशव पेठ,2.महाराणा प्रताप उद्याना समोर सदाक्षशव पेठ,3.दे शमुख
वाडी सदाक्षशव पेठ,4.क्षभकारदास मारूती मांदीर राणा प्रताप उद्यान सदाक्षशव पेठ,5.बाजीराव रोड
लगत सदाक्षशव पेठ,6.माांडीवाले कॉलनी सदाक्षशव पेठ,7.क्षर्ळकरोड लगत सदाक्षशव पेठ,8.एस पी
कॉलेज समोर क्षर्ळकरोड लगत सदाक्षशव पेठ,9.सदाक्षशव पेठ,10.सदाक्षशव पेठ,11.सदाक्षशव
पेठ,12.सदाक्षशव पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

स.प. महाक्षवदयालय, मुख्य
इमारत, खोली क्र.एम-13,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

:1.क्षचमणबाग क्षर्ळकरोड हॉर्े ल सुयश समोर सदाक्षशव पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

स.प. महाक्षवदयालय, मुख्य
इमारत, खोली क्र.एम-15,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.महाराष्र मांडळ समोर क्षहराफोर्ो स्र्ु .बोळ सदाक्षशव पेठ,2.क्षजजामाता मक्षहला सहकारी बँके समोर
सदाक्षशव पेठ,3.जोग कलासेस जवळ सदाक्षशव पेठ,4.घ.क्र.1592ते1606 क्षचमणबाग क्षर्ळकरस्ता
पी जोग क्लासेस घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ क्षर्ळक रस्ता क्षर्ळक स्मारक
म,5.घ.क्र.1607ते1616पां.गोहवदराव देसाई पथ क्षर्ळक रस्ता घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ
क्षर्ळक रस्ता,6.घ.क्र.1617ते1628गोपाळ गायन समाज रस्ता घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ
क्षर्ळक रस्ता,7.घ.क्र.1629ते1631श्रीमती कमलाबाई जगन्नाथ पथ क्षर्ळक रस्ता
घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ क्षर्ळक रस्ता

सवट
मतदाराांसाठी
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शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

सदाक्षशव
पेठ
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सदाक्षशव
पेठ

स.प. महाक्षवदयालय, पुणे मुख्य
इमारत, खोली क्र.एम-14,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.घ.क्र.1632ते 1638 श्रीमती कमलाबाई जगन्नाथ पथ क्षर्ळक रस्ता
घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ क्षर्ळक रस्ता क्षर्ळक स्मारक मांदीर,2.घ.क्र.1639ते1648गोपाळ
गायन समाज रस्ता क्षर्ळक स्मारक घ.क्र.1592ते1655सदाक्षशवपेठ क्षर्ळक रस्ता क्षर्ळक स्मारक
मांदीर,3.घ.क्र.1646ते1655गोपाळ गायन समाज रस्ता क्षर्ळक स्मारक घ.क्र.1646ते1655
सदाक्षशवपेठ क्षर्ळक रस्ता क्षर्ळक स्मारक मांदीर,4.घ.क्र.2012 ते2018 क्राांतीवीर वासुदेव फडके
पथ ग्राहक पेठ घ.क्र.2012ते2018 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक
रस्ता,5.घ.क्र.2019ते2026ग्राहक पेठे समोर ग्राहक पेठ समोर घ.क्र.2019ते2026 सदाक्षशव पेठ
क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक रस्ता,6.घ.क्र.2027ते2032क्षर्ळक जनता सहकारी बँक समोर घ.क्र.
2012 ते 2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक रस्ता,7.घ.क्र.2033 ते 2043साने गुरूजी
पथ स. प. कॉलेज नजीक घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक
रस्ता,8.घ.क्र.2044ते2060साने गुरूजी पथ स.प.कॉलेज नजीक घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ
क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक रस्ता,9.घ.क्र.2061ते2070साने गुरूजी पथ स.पा.कॉलेज नजीक
घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक क्र.2071ते2076नू.म.क्षव.मुलाांची
प्राथक्षमक शाळा माग घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक
रस्ता,11.घ.क्र.2077ते2095क्षवजयनगर वसाहत सानेगरू
ु जी नगर समोर घ.क्र.2012ते2095
सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक रस्ता,12.क्षबबवे वाडी सातारा रस्ता पुणे
घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक रस्ता,13.क्षवजय नगर कॉलनी कला
�ोासाद काय� लय जवळ घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक
रस्ता,14.डाक्षवकडे के क्लास शेजारी घ.क्र.2012ते2095 सदाक्षशव पेठ क्षवजयनगर वसाहत क्षर्ळक
रस्ता,15.ना.सी.फडके चौक कल्पना हॉर्े ल जवळ सदाक्षशव पेठ,16.क्षव� हॉर्े ल जवळ सदाक्षशव
पेठ,17.शहा कॉलनी सदाक्षशव पेठ,18.कॉव्न्र्नेंर्ल प्रकाशन शेजारी सदाक्षशव पेठ,19.क्षवजय नगर
उद्यान सकरी् ल जवळ सदाक्षशव पेठ,20.क्षवजय नगर रस्ता सदाक्षशव पेठ
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सदाक्षशव
पेठ

क्षर्ळक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
सेक्षमनार हॉल,
स.प.महाक्षवदयालयाच्या मागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.भगवांत कृपा सोसायर्ी लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,2.क्षशवाई सोसायर्ी लगत दाांडेकर पुल
झोपडपट्टी,3.भारत पेरोक्षलयम पांपा समोरील भाग दाांडेकर पुल पडपट्टी,4.सुखानांद सोसायर्ी लगत
दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,5.जय जवान क्षमत्रमांडळ लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,6.नरक्षवर तानाजी
क्षवकास मांडल लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,7.सोना बेकरी मागील भाग दाांडेकर पुल झोपडपट्टी

सवट
मतदाराांसाठी

153

सदाक्षशव
पेठ

क्षर्ळक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
बॅडहमर्न हॉल,
स.प.महाक्षवदयालयाच्या मागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.सुवणटजांयती तरूण मांडळ लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,2.साने गुरूजी स्मारक लगत दाांडेकर पुल
झोपडपट्टी,3.सुवणटजांयती क्षमत्रमांडळा लगत
दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,4.आझाद क्षमत्रमांडळा लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,5.अक्षवनाश क्षमत्रमांडळा
लगत दाांडेकर पुल झोपडपट्टी

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी
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सेनादत्त
पेठ

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य क्षवदयालय, पूवट
बाजूकडील तळमजला खोली
क्र.1, सेनादत्त पेठ, पुणे-9

:1.सेनादत्त पोलीस चौकी सेनादत्त पेठ नेसनहर्46झोपडपट्टी,2.दत्त मांदीर सेनादत्त पेठ
नेसनहर्46झोपडपट्टी,3.क्षशवाजी पुतळया जवळ सेनादत्त पेठ नेसनहर्46झोपडपट्टी,4.शारदा
क्षवद्यालय जवळ सेनादत्त पेठ नेसनहर्46झोपडपट्टी,5.फार्क बाग सेनादत्त पेठ
नेसनहर्46झोपडपट्टी,6.शास्त्री रोड सेनादत्त पेठ नेसनहर्46झोपडपट्टी,7.दे शपाांडे क्लासेस जवळ
सेनादत्त पेठ नेसनहर्46झोपडपट्टी,8.बालक मांक्षदरा जवळ सेनादत्त पेठ
नेसनहर्46झोपडपट्टी,9.मारूती मांदीरा शेजारी सेनादत्त पेठ नेसनहर् 46झोपडपट्टी,10.सुरे�� पथाचे
पुवेस क्षशवाजी हौ. सोसा कानहे रे पथराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कानहे रे पथ,11.वैकांु ठ रोड
पुवेसप्रणव शुधाांश ू सोसायर्ी कानहे रे पथराजेंद्र नगर सेनादत्त पेठ अनांत कानहे रे पथ,12.अनांत
कानहे रे पथ उत्तरे सस्नेह केर्सराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कानहे रे प
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सेनादत्त
पेठ

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य क्षवदयालय, दक्षिण
बाजूकडील तळमजला खोली
क्र.2, सेनादत्त पेठ, पुणे-9

:1.राजेंद्र नगर म.न.पा.कॉलोनीराजेंद्र नगर

सवट
मतदाराांसाठी

:1.अनांत कान्हे रे पथ क्षदिणराजेंद्रनगर �ोेमानांद सोसराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे
पथ,2.सेनादत्त पोलीस चौकी मागे स्वयांक्षसध्दा
सोसा.राजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे पथ,3.अनांत कान्हे रे पथाचे उत्तरे स शारदा क्षवद्यालय
जवळराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे पथ,4.अनांत कान्हे रे पथ
उत्तरे स शोनान हौ.सो.राजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे पथ,5.अनांत कान्हे रे पथाचे उत्तरे स
दत्तवाडी पुलाजवळराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे पथ,6.अनांत
कान्हे रे पथाचे उत्तरे स फार्कबागराजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ अांनत कान्हे रे पथ,7.राजेंद्र नगरसेनादत्त पेठ
अांनत कान्हे रे पथ,8.महात्मा फु ले वसाहतराजेंद्र नगर

सवट
मतदाराांसाठी

156

सेनादत्त
पेठ

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य
क्षवदयालय,दक्षिणेकडील
तळमजला खोली क्र.3, सेनादत्त
पेठ, पुणे-9

157

सेनादत्त
पेठ

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य क्षवदयालय,
दक्षिणेकडील तळमजला खोली
क्र.4, सेनादत्त पेठ, पुणे-9

1.जॉगींग रॅक जवळ (सांयक्
ु त व्स्त्र क्षशिा)राजेंद्र नगर,2.क्षशवगौरी सोसा.जवळराजेंद्र नगर

सवट
मतदाराांसाठी

158

सेनादत्त
पेठ

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य क्षवदयालय,
पुवेकडील तळ मजला, खोली
क्र. 6अ, सेनादत्त पेठ, पुणे-9

:1.मनपा कॉलोनी झ.2 समोरराजेंद्र नगर

सवट
मतदाराांसाठी

सांयक्
ु त स्त्री क्षशिण सांस्था,
वांसतराव वैद्य क्षवदयालय, दक्षिणे
बाजूकडील तळमजला, समाज
हॉल, सेनादत्त पेठ, पुणे-9

:1.गाडगीळ दवाखान्या मागे दत्तवाडी,2.क्षनहर मक्षशद समोर, गाडगी दवाखान्या मागे
दत्तवाडी,3.क्षनहर मक्षशद मागे दत्तवाडी ,4.क्षनहर मक्षशद शेजारी दत्तवाडी,5.बाल क्षशवाजी क्षमत्रमांडल
मागे दत्तवाडी,6.मदर तेरेसा उद्याना समोर दत्तवाडी,7.म्पहात्रे पुल शाम सुांदर सोसा. समोर
दत्तवाडी,8.दत्तवाडी,9.मनपा कॉलोनी झ.2 समोरराजेंद्र नगर,10.जोहगग रॅकजवळ सांयक्
ु त व्स्त्र
क्षशिण सांस्था राजेंद्र नगर

सवट
मतदाराांसाठी

सेनादत्त
पेठ

शारदा क्षवदयालय, पव्चचमेकडील
तळमजला, खोली क्र.1,सेनादत्त
पेठ पोलीस चौकी जवळ पुणे -9

1.नवी पेठ क्षोनवारा वृध्दा�म सदाक्षशव पेठनवी पेठला.ब.शास्त्री मागट,2.लालबहादुर शास्त्री रोड
जोशी डे अरी समोर सदाक्षशव पेठनवी पेठला.ब.शास्त्री
मागट,3.पत्रकार भवन जवळ सदाक्षशव पेठनवी पेठला.ब.शास्त्री मागट,4.नवी पेठ दत्त मांदीर जवळ
सदाक्षशव पेठनवी पेठला.ब.शास्त्री मागट,5.लाल बहादुर शास्त्री रोड गाांजबे चौक सदाक्षशव पेठनवी
पेठला.ब.शास्त्री मागट,6.आनांद बाग सोसायर्ी सदाक्षशव पेठ आनांदबाग सोसा,7.हसहगड रोड
एम.एस.ई.बी.जवळ सदाक्षशव पेठ आनांदबाग सोसा,8.यशवांत नगर सदाक्षशव पेठ आनांदबाग
सोसा,9.नवी पेठ दे शपाांडे वलास जवळ सदाक्षशव पेठ आनांदबाग सोसा,10.नवी पेठ परमाथरी्
क्षनकेतन शेजारी सदाक्षशव पेठ आनांदबाग सोसा

सवट
मतदाराांसाठी

161

सेनादत्त
पेठ

शारदा क्षवदयालय, पव्चचमेकडील
तळमजला, खोली क्र.2,सेनादत्त
पेठ पोलीस चौकी जवळ पुणे -9

:1.सुवणरी् ज्वेलसट च्या मागे वृध्दाश्रमक्षनवास समोर गा नवी पेठ,2.सतसांग को-ऑप हो.सो.गाांजबे
रस्ता स्मशानभुक्षम समोर नवी नवी पेठ,3.सुांदरबन को.ऑप.हौ.सो.बैकांु ठ स्मशान भुक्षम कडील भाग
नव नवी पेठ,4.पेरोल पांपा मागेअशवीनी हॉर्े ल बँक आफ महाराष्र नवी पेठ,5.काका हलवाई
शेजारी क्षोडल�स लाां�ोीच्या जवळील भाग नवी नवी पेठ,6.प्रकाश क्लॉथ च्या मागे क्षवकास नगर
नवी पेठ पुणे नवी पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

162

सेनादत्त
पेठ

शारदा क्षवदयालय, पव्चचमेकडील
तळमजला, खोली क्र.3,सेनादत्त
पेठ पोलीस चौकी जवळ पुणे -9

1.भीमसेन जोशी चे घर क्षभेडे हॉस्पीर्ल समोर वीर सावरकर म नवी पेठ,2.रामबाग कॉलनी नवी पेठ
,3.नवी सदाक्षशव पेठ नवी पेठ,4.पी.एम.सी.कॉलोनी समोर सदाक्षशव पेठ721722 लक्ष्मी
पाकटराजेंद्रनगर �,5.लक्ष्मी पाकट सदाक्षशव पेठ721722 लक्ष्मी पाकट राजेंद्रनगर

सवट
मतदाराांसाठी

दत्तवाडी

कै. बा.ग.जगताप, मनपा शाळा
क्र.56/80, दक्षिण बाजूकडील
खोली क्र.8, दत्तवाडी, पुणे-30

:1.शांकर मांदीरा समोर दत्त वाडी,2.मारूती मांदीर मागे दत्त वाडी,3.मारूती मांदीर समोर दत्त
वाडी,4.मारूती मांदीर शेजारी दत्त वाडी,5.शांकर मांदीर समोर दत्त वाडी,6.गाडगीळ दवाखान्या
समोर दत्त वाडी,7.शांकर मांदीर शेजारी दत्त वाडी,8.क्षोनहर क्षम�जद समोर दत्त वाडी,9.शांकर मांदीर
मागे दत्त वाडी,10.मारूती मांदीर दत्तवाडी,11.शांकर मांदीरा शेजारी दत्तवाडी,12.शांकर मांदीरा मागे
दत्तवाडी,13.गाडीवान चौक दत्तवाडी,14.घ.क्र. 137, 342 , 347, 351 दत्त वाडी

सवट
मतदाराांसाठी

दत्तवाडी

कै. बा. ग. जगताप, म. न. पा.
शाळा क्र. 56/80, दक्षिण
बाजूकडील खोली नां.9.
दत्तवाडी, पुणे-30

1.जयनाथ क्षमत्रमांडळ दत्तवाडी,2म्पहसोबा चौका जवळ दत्तवाडी ,3म्पहसोबा चौक म न पा शाळे जवळ
दत्तवाडी,4.जयनाथ क्षमत्रमांडळ मागे दत्तवाडी,5.हनुमान नगर दत्तवाडी ,6.मदर तेरेसा गाडनट
दत्तवाडी,7.मारूती मांदीर गाडीवान चौक दत्तवाडी,8.नागरी सांघ मांडळ जवळ दत्तवाडी,9.आांबेडकर
झोपड पर्र्ी म्पहात्रे पुळाजवळ दत्तवाडी

सवट
मतदाराांसाठी

दत्तवाडी

कै. बा.ग.जगताप, मनपा शाळा
क्र.56/80 दक्षिण बाजूकडील
खोली क्र.3, दत्तवाडी, पुणे-30

:1.सवे न.129/999 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न, 2.सवे
न.129/578 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न,3.क्षवजयश्री र्ॉवसरी् 248
पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न,4.सवे नां.129-999 248 पवती क्षवधान सभा
मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न,5.शेंडकर कॉलोनी 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर
कालोनी स न,6.बापुजी जूना मांदीरा जवळ 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स
न,7.जूना दत्त वाडी रोड 248
पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न,8.ललीता दे वी झोपड पर्र्ी 248 पवती
क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न

सवट
मतदाराांसाठी

दत्तवाडी

कै. बा. ग. जगताप, म. न. पा.
शाळा क्र. 56/80, दक्षिण
बाजूकडील खोली 4 , दत्तवाडी,
पुणे-30

1.आांबेडकर झोपड पर्र्ी म्पहात्रे पुळाजवळ दत्तवाडी,2.पुरोक्षहत दत्त मांदीर जवळ दत्तवाडी,3.गाडीवान
चौक जवळ दत्तवाडी,4.साई बाबा मांदीर
दत्तवाडी,5.चहहाण नगर झोपडपट्टी ओढया जवळ दत्तवाडी,6.जय जवान क्षमत्रमांडळ दत्तवाडी

सवट
मतदाराांसाठी

दत्तवाडी

कै. बा. ग. जगताप, म. न. पा.
शाळा क्र. 56/80, दक्षिण
बाजूकडील खोली 7, दत्तवाडी,
पुणे-30

:1.जयनाथ क्षमत्रमांडळ दत्तवाडी,2.हनुमान नगर दत्तवाडी,3.घ.क्र. 634 दत्तवाडी,4.हे मकान्त
सोसायर्ी 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर
कालोनी स न,5.शेंडकर कॉलोनी 248 पवती क्षवधान सभा मतदार सांघ रोडे कर कालोनी स न

सवट
मतदाराांसाठी

कै. बा.ग.जगताप, मनपा शाळा
क्र.56/80, दक्षिण बाजूकडील
खोली क्र.5, दत्तवाडी, पुणे-30.

1.129-999 क्षललता दे वी झोपडपट्टी वा�हे कर दुध डे अरी ज दत्तवाडी क्षललता दे वी झोपडपट्टी,2.129
शेंडकर चाळ दत्तवाडी पूणे 30 जवळ दतवाडीपुणे दत्तवाडी क्षललता दे वी झोपडपट्टी,3.दत्तवाडी
क्र.250ते317 जयमहाराष्र मांडळ क्षमत्रमांडल दत्तवाडी क्र.250ते317867ते918,4.दत्तवाडी मोहन
क्षचतळे पथ पुणे दत्तवाडीक्र.250ते317867ते918,5.दत्तवाडी 867ते918 शाांतीनगर मांदीर मागे
दत्तवाडी क्र.250ते317867ते918,6.दत्त वाडी म्पहसोबा मांदीरा जवळ पुणे दत्तवाडी
क्र.250ते317867ते918,7.हनुमान नगर दत्तवाडी,8.दत्तवाडी,9.घ.क्र. 436, 760
दत्तवाडी,10.घ. क्र. 350 बदामी आकट दत्तवाडी

सवट
मतदाराांसाठी

कै. बा. ग. जगताप, म. न. पा.
शाळा क्र. 56/80, दक्षिण
बाजूकडील खोली क्र.6,
दत्तवाडी, पुणे-30.

1.हनुमान नगर 128/42 क्षमहला मांडळ मागे ओढया पय�त दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर्
तपोभूमी चयामसुांदर सोसायर्ी,2.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी लगत गोकुळ सो. दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके
प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,3.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी लगत शाम सुांदर सा दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके
प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,4.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी वृांदावन सोसा. दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर्
तपोभूमी सो.चयामसुदर,5.फाळके प्ल ॅर् स.क्र.128/2अ 3ब क्षनमटलदत्त मांदीर मागट
दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,6.तपोभूमी सोसा.कमलाकर गॅरेज जवळ
दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर

सवट
मतदाराांसाठी
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सेनादत्त
पेठ

दत्तवाडी

दत्तवाडी
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दाांडेकरपूल

सदाक्षशव
पेठ

पुणे मनपा समाज क्षवकास मांदीर,
क्षववेकानांद तरुण मांडळ,जवळ,
सहहे नां.130, दाांडेकर पूल,
हसहगड रोड, पुणे-9.

1.हनुमान नगर 128/42 क्षमहला मांडळ मागे ओढया पय�त दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर्
तपोभूमी चयामसुांदर सोसायर्ी,2.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी लगत
गोकुळ सो. दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,3.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी लगत
शाम सुांदर सा दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,4.म्पहात्रे पूल दत्तवाडी
वृांदावन सोसा. दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी सो.चयामसुदर,5.फाळके प्ल ॅर्
स.क्र.128/2अ 3ब क्षनमटलदत्त मांदीर मागट दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी
सो.चयामसुदर,6.तपोभूमी सोसा.कमलाकर गॅरेज जवळ दत्तवाडीहनुमाननगरफाळके प्ल ॅर् तपोभूमी
सो.चयामसुदरदसदाक्षशव पेठ11-133 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड
पुणे,65.सदाक्षशव पेठ134घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,66.सदाक्षशव
पेठ135घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,67.सदाक्षशव पेठ136घर क्र.माांक
लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,68.सदाक्षशव पेठ137घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13
शारदा रोड पुणे,69.सदाक्षशव पेठ11-138घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड
पुणे,70.सदाक्षशव पेठ141घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,71.सदाक्षशव पेठ11142घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,72.सदाक्षशव पेठ11-144घर क्र.माांक
लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,73.सदाक्षशव पेठ145घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13
शारदा रोड पुणे,74.सदाक्षशव पेठ146घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड
पुणे,75.सदाक्षशव पेठ147घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,76.सदाक्षशव
पेठ148घर क्र.माांक लोकमान्य

सवट
मतदाराांसाठी

बालक्षवकास मांदीर लोकमान्य
नगर, वसाहत, क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.2, सदाक्षशव
पेठ, पुणे-30

1.दाांडेकर पुल झोपडपट्टी,2.सदाक्षशव पेठ 389 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता 384 ते 397 400 ते
405 433 43;पुणे,3.घ. क्र. 18 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक
रस्ता ;पुणे,4.घ. क्र.20 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता ;पुणे,5.घ.क्र. 21 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता
;पुणे,6.घ.क्र. 22 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता ;पुणे,7.घ.क्र. 24 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता
;पुणे,8.घ.क्र. 25 ते 27 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता ;पुणे,9.घ.क्र. 29 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता
;पुणे,10.घ.क्र. 32 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता ;पुणे,11.घ.क्र. 36 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता
;पुणे,12.घ.क्र. 36 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता ;पुणे,13.घ.क्र. 38 सदाक्षशव पेर् क्षर्ळक रस्ता
;पुणे,14.40 शारदा रोड पुणे,15.41 सदाक्षशव पेठ शारदा रोड पुणे,16.42 व48- सदाक्षशव पेठ
शारदा रोड पुणे,17.43- सदाक्षशव पेठ शारदा रोड पुणे,18.44- सदाक्षशव पेठ शारदा रोड
पुणे,19.45 सदाक्षशव पेठ शारदा रोड पुणे,20.49 राम बाग सदाक्षशव पेठ शारदा रोड पुणे,21.50
सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर -1-13 शारदा रोड पुणे,22.53 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर -1-13
शारदा रोड पुणे,23.54, 55 लोकमान्य नगर -1-13 शारदा रोड पुणे,24.सदाक्षशव पेठ 57 घर
क्र.माांक लोकमान्य नगर -1-13 शारदा रोड पुणे,25.सदाक्षशव पेठ 58 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,26.सदाक्षशव पेठ 60 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड
पुणे,27.सदाक्षशव पेठ 62 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,28.सदाक्षशव पेठ 63
घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,29.सदाक्षशव पेठ 66 घर क्र.माांक लोकमान्य
नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,30.सदाक्षशव पेठ 68 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड
पुणे,31.सदाक्षशव पेठ 69 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,32.सदाक्षशव पेठ
72,73,74 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,33.सदाक्षशव पेठ 78 घर क्र.माांक
लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,34.सदाक्षशव पेठ 75,79 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13
शारदा रोड पुणे,35.सदाक्षशव पेठ81 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड
पुणे,36.सदाक्षशव पेठ83 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,37.सदाक्षशव पेठ84
घर क्र.माांक लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,38.सदाक्षशव पेठ 87 घर नां. लोकमान्य नगर 1-13 शारदा रोड पुणे,39.सदाक्षशव पेठ 89 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड
पुणे,40.सदाक्षशव पेठ 7-79 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,41.सदाक्षशव पेठ
8 - 91 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,42.सदाक्षशव पेठ 96 घर क्र.माांक
लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,43.97 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड
पुणे,44.98 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,45.100 सदाक्षशव पेठ
लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,46.101 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड
पुणे,47.104, 117 , सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,48.106 सदाक्षशव पेठ
लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड पुणे,49.108 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर - 1-13 शारदा रोड
पुणे,50.सदाक्षशव पेठ 109 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,51.सदाक्षशव पेठ 110
घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,52.सदाक्षशव पेठ 111 घर क्र.माांक लोकमान्य
नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,53.सदाक्षशव पेठ 112 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड
पुणे,54.सदाक्षशव पेठ 114 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,55.सदाक्षशव पेठ
115घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,56.सदाक्षशव पेठ 118घर क्र.माांक
लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,57.सदाक्षशव पेठ 121 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13
शारदा रोड पुणे,58.122, 123 सदाक्षशव पेठ लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,59.सदाक्षशव
पेठ 124 घर क्र.माांक लोकमान्य नगर-1-13 शारदा रोड पुणे,60.सदाक्षशव पेठ 127 घर

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

बालक्षवकास मांदीर लोकमान्य
नगर, वसाहत, क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.3, सदाक्षशव
पेठ, पुणे-30

1.इमारत क्र.18 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,2.इमारत क्र.13 लोकमान्य नगर
शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,3.इमारत क्र.14 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे30,4.इमारत क्र.23 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,5.इमारत क्र.15 लोकमान्य
नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव प एठ पुणे-30, 6.इमारत क्र.16 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड3 सदाक्षशव प
एठ पुणे-30,7.इमारत क्र.17 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव प एठ पुणे-30,8.इमारत
क्र.19लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,9.इमारत क्र.24लोकमान्य नगर शास्त्री रोड
सदाक्षशव पेठ पुणे-30,10.इमारत क्र.25लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,11.इमारत
क्र.26लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,12.इमारत क्र.27लोकमान्य नगर शास्त्री
रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,13.इमारत क्र.29लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे30,14.इमारत क्र.29 बलोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,15.इमारत
क्र.22लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,16.इमारत क्र.30लोकमान्य नगर शास्त्री
रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,17.इमारत क्र.10लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे30,18.इमारत क्र.31लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,19.इमारत क्र.20लोकमान्य
नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,20.इमारत क्र.21लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे-30,21.इमारत क्र.28लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,22.इमारत क्र. 28ब
लोकम�य नगर शास्त्री रौड सदाक्षशव पेठ पुणे 30,23.इमारत क्र. 32 लोकम�य नगर शास्त्री रौड
सदाक्षशव पेठ पुणे 3 0,24.1835 लोकम�य नगर शास्त्री रौड यदुनाथ सदाक्षशव पेठ पुणे 3
0,25.लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,26.इमारत क्र. 33 सदाक्षशव पेठ पुणे 3
0,27.इमारत क्र. 34 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड दत्तमांदीर समोर वाघजाई म पुणे,28.इमारत क्र.
36 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड दत्तमांदीर समोर वाघजाई म पुणे,29.इमारत क्र. 35 लोकमान्य नगर
शास्त्री रोड दत्तमांदीर समोर वाघजाई म पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एसपीएम इांव्र्ग्लश स्कूल,
पव्चचमेकडील खोली क्र.1,
स.प.महाक्षवदयालय मागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.इमारत क्र.18 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,2.इमारत क्र.13 लोकमान्य नगर
शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,3.इमारत क्र.14
लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,4.इमारत क्र.23 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड
सदाक्षशव पेठ पुणे-30,5.इमारत क्र.15 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव प एठपुणे-30,
6.इमारत क्र.16 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड3 सदाक्षशव प एठ पुणे-30,7.इमारत क्र.17 लोकमान्य
नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव प एठ पुणे-30,8.इमारत क्र.19लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे-30,9.इमारत क्र.24लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,10.इमारत
क्र.25लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,11.इमारत क्र.26लोकमान्य नगर शास्त्री
रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,12.इमारत क्र.27लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे30,13.इमारत क्र.29लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,14.इमारत क्र.29
बलोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,15.इमारत क्र.22लोकमान्य नगर शास्त्री रोड
सदाक्षशव पेठ पुणे-30,16.इमारत क्र.30लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे30,17.इमारत क्र.10लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,18.इमारत क्र.31लोकमान्य
नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,19.इमारत क्र.20लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ
पुणे-30,20.इमारत क्र.21लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,21.इमारत
क्र.28लोकमान्य नगर शास्त्री रोड सदाक्षशव पेठ पुणे-30,22.इमारत क्र. 28ब लोकम�य नगर
शास्त्री रौड सदाक्षशव पेठ पुणे 30,23.इमारत क्र. 32 लोकम�य नगर शास्त्री रौड सदाक्षशव पेठ पुणे 3
0,24.1835 लोकम�य नगर शास्त्री रौड यदुनाथ सदाक्षशव पेठ पुणे 3 0,25.लोकमान्य नगर शास्त्री
रोड सदाक्षशव पेठ पुणे,26.इमारत क्र. 33 सदाक्षशव पेठ पुणे 3 0,27.इमारत क्र. 34 लोकमान्य नगर
शास्त्री रोड दत्तमांदीर समोर वाघजाई म पुणे,28.इमारत क्र. 36 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड दत्तमांदीर
समोर वाघजाई म पुणे,29.इमारत क्र. 35 लोकमान्य नगर शास्त्री रोड दत्तमांदीर समोर वाघजाई म
पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

एसपीएम इांव्र्ग्लश स्कूल,
पव्चचमेकडील खोली क्र.2,
स.प.महाक्षवदयालय मागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.क्षववेकानांद क्षमत्रमांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,2.दे साई क्षवर् भर्र्ी
पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,3.हलबाचे झाडा जवळ पवटती स.नां.130
पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,4.दलीत प ँथर शाळे नजीक पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,5.क्षववेकानांद क्षमत्रमांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,6.दे साई
क्षवर् भर्र्ी पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,7.हलबाचे झाडा जवळ पवटती स.नां.130
पै.झो.दाांडेकर पूल पडपर्र्ी,8.दलीत प ँथर शाळे नजीक पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,9

सवट
मतदाराांसाठी

एसपीएम इांव्र्ग्लश
स्कूल,पव्चचमेकडील खोली
क्र.3, स.प.महाक्षवदयालय मागे ,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

:1.कोकणे आळी पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,2.उबांराचे झाडा जवळ पवटती
स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,3.समाज मांदीर बालवाडी पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर
पूल झोपडपर्र्ी,4.नव जवान मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,5.दत्त
मांदीरा नजीक पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,6.क्षशवसेना शाख क्षनजक पवटती
स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,7.मारणे क्षगरणी जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,8.पवार र्े लसट जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,9.क्षवठ्ठल मांदीरा
जवळ पवटती स.नां .130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,10.जय महाराष्र मांडळ जवळ पवटती
स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,11.जय भारत मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर
पूल झोपडपर्र्ी,12.साई समथट मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,13.शाांती नगर जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,14.क्षशवाजी
मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,15.कोकणे आळी पवटती स.नां.130
पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,16.उबांराचे झाडा जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,17.समाज मांदीर बालवाडी पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,18.नव
जवान मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,19.दत्त मांदीरा नजीक पवटती

सवट
मतदाराांसाठी

स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,20.क्षशवसेना शाख क्षनजक पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर
पूल झोपडपर्र्ी,21.मारणे क्षगरणी जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,22.पवार
र्े लसट जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,23.क्षवठ्ठल मांदीरा जवळ पवटती
स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,24.जय महाराष्र मांडळ जवळ पवटती स.नां.130
पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,25.जय भारत मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,26.साई समथट मांडळ जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,27.शाांती
नगर जवळ पवटती स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,28.क्षशवाजी मांडळ जवळ पवटती
स.नां.130 पै.झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी
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सदाक्षशव
पेठ

सदाठिव
पेि

एसपीएम इांव्र्ग्लश
स्कूल,स.प.महाक्षवदयालय मागे,
पव्चचमेकडील खोली क्र.4,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.क्षववेकानांद क्षमत्रमांडळा जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,2.दे साई क्षवर्
भर्र्ी पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,3.हलबाचे झाडा जवळ पवाता
स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,4.दलीत प ॅथर शाखे नजीक पवाता स.नां.130पैकी
झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,5.कोकणे आळी पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,6.ओम प्रोव्हहजन स्र्ोअर जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,7.समाज मांदीर बालवाडी जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,8.नव जवान मांडळ जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,9.दत्तमांदीरा नजीक पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूलझोपडपर्र्ी,10.क्षशवसेना
शाखे नजीक पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,11.मारणे क्षगरणी जवळ पवाता
स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,12.पवार र्े लसरी् जवळ पवाता स.नां.130पैकी
झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,13.क्षवठ्ठल मांदीरा जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,14.जय महाराष्र मांडळ जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,15.शमा प्रोव्हहजन स्र्ोअर समोर पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,16.साई समथट मांडळी जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी,17.रामकृ ष्णा मांडळ जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,18.शाांती
नगर पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,19.गु�दे व दत्त मांडळ जवळ पवाता
स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,20.क्षशवाजी मांडळ नजीक पवाता स.नां.130पैकी
झो.दाांडेकर पूल झोपडपर्र्ी,21.दे वीचे मांदीरा जवळ पवाता स.नां.130पैकी झो.दाांडेकर पूल
झोपडपर्र्ी

सवट
मतदाराांसाठी

एसपीएम इांश्ललि स्त्कूल, तळ
मजला, माध्यठमक ठविागाचे
ग्रांथालय स.प.महाठवदयालय
मागे, सदाठिव पेि, पुणे-30

1.ओम प्रोश्व्हजन स्त्टोअर लगत दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,2.वै�णवी प्रोश्व्हजन लगत
दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,3.महाराष्ट्र मांडळ दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,4.ठमलींद प्रोश्व्हजन
स्त्टोअर लगत दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,5.दत्त मांदीर लगत दाांडेकर पूल दत्तवाडी
रोड,6.वीट िटटी लगत दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,7.दत्तवाडी रोड दाांडेकर पूल दत्तवाडी
रोड,8.ठवठ्ठल मांदीरा जवळ दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,9.दां लीत पैथर चौक दाांडेकर पूल
दत्तवाडी रोड,10.बौध्द ठवहार दाांडेकर पूल दत्तवाडी रोड,11.िाांती नगर दाांडेकर पूल
दत्तवाडी रोड

सवव
मतदाराांसािी

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

रुईया मुकबधीर
क्षवदयालय,पव्चचमेकडील हॉल.,
स.प.महाक्षवदयालय मागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

:1.स.नां.214 सांक्षदप सायकल मार्ट गणेश पांक्षचशल मांडळा शेजार 132131 पानमळा
झोपडपट्टी,2.214 डा.पु.लोकमान्य नगर पोस्र् ऑक्षफस समोर 132131 पानमळा झोपडपट्टी,
3.पवती जलकेंद्र पांप हाऊस शेजारी अशवीनी माकेर् जव 132131 पानमळा
झोपडपट्टी,4.डॉ.धारीया दवाखान्या शेजारी 132131 पानमळाझोपडपट्टी, 5.वासवदत्ता क्षसमेंर् दुकाना
शेजारी 132131 पानमळा झोपडपट्टी,6.दाांडेकर पूल मजूर अडडा 132131 पानमळा
झोपडपट्टी,7.हसहगड रोड 132131 पानमळाझोपडपट्टी, 8.आांबेडकर नगर झोपडपट्टी,9.132131
पानमळा झोपडपट्टी
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सदाक्षशव
पेठ

रुईया मुकबक्षधर क्षवदयालय,
खोली क्र.2, स.प.महाक्षवदयालय
मागे, सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.क्षशव प्रसाद सोसा.कॉसमॉस बँके मागे सहवास हॉल जवळ,2.रामकृ ष्णा मठ,3.कॉलनी नक्षसंग होम
लक्ष्मी पाकट मजूर अडडा शेजारी,4.दाांडेकर
पूल,5.क्षशवशांकर सोसायर्ी दत्तवाडी बस �र्ॉप जवळ,6.कुमार क्षआशयाना कॉसमॉस बँके
शेजारी,7.राऊत बाग पानमाळा,8.भा�यश्री सोसा.साने गुरूजी स्मारक शाळे .शेजारी,9.शेर्ेवाडी

सवट
मतदाराांसाठी

नुमक्षव मुलींचे हायस्कूल,
सदाक्षशव पेठ व पुणे
दक्षिणेकडील िोली नां .1,
एस.पी.महाक्षवदयालयामागे,
सदाक्षशव पेठ, पुणे-30

1.शाळा क्र.65 मागे अांक्षबलओढा कॉलनी साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,2.मारूती मांदीरा जवळ
क्षबल्डींग न.10 साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,3.अण्णाभाऊ साठे सभा गृहाजवळ साने गुरूजी
म.न.पा.वसाहत,4.अांक्षबल ओढा कॉलनी चाळ क्र.7 साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,5.अांक्षबत ओर्ा
कॉलनी चाळ क्र.8 साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,6.क्षनलायम क्षथएर्र शेजारी साने गुरूजी
म.न.पा.वसाहत,7.हॉर्े ल अशोका शेजारी एम.एस.ई.बी.बोडट समोर साने गुरूजी
म.न.पा.वसाहत,8.हॉर्े ल सोफाईन चे मागे साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,9.गुल मोहर क्षबल्डींग साने
गुरूजी म.न.पा.वसाहत,10.रमाबाई आांबेडकर दवाखान्या समोर साने गुरूजी
म.न.पा.वसाहत,11.अांक्षबल ओढा कॉलनी चाळ क्र.11 साने गुरूजी म.न.पा.वसाहत,12.चे तन्य स्नेह
नगरएस.पी.मागे क्षनलायम चौक पारीजात पार क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा
नवयुग सो.मेघद,13.2164 क्षवजयनगर कॉलनी पेशवे पाकट रोड क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर
अांक्षबलओढा नवयुग सो.मेघद,14.कला प्रसाद कायालय क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर
अांक्षबलओढा नवयुग सो.मेघद,15.गुल मोहर क्षबल्डींग क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर
अांक्षबलओढा नवयुग सो.मेघद,16.चाळ 11 मारूती मांदीर जवळ क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर
अांक्षबलओढा नवयुग सो.मेघद,17.शहा कॉलनी क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा
नवयुग सो.मेघद,18.अजांठा हॉर्े ल सकरी् ल क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा नवयुग
सो.मेघद,19.कल्पना हॉर्े ल चौक क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा नवयुग
सो.मेघद,20.मनपा दवाखाना क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा नवयुग

सवट
मतदाराांसाठी
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सदाक्षशव
पेठ

सो.मेघद,21.सायांतारा हौ.सोसा.सानेगरू
ु जी नगर क्षव.नगर कॉ.2164सानेगरू
ु जीनगर अांक्षबलओढा
नवयुग सो.मेघद
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शुक्रवार
पेठ

आप्पासाहे ब जेधे क्षवदयालय,
क्षशवाजी मराठा सोसायर्ी,
तळमजला, खोली नां.5, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

:1.खडक पोक्षलस लाईन वसाहत शुक्रवार पेठ पुणे,2.मामलेदार कचे री आवार शुक्रवार पेठ
पुणे,3.वारा इमाम क्षमशद इष्र् शुक्रवार पेठ पुणे,4.मामलेदार कचे री रोड (पव्चचम बाजू) क्षलयो आई
समोर जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,5.साई सोसायर्ी मामलेदार कचे री रोड शुक्रवार पेठ पुणे,6.मामलेदार
कचे री रोड (पव्चचम बाजू) कोडया च्या वरवा शुक्रवार पेठ पुणे,7.राष्रभूषण चौक क्षशवाजी रोड
(पव्चचम बाजू) शुक्रवार पेठ पुणे,8.क्षशवाजी रोड(पव्चचम बाजू) पी.डी.सी.सी. बॅके जवळ शुक्रवार
पेठ पुणे,9.पुरांदरे बाग (जोशी ) शुक्र.वार पेठ पुणे,10.क्षशवाजी रोड (पव्चचम बाजू) भाजी माकेर् समोर
शुक्रवार पेठ पुणे,11.क्षशवाजी रोड( पव्चचम बाजू) नाईक क्षब क्षबयाने लगत शुक्रवार पेठ
पुणे,12.क्षर्ळक रोड िेक्षत्रय कायालय नेहरू स्र्े डीयम मागील बाजु शुक्रवार पेठ पुणे
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शुक्रवार
पेठ

आप्पासाहे ब जेधे क्षवदयालय,
क्षशवाजी मराठा सोसायर्ी,
तळमजला, खोली नां.6, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.साठे कॉलनी शुक्रवार पेठ पुणे,2.क्षहराबाग िेक्षत्रय कायालया समोर भेकीचे दुकाना शेज शुक्रवार
पेठ पुणे,3.क्षहराबाग कॉनररी् सुभाष नगर लगतशुक्रवार पेठ पुणे,4.क्षहराबाग झो.पर्र्ी क्षर्ळक रोड
शेजार पुणे - 2 शुक्रवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी
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शुक्रवार
पेठ

आप्पासाहे ब जेधे क्षवदयालय,
क्षशवाजी मराठा सोसायर्ी,
तळमजला, खोली नां.7, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.साठे कॉलनी पासलकर पुतळया जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,2.सुभाष नगर गल्ली नां.4 गणपती
कारखान्या जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,3.सुभाष नगर गल्ली
नां.5 शुक्रवार पेठ पुणे,4.सुभाष नगर गल्ली नां .6 शुक्रवार पेठ पुणे,5.सुभाष नगर गल्ली नां .7
शुक्रवार पेठ पुणे,6.सुभाष नगर गल्ली नां.8 सणस प्लाझा जवळ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

आप्पासाहे ब जेधे क्षवदयालय,
क्षशवाजी मराठा सोसायर्ी,
तळमजला, खोली नां.10,
शुक्रवार पेठ, पुणे-2

:1.क्षहराबाग झो.पर्र्ी क्षर्ळक रोड शेजार पुणे - 2 शुक्रवार पेठ,2.साठे कॉलनी क्षहराबाग झो.पर्र्ी
(पुवे कडील) उजवा भाग शुक्रवार पेठ,3.सुभाष नगर गल्ली नां.3वाडीया हॉस्पीर्ल समोर शुक्रवार
पेठ पुणे,4.सुभाष नगर गल्ली नां .2 क्षशवाजी मराठा समोर शुक्रवार पेठ पुणे,5.सुभाष नगर गल्ली
नां.2 क्षशवाजी मराठा समोर शुक्रवार पेठ पुणे,6.सुभाष नगर गल्ली नां.1शांकरदे वळा जवळ शुक्रवार
पेठ पुणे,7.सुभाष नगर अभेय नक्षसंग होम जवळ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

क्षशवाजी मराठा हायस्कूल,
तळमजला, खोली नां.8, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.दुध्या मारूती चौक हशदे आळी शेजारी शुक्रवार पेठ,2.हहाईर् हाऊस रस्ता क्षवद्याक्षनकेतन शाळे
शेजारी शुक्रवार पेठ,3.भाऊ क्षचमनराव रोड ते भणगे बोळा पय�त शुक्रवार पेठ,4.अांक्षबका माता
भजनी मांडळा जवळ भणगे बोळ शुक्रवार पेठ,5.भाऊक्षचमनराव रोड फडगेर् पो.चौ.समोर शुक्रवार
पेठ,6.क्षशवाजी रोड लाकडी गणपती शेजारी शुक्रवार पेठ,7.हहाईर् हाऊस रस्ता शुक्रवार
पेठ,8.लाकडी गणपती शुक्रवार पेठ पुणे,9.क्षदगक्षवजय मांडळ शुक्रवार पेठ पुणे,10.अहजक्य
क्षमत्रमांडळ शुक्रवार पेठ पुणे,11.सुभाष नगर गल्ली-1 शुक्रवार पेठ पुणे,12.जहयहद क्षमत्रमांडळ
शुक्रवार पेठ पुणे,13.सुयोग क्षमत्रमांडळाची मागील बाजू शुक्रवार पेठ पुणे,14.शाहू परु ा तालमी ची
उजवी बाजू शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

क्षशवाजी मराठा हायस्कूल,
तळमजला, खोली नां.7, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.खडक पोक्षलस स्र्े .समोर शुक्रवार पेठ पुणे,2.गुरूवयरी् जगताप पुतळया समोर पव्चचमे कडील
रस्त्याने शुक्रवार पेठ पुणे,3.वनराज मांडळ शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,4.वनराज मांडळाचे क्षपछाडीस
शुक्रवार पेठ पुणे,5.वनराज मांडळाचे उजहया बाजूस शुक्रवार पेठ पुणे,6.वनरज मांडळाचे डाहया
बाजूस शुक्रवार पेठ पुणे,7.शाहु परू ा शुक्र.वार पेठ पुणे,8.शुक्र.तारा क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ
पुणे,9.क्षदगक्षवजय मांडळा शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,10.वनराज हयायाम शाळा आांतील गल्ली
(शाहु परू ा) शुक्रवार पेठ पुणे,11.वनरज मांडळ जवळ क्षपहली गल्ली (शाहु परू ा) शुक्रवार पेठ
पुणे,12.महाराष्र हौ�सग बोडट समोर गल्लीत (शाहु परू ा) शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी मराठा हायस्कूल,
तळमजला, खोली नां.6, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

:1.महाराष्र हौहसग बोडट समोर गल्लीत (शाहु परू ा) शुक्रवार पेठ पुणे,2.शाहु बक
ँ समोर क्षशवाजी रोड
शुक्रवार पेठ पुणे,3.सुयोग क्षमत्रमांडळ शुक्रवार पेठ पुणे,4.गजराज क्षमत्रमांडळ आतील गल्ली शुक्रवार
पेठ पुणे,5.महाराष्र लॉहजगबोडीग शेजारी-दक्षिणेस शुक्रवार पेठ पुणे,6.महाराष्र लॉहजगबोडीग
शेजारी-उत्तरे स शुक्रवार पेठ पुणे,7.बारा इमाम क्षमशदी शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,8.पीडब्लु डी चाळ
शुक्रवार पेठ पुणे,9.श्रीनाथ मांडळ गजराज चौक क्षशवाजी रोड जक्षनहत नागरी सह. शुक्रवार
पेठ,10.शाहू पुरा क्षशवाजी रोड शुक्र.वार पेठ,11.राष्रभूषण चौक क्षशवाजी रोड शुक्रवार
पेठ,12.रामप्रसाद अपार्ट मेंर् सुभाष नगर शुक्रवार पेठ,13.सकसर्व्हहला सोसायर्ी शुक्रवार
पेठ,14.जैन कॉलनी शुक्रवार पेठ,15.सुभाष नगर श्रीनाथ मांडळाचे आतील बाजूची गल्ली शुक्रवार
पेठ,16.उषाक्षकरण क्षबल्डींग राष्रभूषण चौक क्षशवाजी रोड शुक्रवार पेठ,17.रामसुख अपार्ट मेंर्
गजराज चौक शुक्रवार पेठ,18.शाहू परु ा तालमी ची उजवी बाजू शुक्रवार पेठ पुणे,19.पीडब्लु डी चाळ
शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी मराठा सोसायर्ीचे
क्षजजामाता मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला, खोली नां.1, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.जैन मांदीरा कुमार आवास क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ पुणे,2.क्षशवाजी रोड कौक्षर्णस दवाखाना शुक्रवार
पेठ पुणे,3.मराठा बोळ कौक्षर्णस दवाखाना शुक्रवार पेठ पुणे,4.नेहरू चौक बोंबील माकेर् शुक्रवार
पेठ पुणे,5.जैन मांदीर सुभदार तालीम शुक्रवार पेठ पुणे,6.वाडीया हॉव्स्पर्ल हहाईर् हाऊस रोड
शुक्रवार पेठ पुणे,7.क्षप्रतम नक्षसंग होम बोंबील माकेर् शुक्रवार पेठ पुणे,8.लालबहादुर शास्त्री चौक
शुक्रवार पेठ पुणे,9.कौक्षर्णस दवाखाना पाठी मागे शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी
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185
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187

188

शुक्रवार
पेठ

शुक्रवार
पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

शुक्रवार
पेठ

क्षशवाजी मराठा सोसायर्ीचे
क्षजजामाता मुलींचे हायस्कूल,
तळमजला, खोली नां.2, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.लालबहादुर शास्त्री चौक शुक्रवार पेठ पुणे,2.कौक्षर्णस दवाखाना पाठी मागे शुक्रवार पेठ
पुणे,3.सुभानशहा पोक्षलस चौक शुक्रवार पेठ पुणे,4.नेहरूचौक बोंबील माकेर् शुक्रवार पेठ
पुणे,5.जैन मांदीर चौक समोर शुक्रवार पेठ पुणे,6.सुभाष नगर गल्ली जवळ शुक्रवार पेठ
पुणे,7.बोंबील माकेर् बरूड आळी जवळ शुक्रवार पेठ पुणे,8.आलांग आळी जवळ शुक्रवार पेठ
पुणे,9.गाडीखाना चौका जवळ शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

190

शुक्रवार
पेठ

सरदार कान्होजी आांग्रे
क्षवदयामांदीर मनपा शाळा नां.24,
तळमजला, खोली नां.1, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.फडगेर् पोक्षलस चौकी शेजारी शुक्रवार पेठ पुणे,2.औदयोगीक शाळा शेजारी शुक्रवार पेठ
पुणे,3.बाळ क्षशवण शुक्रवार पेठ पुणे,4.िीर - सागर आक्षण कांपनी शुक्रवार पेठ पुणे,5.लक्ष्मी
नारायण क्षचवडा शुक्रवार पेठ पुणे,6.हवडाव ॲग्रो अहजक्य क्षबल्डींग शुक्रवार पेठ पुणे,7.मोना
इांक्षजक्षनअरींग शुक्रवार पेठ पुणे,8.गाडी खाना कॉनटर उत्तर बाजू शुक्रवार पेठ पुणे,9.राज
म्पयुक्षजकलच्या आत शुक्रवार पेठ,10.बाल समाज हनुमान मांडळ शुक्रवार पेठ,11.बवळा बोळ तारकर
वाडी शुक्रवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

191

शुक्रवार
पेठ

सरदार कान्होजी आांग्रे
क्षवदयामांदीर मनपा शाळा नां.24,
तळमजला, खोली नां.2, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.सरदार कान्होजी आांग्रे क्षवद्या मांदीर जवळ शुक्रवार पेठ,2.पांचमुखी मारूती समोर शुक्रवार
पेठ,3.पानघर्ी चौक उत्तर क्षदशा शुक्रवार पेठ,4.शाहू चौक
शुक्रवार पेठ,5.क्षपवळी जोगेचवरी शुक्रवार पेठ,6.871 शुक्रवार पेठ शुक्रवार पेठ,7.शुक्रवार
पेठ,8.शुक्रवार पेठ,9.शुक्रवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

192

शुक्रवार
पेठ

सरदार कान्होजी आांग्रे
क्षवदयामांदीर मनपा शाळा नां.24,
तळमजला, खोली नां.3, शुक्रवार
पेठ, पुणे-2

1.कुदळे वाडी शुक्रवार पेठ,2.रासकर वाडी शुक्रवार पेठ,3.राम कॉम्पपलेक्स शुक्रवार पेठ,4.वांजारी
वाडी शुक्रवार पेठ,5.नाईक वाडी शुक्र.वार पेठ,6.पांचमुखी मारूती मांदीर समोर शुक्रवार पेठ
पुणे,7.अक्षहर सुवणकार समाज कायालय शुक्रवार पेठ पुणे,8.लाड सोनार धमशाळा मागे शुक्रवार
पेठ पुणे,9.नाईक हॉव्स्पर्ल मागे शुक्रवार पेठ पुणे,10.शाहू चौक शुक्रवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

मेनकुदळे धमटशाळा, तळमजला
खोली नां .1, 505 ए , गणेश पेठ,
पुणे-2

1.भाजी मांडई मासे आळी गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,2.नथुभाउ कोठां रे
चौक रस्ता घसेर्ी पूल हलगायत रय्र् गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,3.कस्तुरे
चौक गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,4.डाळ आळी गणेशपेठ भाग क्र.27 घर
क्र.502 ते 577 पुणेशहर,5.पुणे क्षजल्हा मध्यवती बँक जवळ (कै.केशवराव भगत पथ) गणेशपेठ
भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,6.क्षहमालय कॉम्पपलेक्स ढोर गल्ली गणेशपेठ भाग क्र.27
घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,7.मोहोळ कॉम्पपलेक्स ढोरगल्ली गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502
ते 577 पुणेशहर,8.बोरा हॉव्स्पर्ल ढोर गल्ली गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577
पुणेशहर,9.राांका ज्वेलसट गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर,10.डु ल्या मारुती
चौक गणेशपेठ भाग क्र.27 घर क्र.502 ते 577 पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

गणेश पेठ

मेनकुदळे धमटशाळा, तळमजला
खोली नां .2, 505 ए गणेश पेठ,
पुणे-2

1.मदर छल्ला मशीद समोर पुवरी् गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679 पुणेशहर,2.गणेश पेठ पोलीस
चौकी मागे बेलदार आळी गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679 पुणेशहर,3.गोहवद हलवाई चोकलगत
पूवरी् भाग गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679 पुणेशहर,4.ओमेक्स र्े लर पव्चचमबाजस गणेश पेठ
गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679 पुणेशहर,5.बांदवाडी केक्षवनहे र् बोरो हॉस्पीर्ल शेजारी गणेशपेठ घर
क्र. 578 ते 679 पुणेशहर,6.गणेश पेठ नेताजी क्षमत्रमांळड करार रडसट शेजारी गणेशपेठ घर क्र.
578 ते 679 पुणेशहर,7.रोक्षहणी ज्वेलसट क्षबल्डींग रोक्षहणी ज्वेलसट ढवळ गणेशपेठ घर क्र. 578 ते
679 पुणेशहर,8.ढवळे गणेश पेठ ढवळे पूवरी् बाजूचा भाग गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
पुणेशहर,9.क्षवजय मेर्ल्स सुक्षमत ज्वेलसट गल्ली दुकान शेजारी गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
पुणेशहर,10.गोहवद हलवाई चौक राांका ज्वेलसट समोर उत्तर बाजूस गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
पुणेशहर,11.ढोर गल्ली क्षसतारा अपार्ट मेंर् शेजारी गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
पुणेशहर,12.मैजक्षु नसा क्षबन्डींग चाांदणी पुरा हरे झांडे दगासमोर गणप गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
णेशहर,13.क्षसदधेचवर क्षवद्यालय गल्ली डु ल्या मारुती चौक बोरा र् गणेशपेठ घर क्र. 578 ते 679
पुणेशहर,14.घ.क्र. 455 गणेशपेठ पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.95 दगडी शाळा
तळमजला, खोली नां.2, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

:1.कस्तुरे चौक म.न.पा.शाळा नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदले धमशा,2.श्रमदान मारूती चौक
म.न.पा.शाळा नां .95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा,3.अक्क्लकोर् स्वामी समथट उद्याना
समोर म.न.पा.शाळा नां .95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा,4.अांगारशा क्षतकया म.न.पा.शाळा
नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा नां.95 दगडी शाळा
तळमजला, खोली नां.1, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1.अांगारशा क्षतकया अक्क्लकोर् स्वामी समथट बाल उदयाना समो म.न.पा.शाळा नां.95 महात्मा फु ले
पेठ मेनकुदळे धमशाळा,2.श्रीवल्लभ अपार्ट मेंर् गूळ आळी सांभाजी क्षबडी शेजारी म.न.पा.शाळा
नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा,3.क्षवजयव�भ शाळे समोर गुळ आळी म.न.पा.शाळा
नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा,4.ह.क्र. 448 म.न.पा.शाळा नां.95 महात्मा फु ले पेठ
मेनकुदळे धमशाळा,5.96 ते 114 भवानी पेठ म.न.पा.शाळा नां .95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदऴे
धमशाळा,6.घ.क्र. 738 गांजपेठ म.न.पा.शाळा नां .95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे
धमशाळा,7.म.न.पा.शाळा नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा,8.म.न.पा.शाळा नां .95
महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे मशाळा,9.म.न.पा.शाळा नां.95 महात्मा फु ले पेठ मेनकुदळे धमशाळा

सवट
मतदाराांसाठी

सांघवी केशवलाल माक्षणकलाल
शहा गुजराथी क्षशिण प्रसारक
मांडळ, तळमजला खोली क्र.1,
रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.क्षशवाांजली मांडळाजवळ रक्षववार पेठ रक्षववार पेठ पुणे,2.काकडे कॉ�ोेक्स शेजारी रक्षववार पेठ
रक्षववार पेठ पुणे,3.बागवान मझीद समोर रक्षववार पेठ पुणे,4.हशदे क्षबल्डींग रक्षववार पेठ पुणे,5.गोहवद
हलवाई चौक रक्षववार पेठ पुणे,6.सप्रे वाडी रक्षववार पेठ पुणे,7.क्षहर पावती कृपा अपार्ट मर्
ें रक्षववार
पेठ पुणे,8.क्षहर पावती कृपा अपार्ट मेंर् पाठी मागे रक्षववार पेठ पुणे,9.राठोड ज्वेलसट मारुती मांदीरा
शेजारी रक्षववार पेठ पुणे,10.हरझांडा दगाजवळ रक्षववार पेठ पुणे,11.क्षवचवेचवर बँके शेजारी रक्षववार
पेठ पुणे,12.कस्तुरी चौक रक्षववार पेठ पुणे,13.क्षवठ्ठल मांदीर रक्षववार पेठ पुणे,14.काची आळी हौदा
जवळ रक्षववार पेठ पुणे,15.फार्क शाळे शेजारी रक्षववार पेठ पुणे,16.कस्तुरी चौक क्षवठ्ठल मांक्षदरा
शेजारी रक्षववार पेठ पुणे

सवट
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गणेश पेठ

महात्मा
फु ले पेठ

रक्षववार
पेठ
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रक्षववार
पेठ

सांघवी केशवलाल माक्षणकलाल
शहा गुजराथी क्षशिण प्रसारक
मांडळ, तळमजला खोली क्र.2,
रक्षववार पेठ, पुणे-2

1.कस्तुरी चौक श्रमदान मारूती मांदीरा समोर महात्मा फु ले पेठकस्तुरी चौक,2.क्षमर्गांज पेठ पो.चौकी
बनकर तालीम समोर महात्मा फु ले पेठकस्तुरी चौक,3.क्षतरूपती कॉम्पपलेक्स जयशांकर क्षमत्रमांडळ
महात्मा फु ले पेठकस्तुरी चौक,4.श्रमदान मारूती रोड मासेआळी चौक मझीदच्या भागे महात्मा फु ले
पेठकस्तुरी चौक,5.44,59, 282, 757 गांज पेठ महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक,6.44ते 58
महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक,7.माकेर् वॉडरी् महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी
चौक,8.महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक,9.महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक,10.महात्मा फु ले पेठ
कस्तुरी चौक,11.महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक,12.महात्मा फु ले पेठ कस्तुरी चौक

गुरुवार पेठ

आनांदीबाई कवे कन्याशाळा
मनपा शाळा नां.22 तळमजला
खोली नां .1, 515/516, गुरुवार
पेठ, पुणे-2

1.मराठा भाडयाांची धमशाळा गुरूवार पेठ पुणे,2.मोहन कॉम्पपलेक्स गुरूवार पेठ पुणे,3.क्षशतळा दे वी
चौक समोर गुरूवार पेठ पुणे,4.मारूतीच्या पारा समोर गुरूवार पेठ पुणे,5.अधुरा हाईर्सगुरूवार पेठ
पुणे,6.जेधे चेंबसट गुरूवार पेठ पुणे,7.पांचमूखी मारूती मांक्षदरा शेजारी गुरूवार पेठ पुणे,8.जैन
मांक्षदराच्या पाठी मागील बाजू गुरूवार पेठ
पुणे,9.पांच हौद क्षमशन र्ॉवर समोरील गल्ली गुरूवार पेठ पुणे,10.जैन मांक्षदरा मागील गल्ली गुरूवार
पेठ पुणे,11.जैन मांदीर गुरूवार पेठ पुणे

सवट
मतदाराांसाठी

आनांदीबाई कवे कन्याशाळा
मनपा शाळा नां.22 तळमजला
खोली नां .3, 515/516, गुरुवार
पेठ, पुणे-2

:1.गुरूवार पेठ पोस्र् ऑक्षफस जवळ गुरूवार पेठ पुणे,2.कै.बाळकृष्णा हयांकर्े श आांदेकर मागट
गुरूवार पेठ पुणे,3.कै.बाळकृष्णा हयांकर्े श आांदेकर मागट गुरूवार पेठ पुणे,4.बलवार आळी गुरूवार
पेठ पुणे,5.कृष्णा हर्र्ी चौका जवळ गुरूवार पेठ पुणे,6क्षमझा मशीद समोर गुरूवार पेठ
पुणे,7.वळसेवाडी पैठणकर वाडीया समोर गुरूवार पेठ,8.आांदेकर / रां भारी बोळीमध्ये पैठणकर
वाडीयासमोर गुरूवार पेठ,9.भाडे आळी रोड गुरूवार पेठ राज माकेर्च्या दोन्र्ी बा गुरूवार
पेठ,10.फु लवाला चौक क्षमत्रमांडळ नगरकर क्षबल्डींग समोर गुरूवार पेठ,11.कै.बाळकृष्णा हयांकर्े श
आांदेकर मागट गुरूवार पेठ पुणे,12.बलवार आळी गुरूवार पेठ पुणे,13.कृष्णा हर्र्ी चौका जवळ
गुरूवार पेठ पुणे,14क्षमझा मशीद समोर गुरूवार पेठ पुणे,15.वळसेवाडी पैठणकर वाडीया समोर
गुरूवार पेठ,16.आांदेकर / रां भारी बोळीमध्ये पैठणकर वाडीयासमोर गुरूवार पेठ,17.भाडे आळी रोड
गुरूवार पेठ राज माकेर्च्या दोन्र्ी बा गुरूवार पेठ,18.फु लवाला चौक क्षमत्रमांडळ नगरकर क्षबल्डींग
समोर गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

आनांदीबाई कवे कन्याशाळा
मनपा शाळा नां.22 तळमजला
खोली नां .5, 515/516, गुरुवार
पेठ, पुणे-2

1.क्षवठ्ठल रूक्मीनी अपार्ट मेंर् समोरील दोन्ही बाजूस गुरूवार पेठ,2.राजबागेचवर चौक वीर अजुनट
मांडळा शेजारी गुरूवार पेठ,3.पवार वाडीया शेजारी गुरूवार पेठ,4.वीर अजुनट क्षमत्रमांडळा समोरील
वउजहया बाजूस गुरूवार पेठ,5.परमार क्षबल्डींग शेजारी गुरूवार पेठ,6.राज बागेचवर चौक समोरील
(पव्चचम)बाजू गुरूवार पेठ,7.म्पहाळसाकाांत मांक्षदरा समोरील उजवी बाजू गुरूवार पेठ,8.गौरी आळी
क्षमत्रमांडळ चौक गुरूवार पेठ,9.म्पहाळसाकाांत खांडोबा मांक्षदरा समोरील पूवरी् भाग गुरूवार पेठ,10.�हद
तरूण मांडळा समोर गौरी आळी जवळ गुरूवार पेठ पुणे,11.युको बँके समोर गुरूवार पेठ
पुणे,12.सम्रार् क्षमत्रमांडळा जवळ गुरूवार पेठ पुणे,13.पाचवटनाथ र्े क्सर्ाईल गुरूवार पेठ
पुणे,14.सोलांकी र्ॉवसरी् गुरूवार पेठ पुणे,15.आधार कॉम्पपलेक्स गुरूवार पेठ पुणे,16.कस्तुरी चौक
गुरूवार पेठ पुणे,17.फर्ाले वाडी कस्तुरी चौक गुरूवार पेठ पुणे,18.तातुसकर वाडी कस्तुरी चौक
गुरूवार पेठ पुणे,19.चतुश्रग
ुां ा मांदीर गुरूवार पेठ पुणे,20.सुपेकर वाडी गुरूवार पेठ पुणे,21.डॉ.
आठवले याांचे समोर गुरूवार पेठ पुणे,22.क्षपर अजुनट तरूण मांडळ गौरीआळी गुरूवार पेठ पुणे
पोक्षलस ठाणे

सवट
मतदाराांसाठी

आनांदीबाई कवे कन्याशाळा
मनपा शाळा नां.22 तळमजला
खोली नां .4, 515/516, गुरुवार
पेठ, पुणे-2

1. कस्तुरी चौकते गांजपेठ चौकी मागट (उजवी बाजू) गुरूवार पेठ 2. िक्षत्रय साांस्कृतीक भवन हॉल
जवळ गुरूवार पेठ 3. डॉ.आठवले याांचे समोर गुरूवार पेठ 4. गांजपेठ पोक्षलस चौकी जवळ गुरूवार
पेठ 5. कस्तुरी चौक बांक्षदवान मारूती मांडळा समोर गुरूवार पेठ 6. राज बागेचवर चौक गौरी आळी
भाजी मांडई रोड गुरूवार पेठ 7. म.न.पा.आनांदी बाई कवे कन्या शाळे समोरील दोन्ही बा गुरूवार पेठ
8. अष्र्क्षवनायक कानटर समोर (पव्चचम) उजहया बाजूस गुरूवार पेठ 9. गुरूकृपा हौहसग सो.समोर
अष्र्क्षवनायक कॉनटर गुरूवार पेठ 10.महात्मा फु ले पेठ घ.क्र. 39 महात्मा फु ले पेठ गुरूवार पेठ 11.
िक्षत्रय साांस्कृतीक भवन हॉल जवळ गुरूवार पेठ 12. डॉ.आठवले याांचे समोर गुरूवार पेठ 13.
गांजपेठ पोक्षलस चौकी जवळ गुरूवार पेठ 14. महात्मा फ़ु ले पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

क्षवजय क्षवल्लभ स्कुल, तळ
मजला, पव्चचमेकडील खोली
नां.1, गुळ आळी, भवानी पेठ,
पुणे-2

1.3 4 भवानी पेठ बुरूडी पुल डावरे चौक भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 2.भवानी पेठ डावरे
चौकाच्या पुवेस भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 3.भवानी पेठ पालखी क्षबठोबा चौकाच्या पव्चचमेस
भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 4.भवानी पेठ पाळखी क्षवठोबा चौक स्व.दामाजी ठक्कर पथ
भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 5.भवानी पेठ ित्रीय क्षकराड हौद कोंढरे गल्ली भवानी पेठ मतदार
सांघ पुणेशहर 6.भवानी पेठ क्षनमटला क्षबल्ल्डग कोंढरे गल्ली भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 7.46भवानी पेठ डावरे क्षबल्ल्डग कोंढरे गल्ली भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 8.49-भवानी पेठ
नेवासकर पेरोल पांपाचे पव्चचमेस भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 9.भवानी पेठ नेवासकर पेरोल
पांपाचे दक्षिणेस कोंढरे भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 10.53 ते 59 भवानीपेठ ित्रीय क्षकराड
हौदाचे पव्चचमेस भवानी पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 11.भवानी पेठ र्े मगीरे वाडा कोंढरे गल्ली भवानी
पेठ मतदार सांघ पुणेशहर 12.भवानी पेठ र्े मगीरे वाडयाच्या पूवस
े कोंढरे गल्ली भवानी पेठ मतदार
सांघ पुणेशहर

सवट
मतदाराांसाठी

क्षवजय क्षवल्लभ स्कुल , तळ
मजला, पव्चचमेकडील खोली
नां.2, गुळ आळी, भवानी पेठ,
पुणे-2

1. क्षवद्या सहकारी बांकेसमोर पव्चचमे कडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 2. र्ाक्षर्या र्ॉवर
पव्चचमेकडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 3. नेवासकर पेरोल पांप समोक्षरल गल्ली पव्चचमेकडे
गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 4. बॅक ऑफ महाराष्र समोर पव्चचमेकडे गुळ आळी भवानी पेठ
पुणेशहर 5. मारूती मांदीर समोर दक्षिणेकडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 6. क्षवजय वल्लभ
समोर दक्षिणेकडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 7. क्षनक्षध अपार्ट मेंर् समोर पुरवणेवाडा उत्तरे कडे
गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 8. जयभवानी बँके समोर दक्षिणेकडे गुळ आळी भवानी पेठ
पुणेशहर 9. क्षगरनार भवन साबळे वाघीरे प्रा.क्षल.समोर दक्षिणेकडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर
10. मोती सोसायर्ी साबळे वाक्षघरे समोर दक्षिण कडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 11. घसेर्ीपुल

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

गुरुवार पेठ

गुरुवार पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

कार्या जवळ सुयश कॉम्पपुर्र समोर दक्षिणेकडे गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 12. वक्षहकर गॅस
एजन्सी समोर दक्षिणेकडे क्षबकानेर व्स्वर् सम गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 13. हमाल पांचायत
शेजारी बुरडाचापुल गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 14. दक्षिण मुखी मारूतीशेजारी बुरडाचा पुळाचे
दिीणे कड गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर 15.नवलाखा क्षबल्डींग शेजारील गल्ली साईबाबा मांक्षदरा
समोर गुळ आळी भवानी पेठ पुणेशहर
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रफी अहमद क्षकडवाई उदूट
माध्यक्षमक क्षवद्यालय व माजी
आमदार स्वगीय हाजी
अक्षमननुद्दीन पेनवाले, ज्युक्षन.
कॉलेज, तळमजला, खोली न 1,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. भवानी पेठ मर्न माकेर् दक्षिण बाजू भवानी पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 2. भवानी पेठ
मर्न माकेर् पुवट बाजू भवानी पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 3. भवानी पेठ झोन रे शक्षनग उत्तर
बाजू भवानी पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 4. भवानी पेठ झोन रे शहनग दक्षिणेबाजू भवानी
पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 5. भवानी पेठ रामोशी गेर् मेन रोड समोर सावरकर पथ पुवट
भवानी पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 6. भवानी पेठ मेन गेर्समोर पुवट बाजू बापू लहाने चौक
भवानी पठे घ.न.872911ते957 पुणे शहर 7. भवानी पेठ ड झोन उत्तर बाजू भवानी पठे
घ.न.872911ते957 पुणे शहर 8. भवानी पेठ पुवट बाजू गाहलदे गल्ली भवानी पठे
घ.न.872911ते957 पुणे शहर 9. भवानी पेठ उत्तर बाजू गाहलदे गल्ली भवानी पेठ957ते974
पुणे शहर 10. भवानी पेठ मर्ण माकेर्ची उत्तर बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 11. भवानी
पेठ मर्ण माकेर्ची पुवट बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 12. अण्णाभाऊ साठे वसाहतीचे
उत्तरे कडील बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 13. भवानी पेठ रामोशीगेर् जवळ मक्षशदी समोर
14. भवानी माता मांक्षदर लकडी शाळे समोर 15. भवानी पेठ मुांलींची शाळा क्र.14 समोर भ.पे

सवट
मतदाराांसाठी

रफी अहमद क्षकडवाई उदूट
माध्यक्षमक क्षवद्यालय व माजी
आमदार स्वगीय हाजी
अक्षमननुद्दीन पेनवाले, ज्युक्षन.
कॉलेज , पव्चचमेकडील
तळमजला, खोली न 2, भवानी
पेठ, पुणे-2

1. अण्णाभाऊ साठे वसाहतीचे उत्तरे कडील बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 2. अण्णाभाउ
साठे वसाहत दक्षिणे कडील बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 3. भवानी पेठ मर्न माकेर्
दक्षिणे कडील बाजू भवानी पेठ957ते974 पुणे शहर 4. हमाल तालीम समोर गाडी अडडा हमाळ
तालीम झारी आळी 1024ते1073 पुणे शहर 5. दासरीवाडा गाडी अडया जवळ हमाळ तालीम
झारी आळी 1024ते1073 पुणे शहर 6. वांजारी वाडा वाघ वाडा हमाल तालीम हमाळ तालीम झारी
आळी 1024ते1073 पुणे शहर 7. क्षकराड वाडा जमुना लान्रीजवळ हमाळ तालीम झारी आळी
1024ते1073 पुणे शहर 8. हक्षरचां द्र सापा गायकवाड वाडा हमाल तालीम लगत हमाळ तालीम
झारी आळी 1024ते1073 पुणे शहर 9. दुडम वाडा गाडी अडया लगत हमाळ तालीम झारी आळी
1024ते1073 पुणे शहर 10. अव्चवनी काम्पपलेक्स झारी आळी हमाळ तालीम झारी आळी
1024ते1073 पुणे शहर 11. भवानी पेठ कोठारी प्लाय वुड समोर 12. भवानी पेठ साईनाथ लाईर्
दुकाना मागे बनकर तालीम जवळ

सवट
मतदाराांसाठी

भवानी पेठ

रफी अहमद क्षकडवाई उदूट
माध्यक्षमक क्षवद्यालय व माजी
आमदार स्वगीय हाजी
अक्षमननुद्दीन पेनवाले, ज्युक्षन.
कॉलेज, तळजला, खोली न 3,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. भवानी पेठ भारत र्ाकीजची दक्षिण बाजू भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 2. बनकर चौक ते सांत ज्ञानेचवर चौक
पूवटकडील बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 3. भवानी पेठ
151 झोन रे शहनग आफीसची पव्चचम बाजू भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 4. रामोशी गेर् ते बनकर चौकाची दक्षिण
बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 5. रामोशी गेर् बनकर
चौक समोरची बाजू(पूवट बाजू) भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे
6. भवानी पेठ म.न.पा.दवाखान्याचे मागे भाजी मांडईची पूवट भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 7. भवानी पेठ गालींदे रस्याची दक्षिण बाजू
भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 8. ड झोन रे शहनग आफीसची
दक्षिण बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 9. बनकर चौक ते
सांत ज्ञानेचवर समाज मांक्षदराची पव्चचम बा भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 10. भवानी माता मांक्षदर रस्ता ते बनकर
चौकाची दक्षिण बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 11. ड
झोन रे शहनग ऑफीस ते महादे व मांक्षदराची पव्चचम बाजू भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 12. भवानी पेठ गालींदे गल्लीची दक्षिण
बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 13. भवानी पेठ गालींदे
गल्लीचा पूवट बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 14. भवानी
पेठ भाजी मांडईची पूवट बाजू भोंगले चौक भवानी पेठ
घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 15. भवानी पेठ गालींदे रस्याची उत्तर बाजू
भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 16. सांत ज्ञानेचवर समाज मांक्षदर
ते बनकर चौक पूवट बाजू भवानी पेठ घ.क्र.859/1ते2864866ते873/4876884/4 पुणे 17.
भवानी पेठ िक्षत्रय कायालय जवळ भवानी पेठ घर.न.263ते301 रामोशी गेर् साक्षपका कॉनटर 18.
हहद बाल समाज साक्षपक पथ भवानी पेठ घर.न.263ते301 रामोशी गेर् साक्षपका कॉनटर 19. सपीक
पथ हहदबाल समाज जवळ भवानी पेठ घ.न.302ते340 मल्लीक हॉर्े ल ते अशोक नगर 20.
अशोक नगर कासीवाडी भवानी पेठ घ.न.302ते340 मल्लीक हॉर्े ल ते अशोक नगर 21. भवानी
पेठ सक्षफका कॉनटर तन्मय बालवाडी जवळ भवानी पेठ रामोशी गेर् ते साक्षफका कॉनटर

सवट
मतदाराांसाठी

भवानी पेठ

रफी अहमद क्षकडवाई उदूट
माध्यक्षमक क्षवद्यालय व माजी
आमदार स्वगीय हाजी
अक्षमननुद्दीन पेनवाले, ज्युक्षन.
कॉलेज भवानीपेठ, तळजला,
खोली न 4, भवानी पेठ, पुणे-2

1. हहद बाल समाज साक्षपक पथ भवानी पेठ घर.न.263ते301 रामोशी गेर् साक्षपका कॉनटर 2.
क्षतरूपती कॉम्पपलेक्स मागे बनकर तालीम महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 3. श्रमदान
मारूती जवळ सावटजनीक नळकोंडळे महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 4. दक्षिणमुखी
मारूती मांदीर सावधानक्षमत्र मांडळजवळ महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ

सवट
मतदाराांसाठी

भवानी पेठ

भवानी पेठ

209
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212

213

214

215

भवानी पेठ

रफी अहमद क्षकडवाई उदूट
माध्यक्षमक क्षवद्यालय व माजी
आमदार स्वगीय हाजी
अक्षमननुद्दीन पेनवाले, ज्युक्षन.
कॉलेज, , तळमजला, खोली,
अहमद क्षकडवाई सभागृह,
पव्चचमेकडील क्षजन्याशेजारी,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. श्रमवीर मारूती मांदीर दत्त मांदीर मज्जीदचौक महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 2. 101 ते
113 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 3. घ,क्र. 12 व 124 महात्मा फु ले
पेठश्रमदान मारूती जवळ 4. घ.क्र. 76-211 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती
जवळ 5. घ.क्र. 70 भवानी पेठ महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 6. घ.क्र. 14 गांजपेठ
महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 7. श्रीमती साक्षवत्री बाई फु ले मागट पुणे चाांदतारा चौक
महात्मा फु ले पेठ 8. महात्मा फु ले स्मारकाचा पक्षर. मोमीनपुरा बडी मज्जीद जवळ पुणे महात्मा फु ले
पेठ 9. महात्मा ज्योतीबा फु ले स्मारक शेजारी महात्मा फु ले पेठ 10.महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती
जवळ 11.महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 12.महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ
13.महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ 14.महात्मा फु ले पेठश्रमदान मारूती जवळ

सवट
मतदाराांसाठी

िवानी
पेि

रिी अहमद ठकडवाई उदूव
माध्यठमक ठवद्यालय व माजी
आमदार स्त्वगीय हाजी
अठमननुद्दीन पेनवाले, ज्युठन.
कॉलेज, रिी अहमद ठकडवाई
सिागृह ,तळमजला
सिागृहामधील केंद् क्र. २०९
लगत पूवेकडे , िवानी पेि,
पुणे-2

1.महात्मा ज्योतीबा िुले स्त्मारक िेजारी महात्मा िुले पेि 2. महात्मा ज्योठतबा िुले
स्त्मारक मागील िाग महात्मा िुले पेि पुणे उज्वल ठमत्रमांडळ पठरसर 3. कै.बाबूराव सांतू पथ
महात्मा िुले पेि 4. महात्मा िुले स्त्मारका जवळ महात्मा िुले पेि 5. पुणे
मनपा.8नां.कॉलनी समोर महात्मा िुले पेि 6. ओम प्रोश्व्हजन स्त्टोअसव ठबल्ल्डग मागे
महात्मा िुले पेि 7. बालाजी मेडीकल्स दुकाना समोर महात्मा िुले पेि 8. आगरवाल
ठबल्ल्डग महात्मा िुले पेि 9. महात्मा िुलेवाडा स्त्मारका जवळ महात्मा िुले पेि 10.
जोिी समाज ठमत्र मांडळा जवळ महात्मा िुले पेि 11. डागी प्रोश्व्हजन स्त्टोअसव जवळ
महात्मा िुले पेि 12. जयिवानी मटण दुकाना िेजारी महात्मा िुले पेि 13. घ.क्र. 362
ते 369 महात्मा िुले पेि 14.गांज पेि 15.महात्मा िुले पेि 16.महात्मा िुले पेि
17.महात्मा िुले पेि 18.महात्मा िुले पेि

सवव
मतदाराांसािी

िवानी
पेि

रिी अहमद ठकडवाई उदूव
माध्यठमक ठवद्यालय व माजी
आमदार स्त्वगीय हाजी
अठमननुद्दीन पेनवाले, ज्युठन.
कॉलेज, रिी अहमद ठकडवाई
सिागृह ,तळमजला
सिागृहामधील केंद् क्र. २१०
लगत पूवेकडे , िवानी पेि,
पुणे-2

1. जानाई मळा महात्मा िुले पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 2. न्यू कटबर माकेट िवानी
पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 3. न्यू कटबर माकेट कलगायत स्त्मिान िूठम जवळ िवानी
महात्मा िुले पेििवानी पेि 4. न्यू कटबर माकेट डाांबर कोिी समोर िवानी पेि महात्मा
िुले पेििवानी पेि 5. सणस ठबल्ल्डग िवानी पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 6.
तोडकर हॉस्त्पीटल समोर िवानी पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 7. परे दिी वाडा िवानी
पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 8. िेख वाडा िवानी पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 9.
गोकुळ वस्त्ताद तालमी समोर िवानी पेि महात्मा िुले पेििवानी पेि 10. रामोिी गेट
पोठलस चौकी जवळ िवानी महात्मा िुले पेििवानी पेि 11. नेहरू रोड िवानी पेि
महात्मा िुले पेििवानी पेि 12.घ.क्र. 113 गांज पेि 13.138 िवानी पेि 138 िवानी पेि
14.महात्मा िुले पेििवानी पे ि 15.महात्मा िुले पेििवानी पेि

सवव
मतदाराांसािी

भवानी पेठ

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला
माध्यक्षमक व उच्च माध्य
क्षवदयालय, तळमजला खोली
नां.1, भवानी पेठ, पुणे-2

1. साखळीक्षपर तालीम नाना पेठ नाना पेठ भाजी मांडई पुणे शहर 2. जैन साधना सदन श्रावकसमोर
नाना पेठ भाजी मांडई पुणे शहर 3. भाजी मांडई नानापेठ लगत नाना पेठ भाजी मांडई पुणे शहर 4.
डोके तालीम नानापेठ नाना पेठ भाजी मांडई पुणे शहर 5. धनलक्ष्मी काम्पपलेक्स नाना पेठ नाना पेठ
पुणे शहर 6. डोके तालीम नानापेठ नाना पेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां.2,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. नाना चावडी चौक नाना पेठ घर क्र.332344334ते336348351345346-4 पुणे शहर 2.
क्षकराड तालीम जवळ नाना पेठ घर क्र.332344334ते336348351345346-4 पुणे शहर 3.
हहदमाता चौक लगत नाना पेठ घर क्र.332344334ते336348351345346-4 पुणे शहर 4.
नवलखा अपार्ट मेंर् नाना पेठ घर क्र.332344334ते336348351345346-4 पुणे शहर 5.
समाधान चौक नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 6. सांत कबीर चौक माोॅडटन
बेकरी जवळ नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 7. क्षकराड हाव्स्पर्ल समोर
क्षसर्ीझन बैंक नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 8. अशोक चौक नाना पेठ घर
क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 9. शाांताबाई लडकत क्षवद्यालय समोर नाना पेठ घर क्र
354व367 494ते540 पुणे शहर 10. फेमस बेकरीजवळ नाना पेठ घर क्र 354व367
494ते540 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां .3,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. डोके तालीम नानापेठ नाना पेठ पुणे शहर 2. सांत कबीर चौक नाना पेठ पुणे शहर 3. लक्ष्मी रोड
घोडे क्षपर जवळ नाना पेठ पुणे शहर 4. मोरेवाडा लक्ष्मीरोड नाना पेठ पुणे शहर 5. माधव क्षनवास
लक्ष्मी रस्ता नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर 6. अरूण चौक लक्ष्मी रस्ता नाना पेठ घर क्र
312 ते 332 पुणे शहर 7. अरूण चौक करट जावणे वाड्या लगत नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे
शहर 8. माधव क्षनवास लक्ष्मी रस्ता नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर 9. अरूण चौक लक्ष्मी
रस्ता नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर 10. अरूण चौक करजावणे वाडया लगत नाना पेठ
घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर 11. शुभमांगल अपार्ट मेंर् बडदे वाडया लगत नाना पेठ घर क्र 312 ते
332 पुणे शहर 12. क्षशवशक्ती तरूण मांडळ चौक नाना पेठ नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर
13. परदे शी वाडा चाचा हलवाई चौक नाना पेठ घर क्र 312 ते 332 पुणे शहर 14. अल्लाउदीन
वाडा नाना पेठ घर क्र.332344334ते336348351345346-4 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां.4,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. समाधान चौक नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 2. सांत कबीर चौक माडट न
बेकरी जवळ नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 3. क्षकराड हाव्स्पर्ल समोर
क्षसर्ीझन बैंक नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 4. शाांताबाई लडकत क्षवद्यालय
समोर नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 5. नाना चावडी चौक पेरोल
पांपाजवळ(जनता) नाना पेठ घर क्र 354व367 494ते540 पुणे शहर 6. सांत रोहीदास पथ नाना
पेठ पुणे शहर 7. कैकाडी गल्ली नाना पेठ पुणे शहर 1. नवावाडा नाना पेठ पुणे शहर 2. हयापारी
क्षमत्रामांडळ चौक नानापेठ नानापेठ पुणे शहर 3. गांगा चें बसट नानापेठ पुणे शहर 4. राममांदीर पक्षरसर
नानापेठ पुणे शहर 5. ममता सोसायर्ी नानापेठ पुणे शहर 6. नांदी सोसायर्ी नानापेठ पुणे शहर 7.
कमल मोहन सोसायर्ी नानापेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

216

217

218

219

220

221

222

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

भवानी पेठ

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां .5,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. नवावाडा नाना पेठ पुणे शहर 2. हयापारी क्षमत्रामांडळ चौक नानापेठ नानापेठ पुणे शहर 3. गांगा
चें बसट नानापेठ पुणे शहर 4. राममांदीर पक्षरसर नानापेठ पुणे शहर 5. ममता सोसायर्ी नानापेठ पुणे
शहर 6. नांदी सोसायर्ी नानापेठ पुणे शहर 7. कमल मोहन सोसायर्ी नानापेठ पुणे शहर 8. मुथ्या
वाडा नानापेठ पुणे शहर 9. क्षवठठल स्मृती अपार्ट मेंर्. नानापेठ पुणे शहर 10. हपपरी चौक नानापेठ
नानापेठ पुणे शहर 11. महावीर रस्र् पक्षरसर नानापेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां.6,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. हाजी शेख ताजुदीन पथ नानापेठ पुणे शहर 2. चमडे गल्ली नानापेठ उत्तर बाजू नानापेठ पुणे
शहर 3. हमाल तालीम लगत उत्तर बाजू नानापेठ पुणे शहर 4. हमाल तालीम सणसवाडा लगतचा
भाग नानापेठ पुणे शहर 5. कांु भार वाडा नानापेठ नानापेठ पुणे शहर 6. चमडे गल्ली फाळके आळी
नानापेठ पुणे शहर 7. चमडे गल्ली पानसरे धमटशाळा परीसर मागील बाजू नानापेठ पुणे शहर 8.
चमडे गल्ली न्यूनाना पेठ पानसरे धमटशाळे लगत नानापेठ पुणे शहर 9. चमडे गल्ली स्वामी समथट
क्षनवास नाना पेठ नानापेठ पुणे शहर 10. सांत रोहीदास पथ नानापेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां.7,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. चामडे गल्ली नानापेठ दक्षिण बाजू नानापेठ पुणे शहर 2. चमडे गल्ली पानसरे धमटशाळा पक्षरसर
दक्षिण बाजू नानापेठ पुणे शहर 3. चमडे गल्ली गोराडे वाडा नानापेठ पुणे शहर 4. नवलखा
क्षबल्डींग नानापेठ नानापेठ पुणे शहर 5. गीरणे वाडा पुणट भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 6.
क्षवठठल रखुमाई मांक्षदर लगत पूवट भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 7. आांदे वाडा पुणट भवानी पैठ
1111ते1149 पुणे शहर 8. आशा भवन हार्े ल लगत पूवेकडील भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर
9. आश्रमवाडा पुणट भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 10. क्षमठापल्ली वाडा पुणट भवानी पैठ
1111ते1149 पुणे शहर 11. कामगार मैदान मागे भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां.8,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. पदमशाली माकटडे य मांदीर पव्चचमेस भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 2. कांु दन मांगल
कायालयाच्या मागील बाजूस भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 3. कांु दे न वाडा लगतचा भाग
भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे शहर 4. पालखी क्षवठोबा चौक पुवेस भवानी पैठ 1111ते1149 पुणे
शहर 5. कांु दे न साडी सेंर्र मागीत बाजु 243 भवानी पेठ पुणे शहर 6. क्षमठापल्ली वाडा पुणट 244
भवानी पेठ पुणे शहर 7. सन्नापुरी वाडा पुणट 245 भवानी पेठ पुणे शहर 8. हयवहारे वाडा पुणे
246 भवानी पेठ पुणे शहर 9. पौर्ावगी वाडा पुणट 247 भवानी पेठ पुणे शहर 10. अलचे ट्टी वाडा
पुणे 248 भवानी पेठ पुणे शहर 11. मर्ण माकेर् समोर पूवेस 249 भवानी पेठ पुणे शहर 12.
रामोशी गेर् मागील भाग 250 भवानी पेठ पुणे शहर 13. भवानी पेठ भारत र्ाकीज पुवट बाजू
घ.क्र.853-856 पुणे शहर 14. भवानी पेठ भारत र्ाकीज लगत दक्षिण बाजू घ.क्र.853-856 पुणे
शहर 15. भवानी पेठ भाजी मांडईची दक्षिण बाजू घ.क्र.853-856 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां .9,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. भवानी पेठ पांक्षडत रमाबाई रस्ताकामत हाव्स्पर्ल मागे घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 2. भवानी पेठ
भवानी म.न.पा.दवाखान्याची पुवट बाजु घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 3. बनकर चौक ते भवानी पेठ
भाजी मांडईची पव्चचम बाजू घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 4. बनकर चौक भाजी मांडईची पूवट बाजू
घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 5. भवानी पेठ भवानी माता मांक्षदराची दक्षिण घ.क्र.855ते939 पुणे
शहर 6. भाजी मांडई ते भारत र्ाकीज पव्चचम बाजू घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 7. भाजी मांडई ते
भारत र्ाकीज पव्चचम बाजू घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 8. बनकर चौक ते सांत ज्ञानेचवर समाज
मांक्षदर पूवट बाजू घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 9. बनकर चौक ते बापूनेर्के रस्याची दक्षिण बाजू
घ.क्र.855ते939 पुणे शहर 10. भवानी पेठ ड झोन रेहशग आफीस दक्षिण बाजू 241 भवानी पेठ
पुणे शहर 11. मानेरकर वाडा 242 भवानी पेठ पुणे शहर 12. पदमशली माकटडे य तेलगू शाळे च्या
दक्षिण बाजुस 243 भवानी पेठ पुणे शहर 13. तेहफळा दे वी अपार्ट मेंर् पूणट पक्षरसर 244 भवानी पेठ
पुणे शहर 14. क्षकराड वाडा पुणट पक्षरसर 245 भवानी पेठ पुणे शहर 15. शांखेचवर हाईर्स पुणट भाग
246 भवानी पेठ पुणे शहर 16. इांद्रपुरी इमारत पुणट पक्षरसर 247 भवानी पेठ पुणे शहर 17.
हचतामणी परक्षशवा हाईर्स इमारत पुणट पक्षरसर 248 भवानी पेठ पुणे शहर 18. जैन मांदीरा समोर
249 भवानी पेठ पुणे शहर 19. पालखी क्षवठोबा चौकाच्या पुवट व उतरे स 250 भवानी पेठ पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां .10,
भवानी पेठ, पुणे-2

1. क्षपपांरी चौक गणेश मांदीर समोर नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 2. बांर्ी हाईर्स सांभाजी चौक
लगत नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 3. सांभाजी चौक गांगा कानटर नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर
4. क्षकराड हास्पीर्ल समोर नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 5. क्षपपांरी चौक वसांत राव भांडारी पथ
नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 6. समाधान चौक नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 7. क्षपपांरी चौक
ओसवाल पांचायत नाना पेठ घर क्र 181 पुणे शहर 8. साखळी पीर तालीम चौक नाना पेठ घर क्र
181 पुणे शहर 9. क्षपपांरी चौक् कै वसांतराव भांडारी पथ नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 10.
हहदमाता चौक लगत नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 11. हपपरी चौक लगत नाना पेठ घर क्र
202ते236 पुणे शहर 12. धान्य बाजार के बसांत राव भांडारी पथ नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे
शहर 13. श्री राम मांदीर धान्य बाजार लगत नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 14. धान्य
बाजार नांदी सोसायर्ी.समोर नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 15. अशोक चौक लगत नाना
पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

साक्षवत्रीबाई फु ले प्रशाला व उच्च
माध्य क्षवदयालय, खोली नां .11,
भवानी पेठ, पुणे-2

1.हहदमाता चौक लगत नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 2. धान्य बाजार नांदी सोसायर्ी.समोर
नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर 3. अशोक चौक लगत नाना पेठ घर क्र 202ते236 पुणे शहर
4. अशोक चौक लगत नाना पेठ नाना पेठ घर क्र 235ते 265 पुणे शहर 5. डोके तालीम चौक
लगत नाना पेठ घर क्र 235ते 265 पुणे शहर 6. समाधान चौक लगत नाना पेठ घर क्र 235ते
265 पुणे शहर 7. जैन साधना सदन साखळी पीर ताक्षलम चौक लगत नाना पेठ घर क्र 235ते 265
पुणे शहर 8. साखळी पीर तालीम चौक नाना पेठ घर क्र 235ते 265 पुणे शहर

सवट
मतदाराांसाठी

223
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225

महात्मा
फु ले पेठ

महात्मा
फु ले पेठ

महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.1, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1. भगवान सूयटनारायण सभागृह जवळ महात्मा फु ले पेठ 2. क्षत्रशुळ मांडळा जवळ महात्मा फु ले पेठ
3. सूयटक्षवकास मांडळा जवळ महात्मा फु ले पेठ 4. डाबी प्रोव्हहजन स्र्ोअसट क्षबल्ल्डग महात्मा फु ले
पेठ 5. क्षमठ्ठा पेल्ली वाडा महात्मा फु ले पेठ 6. अवधूत हॉर्े ल समोर महात्मा फु ले पेठ 7. शेरला
मांगल कायालया समोर महात्मा फु ले पेठ 8. माकेन्डे य दे ऊळ पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ 9.
पदमशाली भवन समोर महात्मा फु ले पेठ 10. समता भूक्षम स्मारका जवळ महात्मा फु ले पेठ 11.
क्षशवाजी क्षमत्र मांडळ गल्ली महात्मा फु ले पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.2, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1.क्षशवाजी क्षमत्र मांडळ गल्ली महात्मा फु ले पेठ 2. घ. क्र. 571 महात्मा फु ले पेठ 3. घ.क्र. 525
महात्मा फु ले पेठ 4. घ.क्र. 483 महात्मा फु ले पेठ 5. सागर सोसायर्ी महात्मा फु ले पेठ 6. बादली
कारखाना महात्मा फु ले पेठ 7. शेरला मांगल कायालयाच्या पाठी मागे महात्मा फु ले पेठ 8. अशोक
सम्रार् क्षमत्र मांडळाच्या पाठीमागे महात्मा फु ले पेठ 9. अशोक सम्रार् क्षमत्र मांडळाच्या शेजारी महात्मा
फु ले पेठ 10. जय दुगा क्षमत्र मांडळ महात्मा फु ले पेठ 11. सागर सोसायर्ीच्या पाठीमागची बाजू
महात्मा फु ले पेठ 12. राम मांदीर भाांडे कारखाना महात्मा फु ले पेठ 13. जयक्षभम तरूण मांडळ
महात्मा फु ले पेठ 14. महात्मा फु ले पेठ 15. महात्मा फु ले पेठ 16. महात्मा फु ले पेठ 17.गायकवाड
शाळा

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.3, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

2. भाांडे कारखाना महात्मा फु ले पेठ 3. काांगद करखाना महात्मा फु ले पेठ 4. काक्षशनाथ सायकल
मार्ट महात्मा फु ले पेठ 5. राजू सायकल मार्ट च्या मागे महात्मा फु ले पेठ 6. ज्ञानेचवर सायकल
मार्ट च्या मागे महात्मा फु ले पेठ 7. लक्ष्मी कृपा अपार्ट मेन्र् महात्मा फु ले पेठ 8. महाराष्र बेकरी
मागील सवट भाग महात्मा फु ले पेठ 9. घ.क्र. 18, 526 ते 633 महात्मा फु ले पेठ 10.घ.क्र. 19 गांज
पेठ गांज पेठ 11. घ.क्र. 20 सागर सोसायर्ी महात्मा फु ले पेठ 12. सावधान मागासवगीय गृह
क्षनमाण सह. सोसायर्ी. महात्मा फु ले पेठ 13. घ.क्र. 633महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठ 14
महात्मा फु ले पेठ 15 महात्मा फु ले पेठ 16 महात्मा फु ले पेठ 17 महात्मा फु ले पेठ 18. 281 ब
भवानी पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी
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महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.4, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1. सावधान मागासवगीय गृह क्षनमाण प्र.द्वा. महात्मा फु ले पेठ 2. हचचे च्या झाडा जवळील व पाठी
मागील घरे महात्मा फु ले पेठ 3. अण्णा स्मृती जवळचा पट्टा व पर्ाांगण महात्मा फु ले पेठ 4. लहु जी
वस्ताद तालीम पाठी मागे महात्मा फु ले पेठ 5. सावधान मांडळामागील भाग महात्मा फु ले पेठ 6.
समाज मांदीरा मागील भाग महात्मा फु ले पेठ 7. क्राांती क्षमत्र मांडळाजवळील भाग महात्मा फु ले पेठ 8.
क्राांती क्षमत्र मांडळ दत्त मांदीरा जवळ महात्मा फु ले पेठ 9. गायकवाड शाळे च्या मागे महात्मा फु ले पेठ
10. घ.क्र. 613 गांज पेठ महात्मा फु ले पेठ 11. घ.क्र. 653 भवानी पेठ महात्मा फु ले पेठ 12 महात्मा
फु ले पेठ 13 महात्मा फु ले पेठ

227

महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, तळमजला, खोली
नां.5, महात्मा फु ले पेठ, पुणे-42

1.महात्मा फु ले पेठ पुणे मानपा कॉलनी महात्मा फु ले पेठ 2.महात्मा फु ले पेठ क्षवरलहु जी वस्ताद
तालीम महात्मा फु ले पेठ 3. महात्मा फु ले पेठ क्षवरलक्ष्मी वस्ताद तालीम महात्मा फु ले पेठ 4.महात्मा
फु लेपेठ दक्षिण मुखी मारूती समोर महात्मा फु ले पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला, खोली नां.6, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1.महात्मा फु ले पेठ गायकवाड वाडा गायकवाड दवाखाण्या शेजारी महात्मा फु ले पेठ 2. घ.क्र. 51
महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठ 3 घ.क्र. 625 .गांज पेठ 4. घ.क्र. 336 गांज पेठ महात्मा फु ले पेठ
5.घ.क्र. 627 गांज पेठ 6. कसबे रे शन दुकाना जवळ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 7. ए.वन.बेकरी
शेजारी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 8. बागवे गल्ली लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 9. आदशट क्षमत्र मांडळा
शेजारी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 10. भोसले प्लॉर् लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 11. महात्मा फु ले पेठ 12
महात्मा फु ले पेठ 13 महात्मा फु ले पेठ 14 महात्मा फु ले पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला , खोली नां .7, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-42

1.भोसले प्लॉर् लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 2. वी.पी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 3. 548 गांजपेठ लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 4. 757 गांजपेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 5. 633 गांजपेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
6. 140-80 घोरपडे पेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 7. 6-28 पी.एम.सी.का ँलनी गांजपेठ लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 8. 102 महात्माफु ले पेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 9. 54-बीपी-181 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 10. 54-बीपी-181 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 11. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 12.
559-54 बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 13. 54बीपी-555 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 14. 54
बीपी - 34 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 15. 54-बीपी-238 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 16. गांजपेठ
लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 17. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 18. बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
19. 54-बीपी-527 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 20. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 21. 54बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 22. 54-एपी गांजपेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 23. 54-बीपी लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 24. 54-एपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 25. 54-सीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
26. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 27. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 28. 54-बीपी368 गांजपेठ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 29. 597 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 30. 378 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 31. 527-54 बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 32. 54-एबी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
33. 547 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 34. 54-एपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 35. 54-एचपी लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 36. 134 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 37. 54-एच पी- 377 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 38. 54-एच पी 345 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 39. 54-बीपी-445 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 40. 54-बीपी-370 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 41. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
42. 54-बीपी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 43. हहदमाता क्षमत्र मांडळ जवळ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
44. अमरज्योत क्षमत्र मांडळ जवळ लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 45. रनमादट क्षमत्र मांडळा समोरचा भाग
लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 46. भोसले प्ल ॅर् बुरूड गल्ली लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 47. भोसळे प्लार्
लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 48 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 49 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 50 लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 51 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 52 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 53 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 54. 54-एच-बी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 55 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 56 लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 57 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 58 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 59 लोक्षहया नगर

सवट
मतदाराांसाठी
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महात्मा
फु ले पेठ

झोपडपट्टी 60 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 61 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 62 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
63 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 64 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 65 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 66 लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 67 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 68 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 69 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 70 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 71 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 72 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
73 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 74 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 75 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 76
लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 77 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 78 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 79 लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी 80 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 81 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 82 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 83 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 84 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 85 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी
86 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 87 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 88 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 89.गांज पेठ
दुगामाता अपार्ट मेंर्
230

231

महात्मा
फु ले पेठ

महात्मा
फु ले पेठ

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,
तळमजला,खोली नां .8, महात्मा
फु ले पेठ, पुणे-2

1. भोसले प्लॉर् लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 3. 54 बी पी गणेश मांदीरा जवळ लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 4. 54 ए प्लॉर् लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 5 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 6 लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 7 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 8. राम मांदीरा समोरील पक्षरसर लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 9.
म्पहसोबा मांदीर उत्तरे कडील भाग लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 10. म्पहसोबा मांदीराचे मागे लोक्षहया नगर
झोपडपट्टी 11 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 12 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी 13 लोक्षहया नगर झोपडपट्टी

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा नां.34, आचायट
क्षवनोबा भावे क्षवदयामांदीर,महात्मा
फु ले पेठ, तळमजला खोली नां.9,
महात्मा फु ले पेठ, पुणे-42

1. म्पहसोबा मांदीराचे मागे लोहीया नगर झोपडपट्टी 2. म्पहासोबा मांदीराचे दक्षिणेस लोहीया नगर
झोपडपट्टी 3. 54 बी-पी लोहीया नगर झोपडपट्टी 4. 54/6पी/58 लोहीया नगर झोपडपट्टी 5.
329 घोरपडी पेठ लोहीया नगर झोपडपट्टी 6. 54-डी-पी लोहीया नगर लोहीया नगर झोपडपट्टी 7.
लोहीया नगर लोहीया नगर झोपडपट्टी 8. 27 लोहीया नगर लोहीया नगर झोपडपट्टी 9. 540-पी,
736 लोहीया नगर लोहीया नगर झोपडपट्टी 10. 61/54एच पी लोहीया नगर लोहीया नगर
झोपडपट्टी 11 लोहीया नगर झोपडपट्टी 12 लोहीया नगर झोपडपट्टी 13 लोहीया नगर झोपडपट्टी 14
लोहीया नगर झोपडपट्टी 15 लोहीया नगर झोपडपट्टी 16 लोहीया नगर झोपडपट्टी 17 लोहीया नगर
झोपडपट्टी 18 लोहीया नगर झोपडपट्टी,2. सी प्लार् लोक्षहया नगर झोपडपट्टी

सवट
मतदाराांसाठी

1. छत्रपती ठिवाजी मांडळ सेंट्रल िायर ठिगेड समोर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 2.
गणेि सेवा ठमत्र मांडळ म्हसोबा मांदीर जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 3. जयिारत
ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 4. अमर ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर
झोपडपट्टी पैकी 5. युवक क्राांती ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 6.
साईनाथ सेवा ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 7. छत्रपती ठिवाजी मांडळ
िा.ठि.समोर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी

सवव
मतदाराांसािी

ठवजय ठवल्लि स्त्कुल , तळ
मजला, दठक्षन मुखी ,म्युठसक
रूम, गुळ आळी, िवानी पेि,
पुणे-2

1.सहानळ ते अष्ट ठवनायक ठमत्रमांडळ पयव त पववती 545 बी.लोठहया नगर 2.
अष्टठवनायक ठमत्र मांडळ मे मिीदी पयवतचा िाग पववती 545 बी.लोठहया नगर 3.
जुनेपाव केन्द्ाच्या समोरील िाग व मिीद यातील मधला पववती 545 बी.लोठहया नगर

सवव
मतदाराांसािी

ठवजय ठवल्लि स्त्कुल , तळ
मजला,्ले ग्रुप रूम
उत्तरमुखी , गुळ आळी,
िवानी पेि, पुणे-2

1.जुनेपाव केन्द्ाच्या समोरील िाग व मिीद यातील मधला पववती 545 बी.लोठहया नगर
2.बाबू ममडी चौक ते अांजम
ु न चौका पयव त पववती 545 बी.लोठहया नगर 3. गांज पेि गांज
पेि 4. लोहीया नगर गांज पेि 5. घोरपडी पेि गांज पेि 6. महात्मा िुले पेि गांज पेि 7.
लोहीया नगर गांज पेि 8. सहानळ ते अष्ट ठवनायक ठमत्रमांडळ पयव त 242 पववती 545
बी.लोठहया नगर 9. जुनेपाव केन्द्ाच्या समोरील िाग व मिीद यातील मधला 242
पववती 545 बी.लोठहया नगर 10. बाबू ममडी चौक ते अांजम
ु न चौका पयव त 244 पववती
545 बी.लोठहया नगर

सवव
मतदाराांसािी

ठवजय ठवल्लि स्त्कुल , तळ
मजला, पश्चचमे मख
ु ी प्रे हॉल,
गुळ आळी, िवानी पेि, पुणे2

1. गणेि सेवा ठमत्र मांडळ म्हसोबा मांदीर जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 2. जयिारत
ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 3. अमर ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर
झोपडपट्टी पैकी 4. वीर हनुमान ठमत्र मांडळ समोर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 5.
54-एच गल्ली क्र. 123 लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 6. गणेि पांत सांस्त्थेच्या समोर
लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 7. जयिारत ठमत्र मांडळ समोर लोठहया नगर
54 एच पी गल्ली क्र.123 8. डॉ.राम मनोहर लोठहया सह.पत.सांस्त्थे जवळ लोठहया नगर
54 एच पी गल्ली क्र.123 9. अमर ठमत्र मांडळ गल्ली लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली
क्र.123 10. जयिारत ठमत्र मांडळ जवळ लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 11.
डॉ.राममनोहर लोठहया ना.पांत.सांस्त्थे समोर लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 12.
ठसद्धाथव ठमत्र मांडळ समोर लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 13. जयिारत ठमत्र
मांडळ पािी मागे लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 14. बालाजी मांठदर समोर
लोठहया नगर 54 एच पी गल्ली क्र.123 15. अमर ठमत्र मांडळ िेजारी लोठहया नगर 54
एच पी गल्ली क्र.123 16. लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी

सवव
मतदाराांसािी

मनपा शाळा नं.34,
आचार्य विनोबा भािे
विदर्ामंदीर,महात्मा फुले
232

महात्मा
िुले पेि

पेठ, तळ मजला, सार्न्स
लब, महात्मा फुले पेठ,
पुणे-42

233

234

235

महात्मा
िुले पेि

महात्मा
िुले पेि

महात्मा
िुले पेि

236

237

238

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 1 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

1. पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 फायर क्षब्रगेड जवळ घोरपडी पेठ इ पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ
फायर क्षब्रगेड समोर 2. पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 फायर क्षब्रगेड जवळ घोरपडी पेठ इ
पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ फायर क्षब्रगेड समोर 3. पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 फायर क्षब्रगेड
जवळ घोरपडी पेठ इ पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ फायर क्षब्रगेड समोर 4. पी.एम.सी.कॉलोनी
फायर क्षब्रगेड जवळ कॉठ नां 8 घोरपडी प पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ फायर क्षब्रगेड समोर 5.
674 घोरपडी पेठ उद्याना समोर पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ फायर क्षब्रगेड समोर 6.
पी.एम.सी.कॉलनी नां 9 इमारत घोरपडी पेठ पी.एम.सी.कॉलनी नां 8 घोरपडे पेठ फायर क्षब्रगेड समोर
7. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत एल घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल
सी.डी.क 8. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत सी घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9
इमारत एल सी.डी.क 9. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत डी घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ
पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 2 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

1. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत के घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल
सी.डी.क 2. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत ई घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9
इमारत एल सी.डी.क 3. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत ऐ घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ
पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क 4. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत ब घोरपडी पेठ
घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क 5. पी.एम.सी. कॉलनी नां 9 इमारत एफ
घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क 6 घोरपडे पेठ
पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क 7. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई आय घोरपडी
पेठ म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 8. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई जी घोरपडी पेठ
म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 9. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई एफ घोरपडी पेठ
म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 10. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई एच घोरपडी पेठ
म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 11. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई जे घोरपडी पेठ
म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 12. घोरपडी पेठ म.न.पा.कॉलनी न 9 ई ई घोरपडी पेठ
म.न.पा.कॉलनी 9 ई ते जे इमारत 13.घोरपडे पेठ पी.एम.सी.कॉलोनी नां 9 इमारत एल सी.डी.क

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 3 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

1.युवक क्राांती मांडळ सन539मन.1 लोक्षहयानगर लोक्षहया नगर झोपडपट्टी पैकी 2. इमाममळा
लोक्षहया नगर पुणे लोक्षहया नगर झोपडपट्टी पैकी 3. 54 एम पी फायर क्षब्रगेडच्या समोर पुणे लोक्षहया
नगर झोपडपट्टी पैकी 4. लोहीया नगर झोपडपट्टी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी पैकी 5. लोहीया नगर
झोपडपट्टी लोक्षहया नगर झोपडपट्टी पैकी 6.गणेश सेवा क्षमत्र मांडळ ऑक्षफस शेजारी 54 एच पी
लोक्षहयानगर 54 एच पी

सवट
मतदाराांसाठी

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

239

महात्मा
फु ले पेठ

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 4 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

1. गणेश सेवा क्षमत्र मांडळ पाठीमागील भाग लोक्षहयानगर 54 एच पी 2. मो.के.कल्याणकर समाज
मांक्षदर समोर लोक्षहयानगर 54 एच पी 3 गणेश सेवा क्षमत्र मांडळ चौक लोक्षहयानगर 54 एच पी 4.
गणेश सेवा क्षमत्र मांडळ चौक शेजारी लोक्षहयानगर 54 एच पी 5. मो.के.कल्याणकर समाज मांक्षदर
पूवे कडील भाग लोक्षहयानगर 54 एच पी 6. मो.के.कल्याणकर समाज मांक्षदर जवळ लोक्षहयानगर
54 एच पी 7. तहक्षसलदार क्षिरसागर क्षनवास जवळ लोक्षहयानगर 54 एच पी 8.
मो.के.कल्याणकर समाज मांक्षदर द.भाग लोक्षहयानगर 54 एच पी 9. जय भारत क्षमत्र मांडळा शेजारी
लोक्षहयानगर 54 एच पी 10. अमर क्षमत्र मांडळ एन्ड सक्षतश बल्ला घरा जवळ लोक्षहयानगर 54 एच
पी 11. माजीनगर सेवक बापु काांबळे याांच्या घर लोक्षहयानगर 54 एच पी

240

महात्मा
फु ले पेठ

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 5 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

1. सहकार क्षमत्र मांडळ समोरची बाजू 242 पवटती लोक्षहया नगर 2. बाबू मामडी चौक ते सहकार
तरूण क्षमत्र मांडळ समोरील बाज 243 पवटती लोक्षहया नगर 3. असलम पर्े ल ते इनामके मळा पयटत
244 पवटती लोक्षहया नगर

सवट
मतदाराांसाठी

241

महात्मा
फु ले पेठ

ज्ञानज्योती साक्षवत्री बाई फु ले
स्मारक, पुणे एमसी, तळमजला,
कि क्रमाांक 6 लाइर् रूम, पूवा
मुखी, महात्मा फु ले पेठ, पुणे -42

4. श्रीराम क्षमत्र मांडळ मागील बाजू 54 सी.पी.लोक्षहयानगर 5. सांयक्
ु त क्षमत्र मांडळ ते सहकार क्षमत्र
मांडळ मधील भाग 54 सी.पी.लोक्षहयानगर 6. म्पहसोबा मांदीरा जवळ 54 सी.पी.लोक्षहयानगर 7.
सूयटक्षकरण क्षमत्र मांडळ ते हहद क्षमत्र मांडल मधील भाग 54 सी.पी.लोक्षहयानगर 8. म्पहसोबा मांदीर
जवळील ते रामकृ ष्ण मांक्षदर मधील भाग 54 सी.पी.लोक्षहयानगर

सवट
मतदाराांसाठी

1. रामकृ ष्ण मांठदर मागील बाजू 54 सी.पी.लोठहयानगर 2. सांयक्
ु त ठमत्र मांडळ ते
रामकृ ष्ण मांडळ मधील िाग 54 सी.पी.लोठहयानगर 3. सांयक्
ु त ठमत्र मांडळाच्या
मागीलबाजू 54 सी.पी.लोठहयानगर 4. श्रीराम ठमत्र मांडलाच्या उजव्या बाजूचा िाग 54
सी.पी.लोठहयानगर 5. श्रीकृ ष्ण ठमत्र मांडळच्या मागील बाजू 54 सी.पी.लोठहयानगर 6.
जय जवान ठमत्र मांडळ जवळील िाग 54 सी.पी.लोठहयानगर 7. सांयक्
ु त ठमत्र मांडळ
जवळ 54 सी.पी.लोठहयानगर 8. सूयव ठकरण ठमत्र मांडळ ते कहद ठमत्र मांडळ मधीळ िाग
54 सी.पी.लोठहयानगर 9. 54 डी.पी. म्हसोबा मांठदरा जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी
सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 10. 54 डी.पी. म्हसोबा मांठदर चौक लोठहया नगर
झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 11. 54 डी.पी.खते ठमल्सत कमेटी जवळ
लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 12. 54 डी.पी.वडाचे झाड
जयजवान ठम.मांडळा जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 13.
54 डी.पी.जयजवान ठमत्रमांडळाचे मागीलबाजुस लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे
हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 14. 54 डी.पी.अठनल सायकल माटव जवळील पठरसर लोठहया
नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 15. 54 डी.पी.बानए इस्त्लाम कठमटी
जवळ लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 16. 54 डी.पी.खेडकर
रे िकनग दुकाना जवळील पठरसर लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि
17. 54 डी.पी.मेहबूब सूतार याांचे समोर लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल
समोर गांजपेि 18. लोठहया नगर झोपडपट्टी सोनवणे हॉश्स्त्पटल जवळ लोठहया नगर
झोपडपट्टी सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि 19. सोनवणे हॉस्त्पीटल समोर गांजपेि लोठहया

सवव
मतदाराांसािी

सावित्रीबाई फुले प्रशाला ि
उच्च माध्र्वमक
242

िवानी
पेि

विद्यालर्,तळ मजला इंग्रजी
माध्र्माचे स्टाफ रूम,
भिानी पेठ, पुणे- 11

नगर झोपडपट्टी 20. लोहीया नगर गांज पेि 21. लोहीया नगर गांज पेि

1.54 एच पी िायर ठिगे.समोर गल्ली क्र. 1 लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 2. 54 एल
पी िायर ठिगे.समोर लोठहया नगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 3. कै.बाबू मामडी चौका
समोरील इमाम मळयाची मागील लाईन ल लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 4. िायर ठिगेड
समोर सुठनल काांबळे ऑठिस िेजारी लोठहया नगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 5.
कै.बाबू मामडी चौकाच्या समोर िेख गल्ली लोठहयानगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 6.
कै.बाबू मामडी चौक 54 एच पी काांबले गल्ली लोठहयानगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी
7. कै.बाबू मामडी चौक एच गल्ली क्र.1 लोठहया नगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 8.
एम एस ई बी च्या ऑठिस समोर ग.न.2 लोठहयानगर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी , 9.
गांज पेि गांज पेि 10.गांज पेि गांज पेि 11. गांज पेि

सवव
मतदाराांसािी

1.बैराग गल्ली महात्मा िुले पेि 2.समता िूठम समोरील िाग महात्मा िुले पेि 3.गांज पेि
गांज पेि 4.गांज पेि गांज पेि 5.गांज पेि गांज पेि 6.गांज पेि गांज पेि 7. अ्सरा कप्रटींग
प्रेस समोर लोठहया नगर ठमत्र मांडळ लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी 8.कै बाबू मामडी
चौकापुढे लोठहयानगर लोठहयानगर झोपडपट्टी पैकी 9.म्हसोबा मांदीरा जवळ िायर ठबग्रेडचा
समोर लोठहया नगर झोपडपट्टी पैकी,10. 54 एच पी िायर ठिगे.समोर गन 1 लोठहया
नगर झोपडपट्टी पैकी 11. गांज पेि गांज पेि 12. गांज पेि गांज पेि 13.गांज पेि गांज पेि

सवव
मतदाराांसािी

मनपा शाळा क्र.13, महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला,
खोली नां .1, घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. कनक अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनी एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 2. कृपाल
आश्रम जवळ एकबोर्े कॉलनी एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 3. मुनोत
हॉस्पीर्ल जवळ एकबोर्े कॉलनी एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 4. पावटती
अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनी सोनवणे वाडा एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 5.
शारदा क्लीनीक जवळ एकबोर्े कॉलनी एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.13, महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला,
खोली नां .2, घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. 518 योगेचवर अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 2. क्षवजय अपार्ट मेंर् एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 3. बोहरी समाज कब्रस्तान जवळ एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 4. नाकोडा दशटन
क्षबल्ल्डग एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 5. स.न.366 नवजीवन क्षमत्र मांडळा जवळ एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 6. शारदा हॉस्पीर्ल समोर एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 7. क्षवजय क्षबल्ल्डग
एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 8. राजश्री ल्हहर्े ज एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 9. हक्षरओम अपार्ट मेंर्
एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 10. क्षवसावा क्षबल्ल्डग एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 11. अमृता क्षबल्ल्डग
एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 12. सोना-रूपा अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 13. लक्ष्मी
क्षनवास क्षबल्ल्डग एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 14. क्षशवसदन क्षबल्ल्डग एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ
15. ममता बांगला एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 16. चहहाण क्षनवास एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 17.
भावसार मांगल कायालया शेजारी एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 18. क्षनलकमल हॉर्े लच्या मागे
एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 19. श्रीगणेश मांदीरा समोर एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 20. हरी इच्छा
पाांच बांगला एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 21. पांचरत्न क्षबल्ल्डग एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 22.
भावसार मांगळ कायालया शेजारची झो.प् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 23. दलाल चौक घारे पडे पेठ
दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 24. खुशीद कॉनरट को.आप.हौ.सो.
मोमीनपुरा घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 25. मोमीनपुरा
घोरपडे पेठ पुणे खुशीद कॉनटर दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 26.
मोमीनपुरा महाराणा प्रताप रोड घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी
घोरपडे 27. सन.1948 क्षबल्ल्डग घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी
घोरपडे 28. घोरपडे पेठ पो.चौ.शेजारी दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे
29. घोरपडे पेठ पो.चौकीच्या पाठी मागे ते दलाल चौक दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस
चौकी घोरपडे

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.13, महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला
खोली नां .3, घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. शारदा क्लीनीक जवळ एकबोर्े कॉलनी एकबोर्े कॉलनी पैकी कनक अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 2.
क्षगताई अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 3. 289/2 कल्पतरू सोसायर्ी केहरग हॉस्पीर्ल
कांपौंड एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 4. भक्ती अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 5. सुांदराई
क्षनवास एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 6. 526/18 रासकर प्लॉर् सोनमगट क्षसनेमा जवळ एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 7. 291/4 कडबा कुट्टी समोर एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 8. 299 शांभुजय
दशटन अपार्ट मेंर् शांकरशेठ रोड एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 9. 366/2 भावसार मांगल कायालया
शेजारी एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 10. 518 योगेचवर अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 11.
524 महात्माफु ळे पेठ क्षवराणी स्र्ील जवळ एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 12.एकबोर्े कॉलनी
घोरपडे पेठ एकबोर्े कॉलनी घोरपडे पेठ एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 13. क्षगताई अपार्ट मेंर् एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 14. 289/2 कल्पतरू सोसायर्ी केहरग हॉस्पीर्ल कांपौंड एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 15. भक्ती अपार्ट मेंर् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 16. सुांदराई क्षनवास एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ 17. 526/18 रासकर प्लॉर् सोनमगट क्षसनेमा जव् एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ
18. 299 शांभुजय दशटन अपार्ट मेंर् शांकरशेठ रोड एकबोर्े कॉलनीघोरपडे पेठ 19 एकबोर्े
कॉलनीघोरपडे पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

सावित्रीबाई फुले प्रशाला ि
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उच्च माध्र्वमक विद्यालर्,
तळमजला, ऑटोमोबाईल
ल ॅब भिानी पेठ, पुणे-११

सावित्रीबाई फुले प्रशाला ि
उच्च माध्र्वमक विद्यालर्,
244

िवानी
पेि

निीन इमारती मधील, तळ
मजला, खोली क्रमांक १,
भिानी पेठ, पुणे-११
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मनपा शाळा क्र.13, महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला
खोली नां .4, घोरपडे पेठ, पुणे42

1. घोरपडे पेठ पो.चौकीच्या पाठी मागे ते दलाल चौक दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस
चौकी घोरपडे 2. मदने को.आ.हौ.सोसायर्ी घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व
पोक्षलस चौकी घोरपडे 3. भवानी पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे
4. घोरपडी पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 5. दलाल चौक घारे पडे
पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 6. मामीनपुरा घोरपडे पेठ पुणे
खुशीद कॉनटर दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 7. मोमीनपुरा महाराणा
प्रताप रोड घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 8. घोरपडे पेठ
पो.चौकीच्या पाठी मागे ते दलाल चौक दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे
9. मदने को.आ.हौ.सोसायर्ी घोरपडे पेठ दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे
10. मनोरमा अपार्ट मेंर् घारेपडे पेठ पुणे दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे
11.महाराणा प्रताप रस्त्याये पव्चचमेस दे वकी हॉर्े ल जवळ घोरपडे पेठ पो.चौकी जवळ 12. मनोरमा
अपार्ट मेंर् घारेपडे पेठ पुणे दलाल चौकघोरपडे पेठ मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे 13.महाराणा
प्रताप रस्त्याये पव्चचमेस दे वकी हॉर्े ल जवळ घोरपडे पेठ पो.चौकी जवळ 15.दलाल चौकघोरपडे पेठ
मोमीनपुरा व पोक्षलस चौकी घोरपडे

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

मनपा शाळा क्र.13, महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला
खोली नां .4, घोरपडे पेठ, पुणे42

1. ननावरे चौकाचे दक्षिणे कडील भाग शेजारील भाग घोरपडे पेठ 2. शांकराचे मांक्षदरा समोर घोरपडे
पेठ 3. मुस्लीम को.आ.बँके जवळ घोरपडे पेठ 4. पो.चौकी मागे घोरपडे पेठ 5. उद्याना समोर
माळआळी महाराणा प्रताप रोड घोरपडे पेठ 6. चां द्रभागा क्षबल्ल्डगचे मागे घोरपडे पेठ 7. पुणे
म.न.पा.शाळा क्र.13चे समोर घोरपडे पेठ 8. नम्रता हौहसग सोसायर्ीचे मागे घोरपडे पेठ 9. परवाज
क्षबल्ल्डग घोरपडे पेठ 10. ननावरे चौक महाराणा प्रताप रोड जय भवानी क्षमत्रमांडळा घोरपडे पेठ 11.
अजीजीया सोसायर्ी घोरपडे पेठ 12. यशवांत अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 13. तेली वाडा घोरपडे पेठ
14. चां द्रभागा अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ 15. बोहरी कब्रस्तान जवळ घोरपडे पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

मनपा शाळा क्र.13,उदूट महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला,
खोली नां .6 , घोरपडे पेठ, पुणे

1. महाराणा प्रताप रस्त्याये पव्चचमेस दे वकी हॉर्े ल जवळ घोरपडे पेठ पो.चौकी जवळ 2.कैकाड
आळी क्षवठ्ठलनगर घोरपडे पेठ पो.चौकी जवळ 3. शांकरशेठ रोडचे उत्तरे कडील झोपडपट्टी घोरपेड
पेठ 4. ननावरे चौकाचे दक्षिणे कडील भाग शेजारील भाग घोरपेड पेठ 5. शांकरशेठ रोडचे
उत्तरे कडील झोपडपट्टी घोरपेड पेठ 6. ननावरे चौकाचे दक्षिणे कडील भाग शेजार्ील भाग घोरपेड
पेठ 7. मौलाना अबदुलहक रस्त्याचे समोर चाांदतारा चौक घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.13,उदूट महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला,
खोली नां .7, घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. महाराणा प्रताप रोड घोरपडे पेठ 2. क्षवठ्ठल मांदीरा जवळ घोरपडे पेठ 3. ढोलेवाडा घोरपडे पेठ 4.
डॉ.क्षवजय कदम चौक घोरपडे पेठ 5. बहार सोसायर्ी घोरपडे पेठ 6. न्यू गॅल ॅक्सी क्षबल्ल्डग घोरपडे
पेठ 7. कल्पतरु सोसायर्ी घोरपडे पेठ 8. रामकृ ष्ण हौहसग सोसा.नलावडे हाईर् जवळ घोरपडे
पेठ 9. गॅल ॅक्सी क्षबल्ल्डग घोरपडे पेठ 10. शबीस्तान सोसायर्ी व शाांती क्षनवास सोसायर्ी पुणे समोर
घोरपडे पेठ 11. कैकाड आळी घोरपडे पेठ 12. घोरपडे उद्याना समोर घोरपडे पेठ 13. न्यू गॅल ॅक्सी
क्षबल्ल्डग घोरपडे पेठ 14. घोरपडे उद्याना समोर घोरपडे पेठ 15 घोरपडे पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

मनपा शाळा क्र.13,उदूट महात्मा
गाांधी उदूट शाळा, तळमजला,
खोली नां .8, घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. महाराणा प्रताप रस्त्याचे पूवेस घोरे अपार्ट मेंर् घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 2. नवीन
मोमीनपुरा कब्रस्तानेचे समोरे घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 4. 321/7 महात्मा फु ले पेठ घोरपडे
पेठ क्षवजय मारूतीचौक 5. 315/316 घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 6. 310 घोरपडी
पेठ घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 7. नवीन मोमीनपुरा कब्रस्तानेचे समोरे घोरपडे पेठ क्षवजय
मारूतीचौक 8. मौलाना अब्दुलहक रस्त्याचे समोर चाांदतारा चौक घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक
9 घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 10 घोरपडे पेठ क्षवजय मारूतीचौक 11 घोरपडे पेठ क्षवजय
मारूतीचौक

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

रमाबाई आांबेडकर बालक्षवकास
केंद्र हॉल, मनपा वसाहत क्र.8,
घोरपडे पेठ, पुणे-42

1.मकॉ हॉर्े लमागे घोरपडे पेठ घोरपडे पेठ 2. घोरपडे पेठ पोस्र्ा जवळ उदय क्षमत्रम. घोरपडे पेठ
घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 3. घोरपडे पेठ उद्यान कमटशाळे समोर घोरपडे पेठ
घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 4. घोरपडे पेठ पोस्र् चौका मागे घोरपडे पेठ घ.म.न.पा.
कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 5. शांकर शेठ रोड बुहकग ऑक्षफस समोर घोरपडे पेठ घ.म.न.पा.
कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 6. पी.एम.र्ी.कॉलोनी गणपक्षत मांदीरा पक्षरसर घोरपडे पेठ घ.म.न.पा.
कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 7. घोरपडी पेठ घोरपडे पेठ घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी
कॉलनी 8. भवानी पेठ घोरपडे पेठ घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 9 घोरपडे पेठ
घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी 10 घोरपडे पेठ घ.म.न.पा. कॉलनी एन पी एम र्ी कॉलनी

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

मनपा वसाहत क्र.9 बापूसाहे ब
पार्ोळे उदयान पार्ीशन
तळमजला हॉल नां .1, घोरपडे
पेठ, पुणे-42

1.मौलाना अब्दुलहक रस्त्याचे समोर चाांदतारा चौक घोरपडे पेठ क्षवजय मारूती चौक 2. मुस्लीम
क्र.जवळदत्तु हकीम चाळ घोरपडे पेठ नवीन मोमीनपुरा 3. मोमीनप्लेयर क्षमल जवळ सोलार सोसा.
घोरपडे पेठ नवीन मोमीनपुरा 4. रोलेक्स बेकरी समोर घोरपडे पेठ नवीन मोमीनपुरा 5. गफु र
तक्षकयाक्षशव क्षमत्र मांडळ समोर घोरपडे पेठ नवीन मोमीनपुरा 6. गफु र तक्षकयामक्षनष माकेर्च्या मागे
घोरपडे पेठ नवीन मोमीनपुरा

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

मनपा वसाहत क्र.9 बापूसाहे ब
पार्ोळे उदयान पार्ीशन
तळमजला हॉल नां .2, घोरपडे
पेठ, पुणे-42

1.गफु र तक्षकयामक्षनष माकेर्च्या मागे घोरपडे पेठनवीन मोमीनपुरा 2. गफु र तक्षकया गल्लीच्या मागे
दणकर् मारूती मांडळ घोरपडे पेठ तक्षकया पक्षरसर 3. गफु र तक्षकया पक्षरसर घोरपडे पेठ तक्षकया
पक्षरसर 4. गफु र तक्षकया गल्लीच्या मागे दणकर् मारूती मांडळ घोरपडे पेठ तक्षकया पक्षरसर 5. गफु र
तक्षकया पक्षरसर घोरपडे पेठ तक्षकया पक्षरसर 6. चाांदतारा चौक पक्षरसर दत्तु हकीम चाळ घोरपडे पेठ
तक्षकया पक्षरसर 7. मकॉ हॉर्े लमागे घोरपडे पेठ घोरपडे पेठ तक्षकया पक्षरसर

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

केशवराव जेधे मनपाशाळा,
क्र.116/16 तळमजला, खोली
क्र.1, महात्मा फु ले पेठ, पुणे-42

1. क्षमझा मज्जीद धनगर आळी 2. कृष्णा हट्टी चौक धनगर आळी 3. फकीर ताकीया मज्जीद
धनगर आळी 4. सांजीवनी गृहरचना सांस्था धनगर आळी 5. रत्नप्रभा हौ.सोसायर्ी धनगर आळी
6. अांग सावळी दगा धनगर आळी 7. राजा र्ॉवर को.ऑप.सो. धनगर आळी 8. राजार्ॉवर हौहसग
सोसायर्ी गुरूवारपेठ 9. सांत गांगानाथ महाराज रोड गुरूवारपेठ 10. धनगर आळी गुरूवारपेठ

सवट
मतदाराांसाठी

घोरपडे पेठ

घोरपडे पेठ

घोरपडे पेठ

257

258

259

260

261

262

263

264

केशवराव जेधे मनपाशाळा,
क्र.116/16 तळमजला, खोली
क्र.2, महात्मा फु ले पेठ, पुणे-42

1. धनगर आळी गुरूवारपेठ 2. 390-गुरवार पेठ गुरूवारपेठ 3. 470-गुरवार पेठ गुरूवारपेठ
4. 16/365/669 गुरवार पेठ गुरूवारपेठ 5. कृष्णा हौहसग.चौक धनगर आळी गुरूवारपेठ 6.
सांत गांगानाथ महाराज रोड धनगर आळी गुरूवारपेठ 7. गुरूकृपा हौ.सोसायर्ी धनगर आळी
गुरूवारपेठ 8. अक्षहल्या दे वी चौक धनगर आळी गुरूवारपेठ 9. मीठ गांज पोक्षलस चौकी धनगर
आळी गुरूवारपेठ 10. आपला मारूती मांदीर धनगर आळी गुरूवारपेठ 11. खांडेराव होळकर चौक
धनगर आळी गुरूवारपेठ 12. केशवराव जेधे म.न.पा.शाळा क्र.16 महाराणा प्रतापहसह रस्ता 13.
क्षजहहे चवर मांगळ कायालय महाराणा प्रतापहसह रस्ता 14. मांगल क्लब महाराणा प्रतापहसह रस्ता
15 गुरूवारपेठ 16 गुरूवारपेठ 17 गुरूवारपेठ, 18. काडगी वाडा पक्षरसर साक्षवत्रीबाई फु ले मागट

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

केशवराव जेधे मनपाशाळा,
क्र.116/16 तळमजला, खोली
क्र.3, महात्मा फु ले पेठ, पुणे-42

1. मांगल क्लब महाराणा प्रतापहसह रस्ता 2. महाराणा प्रतापहसह रस्ता महाराणा प्रतापहसह रस्ता
महाराणा प्रतापहसह रस्ता 3. महाराणा प्रतापहसह रस्ता महाराणा प्रतापहसह रस्ता 4. महाराणा
प्रतापहसह रस्ता महाराणा प्रतापहसह रस्ता 5. महाराणा प्रतापहसह रस्ता महाराणा प्रतापहसह रस्ता
6. महाराणा प्रतापहसह रस्ता महाराणा प्रतापहसह रस्ता 7.महाराणा प्रतापहसह रस्ता महात्मा फु ले
पेठ महाराणा प्रतापहसह रस्ता 8. 633 गांज पेठ गुरूवारपेठ महाराणा प्रतापहसह रस्ता 9. क्षनलकांठ
गणेश क्षमत्र मांडळ साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 10. मासे आळी साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 11. पद्मसाळी
भवन साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 12. नाईक (गवांडी) समाज क्षवठ्ठल मांक्षदर साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 13.
दक्षिण मुखी मारूती रस्ता अनुषा अपार्ट मेंर् पक्षरसर साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 14. हराळे वैष्णव सांस्था
लक्ष्मी मांदीर साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 15. अरब वाडा साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 17. दासा तारा
हाईर्स साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 18. ओम गणेश क्षमत्र मांडळ साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 19. चाांभार
आळी साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 20. गुरवार पेठ साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 21. गुरुवार पेठ साक्षवत्रीबाई
फु ले मागट 22. गुरुवार पेठ साक्षवत्रीबाई फु ले मागट 23. महाराणा प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 24.
महाराणा प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 25. महाराणा प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 26. महाराणा
प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 27. महाराणा प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 28. महाराणा प्रतापहसह
रस्ता गुरूवारपेठ 29. महाराणा प्रतापहसह रस्ता गुरूवारपेठ 30साक्षवत्रीबाई फु ले मागट गुरूवारपेठ
31साक्षवत्रीबाई फु ले मागट गुरूवारपेठ 32साक्षवत्रीबाई फु ले मागट गुरूवारपेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

सेंर् एडवडट मुलीचे हायस्कूल
तळमजला, खोली क्र.4, 775,
गुरुवार पेठ, पुणे-42

1.खडकमाल आळी गणपती मांदीरा समोर गुरूवारपेठ 2.आनांद क्षबल्ल्डग बालाजी कॉम्पपलेक्स
गुरूवारपेठ 3.पांच हौद र्ॉवर जवळ गुरूवारपेठ 4.दत्त मांदीर गजराज मांडळ समोर गुरूवारपेठ
5.सोबा कॉम्पपलेक्स राष्रभूषण चौक गुरूवारपेठ 6. मामलेदार कचे री रोड गुरूवारपेठ 7. अन्न व
औषध कायालया समोर गुरूवारपेठ 8. सेंर् एडवडट शाळे समोर गुरूवारपेठ 9. मारूती मांदीरा
समोरील बोळ गुरूवारपेठ

सवट
मतदाराांसाठी

सेंर् एडवडट मुलीचे हायस्कूल
तळमजला, खोली क्र.3, 775
गुरुवार पेठ, पुणे-42

1. रक्षद्द कारखाना शेजारील बोळ गुरूवार पेठ 2. पांच हौद र्ॉवर समोर गुरूवार पेठ 3. पांच हौद
गुरूवार पेठ 4. चचट रोड गुरूवार पेठ 5. पांच हौद क्षमशनच्या मागे गुरूवार पेठ 6. लकी बेकरी जवळ
गुरूवार पेठ 7. वीर क्षशवराज मांडळ गुरूवार पेठ 8. शेळके क्लास समोरील बोळ गुरूवार पेठ 9.
रे णक
ु ा अपार्ट मेंर् समोर गुरूवार पेठ 10. इमारत पाडे ल गुरूवार पेठ 11. अचानक मारूती मांदीर
पक्षरसर गुरूवार पेठ 12. मा प्रदीप क्षमसाळ याांचे घरा समोर गुरूवार पेठ 13. पांच हौद क्षमशन समोर
गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

सेंर् एडवडट मुलीचे हायस्कूल
,तळमजला, खोली क्र.2, 775,
गुरुवार पेठ, पुणे-42

1. मामलेदार कचे री समोर रोड गुरूवार पेठ 2. पांच हौद र्ॉवर रोड गुरूवार पेठ 3. बाराइमाम मजीद
समोर गुरूवार पेठ 4. कांधारे हबल्डीग पांच हौद समोर गुरूवार पेठ 5. मामलेदार कचे री समोर
गुरूवार पेठ 6. जैन मांदीर मागे गुरूवार पेठ 7. पुणे म.न.पा. मर्न माकेर् समोर गुरूवार पेठ 8.
बळकर आळी गुरूवार पेठ 9. क्षममाले सभागृह समोर गुरूवार पेठ 10. मामलेदार कचे री समोर रोड
गुरूवार पेठ 11. पांच हौद र्ॉवर रोड गुरूवार पेठ 12. बाराइमाम मजीद समोर गुरूवार पेठ 13. कांधारे
हबल्डीग पांच हौद समोर गुरूवार पेठ 14. मामलेदार कचे री समोर गुरूवार पेठ 15. जैन मांदीर मागे
गुरूवार पेठ 16. पुणे म.न.पा. मर्न माकेर् समोर गुरूवार पेठ 17. बळकर आळी गुरूवार पेठ 18.
क्षममाले सभागृह समोर गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

सेंर् क्षहल्डास स्कूल तळमजला,
खोली क्र.1, 775, गुरुवार पेठ,
पुणे-42

1. मर्ण माकेर् समोर गुरूवार पेठ 2. क्षमझा मव्स्जद रस्र् समोर गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

सेंर् क्षहल्डास स्कूल तळमजला,
खोली क्र.2,775, गुरुवार पेठ,
पुणे-42

1. क्षमरजा मस्जीद जवळ गुरूवार पेठ 2. अवक्षचत मारूती जवळ गुरूवार पेठ 3. तळई गुरूवार पेठ
4. तळे गुरूवार पेठ 5. बलवार आळी गुरूवार पेठ 6. प्रभात क्षमत्र मांडळ गुरूवार पेठ,4. बोंबील
वाडा गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

सेंर् क्षहल्डास स्कूल तळमजला,
खोली क्र.3, 775, गुरुवार पेठ,
पुणे-42

1. भगत हसग चौक गुरूवार पेठ 2. लक्ष्मी पावटती अपार्ट मेंर् गुरूवार पेठ 3 गुरूवार पेठ 5. क्षवजय
अपार्ट मेंर् गुरूवार पेठ 6. इन्कलाब फ्रेंड सकलट गुरूवार पेठ 7. दलाल चौक गुरूवार पेठ 8.
मक्का मस्जीद जवळ गुरूवार पेठ 9. भारतीय दक्षलत कोब्रा चौक गुरूवार पेठ 10. बारा इमाम
मज्जीद जवळ गुरूवार पेठ 11. कैकाडी आळी गुरूवार पेठ 12. नवीन चचट अशोक बेकरी जवळ
गुरूवार पेठ 13. पांच हौद सेंर् थामस हायस्कूल जवळ गुरूवार पेठ 14. खडकमाळ आळी गणपती
शेजारी गुरूवार पेठ 15. नाईकवाडा गुरूवार पेठ 16. भगत हसग चौक गुरूवार पेठ 17. लक्ष्मी
पावटती अपार्ट मेंर् गुरूवार पेठ 18 गुरूवार पेठ 19. बोंबील वाडा गुरूवार पेठ 20. क्षवजय अपार्ट मेंर्
गुरूवार पेठ 21. इन्कलाब फ्रेंड सकलट गुरूवार पेठ 22. दलाल चौक गुरूवार पेठ 23. मक्का
मस्जीद जवळ गुरूवार पेठ 24. भारतीय दक्षलत कोब्रा चौक गुरूवार पेठ 25. बारा इमाम मज्जीद
जवळ गुरूवार पेठ 26. कैकाडी आळी गुरूवार पेठ 27. नवीन चचट अशोक बेकरी जवळ गुरूवार
पेठ 28. पांच हौद सेंर् थामस हायस्कूल जवळ गुरूवार पेठ 29. खडकमाळ आळी गणपती शेजारी
गुरूवार पेठ 30. नाई फवाडा गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

महात्मा
फु ले पेठ

गुरुवार पेठ

गुरुवार पेठ

गुरुवार पेठ

इपीफणी, इांल्र्ग्लश क्षमक्षडअम
स्कुल, सेंर् क्षहल्डास स्कूल
आवार , पव्चचमेकडील इमारत
खोली क्र.1, गुरुवार पेठ, पुणे42

1. पांचहौद गुरूवार पेठ 2. मुरलीधर मांक्षदर गुरूवार पेठ 3. राम मांक्षदर समोर पांचहौद जवळील गुरूवार
पेठ 4. खन्ना क्षबल्ल्डग समोर गुरूवार पेठ 5.डॉ.पी के ओसवाल दवाखान्या समोर (पप्पा खाना पथ)
गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

इपीफणी, इांल्र्ग्लश क्षमक्षडअम
स्कुल, सेंर् क्षहल्डास स्कूल
आवार , पव्चचमेकडील इमारत
खोली क्र.2, गुरुवार पेठ, पुणे42

1. मामलेदार कचे री समोर गुरूवार पेठ 2. बारभाई क्षबल्ल्डग गुरूवार पेठ 3. बनकर क्षबल्ल्डग
गुरूवार पेठ 4. मैदीवाला हौदा जवळ गुरूवार पेठ 5. सत्यवान मारूती मांक्षदर खन्नापथ गुरूवार पेठ
6. मर्ण माकेर् समोर गुरूवार पेठ 7. रजपूत (बलवार वाडा) क्षत्रमुती रस्ता गुरूवार पेठ 8.
गुरुवार पेठ गुरूवार पेठ 9. मामलेदार कचेरी समोर गुरूवार पेठ 10. बारभाई क्षबल्ल्डग गुरूवार पेठ
11. बनकर क्षबल्ल्डग गुरूवार पेठ 12. मैदीवाला हौदा जवळ गुरूवार पेठ 13. सत्यवान मारूती
मांक्षदर खन्नापथ गुरूवार पेठ 14. मर्ण माकेर् समोर गुरूवार पेठ 15. रजपूत (बलवार वाडा)
क्षत्रमुती रस्ता गुरूवार पेठ 16 गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

गुरुवार पेठ

इपीफणी, इांल्र्ग्लश क्षमक्षडअम
स्कुल, सेंर् क्षहल्डास स्कूल
आवार , पव्चचमेकडील इमारत
खोली क्र.3, गुरुवार पेठ, पुणे42

1. नाईक मानसाराम मागट गुरूवार पेठ 2. क्षगता मेक्षडकल स्र्ोअर जवळ गुरूवार पेठ 3. रामदे व
वाडया जवळ गुरूवार पेठ 4. दवेवाडा गुरूवार पेठ 5. कृष्णा हरी चौक गुरूवार पेठ 6. शादुसट
क्षमत्र मांडळ समोर गुरूवार पेठ 7. पायगुडे वाडा गुरूवार पेठ 8. जेधे मारूती जवळ गुरूवार पेठ 9.
पानघां र्ी चौक गुरूवार पेठ 10. र्सनमल गांगोत्री अपार्ट मेंर् गुरूवार पेठ 11. क्षशतलादे वी चौका जवळ
(पप्पा खाना पथ) गुरूवार पेठ 12. पगडे वाडा गुरूवार पेठ 13. नाईक मानसाराम मागट गुरूवार पेठ
14. कोसांधर भवन गुरूवार पेठ 15. क्षगता मेक्षडकल स्र्ोर जवळ गुरूवार पेठ 16. रामदे व वाडया
जवळ गुरूवार पेठ 17. दवेवाडा गुरूवार पेठ 18. नाईक मानसाराम मागट गुरूवार पेठ 19. क्षगता
मेक्षडकल स्र्ोअर जवळ गुरूवार पेठ 20. रामदे व वाडया जवळ गुरूवार पेठ 21. दवेवाडा गुरूवार
पेठ 22. कृष्णा हरी चौक गुरूवार पेठ 23. शादुसट क्षमत्र मांडळ समोर गुरूवार पेठ 24. पायगुडे
वाडा गुरूवार पेठ 25. जेधे मारूती जवळ गुरूवार पेठ 26. पानघां र्ी चौक गुरूवार पेठ 27. र्सनमल
गांगोत्री अपार्ट मेंर् गुरूवार पेठ

सवट
मतदाराांसाठी

268

सदाक्षशव
पेठ

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.1,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1. मनपा चाळी मागील बाजू 2. हसहगड रोड साने गुरूजी शाळे जवळ 3. सन.214शेजारी मनपा
चाळी जवळ 4. क्षनलायम पुलाजवळ 5.लोकमान्य नगर पोस्र्ाचे मागील बाजू पवटती दाांडेकर पुल
जवळील झोपडपर्र्ी 6.दाांडेकर पुला जवळ स.नां.133 च्या मागे पवटती दाांडेकर पुल जवळील
झोपडपर्र्ी 7.आढे याजवळ दाांडेकर पुला शेजारी पवटती दाांडेकर पुल जवळील झोपडपर्र्ी

सवट
मतदाराांसाठी

269

सदाक्षशव
पेठ

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.2,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1.चाळ क्र.1 दे वी मांदीर शेजारी साने गुरूजी नगरमनपा चाळ 2.चाळ क्र.12 पुरग्रस्त मनपा शाळे
जवळ साने गुरूजी नगरमनपा चाळ 3.चाळ क्र.23 पुर. गणपती मांदीर शेजारी साने गुरूजी
नगरमनपा चाळ 4.चाळ क्र.4 पुर.मनपा शाळे मागे साने गुरूजी नगरमनपा चाळ 5.चाळ क्र.4
साने गुरूजी नगरमनपा चाळ

सवट
मतदाराांसाठी

270

सदाक्षशव
पेठ

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.3,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1.चाळ क्र.56पुर.रे शनींग ऑफीस समोर साने गुरूजी नगरमनपा चाळ 2.चाळ क्र.67 साने गुरूजी
नगरमनपा चाळ 3.चाळ क्र.1011 साने गुरूजी नगरमनपा चाळ 4.क्षवजय नगर उद्याना समोर साने
गुरूजी नगरमनपा चाळ 5.साने गुरूजी नगर मनपा चाळ साने गुरूजी नगर मनपा चाळ 6.
एस.पी.कॉलेज मागील बाजू मनपा चाळ

सवट
मतदाराांसाठी

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.4,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.132 पुणे पायथा स.नां.132 2. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.133
पुणे पायथा स.नां.133 3. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.134 पुणे पायथा स.नां.134 4. साने गुरूजी
शाळे समोर स.नां.135 पुणे पायथा स.नां.135 5. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.136 पुणे पायथा
स.नां.136 6. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.137 पुणे पायथा स.नां.137 7. साने गुरूजी शाळे समोर
स.नां.138 पुणे पायथा स.नां.138 8. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.139 पुणे पायथा स.नां.139 9.
साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.140 पुणे पायथा स.नां.140 10. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.141
पुणे पायथा स.नां.141 11. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.142 पुणे पायथा स.नां.142 12. साने
गुरूजी शाळे समोर स.नां.143 पुणे पायथा स.नां.143 13. साने गुरूजी शाळे समोर स.नां.144 पुणे
पायथा स.नां.144 14. राम मांदीर कॅ नाल जवळ पवटती पायथा 15. साने गुरूजी शाळे मागे
स.नां.1133 पवटती पायथा 16. मा.माऊली क्षशरवळकर याांच्या घरा जवळ स.नां 133 पवटती पायथा
17. सुवणट क्राांती मांडळी स.नां.133 पवटती पायथा 18. क्षबडकर चौक मा.माऊली क्षशरवळकर याांच्या
जवळ स.नां 133 पवटती पायथा 19. राम मांदीर कॅ नाल जवळ 248 पवटती पायथा 20. साने गुरूजी
शाळे मागे स.नां.1133 249 पवटती पायथा 21. मा.माऊली क्षशरवळकर याांच्या घरा जवळ स.नां 133
250 पवटती पायथा 22. सुवणट क्राांती मांडळी स.नां.133 251 पवटती पायथा 23. क्षबडकर चौक
मा.माऊली क्षशरवळकर याांच्या जवळ स.नां 133 252 पवटती पायथा

सवट
मतदाराांसाठी

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.5,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1.रामकृ ष्ण पर महां स सो. सन132/1 रामकृ ष्ण परमहां स सोसा.चै तन्य हा.शे. दाांडेकर पूल हसहगडरोड
2.रामकृ ष्ण पर महां स सो. सन132/1 रचमी सोसायर्ी हसहगड रोड दाांडेकर पूल हसहगडरोड
3.रामकृ ष्ण पर महां स सो. सन132/1 सटहहे नां.133 रमाबाई आांबेडकर नगर दाांडेकर पूल हसहगडरोड
4. इांक्षदरागाांधी नगर झो.पट्टी मागे बावन चाळ अष्र्भुजा मा पवटती पायथाइांदीरागाांधी नगर क्षववेकानांद
सोसा. स न 1 5. रमा बाई आांबेडकर नगर स न 133 इांक्षदरा गाांधी नगर मागीळ पवटती
पायथाइांदीरागाांधी नगर क्षववेकानांद सोसा. स न 2 6. क्षववेकानांद सोसायर्ी हसहगड रोड पवटती
पायथाइांदीरागाांधी नगर क्षववेकानांद सोसा. स न 3 7. रामकृ ष्ण परमहां स सोसा.समोरील पुला खालील
भाग हसहगड पवटती पायथाइांदीरागाांधी नगर क्षववेकानांद सोसा. स न 4

सवट
मतदाराांसाठी

265

266

267

271

272

सदाक्षशव
पेठ

सदाक्षशव
पेठ

273

274

275

276

277

278

सदाक्षशव
पेठ

सजेराव साळवे मनपा शाळा
क्र.65, तळमजला खोली
क्र.6,अांक्षबलओढा, सदाक्षशव पेठ,
पुणे-30

1. गणपती मांदीरा जवळ दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 2. क्षवठ्ठल मांदीरा जवळ दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 3.
जय महाराष्र क्षमत्र मांडळा जवळ दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 4. शाांती नगर दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 5.
गुरूदत्त मांदीर दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 6. क्षववेकानांद क्षमत्र मांडळ दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 7. कोकणे
आळी दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 8. जय क्षमत्र तरूण मांडळ क्षवर्भट्टी दाांडेकर पुल झोपड पट्टी 9.
रामकृ ष्ण मठा समोरील भाग दाांडेकर पुल झोपड पट्टी
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महात्मा गाांधी उदूट शाळा क्र.13,
तळमजला, खोली क्र.9, घोरपडे
पेठ, पुणे-42

1. छोर्ी मव्स्जद समोर गुरवार पेठ मांगल क्लब 2. जवळ गुरवार पेठ मांगल क्लब 3. एहहर ग्रीन
स्कूल जवळ गुरवार पेठ मांगल क्लब 4. मठा जवळ गुरवार पेठ मांगल क्लब 5. सुांडके क्षबल्ल्डग
एहहरग्रीन स्कूल जवळ महाराणा प्रताप रस्ता
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महात्मा गाांधी उदूट शाळा क्र.13,
तळमजला, खोली क्र.10, घोरपडे
पेठ, पुणे-42

1. एहहर ग्रीन स्कूल जवळ गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 2. सुांडके वाडा गुरवार पेठ महाराणा
प्रताप रस्ता 3. बलवार आळी पुणे-42 4.इन्कलाब चौक बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 5.दलाल
चौक बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 6.कौसार सोसायर्ी बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 7.राजा
र्ावर जवळ बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 8.नेताजी मांडळाजवळ बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे
9.राजा र्ावर समोर बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 10.राज अपार्ट मेंर् बलवार आळी गुरवार पेठ
पुणे 11.केशर सुन क्षबल्डींग बलवार आळी गुरवार पेठ पुणे 12. राजा र्ावर मागे बलवार आळी
गुरवार पेठ पुणे
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पुणे मनपा शाळा क्र. 67,
महात्मा गाांधी मुलाांची मराठी
शाळा, तळमजला, खोली क्र.1,
घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. राजा र्ॉवर समोर गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 2. बेरीवाले वाडा मक्का मशीदी मागे
गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 3. मक्का मशीदी शेजारी उत्तरे कडे गुरवार पेठ महाराणा प्रताप
रस्ता 4. दलाल चौक गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 5. राजा र्ॉवसट शेजारी गुरवार पेठ
महाराणा प्रताप रस्ता 6. घ.क्र. 661 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 7. घ.क्र. 700 गुरवार पेठ
महाराणा प्रताप रस्ता 8. घ.क्र. 661 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 9. घ.क्र. 679 गुरवार पेठ
महाराणा प्रताप रस्ता 10. घ.क्र. 791 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 11. घ.क्र. 708 गुरवार
पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 12. घ.क्र. 608 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 13. घ.क्र. 324
गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 14. घ.क्र. 704,705 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 15.
घ.क्र. 633 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 16. घ.क्र. 678 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता
17. घ.क्र. 697 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 19. घ.क्र. 407 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप
रस्ता 20. घ.क्र. 132 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 21 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 22
गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 23 गुरवार पेठ महाराणा प्रताप रस्ता 24. मौलाना अब्दुल हक
चौक 25. छोर्ी मव्स्जद जवळ
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पुणे मनपा शाळा क्र. 67,
महात्मा गाांधी मुलाांची मराठी
शाळा, तळमजला, खोली क्र.2,
घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. छोर्ी मव्स्जद मागे 2. चचट समोरील बोळ 3. छोर्ी मव्स्जद जवळ 4. नेताजी मांडळासमोर
बलवार आळी गुरुवार पेठ पुणे 5. दर्ग्या समोर बलवार आळी गुरुवार पेठ पुणे 6. क्षमझा मव्स्जद
जवळ बलवार आळी गुरुवार पेठ पुणे 7. मर्ण माकेर् जवळ बलवार आळी गुरुवार पेठ पुणे
8.नावरोडा धमटशाळे समोर बलवार आळी गुरुवार पेठ पुणे
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पुणे मनपा शाळा क्र. 67,
महात्मा गाांधी मुलाांची मराठी
शाळा, तळमजला, खोली क्र.3,
घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. भार्ग्यलक्ष्मी ज्वेलसट क्षबल्डींग महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 2. दे वळाची तालीम
शेजारी महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 3. मीठगांज पोलीस चौकीच्या जवळ महात्मा फु ले
पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 4. भारत स्वीर् होम समोर महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर
5. क्षवमल क्लीनीकची मागची बाजू महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 6. लालहसग
परदे शीच्या घरासमोर महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 7. क्षशवशांकर मांडळ पक्षरसर महात्मा
फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 8. क्षजहहे चवर सभा गृह पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम
पक्षरसर 9. क्षनळकांठ मांडळ पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 10. आपला मारूती
पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पक्षरसर 11. मराठा मांडळाच्या पुढे महात्मा फु ले पेठ
दे वळाची तालीम पक्षरसर 12. आदशट क्षमत्र मांडळाच्या जवळ महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 13.
नांद क्षकशोर मांडळाच्या जवळ महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 14. घ.क्र. 183 महात्मा फु ले
पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 15. महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 16. घोरपडे पेठ
महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 17. जोध कॉम्पपलेक्स महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर.
18.332 घोरपडी महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 19.195 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले
पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 20.287 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर
21.360 गांज पेठ आपला मारुती महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 22.भार्ग्यलक्ष्मी ज्वेलसट
क्षबल्डींग महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 23.दे वळाची तालीम शेजारी महात्मा फु ले पेठ
क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 24.मीठगांज पोलीस चौकीच्या जवळ महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर
पक्षरसर 25.भारत स्वीर् होम समोर महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 26.क्षवमल क्लीनीकची
मागची बाजू महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 27.लालहसग परदेशीच्या घरासमोर महात्मा
फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 28.क्षशवशांकर मांडळ पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर
पक्षरसर 29.क्षजहहे चवर सभा गृह पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 30.क्षनळकांठ मांडळ
पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 31.आपला मारूती पक्षरसर महात्मा फु ले पेठ
क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 32.मराठा मांडळाच्या पुढे महात्मा फु ले पेठ क्षनळकांठ मांदीर पक्षरसर 33.
आदशट क्षमत्र मांडळाच्या जवळ महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 34. नांद क्षकशोर मांडळाच्या
जवळ महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 35 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 36 महात्मा
फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 37 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 38 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ
मांदीर पक्षर. 39 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 40 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 41
महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर. 42 महात्मा फु ले पेठक्षनळकांठ मांदीर पक्षर.
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पुणे मनपा शाळा क्र. 67,
महात्मा गाांधी मुलाांची मराठी
शाळा, तळमजला, खोली क्र.4,
घोरपडे पेठ, पुणे-42

1. चचच समोर महाराणा प्रताप रोड महात्मा फु ले पेठ 2. छोटी मस्जिद िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ
मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 3. मंगल क्लब समोर महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक
पररसर 4. मुजलीम बँक िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 5. मनोि दुबे
वाडा महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 6. रिव्हे श्वर सभा गृह समोर महात्मा
फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 7. मनपा शाळा क्र.16च्या समोर महात्मा फु ले गंि पेठ
मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 8. मा.फु ले जमारक िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप.
बँक पररसर 9. घ.क्र. 633 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 10. घ.क्र.
593 गंि पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 11. घ.क्र. 337 गंिपेठ महात्मा
फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 12. घ.क्र. 207 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम
को. ऑप. बँक पररसर 13. घ.क्र. 187 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर
14. घ.क्र. 442 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 15. घ.क्र. 332
गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 16. घ.क्र. 526 गंिपेठ महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 17. घ.क्र. 199 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को.
ऑप. बँक पररसर 18. 14 म टॉवर घोरपडे पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर
19. घ.क्र. 233 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 20. घ.क्र. 597
गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 21. घ.क्र. 757 गंिपेठ महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 22. घ.क्र. 285गुरुवार पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम
को. ऑप. बँक पररसर 23. घ.क्र. 491 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर
24. घ.क्र. 332 घोरपडी पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 25. घ.क्र. 366
गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 26. घ.क्र. 730 गंिपेठ महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 27. घ.क्र.526 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को.
ऑप. बँक पररसर 28. घ.क्र. 307 गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 29.
घ.क्र. 240 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 30. घ.क्र. 235
गंिपेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 31. घ.क्र. 226 गंिपेठ महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 32. घ.क्र. 244 घोरपडी पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम
को. ऑप. बँक पररसर 33. घ.क्र. 243 घोरपडी पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक
पररसर 34. घ.क्र.245 महात्मा फु ले पेठ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 35.
घ.क्र. 321/19 शांतीनगर सोसायटी महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 36. मनपा
शाळा क्र. समोरील भाग महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 37.मनपा
शाळा.क्र.16च्या समोरील भाग महात्मा फु ले पेठ दे वळाची तालीम पररसर 38. चचच समोर महाराणा
प्रताप रजता महात्मा फु ले पेठ 39. छोटी मस्जिद िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक
पररसर 40. मंगल क्लब समोर महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 41. मुजलीम
बँक िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 42. मनोि दुबे वाडा महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 43. रिव्हे श्वर सभा गृह समोर महात्मा फु ले गंि पेठ
मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 44. मनपा शाळा क्र.16च्या समोर महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को.
ऑप. बँक पररसर 45. मा.फु ले जमारक िवळ महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर
46 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 47 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को.
ऑप. बँक पररसर 48 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 49 महात्मा फु ले गंि
पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 50 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 51
महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 52 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप.
बँक पररसर 53 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 54 महात्मा फु ले गंि पेठ
मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 55 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 56 महात्मा
फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 57 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक
पररसर 58 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 59 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम
को. ऑप. बँक पररसर 60 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 61 महात्मा फु ले
गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 62 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 63
महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 64 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप.
बँक पररसर 65 महात्मा फु ले गंि पेठ मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर 66 महात्मा फु ले गंि पेठ
मुजलीम को. ऑप. बँक पररसर
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